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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามาตราการในการควบคุมการประกอบ

ธุรกิจการเก็บรังนกแอนกินรังจากคูหาท่ีสรางข้ึน กฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันไมวาจะเปน

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรอง เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือ

เทศบัญญตัิ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือควบคุมการดําเนินการเฉพาะดานแตกตางกันออกไป ซึ่งยังไม

มีกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการประกอบธุรกิจการเก็บรังนกแอนกินรังจากคูหาท่ี

สรางข้ึนเปนการเฉพาะ จึงเปนปญหากลาวคือ นกแอนกินรังเปนสัตวปาคุมครอง ตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ได กําหนดหามมิใหผู ใดเก็บหรือ

ครอบครองรังของสัตวปาคุมครองทั้งหมด ดังนั้น การเก็บรังของนกแอนกินรังจึงไมสามารถทําได

ตามกฎหมาย เวนแตจะเปนกรณีการเก็บรังนกตามธรรมชาติในท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินโดย

ไดรับสัมปทานจากรัฐเทานั้น ในสวนของคูหาหรืออาคารท่ีใหนกแอนกินรังเขามาอาศัย ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มิไดกําหนดลักษณะ รูปแบบ หรือสุขลักษณะของ

อาคารไวโดยเฉพาะ ผูประกอบการจึงสามารถขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช

สําหรับเปนท่ีอยูอาศัยของตน แลวจึงนาํมาใชเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของนกแอนกินรัง อีกท้ัง เร่ืองของ

พ้ืนท่ีท่ีใหนกแอนกินรังเขามาอยูอาศัย สวนใหญจะอยูในเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชาชนอาศัยอยู

หนาแนน จึงอาจสงผลกระทบตอการดํารงอยูอยางปกติสุขของประชาชน ซึ่งเปนปญหาจากการใช

ประโยชนในท่ีดินของพ้ืนท่ีตางๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยในสหพันธรัฐ

มาเลเซียไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมฟารมนกแอนกินรังเพ่ือ

ควบคุมการประกอบธุรกิจเก็บรังนกแอนกินรังในคูหา 

 

1. บทนํา 
 รังนกถือเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเช่ือวามีประโยชนตอรางกาย มีคุณคาทาง

โภชนาการ มีรสชาติดี เปนท่ีไดรับความนิยมในการบริโภคและมีราคาสูง รังนกท่ีนํามาบริโภคนั้น

มาจากน้ําลายของนกแอนกินรัง โดยปกตินกแอนกินรังจะอาศัยอยูตามเกาะแกง และถํ้าตางๆ 

ตามธรรมชาติ แตในปจจุบันมีผูประกอบการไดสรางคูหาเปนบานรังนกหรือคอนโดนก เพ่ือใหนก

                                                            

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 


ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

363



แอนกินรังเขามาอาศัยทํารังในบานและเก็บรังนกไปขาย เร่ิมแรกธุรกิจการเก็บรังนกในคูหาเกิด

จากการที่นกแอนกินรังไดเขามาอาศัยในอาคารหรือบานของผูคนเองตามธรรมชาติสาเหตุจาก

สภาพแวดลอมในธรรมชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แตปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมและ

เทคนิคมาใชทําใหสภาพภายในตัวอาคารท่ีใหนกแอนกินรังอยูอาศัยมีความคลายคลึงกับท่ีอยู

อาศัยตามธรรมชาติของนกมากท่ีสุด เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีท่ีนกแอนกินรังเขามา

อาศัยทํารังจึงสามารถสรางรายไดจํานวนมากจากการเก็บรังนกไปขาย ธุรกิจการสรางบานรังนกจึง

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จนกลายเปนธุรกิจสําคัญท่ีสรางรายไดอยางสูงใหกับผูประกอบการและตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แตท้ังนี้ก็สงผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกับ

บริเวณที่นกแอนกินรังอยูอาศัย เชน ดานสุขภาพอนามัยจากกล่ิน ส่ิงปฎิกูล หรือเสียงรบกวนจาก

เคร่ืองขยายเสียงท่ีเปดเพ่ือเรียกนกใหเขามาอาศัย เปนตน 

 

