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คํานํา
ตั้งแต่เราตีพิมพ์ รายงาน Pecking Order 2019 ออกมา มีไก่มากกว่า 60 ล้านตัวถูกเลี้ยงในฟาร์มเพื่ อการบริโภค ซึ่งไก่ส่วนมากมี
ชีวิตที่ทุกข์ทรมานจากการถูกเลี้ยงไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความแออัด ขาดสิ่ งเร้าและไม่ได้สัมผัสแสงจากธรรมชาติ เราต่างไม่เคยรับรู้ว่า
เบื้องหลังการเลี้ยงไก่ฟาร์มนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณและเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
การกระทําอย่างโหดร้ายต่อสั ตว์ท่ีมีความรู้สึกและมันสมอง ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นั้นได้กระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกอาหารต้องหันมาเอาใจใส่
สวัสดิภาพของสั ตว์ให้มากขึ้น ผู้มีส่วนได้เสี ยจํานวนมาก รวมถึงสถาบันการเงิน ผู้บริโภค และองค์กรต่าง ๆ อาทิ องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
(World Animal Protection) ต่างออกมาแสดงความกังวลและเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์
่ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมสุทธิมากถึงประมาณ 77 ล้านบาท (หรือ 2.3 ล้านยูโร) ร่วมมือ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สถาบันการเงินต่าง ๆ ซึง
กับ Global Investor Collaboration เพื่ อเดินหน้างานพั ฒนาสวัสดิภาพสัตว์ นับได้ว่าเป็นการลงทุนร่วมกันเพื่ อขับเคลื่อนบริษัทอาหารชั้นนําให้
่ วข้องกับคุณภาพชีวต
ลงมือจัดการปัญหาทีเ่ กีย
ิ ของสัตว์ ความกดดันจากกลุม
่ นักลงทุนส่งผลให้กองทุนบํานาญของนิวยอร์ก (New York Pension
Fund) ออกคําเตือน McDonald'sให้เร่งแก้ไขปัญหาฟาร์มเลี้ยงไก่ที่มีสวัสดิภาพตํ่าในปี พ.ศ.2561
้ งไก่อย่างต่อเนือ
่ ง โดยผูบ
่ ะแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิ่ มขึน
้
ปัจจุบน
ั ผูบ
้ ริโภคทัว่ โลกเริม
้ ริโภคเต็มใจทีจ
่ ตระหนักถึงความจริงอันโหดร้ายของฟาร์มเลีย
หากสั ตว์ได้รับการดูแลที่ดีข้ึน ผลวิจัยล่าสุ ดขององค์กรยังชี้ชัดว่า การยกระดับสวัสดิภาพที่ดีให้แก่ไก่ในฟาร์มมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าที่คาดไว้ และ
ในเร็ว ๆ นี้ อาจเกิดการแข่งขันผลิตเนื้อเทียม และเนื้อที่เพาะขึ้นในห้องวิจัยมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคเนื้อหรือโปรตีนจากสัตว์
จะหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นเองก็เริ่มสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยมากกว่า 140 บริษัทร่วมลงนามใน Better Chicken
Commitment ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันขององค์กรปกป้องสัตว์ระดับโลกที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสวัสดิภาพไก่ เช่น การปล่อยให้
่ นไหว และการปล่อยให้แสงจากธรรมชาติเข้าถึงโรงเรือน แต่เราคงต้องยอมรับ
ไก่เติบโตเองตามธรรมชาติ การจัดสรรพื้ นทีใ่ ห้ไก่มอ
ี ส
ิ ระในการเคลือ
ความเป็นจริงว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า

สะท้อนความเสี่ยงภาคธุรกิจ
รายงาน Pecking Order 2020 พบว่า บริษัทส่ วนใหญ่ท่ีระบุไว้ในรายงานนั้น ยังมีแนวปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ Better Chicken
่ ูงขึน
้ หลังจากเข้าร่วมลงนาม Better Chicken Commitment ประกาศคํามัน
่ ะยกระดับ
่ ทีจ
Commitment ถึงแม้วา่ KFC จะไต่ขน
ึ้ มาอยูใ่ นลําดับทีส
่ วั เองเข้าไปทําธุรกิจ แต่บริษัทอืน
่ ๆ ต่างยังเพิ กเฉยทีจ
่ ะพั ฒนาสวัสดิภาพไก่ หรือคะแนนด้านการพั ฒนาสวัสดิภาพ
คุณภาพชีวต
ิ ไก่ในหลายประเทศทีต
ไก่กลับลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซํ้า
สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ หลายบริษัทกําลังเอาธุรกิจตัวเองไปเสี่ยงด้วยการเลือกนิ่งเฉยและไม่แสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็น
อยู่ของสัตว์ซึ่งถือเป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจ
และแม้ว่าหลายบริษัทได้ร่วมลงนาม Better Chicken Commitment ไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถูกจัดว่ามีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพราะการ
พั ฒนาสวัสดิภาพสัตว์ไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นความพยายามที่บริษัทผู้ประกอบการร้านอาหารควรร่วมมือกัน
่ ง
สุดท้ายนี้ การยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ไก่จะยังคงเป็นประเด็นสําคัญสําหรับภาคธุรกิจทีย
ั คงต้องพึ่ งพาสัตว์ปก
ี ในการดําเนินกิจการ และหวังจะรักษา
บทบาทในวงการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เพิ กเฉยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ท่ถ
ี ูกเลี้ยงในฟาร์ม
่ นโฉมวงการอาหารด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทในการบริหารและวัดผลการจัดการระบบเลีย
้ งไก่เนือ
้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เรากําลังเปลีย
และ Pecking Order 2020 คือเครื่องมือวัดผลเดียวที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในงานนี้

เรารอคอยที่จะได้ทํางานเคียงคู่กับคุณเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตไก่และทําให้ธุรกิจของคุณปรับตัวได้ง่ายขึ้น

Jonty Whittleton
ผู้จัดการฝ่ายแคมเปญสากล (Global Campaign Head)
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก – World Animal Protection

