
ปฏิรูประบบปศุสัตว์เพื�อสุขภาพของ คน สัตว์ และ
สิ�งแวดล้อมที�ดีขึ�น (ฉบับย่อ)

ภัยคุกคามสุขภาพที�ซ่อน
ไว้ในระบบปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม



ผลกระทบที�ซอ่นไวใ้นฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมควรถกูตีแผน่าน
แล้ว เนื�องจากการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมเป�นตัวการสาํคัญ
ของการเกิดระบบอาหารที�เป�นอันตรายที�มุง่เนน้แต่การสรา้งกําไรบน
ความทกุขท์รมานแสนสาหสัของสตัวห์ลายพนัล้านตัวในแต่ละป� ระบบ
ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมในป�จจุบนัสง่ผลกระทบต่อสขุภาพมนุษยแ์ละ
สขุภาพสิ�งแวดล้อม อีกทั�งยงับั�นทอนคณุค่าทางโภชนาการและความ
ปลอดภัยทางอาหาร สุม่เสี�ยงการเกิดโรคและเชื�อแบคทีเรยีดื�อยา 
(ซูเปอรบ์ั�ก) ภัยคกุคามจากการทํางานของคนงานในฟารม์ปศุสตัว ์การ
เกิดมลพษิทางสิ�งแวดล้อม สภาพอากาศเปลี�ยนแปลง ตลอดจนการ
เสื�อมสภาพของถิ�นที�อยูอ่าศัย

 
ในขณะที�ความต้องการบรโิภคเนื�อสตัวแ์ละผลิตภัณฑ์จากนมยงัคงเพิ�ม
ขึ�นต่อเนื�อง แต่รฐับาลกลับยงัเพกิเฉย และใหก้ารสนบัสนนุนี�ที�นาํไปสู่
ภาวะเสื�อมโทรม โดยมบีรษัิทระหวา่งประเทศอยูจ่าํนวนหนึ�งที�กําลังถือ
ครองอํานาจภายในระบบอาหารเชงิอุตสาหกรรมระดบัโลก 

การเพกิเฉยผลกระทบด้านสขุภาพอันเกิดขึ�นจากการทําฟารม์ปศุสตัว์
เชงิอุตสาหกรรมทําใหช้วีติของพวกเราตกอยูใ่นอันตราย โรคไขห้วดัหมู
และโรคไขห้วดันกเป�นสองตัวอยา่งของโรคที�มจุีดกําเนดิมาจากฟารม์
ปศุสตัวแ์ละทําลายระบบสาธารณสขุของมนษุย ์ป�จจุบนั เรากําลังอยูใ่น
ชว่งเวลาที�เลวรา้ยที�สดุของโรคระบาดในรอบหนึ�งรอ้ยป� แต่โรคภัยที�
อันตรายกวา่นี�กําลังจะมาเยอืนเราอีกครั�ง หลังถิ�นที�อยูอ่าศัยของสตัวป์�า
ถกูทําลายและถกูนาํไปใชเ้ป�นพื�นที�สาํหรบัการปศุสตัว ์ซึ�งกระตุน้ใหเ้กิด
การแพรร่ะบาดของโรคจากสตัวป์�าและสตัวใ์นฟารม์สูม่นษุย์

องค์กรพทัิกษ์สตัวแ์หง่โลกเตือนวา่เรากําลังอยูใ่นชว่งวกิฤตซูเปอรบ์ั�ก
โดยมฟีารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมเป�นตัวการสาํคัญที�ทําใหส้ตัวใ์น
ฟารม์ต้องได้รบัยาปฏิชวีนะจาํนวนมาก จนกลายเป�นระบบและทําให้
ซูเปอรบ์ั �กสามารถเคลื�อนที�และครา่ชวีติมนษุย์

จาํนวนผูป้�วยภาวะนํ�าหนกัเกินและโรคเรื�อรงัยงัพุง่ขึ�นสงูสดุเป�น
ประวติัการณ์ และเป�นชว่งเวลาเดยีวกันกับที�คนหลายล้านคนต่างต้อง
เผชญิกับภาวะหวิโหย อยา่งไรก็ตาม ฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมทั�ว
โลกยงัคงเติบโตต่อเนื�อง ที�ดนิยงัถกูปรบัเปลี�ยนไปใชป้ลกูพชือาหารสตัว์
ไมใ่ชอ่าหารสาํหรบัคน สิ�งที�กําลังเกิดขึ�นอยูน่ี� ถือวา่บั�นทอนความมั�นคง
ทางอาหารเป�นอยา่งยิ�ง

ในขณะที�ผูเ้ชี�ยวชาญออกมาเรยีกรอ้งใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงภายใน
ศตวรรษนี�โดยกล่าววา่ เป�นสิ�งสาํคัญมากที�จะชว่ยป�องกันความเสยีหาย
ต่อโลกและสภาพภมูอิากาศ ซึ�งล้วนแล้วแต่เป�นความสญูเสยีที�ไม่
สามารถยอ้นเวลากลับไปแก้ไขได ้แต่ความยอ้นแยง้ที�อันตรายก็คือ
รฐับาลทั�วโลกกลับยงัคงสง่เสรมิการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม
โดยยงัมคีวามเชื�อที�ผดิวา่ ระบบอาหารรูปแบบนี�จะชว่ยเพิ�มโภชนาการ
สรา้งความปลอดภัยและความมั�นทางอาหาร

สิ�งที�รฐับาลเชื�อนั�นคลาดเคลื�อนจากความเป�นจรงิอยูม่าก เราต้องเริ�ม
สรา้งการเปลี�ยนแปลงในระดบัพื�นฐานก่อน ดว้ยการเปลี�ยนแนวทางการ
ผลิต การทําการค้า และการบรโิภคอาหารของเรา