2. กฎหมายเกี่ยวของกับการควบคุมการประกอบธุรกิจการเก็บรังนกแอนกินรังในคูหา 

 2.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535  

 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 4 ไดนิยามคําวา “สัตว

ปาคุมครอง” หมายความวา สัตวปาตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง ซึ่งตาม

กฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ.2546 กําหนดให นกแอนกินรัง 

(Collocalia fuciphaga หรือ Aerodramus fuciphagus) เปนสัตวปาคุมครองลําดับท่ี 862  

  การมีไวในครอบครองซ่ึงสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 19 ไดกําหนดหามมิใหมีไวในครอบครองซ่ึงสัตวปาสงวน

หรือสัตวปาคุมครอง ตามบทบัญญัตินี้มีขอยกเวนบุคคล 2 กลุม กลุมแรกคือ ผูรับใบอนุญาตให

เพาะพันธุสัตวปาคุมครองตามมาตรา 18(1) ซึ่งมีไวในครอบครองซ่ึงสัตวปาคุมครองเพ่ือการ

เพาะพันธุ สัตวปาคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ และซากของสัตวปาดังกลาว อีกกลุมคือ ผูรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 29 ซึ่งมีสัตวปาสงวน สัตวปา

คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครองไวจัดแสดงในสวนสัตวสาธารณะของ

ตน  

 การเก็บรังสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ.2535 ตามมาตรา 21 ไดกําหนดขอหามไว 3 กรณี คือ หามเก็บรังของสัตวปาสงวน

หรือสัตวปาคุมครอง หามทําอันตรายรังของสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง และหามมีไวใน

ครอบครองซึ่งรังของสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองในทุกกรณีและทุกสถานท่ีไมวาในปาหรือใน

บาน เวนแตเปนผูท่ีไดรับอนุญาตเก็บรังนกแอนกินรังตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน และผู

ท่ีอาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตเก็บรังนกแอนก็ไมตองหามตามมาตรานี้ (ยืนหยัด ใจสมุทร,2556 

: 303) ดังนั้น การสรางคูหาหรืออาคารเพ่ือใหนกแอนกินรังเขามาอาศัยและเก็บรังจึงเปนการ

กระทําท่ีขัดตอบทกฎหมายดังกลาวขางตน 
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 *หมายเหตุ ในท่ีนี้ นกอีแอน หมายถึง นกแอนกินรัง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

พ.ศ.2546 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

  2.2 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เปนแผนแมบทในการใชประโยชนท่ีดินโดย

ภาพรวมโดยพิจารณาจากลักษณะ รูปทรงของเมือง ความเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดินดาน

ตางๆ การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมไมวาจะเปนเมืองหรือชุมชนใด จะมีขอกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินของภาคเอกชนซ่ึงจําแนกเปนยานท่ี

อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรมและยานเกษตรกรรม โดยในยานการใชประโยชน

ท่ีดินแตละประเภทอาจจําแนกเปนประเภทยอยตามความแตกตาง เชน ยานท่ีอยูอาศัยอาจจําแนก

เปนยานท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ยานท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง และยานท่ีอยูอาศัยหนาแนน

มาก เปนตน ดังนั้น ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไปเปนการขัด

ตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและ

สวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี

เจาของหรือผูครองครองท่ีดินจะตองแกไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใชประโยชนท่ีดิน 

กรณีท่ีอาคารสิ่งกอสรางเพ่ือใหนกแอนกินรังอาศัยท่ีตั้งอยูในชุมชนนั้นมีมากอนมี

กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม ซึ่งไดกําหนดการใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

และท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากใชบังคับ เปนการขัดตอแผนหรือนโยบายของผังเมือง

รวมท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย สวัสดิภาพของประชาชนและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง 

คณะกรรมการผังเมืองยอมมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับอาคาร

ส่ิงกอสรางท่ีใหนกแอนกินรังอาศัยซึ่งตั้งอยูในชุมชน เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินจะตอง

ทําการแกไข เปล่ียนแปลง หรือระงับการใชประโยชนท่ีดินนั้นตอไป ภายในระยะเวลาท่ีไดกําหนด 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง 

  

 2.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามเปน

ประเภทของอาคารไว คือ 

 “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวัน

และกลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว 

 “ตึกแถวหรือหองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแต

สองคูหาข้ึนไปมีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

 ท้ังนี้ ไดกําหนดวาในพื้นท่ีบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ในการกอสราง ดัดแปลง 

