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

ไววา หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกตางไปจากพรรณไม สวนมากมีความรูสึกและเคลื่อนไหวยายที่ไปไดเอง
โดยประเภทของสัตวนนั้ สัตวในโลกมีมากมายหลายชนิดนักวิทยาศาสตรจงึ ไดจดั แบงสัตวออกเปนกลุม
โดยถือเอารูปรางลักษณะที่เหมือนกันหรือตางกันเปนสําคัญ กลาวคือ ใชกระดูกสันหลังเปนเกณฑ
ในการแบงประเภทของสัตวออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทสัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวชั้นสูงที่มีเนื้อเยื่อของรางกายเจริญเปนอวัยวะที่มีการ
ทํางานซับซอน มีกระดูกสันหลังทําหนาทีเ่ ปนแกนกลางของรางกาย ชวยใหรา งกายคงรูปทีแ่ นนอนอยูไ ด
สวนมากมีขนาดใหญอาศัยอยูทั้งในนํ้าและบนบก โดยนักวิทยาศาสตรไดแบงสัตวมีกระดูกสันหลัง
ตามลักษณะทีค่ ลายคลึงกันออกเปน ๕ พวก ไดแก พวกปลา พวกสัตวครึง่ นํา้ ครึง่ บก พวกสัตวเลือ้ ยคลาน
พวกสัตวปก และพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม
ประเภทสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง เปนสัตวทไี่ มมแี ทงกระดูกสันหลังสําหรับยึดติดใหเปนสวนเดียวกัน
ของรางกาย แบงออกเปน พวกฟองนํ้า พวกแมงกะพรุน พวกที่มีลําตัวเปนขอปลองไมมีขา พวกพยาธิ
และหนอนตัวกลมหรือตัวแบน พวกสัตวทะเลผิวขรุขระ พวกหอยและหมึก และพวกสัตวมีขาเปนขอ
เปนปลอง
สําหรับสถานะของ “สัตว” ในทางกฎหมายนั้น พบวาในหลายประเทศสัตวที่ถูกเลี้ยงเอาไว
ใชงานหรือเพื่อเปนอาหารนั้นมีสถานะเปนเพียง “ทรัพยสิน” ซึ่งตกอยูภายใตบังคับของเจาของ
ผูมีกรรมสิทธิ์ กลาวคือ สัตวถูกมองวาเปนวัตถุแหงสิทธิและตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลผูเปนเจาของ
เจาของจึงสามารถกระทําการอยางใด ๆ ตอทรัพยสินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ได เนื่องจากเปนสิทธิเด็ดขาด
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ที่กฎหมายรับรองให การปฏิบัติตอสัตวจึงไมแตกตางไปการปฏิบัติตอวัตถุที่ไมมีชีวิต ดังนั้น เมื่อสถานะ
ของสัตวในทางกฎหมายไมสามารถเปนผูทรงสิทธิไดดวยตนเอง หรือไมไดมีสถานะเทียบเทากับมนุษย
องคกรและหนวยงานในตางประเทศที่ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสัตวจึงมีความพยายามในการ
ที่จะสงเสริม ปกปอง ดูแล และคุมครองสัตวโดยการนําเสนอในดาน “สวัสดิภาพของสัตว” (Animal
Welfare) โดยหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “สิทธิของสัตว” (Animal Right)๑
และเพื่อประโยชนในการคุมครองสัตวซึ่งมีสถานะเสมือนสิ่งไมมีชีวิตที่ผูเปนเจาของมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจ่ ะกระทําการอยางใด ๆ ก็ได ประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกจึงไดมมี าตรการในการคุม ครองสัตว
ทีม่ หี ลักการสําคัญใกลเคียงกัน โดยประเทศอังกฤษถือเปนประเทศแรกทีม่ กี ารนําเสนอหลัก ๕ ประการ
ในการเลีย้ งและปฏิบตั ติ อ สัตว เมือ่ ป ค.ศ. ๑๙๖๕ เนือ่ งจากไดรบั แรงกดดันจากสาธารณชนใหดาํ เนินการ
ตรวจสอบสภาพความเปนอยูของสัตว รัฐบาลอังกฤษจึงไดมอบหมายให Roger Brambell ดําเนินการ
สํารวจความหนาแนนของสัตวในฟารม และจากรายงานเรื่องดังกลาวทําใหพบวามีสัตวถูกทารุณกรรม
เปนจํานวนมาก และผลจากรายงานฉบับนีไ้ ดทาํ ใหมกี ารจัดตัง้ 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) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)
ปจจุบันหลัก ๕ ประการ ดังกลาวไดมีความสําคัญเปนอยางมากในดานการคาระหวางประเทศ
เพราะไดมีการหยิบยกประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว ในดานการเลี้ยงดู การรักษาและควบคุมโรค วิธีการ
ฆาสัตวในฟารมซึ่งตองไมใชวิธีการที่โหดรายทารุณ และวิธีการขนสงที่เหมาะสม ขึ้นมาใชเปนมาตรการ
กีดกันทางการคา เพื่อลดปริมาณหรือจํากัดการนําเขาสินคาและเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑภายในประเทศ
ซึ่งมาตรการกีดกันทางการคาดานสวัสดิภาพสัตวนี้มีแนวโนมวาจะถูกนํามาใชอยางเขมงวดมากขึ้น
ประกอบกับในปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตวเปนอยางมาก โดยไดมี
การหยิบยกหลัก ๕ ประการ ในการเลี้ยงและปฏิบัติตอสัตวขึ้นมาเปนขอเรียกรองใหนานาประเทศ
ไดตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตวมากขึ้น เชน ไดมีการออกอนุสัญญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครอง
การฆาสัตวเพือ่ การบริโภค อนุสญ
ั ญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุม ครองการขนสงสัตวระหวางประเทศ
ศุภมาส ชินวินจิ กุล, “การคุม ครองสวัสดิภาพสัตว The Protection of Animal Welfare” วารสาร Assumption University Law
Journal ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗, หนา ๓๓ – ๓๕.
