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ผลกระทบท่ีซอนไวในฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ควรถูกตีแผนานแลว
เน่ืองจากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เปนตัวการสําคัญของการสราง
ระบบอาหารท่ีเปนอันตราย ท่ีมุงเนนแตการสรางกําไร บนความทุกขทรมาน
แสนสาหัสของสัตวหลายพันลานตัวในแตละป สงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
และสุขภาพส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังบ่ันทอนคุณคาทางโภชนาการ และความ
ปลอดภัยทางอาหาร สุมเส่ียงการเกิดโรคและเช้ือแบคทีเรียด้ือยา (ซูเปอรบ๊ัก)
ภัยคุกคามจากการทํางานของคนงานในฟารม การเกิดมลภาวะทาง
ส่ิงแวดลอม เรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ตลอดจน
การเส่ือมสภาพของถ่ินท่ีอยูอาศัย
 
ในขณะท่ีความตองการบริโภคเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากนมยังคงเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง แตรัฐบาลกลับยังเพิกเฉย และยังสนับสนุนกิจการท่ีนําไปสู
ภาวะเส่ือมโทรมน้ี โดยมีบริษัทระหวางประเทศจํานวนหน่ึง ท่ีกําลังถือครอง
อํานาจภายในระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมระดับโลก
 
การเพิกเฉยตอผลกระทบดานสุขภาพ อันเกิดข้ึนจากการทําฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม กําลังทําใหชีวิตของพวกเราตกอยูในอันตราย โรคไขหวัดหมู
และโรคไขหวัดนก เปนสองตัวอยางของโรคท่ีมีจุดกําเนิดมาจากฟารมปศุสัตว
และทําลายระบบสาธารณสุข ปจจุบันเรากําลังอยูในชวงเวลาท่ีเลวรายท่ีสุด
ของโรคระบาดในรอบหน่ึงรอยป แตโรคภัยท่ีอันตรายกวาน้ีกําลังจะมาเยือน
เราอีกคร้ัง หลังถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปาถูกทําลาย และถูกนําไปใชเปนพ้ืนท่ี
สําหรับการปศุสัตว ซ่ึงกระตุนใหเกิดการแพรระบาดของโรค จากสัตวปา
และสัตวในฟารมสูมนุษย

องคกรพิทักษสัตวแหงโลก เตือนวาเรากําลังอยูในชวงวิกฤตซูเปอรบ๊ัก โดยมี
ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เปนตัวการสําคัญท่ีทําใหสัตวในฟารม ตองได
รับยาปฏิชีวนะจํานวนมาก นําไปสูการเกิดเช้ือด้ือยา และคราชีวิตมนุษย
จํานวนมหาศาล

จํานวนผูปวยภาวะน้ําหนักเกินและโรคเร้ือรัง ยังพุงสูงสุดเปนประวัติการณ
ขณะเดียวกัน เปนชวงเวลาท่ีหลายลานคนตองเผชิญกับภาวะหิวโหย อยางไร
ก็ตาม ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมท่ัวโลกยังคงเติบโตตอเน่ือง ท่ีดินจํานวน
มากถูกใชเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว ไมใชอาหารสําหรับคน ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน
อยูน้ี ถือวาบ่ันทอนความม่ันคงทางอาหารเปนอยางย่ิง

ในขณะท่ีผูเช่ียวชาญ ออกมาเรียกรองใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในศตวรรษน้ี 
โดยกลาววา เปนส่ิงสําคัญมาก ท่ีจะชวยปองกันความเสียหายตอโลก และสภาพ
ภูมิอากาศกอนท่ีจะสายเกินไป แตความยอนแยงท่ีอันตรายก็คือ รัฐบาลท่ัวโลก 
กลับยังคงสงเสริมการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม โดยยังมีความเช่ือท่ีผิดวา
ระบบอาหารเชนน้ีจะชวยเพ่ิมโภชนาการ สรางความปลอดภัย และความม่ันคง
ทางอาหารใหเกิดข้ึน
 
ส่ิงท่ีรัฐบาลเช่ือน้ัน คลาดเคล่ือนจากความเปนจริงอยูมาก เราตองเร่ิมสรางการ
เปล่ียนแปลงในระดับพ้ืนฐานกอน ซ่ึงวาดวยการเปล่ียนแนวทางการผลิต การทํา
การคา และการบริโภคอาหารของเรา
 
ในการสรางอนาคตท่ีย่ังยืน เปนธรรม และมีความม่ันคงทางอาหาร รัฐบาลนานา
ประเทศ จะตองประกาศหยุดการทําฟารมปศุสัตวช่ัวคราวอยางเรงดวน เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการเปล่ียนผาน ไปสูระบบอาหารท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน และทําใหฟารม
ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เปนเพียงเร่ืองราวในอดีต
 
ผลกระทบดานสาธารณสุข จากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม จะสงผล
กระทบรุนแรง โดยเฉพาะอยางย่ิง ตอคนท่ีอาศัยอยูในกลุมประเทศรายไดต่ําและ
ปานกลาง รัฐบาลจึงตองใหการสนับสนุนหวงโซอุปทานอาหาร ท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน
และเกิดข้ึนในระดับทองถ่ิน มากกวากลุมบริษัทท่ีพยายามผลักดันใหระบบปศุสัตว
กลายเปนอุตสาหกรรม เพ่ือชวยใหคนท่ีไดรับผลประโยชนอยางแทจริง เปนกลุมคน
ทองถ่ินและกลุมเกษตรกร ไมใชกลุมบริษัทยักษใหญขามชาติ
 
ประเทศท่ีพบวามีการบริโภคเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากนมตอหัวสูง ควรกาวข้ึนเปน
ผูนําของการเปล่ียนผานสูระบบอาหารท่ีมาจากพืช เพ่ือลดจํานวนสัตวในฟารมและ
ระบบอาหาร ใหมีความเปนมนุษยธรรมและความย่ังยืนมากข้ึน
 
มารวมภารกิจยุติการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และปกปองสุขภาพของเรา
และของโลกกัน

คํานํา

ภาพ : ฟารมไขไกระดับอุตสาหกรรมในอินเดียตอนใต กักขังแมไกกวา 300,000 ตัวรวมกัน หรือท่ีเราเรียกวา “กรงตับ” (Battery Cages) ซ่ึงยังมีใชกันอยูท่ัวโลก โดยท่ีน่ี แมไกมากถึง 8 ตัว ถูกจับใสไว
ในกรงเดียวกัน ทําใหพวกมันไมสามารถกางปกได เน่ืองจากพ้ืนท่ีคับแคบมากเกินไป (เครดิตรูปภาพ : Amy Jones / Moving Animals)
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ภัยคุกคามจากการทํางาน – สภาพการทํางานในสถานประกอบการผลิตเน้ือสัตว สงผลกระทบท้ังดานรางกายและจิตใจ ตอคนงานในฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรปลูกพืชสําหรับเล้ียงสัตว ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คนงานประจําโรงงานฆาสัตว และเจาหนาท่ีท่ีอยูในสวนผลิตและแปรรูปเน้ือสัตว 
รวมถึงผูจัดสง และจัดจําหนายผลิตภัณฑเน้ือสัตวภายในตลาดท้ังหมด

อาหารท่ีไมดีตอสุขภาพและการสูญเสียความม่ันคงทางอาหาร – ผลกระทบทางสุขภาพ อันเกิดข้ึนจากการรับประทานอาหารท่ีไมสงผลดีตอสุขภาพ และ
การบริโภคเน้ือสัตวเกินความจําเปน นําไปสูภาวะขาดสารอาหารในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาวะน้ําหนักเกิน (ซ่ึงกอใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง) และบ่ันทอน
ความม่ันคงทางอาหาร (เชน ความหิวโหย และภาวะขาดสารอาหาร)

การปนเปอนของสารพิษในส่ิงแวดลอมและการเส่ือมถอยของส่ิงแวดลอม – มนุษยมีความเส่ียงดานสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการผลิต และแปรรูป
เน้ือสัตวไดสรางการปนเปอนทางส่ิงแวดลอม เชน มลภาวะท้ังทางดิน อากาศ และน้ํา

รายงานฉบับน้ี ไดรวบรวมขอมูลสังเคราะหเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพมนุษย อันเกิดจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ซ่ึงกําลังจะกลาย
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตของฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมในอีกทศวรรษขางหนาน้ี และอาจนําไปสูภัยคุกคามสาธารณสุขโลก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรมอยางทวีคูณ ในไมก่ีปขางหนาน้ี
 
นอกจากน้ี รายงานยังระบุถึง 9 แนวทาง การเปล่ียนผานอยางเปนระบบ เพ่ือสรางระบบปศุสัตวเชิงฟนฟู ท่ีจะชวยพัฒนาสุขภาวะ และความเปนอยูของมนุษย โลก และสัตว 
ซ่ึงการปฏิรูประบบปศุสัตวน้ัน รวมถึงการปรับเปล่ียนกรอบความคิด การปรับเปล่ียนตนทุนท่ีแทจริงและราคา การเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม การปรับเปล่ียนอํานาจ และอิทธิพล
การปรับเปล่ียนการคา การปรับเปล่ียนสูมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง การปรับเปล่ียนสูระบบเกษตรกรรมฟนฟูและระบบนิเวศเกษตร การปรับเปล่ียนสูวิถีการบริโภคท่ีย่ังยืน
และเปนประโยชน และการปรับเปล่ียนสูหลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Health, One Welfare)

อาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร – ผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีไมปลอดภัย และอาหารท่ีถูกปนเปอน ไดแก อาการเจ็บปวย
จากการบริโภคเน้ือสัตวท่ีอันตราย เชน เช้ือโรค สารเคมี และสารพิษ 

เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ – ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ถูกพบวา มีมาตรฐานการปศุสัตว และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวย่ําแย
และเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะจํานวนมาก อันนําไปสูการเกิดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ และการแพรระบาดของเช้ือโรคจากสัตวสูคนหลากหลายชนิด

รายงานฉบับน้ี ตีแผภัยคุกคามสุขภาพท่ีซอนไวอยูในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และตนทุนท่ีตองแลกมากับระบบการผลิตเน้ือสัตว ท่ีบอนทําลายสุขภาพมนุษย
โดยภัยคุกคามแตละอยาง ถูกสงตอผานหลายเสนทาง แตกลับเช่ือมโยงกัน ระบบปศุสัตวในปจจุบัน ทําใหมนุษยลมปวย เรงเติมภาวะโลกรอน ทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทําใหสัตวในฟารมจํานวนหลายพันลานตัว ตองทนทุกขทรมาน หากดูผิวเผิน เน้ือสัตวจากฟารมปศุสัตว ปลา และผลิตภัณฑจากนม
อาจราคาถูก แตกลับสรางความสูญเสียตอสุขภาพมนุษยและรัฐบาลท่ัวโลก รวมมูลคาหลายลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ตอป เพ่ือจัดการความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบสาธารณสุขและระบบนิเวศ ซ่ึงผูจายภาษี ประชาชนท่ัวไป ชุมชนคนทองถ่ิน เกษตรกรรายยอย ชาวประมง คนเล้ียงปศุสัตว คนรุนตอไป และกลุม
ผูเสียเปรียบในสังคมจะตองแบกรับ “ตนทุนภายนอก” ท่ีเกิดข้ึน

เน้ือหาสําคัญในรายงานฉบับน้ี ตองการช้ีใหเห็นถึงภัยสุขภาพ 5 ประการ ท่ีระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมนํามาสูมนุษย

ข้อมูลสรุป
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สงเสริมนโยบายทางการคา ท่ีชวยลดอาหารจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม  ตลอดหวงโซคุณคาในตลาด (Value Chain) เพ่ือสนับสนุนการทํานิเวศเกษตร 
หรือเกษตรเชิงฟนฟู รวมถึงการสนับสนุนอาหารจากฟารมปศุสัตว ท่ีเลือกเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง

ยับย้ังการเกิดข้ึนของฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ตามแผนจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสมัครใจของประเทศ หรือ Nationally Determined
Contributions (NDCs) เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

สงเสริมการบริโภคอาหารท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน และดีตอสุขภาพ ตลอดจนใหการสนับสนุนการลดการบริโภคเน้ือสัตว และผลิตภัณฑ
จากนมโดยเฉล่ียท่ัวโลกลงรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2583 ดวยการใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชน และการมอบส่ิงจูงใจในรูปตัวเงิน

 
ภัยคุกคามสุขภาพท่ีซอนไวในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 5

พัฒนาแผนการปฏิบัติงานระดับชาติภายใตหลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Health, One Welfare) และยุทธศาสตรชาติเพ่ือแกไขปญหา
เร่ืองแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ เพ่ือสรางความตระหนักรูเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพ จากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม พรอมท้ังควบคุมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมน้ี

ตระหนักถึงความเช่ือมโยง ระหวางผลกระทบดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมโลก อันสืบเน่ืองจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และมุงม่ันในการ
หยุดสนับสนุนการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม

หยุดใหเงินอุดหนุน หรือดําเนินนโยบายท่ีสนับสนุนการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีเปนภัยตอสุขภาพและไมเปนธรรม พรอมใหการสนับสนุนการทําเกษตร
เชิงฟนฟู นิเวศเกษตร และการผลิตอาหารจากฟารมปศุสัตวระบบนิเวศทุงหญา ท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของมนุษย  สัตว และโลก

จัดใหมีแนวทางท่ีเนนการบูรณาการ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ความโปรงใส ต้ังอยูบนหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือสรางธรรมาภิบาล และกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ในทุกระดับของระบบการทําฟารมปศุสัตว

ควรกําหนดมาตรฐานการผลิตเน้ือสัตว และการจัดซ้ือเน้ือสัตวใหสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ํา ดานสวัสดิภาพสัตวฟารม หรือ Farm Animal Responsible
Minimum Standard (FARMS) 

ทําใหแนใจวา นโยบายการคลัง การจัดเก็บภาษี โครงการเพ่ือสังคม งานวิจัย และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน มีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสะทอน
ใหเห็นตนทุนท่ีแทจริงของผลกระทบดานสาธารณสุข ความย่ังยืน และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว อันมาจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม

กําหนดแผนระดับชาติเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียน จากการทําปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม มาสูการเกษตรนิเวศท่ีมุงเนนการผลิตอาหารจากพืช (Plant-based Food)
และบังคับใชมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตวข้ันสูงกับฟารม
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คําศัพท์

ระบบนิเวศเกษตร (AGROECOLOGY) – ระบบนิเวศเกษตร คือการผสม 
ผสานหลักการนิเวศวิทยาและแนวคิดทางสังคม เพ่ือออกแบบการเกษตร
แบบย่ังยืนและจัดการระบบอาหาร ดวยการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 
โลก สัตว มนุษย และส่ิงแวดลอม ในขณะแกไขปญหาความตองการระบบ 
อาหาร ท่ีคํานึงถึงความเทาเทียมกันทางสังคม โดยประชาชนสามารถมีทาง 
เลือกในการรับประทานอาหาร รวมถึงสามารถเลือกวิธีและพ้ืนท่ีในการปลูก 
พืชได
 
แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial Resistance : AMR) – 
แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะเกิดข้ึนเม่ือเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และปรสิต 
ปรับตัวใหทนตอฤทธ์ิของยา ทําใหภาวะติดเช้ือรักษาไดยากมากข้ึน และสงผล 
ใหเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรค ท่ีอาจนําไปสูอาการเจ็บปวยข้ันวิกฤต หรือ 
การเสียชีวิต ประสิทธิภาพของยารักษาโรคท่ีลดลงสงผลใหเช้ือโรคยังคงตกคาง
อยูในรางกาย และเพ่ิมความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือโรคไปสูท่ีอ่ืน 
สารตานจุลินทรีย ซ่ึงไดแก ยาปฏิชีวนะ ยาตานไวรัส ยาตานเช้ือรา และ
ยาตานปรสิต เปนตัวยาท่ีใชในการปองกันและรักษาอาการติดเช้ือในมนุษย 
และสัตว การใชยาปฏิชีวนะเกินความจําเปน พบมากในฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการเกิดแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ
 
สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) – สวัสดิภาพสัตว คือการท่ีสัตวไดรับ
การดูแลเอาใจใสท้ังในดานรางกาย (การเจริญเติบโตและการเคล่ือนไหว
ของรางกาย) และดานจิตใจ (ความพึงพอใจ ความสุข ความเจ็บปวด อาการ 
หงุดหงิด) อีกท้ังยังครอบคลุมไปถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตตาม 
ธรรมชาติ (แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติอยางเต็มท่ี) โดยยึดหลักการ 
5 ประการ เปนกรอบการประเมินการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงหลักการ
ท่ี 1–4 ไดแก โภชนาการ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ สุขภาพ และพฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธ) ซ่ึงชวยสงเสริมประสบการณของสัตวแตละตัวท่ีจะถูกแสดงออก 
ผานหลักการท่ี 5 น่ันคือสภาพจิตใจ
 
คาคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Carbon Dioxide Equivalent) – คาท่ี 
ใชเปรียบเทียบความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกแตละประเภท 
ดวยการแปลงชนิดของกาซ (กาซมีเทน กาซไนตรัสออกไซด และกาซชนิดอ่ืน) 
ใหเปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีมีคาศักยภาพในการทําใหโลกรอน 
ข้ึนเทียบเทากัน
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) – การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยท้ังทางตรงและทางออม สงผล 
ใหองคประกอบของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงยังรวมถึงอุณหภูมิสูงข้ึน
หรือต่ําลงผิดปกติในชวงระยะเวลาเดียวกัน

การเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal 
Feeding Operations : CAFOs) – เปนคําศัพทท่ีถูกบัญญัติข้ึนในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเพ่ือกลาวถึง “ฟารมปศุสัตว” ท่ีมีรูปแบบหนาแนน ดวยการขังสัตว 
จํานวนมากรวมกันนานกวา 45 วัน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการ 
เจริญเติบโตของพืชผัก หรือมีขนาดไมเหมาะสมกับจํานวนสัตว   ความหนาแนน 
ของฝูงสัตวภายในฟารม กอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การเพ่ิมข้ึนของ 
จํานวนอาหารสัตว และการผลิตปุยหมักในแตละพ้ืนท่ี ยังทําใหการหมุนเวียน
ของสารอาหารภายในฟารมปศุสัตวสรางมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ํา
 
การจัดการสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) – มุงเนนการรักษา 
หนาท่ีของระบบนิเวศ แมวาระบบนิเวศจะเปล่ียนแปลงไปมากจากกิจกรรม
ของมนุษย การมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ อาศัยลักษณะทางกายภาพ เคมี 
องคประกอบทางชีวภาพ และความสัมพันธเชิงนิเวศ จะชวยทําใหพ้ืนท่ีดังกลาว 
ตานทานการเปล่ียนแปลง และส่ิงกระตุนความเครียด (Stressors) ได ระบบนิเวศ 
ประกอบไปดวยชุมชนของสัตวนานาชนิด ส่ิงมีชีวิต (Organisms) และส่ิงแวดลอม 
ทางกายภาพ
 
บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) – คือประโยชนท่ีมนุษยไดรับ 
จากบริการของระบบนิเวศ ซ่ึงไดแก บริการดานการเปนแหลงผลิต (Provisioning 
Services) เชน แหลงอาหารและน้ําสะอาด บริการดานการควบคุม (Regulating 
Services) เชน การปองกันน้ําทวมและการควบคุมโรค บริการดานวัฒนธรรม 
(Cultural Services) เชน จิตวิญญาณ การพักผอนหยอนใจ และบริการดานอ่ืน 
ๆ และบริการดานการสนับสนุน (Supporting Services) เชนการหมุนเวียนของ
สารอาหารในระบบนิเวศท่ีชวยทํานุบํารุงสภาพของส่ิงมีชีวิตบนโลก
 
ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม (Factory Farming) – แนวทางการปฏิบัติ
ตอสัตวภายในฟารมระดับอุตสาหกรรม ไมสนใจความรูสึก หรือสวัสดิภาพของ 
สัตว อีกท้ังยังพบการจัดการสวัสดิภาพสัตวอยูในสถานการณเลวราย สงผล
กระทบ ตอส่ิงแวดลอมและแรงงานอยางรุนแรง แตกลับไมถูกพิจารณาใหเปนตน 
ทุนการผลิต นอกจากน้ี รูปแบบการทําธุรกิจของฟารมปศุสัตวระดับอุตสาหกรรม 
ยังเนนการแปรสภาพฟารมปศุสัตวใหเปนการจัดการแบบบริษัท โดยมุงเนนการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมกระบวนการผลิต ควบคูไปกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
เนนปริมาณผลผลิตสูงและตนทุนต่ํา
 
สภาพแวดลอมดานอาหาร (Food Environments) – การจัดการใหมนุษย
มีสวนรวมในระบบอาหารและสามารถตัดสินใจเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียม 
และการบริโภคอาหาร ท้ังในบริบทดานกายภาพ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
 
ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) – อาหารท่ีรับประทานไมมีความ 
เส่ียงดานสุขภาพตอประชาชน หรือผูบริโภค ท้ังในระหวางข้ันตอนเตรียมอาหาร 
หรือระหวางรับประทาน ตามวัตถุประสงคของการใช ความม่ันคงทางอาหารถือ 
เปนเร่ืองท่ีหลายภาคสวนตองรับผิดชอบรวมกัน

อธิบายคําศัพท์และคําย่อ
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ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) – สภาวะท่ีคนทุกคนมีความสามารถ
ท้ังทางกายภาพ และทางเศรษฐกิจท่ีสามารถเขาถึงอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภัย 
และมีคุณคาทางโภชนาการในทุกขณะเวลา เพ่ือตอบสนองความตองการ และความ
พึงพอใจดานอาหาร เพ่ือใหเกิดชีวิตท่ีมีพลังและมีสุขภาพ
 
ระบบอาหาร (Food Systems) – ระบบอาหารครอบคลุมทุกมิติ (ส่ิงแวดลอม,
ผูคน, วัตถุดิบ, ข้ันตอนการผลิต, โครงสรางพ้ืนฐาน, สถาบัน และอ่ืน )ๆ และทุก
กิจกรรม ท่ีเช่ือมโยงกับการผลิต ซ่ึงประกอบดวยการรวบรวม การแปรรูป การตลาด 
การกระจาย การเตรียม การบริโภค และการกําจัดผลิตภัณฑอาหาร โดยผลลัพธ
ของกิจกรรมตลอดระบบอาหารครอบคลุมมิติสุขภาพ สังคม-เศรษฐกิจ สวัสดิภาพ
สัตว และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
 
การเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม (Just Transition) – การเปล่ียนผานเพ่ือละท้ิงระบบ
ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม โดยยังคงปกปองผูสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
อันไดแก ประเทศ ภูมิภาค เกษตรกร คนงานในฟารม ชุมชนทองถ่ิน แรงงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือรักษาไวซ่ึงชีวิตความเปนอยูท่ีดี การเขาถึงโภชนาการ และการคา
ท่ีเปนธรรมและเทาเทียม
 
สุขภาพ (Health) – สภาวะแหงความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และสุขภาวะทาง
สังคม ไมใชเพียงการปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทาน้ัน การมีสุขภาพท่ีดีเปนหน่ึงในสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานของทุกคน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
 
สวัสดิภาพสัตวข้ันสูง (High Animal Welfare) – สัตวท่ีมี “ชีวิตท่ีดี” คือสัตว
ท่ีพบกับประสบการณท้ังทางรางกายและอารมณในเชิงบวก ตามหลักการหลัก
สวัสดิภาพสัตว 5 ประการ (Five Domains) เปนกรอบการประเมินสวัสดิภาพสัตว

อาหารท่ีอัดแนนดวยคุณประโยชนและย่ังยืน (Healthy and Sustainable
Diets) – รูปแบบการรับประทานอาหารท่ีเพียงพอ ท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือสรางความเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกคน อีกท้ังยังชวยสนับสนุน
การเคล่ือนไหวของรางกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพดานสังคม ตลอดชวงอายุ รวมถึง
ความตองการทางกายภาพ นอกจากน้ี ยังตองมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ราคา
และมีผลกระทบเชิงลบตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจนอยท่ีสุด
 
ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Livestock Systems) – เปนระบบท่ีมี
ความซับซอน และเปนหวงโซคุณคาท่ีเช่ือมโยงกันท่ัวโลก เพ่ือทําใหเกิดระบบการผลิต
อาหารในปริมาณมากในราคาท่ีถูกท่ีสุด กิจกรรมภายในระบบดังกลาว ไดแก การผลิต
อาหารสัตวในฟารมและปลา การทําปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม การเพาะเล้ียงปลา 
โรงฆาสัตว หนวยแปรรูป และบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเน้ือสัตว การขนสง การตลาด
และการจัดจําหนาย การบริโภค ไปจนถึงการกําหนดผลิตภัณฑเน้ือสัตวท่ีเปนของเสีย
 
อาหารจากฟารมปศุสัตว (Livestock Derived Foods : LDFs) – หมายถึงอาหาร
ท่ีมาจากสัตวเล้ียง ซ่ึงภายใตวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานฉบับน้ี อาหารจาก
ฟารมปศุสัตวยังรวมถึงปลาจากฟารมเพาะพันธุดวย ในทางโภชนาการ อาหารจาก
ฟารมปศุสัตวถูกแบงออกเปนเน้ือสัตว ปลา ไข นม ผลิตภัณฑจากนม และผลิตภัณฑ
ท่ีมีสวนผสม

การปลูกพืชเชิงเด่ียว (Monocropping) – การปลูกพืชชนิดเดียวบนท่ีดิน
ท่ีเดียวกันตลอดป โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืนแซม โดยพืชท่ีไดรับความนิยมในการปลูก
ถูกนํามาใชเปนอาหารสัตว ไดแก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง และขาวสาลี
 
โรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-communicable Diseases : NCDs) – หรือเรียกอีกช่ือ
วา “โรคเร้ือรัง” (Chronic Diseases) หมายถึงโรคท่ีเม่ือเปนแลวจะมีอาการ หรือตอง
รักษาติดตอกันนานตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน อันเปนผลมาจากพันธุกรรม ปจจัย
ดานกายภาพ ส่ิงแวดลอม และพฤติกรรม โดยโรคไมติดตอเร้ือรัง สามารถแบงออก
เปนโรคหัวใจ (เชน โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง) 
โรคมะเร็ง โรคหลอดลมอุดก้ันเร้ือรัง (เชน โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และโรคหอบหืด)
และโรคเบาหวาน ซ่ึงมาจากปจจัยท่ีสามารถปรับเปล่ียนได เชน การบริโภคอาหาร
ท่ีไมดีตอสุขภาพ ท่ีกระตุนความเส่ียงของโรคไมติดตอเร้ือรัง
 
หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) – หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว คือ
แนวทางการแกไขสุขภาพท่ีอาศัยความรวมมือและการศึกษาวิจัยแบบองครวม
ในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล เพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพ
และชีวิตความเปนอยูท่ีดี โดยตระหนักถึงความสัมพันธทับซอนกันระหวางคน สัตว
โลก และส่ิงแวดลอมท่ีมีรวมกัน    แนวทางน้ียังตระหนักถึงความเช่ือมโยงกันระหวาง
สุขภาพคนและสุขภาพสัตว ซ่ึงตางก็มีผลกระทบตอระบบนิเวศ ท่ีส่ิงมีชีวิตท้ังหมด
ลวนอาศัยอยู
 
หลักการสวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Welfare) – หลักการสวัสดิภาพหน่ึงเดียว
ครอบคลุม (และทับซอนเพียงบางสวน) หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health)
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเช่ือมโยงท้ังทางตรงและทางออม ระหวาง
สวัสดิภาพสัตวและสวัสดิภาพมนุษย รวมถึงระบบเล้ียงสัตวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
อีกท้ังยังใหความสําคัญเร่ืองความสัมพันธระหวางสวัสดิภาพสัตว สุขภาวะท่ีดีของ
มนุษย และส่ิงแวดลอม รวมถึงการสงเสริมความรวมมือเชิงสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนา
สวัสดิภาพมนุษย และสวัสดิภาพสัตวในระดับสากล หลักการสวัสดิภาพหน่ึงเดียว
ชวยขับเคล่ือนเปาหมายระดับสากลท่ีสําคัญ อันไดแก การสงเสริมความปลอดภัยทาง
อาหาร ความย่ังยืน การบรรเทาความทุกขของมนุษย และการพัฒนาดาน
การผลิตภายในอุตสาหกรรมปศุสัตว ผานการสรางความเขาใจเร่ืองมาตรฐาน
สวัสดิภาพระดับสูง
 
การเล้ียงสัตวเรรอน (Pastoralism) – การเล้ียงสัตวเรรอนเปนวิถีการดํารงชีพ
ท่ีพ่ึงพิงระบบการเล้ียงสัตวในจํานวนนอย
 
สุขภาพของโลก (Planetary Health) – เปนผลสัมฤทธ์ิของการมีสุขภาพท่ีดี
ตามมาตรฐานท่ีพึงบรรลุได ความเปนอยูท่ีดี และความเปนธรรมท่ัวโลก ผานระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีจะมีผลตออนาคตของมนุษยชาติและระบบ
ธรรมชาติของโลก อีกท้ังยังเปนตัวกําหนดขีดจํากัดความปลอดภัยของส่ิงแวดลอม 
ท่ีจะเอ้ือใหมวลมนุษยเจริญเติบโตอยางสมบูรณ
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AMR 

CAFOs

COVID-19

DALYs 

EDCs 

EU 

FAO 

FBSDGs 

GDP 

GHGs 

ILO 

ILRI 

LDFs 

LMICs 

LPS 

NCDs 

NDCs 

แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

การเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน 

โรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา

ดัชนีปสุขภาวะท่ีปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ

หรือการสูญเสียปสุขภาวะ

สารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ

สหภาพยุโรป

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

ขอปฏิบัติการกินอาหารย่ังยืน

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ

กาซเรือนกระจก

องคการแรงงานระหวางประเทศ

สถาบันวิจัยปศุสัตวนานาชาติ

อาหารจากฟารมปศุสัตว

กลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง

ระบบการผลิตในพ้ืนท่ีจํากัด

โรคไมติดตอเร้ือรัง

การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
ความสมัครใจของประเทศ

ระบบเกษตรกรรมฟนฟู (Regenerative Agriculture) – หมายถึงการเกษตร
หรือการเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญา ซ่ึงชวยลดปญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยการเสริมสรางอินทรียวัตถุในดิน และฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของดิน ซ่ึงจะชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซด และพัฒนาวัฏจักร
ของน้ํา
 
ระบบปาไมปศุสัตว (Silvopastoral System) – ระบบวนเกษตรและการจัดการ
ท่ีดีท่ีมีการปลูกตนไม หรือหญาในสวนเพ่ือใหสัตวกินหรือแทะเล็ม
 
ระบบผลิตอาหารท่ีมีมนุษยธรรมและย่ังยืน (Humane and Sustainable
Food Systems) – ระบบอาหารท่ีสรางความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ
ใหกับทุกคนในมิติดานเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางความม่ันคงทาง
อาหารและโภชนาการสําหรับคนรุนตอไป สัตวในระบบปศุสัตวจะตองมีชีวิตท่ีดี
หมายความวา มีประสบการณเชิงบวกและอาศัยอยูในสภาพแวดลอม ตามหลัก
สวัสดิภาพมากกวาประสบการณการเชิงลบ

OECD 

SARS

SDGs

TCA 

UN 

UNEP

UNICEF

UK 

USA 

USD 

VAT 

WAP

WFP

WHO

WTO 

องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซารส)

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ตนทุนแทจริงทางบัญชี

สหประชาชาติ

โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 

องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

ดอลลารสหรัฐฯ

ภาษีมูลคาเพ่ิม

องคกรพิทักษสัตวแหงโลก

โครงการอาหารโลก

องคการอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ)

องคการการคาโลก

ตนทุนแทจริงทางบัญชี (True Cost Accounting) – การนําเอาตนทุนภายนอก
ซ่ึงเกิดข้ึนในระบบอาหารมาพิจารณา เร่ิมตนต้ังแตกระบวนการผลิตไปถึงการบริโภค
ตนทุนภายนอก ไดแก ตนทุนในดานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจอันมีสาเหตุ
มาจากอาหาร
 
อาหารท่ีไมดีตอสุขภาพ  (Unhealthy Diets) – การรับประทานอาหารท่ีไมดี
ตอสุขภาพ หมายถึงการไดรับปริมาณและคุณภาพของสารอาหารไมเพียงพอ จนนํา
ไปสูความหิว โรคขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการต่ํา โดยมีปจจัยเส่ียงตาง ๆ
ไดแก การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีไขมันสูง โดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมันอ่ิมตัว
และไขมันทรานส น้ําตาล เกลือ และ/หรือ เกลือแร
 
โรคติดเช้ือจากสัตวสูคน (Zoonoses) – โรคและการติดเช้ืออันเกิดข้ึนจากการ
แพรกระจายของเช้ือโรค ระหวางสัตวมีกระดูกสันหลังและมนุษย โดยสาเหตุท่ีทําให
เกิดโรค ไดแก เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เช้ือรา และปจจัยอ่ืน ๆ

คํายอ่
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เรากําลังอาศัยอยูในยุคของการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีสัตวมากกวา 
8 หม่ืนลานตัว ถูกนําไปผลิตเปนอาหารในแตละป ประมาณรอยละ 70 ของการ
เล้ียงและฆาสัตว เกิดข้ึนในฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม โดยสูงถึงรอยละ 99 ของ
สัตวท่ีถูกฆาในสหรัฐอเมริกา มาจากระบบอุตสาหกรรมน้ีแทบท้ังส้ิน   ระบบฟารม
ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมน้ีทําใหเราลมปวย ซ้ําเติมปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ  ตลอดจนทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ังยังทําใหสัตวในฟารม
หลายพันลานตัวตองทนทุกขทรมาน หากจํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึนถึง 9.7 พัน
ลานคนภายในป พ.ศ. 2593     ควบคูกับความตองการบริโภคเน้ือสัตว และ
ผลิตภัณฑจากนมท่ียังคงเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและแอฟริกา
ระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมจะย่ิงเติบโตไปท่ัวโลก และย่ิงเพ่ิมโอกาสเส่ียงตอ
ระบบสาธารณสุขในอีกหลายปขางหนาตอจากน้ี

