
 

 

มาตรฐานสนิคาเกษตร 
มกษ. 9034-2553 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 9034-2010 

การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตว: 

การขนสงสัตวทางบก 
GOOD PRACTICES FOR ANIMAL WELFARE: 

TRANSPORT OF ANIMAL BY LAND 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ICS 65.020.30             ISBN ________________ 



มาตรฐานสนิคาเกษตร 
มกษ. 9034-2553 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 9034-2010 

 

การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตว: 

การขนสงสัตวทางบก 

GOOD PRACTICES FOR ANIMAL WELFARE: 

TRANSPORT OF ANIMAL BY LAND 

สํานกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357   

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 131 ง         

วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2553     

 
 
 

 
 



 

 

(2) 

คณะกรรมการวชิาการพจิารณามาตรฐานสินคาเกษตร 

เรื่อง การจัดการสวัสดิภาพสัตวบก 
 

1.  นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค                                ประธานกรรมการ 

  รองอธิบดีกรมปศุสัตว 

2.  นางสาวเพ็ญนภา มัธยมพงศ        กรรมการ 
 กรมปศุสัตว 

3. นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล          กรรมการ                                              

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

4.   ผูชวยศาสตราจารยจําเริญ เท่ียงธรรม                                                           กรรมการ 
 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.   รองศาสตราจารยสมศักด์ิ ภัคภิญโญ           กรรมการ 

  คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

6.   ผูชวยศาสตราจารยสุวิชา เกษมสุวรรณ             กรรมการ 

  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

7.  รองศาสตราจารยปานเทพ รัตนากร                                                     กรรมการ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

8.  นายสมภพ ฉัตราภรณ                                                                   กรรมการ 
 สัตวแพทยสภา 

9.  นายสิทธิพร บุรณนัฏ                                                          กรรมการ 
 สมาคมโคเนือ้แหงประเทศไทย 

10.  นายชัยวัฒน ล้ิมนราภิรมย                                                          กรรมการ 
 สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย 

11. นายสุชิน ทวีตั้งตระกูล        กรรมการ 
 สมาคมผูเล้ียงสุกรแหงชาติ 

12. นายศิขัณฑ พงษพิพัฒน             กรรมการ 
 สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย 



(3) 

  

13. นายปฏิภาณ ไชยปญญา        กรรมการ 
 สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสัตวปก  

14. นางลัดดาวัลย รัตนนคร        กรรมการ 

15.  นางสาวขวัญหทัย ทองปลาด                กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   
 



 (4) 

ดวยในปจจุบันผูบริโภคและประเทศคูคาสวนใหญของไทย ใหความสนใจการบริโภคสินคาที่ผลิตจาก 

แหลงผลิตท่ีคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตวท่ีดีมากข้ึน  

การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตว โดยหลีกเลี่ยงการทําใหสัตวเกิดความไมสบายอันเนือ่งมาจาก 

สภาวะแวดลอม การบาดเจ็บและโรคภยั ความกลัวและกังวล และใหสัตวอยูในลักษณะตามธรรมชาติหรือ

สามารถแสดงพฤติกรรมปกติได จะชวยลดความเครียดของสัตว เพิม่ความตานทานโรค ลดการเกิดโรค 

และยังสงผลใหไดเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวท่ีมีคุณภาพดี   

องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties ; OIE หรือ World 

Organization for Animal Health) มีขอกําหนดดานสวัสดิภาพสัตวซ่ึงเปนท่ียอมรับของสากล ประเทศไทย

สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานดานสวัสดิภาพสัตวได คณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง การปฏิบัติทีด่ีทางดานสวัสดิภาพสัตว: การขนสง

สัตวทางบก เพื ่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรและผูมีสวนเกี ่ยวของในการขนสงสัตว 

ใหความสําคัญ และเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติตอสัตวโดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตวท่ีดี  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

กรมปศุสัตว. 2542. ระเบยีบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางการขนสง.  

กรมปศุสัตว. 2544. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสุกร ณ สถานท่ีเล้ียง.  

กรมปศสุตัว. 2544. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสุกรระหวางการขนสง.  

กรมปศุสัตว. 2544. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพโคนม ณ สถานท่ีเล้ียง.  

กรมปศุสัตว. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงสัตวปก.  

