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บทนํา
ในปจจบุนัการเล้ียงสุนขัไดรบัความนิยมในหมูประชาชนเปนอยางมาก โดยก็มกีารเล้ียงสุนขักนั

อยางแพรหลายทัว่ประเทศ ซึง่จากฐานขอมลูเพือ่การขึน้ทะเบยีนสนุขั-แมว ของกรมปศสุตัว พบวาในป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีนุขัมเีจาของ ๒,๐๖๔,๘๗๖ ตวั และไมมเีจาของ ๑๐๙,๑๒๓ ตวั๑ อยางไรกด็ ีสนุขัแตละ
สายพันธุยอมมีขนาดและลักษณะนิสยัแตกตางกันออกไป บางสายพันธุมลีกัษณะนิสยัซือ่สตัย สภุาพออนโยน 
มคีวามเปนมติร แตบางสายพันธุทีม่ลีกัษณะปราดเปรียว แขง็แรง หวงถ่ินทีอ่ยูหรอืเจาของ มนีสิยัดรุาย
ซึง่อาจเปนอนัตรายตอประชาชนท่ัวไปได หากบคุคลทีเ่ปนเจาของสนุขัขาดความระมัดระวงัในการควบคุม
การเลีย้งสนุขัทีเ่พยีงพอ หรอืปลอยสนุขัออกมาภายนอกโดยไมมอีปุกรณลากจงูหรอืไมมผีูควบคมุดแูล 

 สาํหรับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงสุนขันัน้ เนือ่งจากในปจจบุนัยงัไมมกีฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมดูแลการเล้ียงสุนัขเปนการเฉพาะดังเชนในตางประเทศ มีเพียง
พระราชบัญญตัปิองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว พ.ศ. ๒๕๕๗ เทานัน้ ซึง่มขีึน้เพือ่กาํหนด
หลกัเกณฑในการปองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว เพือ่ใหสตัวไดรบัการคุมครองตามธรรมชาติ
ของสตัวอยางเหมาะสม ดงันัน้ การควบคุมการเลีย้งสนัุขจึงตองอาศยัอํานาจจากกฎหมายหลายฉบับเพือ่คุมครอง
ประชาชนท่ีอาจไดรบัผลกระทบมาจากการเล้ียงสนัุขไมวาจะเปนเหตเุดอืดรอนรําคาญ เปนแหลงแพรเช้ือโรค
เชน โรคพษิสนุขับา หรอืเปนอนัตรายจากการถกูสนัุขทาํรายเปนเหตใุหบาดเจบ็และเสยีชวีติ เชน เหตกุารณ
สนุขั ๓ ตวั รมุทาํรายเดก็จนเสยีชวีติทีจ่งัหวดัชยัภมู ิสนุขัพนัธุบางแกวทาํรายเดก็ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีหรอืสนุขั
ทาํรายนกัเรยีนทีจ่งัหวดัภเูกต็ เปนตน 

 ทัง้นี ้ถงึแมวาสนุขัจะเปนสิง่มชีวีติทีม่คีวามรูสกึและเปนองคประกอบสาํคญัของสิง่แวดลอมสมควร
ทีจ่ะไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย แตความคุมครองดังกลาวน้ันจะตองไมมากเกินไปจนกระทบตอ
ความปลอดภยัของประชาชนดวย ดงันัน้ เพือ่ใหเกิดความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบญัญตัขิองกฎหมายที่
เก่ียวของกบัการเลีย้งสนุขัซึง่ประกอบไปดวยกฎหมายหลายฉบบั คอลมัน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM
จงึขอนาํเสนอบทความเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงสนุขัในประเทศไทย” ดงันี้

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขในประเทศไทย

๑ฐานขอมลูเพือ่การขึน้ทะเบยีนสนุขั-แมวของกรมปศุสตัว ป พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที ่๑) สาํรวจโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่.
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๑๑๘

มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการเล้ียงสุนัขในประเทศไทย  

ความเปนมาและแนวคิดทีเ่กีย่วของกบัการเลีย้งสนุขั๒

มนษุยมกีารเลีย้งสตัวมานานแลว ต้ังแตในยคุสมยัทีม่นษุยอาศยัการเกษตรเปนพืน้ฐานหรอืเปน
สังคมเกษตร ถือเปนยุคเริ่มตนของการนําปศุสัตวมาเลี้ยง ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปกอน 
สตัวทีนํ่ามาเล้ียงในยุคแรก ๆ จะเปนสตัวกีบ ไดแก โค แกะ แพะ เปนตน โดยมกีารลาสตัวกบีมาเปน
แหลงอาหาร และมกีารตอนสตัวเหลานัน้มากกัเปนกลุม ทาํใหเกดิฝงูสตัวเลีย้งเกดิขึน้มาเปนแหลงอาหาร
โดยไมตองออกลาสัตว สวนสกุรถกูนาํมาเลีย้งในภายหลงัเมือ่ประมาณ ๙,๐๐๐ ปกอน และตอมาไดมี
การนาํสตัวตระกลูฟนแทะ เชน หนตูะเภา มาเลีย้งเพือ่ทาํเปนอาหารและเครือ่งนุงหม รวมทัง้มกีารนาํไกปา
มาเลีย้งเปนไกบานในเวลาตอมาดวย

สาํหรบัการเล้ียงสุนขันัน้ พบวามนษุยกบัสนุขัมคีวามผกูพนักนัมาอยางยาวนาน ตัง้แต ๑๐,๐๐๐-
๑๕,๐๐๐ ปกอน โดยสนุขัเปนสตัวเลีย้งทีม่คีวามใกลชดิกบัมนษุยมากทีส่ดุ ในระยะเร่ิมแรกมนษุยไดนาํ
สนุขัปามาเลีย้งเพ่ือประโยชนทัง้ในดานการลาสตัวและปองกนัอนัตราย เชน ชวยในการลาสตัว เฝาทรพัยสนิ
หรอืเฝาฝงูสัตวเล้ียง ตอมาเมือ่สภาพสงัคมไดเปลีย่นแปลงไปวัตถปุระสงคของการเล้ียงสนุขัจงึเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลากลายมาเปนเล้ียงสุนขัเพ่ือประโยชนในดานอ่ืน ๆ  เชน เลีย้งเพ่ือเปนเพ่ือน คลายความเครียด
และคลายเหงา เปนตน ซึง่ในปจจบุนัการเลีย้งสนุขัไดรบัความนยิมอยางแพรหลายไปทัว่โลก และมีธุรกิจ
ทีเ่ก่ียวของกบัสนุขัเกดิขึน้มากมาย

นอกจากนี ้การท่ีมนษุยไดเฝาศึกษาถึงพฤติกรรมของสัตวทาํใหมนษุยเขาใจพฤติกรรมของสตัว
มากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะอยางยิง่พฤติกรรมของสตัวเลีย้ง จนกระทัง่เกดิแนวคดิเกีย่วกบัสวสัดภิาพสตัวหรอื 
“Animal welfare” ขึน้ ใหความสาํคญักบัการทีส่ตัวจะไดรบัการเล้ียงและดแูลใหสตัวมคีวามเปนอยูใน
สภาวะทีเ่หมาะสม มสีขุอนามยัทีด่ ีมทีีอ่ยูสะดวกสบาย ไดรบัอาหารและน้ําอยางเพยีงพอ โดยยดึหลกั 
๕ ประการ (Five Freedoms) ในการเล้ียงและปฏิบตัติอสตัว ไดแก 

(๑) อสิระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
(๒) อสิระจากความไมสบายกาย (Freedom from discomfort)
(๓) อสิระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)
(๔) อสิระจากความกลัวและไมพงึพอใจ (Freedom from fear and distress)
(๕) อสิระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)
และแนวคดิดงักลาวไดกอใหเกดิปฏิญญาสากลวาดวยสวสัดิภาพสตัว (Universal Declaration 

on Animal Welfare หรอื UDAW) ขึน้ มหีลกัการท่ีเปนสาระสําคญั คอื การใหการยอมรับวาสตัวมสีทิธิ
ตามธรรมชาติไมตางจากมนุษยและสิทธิดังกลาวยอมตองไดรับการยอมรับและใหการเคารพ และ
หลกัการดังกลาวมจีดุประสงคเพือ่ใหรฐัตาง ๆ ไดพฒันากฎหมายในการคุมครองสตัวและเพิม่การรบัรู
ในการใหความสาํคญัตอสัตวและสวสัดภิาพสตัวไปทัว่โลก 

 ๒ขจร  กระจางพลากร. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสตัวเลีย้ง ศกึษาเฉพาะกรณีการเลีย้งสนุขัและแมวภายในบาน
ทีไ่มใชการพาณชิย. วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชากฎหมายมหาชน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๕๗. 
หนา ๖-๑๐.
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๑๑๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

บทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีเกีย่วของ
 เนือ่งจากประเทศไทยไมไดมบีทบญัญตักิฎหมายทีใ่ชในการควบคมุการเลีย้งสนัุขขึน้เปนการเฉพาะ
ดงัเชนในตางประเทศ ดงันัน้ การควบคมุการเลีย้งสนุขัในประเทศไทยจึงตองอาศยัอาํนาจจากกฎหมาย
หลายฉบับ ไดแก

๑. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากสัตว ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดให

เจาของผูรบัเลีย้งรบัรกัษาไวแทนเจาของ ตองรบัผดิชอบการเยยีวยาชดใชคาเสยีหายทีเ่กดิจากการกระทาํ
ของสัตวไว ดังนี้

“มาตรา ๔๓๓ ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว ทานวาเจาของสัตวหรือบุคคลผูรับเลี้ยง
รบัรกัษาไวแทนเจาของจาํตองใชคาสนิไหมทดแทนใหแกฝายทีต่องเสยีหายเพือ่ความเสยีหายอยางใด ๆ
อนัเกดิแตสตัวนัน้ เวนแตจะพสูิจนไดวาตนไดใชความระมดัระวงัอันสมควรแกการเลีย้งการรกัษาตามชนดิ
และวิสัยของสัตว หรือตามพฤติการณอยางอ่ืน หรือพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันยอมจะตองเกิดมีข้ึน
ทั้งที่ไดใชความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

อนึ่ง บุคคลผูตองรับผิดชอบดังกลาวมาในวรรคตนนั้น จะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลผูที่เรา
หรือยั่วสัตวนั้นโดยละเมิด หรือเอาแกเจาของสัตวอื่นอันมาเราหรือยั่วสัตวนั้น ๆ ก็ได”
 ๒. ประมวลกฎหมายอาญา

ในกรณีที่เกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยจากการกระทําของสัตวดุหรือสัตวราย ประมวล
กฎหมายอาญาไดกําหนดความรับผิดแกผูควบคุมไว ดังนี้

“มาตรา ๓๗๗ ผูใดควบคุมสตัวดหุรอืสตัวราย ปลอยปละละเลยใหสตัวน้ันเท่ียวไปโดยลําพัง 
ในประการทีอ่าจทาํอนัตรายแกบคุคลหรอืทรพัย ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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๑๒๐

มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการเล้ียงสุนัขในประเทศไทย  

 ๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิการควบคมุดแูลในดานสาธารณสขุ ไดกําหนดวาเพือ่ประโยชน

ในการรกัษาสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกบัการดาํรงชพีของประชาชนในทองถิน่หรอืเพือ่ปองกันอนัตรายจาก
เช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมอีาํนาจออกขอบญัญัตทิองถ่ินกาํหนดใหสวนหน่ึงสวนใด
หรอืทัง้หมดของพืน้ท่ีในเขตอาํนาจของราชการสวนทองถิน่น้ันเปนเขตควบคมุการเลีย้งหรอืปลอยสตัวได
(มาตรา ๒๙)

๔. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา ไดกําหนดหนาที่ของ

เจาของสุนัขไว ดังนี้
(๑) กําหนดใหเจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจาก

สัตวแพทยตามกําหนดเวลา (มาตรา ๕)
(๒) ในกรณทีีป่รากฏวาสตัวควบคุมใดมอีาการของโรคพษิสนุขับา ใหเจาของสตัวควบคุมนัน้

แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีหรอืเจาพนักงานทองถ่ินภายใน ๒๔ ชัว่โมงนับแตเวลาท่ีพบวาสตัวควบคุมนัน้
มีอาการของโรคพิษสุนัขบา (มาตรา ๑๑)

(๓) ในกรณทีีส่ตัวควบคมุใดถกูสตัวควบคมุอ่ืนทีส่งสยัวาเปนโรคพษิสนัุขบากดั ไมวาสตัวควบคมุ
ที่ถูกกัดจะไดรับการฉีดวัคซีนแลวหรือไม ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนกังานทองถิน่ภายใน ๒๔ ชัว่โมงนบัแตเวลาทีรู่วาถกูกดั เพือ่ใหสตัวควบคมุนัน้ไดรบัการฉดีวคัซีน 
และใหเจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการของสัตวควบคุมที่ถูกกัดไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
๖ เดือนนับแตเวลาที่รู วาถูกกัด หากปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบาภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวและแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 
ในกรณีทีส่ตัวควบคุมทีเ่จาของสัตวควบคุมเฝาสงัเกตอาการ ตายหรือสญูหายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต
เวลาที่รูวาตายหรือสูญหาย (มาตรา ๑๒) 