ในการสรา้งอนาคตที�ยั�งยนื เป�นธรรม และมคีวามมั�นคงทางอาหาร
รฐับาลนานาประเทศจะต้องประกาศหยุดการทําฟารม์ปศุสตัวแ์บบ
อุตสาหกรรมอยา่งเรง่ดว่น เพื�อสง่เสรมิใหเ้กิดการเปลี�ยนผา่นไปสู่
ระบบอาหารที�มมีนษุยธรรม ยั�งยนื และทําใหฟ้ารม์ปศุสตัวเ์ชงิ
อุตสาหกรรมเป�นเพยีงเรื�องราวในอดตี

ผลกระทบดา้นสาธารณสขุจากการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมจะ
สง่ผลกระทบรนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งต่อคนที�อาศัยอยูใ่นกลุม่ประเทศ
รายได้ตํ�าและปานกลาง รฐับาลจงึต้องใหก้ารสนบัสนนุหว่งโซอุ่ปทาน
อาหารที�มมีนษุยธรรม ยั�งยนื และเกิดขึ�นในระดบัท้องถิ�น มากกวา่กลุม่
บรษัิทที�พยายามผลักดนัใหร้ะบบปศุสตัวก์ลายเป�นอุตสาหกรรม เพื�อ
ชว่ยใหค้นที�ไดร้บัผลประโยชนอ์ยา่งแท้จรงิ เป�นกลุม่คนท้องถิ�นและกลุม่
เกษตรกร ไมใ่ชก่ลุม่บรษัิทยกัษ์ใหญข่า้มชาติ

ประเทศที�พบวา่มกีารบรโิภคเนื�อสตัวแ์ละผลิตภัณฑ์จากนมต่อหวัสงูควร
ก้าวขึ�นเป�นผูน้าํของการเปลี�ยนผา่นสูอ่าหารจากพชื เพื�อลดจาํนวนสตัว์
ในฟารม์และเปลี�ยนสภาพแวดล้อมภายในฟารม์ใหม้มีนษุยธรรมและ
ความยั�งยนืมากขึ�น

มารว่มภารกิจยุติการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมและปกป�อง
สขุภาพของเราและของโลกกัน

ภาพ: ฟารม์ไขไ่ก่ระดบัอุตสาหกรรมในอินเดยีตอนใต้ กักขงัแมไ่ก่กวา่ 300,000 ตัวรวมกัน หรอืที�เราเรยีกวา่ “กรงตับ” (Battery Cages) ซึ�งยงัมใีชกั้นอยูทั่�วโลก โดยที�นี� แมไ่ก่มากถึง 8 ตัว
ถกูจบัใสไ่วใ้นกรงเดยีวกัน ทําใหพ้วกมนัไมส่ามารถกางป�กได ้เนื�องจากพื�นที�คับแคบมากเกินไป (เครดติรปูภาพ: Amy Jones / Moving Animals 

คํานาํ



ภัยคกุคามจากการทํางาน – สภาพการทํางานในสถานประกอบการผลิตเนื�อสตัวส์ง่ผลกระทบทั�งดา้นรา่งกายและจติใจต่อคนงานใน
ฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม เกษตรกรปลกูพชืสาํหรบัเลี�ยงสตัว ์ผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ�า คนงานประจาํโรงงานฆา่สตัว ์และเจา้หนา้ที�ที�อยู่
ในสว่นผลิตและแปรรปูเนื�อสตัว ์รวมถึงผูจ้ดัสง่และจดัจาํหนา่ยผลิตภัณฑ์เนื�อสตัวภ์ายในตลาดทั�งหมด

อาหารที�ไมดี่ต่อสขุภาพและการสญูเสยีความมั�นคงทางอาหาร – ผลกระทบทางสขุภาพอันเกิดขึ�นจากการไดร้บัประทานอาหารที�ไมส่ง่
ผลดีต่อสขุภาพและการบรโิภคเนื�อสตัวเ์กินความจาํเป�นนาํไปสูภ่าวะขาดสารอาหารในหลากหลายรปูแบบ อาทิ ภาวะนํ�าหนกัเกิน (ซึ�งก่อให้
เกิดโรคไมติ่ดต่อเรื�อรงั) และบั�นทอนความมั�นคงทางอาหาร (เชน่ ความหวิโหย และภาวะทพุโภชนาการ)

รายงานฉบับนี� ได้รวบรวมข้อมูลสังเคราะห์เกี�ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์อันเกิดจากระบบฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในทวีปเอเชียและทวีป
แอฟริกา ซึ�งกําลังจะกลายเป�นพื�นที�ที�มีการเติบโตของฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในอีกทศวรรษข้างหน้านี� และอาจนําไปสู่ภัยคุกคามสาธารณะสุข
โลก ซึ�งมีสาเหตุมาจากการเพิ�มขึ�นของฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมแบบเท่าทวีคูณในไม่กี�ป�ข้างหน้านี�

นอกจากนี� รายงานยังระบุถึง 9 แนวทางการเปลี�ยนผ่านอย่างเป�นระบบเพื�อสร้างระบบปศุสัตว์เชิงฟ��นฟูที�จะช่วยพัฒนาสุขภาวะและความเป�นอยู่ของ
มนุษย์ โลก และสัตว์ ซึ�งการปฏิรูประบบปศุสัตว์นั�น รวมถึงการปรับเปลี�ยนกรอบความคิด การปรับเปลี�ยนต้นทุนที�แท้จริงและราคา การเปลี�ยนผ่านที�
เป�นธรรม การปรับเปลี�ยนอํานาจและอิทธิพล  การปรับเปลี�ยนการค้า การปรับเปลี�ยนสู่มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขั�นสูง การปรับเปลี�ยนสู่ระบบ
เกษตรกรรมฟ��นฟูและระบบนิเวศเกษตร การปรับเปลี�ยนสู่วิถีการบริโภคที�ยั�งยืนและเป�นประโยชน์ และการปรับเปลี�ยนสู่หลักการสุขภาพหนึ�งเดียว 
(One Health, One Welfare)