เกี่ยวกับ Pecking Order 2020:
ยกระดับคุณภาพชีวิตไก่
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เปิดตัวแคมเปญ Change for Chicken ครั้งแรกในปี พ.ศ.2559 เพื่ อกระตุ้นให้ภาค
ธุรกิจหันมาใส่ใจคุณภาพชีวิตของไก่ในฟาร์มกันมากขึ้น เราทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ระดับผู้ค้าขายปลีก เจ้าของ
ฟาร์ม และผู้บริโภคเพื่ อจัดการดูแลสวัสดิภาพของไก่
้ ครัง
่ องเพื่ อเสนอกรอบการทํางานในการวัดผลและจัดการสวัสดิภาพของไก่เนือ
้ ระดับสากลต่อบริษัท
้ นีเ้ ป็นครัง
้ ทีส
Pecking Order 2020 จัดทําขึน
้ ง
ฟาสต์ฟูด
้ แนวหน้าจํานวน 9 แห่ง รายงานเล่มนีย
ั เสนอการวัดและประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยัง
เป็นเพี ยงเครื่องมือเดียวในโลกที่จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้ดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
้ ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ Better Chicken Commitment ซึ่งจัดทํา
ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน Pecking Order 2020 นัน
ขึ้นโดยกลุ่มองค์กรปกป้องสัตว์ท่วั โลก โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ตรงไปตรงมา และร่างขึ้นบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
่ ริษัทตัง
้ ไว้ และการรายงานผล
บริษัทต่าง ๆ จะถูกประเมินด้วยคะแนนจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความร่วมมือ วัตถุประสงค์กับเป้าหมายทีบ
การดําเนินงาน โดยในแต่ละส่วนจะมี 6 คําถาม แต่ละคําถามมีคะแนน 30 คะแนน รวมแล้วทั้งหมดมี 90 คะแนนเต็ม จากนั้น แต่ละบริษัทจะถูกจัด
่ นเองทําได้ซง
้ แต่ “แย่มาก” ไปจนถึง “เป็นผูน
ลําดับตามคะแนนรวมทีต
ึ่ มีทง
ั้ หมด 6 ลําดับ ตัง
้ าํ ” โดยบริษท
ั จะมีโอกาสดูผลการประเมินก่อนมีการตีพิมพ์
เรายึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นหัวใจในการดําเนินงานยกระดับสวัสดิภาพของไก่เนื้อ ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงประเมินผลการดําเนินงานภายใน
Pecking Order 2020 จากข้อมูลสาธารณะเท่านั้น และเพื่ อให้ทันกับบริบทของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงมีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการให้คะแนนทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้คะแนน เราก็จะแจ้งบริษัทให้รับทราบล่วงหน้าและชี้แจงผ่านเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่าง
ภายในรายงานฉบับนี้ เราได้ทบทวนวิธีการให้คะแนนเพื่ อสะท้อนถึงภาพความร่วมมือในการจัดระบบเลี้ยงไก่เนื้อในแต่ละพื้ นที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
่ ะช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพไก่ เนือ
่ งจากการอ้างว่า
เรายังขอความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ ในการแจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจนสําหรับนโยบายทีจ
บริษัทได้ทําตามกฎระเบียบภายในประเทศแล้ว และ/หรือมีการรับรองมาตรฐานมาช่วยพั ฒนาสวัสดิภาพไก่ให้แข็งแกร่ง ไม่เพี ยงพออีกต่อไป

เข้าไปอ่านหลักปฏิบัติงานของ Pecking Order 2020
ตัวเต็มได้ที่:
worldanimalprotection.org/PeckingOrder2020

The pecking order 2020: ภาพรวม

บริษัท

คะแนนรวม
ความร่วมมือ

วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินการ

คะแนนรวม (%)

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

กําลังดําเนินการ

เพิ่ งเริม
่ ลงมือ

เพิ่ งเริม
่ ลงมือ

แย่

แย่

แย่มาก

แย่มาก

แย่มาก

แย่มาก

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน: คะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด
่ งน่ายินดีและน่าเป็นห่วงในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ KFC ได้เลือ
่ นขึน
้ มาอยู่ลําดับที่ 3 (Tier 3)
้ั เรือ
จากรายงาน Pecking Order 2020 เรามีทง
จากลําดับที่ 5 (Tier 5) สืบเนื่องมาจากการตระหนักรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทฟาสต์ฟูด
้ ต่าง ๆ ใน 6 ประเทศทั่วทวีปยุโรปที่เพิ่ มสูงขึ้น
ซึ่งผู้อ่านสามารถหาข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานและผลกระทบต่อสวัสดิภาพไก่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ท่ห
ี น้า 19
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ มี 3 บริษัท ได้แก่ McDonald's, Burger King และ Pizza Hut ที่ถูกปรับลําดับลงมา โดยเฉพาะ Burger King ที่ร่วงไป
ถึง 30% จากปีพ.ศ.2562
ในขณะที่คะแนนด้านสวัสดิภาพสํ าหรับ Starbucks, Subway, Nando’s, Domino’s (PLC) และ Domino’s (Inc) ยังเหมือนเดิม มีเพี ยง
่ ง
่ ถือว่าเป็นเรือ
่ งน่ากังวลมากสําหรับตัวบริษัทเอง นักลงทุน และผูบ
Domino’s (Inc ทีย
ั เป็นเพี ยงบริษัทเดียวทีไ่ ม่ได้รบ
ั คะแนนใด ๆ เลย ซึง
้ ริโภค

การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2562
ความร่วมมือจากภาคธุรกิจเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า

้ ทีร่ ว่ มลงนาม Better Chicken Committee
มีเพียงแค่ 3 บริษท
ั เท่านัน
่ ถือว่ายังไม่เพียงพอเมือ
่ เทียบกับความทุกข์ทรมานทีไ่ ก่ตอ
ซึง
้ งเผชิญ
ปัจจุบน
ั มากกว่า 140 บริษท
ั ทัว่ โลกได้ลงนาม Better Chicken
Committee เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เราจึงอยากเรียกร้องให้บริษท
ั ใน
ประเทศไทยทีร่ ะบุไว้ในรายงาน Pecking Order 2020 ฉบับนี้ ออกมา
้
ดูแลและช่วยกันยกระดับสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มให้ดย
ี ง
ิ่ ขึน

คะแนนด้านสวัสดิภาพ
เพิ่ มขึ้น ไต่ขึ้นมา 2
ลําดับ
ไม่มีความคืบหน้า
ไม่มีความคืบหน้า

ความร่วมมือยังถูกจํากัดอยู่ในวงแคบ

ความร่วมมือในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ยังถูกจํากัดอยู่เพี ยงแค่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และไม่ก่ป
ี ระเทศในทวีปยุโรป ซึ่งยังมีความจําเป็น
ที่จะต้องเดินหน้าขยายวงความร่วมมือต่อไป

สูญเสียคะแนน
แต่ไม่ถูกละลําดับ
ไม่มีความคืบหน้า
สูญเสียคะแนน
ถูกลดลง 2 ลําดับ
สูญเสียคะแนน
ถูกลดลง 1 ลําดับ

การรายงานผลการดําเนินงานยังค่อนข้างจํากัด

มีเพี ยง 4 บริษัทที่รายงานความคืบหน้าบางส่วนในการดําเนินงานด้าน
สวัสดิภาพไก่เนื้อ อย่างไรก็ตาม การรายงานผลดําเนินงานยังค่อนข้า
งจํากัด รวมถึงข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ท่ย
ี ง
ิ่ ทําให้การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความยากลําบาก เราเพี ยงหวังว่า
บริษัทอาหารชั้นนําต่าง ๆ จะพั ฒนาการรายงานผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจตนเองเพื่ อจัดทํารายงาน Pecking Order 2021 ต่อไป

ไม่มีความคืบหน้า

ไม่มีความคืบหน้า

การวัดผล: หลักเกณฑ์การให้คะแนน
นโยบายระดับสากล
สวัสดิภาพไก่เนื้อถือว่าประเด็น
ระดับสากล และควรได้รับการ
แก้ไขด้วยความร่วมมือที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

ปล่อยให้สายพั นธุ์ไก่เติบโตใน
อัตราที่ช้าลง
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment
บริษัทควรเลือกใช้สายพั นธุ์ไก่ที่
มีอัตราการเติบโตอย่างมีสุขภาพ
และสวัสดิภาพที่ดีกว่าเท่านั้น

การลดความแออัด
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment ไก่
ควรเลี้ยงรวมกันสูงสุดอยู่ที่ 30
กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 6
ปอนด์/ตารางฟุ ตเท่านั้น และ
ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้กรง หรือ
กรงหลายชั้น (multi-tier
system) ในการเลี้ยงไก่

่ เป็นผลมาจากนโยบาย
• มีเพี ยง KFC กับ Pizza Hut เท่านั้นที่มีนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซึง
ของบริษัทแม่ Yum! Brands Inc. อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ยังไม่ได้การันตีว่ามีการปรับปรุง
ระบบสวัสดิภาพสําหรับไก่เนื้อ
• Burger King, Domino’s (PLC), McDonald’s, Nando’s, Starbucks และ Subway มีนโยบาย
แต่ยังมีขอบเขตที่ค่อนข้างจํากัด

