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          การวิจัยเรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมาย แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง 2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 3) ศึกษาสถานภาพ
ของสัตว์ในต่างประเทศกับไทย ทั งปัญหาการน้าสัตว์มาจัดแสดงและปัญหาขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมาย ตลอดจนการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้าสัตว์มาแสดง  4) วิเคราะห์หลักเกณฑ์การ
คุ้มครองสัตว์ด้วยระบบการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงของต่างประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกฎหมายไทย ตลอดจนวิเคราะห์หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ด้าน
โภชนาการและการให้อาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ ตลอดจนการคุ้มครองด้าน
สุขภาพและการรักษาโรค  5) เพ่ือเสนอมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดงโดยตรง โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ในมาตรา 
24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ .ศ. 2557 และออก
มาตรการทางกฎหมายล้าดับรองมารองรับ  คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอ
ใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 

          วิธีวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์กับไทย 3) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มมูลนิธิหรือ
สมาคมและกลุ่มผู้จัดแสดงสัตว์ จ้านวน 9 ราย และ 4) การระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
เจาะจง โดยมีผู้แทนจากสมาคม ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสัตว
แพทย์ นักวิชาการด้านประมง นักวิชาการด้านกฎหมาย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้อง รวมจ้านวน 16 คน 

          ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายฉบับและมี
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ. 2557 แต่กฎหมายที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการกัน และยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
โดยตรง ทั งตามกฎหมายไทยนั นสัตว์ยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์สามารถน้าสัตว์ไป
จัดแสดงได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
และสิงคโปร์ถึงแม้สัตว์จะมีสถานะเป็นทรัพย์เช่นเดียวกับกฎหมายไทย แต่การน้าสัตว์ไปจัดแสดงเพ่ือการ
พาณิชย์ไม่สามารถท้าได้อย่างเสรี เนื่องจากการน้าสัตว์ไปใช้งานในการแสดงอาจส่งผลกระทบต่อ
สาธารณชนส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่อาจท้าให้สัตว์แสดงเกิดความเครียด สุขภาพไม่
แข็งแรงและอาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อมายังปศุสัตว์อ่ืน นอกจากนั น การน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงยัง
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  ดังนั นการน้าสัตว์ไปจัด
แสดงจึงต้องมีการขอใบอนุญาตก่อนซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของออสเตรเลีย เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า
ผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นได้มีการจัดการดูแลสวัสดิภาพให้เหมาะสมกับสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก้าหนด 

          ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการคุ้มครองและป้องกันสวัสดิภาพของสัตว์และสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนปัญหาด้านสภาพแวดล้อม การวิจัยนี เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยก้าหนดให้การน้าสัตว์
มาแสดงต้องขอใบอนุญาต และออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดง โดยประกาศดังกล่าวประกอบด้วยหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและหลักเกณฑ์
การจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดง ได้แก่ด้านโภชนาการอาหารและน ้า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของ
สัตว์ ด้านสุขภาพและการรักษาโรคที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
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          The objectives of this research were the following: 1) to study meanings, 

concepts, and principles of animal protection and welfare provisions used with animals 

in shows; 2) to investigate legal measures and animal welfare provisions that apply to 

animals in shows in the United States, Australia, and Singapore; 3) to study the legal 

status of animals in foreign countries and in Thailand related to issues of exhibiting 

animals in shows and the scope of law enforcement scope as well issues related to 

limiting the rights and freedoms of individuals exhibiting animals in shows; 4) to analyze 

animal protection criteria in licensing systems for exhibiting animals in the shows of 

foreign countries as a means of suggesting guidelines for the improvement of Thai laws; 

5) to analyze criteria for providing welfare to animals used in shows in terms of 

nutrition and food, housing, and the environment of the animals as well as illness 

prevention and treatment; and to propose legal measures for the protection and 

welfare of animals used in the shows through an amendment to section 24 of Cruelty 

Prevention and Welfare of Animals Act B.E. 2557 on the issuance of licenses for using 

animals in shows and implementing a secondary measure to support the primary one, 

 



 
 

ง 

such as issuing a declaration from the Ministry of Agriculture and Cooperatives on the 

proper licensing and welfare of animals used in shows in Thailand in the future.  

          For this research, qualitative methodology was applied that consisted of 1) 

a study of document and related research studies, 2) comparing the laws of the United 

States, Australia, and Singapore with the laws of Thailand, 3) in-depth interviews with 9 

interviewees from three different groups (scholars, foundation or association people, 

and animal show organizers), and 4) brainstorming in focus group discussions with 16 

representatives from the association, the Department of Livestock Development, the 

Ministry of the Interior, veterinarians, fishery scholars, political science scholars, public 

administration scholars, and general individuals involved. 

          The results of the research showed that even though there are many 

animal-related laws in Thailand, such as the Cruelty Prevention and Welfare of Animals 

Act B.E. 2557, the existing laws, including B.E. 2557, are not yet integrated, and there 

are no specific criteria for show animals. The legal status of animals in Thailand is that 

they are considered part of a given legal estate. Therefore, the owners of the animals 

can exhibit their animals in shows freely without asking permission from any 

organizations. This is in contrast to the laws of the United States and Singapore. 

Although animals in those two countries are considered as part of an estate, as in 

Thailand, commercial exhibitions or shows cannot be done freely. The rationale behind 

this limitation is that using animals in shows could affect the public as a whole because 
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showing animals may cause the animal stress, which might lead to diseases that carry 

to animals.  In addition, using animals in shows might affect the health and safety of 

people and the environment. Therefore, in accordance with the laws of Australia, 

before animals are used in shows, a license must be obtained, which allows officials to 

verify that the animal show organizers have provided the proper welfare to the animals 

as described in the law. 

          Suggestions found in this research for animal protection and the provision 

of animal welfare and public health, as well as for addressing related environmental 

issues, include amending section 24 of Cruelty Prevention and Welfare of Animals Act 

B.E. 2557, which should be done by mandating that those who would like to use 

animals in shows must obtain a license and that they provide proper welfare to the 

animals used in the shows. The criteria for requesting the license and for providing 

welfare to the show animals should include proper nutrition, food, and water, housing, 

environment, health maintenance, and disease treatment. Finally, an official 

declaration that is appropriate for Thailand should be issued. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วนา
พิทักษ ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล ้าเลิศ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่
ได้กรุณาสละเวลาให้ค้าปรึกษาและความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความรู้ต่าง ๆ ในการจัดท้าวิทยานิพนธ์นี  
รวมทั งความเอาใจใส่ในการตรวจสอบและแก้ไขเนื อหาของวิทยานิพนธ์อย่างดียิ่ง 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ท่านอาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร และท่านอาจารย์ ดร. 
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งท้าการตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ น  และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ้าและคณาจารย์พิเศษ  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของคณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ท่านได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบพระคุณส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เล็งเห็นความส้าคัญและประโยชน์ของ
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี  และกรุณาสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ประจ้าปี 
2561 แก่ข้าพเจ้า 

ท้ายที่สุดนี  ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความส้าเร็จทั งหมดจากการท้า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี แด่บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้า ที่เป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้
ก้าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจอันส้าคัญยิ่งของข้าพเจ้าตลอดมา จนท้าให้การศึกษาครั งนี ประสบผลส้าเร็จ
ได้ตามท่ีตั งใจ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์นี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี 
มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ โอกาสนี  

