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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ภาคเอกชน 
สำหรับเน้ือสัตว์ปีกในตลาดสหภาพยุโรป 

 อุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก 
โดยระหว่างปี 2552 – 2560 อุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปเติบโต
ในอัตราร้อยละ 23 ซึ ่งปัจจุบันสหภาพยุโรปสามารถผลิตไก่เนื้อได้ปีละ 
7,500 ล้านตัว หรือเฉลี่ยปีละ 12.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.2 ของผลผลิต
ไก่เนื ้อทั ่วโลก ฟาร์มไก่เนื ้อในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ในโปแลนด์ 
สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั ่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และอิตาลี  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตทั่วสหภาพยุโรป โดยฟาร์มร้อยละ 93.5 
เลี ้ยงไก่มากกว่า 5,000 ตัว และร้อยละ 1 ที่มีไก่เกินกว่า 100,000 ตัว  
โดยอุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปมีลักษณะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในโรงเรือน 
(intensive system) และใช้สายพันธ์ุที่มีสมรรถภาพในการเจริญเติบโตสูง  
 การเลี้ยงไก่ในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับ 
ปกป้องไก่ที ่เลี ้ยงไว้เพื ่อผลิตเนื ้อสัตว์  (Council Directive 2007/43/ 
EC)” เพื่อลดความแออัดในโรงเรือน โดยกำหนดความหนาแน่นสูงสุดในการ
เลี้ยงไก่ไว้ที่ 33 กก./ตร.ม. แต่ประเทศสมาชิกฯ อาจปรับความหนาแน่นสูง
กว่าที่ข้อบังคับกำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ นอกจากนี ้ข้อบังคับดังกล่าว 
ยังได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่าง วัสดุรองพื้น อาหาร และการระบาย 
อากาศในโรงเรือน อย่างไรก็ตาม Council Directive 2007/43/EC ที่ใช้อยู่ 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถรับรองด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีได้ เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติ 3 ใน 4 ของฟาร์มไก่ในสหภาพยุโรปมีความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่
เกือบ 39 กก./ตร.ม. ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหว สุขภาพ การระบายอากาศ 
และอัตราการตายของไก ่
 จากกระแสผู้บริโภคยุโรปที่ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตวเ์พิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เอกชน รัฐบาล หรือ NGOs ได้พัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่มี
ความเข้มงวดมากกว่าข้อบังคับขั้นต่ำของสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

ตัวอย่างมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในตลาดสหภาพยุโรป     
1. Beter leven (Better Life label)  
  
  

สมาคมคุ้มครองสัตว์ในเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Society 
for the Protection of Animals) พัฒนามาตรฐาน Beter Leven เมื่อ
ปี 2550 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ (ตั้งแต่ 1 ดาว ถึง 3 ดาว) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ โคนม ลูกวัว 
ไก่งวงและกระต่าย โดยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้ดาวมาก หมายถึง สัตว์มี
อิสรภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็น และใช้ชีวิตแบบท่ีต้องการ 

สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับตรารับรอง Beter Leven 
ต้องมาจากไก่เนื้อสายพันธุ์ที ่เติบโตช้า มีพื้นที่ภายในโรงเรือนเพิ ่มขึ้น  
มีวัสดุรองพื้น ได้รับแสงอาทิตย์ และมีพื้นที่ภายนอกให้ไก่สามารถออกนอก 
โรงเรือนได้ โดยจากข้อมูลปี 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรา
รับรอง Beter Leven มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ราวร้อยละ 
21 
2. Für mehr Tierschutz (For more animal welfare)  

 
       เมื่อปี 2556 สมาคมส่งเสริมสวัสดภิาพสตัว์ในเยอรมนีไดพ้ัฒนา
มาตรฐาน Für mehr Tierschutz ซึ่งครอบคลุมสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร 
ไก่ไข่ และ โคนม โดยมุ่งให้สัตว์ได้ปฏิบัติตามพฤติกรรมเฉพาะสายพันธุ์ 
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มาตรฐาน Für mehr Tierschutz แบ่งเป็น ระดับเริ่มต้น (entry 
level) หรือ 1 ดาว และระดับสูง (premium level) หรือ 2 ดาว โดยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง และการเชือดสัตว์ มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้จะเหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ อาทิ ความหนาแน่นในการ
เลี้ยงสัตว์ การเข้าถึงพื้นที่ภายนอก ความเพียงพอของวัสดุที่ใช้ หรือห้ามใช้
มาตรการบางอย่าง (อาทิ การตัดเขา) 
 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผา่นการรบัรองมาตรฐาน Für mehr Tierschutz 
ต้องมาจากไก่เนื้อสายพันธ์ุท่ีเติบโตช้า มีพื้นท่ีเลี้ยงไก่เพ่ิม มีการจัดคอนหรือ
ก้อนฟางให้ไก่ ห้ามใช้อาหารสัตว์ GMOs มีพื้นที่ให้ไก่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอก การขนส่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใช้วิธีการเชือดไก่อย่างมีมนุษยธรรม 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรารับรอง Für mehr Tierschutz มีเพียง
ระดับเริ่มต้น (1 ดาว) หมายถึง มีมาตรฐานสวัสดิภาพสตัว์สงูกว่าที่กฎหมาย
กำหนดไว้ ซึ่งมีการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วเยอรมนี อาทิ Aldi Nord, 
Aldi süd, Lidl และ NETTO 