Council Regulation (EC) No 1/2005. The protection of animal during transport and related 

operations and amending Directives. The Council of the European Union. Brussels, Belgium. 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 
 การปฏิบัติที่ดีทางดานสวสัดภิาพสัตว: 

การขนสงสัตวทางบก 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมวิธีปฏิบัติในการขนสงทางบกสําหรับสัตวบกท่ีมีชีวิตและเปนสัตว

เศรษฐกิจ ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สัตวปก นกกระจอกเทศ กวาง กระตาย และมา โดยมุงเนนการ

ปฏิบัติตอสัตวอยางมีมนุษยธรรม และคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว ท้ังนี้ไมรวมสัตวปาและสัตวดุรายอื่นๆ 

ซ่ึงตองใชวิธีการจัดการท่ีแตกตางออกไป 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 สวัสดิภาพสัตว (animal welfare) หมายถึง สภาวะทางรางกาย จิตใจ และการแสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติของสัตว ในขณะที่สัตวเผชิญกับสภาพแวดลอมจากการกระทําของมนุษยหรือเกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติ 

2.2 การขนสงสัตว (animal transportation) หมายถึง การเคล่ือนยายสัตวจากสถานท่ีตนทางไปยังสถานท่ี

ปลายทาง 

2.3 พาหนะขนสง (vehicle) หมายถึง พาหนะทีใ่ชขนสงสัตว ซึง่ขับเคล่ือนดวยกําลังเครือ่งยนต กําลังไฟฟา 

หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถงึสวนพวงของพาหนะนัน้  
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3 หลักการจัดการท่ีดีดานสวัสดิภาพสัตว 

การจัดการท่ีดีดานสวัสดิภาพสัตวยึดหลักอิสรภาพ 5 ประการ (five freedoms) ดังนี้  

(1) ความหิว และความกระหาย 

จัดใหสัตวไดรับอาหารและน้ําอยางเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการทางสรีระ  

(2) ความไมสบายอนัเนือ่งมาจากสภาวะแวดลอม  
จัดใหสัตวอยูในสถาพแวดลอมท่ีเหมาะสม อยูสบาย เชน มีพื้นท่ีเพียงพอ ไมแออัด มีการระบายอากาศท่ีดี 

(3) ความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย  
มีมาตรการควบคุมปองกันโรค และการบาดเจ็บ รวมท้ังใหสัตวไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม 

ทันทวงที ในกรณีท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  

(4) ความกลัวและความกังวล  
ใหสัตวเกิดความเครยีด ความกงัวล และความต่ืนกลัวนอยท่ีสุด  

(5) สัตวอยูในลักษณะตามธรรมชาติ หรือสามารถแสดงพฤติกรรมปกติได 

ตองคํานึงถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว ซึ่งอาจเปนพฤติกรรมที่แสดงออกตามกลไกทางสรีระ 

หลีกเล่ียงการบังคับสัตวมากเกินความจําเปน จนสัตวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไมได  

4 การปฏิบัติท่ีดีทางดานสวัสดิภาพสัตวในการขนสงสัตวทางบก  

การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตวในการขนสงสัตวทางบก มีวัตถุประสงคเพือ่ใหเกษตรกร ผูประกอบการ

และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการขนสงสัตวบกใชเปนแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดในข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

4.1 กอนออกเดินทาง 

4.1.1 วางแผนการเดินทาง โดยประกอบดวยรายละเอยีดดังนี้ 
(1) การเตรียมตัวสัตว  
(2) ลักษณะและชนิดของพาหนะขนสงรวมถึงกรงหรือภาชนะบรรจุ  
(3) พื้นท่ีตอตัวสัตว (headroom) 

(4) เสนทางและระยะเวลาในการเดินทาง  
(5) ระยะเวลาขนยายสัตวในกรณเีปล่ียนพาหนะ  
(6) จุดหยุดพัก อาหารและน้ํา  
(7) การสังเกตสัตวขณะขนสง  
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(8)  การควบคุมโรค  
(9)  การประเมินสภาพอากาศ  

(10) แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
(11) เอกสารท่ีเกี่ยวของ  

4.1.2 การเตรียมตัวสัตว ผูดูแลสัตวตองปฏิบัติและคํานึงถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1.2.1 การจับและการเคลื่อนยายสัตว ใหหลีกเลี่ยงการทําใหสัตวตืน่ตกใจ เชน การเขาหาสัตวโดย

กะทันหัน และไมทําใหสัตวไดรับบาดเจ็บหรอืทรมาน 
4.1.2.2 ในสัตวบางชนิดใหคํานึงถึงประสบการณจากการเคลื่อนยาย การฝกฝน และความคุนเคยของสัตว 

ท้ังนี้ควรเคล่ือนยายและบรรทุกสัตวโดยไมทําใหสัตวเกิดความตื่นกลัว และพยายามทําใหสัตวเกิด

ความคุนเคย 
4.1.2.3 ผูดูแลสัตวมีประสบการณหรือความชํานาญในการจับบังคับสัตว และมีความเขาใจในพฤติกรรม

ตามธรรมชาติของสัตว ท้ังนี้พฤติกรรมสัตวหรือฝูงสัตวจะแตกตางกันไปตามพันธุ เพศ อายุ สภาพจิตใจ 

การเล้ียงดูและการจัดการ นอกจากนี้ยังมีปจจัยเฉพาะท่ีควรคํานึงถึง ดังนี้ 

(1) ปศุสัตวท่ีเล้ียงเปนฝูงมักมีพฤติกรรมติดตามจาฝูงโดยสัญชาตญาณ 

(2) ไมควรจัดใหสัตวท่ีมีแนวโนมจะทํารายกันจนบาดเจ็บอยูรวมกัน 
(3) ในการจัดเตรียมพาหนะ และเสนทางลําเลียงสัตว ควรคํานึงถึงพื้นทีเ่ฉพาะ (individual space) ของ

