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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ในสังคมบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมานั้นสถานะของสัตว์ทุกประเภทและชนิดบรรดามีในโลกใบนี้

ทางกฎหมายได้ถูกก�าหนดให้เป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่มนุษย์สามารถครอบครองได้ โดยแนวคิด 
ได้แบ่งแยกสัตว์ออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เลี้ยงในบ้าน 
(Domestic animals) เป็นสตัว์ทีโ่ดยปกตจิะมชีีวิตเกีย่วข้องกับมนุษย์และถกูใช้เพือ่ประโยชน์ของมนษุย์ 
ผูเ้ป็นเจ้าของจงึมีสิทธิเช่นเดียวกับทรพัย์สนิชนิดอืน่ ดงัน้ัน สตัว์ประเภทน้ีจึงถกูใช้หรอืถกูกระท�าเสมอืน
เป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรของมนุษย์ โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองสัตว์ในฐานะทรัพย์สินของ
มนุษย์เพียงเท่านั้น ประเภทที่สอง ได้แก่ สัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยง (Wild animals) ซึ่งในทาง
กฎหมายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน๑ 

ต่อมาในยคุสมยัใหม่ทีส่งัคมบ้านเมอืงมคีวามเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ มนษุย์จึงเริม่ให้การยอมรับว่า 
สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ มีความสามารถในการรับรู้ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด 
และความต้องการตามธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์ และสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมย่อมได้รับความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ จึงส่งผลให้แนวคิดเรื่องการกระท�าทารุณกรรมสัตว์
เริ่มเปล่ียนแปลงไป โดยนักปรัชญาและนักศาสนาต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าสัตว์มีสถานะทาง 
ศลีธรรม เพราะสัตว์สามารถมคีวามรูสึ้กและมสีภาวะจิตใจเช่นเดยีวกบัมนุษย์ ดงัน้ัน แม้มนุษย์จะมสีทิธิ
เหนือสัตว์ แต่มนุษย์ก็ไม่ควรที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์เกินความจ�าเป็นแต่ควรใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้น 
แนวคิดนีถ้กูเรยีกว่า “ผลประโยชน์ของสตัว์มคีวามเกีย่วพนักบัผลประโยชน์ของมนษุย์” ซ่ึงได้รบัการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้แนวคิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์จะเปลี่ยนไปจากเดิม 
แต่สถานะของสัตว์ในทางกฎหมายยังคงสภาพเป็นเพียงทรัพย์สินอยู่เช่นเดิม แต่การทารุณกรรมสัตว ์
ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย

มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทำรุณกรรมสัตว ์
ตำมกฎหมำยไทย

  ๑สพุรรณกิาร์  กิง่ทอง, “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทารุณกรรมสตัว์ ศกึษากรณกีารค้าสนุขัข้ามชาติ” วารสารนติศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่๘ ฉบับที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘, หน้า ๓๔.
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

จนกระทั่งในศตวรรษที่ ๑๗ สถานะของสัตว์ในแง่มุมของกฎหมายจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยนักกฎหมายเห็นว่าแม้มนุษย์จะครอบครองและเป็นเจ้าของสัตว์ได้เสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหน่ึง 
แต่สตัว์ก็มีความแตกต่างจากทรพัย์สินทัว่ไป ดงัน้ัน สตัว์จึงควรได้รบัการคุม้ครองจากการกระท�าโดยไม่จ�าเป็น 
ที่มีผลท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน และเช่ือว่าการทารุณกรรมสัตว์เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนต่อ 
ศลีธรรมจรยิธรรม แนวคดิทีเ่ปล่ียนแปลงไปนีไ้ด้น�ามาสูก่ารบญัญตักิฎหมายทีใ่ห้ความคุม้ครองสตัว์ข้ึนเป็น
ครัง้แรกในปี ค.ศ. ๑๖๔๑ โดยกลุ่มผู้เคร่งศาสนาในอาณานิคมอ่าวแมสซาชูเสตส์ได้บัญญัติกฎหมายขึ้น
ใช้บงัคบักบัคนในปกครองซึง่เรยีกชือ่ว่า “The Body of Liberties” ในหัวข้อ Off the Bruite Creature 
ของกฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดให้ความคุม้ครองสตัว์ไว้ กล่าวคอื ห้ามกระท�าการใดทีเ่ป็นการใช้อ�านาจ
กดข่ี ข่มเหง หรอืทารณุสตัว์ซึง่เป็นส่ิงมชีวีติ และถ้าจะต้องจูงหรอืขีป่ศสุตัว์จากทีห่น่ึงไปยงัอีกทีห่น่ึงเป็น
ระยะทางไกล โดยให้บรรทุกของหนัก หรือปล่อยให้หิว หรือในขณะที่เจ็บป่วย หรือไปในทีอั่นตราย  
การกระท�านีอ้าจเป็นการกระท�าท่ีผดิกฎหมายได้ หากไม่ให้สัตว์นัน้พกัหรอืท�าให้สตัว์สดชืน่ก่อน

