ธุรกิจการฆาสัตว : จะสงเสริมไปทําไมกัน
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่อไมนานมานี้ (2526) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติการสงเสริม
การลงทุนแกธุรกิจการฆาสัตวรวม 2 ราย คือ บริษัทนครไชยศรีสลอตเตอรเฮาส จํากัด และบริษัท
อาร. เอฟ. เอ็ม. ไทยแลนด จํากัด โดยบริษัทแรกจะใชเงินทุน 80 ลานบาท เพื่อจัดตั้งโรงฆาสุกร
วันละ 750 ตัว สวนบริษัทหลังจะใชเงินทุน 404 ลานบาทในการตั้งโรงฆาสัตว โดยมีเปาหมาย
ทีจ่ ะฆาสุกรวันละ 400 ตัว และโค-กระบือวันละ 100 ตัว
และแล ว การส ง เสริม การฆา และชํ าแหละสุกรจึงเริ่มปรากฏในโลกแหงความ
เปนจริง ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการสงเสริมมาเปนเวลากวาขวบป
ธุรกิจการฆาสัตวในประวัติศาสตรไทย
กอนป 2481 รัฐบาลไทยมิไดสนใจที่จะเขาไปแทรกแซงหรือควบคุมธุรกิจการ
ฆาสัตว ธุรกิจดังกลาวนี้จึงอยูในมือเอกชน โดยที่รัฐบาลมิไดประกอบการแขงขันกับเอกชน
ในป 2453 นายเจ.ซี. บารเนตตไดกลาวไวในรายงานเรื่อง Report of the First
Annual Exhibition of Agriculture and Commerce (1910) วา มีการฆาสุกรในกรุงเทพฯ
ประมาณวันละ 300 ตัว การเลี้ยงสุกรมักจะทําควบคูกับการทําสวน และอาชีพดังกลาวนี้ตกอยู
ในมือคนจีน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ คนจีนหลายพันคนมีอาชีพเลี้ยงและฆาสุกร
ในหนังสือเรื่อง Chinese Society in Thailand : An Analytical History (1957)
นายวิลเลี่ยม สกินเนอร (G. William Skinner) กลาววา กอนป 2481 กิจการฆาและการคาสุกร
เกือบทั้งหมดตกอยูในมือคนจีน
การควบคุมธุรกิจการฆาสัตว : ผลพวงของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
ในป 2481 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามสามารถยึดกุมอํานาจรัฐได และดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็เริ่มดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ลักษณะเดนของนโยบายดังกลาว
นี้ ก็คือ การดํ าเนิ น การเพื่อลดอิท ธิพ ลทางเศรษฐกิ จ ของชาวตา งชาติในระบบเศรษฐกิจไทย
แตเนือ่ งจากเอกชนคนไทยไมสนใจลงทุนและประกอบธุรกิจการคา รัฐบาลจึงตองเขาไปแทรกแซง
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆโดยเปนผูประกอบการเสียเอง

2
ธุรกิจการฆาสัตวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่อยูในเปาหมายของ
รัฐบาลทีจ่ ะกําจัดอิทธิพลของชาวตางชาติ ในป 2481 นั้นเอง รัฐสภาก็ไดออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 2481 ซึง่ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
17 เมษายน 2482 เปนตนไป เจตนารมณของการตรากฎหมายฉบับนี้ เทาที่ปรากฏอยางเปน
ทางการก็คือ “… (จัดการ) ควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกรเสียใหม เพื่อความ
ปลอดภัยและปกติสุขของประชาชน และเพื่อสะดวกแกการควบคุมและจํ าหนายเมื่อถึงคราว
จําเปน …”
ในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากไดแสดง
ความเห็นคัดคานกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะเห็นวา รัฐบาลกํ าลังมีบทบาทในการแทรกแซง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป นายอินทร สิงหเนตร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม ถึงกับกลาววา
จะมีก็แตสหภาพโซเวียตเทานั้นที่รัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขนาดนี้ และกลาวสรุปวา
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 ควรถือเปนวันกบฏ อยางไรก็ตาม สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบกับ
กฎหมายฉบับนีด้ วยคะแนนทวมทน พรอมกันนั้นก็ไดลงมติขับนายอินทร สิงหเนตร ออกจากสภาฯ
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2481
พระราชบัญญัติควบคุมการฆา ชาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช
2481 ไมมบี ทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการฆาสัตวโดยตรง แตในมาตรา 5 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ระบุไววา สัตวที่จะฆาไดตองเปนสัตวของรัฐบาล บทบัญญัติดังกลาวนี้ยังผลใหรัฐบาล