ขอมูลในรายงานฉบับน้ี รวบรวมจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย และ
การคนควาขอมูลอางอิง เพ่ือระบุภัยรุนแรงท่ีสุด ท่ีกําลังจะคุกคามสุขภาวะ
ของมนุษย สัตว และโลก ซ่ึงเกิดจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 

เน้ือหาสําคัญในรายงานฉบับน้ี ตองการช้ีใหเห็นถึงโอกาสในการปฏิรูประบบฟารม
ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบ และปูทาง
ไปสูระบบการปศุสัตวเชิงฟนฟู 

นอกจากน้ี รายงานยังนําเสนอ 9 แนวทางการเปล่ียนผานอยางเปนระบบและ
ขอเสนอแนะ10 ขอ เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนน้ี

อยางไรก็ตาม รายงานฉบับน้ีไมไดกลาววาฟารมปศุสัตวทุกระบบน้ัน แยสําหรับ
สุขภาพ ระบบปศุสัตวรายยอยแบบเล้ียงปลอยอิสระ ท่ีมีการจัดการตามหลัก
สวัสดิภาพสัตวข้ันสูงและสรางผลกระทบนอย เชน การเล้ียงสัตวแบบปลอยใน
ทุงหญากลางแจง ระบบปาไมปศุสัตว ระบบนิเวศเกษตร ถือเปนแหลงโภชนาการ
ท่ีทรงคุณคา และสงเสริมการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ียากจนท่ีสุดท่ัวโลก อีกท้ัง
ยังชวยพัฒนาสุขภาวะของมนุษย สัตว และโลก

เรายินดีรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงาน
จากทุกทาน

1. บทนํา : ระบบปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
ในบริบทสุขภาพ

ภาพ : การเล้ียงแบบยืนซองทําใหแมหมูไมสามารถเคล่ือนไหว หมุนตัว หรือแมปฏิสัมพันธกับหมูตัวอ่ืน ๆ ไดในชวงการต้ังครรภ (เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก / Emi Kondo)

1.1 ความเป�นมา
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คําศัพทตอไปน้ีถูกใชบอยคร้ังตลอดรายงานเลมน้ี องคกรพิทักษสัตวแหงโลก
จึงขออธิบายคําศัพทเพ่ิมเติมไวดังน้ี

ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Livestock Systems) – 
เปนระบบท่ีมีความซับซอนและเปนหวงโซอุปทานท่ีเช่ือมโยงกันท่ัวโลก ระบบ
กอใหเกิดปริมาณอาหารจากฟารมปศุสัตว (Livestock Derived Foods :
LDFs) จํานวนมาก ในราคาถูกท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได กิจกรรมภายในระบบ
ดังกลาว ไดแก การผลิตอาหารใหสัตวในฟารม หรือสําหรับฟารมเพาะเล้ียง
ปลา การทําปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม การเพาะเล้ียงปลา โรงฆาสัตว หนวย
แปรรูป และบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเน้ือสัตว การขนสง การตลาดและการ
จัดจําหนาย การบริโภค ไปจนถึงการปลอยใหผลิตภัณฑเน้ือสัตวเปนของเสีย
ภายใตระบบน้ี แนวทางปฏิบัติจะมุงเนนการสรางกําไรมากกวาการเสริมสราง
สุขภาวะท่ีดี อีกท้ังยังไมตระหนักถึงความสามารถในการรูสึก หรือสวัสดิภาพ
ของสัตว ผลกระทบเชิงลบตอสวัสดิภาพสัตว ส่ิงแวดลอม และแรงงาน ยังคง
ไมถูกนําไปคํานวณเปนปจจัยตนทุนการผลิต นอกจากน้ี รูปแบบการทําฟารม
ปศุสัตวระดับอุตสาหกรรม ยังเนนการแปรสภาพฟารมปศุสัตวใหเปนการ
จัดการแบบบริษัท โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมกระบวน
การผลิต ควบคูไปกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว เนนปริมาณผลผลิตสูงและ
ตนทุนต่ํา

ฟารมสัตวอุตสาหกรรม (Factory Farms) – หรือเรียกอีกอยางในทวีป 
อเมริกาเหนือวา การเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated 
Animal Feeding Operations : CAFOs) ครอบคลุมทุกกิจกรรมของฟารมเล้ียงสัตว 
(การผลิต) ของระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม คือ 
ระบบการเล้ียงสัตวแบบหนาแนน โดยการขังสัตวปก หมู หรือวัวจํานวนมากรวมกัน 
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีไดรับการควบคุมอยางเขมงวด ฟารมประเภทน้ีควรมีจํานวน 
นอยแตกลับพบเห็นอยูมาก ดวยจํานวนสัตวท่ีอัดรวมกันอยูอยางหนาแนน อาคารท่ี 
สามารถควบคุมสภาพอากาศ และระบบอัตโนมัติตาง ๆ ท่ีเขาแทนท่ีจํานวนแรงงาน 
มนุษย

อาหารสัตวท้ังหมดหรือสวนใหญมาจากนอกโรงงาน ในขณะท่ีราคาตองอางอิงกับ 
ตลาดโลก ฟารมแบบน้ีมี “กลยุทธการควบรวมกิจการแนวด่ิง” (Vertical 
Integration) ซ่ึงหมายถึงการรวมสองกิจกรรม หรือมากกวาน้ันท่ีอยูในหวงโซอุปทาน 
เชน การผลิตอาหารสัตว การผลิตสัตว และการจัดหายาปฏิชีวนะ เขาไวดวยกัน 
ฟารมปศุสัตวประเภทน้ี ไมสนใจความรูสึกหรือสวัสดิภาพของสัตว ซ่ึงสงผลกระทบ 
อยางใหญหลวงตอสุขภาวะ

รายงานฉบับน้ี มุงเนนไปท่ีสัตวเล้ียงในฟารมปศุสัตว อาทิ วัว หมู สัตวปก แกะ แพะ 
หรือปลาในฟารมเพาะ (การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) สวนสัตวปาท่ีถูกจับมาเล้ียง เชน ปลา 
จากธรรมชาติท่ีถูกจับมาเล้ียง ไมไดอยูในขอบเขตของรายงาน

ภาพ : แผงเหล็ก พ้ืนคอนกรีต กระเบ้ืองบุผนัง และเทคโนโลยีการส่ังงานแบบสวิตชปุมกด เขามาเปนสวนหน่ึงของฟารมโคนมสมัยใหม (เครดิตรูปภาพ : We Animals Media / Andrew Skowron)

 
1.2 ขอบเขตและคํานิยาม
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คาเฉล่ียของการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึนเทาตัวในชวง 30 ปท่ีผานมา    ซ่ึงสัมพันธกับประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยสหรัฐอเมริกา ครองตําแหนงประเทศท่ีมีการบริโภค
เน้ือสัตวตอหัวสูงท่ีสุดในป พ.ศ. 2562 (101 กิโลกรัม) ตามมาดวยออสเตรเลีย (90 กิโลกรัม) อิสราเอล (90 กิโลกรัม) อารเจนตินา (88 กิโลกรัม) ชิลี (81 กิโลกรัม) บราซิล 
(79 กิโลกรัม) นิวซีแลนด (75 กิโลกรัม) แคนาดา (70 กิโลกรัม) และสหราชอาณาจักร (61.5 กิโลกรัม)   การบริโภคเน้ือสัตวเพ่ิมข้ึนมากสุดอยูท่ีเกือบ 2 กิโลกรัมตอหัวตอป
ในประเทศรัสเซีย เวียดนาม และเปรู ในขณะท่ีผูบริโภคคนจีน บริโภคเกือบ 1 ใน 3 ของเน้ือสัตวท่ีผลิตข้ึนมาในโลก ถึงแมวาอัตราการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวของชาวจีน 
(46 กิโลกรัม) จะนอยกวาคร่ึงหน่ึงของการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวของคนสหรัฐอเมริกา แตการบริโภคเน้ือสัตวของประเทศจีนกลับคิดเปน 1 ใน 3 ของอัตราการเติบโตท่ัวโลก
ตลอด 20 ป ท่ีผานมา
 
ในป พ.ศ. 2561 มีสัตวกวา 8 หม่ืนลานตัวตอป ถูกฆาเพ่ือนําไปผลิตเปนอาหาร ซ่ึงไดแก ไก ประมาณ 6.9 หม่ืนลานตัว, หมู 1.5 พันลานตัว, ไกงวง 656 ลานตัว, 
แพะ 574 ลานตัว, แกะ 479 ลานตัว และวัว 302 ลานตัว    นอกจากน้ี ยังพบการบริโภคปลาจากฟารมเพาะเล้ียงอีก 80 ลานตัน

อุตสาหกรรมเติบโตแซงหนาการเพ่ิมจํานวนของประชากร

ในป พ.ศ. 2561 การผลิตเน้ือสัตวเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 470 เม่ือเทียบกับ 50 ปท่ีแลว โดยเพ่ิมข้ึนจาก 70 ลานตันตอป เปน 330 ลานตันตอป ซ่ึงเปนผลมาจากการทําอุตสาหกรรม 
ในชวงเวลาเดียวกัน ฟารมเพาะพันธุปลาก็เติบโตมากข้ึนถึง 50 เทา โดยเพ่ิมข้ึนจาก 2 ลานตันตอป เปน 100 ลานตันตอป    อุตสาหกรรมไดเติบโตแซงหนาการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากร ในชวงเวลาเดียวกันกับท่ีจํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึนสองเทา

1.3 สรุปข้อมูลสําคัญของภาคปศุสัตว์ระดับโลกและผลกระทบที�เกิดขึ�น

แผนภาพ 1 – ผลิตภัณฑเน้ือสัตวท่ัวโลกจากระบบปศุสัตว ระหวางป พ.ศ. 2504–2561
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การบริโภคสัตวปกเพ่ิมสูงข้ึนในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง

การผลิตเน้ือสัตวท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองทุกป หลังการพัฒนารูปแบบธุรกิจแบบอุตสาหกรรม ในการทําปศุสัตวและฟารมเพาะปลา ขยายตัวไปยังประเทศรายไดต่ําและปานกลาง
โดยเฉพาะทวีปเอเชียท่ีพบวา ผลผลิตสัตวปกครองสัดสวนของจํานวนการผลิตเน้ือสัตวท่ัวโลกเพ่ิมมากข้ึน และมีสัตวปกในฟารมคิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนสัตวปกท่ีมีชีวิต
ท้ังหมดท่ัวโลก ในขณะท่ีจํานวนของสัตวปกตามธรรมชาติมีเพียงแครอยละ 30 ของจํานวนประชากรสัตวปกท่ัวโลก

แผนภาพ 2 – การบริโภคเน้ือสัตวท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองในชวงท่ีผานมา (ป) ของแตละประเทศ
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รายงานจาก FAO/OECD Agricultural Outlook ลาสุด     คาดการณวา การผลิตเน้ือวัวจะเติบโตข้ึนรอยละ 5.9 เน้ือหมูรอยละ 13.1 เน้ือสัตวปกรอยละ 17.8 และเน้ือแกะ
รอยละ 15.7 ภายในป พ.ศ. 2573 โดยเน้ือสัตวปกจะคิดเปนรอยละ 41 ของแหลงโปรตีนท้ังหมดจากเน้ือสัตว ภายในปเดียวกัน มีการคาดการณวา การบริโภคเน้ือสัตวในทวีป
แอฟริกาจะโตข้ึนรอยละ 30 (จากฐานท่ีต่ํา) รอยละ 18 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และรอยละ 12 ในละตินอเมริกา การบริโภคเน้ือสัตวในทวีปยุโรปคาดวา นาจะขยับตัวสูงข้ึน
รอยละ 0.4 ในขณะท่ีการบริโภคเน้ือสัตวในทวีปอเมริกาเหนืออาจพุงข้ึนรอยละ 9

ประเทศนําเขา-สงออกสําคัญ

ประเทศผูสงออกผลิตภัณฑเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากนมรายใหญของโลกมีไมก่ีประเทศ แตมักเปนประเทศท่ีมีผืนแผนดินขนาดใหญ ยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา
สหภาพยุโรป บราซิล อารเจนตินา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยประเทศเหลาน้ี สงออกผลิตภัณฑเน้ือสัตวสวนเกินท่ีผลิตไดภายในประเทศ ในการผลิตเน้ือวัวท้ังหมดในโลก
เกือบรอยละ 68 มากจาก 6 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล อารเจนตินา ออสเตรเลีย และจีน) ในขณะท่ีกวารอยละ 55 มาจาก 5 ประเทศดังกลาว (ไมรวมจีน) 
โดยสหรัฐอเมริกาเปนผูผลิตเน้ือวัวรายใหญท่ีสุด ในขณะท่ีผลิตภัณฑเน้ือวัวของประเทศบราซิล ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริการวมกันแลวอยูท่ีคร่ึงหน่ึงรอยละ (46.5) ของการสง
ออกท่ัวโลก แตหากรวมการสงออกผลิตภัณฑเน้ือควายจากประเทศอินเดีย สัดสวนการผลิตเพ่ือการสงออกท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 65 สําหรับเน้ือหมู ผูผลิตรายใหญ
ไดแก จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 80 ของการผลิตเน้ือหมูท้ังหมดในโลก โดยมีสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และบราซิล เปนประเทศผูสงออกเน้ือ
หมู คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของการสงออกท่ัวโลก และมีประเทศนําเขาเน้ือหมูสําคัญ 4 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน และเม็กซิโก คิดเปนรอยละ 60 ของ
การนําเขาเน้ือหมูท่ัวโลก ในขณะท่ีตลาดสัตวปกน้ัน สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป และจีน ครองสัดสวนรอยละ 61 ของการผลิตเน้ือไกท้ังหมดในโลก โดยมีประเทศบราซิล
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และไทยเปนผูสงออกสําคัญ โดยคิดเปนรอยละ 81 ของการสงออกเน้ือไกท้ังหมดของโลก นอกจากน้ัน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ
นิวซีแลนด ยังเปนผูผลิตผลิตภัณฑจากนมรายใหญของโลก คิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 52 โดยรอยละ 80 ของนมผงปราศจากไขมันถูกสงออกโดยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
และนิวซีแลนด และรอยละ 68 ของนมผงท่ีผลิตข้ึนน้ัน มีประเทศนิวซีแลนดเปนผูสงออกสําคัญ

แผนภาพ 3 – ตัวเลขประมาณการเติบโตของการผลิตเน้ือสัตวปก เน้ือวัวและลูกวัว เน้ือหมูและเน้ือแกะ 
รวมถึงการบริโภคระหวางป 2564–2573
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การบริโภคปลาจากฟารมในทวีปเอเชียเพ่ิมสูงข้ึน

คนท่ัวโลกบริโภคโปรตีนจากสัตวน้ําเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง    การเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ัวโลกพุงสูงข้ึน 3 เทาในชวง 20 ปท่ีผานมา จากเดิม 34 ลานตัน ในป พ.ศ. 2540 
เปน 112 ลานตัน ในป พ.ศ. 2560 ในปจจุบันกวารอยละ 40 ของประชากรโลกไดรับโปรตีนจากสัตวน้ํา คิดเปนรอยละ 20 ของโปรตีนจากสัตวท่ีถูกบริโภค โดยการเพาะเล้ียงสัตว
น้ําเพ่ือการบริโภคสวนใหญเกิดข้ึนในทวีปเอเชียถึงรอยละ 89 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา โดยรอยละ 35 ของการผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงอยูในประเทศจีน ในขณะท่ี
อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ อียิปต นอรเวย และชิลี ตางพบอัตราการเติบโตของการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคอยางรวดเร็ว มีการคาดการณไววา การเพาะ
เล้ียงปลาจะโตข้ึนอีกรอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2593 โดยประเทศบราซิล กานา อินเดีย เม็กซิโก และไนจีเรีย จะมีการบริโภคปลาจากการเพาะเล้ียงเพ่ิมสูงข้ึนเปนสองเทา จาก
ปริมาณปลาท่ีบริโภคกันอยูในปจจุบันในชวงเวลาเดียวกัน

ผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมตอความม่ันคงทางอาหารและวิถีชีวิต

ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีกําลังเขามาแทนท่ีการทําปศุสัตวแบบด้ังเดิม ในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของผูคน สหประชาชาติ
ประเมินวา การทําปศุสัตวแบบเดิมชวยสงเสริมการดํารงชีพของคนจนมากกวา 1.7 พันลานคน โดยรอยละ 70 ของคนท่ีทํางานอยูในอุตสาหกรรมน้ีเปนผูหญิง    วิถีปศุสัตว
แบบด้ังเดิมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (เชน การเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง หรือการทําปศุสัตวเชิงกสิกรรม) ชวยทําใหประชากรในกลุมประเทศรายไดต่ํา และ
ปานกลางสามารถเขาถึงโปรตีนจากเน้ือสัตวได ซ่ึงอุดมไปดวยแหลงโภชนาการสําคัญ เปนรายไดจุนเจือครอบครัว เปนพาหนะในการเดินทาง เปนเช้ือเพลิง และปุยสําหรับ
การเพาะปลูกพืชบนท่ีดินผสมผสาน ชวยลดความยากจน เพ่ิมสมรรถภาพในการรับมือกับสถานการณท่ียากลําบาก รวมถึงลดปญหาความไมม่ันคงทางอาหารและภาวะ
ขาดโภชนาการไดเปนอยางดี

แผนภาพ 4 – ประเทศท่ีมีการคาดการณวา จะมีการเติบโตของการทําฟารมปลา 
ระหวางป พ.ศ. 2558–2593
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ผลกระทบของระบบอุตสาหกรรมตอสุขภาวะโลก

ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม สรางผลกระทบตอสุขภาวะโลกผานการปลอยกาซเรือนกระจก การสรางมลพิษทางน้ํา รวมถึงการสูญเสียทรัพยากรสัตวปา และ
การทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัย ซ่ึงกอใหเกิดคาความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูงถึง 3 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป หากอางอิงตัวเลขประมาณการ
จากหลายแหง

กาซเรือนกระจกกวารอยละ 27 ของกาซท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษย มาจากภาคการผลิตอาหารและการเกษตร    ผลกระทบสวนใหญมาจากระบบปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม และการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (เชน การถางปาเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว อยางตนถ่ัวเหลือง) รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ อาทิ การใสปุย การใชยาฆาแมลง 
การใสปุยคอก การทําการเกษตร และการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนจากท่ีดิน กอใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกมากถึงรอยละ 24 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมด    โดยการทํา
ปศุสัตวปลอยกาซเรือนกระจกมากถึงรอยละ 57 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมดท่ีมาจากระบบการผลิตอาหาร    การผลิตเน้ือสัตวเชิงอุตสาหกรรมเปนแหลงปลอยกาซมีเทน และ
กาซไนตรัสออกไซดท่ีใหญท่ีสุด ซ่ึงกาซท้ังสองชนิดเปนองคประกอบหลักของกาซเรือนกระจก อาหารท่ีมีแคลอร่ีสูงมากพบไดท่ัวไปในแถบประเทศรายไดสูง และมีความเช่ือมโยง
กับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวท่ีสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากดัชนีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง และรับประทานอาหารท่ีมาจากฟารมปศุสัตวในปริมาณมาก
ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมมีความตองการในการใชพลังงานท่ีสูง เชน ในกระบวนการการผลิตอาหาร การควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม การใหแสงสวาง และการระบายอากาศ
ระบบปศุสัตวจึงปลอยกาซมีเทนคิดเปนรอยละ 32 ของกาซมีเทนท้ังหมดในโลก เน่ืองจากกาซมีเทนเปนองคประกอบสําคัญของการเกิดโอโซนภาคพ้ืนดิน (หมอกควัน) ซ่ึงถือเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาสภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ หากมีการปลดปลอยกาซมีเทนลดลงรอยละ 45 จะชวยชีวิตมนุษยจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรไดมากถึง 260,000 คน ลด
จํานวนคร้ังในการไปโรงพยาบาลเพ่ือรักษาอาการหอบหืดไดมากถึง 775,000 คร้ัง อีกท้ังยังรนเวลาของการทํางานภายใตสภาพอากาศรอนจัดไปไดกวา 73 พันลานช่ัวโมง และลด
การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรได 25 ลานตันตอป

การผลิตและแปรรูปอาหารสัตว รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีปลูกอาหารสัตวไปยังพ้ืนท่ีปา เปนสาเหตุหลักในการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเก่ียวของกับการผลิตโปรตีนจากเน้ือสัตว 
ตามมาดวยกระบวนการหมักในระบบยอยอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง (แผนภาพ 4)

แผนภาพ 5 – การปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตอาหารจากสัตว และ 
การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเก่ียวของกับการเกษตรปศุสัตว
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ราคาขายปลกี: 3% ของกาซจากระบบอาหาร

หวงโซอุปทาน

การปลอยกาซท่ัวโลก
52.3 พนัลานตนั

ของคาคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา

ปศุสัตวและการประมง

การผลิตพืชผล

การใชท่ีดิน

กาซมเีทนจากระบบยอยอาหารของววั ("กระบวนการหมกัในระบบยอยอาหาร")
การปลอยจากการจดัการปุยคอก
การปลอยจากการจดัการเลีย้ง
การใชพลงังานเชือ้เพลงิในการประมง

เปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ: รอยละ 18
ดนิเพาะปลกูอนิทรยี: รอยละ 4
เผาทุงหญาสะวนันา: รอยละ 2

บรรจภุณัฑ: 5% ของกาซจากระบบอาหาร

ขนสง: 5% ของกาซจากระบบอาหาร

แปรรปูอาหาร: 4% ของกาซจากระบบอาหาร
การจบัปลาจากแหลงธรรมชาต:ิ 1% ของกาซจากระบบอาหาร

การทําฟารมปศสุตัว และ
การเพาะพันธุปลา

รอยละ 30 ของการปลอยจากระบบอาหาร

พชืผลเพ่ือใชเปนอาหารสตัว
รอยละ 6 ของการปลอยจากระบบอาหาร

พชืผลเพือ่ใชเปนอาหารมนษุย
รอยละ 21 ของการปลอยจากระบบอาหาร

ใชประโยชนจากทีด่นิเพือ่ผลติอาหารมนษุย
รอยละ 8 ของการปลอยจากระบบอาหาร

ใชประโยชนจากทีด่นิเพือ่ผลติอาหารสตัว
16% ของกาซจากระบบอาหาร
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การผนวกวิถีการทําระบบเกตรเชิงนิเวศ การเล้ียงสัตวแบบปลอยอิสระ การปศุสัตวเชิงฟนฟู และการทําปศุสัตวเชิงกสิกรรมเขาดวยกัน จะมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง
ในการลดผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ   รายละเอียดเก่ียวกับระบบดังกลาวน้ีถูกอธิบายไวในบทท่ี 3
 
มีการคาดการณวา ระหวางป พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2593 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะนํามาซ่ึงโรคขาดสารอาหาร มาลาเรีย ทองรวง และความเครียด
จากอากาศรอน ท่ีจะคราชีวิตมนุษยเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 250,000 รายในแตละป และกอใหเกิดคาความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจมีมูลคาสูงถึง 2-4 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ตอป ภายในป พ.ศ. 2573   และยังมีการคาดการณวา ภายในปเดียวกันน้ี เงินสนับสนุนดานมนุษยธรรม เพ่ือเยียวยาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการณจะเพ่ิมข้ึนจาก 3.5-12 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ข้ึนไปสูงถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป
 
ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา เกือบคร่ึงหน่ึง รอยละ(49) ของงบประมาณโลก ท่ีใชสําหรับรักษาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหต่ํากวา 1.5 องศาเซลเซียส จะตองเสีย
ไปกับภาคปศุสัตว ภายในป พ.ศ. 2573 และงบประมาณดังกลาวจะเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองจนไปอยูท่ีรอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2593   การลดจํานวนฟารมปศุสัตวและ
การบริโภคเน้ือสัตวตอหัวโดยเฉล่ียถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง ในการบรรลุเปาหมายของความตกลงปารีสวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris
Agreement on Climate Change) และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

การเปล่ียนแปลงสูระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม สรางความตองการเมล็ดพืชและโปรตีนจากพืชผักสูงข้ึนอยางมาก เพ่ือนําไปใชเปนอาหารสัตวแทนการผลิตเปนอาหารสําหรับ
มนุษย ถ่ัวเหลืองกวา 77% ถูกนําไปใชในการผลิตอาหารสําหรับสัตวในฟารมปศุสัตว (3 ใน 3 น้ี ถูกนําไปเปนอาหารใหสัตวปกและหมู)    และเปนปจจัยสําคัญ ท่ีนําไปสูการ
ตัดไมทําลายปา และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางในปาแอมะซอน
 
ระบบการผลิตอาหารในปจจุบัน เปนหน่ึงในสาเหตุหลักของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสายพันธุพ้ืนเมืองของปศุสัตว     รวมถึงการสูญเสียท่ีดินของกลุม
ชาติพันธุท่ัวโลก    โดยรอยละ 30 ของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ตางมีตนตอมาจากการผลิตเน้ือสัตวเชิงอุตสาหกรรม    ซ่ึงไดแก การเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีปา จนนําไปสูการตัดไมทําลายปา
การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนจากท่ีดิน การแทะเล็มหญามากเกินไป การเส่ือมสภาพของทุงหญา และการกลายสภาพเปนทะเลทราย
 
นอกจากน้ี อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในโลกน้ี เกิดข้ึนอยางรวดเร็วอยางท่ีไมเคยเห็นมากอน สัตวกวาหน่ึงลานสายพันธุ กําลังอยูในสถานะเส่ียงตอการ
สูญพันธุ    อันเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย รายงาน The Living Planet ป พ.ศ. 2561    จัดทําโดยองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wide Fund for Nature :
WWF) ระบุวา ประชากรปลา นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวสะเท้ินน้ําสะเท้ินบก และสัตวเล้ือยคลานท่ัวโลก กําลังลดปริมาณลงอยางตอเน่ืองไมหยุด โดยเฉล่ียอยูท่ีราวรอยละ 60
นับต้ังแตป พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2557 อีกท้ังสัตวหลายพันลานตัวตางตองจบชีวิตลง เพราะถ่ินท่ีอยูอาศัยถูกทําลาย WWF ระบุวา หากผูคนท่ัวโลกลดการบริโภค
เน้ือสัตวลงตามคําแนะนําทางโภชนาการ    จะสามารถลดพ้ืนท่ีในการผลิตพืชผลไดขนาดใหญกวาสหภาพยุโรปถึง 1.5 เทา
 
การสูญเสียแหลงน้ําจืดและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ยังเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชยาฆาแมลงและปุย ในกระบวนการผลิตเน้ือสัตวเชิงอุตสาหกรรม สงผลให
ประชากรสัตวในแหลงน้ําจืด ลดฮวบลงรอยละ 83 และประชากรสัตวในทะเลอีกรอยละ 36 ระหวางป พ.ศ. 2513–2557    จากกรณีตัวอยางของทวีปยุโรป ไนโตรเจนในปุย
ทําใหแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําจืดมีการปนเปอนสารพิษ ในปริมาณท่ีสูงกวาคามาตรฐานความปลอดภัยและเกณฑการใช

ภาพ : การทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ตองใชทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมาก ตองมีท่ีดินขนาดใหญ เพ่ือรองรับโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงทรัพยากรน้ํา อีกท้ังยังทําการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว เพ่ือผลิตเปนอาหารสัตว ซ่ึงนําไปสูการปนเปอนสารพิษในดิน และน้ําในพ้ืนท่ีรอบฟารมปศุสัตว (เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก)
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อาหารจํานวนมากถูกปอนเขาสูระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือใชในการเล้ียงสัตวท่ีถูกเล้ียงในสภาพแวดลอมท่ีย่ําแย ไมคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว แทนท่ีจะนํามาใหมนุษย
บริโภค โดย 1 ใน 3 ของเมล็ดธัญพืชและถ่ัวเหลือง ถูกนําไปผลิตเปนอาหารสัตว ท้ังท่ีธรรมชาติไดสรางใหหมูและสัตวปก เปนสัตวสุดยอดนักกิน ท่ีอาจสามารถชวยกําจัดขยะ
อาหารเหลือท้ิง สามารถเปนสัตวกําจัดขยะอาหารช้ันดี แทนการนําขยะอาหารไปฝงกลบ หน่ึงในแนวทางการแกไขปญหาขยะอาหาร คือการนําสัตวกลับคืนสูระบบเกษตรเชิง
ฟนฟู หรือระบบนิเวศเกษตร ท่ีมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง ดวยการเล้ียงสัตวแบบปลอยอิสระกลางทุงหญา และปลอยสัตวใหแปลงขยะอาหารเปน
ไขและเน้ือสัตว รายงานจาก WWF ระบุวารอยละ 40 ของปลาในโลกน้ี ไมไดถูกบริโภคโดยมนุษยโดยตรง     แตกลับถูกนําไปผลิตเปนอาหารใหปลาในฟารมเพาะเล้ียงและ
ฟารมปศุสัตว การยกเลิกการใชปลาปน (Fishmeal) มาผลิตเปนอาหารสําหรับการเล้ียงสัตว จะชวยลดแรงกดดันจากการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเล

ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ใชน้ําปริมาณมากในการทําการเกษตร เฉล่ียแลวรอยละ 70 ของการดึงน้ําจืดท่ีมีอยูท่ัวโลกมาใช    การผลิตเน้ือวัว ใชน้ํามากกวาการผลิตเน้ือจาก
พืช อยางเมล็ดธัญพืชถึง 9 เทา ในขณะท่ีการผลิตเน้ือหมู ใชน้ํามากกวา 4 เทา และการผลิตเน้ือไก ใชน้ํามากกวา 3 เทา     ตัวเลขประมาณการอาจสูงกวาน้ี หากเปนการทํา
ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมแบบหนาแนน
 
ระบบฟารมปศุสัตวแบบหนาแนน เก่ียวของกับการเกิดมลพิษทางน้ํา น้ําเสียจากมูลสัตวเปนปญหาท่ีพบไดท่ัวไปในประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา โดยทวีปยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน อินเดีย และนิวซีแลนด ตางประสบปญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม เน่ืองจากมลพิษทางน้ําซ่ึงมีสาเหตุมาจากมูลสัตว ยกตัวอยางในประเทศจีน
สํามะโนส่ิงแวดลอมจัดทําโดยรัฐบาลจีนพบวารอยละ 44 ของมลพิษทางน้ํา มีสาเหตุมาจากการทําฟารมปศุสัตว มากกวาการดําเนินงานของอุตสาหกรรมอ่ืน
 
ในชวงระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา การปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม กอใหเกิดมลพิษทางการเกษตรชนิดใหม ซ่ึงมาในรูปแบบของยาสัตวแพทย (เชน ยาปฏิชีวนะ วัคซีน และสารกระตุน
การเจริญเติบโต) ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีจากฟารม ผานน้ํา และซึมซับเขาสูส่ิงแวดลอมและแหลงน้ําด่ืม การไหลบาของธาตุไนโตรเจนปริมาณมากและธาตุอาหารอ่ืน ๆ ในปุยคอก
กระตุนปรากฏการณสาหรายสะพร่ัง ท่ีดึงเอาออกซิเจนในน้ําและทะเลไปใชจนหมด จนเกิดเปน “เขตมรณะ” (Dead Zones)  ในป พ.ศ. 2564 การไหลบาของปุยคอกและ
ปุยทางการเกษตรกรในท่ีราบลุมแมน้ํามิสซิสซิปปสูอาวเม็กซิโก สรางเขตมรณะขนาดใหญกวา 6,300 ตารางเมตร    สรางผลกระทบอยางใหญหลวงตอรายไดและการดํารงชีพ
ของชาวประชงพ้ืนบานท่ีทํามาหากินอยูในพ้ืนท่ี

ภาพ : น้ําท้ิงจากฟารมเล้ียงหมูในประเทศไทย
(เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก)
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เรากําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอท่ีสําคัญ ของการสรางการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือนํามาซ่ึงสุขภาวะท่ีดีสําหรับมนุษย โลก และสัตว ในอีก 10 ปขางหนาน้ี
หรือจนถึงป พ.ศ. 2573 และจากน้ันเปนตนไป จะมีการประชุมและการ
ลงนามขอตกลงในเวทีระดับสากลหลายคร้ัง ท่ีลวนแลวแตสรางโอกาสใหเรา
กําหนดนโยบาย เพ่ือยกเลิกระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีปราศจาก
มนุษยธรรม ประโยชนตอสุขภาพ และความย่ังยืน โดยในป พ.ศ. 2558
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรวมลงนามรับรองวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ค.ศ. 2030 (หรือ 2030 Agenda for Sustainable Development) 
และกําหนดใหมีเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) 17 เปาหมาย พรอมลงนามความตกลงปารีส วาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on Climate Change)
หลังจากท่ีผานมาแลวคร่ึงทางสําหรับ The UN Decade of Action on
Nutrition (พ.ศ. 2559–2568) ท่ีประเทศสมาชิกรวมกําหนดนโยบาย 
จัดทําโครงการ และเพ่ิมการลงทุนไปในทิศทางเดียวกันตลอดระยะเวลา 10 ป
เพ่ือขจัดภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบใหหมดไป ทศวรรษแหงการลงมือ
มอบโอกาสในการสรางการเปล่ียนแปลงระดับสากล และแบบบูรณาการ 
หากไมมีการเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐาน ในระบบปศุสัตวอุตสาหกรรม การไปถึง
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน การแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ
และการปองกันอากาศรอนระอุ ยอมเปนไปไมไดเลย

โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังคงแพรกระจายตอเน่ืองท่ัวโลก และคราชีวิตผูคนไป
มากกวา 5 ลานราย (ยอดผูเสียชีวิตสะสมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564) นับเปน
หายนะท่ีสรางแรงส่ันสะเทือนในทุกประเทศท่ัวโลก แมวาจะมีการสันนิษฐานวา
ตนตอของโควิด-19 นาจะมาจากสัตวปาและตลาดคาขายสัตว พ้ืนท่ีปาจํานวนมาก
ยังคงถูกแผวถางเพ่ือประโยชนดานการเกษตร และปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 
การสัมผัสกันระหวางสัตวปา สัตวเล้ียง และมนุษย จึงมีเพ่ิมมากข้ึน จนนําไปสู
การเกิดโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคน (บทท่ี 2.2) และภัยคุกคามสุขภาพในอนาคต
รายงานจากสหประชาชาติระบุวา ปจจัยท่ีเรงใหเกิดโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคนน้ัน
ไดแก อุตสาหกรรมปศุสัตวแบบเขมขน แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และขบวนการคาสัตวปาผิดกฎหมาย
 
การท่ีรัฐบาลนานาประเทศ ตางกําลังสงเสริมมาตรการและนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจ ท่ีชวยสนับสนุนการฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 เปนโอกาสในการสรางอนาคตของระบบอาหารท่ีต้ังอยูบนหลัก
มนุษยธรรม ความย่ังยืน และการมีสุขภาวะท่ีดี ท่ีจะชวยพัฒนาสวัสดิภาพสัตว 
และมุงเนนประโยชนไปท่ีการมีสุขภาวะท่ีดีของโลก เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิด
โรคระบาดจากสัตวสูคน และชวยเรามนุษยทุกคนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม

1.4 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา    

1.5 ผลกระทบของโควิด-19 และการสร้าง
ระบบปศุสัตว์ที�ดีขึ�น

แผนภาพ 6 – ปจจัยท่ีเรงใหเกิดโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคน
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ปจจัยอะไรที่เรงใหเกิดโรค
อุบัติใหมจากสัตวสูคน?