• มีเพี ยง KFC, Starbucks กับ Subway ที่ประกาศคํามั่นว่าจะปล่อยให้สายพั นธุ์ไก่เติบโตช้าลง
่ ค
้ เพื่ อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Better
และอยูใ่ นอัตราการเจริญเติบโตทีม
ี วามสมดุลมากขึน
Chicken Commitment
• ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าในประเด็นนี้จากบริษัทอื่น ๆ

่ ว่าจะจัดการความแออัด
• มีเพี ยง 3 บริษัท ได้แก่ KFC, Starbucks และ Subway ทีใ่ ห้คํามัน
ในโรงเรือนภายในกรอบระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน (ภายในปี พ.ศ.2569 สําหรับทวีปยุโรป
และภายในปี พ.ศ.2567 สําหรับทวีปอเมริกาเหนือ) โดย KFC จะมุ่งเน้นดําเนินงานใน 6 ประเทศ
ของทวีปยุโรป ส่วน Starbucks กับ Subway จะดําเนินงานด้านนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกากับ
แคนาดา
• บริษัท Burger King ไม่ได้ให้คํามั่นสัญญาใด ๆ ต่อ Better Chicken Commitment
• Domino’s (PLC), McDonald’s และ Nando’s ให้คํามั่นสัญญาจะไม่เลี้ยงไก่เนื้อไว้ในกรง แต่
ไม่ได้พูดถึงปัญหาความหนาแน่นตามที่ให้คํามั่นสัญญาไว้ใน Better Chicken Commitment
• ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าในประเด็นนี้จากบริษัทอื่น ๆ

เพิ่ มคุณค่าชีวิต
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment ไก่ควร
ถู ก เลี้ ย งภายใต้ ส่ิ ง แวดล้ อ มที่ มี
มาตรฐาน เช่น ได้รบ
ั แสงธรรมชาติ
มีคานเกาะ การจัดชั้นสังคมและ
การเข้ากลุ่มของไก่ (Pecking
Order) และปัจจัยอื่น ๆ

้ ทีใ่ ห้คํามั่นสัญญาจะเลี้ยงไก่ในสภาพ
• มีเพี ยงแค่บริษัท KFC, Starbucks และ Subway เท่านัน
แวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามข้อเรียกร้องของ Better Chicken Commitment

การฆ่าสัตว์แบบมีมนุษยธรรม
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment บริษัท
ควรส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดย
คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม อาทิ
การใช้ความดันบรรยากาศตํ่าใน
การทําให้ไก่สลบ (Controlled
Atmospheric Stunning: CAS)
หรือการช๊อตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Electrical Stunning) ซึ่งเป็น
วิธีที่ใช้อยู่แค่ในทวีปยุโรปเท่านั้น
การตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3
หรือหน่วยงานให้การรับรอง
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment บริษัท
ควรดําเนินงานให้สง
ู กว่ามาตรฐาน
เสมอ โดยมีการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ 3 หรือหน่วยงานให้การ
รับรอง และรายงานผลการดําเนิน
งานเป็นประจําทุกปี

แผนปฏิบัติการ (Timeline)
เพื่ อให้สอดคล้องกับ Better
Chicken Commitment บริษัท
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาควร
ดําเนินงานให้สําเร็จภายในปี
พ.ศ.2567 และในปี พ.ศ. 2569
สําหรับบริษัทในทวีปยุโรป

่ งนาม Better Chicken Commitment ในตลาด
• นอกจาก KFC, Subway and Starbucks ทีล
อย่างมีขอบเขตจํากัด McDonald’s ในทวีปอเมริกาเหนือก็ใช้ความดันบรรยากาศตํ่าในการทําให้
ไก่สลบ (Controlled Atmospheric Stunning: CAS )
• ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าในประเด็นนี้จากบริษัทอื่น ๆ

• ทุกบริษัท ยกเว้น Domino’s (Inc) กับ Domino’s (PLC) มีการตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3
อยู่บ้าง แต่ยังไม่เป็นไปในระดับสากล
• มีเพี ยง KFC กับ Nando’s รายงานผลการดําเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย
บุคคลที่ 3

่ ําเนินงาน
้ มีเพี ยง KFC Starbucks และ Subway ทีด
• จากรายงาน Pecking Order 2020 นัน
ตามแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Better Chicken Commitment McDonald’s
ได้ต้ง
ั กรอบการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ภายในปี พ.ศ.2567 แต่แผนปฏิบัติการยังไม่สอด
คล้องกับหลักเกณฑ์ของ Better Chicken Commitment เท่าที่ควร

ประเด็นการทํางานของ Better Chicken Commitment ดูได้ที่:
welfarecommitments.com/letters

สิ่งที่เราค้นพบ: การดําเนินงานของภาคธุรกิจ
สิ่งที่เราค้นพบ
้ มาอยู่ระดับที่ 3 (Tier 3) ใน Pecking Order 2020
KFC ได้รับ 44 คะแนนจากคะแนนเต็ม 90 คะแนน พร้อมไต่ขึน
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทในการยกระดับคุณภาพชีวิตไก่
ในปีพ.ศ.2562 KFC ได้ลงนามใน Better Chicken Commitment พร้อมประกาศกรอบเวลาดําเนินงานด้านสวัสดิภาพ
สัตว์ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และเบลเยี่ยมภายในปี พ.ศ. 2569 รวมถึงริเริ่มการ
จัดทํารายงานเพื่ อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากรายงานครั้งนี้ KFC ได้พัฒนาคะแนนด้านสวัสดิภาพอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้บริษัท
ไต่ระดับสูงขึ้นไป 2 ลําดับ

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

กําลังดําเนินการ

การเปลี่ยนแปลง
จากปี พ.ศ. 2562

คะแนนด้านสวัสดิภาพ
เพิ่ มขึ้น และไต่ขึ้นมา
2 ลําดับ

สิ่งที่เราค้นพบ
Starbucks ทําคะแนนได้ 36 จากคะแนนเต็ม 90 ชีใ้ ห้เห็นว่าบริษัทเพิ่ งเริ่มลงมือพั ฒนาสวัสดิภาพของไก่ จึงถูกจัด
อยู่ในลําดับ 4 (Tier 4) ใน Pecking Order 2020
Starbucks ร่วมลงนาม Better Chicken Commitment และประกาศคํามั่นที่จะยกระดับสวัสดิภาพของไก่เนื้อใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ Global Animal Partnership (GAP)
คะแนนรวมของ Starbucks ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา จึงยังคงถูกจัดให้อยู่ในลําดับเดิม

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

เพิ่ งเริ่มลงมือ

การเปลี่ยนแปลง
จากปี พ.ศ. 2562

ไม่มีความคืบหน้า

สิ่งที่เราค้นพบ
้ั หมด 36 คะแนน แสดงให้เห็นว่าบริษัทเพิ่ งเริม
Subway ได้ทง
่ ลงมือพั ฒนาสวัสดิภาพของไก่ โดยบริษัทถูกจัดอยู่ใน
ลําดับ 4 (Tier 4) ใน Pecking Order 2020
Subway เองก็ได้ร่วมลงนามใน Better Chicken Commitment เช่นกัน และได้ประกาศคํามั่นที่จะยกระดับสวัสดิภาพ
ของไก่เนื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาให้สอดคล้องกับระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศ และข้อกําหนดของ Global
Animal Partnership (GAP)
คะแนนรวมของ Subway ในปีน้ไี ม่เปลี่ยนจากปีที่ผ่านมา ทําให้ลําดับการจัดการสวัสดิภาพไก่ของบริษัทยังคงอยู่ที่เดิม