มีอํ านาจในการกํ าหนดวา ใครควรมีอาชีพการฆาสัตว ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการควบคุมอาชีพ
การฆาสัตวนนั่ เอง ทั้งนี้ปรากฏวา ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช รัฐบาลไดมอบให
กรมพลาธิการทหารบกมีอํานาจผูกขาดในการฆาสัตว ซึ่งนับเปนกาวสําคัญที่ทหารเริ่มเขามา
มีบทบาททางเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475
อยางไรก็ตาม ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
ภาวะเงินเฟออยางรุนแรง การดําเนินนโยบายสุกรในชวงเวลาดังกลาวนี้ จึงมุงที่จะแกปญหา
การครองชีพของประชาชนมากกวาที่จะขจัดอํานาจทางเศรษฐกิจของชาวตางดาว
ในป 2488 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติอากรการฆาสัตว พุทธศักราช 2488
ซึง่ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2488 โดยผลของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขายโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 2481 ถูกยกเลิก
ไป ความแตกตางที่สําคัญระหวางกฎหมายสองฉบับนี้ ก็คือ แมวากฎหมายฉบับใหมจะยังคง
มีบ ทบั ญญั ติใ นดานการควบคุมการฆาสัตว โดยกํ าหนดใหผูฆาสัตวตองไดรับอนุญาตและ
เสียอากรการฆาสัตว (มาตรา 5) และกําหนดใหการฆาสัตวจักตองกระทําในโรงฆาสัตวเสมอไป

3
ทั้งนี้ยกเวนการฆาสัตวเพื่อพิธีกรรมในศาสนา (มาตรา 6) แตปรัชญาพื้นฐานของกฎหมาย
ฉบับใหมนมี้ ใิ ชนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม หากแตเปนนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ในระหวางป 2490-2500 อันเปนยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจ มีการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การฆ า สั ต ว ห ลายครั้ ง หลายครา ทั้ ง นี้ ปรากฏวา กลุ ม
ซอยราชครูไมรีรอที่จะเขาไปหาผลประโยชนจากธุรกิจดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยใชองคการสงเคราะห
ทหารผานศึกเปนเครื่องมือ กลาวคือ รัฐบาลไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันการคา
กํ าไรเกิ น ควร พ.ศ. 2490 มอบหมายใหอ งคก ารสงเคราะห ท หารผานศึกมีอํ านาจในการ
ควบคุมราคาขายสงและราคาขายปลีกของเนื้อสุกรในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ระหวางวันที่
30 มิถนุ ายน 2491 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2494
องคการสงเคราะหทหารผานศึก เมื่อไดรับมอบอํานาจก็มิไดดําเนินการเฉพาะแต
การควบคุมราคาเนื้อสุกรเทานั้น หากยังใชอํานาจในการแทรกแซงธุรกิจการฆาและการคาสุกร
เกือบทุกดาน นับตั้งแตการควบคุมโรงฆาสัตว การหามนํ าเนื้อสุกรชํ าแหละเขาเขตเทศบาล
นครกรุงเทพและธนบุรี และการควบคุมผูขายปลีกหรือลูกเขียง
องคการสงเคราะหทหารผานศึกเริ่มดํ าเนินการควบคุมโรงฆาสัตวในป 2492
โดยออกประกาศใหโรงฆาสัตวในจังหวัดพระนครและธนบุรีจดทะเบียนเปนผูฆา ผลปรากฏวา
มีโรงฆาสัตวจดทะเบียนดังนี้ เขตเทศบาลนครกรุงเทพ 13 โรง เขตเทศบาลนครธนบุรี 4 โรง และ
นอกเขตเทศบาล 2 โรง ตอมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2493 องคการสงเคราะหทหารผานศึก
มีประกาศวา นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2493 เปนตนไป ใหเลิกบรรดาโรงฆาสัตวในเขตพระนคร
และธนบุรี คงเหลือไวเพียง 5 โรง ในจํานวนนี้เปนโรงฆาสัตวในเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ 3 โรง
(จากเดิม 13 โรง) และเขตเทศบาลนครธนบุรี 1 โรง (จากเดิม 4 โรง) สวนนอกเขตเทศบาลคงมี
จํานวน 2 โรงตามเดิม ทั้งนี้องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดจัดสรรให บริษทั เกษตรกรรมทหาร
ผานศึก จํากัด มีธรุ กิจการฆาสัตวทั้งในจังหวัดพระนครและธนบุรี โดยมีอํานาจผูกขาดในธุรกิจ
ดังกลาวนีส้ าหรั
ํ บเขตจังหวัดธนบุรีดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ โรงฆาสัตวในเขตจังหวัดธนบุรีทุกโรง
ถูกยุบเลิกไป และใหบริษัท เกษตรกรรมทหารผานศึก จํากัด ประกอบการแทน บริษัทดังกลาวนี้
เปนกิจการในเครือขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
อย างไรก็ ต าม การควบคุม ธุรกิจ การฆาและการคา สุกรอยางเขมงวด โดย
ปราศจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฏจักรสุกร (Hog Cycle) อยางถองแท ทําใหการดําเนิน
นโยบายสุก รขององค ก ารสงเคราะหท หารผา นศึก ประสบความล ม หลว จนในที่ สุด องคก าร
สงเคราะหทหารผานศึกตองวางมือจากปญหาสุกร และคืนอํานาจแกคณะกรรมการสวนจังหวัด
ปองกันคากําไรเกินควรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2494 ความลมเหลวในการดําเนินนโยบายดังกลาว
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นี้ สวนหนึ่งเกิดจากความพะวักพะวนในการใชอํานาจเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนยิ่งกวา
ผลประโยชนสวนรวม
ภายหลังจากที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกยุติบทบาทในธุรกิจการคาสุกร
การคาสุกรก็กลับสูยุคเสรีอีกครั้งหนึ่งในป 2495 แตนโยบายสุกรเสรีมีอายุอยูเพียงปเศษ รัฐบาล
ก็สั่งใหคณะกรรมการปศุสัตวแหงชาติดําเนินการควบคุมการฆาสุกรและการจําหนายเนื้อสุกรในป
2496 คณะกรรมการฯดังกลาวไดมอบให บริษทั คาสัตวทหารสามัคคี จํากัด เปนผูประกอบธุรกิจ
การคาสุกร บริษัทดังกลาวนี้เปนบริษัทในเครือของ บริษทั ทหารสามัคคี จํากัด ซึง่ เปนฐาน
เศรษฐกิจที่สําคัญของกลุมซอยราชครู กรรมการชุดแรกของบริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํากัด
มีอยูด ว ยกัน 13 คน ในจํานวนนี้มีพันเอกชาติชาย ชุณหวัณ และนายประเสริฐ พินธุโสภณ (เสี่ยกัง)
รวมอยูดวย
บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํากัดตกจากเวทีประวัติศาสตรดวยทวงทํานอง
เดียวกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก เนื่องจากไมสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาสุกร ในป
2498 รัฐบาลจึงกลับมาใชนโยบายเสรีนิยม โดยปลอยใหมีการประกอบธุรกิจการฆาสัตวและการ
จําหนายเนือ้ สัตวอยางเสรี ในชวงที่รัฐบาลดําเนินนโยบายสุกรแบบเสรีนี้เอง บริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํากัด ก็ถอื กําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2498
การควบคุมกิจการฆาสัตว : ผลประโยชนของใคร?
ในป 2502 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนาย
เนือ้ สัตว พุทธศักราช 2502 ซึง่ มีผลบังคับใชตราบเทาทุกวันนี้ (2526) กฎหมายฉบับนี้ออกมาแทน
พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตว พุทธศักราช 2488 และมีผลในการโอนอํานาจการควบคุม
การฆาสัตวจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ขอใหสงั เกตดวยวา ในระหวางป 2502-2516 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
คือ พลเอกประภาส จารุเสถียร (ซึ่งตอมามียศจอมพล) และเปนเรื่องบังเอิญยิ่งในขอที่วา ในขณะที่
มีการตราพระราชบัญญัติการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 นัน้ ผูถือหุนใหญของ
บริษัท สหสามัคคีคา สัตว จํากัด เปนบุคคลเดียวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
มีบทบัญญัติไววา
“การตัง้ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดําเนินการฆาสัตวตามพระราชบัญญัตินี้
จะกระทําไดก็แตโดยราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีหรือโดยบุคคลอื่นใดซึ่งราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่น
ทีไ่ ดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีมอบหมายใหทําไดเทานั้น
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ราชการส ว นทอ งถิ่น หรือ หนว ยราชการอื่น จะมอบหมายใหบุคคลอื่น
ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และดําเนินการฆาสัตวตามความในวรรคกอนได
ก็แตโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ร าชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ หน ว ยราชการอื่ น มอบหมายให
บุคคลใดจัดตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวและดําเนินการฆาสัตว ราชการสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ หน ว ยราชการอื่ น ผู  ม อบหมายจะถอนการมอบหมายนั้ น เสี ย
เมื่อปรากฏวา ผูไดรับมอบหมายไมปฏิบัติการฆาสัตวใหถูกตองตามสุขลักษณะ