การเกษตรแบบเขมขน
และการผลิตสัตว

แบคทีเรีย
ด้ือยาปฏิชีวนะ

ขบวนการคาสัตวปาผิดกฏหมาย
และการกําดูแลท่ีไมมีประสิทธิภาพ

การเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

การทําลายปาไมและการเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนจากท่ีดิน
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ภัยคุกคามจากการทํางาน

การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

บทน้ี จะกลาวถึงตัวอยางของผลกระทบทางสุขภาพของแตละเสนทาง ซ่ึงเกิดจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม สามารถอานเน้ือหาเชิงวิเคราะห แนวโนมของ
ผลกระทบในแตละภูมิภาค และผลกระทบทางสุขภาพจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมอยางละเอียดไดในภาคผนวก 1

บทน้ี มุงเปาไปท่ีผลกระทบเชิงลบซ่ึงเปนผลพวงมาจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และตอยอดเสนทางสูผลกระทบทางสุขภาพท่ีเคยถูกระบุไวในรายงาน 2 ฉบับ
กอนหนาน้ี ไดแก ‘Unravelling the Food-Health Nexus’ (IPES Food, 2560)   และรายงานฉบับตอมาในป พ.ศ. 2564 ‘Food Systems Delivering Better Health’ 
จัดทําโดยองคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)   โดยเสนทางสูผลกระทบทางสุขภาพสามารถจําแนกไดดังน้ี

2. ผลกระทบด้านสุขภาพ
จากระบบปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

ภาพ : แมหมูขณะต้ังครรภ ถูกเล้ียงแบบยืนซอง
ทําใหไมสามารถเคล่ือนไหวหรือหมุนตัวได 
(เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก)
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ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม นําไปสูการบริโภคอาหารท่ีไมมีประโยชน หรือความไมม่ันคงทางอาหาร จนเกิดเปนภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ (โรคอวน
ภาวะน้ําหนักเกิน และการรับประทานอาหารท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง) โรคขาดสารอาหาร (ภาวะเต้ียและแคระแกร็น ภาวะผอม หรือน้ําหนัก
ต่ํากวาเกณฑ) และภาวะขาดวิตามินและแรธาตุ การเพ่ิมข้ึนของอาหารจากฟารมปศุสัตวท่ีใหพลังงานสูงในราคายอมเยา ไดบอนทําลายความหลากหลายของ
อาหารพ้ืนเมือง อาหารทองถ่ิน อาหารบํารุงรางกาย และอาหารท่ีดีตอสุขภาพในหลายประเทศท่ัวโลก

ภาวะทุพโภชนาการ-ภาระสองเทาของความหิวโหยและภาวะน้ําหนักเกิน

ในป พ.ศ. 2563 คาดวามีผูคนประมาณ 720-811 ลานคนท่ัวโลก เผชิญกับความอดอยากหิวโหยจากหลายสาเหตุ เชน ความขัดแยง ความไมม่ันคงทางอาหาร
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจผันผวน    ความชุกของภาวะทุพโภชนาการไตข้ึนจากเดิมรอยละ 8.4 ในป พ.ศ. 2562 มาอยูท่ี
รอยละ 9.9 เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19    ประเทศรายไดต่ําและปานกลางหลายประเทศตางกําลังรับมือกับ “ภาระสองเทา”   ของภาวะทุพ
โภชนาการ และเผชิญหนากับโรคขาดสารอาหาร ควบคูกับปญหาภาวะน้ําหนักเกิน โรคอวน และการรับประทานอาหารท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง
การบริโภคเกลือโซเดียมเกินความตองการ (Sub-optimal diet) ถูกพบวาเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ัวโลกมากถึงรอยละ 20   รวมถึงเปน
สาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ หรือจํานวนปท่ีเสียไปจากโรค การบาดเจ็บ และการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Years : DALYs) อีกรอยละ
20    ในกลุมเด็กท่ีอายุต่ํากวา 5 ขวบ มีเด็กจํานวน 144 ลานคน ถูกพบวา มีภาวะเต้ียและแคระแกร็น ในขณะท่ีเด็กอีก 47 ลานคน อยูในภาวะผอม โดยเด็กท่ี
ถูกจัดใหอยูในภาวะเต้ียและแคระแกร็น มักเส่ียงเปนโรคอวนหรือโรคไมติดตอเร้ือรัง เม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึน

2.1 อาหารที�ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการสูญเสียความมั�นคงทางอาหาร

แผนภาพ 7 – แผนท่ีความหิวโหยของโครงการอาหารโลก (World Food Program : WFP)
 บรรยายถึงความชุกของภาวะทุพโภชนาการในแตละประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2560–2562
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สถานการณโรคอวนท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนสามเทานับต้ังแตป พ.ศ. 2518 มีผูเปนโรคอวนในปจจุบัน 677.6 ลานคน และ 1 ใน 3 ของประชากรอยูในภาวะน้ําหนัก
เกิน    รวมถึงเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบอีก 38 ลานคน    โรคอวนเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง (เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และมะเร็ง) มีผูเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเร้ือรังมากถึง 41 ลานราย ของจํานวนผูเสียชีวิตท่ัวโลก 57 ลานราย (หรือคิดเปนรอยละ 71) การรับประทาน
อาหารท่ีมาจากฟารมปศุสัตวมากเกินไป และรับประทานผลไมและผักนอย ถูกจัดใหเปนหน่ึงในส่ีปจจัยเส่ียงหลักท่ีทําใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง

การไดรับปริมาณพลังงานท่ีมีแคลลอร่ีมากเกินไป เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการเกิดโรคอวนท่ีมีความเช่ืองโยงกับน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน และการเกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงเปนผลลัพธ
มาจากการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาลสูง จนเกิดเปนปริมาณพลังงานท่ีมากเกินความตองการ    โรคอวนยังสรางผลกระทบทางดานสุขภาพจิต เชน ภาวะซึมเศรา
กังวลเร่ืองภาพลักษณทางรางกาย ความพึงพอใจในตนเองต่ํา พฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ ความเครียด และคุณภาพชีวิตต่ํา    งานศึกษาช้ินหน่ึงพบวา บริษัทตองสูญเสีย
รายไดประมาณ 8-38 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป (หรือคิดเปนรอยละ 0.2-0.9 ของ GDP) จากผลิตภาพแรงงานท่ีถดถอยลงเน่ืองจากพนักงานอยูในภาวะน้ําหนักต่ํากวา
เกณฑ และสูญเสียรายไดประมาณ 4-27 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป (หรือคิดเปนรอยละ 0.1-0.6 ของ GDP) หากพนักงานเปนโรคอวน
 
โรคอวน สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ัวโลก คิดเปนมูลคาประมาณ 2 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 2.8 ของ GDP โลก    องคการอนามัยโลก (WHO) ประเมินวา 
คาใชจายทางตรง (Direct Cost) ของโรคอวน จะมีมากกวา 827 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอปท่ัวโลก และจะพุงข้ึนไปอยูท่ี 2.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ภายในป พ.ศ. 2573
รัฐบาลท่ัวโลกตองจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขจํานวนมาก ในการแกไขปญหาโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดจากการรับประทานอาหาร ยกตัวอยางเชน ระบบบริการสุขภาพแหงชาติ
หรือ National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรท่ีทุมงบประมาณกวา 6.1 พันลานปอนด ในป พ.ศ. 2558 เพ่ือรักษาพยาบาลภาวะน้ําหนักเกิน และอาการเจ็บ
ปวยท่ีเก่ียวของกับโรคอวน ในขณะท่ีภาวะน้ําหนักเกิน สรางคาใชจายเปนมูลคาประมาณ 27 พันลานปอนดตอสังคมโดยรวม ในระหวางป พ.ศ. 2563–2563 คาดวารอยละ 8.4
ของคาใชจายสําหรับการบริการดานสุขภาพในกลุมประเทศสมาชิก Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) จะถูกนําไปใชรักษาพยาบาล
โรคไมติดตอเร้ือรังท่ีมีสาเหตุมาจากโรคอวน หรือคิดเปน 311 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป

แผนภาพ 8 – สัดสวนการเสียชีวิตจากภาวะน้ําหนักเกิน ในป พ.ศ. 2560 โดยพบวา 

การบริโภคอาหารท่ีไมมีประโยชนเปนปจจัยเส่ียงสําคัญ

 
ภัยคุกคามสุขภาพท่ีซอนไวในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 21

67 68

69

70

71

72

73

74

75

76

ไมพบขอมูล



อาหารท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีเปนธรรม ย่ังยืน และมีประโยชนตอสุขภาพ อุดมไปดวยคุณคาทางสารอาหารหลากหลาย ยกตัวอยางเชน ผัก ผลไม ธัญพืชท่ีไมไดผาน
การขัดสี ถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวเปลืองแข็ง และไขมันไมอ่ิมตัว ชวยปกปองภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ตลอดจนตองลดการบริโภคเน้ือขาว ปลาและผลิตภัณฑจากนม เน้ือแดง
เน้ือสัตวแปรรูป น้ําตาลสวนเกิน ธัญพืชท่ีผานการขัดสี และผักมีแปงสูง (Starchy Vegetables)
 
การบริโภคเน้ือสัตวเกินความจําเปน เพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคภัยไขเจ็บ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งหลายชนิด       อีกท้ังยังมีขอมูลงานวิจัยหลายช้ินระบุวา 
การรับประทานอาหารจากพืช หรือ Plant-based Food มีประโยชนตอสุขภาพ    การบริโภคเน้ือแดงเปนเวลานานและในปริมาณมากข้ึน โดยเฉพาะเน้ือสัตวแปรรูป
เพ่ิมความเส่ียงตอการเสียชีวิต โรคหัวใจ มะเร็งลําไส และโรคเบาหวานชนิดท่ี 2    องคกรวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ International Agency for Research on Cancer (IARC)
ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตองคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดใหเน้ือสัตวแปรรูป เปนสารกอมะเร็งมีความเก่ียวเน่ืองกับการเกิดมะเร็งลําไส รวมถึงจัดใหเน้ือแดงเปนสาร
กอมะเร็ง

แมการมุงเนนไปท่ีประสิทธิภาพการผลิตและระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไดนําไปสูการผลิตอาหารจากปศุสัตวท่ีใหพลังงานสูงในราคาถูก แตระบบการผลิตดังกลาว ทําลาย
ความหลากหลายของอาหาร รวมถึงเขามาแทนท่ีอาหารพ้ืนเมืองและอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ประชากรกวา 700 ลานคนในประเทศรายไดต่ําและปานกลาง ตางพ่ึงพา
เกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ซ่ึงประกอบดวยวิธีการทําฟารมท่ีหลากหลาย ผสมผสานการเล้ียงสัตวแบบปลอยอิสระกลางทุง การเล้ียงวัว หมู แพะ แกะ ไก หรืออูฐ ในจํานวนนอย
และจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเปนแหลงโปรตีน (เชน ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และวิตามินบี 12)    ฟารมปศุสัตวและระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือย ๆ จะเขามามีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหาร และแทนท่ีระบบการผลิตแบบเดิม ในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลางในอีกทศวรรษขางหนาน้ี อาจย่ิงซ้ําเติมปญหา
ภาวะทุพโภชนาการ

แผนภาพ 9 – ประมาณการอัตราตาย ท่ีปรับตามอายุของประชากร (Age-standardized Incidence Rate) 

ท่ีเกิดจากมะเร็งลําไส ในป พ.ศ. 2555
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ในป พ.ศ. 2515 ทีมนักวิชาการตางประเทศ ไดรวมกันช้ีวิกฤตสาธารณสุขในตอนเหนือของจังหวัดคาเรเลีย ซ่ึงอยูทางตะวันออกของประเทศฟนแลนด หลังพบ 
ผูชายวัยกลางคน เสียชีวิตดวยโรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสูงท่ีสุดในโลก การรับประทานเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากนมในปริมาณสูง ถูกระบุใหเปน
หน่ึงในปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะคลอเลสเตอรอลสูง โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โครงการชวยเหลือทางโภชนาการสู 
ชุมชน จึงเกิดข้ึน เพ่ือลดภาวะคลอเลสเตอรอลสูงในประชากรของจังหวัดคาเรเลีย โดยต้ังเปาลดการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันอ่ิมตัวสูง และเพ่ิมจํานวนอาหารท่ีมี 
ไฟเบอรสูง มาตรการอ่ืนยังไดแก ลดจํานวนผลิตภัณฑจากนม (เนย นมเต็มมันเนย และอ่ืน )ๆ และเน้ือสัตว เพ่ิมจํานวนธัญพืชท่ีไมผานการขัดสี ผัก พืชหัว ผลไม 
ตระกูลเบอรร่ี และผลไมอ่ืน ๆ
 
โครงการฯ ยังรวมถึงโครงการดานสาธารณสุขขนาดใหญ (ผานชองทางทางการและส่ือมวลชน) กฎระเบียบควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร การปรับปรุงคําแนะนํา
ทางโภชนาการ การจัดอบรมเร่ืองการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ (Dietary Counseling) แกเจาหนาท่ีทํางานดานสาธารณสุข โครงการฯ ประสบความสําเร็จ
ในการเขารวมกับโครงการดานสาธารณสุขระดับชาติ และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคในประชาชนไดถึงรอยละ 80

ความไมม่ันคงทางอาหาร

องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ไดใหนิยามของความม่ันคงทางอาหารไววา 
“สภาวะท่ีทุกคนเขาถึงอาหารไดอยางเพียงพอและทุกชวงเวลา ไมวาจะดวยความสามารถทางกายภาพ สังคม หรือเศรษฐกิจก็ตาม อีกท้ังอาหารท่ีไดรับ จะตองปลอดภัย มีคุณคา
ดานโภชนาการตอรางกาย เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”    การเขาถึงอาหารท่ีมาจากการเล้ียงสัตว ท่ีเกิดข้ึนบนหลักมนุษยธรรม
และความย่ังยืน จึงมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง เพ่ือสรางอาหาร การจางงาน และรายได 
ในขณะเดียวกัน ส่ิงท่ีตองเกิดข้ึนควบคูไปดวย คือการลดปริมาณของอาหารท่ีมาจากการทําปศุสัตวอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางย่ิงในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต 
และออสตราเลเชีย นอกจากน้ี การท่ีพืชผลและท่ีดินเพาะปลูก ถูกนําไปใชในระบบการผลิตปศุสัตวแบบเขมขน แทนท่ีจะนํามาใชเพ่ือผลิตอาหารใหมนุษยโดยตรง สงผลให
การเขาถึงอาหารตกไปอยูในมือของประชากร กลุมท่ีมีพลังในการซ้ือเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากนม แทนกลุมท่ีไมมีพลังซ้ือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว และการ
เปล่ียนแปลงการบริโภคตามตะวันตก จะสงผลกระทบรุนแรงตอการใชท่ีดินท่ัวโลก และซ้ําเติมปญหาความไมม่ันคงทางอาหารในหลายพ้ืนท่ี ไดแก แอฟริกา เอเชีย และละติน
อเมริกา

ภาพ : รถแทรกเตอรพนยาฆาแมลงในฟารมถ่ัวเหลือง 
(เครดิตรูปภาพ : iStock.com / fotokostic)

ฟ�นแลนด์ใช้ “อาหารจากพืช” (Plant-based Diet) เป�นทางออก
ในการแก้ป�ญหาด้านสุขภาพ ที�เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
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ฟารมอุตสาหกรรม ถูกพบวามีมาตรฐานการเล้ียงสัตวและหลักสวัสดิภาพสัตวท่ีต่ํา อีกท้ังยังพบการใชยาปฏิชีวนะในระดับสูง สงผลใหเกิดแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ
(Antimicrobial resistance : AMR) รวมไปถึงการเกิดเช้ือโรคจากสัตวสูคน สถานการณดังกลาวทําใหสุขภาวะของสัตวเส่ือมถอย กอใหเกิดวิกฤตสาธารณสุขและวิกฤตระบบ
นิเวศ    เช้ือโรคจากสัตวสูคนและสถานการณแบคทีเรืยด้ือยาปฏิชีวนะท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เปนผลโดยตรงจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตว และกลายเปนภัยคุกคามตอ
สุขภาวะของมนุษยท่ัวโลก

โรคติดเช้ือจากสัตวสูคน

โรคติดเช้ือจากสัตวสูคน (Zoonosis) หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือจากสัตว (สัตวเล้ียงในฟารม หรือสัตวปา) มายังมนุษย โดยเช้ือกอโรคอาจเปนแบคทีเรีย เช้ือไวรัส หรือ
ปรสิตท่ีสามารถถายทอดมายังมนุษยได ผานการสัมผัสโดยตรงระหวางมนุษยและสัตวเล้ียงในฟารม หรือผานอาหาร น้ํา หรือพาหะโรค (ยุง แมลงวัน เห็บ หมัด และอ่ืน )ๆ 
หรือการติดตอทางออม เชน การปนเปอนของเช้ือโรคในส่ิงแวดลอม (น้ํา พ้ืนผิว ดิน และอ่ืน )ๆ ประมาณรอยละ 60 ของโรคติดเช้ือ และรอยละ 75 ของโรคติดเช้ืออุบัติใหม 
มีตนตอมาจากเช้ือโรคจากสัตว    โรคระบาดซ่ึงเกิดข้ึนในชวงหลังมาน้ี เชน โรคไขหวัดนก และโรคไขหวัดหมู มีสวนเก่ียวของกับระบบการทําฟารมสัตวปกและหมูอยางเขมขน 
ท่ีอยูต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตวและมาตรฐานการเล้ียงสัตว
 
ความตองการบริโภคเน้ือสัตวในราคาถูก กดดันใหอุตสาหกรรมผลิตเน้ือสัตว มุงเนนไปท่ีการผลิตสายพันธุสัตว ท่ีตอบโจทยความคุมทุนในการผลิต และมีความใกลเคียงกัน
ทางพันธุกรรม การเปล่ียนผานจากฟารมปศุสัตวแบบยังชีพและในพ้ืนท่ีขนาดใหญ สูระบบปศุสัตวเชิงพาณิชยและเขมขน ทําใหโรคติดเช้ือจากสัตวสูคนเกิดการแพรกระจาย 
ซ่ึงเปนผลมาจากความหนาแนนของการเล้ียงสัตวภายในฟารมปศุสัตว สุขอนามัยไมดี มาตรฐานสวัสดิภาพสัตวท่ีย่ําแย และการเลือกใชสายพันธุสัตวท่ีใกลเคียงกัน สงผลใหสัตว
มีความตานทานตอโรคต่ําลง ยกตัวอยางเชน ฟารมสุกรท่ีกลายเปนตนตอของการเกิดโรคไขหวัดหมู เน่ืองจากลักษณะโรงเรือนท่ีคับแคบแออัด    นอกจากน้ี ในขณะท่ีปศุสัตว
ถูกเล้ียงในโรงเรือนแบบขังคอกมากข้ึนเร่ือย ๆ แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวถูกทําลาย และแปรไปเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกอาหารสัตวเร่ือย ๆ สงผลใหเกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และลดความสามารถของระบบนิเวศในการจัดการ หรือเจือจางความรุนแรงของโรคระบาด

 
2.2 เชื�อโรคจากสัตว์สู่คนและแบคทีเรียดื�อยาปฏิชีวนะ

แผนภาพ 10 – โรคติดเช้ือจากสัตวสูคนและผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจ
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เสียชีวิต ความสูญเสีย

2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ

เสียชีวิต



กระบวนการผลิตปศุสัตวแบบอุตสาหกรรม ท่ีมีความหนาแนน กระตุนการแพรเช้ือโรคจากสัตวปาสูประชากรสัตวเล้ียงในฟารม และนับเปนภัยคุกคามสุขภาพรายแรง 
ยกตัวอยางเชน ภาวะไขจากระดับเม็ดเลือดขาวต่ํา (Febrile Neutropenia) และไวรัสนิปาห ท่ีมีตนตอมาจากฟารมสุกรในประเทศมาเลเซีย เม่ือป พ.ศ. 2541 โดยเช่ือวา 
การปรับเปล่ียนการผลิตสุกรและมะมวงใหเปนระบบอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการแพรเช้ือไวรัสผานคางคาวผลไม จนประชากรหมูในฟารมติดเช้ือ และเกิดการแพรกระจาย
ของเช้ือโรคไปสูฟารมอ่ืน
 
โรคติดเช้ือจากสัตวสูคนทําใหเกิดอาการปวยในคนแลวกวา 2.5 ลานราย และคราชีวิตผูคนไปแลวกวา 2.7 ลานคนตอปท่ัวโลก    ความชุกของโรคติดเช้ือจากสัตวสูคน เห็นได 
ชัดเจนท่ีสุดในกลุมประชากรยากจน และกลุมประชากรชายขอบท่ีตองอาศัยอยูใกลชิด หรือตองพ่ิงพิงปศุสัตวในการเล้ียงชีพ เกือบรอยละ 70 ของประชากรโลกกวา 1.4 พัน 
ลานคน ในกลุมยากจนสุดขีด (Extreme Poverty) ดํารงชีวิตใกลชิดกับปศุสัตวและตลาดสด ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพบการแพรกระจายของเช้ือโรคอยางรวดเร็ว โดยคาดวา ระหวางป 
พ.ศ. 2538–2551 มีการใชเงินประมาณ 120 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ในการจัดการโรคท่ีมีตอตอมาจากสัตวและปองกันการสูญเสียชีวิตท่ัวโลก    กองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดการณวา การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จะกอใหความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ัวโลก คิดเปนมูลคา 9 ลาน 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ในอีก 2 ปขางหนา    โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไมนาน สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลตอตลาดเกิดใหมในทวีปเอเชีย ในป พ.ศ. 
2562 ประเทศจีน ศูนยเสียประชากรหมูมากกวาคร่ึงหน่ึง (หรือประมาณ 220 ลานตัว) ในขณะท่ีในประเทศเวียดนาม หมูมากกวารอยละ 20 (หรือประมาณ 6 ลานตัว) ตองถูก 
ฆา กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 0.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)    รอยละ 0.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใน 
ประเทศจีนและรอยละ 1.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในประเทศเวียดนาม
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน กําลังเอ้ือใหการแพรกระจายของเช้ือโรคจากสัตวสูคนขยายวงกวาง    เม่ืออุณหภูมิโลกยังพุงสูงข้ึน 
โรคติดเช้ือท่ีอยูในอากาศอบอุน ย่ิงนําไปสูการแพรระบาดแบบวงกวาง ยกตัวอยางเชน อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและลักษณะการกระจายของฝนท่ีเปล่ียนแปลงไปในทวีปแอฟริกา 
ตะวันออก ทําใหจํานวนประชากรยุงลายเพ่ิมสูงข้ึน และนําไปสูการเกิดโรคไขริฟตแวลลีย     ทวีปแอฟริกาถูกจัดใหเปนพ้ืนท่ีของการเกิดโรคจากสัตวสูคนอุบัติใหม     ควบคู
ไปกับจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว การต้ังถ่ินฐาน และการตัดไมทําลายปา ทําใหการเผชิญหนาระหวางมนุษย สัตวเล้ียงในฟารม และสัตวปาเพ่ิมสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว

แผนภาพ 11 – การประเมินพ้ืนท่ีสําคัญของการเกิดโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคน . 102
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โรคไขหวัดนก (Avian Influenza) เปนโรคไขหวัดใหญท่ีพบไดท่ัวไปและเกิดข้ึนในนกปา ฟารมเล้ียงสัตวปกท่ีเก็บสัตวไวสภาพแวดลอมย่ําแย คับแคบ และ
มีมาตรฐานดานสวัสดิภาพสัตวต่ํา นําไปสูการแพรระบาดของเช้ือโรคอยางรวดเร็ว และฆานกท้ังฝูงภายในเวลาไมก่ีวัน

ไวรัสไขหวัดนก H5N1 ท่ีแพรเช้ือมาสูคนถูกพบคร้ังแรกในฮองกง เม่ือป พ.ศ. 2540 เช้ือไดมีการพัฒนาเปนสายพันธุตาง ๆ นับต้ังแตน้ันเปนตนมา ปจจัยเส่ียงสําคัญ
ไดแก การสัมผัสสัตวปกติดเช้ือท้ังยังมีชีวิตอยูและตายไปแลว การปนเปอนสารพิษในสภาพแวดลอม เชน ตลาดคานก รวมถึงสัตวท่ีเปนตัวกลางในการแพรเช้ือโรค
เชน สุกร ในชวงตนป พ.ศ. 2564 สัตวปกหลายหม่ืนตัวตองถูกฆาท้ิงหลังพบเช้ือไวรัสไขหวัดนกในเปด กา และหานปา ท่ีอาศัยอยูในสิบกวาจุดท่ัวประเทศ ตอมา
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มีรายงานพบ ไวรัสไขหวัดนก H10N3 ติดเช้ือในมนุษยคร้ังแรกในประเทศจีน โรคไขหวัดนกยังคงเปนภัยคุกคามสุขภาพของโลก 
ดวยอัตราการเสียชีวิตสูงมากถึงรอยละ 60

แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ
ภาวะแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะเปนภัยคุกคามสุขภาพระดับโลก อีกท้ังยังเปนภัยตอการพัฒนาและเปนหน่ึงใน 10 ภัยคุกคามสาธารณสุขตอมนุษยท่ัวโลก     ภาวะด้ือยา
เกิดข้ึนเม่ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และปรสิตกลายเปนเช้ือด้ือยา และไมตอบสนองตอยาอีกตอไป ทําใหการติดเช้ือท่ัวไป รักษาไดยากข้ึน และเพ่ิมความเส่ียงในการ
แพรกระจายของโรค การเจ็บปวยท่ีรุนแรง และการเสียชีวิต การขยายตัวของฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานการเล้ียงสัตวท่ีย่ําแย ความแออัดภายในโรงเรือน
เล้ียงสัตว สวัสดิภาพ และสุขภาวะของสัตวในเกณฑต่ํา ลวนสงผลใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะในฟารมมากข้ึนท่ัวโลก โดยพบวารอยละ 73 ของยาปฏิชีวะท้ังหมดถูกนําไปใช
ในภาคปศุสัตว     และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน หากความตองการอาหารจากปศุสัตวยังสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง
 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตวเยอะมากท่ีสุด 5 ประเทศ ไดแก จีน (รอยละ 23) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 13) บราซิล (รอยละ 9) อินเดีย 
(รอยละ 3) และเยอรมนี (รอยละ3) ซ่ึงลวนสัมพันธกับการกระจุกตัวของฟารมปศุสัตว อยางไรก็ตาม ยังคงพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางฟารมปศุสัตวขนาดใหญ และการใช
ยาปฏิชีวนะในหลายภูมิภาค และหลายประเทศ อาทิ ไทย, จีน, ไนจีเรีย และเนเธอรแลนด     การใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนภายในป พ.ศ. 2573 โดย
อัตราการใชยาปฏิชีวนะสูงสุดนาจะอยูในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง ไดแก พมา (รอยละ 205) อินโดนีเซีย (รอยละ 202) ไนจีเรีย (รอยละ 163) เปรู (รอยละ 160)
และเวียดนาม (รอยละ 157)
 
ในขณะท่ีกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง กําลังเปล่ียนเขาสูระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน ยาปฏิชีวนะท่ีใชในการเกษตรปศุสัตวอาจพุงข้ึนอีกรอยละ 11.5 จากเดิม
93,000 ตัน ในป พ.ศ. 2560 เปน 104,000 ตัน ในป พ.ศ. 2573     การใชยาปฏิชีวนะเกินความจําเปนกอใหเกิดความไมม่ันคงทางอาหาร ลดรายไดของเกษตรกร อีกท้ัง
ยังเรงอัตราการลมปวยและเสียชีวิตในฝูงสัตวท่ีมีแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

ผลกระทบที�เลวรา้ย
ของโรคไขห้วดันกในเอเชยี
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แผนภาพ 12 – การบริโภคยาตานจุลชีพ (Antimicrobial consumption) ของแตละประเทศในป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2573 ขนาดของวงกลมท่ีปรากฏ
บนแผนภาพสัมพันธกับปริมาณยาตานจุลชีพท่ีถูกใช วงกลมสีแดงเขมสัมพันธกับปริมาณของยาตานจุลชีพท่ีถูกใชในป พ.ศ. 2560 สวนวงกลมสีฟาสัมพันธกับปริมาณ
คาดการณของการใชยาตานจุลชีพในป พ.ศ. 2573 แนวโนมการบริโภคยาตานจุลชีพสัมพันธกับการขยายตัวของฟารมปศุสัตว โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย ทวีป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต บราซิล และทวีปอเมริกาเหนือ
 

ยาปฏิชีวนะ ถูกนําไปใชเพ่ือเรงการเจริญเติบโตและปองกันการลมปวยของฝูงสัตว การไมคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตวและแนวทางการเล้ียงดูสัตวในการปองกันโรคภัยไขเจ็บของ
สัตว กอใหเกิดสถานการณแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะข้ึน 

ยาปฏิชีวนะ ถูกขับออกทางปสสาวะและอุจจาระของสัตว ทําใหมูลสัตวกลายเปนแหลงปนเปอน เกิดการปนเปอนของเช้ือด้ือยาในดิน น้ํา และทะเล ทายท่ีสุด เช้ือด้ือยาก็ไปถึง
ตัวมนุษย การใชยาปฏิชีวนะในทางท่ีผิดในปศุสัตวและการเพ่ิมข้ึนของแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะในสัตวเล้ียง ทําใหอาการปวยในสัตวไมสามารถรักษาใหหายได ทําใหสัตวตองตาย
และกระทบการหาเล้ียงชีพของคนงานในฟารมปศุสัตว     จากการตรวจสอบขององคกรพิทักษสัตวแหงโลกใน 4 ประเทศ ไดแก ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสเปน พบวา
มูลสัตวจํานวนมากถูกปลอยออกจากฟารมสุกร (อุจจาระและปสสาวะ) และมีการปนเปอนของยีนด้ือยาและซูเปอรบ๊ักในส่ิงแวดลอมของ 4 ประเทศตัวอยาง      ในขณะท่ี
การศึกษาทางน้ําบริเวณฟารมสุกรในรัฐนอรทแคโรไลนา องคกรพิทักษสัตวแหงโลก พบยีนเช้ือด้ือยาอยางนอยหน่ึงตัวในตัวอยางน้ํา และพบยีนด้ือยา 3 ตัว ในรอยละ 92 ของ
กลุมตัวอยาง
 
ในขณะท่ีการใชยาปฏิชีวนะแบบรวมกลุม (ท้ังเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยและปองกันโรค) ในอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เปนปจจัยเรงการสะสมของเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ 
ท่ีผานมา ยังไมคอยมีการบันทึกการพบเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะในสัตวน้ําท่ีถูกนําไปผลิตอาหารใหมนุษย แตวันน้ี อุตสาหกรรมผลิตสัตวน้ํากําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
อุตสาหกรรมน้ี ยังเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมผลิตอาหารท่ีเติบโตเร็วมากท่ีสุดในโลกอีกดวย การใชยาปฏิชีวนะในสัตวน้ําท่ีนําไปผลิตเปนอาหารสวนใหญ (รอยละ 93) ถูกใชใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยกวารอยละ 57.9 ของการใชท่ัวโลกในป พ.ศ. 2560 มาจากประเทศจีน      ในขณะเดียวกัน ยังพบภาวะเช้ือแบคทีเรียด้ือยาหลายขนาด หรือ Multi-
drug Resistance ในระดับคอนขางสูง (รอยละ 33) ในสัตวน้ําท่ีถูกนําไปผลิตอาหารในทวีปเอเชีย สะทอนใหเห็นวา พ้ืนท่ีของการเกิดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะสัมพันธกับพ้ืนท่ีท่ีการทํา
ฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังพบเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ ในบริเวณแหลงน้ําจืดสําคัญของทวีปเอเซีย และทะเลสําคัญอีกหลายแหง ไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของจีน ชายฝงทะเลของอินเดียจรดกับทะเลอาหรับ และอาวเบงกอล ซ่ึงต้ังอยูระหวางอินเดียและศรีลังกา
 