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

เพิ่ งเริ่มลงมือ

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

ไม่มีความคืบหน้า

สิ่งที่เราค้นพบ
จากคะแนนเต็มทั้งหมด 90 คะแนน McDonald’s ทําได้เพี ยง 22 คะแนนเท่านั้น ซึ่งถือว่าดําเนินงานได้แย่ ทําให้บริษัท
ถูกจัดไว้ในลําดับที่ 5 (Tier 5) ใน Pecking Order 2020
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ทําตามคํามั่นตาม Better Chicken Commitment ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การฆ่าสัตว์
แบบมีมนุษยธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาให้สําเร็จภายในปี พ.ศ.2567 อีกทั้ง McDonald’s ยังมุ่งมั่นยก
ระดับคุณภาพชีวิตไก่เนื้อผ่านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
McDonald’s สัญญาที่จะเลี้ยงสัตว์ปีกในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติของบริษัทยังไม่สอด
คล้องกับมาตรฐานที่ระบุเอาไว้ใน Better Chicken Commitment ในขณะเดียวกัน เรายังพบอีกว่าบริษัทยังไม่ได้ใช้
สายพั นธุ์ไก่ท่ม
ี ีอัตราการเติบโตอย่างมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีกว่า ไก่จํานวนมากที่บริษัทเลี้ยงดูยังคงต้องทนทุกข์
ทรมานจากการที่บริษัทไม่ควบคุมสภาพความแออัดภายในโรงเรือนให้อยู่ตํ่ากว่ามาตรฐานความแออัด 30 กิโลกรัม/
ตารางเมตร
นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่จะชี้ให้เห็นว่า ทางบริษัทได้รักษาคํามั่นสัญญาว่าจะไม่มีการใช้กรงในการเลี้ยงไก่เนื้อ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คะแนนรวมของ McDonald’s จึงยังไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2562 อีกทั้งด้วยหลักเกณฑ์การประเมินของ Pecking Order 2020 ที่เข้มงวดมากขึ้น และ
การจํากัดขอบเขตผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้คะแนนรวมของบริษัทลดน้อยลง แต่ยังคงอยู่ในลําดับเดิมเหมือนปีท่ผ
ี ่านมา

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

สูญเสียคะแนน
แต่ไม่ถูกลดลําดับ

สิ่งที่เราค้นพบ
้ หมด สะท้อนให้ถึงการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่มี
Nando’s ทําคะแนนได้เพี ยง 19 คะแนนจากคะแนนเต็มทัง
ประสิทธิภาพตํ่า และส่งผลให้บริษัทถูกจัดให้อยู่ในลําดับที่ 5 (Tier 5) ในรายงาน Pecking Order 2020
่ วข้องกับสวัสดิภาพของไก่เนื้อ มีการตีพิมพ์ และระบุ
จนถึงทุกวันนี้ Nando’s ยังไม่เคยตีพิมพ์ ข้อกําหนดใด ๆ ทีเ่ กีย
ถึงมาตรฐานสวัสดิภาพไก่แค่เฉพาะการดําเนินงานในระดับประเทศ มีเพี ยง Nando’s ในสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพไก่เนื้อบนเว็บไซต์อย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตของไก่ขณะเลี้ยงดู และขั้นตอนการตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วยงาน
สาขา Nando’s ในหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ต่าง
ยึดถือคํามั่นที่จะไม่เลี้ยงไก่ในกรง แต่ยังไม่มีการพู ดถึงความแออัดในโรงเรือน
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ Nando’s ยังคงมีคะแนนและถูกจัดอยู่ในลําดับเดิมเหมือนปี พ.ศ.2562

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

ไม่มีความคืบหน้า

สิ่งที่เราค้นพบ
้ สะท้อนให้เห็นถึงระบบการ
จากคะแนนเต็มทั้งหมด 90 คะแนน Burger King ทําได้เพี ยงแค่ 9 คะแนนเท่านัน
จัดการสวัสดิภาพไก่ท่แ
ี ย่มากของบริษัท Burger King จึงถูกจัดให้อยู่ในลําดับตํ่าที่สุด (Tier 6) ในรายงาน
Pecking Order 2020
โดยก่อนหน้านี้ Burger King ได้กล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ.2567 บริษัทจะพั ฒนาสวัสดิภาพไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดาให้ดีข้น
ึ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแออัดในโรงเรือน การตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วยงาน
อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่ได้ลงรายละเอียดในความพยายามนี้เท่าไหร่นัก
ในปี พ.ศ.2559 Burger King ออกมาประกาศว่า การจัดการสวัสดิภาพไก่เนื้อของบริษัทนั้นสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของ Global Animal Partnership (GAP) แล้ว แต่กลับไม่มีการพู ดถึงรายละเอียดของความพยายาม
ดังกล่าวในรายงานฉบับถัดมา จุดยืนของ Burger King ในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในโรงเรือนนั้นจึงยังไม่มีความชัดเจน
่ งจากเราไม่สามารถ
ความพยายามที่ยังไม่มากพอของบริษัทส่งผลให้ Burger King สูญเสียคะแนนไปจํานวนมาก เนือ
นําเอาความพยายามในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทเมื่อปี พ.ศ.2559 มาใช้ประกอบการพิ จารณาให้คะแนนได้
คะแนนรวมที่หล่นหายไปจํานวนมากทําให้ Burger King ร่วงลงมา 2 ลําดับจากรายงานปี พ.ศ.2562

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่มาก

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

สูญเสียคะแนน
ถูกลดลง 2 ลําดับ

สิ่งที่เราค้นพบ
อีกหนึ่งบริษัทที่ถูกจัดให้อยู่ลําดับตํ่าที่สุด (Tier 6) ของรายงาน Pecking Order 2020 นั่นคือ Pizza Hut ซึ่งมี
คะแนนรวมด้านสวัสดิภาพสัตว์อยู่เพี ยง 9 คะแนนเท่านั้น
การดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของ Pizza Hut อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของบริษัทแม่ Yum! Brands อย่างไร
ก็ตาม นโยบายดังกล่าวถูกพบว่ายังไม่สอดคล้อง หรือไม่ระบุชัดเจนว่าจะทําตามข้อกําหนดเรื่องมาตรฐานสวัสดิภาพ
ไก่ที่ระบุไว้ใน Better Chicken Commitment
้ ได้รับการรับรอง Red Tractor จากประเทศอังกฤษ บริษัทกลับไม่
แม้ว่ามาตรฐานการผลิตของ Pizza Hut นัน
ชี้แจ้งว่า การรับรองนี้จะช่วยให้บริษัทดําเนินงานตามข้อกําหนดในการพั ฒนาสวัสดิภาพไก่ใน Better Chicken
Commitment อย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนในปี พ.ศ. 2562 คะแนนรวมของ Pizza Hut นั้นลดลง ส่งผลให้บริษัทสูญเสียลําดับ
ไปหนึ่งขั้น