 
กัลยาณี ธีระวงศ์ภิญโญ 

พฤษภาคม 2562 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ปัจจุบันการน้าสัตว์มาแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือการพาณิชย์ก้าลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้สัตว์แสดงตัวในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสัตว์ได้ เพื่อเป็นการจูง
ใจให้ เข้าไปยังสถานประกอบการนั น ๆ โดยประชาชนจะชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่ก็ตาม ทั ง
ผู้ประกอบการบางรายยังดึงดูดประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการสัมผัสตัวสัตว์ การถ่ายรูปรวมกับสัตว์ป่า สัตว์แปลก การให้อาหารสัตว์ การให้นมลูกสัตว์ 
เช่น การจัดนิทรรศการสัตว์ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ หรือน้าสัตว์ไปจัดแสดงเพ่ือความบันเทิง 
นันทนาการ ในโรงแรม รีสอร์ต วัดวาอารามหรือในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยการจัดแสดงสัตว์
ดังกล่าวอาจมีการผสมผสานกันระหว่างสัตว์เลี ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และสัตว์ต่างถิ่น เช่น ม้าอัล
ปากา จิงโจ้ เต่าสายพันธุ์จากต่างประเทศ ฯลฯ ถึงแม้ว่าการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์เหล่านั น
ผู้ประกอบการบางรายอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เป็นเงินจากการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรง แต่ก็ถือว่า
ได้รับประโยชน์ในทางพาณิชย์ด้วยการดึงดูดผู้คนให้เข้าไปยังสถานประกอบการของตนมากยิ่งขึ น  

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นไปอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน
และหาผลประโยชน์เท่าที่จ้าเป็น ไม่ว่าจะเป็นเลี ยงไว้เพ่ือเป็นอาหาร เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน เพ่ือใช้งาน เพ่ือ
เป็นพาหนะ หรือเลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน กลายเป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่มุ่งหมายเพียงหาผลก้าไร
จากการน้าสัตว์มาแสดง จนเกิดทัศนคติที่ว่า สัตว์เป็นวัตถุที่สามารถสร้างรายได้ ซึ่งทัศนคติดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มา
แสดง จัดนิทรรศการ นันทนาการในแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ น จนก่อให้เกิดปัญหาเจ้าของสัตว์
น้าสัตว์มาแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง จนส่งผลกระทบต่อสิทธิและ
สวัสดิภาพของสัตว์ ในอันที่จะด้ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากการรบกวนหรือ
การใช้งานที่เกินสมควรจนท้าสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเครียดในระหว่างการแสดง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ ที่อาจท้าให้สัตว์มีร่างกายไม่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันต่้า 
ดังนั นหากผู้จัดแสดงสัตว์อนุญาตให้ผู้ชมสามารถเข้าใกล้หรือสัมผัสตัวสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือ
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สุขภาพไม่แข็งแรง อาจท้าให้สัตว์แสดงติดเชื อหรือโรคติดต่อต่าง ๆ จากผู้เข้าชมไปยังสัตว์ได้ ใน
ขณะเดียวกันผู้เข้าชมก็อาจติดโรคจากสัตว์ที่ป่วยได้เช่นกัน ทั งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่ผู้ชมในด้านอ่ืน ๆ โดยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์ในสถานที่แสดงในลักษณะที่ไม่
เหมาะสมและขาดการดูแลที่ถูกต้องจากผู้จัดแสดงสัตว์ จนท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ เกิดความทุกข์
ทรมานและเสียชีวิต คือ กรณีข่าวเรื่องเต่าออมสินกินเหรียญจากการโยนเข้าไปของนักท่องเที่ยว โดยมี
ความเชื่อว่าจะท้าให้มีโชคลาภ แต่ปรากฏว่าท้าให้เต่าออมสินเข้าใจผิดว่าเหรียญนั นเป็นเกล็ดปลาจึง
กินเข้าไปจ้านวนมากจนเกิดอาการป่วย และได้รับความทุกข์ทรมาน กระดองบางส่วนแตกปริออกมา
จนตาย แม้จะได้รับการรักษาแล้วก็ตาม ทั งนี จากข้อมูลของศูนย์วิจัยโรคสัตว์น ้า ยังพบอีกว่า ที่ผ่านมา
นอกจากกรณีของเต่าแล้ว เคยตรวจพบมีเหรียญอยู่ในตัวปลาช่อนแอมะซอน จระเข้ ปลาดุก ปลา
ช่อน ปลาหมอทะเล และฮิปโป เป็นต้น1 ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการปฏิบัติต่อสัตว์ที่แสดงในที่
สาธารณชนเข้าถึงได้ นอกจากกรณีของเต่าออมสินแล้ว ยังมีการใช้สัตว์แสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบ
อ่ืน ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน้าสัตว์มาแสดงตัวต่อผู้คนในสถานที่ที่คับแคบหรือถูกจ้ากัดพื นที่เล็ก ๆ 
คือสถานที่ไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพกับสัตว์ หรือไม่มีการจ้ากัดเวลาในการแสดง ซึ่งสัตว์บางตัว
ต้องยืนเพ่ือแสดงตัวในสถานที่แคบ ๆ สกปรก ไม่มีการควบคุมดูแลเรื่องการท้าความสะอาดและก้าจัด
มูลสัตว์อย่างสม่้าเสมอ โดยบางแห่งยังมีการจ้ากัดน ้า จ้ากัดอาหารเพ่ือไม่ให้สัตว์ถ่ายมูลหรือสิ่งปฏิกูล
ในบริเวณพื นที่แสดง ท้าให้สัตว์ไม่ได้รับน ้าและอาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน หรือแม้แต่การน้าสัตว์ไป
แสดงอยู่ในห้างสรรพสินค้าท่ีมีแอร์และแสงไฟนีออนตลอดวัน และการถ่ายรูปร่วมกับสัตว์โดยใช้แฟลช 
ตลอดจนต้องพบกับเสียงที่ดังจากผู้คนและเสียงเพลง เสียงดนตรีจากเครื่องขยายเสียงในสถานที่นั น ๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี ไม่ใช่สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของสัตว์ โดยสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ได้มีการ
ประเมินผลกระทบที่แฝงอยู่ของเสียงต่อสัตว์ โดยยืนยันว่าเสียงมีผลกระทบต่อสัตว์ เช่น สัตว์ฟันแทะมี
ความไวต่อพลังเสียงเหนือความถ่ีมากกว่า 20,000 ไซเคิลต่อวินาที โดยเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล มี
ผลกระทบต่อการได้ยินและร่างกายของสัตว์ ได้แก่ ภาวการณ์มีเม็ดเลือดชนิดอีโอซิโนฟิลต่้าลง การ
เพ่ิมน ้าหนักของต่อมหมวกไตและการเจริญพันธุ์ของสัตว์ฟันแทะ การเพ่ิมขึ นของความดันโลหิตใน
สัตว์พวกลิง จึงควรออกแบบหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์2 ดังนั นการน้า
สัตว์ไปแสดงตัวหรือจัดนิทรรศการในห้างสรรพสินค้าหรือในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มเพ่ือดึงดูดลูกค้า

                                           
1 เต่าออมสิน อาการดีขึ้นหลังผ่าตัด สุดอ้ึง นับเหรียญในท้องได้ราว 1.5 หม่ืนบาท, ค้น  

วันที่ 4 เมษายน 2560 จาก https://hilight.kapook.com/view/150114  
2 สภาวิจัยแห่งชาติ  สหรัฐอเมริกา , Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animal, พิมพ์ครั งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตยสถานแห่งชาติ, 2554), หน้า 47. 
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ให้เข้ามายังสถานประกอบการเหล่านั นซึ่งมีเสียงที่ดังทั งเครื่องขยายเสียงและจากผู้คนจ้านวนมาก จึง
มีความเหมาะสมกับสัตว์แล้วหรือไม ่

อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงการน้าสัตว์มาแสดงว่าสามารถท้าได้หรือไม่ อาจต้องพิจารณา
ถึงสถานะของสัตว์ สิทธิสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ เจ้าของสถานที่
แสดง มีสิทธิอย่างใด และต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายใดหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของไทย
นั นพบว่า ปัจจุบันสัตว์ยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย ดังนั นมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ 
ที่รัฐออกมาจึงมีลักษณะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลมากกว่าการคุ้มครองสัตว์ ซึ่งในสังคม
ตะวันตกเดิมก็ยอมรับว่า สัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินที่ถูกครอบครองโดยมนุษย์ และสัตว์มีขึ นเพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ของมนุษย์เท่านั นเช่นกัน ฉะนั น มนุษย์จึงปฏิบัติอย่างไรกับสัตว์นั นก็ย่อมท้าได้ แม้กระทั่ง
เป็นการกระท้าทารุณโหดร้ายต่อสัตว์ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือต้องได้รับการต้าหนิจากสังคมแต่อย่าง
ใด แต่ต่อมาในสังคมปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและสถานภาพของสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระลึก
ว่า แม้มนุษย์จะครอบครองและเป็นเจ้าของสัตว์ได้เหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่สัตว์ก็มีความ
แตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปโดยสิ นเชิง เพราะสัตว์มีศักยภาพและความสามารถในการรับรู้ความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานได้จริง ขณะที่ทรัพย์สินอ่ืนไม่มีความรู้สึก3 จากแนวคิดดังกล่าวท้าให้หลาย ๆ 
ประเทศทั่วโลกเริ่มมองเรื่องสิทธิสัตว์เป็นสิ่งส้าคัญ จึงได้ก้าหนดสถานภาพของสัตว์ว่า ไม่ใช่วัตถุและ
ให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพิเศษ เช่น กฎหมายแพ่งของออสเตรเลีย (Allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch, 1812 (1988 amendment)) มาตรา 285 ระบุอย่างชัดเจนว่า สัตว์
ไม่ได้เป็นวัตถุ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายพิเศษ และกฎหมายที่ควบคุมวัตถุไม่ใช้บังคับสัตว์4 ส่วน
กฎหมายแพ่งของเยอรมนี  (BÜRGERLICHES GESETZBUCH, 1990) มาตรา 90a ที่ระบุว่า สัตว์
ไม่ใช่ทรัพย์ แต่ให้น้าบทบัญญัติเรื่องทรัพย์มาใช้บังคับแก่สัตว์โดยอนุโลม5 และกฎหมายแพ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ (SCHWEIZERISCHES ZIVILGESETZBUCH, 1907 (amended Oct. 4, 2002)) 

                                           
3 Margit Livingston, Desecrating the Ark Animal Abuse and the Law’s Role, 

Retrieved June 15, 2017 from https://www.animallaw.info/article/desecrating-ark-
animal-abuse-and-laws-role-prevention 

4 Section  285 animals are not objects; they are protected by special laws. 
5 Section  90a, Animals are not things. They are protected by special statutes. 

They are governed by the provisions that apply to things, with the necessary 
modifications, except insofar as otherwise provided. 
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มาตรา 641 ระบุว่า สัตว์ไม่ใช่วัตถุ6 และประมวลกฎหมายแพ่งโปรตุเกส (The Portuguese Civil 
Code, 2017)  

โดยค้าว่า “สิทธิสัตว์” (Animal Rights) คือสิทธิของสัตว์ที่จะด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ 
(Animal Liberation) ปราศจากการหาผลประโยชน์ ถูกละเมิด ทารุณกรรม หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง
จากมนุษย์ แต่แนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์นั นยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงจากนักวิชาการในมุมมอง
ต่าง ๆ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีสถานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ 
(Non-Human Person)7 ดังนั นมนุษย์ในฐานะที่ เป็นผู้ ให้สถานะทางจริยธรรมต่อสัตว์ ต้องใช้
ประโยชน์จากสัตว์อย่างมีจริยธรรม จากแนวคิดสิทธิสัตว์ ท้าให้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิสัตว์ (The 
Declaration of Animal Right) และหลักการจัดสวัสดิภาพแก่สัตว์ โดยในทางวิทยาศาสตร์ สวัสดิ
ภาพสัตว์ คือ ความต้องการของสัตว์ในสิ่งใด ๆ ที่ท้าให้การด้ารงชีวิต เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยสัตว์มีความต้องการขั นพื นฐาน เช่น ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย อาหาร น ้า และความ
ต้องการขั นสูงขึ นไป เช่น ความต้องการด้ารงเผ่าพันธุ์8 ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ 
(Universal Declaration on Animal Welfare) ได้ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ ที่
เรียกว่าหลักเสรีภาพสัตว์ประกอบด้วยด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัย การป้องกันการบาดเจ็บและโรค 
ปราศจากความทุกข์ทรมาน และให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและมีความสบายตาม
ชนิดของสัตว์นั น ๆ 

นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวแล้ว ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 
ยังมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรง ไม่
ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่แสดงว่าต้องมีโครงสร้างของกรงหรือคอกสัตว์ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับสัตว์แต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์ ทั งมีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมแก่สัตว์เพ่ือให้สัตว์สามารถอยู่ได้อย่างสบายและรู้สึกปลอดภัย หรือเกณฑ์การดูแลด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการและการให้น ้าและอาหารที่
เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด โดยในต่างประเทศจะแบ่งหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการ

                                           
6 Article 641 Animals are not objects 
7 Association of American Medical Colleges, Personhood Redefined: Animal 

Rights Strategy Gets at the Essence of Being Human, Retrieved November 25, 2017 
from  http://www.ncraoa.com/articles/AR/PersonhoodRedefinedAAMCreporter.pdf 

8 J. Anim, Animal Welfare: Concepts an Measurement, Retrieved November 
26, 2017 from http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/animal/bibliogra 
fia2011/selene_artigo1_animalwelfare.pdf  
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น้ามาแสดงดังกล่าวแยกต่างหากจากหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี ยงทั่ว ๆ ไป เนื่องจากการใช้
สัตว์เพ่ือการแสดงมีลักษณะเป็นการใช้แรงงานสัตว์โดยหวังประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเงิน
โดยตรงหรือประโยชน์อย่างอ่ืนเพ่ือกิจการของตน ดังนั นการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงจึง
ควรเป็นลักษณะการจัดสวัสดิภาพสัตว์บวกกับการคุ้มครองการใช้แรงงานสัตว์ เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สวัสดิภาพขั นพื นฐานของสัตว์จากการน้ามาแสดง และโดยก่อนที่ผู้จัดแสดงสัตว์จะมีการน้าสัตว์มา
แสดงได้นั นต้องได้รับใบอนุญาตจากภาครัฐก่อน คือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ให้อ้านาจรัฐในการ
เข้าไปควบคุมก้ากับดูแลการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหล่านั น ตั งแต่กระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้จัดแสดงสัตว์ ตลอดจนก้ากับดูแลลักษณะการน้าสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในการแสดงว่ามีความ
เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว์หรือไม่ ทั งยังมีการติดตามเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้
จัดแสดงสัตว์ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด โดยใน
สหรัฐอเมริกามีตัวอย่างคดีที่ถือว่าเป็นผู้จัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์และต้องมีการขออนุญาตในการ
น้าสัตว์มาแสดงจากรัฐ เช่น คดีพิพิธภัณฑ์เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway Home and 
Museum) โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีแมวประมาณ 50-60 ตัว แมวเหล่านั นสามารถอยู่ได้อย่างอิสระใน
บริเวณพื นที่ของพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถเล่นกับแมวได้ และพบว่ามีผู้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 250,000 คน ทั งจากภายในและภายนอกฟลอริดาเป็นประจ้าทุกปี 
ต่อมามีผู้ร้องเรียนปัญหาการดูแลและจัดสวัสดิภาพของแมวในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ท้าให้ผู้อ้านวยการ
กรมวิชาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USDA United States Department of Agriculture) 
ต้องเข้าไปตรวจสอบและที่สุดมีค้าสั่งระบุว่าพิพิธภัณฑ์ถือเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor)  ดังนั น 
ภายใต้ระเบียบของ USDA และกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 (Animal Welfare Act 1966: AWA) 
ซึ่งก้าหนดให้สถานที่จัดแสดงสัตว์ต้องขออนุญาตเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) และต้องจัดสวัสดิ
ภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดไว้ แต่พิพิธภัณฑ์ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นผู้แสดงสัตว์ตามความใน
กฎหมายดังกล่าว จนคดีขึ นสู่ศาลและศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดในคดีนี  สรุปได้ว่า การจัดแสดงแมว
ของพิพิธภัณฑ์ มีนัยส้าคัญส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐ แม้พิพิธภัณฑ์จะระบุ ว่า แมวใน
พิพิธภัณฑ์ทั งหมดจะไม่เคยมีการซื อ ไม่เคยขายและไม่เคยเดินทาง แต่ลักษณะของกิจกรรม เช่น ให้
ผู้ชมเล่นกับแมวหรือการใช้แมวในพิพิธภัณฑ์ในการโฆษณาและท้าการตลาดเชิญชวนนักท่องเที่ยวจาก
ในและนอกประเทศเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จึงถือว่าการแสดงแมวเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ทางการค้า
ของพิพิธภัณฑ์ จึงถือว่าพิพิธภัณฑ์เป็นผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) ตามความในกฎหมาย ดังนั น 
พิพิธภัณฑ์จึงไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง พิพิธภัณฑ์จึงต้องขออนุญาตและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานด้านการน้าสัตว์มาจัดแสดงโดยตรง9 ซึ่งจากค้าพิพากษาดังกล่าวแสดง

