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บทคัดยอ 

การศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวและปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียใน
เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูประกอบกิจการ
โรงฆาสัตวจํานวน 21 ราย ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหได
มาตรฐานพบวาผูประกอบกิจการฆาสัตวมีทัศนคติท่ีดีในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85±0.94) และผลการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
2.53) โดยเฉพาะการปองกนัและกําจัดสัตวพาหะในโรงฆาสัตว และการบําบัดน้ําใหสะอาดกอนนํามาใชใน
โรงฆาสัตวโรงพักสัตวมีผลการประเมินในระดับนอย (คาเฉล่ีย 1.29 และ 1.00) จากการศึกษานี้สรุปไดวาผู
ประกอบกิจการฆาสัตวในจังหวัดกาฬสินธุมีทัศนคติท่ีดีพรอมท่ีจะพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน และควร
มีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตวอยางเครงครัด เพื่อลดความเส่ียงในการปนเปอนเช้ือ
แบคทีเรียท่ีจะสงผลตอผูบริโภคได 
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The study of attitude and influenced bacterial contamination factors  
on pork from slaughterhouse in Kalasin province. 

 
Katwadee Kotphuwiang1* Rachanida Yingdon2 

Abstract 

The study of attitude and influenced bacterial contamination factors on pork from 
slaughterhouse in Kalasin Province. The data were collected from slaughterhouse-
entrepreneurs (n=21) by the questionnaire. Our results indicated that the slaughterhouse-
entrepreneurs had a very good attitude to develop the slaughterhouse with the legal 
standards (average 3.85±0.94). While, the study showed the factors affecting bacterial 
contamination in pork from slaughterhouses was performed as moderate level (means 
2.53), especially the pest control and water treatment in the slaughterhouse were 
performed as a low level (means 1.29 and 1.00). This study concluded the 
slaughterhouse-entrepreneurs in Kalasin Province had a positive attitude to develop 
slaughterhouse into standard, as well as strictly on a good practice for slaughterhouse to 
reduce the risk of bacterial contamination that affect the consumers. 
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บทนํา 

 กรมปศุสัตวไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลโรงฆาสัตวภายในประเทศแทนกระทรวงมหาดไทย
ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 และไดมุงมั่นในการพัฒนาโรงฆาสัตวใหสามารถผลิตเนื้อสัตวท่ีถูกสุขอนามัย
และมีความปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานสากล (กรมปศุสัตว, 2551) รวมถึงการออกกฎหมายฉบับ
ใหมท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการฆาสัตวหลายฉบับ เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. 2555 ท่ีมีการปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เพื่อใหผูประกอบกิจการฆาสัตว
สรางโรงฆาสัตวและปรับปรุงโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด (กฎกระทรวง, 2555) ซึ่ง
ไดอธิบายลักษณะบริเวณภายในอาคารโรงฆาสัตวตองมีการแบงพื้นท่ีออกเปนสองสวนคือสวนท่ีสะอาดและ
สวนท่ีไมสะอาดและการจัดการอื่นๆท่ีมุงเนนตอความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งข้ึน รวมถึงการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยใหถูกตองตามสุขลักษณะและสุขอนามัย ปองกันการระบาดของโรคติดตอในโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวได ซึ่งการดําเนินงานดานพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินงานกิจกรรม
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตวภายในประเทศ โดยการจัดประชุมช้ีแจงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การประกอบกิจการฆาสัตว ใหความรูเรื่องหลักการปฏิบัติท่ีดีในโรงฆาสัตว (สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ, 2547; 2549) และความรูเรื่องเช้ือแบคทีเรียกอโรคใหแกผูประกอบกิจการฆา
สัตว มีการตรวจติดตามประเมินโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต และเก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวทุก
แหงสงตรวจหาเช้ือแบคทีเรียและสารตกคางทางหองปฏิบัติการเพื่อเฝาระวังการปนเปอนในเนื้อสัตว แต
พบวายังคงพบการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐานกําหนดในหลายจังหวัด เชน การศึกษาการ
ปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณพบวาตัวอยางเนื้อสัตวมี
การปนเปอนเช้ือแบคทีเรียรวม (Total bacteria count) เกินเกณฑมาตรฐานสูงถึงรอยละ 66.94 
(83/124) โดยพบการปนเปอนเช้ือ Staphylococcus aureus รอยละ 5.65 (7/124) เช้ือ Salmonella 
spp. รอยละ 62.90 (78/1 24) เช้ือ Coliformsรอยละ 41.13 (51/124) เช้ือ Enterococcus spp.รอยละ 
47.58 (59/124) และเช้ือ E.coli รอยละ 46.77 (58/124) (มนตวจี และคณะ, 2558) นอกจากนี้มีรายการ
เฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียและการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานท่ี
จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดพิจิตรของ (ปราโมทย และสืบชาติ, 2561) พบวา ตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆา
สัตวพบมีการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. รอยละ 37.43 (64/171) เช้ือ S. aureus รอยละ 15.79 
(27/171) และยาปฏิชีวนะตกคาง รอยละ2.92 (5/171) และตัวอยางจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวพบการ
ปนเปอนช้ือ Salmonella spp. และเช้ือ S. aureus เทากับ 28.81 (17/59), 3.39 (2/59) ตามลําดับ 
สําหรับรายงานการเฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนาย
เนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) ในจังหวัดกาฬสินธุ (นิรุตต และธีรพงศ, 2560) พบวา รอยละของตัวอยางท่ี
ผานเกณฑมาตรฐานการตรวจหาเช้ือ Total bacteria count, Coliform และ E. coli ป 2556 - 2557 
เพิ่มข้ึนแตเมื่อเปรียบเทียบระหวางโรงฆาสัตวกับแผงจําหนายเนื้อสุกรพบวาผลตรวจผานเกณฑมาตรฐาน
รวมถึงพบยังคงพบเช้ือ Salmonella spp. ซึ่งจากการศึกษานี้บงบอกวาเนื้อสุกรท่ีใชบริโภคในจังหวัด
กาฬสินธุมีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนแตยังมีการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
นอกจากนี้จากผลวิเคราะหเช้ือจุลินทรียในเนื้อสุกรสงตรวจตามกิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรง
ฆาสัตวภายในประเทศจากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด
ขอนแกน ปงบประมาณ 2560 – 2562 ยังคงพบการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด 
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ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสุกรท่ีเก็บจากโรงฆาสัตวจังหวัด
กาฬสินธุ จึงไดทําการศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวรวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือ
แบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตว ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาโรงฆาสัตวใน
พื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวเพื่อการผลิตเนื้อสัตวท่ีสะอาด 
ปลอดภัยตอผูบริโภคตอไป 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวและปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียใน
เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวครั้งนี้เปนการศึกษาในผูประกอบกิจการโรงฆาสัตวเอกชนรายยอยท่ีไดรับใบอนุญาต
ต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวชนิดสุกร (ฆจส.2 หรือ กฆ.1) จํานวน 21 ราย ในจังหวัดกาฬสินธุ
โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ ดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ 2563 
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคา คารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft Excel  ซึ่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบกิจการโรงฆาสัตว เปนสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับผู
ประกอบกิจการฆาสัตวในจังหวัดกาฬสินธุ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได 
แรงงานท่ีใชในการประกอบกิจการ ประสบการณและความชํานาญในการประกอบอาชีพ เปนตน 
 2. ทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานเปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) แบบลิเคิรท (Likert) ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ  5  
เห็นดวยมาก  ใหคะแนนเทากับ  4  
เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนนเทากับ  3  
เห็นดวยนอย  ใหคะแนนเทากับ  2  
เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ  1 

การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติทําโดยกําหนดคาเพื่อประเมินทัศนคติโดยประยุกตใชมาตรา 
สวนประเมินคาแบบ Numerical Rating Scale นําคาเฉล่ียในแตละประเด็นไปเปรียบเทียบกับเกณฑใน
การประเมินดังนี้ 

สูตรอันตรภาคช้ัน =   
คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
    =      

5 − 1

5
      =    0.8 

การแปรผลทัศนคติของเกษตรกร นําคาเฉล่ียของแตละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ประเมินโดยไดกําหนดระดับคาคะแนนเกณฑเฉล่ีย ดังนี้ 

คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  เกณฑการประเมินเทากับ ระดับนอยท่ีสุด 
คาคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 เกณฑการประเมินเทากับ ระดับนอย 
คาคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  เกณฑการประเมินเทากับ ระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 เกณฑการประเมินเทากับ ระดับมาก 
คาคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 เกณฑการประเมินเทากับ ระดับมากท่ีสุด 

