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ที่มาของการศึกษา : หมูย่างเมืองตรังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง ซึ่งกระบวนการ
ผลิตที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 การศึกษาครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วั ด ความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการผลิ ต และแปรรู ป
“หมูย่างเมืองตรัง” ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
วิธีการ : โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และข้อมูลโรงฆ่าสัตว์กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 60 ราย และกลุ่มผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง 44
ราย รวมทั้งสิ้น 104 ราย ทาการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผล : พบว่าผู้ที่ เกี่ย วข้อง มีความพึ งพอใจเฉลี่ยในระดับมาก ต่อการประชุมชี้แจง การกาหนดแนว
ทางการพัฒ นาโรงฆ่าสัตว์ การจัดทาแบบแปลนต้นแบบโรงฆ่าสัตว์ สาหรับผลิตหมูย่างเมืองตรัง รวมถึงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ พึงพอใจระดับปานกลางต่อมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การให้บริการของโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2/ กฆ.1) ในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่ามีไม่เพียงพอ เวลาในการเปิดให้บริการไม่
ตรงกับความต้องการ การคมนาคมไม่สะดวก เตาหมูย่างเดิมตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน อยู่ในบริเวณห้ามตั้งโรงฆ่า
สัตว์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ไม่มีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานในส่วนสะอาด ส่วนสกปรก และส่วนผลิต
หมูย่างออกจากกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าการฆ่าสัตว์ที่เตาหมูย่างที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน “ผิดกฎหมาย” แต่
ไม่ทราบขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) โดยผู้ประกอบการทั้งหมดมีความประสงค์จะ
ปรับปรุงเตาหมูย่างเดิมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
สรุป : แนวทางการแก้ปัญหา คือ พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่สามารถให้บริการผู้ประกอบการหมูย่างที่เพียงพอ
เพิ่มเวลาเปิดบริการของโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต จัดทาโรงฆ่าสัตว์ต้นแบบสาหรับผลิตหมูย่างที่เหมาะสม
เพื่ อปรับ ปรุ งเตาหมูอย่ างเดิม พร้ อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ญั ติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่ อการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 แนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ : หมูย่างเมืองตรัง โรงฆ่าสัตว์ ความพึงพอใจ จังหวัดตรัง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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The study of problems and guidelines for the development of suitable
slaughterhouses for the production of geographical indications "Trang Roast Pork"
Nuchtida Chanakaew1 and Chakkrapan Maksuwan2

Abstract
Backgrounds : Trang Roast Pork is qualified as a Geographical Indication Product that
production process hasn’t according with Control of Slaughter and Distribution of Meat Act
B.E.2559. The aim of this study was to measure satisfaction and opinions solutions of
production and processing to solve "Trang Roast Pork" problems.
Method : Questionnaires are designed for satisfaction of project criteria, outcome of
the project and also stakeholder opinions. Group samples (104 stakeholder) consisted of
44 manufacturers and 64 officers were interviewed. The data are collected and analyzed
using descriptive statistics.
Results : Stakeholders had satisfaction in high level about meeting, define guidelines
for development of slaughterhouse, slaughterhouse prototype plan and staff performance
criteria. Medium level of satisfaction is acquired in law enforcements criteria. Services of
license slaughterhouse weren’t enough, opening time weren’t match and inappropriate
transportation. Nowadays roast pork ovens are located in the community that prohibited in
accordance with the city planning law and didn’t separate dirty part, clean part and roast
pork manufacturing processes. stakeholders known that the slaughter of animals at the roast
pork oven that is currently in operation is "illegal" but don’t know the process of applying
for permission to operate a slaughterhouse. And all them want to improve the original roast
pork to comply with the law.
Conclusions : To solve the problem is provide sufficient slaughterhouse, increase the
opening hours, make slaughterhouse prototype plan to improve the original roast pork
ovens, create awareness about Control of Slaughter and Distribution of Meat Act B.E.2559
and guidelines of applying for permission to operate a slaughterhouse for stakeholders.
Key words : Trang Roast Pork, slaughterhouse, satisfaction, Trang province, Geographical
Indication Product
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