                                           
9 907 Whitehead Street, Inc. v. Secretary of U.S. Dept. of Agriculture (C.A.11(Fla.), 2012) 
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ให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่อนุญาตให้มีการน้าสัตว์มาใช้แสดงเพ่ือหาประโยชน์หรือการพาณิชย์ใน
ลักษณะเสรี แม้บุคคลนั นจะเป็นเจ้าของสัตว์โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่การจะน้าสัตว์มา
แสดงได้นั นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีการก้ากับดูแลและการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดง โดย
ผ่านกระบวนการออกใบอนุญาตที่เป็นระบบในการควบคุมก้ากับดูแลจากภาครัฐ ซึ่งตรงนี จะแตกต่าง
จากไทย โดยผู้ศึกษาจะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมในบทต่อ ๆ ไป 

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ นในขณะน้าสัตว์มาแสดง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้อาหารสัตว์ การสัมผัสกับสัตว์ การป้อนนมลูกสัตว์ การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ เป็นที่น่าสังเกต
ว่า กิจกรรมเหล่านั นมีเกณฑ์การก้ากับดูแลด้านความปลอดภัยของสัตว์หรือไม่อย่างไร โดย
ออสเตรเลียได้ก้าหนดว่า การน้าสัตว์มาแสดงหากมีกิจกรรมใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจึงจะสามารถ
น้ามาใช้กับสัตว์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมให้อาหาร ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์หรือแม้แต่ให้นมสัตว์ เพ่ือเป็น
การป้องกันไม่ให้มีการใช้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสัตว์ และเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด 
และเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสัตว์  
 ดังนั นจึงเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายต่างประเทศภาครัฐเห็นว่าสิทธิและสวัสดิภาพ
สัตว์เป็นสิ่งส้าคัญ สัตว์นั นมีชีวิตมีความรู้สึก สัตว์จึงมีสิทธิที่จะอยู่โดยปราศจากการควบคุม หรือการ
ใช้งานที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนควรได้รับสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่สัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่า จะเป็น
กฎหมายสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ จึงได้ออกเกณฑ์ในการก้ากับดูแลการใช้งานสัตว์ใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสม ผิดวิธี หรืออาจก่อให้เกิดความเครียดหรืออันตรายแก่สัตว์ได้   

ส่วนไทยเมื่อภาครัฐเห็นว่าสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินของมนุษย์ มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่
รัฐออกมาจึงมีลักษณะเป็นการคุ้มครองบุคคล มากกว่าการคุ้มครองสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์
ยังกระจายอยู่ในหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสุขอนามัยก็อยู่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 การเคลื่อนย้ายสัตว์ก็อยู่ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนเรื่ องของ
โภชนาการอาหาร ก็อยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 เรื่องโรคสัตว์ ก็อยู่
ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 กรณีสัตว์ป่าก็อยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไทยจะเริ่มให้ความส้าคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์มากขึ น จึง
ได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่การ
จะน้าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ดังกล่าวมาบังคับใช้ได้ต้องเป็นการกระท้าที่ถึง
ขนาดทารุณกรรมสัตว์ ส่วนการน้าสัตว์มาแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งยังไม่ถึงขนาดทารุณกรรม
สัตว์จึงยังไม่สามารถน้าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ มาบังคับใช้กับผู้น้าสัตว์มาแสดง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการเลี ยงดู การน้าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดงด้วย 
เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม จึงได้บัญญัติในมาตรา 24 แห่ง
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พระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดให้การน้าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีประกาศถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวและที่ส้าคัญคือยังไม่มีการก้าหนดให้
การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีการขอใบอนุญาตดังเช่นสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย จากปัญหาดังกล่าว
ท้าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายที่ท้าให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมก้ากับดูแลตรวจสอบและ
ติดตามผู้จัดแสดงสัตว์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมาตรการที่จ้าเป็นในการป้องกันไม่ให้เจ้าของสัตว์ น้าสัตว์ไปใช้ในการ
แสดงตามอ้าเภอใจเพ่ือประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของสัตว์จากการน้ามาแสดง ทั งยังเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้จัดแสดงสัตว์ตระหนัก
ถึงความส้าคัญในการดูแล คุ้มครองสัตว์ที่น้ามาแสดง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงแบ่งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
ออกเป็นสามส่วนด้วยกัน  

โดยในส่วนแรกจะวิเคราะห์ในเรื่องสถานภาพของสัตว์ตามกฎหมาย ทั งปัญหาการน้าสัตว์มา
แสดงและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้าสัตว์มาจัด
แสดงของต่างประเทศเปรียบเทียบกับของไทย  

ส่วนที่สอง คือ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์จากการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรง
ผ่านกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ รัฐได้เข้าไปแทรกแซง
กิจการเหล่านั นด้วยการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพกิจการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ต้องมีการขอ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถน้าสัตว์มาจัดแสดงได้ เป็นการให้อ้านาจรัฐในการเข้าไปควบคุมก้ากับ
ดูแลแบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท้าให้รัฐมีอ้านาจตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดแสดงสัตว์
เหล่านั น ว่ามีคุณสมบัติในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กฎหมายก้าหนดไว้หรือไม่ และยังมีบทก้าหนดความรับผิดและบทลงโทษส้าหรับผู้จัดแสดงสัตว์ที่ไม่
ปฏิบัติตามด้วย ส่วนไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ.2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสัตว์ที่ เลี ยงไว้เพ่ือการแสดงด้วย 
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีข้อก้าหนดด้านการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการน้า
สัตว์มาแสดงดังเช่นกฎหมายในต่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี ผู้ศึกษาจะได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการขอ
ใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ตลอดจนเปรียบเทียบด้านหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต เงื่อนไข
การอนุญาต หน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ การพักใช้ใบอนุญาต การอุทธรณ์ค้าสั่งที่ชัดเจนของ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่า ไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายในการขออนุญาต
และออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหมือนต่างประเทศหรือไม่ และมาตรการ
แบบใดที่จะเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ตลอดจนหากมีแล้วควรอยู่ในกฎหมายฉบับใด 
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ส่วนที่สาม คือ มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง 
ซึ่งในต่างประเทศการจะน้าสัตว์มาแสดงได้นั นผู้เป็นเจ้าของสัตว์ เจ้าของสถานที่แสดงจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง โดยการจัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดงนั นถูกแยกต่างหาก การจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี ยงทั่ว ๆ ไป เนื่องจากการแสดงสัตว์เป็น
การใช้แรงงานสัตว์เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางพาณิชย์ ดังนั นรูปแบบการจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงจึง
มีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์กับคุ้มครองการใช้แรงงานสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ ด้านโภชนาการและการให้อาหาร ด้านสุขภาพและการ
รักษาโรค เพ่ือเป็นการคุ้มครองสัตว์ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีการระบุเครื่องหมาย
ประจ้าตัวสัตว์เพ่ือสามารถติดตามเมื่อสัตว์หลบหนีและเป็นการควบคุมตรวจสอบการเพ่ิมขึ นของ
ปริมาณสัตว์ที่ใช้ในการแสดงได้ ส่วนไทยแม้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จะได้ก้าหนดว่า การน้าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง 
เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด แต่
ปัจจุบันยังไม่มีประกาศถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมกับสั ตว์
ดังกล่าว ดังนั นเพื่อเป็นแนวทางในการออกประกาศก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ จัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดงที่เหมาะสมกับไทย ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดงในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ ด้านโภชนาการและการให้
อาหาร ด้านสุขภาพและการรักษาโรคของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 การศึกษาและวิจัยเพื่อให้ได้ค้าตอบที่จะน้าไปสู่มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง การศึกษาครั งนี จึงก้าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี  