สัตวแตละชนิด  
(4) หลีกเลีย่งการเขาหาสัตวอยางกะทันหัน ซึง่จะทําใหสัตวตืน่ตกใจ หลบหนี หรืออาจแสดงพฤติกรรม

รนุแรง โดยควรคํานงึถงึระยะหางท่ีเหมาะสม (flight zone) ซ่ึงแตกตางกันไปตามชนิดสัตว  
(5) คํานึงถึงการมองเห็นของสัตว ปศุสัตวโดยทั่วไปจะสามารถมองเห็นไดในมุมกวาง (wide-angle 

vision) แตมีขอจํากัดในการมองภาพวัตถุทีอ่ยูดานหนา รวมถึงความสามารถในการประมาณระยะหรือ

ความลึกต่ํา ซ่ึงจะทําใหสัตวสามารถสังเกตเห็นวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีผานดานขางและดานหลังลําตัวไดมาก   
(6) คํานึงถึงปจจัยดานกลิน่ทีอ่าจสงผลกระทบในการจัดการกับสัตว เนือ่งจากสัตวสวนใหญมีประสาทรับ

กล่ินท่ีดีและมีการตอบสนองตอกล่ินแตกตางกัน  

(7) คํานึงถึงปจจัยดานเสียงที่อาจสงผลกระทบในการจัดการกับสัตว เนื่องจากสัตวสามารถไดยินเสียง

ในชวงความถี่ทีก่วางกวามนุษย และมีการตอบสนองไวตอเสียงความถี่สูง เสียงท่ีดังมากหรือดังข้ึนอยาง

กะทันหันอาจทําใหสัตวตื่นตกใจ  
4.1.2.4 ในสัตวบางชนิดหากจําเปนตองเปลีย่นอาหารสัตวหรือวิธีใหอาหารในชวงทีข่นสง ใหคํานึงถึง

ระยะเวลาท่ีสัตวตองใชในการปรับตัวดวย  
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4.1.2.5 ไมควรใชยาหรือสารเคมีท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ยากลอมประสาท ในการ

ควบคุมสัตวเพือ่การขนสงโดยไมจําเปน หากมีการใชยาดังกลาวใหอยูภายใตการควบคุมของสัตวแพทย 
โดยเปนไปตามขอกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4.1.2.6 การขนสงสัตวรวมกันเปนกลุม ควรคํานึงถึงความเขากันไดของสัตว ตามขอแนะนําดังนี้ 

(1) สัตวท่ีมีความสัมพันธทางสังคมใกลชิด เชน สัตวท่ีเล้ียงรวมกัน แมสัตวและลูกสัตว ใหขนสงดวยกัน  
(2) โดยทัว่ไปแลวสัตวชนิดเดียวกันสามารถขนสงดวยกันได แตตองคํานึงถึงพฤติกรรมของสัตว โดยให

แยกสัตวท่ีมีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรมกาวราวออกจากกลุม ท้ังนี้อาจมีขอยกเวนในสัตวบางชนิด 

(3) ไมควรขนสงลูกสัตวหรือสัตวที่มีขนาดเล็ก รวมกับสัตวโตเต็มวัยหรือสัตวที่มีขนาดใหญกวา ยกเวน 

แมสัตวท่ีกําลังเล้ียงลูก 
(4) ไมควรขนสงสัตวท่ีมีเขารวมกับสัตวไมมีเขา หากจําเปนตองมีอุปกรณหรือวิธีปองกันการบาดเจ็บ 

(5) ไมควรขนสงสัตวตั้งทอง ปวย หรือสภาพรางกายไมสมบูรณรวมกับสัตวปกติ 

4.1.2.7 ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานสงสัยวาอาจเกิดโรคหรือการแพรกระจายโรคในสัตวท่ีจะขนสง สัตวนัน้ตอง

ไดรับการตรวจโดยสัตวแพทยกอนการบรรทุก 

4.1.3 การพักสัตวกอนการขนสง 

4.1.3.1 พักสัตวกอนการขนสง ในกรณีท่ีสัตวเกิดความเครียดสูงขณะจับหรือรวบรวมสัตว 
4.1.3.2 บริเวณรวบรวม/พักสัตวกอนการขนสงควรมีลักษณะดังนี้ 
(1) สามารถจํากัดบริเวณและควบคุมสัตวไดอยางม่ันคง 
(2) ปราศจากส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสัตว ซ่ึงรวมถึงสัตวผูลา และพาหะนําโรคตางๆ 

(3) สามารถปองกันสัตวจากสภาพอากาศท่ีเลวราย 
(4) เอื้อตอการรักษากลุมทางสังคม (social group) ของสัตวบางชนิด 
(5) สัตวสามารถพักผอนได มีการจัดอาหารและน้ําใหสตัวอยางเหมาะสม 
(6) ทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกครั้งหลังการใชรวบรวม/พักสัตว หรือกอนนําสัตวชุดใหมเขา 