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่มาก

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

สูญเสียคะแนน
ถูกลดลง 1 ลําดับ

สิ่งที่เราค้นพบ
Domino’s Pizza Group PLC หรือ Domino’s (PLC) ทําคะแนนรวมได้เพี ยง 11 คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมด
สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ท่ย
ี ํ่าแย่ ส่งผลให้บริษัทถูกจัดให้อยู่ในลําดับตํ่าที่สุด (Tier 6)
ของรายงาน Pecking Order 2020
Domino’s (PLC) มีนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการจัดการสวัสดิภาพไก่เนื้อ ความแออัดในโรงเรือน
การเพิ่ มคุณภาพชีวิตไก่ กระบวนการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม และการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วย
งานภายนอก
้ งโดยปราศจากกรงขัง บริษัทในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ยัง
้ ถูกเลีย
เนื้อไก่ท่ผ
ี ลิตโดย Domino’s (PLC) นัน
รายงานถึงการปรับปรุงความแออัดในโรงเรือนสําหรับไก่เนื้อตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ความพยายามในหลายประเด็น
ยังไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ Better Chicken Commitment
้ มาเล็กน้อยจากการที่บริษัทเลือก
เมื่อเทียบกับคะแนนในปี พ.ศ. 2562 คะแนนรวมของ Domino’s (PLC) ขยับตัวขึน
เลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบเปิด (ปราศจากกรงขัง) แต่ยังคงถูกจัดให้อยู่ในลําดับเดิม

คะแนน
ความร่วมมือ

คะแนนรวม (%)
วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่มาก

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

ไม่มีความคืบหน้า

สิ่งที่เราค้นพบ
Domino’s Pizza (Inc) ไม่ได้รับคะแนนใด ๆ จากการจัดการสวัสดิภาพไก่ ซึ่งถือว่าแย่มาก และถูกจัดให้อยู่ใน
ลําดับตํ่าที่สุด (Tier 6) ของรายงาน Pecking Order 2020
Domino’s Pizza (Inc) พู ดถึงสวัสดิภาพสั ตว์ในรายงานการดูแลกิจการ แต่จํากัดอยู่แค่เรื่องการปฏิบัติตาม
่ วข้องกับการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่เนือ
้ ทีร่ ะบุไว้ใน Better Chicken Commitment
้ และไม่พบข้อมูลทีเ่ กีย
กฎหมายเท่านัน
คะแนนรวมของบริษัทยังคงเท่าเดิมเหมือนปี พ.ศ.2562 ซึ่งในปีนั้น ก็ไม่พบหลักฐานว่าทางบริษัทดําเนินงานพั ฒนา
สวัสดิภาพไก่เช่นกัน

คะแนน

คะแนนรวม (%)

ความร่วมมือ

วัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย

การรายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการจัดระดับ (Tier)

คะแนนรวม

แย่มาก

่ นแปลง
การเปลีย
จากปี พ.ศ. 2562

ไม่มีความคืบหน้า

เกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่องค์กรใช้ในการจัดลําดับในรายงาน
อ่านเพิ่ มเติมได้ที่ ภาคผนวก 1

ยกระดับคุณภาพชีวิตไก่: คําแนะนําจากเรา

นโยบาย

วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย

รายงานผลการดําเนินงาน

บริษัทต้องออกนโยบาย
สวัสดิภาพไก่ โดยระบุกรอบ
เวลาดําเนินงาน แผนการ
ขยายความร่วมมือ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ช
ี ัดเจน

บริษัทต้องตั้งกรอบเวลาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดใน Better
Chicken Commitment

บริษัทควรรายงานความคืบ
หน้าเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้

สายพั นธุ์ไก่
ที่เติบโตใน
อัตราช้าลง

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

ใช้สายพั นธุ์ไก่ท่ี
เติบโตในอัตราที่
เป็นธรรมชาติมาก
ขึ้นและได้รับการ
รับรองว่าจะส่งผล
ที่ดีต่อสวัสดิภาพ
สัตว์ เช่น มีการนํา
เสนอ
รายละเอียดการ
คัดเลือกสายพั นธุ์
ตามข้อกําหนดของ
Better Chicken
Commitment

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

ประเด็นที่ต้องการ
ให้ทางบริษัท
ดําเนินการ

บริษัท

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง

• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง
• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง

• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง

• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง

• มุ่งมั่นที่จะใช้สายพั นธุ์ไก่ที่เติบโต
ในอัตราช้าลง

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาดําเนินงาน
• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบ
เวลาดําเนินงาน

• รายงานความคืบหน้า

ประเด็นที่ต้องการ
ให้ทางบริษัท
ดําเนินการ

อิสระในการ
เคลื่อนไหว
หลีกเลี่ยงการ
กักขังไก่ โดยเฉพาะ
การใช้กรง หรือ
กรงหลายชั้น
(multi-tier
system) โดยมี
อัตราการเลี้ยงไก่
สูงสุดที่ 30 กิโลกรัม
/ตารางเมตร หรือ
6 ปอนด์/ตารางฟุ ต
ตามที่กําหนดไว้ใน
Better Chicken
Commitment

บริษัท

นโยบาย

วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย

รายงานผลการดําเนินงาน

บริษัทต้องออกนโยบาย
สวัสดิภาพไก่ โดยระบุก
รอบเวลาดําเนินงาน แผน
การขยายความร่วมมือ และก
ลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน

บริษัทต้องตั้งกรอบเวลาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดใน Better
Chicken Commitment

บริษัทควรรายงานความคืบ
หน้าเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

ตามข้อกําหนด Better Chicken
Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• ขยายความร่วมมือในการปรับปรุง

• รายงานความคืบหน้า

ความแออัดภายในโรงเรือนไปยังพื้ นที่อื่น
และดําเนินงานตามกรอบเวลาที่กําหนด

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• ขยายความร่วมมือในการปรับปรุง

• รายงานความคืบหน้า

ความแออัดภายในโรงเรือนไปยังพื้ นที่อื่น
และดําเนินงานตามกรอบเวลาที่กําหนด

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความแออัดภาย
ในโรงเรือน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา
ดําเนินงาน

• รายงานความคืบหน้า

ประเด็นที่ต้องการ
ให้ทางบริษัท
ดําเนินการ

เพิ่ ม
คุณภาพชีวิต
ไก่ควรใช้ชีวิตท่าม
กลางสภาพแวดล้อม
่ ว่ ยส่งเสริมให้ชวี ต
ทีช
ิ
มีคณ
ุ ค่าสอดคล้องกับ
Better Chicken
Commitment เช่น
การมีคอนเกาะ
การรองพื้ นด้วย
วัสดุแห้ง และการ
มีแสงสว่างจาก
ธรรมชาติทเี่ พียงพอ

บริษัท

นโยบาย

วัตถุประสงค์กับเป้าหมายย

รายงานผลการดําเนินงาน

บริษัทต้องออกนโยบาย
สวัสดิภาพไก่ โดยระบุกรอบ
เวลาดําเนินงาน แผนการ
ขยายความร่วมมือ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ช
ี ัดเจน

บริษัทต้องตั้งกรอบเวลาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดใน Better
Chicken Commitment

บริษัทควรรายงานความ
คืบหน้าเพื่ อบรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนิน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

งานตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่

• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่
• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่

• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่

• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่

• มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่ อส่งเสริมคุณค่าให้ชีวิตไก่

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน
• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา
ดําเนินงาน

• รายงานความคืบหน้า

ประเด็นที่ต้องการ
ให้ทางบริษัท
ดําเนินการ

ฆ่าสัตว์อย่าง
มีมนุษยธรรม
ควบคุมการฆ่าสัตว์
ให้เป็นไปอย่างมี
มนุษยธรรมตาม
ข้อกําหนด
Better Chicken
Commitment เช่น
การช็อตไฟฟ้าให้
สลบก่อนเชือด
หรือหลีกเลี่ยง
การแขวน