อาหารที�ไมป่ลอดภัยและการปนเป�� อนในอาหาร – ผลกระทบต่อสขุภาพจากการบรโิภคอาหารที�ไมป่ลอดภัยและอาหารที�ถกูปนเป�� อน ไดแ้ก่
อาการเจบ็ป�วยจากการบรโิภคเนื�อสตัวที์�สิ�งอันตราย เชน่ เชื�อโรค สารเคม ีและสารพษิ

เชื�อโรคจากสตัวส์ูค่นและแบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะ – ฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม ถกูพบวา่มมีาตรฐานการปศุสตัวแ์ละมกีารจดัการด้าน
สวสัดิภาพสตัวย์ํ�าแย ่และเป�นตัวที�ทําใหเ้กิดการใชย้าปฏิชวีนะจาํนวนมาก อันนาํไปสูก่ารเกิดเชื�อดื�อยาปฏิชวีนะและการแพรร่ะบาดของเชื�อโรค
จากสตัวส์ูค่นหลากหลายชนดิ

 
รายงานฉบบันี� ตีแผภั่ยคกุคามสขุภาพที�ซอ่นไวอ้ยูใ่นระบบปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม และราคาที�ต้องแลกมากับระบบการผลิตเนื�อสตัวที์�บอ่นทําลายสขุภาพ
มนุษย ์โดยภัยคกุคามแต่ละอยา่งถกูสง่ต่อผา่นหลายเสน้ทางแต่กลับเชื�อมโยงกัน ระบบปศุสตัวใ์นป�จจุบนั ทําใหม้นษุยล้์มป�วย ซํ�าเติมภาวะโลกรอ้น
ทําลายความหลากหลายทางชวีภาพ รวมถึงทําใหส้ตัวใ์นฟารม์จาํนวนหลายพนัล้านตัวต้องทนทกุขท์รมาน หากดผูวิเผนิ เนื�อสตัวจ์ากฟารม์ปศุสตัว ์ปลา
และผลิตภัณฑ์จากนมอาจราคาถกู แต่พวกมนัสรา้งความสญูเสยีต่อสขุภาพมนุษยแ์ละรฐับาลทั�วโลก รวมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลารส์หรฐัต่อป� เพื�อ
จดัการความสญูเสยีที�เกิดขึ�นในระบบสาธารณสขุและระบบนเิวศวทิยา ซึ�งผูจ้า่ยภาษี ประชาชนทั�วไป ชุมชนคนท้องถิ�น เกษตรกรรายยอ่ย ชาวประมง คน
เลี�ยงปศุสตัว ์คนรุน่ต่อไป และกลุม่ผูเ้สยีเปรยีบในสงัคมจะต้องแบกรบั “ต้นทนุภายนอก” ที�เกิดขึ�น

 
เนื�อหาสาํคัญในรายงานฉบบันี� ต้องการชี�ใหเ้หน็ถึงภัยสขุภาพ 5 ประการที�ระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมนาํมาสูม่นษุย์

1. 

ขอ้มูลสรปุ

2. 

3. 

4. 

5. 

การปนเป�� อนของสารพษิในสิ�งแวดล้อมและการเสื�อมถอยของสิ�งแวดล้อม – มนษุยม์คีวามเสี�ยงดา้นสขุภาพมากขึ�น เนื�องจาก
กระบวนการผลิตและแปรรูปเนื�อสตัวไ์ดส้รา้งการปนเป�� อนทางสิ�งแวดล้อม เชน่ มลภาวะทั�งทางดนิ อากาศ และนํ�า



ตลอดรายงานฉบบันี� องค์กรพทัิกษ์สตัวแ์หง่โลกนาํเสนอความสาํคัญของการกําหนดนโยบายและการลงมอืสรา้งความเปลี�ยนแปลงโดยภาครฐั
(ทั�งในระดบัโลก ภมูภิาค ชาติ และท้องถิ�น) เพื�อตระหนกัถึงต้นทนุที�แท้จรงิของระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม และสง่เสรมิความเท่าเทียมกัน
เพื�อไมใ่หร้ะบบปศุสตัวที์�ดต่ีอสขุภาพ มมีนษุยธรรม และยั�งยนื อยูใ่นจุดเสยีเปรยีบ
 
บทนี�จะเสนอขอ้แนะนาํ 10 ประการ สาํหรบัรฐับาลในการปรบัเปลี�ยนกระบวนทัศน์ เพื�อแก้ไขผลกระทบทางสขุภาพที�เกิดจากระบบปศุสตัวเ์ชงิ
อุตสาหกรรม พรอ้ม 9 แนวทางการเปลี�ยนผา่นที�มกีารกล่าวถึงในรายงาน

รฐับาลต้องตระหนกัถึงความเชื�อมโยงระหวา่งผลกระทบด้านสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อมโลกอันสบืเนื�องจากระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิ
อุตสาหกรรม และมุง่มั�นในการหยุดทกุการสนบัสนุนสาํหรบัการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม ภายใต้เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื
(SDGs) ภารกิจในการแก้ไขป�ญหาภาวะทพุโภชนาการ การควบคมุอุณหภมูไิมใ่หเ้พิ�มเกิน 1.5 องศาเซลเซยีล และการหยุดความสญูเสยีทาง
ชวีภาพ ผา่นการดาํเนนิกิจกรรมของระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมจะไมม่วีนัสาํเรจ็ ดงันั�น รฐับาลจงึต้องยุติการสนบัสนนุระบบปศุสตัว์
เชงิอุตสาหกรรมที�บอ่นทําลายชวีติครอบครวัของเกษตรกรรายยอ่ยและเกษตรกรผูเ้ลี�ยงสตัวที์�ยดึหลักสวสัดภิาพสตัวข์ั �นสงู ภายใต้ระบบ
การเกษตรเชงินเิวศและฟ�� นฟู