4.1.3.3 ควรจัดอาหารและน้ําใหสัตวกินในชวงกอนการเดินทาง  หากพิจารณาแลวเห็นวาระยะเวลาท่ีใชใน

การเดินทางนานเกินกวาระยะเวลาทีสั่ตวจะสามารถอดอาหารได ยกเวนสัตวบางชนิดที่ไมจําเปนตองให

อาหาร 
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4.1.4 กรง ภาชนะบรรจุและพาหนะขนสง 

4.1.4.1 ออกแบบโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวและการใชงาน เหมาะสมกับชนิด ขนาด น้ําหนัก และจํานวน

ของสัตว เพื่อใหสัตวไดรับความปลอดภัยและเกิดความเครียดนอยท่ีสุด ดังนี้ 
(1) ม่ันคงแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ําหนักสัตว ไมมีโครงสรางท่ีแหลมคม พื้นไมลืน่ กรณีพืน้มีรูหรือชอง 

ควรมีผิวเรียบ และไมมีลักษณะท่ีจะทําใหสัตวไดรับบาดเจ็บหรือทรมาน 

(2) มีการระบายอากาศที่ดีแมขณะพาหนะหยุดนิ่ง  
(3) สามารถปองกันสัตวหลบหนีระหวางการขนสงได 
4.1.4.2 มีพื้นท่ีเพียงพอที่สัตวจะอยูในลักษณะตามธรรมชาติ หรือแสดงพฤติกรรมปกติไดมากท่ีสุด  
มีความสูงเพียงพอท่ีสัตวยืน เชน มา โค และกระบือ นั่งหรือนอน เชน สุกรและสัตวปก โดยไมซอนทับกัน 

และมีท่ีวางเพียงพอท่ีสัตวจะขยับตัวเพื่อทรงตัวเวลาพาหนะเคล่ือนท่ีได 

4.1.4.3 ออกแบบใหทําความสะอาดไดงาย โดยทําความสะอาดดวยวิธีทีเ่หมาะสมทันทีทุกครัง้หลังใชงาน 

และตรวจสอบความสะอาดใหอยูในสภาพพรอมใชงานกอนนําไปใช ในกรณีจําเปนใหฆาเชื้อตามวิธีท่ี

รับรองโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ี  
4.1.4.4 บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี และพรอมใชงานอยูเสมอ 
4.1.4.5 ออกแบบไมใหสิ่งขับถายจากสัตวที่อยูดานบนตกลงมาใสสัตวที่อยูดานลาง ยกเวนกรณีทีไ่ม

สามารถหลีกเล่ียงได  

4.1.4.6 ใชวัสดุรองบนพื้นพาหนะเพื่อชวยดูดซับส่ิงขับถาย และปองกันการล่ืนได 

4.1.4.7 ยึดกรง ภาชนะบรรจุท่ีอยูบนพาหนะขนสงใหม่ันคง ไมใหกระแทกขณะพาหนะเคล่ือนท่ี 

4.1.5 การประเมินความพรอมสําหรับการขนสง 
4.1.5.1 ควรตรวจสุขภาพสัตวกอนการขนสง   กรณีทีส่งสัยวาสัตวมีสภาพไมพรอมตอการขนสง ใหอยูใน

ดุลพินิจของสัตวแพทยหรือผูมีอํานาจหนาที่ โดยมีขอปฏิบัติตอสัตวนัน้อยางเหมาะสมและมีมนุษยธรรม 

ไมขนสงสัตวท่ีมีสุขภาพไมแข็งแรง ยกเวนการขนสงเพื่อเขารับการรักษา หากจําเปนใหขนสงสัตวที่ปวยหรือ

บาดเจบ็ แยกจากสัตวปกติ 

4.1.5.2 สัตวท่ีมีสภาพไมพรอมตอการขนสง ใหพิจารณาดังนี้ 
(1) สัตวปวย บาดเจ็บ พิการ หรือออนลา 

(2) สัตวท่ีไมสามารถลุกยืน หรือรับน้ําหนักบนขาแตละขางได 
(3) สัตวท่ีตาบอดท้ังสองขาง 
(4) สัตวท่ีไมสามารถเคล่ือนไหวได หากเคล่ือนยายจะกอใหเกิดความทรมานตอสัตวมากข้ึน  
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(5) ลูกสัตวแรกเกิดท่ีสะดือยังไมปด 
(6) สัตวตั้งทองในชวงใกลคลอด (10 % สุดทายของระยะการต้ังทอง ณ วันท่ีจะทําการขนสง) 
(7) แมสัตวแยกจากลูกท่ีเกิดไมเกิน 48 ชั่วโมง 
(8) สัตวท่ีสุขภาพไมแข็งแรง ซ่ึงไมอาจทนรับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศขณะขนสงได 

4.1.5.3 กลุมสัตวท่ีควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน สัตวที่มีน้ําหนักมากเกินกําหนด/สัตวอวน ลูกสัตว