ร้ือถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนดไว ตอง

ไดรับอนุญาตหรือแจงใหเจาพนักงานท่ีเก่ียวของทราบ ดังนั้น ในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
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และส่ิงกอสรางเพื่อใหเปนท่ีอาศัยของนกแอนกินรังในชุมชน ราชการสวนทองถ่ินจึงเปนผูมีอํานาจ

พิจารณาเพ่ือใหอนุญาตตามกฎเกณฑ ดังนี้ 

 1). การขออนุญาตกอสรางอาคารสิ่งกอสรางใหเปนท่ีอาศัยของนกแอนกินรัง 

  ผู ท่ี มีความประสงคจะทําการกอสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางสวนใหญจะย่ืน 

คํารองขอหรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และดําเนินการกอสรางตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน

และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรับอนุญาต หรือตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไว

ในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 39 ทวิ เม่ือ

พิจารณาประเภทของอาคารดังท่ีกลาวมาเห็นไดวามิไดกําหนดไววาอาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีนก

แอนกินรังอาศัยเปนอาคารประเภทใด ผูขออนุญาตกออาคารหรือส่ิงกอสรางใหเปนท่ีอาศัยของ

นกแอนกินรังจะย่ืนคํารองขอหรือแจงเจาพนักงานทองถ่ินวาเปนการกอสรางอาคารประเภทอ่ืน 

เชน อาคารท่ีอยูอาศัยหรือตึกแถวท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหไดรับอนุญาตและสามารถกอสรางตามแบบ

แปลนท่ีไดย่ืนขออนุญาตหรือท่ีไดแจงไว เม่ือกอสรางเสร็จก็นําอาคารไปใชใหเปนท่ีอาศัยของนก

แอนกินรังท้ังอาคารหรือบางสวน  

 2). การดัดแปลงอาคารใหเปนท่ีอาศัยของนกแอนกินรัง 

 เจาของหรือผูครอบครองอาคารสิ่งกอสรางจะย่ืนคํารองขออนุญาตหรือแจงเจา

พนักงานทองถ่ินในการดัดแปลงท่ีอยูอาศัย แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารสิ่งปลูกสราง

สามารถดัดแปลงอาคารไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีหลักเกณฑสําคัญ

ในการดัดแปลงที่มีผลตอโครงสรางและการรับน้ําหนักของอาคาร ทําใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารจะหลีกเล่ียงโดยการดัดแปลง แกไข ตอเติม การเพ่ิม การลด หรือการขยายลักษณะ

ขอบเขต แบบรูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อท่ีของสวนตางๆ ท่ีไมใชโครงสรางของอาคาร เชน พ้ืน 

ผนัง หรือเปล่ียนการตกแตงของพ้ืนท่ีบางสวนภายในตัวอาคารเพ่ือใหเหมาะสมตอการอาศัยของ

นกแอนกินรัง 

 2.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงคในการรักษาสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและปองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว 

โดยพิจารณาเห็นวาสัตวเล้ียงทุกชนิดท่ีคนเรานํามาเล้ียงในสถานท่ีหรือแบบปลอย อาจมีปญหาตอ

ผูเล้ียง ชุมชนและส่ิงแวดลอมได ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหมีการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ

ปลอยสัตว โดยใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ิน ในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน เพ่ือกําหนด

เขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวได ท้ังในเร่ืองประเภทของสัตวท่ีหามเล้ียง กรรมวิธีการเล้ียง 

การปองกันเหตุรําคาญและการปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะดวย  ท้ังนี้ ราชการสวนทองถ่ิน

ใดๆ จะออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตพ้ืนท่ีใดใน

เขตราชการสวนทองถ่ินนั้น จะครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเขตราชการสวนทองถ่ินนั้นก็ได หรือจะ
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ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งก็ได ซึ่งไมจํากัดวาจะตองเปนท่ีหรือทางสาธารณะเทานั้น แต

อาจครอบคลุมถึงเขตพ้ืนท่ีของเอกชนก็ได หากฝาฝนก็จะมีโทษ 

 

3.มาตรการควบคุมการทําฟารมนกแอนกินรังของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 ในสหพันธรัฐมาเลเซียตะวันตก นกแอนกินรังเปนสัตวคุมครองประเภท Totally 

