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บทนํา
คําวา “สัตว” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมาย

ไววา หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกตางไปจากพรรณไม สวนมากมีความรูสึกและเคลื่อนไหวยายที่ไปไดเอง 
โดยประเภทของสัตวนัน้ สตัวในโลกมมีากมายหลายชนดินกัวทิยาศาสตรจงึไดจดัแบงสตัวออกเปนกลุม
โดยถือเอารูปรางลักษณะที่เหมือนกันหรือตางกันเปนสําคัญ กลาวคือ ใชกระดูกสันหลังเปนเกณฑ
ในการแบงประเภทของสัตวออกเปน ๒ ประเภท คือ 

ประเภทสัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวชั้นสูงที่มีเน้ือเยื่อของรางกายเจริญเปนอวัยวะที่มีการ
ทาํงานซบัซอน มกีระดกูสนัหลงัทาํหนาทีเ่ปนแกนกลางของรางกาย ชวยใหรางกายคงรปูทีแ่นนอนอยูได 
สวนมากมีขนาดใหญอาศัยอยูทั้งในนํ้าและบนบก โดยนักวิทยาศาสตรไดแบงสัตวมีกระดูกสันหลัง
ตามลกัษณะทีค่ลายคลงึกนัออกเปน ๕ พวก ไดแก พวกปลา พวกสตัวครึง่นํา้ครึง่บก พวกสตัวเลือ้ยคลาน 
พวกสัตวปก และพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม

ประเภทสัตวไมมีกระดูกสันหลงั เปนสตัวทีไ่มมแีทงกระดกูสนัหลงัสาํหรบัยดึตดิใหเปนสวนเดยีวกนั
ของรางกาย แบงออกเปน พวกฟองนํ้า พวกแมงกะพรุน พวกที่มีลําตัวเปนขอปลองไมมีขา พวกพยาธิ
และหนอนตัวกลมหรือตัวแบน พวกสัตวทะเลผิวขรุขระ พวกหอยและหมึก และพวกสัตวมีขาเปนขอ
เปนปลอง

สําหรับสถานะของ “สัตว” ในทางกฎหมายนั้น พบวาในหลายประเทศสัตวที่ถูกเลี้ยงเอาไว
ใชงานหรือเพื่อเปนอาหารน้ันมีสถานะเปนเพียง “ทรัพยสิน” ซึ่งตกอยูภายใตบังคับของเจาของ
ผูมีกรรมสิทธิ์ กลาวคือ สัตวถูกมองวาเปนวัตถุแหงสิทธิและตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลผูเปนเจาของ 
เจาของจึงสามารถกระทําการอยางใด ๆ ตอทรัพยสินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ได เน่ืองจากเปนสิทธิเด็ดขาด

การจัดสวัสดิภาพสัตวการจดัสวัสดิภาพสัตว
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ที่กฎหมายรับรองให การปฏิบัติตอสัตวจึงไมแตกตางไปการปฏิบัติตอวัตถุที่ไมมีชีวิต ดังน้ัน เม่ือสถานะ
ของสัตวในทางกฎหมายไมสามารถเปนผูทรงสิทธิไดดวยตนเอง หรือไมไดมีสถานะเทียบเทากับมนุษย 
องคกรและหนวยงานในตางประเทศท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสัตวจึงมีความพยายามในการ
ที่จะสงเสริม ปกปอง ดูแล และคุมครองสัตวโดยการนําเสนอในดาน “สวัสดิภาพของสัตว” (Animal 
Welfare) โดยหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “สิทธิของสัตว” (Animal Right)๑  

และเพ่ือประโยชนในการคุมครองสัตวซึ่งมีสถานะเสมือนสิ่งไมมีชีวิตที่ผู เปนเจาของมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะกระทาํการอยางใด ๆ  กไ็ด ประเทศตาง ๆ  ทัว่โลกจึงไดมมีาตรการในการคุมครองสตัว
ทีม่หีลักการสําคัญใกลเคียงกนั โดยประเทศอังกฤษถือเปนประเทศแรกทีม่กีารนาํเสนอหลกั ๕ ประการ 
ในการเลีย้งและปฏิบตัติอสตัว เม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๕ เน่ืองจากไดรบัแรงกดดนัจากสาธารณชนใหดาํเนินการ
ตรวจสอบสภาพความเปนอยูของสัตว รัฐบาลอังกฤษจึงไดมอบหมายให Roger Brambell ดําเนินการ
สํารวจความหนาแนนของสัตวในฟารม และจากรายงานเรื่องดังกลาวทําใหพบวามีสัตวถูกทารุณกรรม
เปนจาํนวนมาก และผลจากรายงานฉบับนีไ้ดทาํใหมกีารจดัตัง้ The Farm Animal Welfare Advisory 
Committee (FAWAC) ขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ซึ่งตอมาไดกลายมาเปนคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว
ในฟารม The Farm Animal Welfare Council (FAWC) ในปจจุบัน๒ 