หรือสัตวอายุมาก สัตวทีมี่พฤติกรรมตื่นกลัวหรือกาวราว สัตวที่ไมคุนเคยกับมนุษย สัตวที่เมารถ แมสัตว

ทองแก/ใหนม สัตวท่ีมีแผลจากการผาตัดซ่ึงยังไมปดดี เชน แผลจากการตดัเขา 

4.2 การบรรทุก  

4.2.1 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
4.2.1.1 สิ่งอํานวยความสะดวกในการบรรทุกสัตว รวมถึงพื้นที่รวบรวมสัตว ทางลาดสําหรับการบรรทุก  

ควรออกแบบและกอสรางโดยคํานงึถงึการใชงาน และความเหมาะสมกับชนิดสัตว รวมถึงลักษณะของพาหนะ 

ท้ังขนาด ความลาดเอียง และพื้นผิว เชน พื้นไมลืน่ คอกบังคับสําหรับทางข้ึนไมมีสวนแหลมคม ซึง่จะเปน

อันตรายตอสัตว และหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนซ่ึงจะทําใหสัตวหยุด ชะงัก หรือหันกลับ ตัวอยางของส่ิงรบกวน

และแนวทางการแกไขโดยสังเขปมีดังนี้ 
(1) แสงสะทอนจากโลหะเงาหรือพื้นผิวท่ีมีน้ําขัง ใหปรับเปล่ียนอุปกรณใหแสงสวางเพื่อลดการสะทอน 
(2) ทางเดินมืด ใหเพิม่แหลงกําเนิดแสง โดยปรับตําแหนงใหเหมาะสมเพื่อจะสามารถมองเห็นพื้นผิวได 

และไมใหแสงสองเขาตาสัตวโดยตรง 
(3) สัตวถูกทําใหไขวเขวจากการมองเห็นการเคล่ือนไหวของอุปกรณและผูปฏิบัติงาน ใหใชแผนบังตากั้น

ตรงทางเดิน 
(4) ทางตันหรือหักมุม ใหหลีกเล่ียงโดยใชทางโคงหรือสรางทางเดินลวงตาเพื่อเบนความสนใจของสัตว 
(5) โซหรือวัตถุท่ีแขวนไวบนทางลาดหรือรั้ว ใหขนยายออกใหหมด 
(6) พื้นไมราบเรียบหรือพืน้ตางระดับ ใหปรับพืน้ผิวทางเดินโดยใชแผนปูพืน้เพือ่ใหเห็นเปนทางเดินที่มี

ความตอเนื่อง 
(7) เสียงหวีดจากอุปกรณบีบอัดอากาศ ใหติดตัง้ตัวเก็บเสียง การใชอุปกรณไฮโดรลิก หรือ การระบาย 

ความดันสูงออกสูส่ิงแวดลอมในบริเวณท่ีหางจากตัวสัตว 

(8) เสียงท่ีเกิดจากการกระทบและเสียงกองของอุปกรณโลหะ ใหติดตั้งแผนยางลดแรงกระทบ 
(9) ลมจากพัดลมหรือมานอากาศเปาพนใสหนาสัตว ใหปรับตําแหนง หรือเปล่ียนอุปกรณใหเหมาะสม 
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4.2.1.2 ควรจัดใหมีแสงสวางอยางเหมาะสมเพื่องายตอการตรวจสอบและเคลื่อนยายสัตว โดยมีระดับ

ความเขมของแสงสม่าํเสมอทัง้บริเวณคอกคัดแยกสัตว ทางลําเลียงสัตว และทางลาด และปรับระดับแสง

ใหสวางขึ้นในกรงหรือพาหนะ เพื ่อไมใหสัตวหยุดชะงักขณะลําเลียง นอกจากนี้พบวาการใชแสงสลัว 

จะเปนประโยชนในการจับสัตวบางชนิด เชน สัตวปก 

4.2.1.3 จัดใหมีการระบายอากาศอยางพอเพียง และถายเทความรอนออกจากตัวสัตวเพื่อใหสัตวอยูอยาง

สบาย  

4.2.2 การใชเครื่องกระตุน (goads) และอุปกรณเพื่อบังคับใหสัตวเคล่ือนท่ี ควรคํานึงถึงพฤติกรรม

เฉพาะของสัตวแตละชนิดเปนหลัก กรณีที่จําเปนอาจใชเครื่องกระตุนและอุปกรณบังคับสัตวไดโดยมี

หลักการดังนี้ 

4.2.2.1 ไมควรใชการบังคับ อุปกรณบังคับ หรือเครื่องกระตุนกับสัตวท่ีไมมีพื้นท่ีใหเคล่ือนยาย หรือหลีกหนี  
4.2.2.2 การใชเครื่องกระตุนไฟฟาใหใชเฉพาะกับสุกรและสัตวเคืย้วเอือ้งขนาดใหญ ไมควรใชในมา แกะ 

แพะ รวมถึงลูกสุกรและลูกโค/กระบือ ตําแหนงที่ใชควรเปนบริเวณทายลําตัวของสัตว หามใชบริเวณ 