Protected Wild Birds ภายใตกฎหมาย Protection of Wild Life Act, 1972 (Act 76) ดังนั้น 

การเก็บรังของนกแอนกินรังในธรรมชาติจึงตองขอและตองไดรับใบอนุญาต (Licences) กรณี

ปญหาจากการท่ีใหนกแอนกินรังอาศัยในอาคารหรือสถานที่ในเขตชุมชน หนวยงานภาครัฐของ

สหพันธรัฐมาเลเซียโดย Department of Veterinary Service, Ministry of Agriculture and 

Agro-Based Industry. ไดออกแนวทางปฏิบัติสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมฟารมนกแอนกิน

รัง (Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit (1GP) หรือ The Official 

Guidelines & Regulation for the Swiftlet Nesting Industry) ในป 2010 เพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับการดําเนินกิจการฟารมนกแอนกินรังในอาคารหรือสถานท่ีของผูประกอบการ และการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ โดยสรุปหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 3.1 พ้ืนท่ีและลักษณะอาคารสําหรับใหนกแอนกินรังอยูอาศัย  

 พ้ืนท่ีเมือง (Urban Area) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดมีแผนการพัฒนาเมือง ไดแก ศูนยกลาง

ธุรกิจ, เขตพาณิชยกรรม, เขตอุตสาหกรรม, เขตท่ีอยูอาศัย 

 พ้ืนท่ีชนบท (Rural Area) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีอยูในแผนพัฒนาชนบท (ท่ีอยู

นอกเหนือจากแผนพัฒนาเมือง แตรวมถึงพ้ืนท่ีการเกษตร และพ้ืนท่ีมีโฉนดท่ีดิน ยกเวนเขตปา

สงวน) หรือพ้ืนท่ีภายใตการดูแลของหนวยงานสวนทองถ่ิน  

 โดยสามารถแบงแยกพิจารณาการกําหนดลักษณะอาคารและพื้นท่ีในการใหนกแอน

กินรังอยูอาศัย ดังนี้   

 1). อาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีมีอยูแลว 

  พ้ืนท่ีเมือง ในสวนของพ้ืนท่ีหามมิใหใชอาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีมีอยูแลวใชดําเนิน

กิจการฟารมนกแอนกินรังในเขตศูนยกลางทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเมือง กรณีท่ีไมไดอยูในเขต

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปดําเนินกิจการไดตอเม่ือไดปฎิบัติตามหลักเกณฑ Good 

Animal Husbandry Practices (GAPH) สําหรับลักษณะอาคาร หามมิใหทําการตอเติม หรือขยาย

สวนใดสวนหนึ่งของอาคาร และดัดแปลงสวนดานหนาของอาคาร ชองทางบินเขา-ออก ของนก 

(Roof Jack) บนหลังคาของอาคา จะตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรง และออกแบบใหมีความเหมาะสม

กลมกลืนกับอาคารขางเคียงหรือสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น  

  พ้ืนท่ีชนบท ในสวนของพื้นท่ีท่ีสามารถดําเนินกิจการฟารมนกแอนกินรังได แบง

ออกเปน พ้ืนท่ีทางการเกษตร ไดแก พ้ืนท่ีสําหรับทําฟารม, พ้ืนท่ีเพาะพันธุสัตวน้ํา, สถานท่ี

ทองเที่ยวเชิงเกษตร และพื้นท่ีวางเปลาท่ียังไมมีการครอบครอง และในเขตอุตสาหกรรม ไดแก 
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เขตอุตสาหกรรมเบาและเขตกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Clusters) ท้ังนี้ หามมิใหมีการ

ดําเนินกิจการฟารมนกแอนกินรังในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียน, สถานพยาบาล, ศาสนสถาน, บริเวณลุม

แมน้ํา และเขตปาสงวน สําหรับลักษณะของอาคารจํากัดความสูงของอาคารหรือส่ิงกอสรางหาม

เกินกวา 12 เมตร 

  สถานท่ีที่เปนมรดกโลก คณะกรรมการมรดกโลกของสหพันธรัฐมาเลเซีย Technical 

Working Committee on Heritage Buildings (TWGBW) จะประเมินการทํากิจการฟารมนกแอน

กินรังในเขตพื้นท่ีมรดกโลก เพ่ือใหหนวยงานทองถ่ินสามารถออกใบอนุญาตการทําฟารมนกแอน

กินรังในสถานท่ีหรืออาคารที่เปนมรดกโลกได 

 เขตสนามบิน จะตองเวนพ้ืนท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) ตามระยะท่ีทองถ่ินนั้น