 3. การปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ (rating 
scale) แบบลิเคิรท (Likert) ดังนี้ 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง ใหคะแนนเทากับ  3 
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ปฏิบัติเปนบางครั้ง  ใหคะแนนเทากับ  2 
ไมปฏิบัติเลย   ใหคะแนนเทากับ  1 

การวิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว ทําโดยการนําคะแนนท่ี
ไดมากําหนดชวงคะแนนเฉล่ียเพื่อใชในการประเมินประเมินโดยใชอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 

สูตรอันตรภาคช้ัน =   
คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
    =      

3 − 1

3
      =    0.67 

 
คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.66  เกณฑการประเมินเทากับ ระดับนอย 
คาคะแนนเฉล่ีย 1.67-2.63  เกณฑการประเมินเทากับ ระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉล่ีย 2.64-3.00 เกณฑการประเมินเทากับ ระดับมาก 

 4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบกิจการโรงฆาสัตว 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูประกอบกิจการโรงฆาสัตวสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 61.90 และ
เปนเพศหญิง รอยละ 38.10 มีอายุนอยกวา 50 ป ถึงรอยละ 52.38 อายุมากกวา 50 ป รอยละ 47.62  
โดยสวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 80.95 และสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายรอยละ 19.05 มีรายไดจากการประกอบอาชีพกิจการฆาสัตวเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 30,000 บาท 
รอยละ 90.48 และสูงกวา 30,000 บาท รอยละ 9.62  

2. ทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 
ผูประกอบกิจการฆาสัตวท้ัง 21 ราย มีทัศนคติตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานในภาพ

รวมอยูในเกณฑการประเมินระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85) เมื่อแยกเปนหัวขอในการศึกษาแลวพบวามีทัศนคติ
ตามเกณฑการประเมินระดับมากท่ีสุดในเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยในโรงฆาสัตว และ
โรงพักสัตว ท่ีจะสามารถชวยลดการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวได (คาเฉล่ีย 4.43) 
และเกณฑการประเมินระดับมาก คือการท่ีผูประกอบกิจการฆาสัตวไดรับคําแนะนําดานการพัฒนาปรับปรุง
โรงฆาสัตวจากเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด รวมถึงไดรับการอบรมช้ีแจงดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
โรงฆาสัตวและการปฏิบัติท่ีดีในโรงฆาสัตวเพื่อใหเกิดการพัฒนาโรงฆาสัตว ทําใหผูประกอบกิจการฆาสัตวมี
ทัศนคติท่ีดีตอการเตรียมความพรอมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดดวย 
(คาเฉล่ีย 4.29, 4.19 และ 4.05) ตามลําดับ ผูประกอบกิจการฆาสัตวยังมีทัศนคติตอการพัฒนาโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐานเกณฑการประเมินระดับปานกลางตอเรื่องการขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว และการตอ
อายุใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว (คาเฉล่ีย 3.25, 3.05) ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงทัศนคติของผูประกอบการตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน (N=21) 
รายการ เห็น

ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

�̅�𝑥±SD เกณฑการ
ประเมิน 

1. ทานมีความพรอมในการปรับปรุงโรงฆาสัตว ตาม 
พรบ. ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเน้ือสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มากนอยเพียงใด 

10 3 7 1 0 4.05±1.00 มาก 
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รายการ เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

�̅�𝑥±SD เกณฑการ
ประเมิน 

2. การไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว มีผล
ตอการประกอบอาชีพและรายไดจากการประกอบ
กิจการของทาน 

5 5 9 2 0 3.62±0.95 มาก 

3. ถาโรงฆาสัตวของทานไมผานเกณฑการตรวจ
ประเมิน และไมไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตว ทานมีความพรอมในการปรับปรุงโรง
ฆาสัตว มากนอยเพียงใด 

10 2 8 1 0 4.00±1.02 มาก 

4. หลักเกณฑการตรวจประเมินโรงฆาสัตว มีความ
ละเอียด ครอบคลุมชัดเจนหรือไม 

4 9 8 0 0 3.81±0.70 มาก 

5. ขอกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตว สามารถชวยลดการปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรียในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตวได 