1.  เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์
จากการน้ามาแสดง 

2.  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็น
ต้นแบบในการคุ้มครองสัตว์ในภูมิภาคนั น ๆ  

3.  เพ่ือศึกษาสถานภาพของสัตว์ในต่างประเทศกับไทย ทั งปัญหาการน้าสัตว์มาจัดแสดง
และปัญหาขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้าสัตว์มาแสดง  
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4.  เพ่ือวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคุ้มครองสัตว์ด้วยระบบการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มา
แสดงของต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทย ตลอดจนวิเคราะห์หลักเกณฑ์การ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการและการให้อาหาร ด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมของสัตว์ ตลอดจนการคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค  

5.  เพ่ือเสนอมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงโดยตรง โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ในมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และออกมาตรการทาง
กฎหมายล้าดับรองมารองรับ คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอใบอนุญาตและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ซึ่งจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและหลักเกณฑ์
การจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดง ได้แก่  ด้านโภชนาการและการให้อาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมของสัตว์ ด้านสุขภาพและการรักษาโรคที่เหมาะสมกับไทยต่อไป   
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

 เพ่ือให้การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น เปรียบเทียบกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal Declaration on 
Animal Welfare; UDAW) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิสัตว์ (Universal Declaration of Animal 
Rights) อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์เลี ยง (European Convention for the Protection 
of Pet Animal) และกฎหมายต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  
 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา  

ปัจจุบันไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใช้บังคับกระจาย
อยู่ในหลายฉบับและมีหน่วยงานก้ากับดูแลอยู่หลายหน่วยงานตามท่ีกฎหมายนั น ๆ ได้ให้อ้านาจไว้ ไม่
ว่าจะเป็นการคุ้มครองสัตว์เลี ยงก็อยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่วนกรณีการคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสัตว์ป่า และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น แต่
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ถึงแม้ว่าไทยจะมีกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่หลายฉบับดังกล่าว 
แต่ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงให้อ้านาจรัฐในการเข้าไปควบคุมก้ากับดูแลผู้จัดแสดงสัตว์ให้มีการคุ้มครอง
และจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง โดยผ่านระบบการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์แสดง 
ตลอดจนยังไม่มีหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรงดังเช่นใน
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้ผู้จัดแสดงสัตว์บางรายน้าสัตว์มาแสดงโชว์ในลักษณะและสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม ไม่มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกต้องเพียงพอ ท้าให้สัตว์เกิดความเครียดและความทุกข์
ทรมาน ทั งเมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะในการก้ากับดูแลและอนุญาตให้น้ามาแสดง จึงส่งผลให้ไม่มี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายในการเข้าไปก้ากับดูแลและตรวจสอบการน้าสัตว์แต่ละ
ชนิดมาแสดง   

ถึงแม้ไทยจะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเนื อหาเหมาะสมเฉพาะส้าหรับการใช้กับสัตว์
เลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้านเท่านั น ส่วนสัตว์เลี ยงไว้ใช้เพ่ือการแสดงในเชิงพาณิชย์ยังต้องมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้มีหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตที่ชัดเจนและมีเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงที่แตกต่างจากการจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่ อาศัยและสภาพแวดล้อม 
ด้านโภชนาการและการให้อาหารที่เหมาะสมแก่สัตว์ การคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องขอใบอนุญาตและออกกฎหมาย
ล้าดับรอง คือออกประกาศตามความในมาตรา 4 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านขอใบอนุญาต
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละ
สายพันธุ์ต่อไป 
 

1.5 วิธีการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงนี 
มีวิธีด้าเนินการศึกษาที่เหมาะสม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) กระบวนการเปรียบเทียบ
กฎหมาย (Comparative Law Method) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
ระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group)  
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1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Documentary Research)  
 เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสาร ซึ่งในการศึกษานี ได้ก้าหนดประเภทเอกสารและ
ประเด็นที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์
จากการน้ามาแสดงของไทย ของต่างประเทศ และระหว่างประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากล อนุสัญญา 
ฯลฯ อีกทั งศึกษาเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว รวมทั งงานวิจัย ต้ารา 
วิทยานิพนธ์ และบทความทั งของไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์   

2.  กระบ วน ก าร เป รี ย บ เที ยบ กฎ ห ม าย  (Comparative Law Method) โด ยก าร
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงของไทย
กับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 

3.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองและ

จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงในไทย ผู้ศึกษาจึงแบ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง จ้านวน 3 ราย  

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เป็นกลุ่มมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์ 
จ้านวน 3 ราย 

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม เจ้าของสัตว์หรือเจ้าของสถานที่ที่น้าสัตว์มาแสดง 
จ้านวน 3 ราย  

4.  การระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group)  
เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอ

ใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง โดยผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 16 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งไทย (TSPCA) จ้านวน 2 คน ผู้แทนจาก
กรมปศุสัตว์ จ้านวน 1 คน ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย จ้านวน 1 คน สัตวแพทย์ จ้านวน  1 คน 
นักวิชาการด้านประมง จ้านวน 1 คน นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา จ้านวน 1 คน นิติกร จ้านวน 1 
คน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ้านวน 1 คน นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จ้านวน 1 คน 
ตลอดจนนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้อง จ้านวน 6 คน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ท้าให้ทราบถึงความหมาย แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดง 

2.  ท้าให้ทราบถึงรูปแบบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดงของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  

3.  ท้าให้ทราบถึงสถานภาพของสัตว์ในต่างประเทศกับไทย ทั งปัญหาการน้าสัตว์มาจัดแสดง
และปัญหาขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนวิธีการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้าสัตว์มา
แสดง  

4.  ท้าให้ทราบถึงรูปแบบของการคุ้มครองสัตว์ด้วยระบบการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์
มาแสดงของต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทย ตลอดจนเกณฑ์การจัดสวั สดิ
ภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการอาหารและน ้า ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมของสัตว์ ทั งการคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค   

5.  ท้าให้ได้แนวทางในการออกกฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง 
โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงในมาตรา 4 และมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และออกมาตรการทาง
กฎหมายล้าดับรองมารองรับคือการออกประกาศเรื่องการขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดง 

 



บทท่ี 2  
 

แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเกี่ยวกับการคุ้มครองและ 
จัดสวัสดิภาพสตัว์จากการน ามาแสดง  

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดงนั น มี
ความจ้าเป็นที่จะต้องท้าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสัตว์ การแสดงสัตว์และประเภทของการ
แสดงสัตว์ของต่างประเทศและของไทยเพ่ือให้ทราบถึงประเภทของสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงและรูปแบบ
การแสดงสัตว์ทั่วไปและรูปแบบการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสัตว์ เช่น สถานภาพของสัตว์ในสังคมและตามกฎหมายภายในของต่างประเทศเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงการยอมรับสถานภาพของสัตว์ตามหลักสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ ทั งยังมีการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการจ้ากัดสิทธิโดยรัฐ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงที่เหมาะสมกับ ไทย
ต่อไป     

 

2.1 ความหมายของสัตว์และประเภทของการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ 

 เพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาว่าสัตว์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการน้ามาแสดงมีลักษณะ
อย่างไร ตลอดจนลักษณะของการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาและท้า
ความเข้าใจความหมายของสัตว์และการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ ทั งจากนิยามทั่วไปและจาก
แนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายทั งของต่างประเทศและของไทย   
 