กอนการนําเสนอรายงานฉบับปรับปรุงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คาดวา มีประชากรโลกตองเสียชีวิตลงจากโรคท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ อยางนอย
ปละ 700,000 ราย     และหากยังไมมีการแกไขปญหาน้ีโดยดวน โรคติดเช้ือจากแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ จะคราชีวิตผูคนท่ัวโลกอีกปละ 10 ลานคน ภายในป พ.ศ. 2593
งานวิจัยฉบับใหมซ่ึงจัดทําข้ึนจากฐานขอมูลของป พ.ศ. 2562 ประเมินวา จํานวนผูเสียชีวิตจากเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะจะขยับข้ึนมาอยูท่ีปละ 1.27 ลานคน      
เช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะไมเพียงแคคราชีวิตผูคนท่ัวโลก แตยังกอใหเกิดผลกระทบแบบลูกโซท่ีสรางภาระดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือจําเปนตองมีการใชยา
ปฏิชีวนะเพ่ือลดดความเส่ียงในการติดเช้ือ หลังการผาตัด ความชุกของเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ อาจทําใหการผาตัดไมสามารถสําเร็จไดดวยดีอยางเคย     การแพรกระจาย
ของเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะกอใหเกิดความเส่ียงตอการปลูกถายอวัยวะ ใหยาเคมีบําบัด และแมแตรับการผาตัดรักษาท่ัวไป เน่ืองจากคนไขมีความเส่ียงตอการติดเช้ือเพ่ิม
มากข้ึน และยาท่ีเคยใชรักษาไมมีประสิทธิภาพดังเดิม
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ในป พ.ศ. 2560 การประกาศแบนการใชยาโคลิสติน (Colistin) เปนสารเติมในอาหารสัตว (Feed Additive) ของประเทศจีน ชวยลดการด้ือยาโคลิสตินท้ังในสัตว
และมนุษย รวมถึงยีนด้ือยาโคลิสติน หรือยีน MCR-1 ซ่ึงถูกพบคร้ังแรกในแบคทีเรีย Escherichia coli จากสุกรและผูปวยชาวจีน หลังจากมีการใชยาโคลิสติน
เปนสารเรงการเจริญเติบโตในปศุสัตวอยางกวางขวาง
 
ในปจจุบัน มี 7 ประเทศ ท่ีประกาศหามใชยาโคลิสตินเปนสารเติมในอาหารสัตว (Feed Additive) ไดแก อารเจนตินา บราซิล จีน อินเดีย ญ่ีปุน มาเลเซีย และ
ไทย อยางไรก็ตามยังมีส่ิงท่ีตองทําอีกมาก เน่ืองจากหลายประเทศท่ัวโลก ยังมีการใชยาโคลิสตินและยาปฏิชีวนะชนิดอ่ืนเปนประจําเพ่ือเรงการเจริญเติบโต
ของสัตวอยู

นอกจากสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และประเทศไทยแลว ขณะน้ี ไมมีขอมูลใดท่ีบงช้ีชัดถึงภาระทางเศรษฐกิจ ท่ีมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะในอีกหลายประเทศ
อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะตอระบบสาธารณสุขท่ัวโลก มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนในอีก 35 ปขางหนา หากยังไมมีการจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ภายในป พ.ศ. 2573 ภาวะช็อกจากแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ จะนําไปสูภาระคาใชจายหนักอ้ึงท่ัวโลก สูงถึงปละ 3.4 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ และสงผลใหผูคนอีกกวา
24 ลานคนท่ัวโลก ตองเขาสูสภาวะยากจนสุดขีด (Extreme Poverty)      มีการคาดการณวา ภายในป พ.ศ. 2593 แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะจะเปนสาเหตุสําคัญของการ
เสียชีวิตของประชากรโลก และสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคา 100 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง จะเปนกลุมท่ีตองแบก
รับภาระความเสียหายน้ี      ธนาคารโลก (World Bank) เตือนวา ความสูญเสียท่ีรอยละ 11 ของการผลิตปศุสัตวในประเทศรายไดต่ํา ภายในป พ.ศ. 2593      จะสงผลให
สภาพเศรษฐกิจและการดํารงชีพของประชากรโลกส่ันคลอน โดยเฉพาะอยางย่ิงเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอย

หา้มใช ้‘โคลสิตนิ’ เป�นสารเรง่
การเจรญิเตบิโต

แผนภาพ 13 – การประมาณการเสียชีวิตตอป จากแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ ในป พ.ศ. 2593
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เอเซีย

โอเชียเนีย

อัตราการเสียชีวิตประชากร 10,000 คน

จํานวนผูเสียชีวิต



อาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหารน้ัน เกิดจากการรับประทานอาหารอันตรายจากปศุสัตว เชน พบเช้ือโรค สารเคมี และสารพิษ ยกตัวอยาง อาหารอันตราย
จากปศุสัตว กอใหเกิดโรคท่ีมากับอาหาร (Food-borne Diseases) เชน พบแบคทีเรียและไวรัส นอกจากน้ัน ปรสิต (พยาธิตัวตืด เชน พยาธิตืดหมู  หรือ Taenia Solium) ไวรัส
(เชน โนโรไวรัส) และสารเคมีอันตราย ท่ีเก่ียวของกับฟารมปศุสัตว เชน ยาสัตวตกคาง และสารเคมี (เชน ไดออกซิน) หรือมลพิษทางส่ิงแวดลอม (ยากลุมไนเตรตและโลหะหนัก)
ยังสามารถเปนตนตอของการเกิดอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหารไดท้ังส้ิน

โรคท่ีมากับอาหาร (Food-borne Diseases : FBDs)

โรคท่ีมากับอาหาร คือการเจ็บปวยอันเน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ีมีแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือสารเคมีท่ีทําใหเกิดโรค โดยสวนมากพบวา เปนอาหารมาจากฟารมปศุสัตว
และพบการปนเปอน หรือรับเช้ือโรคมาจากแหลงน้ํา และอากาศท่ีถูกสารพิษปนเปอนจากกิจกรรมของฟารมปศุสัตว การเขาสูระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมท่ัวโลก 
เรงใหเกิดความเส่ียงจากการบริโภคอาหาร ความหนาแนนของฝูงสัตวในฟารมลดอัตราการเผาผลาญอาหาร และกอใหเกิดความเครียด     ดังน้ัน สภาพของฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม จึงย่ิงเพ่ิมโอกาสและความไวตอการเกิดโรคของประชากรสัตว ท่ีนําไปสูการเกิดโรคท่ีมากับอาหาร เพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากโรคท่ีมากับอาหาร
น้ัน ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีการใชยาตานจุลชีพในการปองกันและรักษาอาการปวยเปนจํานวนมาก รวมถึงเรงการเจริญเติบโตของสัตว การปรับปรุงใหเปนสายพันธุ
เดียวกัน (Homogenization) และขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม นับเปนอีกปจจัยสําคัญ ท่ีกระตุนความไวตอการเกิดโรคของสัตว ยกตัวอยางเชนโรคเพอรส (PRRS) 
หรือโรคจากไวรัส Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ซ่ึงถือเปนโรคสําคัญของฟารมสุกรท่ัวโลก และกอใหเกิดความเสียหายภายในฝูงสุกรท่ีมีสายพันธุ
ใกลเคียงกัน มากกวาฝูงสุกรท่ีมาจากหลากหลายสายพันธุ

องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ส่ิงคุกคามจํานวน 31 ชนิดท่ัวโลก ทําใหมีผูปวยดวยโรคท่ีมากับอาหาร 600 ลานราย (หรือคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรโลก) และ
คราชีวิตผูคนท่ัวโลกกวา 420,000 คน ในป พ.ศ. 2553     เทียบเทากับการสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) รวม 550 ปตอประชากร 100,000 คน เช้ือกอโรคในอาหารจากปศุสัตว
คาดวา เปนสาเหตุสําหรับรอยละ 35 ของโรคท่ีมากับอาหารท้ังหมด โดยเฉพาะอยางย่ิงเช้ือ non-typhoidal Salmonella enterica, Campylobacter species, strains of
Escherichia coli และ Listeria monocytogenes     อยางไรก็ตาม ความตองการอาหารจากปศุสัตวยังคงเพ่ิมข้ึน ภาระท่ีเกิดข้ึนจากโรคอาหารท่ีมากับอาหาร จึงตกไปอยูท่ี
คนจนในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีหาซ้ือเน้ือสัตวจากตลาดพ้ืนเมืองและตลาดท่ัวไป ยกตัวอยางเชน ตลาดท่ัวไปและตลาดพ้ืนเมืองตอบสนอง
ความตองการอาหารคิดเปนรอยละ 85-95 ของแอฟริกาใตสะฮารา กระบวนการฆาสัตว การแปรรูป และการต้ังราคาขายปลีก สงผลตอความเขมขนของการปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรียในผลิตภัณฑเน้ือสัตว     ท้ังน้ี โรคอุจจาระรวงเปนโรคท่ีพบไดมากท่ีสุดจากการบริโภคอาหารปนเปอน ทําใหมีผูคนลมปวยปละ 550 ลานคน และเสียชีวิต
230,000 คน
 
ผลกระทบตอสุขภาพยังตามมาดวยผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรายยอย กลุมนักธุรกิจรายเล็ก กลุมเปราะบาง กลุมคนยากจนท่ีสุด รวมถึงระบบ
สาธารณสุข     ในสหรัฐอเมริกา มีการประเมินวา คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาโรคท่ีมาจากอาหาร นาจะสูงถึง 9 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป      สถาบัน International
Livestock Research Institute (ILRI) ระบุวา กลุมประเทศท่ียากจนกวาตองสูญเสียผลผลิตและคารักษาพยาบาลโรคท่ีมาจากอาหาร อยูท่ีปละ 110 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยการสูญเสียผลผลิตรวม อันเน่ืองมาจากโรคท่ีมาจากอาหารในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลางอยูท่ี 95.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในทวีปแอฟริกา คาดวามีการสูญเสีย
ผลผลิตรวมอันเน่ืองมาจากโรคท่ีมาจากอาหาร คิดเปน 2 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2559 และมีคารักษาพยาบาลอีก 3.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
 
เช้ือ Salmonella เปนเช้ือกอโรคท่ีพบไดมากท่ีสุด ในโรคท่ีมาจากอาหารและสงผลกระทบตอชีวิตประชากรหลายลานคนในแตละป การปฏิบัติดานสุขอนามัยท่ีไมดียังกระตุน
ใหเช้ือ Salmonella ท่ีอาศัยอยูในลําไสของสัตวท่ีติดเช้ือ สามารถปนเปอนไปยังอาหารและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว ระหวางกระบวนการฆาหรือแปรรูป โอกาสการแพรกระจาย
ของเช้ือโรคระหวางสัตวมีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความหนาแนนของฝูงสัตวในโรงเรือนและสภาพแวดลอมท่ีสกปรก ผลิตภัณฑสัตวปก เน้ือสัตวท่ัวไป และไข ถูกพบวา เปนแหลง
กําเนิดของเช้ือ Salmonella ช้ันดี อีกท้ังยังพบเช้ือจุลินทรียในอาหารชนิดอ่ืน และแมแตในอุจจาระของสัตว จนกอใหเกิดการปนเปอนในดินและแหลงน้ํา โดยท่ัวไป ผูปวย
มักมีไข ปวดหัว รูสึกคล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง และทองรวง หรือบางทีถึงข้ันเสียชีวิต ในป พ.ศ. 2560 เช้ือ Salmonella Enterocolitis สงผลใหมีผูปวยถึง 95.1 ลานคน 
เสียชีวิต 50,771 คน และสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) รวม 3.10 ลานป

 
2.3 การผลิตอาหารที�ไม่ปลอดภัยและการปนเป�� อนในอาหาร
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โรคติดเช้ือลิสเทอเรีย เปนหน่ึงในโรคท่ีมีสาเหตุมาจากอาหารและพบไดในมนุษย ซ่ึงเช้ือลิสทีเรียกอใหเกิดการแทงบุตร ทําใหทารกในครรภเสียชีวิต หรือสงผลใหทารก
เกิดใหมมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ติดเช้ือในกระแสเลือด และภาวะเย่ือหุมสมองอักเสบ เช้ือลิสทีเรียเปนเช้ือในสกุลลิสทีเรีย (Listeria) ท่ีถูกพบไดในน้ํา ดิน และอุจจาระ 
ท้ังของคนและสัตว อาหารท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแก อาหารปรุงสุกพรอมทาน (Deli Meat) และเน้ือสัตวพรอมรับประทาน เชน เน้ือสัตวแปรรูปประเภทเน้ือหมัก (Cured
Meat) และ/หรือประเภทเน้ือหมักเปร้ียว (Fermented Meats) และไสกรอก รวมถึงผลิตภัณฑจากเน้ือปลาพรอมรับประทาน     ระหวางป พ.ศ. 2560–2561 เกิดการ
ระบาดในทวีปแอฟริกาใต ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการปนเปอนของเช้ือโรคในผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 217 คน
 
อันตรายจากสารเคมี
อันตรายจากสารเคมี อาจมีตนตอมาจากกิจกรรมของฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไปจนถึงการใชยารักษาสัตว สารพิษจากเช้ือรา สารไดออกซิน และสารไนไทรต สารเคมี
สามารถปนเปอนมากับอาหารโดยต้ังใจ (เชน สารเติมในอาหารสัตว) หรือปนเปอนในอากาศ น้ํา และดิน
 
ยกตัวอยางเชนสารไดออกซิน เปนกลุมของผลผลิตทางเคมีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือเปนผลมาจากการผลิตสวนเกินในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงการผลิตยา
ฆาแมลง และสารกําจัดวัชพืช การถลุง และการเผาสารประกอบอินทรียของคลอรีน (Chlorine-containing Organic Chemicals) เชน พลาสติก หากผลิตมาแลว จะตก
คางในส่ิงแวดลอม และอยูในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมปศุสัตว มากกวารอยละ 90 ของการเส่ียงสัมผัสของมนุษยเกิดข้ึนผานอาหาร โดยเน้ือสัตว ผลิตภัณฑจากนม
ปลา และหอยเปนทางผานหลัก     อาหารสัตวบางชนิดก็ถูกพบวามีสารไดออกซินปนเปอน ซ่ึงเกิดจากการเกิดมลพิษบนพ้ืนผิวจากการเผาขยะ หรือการปนเปอนสารพิษ
ในดินมาเปนเวลานานจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช

แผนภาพ 14 – อัตราการเสียชีวิตจากเช้ือ Non-typhoidal Salmonella 
(ตอประชากรหน่ึงลานคน) ของแตละประเทศ ในป พ.ศ. 2560
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อัตราการเสียชีวิต
ตอประชากรหนึ่งลานคน)



แรคโตพามีน (Ractopamine) เปนตัวอยางของสารท่ีถูกเติมลงไปในอาหารสัตว เพ่ือใหสัตวมีช้ันไขมันนอยลง และเพ่ิมประสิทธิภาพของการเปล่ียนอาหารเปน
น้ําหนักตัว ในปจจุบัน 160 ประเทศ     ประกาศหามใชแรคโตพามีน ซ่ึงไดแก ทวีปยุโรป จีน และรัสเซีย ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ อยางญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต
และออสเตรเลีย ใชวิธีการควบคุมปริมาณสารแรคโตพามีนในเน้ือสัตว ใหอยูในระดับปลอดภัยตอการบริโภค การใชสารแรคโตพามีนทําใหสัตวตองทรมาน ปวย หรือ
แมแตตาย โดยเฉพาะสุกร ซ่ึงอาการท่ีพบไดในสัตวท่ีไดรับสารแรคโตพามีนเขาไป ไดแก ปญหาขาพิการ ขาหัก และการสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหว 
ในขณะงานศึกษาเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย จากการใชแรคโตพามีนยังมีคอนขางจํากัด ขอมูลจากหนวยงานตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร
แหงสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ระบุวา สารแรคโตพามีนอาจกระตุนใหหัวใจเตนเร็วข้ึน และเตนเร็วผิดปกติ

การปนเปอนในอาหาร

การขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ทําใหการปลอมปนในอาหารและการปลอมแปลงขอมูลบนฉลากอาหาร (Mislabelling) ในผลิตภัณฑ
อาหารจากฟารมปศุสัตว กําลังเปนเร่ืองท่ีนากังวลไปท่ัวโลก การปนเปอนในอาหารไมเพียงแตทําใหความเช่ือม่ันของผูบริโภคส่ันคลอน แตยังกอใหเกิดภัยคุกคามสุขภาพ
เม่ือมีสารถูกเติมเขาไปในอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ หรือปริมาณของผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุน หรือเพ่ิมราคาขาย     วัตถุเจือปนอาหารบางชนิด อาจเปน
อันตรายอยางมาก ยกตัวอยางเหตุการณ ในป พ.ศ. 2551 มีทารกจีน 6 คน และคนจีน 54,000 คน ถูกนําตัวสงโรงพยาบาล หลังด่ืมนมท่ีมีสารเมลามีนเจือปน     หรือ
พบการใชเน้ือมาแทนเน้ือวัวในทวีปยุโรป เม่ือป พ.ศ. 2556 หวงโซอุตสาหกรรมปศุสัตว ผนวกกับความตองการบริโภคเน้ือสัตวในราคาถูก กอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร
ซ่ึงกลายมาเปนเร่ืองนากังวลไปท่ัวโลก     ท้ังยังสะทอนถึงการขาดความโปรงใส ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ และการแสดงความรับผิดชอบท่ีควรจะมี
ตลอดหวงโซอุตสาหกรรม และชองโหวท่ีเกิดข้ึนจากการปลอมอาหาร (Food Fraud) แมปญหาเหลาน้ีจะมีใหเห็น และสรางผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย แตยังไมมีการ
วิเคราะหเชิงเศรษฐกิจอยางเปนระบบ

สารชีวพิษทางทะเล (Marine Biotoxins) โดยเฉพาะจากสาหรายเร่ิมเห็นชัดข้ึน และสะสมอยูในส่ิงมีชีวิตอยางปลาและหอย ความถ่ีและความรุนแรงของปรากฏการณสาหราย
สะพร่ัง มีสาเหตุหลักมาจากปุยและมูลสัตว ท่ีถูกปลอยออกมาจากกิจกรรมฟารมปศุสัตวแบบเขมขน นอกจากน้ี ปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (Eutrophication) หรือ “มลภาวะ
จากธาตุอาหารพืช” ยังมีใหเห็นมากข้ึนในแหลงน้ําจืดและพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง ย่ิงซ้ําเติมสถานการณการปนเปอนของสารเคมีในอาหารทะเล การปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม
ยังปลอยกาซไนโตรเจนและกาซฟอสฟอรัสปริมาณมาก ในน้ําท้ิงจากฟารมและแหลงน้ําธรรมชาติ นับเปนตัวเรงใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคช่ันในแหลงน้ําจืดและพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝง และนําไปสูการเกิดเขตมรณะมากกวา 400 แหง (ภาวะออกซิเจนในน้ําลดลง หรือ Hypoxia) ท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงเขตมรณะท้ังหมดเม่ือรวมกันมีขนาดใหญ
หลายพันตารางไมล ตัวอยางของปรากฏการณยูโทรฟเคชันมีใหเห็นแลวในอาวเม็กซิโก เกิดเปนเขตมรณะตลอดพ้ืนท่ีชายฝงและกินพ้ืนท่ีมากกวา 7,800 ตารางไมล 
สรางผลกระทบอยางใหญหลวงตอชุมชนชาวประมงพ้ืนบาน ท่ีตองพ่ึงพาทะเลแหงน้ีเพ่ือยังชีพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิท่ีพุงสูงข้ึน ลวนแลวแตขยาย
อาณาเขต และกระตุนความถ่ีของการเกิดสารชีวพิษ     ผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารทะเลท่ีมีการปนเปอนของสารพิษมีหลากหลาย ข้ึนอยูกับชนิดของสาร
ชีวพิษท่ีไดรับ ลักษณะอาการของผูไดรับสารพิษ ไดแก คล่ืนไส ทองเสีย อาเจียน ปวดบริเวณทองนอย หรืออาจทําใหผูปวยเสียชีวิต     ในแตละป เขตมรณะไดสรางความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจราว 3.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากการสูญเสียแหลงทองเท่ียวและแหลงทําประมง มูลคาท่ีดินลดลง สงผลกระทบ
ตอระบบการบําบัดน้ํา และเปนภัยรายตอสุขภาพของมนุษย

การใชยารักษาสัตว ทําใหอาหารปลอดภัยนอยลง และอาจพบสารตกคางของยาในอาหารสัตว ภัยสุขภาพรวมถึงภาวะเช้ือด้ือยา การเกิดสารกอมะเร็ง และการหยุดชะงัก
ของเช้ือจุลินทรียประจําถ่ินในลําไส     ยาปฏิชีวนะ สารเรงการเจริญเติบโต ยาระงับประสาท ยาตานเช้ือบิด กลุมยาตานอักเสบชนิดท่ีไมใชสเตียรอยด และยาตานพยาธิ 
เปนยาหลักท่ีใชในการรักษาสัตว แตกลับถูกพบในอาหารสัตว และทําใหอาหารจากฟารมปศุสัตวปนเปอนสารเคมี     งานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ยารักษาสัตว
450 ชนิด ยาสูตรผสม และสารเติมในอาหารสัตวถูกใชกับสัตวเล้ียงฟารม     เพ่ือกระตุนการเจริญเติบโตและยับย้ังการเกิดโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการเล้ียงสัตวท่ีไมดี และ
ไมเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว
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การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอม สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยเปนอยางมาก ผานการสัมผัสมลพิษส่ิงแวดลอม เชน มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ํา
ซ่ึงเกิดจากการผลิตและแปรรูปปศุสัตว ส่ิงปนเปอนดังกลาว ไดแก ยาฆาแมลง ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต ปุย มลพิษทางอากาศ  รวมถึงการปลอยกาซเรือนกระจก อาทิ 
กาซมีเทน กาซไนตรัสออกไซด และกาซคารบอนไดออกไซด กลุมคนยากจนและชุมชนชายขอบ ใกลเคียงกับฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม คือผูไดรับผลกระทบจากการ
ปนเปอนของสารพิษในส่ิงแวดลอม
 
ยาฆาแมลง

ระบบฟารมเชิงอุตสาหกรรม ท้ังการเกษตรและปศุสัตวใชยาฆาแมลงจํานวนมาก และปนเปอนไปอยูในอากาศ ดิน และน้ํา รวมถึงอาหารท่ีมนุษยรับประทาน 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ี
ท่ีทําการปลูกพืชเชิงเด่ียวเชิงอุตสาหกรรม เชน ขาวโพดและถ่ัวเหลือง ถูกนําไปผลิตเปนอาหารสัตวในฟารม โดยเฉพาะไกและสุกร ซ่ึงพืชผลท่ีไดผานการใชยาฆาแมลง
และตองปลูกบนท่ีดินเพาะปลูกขนาดใหญมาก ในสหรัฐอเมริกา พบวา มากกวารอยละ 93 ของขาวโพดและถ่ัวเหลืองถูกดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือใหทนตอสารเคมีกําจัดวัชพืช
และยาฆาแมลง       ในป พ.ศ. 2562 ตลาดยาฆาแมลงท่ัวโลกมีมูลคา 68.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และคาดวา ภายในป พ.ศ. 2567 มูลคาของตลาดจะโตข้ึนไปอยูท่ี 87.5 พัน
ลานดอลลารสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 55 ของการใชยาฆาแมลงจํานวน 4.5 ลานตันท่ัวโลก ถูกใชเพ่ือการเกษตร โดยการใชยาฆาแมลงระหวางการปลูกขาวโพดและถ่ัวเหลือง
คิดเปนรอยละ 49 ของยอดการขายยาฆาแมลงท่ีมีสารอันตรายรายแรง     มากกวา 1 ใน 3 ของยาฆาแมลงท่ีขายโดย 5 บริษัทช้ันนํา (Syngenta; Bayer; BASF; Corteva
(formerly Dow and Dupont); และ FMC (Food Machinery and Chemical Corporation) ถูกจัดใหเปน “สารอันตรายรายแรง” ตอสุขภาพของมนุษย สัตวปา และ
ระบบนิเวศ การใชสารกําจัดวัชพืช เชน พาราคว็อท ไกลโฟเสต และอาทราซิน รวมถึงการใชสารกําจัดแมลง อยางคลอรไพริฟอส และไบตรอน ซ่ึงผลิตข้ึนโดยบริษัทในทวีป
ยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา ถูกใชในปริมาณมากในแหลงเพาะปลูกถ่ัวเหลืองและขาวโพดในสหรัฐอเมริกา ทวีปละตินอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

2.4 การปนเป�� อนสารพิษในสิ�งแวดล้อมและภาวะเสื�อมโทรม     

แผนภาพ 15 – การใชยาฆาแมลงตอพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดหน่ึงเฮกตาร การใชยาฆาแมลงเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตวอยูในสัดสวน
คอนขางสูง และสัมพันธกับประเทศท่ีมีการใชยาฆาแมลงมากท่ีสุด (สีแดงเขม) และประเทศท่ีมีความชุกของฟารมปศุสัตว

เชิงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2560
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แมจะพบการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก แตการรวบรวมขอมูลท่ีแมนยําและทันสมัย เก่ียวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะกรณีรับสารพิษเขาสูรางกาย
ของประชากรในกลุมประเทศรายไดต่ําและปานกลาง ยังคงเปนไปอยางยากลําบาก เน่ืองจากไมมีเอกสารเพียงพอ และ/หรือ ขาดบุคลากรทางการแพทยท่ีมีทักษะวินิจฉัย

การรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายโดยตรง เปนหน่ึงในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศรายไดต่ําและปานกลาง     และมีผูเสียชีวิตจากการไดรับ
สารพิษจากอุบัติเหตุท่ัวโลก ปละประมาณ 11,000 คน     เม่ืออางอิงจํานวนประชากรในภาคเกษตรท่ัวโลกประมาณ 860 ลานคน น่ันหมายความวารอยละ 44 ของเกษตรกร
ท้ังหมดไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกป
 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายตัว มีสวนประกอบของสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ (endocrine disrupting compounds : EDCs) ซ่ึงขัดขวางการทํางานของฮอรโมน
ภายในรางกาย และมักพบไดในระบบอาหาร ในปจจุบัน สาร EDCs ยังถือเปนภัยคุกคามตอระบบสาธารณสุขท่ีนากังวลและตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน อีกท้ังยังสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมไปท่ัวโลก     นอกจากในสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลว สาร EDCs ยังพบไดในฮอรโมนของผลิตภัณฑเน้ือสัตว ผลิตภัณฑสัตวปก และผลิตภัณฑจากนม 
และในสารประกอบท่ีใชเปนวัตถุกันเสีย     สาร EDCs ยังรบกวนระบบสืบพันธุ เพ่ิมโอกาสเปนมะเร็งเตานม รูปแบบการเจริญเติบโตผิดปกติ และภาวะบกพรองทางสติปญญา
ในเด็ก และการเปล่ียนแปลงของระบบภูมิคุมกัน     สาร EDCs สรางคาใชจายดานการรักษาพยาบาล และการสูญเสียผลผลิตใหกับประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 340 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ตอป (หรือคิดเปนรอยละ 2.33 ของ GDP) และ 163 พันลานยูโรสําหรับสหภาพยุโรป (หรือคิดเปนรอยละ 1.28 ของ GDP)
 
คนงานในฟารมปศุสัตว มีความเส่ียงสูงในการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท้ังระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในฟารมเพาะปลูก การหายใจรับสารเคมี อีกท้ังครอบครัว 
และสมาชิกในชุมชนเดียวกันกับคนงานในฟารมปศุสัตว ยังเส่ียงสัมผัสสารพิษผานการปนเปอนในน้ําบาดาล หรือบนเส้ือผา งานวิจัยจากองคกรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ
(International Agency for Research on Cancer) พบวารอยละ 60 ของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลือง พบสารไกลโฟเสตในกลุมตัวอยางท่ีถูกนําไปตรวจสอบ 24 ช่ัวโมง หลังใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยพบวารอยละ 4 ของคูสมรส และรอยละ 12 ของลูกหลาน มีสารไกลโฟเสตอยูในรางกายเชนกัน องคกรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ ยังระบุวา สารกําจัด
วัชพืช ถูกจัดใหเปน ‘สารท่ีนากอใหเกิดมะเร็งในคน’ (Probable Human Carcinogen) ตราบใดท่ีการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ยังคงเพ่ิมสูงข้ึน การใชสารไกลโฟเสตใน
ฟารมปลูกถ่ัวเหลือง คาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก 15 เทานับต้ังแต ป พ.ศ. 2539

แผนภาพ 16 – แสดงพ้ืนท่ีปนเปอนสารไกลโฟเซตท่ัวโลก และพ้ืนท่ีปนเปอนสารไกลโฟเซตในทวีปอเมริกาใต ยุโรป
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต ซ่ึงสัมพันธกับการใชสารไกลโฟเซตอยางแพรหลายในการเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญา

กลางแจง การปลูกถ่ัวเหลืองและขาวโพดเพ่ือผลิตเปนอาหารสัตว
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ประเทศอารเจนตินา เปนผูสงออกถ่ัวเหลืองรายใหญอันดับท่ี 3 ของโลก     ในแตละป ประเทศอารเจนตินาผลิตถ่ัวเหลืองไดมากกวา 30 ลานตัน และพบ
สารไกลโฟเซตกวา 300 ลานลิตร ถูกใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกกวา 28 ลานไรท่ัวประเทศ     ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในยาปราบศัตรูพืช "ราวดอัพ" (RoundUp) 
และ “สารเอ็นโดซัลแฟน” (Endosulfan) สารเอ็นโดซัลแฟนน้ัน ถือเปนสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายสูง และมี 80 ประเทศไดประกาศหามใชสารชนิดน้ี เน่ืองจาก
เปนภัยคุกคามสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 สหประชาชาติ (UN) ไดข้ึนทะเบียนใหสารเอ็นโดซัลแฟน เปนสารมลพิษตกคาง
ยาวนาน (Persistent Organic Pollutants : POPs) ท่ีตองถูกกําจัดท้ิงท่ัวโลก
 
กลุมประชาสังคมและอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดออกมาเรียกรองใหแบนการใชสารไกลโฟเซต พรอมเรียกรองใหปรับเปล่ียนวิธีการผลิตอาหาร ในประเทศอารเจนตินาน้ัน
มากกวา 400 เมืองตางออกกฎระเบียบบังคับหามใชสารไกลโฟเซตอยางเขมงวด     ผูเช่ียวชาญหลายราย ไดออกมาสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว และเช่ือวา 
ระบบนิเวศเกษตรเปนทางเลือกของการผลิตอาหาร สําหรับประชากรโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได โดยผูเช่ียวชาญใหเหตุผลสนับสนุนการปรับเปล่ียนแนวทาง การผลิตอาหาร
ท่ีใสใจระบบนิเวศและอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินในการเพาะปลูกพืชผล Franco Segesso สมาชิกของกลุมสหภาพแรงงาน Land Workers’ Union ซ่ึงมีสมาชิก
เปนเกษตรกรรายยอยอยูราว 10,000 คน กลาววา “การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม กําลังกอใหการลมละลายทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เราควรหันมา
สนับสนุนการเกษตรเชิงนิเวศ ท่ีสงเสริมแนวคิดอธิปไตยทางอาหาร (Food Sovereignty) สงเสริมความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ
และสภาพอากาศ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และควบคุมการใชยาฆาแมลงได”

ปุยและโลหะหนัก

ผลกระทบตอสุขภาพท่ีมีสาเหตุมาจากการใชปุย เกิดข้ึนผานการสูดดมสารแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด และฝุนละอองจากมูลสัตว สัตวเล้ียงในฟารมปศุสัตวสวนใหญ มักอาศัย
อยูในสภาพแออัดและพ้ืนท่ีขนาดเล็กมาก ดังน้ัน ปสสาวะและอุจจาระของสัตวจึงถูกนําสงเขาโรงบําบัดของเสีย ในหลายคร้ัง ของเสียกลับร่ัวไหลออกมาปนเปอนพ้ืนท่ีรอบฟารม
ปศุสัตวในบริเวณกวางกวาขนาดของฟารมดวยซ้ํา กอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีในแหลงน้ําด่ืม สารไนเตรตยังสงผลรายตอสุขภาพ เน่ืองจากเปนตัวกระตุนการเกิดมะเร็ง
ลําไส มะเร็งกระเพาะปสสาวะ มะเร็งเตานม และโรคไทรอยด     การด่ืมน้ําท่ีมีสารไนเตรตเจือปนสูงจะสงผลกระทบตอรางกายของผูด่ืมทันที และเส่ียงตอการเกิดภาวะ
เมธฮีโมโกลบินนีเมีย (หรือรูจักในช่ือโรค Blue Baby)     งานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป พบสารไนเตรตปริมาณมากปะปนอยูใน
แหลงน้ําบาดาล ซ่ึงจะถูกนําเขาระบบน้ําสาธารณะใหชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท การบริโภคน้ําจากแหลงปนเปอนจึงสรางผลกระทบตอสุขภาพรางกาย
 