๒
ประพิมพพรรณ เงินทิพย, “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสัตวตามหลักสวัสดิภาพสัตว” (วิทยานิพนธหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔) หนา ๕๕ – ๕๖.
๑
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อนุสญ
ั ญาแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุม ครองสัตวเลีย้ ง๓ เปนตน อีกทัง้ ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
หลายประเทศยังไดบรรจุเรื่องสวัสดิภาพสัตวไวในรัฐธรรมนูญเพื่อยกสถานะและใหความคุมครองสัตว
อีกดวย
สําหรับในประเทศไทยของเรานั้นปจจุบันก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพสัตว
เชนเดียวกัน โดยจะเห็นไดจากมีการตรา “พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึ้นเพื่อแกไขปญหาการทารุณกรรมกรรมสัตวและเพื่อจัดสวัสดิภาพ
ของสัตว และถือไดวา เปนการปฏิรปู การคุม ครองดูแลปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตวเลีย้ ง
ในสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด อยางไรก็ดี เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตวนี้ถือเปนเรื่องที่
ยังไมแพรหลายในสังคมไทยซึง่ อาจทําใหความเขาใจเกีย่ วกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายและการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายยังไมเหมาะสมเทาที่ควร
ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในวารสารจุลนิติฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
บทความเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗

เนือ่ งจากสัตวเปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามรูส กึ และเปนองคประกอบสําคัญของสิง่ แวดลอม สมควร
ไดรบั การคุม ครองมิใหถกู กระทําการทารุณกรรม และเจาของสัตวซงึ่ นําสัตวมาเลีย้ งจะตองจัดสวัสดิภาพ
ใหเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ทั้งในระหวางการเลี้ยงดู การขนสง การนําสัตวไปใชงาน
หรือใชในการแสดง จึงไดมกี ารตรากฎหมายฉบับนีข้ นึ้ โดยบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของกับการจัดสวัสดิภาพสัตว
มีดังนี้
เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ อ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... จัดทําโดยกลุม งาน
กฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ อ.พ. ๓๒/๒๕๕๗ หนา ๑๐.
๓
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(๑) บทนิยามที่สําคัญ
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเลี้ยงไวเพื่อเปนสัตวบาน สัตวเลี้ยงเพื่อใชงาน
สัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนพาหนะ สัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนเพื่อน สัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหาร สัตวเลี้ยงเพื่อใช
ในการแสดง หรือสัตวเลี้ยงเพื่อใชในการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
รวมถึงสัตวที่อาศัยอยูในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ที่ทําใหสัตว
ไดรบั ความทุกขทรมานไมวา ทางรางกายหรือจิตใจ ไดรบั ความเจ็บปวด ความเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรืออาจ
มีผลทําใหสตั วนนั้ ตาย และใหหมายความรวมถึงการใชสตั วพกิ าร สัตวเจ็บปวย สัตวชราหรือสัตวทกี่ าํ ลัง
ตั้งทองเพื่อแสวงหาประโยชน ใชสัตวประกอบกามกิจ ใชสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางาน
อันไมสมควรเพราะเหตุที่สัตวนั้นเจ็บปวย ชราหรือออนอายุ
“การจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา การเลี้ยงหรือการดูแลใหสัตวมีความเปนอยู
ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และนํ้าอยางเพียงพอ
“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึงผูค รอบครองสัตว
หรือผูซ งึ่ ไดรบั มอบหมายใหดแู ล ไมวา จะไดรบั มอบหมายจากเจาของกรรมสิทธิ์ หรือผูซ งึ่ ไดรบั มอบหมาย
จากเจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย
“องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียน
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้”
(๒) การจัดสวัสดิภาพสัตว
“มาตรา ๒๒ เจาของสัตวตอ งดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสตั วของตนใหเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การออกประกาศตามวรรคหนึง่ ใหคาํ นึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว”
“มาตรา ๒๓ หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก
การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควร
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหแกผูซึ่ง
ประสงคจะนําสัตวไปดูแลแทน”
“มาตรา ๒๔ การขนสงสัตว หรือการนําสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตว
หรือผูมีสวนเกี่ยวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การออกประกาศตามวรรคหนึง่ ใหคาํ นึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว”
(๓) พนักงานเจาหนาที่
“มาตรา ๒๖ ในกรณีที่พบสัตวถูกปลอย ละทิ้ง หรือไมมีเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม”
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(๔) บทกําหนดโทษ
“มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมือ่ ผูต อ งหาไดชาํ ระเงินคาปรับตามจํานวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควร
แตไมเกินสิบหาวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูต อ งหาไมยนิ ยอมตามทีเ่ ปรียบเทียบ หรือเมือ่ ยินยอมแลวไมชาํ ระเงินคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป”

๒. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้นเกิดขึ้นจากการที่มนุษยใชประโยชนจากสัตว
ในปริมาณมากโดยเฉพาะการบริโภคเปนอาหาร โดยมีการตั้งคําถามวาเนื้อสัตวที่มนุษยบริโภคนั้น
มาจากแหลงใด และแหลงหรือสถานทีน่ นั้ มีการปฏิบตั ติ อ สัตวเชนไร พวกสัตวจะมีความสุขหรือทุกขหรือไม
นําไปสูก ารพบเจอปญหาเรือ่ งการทารุณกรรมสัตว ซึง่ ความเห็นใจในชะตากรรมของสัตวนเี้ ปนแรงจูงใจ
ใหมนุษยปรับปรุงเรือ่ งสวัสดิภาพสัตวใหดขี นึ้ อาจกลาวไดวา รากฐานของการปรับปรุงเรือ่ งสวัสดิภาพสัตว
มาจากผลประโยชนสวนตน กลาวคือ การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวในฟารมในชวงแรกนั้นเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตอมาจึงไดขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงสวัสดิภาพของสัตวปา
และสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง
สําหรับการจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ นัน้ อาจกลาวไดวา เปนการจัดใหสตั วไดรบั การเลีย้ งและดูแลใหมคี วามเปนอยู
ในสภาวะทีเ่ หมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยูสะดวกสบาย ไดรบั อาหารและนํา้ อยางเพียงพอ หรือไดรบั
“ความสุขกาย สบายใจ” โดยยึดหลัก ๕ ประการ ในการเลีย้ งและปฏิบตั ติ อ สัตว ไดแก อิสระจากความหิว
กระหาย อิสระจากความไมสบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและ
ไมพึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ นั่นเอง
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โดยพระราชบัญญัตปิ อ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํ หนด
ใหมี “คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ขึ้นมีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สรางความตระหนักในการปองกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตวตอรัฐมนตรี และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับการปองกันการทารุณกรรมสัตวและการจัดสวัสดิภาพสัตว เปนตน และกําหนดใหมกี ารขึน้ ทะเบียน
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวนี้อาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตวหรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐในการดําเนินกิจกรรมเพือ่ การปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว
ในสวนของการจัดสวัสดิภาพสัตวนนั้ พระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ดกาํ หนดใหเจาของสัตวตอ งจัด
สวัสดิภาพใหแกสตั วของตนใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒
เพือ่ กําหนดใหเจาของหรือผูค รอบครองตองดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสตั วของตนใหเหมาะสม
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหสัตวไดรับอาหารและนํ้าในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมแกประเภท ชนิด
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว ในกรณีเลีย้ งสัตวเปนกลุม ควรแนใจวาสัตวแตละตัวไดรบั อาหารและนํา้
อยางทั่วถึง
(๒) จัดใหสตั วอยูใ นสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการดําเนินชีวติ และความปลอดภัยของสัตว
(๓) จัดใหสัตวมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการในการควบคุมปองกันโรคที่เหมาะสม และ
ใหการรักษาเมื่อสัตวปวยหรือบาดเจ็บโดยไมชักชา
(๔) จัดการไมใหสตั วไดรบั ความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวดหรือทุกขทรมานโดยไมมเี หตุผล
อันสมควร
(๕) จัดใหสัตวไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต
และพลานามัยของสัตว
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดหามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทํา
การใด ๆ ใหสตั วพน จากการดูแลของตนโดยไมมเี หตุอนั สมควร และกําหนดใหการขนสงสัตว หรือการนําสัตว
ไปใชงาน หรือใชในการแสดง เจาของสัตวหรือผูม สี ว นเกีย่ วของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสมอีกดวย
สําหรับสัตวทถี่ กู ปลอย ละทิง้ หรือไมมเี จาของนัน้ กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการจัดสวัสดิภาพสัตว
ใหแกสัตวนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
อยางไรก็ดี เมือ่ พิจารณาการจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเห็นวามีขอควรพิจารณาดังนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
มีเจตนารมณที่จะคุมครองสัตวไมใหถูกทารุณกรรมและใหสัตวไดรับการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดของสัตว จึงถือวาเปนกฎหมายที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับหลักสากล อีกทั้ง
ยังเปนประโยชนตอ ประเทศชาติในดานการคาระหวางประเทศ แตเนือ่ งจากหลักการของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีทั้งฝายที่เห็นดวยและฝายที่เห็นตาง ดังนั้น เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับจึงอาจไมเปนที่ยอมรับ
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ของฝายทีเ่ ห็นตางเทาทีค่ วรซึง่ กระทบตอการบังคับใชกฎหมาย ปญหาอีกประการหนึง่ คือเรือ่ งความรับรู
ของประชาชน กลาวคือ พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ผี ลกระทบตอประชาชนโดยตรงในแงของการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ต  อ สั ต ว เ พื่ อ คุ  ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของสั ต ว แต เ มื่ อ หลั ก การของกฎหมาย
ยังไมเปนที่รับรูของสังคมไทยในวงกวางหรือเปนที่รับรูแตประชาชนไมอาจเขาใจไดถองแทดังเชน
ทีป่ รากฏในสถานการณปจ จุบนั ก็จะเปนปญหาในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คือ เมือ่ ประชาชนไมรกู ฎหมาย
ประชาชนก็จะไมสามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ปญหาเรือ่ งความเชือ่ ของคนไทย
ก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการปลอยสัตวที่วัดซึ่งเปนเขตอภัยทาน
โดยเจาของมักจะนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัขและแมว ที่ไมพรอมจะดูแลหรือหมดความเมตตาแลวมาปลอย
ทิ้งไวในบริเวณวัดเปนจํานวนมาก ซึ่งการนําสุนัขและแมวมาปลอยที่วัดนี้นอกจากสัตวเลี้ยงดังกลาว
จะกลายมาเปนภาระของวัด สรางความเดือดรอนรําคาญ หรือเปนพาหะของโรคระบาดโดยเฉพาะ
โรคพิษสุนัขบาแลว การกระทําดังกลาวยังเปนการปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ใหสัตวพนจาก
การดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควรอันเปนความผิดตอการจัดสวัสดิภาพสัตวซึ่งมีโทษปรับไมเกิน
๔๐,๐๐๐ บาท อีกดวย ซึ่งแนนอนวาเมื่อความเชื่อของประชาชนยังขัดกับหลักการของกฎหมายแลว
ยอมไมสามารถบังคับใชกฎหมายนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓. บทสรุป

อาจกลาวไดวา สัตวนนั้ เปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ จี ติ ใจไมแพมนุษย และเปนเพือ่ นรวมโลกทีม่ คี วามผูกพัน
กับมนุษยเปนอยางมากไมวา จะเปนสัตวเลีย้ งหรือสัตวปา นอกจากนี้ มนุษยยงั ไดอาศัยประโยชนจากสัตว
หลายประการทั้งใชเปนเพื่อนเปนอาหาร ใชแรงงาน ใชเพื่อความบันเทิง ตลอดจนการทดลองตาง ๆ
ดังนัน้ การปฏิบตั ติ อ สัตวจงึ ไมควรกระทําดัง่ วัตถุสงิ่ ของ แตมนุษยผไู ดชอื่ วาเปนสัตวประเสริฐ ควรปฏิบตั ิ
ตอสัตวดวยความมีมนุษยธรรม มีการจัดสวัสดิภาพของสัตวใหเหมาะสม สวนการดําเนินการในดาน
กฎหมายนั้น เมื่อประเทศไทยเรามีกฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพสัตวก็ควรจะใชกฎหมายนั้นใหเต็ม
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ประสิทธิภาพ ดวยการเผยแพรความรูด า นสวัสดิภาพสัตวและเผยแพรสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหประชาชนทราบอยางทัว่ ถึง และดวยเหตุ
ทีเ่ มืองไทยเปนเมืองพุทธ คนไทยมีจติ ใจโอบออมอารี เชือ่ วาตอไปภายหนาการคุม ครองสวัสดิภาพสัตว
คงบังเกิดผลเปนรูปธรรมแนนอน
อนึ่ง สําหรับเรื่องการทารุณกรรมสัตวซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตวนั้น
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ขอนําเสนอในวารสารจุลนิติเลมตอไปเพื่อใหทานผูอาน
ไดรับทราบเนื้อหาอยางครบถวนสมบูรณ
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