หรือกระทําผิดขอตกลงหรือเงื่อนไขใดๆที่กําหนดในการมอบหมายนั้นเสียก็ได”
บทบัญญัติดังกลาวนี้มีนัยสําคัญวา ธุรกิจการฆาสัตวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภาครัฐบาลแตเพียงผูเดียว อยางไรก็ตาม กฎหมายยังเปดชองใหเอกชนประกอบธุรกิจดังกลาว
นี้ได เอกชนที่ตองการตั้งโรงฆาสัตวจะตองยื่นคํารองตอราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่น
ทีไ่ ดรบั มอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อองคกรเหลานี้กลั่นกรองคํารองแลว
ก็เสนอเรื่องตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติตอไป แตเอกชนที่ไดรับอนุมัติ
ใหจัดตั้งโรงฆาสัตวนั้นจักตองยกโรงฆาสัตวที่สรางขึ้น พรอมทั้งที่ดิน ใหเปนสมบัติของราชการ
สวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย สวนการประกอบการเปนเรื่องของเอกชน
ผูจ ดั ตัง้ นัน้ ๆ ความขอนี้ปรากฏโดยชัดเจนในหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ถึงผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด รวม 3 ฉบับ คือ
(1) หนังสือ มท. 8570/2503 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2503
(2) หนังสือ มท. 0309/ว. 245 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2513
(3) หนังสือ มท. 0309/ว. 544 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520
ปรัชญาพืน้ ฐานของนโยบายธุรกิจการฆาสัตวตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ตามที่ปรากฏในหนังสือของกระทรวง
มหาดไทยถึงผูว า ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ มท. 8570/2503 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2503 มีอยู
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก เพื่อใหการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตวเปนไปโดยเหมาะสม
และปลอดภัย ทั้งนี้โดยเนนถึงประโยชนสุขของประชาชนในการบริโภคเนื้อสัตวที่ปราศจากโรค
ประการที่สอง เพือ่ มิใหมกี ารแกงแยงกันในระหวางพอคาและประชาชนผูบริโภค
ประการที่สาม เพือ่ ใหการหารายไดของราชการสวนทองถิ่นจากธุรกิจการฆาสัตว
เปนไปอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
เราจะเห็นไดวา เหตุผลที่ใชสนับสนุนใหธุรกิจการฆาสัตวเปนธุรกรรมของภาค
รัฐบาลแตเพียงผูเ ดียว ดังที่กลาวขางตนนี้ ลวนแลวแตเปนเหตุผลที่ไรนํ้าหนักทั้งสิ้น แมวาบรรดา
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โรงฆาสัตวทั้งหลายโดยนิตินัยจะเปนของราชการสวนทองถิ่น แตโดยขอเท็จจริงแลว โรงฆาสัตว
เหลานี้จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน แลวยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของราชการสวนทองถิ่น การประกอบการ
ลวนแลวแตดํ าเนินการโดยเอกชน โดยที่ราชการสวนทองถิ่นมิไดเขาไปยุงเกี่ยวกับการบริหาร
ภายในแมแตนอย ระบบการควบคุมดังกลาวนี้ไมสามารถใหหลักประกันดานสวัสดิการของ
ผูบ ริโภคไดอยางเต็มที่ ขอที่นาสังเกตก็คือ ในการรวบอํานาจการประกอบธุรกิจการสัตวไวในภาค
รัฐบาลนั้น รัฐบาลอางวา เพื่อใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวที่ปราศจากโรค ขออางดังกลาวนี้
มีขอ สมมติวา รัฐบาลมีความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาเอกชน แตการณกลับเปนวา เมื่อรัฐบาล
รวบอํานาจในการประกอบธุรกิจการฆาสัตวไวในภาครัฐบาลไดหมดแลว กลับหยิบยื่นอํานาจนั้น
ใหเอกชนบางรายเปนผูประกอบการ โดยมิไดเขาไปควบคุมการประกอบการแมแตนอย ดังนั้น
เราจึงมิอาจเขาใจเปนอยางอื่นนอกเสียจากวา การรวบรวมอํานาจดังกลาวนี้ก็เพียงเพื่อที่จะเปด
โอกาสใหผูมีอํานาจไดใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ในประเด็นดังกลาวนี้
ดร.นิพนธ พัวพงศกร แหงคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหขอคิดเห็นวา
“… เมื่ออํานาจการเปดโรงฆาสัตวเปลี่ยนจากระบบราคามาเปนระบบการเมือง
ผลก็คือ ผูที่มักไดรับสิทธิพิเศษในการตั้งโรงฆาจะตองเปนผูที่รูจักมักคุนกับ
ผูอ นุญาตคอนขางดี เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ชาวบานธรรมดาๆที่มีเงินบาง