ทั้งนี้ หลัก ๕ ประการ (5 Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติตอสัตว ไดแก 
(๑)  อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
(๒)  อิสระจากความไมสบายกาย (Freedom from discomfort)
(๓)  อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)
(๔)  อิสระจากความกลัวและไมพึงพอใจ (Freedom from fear and distress)
(๕)  อสิระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต ิ(Freedom to express normal behavior)
ปจจุบันหลัก ๕ ประการ ดังกลาวไดมีความสําคัญเปนอยางมากในดานการคาระหวางประเทศ 

เพราะไดมีการหยิบยกประเด็นเร่ืองสวัสดิภาพสัตว ในดานการเล้ียงดู การรักษาและควบคุมโรค วิธีการ
ฆาสัตวในฟารมซ่ึงตองไมใชวิธีการท่ีโหดรายทารุณ และวิธีการขนสงท่ีเหมาะสม ขึ้นมาใชเปนมาตรการ
กีดกันทางการคา เพื่อลดปริมาณหรือจํากัดการนําเขาสินคาและเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑภายในประเทศ 
ซึ่งมาตรการกีดกันทางการคาดานสวัสดิภาพสัตวนี้มีแนวโนมวาจะถูกนํามาใชอยางเขมงวดมากข้ึน 
ประกอบกับในปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตวเปนอยางมาก โดยไดมี
การหยิบยกหลัก ๕ ประการ ในการเล้ียงและปฏิบัติตอสัตวขึ้นมาเปนขอเรียกรองใหนานาประเทศ
ไดตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตวมากขึ้น เชน ไดมีการออกอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครอง
การฆาสตัวเพือ่การบรโิภค อนสุญัญาแหงสหภาพยโุรปวาดวยการคุมครองการขนสงสตัวระหวางประเทศ 

  ๑ศภุมาส  ชนิวนิจิกลุ, “การคุมครองสวสัดภิาพสตัว The Protection of Animal Welfare” วารสาร Assumption University Law 
Journal ปที ่๕ ฉบบัที ่๒ กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๗, หนา ๓๓ – ๓๕.
 ๒ประพิมพพรรณ  เงินทิพย, “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสัตวตามหลักสวัสดิภาพสัตว” (วิทยานิพนธหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔) หนา ๕๕ – ๕๖.
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อนสัุญญาแหงสหภาพยโุรปวาดวยการคุมครองสตัวเลีย้ง๓ เปนตน อกีทัง้ประเทศสมาชกิในสหภาพยโุรป
หลายประเทศยังไดบรรจุเรื่องสวัสดิภาพสัตวไวในรัฐธรรมนูญเพ่ือยกสถานะและใหความคุมครองสัตว
อีกดวย

สําหรับในประเทศไทยของเราน้ันปจจุบันก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพสัตว
เชนเดียวกัน โดยจะเห็นไดจากมีการตรา “พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึ้นเพื่อแกไขปญหาการทารุณกรรมกรรมสัตวและเพื่อจัดสวัสดิภาพ
ของสตัว และถอืไดวาเปนการปฏริปูการคุมครองดแูลปองกนัการทารณุกรรมและจดัสวสัดภิาพสตัวเลีย้ง
ในสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรมมากท่ีสุด อยางไรก็ดี เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตวน้ีถือเปนเรื่องที่
ยงัไมแพรหลายในสงัคมไทยซึง่อาจทาํใหความเขาใจเกีย่วกบับทบญัญตัขิองกฎหมายและการปฏบิตัติาม
กฎหมายยังไมเหมาะสมเทาที่ควร 

ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในวารสารจุลนิติฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
บทความเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิภาพสัตว ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
 และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗

 เนือ่งจากสัตวเปนสิง่มชีวีติทีม่คีวามรูสกึและเปนองคประกอบสําคญัของส่ิงแวดลอม สมควร
ไดรบัการคุมครองมใิหถกูกระทาํการทารณุกรรม และเจาของสตัวซึง่นําสตัวมาเลีย้งจะตองจัดสวสัดภิาพ
ใหเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ทั้งในระหวางการเลี้ยงดู การขนสง การนําสัตวไปใชงาน 
หรอืใชในการแสดง จงึไดมกีารตรากฎหมายฉบบันีข้ึน้ โดยบทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการจดัสวสัดภิาพสตัว
มีดังนี้

 ๓เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัปิองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว พ.ศ. .... จดัทาํโดยกลุมงาน
กฎหมาย ๑ สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิติหนาท่ีสาํนกังานเลขาธิการสภานิติบัญญติัแหงชาติ อ.พ. ๓๒/๒๕๕๗ หนา ๑๐.
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 (๑) บทนิยามที่สําคัญ
    “มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
   “สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเล้ียงไวเพ่ือเปนสัตวบาน สัตวเล้ียงเพื่อใชงาน 

สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนพาหนะ สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนเพื่อน สัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนอาหาร สัตวเลี้ยงเพ่ือใช
ในการแสดง หรือสัตวเลี้ยงเพื่อใชในการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
รวมถึงสัตวที่อาศัยอยูในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

    “การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ที่ทําใหสัตว
ไดรบัความทุกขทรมานไมวาทางรางกายหรอืจิตใจ ไดรบัความเจ็บปวด ความเจ็บปวย ทพุพลภาพ หรอือาจ
มผีลทําใหสตัวนัน้ตาย และใหหมายความรวมถึงการใชสตัวพกิาร สตัวเจบ็ปวย สตัวชราหรือสตัวทีก่าํลงั
ตั้งทองเพ่ือแสวงหาประโยชน ใชสัตวประกอบกามกิจ ใชสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางาน
อันไมสมควรเพราะเหตุที่สัตวนั้นเจ็บปวย ชราหรือออนอายุ

    “การจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา การเล้ียงหรือการดูแลใหสัตวมีความเปนอยู
ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และนํ้าอยางเพียงพอ

    “เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสทิธิ ์และใหหมายความรวมถงึผูครอบครองสตัว
หรอืผูซึง่ไดรบัมอบหมายใหดแูล ไมวาจะไดรบัมอบหมายจากเจาของกรรมสทิธิ ์หรอืผูซึง่ไดรบัมอบหมาย
จากเจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย

   “องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียน
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้”

 (๒) การจัดสวัสดิภาพสตัว
     “มาตรา ๒๒ เจาของสตัวตองดาํเนินการจดัสวสัดภิาพสตัวใหแกสตัวของตนใหเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
    การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ใหคาํนงึถงึประเภท ชนิด ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว”
     “มาตรา ๒๓ หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก

การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควร
    การกระทําตามวรรคหน่ึง ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหแกผูซึ่ง

ประสงคจะนําสัตวไปดูแลแทน”
    “มาตรา ๒๔ การขนสงสัตว หรือการนําสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตว

หรือผูมีสวนเก่ียวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด

    การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ใหคาํนงึถงึประเภท ชนิด ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว”
 (๓) พนักงานเจาหนาที่
    “มาตรา ๒๖ ในกรณีที่พบสัตวถูกปลอย ละทิ้ง หรือไมมีเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม”
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 (๔) บทกําหนดโทษ 
    “มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
    เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควร

แตไมเกินสิบหาวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ถาผูตองหาไมยนิยอมตามท่ีเปรยีบเทียบ หรอืเมือ่ยนิยอมแลวไมชาํระเงินคาปรบัภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป”

๒. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีมนุษยใชประโยชนจากสัตว

ในปริมาณมากโดยเฉพาะการบริโภคเปนอาหาร โดยมีการต้ังคําถามวาเน้ือสัตวที่มนุษยบริโภคน้ัน
มาจากแหลงใด และแหลงหรอืสถานทีน้ั่นมกีารปฏบิตัติอสตัวเชนไร พวกสัตวจะมคีวามสขุหรอืทกุขหรอืไม
นาํไปสูการพบเจอปญหาเรือ่งการทารณุกรรมสตัว ซึง่ความเหน็ใจในชะตากรรมของสัตวนีเ้ปนแรงจงูใจ
ใหมนษุยปรบัปรงุเรือ่งสวัสดภิาพสตัวใหดขีึน้ อาจกลาวไดวารากฐานของการปรับปรงุเรือ่งสวสัดภิาพสตัว
มาจากผลประโยชนสวนตน กลาวคือ การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวในฟารมในชวงแรกนั้นเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตอมาจึงไดขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงสวัสดิภาพของสัตวปา
และสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง 

   สําหรับการจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวสัดภิาพสตัว พ.ศ. ๒๕๕๗ นัน้ อาจกลาวไดวาเปนการจดัใหสตัวไดรบัการเลีย้งและดแูลใหมคีวามเปนอยู
ในสภาวะทีเ่หมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยูสะดวกสบาย ไดรับอาหารและนํา้อยางเพียงพอ หรือไดรับ 
“ความสุขกาย สบายใจ” โดยยดึหลกั ๕ ประการ ในการเล้ียงและปฏบิตัติอสตัว ไดแก อสิระจากความหวิ
กระหาย อิสระจากความไมสบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและ
ไมพึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ นั่นเอง 
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 โดยพระราชบญัญัตปิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํหนด
ใหมี “คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ขึ้นมีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สรางความตระหนักในการปองกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตวตอรัฐมนตรี และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่วกับการปองกันการทารุณกรรมสตัวและการจัดสวัสดภิาพสัตว เปนตน และกําหนดใหมกีารข้ึนทะเบยีน
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวนี้อาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตวหรอื
หนวยงานอืน่ของรฐัในการดาํเนนิกจิกรรมเพือ่การปองกนัการทารณุกรรมหรอืการจดัสวสัดภิาพสตัว 

 ในสวนของการจัดสวัสดภิาพสัตวนัน้พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหเจาของสตัวตองจัด
สวัสดิภาพใหแกสตัวของตนใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
ในกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ 
เพ่ือกําหนดใหเจาของหรอืผูครอบครองตองดาํเนินการจดัสวสัดิภาพสตัวใหแกสตัวของตนใหเหมาะสม
ดังตอไปนี้

 (๑) จัดใหสัตวไดรับอาหารและนํ้าในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมแกประเภท ชนิด 
ลกัษณะ สภาพ และอายขุองสตัว ในกรณเีลีย้งสตัวเปนกลุมควรแนใจวาสตัวแตละตวัไดรบัอาหารและนํา้
อยางทั่วถึง

 (๒) จดัใหสตัวอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวติและความปลอดภัยของสัตว
  (๓) จัดใหสัตวมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีการจัดการในการควบคุมปองกันโรคท่ีเหมาะสม และ

ใหการรักษาเมื่อสัตวปวยหรือบาดเจ็บโดยไมชักชา
  (๔) จดัการไมใหสตัวไดรบัความเครียด หวาดกลวั เจบ็ปวดหรอืทกุขทรมานโดยไมมเีหตุผล

อันสมควร
  (๕) จัดใหสัตวไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต

และพลานามัยของสัตว
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดหามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทํา

การใด ๆ  ใหสตัวพนจากการดแูลของตนโดยไมมเีหตอุนัสมควร และกาํหนดใหการขนสงสตัว หรอืการนําสตัว
ไปใชงาน หรอืใชในการแสดง เจาของสตัวหรอืผูมสีวนเกีย่วของตองจดัสวสัดภิาพสตัวใหเหมาะสมอกีดวย 
สาํหรบัสตัวทีถ่กูปลอย ละทิง้ หรอืไมมเีจาของน้ัน กาํหนดใหพนักงานเจาหนาทีด่าํเนินการจัดสวสัดภิาพสตัว
ใหแกสัตวนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