ทําให้แน่ใจวา่ นโยบายการคลัง รวมถึงการจดัเก็บภาษี นโยบายและโครงการเพื�อสงัคม งานวจิยั การลงทนุในโครงสรา้งพื�นฐาน เป�น
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื�อสะท้อนให้เห็นต้นทนุที�แท้จรงิด้านสาธารณสขุ ความยั�งยนื และการจดัการด้านสวสัดิภาพสตัวข์องระบบ
ฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม ตัวเลขจากการคํานวณต้นทนุแท้จรงิทางบญัช ี(True Cost Accounting: TCA) สามารถถกูใชเ้ป�นแนวทางที�
โปรง่ใสและต่อเนื�องใหกั้บรฐับาล นกัลงทนุ เกษตรกร สหกรณ ์และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มาตรการการจดัเก็บภาษีควรพจิารณาป�จจยัทางการ
เกษตรที�ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อสขุภาพและสิ�งแวดล้อม ยกตัวอยา่งเชน่ ภาษีสาํหรบัปุ�ยและยาฆา่แมลง หรอืภาษีสาํหรบัอาหารที�ผลิตจากระบบ
ฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม สิ�งจูงใจในรปูแบบตัวเงินยงัชว่ยกลุม่คนที�ไดร้บัผลกระทบจากการเก็บภาษี เชน่ โครงการคุม้ครองทางสงัคมที�
สนบัสนุนกลุม่คนรายไดตํ้�า เพื�อการพฒันาความสามารถในการจา่ย (Affordability) และความสามารถในการเขา้ถึง (Access) ผลไม ้ผกั และ
โปรตีนจากพชื (Plant-based Protein)

กําหนดแผนระดับชาติเพื�อสนบัสนนุการปรบัเปลี�ยนจากการทําปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมมาสูก่ารเกษตรนิเวศที�มุง่เน้นการผลิต
เนื�อจากพชื (Plant-based Food) การลดจาํนวนสตัวใ์นฟารม์ที�มกีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที�เอื�อให้สตัวไ์ด้รบัการดแูลตาม
มาตรฐานการจดัการสวสัดิภาพสตัวข์ั�นสงู แต่ละประเทศควรจดัทํานโยบายการเปลี�ยนผา่นที�เป�นธรรม (Just Transition Policy) ที�เนน้
การมสีว่นรว่มของคนทกุภาคสว่น ไดแ้ก่ สหภาพแรงงาน สมาคมเกษตรกร เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสตัว ์กลุม่คนชาติพนัธุ ์คนงานโรงฆา่สตัว์
คนงานแปรรปูเนื�อสตัว ์คนงานบรรจุภัณฑ์เนื�อสตัว ์ผูค้้าปลีกเนื�อสตัว ์ประชาชน และองค์กรภาคประชาสงัคม เพื�อรว่มกันหาแนวทางสง่
เสรมิการเปลี�ยนผา่นที�เป�นธรรมกับทกุฝ�าย โดยกลุม่ที�มอํีานาจต่อรองนอ้ยควรไดร้บัการสนบัสนนุและเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเท่าเทียม
กัน นโยบายและแผนงานจะต้องใหค้วามสาํคัญกับกลุม่เปราะบางในสงัคม

จดัให้มแีนวทางที�เน้นการบูรณาการ การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น ความโปรง่ใส และฐานคิดที�ตั�งอยูบ่นหลักฐานสทิธมินษุยชน
บรรจุอยูใ่นการสรา้งธรรมาภิบาล และการกําหนดนโยบายในทกุระดับของระบบปศุสตัว ์ป�ญหาการมอํีานาจและอิทธพิลเหนอืกฎหมาย
ควบคมุระบบอาหารและตลาดกลางของบรษัิทรายใหญใ่นอุตสาหกรรมปศุสตัว ์นบัเป�นประเดน็เรง่ดว่นที�ต้องไดร้บัการแก้ไข ควรจดัใหม้กีาร
พฒันาขั�นตอนและพื�นที�เชงินโยบายภายใต้แนวคิดประชาธปิไตย การปรกึษาหารอืเพื�อรบัฟ�งป�ญหาอยา่งโปรง่ใส การแบง่สรรอํานาจ และการ
มสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น เพื�อกําหนดนโยบายที�มุง่แก้ไขผลกระทบดา้นสขุภาพ สวสัดภิาพสตัว ์และสขุภาวะโลกจากการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิ
อุตสาหกรรม ไมใ่ชพ่จิารณาแค่จากมุมมองการสรา้งกําไร

สง่เสรมินโยบายทางการค้าที�ชว่ยลดอาหาร จากฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซค่ณุค่าในตลาด เพื�อสนับสนนุการทํานเิวศ
เกษตร หรอืเกษตรเชงิฟ�� นฟู รวมถึงการสนบัสนนุอาหารจากฟารม์ปศุสตัวที์�เลือกเลี�ยงสตัวแ์บบปล่อยในทุง่หญา้กลางแจง้ มาตรฐาน
สวสัดิภาพสตัวแ์ละความยั�งยนืควรถกูจดัใหเ้ป�นเรื�องสาํคัญอันดบัต้น ๆ ควรนํามาตรการกีดกันการค้าทางภาษี (Trade Tariffs) ไปปรบัใชกั้บ
อาหารจากฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม เพื�อใหแ้นใ่จวา่ มาตรฐานสวสัดภิาพสตัวข์ั �นสงูและความยั�งยนืของประเทศนาํเขา้ไมไ่ด้ถกูเพกิเฉย
รฐับาลควรเป�นกระบอกเสยีงในการกําหนดมาตรฐานขั�นตํ�าดา้นสขุภาพ สวสัดภิาพสตัว ์และความยั�งยนื ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งขององค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO)