ปุยเคมีและปุยธรรมชาติ สรางผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยท้ังส้ิน บางคร้ังก็เกิดจากการใชปุยสังเคราะห หรือการใชมูลสัตวและสารละลายในปริมาณมาก ภายในกระบวนการ
ผลิตปศุสัตวแบบเขมขน ในป พ.ศ. 2561 ปุยอนินทรียประมาณ 190 ลานตัน ถูกใชในภาคเกษตรกรรม และคาดวา ความตองการใชปุยอนินทรียจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 200 ลานตัน
ในป พ.ศ. 2565     หลักปฏิบัติภายในอุตสาหกรรมผลิตปศุสัตวแบบเขมขน โดยเฉพาะการแปรสภาพมูลสัตวใหกลายเปนของเหลวและการใชพนหรือเทลงไปท่ีหนาดิน 
กอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีสูน้ํา และสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยในท่ีสุด ฝนและการซึมลงดินทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษชนิดตาง ๆ ท่ีปะปนมากับมูลสัตว
และปุย ลงในน้ําบาดาล เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโลหะ (เชน ทองแดง สังกะสี และสารหนู)

ผลกระทบจากการใชย้าฆา่แมลง
ตอ่สุขภาพของสมาชกิชมุชน
ในแกรนชาโค ประเทศอารเ์จนตนิา
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แมวายังมีขอมูลเก่ียวกับตนทุนเศรษฐศาสตร จากมลพิษไนเตรตอยางจํากัด แตมีงานศึกษาจํานวนหน่ึงไดประเมินถึงผลกระทบในระดับทองถ่ินไว ยกตัวอยางเชน
งานศึกษาในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา พบการปนเปอนของสารไนเตรตสูงถึงรอยละ 90 ในน้ําด่ืม ซ่ึงมีตนตอมาจากระบบการเกษตรปศุสัตวแบบเขมขน สงผล
ใหเกิดภาวะเจ็บปวยท่ีในประชากรมากถึง 111-298 รายตอป ท้ังมะเร็งลําไสใหญ มะเร็งรังไข มะเร็งไทรอยด มะเร็งกระเพาะปสสาวะ และมะเร็งไต สรางคาใช
จายในการรักษาพยาบาล อยูท่ีปละ 23-80 ลานดอลลารสหรัฐฯ สงผลใหชาวอเมริกันปวยเปนโรคมะเร็งท่ีมีสาเหตุมาจากไนเตรตประมาณ 2,300-12,594 ราย 
โดยรอยละ 54-82 ของจํานวนผูปวยท้ังหมดเปนโรคมะเร็งลําไสใหญ

การเกษตร-ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม กอใหเกิดสารหนู สังกะสี และทองแดง ซ่ึงลวนแลวแตเปนสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ โลหะหนักท่ีเกิดจากของเสีย
ในฟารมปศุสัตว (ของเสียจากสัตว มูลสัตว และอ่ืน ๆ) รวมถึงสารท่ีเติมลงไปในอาหารสัตว (เชน สังกะสี และทองแดง เพ่ือเรงการเจริญเติบโต) อาจปนเปอนไป
กับน้ําด่ืม ดิน อาหารสัตว และอาหารสําหรับมนุษย โลหะท่ีมีอันตรายสูง อยางแคดเมียม สังกะสี ตะก่ัว สารหนู และปรอท สงผลกระทบรายแรงตอสุขภาพ
ของมนุษย ยกตัวอยางเชน ปรอทท่ีสามารถแทรกซึมเขาไปในหวงโซอาหารปศุสัตวผานการปนเปอนในน้ํา และเปนอันตรายอยางมาก แมจะอยูในปริมาณนอย
ก็ตาม เน่ืองจากปรอทมีความเปนพิษสูงและเปนสารพิษท่ีสะสมความเขมขนมากย่ิงข้ึน    โดยปรอทสามารถปนเปอนสาหรายและแบคทีเรียท่ีเปนอาหาร
ของปลาและหอย และถูกนํามาผลิตเปนอาหารทะเลท่ีมีสารปรอทปนเปอนใหมนุษย มีหลักฐานบงช้ีวา การปนเปอนของโลหะหนักไดนําไปสูการคัดเลือกยีน
ด้ือยาระหวางแบคทีเรีย
 
การปนเปอนของโลหะหนักในอาหาร ทําใหหลายลานคนตองลมปวย และทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 56,000 ราย หรือเทียบเทากับการสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs)
รวมกวา 9 ลานป    มีการประเมินไววา คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากภาวะปนเปอนของสารเคมีอันตราย (เชน ยาฆาแมลงและสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ
หรือ สาร EDCs) และการสัมผัสสารพิษโลหะหนักคิดเปนรอยละ 10 ของ GDP ท่ัวโลก

ภาพ : ภาพถายทางอากาศยานโดยโดรน ของอุทยานพ้ืนเมืองซิงกูและฟารมปลูกถ่ัวเหลืองขนาดใหญในปาแอมะซอนรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองท้ังหมดบนโลก
ถูกนําไปผลิตอาหารสําหรับสัตว ไมใชสําหรับประชากรโลก (เครดิตรูปภาพ : PARALAXIS / Shutterstock)
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แผนภาพ 17 – แผนท่ีแสดงจุดปลอยกาซไนโตรเจน 248 จุดท่ัวโลก โดย 83 จุดน้ัน เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางการเกษตร ท่ีมีการเล้ียงสุกร วัว
และไก จํานวนมาก พบการปลอยกาซแอมโมเนียปริมาณมากจากบริเวณขุนสัตว (Feedlots) โดยเฉพาะจากมูลสัตว ในขณะท่ีอีก 158 จุด

เปนการปลอยกาซจากภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญ คือผูผลิตปุยแอมโมเนียท่ีจะนํามาใชผลิตอาหารสัตวในระบบปศุสัตวในภายหลัง

 
มลพิษทางอากาศ

ฟารมปศุสัตวผลิตมูลสัตว (ปสสาวะและอุจจาระ) จํานวนมาก และปลอยกาซพิษมากกวา 400 ชนิด สูช้ันบรรยากาศ โดยกาซพิษดังกลาว ไดแก กาซไนตรัสออกไซด 
กาซแอมโมเนีย ฝุนละอองขนาดเล็ก สารพิษท่ีผนังเซลลแบคทีเรีย (Endotoxins) และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (กาซไขเนา) การเล้ียงสัตวอยางหนาแนนภายในฟารมปศุสัตว
ทําใหความเขมขนของกาซท่ีถูกปลอยออกมา อยูในระดับอันตรายมากตอชุมชนใกลเคียง เพ่ิมความเส่ียงดานโรคภัยไขเจ็บแกสมาชิกชุมชน ไดแก ปญหาระบบทางเดิน
หายใจ และโรคติดเช้ือด้ือยา     ภาคเกษตรกรรม ถือเปนแหลงปลอยกาซแอมโมเนียและสารประกอบกาซไนโตรเจน (กาซไนตรัสออกไซด) ท่ีใหญท่ีสุด ความเขมขน
ของกาซแอมโมเนียในอากาศ สัมพันธกับโรคติดเช้ือเฉียบพลันในปอดของผูใหญ และโรคหอบหืดในเด็ก ท่ีอาศัยอยูใกลฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม     การสัมผัสกับ
กาซแอมโมเนียท่ีมีความเขมขนสูง สัมพันธกับโรคติดเช้ือเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และมะเร็งปอด
กาซไนโตรเจนท่ีเจือปนในอากาศ ยังถือเปนตัวการสําคัญของการเกิดมลพิษทางอากาศในหลายภูมิภาคท่ัวโลก ไดแก ทวีปยุโรป รัสเซีย ตุรกี เกาหลีใต ญ่ีปุน และ
ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา       โดยในสหรัฐอเมริกาน้ัน มีงานวิจัยไดทําการประเมินไววา ชาวอเมริกัน 16,000 ราย เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศท่ีมีสาเหตุ
มาจากกระบวนการผลิตอาหาร โดยรอยละ 80 ของสาเหตุดังกลาว พบวา เปนการผลิตเน้ือสัตว ผลิตภัณฑจากนม และไข
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ภัยคุกคามจากการทํางาน คืออันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางทํางาน ในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ภัยดังกลาวเปนไดท้ังภัยทางกายภาพและสภาพจิตใจ 
ซ่ึงผูไดรับผลกระทบมีท้ังคนงานในฟารมปศุสัตว คนงานภาคเกษตร คนงานใหอาหารสัตว คนงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คนงานโรงฆาสัตว คนงานท่ีอยูในสวนการ
แปรรูปเน้ือสัตวและบรรจุภัณฑ ผูจัดจําหนายเน้ือสัตว และคนขายเน้ือสัตวในตลาด (ท้ังขายปลีก ขายในตลาดท่ีมีรูปแบบและตลาดสดท่ัวไป)
 
สภาพการทํางานท่ีไมดีภายในโรงงานฆาสัตว โรงงานแปรรูป และโรงงานบรรจุภัณฑ

โรงงานฆาสัตว โรงงานแปรรูป และโรงงานบรรจุภัณฑ ใชแรงงานจํานวนมากในการดําเนินกิจกรรม แมวาสถานประกอบการสมัยใหม จะเร่ิมปรับเปล่ียนงาน
หรือสภาพงาน ใหมีการทํางานท่ีเปนระบบและเกิดความเหมาะสมตอผูปฏิบัติงานหรือผูทํางาน (Ergonomics) ในชวงหลายปท่ีผานมา แตอุบัติเหตุรูปแบบเดิม
ยังคงเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําเลา เชน การเกิดรอยบาด การล่ืน และการหกลม การทํางานท่ีหนักหนวงข้ึนทําใหคนงานหลายคน ตองไดรับบาดเจ็บจากโรคท่ีเกิดข้ึน
จากการทํางาน (Occupational Diseases) เชน อาการผิดปกติของกลามเน้ือและโครงกระดูก รวมถึงปจจัยเส่ียงในสถานท่ีทํางานท่ีสงผลตอสภาพจิตใจ 
(โรคเครียดจากการทํางานเปนโรคท่ีพบมากท่ีสุด) ความรูสึกไมม่ันคงในงาน คาจางต่ํา และช่ัวโมงการทํางานยาวนาน กลายเปนบรรทัดฐานของคนงานในฟารม
ปศุสัตวหลายคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา คนงานแปรรูปเน้ือสัตวเปนกลุมท่ีไดรับบาดเจ็บและลมปวยจากการปฏิบัติงานมากท่ีสุด อยูท่ีรอยละ 4.3 ตอพนักงาน
ประจํา  (Full-time) ในป พ.ศ. 2561 ซ่ึงสูงกวาเกณฑเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ มากถึงรอยละ 40    การตรวจสอบลาสุดยังพบวา 258 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ     ของบริษัทผลิตเน้ือท่ัวทวีปยุโรป จางคนงานกวาพันคนในคาจางท่ีต่ํากวามาตรฐาน และเต็มไปดวยเง่ือนไข ผานบริการรับจางแบบเหมางาน เอเจนซ่ี
และสหกรณท่ีไมเคยมีการจดทะเบียน จนเกิดเปนการจางงานเปนการเฉพาะ (Outsourced Labour) โดยพบวา ลูกจางสวนใหญเปนแรงงานขามชาติ และ
มีรายไดนอยกวาแรงงานท่ีมีการจางงานโดยตรง และทํางานในฟารมเดียวกันกวารอยละ 40-50 ในประเทศเนเธอรแลนด หน่ึงในผูสงออกผลิตภัณฑเน้ือสัตวราย
ใหญท่ีสุดของทวีปยุโรป ผูตรวจสอบแรงงานกลับพบวา คนงานสวนใหญเปนคนงานช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย แรงงานขามชาติหลายรอยคน ท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว ตกเปนเหย่ือของการปฏิบัติท่ีปราศจากหลักศีลธรรมและการหลอกหลวงวา
จะมีโอกาสเปนผูมีถ่ินท่ีอยูถาวร จนนําไปสูการปลอมแปลงวีซา ผานเครือขายคนกลางซ่ึงทํางานอยูในโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ตีแผวิธีการปฏิบัติงานและสภาพการทํางานภายในโรงงานฆาสัตว และโรงงานบรรจุภัณฑเน้ือสัตวของหลายประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนี และสเปน คนงานบรรจุภัณฑเน้ือสัตวของบริษัท Tyson, JBS, Cargill และ Smithfield ถูกจัดใหอยูในกลุมเส่ียงสูง หลังพบ
คนงานเกือบ 59,000 คนยืนยันติดเช้ือโควิด-19     ในสหรัฐอเมริกา โรงงานบรรจุภัณฑพบผูติดเช้ือโควิด 236,000-310,000 ราย (หรือคิดเปนรอยละ 6-8 ของ
จํานวนแรงงานท้ังหมด) เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563    ภัยคุกคามตอสุขภาพจากการทํางาน ลวนเปนตัวเรงการแพรกระจายของเช้ือโรค เชน ช่ัวโมง
การเขางานตอเน่ืองยาวนานและการใกลชิดกันระหวางคนงาน คนงานขาดอุปกรณปองกัน สภาพแวดลอมภายในโรงงาน การใชยานพาหนะรวมกัน และ
การอาศัยอยูในหอพักท่ีเดียวกัน    ปญหาความไมเทาเทียมกัน ยังสงผลตอการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยกตัวอยางเชน คนงานสวนใหญในโรงงานผลิต
เน้ือสัตว เปนแรงงานขามชาติและคนงานจากชนกลุมนอย ถูกพบวาเปนผูไดรับผลกระทบจากการถูกใชแสวงหาผลประโยชน

2.5 ภัยคุกคามจากการทํางาน     
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Brave New Life Project (BNLP)     เปนโครงการท่ีตองการสนับสนุนใหแรงงานในรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เปล่ียนไปประกอบอาชีพท่ีต้ังอยู
บนหลักมนุษยธรรม ความย่ังยืน และความม่ังค่ัง แทนการทํางานในอุตสาหกรรมการเกษตรปศุสัตว โดยทางโครงการสงเสริมบริการ ทรัพยากร และเคร่ืองมือท่ีจะ
ชวยใหแรงงานจากภาคเกษตรปศุสัตวและครอบครัวของแรงงาน เปล่ียนผานสูชีวิตท่ีดีข้ึนไดสําเร็จ พรอมอบรมการเขียนเรซูเมสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ
งาน และการสนับสนุนใหคนงานมองหางานทําใหม
 
โครงการ BNLP นําแนวทางการจัดหางานมาจากรูปแบบ Individual Placement and Support (IPS) ซ่ึงมุงสนับสนุนการจางงานบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
(เชน โรคจิตเภท โรคไบโพลาร หรือโรคอารมณสองข้ัว และภาวะซึมเศรา) คนงานโรงงานแปรรูปเน้ือสัตวหลายคนท่ีเขารวมโครงการ BNLP เปนแรงงานขามชาติ 
ซ่ึงถูกจํากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึงสวัสดิการทางดานสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแรงงานขามชาติตองทนทํางานจํานวนหลายช่ัวโมง และ
ถูกกดดันดวยโควตาและความเร็วในการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สวนใหญพบวา นายจางหรือสหภาพแรงงานทําหนาท่ีไดไมดี ในการเปนตัวแทนของแรงงานขามชาติ 
กอใหเกิดความรูสึกขุนเคืองภายในสถานประกอบการแปรรูปเน้ือสัตว โครงการ BNLP จึงตองการสนับสนุนแรงงานและแนะนําแรงงานท่ีเขารวมโครงการ 
รูจักกับองคกรวิชาชีพท่ีชวยใหคําแนะนําในการรักษาปญหาสุขภาพ พรอมมอบโอกาสการจางงานให

อาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนภายในฟารมปศุสัตวและฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

จากขอมูลขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organisation : ILO) พบวา คนงานเพาะเล้ียงสัตวน้ําอยางนอย 170,000 ราย เสียชีวิตทุกป       
แมวาขอมูลเก่ียวกับสัดสวนของการทํางานในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีอยูอาจยังไมเพียงพอ นอกจากน้ี ตัวเลขการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และโรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม ยังมีสูงกวาตัวเลขท่ีถูกรายงานอยางกวางขวาง สะทอนใหเห็นวา สุขภาพและความปลอดในการทํางานของแรงงาน อาจเลวรายกวาสถิติทางการท่ีปรากฏอยู
ยกตัวอยางเชน ตัวเลขการบาดเจ็บระหวางปฏิบัติหนาท่ี ภายในโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว ไมไดถูกรายงาน เน่ืองจากผูไดรับบาดเจ็บเปนแรงงานท่ีไมไดจดทะเบียน หรือมาจาก
ครอบครัวยากจน สาเหตุเหลาน้ี ทําใหนายจางสามารถควบคุมลูกจางท่ีกลัวสูญเสียงานไดอยางเต็มท่ี งานในฟารมปศุสัตวและฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ลวนตองใชแรงงานเปนหลัก
ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก อาการเหน่ือยลา เคร่ืองมือท่ีไดรับการออกแบบไมดี สภาพพ้ืนท่ีท่ีสรางความยากลําบากในการปฏิบัติงาน สภาพอากาศเลวราย และปญหา
สุขภาพท่ัวไป ยกตัวอยางเชน คนงานในโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว ตางตองรับมือกับความเส่ียงจากการใชเคร่ืองจักรท่ีความเร็วสูง มีรายงานฉบับหน่ึงพบวา คนงานแปรรูปเน้ือสัตว
เปนพนักงานกลุมเส่ียง ท้ังในดานสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงการถูกขมเหงและถูกปฏิบัติดวยความไมเปนธรรมในท่ีทํางาน
 
คนงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 19 ลานคนท่ัวโลก ตางตองเผชิญหนากับสภาพการทํางานท่ีเปนอันตราย รวมถึงการไดรับบาดเจ็บและการเสียชีวิต ซ่ึงมีสาเหตุหลากหลาย ไดแก 
การจมน้ํา การถูกไฟฟาช็อต การบาดเจ็บจากการถูกทับ การไดรับสารพิษไฮโดรเจนซัลไฟด และการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะอยางรุนแรงจนเสียชีวิต     แตอุบัติเหตุสวนใหญ
กลับไมเคยถูกรายงาน โดยเฉพาะในประเทศรายไดต่ําและปานกลาง     โดยอุบัติเหตุสวนใหญท่ีไมเคยไดรับการรายงานเกิดข้ึนกับแรงงานท่ีมีความเส่ียง เชน ผูหญิง กลุมชาติพันธุ
เด็ก คนงานตามฤดูกาล แรงงานขามชาติ แรงงานจากชนบทหรือพ้ืนท่ีหางไกล

เขา้ดแูลชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติ
และมอบโอกาสการจา้งงานแกค่นงาน
ผลติภณัฑแ์ปรรปูเนื�อสัตว์
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ปญหาสุขภาพจิตหลายอยาง เปนผลมาจากอาการปวยท่ีระบุไวในรายงานฉบับน้ี ยกตัวอยาง คนงานโรงงานฆาสัตวและบรรจุภัณฑเน้ือสัตว การทํางานในพ้ืนท่ีคับแคบ 
ไดรับคาจางต่ํา และเส่ียงตอการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ เชน การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือผลกระทบทางดานจิตใจ     ความไมม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงมีตนตอมาจากระบบ
ปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และการขยายตัวของหวงโซอุปทาน ไดนําไปสูปญหาสุขภาพจิตในคนงาน เชน ความรูสึกไมแนนอน ความวิตกกังวล และความเครียดในการรักษา
จํานวนอาหารและทําใหอาหารมีเพียงพอสําหรับอนาคต     ภาวะน้ําหนักเกิน โรคอวน และโรคไมติดตอเร้ือรัง ท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคเน้ือสัตวมากเกินไป มีความ
เก่ียวของกับปญหาสุขภาพจิตท้ังส้ิน     อีกท้ังยังพบความเช่ือมโยงระหวางการไดรับสารพิษ จากยาฆาแมลงกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวและสถิติการฆาตัวตาย 
ซ่ึงสูงถึงรอยละ 14-20 ของการฆาตัวตายท่ัวโลก     อัตราการฆาตัวตายในเกษตรกร แรงงานภาคเกษตร และครอบครัวยังสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับแรงงานในอุตสาหกรรมอ่ืน 
และมีหลักฐานอ่ืนท่ีช้ีใหเห็นวา อาจเส่ียงมีปญหาดานสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถูกกระตุนท้ังจากส่ิงแวดลอมทางกายภาพและปญหาทางเศรษฐกิจ

ภาพ : ไกอายุ 7 วัน ถูกเล้ียงอยูในโรงเรือนระบบปด (เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก)

ปญหาสุขภาพจิต
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บทน้ีจะกลาวถึงแนวทางปฏิรูประบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีฝงรากลึกไปสูการเสริมสรางระบบเล้ียงสัตว ท่ีจะชวยหลอเล้ียงและฟนฟูสุขภาวะของโลก 
ผาน 9 แนวทางการเปล่ียนผานอยางเปนระบบ ท่ีมีศักยภาพในการทําใหเกิดประโยชนทางสุขภาพสูงสุด ผาน 5 เสนทางท่ีบรรยายไวแลวในรายงานฉบับน้ี

เราใชงบประมาณ 9 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ท่ัวโลกในการจัดการอาหาร แตตนทุนท่ีแทจริงกลับสูงกวาเทาตัว (19.8 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ) โดย 7 ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ เปนตนทุนทางส่ิงแวดลอม (การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาดินเส่ือมโทรม และการปนเปอนของสารอันตรายในน้ํา) 
11 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ เปนตนทุนดานสุขภาพ (ตลอด 5 เสนทาง สูผลกระทบทางสุขภาพท่ีบรรยายไวในรายงาน) และตนทุนทางเศรษฐกิจอีก 1 ลานลาน     อยางไร
ก็ตาม ตนทุนเหลาน้ีกลับไมถูกนําไปคํานวณในโมเดลธุรกิจของระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ในขณะท่ีหลายบริษัทท่ัวโลก สรางกําไรมหาศาลจากการผลิตปศุสัตวเชิง
อุตสาหกรรม ตนทุนดานสุขภาพท่ีรายงานฉบับน้ีไดนําเสนอ เชน การทําความสะอาดทางน้ํา การแพรกระจายของแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะและเช้ือโรคจากสัตวสูคน 
ภาวะทุพโภชนาการ และโรคท่ีมากับอาหาร กลับตกเปนภาระของผูเสียภาษี

ความพยายามในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) อันไดแก การจัดการภาวะโลกรอน การลดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอม การแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ จะสําเร็จไมได หากระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมยังดําเนินอยู เราตองแกไขท่ีตนตอปญหา ไมใชท่ีผลกระทบทางสุขภาพตอมนุษย สัตว และโลก ท่ีตามมา 
จากการมีระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม น่ันความหมายวาการยุติการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมท่ีโหดราย อยุติธรรม และไรมนุษยธรรม และการเปล่ียนผานสูระบบ
ปศุสัตวท่ีมีความเปนมนุษยธรรม มีประโยชนตอสุขภาพ และย่ังยืน ตองเกิดข้ึน การปรับเปล่ียนกรอบความคิดใหตระหนักวา สุขภาวะของโลกและหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง
เปนสวนหน่ึงของการสรางสุขภาวะและความเปนอยูท่ีดี รวมถึงความสุขสําหรับมนุษย
 
กรอบความคิดท่ีวา “เราหลอเล้ียงโลก” หรือ “มุงเนนผลิตภาพ” ซ่ึงใสใจแคปริมาณของอาหารจากปศุสัตวและอาหารท่ีใหแคลอร่ีสูงมีใหเห็นท่ัวไป ซ่ึงเปนกรอบความคิด
ท่ีถูกขับเคล่ือนดวยการแสวงหาผลกําไรและขอสันนิษฐานวา โลกตองมีฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตอจํานวนประชากรโลกท่ีมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน
และตองการบริโภคเน้ือสัตวในราคาถูก ซ่ึงมุงเนนการผลิตสูงสุด โดยแทบไมใสใจสวัสดิภาพสัตวและมุงเนนการสงออกเปนหลัก ในขณะท่ีภาคการผลิตสวนใหญ กระจุกตัว
อยูเพียงไมก่ีประเทศ ผานไมก่ีบริษัท และถูกขับเคล่ือนโดยประเทศซีกโลกเหนือ นโยบายควรสนับสนุนการเปล่ียนผานทางกรอบความคิด ใหยุติการสนับสนุนปศุสัตว ท่ีไมมี
ประโยชนตอสุขภาพ สรางความทุกขทรมานแกสัตว และสรางความเส่ือมโทรมแกส่ิงแวดลอม สูระบบปศุสัตวท่ีมีมนุษยธรรม เปนธรรม และย่ังยืน

3.1 ปรับเปลี�ยนกรอบความคิด

3.2 ปรับเปลี�ยนต้นทุนที�แท้จริงและราคา

3. ปฏิรูประบบปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม :
โอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตมนุษย์
สุขภาพของโลก ตลอดจนสุขภาพ
และความเป�นอยู่ของสัตว์ที�ดีขึ�น
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ดังน้ัน มีความจําเปนท่ีจะตองผลักดัน ใหเกิดการรวมเอาราคาตนทุนความเสียหายทางสังคม และส่ิงแวดลอมเขาไปไวในตนทุนการประกอบกิจการ และราคาอาหารมากข้ึน 
หากเกิดข้ึนจริง อาหารจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม จะมีราคาสูงกวาฟารมปศุสัตวท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี ตามหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูงและมาตรฐานส่ิงแวดลอม ผูกําหนด 
นโยบายมีบทบาทสําคัญในการปรับเปล่ียนเงินอุดหนุนภาคการเกษตร เพ่ือใหเงินท่ีออกโดยภาครัฐ ถูกนําไปใชเพ่ือผลิตสินคาสาธารณะ รวมถึงสงเสริมการเปล่ียนผาน
จากระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไปสูระบบปศุสัตวเชิงฟนฟูและยึดแนวทางปฏิบัติของระบบนิเวศเกษตร จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบวารอยละ 87 ของเงินอุดหนุนภาคการเกษตรท่ัวโลก ซ่ึงมีมูลคาเทากับ 540 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตอป สรางภัยคุกคามตอสุขภาวะของโลก ความเปนอยูของมนุษยและสัตว ยกตัวอยางเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเพียงฟารมปศุสัตวท่ีไดรับประโยชนจากนโยบาย
เงินอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สําหรับการปลูกถ่ัวเหลืองและขาวโพดท่ีถูกนําไปผลิตเปนอาหารสัตว ระหวางป พ.ศ. 2540–2548 ฟารมปศุสัตวสามารถประหยัดตนทุน 
ไดประมาณ 3.9 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป เน่ืองจากผูประกอบการสามารถซ้ือขาวโพดและถ่ัวเหลืองในราคาท่ีถูกลงกวารอยละ 5-15 จากคาใชจายเฉล่ียในการดําเนินงาน 
สงผลใหธุรกิจปศุสัตวรายใหญสามารถลดตนทุนไปได ปละเกือบ 4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ นับต้ังแตป พ.ศ. 2540     จึงเทากับวา ผูเสียภาษีชาวอเมริกัน กําลังชวยเหลือธุรกิจ 
ฟารมปศุสัตว และสนับสนุนจุดจบของเกษตรกรรายยอย ท่ีมองเห็นความคุมคาของการเล้ียงสัตวดวยระบบเล้ียงแบบปลอยอิสระ มีมนุษยธรรมและย่ังยืน มากกวาการปลูก 
ขาวโพดและถ่ัวเหลืองเพ่ือนําไปผลิตเปนอาหารสัตว
 
เคร่ืองมือทางการเงิน อาทิ การจัดเก็บภาษี และส่ิงจูงใจในรูปแบบตัวเงิน ยังถูกใชเพ่ือคํานวณหาตนทุนท่ีแทจริงของอาหารจากฟารมปศุสัตว ยกตัวอยางเชน การคํานวณภาษี 
เพ่ิมสําหรับอาหารปศุสัตวท่ีไมเปนประโยชนตอสุขภาพ และมาจากกระบวนการผลิตท่ีปราศจากมนุษยธรรม และนําเอารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนไปใชอุดหนุนราคาของอาหารท่ีเปน 
ประโยชนตอรางกาย และมาจากกระบวนการผลิตท่ีเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเขาถึงอาหารอยางเทาเทียมกัน ในประเทศท่ีมีการ 
คิดภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) สําหรับอาหารจากปศุสัตว มีการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) สําหรับอาหารท่ีถูกผลิตข้ึนจากกระบวนการท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน และเปนประโยชน 
ตอสุขภาพ ในขณะท่ีภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) จะถูกปรับข้ึน หากเปนผลิตภัณฑเน้ือสัตวท่ีมาจากระบบอุตสาหกรรม
 
ผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพจากอาหารปศุสัตว และตนทุนการผลิตตกเปนภาระของกลุมคนจนและกลุมผูเสียเปรียบในสังคม กอใหเกิดความไมเสมอภาคทางสุขภาพ 
ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐบาลควรบริหารจัดการใหประชาชนยากจน มีความสามารถในการจาย (Affordability) และความสามารถในการเขาถึง (Access) อาหารท่ีเปนประโยชน 
ตอสุขภาพและย่ังยืน ผานโครงการคุมครองทางสังคมของภาครัฐ อาทิ บัตรกํานัล (Voucher) เงินสด โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน โครงการชวยเหลือ
ทางโภชนาการ ผานการลงทุนโครงสรางทางสังคมและระบบตาขายความปลอดภัย (Safety Net) ซ่ึงเปนระบบรองรับและชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาเศรษฐกิจ 
หรือไมสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐ การสรางสภาพแวดลอมดานอาหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาส่ิงแวดลอม และการเขาถึงอาหารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ
และมีคุณคาทางโภชนาการ เชน ผลไมสดและผักสําหรับกลุมคนเปราะบาง

การเปล่ียนผานอยางเปนธรรม สําคัญมากสําหรับการเขาสูระบบปศุสัตวท่ีใสใจหลักสวัสดิภาพสัตว นิเวศเกษตรเชิงฟนฟู การเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง และ
แบบฟนฟู เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร คนงานในภาคเกษตร คนงานโรงฆาสัตว คนงานแปรรูปเน้ือสัตว และกลุมผูเสียเปรียบในสังคม ดวยการจัดสรรส่ิงจูงใจในรูปแบบตัวเงิน 
การสนับสนุน ระบบตาขายความปลอดภัย และโครงการคุมครองทางสังคม หากทําไดจริง กลุมผูไดรับผลกระทบจากระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม อาจกลายเปนกระบอกเสียง
สําคัญ หากมีการสงเสริมความเสมอภาคใหเปนเร่ืองสําคัญลําดับแรก เกษตรกรและคนงานหลายคนรูสึกติดกับและเหมือนชีวิตถูกคุกคาม และเอารัดเอาเปรียบโดยกลุมคน
มีอํานาจ ไดแก ผูจัดจําหนายสารเคมีทางการเกษตรรายใหญ และกลุมผูซ้ือสินคาปศุสัตว การเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม รวมถึงการสงเสริมความเสมอภาคตลอดความสัมพันธ
หวงโซอุปทานปศุสัตว และพัฒนาอํานาจการตอรองของกลุมผูผลิตรายยอย
 
นอกจากน้ี ควรมีการสนับสนุนการเปล่ียนผาน สําหรับเกษตรกรท่ีไมตองการทํางานในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เชน ผูท่ีตองการสรางความหลากหลาย ในกระบวนการผลิต
ของระบบปศุสัตวเชิงฟนฟูและระบบนิเวศการเกษตร และเขาสูระบบพืชกรรมสวน และปาไมปศุสัตว จํานวนประชากรเกษตรกรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวทุกมุมโลก นับเปนโอกาส
ท่ีดีในการสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม เขาสูระบบการเกษตรท่ีมีมนุษยธรรมและย่ังยืน แมวาการเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม จะเปนส่ิงสําคัญทุกภูมิภาคและทุกประเทศ แตแนวทาง
การจัดควรถูกปรับใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริงในแตละพ้ืนท่ี ท้ังในแงวัฒนธรรมและภูมิประเทศ อีกท้ังยังตองเคารพสิทธิของชุมชนทองถ่ิน และการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของสมาชิกชุมชน องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) และธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางทวีปอเมริกา (Inter-American
Development Bank) ระบุวา การเปล่ียนผานไปสูการผลิตอาหารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ มีมนุษยธรรม และย่ังยืนในละตินอเมริกาและแคริบเบียน ชวยลดการบริโภค
เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากนม และเพ่ิมการบริโภคเน้ือจากพืช จะชวยสรางงานประจํากวา 19 ลานตําแหนง แมจะนอยกวาตําแหนงท่ีมีอยูในปศุสัตว ฟารมสัตวปก และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากนม 4.3 ลานตําแหนงก็ตาม

3.3 การเปลี�ยนผ่านที�เป�นธรรม
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การบริหารจัดการระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไดเปล่ียนไปอยางมาก ตลอดระยะเวลา 70 ปท่ีผานมา หลังทําการเปดตลาดสินคาเกษตรเสรี เปล่ียนอาหารเปนสินคา และ
เกิดการรวมธุรกิจของกลุมผูมีอํานาจและอิทธิพล ในขณะท่ีเกษตรกรรายยอย เกษตรกรผูเล้ียงสัตว ประชาชนท่ัวไป คนงานแปรรูปเน้ือสัตว คนงานบรรจุภัณฑ คนงาน
ตามฤดูกาล และแรงงานขามชาติ ซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบท้ังดานการดํารงชีพ สุขภาพ และความเปนอยู จากการกําหนดนโยบายและปฏิบัติ แตกลับไมไดเขาไปมีสวน
ในการตัดสินใจ
 
