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ความคิดเห็นของชาวแคนาดาต่อการทารุณกรรมสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 แคนาดาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารทั้งท่ี

ผลิตในประเทศเองและท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ผ่านมามีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่อง

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สินค้าออแกนิค และสินค้าแฟร์เทรด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเด็นการทารุณกรรม

สัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารของแคนาดาก าลังเป็นที่จับตามองของคนทั้งในและต่างประเทศ ถึงแม้ว่าทางรัฐบาล

ของแคนาดาได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์เพ่ือควบคุมเรื่องดังกล่าว แต่ในสายตาของต่างชาติ 

มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังค่อนข้างไร้ประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2557 องค์กรพิทักษ์สัตว์โลก 

หรือ World Protection Animal ไดจ้ัดอันดับประเทศแคนาดาให้อยู่ในระดับ D ซ่ึงถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจส าหรับ

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงาน NRG Research Group ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและรวบรวมสถิติในแคนาดา ได้

ท าการส ารวจความคิดเห็นของชาวแคนาดาในประเด็นเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผล

ส ารวจดังกล่าวพบว่า กว่าร้อยละ 90 ของชาวแคนาดาต้องการให้เหล่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารใน

แคนาดาลดการทารุณกรรมสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไก่ ซึ่งผลส ารวจของ หน่วยงาน NRG Research Group มี

ใจความส าคัญดังต่อไปนี้  
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- ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวแคนาดาต่อต้านการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในไก่  และ

สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงไก่หันมาใช้วิธีการเลี้ยงแบบปล่อย หรือการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ซึ่งจะให้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภคมากกว่า  

- ร้อยละ 88 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวแคนาดาต้องการให้มีการลดหรือยกเลิกวิธีการฆ่าไก่อย่าง

ทารุณ อาทิ ช็อตไฟฟ้า เชือดคอ เป็นต้น นอกจากนี้ชาวแคนาดาเหล่านี้ยังต่อต้านการเลี้ยงไก่จ านวน

มากในพ้ืนที่ที่แออัด ซึ่งการเลี้ยงดังกล่าวมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายและติดต่อทางโรค ซึ่ง

สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค  

- หากการลดการกระท าทารุณกรรมและการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเลี้ยงไก่จะท าให้

ผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลให้ราคาของเนื้อไก่สูงขึ้นในอนาคต จากผลส ารวจ

ดังกล่าวพบว่า ร้อยละ 86 ของชาวแคนาดายินดีที่จะจ่ายเพิ่ม 

 

ที่มา: http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2014/02/the-high-cost-of-cheap-

chicken/index.htm 
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นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังเสนอแนะให้ทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรทั้งใน

และนอกแคนาดาปรับปรุงมาตรฐานในการเลี้ยงไก่ อาทิ อาหาร น้ า เล้า ยารักษาโรค เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ

ป้องกันสารปนเปื้อนในเนื้อไก่ โดยผู้ประกอบการและเกษตรกรควรถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้แน่ใจ

ว่ากฎหมายว่าด้วยคุ้มครองสัตว์จะไม่ถูกละเมิด  

 

ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ 

แคนาดาเป็นประเทศที่ภาคการเกษตรถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้าน

การบริโภคเองภายในประเทศ และการส่งออกเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศ เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในขณะที่มี

ประชากรจ านวนไม่มากนัก และได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตส่งออกสินค้าธัญพืชและเนื้อสัตว์ที่ส าคัญรายหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่รับรู้กันว่าแคนาดาเป็นประเทศที่มี  “มาตรฐานสูง” ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคชาวแคนาดาเอง และเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือส าหรับสินค้าส่งออกของแคนาดา 

จากข่าวดังกล่าวที่น าเสนอผลส ารวจที่จัดท าโดยหน่วยงาน NRG Research Group จะเห็นได้ชัดว่า ชาวแคนาดา

ให้ความส าคัญแม้กระทั่งกับประเด็นการทารุณกรรมสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประชาชนเหล่านี้ล้วนแต่

ต้องการให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งในและนอกประเทศมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าแคนาดาจะมีมาตรการในการห้ามน าเข้าสินค้าจ าพวกเนื้อสด แต่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าจ าพวกเนื้อสัตว์แปรรูปไปยังแคนาดาได้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 การส่งออกสินค้า

ดังกล่าวมีมูลค่าถึง 284 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือคิดเป็นร้อยละ 9.02 ของการส่งออกไทยทั้งหมดไปยังแคนาดา ซึ่ง

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการออกมาตรการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรกรไทยควรจะต้องรับทราบและตระหนักถึงแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภคแคนาดาในเรื่องนี้ รวมทั้ง

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ในอนาคต หากจะมี

ต้องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ หรือมาตรการใดๆ ในเรื่องดังกล่าวที่จะต้องปฏิบัติตามส าหรับการ เลี้ยงสัตว์

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/


ข่าวเด่นรายสัปดาห์ 

โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

ประจ าวันที ่22-28 กรกฎาคม 2560 

 

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaittade.com 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Thai Trade Centre, Vancouver 
1009-1166 Alberni St. 
Vancouver  BC  V7A5K4 Canada  

Phone : +1 604 687 6400 
Fax : +1 604 682 7775 
Email : ttcvan@telus.net 

 

และกระบวนการผลิตสินค้าจากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยสามารถด าเนินการใน

เรื่องดังกล่าวได้ดี อาจใช้เรื่องดังกล่าวเป็นจุดแข็งในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าต่อกลุ่ม

ผู้บริโภคในแคนาดาที่ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถด าเนินการดังกล่าว

ได้จ าเป็นจะต้องน าองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ซึ่งถือการพัฒนาการเกษตรจากแบบ

ดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้การบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี หรือ Smart Farming 

ที่มา: http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadians-want-food-companies-stop-

animal-abuse-137388/ 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย:  

นายยิ่งพันธ์ อังคสกุลเกียรติ 

นางสาวจิตรรดี สิงหโกวินท์ 

นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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