 

ขอ้แนะนําแก่ผูกํ้าหนดนโยบาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
ควรกําหนดมาตรฐานการผลิตเนื�อสตัวแ์ละการจดัซื�อเนื�อสตัวใ์ห้สอดคล้องมาตรฐานขั�นตํ�าด้านสวสัดิภาพสตัว ์หรอื Farm Animal
Responsible Minimum Standard (FARMS) เป�นอยา่งนอ้ย ซึ�งรวมถึงการพฒันานโยบายตามหลักการหลักสวสัดิภาพสตัว ์5 ประการ
(Five Domains) ซึ�งจะนาํไปสูก่ารมชีวีติที�ด ี(Good Life) สาํหรบัสตัวเ์ลี�ยงในฟารม์ โดยรฐับาล ต้องรเิริ�มมาตรฐานการผลิตและจดัซื�อเนื�อ
สตัวใ์หส้อดคล้องกับมาตรฐาน Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS) เป�นอยา่งนอ้ย

หยุดให้เงินอุดหนุน หรอืดําเนินนโยบายที�สนบัสนุนระบบการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมที�เป�นภัยต่อสขุภาพและไมเ่ป�นธรรม
พรอ้มให้การสนับสนุนการทําเกษตรเชงิฟ�� นฟู นิเวศเกษตร และการผลิตอาหารจากฟารม์ปศุสตัวร์ะบบนิเวศทุง่หญ้าที�ชว่ยพฒันา
คณุภาพชวีติที�ดีขึ�นของมนษุย ์ สตัว ์และโลก เงินอุดหนุนภาคการเกษตรควรสง่เสรมิใหเ้กิดการผลิตเนื�อสตัวจ์ากฟารม์ปศุสตัวที์�มี
กระบวนการผลิตที�มมีนษุยธรรม ยั�งยนื ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสขุภาพ และอุดมไปดว้ยโภชนาการทางอาหาร ไมค่วรมเีงินสาธารณะถกูใช้
เพื�อคํ�าประกันระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม หรอืสง่เสรมิกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที�บอ่นทําลายสขุภาพ เชน่ การใชปุ้�ยเคม ียากําจดัแมลง
ยาปฏิชวีนะ หรอืสารเรง่การเจรญิเติบโต

ยบัยั�งการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมตามแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ หรอื Nationally Determined
Contributions (NDCs) เพื�อสรา้งความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม แผน NDCs ควรระบุเป�าหมายที�ชดัเจนในการลดก๊าซเรอืน
กระจกของภาคปศุสตัว ์เชน่ การใชป้ระโยชนจ์ากที�ดนิ การลดขยะอาหาร การสนบัสนนุการทําฟารม์ปศุสตัวแ์บบระบบเกษตรนเิวศหรอืระบบ
เกษตรเชงิฟ�� นฟู การปรบัเปลี�ยนรปูแบบการบรโิภคที�มมีนษุยธรรม ยั�งยนื ดต่ีอสขุภาพมากขึ�น (สอดคล้องกับเป�าหมายลดการผลิตและ
บรโิภคเนื�อสตัวโ์ดยเฉลี�ยทั�วโลก 50% ภายในป� พ.ศ.2583) 

สง่เสรมิการบรโิภคอาหารที�มาจากกระบวนการผลิตที�มมีนษุยธรรม ยั�งยนื และดีต่อสขุภาพ ซึ�งความพยายามดังกล่าว ได้แก่ การ
สนับสนุนให้เกิดการลดการบรโิภคและการผลิตเนื�อสตัวแ์ละผลิตภัณฑ์จากนมโดยเฉลี�ยทั�วโลกลง 50% ภายในป� พ.ศ. 2583 ด้วย
การให้คําแนะนําเกี�ยวกับการบรโิภคอาหารที�เป�นประโยชนแ์ละการมอบสิ�งจูงใจในรูปตัวเงิน ความพยายามของหนว่ยงานภาครฐัควร
สะท้อน Food Based Dietary Guidelines (FBDGs) ซึ�งถกูกําหนดไวเ้ป�นหนึ�งในเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื (SDGs) และนโยบายการจดัซื�อ
โดยภาครฐัควรระบุขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับการบรโิภคผกัและผลไมส้ด ธญัพชืที�ไมผ่า่นการขดัส ีถั�วเมล็ดแหง้ ถั�วเปลืองแขง็ และอื�น ๆ
กิจกรรมการผลิตและการบรโิภคเนื�อควรลดลงอยา่งมากในประเทศที�มกีารบรโิภคเนื�อสตัวต่์อหวัสงู ในขณะที�อาจเพิ�มการบรโิภคเนื�อสตัว์
ต่อหวัในบางประเทศและบางบรบิท เพื�อสง่เสรมิความมั�นคงทางโภชนาการ

พฒันาแผนการปฏิบติังานระดับชาติภายใต้หลักการสขุภาพหนึ�งเดียว (One Health, One Welfare) และแผนการแก้ไขป�ญหาเรื�อง
แบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะระดับชาติ เพื�อสรา้งความตระหนกัรูเ้รื�องผลกระทบต่อสขุภาพจากการทําฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม
พรอ้มควบคมุการเติบโตของอุตสาหกรรมนี� รฐับาลควรพฒันาแผนปฏิบติัการระดบัชาติภายใต้หลักการสขุภาพหนึ�งเดยีว (One Health,
One Welfare) รวมถึงแผนปฏิบติัการระดบัชาติเพื�อแก้ไขป�ญหาเรื�องแบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะ พรอ้มจดัตั�งงบประมาณที�เพยีงพอต่อการ
สนบัสนนุการดําเนนิแผนปฏิบติัดงักล่าว และการใชย้าปฏิชวีนะอยา่งรอบคอบและมคีวามรบัผดิชอบ แผนปฏิบติัการควรเรง่ยุติการใช้
ยาปฏิชวีนะเพื�อป�องกันการล้มป�วยของฝูงสตัว ์หรอืใชเ้พื�อเรง่การเจรญิเติบโตของสตัว ์ดว้ยการสนบัสนนุมาตรฐานสวสัดิภาพสตัวข์ั �นสงู
การป�องกันและฟ�� นฟูระบบนเิวศในการแก้ไขต้นตอของโรคในสตัวเ์ลี�ยง และผลกระทบดา้นสขุภาพของมนุษย์