บริษัท

นโยบาย

วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย

รายงานผลการดําเนินงาน

บริษัทต้องออกนโยบาย
สวัสดิภาพไก่ โดยระบุกรอบ
เวลาดําเนินงาน แผนการขยาย
ความร่วมมือ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ช
ี ัดเจน

บริษัทต้องตั้งกรอบเวลาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดใน Better
Chicken Commitment

บริษัทควรรายงานความคืบหน้า
เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลาที่
กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคํานึงถึง
มนุษยธรรม
• ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคํานึงถึง
มนุษยธรรม

• ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคํานึงถึง
มนุษยธรรม

• ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคํานึงถึง
มนุษยธรรม

• ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคํานึงถึง
มนุษยธรรม

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน
• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน
• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา
ดําเนินงาน

• รายงานความคืบหน้า

ประเด็นที่ต้องการ
ให้ทางบริษัท
ดําเนินการ

ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด
บริษัทดําเนินงาน
ด้านสวัสดิภาพไก่
โดยมีการตรวจ
ติดตามโดยบุคคล
ที่ 3 หรือหน่วยงาน
ให้การรับรอง และ
จัดทํารายงานเกี่ยว
กับสัดส่วนของผู้ซ้อ
ื
ที่ได้รับการรับรอง
ด้านสวัสดิภาพสัตว์
เช่นเดียวกัน ตาม
ข้อกําหนดของ
Better Chicken
Commitment

บริษัท

นโยบาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

รายงานผลการดําเนินงาน

บริษัทต้องออกนโยบาย
สวัสดิภาพไก่ โดยระบุกรอบ
เวลาดําเนินงาน แผนการ
ขยายความร่วมมือ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ช
ี ัดเจน

บริษัทต้องตั้งกรอบเวลาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดใน Better
Chicken Commitment

บริษัทควรรายงานความคืบหน้า
เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลา
ที่กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลา
ที่กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ

ตามข้อกําหนด Better Chicken

ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

Commitment ภายใต้กรอบเวลา
ที่กําหนด

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ส่งเสริมการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ 3 หรือหน่วยงาน

• ขยายความร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ภายในกรอบ

• รายงานความคืบหน้า

เวลาที่กําหนดไว้ พร้อมขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้ นที่อื่น

• ส่งเสริมการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ 3 หรือหน่วยงาน

• ส่งเสริมการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ 3 หรือหน่วยงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา

• รายงานความคืบหน้า

ดําเนินงาน

• กําหนดเป้าหมาย พร้อมกรอบเวลา
ดําเนินงาน

• รายงานความคืบหน้า

พั ฒนาการด้านสวัสดิภาพสัตว์: กรณีศึกษาจาก KFC

เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตไก่กว่าสิบล้านตัว
่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 KFC ได้ลงนามเข้าร่วม Better Chicken Commitment เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวต
่ี าํ หน่ายใน 6 ประเทศทัว่ ทวีป
เมือ
ิ ไก่ทจ
ยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และเบลเยี่ยม
่ า้ ลงและมีความสมดุลมากขึน
้ พร้อมทัง
้ ใจจะใช้สายพั นธุไ์ ก่ทเี่ ติบโตในอัตราทีช
้ ปรับปรุงความแออัด
การลงนามเข้าร่วมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า KFC ตัง
ภายในโรงเรือนเพื่ อให้ไก่ได้มีอิสระในการเคลื่อนไหว และได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติท่เี พี ยงพอ KFC ยังมุ่งมั่นที่จะติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือนที่
ช่วยส่งเสริมให้ไก่มีคุณค่าชีวิตเพิ่ มขึ้น เช่น คอน หรือฟางเพื่ อช่วยให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยทางบริษัทตั้งกรอบเวลาดําเนินงาน
ภายในปี พ.ศ.2569 และคาดว่าน่าจะมีไก่มากกว่า 72 ล้านตัวที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
่ ะต้องได้รับการตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วยงานเพื่ อจัด
KFC ยืนยันว่า ทางบริษัทไม่สามารถจัดการสิ่งที่ตรวจวัดไม่ได้ จึงมีความจําเป็นทีจ
ทํารายงานประจําปีต่อสาธารณะ โดยสอดคล้องกับความพยายามของบริษัทในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ท่ต
ี ้องการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานด้วยการพั ฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่ อจัดเก็บและตีพิมพ์ ข้อมูลด้านสวัสดิภาพสัตว์
้
ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังให้เงินสนับสนุนงานวิจย
ั ด้านสวัสดิภาพไก่เพื่ อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ให้มม
ี าตรฐานมากยิง
่ ขึน
องค์กรพิ ทก
ั ษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ทํางานอย่างใกล้ชด
ิ กับ KFC เพื่ อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัท และต้องการ
เห็นบริษัทอื่น ๆ ดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน
เราพร้อมร่วมมือกับแบรนด์อาหารฟาสต์ฟูด
้ อื่น ๆ เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตไก่กว่าสิบล้านตัวให้เหมือนที่ KFC ทํา โดยพั ฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็น
บรรทัดฐานในจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิต

การลงนามใน European Chicken Commitment
ไม่ใช่แค่เรื่องบนกระดาษ เราเลือกที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตไก่ เพราะเราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง
ไก่เป็นส่วนสําคัญของธุรกิจเรา และในฐานะแบรนด์
อาหารฟาสต์ฟูด
้ ไก่ เราจึงมีส่วนรับผิดชอบในการ
พั ฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจเราขึ้นอยู่กับสุขภาพ ความยั่งยืน และชื่อเสียง
ของระบบไก่ฟาร์ม และผู้บริโภคก็เริ่มหันมาใส่ใจชีวิต
ความเป็นอยู่ของไก่ที่เราซื้อมามากขึ้น นี้คือเหตุผล
หลักที่ทําให้เราตัดสินใจเข้าร่วมลงนาม และเราต้อง
การให้บริษัทอื่น ๆ ทําในสิ่งเดียวกันนี้ เพราะเราเชื่อว่า
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อทั้งอุตสาหกรรม
สร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ไปพร้อมกับเรา

คุณพอลล่า แม็คเคนซี่ (Paula MacKenzie)
ผู้จัดการทั่วไป KFC สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ภาพรวมทั่วโลก: บริษัทที่ใส่ใจสวัสดิภาพของไก่
่ ะบุในรายงาน The Pecking Order 2020 เท่านั้นที่ลงนามใน Better Chicken Commitment และพร้อมจะดําเนินงาน
มีเพี ยง 3 บริษัททีร
เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์ม ได้แก่ KFC, Starbucks และ Subway ในขณะที่จุดยืนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในโรงเรือนของ Burger King
นั้นยังไม่มีความชัดเจน (อ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับคะแนนดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของ Burger King ได้ที่หน้า 10) อย่างไรก็ตาม
คํามั่นของแต่ละบริษัทที่ให้ไว้ยังคงถูกจํากัดอยู่ในแค่บางพื้ นที่ตามที่แสดงไว้ตามแผนที่ด้านล่าง

ความร่วมมือหลักจากทั่วโลก:
Subway: ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
Starbucks: ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
KFC: ประเทศเบลเยี่ยม เยอรมนี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร

เราต้องการให้บริษัทฟาสต์ฟูด
้ ที่ระบุอยู่ในรายงาน Pecking Order 2020 นี้ เร่งเดินหน้าเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
หลักในการดําเนินธุรกิจ สวัสดิภาพสัตว์ท่ม
ี ีมาตรฐานเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสําคัญ

สร้างการเปลี่ยนแปลง: ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ของ
การยกระดับสวัสดิภาพไก่ในกระบวนการผลิต
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ร่วมมือกับ Business Economics and Livestock Research Groups ณ
มหาวิทยาลัยวาเกงนิงเกน (University of Wageningen) ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดทําวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการยกระดับสวิสดิภาพสัตว์สําหรับ
การทําฟาร์มไก่ในร่ม
นักวิจัยได้ใช้โมเดลที่ผ่านการศึกษามาแล้ว และได้ทบทวนงานวิจัยอย่างถี่ถ้วน พร้อมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศ และบริษัทผู้ผลิตอยู่
บ่อยครั้ง
่ อยู่ในสหราชอาณาจักร บราซิล เนเธอร์แลนด์ จีนและไทย โดย
สําหรับรายงานฉบับนี้ เราได้คัดเลือกมา 5 บริษัทฟาสต์ฟูด
้ จากปริมาณการขาย ซึง
มีปริมาณการผลิตรวมจากการใช้ไก่อยู่ท่ี 26 ล้านตัวต่อปี หรือเกือบ 50% ของปริมาณไก่เนื้อทั่วโลก
โมเดลจะคํานวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึ้นเมื่อบริษัทเปลี่ยนระบบการผลิตเนื้อแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบการผลิตที่ส่งเสริมระบบสวัสดิภาพไก่เนื้อตามกรอบ
การปฏิบัติขององค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
่ เป็นวิธีทีค
่ ํานวณสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการผลิตไก่เนื้อในมาใช้ โดยคํานวณ
โดยงานวิจัยครั้งนี้ ได้นําเอา Welfare Quality ® Protocol ซึง
สัดส่วนต้นทุนที่เพิ่ มขึ้นตามสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับการพั ฒนาจากต้นทุนที่จําเป็น
ผลการวิจัยเปิดเผยว่า การเปลี่ยนจากการเลี้ยงไก่เนื้อแบบดั้งเดิมมาเป็นระบบเลี้ยงที่เน้นการดูแลเรื่องสวัสดิภาพจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้นเพี ยง 2.5
– 3.7 บาท หรือ 6-9 เซนต์ (ยูโร)/กิโลกรัม หรือประมาณ 6.4-13.4% ของต้นทุนการเลี้ยงกลุ่มสัตว์ปีกแบบเดิม
การปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงส่งผลให้คะแนนด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่ งสูงขึ้นมาอยู่ที่ระหว่าง 81 – 240 คะแนน การปรับเปลี่ยนระบบยังช่วยให้ผล
กําไรของทั่วทั้งบริษัทเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการลดใช้ยาปฏิชีวนะ ความเสี่ยงจากการเผยแพร่เชื้อ Salmonella และ Campylobacter ลดน้อย
ลง คนงานในฟาร์มมีสภาพการทํางานที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคก็ส่งผลบวกกับเรื่องนี้ได้มาก งานวิจัยอีกตัวหนึ่งซึ่งจัดทําขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2561 โดย
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลกชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสัดส่วนมากขึ้น
่ มากกว่า 60% ของผูบ
้ หากสัตว์ได้รบ
่ ี
โดยไม่นาํ คํานึงถึงราคา โดยเฉลีย
้ ริโภคไก่ใน 14 ประเทศทัว่ โลกพร้อมแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิ่มขึน
ั การดูแลทีด
รายงาน ‘การประเมินค่าไก่ที่ได้รับการใส่ใจด้านสวัสดิภาพ: กรณีศึกษาทางการเงินในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผลิตอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น’ ยังชีใ้ ห้
่ าดไว้ ผลจากงานวิจย
้ ง
่ นไปสู่ระบบการเลีย
้ งทีส
่ ่งเสริม
้ นีย
เห็นว่า การยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ไก่มค
ี า่ ใช้จา่ ยตํา่ กว่าทีค
ั ครัง
ั สะท้อนให้เห็นว่า การปรับเปลีย
สุขภาพไก่เนื้อนั้น มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่ อสัตว์และผู้บริโภคได้

มากกว่า
ของผู้บริโภคไก่ทั่วโลกพร้อมแบกรับ
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึ้น หากสัตว์ได้
รับการดูแลที่ดี

วิสัยทัศน์สากล: สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีในฟาร์มไก่หน้าตาเป็นอย่างไร?

่ นไหวมากขึ้น
1. มีแสงสว่างจากธรรมชาติภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ช่วยให้ไก่เคลือ
ลดภาวะตึงเครียด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่คนงานในฟาร์ม

2. จัดหาอุปกรณ์ราคาถูกที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับไก่ อาทิ คอน และอุปกรณ์
เสริมต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ไก่มีอิสระในการเคลื่อนไหว และแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความเครียดในไก่
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3. แก้ไขปัญหาความแออัดเพื่ อให้ไก่มีอิสระในการเคลื่อนไหว และแสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติมากขึ้น

่ ทําตาม
4. ใช้สายพั นธุ์ไก่ที่มีอัตราการเติบโตช้าลงและตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเมือ
ข้อกําหนดอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย จะช่วยลดปัญหาทางสภาพร่างกายและจิตใจ
ที่ไก่ต้องเผชิญหากถูกเร่งให้โตเร็วเกินไป

2

3

4

5
่ ๆ เพื่ อช่วยให้กล้ามเนื้อขา
5. ปูพ้ื นโรงเรือนให้หนาด้วยเศษฟาง หรือวัสดุแห้งอืน
ของไก่แข็งแรง และให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ การรองพื้ นด้วยวัส
ดุแห้งยังช่วยสนับสนุนการอาบฝุ่น (Dust Bathing) ของไก่อีกด้วย

ก้าวต่อไป
้ นําทัง
้ 9 แห่ง
ถึงแม้วา่ รายงาน The Pecking Order 2020 จะกล่าวถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทฟาสต์ฟูด
้ ชัน
แต่บริษัทดังกล่าวยังต้องเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวต
ิ ไก่ในฟาร์มต่อไป เราพร้อมสนับสนุนและจะทําให้แน่ใจว่า แต่ละบริษัทได้บริหารนโยบายด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ตามทิศทางดังต่อไปนี้
• เราพร้อมนําเสนอรายละเอียดการประเมิน ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน และความช่วยเหลือเฉพาะจากทีมในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตไก่ ตารางคําแนะนําภายในรายงานเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ
• เราจะทําการประเมินการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพไก่ของบริษัทฟาสต์ฟูด
้ ทุกปี ทั้งประเด็นที่ได้รับการพั ฒนาแล้ว และประเด็นที่ยัง
ขาดการดูแลเอาใจใส่ เราต้องให้แต่ละบริษัทเสนอข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วน
• เราจะใช้รายงานเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสาธารณชนให้หันมาใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรม
อาหารมากขึ้น เราต้องการเห็นความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทเหล่านี้ และจะร่วมผลักดันให้แต่ละบริษัทจัดทํารายงานเสนอ
แก่สาธารณชน
• เราจะกระตุ้นให้บริษัทฟาสต์ฟูด
้ เลือกใช้เฉพาะไก่ที่เติบโตในอัตราที่ส่งเสริมให้ไก่นั้นมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น ไก่จะต้องใช้ชีวิตในโรงเรือนที่
เอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว มีแสงสว่างจากธรรมชาติเพี ยงพอ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ไก่สุขภาพแข็งแรงและทํา
กิจกรรมตามธรรมชาติ โมเดลการเลี้ยงไก่นี้จะต้องถูกยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ภาคผนวก 1
แหล่งที่มาข้อมูลสําหรับจัดทํา The Pecking Order 2020
ในการจัดทํางานรายงาน The Pecking Order 2020 เราได้ทบทวนแผนการดําเนินงานด้านสื่อสารองค์กรของบริษัทแม่ และจัดการการ
สื่อสารให้เป็นไปตามบริบทท้องถิน
่ ของแต่ละประเทศแล้วดังต่อไปนี้