 ๕. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนกฎหมายท่ีมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการดําเนนิการดานการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ไดกําหนดหามมิใหผูใด
(๑) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ิน

ไดประกาศหามไว
(๒) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป เวนแตผูไดรับหนังสือ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนําขบวนสัตวหรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสีย
คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถิ่น (มาตรา ๑๔)

๖. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการปองกันการทารุณกรรมสัตวและการจัด

สวัสดิภาพสัตว เพื่อใหสัตวไดรับการคุมครองตามธรรมชาติของสัตวอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการ
ฆาสัตวในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อปองกันอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของมนุษยหรือสัตวอื่น หรือ
ปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกทรัพยสิน ไมถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว (มาตรา ๒๑)

 ๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนกฎหมายทีมี่ขึน้เพือ่การปองกนัและควบคมุโรคระบาดทีเ่กิดกับสตัว ไดกําหนดใหเจาของสนุขั

ปฏิบัติตามระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาด ดังนี้
(๑) แจงตอพนกังานเจาหนาทีภ่ายในเวลา ๑๒ ชัว่โมงนบัแตเวลาทีท่ราบวาสตัวปวยหรอืตาย 

ในกรณีที่มีสัตวปวยหรือตายโดยรูวาเปนโรคระบาด มีสัตวปวยหรือตายโดยไมรูสาเหตุ หรือในหมูบาน
เดียวกัน หรือบริเวณใกลเคียงกัน มีสัตวปวยหรือตายมีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหางกันไมเกิน 
๗ วัน (มาตรา ๑๑)

(๒) เมื่อไดมีการแจงหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีสัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวจัดการ ดังตอไปนี ้

- กักขัง แยก หรือยายสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต
- ฝง หรือเผาซากสัตวนั้น ณ ที่ที่กําหนด
- กักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวที่ปวยหรือสงสัยวา

ปวยหรือตายไวภายในเขต (มาตรา ๑๒)
(๓) เม่ือไดมีการแจงตามขอ (๑) หรอืตรวจพบ หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวามสีตัวปวยหรอืตาย

โดยโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจตรวจสัตวหรือซากสัตว รวมทั้งออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ
สัตวหรือซากสัตวจัดการ ดังตอไปนี้

- กกัขงั แยก หรอืยายสตัวปวยหรอืสงสยัวาปวยไวภายในเขต หรอืใหไดรบัการรกัษาตาม
ที่เห็นสมควร

- ฝง หรือเผาซากสัตวนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน ณ ที่ที่กําหนด
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๑๒๒

มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการเล้ียงสุนัขในประเทศไทย  

- กกัขงั แยก หรอืยายสตัวทีอ่ยูรวมฝงู หรอืเคยอยูรวมฝงูกับสตัวทีป่วยหรือสงสัยวาปวย
หรือตายไวภายในเขต

- ทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด หรือสัตวหรือ
ซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด

- กาํจดัเช้ือโรคท่ีอาหารสัตวหรอืซากสัตวทีเ่ปนพาหะของโรคระบาดตามวิธกีารท่ีกาํหนด
- ทาํความสะอาดและทาํลายเชือ้โรคระบาดในทีท่ีม่เีชือ้โรคระบาดหรอืสงสยัวามเีชือ้โรค

ระบาด ตามวิธีการที่กําหนด
 นอกจากบทบัญญตัขิองกฎหมายดงักลาวแลว พบวามาตรการในการควบคมุสนัุขยงัปรากฏอยู

ในกฎหมายลําดับรอง เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีม่สีาระสําคญัเกีย่วกบัควบคุมการเล้ียงสนุขัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร กําหนดใหเจาของสุนขั
หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนขั หรอืผูใหอาหารสนุขัเปนประจํา รวมทัง้ไดแบงสนัุขออกเปน ๒ ประเภท
คอื สนุขัทัว่ไป และสนุขัควบคุมพเิศษ ซึง่หมายความวา (๑) สนัุขสายพนัธุทีด่รุาย เชน พทิบลูเทอเรีย บลูเทอเรีย 
สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย รอทไวเลอร และฟลาบราซิลเรียโร เปนตน (๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน 
หรือพยายามทํารายคน หรือระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดใหมีการจดทะเบียนสุนัขในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนตน

บทสรปุและขอเสนอแนะ
“สนุขั” เปนสตัวเลีย้งทีผู่กพนักบัมนษุยมาอยางยาวนาน บางครอบครัวใหความสําคญักบัสนัุข

เทยีบเทากบัสมาชิกของครอบครวัเลยทเีดียว นอกจากน้ี สนุขัซึง่เปนสตัวแสนรูยงัเปนองคประกอบทีส่าํคัญ
ของสิ่งแวดลอม ดังนั้น เจาของสุนัขจึงตองเลี้ยงสุนัขในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู
สะดวกสบาย ไดรบัอาหารและน้ําอยางเพยีงพอ และคุมครองมใิหถกูทารณุกรรม อยางไรก็ด ีเมือ่การเล้ียงสนัุข
ไดรบัความนิยมอยางหลากหลายและมีการเลีย้งสนุขักันเปนจํานวนมากในหลายสายพันธุ จงึหลกีเลีย่ง
ไมไดที่การเลี้ยงสุนัขดังกลาวจะสงผลกระทบตอสังคม

ในสวนน้ีภาครัฐจึงตองเขามากํากับดูแลโดยใชมาตรการทางกฎหมาย อันไดแก บทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน ในการปองกัน
มิใหเกิดโรคระบาด เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือเกิดอันตรายตอประชาชนโดยท่ัวไป และถึงแมวา
ประเทศไทยจะไมมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัขิึน้เปนการเฉพาะเพ่ือควบคุมการเล้ียงสนัุขดงัเชน
ในตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุนที่มีกฎหมาย The Law for the Humane Treatment and 
Management of Animals เพื่อใหความคุมครองสัตวเลี้ยง โดยไดมีการจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๓ และไดรับแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ กําหนดหนาที่ของผูที่เปน
เจาของสัตวเลี้ยงไว ใหผูที่เปนเจาของสัตวเลี้ยงมีหนาท่ีรับผิดชอบตอสิทธิเรียกรองที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทําของสัตว คุมครองใหสัตวมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเอื้อประโยชนตอการมีชีวิตของสัตวทั้งใน

117-123-MAC6.indd   122117-123-MAC6.indd   122 6/17/21   2:12 PM6/17/21   2:12 PM



๑๒๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการใชชีวิตของสัตวเลี้ยง และตองกระทําการอยางใด ๆ เพ่ือใหเกิด
ความแนใจวาสัตวเล้ียงของตนจะไมทําหรือกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสินหรือ
กลายเปนความรําคาญของมนุษย อีกทั้งจะตองกระทําการอยางใด ๆ เพื่อไมใหเกิดหรือแพรกระจาย
ของเชื้อโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงของตนดวย๓

อยางไรก็ตาม เห็นวามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่มีอยูน้ันสามารถ
คุมครองสิทธิของประชาชน เหน็วามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลีย้งสุนขัทีม่อียูนัน้สามารถ
คุมครองสิทธิของประชาชนท่ัวไปไดในระดับหนึ่งแลว ถึงแมวามาตรการดังกลาวจะกระจัดกระจายอยู
ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม
การเลีย้งหรอืปลอยสนุขั พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่มผีลบงัคบัใชเฉพาะพืน้ทีก่ต็าม เพราะหากวาผูเปนเจาของสนัุข
ไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับสายพันธุสุนัขเพ่ือใหทราบลักษณะนิสัยของสุนัขแตละสายพันธุ และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนขอมลูในการเล้ียงสุนขั และมีความรับผดิชอบตอสงัคมก็นาจะเพียงพอแลว 
ไมจําเปนที่จะตองดําเนินการตรากฎหมายขึ้นใหม ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗๔  ที่มีเจตนารมณใหเกิดการปฏิรูปดานกฎหมาย ไมใหรัฐออกกฎหมาย
มากเกินไป เพราะมีกฎหมายจํานวนมากท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพของ
ประชาชน ดงันัน้ การเผยแพรความรูดานกฎหมายใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายไดโดยสะดวกและ
เขาใจไดงายจึงเปนหนทางที่ดีที่สุด

๓ ปทมาพร  คชภักดี. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสาธารณชนจากการกระทําของสุนัขบาน.
วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต          สาขานิติศาสตร          คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.      ๒๕๖๑.       หนา     ๖๒-๖๔.
  ๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติวา
   “มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับ
สภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการ
ใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
   กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน  เมื่อกฎหมายมีผลใชบงัคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม
กับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดรายแรง.”
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