ผลกระทบดา้นสขุภาพและต้นทนุที�แท้จรงิกลับยงัคงถกูซอ่นไวใ้นระบบปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรม แมก้ารดาํเนนิธุรกิจในรปูแบบดงักล่าวบอ่นทําลาย
สขุภาพผา่นหลายเสน้ทางสูผ่ลกระทบที�มคีวามสมัพนัธกั์น ทําใหม้นษุยล้์มป�วย ทําลายสิ�งแวดล้อมโลก และทําใหส้ตัวห์ลายพนัล้านตัวต้องทกุขท์รมาน
ในแต่ละป� แมอ้าหารจากฟารม์ปศุสตัวจ์ะวางจาํหนา่ยในราคาที�ถกู แต่ผลกระทบที�เกิดขึ�นกับสขุภาพมนุษยแ์ละระบบนเิวศกลับสรา้งความสญูเสยีมูลค่า
เป�นล้านล้านดอลลารส์หรฐั “ต้นทนุภายนอก” เหล่านี� ท้ายที�สดุ ต้องตกเป�นภาระของผูจ้า่ยภาษี ประชาชนทั�วไป ชุมชนท้องถิ�น เกษตรกรรายยอ่ย
เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสตัว ์และคนรุน่ต่อไป รฐับาลต้องลงมอืสรา้งการเปลี�ยนแปลงใหเ้กิดขึ�นไดแ้ล้ว ดว้ยการหยุดสนบัสนนุระบบฟารม์ปศุสตัวเ์ชงิ
อุตสาหกรรม ปรบัเปลี�ยนเงินอุดหนนุภาคการเกษตรเพื�อใหเ้กิดระบบปศุสตัวเ์ชงิเกษตรนเิวศและฟ�� นฟู ตั�งเป�าลดการผลิตและการบรโิภคเนื�อสตัวโ์ดย
เฉลี�ยทั�วโลก และแก้ไขป�ญหาการกมุอํานาจและอิทธพิลของบรษัิทค้าเนื�อสตัวร์ายใหญ ่ในชว่งทศวรรษแหง่การลงมอืทํานี� นบัเป�นโอกาสที�ดขีอง
รฐับาลในการสรา้งสขุภาวะและมอบความเป�นอยูที่�ดใีหกั้บคน โลก และสตัว์
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บทสรปุ



ภาคผนวก – ขอ้มูลสงัเคราะหเ์ชงิลึก
ระดับภมูภิาคเกี�ยวกับ 5 เสน้ทางสูผ่ลกระทบ
ทางสขุภาพ 
ภาคผนวกจะใหภ้าพรวมของแนวโนม้และรายละเอียดของผลกระทบดา้นสขุภาพของระบบปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมในแต่ละภมูภิาคผา่น 5 เสน้
ทางที�กล่าวถึงในรายงาน

แนวโน้มสาํคัญ

• จาํนวนประชากรที�เพิ�มสงูขึ�นผลักดนัใหภ้มูภิาคเติบโตอยา่งมนียัยะสาํคัญ การขยายตัวเมอืง และการขยายตัวของชนชั�นกลาง คาดวา่จะสง่ผลต่อ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสตัวใ์นทวปีเอเชยี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในประเทศจนี และความเสี�ยงต่อระบบสาธารณสขุที�อาจเพิ�งสงูขึ�นภายในไมกี่�ป�
ต่อจากนี�

 
•  มกีารคาดการณ์วา่ การบรโิภคเนื�อสตัวภ์ายในภมูภิาคนี� โดยเฉพาะเนื�อสตัวป์�ก จะเพิ�มขึ�น 18% ภายในป� พ.ศ.2573 ความต้องการอาหารจากปศุสตัว์
จะยงัคงเพิ�มขึ�นต่อเนื�องทั�งสาํหรบัตลาดภายในประเทศและตลาดสง่ออก โดยประเทศที�จะเหน็ตัวเลขการบรโิภคเนื�อสตัวต่์อหวัเพิ�มขึ�น นบัตั�งแต่ป�
พ.ศ.2543 ไดแ้ก่ เวยีดนาม (161%) เกาหลีใต้ (81%) มาเลเซยี (56%) และจนี (24%) แต่ในชว่งเวลาเดยีวกัน การบรโิภคเนื�อสตัวต่์อหวัในประเทศไทย
คงที�

เอเชยี



•  เอเชยีเป�นภมูภิาคที�ผลิตเนื�อสตัวร์ายใหญที่�สดุ คิดเป�น 45% ของการผลิตเนื�อสตัวทั์�งหมดในภมูภิาค และมคีาดการณว์า่ การผลิตเนื�อหมูและเนื�อสตัว์
ป�กจะเติบโตอยา่งมนียัยะสาํคัญในอีก 10 ป�ขา้งหนา้ นอกจากนั�น ภายในป� พ.ศ.2572 การผลิตเนื�อสตัวภ์ายในภมูภิาคเอเชยีจะคิดเป�น 53% ของการค้า
ระหวา่งประเทศ โดยฟ�ลิปป�นสแ์ละเวยีดนามจะเป�นประเทศผูผ้ลิตเนื�อสตัวที์�ใหญที่�สดุ