ประเทศ
ออสเตรเลีย
่ ม
เบลเยีย
บราซิล
แคนาดา
จีน
เดนมาร์ก
่ เศส
ฝรัง
เยอรมัน
ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
เคนยา
ลิคเตนสไตน์
ลักเซมเบิรก
์
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
เกาหลีใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

อธิบายคําศัพท์เพิ่ มเติม
•

Better Chicken Commitment มี ช่ื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า European Chicken Commitment เป็ น ชุ ด ข้ อ ตกลงใช้ ใ นการยกระดั บ
สวัสดิภาพไก่ ซึ่งเห็นพ้ องต้องกันและได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรปกป้องสัตว์ทั่วโลก
Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) คือเกณฑ์วด
ั ระดับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มในแง่นโยบาย การ

•

้ แรกในปี พ.ศ. 2555 และได้รบ
ดําเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอาหาร เกณฑ์มาตรฐาน BBFAW เปิดตัวครัง
ั การปรับปรุงเป็น
ประจําทุกปี ผลการประเมินยังมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ นักลงทุน บริษัท และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Governmental
Organization: NGO) ใช้หลักเกณฑ์นใี้ นการตรวจสอบการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของตนเอง

•

Global Animal Partnership: Global Animal Partnership (GAP) ทําหน้าที่รับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีคณะกรรมการ
่ วกับสวัสดิภาพสัตว์ คนงานเลีย
้ งสัตว์ ผูค
ประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ทวี่ จ
ิ ย
ั เกีย
้ า้ ขายปลีก และนักปกป้องสิทธิสัตว์ มาตรฐาน GAP
่ เป็นหนึง
่ ในบริษัททีท
่ าํ ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวต
้ แรกในปี พ.ศ.2551 โดย Whole Foods ซึง
ริเริม
ั ถุประสงค์เพื่ อรับรองคุณภาพ
่ ครัง
้ ไก่ โดยมีตง
้ ที่ 5 (ขัน
้ ที่ 5+) จนถึงปัจจุบน
ของผูผ
้ ลิตเนือ
ั้ แต่ขน
ั้ ที่ 1(ไม่ใช้กรง และไม่เกิดความแออัด) จนไปถึงขัน
ั ข้อกําหนดของ GAP ได้
้ ไก่ไข่ สุกร ไก่งวง แกะ กระบือไบสัน และโคเนือ
้
ถูกนําไปปรับใช้เเพื่ อเพิ่ มสวัสดิภาพให้แก่ไก่เนือ

•

้ นัน
้ ช่วยให้องค์กรพิ ทก
Global broiler welfare framework: แนวทางปฏิบต
ั เิ พื่ อยกระดับสวัสดิภาพไก่เนือ
ั ษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal
Protection) ตีกรอบคุณสมบัติของการมีสวัสดิภาพไก่เนื้อในร่มที่ดีได้ ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดความต้องการในการผลิตที่ส่งผลต่อ
สวัสดิภาพสัตว์ และผลประโยชน์อน
ื่ ๆ แนวทางปฏิบต
ั น
ิ ไ้ี ด้รบ
ั การพั ฒนาบนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3
หรือหน่วยงานภายนอก และคําแนะนําจากองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรระดับสากลต่าง ๆ

•

Global Investor Collaboration on Farm Animal Welfare: ริเริ่มมาจาก BBFAW ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 มีนักลงทุน 29
รายรวมตัวกันให้เกิดแรงขับเคลื่อนให้บริษัทอาหารชั้นนําลงมือจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของสัตว์ ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวม
สุทธิมากถึงประมาณ 77 ล้านบาท (หรือ 2.3 ล้านยูโร) กลุ่มนักลงทุนยื่นจดหมายและรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจไปยังบริษัทอาหาร
่ งสวัสดิภาพ
เป็นประจําทุกปี ภายในรายงาน บริษท
ั ได้รบ
ั คําแนะนําในการพั ฒนาสวัสดิภาพสัตว์ กลุม
่ นักลงทุนยังเรียกร้องให้ภาคธุรกิจมองเรือ
่ งของการบริหารจัดการความเสี่ยงทีจ
่ าํ เป็น และมองโอกาสยกระดับสวัสดิภาพสัตว์เป็นโอกาสทีจ
่ ะทําให้ธรุ กิจของพวกเขาเติบโต
สัตว์เป็นเรือ
ในอนาคต

•

่ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
Red Tractor: Red Tractor Red Tractor เป็นการรับรองคุณภาพอาหารโดย Assured Food Standards ซึง
ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์ Red Tractor เป็นโครงการประกันอาหารที่ครอบคลุมมาตรฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ
สหราชอาณาจักร และรับรองสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์มผูผ
้ ลิต และการป้องกันธรรมชาติ

•

่ งมือใช้คาํ นวณสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการผลิตไก่เนือ
้ ออกแบบโดย
Welfare Quality ® Protocol: Welfare Quality ® Protocol เป็นเครือ
the Welfare Quality® (WQ) (ปีพ.ศ.2547-2548) โดยมีวต
ั ถุประสงค์ในการทําให้ระบบประเมินสําหรับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเป็นมาตรฐาน
เดียวทั่วทวีปยุโรป ซึ่งหลักเกณฑ์และการวัดผลสามารถนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละฟาร์มได้ และช่วยคํานวณสวัสดิภาพ
สัตว์ท้ง
ั ในปริมาณมาก ระหว่างประเทศ หรือหลายประเทศได้อย่างสมํ่าเสมออีกด้วย

รายงาน The Pecking Order เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Change for Chicken
การรณรงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของ
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)

องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลกขอขอบคุณ Open Philanthropy Project ที่ให้การสนับสนุน
งานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและทําให้รายงานฉบับนี้เกิดขึ้น
่ ่วยสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะทาง พั ฒนา
ขอขอบคุณ Chronos Sustainability Ltd. ทีช
่ วชาญด้านการสร้าง
วิธก
ี ารประเมินการดําเนินงาน Chronos Sustainability Ltd. เป็นผูเ้ ชีย
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบต่อองค์กรและหน่วยงานธุรกิจที่ต้องการพั ฒนงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับรายงาน The Pecking Order 2020
กรุณาติดต่อคุณ Jonty Whittleton ผู้จัดการแคมเปญสากลขององค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
ได้ที่ jontywhittleton@worldanimalprotection.org.

ภาพที่ใช้ภายในรายงานฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
World Animal Protection International 5th Floor
222 Grays Inn Road
London WC1X 8HB
UK (สหราชอาณาจักร)
T: +44 (0)20 7239 0500
F: +44 (0)20 7239 0653
E: info@worldanimalprotection.org
W: worldanimalprotection.org
่ เดิม World Society for the Protection of Animals Company Limited
World Animal Protection หรือชือ
ขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิภาพสัตว์โดยมีผู้สนับสนุนองค์กรทางการเงินในประเทศอังกฤษและเวลส์
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