11 9 0 1 0 4.43±0.73 มากท่ีสุด 

6. การอบรมชี้แจงกฎหมายโรงฆาสัตวและการให
ความรูดานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตวจาก
เจาหนาท่ีชวยพัฒนาโรงฆาสัตวของทานใหได
มาตรฐานมากนอยเพียงใด 

7 12 1 1 0 4.19±0.73 มาก 

7. การปรับปรุงโรงฆาสัตวใหถูกตองตามหลักเกณฑ
การรับรองของกรมปศสุัตว มีผลใหรายไดจากการ
ประกอบกิจการของทานลดลง 

3 2 10 5 1 3.05±1.05 ปานกลาง 

8. ข้ันตอนในการขอรับ หรือตออายุใบอนุญาตฯ มี
ความยุงยาก ซับซอนมากนอยเพียงใด 

5 3 7 5 1 3.29±1.20 ปานกลาง 

9.การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใน
การขออนุญาตฆาสัตวไดรับความสะดวกมากนอย
เพียงใด 

7 8 2 2 2 3.76±1.27 มาก 

10. เจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ
สามารถใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตว
ไดมากนอยเพียงใด 

9 10 1 1 0 4.29±0.76 มากท่ีสุด 

ผลรวม 71 63 53 19 4 3.85±0.94 มาก 

 

3. การปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว 
พบวาส่ิงท่ีผูประกอบกิจการฆาสัตวมีการปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวอยูในระดับเกณฑ

การประเมินระดับมากคือการลางทําความสะอาดโรงฆาสัตวและอุปกรณท่ีติดต้ังท้ังกอนเริ่มกระบวนการฆา
สัตวและหลังการใชงานทุกครั้งมีการทําความสะอาดตัวสุกรกอนนําสุกรเขาโรงฆาสัตว รวมถึงมีการลางซาก
สุกรหลังการเอาเลือดออกขูดขน และแยกเครื่องในการทําความสะอาดเครื่องในสัตวมีการแยกอางลาง
เครื่องในขาว เครื่องในแดง โดยมีการแยกออกจากกันชัดเจนและการตัดแตงซากสัตวท่ีปฏิบัติบนแทนหรือ
โตะท่ียกสูงจากพื้น มีการปฏิบัติเปนประจําถึงรอยละ 100 (คาเฉล่ีย 3.0) การปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวท่ีอยู
ในระดับเกณฑการประเมินระดับปานกลางคือ การแบงแยกผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนในแตละข้ันตอนการฆา
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สัตว การลําเลียงสุกรท่ีถูกฆาแลวออกจากบอลวก สูกระบวนการขูดขน โดยไมใหสัมผัสพื้นการใชรอกในการ
ยกหรือแขวนซากสัตวในโรงฆาสัตวการตรวจสุขภาพสุกรโดยพนักงานตรวจโรคสัตวกอนฆารวมถึงการตรวจ
เครื่องใน และซากสุกรหลังฆาสัตวโดยมีการปฏิบัติเปนประจําเพียงรอยละ 61.90, 47.62, 42.86, 28.57, 
23.81 (คาเฉล่ีย 2.24, 2.29, 2.24, 1.86, 1.81) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวท่ี
อยูในระดับเกณฑการประเมินระดับนอยคือการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะ ท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารโรงฆาสัตวการบําบัดน้ําใหสะอาดกอนนํามาใชในโรงฆาสัตวฺ และโรงพักสัตว รวมถึงระบบ
การปองกันการปนเปอนจากฝุนละออง และมลภาวะตางๆ มีการปฏิบัติเปนประจํารอยละ 0.00 (คาเฉล่ีย 
1.29 และ 1.00) ตามลําดับ แตโดยรวมแลวผูประกอบกิจการฆาสัตวท้ัง 21 ราย มีการปฏิบัติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวอยูในเกณฑการประเมินปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.53) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว (N=21) 
รายการ จํานวน รอยละ �̅�𝑥±SD เกณฑการ

ประเมิน 
1.มีการลางทําความสะอาดโรงฆาสัตว และอุปกรณท่ีติดต้ัง 
กอนเริ่มกระบวนการฆาสัตวทุกครั้ง 

  3.00±0.00 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100.00   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

2.มีการตรวจสุขภาพสุกรโดยพนักงานตรวจโรคสัตวกอนฆา   1.86±0.83 ปานกลาง 
ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 6 28.57   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 6 28.57   
ไมปฏิบัติเลย 9 42.86   