 
•  ฟารม์เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�าในภมูภิาคเอเชยีสรา้งปรากฏการณด์ว้ยการเติบโตอยา่งต่อเนื�องตลอด 20 ป�ที�ผา่นมา และมกีารคาดการณว์า่ ฟารม์เพาะเลี�ยง
สตัวนํ์�าจะเติบโตขึ�นสองเท่าในอีก 10 – 20 ป�ขา้งหนา้

 
•  ในขณะเดยีวกันก็มกีระแสเรยีกรอ้งใหฟ้ารม์ปศุสตัวใ์นเอเชยียกระดบัหลักสวสัดิภาพสตัว ์ประชาชนเริ�มหนัมาแสดงความกังวลเกี�ยวกับ
สวสัดิภาพของสตัวเ์ลี�ยงในฟารม์ปศุสตัว ์การตระหนกัรูใ้นประชาชนทําใหโ้ปรตีนจากพชื (Plant-based Protein) กลายเป�นอีกทางเลือกในการ
บรโิภค และเริ�มเหน็บรษัิทเอเชยีหลายแหง่สรา้งความหลากหลายใหเ้มนอูาหารจากพชื

•  รฐับาลจะยงัถกูกดดันต่อไปจนกวา่จะมนีโยบายที�เขม้แขง็มากพอในการจดัการกับผลกระทบดา้นสขุภาพที�มสีาเหตมุาจากระบบฟารม์ปศุสตัว์
เชงิอุตสาหกรรม ภายใต้หลักการสขุภาพหนึ�งเดยีว (One Health)  

อาหารที�สง่ผลเสยีต่อสขุภาพและความไมม่ั�นคงทางอาหาร

•  ภมูภิาคเอเชยีมผีูป้�วยภาวะนํ�าหนกัเกินและโรคอ้วนจาํนวน 1 พนัล้านราย หรอืมโีอกาสพบผูป้�วย 2 คนในประชากรผูใ้หญ ่5 คน การบรโิภคอาหารที�ไมด่ี
ต่อสขุภาพเป�นป�จจยัเสี�ยงต่อการเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็ของโรคไมติ่ดต่อเรื�อรงั เชน่ มะเรง็ และเบาหวาน ในป� พ.ศ.2561 ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาโรคอ้วนและ
ภาวะนํ�าหนกัเกินคิดเป�น 12.36% ของค่าใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ หรอื 0.78% ของ GDP ในภมูภิาคเอเชยี

•  ในป� พ.ศ.2562 มปีระชากรมากกวา่ 350 ล้านคนในทวปีเอเชยี-แปซฟิ�กอยูใ่นภาวะโภชนาการตํ�า หรอืคิดเป�นครึ�งหนึ�งของผูป้�วยทั�งหมดในโลก

•  ระบบปศุสตัวเ์ชงิอุตสาหกรรมกําลังเขา้แทนที�การทําฟารม์ปศุสตัวแ์บบดั�งเดมิของเกษตรกรรายยอ่ย ซึ�งสรา้งผลกระทบเชงิลบต่อความมั�นคงทาง
อาหารและสวสัดิภาพสตัว์

 
เชื�อโรคจากสตัวส์ูค่นและแบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะ 

•  ประเทศจนีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะกลายเป�นพื�นที�เสี�ยงต่อการเผยแพรเ่ชื�อโรคจากสตัวส์ูค่น เนื�องจากความหนาแนน่ของประชาชนในแต่ละ
ประเทศและความหลากหลายทางชวีภาพ

•  ความต้องการเนื�อสตัวป์�กทั�วโลกจะเรง่ใหเ้กิดการก่อตั�งฟารม์สตัวป์�กเพิ�มมากขึ�นในเอเชยี ยิ�งเพิ�มความเสี�ยงของโรคติดเชื�อจากสตัวส์ูค่น เชน่ โรคไข้
หวดันกที�แพรก่ระจายทั�งในและนอกภมูภิาคที�อาจเกิดขึ�นพรอ้มสายพนัธุใ์หมที่�รนุแรงกวา่ 

•  โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร (African Swine Fever) แพรก่ระจายทั�วโลกอยูน่านหลายป� นับตั�งแต่ถกูพบครั�งแรกในประเทศจนี เมื�อเดอืนสงิหาคม
พ.ศ.2561 และสรา้งความกังวลไปทั�วทวปีเอเชยี-แปซฟิ�ก มากกวา่ 60% ของหมูเลี�ยงทั�งหมดทั�วโลกใชช้วีติอยูใ่นฟารม์อุตสาหกรรมที�คับแคบแออัด
ในป� พ.ศ.2562 โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรสรา้งผลกระทบต่อภมูภิาคนี�อยา่งมนัียยะสาํคัญ โดยคิดเป�นความสญูเสยีทางเศรษฐกิจอยูที่� 0.78% ของ
GDP ในประเทศจนี โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรยงัแพรร่ะบาดเขา้สูป่ระเทศไทย อินโดนเีซยี เกาหลีใต้ และมาเลเซยี

•  ชื�อแบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะกลายเป�นป�ญหาใหญทั่�งในมติิการเมอืง สงัคม และเศรษฐกิจทั�วทวปีเอเชยี โดยองค์การอนามยัแหง่โลก (WHO) เชื�อวา่
เอเชยีจะเป�นหนึ�งในภมูภิาคที�เสี�ยงต่อเชื�อแบคทีเรยีดื�อยาปฏิชวีนะมากที�สดุในโลก