คงจะขอเปดโรงฆาสัตวไมได ถาไมมีสวนเกี่ยวดองกับผูมีอํานาจอนุญาตใหเปด
โรงฆา และทฤษฎีเศรษฐศาสตรยังพยากรณไวดวยวา เมื่อกิจการผูกขาดมีกําไร
สวนเกิน เอกชนคงแขงกันลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการตั้งโรงฆาสัตว นับเปน
การสูญเสียทรัพยากรอันมีคาของสังคมไป …”
หากรัฐบาลมีเจตนารมณในการรักษาผลประโยชนของผูบริโภค โดยใหประชาชน
บริโภคเนื้อสัตวที่ปราศจากโรค มาตรการที่จําเปนในการนี้มิใชการรวบกิจการโรงฆาสัตวมาเปน
ของรัฐ หากแตเปนการดําเนินการใหมีการตรวจโรคอยางจริงจัง ไมวาจะเปนโรคภายในหรือโรค
ภายนอก รวมทั้งการทํ าลายเนื้อสัตวที่เปนโรค ขอเท็จจริงในปจจุบันมีอยูวา การขาดแคลน
สัตวแพทยทําใหไมสามารถมีการตรวจโรงสัตวอยางทั่วถึงและอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในชนบททีห่ างไกล แตขอที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ ถึงจะไมมีปญหาการขาดแคลนสัตวแพทย
ระบบการควบคุมการฆาสัตวที่เปนอยูในปจจุบันมิอาจใหความคุมครองแกประชาชนผูบริโภคได
อยางพอเพียง ทั้งนี้เพราะเหตุวา ระบบการออกอาชญาบัตรเทาที่เปนอยูในปจจุบันเปนกระบวน
การทีแ่ ยกตางหากจากการตรวจโรคสัตว
อํานาจในการออกอาชญาบัตร (ใบอนุญาตใหฆาสัตว) ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 เปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้น การออกอาชญาบัตรจึงกระทําไดโดยที่มิไดมีการตรวจ
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โรคสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคภายนอก หากตองการใหหลักประกันแกประชาชนวา จะไดบริโภค
เนื้อสัตวที่สะอาดและปราศจากโรค การออกอาชญาบัตรจะตองเปนกระบวนการอันหนึ่งอันเดียว
กับการตรวจโรค ในการนี้ จํ าเปนตองโอนอํ านาจในการออกอาชญาบัตรจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไปใหแกอธิบดีกรมปศุสัตว ทั้งนี้เพื่อใหมีการตรวจโรคสัตวอยางจริงจังมากขึ้น
โดยมีหลักการวา การออกอาชญาบัตร (ใบอนุญาตใหฆาสัตว) จะกระทํ าก็ตอเมื่อสัตวนั้นๆ
ผานการตรวจโรคภายนอกแลว และภายหลังจากที่นําสัตวนั้นไปฆาและชําแหละจะตองมีการ
ตรวจโรคภายในจนเปนที่นาพอใจ จึงจะออกใบอนุญาตใหจําหนายเนื้อสัตว
การรวบอํานาจในการประกอบกิจการฆาสัตวไวในภาครัฐบาล ไมเพียงแตจะมิได
ใหหลักประกันดานสวัสดิการแกประชาชนผูบริโภคเทานั้น หากทวายังไมสามารถใหหลักประกัน
อีกดวยวา การหารายไดของราชการสวนทองถิ่นจากธุรกิจการฆาสัตวจะเปนไปอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย ทัง้ นีป้ รากฏวา การเวียนใชอาชญาบัตรและการติดสินบนเจาพนักงานเปนปรากฏการณ
ทั่วไป
ดัง ไดกลาวแลววา โรงฆาสัตวตามพระราชบั ญ ญั ติควบคุ ม การฆ า สัตว และ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ลวนแลวแตเปนกรรมสิทธิ์ของราชการสวนทองถิ่นทั้งสิ้น เอกชน
ทีต่ อ งการประกอบธุรกิจการฆาสัตวจะตองสรางโรงฆาสัตว แลวยกใหเปนกรรมสิทธิใหแกราชการ
สวนทองถิ่น พรอมทั้งที่ดิน ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงกอใหเกิดการแบงแยกความเปนเจาของ
กับการควบคุมจัดการ โดยที่ราชการสวนทองถิ่นเปนเจาของ แตการควบคุมจัดการตกแกเอกชน
ผูสรางโรงฆาสัตวนั้นๆ ในสภาพการณดังกลาวนี้ สิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
จึงไมมี ทัง้ นีไ้ มเพียงแตจะไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการประกอบการเทานั้น หากทวา
ในกรณีสวนใหญยังปลอยใหโรงฆาสัตวอยูในสภาพเสื่อมโทรมอีกดวย สภาพการณดังกลาวนี้
นอกจากจะเกิดจากความไรสํานึกในความเปนเจาของแลว ยังเกิดจากเหตุปจจัยอีกอยางนอย 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก ทางราชการมีนโยบายการจํ ากัดจํานวนโรงฆาสัตว โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในเขตสุ ข าภิ บ าลและชนบทที่ ห  า งไกล แม แ ต ใ นเขตเมื อ งเองก็ มี ก ารจํ ากั ด จํ านวน
โรงฆาสัตว ดังจะเห็นไดวา ภายในกรุงเทพฯเองก็มีเฉพาะแตโรงฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคี
คาสัตว จํากัด การจํากัดจํานวนโรงฆาสัตวมีผลเสมือนหนึ่งการใหอํานาจผูกขาดแกผูประกอบ