2.1.1  ความหมายของสัตว์และประเภทของสัตว์แสดง 
2.1.1.1 ความหมายของสัตว์ 

สัตว์คือสิ่ งมีชีวิตที่มีระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพในการรับรู้และสามารถ
เคลื่อนไหวได้ด้วยใจสมัคร ส่วนค้าว่าสัตว์ในภาษากฎหมายนั นหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั งหมดที่ไม่ใช่ มนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี ยงในบ้าน สัตว์ป่า หรือสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติแต่ถูกมนุษย์น้ามาเลี ยงไว้ เช่นแกะ 
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วัว10 นอกจากนั นค้าว่าสัตว์ตามความหมายทั่วๆ ไปแล้วหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่กินอาหารอินทรียวัตถุอ่ืน 
และที่มีระบบประสาทในการรับรู้ความรู้สึก ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว11 
จากความหมายของสัตว์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Kingdom Animalia ที่มี
ลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากพืชหรือวัตถุอ่ืน ๆ คือ สัตว์มีเซลล์ที่มีนิวเคลียสและเยื่อหุ้มเซลล์ 
และมักจะมีหลายเซลล์ จึงท้าให้แตกต่างจากแบคทีเรีย และสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เองจึง
ต้องกินพืชและสัตว์อ่ืนในการด้ารงชีวิต ซึ่งแตกต่างจากพืชและสาหร่าย อีกทั งสัตว์ยังสามารถเคลื่อนที่
ได้โดยสมัครใจ ตลอดจนตัวอ่อน (Embryos) ของสัตว์นั นผ่านขั นตอนการ Blastula (เป็นตัวอ่อนใน
ระยะที่มีการเคลื่อนที่ของเซลล์เพ่ือให้ได้ช่องว่างในตัวอ่อน เรียกช่องว่างนี ว่า Blastocoel และเรียก
เซลล์ที่ล้อมช่องว่างว่า Blastoerm ลักษณะของตัวอ่อนตอนนี คล้ายผลน้อยหน่า) และสัตว์ยังมีอวัยวะ
ประสาทสัมผัสเฉพาะเพ่ือการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในสิ่งแวดล้อม12 ดังนั นสัตว์จึงมีความ
แตกต่างจากวัตถุหรือพืช แต่มีชีวิตและจิตใจ 

                                           
10 The Law Dictionary, Retrieved December 21, 2019 from https://thelaw 

dictionary.org/animal/ 
11 Oxford Living Dictionaries, Retrieved December 23, 2017 from https://en. 

oxforddictionaries.com/definition/animal; “ Definition of animal in English: A living 
organism which feeds on organic matter, typically having specialized sense organs 
and nervous system and able to respond rapidly to stimuli.” 

12 Biology online, Definition animals: A living organism belonging to Kingdom 
Animalia that possess several characteristics that set them apart from other living 
things, such as: (1) being eukaryotic (i.e. the cell contains a membrane-bound 
nucleus) and usually multicellular (unlike bacteria and most protists, an animal is 
composed of several cells performing specific functions) (2) being heterotrophic 
(unlike plants and algae that are autotrophic, an animal depends on another 
organism for sustenance) and generally digesting food in an internal chamber (such 
as a digestive tract) (3) lacking cell wall (unlike plants, algae and some fungi that 
possess cell walls) (4) being generally motile, that is being able to move voluntarily 
(5) embryos passing through a blastula stage (6) possessing specialized, sensory 
organs for recognizing and responding to stimuli in the environment; Biology Onling, 
Definition Animals, Retrieved December 23, 2017 from http://www.biology-online. 
org/dictionary/Animal  
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ส่วนความหมายของค้าว่าสัตว์ตามกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า ค้านิยาม
ความหมายของค้าว่าสัตว์แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal Declaration for the Welfare of Animals, 2011: UDAW) 
แม้ไม่ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “สัตว์” ไว้โดยตรง แต่กล่าวโดยภาพรวมว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สวัสดิภาพของพวกเขาควรได้รับความเคารพ13 ซึ่งรวมถึงสัตว์ที่ใช้ในการแสดงเพ่ือการพักผ่อนหย่อน
ใจของมนุษย์14 ดังนั นจึงเห็นว่าถึงแม้ว่าความหมายของสัตว์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์
จะไม่ได้ให้ความหมายของสัตว์และสัตว์แสดงโดยตรง แต่จากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ของ
ปฏิญญาสากลดังกล่าวก็สามารถเข้าใจได้ว่าการคุ้มครองสัตว์นั นมีจุดประสงค์คุ้มครองสัตว์ทุกชนิดซึ่ง
รวมถึงสัตว์ที่ใช้เพ่ือการแสดงหรือนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจในแบบต่าง ๆ ด้วย ส่วนอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ ( International Convention for the Protection of 
Animals: ICPA) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า สัตว์ ไว้หลายส่วน ดังนี  “สัตว์” หมายถึง สัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนม นกเพนกวิน สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก หรือปลา และสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่อาจรวมอยู่ในพิธีสาร
เฉพาะ15 โดยภาคีคู่สัญญาจะด้าเนินการตามขั นตอนที่เหมาะสมเพ่ือปกป้องการทารุณกรรมสัตว์ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามนุษย์ให้การดูแลอย่างรับผิดชอบ และป้องกันไม่ให้สายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมถูกน้ามาใช้
เป็นสัตว์สหาย16 ด้วยนั่นเอง จากนิยามความหมายของค้าว่าสัตว์ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับก็มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ทั งที่เป็นสัตว์เลี ยง (pet) 
และบางฉบับก็มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ทั่วไปอย่างกว้าง ๆ  ซ่ึงรวมถึงสัตว์ที่เลี ยงไว้เพ่ือ
จุดประสงค์ในการแสดงเพื่อความบันเทิง นันทนาการ การศึกษา และเพ่ือการพาณิชย์ด้วย   

                                           
13 Article 1 , Animals are sentient beings and their welfare should be 

respected. 
14 Article 5, …Declaration including, animals used ... for recreational purposes 

and those kept in captivity. 
15 Article 2 A (a) "animal" means any non-human mammal, bird, reptile, 

amphibian or fish and any other organisms which may be included specifically within 
a particular protocol. 

16 Article 7 The Contracting Parties shall take all appropriate steps to protect 
companion animals from cruelty, to assure that humans provide them with 
responsible care and to prevent inappropriate species from being used as companion 
animals. 
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ความหมายของค้าว่าสัตว์ตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
ภายใต้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 (Animal Welfare Act 1966) ได้ให้ค้านิยามความหมายของ
ค้าว่า “สัตว์” หมายถึง แมว (Cat) สุนัข (Dog)  ลิง (Nonhuman Primate Mammal) หนูตะเภา 
(Guinea Pig) หนูแฮมสเตอร์ (Hamster) กระต่าย (Rabbit) และสัตว์เลือดอุ่น อ่ืน ๆ (Warm-
Blooded Animal) ที่มีชีวิตและตาย หรือตามที่  Secretary อาจก้าหนดขึ นส้าหรับการใช้ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย การทดสอบ การทดลอง การแสดง หรือเป็นสัตว์เลี ยง17 โดยในปี 1970 กฎ
หมายสวัสดิภาพสัตว์ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมค้าว่า “สัตว์” ให้รวมถึงสัตว์เลือดอุ่นทั งหมดที่ใช้ในการ
แสดง18  โดยมีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินเกี่ยวกับนิยามค้าว่าสัตว์ เช่น คดี People v. Baniqued  ศาล
อุทธรณ์มลรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินคดีนี  โดยได้วินิจฉัยเกี่ยวกับค้านิยามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า 
“สัตว์” นั น ให้หมายความรวมไก่หรือนกชนิดอ่ืน ๆ ก็ย่อมอยู่ภายใต้ค้านิยามของค้าว่าสัตว์ เพ่ือ

                                           
17 Animal Welfare Act, Section s 2132 (g)The term “animal” means any live or 

dead dog, cat, monkey (nonhuman primate mammal), guinea pig, hamster, rabbit, or 
such other warm-blooded animal, as the Secretary may determine is being used, or is 
intended for use, for research, testing, experimentation, or exhibition purposes, or as 
a pet; but such term excludes (1) birds, rats of the genus Rattus, and mice of the 
genus Mus, bred for use in research, (2) horses not used for research purposes, and 
(3) other farm animals, such as, but not limited to livestock or poultry, used or 
intended for use as food or fiber, or livestock or poultry used or intended for use for 
improving animal nutrition, breeding, management, or production efficiency, or for 
improving the quality of food or fiber. With respect to a dog, the term means all 
dogs including those used for hunting, security, or breeding purposes. 