ไวตอการรับสัมผัส (sensitive area) เชน ตา ปาก หู อวัยวะสืบพันธุ หรือทอง 

4.2.2.3 ใชเครื่องกระตุนไฟฟาเพื่อบังคับใหสัตวเคลื่อนที่เฉพาะในกรณีจําเปน ความแรงของกระแสไฟที่ใช 

แคเพียงกระตุ นใหสัตวเคลื่อนที่เทานั ้น ไมทําใหสัตวเจ็บปวดทรมาน หากสัตวไมตอบสนองใหหยุด 

การใชเครื่องกระตุนและตรวจสอบหาสาเหตุ เชน อาจมีส่ิงกีดขวางสัตวไว 
4.2.2.4 เครื่องกระตุนท่ีใชได ไดแก แผนนวมบังคับทิศทางสัตว ธง ใบพายพลาสติก ไมตีหรือแส 

ถุงพลาสติก ตาขาย กระพรวนหรือกระดิ ่ง โดยใชเพียงเพื ่อทําใหสัตวเคลื ่อนที่ ไมทําใหสัตวเกิด

ความเครยีด 
4.2.2.5 ไมใชวิธีกระตุนท่ีจะทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานทางรางกาย  
4.2.2.6 หลีกเล่ียงวิธีท่ีทําใหสัตวต่ืนกลัวเกินความจําเปน เชน การใชเสียงดังหรือการตะโกนจนทําใหสัตว

เกิดความกระวนกระวาย เบียดอัดกัน หรือล่ืนลม  

4.2.3 การลําเลียงและบรรทุกสัตว 
4.2.3.1 มีการวางแผนการลําเลียงและบรรทุกสัตวอยางรอบคอบ 
4.2.3.2 ลําเลียงและขนยายสัตวข้ึนพาหนะดวยความระมัดระวัง ไมโยน ลาก หรือทําใหตกกระแทกพื้น กรณีท่ี

สัตวบรรจุอยู ในกรงตองไมโยนกรง ไมกระแทก หรือทําใหโคลงเคลงอยางรุนแรง หลีกเลี ่ยงการ 

กอเสียงรบกวน ความรุนแรงและการบังคับสัตวท่ีมากเกินจําเปน  
4.2.3.3 การจับหรือยกตัวสัตวหลีกเลี่ยงการทําใหสัตวเจ็บปวด ทรมาน หรือเกิดความบอบช้ําทางกาย 

เชน บาดแผล ฟกช้ ํา กระดูกหักหรือเคลื่อน การยกสัตว ที ่มี สี ่ขาโดยใชแรงคนใหทําเฉพาะในสัตว 

ขนาดเล็กหรือลูกสัตว โดยใชวิธียกท่ีเหมาะสมกับสัตวแตละชนิด ไมทาํใหเกดิอันตรายตอผูปฏิบัติงานและสัตว 
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4.2.3.4 ผูปฏิบัติงานเปนผูท่ีผานการฝกมาแลว หามผูทีไ่มเกี่ยวของกีดขวางหรือเขามาในเสนทางเดินของ

สัตว 

4.3 การเดินทาง 

4.3.1 การกําหนดระยะเวลาของการขนสงใหพิจารณาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สภาพสัตวและความสามารถในการทนตอความเครยีด  
(2) ประสบการณจากการเคล่ือนยายของสัตวนั้นๆ 
(3) ระยะเวลาท่ีสัตวจะเริ่มแสดงอาการออนลาจากการเดินทาง 

(4) ความตองการการดูแลเปนพิเศษ 
(5) ความตองการน้ําและอาหาร 
(6) โอกาสในการบาดเจ็บและปวยจากโรค 
(7) พื้นท่ีในการบรรทุก และสภาพของพาหนะขนสงสัตว  
(8) สภาพอากาศ 
(9) สภาพเสนทาง พื้นผิวถนน และปจจัยท่ีมีผลตอสภาพการจราจร 

(10) ประสบการณและความชํานาญของผูขับข่ีพาหนะ  
(11) จํานวนดานตรวจสัตวระหวางเสนทางขนสง  

4.3.2 ใหผูดูแลสัตวหรือผูขับข่ีพาหนะตรวจสอบการบรรทุกสัตว เพื่อใหแนใจวาสัตวถูกบรรทุกเรียบรอยดี

แลวจึงออกเดินทาง   

4.3.3 สังเกตสัตวเปนระยะระหวางการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อมีการหยุดพัก หรือเติมเชื้อเพลิง โดยจัด

พื้นที่การบรรทุกสัตวบนพาหนะ ใหมีที่วางเพียงพอที่จะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตวไดอยางทั่วถึง 

ในกรณีการขนสงสัตวในกรงหรือพาหนะที่เรียงเปนชั้น ไมสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตวไดอยางทั่วถึง 

ใหใชระยะเวลาเดินทางใหส้ันท่ีสุด 

4.3.4 ผูขับข่ีตองขับเคลื่อนพาหนะขนสงสัตวอยางระมัดระวัง ไมออกรถโดยเร็ว ไมหยุดหรือเลี้ยวอยาง

กะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดความตื่นตระหนก ทรมาน หรือการบาดเจ็บกับสัตว ท้ังนี้

ตองเปนไปตามกฎหมายจราจร 

4.3.5 มีวิธีควบคุมสัตวระหวางการขนสงท่ีเหมาะสมกับชนิดและอายุของสัตว  
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4.3.6 สัตวตองไดรับการปองกันอันตรายจากสภาพอากาศทีไ่มเหมาะสมระหวางการเดินทาง พาหนะควร

มีการระบายอากาศทีด่ี กรณีทีส่ภาพอากาศรอนจัดใหลดชวงการขนสงโดยหยุดพักเปนระยะ ท้ังนี้ข้ึนกับ

ชนิดสัตว และจอดพาหนะในท่ีรม และมีการระบายอากาศที่ดี 

4.3.7 หลีกเล่ียงการขนสงสัตว ในกรณีที่สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย เชน มีพายุรุนแรง อากาศรอนจัด  
หากจําเปนใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  

4.3.8 การขนสงสัตวในเวลากลางคืนจะชวยลดความเครียดของสัตวจากความรอนได 

4.3.9 มีการจัดการกับสิ่งขับถายของสัตวระหวางการขนสงอยางเหมาะสม เพือ่ปองกันสัตวลืน่ลมและ

ปองกันการระบาดของโรค โดยมีการจัดการตามหลักสุขอนามัยที่ดี และเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้หากจําเปนตองทําความสะอาดพาหนะขณะขนสงตองปฏิบัติโดยใหสัตวเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 

4.3.10 สัตวท่ีปวยหรือไดรับบาดเจ็บระหวางการเดินทางตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสมโดยเร็วทีสุ่ด 

โดยใหผูดูแลสัตวหรือผูขับข่ีพาหนะขนสงปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินท่ีกําหนดไว  

4.3.11 มีมาตรการควบคุมโรคระหวางการขนสงสัตว ดังนี้ 
(1) ไมควรขนสงสัตวจากตางแหลงท่ีมาปะปนไปในพาหนะเดียวกัน 
(2) ระมัดระวังการสัมผัสของสัตวจากตางแหลงท่ีมา ณ จุดหยุดพัก 
(3) ลดการสัมผัสระหวางตัวสัตว ส่ิงขับถาย หรือของเสียขณะขนสงใหนอยท่ีสุด  
(4) ในกรณีจําเปนสัตวอาจไดรับวัคซีนตอตานเชื้อโรค ท่ีสัตวมีโอกาสไดรับท่ีจุดหมายปลายทาง  
(5) การใหยาเพือ่ปองกันหรือรักษาโรคใหอยูภายใตการควบคุมของสัตวแพทย โดยเปนไปตามขอกําหนดใน 

มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4.3.12 หากจําเปนตองทําลายซากสัตวที่ตายขณะขนสง ตองจัดการอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการ

แพรกระจายของโรค ตามหลักสุขอนามัยท่ีด ีและตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4.3.13 หากจําเปนตองฆาสัตวระหวางการเดินทางใหดําเนินการอยางรวดเร็ว มีมนุษยธรรม และเปนไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยอาจขอคําแนะนําจากสัตวแพทยหรือผูท่ีมีความชํานาญ  

4.3.14 ควรจัดใหมีชวงหยุดพักตามความเหมาะสม ในกรณีเคลื่อนยายสัตวโดยใชระยะเวลานาน 

บริเวณที่จอดพาหนะท่ีมีสัตวบรรทุกอยูควรมีหลังคาที่สามารถปองกันแสงแดดและฝนได มีการระบาย

อากาศที่ดี และอุณหภูมิเหมาะสม หากจําเปนตองลําเลียงสัตวลงจากพาหนะระหวางหยุดพักตองมีพื้นที่

พักสัตว และอุปกรณลําเลียงท่ีเหมาะกับสัตวแตละชนิด 

4.3.15 หากพิจารณาระยะเวลาในการเคลือ่นยายสัตวแลวเห็นวาจําเปนตองใหน้าํหรืออาหารระหวางการ

เดินทาง ควรตรวจสอบใหแนใจวาสัตวทุกตัวสามารถเขาถึงน้าํหรืออาหารได และหากจําเปนตองใหอาหาร

สัตวท่ีจุดพัก ใหมีระยะหยุดอาหารกอนการขนสงท่ีเหมาะสมกับสัตวแตละชนิด  
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4.3.16 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการขนสงสัตว การหยุดพัก การใหอาหารและน้าํ และการพักสัตว

กอนฆาใหพิจารณาตามความเหมาะสมสําหรับสัตวแตละชนิด  

4.3.17  วางแผนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหระยะเวลาในการขนสงสั้นที่สุด ใหสัตวเกิด

ความเครียดนอยที่สุด และมีการประสานงานระหวางจุดตนทางกับปลายทาง เชน การวางแผนขนสงจาก

ฟารมไปยังโรงฆา 

4.4 การลําเลียงสัตวลงจากพาหนะและการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง 