กําหนด และหามฟารมนกแอนกินรังตั้งอยูบริเวณใกลรันเวยของสนามบินในระยะ 10 กิโลเมตร 

เวนแต จะไดขออนุญาตตอ Department of Civil Aviation Malaysia กอน 

 2). อาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีสรางท่ีสรางข้ึนใหม 

  พ้ืนท่ีเมือง ในสวนของพ้ืนท่ีมีหลักเกณฑเชนเดียวกับอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีอยูแลว  

  พ้ืนท่ีชนบท ในสวนของพื้นท่ีท่ีสามารถดําเนินกิจการฟารมนกแอนกินรังได แบง

ออกเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตรซึ่งหลักเกณฑเชนเดียวกับอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีอยูแลว แตเขต

อุตสาหกรรม ไดแก เขตอุตสาหกรรมเบาและเขตกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Clusters) 

อาคารที่จะไดรับอนุญาตใหกอสรางในเขตอุตสาหกรรมจะตองเปนประเภทอาคารเดี่ยว 

(Detached) หรือ เปนอาคารตึกแถว (Terraced) ท้ังนี้ หามมิใหมีการดําเนินกิจการฟารมนกแอน

กินรังในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียน, สถานพยาบาล, ศาสนสถาน, สวนสาธารณะ, เขตพ้ืนท่ีพิเศษ, พ้ืนท่ีซึ่ง

สงวนไว, พ้ืนท่ีออนไหวตอส่ิงแวดลอม, บริเวณลุมแมน้ํา และเขตปาสงวน สําหรับลักษณะอาคาร

ตองมีประตูและหนาตางท่ีสามารถเปดหรือปดไดจากขางในอาคาร ชองทางบินเขา-ออก ของนก 

(Roof Jack) จะตองอยูดานบนอาคาร ตองแข็งแรง และออกแบบใหมีความเหมาะสมกลมกลืน

กับอาคารขางเคียงหรือสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น อีกท้ังตองเวนพ้ืนท่ีแนวกันชน (Buffer 

Zone) โดยมีระยะกําหนดหางจากพื้นท่ีอยูอาศัยของประชาชนอยางนอย 50 เมตร  

 สําหรับสถานท่ีหรืออาคารที่เปนมรดกโลกและเขตสนามบินมีหลักเกณฑเชนเดียวกับ

อาคารสิ่งกอสรางท่ีมีอยูแลว 

 3.2 ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการฟารมนกแอนกินรัง 

 ผูประกอบการที่จะดําเนินกิจการฟารมนกแอนกินรังในอาคารหรือสถานท่ีใด จะตอง

ขอใบอนุญาตจากหนวยงานทองถ่ินกอนดําเนินการ โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ Good 

Animal Husbandry Practices (GAHP) และตองไดรับใบรับรองการเขาอบรมจาก Department 

of Veterinary Services. ผูขออนุญาตตองเขาเปนสมาชิกท่ีไดรับการรับรองจากสมาคมผูประกอบ

กิจการรังนกของทางรัฐ ใบอนุญาตมีกําหนดระยะเวลา 3 ป และตองเสียคาธรรมเนียมในอัตรา

ตามที่หนวยงานทองถ่ินกําหนด 

368



 3.3 การดําเนินการแปรรูปนกแอนกินรัง 

  การดําเนินกระบวนการแปรรูปรังนกแอนกินรังในอาคารหรือส่ิงกอสรางจะตองตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับการทําฟารมนกแอนกินรังตามท่ีไดกลาวมาในขอ 3.1 ตองจด

ทะเบียนตอ Ministry of Health. และตองไดรับใบอนุญาตการผลิตจากหนวยงานทองถ่ิน ซึ่ง

ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 3 ป ท้ังนี้การดําเนินกระบวนการแปรรูปรังนกจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวใน Good Manufacturing Practices (GMP) สําหรับการแปรรูปรังนก

ดิบท่ีไมไดทําความสะอาดและรังนกดิบท่ีไดทําความสะอาดแลว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