18 United States Department of Agriculture National Agricultural. Public Law 
91-579 Animal Welfare Act Amendments of 1970, ["Animal."]" (g) The term `animal' 
means any live or dead dog, cat, monkey (nonhuman primate mammal), guinea pig, 
hamster, rabbit, or such other warm-blooded animal, as the Secretary may 
determine is being used, or is intended for use, for… exhibition purposes, or as a pet.; 
United States Department of Agriculture National Agricultural, Public Law 91-579 
Animal Welfare Act Amendments of 1970, Retrieved July 14, 2017 from https:// 
www.nal.usda.gov /awic/public-law-91-579-animal-welfare-act-amendments-1970  
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จุดประสงค์ของกฎหมายทารุณกรรมสัตว์19 และคดี Wilkerson v. State  รัฐฟลอริดา ศาลอุทธรณ์
ตัดสินคดีนี ไปในแนวทางเดียวกันว่า สัตว์ ตามบทบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นั น หมายความ
รวมถึง สัตว์โลกทั งหลาย ทั งที่พูดไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแร็กคูนด้วย20 ส่วนออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่
มีสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสัตว์พื นเมือง ดังนั นท้าให้ออสเตรเลียต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ที่หลากหลายและครอบคลุมถึงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะสัตว์ที่
มีการน้ามาแสดงหรือใช้ประโยชน์ในแบบต่าง ๆ โดยรัฐควีนส์แลนด์ ได้ให้ค้าจ้ากัดความโดยทั่วไปของ 
“สัตว์” หมายถึง สัตว์เป็นสมาชิกที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสัตว์นอกเหนือจากมนุษย์ สัตว์ยัง
หมายความรวมถึงสัตว์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต ตัวอย่างเช่น สัตว์ก่อนออกหรือก่อนการฟักไข่ ตัว
อ่อนหรือดักแด้ หรือตัวอ่อน และเนื อหาทางพันธุกรรมหรือการสืบพันธุ์ของสัตว์ทั งหมดหรือบางส่วน 
ตัวอย่างเช่น ไข่ น ้าเชื ออสุจิ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดแสดงสัตว์ 21 ส่วนสิงคโปร์ ภายใต้
พระราชบัญญัติสัตว์และนก (Animal and Birds Act) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ ค้าว่า “สัตว์” หมายถึง 
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (นอกเหนือจากมนุษย์) หรือปลา และรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน22  

ความหมายทั่ว ๆ ไปของไทยนั น “สัตว์” [สัดตะวะ-, สัด] หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่ง
แตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง ความหมายที่ใช้กันเป็น
สามัญ หมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน เดรัจฉาน (ส. สตฺตฺว; ป. สตฺต)23 ส่วนความหมายของค้าว่าสัตว์ตาม

                                           
19 People v. Baniqued (Superior Court of Sacramento County, 2000)  
20 Richard Cameron WILKERSON, Appellant (Defendant) v. The STATE of Wyoming, 

Appellee (Plaintiff) (Supreme Court of Wyoming, 2014)  
21 Exhibited Animal Act 2015, Section  12, Meaning of animal (1) Generally, an 

animal is any live member of the animal kingdom, other than a human being. (2) In 
relation to dealing with an exhibited animal, an animal includes a. The animal at 
each stage of its life cycle; Examples, a pre-natal or pre-hatched creature, larvae or 
pupae, an embryo. b. The whole or any part of the genetic or reproductive material 
of the animal. Examples, An ovum, seme. 

22 Animal and Birds Act (Chapter 7), Part 1 Preliminary, Section  2 “animal” 
means any mammal (other than man) or fish and includes any other living creature 
that is prescribed as an animal for the purposes of this Act or that falls within a class 
of animals that is prescribed for those purposes. 

23 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 , ค้นวันที่ 1 
กรกฎาคม 2561 from http://www.royin.go.th/dictionary/  
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กฎหมายนั นพบว่า แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ อาทิพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายค้าว่า “สัตว์” ไว้ใน
มาตรา 4 ว่า สัตว์ หมายความว่า (1) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย 
ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึงน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี ด้วย (2) สัตว์
ปีกจ้าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ด้วย (3) สัตว์ชนิดอ่ืนที่
ก้าหนดในกฎกระทรวงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ส่วนพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตามมาตรา 4 “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์ปีก สัตว์บก 
สัตว์น ้า แมลงหรือแมง ซึ่งสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด้ารงชีวิตอยู่ในป่า ในน ้า และให้ หมายความ
รวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท้าตั๋ว
รูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์
พาหนะดังกล่าว ส่วนค้าว่า “สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ าย
พระราชบัญญัตินี และตามที่จะก้าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ “สัตว์ป่าคุ้มครอง” 
หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงก้าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่วนพระราชบัญญัติการ
ประมง พ. ศ. 2558 ในมาตรา 4 ได้ให้นิยามค้าว่า “สัตว์น ้า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน ้าเป็น
ปกติสัตว์จ้าพวกสะเทินน ้าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน ้าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด้ารงชีพส่วนหนึ่ง
อยู่ในน ้า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน ้าเฉพาะช่วงชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในน ้า รวมทั งไข่และ
น ้าเชื อของสัตว์น ้าและสาหร่ายทะเล ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น ้าเหล่านั น และให้หมายความ
รวมถึง พรรณไม้น ้าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดและซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพรรณไม้น ้าด้วย 
และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ได้ให้ค้าจ้ากัดความ
ของค้าว่า “สัตว์” หมายถึง สัตว์ที่โดยปกติเลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์เลี ยงเพ่ือ
ใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการ
แสดง หรือสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั งนี ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด จากค้านิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค้าว่า
สัตว์นั นรวมถึงสัตว์เลี ยงไว้เพ่ือการแสดงด้วย โดยปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าลังร่าง
ประกาศ เรื่อง ก้าหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. .... โดยข้อ 3 ก้าหนดนิยามความหมายของค้า
ว่า “สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ” หมายความว่า สัตว์ที่ด้ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่
จ้าเป็นต้องได้รับการเลี ยงดูจากมนุษย์24 และข้อ 4 ก้าหนดให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติดังต่อไปนี 
ตามบัญชีท้ายประกาศนี เป็นสัตว์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

                                           
24 ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการกฎหมายและอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2561 
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จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย (1) สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (บัญชีหมายเลข 1) (2) สัตว์
จ้าพวกนก (บัญชีหมายเลข 2) (3) สัตว์ป่าจ้าพวกสัตว์เลื อยคลาน (บัญชีหมายเลข 3) (4) สัตว์ป่า
จ้าพวกสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก (บัญชีหมายเลข 4) (5) สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง “แมลง” (บัญชี
หมายเลข 5) (6) สัตว์ป่าจ้าพวกปลา (บัญชีหมายเลข 6) (7) สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ (บัญชี
หมายเลข 7) ตามภาคผนวก 2 ดังนั น เมื่อร่างประกาศเรื่องก้าหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ
ประกาศใช้บังคับจะท้าให้สัตว์ป่าหลายชนิดที่บัญญัติอยู่ในบัญชีดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ด้วย 