3.กอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานมีการทําความสะอาดรางกาย
และเปลี่ยนชุดสําหรับการปฏิบัติงาน 

  2.71±0.45 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 15 71.43   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 6 28.57   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

4.ในแตละข้ันตอนการฆาสัตว มีการแบงแยกผูปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

  2.24±0.97 ปานกลาง 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 13 61.90   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 8 38.10   

5.มีการลางความสะอาดสุกรทุกตัวกอนทําการฆาสัตว   3.00±0.00 มาก 
ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0   
ไมปฏิบัติเลย 0 0   

6.มีการลําเลียงสุกรท่ีถูกฆาแลวออกจากบอลวก สูกระบวนการ
ขูดขน โดยไมใหสัมผัสพ้ืน 

  2.29±0.76 ปานกลาง 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 10 47.62   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 7 33.33   
ไมปฏิบัติเลย 4 19.05   
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รายการ จํานวน รอยละ �̅�𝑥±SD เกณฑการ
ประเมิน 

7.มีการใชรอกในการยกหรือแขวนซากสัตวในโรงฆาสัตว 2.24±0.75 ปานกลาง 
ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 9 42.86   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 8 38.10   
ไมปฏิบัติเลย 4 19.05   

8.มีการลางซากสุกรหลงัการเอาเลือดออก ขูดขน และแยก
เครื่องใน 

  3.00±0.00 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

9.มีพนักงานตรวจโรคสัตวทําการตรวจเครื่องใน และซากสุกร
หลังฆา 

  1.81±0.79 ปานกลาง 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 5 23.81   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 7 33.33   
ไมปฏิบัติเลย 9 42.86   

10.อุปกรณท่ีสัมผัสเน้ือสัตว เชน อุปกรณแทงคอ หรือมีด มีการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกครั้งกอน ระหวาง และหลงัการใช
งาน 

  2.86±0.47 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 19 90.48   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 1 4.76   
ไมปฏิบัติเลย 1 4.76   

11.อุปกรณท่ีสัมผัสเน้ือสัตวท่ีใชในหองเชือดกับหองตัดแตงซาก
มีการเปลี่ยนหรือแยกออกจากกันอยางชัดเจน 

  2.90±0.43 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 20 95.24   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 1 4.76   

12.การทําความสะอาดเครื่องในสัตว มีการแยกอางลางเครื่องใน
ขาว เครื่องในแดง ออกจากกันชัดเจน 

  3.00±0.00 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

13.บริเวณตัดแตงซาก มีการแยกจากพ้ืนท่ีผลิตอ่ืนและควบคุม
การเขาออกของผูปฏิบัติงาน 

  2.95±0.21 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 20 95.25   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 1 4.76   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

14.มีการตัดแตงซากสัตวบนแทนหรือโตะท่ียกสูงจากพ้ืน   3.00±0.00 มาก 
ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   
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รายการ จํานวน รอยละ �̅�𝑥±SD เกณฑการ
ประเมิน 

15.ผูปฏิบัติงานมีการลางมือใหสะอาดดวยนํ้าสบูและนํ้ายาฆา
เชื้ออยางสม่ําเสมอ 

2.95±0.21 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 20 95.24   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 1 4.76   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

16.การขนสงซากและเน้ือสุกร มีการยานพาหนะคนละคันกับท่ี
ใชขนสงสุกรมชีีวิต 

  2.86±0.47 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 19 90.48   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 1 4.76   
ไมปฏิบัติเลย 1 4.76   

17.พาหนะหรือ ตูเก็บซากสุกรมีการลางทําความสะอาดท้ังกอน
และหลังการขนสง 

  2.76±0.43 มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 16 76.19   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 5 23.81   
ไมปฏิบัติเลย 0 0   

18.มีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวทุกครั้งหลังการใชงานดวย
นํ้ายาทําความสะอาดและฉีดลางดวยนํ้าเปลา 

  3.00±0.00 
 

มาก 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 21 100   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 0 0.00   

19.มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะ ท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารโรงฆาสัตว 

  1.29±0.45 
 

นอย 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 0 0.00   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 6 28.57   
ไมปฏิบัติเลย 15 71.43   

20.มีการบําบัดนํ้าใหสะอาดกอนนํามาใชในโรงฆาสัตว และ
โรงพักสัตว  

  1.00±0.00 นอย 

ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 0 0.00   
ปฏิบัติเปนบางครั้ง 0 0.00   
ไมปฏิบัติเลย 21 100   