ธุรกิจการฆาสัตว ดังนั้น เมื่อปราศจากพลังในการแขงขัน แรงกดดันใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการประกอบการจึงพลอยไมมีตามไปดวย
ประการที่สอง มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจํากัดเขตการจําหนายเนื้อสัตวดังนี้
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“การจําหนายเนื้อสัตว จะจําหนายไดเฉพาะภายในเขตจําหนายเนื้อสัตว ซึ่งการ
อนุ ญาตใหจํ าหน า ยไดกระทํ าในเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาที่ใหจํ าหนายนอกเขตนั้นไดตามหลัก เกณฑและวิธีการ
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง”
ํ
การจํ ากัดเขตการจํ าหนายเนื้อสัตว โดยหามจํ าหนายเนื้อสัตวขามเขตดังกลาวนี้ ยอมมีผล
ในการจํ ากั ด ขนาดของการประกอบการ โดยที่ ค วามเล็ ก ของขนาดการประกอบการอาจมี
ผลกระทบตอการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมดวย
ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตนนี้เอง ธุรกิจการฆาสัตวจึงเปนกิจกรรมที่ปราศจาก
การแขงขันเทาที่ควร ทั้งยังเปนกิจกรรมที่คอนขางลาหลังในแงของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
อีกดวย
สําหรับผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจการฆาสัตว อุปสรรคสําคัญมีอยูอยางนอย 2
ประการ ในประการแรกทีเดียว จะตองพยายามวิ่งเตนเพื่อขอจัดตั้งโรงฆาสัตว การวิ่งเตนดังกลาว
นี้ยอมตองเสียทั้งเงินและเวลา เพราะการขอตั้งโรงฆาสัตวนั้นไมมีชองทางตามปกติที่จะกระทําได
ในประการทีส่ อง การจํากัดเขตการจําหนายเนื้อสัตวตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 อาจทําใหผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจการฆาสัตว
จะตองคิดแลวคิดอีก เพราะจะมีผลตอรายไดจากการประกอบการอยางสําคัญ
ไมตอ งสงสัยเลยวา บทบัญญัติตางๆตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 มีผลอยางสําคัญในการบั่นทอนประสิทธิภาพของธุรกิจ
การฆาสัตวภายใตบทบัญญัติเหลานี้ การจัดตั้งโรงฆาสัตวเพื่อการสงออกจึงมิอาจเปนไปได
การสงเสริมธุรกิจการฆาสุกรเพื่อการสงออก
เราจะเห็นไดจากภูมิหลังของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2502 วา กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล และผลที่ตามมาก็คือ กฎหมายฉบับนี้ไดมีสวนในการบั่นทอน
ประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวม
ในป 2525 รัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีการลงทุนในธุรกิจการฆาสุกร
เพือ่ การสงออก แตแทนที่รัฐบาลจะผาตัดพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. 2502 เพือ่ แกปญ
 หาอยางถอนรากถอนโคน รัฐบาลกลับเลือกใชอํานาจตามมาตรา 16 วรรค
สองแหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกาศการใหการสงเสริมกิจการ
ฆาและชําแหละสุกร ทั้งนี้ปรากฏในประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ส. 3/2525 ลงวันที่
12 กุมภาพันธ 2525
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กิจการการฆาและชํ าแหละสุกรที่จะไดรับการสงเสริมจะตองมีขนาดการลงทุน
ไมนอ ยกวา 50 ลานบาท ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ผูรับการสงเสริมจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้คือ
(1) บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของทุน
จดทะเบียน
(2) จะต อ งจั ด สร า งโรงฆ า -ชํ าแหละสุ ก รที่ ทั น สมั ย และถู ก มาตรฐานตาม
หลักเกณฑของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และจะตองมี
หองแชแข็งและหองเย็นขนาดที่เหมาะสมกับโครงการ
(3) ในระยะ 5 ปแรกนับแตเปดดําเนินการ จะจําหนายเนื้อสุกรชําแหละภายใน
ประเทศเปนมูลคาในแตละปไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเนื้อชําแหละ
หลังจากนัน้ ไมเกินรอยละ 30 ทั้งนี้ หัว แขง หาง เครื่องใน ขน และเนื้อสุกร
แปรสภาพ ใหจําหนายในประเทศได โดยไมนับรวมเปนมูลคาเนื้อชําแหละ
(4) จะต อ งมี เ ครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ สํ าหรั บ แปรรู ป และแปรสภาพเนื้ อ สุ ก รเป น
ผลิตภัณฑอาหารรวมอยูในโครงการดวยตามความเหมาะสม