ต่อมาประเทศต่าง ๆ  จงึได้มกีารออกกฎหมายต่อต้านหรอืป้องกันการทารณุกรรมสตัว์ขึน้ใช้บงัคบั 
เป็นการเฉพาะตามแนวความคิดที่ไม่ต้องการให้คนในสังคมของตนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม เช่น 
ประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการทารุณและการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อปศุสัตว์ 
(Prevention the Cruel and Improper Treatment of Cattle Act) ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๒๒ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในมลรฐันวิยอร์กได้มีการบญัญตักิฎหมายแห่งมลรฐั (New York’s Law of 1829) ขึน้ 
ในปี ค.ศ. ๑๘๒๙ ประเทศมาเลเซียได้มีการบัญญัติกฎหมาย Animal Act ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ ก�าหนด
ให้การทารณุกรรมสตัว์เป็นความผดิและมโีทษทางอาญาไว้ และประเทศออสเตรเลยีในรฐันิวเซาท์เวลส์
ได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการทารุณสัตว์ (Prevention of Cruelty of Animal Act) ขึ้นใช้บังคับ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ เป็นต้น๒ 

ส�าหรับประเทศไทยเราสถานะของสัตว์ในอดีตโบราณก็ถือว่าสัตว์เพียงเป็นทรัพย์สินชนิดหน่ึง
ที่เจ้าของสามารถครอบครองได้ นอกจากนี้ สัตว์ยังเป็นเครื่องเล่นหรือกีฬาเพ่ือความสนุกสนานและ
ความบันเทิงอีกด้วย เช่น การชนไก่ จนประทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มีการตรากฎหมายลักษณอาญา 
ร.ศ. ๑๒๗ ขึน้ สตัว์จึงเริม่ทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายไทย โดยในภาค ๒ ว่าด้วยลกัษณความผิด 
ในส่วนที่ ๑๐ ว่าด้วยความผิดที่เปนลหุโทษ มาตรา ๓๓๕ ได้ก�าหนดว่าความผิดฐานลหุโทษ  
ในฐานกระท�าให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน และให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย ผู้ใดทรมาน
สัตว์เดียรฉานด้วยความดรุ้าย หรือฆ่าสตัว์เดยีรฉานให้ตายด้วยความล�าบากโดยมจิ�าเป็น และผูใ้ดท�าให้
ปศสุตัว์หรอืสัตว์พาหนะถงึตายหรอืมบีาดเจ็บเพราะขบัขีห่รอืบรรทกุสตัว์น้ันจนเหลอืขนาดไซร้ ท่านว่ามี
ความผดิ ต้องระวางโทษช้ัน ๓ (ซ่ึงม ี๓ ฐาน ได้แก่ จ�าคกุไม่เกิน ๑๐ วนั ปรบัไม่เกนิ ๕๐ บาท และท้ังจ�า
ทัง้ปรบั) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้มกีารประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจบุนั โดยบทบญัญตัิ
เกีย่วกับการห้ามทารณุกรรมสัตว์ยงัคงปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผดิลหโุทษ มาตรา ๓๘๑ 