 อยางไรกด็ ีเมือ่พจิารณาการจดัสวสัดภิาพสตัวตามพระราชบญัญตัปิองกนัการทารณุกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเห็นวามีขอควรพิจารณาดังนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
มีเจตนารมณที่จะคุมครองสัตวไมใหถูกทารุณกรรมและใหสัตวไดรับการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดของสัตว จึงถือวาเปนกฎหมายที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับหลักสากล อีกทั้ง
ยงัเปนประโยชนตอประเทศชาติในดานการคาระหวางประเทศ แตเนือ่งจากหลกัการของพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้มีทั้งฝายที่เห็นดวยและฝายที่เห็นตาง ดังน้ัน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับจึงอาจไมเปนท่ียอมรับ
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ของฝายทีเ่หน็ตางเทาทีค่วรซึง่กระทบตอการบงัคบัใชกฎหมาย ปญหาอกีประการหนึง่คอืเรือ่งความรบัรู
ของประชาชน กลาวคอื พระราชบัญญตัฉิบบันีม้ผีลกระทบตอประชาชนโดยตรงในแงของการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการปฏิบัติตอสัตวเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของสัตว แตเม่ือหลักการของกฎหมาย
ยังไมเปนที่รับรูของสังคมไทยในวงกวางหรือเปนที่รับรูแตประชาชนไมอาจเขาใจไดถองแทดังเชน
ทีป่รากฏในสถานการณปจจบุนั กจ็ะเปนปญหาในการปฏบิตัติามกฎหมาย คอื เมือ่ประชาชนไมรูกฎหมาย
ประชาชนกจ็ะไมสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดอยางถกูตอง นอกจากนี ้ปญหาเรือ่งความเชือ่ของคนไทย
ก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการปลอยสัตวที่วัดซ่ึงเปนเขตอภัยทาน 
โดยเจาของมักจะนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัขและแมว ที่ไมพรอมจะดูแลหรือหมดความเมตตาแลวมาปลอย
ทิ้งไวในบริเวณวัดเปนจํานวนมาก ซึ่งการนําสุนัขและแมวมาปลอยท่ีวัดนี้นอกจากสัตวเล้ียงดังกลาว
จะกลายมาเปนภาระของวัด สรางความเดือดรอนรําคาญ หรือเปนพาหะของโรคระบาดโดยเฉพาะ
โรคพิษสุนัขบาแลว การกระทําดังกลาวยังเปนการปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก
การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควรอันเปนความผิดตอการจัดสวัสดิภาพสัตวซึ่งมีโทษปรับไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท อีกดวย ซึ่งแนนอนวาเมื่อความเชื่อของประชาชนยังขัดกับหลักการของกฎหมายแลว
ยอมไมสามารถบังคับใชกฎหมายนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. บทสรุป
 อาจกลาวไดวาสัตวนัน้เปนสิง่มชีวีติทีม่จิีตใจไมแพมนุษย และเปนเพือ่นรวมโลกท่ีมคีวามผูกพนั

กบัมนษุยเปนอยางมากไมวาจะเปนสตัวเลีย้งหรอืสตัวปา นอกจากน้ี มนษุยยงัไดอาศยัประโยชนจากสัตว
หลายประการท้ังใชเปนเพื่อนเปนอาหาร ใชแรงงาน ใชเพื่อความบันเทิง ตลอดจนการทดลองตาง ๆ 
ดงันัน้ การปฏิบติัตอสัตวจงึไมควรกระทําดัง่วตัถสุิง่ของ แตมนุษยผูไดชือ่วาเปนสตัวประเสริฐ ควรปฏิบตัิ
ตอสัตวดวยความมีมนุษยธรรม มีการจัดสวัสดิภาพของสัตวใหเหมาะสม สวนการดําเนินการในดาน
กฎหมายนั้น เมื่อประเทศไทยเรามีกฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพสัตวก็ควรจะใชกฎหมายนั้นใหเตม็

181-188-MAC6.indd   187181-188-MAC6.indd   187 11/20/18   3:56 PM11/20/18   3:56 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๘๘

การจัดสวัสดิภาพสัตว

จุลนิติ

ประสิทธภิาพ ดวยการเผยแพรความรูดานสวัสดภิาพสัตวและเผยแพรสาระสําคญัของพระราชบัญญตัิ
ปองกนัการทารณุกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหประชาชนทราบอยางทัว่ถงึ และดวยเหตุ
ทีเ่มืองไทยเปนเมอืงพทุธ คนไทยมจีติใจโอบออมอารี เช่ือวาตอไปภายหนาการคุมครองสวสัดิภาพสตัว
คงบังเกิดผลเปนรูปธรรมแนนอน

  อน่ึง สําหรับเรื่องการทารุณกรรมสัตวซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้น 
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ขอนําเสนอในวารสารจุลนิติเลมตอไปเพื่อใหทานผูอาน
ไดรับทราบเนื้อหาอยางครบถวนสมบูรณ
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