ผลรวม   2.53±0.36 ปานกลาง 

4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
พบวาผูประกอบกิจการฆาสัตวบางรายมีปญหาการขาดงบประมาณในการปรับปรุงโรงฆาสัตวให

เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆา
สัตว พ.ศ. 2555 รอยละ 19.05 และมีขอเสนอะแนะเพิ่มเติมเรื่องการบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาท่ีไมไดรับ
อนุญาตรอยละ 14.29 โดยตองการคําแนะนําดานการขอรับใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตวจากเจาหนาท่ีปศุสัตว รอยละ 9.52 รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ (N=21) 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.ปญหาและอุปสรรค   
1.1 การปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขในการต้ังโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555 
  

- ขาดงบประมาณในการปรับปรุงโรงฆาสัตว 4 19.05 
1.2 ข้ันตอนและวิธีการในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 0 0.00 

2.ขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการพัฒนาโรงฆาสัตว   
2.1 คําแนะนําดานการขอรับใบอนุญาตฯ และการตออายุใบอนุญาตฯ จากเจาหนาท่ี 3 14.29 
2.2 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีปศุสัตว 0 0.00 
2.3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

- บังคับใชกฎหมายกับโรงฆาเถ่ือน 4 19.05 

สรุปและวิจารณ 

จากการศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการฆาสัตวและปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย
ในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวจังหวัดกาฬสินธุโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบกิจการโรงฆาสัตว
จํานวน 21 ราย พบวามีทัศนคติตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานในภาพรวมอยูในเกณฑการประเมิน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนผลจากการท่ีกรมปศุสัตวไดจัดทําโครงการอบรมช้ีแจงพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 และกฎหมายลําดับรอง สําหรับผูประกอบกิจการฆาสัตว
ตอเนื่องมาต้ังแตปงบประมาณ 2560 เปนผลใหผูประกอบกิจการฆาสัตวมีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวมากข้ึนพรอมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด แตก็ยังพบวามีผูประกอบกิจการฆาสัตวท่ีมีทัศนคติตอการพัฒนาโรงฆาสัตวใหได
มาตรฐานเกณฑการประเมินระดับปานกลาง ในเรื่องการขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว และการตออายุ
ใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว เพราะวามีความยุงยาก ซับซอน รวมถึงในการปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของกรมปศุสัตวมีผลตอรายจายของผูประกอบกิจการ เมื่อนําขอมูลการปฏิบัติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวมาวิเคราะหหาจุดเส่ียงท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย พบวาผล
การประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการปองกนัและกําจัดสัตวพาหะในโรงฆาสัตว และการบําบัด
น้ําใหสะอาดกอนนําไปใชในโรงฆาสัตวท่ีพบการประเมินอยูในระดับนอย แสดงวาเปนปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญตอ
การปนเปอนเช้ือ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตวอยางเครงครัด เพื่อลด
ความเส่ียงในการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียท่ีจะสงผลตอผูบริโภคได 

นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสุกรในโรงฆาสัตวท่ีอยูใน
เกณฑการประเมินระดับปานกลาง เชน การไมมีการแบงแยกผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนในแตละข้ันตอนการ
ฆาสัตว ไมการใชรอกในการยกหรือแขวนซากสัตวในโรงฆาสัตวในข้ันตอนการลําเลียงสุกรท่ีถูกฆาแลวออก
จากบอลวกสูกระบวนการขูดขนทําใหซากสุกรมีการสัมผัสพื้น ไมมีการตรวจสุขภาพสุกรโดยพนักงานตรวจ
โรคสัตวกอนฆาและหลังฆาสัตว ปจจัยเหลานี้ถึงแมจะถูกประเมินในระดับปานกลาง แตสําหรับโรงฆาสัตวท่ี
ไมมีการดําเนินการในข้ันตอนดังกลาวนี้ ยังคงมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอนเช้ือในระดับสูง 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาโรงฆาสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีแผนการดําเนินงานเพื่อ
สงเสริมและใหความรูแกผูประกอบกิจการโรงฆาสัตวในกระบวนการทํางานในโรงฆาสัตว และหลักการ
ปฏิบัติท่ีดีในโรงฆาสัตว เพื่อลดความเส่ียงการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียสูเนื้อสัตวท่ีจะนําไปบริโภค 
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