  ๒กาญจนา  ศลิปอาชา, “แนวทางกฎหมายไทยต่อปัญหาการทารณุกรรมสตัว์” เอกสารวิชาการประกอบการอบรมหลกัสตูร “ผูบ้รหิาร
กระบวนการยตุธิรรมระดบัสูง” รุ่นที ่๑๘ วทิยาลยัการยติุธรรม ส�านกังานศาลยติุธรรม ๒๕๕๗, หน้า ๓๔.
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ถึงมาตรา ๓๘๒ จวบจนกระทั่งได้มีการตรา “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึน้ใช้บงัคับโดยมเีจตนารมณ์เพือ่ทีจ่ะหาทางแก้ไขปัญหาการทารณุกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสมเป็น 
การเฉพาะ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการคุ้มครองดูแลป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว ์
ในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ดี เรื่องการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่ของ
สงัคมไทย ดงันัน้ คอลมัน์ การปฏรูิปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเก่ียวกับมาตรการ
ในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย๓ ดังนี้

๑.	บทบัญญัติของกฎหมำย
 เนือ่งจากสัตว์เป็นส่ิงมชีวิีตทีม่คีวามรูสึ้กและเป็นองค์ประกอบส�าคญัของสิง่แวดล้อม ดงันัน้ 

กฎหมายจึงบัญญัติคุ้มครองมิให้สัตว์ถูกกระท�าทารุณกรรมไว้ดังนี้
  ๑.๑ ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๓ ลหุโทษ ได้บัญญัติห้ามการทารุณกรรมสัตว์ไว้ใน

มาตรา ๓๘๑ ถึงมาตรา ๓๘๒ ดังนี้
   มาตรา ๓๘๑ ก�าหนดให้ผูท้ีก่ระท�าการทารณุต่อสตัว์ หรอืฆ่าสตัว์โดยให้ได้รบัทกุขเวทนา 

อันไม่จ�าเป็น ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๔   
  มาตรา ๓๘๒ ก�าหนดให้ผูท้ีใ่ช้ให้สตัว์ท�างานจนเกนิสมควรหรอืใช้ให้ท�างานอนัไม่สมควร 
เพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๕

  ๓ส�าหรบับทความเรือ่ง “การจดัสวสัดภิาพสตัว์” ซึง่เป็นเรือ่งท่ีเนือ้หาเกีย่วข้องกนันัน้ ท่านผูอ่้านสามารถติดตามได้ในวารสารจลุนติิ  
ปีท่ี ๑๕ ฉบบัที ่๖ ประจ�าเดอืน พฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๑ – ๑๘๘.
  ๔อตัราโทษ แก้ไขเพิม่เติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.
 ๕อตัราโทษ แก้ไขเพิม่เติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.
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  ๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  เพือ่คุม้ครองมิให้สัตว์ถกูทารณุกรรมและเพือ่จัดสวสัดภิาพของสตัว์ให้เหมาะสมตาม

ประเภทและชนิดของสัตว์ จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์นั้นมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  (๑) บทนิยามที่ส�าคัญ (มาตรา ๓)
   “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อ

ใช้งาน สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นพาหนะ สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นเพือ่น สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นอาหาร สตัว์เลีย้งเพือ่
ใช้ในการแสดง หรอืสัตว์เล้ียงเพือ่ใช้ในการอ่ืนใด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมเีจ้าของหรอืไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

    “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าใด ๆ  
ที่ท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย 
ทพุพลภาพ หรอือาจมผีลท�าให้สัตว์นัน้ตาย และให้หมายความรวมถงึการใช้สตัว์พกิาร สตัว์เจ็บป่วย สตัว์ชรา
หรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท�างานจนเกินสมควร 
หรือใช้ให้ท�างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ

   “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย

   “สถานสงเคราะห์สตัว์” หมายความว่า สถานท่ีส�าหรบัใช้เลีย้งสตัว์ หรอืสถานท่ี
ส�าหรบัใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรอือภบิาลสตัว์ทีถ่กูทอดทิง้ สตัว์ทีไ่ม่มเีจ้าของ หรอืสตัว์ทีถ่กูกระท�า
การทารุณกรรม 

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

  (๒) คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
    ก�าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อธบิดกีรมการศาสนา อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ผูอ้�านวยการองค์การสวนสตัว์ เป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดี 
กรมปศสุตัว์เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)

   อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
   เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางทีส่ร้างความตระหนกัในการป้องกัน

การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกนัการทารณุกรรมสัตว์และการจัดสวสัดภิาพสตัว์ และเสนอความเหน็ในการออกประกาศตาม
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กฎหมายนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
และตดิตามการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎหมาย การพจิารณาวนิจิฉยัอุทธรณ์ ตลอดจนการปฏบิตักิารอืน่ใด 
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรอืตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอบหมาย (มาตรา ๘)

  (๓) สถานสงเคราะห์สัตว์ (มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๖)
    เพือ่สนบัสนนุการป้องกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว์ ก�าหนดให้ 

ผู้ซึ่งจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือ 
ไม่แสวงหาก�าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกนั มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีนเป็นสถานสงเคราะห์สตัว์ต่อนายทะเบยีนได้  
และเมื่อได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วให้สถานสงเคราะห์สัตว์น้ันอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว ์
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ และการอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งน้ี หากปรากฏภายหลังว่า 
สถานสงเคราะห์สตัว์ใดทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนไว้แล้ว ได้ด�าเนนิกจิกรรมในลกัษณะทางการเมอืงหรอืแสวงหาก�าไร 
หรอืรายได้มาแบ่งปันกนั กระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์หรอืไม่จดัสวสัดภิาพสตัว์ให้เหมาะสม  
ให้นายทะเบียนมีอ�านาจออกค�าส่ังเป็นหนังสือและก�าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติ 
ให้ถกูต้องและเหมาะสม และหากปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สตัว์ยงัคงไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด ก็ให้นายทะเบียนมีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้ 

  (๔) การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ (มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๐)
   ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

แต่หากเป็นการกระท�าดังต่อไปนี้ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
   - การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร
    - การฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจ�าหน่ายเน้ือสัตว์
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

    - การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
    - การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและ 

ไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
    - การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
    - การฆ่าสัตว์ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ป้องกันอันตรายแก่ชวีติหรือร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน
    - การกระท�าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซ่ึงเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพ 

การสตัวแพทย์โดยผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์หรอืผูซ้ึง่ได้รบัยกเว้นให้กระท�าได้โดยไม่ต้องขึน้ทะเบยีน 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา   

   - การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตราย 
ต่อสัตว์หรือการด�ารงชีวิตของสัตว์

    - การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น
    - การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ
    - การกระท�าอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่
   อ�านาจหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ในการปฏบิติัหน้าทีก่ฎหมายก�าหนดให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ (ก) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาเพือ่ประกอบการพจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมาย (ข) เข้าไปในสถานทีใ่ด ๆ  เพ่ือด�าเนนิการตรวจสอบ 
การทารณุกรรมสัตว์ (ค) ส่ังให้หยดุซึง่ยานพาหนะเพือ่ด�าเนินการตรวจสอบการทารณุกรรมสตัว์ ยดึหรอื
อายดัสตัว์หรอืซากของสตัว์ทีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่าถกูฆ่าหรอืถูกทารณุกรรม รวมทัง้เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิเพือ่เป็นพยานหลกัฐานในการด�าเนนิคด ีและ (ง) น�าสตัว์ทีถ่กูทารณุกรรม 
ไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษา
หรือช่วยเหลือ (มาตรา ๒๕)

   อ�านาจในการสั่งฆ่าสัตว์ ในกรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจาก
การเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็สาหสัและสตัวแพทย์เหน็ว่าการให้สตัว์มชีวีติอยูต่่อไปจะได้รบัความทกุข์ทรมาน
จนเกินสมควร ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจสัง่ให้ฆ่าสตัว์น้ันได้ แต่การฆ่าสตัว์น้ันจะต้องด�าเนินการ
โดยสตัวแพทย์ และในกรณทีีสั่ตว์นัน้มเีจ้าของกต้็องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของสตัว์ด้วย (มาตรา ๒๗)

  (๖) บทก�าหนดโทษ 
   ก�าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนกระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร

ตามมาตรา ๒๐ ต้องรับโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (มาตรา ๓๑)
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   ในกรณทีีศ่าลได้พิพากษาลงโทษผูท่ี้กระท�าการทารณุกรรมตามมาตรา ๓๑ แล้ว 
หากศาลเหน็ว่าการให้สตัว์นัน้ยงัอยูใ่นความครอบครองของเจ้าของหรือของผูก้ระท�าความผดินัน้ต่อไป 
สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งห้ามมิให้
เจ้าของหรือผู้กระท�าความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ 
เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป (มาตรา ๓๓)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ มีความสามารถในการรับรู้ความสุข  

ความทกุข์ ความเจบ็ปวด และความต้องการตามธรรมชาตเิช่นเดยีวกับมนุษย์ การทีส่ตัว์ถกูกระท�าทารณุกรรม
โดยมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐจึงท�าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถเรียกร้อง 
สิทธิใด ๆ ได้ ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสัตว์มิให้ถูกทารุณกรรมขึ้น 

 ส�าหรบัประเทศไทยซึง่ถอืเป็นสงัคมเกษตรกรรมนัน้ วถิชีวีติของคนไทยจงึเกีย่วข้องและผกูพนั 
กับสัตว์ตลอดมา จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ 
ซึง่กค็อืกฎหมายลกัษณอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา บทบญัญตัิ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ก็ได้รับการบัญญัติไว้ แต่อยู่ในส่วนลหุโทษ มาตรา ๓๘๑ 
ถงึมาตรา ๓๘๒ ซึง่เป็นการบญัญตัไิว้ในฐานะความผดิหนึง่ทางอาญา จนกระทัง่ได้มกีารตราพระราชบัญญตัิ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะอันเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครองสัตว์

 ๒.๑ สัตว์ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเภทของสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองพระราชบัญญัติ
ฉบบันีค้อื “สตัว์” ตามบทนยิามในมาตรา ๓ อนัได้แก่ สตัว์เลีย้งไว้เพือ่เป็นสตัว์บ้าน สัตว์เลีย้งเพือ่ใช้งาน 
สัตว์เล้ียงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เล้ียงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อ 
ใช้ในการแสดง หรือสตัว์เล้ียงเพือ่ใช้ในการอ่ืนใด ไม่ว่าจะมเีจ้าของหรอืไม่กต็าม และให้หมายความรวมถึง
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด ซ่ึงก็คือ กระรอกหลากสี (Callosciurus  
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f inlaysonii) นกเขาชวา (Geopelia striata) ลกูผสมสตัว์ตระกูลเสอื (Hybrid tiger in Felidae family) 
หมูป่า (Sus scrofa) และอีเห็นข้างลายหรืออีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) ด้วย 
ทัง้น้ี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดสตัว์ทีอ่าศัยอยูใ่นธรรมชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑๖

 ๒.๒ การทารุณกรรมสัตว์ พระราชบญัญตัฉิบับน้ีได้ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า “การทารณุกรรม” 
ไว้ในมาตรา ๓ โดยหมายถึงการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าที่ท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่า 
ทางร่างกายหรอืจติใจ ได้รบัความเจบ็ปวด ความเจบ็ป่วย ทพุพลภาพ หรอือาจมผีลท�าให้สตัว์นัน้ตาย และ
ให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ ใช้สตัว์ประกอบกามกจิ ใช้สตัว์ท�างานจนเกนิสมควรหรอืใช้ให้ท�างานอนัไม่สมควรเพราะเหตทุี ่
สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ ซึ่งมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง 

  นอกจากนี ้ในมาตรา ๒๐ ยงัก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ได้ก�าหนดยกเว้นให้การกระท�าตามมาตรา ๒๑ (๑) – (๑๑) ไม่ถือว่าเป็น 
การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ได้แก่ 

   (๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารเท่านั้น
   (๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์
   (๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาด
   (๔) การฆ่าสัตว์ในกรณทีีส่ตัวแพทย์เหน็ว่าสตัว์ป่วย พกิาร หรอืบาดเจ็บและไม่สามารถ 

เยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
   (๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา เช่น วัฒนธรรมประเพณี