เก่ียวกับกระบวนการผลิตรังนกใหมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอการบริโภค 

  3.4 มาตรการบังคับทางกฎหมาย 

  เจาพนักงานทองถ่ินสามารถตรวจสอบรายละเอียดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวใน

ใบอนุญาต และสามารถเขาไปตรวจสอบในสถานประกอบการฟารมท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ

เพ่ือตรวจสอบและสอบถามขอมูลตางๆ จากผูประกอบการ การฝาฝนเง่ือนไขตามใบอนุญาตเปน

การกระทําความผิด หนวยงานทองถ่ินสามารถดําเนินการตามกฎหมายกับผูประกอบการได 

  กรณีเสียงรบกวนจากการเปดเคร่ืองขยายเสียงเรียกนก หากผูประกอบการเปดเคร่ือง

ขยายเสียงฝาฝนเกินระยะเวลา หรือเปดเสียงดังเกินกวาท่ีกําหนดไว หนวยงานทองถ่ินสามารถนํา

เคร่ืองขยายเสียงออกหรือบรรเทาการรบกวนตางๆ ของสาธารณะภายในพื้นท่ีท่ีมีอํานาจ และอาจ

ใหชดใชคาเสียหายได ท้ังนี้ เสียงจากเคร่ืองขยายเสียงจะตองต่ํากวาหรือเทากับ 40 เดซิเบล และ

ในมาเลเซียตะวันตก (Peninsular Malaysia) ใหเปดเสียงไดระหวางเวลา 7.00 น. - 10.00 น. 

และ 17.00 น. - 20.00 น. สวนมาเลเซียตะวันออก (Sabah and Sarawak) ใหเปดเสียงได

ระหวางเวลา 6.00 น. - 9.00 น. และ 16.00 น. - 19.00 น. 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษามาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจการเก็บรังนกแอนกินรังจาก

คูหาท่ีสรางข้ึน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอคน ตอส่ิงแวดลอม และไมใหเกิดผลกระตอระบบนิเวศ 

ประชากรและการดํารงชีวิตของนก จึงมีความจําเปนท่ีตองมีกฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบ

ธุรกิจการเก็บรังนกแอนกินรังจากคูหาท่ีสรางข้ึนใหเปนระบบ ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใหนกแอนกินรังเขามาอยูอาศัยในคูหา ผูศึกษา

เห็นควรใหผูท่ีประสงคจะสรางคูหาใหนกแอนกินรังอาศัยตองมีการข้ึนทะเบียนและย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรังนกแอนกินรังจากคูหา และควรกําหนดเพิ่มนกแอนกินรัง 

(Collocalia fuciphagus หรือ Aerodramus fuciphagus) เปนสัตวปาคุมครองชนิดเพาะพันธุได 

อีกท้ัง ควรเพ่ิมเติมบทนิยามเพ่ือใหเหมาะสมกับกิจการท่ีเปนการดูแลหรือใหนกแอนกินรังเขามา

อาศัยในคูหา เชน “การใหท่ีพักอาศัยแกนกแอนกินรัง หมายความวา การดูแลหรือเล้ียงนกแอน

กินรังในคูหาท่ีสรางข้ึนเพ่ือขยายพันธุ” เพ่ือใหถือวาเปนการเพาะพันธุตามกฎกระทรวง 
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  2. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีในการใหนกแอนกินรังอยูอาศัย ผูศึกษา

เห็นควรใหมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับการใหนกแอนกินรังอาศัยในเขตชุมชน หรือ

ควรจะกําหนดเขตพ้ืนท่ี (Zoning) ท่ีสามารถใหนกแอนกินรังเขามาอยูอาศัยได เพ่ือหาวิธีการ

ปองกันโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังไมใหกระทบปญหาดานสุขภาพ และไมสรางความเดือดรอน

รําคาญตอประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น 

  3. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะอาคารที่ใชในการดูแลนกแอนกินรัง การ

กอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อทําเปนคูหาใหนกแอนกินรังเขามาอาศัย สมควรมีการควบคุมโดย

อาจออกกฎกระทรวงอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 8 เชน
“กฎกระทรวง กําหนดรูปแบบ ลักษณะของอาคารหรือคูหาท่ีสรางข้ึนสําหรับใหนกแอนกินรังเขา

