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บทนา

รั ฐบาลกาหนดนโยบายความปลอดภัยด้ านอาหาร (Food Safety) เพื่อสร้ างคุณภาพชี วิตและความปลอดภัยให้ กับผู้บริ โภค
ภายในประเทศ และต่ างประเทศให้ เท่ าเทียมกัน รวมทั้งสร้ างมาตรฐานสิ นค้ าเพือ่ ความเป็ นธรรมในระบบการค้ าเสรีของโลก จึงกาหนด
แนวทางการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนือ้ สั ตว์ โดยนาระบบมาตรฐานใช้ ควบคุมการผลิต ได้ แก่ ระบบ HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) ซึ่ งการควบคุมการผลิตอาหารให้ ปลอดภัยอย่ างได้ ผลนั้น ต้ องมีสภาพแวดล้ อมของการผลิตให้ ถูก
สุ ขลักษณะ GMP (Good Manufacturing Practice) ตั้งแต่ ระดับผู้ผลิตถึงระดับผู้บริโภค (Food Safety From Farm To Table) โรงฆ่ า
สั ตว์ (abattoir) เป็ นสถานที่ฆ่าสั ตว์ กระบวนการผลิตเนื้อสั ตว์ มีความสาคัญให้ เนื้อสั ตว์ ปลอดภัย ต้ องมีองค์ ประกอบสาคัญของ
โครงสร้ าง อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการผลิตทีเ่ หมาะสม และกระบวนการฆ่ าสั ตว์ และผลิตเนือ้ สั ตว์ ถูกสุ ขอนามัย รวมทั้งการจัดการด้ าน
สุ ขาภิบาลที่ดี ประกอบกับมีการตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแลจากองค์ กรที่เกีย่ วข้ องให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง ให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจในกระบวนการผลิตเนือ้ สั ตว์ ที่ถูกต้ องตามหลักสุ ขอนามัย แก่ ผ้ ูประกอบการโรงฆ่ าสั ตว์ จะไม่ ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่ เนือ้ สั ตว์ ให้
เนื้อสั ตว์ ที่ผลิตจากโรงฆ่ าสั ตว์ สะอาดปลอดภัยต่ อการบริ โภค กรมปศุ สัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ รับภารกิจให้ เป็ นองค์ กร
ควบคุมกากับดูแลโรงฆ่ าสั ตว์ ภายในประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โรงฆ่ าสั ตว์ ภายในประเทศต้ องดาเนินการปรับปรุ ง และพัฒนามาตรฐาน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนือ้ สั ตว์ พ.ศ. 2535 2) หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่ าสั ตว์ โรงพักสั ตว์ และการฆ่ าสั ตว์ (กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2539) และ 3) การปฏิบัติที่ดีสาหรั บโรงฆ่ า
สั ตว์ (สานักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.9004-2547, 2547) โดยตรวจประเมินองค์ ประกอบทั้งหมด ตั้งแต่ สถาน
ที่ต้ัง โครงสร้ าง อุ ปกรณ์ การจัด การด้ านสุ ข าภิ บาล การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม และการจั ดการด้ านสุ ขภาพสั ตว์ ห รื อโรคสั ตว์ ซึ่ งการ
ดาเนินการภายใต้ นโยบายการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่ าสั ตว์ ด้านสถานที่ต้งั ตั้งแต่ เริ่มต้ นปี 2546 เป็ นต้ นมา

ภาพที่ 2. เมนูช้ันข้ อมูล

ภาพที่ 1. use case diagram

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพืน้ ทีเ่ หมาะสมเชิงพืน้ ทีส่ ถานที่ต้งั โรงฆ่ าสั ตว์ จากข้ อมูลภายใต้ เงื่อนไขกฎหมายและข้ อมูลด้ านกายภาพพืน้ ที่
2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “การประยุกต์ ใช้ ระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ ศึกษาพืน้ ทีเ่ หมาะสมสถานทีต่ ้งั โรงฆ่ าสั ตว์
กรณีพนื้ ที่ศึกษาจังหวัดร้ อยเอ็ด” เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนามาตรฐานโรงฆ่ าสั ตว์ ด้านพืน้ ทีเ่ หมาะสมสถานที่ต้งั โรงฆ่ าสั ตว์

ภาพที่ 4. กล่ องคาสั่ งเปิ ดและปิ ดชั้นข้ อมูล

ภาพที่ 3. เมนูพนื้ ทีเ่ หมาะสม

กระบวนการทางาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดนโยบายมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ ระดับฟาร์ มเลีย้ งสั ตว์
โรงฆ่ าสั ตว์ การขนส่ งซากเนื้อสั ตว์ และสถานที่จาหน่ าย เพื่อให้ ผลิตเนือ้ สั ตว์ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ ถูกสุ ขอนามัย ปลอดภัยต่ อการบริ โภค
ตามมาตรฐานสากล กรมปศุ สัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะองค์ กรรับผิดชอบด้ านสิ นค้ า ปศุ สัตว์ และมีหน้ าที่กากับดูแลโรง
ฆ่ าสั ตว์ ภายในประเทศ ได้ กาหนดแนวทางดาเนินการปรั บปรุ งพัฒนามาตรฐานโรงฆ่ าสั ตว์ ภายในประเทศให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ข้ างต้ น ซึ่ งเป็ นนโยบายสาคัญที่ต้องดาเนินการโดยเร่ งด่ วน 2 แนวทาง ได้ แก่ การจัดระเบียบโรงฆ่ าสั ตว์ ที่ดาเนิ นการอยู่ก่อน และ
พิจารณาอนุญาตกรณีโรงฆ่ าสั ตว์ ใหม่
การรวบรวมและศึกษาข้ อมูล
1. ข้ อมูลเขตปกครอง ทาการปรับพิกัดภูมศิ าสตร์ อยู่ในระบบ UTM (Universal Transverse
Mercator) โซน 48 Indian1975N ประกอบด้ วย
1.1) เขตปกครองตาบล
1.2) เขตปกครองอาเภอ
2. แผนทีท่ หาร ของกรมแผนทีท่ หาร มาตราส่ วน 1:50,000 คลอบคลุมพืน้ ที่จังหวัดร้ อยเอ็ด
นาเข้ าข้ อมูลประเภทข้ อมูลรูปภาพ (image file) ทาการปรับพิกดั ภูมศิ าสตร์ ให้ อยู่ในระบบ UTM
(Universal Transverse Mercator) โซน 48 Indian1975N ทั้งสิ้น 21 ระวาง ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดร้ อยเอ็ด

ภาพที่ 5. เมนูโปรแกรมและคู่มอื

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ข้อมูลภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้ อมรอบที่เกีย่ วข้ องโรงฆ่ าสั ตว์ ในพืน้ ที่
จังหวัดร้ อยเอ็ด
2. ได้ ผลการศึกษาพืน้ ที่เหมาะสมเชิงพืน้ ที่สถานที่ต้ังโรงฆ่ าสั ตว์ ในพืน้ ที่
จังหวัดร้ อยเอ็ด
3. ได้ โปรแกรมประยุกต์ “การประยุกต์ ใช้ ระบบภูมิสารสนเทศเพือ่ ศึกษา
พืน้ ที่เหมาะสม สถานที่ต้ังโรงฆ่ าสั ตว์ กรณีพนื้ ที่ศึกษาจังหวัดร้ อยเอ็ด”

ภาพที่ 6. กล่ องคาสั่ งบนหน้ าต่ างพืน้ ทีด่ าเนินการ