บริษัทผลิตเน้ือรายใหญระดับโลก เชน JBS, Tyson Foods, Cargill และ Smithfield แปรรูปรอยละ 85 ของเน้ือวัวท้ังหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามดวยเน้ือหมู  (รอยละ 
71) และไก มากกวาคร่ึงหน่ึงถูกสงไปยังท้ังส่ีบริษัท     ซ่ึงลวนแตสรางมายาคติ เร่ืองทางเลือกผูบริโภคข้ึนมา ดวยการนําเสนอแบรนดผลิตภัณฑเน้ือสัตวกวา 60 แบรนด      
ปรากฏการณการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลาว ซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ กอใหเกิดตนทุนภายนอกทางดานสุขภาพและความย่ังยืน และกําลังถลุงงบประมาณรัฐ 
(บทท่ี 3.2) อํานาจและอิทธิพลของบริษัทเพียงไมก่ีแหง (แตควบคุมกิจกรรมหลายตัวท่ีเกิดข้ึนตลอดหวงโซของอุตสาหกรรมปศุสัตว เชน ฟารมปศุสัตว การผลิตอาหารสัตว 
การจัดสงผลิตภัณฑเน้ือสัตวไปยังแบรนด) ไดแผกระจายไปท่ัวระบบปศุสัตวอุตสาหกรรม และสงผลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล การจัดทํางานวิจัย การวางแผนการเงิน 
เปนอยางย่ิง มิหนําซ้ํา ผูเลนรายใหญในอุตสาหกรรมปศุสัตวยังสามารถกีดกัน ปดตก หรือกําหนดทิศทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซ่ึงควรถูกรางข้ึน เพ่ือปกปองสาธารณะ
ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม สาธารณสุข และเศรษฐกิจท่ีตามมาจากการดําเนินธุรกิจปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม
 
บริษัทเหลาน้ีไดรับเงินลงทุนจํานวนมากจากภาคเอกชน ระหวางป พ.ศ. 2558–2563 บริษัทผลิตเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากนม ไดรับเงินสนับสนุนจํานวนมากกวา 478 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุน ธนาคาร และกองทุนบําเหน็จบํานาญท่ัวโลก รวมแลวมากกวา 2,500 แหง ท้ังในรูปแบบการใหสินเช่ือ การรับ 
ประกันภัย หรือการใหเงินกูยืมแบบหมุนเวียน โดยบริษัทสวนใหญต้ังอยูในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ     งานวิจัยลาสุดพบวา นักลงทุนกวา 3,000 ราย มอบเงินกวา 228 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหแกบริษัทผลิตภัณฑเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากนมรายใหญ 35 แหง นอกจากการลงทุนแลว ระหวางป พ.ศ. 2558–2563 มีการปลอยสินเช่ือรวมแลวก 
วา 167 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากธนาคารกวา 200 แหง ไปยังบริษัทรายใหญดังกลาว โดยธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจักร เปนผูสนับสนุน 
เงินกูมากกวารอยละ 51 ของวงเงินสินเช่ือ
 
การปรับเปล่ียนเพ่ือลดทอนอํานาจของบริษัทรายใหญในอุตสาหกรรมปศุสัตว รวมถึงลดอิทธิพลเหนือกฎหมาย ควบคุมระบบอาหารและตลาดกลาง จึงเปนเร่ืองเรงดวน
ท่ีตองรีบลงมือจัดการ

การคาอาหารจากปศุสัตวท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนจาก 64 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2563 มาอยูท่ี 173 พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 16 ของการคาผลิตภัณฑทางการ 
เกษตรและอาหารท่ัวโลก และมีประเทศสงออกสําคัญ 5 ราย ไดแก สหภาพยุโรป (คิดเปนรอยละ 21 ของการคาอาหารจากปศุสัตวท้ังหมดของโลกในป 2561) สหรัฐอเมริกา 
(รอยละ15) นิวซีแลนด (รอยละ 10) บราซิล (รอยละ 9) ออสเตรเลีย (รอยละ 8) ในขณะท่ีจีนและญ่ีปุน เปนประเทศนําเขาอาหารจากปศุสัตวรายใหญท่ีสุดของโลก คิดเปนรอย 
ละ 17 และ 10     ตามลําดับการคาผลิตภัณฑเน้ือสัตวท้ังหมด ถูกครอบงําโดยบริษัทขามชาติ หรือสหกรณรายใหญเพียงไมก่ีแหง บริษัทขามชาติดังกลาว ไดแก JBS, Tyson 
Foods, Cargill, Dairy Farmers of America, Smithfield, Fonterra, Nestlé, Lactalis, Arla, Campina-Friesland, Yili, Danish Crown, Vion, Saputo, BRF และ Marfrig
 
ปจจุบัน การคาระหวางประเทศและสัญญาการลงทุนสวนใหญ สนับสนุนอาหารท่ีมาจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และอาหารแปรรูปหนัก (Ultra-processed Food) และ 
สนใจแคอํานาจของผูนําภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมก่ีราย     วัตถุประสงคของนโยบายการคาไมไดตองการสรางความย่ังยืนหรือการมีสุขภาวะท่ีดี แตกลับมุงเนนการเจริญ 
เติบโตของเศรษฐกิจ รายได การสรางงาน และรายไดจากการสงออกเปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงในท่ีสุดก็นําไปสูการครอบงํา ของระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม มากกวาการปฏิรูประบบ 
การปรับเปล่ียนวิถีปศุสัตวด้ังเดิมใหเปนแบบอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศรายไดสูง รายไดปานกลาง และรายไดต่ํา ทําใหเกษตรกรรายยอย-ปานกลาง ไมสามารถประกอบอาชีพ 
ตอไปได เพราะไมอาจแขงขันกับบริษัทเอกชนรายใหญได
 
การปรับเปล่ียนนโยบายการคาท่ีสงเสริมสุขภาวะท่ีดี สะทอนตนทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีแทจริง จากการทําปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมน้ัน เปนเร่ืองจําเปน หากไมลงมือทํา 
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการคา จะบอนทําลายมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว สุขภาวะของโลกและมนุษยตอไป รายงานฉบับลาสุด     อธิบายถึงความจําเปน สําหรับผูกําหนดนโยบาย
ในการพิจารณาผลกระทบ ของมาตรการกีดกันการคาทางภาษี (Trade Tariffs) ตอการประชาสัมพันธและนําเขาอาหารแปรรูปหนัก รวมถึงการลดราคาอาหารมีคุณคาทาง 
โภชนาการ ซ่ึงในท่ีสุด การปรับเปล่ียนนโยบายน้ี จะสงผลดีตอกลุมคนยากจนท่ีสุดของสังคม การท้ิงอาหารในตลาดของยุโรป (นมผงและอาหารสัตว เชน ขาวสาลี ขาวโพด และ 
อ่ืน )ๆ ทําใหเกิดการกดราคาอาหารในตลาดทองถ่ิน     ย่ิงสงเสริมใหเกิดการผูกขาดตลาดระดับโลก และขับเคล่ือนมาตรฐานสุขภาพและโภชนาการ ในปจจุบัน ขอกําหนดของ 
องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ยังไมไดอางอิงหลักสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงยังคงเปนชองโหวสําคัญท่ีตองไดรับการแกไข เน้ือหาในขอตกลงการคา 
แบบทวิภาคีควรมีการระบุถึงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง เชน การกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว

3.5 ปรับเปลี�ยนการค้า

3.4 ปรับเปลี�ยนอํานาจและอิทธิพล
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ดานบวก 
สุขอนามัย
รสชาติ
กล่ิน

ความพึงพอใจ

1. โภชนาการ
การบริโภคอาหาร

การด่ืมน้ํา
คุณภาพและความหลากหลาย

ของอาหาร

ดานลบ 
ความหิวโหย
ความกระหาย
อาการปวย
ความอึดอัด

ดานบวก 
ความรอน
ความสุข
สบายทาง
กายภาพ

2. ส่ิงแวดลอม
อุณหภูมิ พ้ืนท่ี คุณภาพอากาศ
แสงสวาง เสียง วัสดุรองพ้ืน

และอุปกรณกระตุนพฤติกรรม
ทางธรรมชาติ

 

ดานลบ 
ความรอน

ความไมสบาย
ทางกายภาพ

5. สภาพจิตใจ

ดานบวก
ความสะดวกสบาย

สมรรถภาพ
ในการดําเนินชีวิต
ความมีชีวิตชีวา

3. สุขภาพ
โรค อาการบาดเจ็บ โรคทาง

พันธุกรรม สภาพรางกาย และ
สมรรถภาพทางกายภาพ

ดานลบ 
ความเจ็บปวด
ความออนแอ
การเจ็บปวย

ความเหน่ือยลา

ดานบวก 
ความสงบ

การมีสวนรวม
การแสดงถึงความรัก
ความสนุกสนาน

4. พฤติกรรมปฏิสัมพันธ
ทางสังคม (สัตวและมนุษย)

และส่ิงแวดลอมกระตุน

ดานลบ 
เหงา

หงุดหงิด
โมโห

ซึมเศรา

การลดผลกระทบทางสุขภาพ ท่ีมีสาเหตุมาจากระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม สามารถทําไดดวยการกําหนดแนวปฏิบัติใหต้ังอยูบนหลักสวัสดิภาพสัตว เพ่ือลดภาวะตึงเครียด
พัฒนาระบบภูมิคุมกัน และชวยใหสัตวมีความสามารถในการตานทานตอโรคไดมากข้ึน ผูผลิตปศุสัตวควรปฏิบัติในการเล้ียง ขนสง และฆาสัตวตามมาตรฐานข้ันต่ํา เชน Farm
Animal Responsible Minimum Standard (FARMS)     ท่ีกําหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวข้ันต่ํา สําหรับฟารมเน้ือวัว ฟารมเน้ือไก ฟารมโคนม ฟารมไกไข และฟารมสุกร
โดยมาตรฐาน FARMS ถูกกําหนดเพ่ือกําจัดสภาพการเล้ียงดูท่ีกอใหเกิดการทารุณกรรมสัตว เชน การใชกรงหรือคอก สภาพแวดลอมย่ําแย กระบวนการเล้ียงและผลิต
ท่ีสรางความเจ็บปวดแกสัตว การปรับปรุงพันธุกรรมสัตว การขนสงสัตวระยะไกล และการฆาสัตวโดยไมคํานึงถึงมนุษยธรรม มาตรฐานน้ีสามารถถูกนําไปปรับใชเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสัตวในฟารม เพ่ือพัฒนาหลักสวัสดิภาพสัตว และชวยใหสัตวมีชีวิตท่ีคุมคาแกการอยูได แมน่ันจะไมไดหมายความวา สัตวในฟารมจะมีชีวิตท่ีดี

3.6 ปรับเปลี�ยนสู่มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขั�นสูง

แผนผัง 18 – หลัก 5 ประการในการประเมินสวัสดิภาพสัตว ประการท่ี 1-4 
ช้ีวัดสุขภาพจิตของสัตวในประการท่ี 5 

พรอมนําเสนอตัวอยางสุขภาพจิตดานบวก และดานลบท่ีมีสาเหตุมจากหลักประการท่ี 1-4 
สัตวเล้ียงในระบบฟารมปศุสัตว ไมสามารถมีสุขภาพจิตท่ีดีได
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Roseli Nunes เปนถ่ินฐานต้ังเดิมต้ังอยูในรัฐมาตูโกรซู (Mato Grosso) ประเทศบราซิล ท่ีตอตานระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนแทบทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศในชวง 20 ป ท่ีผานมา พ้ืนท่ีถูกหอมลอมไปดวยฟารมปศุสัตวแบบเขมขนท่ีเขามาแทนท่ีพ้ืนท่ีปาไม รัฐมาตูโกรซู เปนรัฐมีฝูงวัวท่ีใหญท่ีสุดอันดับท่ีสาม
ของประเทศ (ประมาณ  31 ลานตัว) และผลิตถ่ัวเหลือง ขาวโพด และเสนใยฝายมากกวาทุกรัฐ Roseli Nunes ถูกมองวาเปนพ้ืนท่ีแสดงอารยะขัดขืนของชาวนา
และการยืนหยัดตอสูเพ่ือผืนดินตนเอง การตอสูในอดีตนําโดยกลุม Landless Rural Workers Movement (MST) เกิดข้ึนหลังภาครัฐเขายึดฝูงวัวในพ้ืนท่ีของ
ชาวนา ท่ีในยุคน้ันยังมีชีวิตไมตางจากทาส ท่ีดินเล้ียงสัตวขนาด 11,000 เฮกตารจึงถูกแบงออกอยางเทาเทียม สําหรับครอบครัวชาวนาจํานวน 331 ครอบครัว 
ทําใหแตละครอบครัวถือครองท่ีดินขนาด 25 เฮกตาร
 
ระบบนิเวศเกษตรใน Roseli Nunes เปนเหตุการณตรงกันขามกับพ้ืนท่ีลอมรอบ ท่ีถูกทําใหกลายเปนฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมไปหมดแลว ปจจุบัน Roseli
Nunes มีผลผลิตจากเกษตรกรรายยอย มีระบบนิเวศเกษตรกรรม การบริหารจัดการทุงหญา การผลิตเมล็ดพันธุ Creole การสงเสริมบทบาทของชาวนาผูหญิง 
การผลิตผลไมและผักหลากหลายชนิด รวมไปถึงการเพาะพันธุสัตวในฟารมพ้ืนเมืองโดยไมพ่ึงยา โดยมี Regional Association of Agroecological Producers 
ซ่ึงเปนสมาชิกของผูผลิตในระบบนิเวศเกษตรระดับภูมิภาค คอยใหการสนับสนุนการฝกอบรบใหกับครอบครัวใน Roseli Nunes เพ่ือสรางอธิปไตยทางอาหาร
(Food Sovereignty) ดวยการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตท่ีมีความเปนธรรม แมจะตองเจออุปสรรคมากข้ึนในชวงหลัง รวมถึงการสนับสนุน
ของภาครัฐท่ีเอนเอียงไปยังระบบอุตสาหกรรมมากกวา แตแนวทางของระบบนิเวศเกษตร ยังคงเปนทางเลือกท่ีตอบโจทยท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสุขภาวะ
ท่ีดีสําหรับครอบครัวชาวนาใน Roseli Nunes

ระบบนิเวศเกษตร เกษตรกรรมเชิงฟนฟู การเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง และปศุสัตวอินทรีย เปนระบบการจัดการท่ีคํานึงถึงการพัฒนาสุขภาพดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สงเสริมโภชนาการอาหารสําหรับกลุมคนยากจน และ
ฟนฟูสุขภาวะท่ีดีใหกลับคืนสูระบบ มีเกษตรกรเปนเจาของท่ีแทจริง เลือกใชสายพันธุสัตวพ้ืนเมือง หรือสายพันธุสัตวท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม ท่ีชวยใหสัตว
สามารถตานทานตอสภาพแวดลอมทองถ่ิน ในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก ระบบผลิตปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมไดเขามาแทนท่ีระบบปศุสัตวด้ังเดิม
 
หากมีการบริหารจัดการการเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง หรือระบบปาไมปศุสัตวท่ีใชวิธีปลูกตนไม หรือปลูกหญาในปาเพ่ือใหสัตวกินอยางเหมาะสม
และเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว ระบบดังกลาวจะกลายเปนแบบอยางของการจัดการปศุสัตวท่ีเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ การดํารงชีพของมนุษยหลาย
ลานคน ตางพ่ึงพิงระบบดังกลาวอยางไมมีทางเลือก และยังเปนแหลงอาหารสําคัญสําหรับทุกสถานการณ ยกตัวอยางเชน การบริหารจัดการระบบปาไมปศุสัตวท่ี
ดี จะชวยเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของอาหารสัตว สงเสริมสวัสดิภาพสัตว กระจายแหลงรายได และลดแรงกดดันในการรบกวนพ้ืนปาอ่ืน
 
การนําเงินอุดหนุนสําหรับระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไปใชสงเสริมระบบนิเวศเกษตร และเกษตรกรรมเชิงฟนฟูจะสรางผลประโยชนดานสุขภาพ
เปนอยางมาก ควรนําเสนอแรงจูงใจรูปแบบใหมและมอบรางวัลแกเกษตรกร ท่ีสามารถปรับเปล่ียนฟารมปศุสัตวของตนใหมีการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง
มีแนวปฏิบัติภายในฟารมท่ีหลากหลาย การใชประโยชนจากท่ีดินอยางเหมาะสม และกระตุนความสมบูรณของระบบนิเวศ ควรเปนเร่ืองท่ีหนวยงานภาครัฐ
ตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก

ชาวนาบราซลิใชร้ะบบนเิวศเกษตร
แทนการทําฟารม์ปศุสัตวเ์ชงิอตุสาหกรรม

 
3.7 ปรับเปลี�ยนสู่ระบบเกษตรกรรมฟ�� นฟูและระบบนิเวศเกษตร
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3.8 ปรับเปลี�ยนสู่วิถีการบริโภคที�ยั�งยืนและเป�นประโยชน์

การเปล่ียนผานสูการบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพและย่ังยืน ถือเปนแนวทางเดียวท่ีจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
และลดผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึน ระบบผลิตอาหาร การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนและย่ังยืน เปนรูปแบบการบริโภคอาหาร ท่ีจะชวยสงเสริมสุขภาพและความ
เปนอยูท่ีดีของมนุษยในทุกมิติ ลดแรงกดดันตอส่ิงแวดลอมและลดผลกระทบ พัฒนาสวัสดิภาพของสัตวในฟารม อีกท้ังยังตองเปนอาหารท่ีเขาถึงไดงาย ในราคาถูก
ปลอดภัย เปนธรรม และเปนท่ียอมรับในเชิงวัฒนธรรม
 
งานศึกษาลาสุดหลายช้ินไดช้ีใหเห็นวา การบริโภคอาหารจากพืช (Plant-based Food)  มากกวาเน้ือสัตว จะสงผลกระทบตอสุขภาพอยางย่ิง คณะกรรมการอีเอที-แลนเซ็ท
(EAT-Lancet Commission) พบวา หากเพ่ิมการบริโภคถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวเปลือกแข็ง ผลไมและผักเปนสองเทา พรอมลดจํานวนเน้ือแดงและน้ําตาลในม้ืออาหารลงคร่ึงหน่ึง
จํานวนผูเสียชีวิตกอนวัยอันควรจะลดลง 11 ลานคน     ในขณะท่ีงานศึกษาอีกช้ินพบวา ปจจัยเส่ียงจากรูปแบบการบริโภค สงผลใหประชากรเสียชีวิต 11 ลานคน และ
สูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) รวม 225 ลานป โดยปจจัยเส่ียงดังกลาว ไดแก การบริโภคเกลือโซเดียมเกินความตองการ การบริโภคธัญพืชท่ีไมไดผานการขัดสีในปริมาณต่ํา
กวาเกณฑ และการบริโภคผลไมนอยเกินไปในหลายประเทศ     อีกท้ังมีการประเมินไววารอยละ 80 ของโรคไมติดตอเร้ือรังน้ัน สามารถปองกันไดดวยการปรับเปล่ียน
กิจกรรมทางกาย (การเคล่ือนไหว) และพฤติกรรมบริโภคอาหาร 

การลดการบริโภคอาหารจากฟารมปศุสัตวเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวสูงกวาประเทศอ่ืน ๆ หากทําไดสําเร็จ การผลิตและบริโภค
อาหารจากฟารมปศุสัตวท่ัวโลกจะลดลง 50% ภายในป พ.ศ. 2583 ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายระดับสากล อาทิ การพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) ทศวรรษแหงการสงเสริม
โภชนาการ (Decade for Action on Nutrition) และความตกลงปารีส วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on Climate Change) เพ่ือสงเสริม
การบริโภคอาหารจากฟารมปศุสัตวในบางประเทศและบางภูมิภาค และลดการบริโภคอาหารจากฟารมปศุสัตวในประชากรบางกลุม          ความตองการโปรตีน
สามารถทําไดดวยการบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) ในขณะท่ีลดการผลิตและการบริโภคเน้ือสัตว
 
ในประเทศท่ีมีการบริโภคอาหารจากฟารมปศุสัตว เน้ือสัตวควรมาจากการทําฟารมปศุสัตวเชิงเกษตรนิเวศและฟนฟู ท่ีดําเนินตามหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง เพ่ือสราง
ประโยชนท้ังในมิติสุขภาพและความย่ังยืน นอกจากน้ี แมจะเปนระบบฟารมปศุสัตวเชิงเกษตรนิเวศและฟนฟู แตยังมีความจําเปนท่ีตองควบคุมไมใหสัตวเล้ียงในฟารม
กินพืชท่ีเปนอาหารมนุษย สัตวเล้ียงในฟารมควรกินเฉพาะพืชท่ีมนุษยไมสามารถบริโภคได (หญา ผลผลิตสวนเกิน ขยะอาหาร ซากพืช และอ่ืน ๆ) เน่ืองจากการ
แปลงโปรตีนจากพืชเปนโปรตีนจากสัตวใหมนุษยบริโภค ไมไดมีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติ และสรางผลกระทบดานความย่ังยืน

ภาพ : ผลิตภัณฑเน้ือสัตวท่ีวางจําหนาย
อยูในซูเปอรมารเก็ต ถูกพบวามีแนวโนมเช่ือมโยง
กับการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองในประเทศบราซิล
(เครดิตรูปภาพ : องคกรพิทักษสัตวแหงโลก / 
Julia Bakker)
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ความย่ังยืน

5. การเกิดประโยชนแกสังคม 
(ความม่ันคงทางอาหาร โภชนาการ
การพัฒนาชนบท สุขภาพหน่ึงเดียว)

1. อาหารมนุษยและอาหารสัตว ท่ีมาจาก
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ (ไมมีการแขงขัน
ระหวางอาหารมนุษยและอาหารสัตว 
ไมเปนอันตรายตอสัตวปา)

2. ความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว
(ปรับตัวไดเอง สายพันธุทนตอสภาพ
อากาศ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
กระบวนการผลิตสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ พรอมการ
เพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอน)

3. การใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ 
(ถ่ินท่ีอยูอาศัย ท่ีดิน น้ํา ดิน พลังงาน 
ยาปฏิชีวนะ การลดของเสีย ยาฆาแมลง
ปุย เทคโนโลยี การลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด และหลีกเล่ียง
ภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับสัตวปา)

4. การต้ังรับปรับตัวในทุกวิกฤตอาหาร
และอธิปไตยทางอาหาร (ทุกสวน
ของสังคม ไมใชแคการควบรวมกิจการ
แนวด่ิง เพ่ือต้ังรับภาวะช็อค)

1. โภชนาการ 
(การมีอาหารและน้ํา 
ในปริมาณเพียงพอและ
หลากหลาย)

2. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
(พ้ืนท่ี การปูพ้ืน อากาศ กล่ิน
อุณหภูมิ เสียง และแสงสวาง)

3. สุขภาพ (การบาดเจ็บ โรค
ความสามารถทางกายภาพ
พันธุกรรม กระบวนการผลิต
ท่ีสรางความเจ็บปวด)

4. พฤติกรรมปฏิสัมพันธ 
(กับส่ิงแวดลอม สัตวอ่ืน และ
มนุษย)

5. สภาพจิตใจ (ผลมาจาก
ประการท่ี 1-4 เชน ความ
สะดวกสบาย ความพึงพอใจ
ความสนใจ และความม่ันใจ)

หลักมนุษยธรรม

สัตวท่ีผลิตและบริโภคในพ้ืนท่ีจะมีการขนสงระยะส้ัน

การใชยาปฏิชีวนะอยางมีความรับผิดชอบ ชวยใหสัตวใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ

หลีกเล่ียงการปรับเปล่ียนพันธุกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม

สัตวควรถูกเล้ียงในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสายพันธุและพฤติกรรมทางธรรมชาติ

การเล้ียงสัตวแบบก่ึงเน้ือก่ึงไข หรือก่ึงเน้ือก่ึงนม (Dual Purpose) จะชวยลดการเจ็บปวดทุกขทรมานของสัตว และลดการสูญเสียไกไขตัวผู หรือลูกโคนม

ระบบอาหารขนาดเล็กลงและมีความเปนทองถ่ินมากข้ึน ชวยใหผูบริโภครูสึกเช่ือมโยงกับอาหารและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว

ผูมีอํานาจตัดสินใจของฟารมแตละแหง มีสวนรับผิดชอบตอการเล้ียงดูโดยตรง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของความตองการสัตว 
และบริหารจัดการความย่ังยืนทางการเงิน

การทําฟารมปศุสัตวขนาดเล็ก ความเปนเจาของโดยคนในชุมชน และการสงเสริมบทบาทของชุมชน พัฒนาความสามารถในการต้ังรับปรับตัว
กับความทาทาย (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดแคลนอาหาร การเกิดโรคอุบัติใหม) ท้ังในสัตวและมนุษย

สัตวท่ีมีคุณภาพชีวิตดี จะชวยใหคนในสังคมมีสุขภาพและชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน

เม่ือหลักสวัสดิภาพสัตวพัฒนาข้ึน สภาพแวดลอมการทํางานสําหรับเกษตรกรและเกษตรกรผูเล้ียงสัตว ก็จะดีข้ึนไปดวย

สัตวท่ีถูกเล้ียงในสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับหลักสวัสดิภาพข้ันสูง และสามารถปรับตัวเขากับสภาพทองถ่ินไดดีจะมีความอุดมสมบูรณและมีคุณภาพมากกวา
ซ่ึงจะชวยใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน และชวยทําใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี

การคัดเลือกสายพันธุ ควรใหความสําคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตวมากวาลักษณะการใหผลผลิต (Production Traits) เพ่ือชวยใหสัตวสามารถปรับตัว
เขากับสภาพทองถ่ิน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สัตวท่ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีกวา มีแนวโนมท่ีจะทนทานตอสภาพส่ิงแวดลอมท่ีรุนแรงกวาน้ี และโรคภัยไขเจ็บได 
สวนจํานวนสัตวท่ีปรับตัวไมไดก็มีนอยลง

สัตวท่ีเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ จะแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติอยางเต็มท่ี
สัตวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะสงผลใหสุขภาพดินและความหลากหลายทางชีวภาพมีเพ่ิมมากข้ึน

สัตวไมควรกินพืชท่ีเปนอาหารของมนุษย หรือไมควรถูกเล้ียงบนท่ีดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช ท่ีเปนอาหารของมนุษย ซ่ึงหมายความวาจํานวนสัตว
ท่ีจะถูกนําไปผลิตอาหารจะลดนอยลง และจะมีสัตวท่ีตองทุกขทรมานนอยลง

อาหารสัตวทองถ่ินและอาหารสัตวตามฤดูกาล สรางความหลากหลายทางอาหารใหแกสัตว พรอมกระตุนความสนใจและความพึงพอใจของสัตว

ในอนาคต สัตวจะตองมีชีวิตท่ีดีและถูกเล้ียงไวในระบบผลิตอาหารท่ีคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและความย่ังยืน สอดคลองกับหลักการระบบเกษตรเชิงนิเวศ
โดยหลักการดังกลาว ควรถูกนํามาใชเปนแนวทางสูอนาคตของระบบปศุสัตว ดังน้ี

ขณะน้ีเปนโอกาสสําหรับรัฐบาลท่ัวโลก ในการพัฒนาขอเสนอแนะทางโภชนาการท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยเนนย้ําถึงบทบาทสําคัญของโปรตีนจากพืช (Plant- 
based Protein) ในการตอบสนองความตองการทางโภชนาการ และทางวัฒนธรรมชาติและประชากร ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ นอกจากน้ี แผนปฏิบัติการดานการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (National Climate Action Plan) หรือการดําเนินการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสมัครใจของประเทศ (Nationally 
Determined Contributions : NDCs) และแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (National Adaptation Plan) ควรไดรับการปรับปรุงใหม ดวย 
การเพ่ิมขอมูลเก่ียวกับการผลิตเน้ือท้ังหมดภายในประเทศ เปาหมายการบริโภค นโยบายกํากับการบริโภคอาหารจากปศุสัตวท่ีคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม ประโยชนตอสุขภาพ 
และความย่ังยืน นโยบายควรแกไขผลกระทบดานสุขภาพ ท่ีมีสาเหตุมาจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ควบคูไปกับการแกไขปญหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคของ 
ประชาชน

แผนภาพ 19 – หลักเกณฑผลิตโปรตีนโดยคํานึกถึงหลักมนุษยธรรม (1) และความย่ังยืน (5) 
พัฒนาข้ึนโดยองคกรพิทักษสัตวแหงโลก     พรอมตัวอยางประกอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการเล้ียงสัตวในฟารม
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หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) ถูกนิยามไววาเปน “แนวทางการแกไขสุขภาพ ท่ีอาศัยความรวมมือแบบองครวมและเปนหน่ึงเดียว เพ่ือรักษาสมดุล และสราง
สุขภาวะท่ีดีสําหรับมนุษย สัตว และระบบนิเวศ โดยตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหวางสุขภาวะของมนุษย สัตวเล้ียง สัตวปา พืชพรรณ และส่ิงแวดลอมโดยรวม 
(รวมถึงระบบนิเวศ)”     ในขณะท่ีคํานิยามของหลักการสวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Welfare) ขยายและคาบเก่ียวกับหลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) โดยถูกนิยาม
ไววา “ความสัมพันธระหวางสวัสดิภาพสัตว สวัสดิภาพมนุษย ส่ิงแวดลอมทางกายภาค และส่ิงแวดลอมทางสังคม”     อีกท้ังยังเนนย้ําความเช่ือมโยงท้ังทางตรงและทางออม
ระหวางสวัสดิภาพสัตว สวัสดิภาพมนุษย และระบบเล้ียงสัตวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนและมนุษยธรรม

แนวคิดน้ี ไดรับแรงสนับสนุนลนหลามท้ังในระดับประเทศและระดับสากล พรอมมอบโอกาสในการขับเคล่ือนหลายภาคสวน และชุมชนในหลายระดับ ใหรวมมือกันเพ่ือพัฒนา
สุขภาวะและชีวิตความเปนอยูของทุกคนในสังคม โลก และสัตว โดยทุกภาคสวนตางเรียกรองใหเกิดการเปล่ียนแปลง ทางดานนโยบายเพ่ือการรักษาโรค (แนวทางการรักษา) 
ไปจนถึงนโยบายเจาะจงไปยังระบบ (แนวทางการปองกัน) เพ่ือศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดโรค ตลอดเสนทางสูผลกระทบทางสุขภาพ ท่ีระบุไวในรายงานฉบับน้ี
 
มีการประเมินวา 1 ดอลลารสหรัฐฯ ท่ีใชลงทุนในหลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) จะสรางประโยชนในระดับชาติท่ีมีมูลคา 5 ดอลลารสหรัฐฯ ผาน GDP ท่ีปรับตัวสูงข้ึน
และประโยชนในระดับปจเจกบุคคล     ยกตัวอยางเชน คาใชจายในการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคไขหวัดนก (Avian Influenza) ในประชาชน สูงกวาคาใชจาย สําหรับ
การฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคในสัตวปก เงินท่ีเหลือสามารถนํามาใชพัฒนาความสามารถในการตานทานภาวะช็อคทางสาธารณสุขได การสงเสริมใหมนุษย ส่ิงแวดลอม และสัตว 
มีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) อาจชวยลดคาใชจายสําหรับการเฝาระวังและการส่ือสารความเส่ียงโรคไดรอยละ 10-30

3.9 ปรับเปลี�ยนสู่หลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหนึ�งเดียว (One Health, One Welfare)

แผนภาพ 20 – หลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Health, One Welfare)
จะชวยสงเสริมใหการกําหนดนโยบาย การลงทุน และงานวิจัยแกไขผลกระทบ

ดานสุขภาพหลายอยาง
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ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะ
จัดการการใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว

เพ่ือลดภัยเส่ียงตอสุขภาพ
อันเกิดมาจากแบคทีเรียค้ือยา

ลดโรคที่เกิดขึ้นจากมนุษย
ปองกันและควบคุมการเกิดโรคท่ีมาจาก
การแพรกระจายของเช้ือโรคในสัตว เพ่ือชวยรักษาชีวิต
และการดํารงชีพของประชากรโลกหลายลานคน

รวมมือกับภาคสวน
เขารวมการลงทุนดานสาธารณสุขกับหลาย
ภาคสวนเพ่ือลดโอกาสเส่ียงตอสุขภาพ 
และภาระท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน 
ฟารมปศุสัตว และระบบนิเวศ

เลือกใชแนวทางที่ตะหนักถึงบทบาทของชาย-หญิง
สงเสริมบทบาทของผูหญิงในการตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ
เพ่ือสรางประโยชนดานสุขภาพ สําหรับประชาชน 
สัตว และส่ิงแวดลอม

จัดการจุดเชื่อมตอของปศุสัตว-ธรรมชาติ
จัดการจุดเช่ือมตอกัน ระหวางการทําปศุสัตว และธรรมชาติ

ใหเกิดประโยชนรวมกัน ระหวางธรรมชาติ
มนุษย และสัตว

สงเสริมความปลอดภัยทางอาหาร
รักษาอาหารใหปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะท่ีดีข้ึน

ของส่ิงแวดลอม และมนุษย

ดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพ
ของสัตวในฟารม

ดูแลสัตวในฟารมใหสุขภาพแข็งแรง และ
มีความเปนอยูท่ีดี

เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขภาวะท่ีดี ท้ังสําหรับ
สัตว มนุษย ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ

ลงทนุในหลักการ
สขุภาพหนึง่เดยีว



ตลอดรายงานฉบับน้ี องคกรพิทักษสัตวแหงโลก นําเสนอความสําคัญของการกําหนดนโยบาย และการลงมือสรางความเปล่ียนแปลงโดยภาครัฐ (ท้ังในระดับโลก 
ภูมิภาค ชาติ และทองถ่ิน) เพ่ือตระหนักถึงตนทุนท่ีแทจริง ของระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และสงเสริมความเทาเทียมกัน เพ่ือไมใหระบบปศุสัตวท่ีดีตอสุขภาพ 
มีมนุษยธรรม และย่ังยืน อยูในจุดเสียเปรียบ บทน้ีจะเสนอขอเสนอแนะ 10 ประการ สําหรับรัฐบาลในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน เพ่ือแกไขผลกระทบทางสุขภาพ
ท่ีเกิดจากระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม พรอม 9 แนวทางการเปล่ียนผานท่ีมีการกลาวถึงในรายงาน

รัฐบาลตองตระหนักถึงความเช่ือมโยง ระหวางผลกระทบดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมโลก อันสืบเน่ืองจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม และมุงม่ันในการ
หยุดทุกการสนับสนุน สําหรับการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ภารกิจในการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
การควบคุมอุณหภูมิไมใหเพ่ิมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการหยุดความสูญเสียทางชีวภาพ ผานการดําเนินกิจกรรมของระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 
จะไมมีวันสําเร็จ ดังน้ัน รัฐบาลจึงตองยุติการสนับสนุนระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีบอนทําลายชีวิตครอบครัวของเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
ท่ียึดหลักสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง ภายใตระบบการเกษตรเชิงนิเวศและฟนฟู

ทําใหแนใจวา นโยบายการคลังรวมถึงการจัดเก็บภาษี นโยบายและโครงการเพ่ือสังคม งานวิจัย การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสะทอน
ใหเห็นตนทุนท่ีแทจริงดานสาธารณสุข ความย่ังยืน และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวของระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ตัวเลขจากการคํานวณตนทุนแทจริง
ทางบัญชี (True Cost Accounting : TCA) สามารถถูกใชเปนแนวทางท่ีโปรงใสและตอเน่ืองใหกับรัฐบาล นักลงทุน เกษตรกร สหกรณ และผูมีสวนไดสวนเสียได
มาตรการการจัดเก็บภาษี ควรพิจารณาปจจัยทางการเกษตร ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ยกตัวอยางเชน ภาษีสําหรับปุยและยาฆาแมลง หรือภาษี
สําหรับอาหารท่ีผลิตจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ส่ิงจูงใจในรูปแบบตัวเงิน ยังชวยกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากการเก็บภาษี เชน โครงการคุมครอง
ทางสังคมท่ีสนับสนุนกลุมคนรายไดต่ํา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจาย (Affordability) และความสามารถในการเขาถึง (Access) ผลไม ผัก และโปรตีนจากพืช
(Plant-based Protein)

กําหนดแผนระดับชาติ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนจากการทําปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม มาสูการเกษตรนิเวศท่ีมุงเนนการผลิตอาหารจากพืช (Plant-based Food)
การลดจํานวนสัตวในฟารมท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม ท่ีเอ้ือใหสัตวไดรับการดูแลตามมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง แตละประเทศควรจัดทํานโยบาย
การเปล่ียนผานท่ีเปนธรรม (Just Transition Policy) ท่ีเนนการมีสวนรวมของคนทุกภาคสวน ไดแก สหภาพแรงงาน สมาคมเกษตรกร เกษตรกรผูเล้ียงสัตว กลุมคน
ชาติพันธุ คนงานโรงฆาสัตว คนงานแปรรูปเน้ือสัตว คนงานบรรจุภัณฑเน้ือสัตว ผูคาปลีกเน้ือสัตว ประชาชน และองคกรภาคประชาสังคม เพ่ือรวมกันหาแนวทาง
สงเสริมการเปล่ียนผานท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย โดยกลุมท่ีมีอํานาจตอรองนอย ควรไดรับการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน นโยบายและแผนงาน
จะตองใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางในสังคม

จัดใหมีแนวทางท่ีเนนการบูรณาการ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ความโปรงใส และฐานคิด ท่ีต้ังอยูบนหลักฐานสิทธิมนุษยชน บรรจุอยูในการสรางธรรมาภิบาล
และการกําหนดนโยบายสาธารณะในทุกระดับ ของระบบการทําฟารมปศุสัตว ปญหาการมีอํานาจและอิทธิพลเหนือกฎหมาย ควบคุมระบบอาหารและตลาดกลาง
ของบริษัทรายใหญในอุตสาหกรรมปศุสัตว นับเปนประเด็นเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไข ควรจัดใหมีการพัฒนาข้ันตอนและพ้ืนท่ีเชิงนโยบาย แพลตฟอรมในการ
รางนโยบายภายใตแนวคิดประชาธิปไตย การปรึกษาหารือเพ่ือรับฟงปญหาอยางโปรงใส การแบงสรรอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือกําหนดนโยบาย
ท่ีมุงแกไขผลกระทบดานสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว และสุขภาวะโลก จากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ไมใชพิจารณาแคจากมุมมองการสรางกําไร

สงเสริมนโยบายทางการคา ท่ีชวยลดอาหารจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม  ตลอดหวงโซคุณคาในตลาด เพ่ือสนับสนุนการทํานิเวศเกษตร หรือเกษตรเชิงฟนฟู รวม
ถึงการสนับสนุนอาหารจากฟารมปศุสัตว ท่ีเลือกเล้ียงสัตวแบบปลอยในทุงหญากลางแจง มาตรฐานสวัสดิภาพสัตวและความย่ังยืน ควรถูกจัดใหเปนเร่ืองสําคัญอันดับ
ตน ๆ ควรนํามาตรการกีดกันการคาทางภาษี (Trade Tariffs) ไปปรับใชกับอาหารจากฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือใหแนใจวา มาตรฐานสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง
และความย่ังยืนของประเทศนําเขา ไมไดถูกเพิกเฉย รัฐบาลควรเปนกระบอกเสียงในการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําดานสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว และความย่ังยืน 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงขององคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4. ข้อเสนอแนะ
   ต่อผู้กําหนดนโยบาย  
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ควรกําหนดมาตรฐานการผลิตเน้ือสัตว และการจัดซ้ือเน้ือสัตวใหสอดคลองมาตรฐานข้ันต่ําดานสวัสดิภาพสัตว หรือ Farm Animal Responsible
Minimum Standard (FARMS) เปนอยางนอย ซ่ึงรวมถึงการพัฒนานโยบายตามหลักการหลักสวัสดิภาพสัตว 5 ประการ (Five Domains) 
ซ่ึงจะนําไปสูการมีชีวิตท่ีดี (Good Life)       สําหรับสัตวเล้ียงในฟารม โดยรัฐบาลน้ัน ตองริเร่ิมมาตรฐานการผลิตและจัดซ้ือเน้ือสัตวใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS) เปนอยางนอย

หยุดใหเงินอุดหนุน หรือดําเนินนโยบายท่ีสนับสนุนระบบการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ท่ีเปนภัยตอสุขภาพและไมเปนธรรม พรอมใหการ
สนับสนุนการทําเกษตรเชิงฟนฟู นิเวศเกษตร และการผลิตอาหารจากฟารมปศุสัตวระบบนิเวศทุงหญา ท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของมนุษย 
สัตว และโลก เงินอุดหนุนภาคการเกษตรควรสงเสริมใหเกิดการผลิตเน้ือสัตว จากฟารมปศุสัตวท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน กอใหเกิด
ประโยชนตอสุขภาพ และอุดมไปดวยโภชนาการทางอาหาร ไมควรมีเงินสาธารณะ ถูกใชเพ่ือค้ําระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม หรือสงเสริม
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีบอนทําลายสุขภาพ เชน การใชปุยเคมี ยากําจัดแมลง ยาปฏิชีวนะ หรือสารเรงการเจริญเติบโต

ยับย้ังการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ตามแผนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ หรือ Nationally Determined Contributions (NDCs)
เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แผน NDCs ควรระบุเปาหมายท่ีชัดเจน ในการดําเนินการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แบบสมัครใจของประเทศของภาคปศุสัตว เชน การใชประโยชนจากท่ีดิน การลดขยะอาหาร การสนับสนุนการทําฟารมปศุสัตวแบบระบบเกษตร
นิเวศ หรือระบบเกษตรเชิงฟนฟู การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริโภคท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน และดีตอสุขภาพมากข้ึน (สอดคลองกับเปาหมาย ลดการ
ผลิตและบริโภคเน้ือสัตวโดยเฉล่ียท่ัวโลกรอยละ 50 ภายใน ป พ.ศ. 2583)

สงเสริมการบริโภคอาหารท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีมีมนุษยธรรม ย่ังยืน และดีตอสุขภาพ ซ่ึงความพยายามดังกลาว ไดแก การสนับสนุนใหเกิด
การลดการบริโภคและการผลิตเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากนม โดยเฉล่ียท่ัวโลกลงรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2583 ดวยการใหคําแนะนําเก่ียวกับการ
บริโภคอาหาร ท่ีเปนประโยชนและการมอบส่ิงจูงใจในรูปตัวเงิน ความพยายามของหนวยงานภาครัฐ ควรสะทอน Food Based Dietary
Guidelines (FBDGs) ซ่ึงถูกกําหนดไวเปนหน่ึงในเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และนโยบายการจัดซ้ือโดยภาครัฐ ควรระบุขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริโภคผักและผลไมสด ธัญพืชท่ีไมผานการขัดสี ถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวเปลืองแข็ง และอ่ืน ๆ กิจกรรมการผลิตและการบริโภคเน้ือ ควรลดลง
อยางมากในประเทศท่ีมีการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวสูง ในขณะท่ีอาจตองเพ่ิมการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวในบางประเทศและบางบริบท เพ่ือสงเสริม
ความม่ันคงทางโภชนาการ

พัฒนาแผนการปฏิบัติงานระดับชาติภายใตหลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Health, One Welfare) และแผนการแกไขปญหา 
เร่ืองแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะระดับชาติ เพ่ือสรางความตระหนักรูเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพ จากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม พรอมควบคุม
การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ี รัฐบาลควรพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ ภายใตหลักการสุขภาพ-สวัสดิภาพหน่ึงเดียว (One Health, 
One Welfare) รวมถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือแกไขปญหาเร่ืองแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ พรอมจัดต้ังงบประมาณท่ีเพียงพอตอการสนับสนุน
การดําเนินแผนปฏิบัติดังกลาว และการใชยาปฏิชีวนะอยางรอบคอบและมีความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ ควรเรงยุติการใชยาปฏิชีวนะ เพ่ือปองกัน
การลมปวยของฝูงสัตว หรือใชเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของสัตว ดวยการสนับสนุนมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวข้ันสูง การปองกันและฟนฟูระบบนิเวศ
ในการแกไขตนตอของโรคในสัตวเล้ียง และผลกระทบดานสุขภาพของมนุษย

ผลกระทบดานสุขภาพและตนทุนท่ีแทจริง กลับยังคงถูกซอนไวในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม แมการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลาว บอนทําลายสุขภาพผานหลายเสนทาง
สูผลกระทบท่ีมีความสัมพันธกัน ทําใหมนุษยลมปวย ทําลายส่ิงแวดลอมโลก และทําใหสัตวหลายพันลานตัว ตองทุกขทรมานในแตละป แมอาหารจากฟารมปศุสัตว จะวาง
จําหนายในราคาท่ีถูก แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสุขภาพมนุษยและระบบนิเวศ กลับสรางความสูญเสียมูลคาเปนลานลานดอลลารสหรัฐฯ “ตนทุนภายนอก” เหลาน้ี ทายท่ีสุด
ตองตกเปนภาระของผูจายภาษี ประชาชนท่ัวไป ชุมชนทองถ่ิน เกษตรกรรายยอย เกษตรกรผูเล้ียงสัตว และคนรุนตอไป รัฐบาลตองลงมือสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึน
ไดแลว ดวยการหยุดสนับสนุนระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ปรับเปล่ียนเงินอุดหนุนภาคการเกษตร เพ่ือใหเกิดระบบปศุสัตวเชิงเกษตรนิเวศและฟนฟู ต้ังเปาลดการผลิต
และการบริโภคเน้ือสัตวโดยเฉล่ียท่ัวโลก และแกไขปญหาการกุมอํานาจและอิทธิพล ของบริษัทคาเน้ือสัตวรายใหญ ในชวงทศวรรษแหงการลงมือทําน้ี นับเปนโอกาสท่ีดี
ของรัฐบาล ในการสรางสุขภาวะและมอบความเปนอยูท่ีดีใหกับประชาชน โลก และสัตว
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5. บทสรุป

 
ภัยคุกคามสุขภาพท่ีซอนไวในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 49

225

226



ภาคผนวกจะใหภาพรวมของแนวโนมและรายละเอียดของผลกระทบดานสุขภาพ ของระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค ผาน 5 เสนทาง ท่ีกลาวถึงในรายงาน

แนวโนมสําคัญ

• จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลักดันใหภูมิภาคเติบโตอยางมีนัยยะสําคัญ การขยายตัวเมืองและการขยายตัวของชนช้ันกลาง คาดวาจะสงผลตอการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมปศุสัตวในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศจีน และความเส่ียงตอระบบสาธารณสุข ท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึนภายในไมก่ีป ตอจากน้ี

• มีการคาดการณวา การบริโภคเน้ือสัตวภายในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะเน้ือสัตวปก จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 ภายในป พ.ศ. 2573 ความตองการอาหารจากปศุสัตว จะยังคงเพ่ิมข้ึน
ตอเน่ือง ท้ังสําหรับตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก โดยประเทศท่ีจะเห็นตัวเลขการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวเพ่ิมข้ึน นับต้ังแตป พ.ศ. 2543 ไดแก เวียดนาม (รอยละ 161)
เกาหลีใต (รอยละ 81) มาเลเซีย (รอยละ 56) และจีน (รอยละ 24) แตในชวงเวลาเดียวกัน การบริโภคเน้ือสัตวตอหัวในประเทศไทยคงท่ี

ภาคผนวก 1 – ข้อมูลสังเคราะห์เชิงลึก 
ระดับภูมิภาค 5 เส้นทาง
สู่ผลกระทบทางสุขภาพ  

ภูมิภาค เอเชีย
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• เอเชียเปนภูมิภาคท่ีผลิตเน้ือสัตวรายใหญท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45 ของการผลิตเน้ือสัตวท้ังหมดในภูมิภาค     และคาดการณวา การผลิตเน้ือหมูและเน้ือสัตวปกจะเติบโตอยางมี 
นัยยะ สําคัญในอีก 10 ป ขางหนา นอกจากน้ัน ภายในป พ.ศ. 2572 การผลิตเน้ือสัตวภายในภูมิภาคเอเชียจะคิดเปนรอยละ 53 ของการคาระหวางประเทศ โดยฟลิปปนสและ 
เวียดนามจะเปนประเทศผูผลิตเน้ือสัตวท่ีใหญท่ีสุด

• ฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําในภูมิภาคเอเชีย สรางปรากฏการณดวยการเติบโตอยางตอเน่ืองตลอด 20 ปท่ีผานมา และมีการคาดการณวา ฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําจะเติบโตข้ึน
สองเทาในอีก 10-20 ป ขางหนา

• ในขณะเดียวกันก็มีกระแสเรียกรองใหฟารมปศุสัตวในเอเชีย ยกระดับหลักสวัสดิภาพสัตว ประชาชนเร่ิมหันมาแสดงความกังวลเก่ียวกับสวัสดิภาพของสัตวเล้ียงในฟารมปศุสัตว 
การตระหนักรูในประชาชนทําใหโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) กลายเปนอีกทางเลือกในการบริโภค และเร่ิมเห็นบริษัทเอเชียหลายแหง สรางความหลากหลายใหเมนู 
อาหารจากพืช

• รัฐบาลจะยังถูกกดดันตอไป จนกวาจะมีนโยบายท่ีเขมขนมากพอ ในการจัดการกับผลกระทบดานสุขภาพ ท่ีมีสาเหตุมาจากระบบฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม ภายใตหลักการ 
สุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) 
 
อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• ภูมิภาคเอเชียมีผูปวยภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนจํานวน 1 พันลานราย หรือมีโอกาสพบผูปวย 2 คน ในประชากรผูใหญ 5 คน การบริโภคอาหารท่ีไมดีตอสุขภาพเปนปจจัย 
เส่ียง ตอการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน มะเร็ง และเบาหวาน ในป พ.ศ. 2561 คาใชจายในการรักษาโรคอวนและภาวะน้ําหนักเกินคิดเปนรอยละ 12.36 ของ
คาใชจายดานสุขภาพ หรือรอยละ 0.78 ของ GDP ในภูมิภาคเอเชีย

• ในป พ.ศ. 2562 มีประชากรมากกวา 350 ลานคน ในทวีปเอเชีย-แปซิฟก อยูในภาวะโภชนาการต่ํา หรือคิดเปนคร่ึงหน่ึงของผูปวยท้ังหมดในโลก

• ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมกําลังเขาแทนท่ี การทําฟารมปศุสัตวแบบด้ังเดิมของเกษตรกรรายยอย เกษตรกรผูเล้ียงสัตว และเปนการยืดหวงโซอุปทานท่ีสรางผลกระทบ
เชิงลบ ตอความม่ันคงทางอาหารและสวัสดิภาพสัตว
 
เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ 

• ประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะกลายเปนพ้ืนท่ีเส่ียง ตอการเผยแพรเช้ือโรคจากสัตวสูคน เน่ืองจากความหนาแนนของประชาชนในแตละประเทศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• ความตองการเน้ือสัตวปกท่ัวโลก จะเรงใหเกิดการกอต้ังฟารมสัตวปกเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย ย่ิงเพ่ิมความเส่ียงของโรคติดเช้ือจากสัตวสูคน เชน โรคไขหวัดนก ท่ีแพรกระจาย
ท้ังในและนอกภูมิภาค ท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมสายพันธุใหมท่ีรุนแรงกวา

• โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) แพรกระจายท่ัวโลกอยูนานหลายป นับต้ังแตถูกพบคร้ังแรกในประเทศจีน เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และสรางความ 
กังวลไปท่ัวทวีปเอเชีย-แปซิฟก มากกวารอยละ 60 ของหมูเล้ียงท้ังหมดท่ัวโลก ใชชีวิตอยูในฟารมอุตสาหกรรมท่ีคับแคบแออัด ในป พ.ศ. 2562 โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร สราง
ผลกระทบตอภูมิภาคน้ีอยางมีนัยยะสําคัญ โดยคิดเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยูท่ีรอยละ 0.78 ของ GDP ในประเทศจีน โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ยังแพรระบาดเขาสู 
ประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต และมาเลเซีย

• เช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ กลายเปนปญหาใหญท้ังในมิติการเมือง สังคม และเศรษฐกิจท่ัวทวีปเอเชีย โดยองคการอนามัยแหงโลก (WHO) เช่ือวา เอเชียจะเปนหน่ึงในภูมิภาค 
ท่ีเส่ียงตอเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะมากท่ีสุดในโลก

• การใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตวจะเพ่ิมข้ึนสองเทาใน 10 ปขางหนา เม่ืออางอิงตัวเลขการใชยาปฏิชีวนะในปจจุบัน มีแนวโนมวา การใชยาปฏิชีวนะในฟารมสัตวปก และ
ฟารมสุกรจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 120 ภายในป พ.ศ. 2573 โดยคร่ึงหน่ึงของยาปฏิชีวนะท่ีถูกผลิตข้ึนในโลก ถูกใชในประเทศจีนเพียงประเทศเดียว นอกจากน้ี ประเทศจีนและอินเดีย 
เปนประเทศท่ีพบการใชยาปฏิชีวนะในสัตวเล้ียงสูงมากท่ีสุด

• ภาวะพบเช้ือแบคทีเรียด้ือยาหลายขนาด (Multi-drug Resistance) ในระดับสูง ถูกพบในสัตวน้ําท่ีจะถูกนําไปผลิตอาหารในทวีปเอเชีย (รอยละ 33) และคาดวา ภาวะเช้ือ 
แบคทีเรียด้ือยาหลายขนาดในสัตวน้ําของภูมิภาคน้ี จะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ ประเทศจีนยังคงเปนประเทศท่ีบริโภคปลามากท่ีสุด และคาดวา การบริโภคเน้ือปลาของชาวจีน
จะเพ่ิมข้ึนอีกในป พ.ศ. 2573 โดยคิดเปนรอยละ 37 ของการเพาะเล้ียงปลาท่ัวโลก

• ในประเทศจีน เกือบรอยละ 80 ของเด็กท่ีอาศัยอยูในบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําแยงซี (Yangtze River Delta) มีสารตกคางของยาปฏิชีวนะท่ีใชรักษาสัตวในปสสาวะ ซ่ึงเปน
ผลจากการใชยาปฏิชีวนะในสัตวมากเกินไป
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การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• มีผูเสียชีวิตจากโรคท่ีมาจากอาหารปละ 255,000 คน นับเปนตัวเลขผูเสียชีวิตท่ีสูงท่ีสุดของโลก อัตราการเสียชีวิตจากโรคท่ีมาจากอาหาร มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอีก 
ตามจํานวนของฟารมอุตสาหกรรม      โดยเช้ือแบคทีเรียท่ีพบมากท่ีสุด 4 ชนิด ไดแก Campylobacter, Shigella, enterotoxigenic E. coli, and 
Salmonella enteritidis

• การบริโภคอาหารท่ีไมปลอดภัย เปนปจจัยเส่ียงสูงในทวีปเอเชีย แมแตอาหารสัตวเอง ก็ถูกพบวามีการปนเปอนสารพิษ เชน สารไดออกซิน
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• กาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเน้ือสัตวและอาหารทะเลในทวีปเอเชีย จะเพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 90 จาก 2.9 พันลานตันคารบอนไดออกไซตเทียบเทา 
ในป พ.ศ. 2560 เปน 5.4 พันลานตันคารบอนไดออกไซตเทียบเทาในป พ.ศ. 2593

• ความตองการอาหารสัตว เชน ถ่ัวเหลือง จะยังคงเปนปจจัยเรงใหเกิดกิจกรรมตัดไมทําลายปา โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะเปนภูมิภาคท่ีนําเขาถ่ัวเหลือง 
รายใหญท่ีสุด ในป พ.ศ. 2565 เพ่ือนําถ่ัวเหลืองไปผลิตเปนอาหารสัตว     นอกจากน้ัน ปริมาณการใชยาฆาแมลงท่ีใชปลูกพืชอาหารสัตวก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย

• การปนเปอนของสารไนเตรตในแหลงน้ํา กําลังเปนอีกเร่ืองท่ีสรางความกังวล ฟารมปศุสัตวในเอเชียมีการร่ัวไหลของสารไนเตรทและสารฟอสเฟตมากท่ีสุด
ในโลก โดยพบการร่ัวไหลของสารไนเตรตอยูท่ี 20 กิโลกรัมตอเฮกตาร และสารฟอสเฟตอยูท่ี 99.9 กิโลกรัมตอเฮกตาร     ในประเทศอินเดีย ขอมูลจากการ 
วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในหลายพ้ืนท่ีใกลกับฟารมสัตวปกพบวา การปนเปอนระดับสูงของสารไนเตรท สารซัลเฟต และสารอนินทรียและอินทรียท้ังหมด 
ท่ีละลายอยูในน้ําไดท้ังหมด (Total Dissolved Solids : TDS) ในแหลงน้ํา
 
ภัยคุกคามจากการทํางาน

• ฟารมปศุสัตวในทวีปเอเชีย พบปจจัยเส่ียงในการใชแรงงานขามชาติ แรงงานเด็ก และแรงงานจากขบวนการคามนุษยมากข้ึน รายงานช้ินหน่ึงช้ีใหเห็นวา 
พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในอุตสาหกรรมสัตวปกของไทย
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แนวโนมสําคัญ

• แมวาออสเตรเลียและนิวซีแลนด จะเปนชาติท่ีบริโภคเน้ือสัตวจํานวนมาก และเปนประเทศท่ีมีการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวสูงท่ีสุดในโลก โดยการบริโภคเน้ือสัตวท้ังหมด
ของออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนมารอยละ 1.2 ระหวางป พ.ศ. 2543–2562 อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวถือวานอยลงกวาปท่ีแลว      สวนในประเทศนิวซีแลนดน้ัน การบริโภคเน้ือ
สัตวตอหัวลดลงรอยละ 13 ในชวงเวลาเดียวกัน

• การบริโภคเน้ือสัตวจํานวนมาก ควบคูกับความตองการอาหารจากฟารมปศุสัตวในประเทศรายไดต่ําและปานกลาง (และการเพ่ิมข้ึนของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในประเทศ
รายไดต่ําและปานกลาง) ชวยสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว (มีรายไดกวาปละ 1 ลานดอลลารออสเตรเลียของมูลคาท่ีแทจริง) จากรอยละ 3 เปนรอยละ 15 ของ
จํานวนสัตวเล้ียงในฟารมท้ังหมดตลอดระยะเวลา 4 ป ท่ีผานมา

• ออสตราเลเชียเปนหน่ึงในภูมิภาคสงออกเน้ือสัตวรายใหญของโลก เชน เน้ือวัว โดยคิดเปนการสงออกจากประเทศนิวซีแลนดอยูท่ีรอยละ 10 และออสเตรเลียอยูท่ีรอยละ 8
ของการคาระหวางประเทศ
 
อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• 2 ใน 3 ของประชากรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดถูกพบวา อยูในภาวะน้ําหนักเกิน (อยูท่ีรอยละ 35.6 และ 34 ตามลําดับ) และเปนโรคอวน (รอยละ 31.3 และ
30.9 ตามลําดับ)          นับเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตราการปวยโรคภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนสูงท่ีสุดในโลก

• มีการประเมินไววา ประมาณรอยละ 4-13 ของประชากรชาวออสเตรเลีย ประสบปญหาความไมม่ันคงทางอาหาร ตัวเลขสูงกวาน้ีในกลุมชาติพันธุ คนวางงาน พอแมเล้ียงเด่ียว
และผูมีรายไดนอย

ภูมิภาค ออสตราเลเชีย
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เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

• มากกวารอยละ 50 ของเช้ือโรคจากสัตวสูคนถูกพบในประเทศออสเตรเลีย ปจจุบัน โรคไขคิว (Q Fever) เปนโรคติดตอระหวางสัตวสูคน ท่ีพบมากท่ีสุด
ในออสเตรเลีย ซ่ึงเปนเช้ือโรคท่ีพบไดในแพะ แกะ และวัว ในขณะท่ีเช้ือแบคทีเรียท่ีพบในอาหารจากปศุสัตว อาทิ Salmonella และ Campylobacter 
ก็สงผลกระทบดานสุขภาพและการผลิตอยางมีนัยยะสําคัญเชนเดียวกัน     การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผนวกกับการขยายตัวของระบบฟารมปศุสัตว
เชิงอุตสาหกรรม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนปจจัยเรงใหเกิดการแพรระบาดของเช้ือโรคจากสัตวสูคน หรือโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคน
ในอนาคต

• ขอมูลเก่ียวกับการจําหนายยาปฏิชีวนะ ท่ีถูกเผยแพรตอสาธารณะเปนขอมูลเม่ือ 10 ปท่ีแลว อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีมีอยูช้ีใหเห็นวา ยาปฏิชีวนะจํานวนมาก
ถูกใชในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมท่ัวออสตราเลเชีย รวมถึงการใชยาปฏิชีวนะในขณะท่ีการติดเช้ือยังไมเกิด (Prophylaxis Antibiotics) และการใชยา 
ปฏิชีวนะเพ่ือเรงการเจริญเติบโต ภาวะเช้ือแบคทีเรียด้ือยาหลายขนาด (Multi-drug Resistance) ระดับสูง ยังถูกพบในเช้ือแบคทีเรียท่ีซอนตัวในเน้ือวัว 
เน้ือหมู และเน้ือสัตวปก
 
การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• มีผูปวยจากโรคกระเพาะอาหารและลําไสเล็กอักเสบ อยางนอย 4.1 ลานรายตอป พบผูปวยจากเช้ือแบคทีเรีย Campylobacter มากกวา 230,000 โดยเฉล่ีย 
ตอป และผูปวยอีก 55,000 ราย จากเช้ือแบคทีเรีย Salmonella โรคท่ีมาจากอาหารในออสเตรเลียสรางความเสียหายปละประมาณ 1.2 พันลานดอลลาร 
ออสเตรเลีย
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• พบคุณภาพของน้ําลดลงและมีการปนเปอนของสารไนเตรต และของเสียท่ีมีสาเหตุมาจากสัตวมากข้ึน ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกันกับท่ีอุตสาหกรรมปศุสัตว
และการผลิตผลิตภัณฑจากนมกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วท่ัวออสตราเลเชีย ของเสียจากฟารมเล้ียงสัตว (เชน วัว แกะ และกวาง) การร่ัวไหลของปุย เปนสาเหตุ 
หลักของการเกิดมลพิษทางแมน้ํา ขณะเดียวกัน การตัดไมทําลายปาและการบุกรุกแผวถางพ้ืนท่ีปาในท่ีราบลุม เร่ิมมีบทบาทในการสรางภาวะเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดลอมมากข้ึน

• รัฐบาลนิวซีแลนดพบเกือบรอยละ 60 ของแมน้ําท่ัวประเทศ มีการปนเปอนสูงกวาระดับท่ียอมรับได และมากกวารอยละ 95 ของแมน้ําท้ังหมดท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
ปศุสัตวในตัวเมือง และพ้ืนท่ีปาตางถ่ิน (Non-native Forest) ตางพบการปนเปอนสารพิษ
 
ภัยคุกคามจากการทํางาน

• การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในกลุมคนงานแปรรูปเน้ือสัตว ทําใหสถานประกอบการในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดตองปดตัวลง ในประเทศ 
ออสเตรเลีย คนงานขามชาติในสวนแปรรูปเน้ือสัตวหลายรอยชีวิต ตางตกเปนเหย่ือของการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมและสภาพแวดลอมการทํางานย่ําแย
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แนวโนมสําคัญ

• ในอีก 30-40 ปขางหนา ความตองการอาหารจากฟารมปศุสัตว จะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในทวีปแอฟริกา (คาดการณวา การบริโภคเน้ือสัตวจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ภายในป 
พ.ศ. 2573) เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร (จาก 1.2 พันลานคนในปจจุบัน เปนกวา 2.5 พันลานคนในป พ.ศ. 2573) สงผลใหอํานาจการซ้ือของผูบริโภคเพ่ิมสูงข้ึน
และมีการขยายตัวของเมือง

• แนวโนมการบริโภคเน้ือสัตว ท่ัวทวีปแอฟริกาแตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน การบริโภคเน้ือสัตวตอหัวในประเทศเอธิโอเปยและไนจีเรียลดลงในชวง 20 ปท่ีผานมา 
อยูท่ี 3 กิโลกรัมตอหัว และ 5 กิโลกรัมตอหัว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การบริโภคเน้ือสัตวท้ังหมดของแอฟริกาใตเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 61 ในชวง 20 ปท่ีผานมา ข้ึนมาอยูท่ี 
62 กิโลกรัมตอหัว      ในปจจุบัน อัตราการบริโภคเน้ือสัตวและนมของทวีปแอฟริกาจะเพ่ิมข้ึนสองเทา โดยการบริโภคเน้ือสัตว 14 กิโลกรัมตอหัวตอป และการบริโภคนม
อยูท่ี 30 ลิตรตอหัวตอป จะเพ่ิมข้ึนเปนการบริโภคเน้ือสัตว 26 กิโลกรัม และการบริโภคนม 64 ลิตร ภายในป พ.ศ. 2593

• การเติบโตของระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม กําลังเติบโตข้ึนในอัตราและขนาดท่ีไมเคยปรากฎมากอน หากไมมีการควบคุม การขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสัตวจะสงผล
เสียตอระบบสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และการดํารงชีพของประชาชนในทวีป อีกท้ังอาจเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดโรคระบาดจากสัตวสูคน เชน โรคไขหวัดนก และโรค
ท่ีมาจากอาหาร นอกจากน้ี การขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสัตวอยางรวดเร็ว อาจเพ่ิมมลภาวะทางน้ํา อากาศ และดิน โดยพบการปนเปอนของสารไนเตรตและสารตกคาง
จากยาปฏิชีวนะเพ่ิมมากข้ึน ผลกระทบเชิงลบตอการดํารงชีพของประชาชนและความม่ันคงทางอาหาร อาจทําใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและเกษตรกรรายยอย อาจะตองละท้ิง
อาชีพปศุสัตว

 

ภูมิภาค แอฟริกา
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อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• ประชากรในทวีปแอฟริกากวา 100 ลานคน กําลังเผชิญหนากับความไมม่ันคงทางอาหารท่ีอยูในระดับหายนะ ในขณะท่ีหลายประเทศของทวีปแอฟริกา กําลังรับมือกับภาวะ 
น้ําหนักเกินและโรคอวน ยกตัวอยางเชน ประเทศแอฟริกาใต มีผูหญิงปวยจากภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน โดยเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตราการปวยดวยโรคดังกลาวสูงท่ีสุด
ในโลก สถิติลาสุด (พ.ศ. 2563) พบวารอยละ 18.4 ของผูหญิง (เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12) และ รอยละ 7.8 ของผูชาย (เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4.1) ในทวีปแอฟริกาอยูในภาวะน้ําหนัก 
เกิน และมีประชาชนอีก 282 ลานคนปวยดวยโรคขาดสารอาหาร

• การขยายตัวของระบบฟารมปศุสัตวและการเปล่ียนแปลงการบริโภคตามตะวันตก กําลังสงผลรายรุนแรงตอการใชประโยชนจากท่ีดิน (ยกตัวอยางเชน ท่ีดินสวนมากถูกนําไป 
ใชเปนท่ีดินเพาะปลูกอาหารสัตว) ส่ันคลอนความม่ันคงทางอาหารในหลายพ้ืนท่ี ท่ีตองรับมือปญหาความม่ันคงทางอาหารอยูกอนแลว