(5) จะตองจายเงินชวยเหลือใหราชการสวนทองถิ่นในอัตราไมตํ่ากวาตัวละ 18
บาทตามจํานวนและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด นอกเหนือจากคาอากร
การฆาสุกร
(6) จะตองดํ าเนินการตามแผนที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
จัดหาสุกรปอนโรงฆา และการสงเสริมการเลี้ยงและการรับซื้อสุกรมีชีวิต
จากเกษตรกรทั่วไป
(7) จะไมไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
การประกาศเงื่อนไขของการสงเสริมการฆาและชําแหละสุกรดังกลาวขางตนนี้
กอใหเกิดขอวิพากษวิจารณเปนอันมาก ขอวิพากษวิจารณมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก เงื่อนไขของการสงเสริมการลงทุนเหลานี้มีลักษณะเขมงวดมาก
จนเกินไป จนไมกอใหเกิดสิ่งจูงใจในการลงทุน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะไมมีการยกเวนหรือลดหยอนภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลเทานั้น หากทวาเงื่อนไขขอ (6) ยังมีลักษณะในดานการควบคุมการประกอบการ
ของผูไดรับการสงเสริมมากจนเกินไปอีกดวย โดยที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ยังมิไดมกี ารกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดหาสุกรปอนโรงฆา การสงเสริมการเลี้ยง และ
การรับซือ้ สุกรมีชีวิตจากเกษตรกร การกําหนดเงื่อนไขอยางกวางๆตามขอ (6) ขางตนนี้ จึงกอ
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ใหเกิดสภาวะความไมแนนอนในการประกอบการเปนอันมาก เพราะไมมีใครทราบวา คณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนตองการอะไรกันแน
ประการที่สอง ผูประกอบการเอกชนจํานวนมากไมแนใจเกี่ยวกับตลาดเนื้อสุกร
สงออก การกําหนดใหมีการสงออกไมนอยกวารอยละ 50 ของเนื้อสุกรชําแหละใน 5 ปแรก
และไมนอ ยกวารอยละ 70 หลังจากนั้น เปนเงื่อนไขที่รุนแรงเกินไป
ดวยเหตุนี้เอง ผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจการฆาสัตวจึงเกิดความลังเล เพราะ
ไมแนใจวา การลงทุนจะคุมคาหรือไม เนื่องจากเงื่อนไขแหงการสงเสริมการลงทุนเขมงวดจนเกินไป
กลุม เจริญโภคภัณฑ ซึ่งแสดงความสนใจที่จะประกอบธุรกิจการฆาสัตว และพยายามวิ่งเตนขอตั้ง
โรงฆาสัตวกอ นที่จะมีการประกาศสงเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกลาวนี้ เมื่อเผชิญกับเงื่อนไขเหลานี้
ถึงกับตองถอยหลังและระงับโครงการลงทุนไวชั่วคราว การณจึงปรากฏวา ไมมีเอกชนรายใดยื่น
ขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง ๆที่ รั ฐ บาลได ป ระกาศนโยบายนี้ ม าเป น เวลาเกื อ บขวบป
สภาพการณดังกลาวนี้ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองผอนปรนเงื่อนไขแหงการสงเสริม ในเดือนมกราคม
2525 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติวา ในการคํานวณมูลคาการสงออก ซึ่งเดิมนับเฉพาะ
เนือ้ สุกรเทานั้น ใหนับรวมเนื้อสุกร เนื้อวัว และเนื้อควาย
การผอนปรนเงื่อนไขแหงการสงเสริมการลงทุนดังกลาวนี้ ทําใหเอกชนเริ่มยื่น
ความจํานงขอรับการสงเสริม ดังกรณีของของบริษัท นครไชยศรีสลอตเตอรเฮาส จํากัด และบริษัท
อาร.เอฟ.เอ็ม.ไทยแลนด จํากัด ดังที่กลาวขางตนนี้
ขอใหสงั เกตวา แมวาการประกอบกิจการฆาและชําแหละสุกรซึ่งไดรับการสงเสริม
จะมิไดรบั การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แตก็ยังมีผูสนใจขอรับการสงเสริม เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
เราไดชี้ใหเห็นวา ธุรกิจการฆาสัตวเปนธุรกิจที่มีอํานาจผูกขาดอยูไมนอย ทั้งนี้
เปนผลจากมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
และนโยบายการจํ ากัดจํ านวนโรงฆาสัตวของทางราชการ การใชอํ านาจตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจการฆาสัตวเพื่อการสงออกนั้น
ยอมมีผลในการกรุยทางใหกิจการที่ไดรับการสงเสริมพลอยไดรับประโยชนจากสภาพการผูกขาด
ในธุรกิจการฆาสัตวดวย กําไรจากการผูกขาดจะตองมีมากพอที่จะจูงใจใหมีการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทนี้ และเปนที่แนนอนวา ผูที่ขอรับการสงเสริมจะตองเล็งเห็นชองทางในการแสวงหากําไร
ดังกลาวนี้
สงเสริม ทําไมถึงตองสงเสริม ?