3. RAPCA Assured 
 มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ RAPCA Assured พัฒนาโดย 

สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในสหราชอาณาจักร 
ซึ่งครอบคลุมสัตว์หลายสายพันธ์ุ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร 
เป็ด โคเนื้อ โคนม แกะ ไก่งวง แซลมอน และปลาเทราต์ 
โดยรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพ อาหาร สภาพแวดล้อม 
และการดูแลสัตว์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงการฆ่า  

สำหรับมาตรฐานสวัสดิภาพไก่เนื ้อขึ ้นอยู่กับการมีพื้นที่ให้ไก่ได้  
เคลื่อนไหวอย่างอิสระและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีแสงแดดส่องใน
โรงเรือน มีร่มเงาให้ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ มีคอนสำหรับให้ไก่นอน และ
ใช้ไก่เนื ้อสายพันธุ ์ที ่เติบโตช้า โดยผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที ่ได้รับตรารับรอง 
RAPCA Assured มีการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
และไอร์แลนด์เหนือ อาทิ Sainbury’s, Co-op, Aldi, Lidl และ Tesco 

4. Tierschutz Kontrolliert (Animal welfare controlled) 

 
เมื ่อปี 2555 องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ Four Paws ในออสเตรีย  

ได้พัฒนามาตรฐาน Tierschutz Kontrolliert เพื ่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  
ตั้งแต่การเลี้ยงดูในฟาร์ม การขนส่ง และการฆ่าสัตว์ ซึ่งครอบคลุมสุกร โคเนื้อ 

โคนม ไก่ไข่ เป็ด แกะ แพะ ไก่เนื้อ และไก่งวง โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
สีเงิน (มีมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี และได้รับการปรับปรุงใหม้ีมาตรฐาน
สูงกว่าแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ทั่วไป) และสีทอง  
(มีมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์สูงท่ีสุด) 

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรารับรอง Tierschutz Kontrolliert 
ต้องมีความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่ไม่เกิน 25 กก./ตร.ม. ใช้ไก่สายพันธุ์ 
ที่เติบโตช้า/จำกัดน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน มีคอนให้ไก่นอน มีพื้นที่ให้
ไก่ออกนอกโรงเรือนหรือพื้นที่สีเขียว และมีการตรวจสอบสุขภาพไก่ 
สม่ำเสมอ นอกจากนี้ มาตรฐาน Tierschutz Kontrolliert ยังกำหนด 
ระยะเวลาสูงสุดในการขนส่ง และวิธีเชือดที่เหมาะกับสัตว์แต่ละสายพันธ์ุ 

5. Initiative Tierwohl (Animal Welfare Initiative) 
  มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์  Initiative Tierwohl 

เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน (เกษตรกร 
ผู้แปรรูป ร้านค้าปลีก) ในเยอรมนีเมื่อปี 2558 
โดยร้านค้าปลีกรายใหญ่ตกลงที่จะจ ่าย 

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ไก่ ไก่งวง และสุกร) ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน Initiative Tierwohl ในอัตรา 4 เซนต์/กก. และ
เพิ ่มขึ ้นเป็น 6.8 เซนต์/กก. เพื ่อเป็นรางวัลให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงกว่ากฎหมายบังคับไว้  

ปัจจุบันมีฟาร์มสัตว์ปีกในเยอรมนีมากกว่า 2,000 แห่ง หรือ 
สัตว์ปีกกว่า 500 ล้านตัว ที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน Initiative 
Tierwohl โดยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Initiative 
Tierwohl มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 70 
6. Etiquette bien-être animal (Animal welfare label) 

 
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ Etiquette bien-être animal เป็น