• ระบบปศุสัตวแบบด้ังเดิมกําลังหายไปจากทวีปแอฟริกา เน่ืองจากทรัพยากรท่ีดินถูกนําไปใชในการปศุสัตวและการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน
 
เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

• นอกจากทวีปเอเชียแลว ทวีปแอฟริกา กําลังกลายเปนอีกหน่ึงพ้ืนท่ี ท่ีสุมเส่ียงตอการแพรกระจายของเช้ือโรคจากสัตวสูคน เน่ืองจากความหนาแนนของประชากรในทวีป 
และจํานวนสัตวในฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทางดานตะวันตกและดานเหนือของทวีปแอฟริกา รวมถึงดานตะวันออกของประเทศ 
นอกจากน้ี ทวีปแอฟริกายังมีปาดิบช้ืนขนาดใหญท่ียังเหลืออยูบนโลกน้ี อยางไรก็ตาม แรงกดดันจากระบบอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการใกลชิดกันระหวางมนุษย สัตวเล้ียง
ในฟารม และสัตวปา กําลังเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดโรคอุบัติจากสัตวสูคน และการแพรกระจายของเช้ือโรคสัตวสูคน

• มีรายงานพบวา เช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะสรางปญหาสําหรับโรค HIV และเช้ือโรคท่ีกอใหเกิดโรคมาลาเรีย วัณโรค ไทรอยด อหิวาตกโรค โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ 
โรคหนองใน และโรคบิด หากไมมีการจัดการใด ๆ ประชาชนกวา 4.1 ลานคนท่ัวทวีปแอฟริกา อาจตองจบชีวิตลงจากโรคเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะในป พ.ศ. 2593
 
การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• แอฟริกา เปนทวีปท่ีแบกรับภาระท่ีเกิดจากโรคท่ีมาจากอาหารสูงสุดในโลก มีประชากรมากกวา 91 ลานคน ปวย และ 137,000 คน เสียชีวิตจากโรคท่ีมาจากอาหารในแตละป 
นอกจากน้ี ยังมีเช้ือแบคทีเรีย Non-typhoidal Salmonella ท่ีปนเปอนอยูในไขไกและเน้ือสัตวปก เปนสาเหตุของการเสียชีวิตสวนใหญ คราชีวิตประชาชนในทวีปแอฟริกาไป 
32,000 คนตอป ตามดวยโรคพยาธิตืดหมู สารพิษ Cyanide ปนเปอนในมันสําปะหลัง และสารพิษอะฟลาทอกซินในธัญพืชและขาวโพดท่ีผานกระบวนการรักษาท่ีไมถูกตอง

• การสูญเสียผลผลิตรวม อันเน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมปลอดภัยในทวีปแอฟริกาอยูท่ี 2 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2559 และคาใชจายในการรักษาโรคภัย
ไขเจ็บอีก 3.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ     ตัวเลขการสูญเสียผลผลิตรวมและคาใชจายดังกลาว สูงท่ีสุดในประเทศรายไดปานกลางและมีขนาดใหญ อาทิ แอฟริกาใต ไนจีเรีย 
และอียิปต แตในประเทศอ่ืน ๆ ตัวเลขก็กําลังปรับตัวสูงเพ่ิมข้ึนเชนกัน
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• ในหลายพ้ืนทางตอนใตของทวีปแอฟริกา การปนเปอนของสารไนเทรตในน้ําบาดาล อยูในระดับสูงกวามาตรฐานคุณภาพของน้ําด่ืม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในบริเวณขุนสัตว (Feedlots)     การขยายตัวของระบบผลิตปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม อาจเพ่ิมปริมาณปุยคอก กาซมีเทน และการปนเปอนของไนเตรตในน้ํา ดิน และอากาศ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในแอฟริกาใตสะฮารา
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แนวโนมสําคัญ

• ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป เพ่ิมจํานวนแบบเทาทวีคูณในชวงหลายศตวรรษท่ีผานมา เชนเดียวกันกับท่ีพบการเพ่ิมข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของโลก (ยกตัวอยางเชน 
เนเธอรแลนดและเยอรมนี) ในขณะท่ีการครอบครองท่ีดินเพาะปลูก (ของเกษตรกรรายยอย) ในทวีปยุโรป ลดลงอยางรวดเร็ว (ระหวางป พ.ศ. 2548–2556 จํานวนท่ีดิน
เพาะปลูกในทวีปยุโรปหายไปเกือบ 1 ใน 4 ของท่ีดินท้ังหมด หรือลดลงปละรอยละ 3.7)

• จํานวนสัตวท่ีถูกเล้ียงไวบนท่ีดินขนาดใหญของฟารมปศุสัตว เพ่ิมมากข้ึนเกือบ 10 ลานตัว ระหวางป พ.ศ. 2548–2556 มาอยูท่ี 94 ลานตัว โดยฟารมปศุสัตวท่ีมีพ้ืนท่ี 
ขนาดใหญมีจํานวนสัตวเล้ียงท้ังหมดคิดเปนรอยละ 72.2 ของจํานวนสัตวเล้ียงท้ังหมดในทวีปยุโรป ในกลุมประเทศเบเนลักซ (Benelux) และประเทศเดนมารก มีสัตวกวา 
รอยละ 90 ถูกเล้ียงไวในฟารมขนาดใหญ

• มีการคาดการณวา การผลิตเน้ือวัวและเน้ือหมูในทวีปยุโรปจะลดลงรอยละ 8 และ รอยละ 4.6 ตามลําดับ ระหวางป พ.ศ. 2563–2573 โดยมีหน่ึงในสาเหตุหลัก มาจากการ 
บริโภคเน้ือสัตวท่ีลดลง ในขณะท่ีการผลิตเน้ือสัตวปกจะโตข้ึนรอยละ 4.6 ในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีประชากรหันมาบริโภคเน้ือสัตวปก แทนเน้ือวัว/หมู ควบคู 
กับความตองการเน้ือสัตวปกในทวีปเอเชีย/แอฟริกา ท่ีกระตุนภาคสงออกของทวีป

• การบริโภคเน้ือสัตวในหลายประเทศของทวีปยุโรปโดยเฉล่ียอยูท่ี 77.1 กิโลกรัมตอหัว โดยประเทศท่ีมีอัตราการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวสูงสุด ถูกพบในประเทศออสเตรีย 
สเปน เดนมารก ลักเซมเบิรก และโปรตุเกส

ภูมิภาค ยุโรป
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อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• โรคอวนในทวีปยุโรปเพ่ิมข้ึน 4 เทาในชวง 40 ปท่ีผานมา ปญหาเร่ืองน้ําหนักตัวและโรคอวนเพ่ิมข้ึนในอัตรารวดเร็ว ในหลายประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ในป พ.ศ. 2562 
พบวา ประมาณรอยละ  52.7 ของประชากรผูใหญ (อายุ 18 ปข้ึนไป) ในทวีปยุโรปอยูในภาวะน้ําหนักเกิน

• การบริโภคเน้ือแดงและเน้ือสัตวแปรรูปของทวีปยุโรป กอใหเกิดการสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) รอยละ 2.7 และการเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีรอยละ 3.8

• เช้ือแบคทีเรียด้ือยาเปนหน่ึงในความทาทายแหงศตวรรษท่ี 21 ของทวีปยุโรป คราผูคน ปละ 33,000 ราย และจํานวนผูเสียชีวิตอาจเพ่ิมข้ึนเปน 10 ลานรายตอป หากยังไมมี 
การแกไขปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยา     มีการประเมินไววา คาใชจายในการรักษาโรคเช้ือแบคทีเรียด้ือยา และการสูญเสียผลผลิตรวมสําหรับสหภาพยุโรปอาจมีมูลคา
รวม 1.5 พันลานยูโรตอป
 
เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

• เช้ือแบคทีเรียด้ือยาทําใหมีผูเสียชีวิตปละ 33,000 รายในทวีปยุโรป มีการประเมินไววา คาใชจายในการรักษาโรคเช้ือแบคทีเรียด้ือยาและการสูญเสียผลผลิตรวม สําหรับ 
สหภาพยุโรปอาจมีมูลคารวม 1.5 พันลานยูโรตอป

• สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มีความพยายามในการลดการใชยาปฏิชีวนะ หลังพบการจําหนายของยาปฏิชีวนะท่ีใชในการรักษาสัตวนอยลงกวารอยละ 34 ระหวางป 
พ.ศ. 2554–2561
 
การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• เช้ือ Campylobacter เปนเช้ือท่ีพบไดท่ัวไปในโรคระบบทางเดินอาหาร มีผูปวยดวยเช้ือโรคน้ีแลวกวา 220,000 ราย ในทวีปยุโรป ในป พ.ศ. 2562 (รอยละ 70 ของเคสท่ีได 
รับการรายงาน) ตามมาดวยเช้ือ Salmonellosis ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตคนท่ัวทวีปยุโรปประมาณ 88,000 ราย และเช้ืออ่ืน ๆ ไดแก Escherichia coli, yersiniosis และ 
listeriosis (รอยละ 90 ถูกนําตัวสงโรงพยาบาล และรอยละ 17 เสียชีวิต)
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• มลพิษทางอากาศ กําลังเปนภัยคุกคามสุขภาพ ท่ีเกิดข้ึนจากการทําฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ยกตัวอยางเชน การปลอยกาซแอมโมเนีย ท่ีกอใหเกิดมลพิษ 
หมอกควันและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ปุยหมักในฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมปลอยกาซแอมโมเนียมากกวารอยละ 70 ของการปลอยกาซแอมโมเนียท้ังหมดในทวีปยุโรป

• สารไนเตรต เปนมลพิษท่ีพบไดในน้ําบาดาลในทวีปยุโรปเปนสวนใหญ สงผลกระทบตอรอยละ 18 ของพ้ืนท่ีท่ีอยูในช้ันหินอุมน้ําท้ังหมด ในป พ.ศ. 2558 มีการกําหนดให 
รอยละ 61 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรในทวีปยุโรปเปน “โซนเส่ียงตอสารไนเตรต” (Nitrate Vulnerable Zones) ภายใตขอกําหนดของยุโรปในการจัดการการร่ัวไหลของสาร
ไนเตรต (Nitrate Directive)

• ทวีปยุโรป พ่ึงพาการนําเขาของถ่ัวเหลืองในการเล้ียงสัตวในฟารมปศุสัตว โดยนําเขาถ่ัวเหลืองจํานวน 13 ลานตันในแตละป ประมาณรอยละ 95 ของการนําเขาถ่ัวเหลือง 
ถูกนําไปผลิตอาหารสัตว ท้ังเพ่ือการผลิตเน้ือ ไข และผลิตภัณฑนม     การเพาะปลูกพืชอาหารสัตวสําหรับวัว ยังไมมีประสิทธิภาพมากพอ สงผลใหอาหารสัตว มีแคลอร่ีต่ํา 
มากกวาพืชท่ีปลูกใหมนุษยกิน ทําใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การปลอยกาซเรือนกระจก และการปนเปอนของยาฆาแมลงในประเทศท่ีปลูกถ่ัวเหลือง

• ในทวีปยุโรป ผลกระทบจากการผลิตเน้ือสัตวในภาคการเกษตร กอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพบนบก (Terrestrial Biodiversity Loss) รอยละ 78
 
ภัยคุกคามจากการทํางาน

• ในป พ.ศ. 2554 ประชากรในทวีปยุโรปกวาหน่ึงลานคน ทํางานอยูในอุตสาหกรรมการแปรรูปเน้ือสัตว แมจะมีขอมูลเก่ียวกับคาจางในอุตสาหกรรมแปรรูปเน้ือสัตวไมมาก 
แตพบขอมูลเก่ียวกับคาจางของคนงานรายไดต่ํา กับคนงานขามชาติ (ท่ีไมมีเอกสาร) อยูมาก สภาพการทํางานในโรงงานฆาสัตวในหลายประเทศของทวีปยุโรป ถูกเรียกวา 
“ทาสสมัยใหม”
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แนวโนมสําคัญ

• สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวสูงท่ีสุดในโลก โดยอยูท่ี 101 กิโลกรัม และ 70 กิโลกรัม ตามลําดับ ในประเทศสหรัฐอเมริกา การบริโภคเน้ือสัตว
ตอหัวสูงเพ่ิมข้ึนรอยละ 184 ระหวางป พ.ศ. 2504–2561 และมีการคาดการณวา การบริโภคเน้ือสัตวนาจะอยูคงท่ีระหวางป พ.ศ. 2563–2573 ในขณะท่ีการบริโภคเน้ือวัว
ลดลง และการบริโภคเน้ือไกจะเพ่ิมสูงข้ึน

• มีสัตว 1.6 พันลานตัว อาศัยอยูในฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal Feeding Operations : CAFOs) ในสหรัฐอเมริกา คิดเปน 
รอยละ 99 ของสัตวเล้ียงในฟารมท้ังหมดของประเทศ โดยแบงออกเปนวัว (รอยละ 70.4) สุกร (รอยละ 98.3) ไกงวง (รอยละ 99.8) ไกไข (รอยละ 98.2) และไกเน้ือ/ไกกระทง 
(รอยละ 99.9)      ในป พ.ศ. 2562 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูสงออกเน้ือสัตวและเคร่ืองในรายใหญท่ีสุดของโลก ตามดวยบราซิลและสหภาพยุโรป

• การเติบโตของฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal Feeding Operations : CAFOs) สัมพันธกับการลดลงของการทําฟารม
ของครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ีมีแนวโนมลดลงตอเน่ือง ยกตัวอยางเชน จํานวนฟารมผลิตผลิตภัณฑจากนมในรัฐมิชิแกนเพ่ิมข้ึน 4 เทา ระหวางป 
พ.ศ. 2540– 2560 แตวันน้ี จํานวนฟารมผลิตผลิตภัณฑจากนมขนาดเล็กและกลาง (มีจํานวนสัตวนอยกวา 500 ตัว) ในรัฐมิชิแกนมีจํานวนลดลงคร่ึงหน่ึง เทากับจํานวน
เม่ือ 20 ปท่ีแลว

• มีการคาดการณวา ตลาดเน้ือจากพืช (Plant-based Meat) จะโตอยางมีนัยยะสําคัญในอีก 6 ปขางหนา จากเดิม 1.06 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2563 มาอยูท่ี 
2.63 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2570

 ภูมิภาค อเมริกาเหนือ

 
ภัยคุกคามสุขภาพท่ีซอนไวในระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรม 59

275

276 277

278

279



อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สัดสวนของประชากรผูใหญท่ีเปนโรคอวนอยูท่ีรอยละ 36 และ รอยละ 29 ตามลําดับ     และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ 
อาการเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคหัวใจ       การบริโภคเน้ือสัตวมีความสัมพันธกับโรคอวนในประชาชนอเมริกันอยางมาก

• ในสหรัฐอเมริการอยละ 10.5 ของครัวเรือน (13.8 ลาน) ตางประสบกับความไมม่ันคงทางอาหารในป พ.ศ. 2563      ในแคนาดารอยละ 9.3 ของชาวแคนาดา อาศัยอยูใน 
พ้ืนท่ีครัวเรือนท่ีเผชิญหนากับความไมม่ันคงทางอาหาร     ซ่ึงสัมพันธกับการบริโภคอาหารท่ีไมมีคุณภาพ (ไมสามารถเขาถึงผลไมและผักได) รวมถึงปญหาสุขภาพทางกายภาพ
และจิตใจ
 
เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

• ในป พ.ศ. 2560 ฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมใชยาปฏิชีวนะกวา 12.3 ปอนด กับวัว สุกร และสัตวปก     ฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน 
(Concentrated Animal Feeding Operations : CAFOs) ใชยาปฏิชีวนะในปริมาณต่ําเปนประจํา เพ่ือปองกันการเกิดโรคในฝูงสัตว ทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติดานสวัสดิภาพ 
สัตวท่ีย่ําแย

• ในแตละป มีการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ มากกวา 2.8 ลานรายในสหรัฐอเมริกา และมีประชาชนตองเสียชีวิตมากกวา 35,000 ราย     ในประเทศแคนาดา 
มีผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะกวา 14,000 คนในป พ.ศ. 2561

• คาใชจายในการรักษาภาวะเช้ือแบคทีเรียด้ือยา 5 ชนิด (Multi-drug Resistance) ในสหรัฐอเมริกา มีมูลคา 4.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป      ในแคนาดา คาใชจายใน
การรักษาพยาบาลอยูท่ี 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2561 โดยมีการประเมินไววา ภายในป พ.ศ. 2593 คาใชจายสะสมอันเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา 
ปฏิชีวนะ ท่ีระบบสาธารณสุขของประเทศแคนาดาตองแบกรับ จะมีมูลคาเกือบ 120 ลานดอลลารสหรัฐฯ
 
การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• ในจํานวนผูติดเช้ือท้ังหมด 1.35 ลานรายในประเทศสหรัฐอเมริกา 26,500 ราย รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล และ 420 ราย เสียชีวิตในทุกป ซ่ึงเปนผลมาจากการบริโภคอาหาร 
ท่ีไมปลอดภัย โดยอาหารจากฟารมปศุสัตวเปนตนตอของการเกิดโรค

• ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกามากกวา 1 ลานคนลมปวย เพราะเช้ือแบคทีเรีย Salmonella ในทุกป และมีการคาดการณวา มากกวารอยละ 23 ของการปวย มีสาเหตุมาจากการ 
บริโภคเน้ือสัตวและเน้ือไกงวงจากฟารมปศุสัตว
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• การกักเก็บปุยหมักสะสมและของเสียท่ียังไมไดเขาสูกระบวนการบําบัด ในฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal Feeding 
Operations : CAFOs) ปลอยมลพิษสูอากาศ ผิวดิน และน้ําบาดาล กอใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพมนุษยและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะคนงานในฟารมปศุสัตวและประชาชน
ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง

• ปุยหมักในฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal Feeding Operations : CAFOs) ถูกปนเปอนดวยสารเคมีหลายขนิด ซ่ึงบอนทําลาย 
ส่ิงแวดลอม และสรางผลกระทบตอสุขภาพ (รายงานในสหรัฐอเมริการะบุไววา สารเคมี 168 ชนิด ถูกพบในปุยหมักและบริเวณรอบปุยหมัก)      ไดแก เช้ือแบคทีเรีย 
E. coli การเพ่ิมข้ึนของฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีใชเปนสารเติมในปุย หรือทําความสะอาดเคร่ือง คราบเลือดสัตว น้ําขยะมูลฝอยจากฟารมปลูกขาวโพด สารคอปเปอร 
ซัลเฟตใชในถาดแชเทาวัว

• การเสียชีวิตของชาวอเมริกันกวา 16,000 รายตอป มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ โดยรอยละ 80 ของการเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตว ผลิตภัณฑ 
จากนม และไข

• ชาวอเมริกันมากกวา 5.6 ลานคน เส่ียงสัมผัสสารไนเตรตจากน้ําด่ืม ซ่ึงปะปนอยูในระดับท่ีสงเสียตอสุขภาพ อาจกอใหเกิดโรคมะเร็งและความผิดปกติโดยกําเนิดได 
ในสหรัฐอเมริกา มีมะเร็งท่ีมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารไนเตรตประมาณ 2,300–12,594 เคสตอป โดย รอยละ 54-82 ของเคสมะเร็งท้ังหมดเปนมะเร็งลําไส คาใชจายในการ 
รักษาพยาบาลมะเร็ง ท่ีมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารไนเตรตและคาใชจายทางออมท่ีเกิดข้ึนอยูท่ีประมาณ 1.5-6.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
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ภัยคุกคามจากการทํางาน

• ในป พ.ศ. 2561 สํานักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics : BLS) ของสหรัฐอเมริการายงานวา คาจางเฉล่ียตอปของคนงานในฟารมปศุสัตวอยูท่ี 26,560 ดอลลาร
สหรัฐฯ อยูต่ํากวาคาจางเฉล่ียสําหรับทุกอาชีพซ่ึงอยูท่ี 38,640 ดอลลารสหรัฐฯ     โดยท่ัวไป คาจางสําหรับคนงานในฟารมปศุสัตวมีแนวโนมต่ํากวาเกณฑ และเปนแรงงาน
จากชนกลุมนอย การดําเนินธุรกิจรูปแบบน้ี ทําใหงานเต็มไปดวยภาวะตึงเครียดท้ังทางกายและทางจิตใจ     ซ่ึงภาวะตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากสถานะทางสังคม-
เศรษฐกิจตกต่ํา งานท่ีตองใชท้ังพลังงานและตองการเวลามาก ทําใหแรงงานมีความตานทานตอการติดเช้ือและโรคภัยไขเจ็บนอยลง อีกท้ังแรงงานในฟารมปศุสัตว ยังอยูในกลุม
ร้ังทายของสหภาพภายในประเทศ

• ในสหรัฐอเมริกา แรงงานแปรรูปเน้ือสัตว ไดรับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานและลมปวยมากท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 4.3 ตอแรงงานประจํา 100 คนในป พ.ศ. 2561 ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ีย
ระดับชาติของทุกอุตสาหกรรมรอยละ 40       ระหวางป พ.ศ. 2556–2560 ยังพบอัตราการไดรับบาดเจ็บสาหัสและปวยจากโรคเร้ือรังสูงมาก ในกลุมคนงานโรงฆาสัตวและ
แปรรูปเน้ือสัตว อยางไก หมู และวัว ในแตละป พบคนงาน 8 คนโดยเฉล่ีย เสียชีวิตจากการไดรับบาดเจ็บในโรงงาน

• คนงานในฟารมปศุสัตว ยังมีโอกาสสัมผัสมูลสัตว จากปุยหมักในฟารมเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมท่ีมีความหนาแนน (Concentrated Animal Feeding Operations :
CAFOs) โดยอันตรายจากการสัมผัสยังแปรผันตามขนาดของฟารมปศุสัตว     อีกท้ังยังพบวา คนงานในภาคการเกษตรปศุสัตว มีโอกาสสัมผัสสารท่ีเปนอันตราย (เชน มูลสัตว)
มากกวาสองเทา เม่ือเทียบกับแรงงานในภาคการเกษตร
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แนวโนมสําคัญ

• พบการบริโภคเน้ือสัตวตอหัวในประเทศอารเจนตินาและบราซิลสูงท่ีสุดในโลก อยูท่ีปละ 88 กิโลกรัม และ 79 กิโลกรัม ตามลําดับ

• บราซิลเปนประเทศผูสงออกเน้ือวัวรายใหญท่ีสุดของโลก ในป พ.ศ. 2562 บราซิลเปนประเทศผูผลิตเน้ือหมูใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลก โดยผลิตเน้ือหมูเกือบ 4 ลานตัว 
โดยเปนรองเพียงประเทศจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี บราซิลยังเปนผูสงออกเน้ือไกรายใหญท่ีสุดของโลก โดยผลิตเน้ือไกท้ังหมด 3.77 ลานตัว ในป 
พ.ศ. 2562     ในแตละป การสงออกเน้ือสัตว เคร่ืองใน และวัวท่ียังมีชีวิต มีมูลคารวมมากกวา 5.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ

• มีการคาดการณวา ระหวางป พ.ศ. 2564–2574 การผลิตเน้ือสัตว (เน้ือวัว เน้ือหมู เน้ือสัตวปก) จะเพ่ิมข้ึน 6.6 ลานตัน หรือ รอยละ 24.1 การผลิตเน้ือไกและเน้ือหมูมีแนว 
โนมจะเติบโตเร็วท่ีสุดในไมก่ีปขางหนาน้ี อยูท่ีรอยละ 27.7 และ รอยละ 25.8 ตามลําดับ ในขณะท่ีการผลิตเน้ือวัวก็จะเพ่ิมสูงข้ึนอีกรอยละ 17

• เปนท่ีรูกันดีกวา ภาคปศุสัตวเปนตัวบอนทําลายส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนตัวการสําคัญของการตัดไมทําลายปา โดย 2 ใน 3 ของพ้ืนท่ีท่ีปาแอมะซอนและทุงหญาเซอราโด
ถูกแผวถางเพ่ือนําไปเล้ียงวัว     แรงกดดันจะเพ่ิมสูงข้ึนตามการเจริญเติบโตของการผลิตเน้ือวัว ภายในป พ.ศ. 2572 เปนตนไป

ภูมิภาค อเมริกาใต้
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อาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพและความไมม่ันคงทางอาหาร

• ตลอด 17 ปท่ีผานมา สัดสวนของประชากรผูใหญท่ีปวยเปนโรคอวนในประเทศบราซิล เพ่ิมมากข้ึนสองเทาตัว โดยเพ่ิมจากรอยละ 12.2 ระหวางป พ.ศ. 2545–2546 มาอยูท่ี 
รอยละ 26.8 ในป พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน สัดสวนของประชากรผูใหญ ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินก็เพ่ิมจาก รอยละ 43.3 เปน รอยละ 61.7 คิดเปนเกือบ 2 ใน 3 ของ 
จํานวนประชากรบราซิลท้ังหมด

• จากตัวเลขสถิติลาสุดพบวา ประชากรบราซิล 43.4 ลานคน (หรือ รอยละ 20.5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด) ไมมีอาหารเพียงพอ (ความไมม่ันคงทางอาหารอยูในระดับปาน 
กลางจนถึงเลวราย) และ 91.1 ลานคน (หรือ รอยละ 9 ของจํานวนประชากรท้ังหมด) อยูในภาวะหิวโหย ท้ังน้ี การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดซ้ําเติมปญหาความไม 
ม่ันคงทางอาหารและภาวะหิวโหยของประชากรชาวบราซิล
 
เช้ือโรคจากสัตวสูคนและแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

• ทวีปอเมริกาใตขาดการเฝาระวังและติดตาม ทําใหไมมีขอมูลเก่ียวกับเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะในภูมิภาค

• อเมริกากลางและอเมริกาใต ถูกจัดใหเปนพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคอุบัติใหม ของเช้ือจากสัตวเล้ียงลูกดวยนม (Mammalian Viral Zoonoses)

• การตัดไมทําลายปาและการเกิดไฟปาในแอมะซอนจะยังคงเกิดข้ึนตอไป ในขณะท่ีฟารมปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมก็ไมหยุดขยายกิจการ ดวยสถานการณดังกลาว จึงมีความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดโรคอุบัติใหมจากสัตวสูคน รวมถึงโรคไขสมองอักเสบจากเช้ือไวรัสหลายชนิด เชน โรคไขสมองอักเสบจากเช้ือไวรัส West Nile และเช้ือไวรัส Rocio ซ่ึงเปน 
เช้ือไวรัสทองถ่ินในบราซิลท่ีกอใหเกิดโรคไวรัสไขเหลือง
 
การผลิตอาหารท่ีไมปลอดภัยและการปนเปอนในอาหาร

• จากขอมูลทางการพบวา การเกิดโรคระบาดอันมีสาเหตุมาจากอาหารจํานวน 13,163 ราย ถูกรายงานในประเทศบราซิล ระหวางป พ.ศ. 2543–2561 มีผูปวย 247,570 ราย 
และผูเสียชีวิต 195 ราย โดยเช้ือแบคทีเรีย Salmonella ถูกพบมากท่ีสุด (คิดเปนรอยละ 14.4) ตามมาดวย Staphylococcus aureus (รอยละ 7.7) Escherichia coli 
(รอยละ 6.5) และ Bacillus cereus (รอยละ 3.1)

• หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหารจากปศุสัตว เชน นม และผลิตภัณฑจากนม เปนเปาหมายหลักของการปลอมอาหาร (Food Fraud) และการปนเปอนในประเทศ 
บราซิล โดยการปลอมปมในอาหารท่ีพบบอยในบราซิล คือการเจือจางและการใชสารทดแทน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
 
การปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมและภาวะเส่ือมโทรม

• ในบราซิล การเล้ียงวัว ถูกพบวาเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกกวาคร่ึงของประเทศ โดยพบวา รอยละ 80 ของการตัดไมทําลายปา มีสวนเก่ียวของกับความ 
ตองการทําฟารมปศุสัตว ระหวางป พ.ศ. 2533–2548

• ระบบปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับการขับไลคนในชุมชนและกลุมคนชาติพันธุผานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การตัดไมทําลายปา การแยง-ยึดท่ีดิน และ
การปรับเปล่ียนท่ีดินเปนสินทรัพยทางการเงิน

• พ้ืนท่ีเพาะปลูกถ่ัวเหลืองและขาวโพดขนาดใหญของประเทศบราซิล กลายเปนตลาดคาขายยาฆาแมลงท่ีมีสารอันตรายสูงของโลก เกือบ 2 ใน 3 ของคาใชจายสําหรับ
ยาฆาแมลงท่ีมีสารอันตรายสูง (Highly Hazardous Pesticide : HHP) ถูกใชสําหรับฟารมเพาะปลูกถ่ัวเหลืองของประเทศ เพ่ือนําไปผลิตเปนอาหารไก สุกร วัว และปลา 
ซ่ึงเปนการตอบสนองตอความตองการท่ัวโลก     อีกท้ังประเทศบราซิล ยังทําลายสถิติการส่ังซ้ือยาฆาแมลงสูงถึง 335,000 ตัน ในป พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 จากป 
พ.ศ. 2561 อัตราการใชยาฆาแมลงในประเทศบราซิลเพ่ิมข้ึน 1.6 เทา ระหวางป พ.ศ. 2543–2555 ในชวงเวลาเดียวกัน อัตราการใชยาฆาแมลงสําหรับฟารมเพาะปลูก
ถ่ัวเหลือง เพ่ิมข้ึน 3 เทา     การใชยาฆาแมลงท่ีมีสารอันตรายสูง (Highly Hazardous Pesticide : HHP) ในประเทศบราซิลจะยังเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง หลังรัฐบาลบราซิลอนุมัติ
การใชสารเคมีในยาฆาแมลงชนิดใหม 474 ชนิด
 
ภัยคุกคามจากการทํางาน

• พบการใชอํานาจขมเหงคนงานในภาคปศุสัตว คนงานยังตองรับมือกับปญหาสุขภาพ จากการทํางานหลากหลาย อาทิ โรคกลามเน้ือและโครงกระดูก ภาวะซึมเศรา และ
โรควิตกจริต

• คนงานแปรรูปผลิตภัณฑเน้ือสัตวและคนงานในโรงฆาสัตว ตางถูกพบเปนตนตอของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากแนวทางปฏิบัติ ท่ีกอใหเกิดการ 
ดูถูกขมเหงและปราศจากสุขอนามัยท่ีดี โดยบริษัทท่ีเก่ียวของ ไดแก JBS
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รายงานขององคกรพิทักษสัตวแหงโลกฉบับน้ี จัดเตรียมข้ึนโดย Mark Driscoll ผูกอต้ังและผูอํานวยการ Tasting the Future 
ผูจัดทํารายงาน ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานและผูเช่ียวชาญ ท่ีชวยนําเสนอขอมูลท่ีมีคุณคา และชวยตรวจสอบเน้ือหา จนรายงานเลมน้ีสําเร็จไปดวยดี 
บทสัมภาษณเชิงลึกและความคิดเห็น ไดรับการรวบรวมโดยเจาหนาท่ีจากองคกรพิทักษสัตวแหงโลก ตามรายช่ือดังตอไปน้ี
• Jacqueline Mills, Head of Campaigns (Farming), World Animal Protection
• Ricardo Mora, International Campaigns Manager, World Animal Protection 
• Tamily Liu, Senior Communications Manager, World Animal Protection
• Elodie Guillon, International Network Manager, World Animal Protection 
• Rochelle Flood, Campaign Manager, World Animal Protection

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญนอกองคกร ท่ีมีสวนรวมในการสัมภาษณเพ่ือนําขอมูลมาประกอบเปนรายงานฉบับน้ี
• Isis Karinna Alvarez, Livestock Campaign Coordinator, Global Forest Coalition, Colombia.
• Michelle Baker, Lead, Infectious Disease Resilience Mission, CSIRO Health and Biosecurity
• Dr Ottorino Cosivi, Center Director, Pan American Centre for Foot-and-Mouth Disease and Veterinary Public Health
• Alex Costa, HIV/AIDS Specialist, (Diagnostics Advisor and Project Manager), UNICEF
• Ben Huntington, Programme Manager, Global Burden of Animal Diseases
• Jyoti Joshi, Head-South Asia, Centre for Diseases, Dynamics, Economics and Policy
• Philip Lymbery, CEO, Compassion in World Farming
• Dr Branwen Morgan, Lead, Antimicrobial Resistance Mission, CSIRO Health and Biosecurity
• Dr Robin Paul, State Laboratory for Livestock, Marine & Agri Products (SLMAP), Animal Husbandry Dept., Govt. of Kerala, India
• Doreen Robinson, Head of Biodiversity & Land, Ecosystems Division, UNDP
• Elliot Teperman, Programme Officer, FAIRR
• Lian Thomas, Research Scientist, International Livestock Research Institute
• Jian Yi, China Good Food Fund

ความคิดเห็นในรายงานฉบับน้ี ไมไดสะทอนความคิดเห็นสวนบุคคลของผูมีสวนรวมในการจัดทํา หรือชวยตรวจสอบรางเน้ือหารายงานฉบับน้ี

กล่าวขอบคุณ
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หากตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงาน กรุณาติดตอ :

1. Jacqueline Mills
Head of Campaign, Farming
World Animal Protection
โทรศัพท : +61 (0) 415 640 211
อีเมล : jacquelinemills@worldanimalprotection.org 

2. Mark Driscoll
Founder and Director,
Tasting the Future
โทรศัพท : +44 (0) 780 9321 788
อีเมล : mark@tastingthefuture.com 

ติดต่อเรา
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