การสงเสริมการลงทุนในกิจการฆาและชําแหละสุกร ยังคงมีพื้นฐานอยูที่การให
อํ านาจผูกขาด แมวาการสงเสริมกิจการเพื่อการสงออกจะสอดคลองกับความพยายามในการ
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อแกปญหาดุลการคาและดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศ แตการสงเสริมกิจการฆาและชําแหละสุกรบนพื้นฐานของการใหอํานาจผูกขาด
ยอมจะเปนผลเสียในระยะยาว ดังไดกลาวแลววา ธุรกิจการฆาสัตวเปนธุรกิจที่มิอาจเขาไป
ประกอบการไดโดยงาย ทํานบที่ขวางกั้นการเขาไปลงทุนแขงขันในธุรกิจประเภทนี้ ก็คือ มาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ดวยเหตุนี้เอง ผูที่ไดรับ
การสงเสริมจากรัฐบาลยอมมีผลเทากับไดรับอํานาจผูกขาดดวย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนมีนโยบายที่จะจํากัดจํานวนโรงฆาสัตวเพื่อการสงออกดวยแลว อํานาจผูกขาด
ของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมยอมกระชับแนนแฟนขึ้น
แทที่จริงแลว หากมีการผาตัดพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ความจําเปนในการสงเสริมธุรกิจการฆาสัตวเพื่อการสงออกก็จะไมมี หลักการ
สําคัญของการผาตัดดังกลาวนี้ก็คือ รัฐบาลควรจะปลอยใหเอกชนประกอบธุรกิจการฆาสัตวได
โดยเสรี โดยรัฐบาลไมตั้งโรงฆาสัตวแขงกับเอกชน การพิจารณาการขออนุญาตประกอบธุรกิจการ
ฆา สัตว เ พื่อจัดตั้ งโรงฆาสัตวใหเปนหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเสมือนหนึ่งวา
การจัดตัง้ โรงฆาสัตวมีลักษณะเหมือนกับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ในการนี้ ใหนํา
กฎหมายวาดวยโรงงานมาบังคับใชโดยอนุโลม และเพื่อที่จะสงเสริมใหมีการแขงขันในธุรกิจ
ดังกลาวนี้ รัฐบาลจะตองไมกําหนดโควตาหรือจํากัดจํานวนโรงฆาสัตว ไมวาจะเปนระดับประเทศ
หรือระดับทองถิ่น อยางไรก็ตาม จะตองมีการกําหนดลักษณะของโรงงาน กรรมวิธีในการฆา
ระบบการกําจัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ และแหลงที่ตั้งของโรงงาน หากเอกชนที่เสนอขอตั้ง
โรงฆาสัตวสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานี้ ก็อนุญาตใหประกอบธุรกิจการฆาสัตวไดโดยอนุมัติ
การนํ าปรัชญาเสรีนิยมมาใชในการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจการฆาสัตว
ดังทีเ่ สนอขางตนนี้ จะตองเสริมพื้นฐานดวยมาตรการอยางนอยอีก 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก จะตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการออกอาชญาบัตรใหเปนกระบวน
การอันหนึง่ อันเดียวกับการตรวจโรคสัตว การเขมงวดในดานการตรวจโรคสัตวจะตองมีมากขึ้น
ประการที่สอง ในเมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับกับธุรกิจการฆาสัตว
โดยยึดพื้นฐานของปรัชญาเสรีนิยม นโยบายเกี่ยวกับการคาเนื้อสัตวก็จะตองมีการปรับเปลี่ยน
ใหอยูบ นพืน้ ฐานเดียวกัน การจํากัดเขตการจําหนายเนื้อสัตว ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 จะตองยกเลิกไป
กลาวโดยสรุปก็คือ การสงเสริมธุรกิจการฆาสัตวเพื่อการสงออกตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ส. 3/2525 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2525 ไมเพียงแตจะ
ไมสามารถแกปญหาพื้นฐานของธุรกิจการฆาและการคาสุกรเทานั้น หากทวายังอาจกอผลเสีย
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แกโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวในขอที่ทํ าใหมีการผูกขาดมากยิ่งขึ้นอีกดวย
แทที่จริงแลว รัฐบาลไมมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกลาวนี้ หากมีการ
ผาตัดพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 และปรับเปลี่ยน
นโยบายเกี่ยวกับธุรกิจการฆาและการคาสัตว โดยยึดถือปรัชญาเสรีนิยม ก็จะทําใหการลงทุน
ในธุรกิจการฆาสัตวเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ1
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