การริเริ ่มของผู ้ค้าปลีกรายใหญ่ Casino Group ในฝรั ่งเศส ร่วมกับ
สมาคมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว ์4 แห่ง (LFDA, CIWF, OABA และ Welfarm) 
ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเกณฑ์ชี ้วัดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ถึง 230 ข้อ 
ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิตตั้งแต่การเลี้ยงดู การขนส่ง และการเชือด
สัตว์ 
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 ฉลาก Etiquette bien-être animal เป็นการแสดงข้อมูลด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ เริ ่มจากตัวอักษร A 
(มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูงสุด) B (ดี) C (ค่อนข้างดี) D (มาตรฐานตาม
กฎหมายบังคับ) และ E (มีหลักฐานไม่เพียงพอในการรับรองสวัสดิภาพ
สัตว์) ฉลากยังแสดงข้อมูลระบบการเลี ้ยงด้วยสัญลักษณ์รูปภาพ อาทิ  
การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (free-range) เลี้ยงในโรงเรือน หรือรูปแบบผสม
ที่มีพ้ืนท่ีภายนอกให้สัตว์ 
 ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 
ที่แสดงฉลาก Etiquette bien-être animal อาทิ Casino, Monoprix, 
Carrefour, Galliance และ U store โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกท่ีจำหน่ายทั้งหมดในฝรั่งเศส  

7. Better Chicken Commitment หรือ European Chicken 
Commitment (ECC) standard 

ผู้ประกอบการค้าปลีกท่ัวยุโรปกว่า 200 บริษัท (เช่น 
KFC, Nestle, Unilever, Danone, Sodexo, 
Waitrose, M&Sr และ Carrefour) ให้สัตยาบัน ว่า
จะสนับสนุนมาตรฐาน Better Chicken Commitment 

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไปสู่แนวทางปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์  
ที ่ส ูงขึ ้น โดยภายในปี 2569 ผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ปีกทั ้งหมดที ่จะต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวดังนี ้ 
 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป  

- ความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่ไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.  
- ใช้พันธุ์ไก่ที่ส่งผลลัพธ์ต่อสวัสดิภาพสัตว์สูง  
- ปรับมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการเลี ้ยงไก่  (อาทิ แสงไฟ 

อย่างน้อย 50 lux, มีแสงธรรมชาติส่อง, วางคอนยาวอย่างน้อย 2 เมตร
และมีวัสดุให้ไก่จิกอย่างน้อย 2 จุดต่อไก่ 1,000 ตัว และไม่ขังกรง)  

- ใช้มาตรการทำให้ไก่สลบด้วยก๊าซเฉื ่อยหรือ multi-phase 
systems หรือใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง  

- ร ับรองการปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานโดยมี  third party เป็น 
ผู้ตรวจสอบ 

มาตรฐาน Better Chicken Commitment จะเป็นแรงขับเคลื่อน 
ให้อุตสาหกรรมไก่เปลี่ยนจากการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในโรงเรือน (intensive 
indoor production systems) ไปสู่ระบบที่มีมนุษยธรรม และมีพื้นที่ให้
ไก่เพิ่มขึ้น (extensive indoor systems) เพื่อรองรับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการอาหารในยุโรปที่ประสงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผ่าน
การรับรอง Better chicken commitment เท่านั้น 
 แม้ว่าสหภาพยุโรปมีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูง แต่จากการ 
สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคยุโรปเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ปีก ที่จัดทำโดย 
Eurogroup for Animals เมื่อปี 2562 พบว่า “ร้อยละ 89 ของผู้บริโภค 
เห็นว่าไก่ควรได้รับการปกป้องมากกว่าปัจจุบัน ร้อยละ 82 เชื่อว่าไก่ไม่
ควรถูกทรมาน ร้อยละ 87 สนับสนุนให้ไก่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี สามารถ
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และร้อยละ 86 ให้ความสำคัญกับการ
เชือดไก่อย่างมีมนุษยธรรม” ผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภค
ยุโรปสนับสนุนให้ไก่มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ Farm to 
Fork ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎระเบียบด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพ
สัตว์ และพิจาณาเรื่องการนำฉลากสวัสดิภาพสัตว์มาใช้ เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ 
 ในอนาคตสหภาพยุโรปมีแนวโน้มปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี ่ยวข้องและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น โดย
ครอบคลุมตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มไปจนถึงการขนส่งและการเชือดสัตว์ 
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยง
ไก่ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม โดยผู้ประกอบการ/เกษตรกร
ไทยควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
ทั้งระดับสหภาพยุโรปและมาตรฐานเอกชน  
 

เอกสารอ้างอิง : 
- Animal welfare and food labelling โดย Eurogroup for Animals 
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-
10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf  
- The welfare of broiler chickens in the EU : From science to action  
โดย Eurogroup for Animals 
 https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-
11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broiler_report.pdf  
-  EU broiler chicken welfare  จากเวปไซด์ Better Chicken Commitment 
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