 
•  การใชย้าปฏิชวีนะในฟารม์ปศุสตัวจ์ะเพิ�มขึ�นสองเท่าใน 10 ป�ขา้งหนา้ เมื�ออ้างอิงตัวเลขการใชย้าปฏิชวีนะในป�จจุบนั มแีนวโนม้วา่ การใชย้าปฏิชวีนะใน
ฟารม์สตัวป์�กและฟารม์สกุรจะเพิ�มขึ�น 120% ภายในป� พ.ศ.2573 โดยครึ�งหนึ�งของยาปฏิชวีนะที�ถกูผลิตขึ�นในโลกถกูใชใ้นประเทศจนีเพยีงประเทศเดียว
นอกจากนี� ประเทศจนีและอินเดยีเป�นประเทศที�พบการใชย้าปฏิชวีนะในสตัวเ์ลี�ยงสงูมากที�สดุ

•   พบเชื�อแบคทีเรยีดื�อยาหลายขนาด (Multi-drug Resistance) ในระดบัสงูในสตัวน์ํ�าที�จะถกูนําไปผลิตอาหารในทวปีเอเชยี (33%) และคาดวา่ ภาวะเชื�อ
แบคทีเรยีดื�อยาหลายขนาดในสตัวน์ํ�าของภมูภิาคนี�จะเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียยะสาํคัญ ประเทศจนียงัคงเป�นประเทศที�บรโิภคปลามากที�สดุ และคาดวา่ การ
บรโิภคเนื�อปลาของชาวจนีจะเพิ�มขึ�นอีกในป� พ.ศ.2573 โดยคิดเป�น 37% ของการเพาะเลี�ยงปลาทั�วโลก.

•   ในประเทศจนี เกือบ 80% ของเดก็ที�อาศัยอยูใ่นบรเิวณสามเหลี�ยมปากแมน่ํ�าแยงซ ี(Yangtze River Delta) มสีารตกค้างของยาปฏิชวีนะที�ใชร้กัษาสตัว์
ในป�สสาวะ ซึ�งเป�นผลมาจากการใชย้าปฏิชวีนะในสตัวม์ากเกินไป

 

 



 
การผลิตอาหารที�ไมป่ลอดภัยและการปนเป�� อนในอาหาร

•  มผีูเ้สยีชวีติจากโรคที�มาจากอาหารป�ละ 255,000 คน นบัเป�นตัวเลขผูเ้สยีชวีติที�สงูที�สดุของโลก อัตราการเสยีชวีติจากโรคที�มาจากอาหารมแีนวโนม้
เพิ�มขึ�นอีกตามจาํนวนของฟารม์เชงิอุตสาหกรรม โดยเชื�อแบคทีเรยีที�พบมากที�สดุ 4 ชนดิ ไดแ้ก่ Campylobacter, Shigella, enterotoxigenic E. coli,
and Salmonella enteritidis

•  การบรโิภคอาหารที�ไมป่ลอดภัยเป�นป�จจยัเสี�ยงสงูในทวปีเอเชยี แมแ้ต่อาหารสตัวเ์องก็ถกูพบวา่มกีารปนเป�� อนสารพษิ เชน่ สารไดออกซนิ

การปนเป�� อนสารพษิในสิ�งแวดล้อมและภาวะเสื�อมโทรม

•  ก๊าซเรอืนกระจกที�เกิดขึ�นจากการบรโิภคเนื�อสตัวแ์ละอาหารทะเลในทวปีเอเชยีจะเพิ�มขึ�นเกือบ 90% จาก 2.9 พนัล้านตันคารบ์อนไดออกไซต์
เทียบเท่าในป� พ.ศ.2560 เป�น 5.4 พนัล้านตันคารบ์อนไดออกไซต์เทียบเท่าในป� พ.ศ.2593 

•  ความต้องการอาหารสตัว ์เชน่ ถั�วเหลือง จะยงัคงเป�นป�จจยัเรง่ใหเ้กิดกิจกรรมตัดไมทํ้าลายป�า โดยเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะเป�นภมูภิาคที�นาํเขา้
ถั�วเหลืองรายใหญ่ที�สดุในป� พ.ศ.2565 เพื�อนาํถั�วเหลืองไปผลิตเป�นอาหารสตัว ์ นอกจากนั�น ปรมิาณการใชย้าฆา่แมลงที�ใชป้ลกูก็พชือาหารสตัวจ์ะเพิ�ม
ขึ�นตามไปดว้ย 

 
•  การปนเป�� อนของสารไนเตรทในแหล่งนํ�ากําลังเป�นอีกเรื�องที�สรา้งความกังวล ฟารม์ปศุสตัวใ์นเอเชยีมกีารรั�วไหลของสารไนเตรทและสารฟอสเฟต
มากที�สดุในโลก โดยพบการรั�วไหลของสารไนเตรทอยูที่� 20 กิโลกรมัต่อเฮกตาร ์และสารฟอสเฟตอยูที่� 99.9 กิโลกรมัต่อเฮกตาร ์ในประเทศอินเดีย
ขอ้มูลจากการวเิคราะหค์ณุภาพนํ�าบาดาลในหลายพื�นที�ใกล้กับฟารม์สตัวป์�กพบวา่ การปนเป�� อนระดบัสงูของสารไนเตรท สารซลัเฟต และสารอนนิทรยี์
และอินทรยีทั์�งหมดที�ละลายอยูใ่นนํ�าไดทั้�งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) ในแหล่งนํ�า

 

ภัยคกุคามจากการทํางาน 

•  ฟารม์ปศุสตัวใ์นทวปีเอเชยีพบป�จจยัเสี�ยงในการใชแ้รงงานขา้มชาติ แรงงานเดก็ และแรงงานจากขบวนการค้ามนษุยม์ากขึ�น รายงานชิ�นหนึ�งชี�
ใหเ้หน็วา่ พบการละเมดิสทิธมินุษยชนภายในอุตสาหกรรมสตัวป์�กของไทย
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องค์กรพทัิกษ์สตัวแ์หง่โลก ประเทศไทย
ชั�น 27 เลขที� 253 อโศก ถนนสขุุมวทิ 21
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา
กรุงเทพฯ 10110
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