มาอาศัย พ.ศ....” ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรวมของพื้นท่ี

ในละแวกนั้นประกอบดวย การตกแตงภายนอก ขนาด ความสูง สุขลักษณะ และการเวนระยะหาง

ของอาคาร เปนตน 

  4. ดานการสาธารณสุขควรกําหนดหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการในการควบคุมดูแล 

การดําเนินการ และวิธีการดูแลนกแอนกินรังในคูหา เพ่ือเปนการกําหนดมาตรฐานสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน จึงควรออกกฎกระทรวงอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 6  เชน “กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ และ

มาตรการในการควบคุมการดูแลนกแอนกินรังในคูหาท่ีสรางข้ึน พ.ศ....” เชนเดียวกับใน

สหพันธรัฐมาเลเซีย ท่ีไดมีหลักเกณฑตามมาตราฐาน Good Animal Husbandry Practices for 

Edible-Nest Swiftlet เพ่ือใชสําหรับการดําเนินกิจการในฟารมนกแอนกินรังในคูหาโดยเฉพาะ 

และหลักเกณฑตามมาตราฐาน Good Manufacturing Practices (GMP) เพ่ือใชสําหรับการดําเนิน

กระบวนการแปรรูปรังนกใหมีคุณภาพและไดมาตราฐาน 

  5. ควรมีการกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว โดยผูประกอบการ

จะตองดําเนินการเพื่อใหไดรับใบรับรองและข้ึนทะเบียนสําหรับการดําเนินการดูแลนกแอนกินรังท่ี

อาศัยในคูหา ซึ่งตองปฏิบัติตามเกณฑขอกําหนดมาตรฐานประกอบดวยองคประกอบของฟารม 

การจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว การจัดการระบบน้ํา 

และการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังภายในและบริเวณรอบคูหา  

 6. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในควบคุมมาตรฐานคุณภาพของรังนกแอนกินรังท่ีเขา

มาอาศัยในคูหา โดยกําหนดหลักเกณฑใหเปนมาตรฐานในการดูแลสุขลักษณะของสถานท่ีดําเนิน

กิจการ เชน มาตรฐานความสะอาด ความเปนระเบียบของวัสดุท่ีใชกอสรางอาคาร มาตรฐานการ

เก็บ การบรรจุรังนก สุขอนามัยของผูเก็บรังนก และการตรวจสอบความสะอาดของรังนกวาไมมี

สารเคมีหรือส่ิงสกปรกอื่นใดเจือปน เปนตน และควรมีขอจํากัดการเก็บรังนกในทํานองเดียวกับ

การเก็บรังนกในเขตสัมปทาน ท่ีกําหนดรอบการเก็บปละ 3 คร้ัง และควรมีการสงวนการเก็บรังนก
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ใหมีการเก็บไดเฉพาะรังนกแรก รังท่ีสอง และรังท่ีสามเทานั้น เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพของรัง

นกใหมีมาตราฐานและไดราคาดี อีกท้ังยังเปนการรักษาระบบนิเวศของนก 

  7. ควรกําหนดคาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรังนกแอนกินรัง

จากคูหาไวเปนจํานวนท่ีแนนอน อาจจะคํานวณจากขนาดของพ้ืนท่ีท่ีนกแอนกินรังอาศัยในคูวามี

ขนาดเทาไหร เชน มีพ้ืนท่ีนอยกวาหรือเทากับ 150 ตารางเมตร ใหคิดคาธรรมเนียม 5,000 บาท 

และพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ 25 ตารางเมตร ใหเสียคาธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท เชนเดียวกับรัฐ 

Perak ของสหพันธรัฐมาเลเซีย อีกท้ังควรจะมีการจัดเก็บภาษีรังนกในคูหา เนื่องจากปจจุบันมีการ

เก็บภาษีเฉพาะการเก็บรังนกตามธรรมชาติจากการสัปทานเทานั้น ท้ังนี้ในการเก็บภาษีควรจะคิด

คํานวณจากปริมาณของรังนกท่ีเก็บได เพ่ือท่ีจะไดทราบจํานวนรังนกท่ีแนนอน รวมถึงยังเปนการ

ควบคุมปริมาณการเก็บและรักษามาตรฐานคุณภาพของรังนกอีกทางหนึ่งดวย 
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