ของชาวล่าหูหรือมูเซอ ที่จะมีการฆ่าหมูด�าเพื่อบูชาเทพเจ้าในวันปีใหม่ หรือฆ่าหมูเพื่อสังเวยแก่ผี 
ที่กลางลานใหญ่ของหมู่บ้านกรณีมีการหย่าร้าง 

   (๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย
ของมนษุย์หรอืสตัว์อืน่ หรอืป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกิดแก่ทรพัย์สนิ ทัง้น้ี เพือ่เป็นการป้องกันอันตราย
แก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ ป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของสัตว์ และป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดจากทรัพย์สินจากสัญชาตญาณของสัตว์

  (๗) การกระท�าใด ๆ  ต่อร่างกายสตัว์ซึง่เข้าลกัษณะของการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
   (๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

หรอืการด�ารงชีวิตของสตัว์ ทัง้นี ้ การตดัอวยัวะบางส่วนของสตัว์น้ันย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์หลายประการ 
เช่น เพือ่การดแูลความสะอาด เพือ่ป้องกนัโรค เพือ่ความสวยงาม เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ หรอืเพือ่
ความสะดวกในการเลี้ยงดู

   (๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การชนไก่ การชนวัว 
การกัดปลา ซึ่งถือเป็นประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

  ๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
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        (๑๐) การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ
        (๑๑)  การกระท�าอืน่ใดทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ๒.๓ บทก�าหนดโทษ โทษของการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นถูกก�าหนด

ไว้ใน มาตรา ๓๑ ของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื ต้องรบัโทษจ�าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ซ่ึงประเดน็เรือ่งอตัราโทษน้ีเป็นประเดน็ทีถ่กูวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงูในสงัคมเนือ่งจาก
มีการน�าอตัราโทษของการทารณุกรรมสตัว์ไปเปรียบเทยีบกับอัตราโทษฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา๗  ซึง่มีอตัราโทษทีต่�า่กว่า ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นเรือ่งของการบงัคบัใช้กฎหมายทีอ่าจเกิดข้ึนจาก
การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเข้าใจในสาระส�าคญัและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
อาจเกิดขึ้นจากปัญหาความเชื่อของสังคมไทยที่ยังคงมองเห็นว่าสัตว์เป็นทรัพย์สิน เป็นเครื่องเล่นหรือ
กีฬา เป็นอาหาร เช่น การบริโภคเนื้อสุนัข หรือความเชื่อเรื่องการปล่อยสัตว์เป็นทานซึ่งมีผลท�าให้สัตว์
ถูกน�ามากักขังด้วยความทุกทรมานเป็นจ�านวนมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อความรู้ความเข้าในหลักกฎหมาย
และเจตนารมณ์ของกฎหมายยงัคงเป็นปัญหา จึงน�าไปสูก่ารปฏบิติัตามกฎหมายอย่างไม่ถกูต้อง คอืเมือ่
ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓.	บทสรุป
 ส�าหรับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี ้

มขีึน้เพือ่แก้ไขปัญหาการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ ให้สตัว์ได้รบัการคุม้ครองตามธรรมชาต ิ
ของสตัว์อย่างเหมาะสม ซึง่ถอืเป็นการปฏริปูการคุ้มครองสตัว์ในประเทศไทยครัง้ส�าคญั อกีทัง้ยงัสอดคล้อง 

  ๗ประมวลกฎหมายอาญา
   “มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท�าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานท�าร้าย
ร่างกาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
  “มาตรา ๓๙๑ ผู้ใดใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”.
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กบักฎหมายและแนวคดิของนานาอารยประเทศ และยงัส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกิจสามารถลดมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นั้นนอกจากจะต้อง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สมควรที่จะน�ามาตรการอื่นมาใช้ควบคู่กันไป เช่น มาตรการทางสังคม ไม่ว่า
จะเป็นการปลูกจิตส�านึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสัตว์ในฐานะสิ่งมีชีวิต หรือการ
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงผลเสียของการทารุณกรรมสัตว์ประกอบด้วย จึงจะเป็นหนทางการป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์ที่ครบถ้วนและยั่งยืน
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