4.4.1 ควรขนยายสัตวลงจากพาหนะทันทีทีเ่ดินทางถึงที่หมาย โดยผูปฏิบัติงานที่ผานการฝกมาแลว 

โดยลําเลียงสัตวดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกอเสียงรบกวน ความรุนแรงและการบังคับสัตวทีม่าก

เกินจําเปน และคํานึงถึงความออนลาของสัตวจากการเดินทาง 

4.4.2 ควรออกแบบและกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการลําเลียงสัตวลงจากพาหนะ รวมถึงทางลาด 

โดยคํานึงถึงการใชงาน และความเหมาะสมกับชนิดสัตว รวมถึงลักษณะของพาหนะ ท้ังขนาด ความลาดเอียง 

และพื้นผิว เชน พื้นไมล่ืน  

4.4.3 กรณีจัดใหมีที่พักสัตว ณ ปลายทาง ท่ีพักสัตวควรมีพื้นที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี สามารถ

ปองกันสัตวจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และมีสิง่อํานวยความสะดวกที่จําเปนซึง่อาจรวมถึงอาหาร

และน้ํา โดยมีคอกพักสัตวปวยหรือบาดเจ็บแยกจากสัตวปกติ 

4.4.4 สัตวปวยหรือบาดเจ็บระหวางการเดินทางตองไดรับการรักษาอยางเหมาะสม หรือการฆาโดยไม

ทรมานทันทีท่ีถึงท่ีหมาย โดยลําเลียงสัตวลงจากพาหนะอยางระมัดระวัง หากสัตวไมสามารถเคลือ่นไหวได

หรือการเคลื่อนยายสัตวจะทําใหสัตวเจ็บปวดทรมาน อาจจําเปนตองฆาสัตวโดยไมทรมานบนพาหนะ  

โดยอยูภายใตความดูแลของสัตวแพทยหรือผูท่ีมีความชํานาญ 

4.4.5 ภายหลังนาํสัตวลงจากพาหนะหมดแลว ใหทําความสะอาดและฆ าเชื้อกรงและพาหนะใหเร็วท่ีสุด 

เทาท่ีจะทําได  

4.4.6 จัดการหรือทําลายสิง่ปูรอง สิง่ขับถาย และซากสัตวที่ตายระหวางการขนสงตามหลักสุขอนามัยท่ีดี 

และเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวของ เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค 

4.5 บุคลากร 

4.5.1 มีจํานวนผูปฏิบัติงานในการเคล่ือนยายและขนสงสัตวอยางพอเพียง 

4.5.2 บุคลากรที่เกี ่ยวของกับการขนสงสัตวควรมีความรู  ความชํานาญดานการดูแลสวัสดิภาพสัตว  

ท่ีเหมาะสมตามหนาท่ีของตน 
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4.6 แผนปฏิบตักิารในภาวะฉุกเฉิน 

4.6.1 มีแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและบุคลากรทีร่ับผิดชอบ

สําหรับแตละเหตุการณท่ีสําคัญ รวมถึงการรายงานสถานการณและการบันทึกขอมูล  

4.6.2 เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถขนสงสัตวไดตามกําหนด ใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะ

ฉุกเฉินท่ีกําหนดไว 

4.7 เอกสารที่เก่ียวของ 

4.7.1 ไดรับอนุญาตเคลือ่นยายสัตวกอนทําการขนสงสัตว โดยมีใบอนุญาตเคล่ือนยายสัตวจาก 

กรมปศุสัตว และเปนไปตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

4.7.2 มีเอกสารกํากับพาหนะที ่แสดงวาสัตวที ่ขนสงเปนกลุ มเดียวกับตนทางตลอดการเดินทาง 

โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่สามารถตรวจสอบตนทางของสัตว วันและเวลาออกเดินทาง จํานวนสัตว 

และเจาของหรือผูรับผิดชอบสัตวนั้นได 

4.7.3 เอกสารประกอบการขนสงสัตว ตัวอยางเชน 
(1) แผนการเดินทาง และแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
(2) วัน เวลา และสถานท่ีลําเลียงสัตวข้ึนและลง 
(3) หลักฐานแสดงตัวสัตว (animal identification) เพื่อการตามสอบ 
(4) ขอมูลของสัตวท่ีตองดูแลดานสวัสดิภาพเปนพิเศษระหวางการขนสง 
(5) บันทึกระยะเวลาการหยุดพัก การใหอาหารขณะพักกอนเดินทางตอ 
(6) จํานวนสัตวท่ีขนสงตอครั้ง  
(7) บันทึกการตรวจสอบสัตวและเหตุการณทีสํ่าคัญในแตละวันของการเดินทาง ซึง่รวมถึงอัตราการปวย 

อัตราการตาย จุดหยุดพัก ระยะเวลาเดินทางและระยะทาง การใหอาหารและน้ํา ปริมาณการกินอาหารของ

สัตว การใหยารักษา และปญหาอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4.7.4 กรณีท่ีตองแสดงเอกสารรับรองจากสัตวแพทย ใหเปนไปตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
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