จากความหมายของค้าว่าสัตว์ดังกล่าวมาข้างต้น ทั งจากความหมายทั่ว ๆ ไปและ
ตามกฎหมาย ค้าว่าสัตว์จึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั งหมดที่ไม่ใช่มนุษย์ โดยสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิด มี
ความรู้สึก และเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง  

2.1.1.2 ประเภทของสัตว์แสดง 

จากนิยามความหมายของค้าว่าสัตว์ในแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่ากฎหมายก้าหนดไว้
แบบกว้าง ๆ ส่วนประเภทของสัตว์ (Animals Typically “Shown”) นั นมีหลายชนิดมีหลายสาย
พันธุ์ ได้แก่ แมว (Cats) สุนัข (Dogs) หนูตะเภา (มักเรียกว่า “Cavies” เมื่อใช้แสดง) แฮมสเตอร์ 
(Hamsters) ม้ า (Horses) หนู  (Mice or Rats) นกพิราบ  (Pigeons) กระต่ าย (Rabbits) แกะ 
(Sheep) สุกร (Swine) สัตว์ปีก (Poultry) และปศุสัตว์ (Cattle) อ่ืน ๆ อีกมากมาย เพ่ือเป็นการ
ก้าหนดกรอบและขอบเขตของการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์
จากการน้ามาแสดงครั งนี  ผู้ศึกษาได้แยกประเภทของสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการน้ามาใช้เพ่ือการ
แสดง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์เลี ยง (Pets) สัตว์ป่า (Wildlife) และสัตว์ต่างถิ่น (Exotic 
Animals) ดังต่อไปนี   

1)  สัตว์เลี ยง (Pets) ตามอนุสัญญาสหภาพยุโรปเพื่อการคุ้มครองสัตว์เลี ยง 
(European Convention for the Protection of Pet Animals 1995) ได้ให้นิยามความหมายของ
ค้าว่า “สัตว์เลี ยง” (Pet Animal) ว่า เป็นสัตว์ที่สามารถเป็นเพ่ือนกับมนุษย์และสามารถด้ารงชีพอยู่
ร่วมกับมนุษย์ได้ มีเจตนาในการเลี ยงเป็นสัตว์เลี ยง หรือมีการขยายพันธุ์เพ่ือเป็นสัตว์เลี ยงรวมถึงสัตว์
เลี ยงเร่ร่อนและสายพันธุ์รุ่นแรกที่สืบพันธุ์25 โดยอนุสัญญาดังกล่าวเป็นอนุสัญญามีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสร้างความมั่นใจในสวัสดิภาพของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับสัตว์เลี ยง ที่เลี ยงไว้เพ่ือความ
เพลิดเพลินส่วนตัวและความเป็นเพ่ือน ส่วนอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ 

                                           
25 Article 1 By pet animal is meant any animal kept or intended to be kept by 

man in particular in his 
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(International Convention for the Protection of Animals: ICPA) ได้ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า 
“สัตว์เลี ยง” หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั นได้รับการควบคุมตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมนุษย์ได้รับการอบรมและใช้โดยมนุษย์ 26 และยังได้ให้ความหมายค้าว่า "สัตว์
สหาย" หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ครอบครองและควบคุมเพ่ือประโยชน์หลักนอกเหนือจากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ27 ส่วนในไทยนั น สัตว์เลี ยงมีทั งสัตว์ที่เลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี ยงใช้งาน สัตว์
เลี ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการ
แสดง หรือสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืน28 ส่วนสัตว์บ้านนั นหมายถึง สัตว์ที่มนุษย์น้ามาเลี ยงเป็นระยะ
เวลานานจนขาดจากสภาพของความเป็นสัตว์ป่า ในที่นี หมายถึง สุนัขและแมวเท่านั น ส่ วนสัตว์ชนิด
อ่ืนที่มนุษย์น้ามาเลี ยง เช่น กระต่าย ปลา นก โดยสภาพธรรมชาติยังคงด้ารงชีวิตตามสภาพของสัตว์
ป่าแต่ดั งเดิม เช่น ปลายังคงเกิดและด้ารงชีวิตอยู่ในน ้าตามธรรมชาติดั งเดิม แม้ปลาชนิดนั นจะไม่เคย
ด้ารงชีวิตอยู่ในแหล่งน ้าธรรมชาติมาก่อนเลยก็ตาม29   

เมื่อกล่าวถึงสัตว์เลี ยงของมนุษย์นั นจริง ๆ แล้วมีประวัติมายาวนาน โดยเชื่อ
ว่าปรากฏขึ นในยุคหินกลาง เมื่อประมาณ 9,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยมนุษย์น้าสัตว์ป่าที่ล่ามาเลี ยงไว้
ในครัวเรือน สัตว์ชนิดแรก ๆ ที่มนุษย์น้ามาเลี ยง เช่น สุนัข แกะ แพะ ฯลฯ จนกระทั่งถึงยุคหินใหม่ที่
มนุษยเ์ริ่มท้ากสิกรรมอย่างจริงจัง แบบแผนการเลี ยงสัตว์ในครัวเรือนก็ชัดเจนมากยิ่งขึ น นักโบราณคดี
ชาวฮังการี ชื่อ แซนเดอร์ โบคอนยี อธิบายว่า สัตว์เลี ยงหมายถึงสัตว์ที่ถูกมนุษย์จับมาขังและท้าให้
เชื่อง รวมถึงท้าให้เกิดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่างต่างไปจากเดิม สัญชาตญาณตามธรรมชาติ
จะหายไป และลูกหลานของสัตว์ที่น้ามาเลี ยงโดยมนุษย์ก็จะถูกควบคุม ค้านิยามของโบคอนยียังคงมี
ข้อโต้แย้งว่า การคุมขังสัตว์และท้าให้เชื่องจะเป็นวิธีการท้าให้เกิดสัตว์เลี ยงได้หรือไม่ เพราะการท้าให้
เชื่อง การตกลูก และการเลี ยงมีลักษณะที่ต่างกัน การท้าให้เชื่องหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่มีลักษณะเฉพาะระหว่างคนกับสัตว์ สัตว์จะถูกเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในบ้าน 

                                           
26 Article 2 A (d) "domestic animals" refer to species which, within the context 

of the local culture, have traditionally been under the physical control, bred by and 
used by humans. 

27 Article 2 A (e) "companion animals" mean animals of which humans have 
possession and control of for a primary use other than economic benefit. 

28 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.
2557 

29 ยืนหยัด ใจสมุทร, ค าอธิบายรวมกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม
พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2549), หน้า 231. 
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ส่วนการเลี ยงเป็นความสัมพันธ์เชิงนิเวศระหว่างคนกับสัตว์ ทั งคนและสัตว์ต่างใช้ประโยชน์ใน
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท้ามาหากินและการสืบเผ่าพันธุ์ สุดท้ายคือการตกลูกหมายถึงความสัมพันธ์เชิง
วิธีการ เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์ตามแบบที่เหมาะสม โดยมนุษย์เกี่ยวข้องกับสัตว์ในหลายลักษณะ สัตว์
ที่เชื่องมักจะถูกเลี ยงไว้ในครัวเรือน มิใช่สมบัติของชุมชน ส่วนสัตว์ที่เลี ยงเป็นฝูงใหญ่ ๆ อาจไม่
จ้าเป็นต้องเชื่องนัก ผู้ที่เลี ยงสัตว์เป็นฝูง หรือเจ้าของปศุสัตว์จะรู้ว่าขนาดของฝูงสัตว์เป็นอย่างไร ซึ่ง
อาจจะมีสัตว์อ่ืน ๆ ปะปนมาบ้าง เช่น สัตว์ป่า หรือสัตว์เลี ยงของคนอ่ืน ทั งสัตว์เลี ยงตามบ้านและสัตว์
ในฝูงปศุสัตว์ต่างก็ต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์เพ่ือสร้างลูกหลานที่เหมาะสม เช่น กวางเรนเดียร์ที่เลี ยง
ไว้ในบ้านทางตอนเหนือของยูเรเชีย ยังคงมีสภาพเช่นเดียวกับกวางเรนเดียร์ที่อยู่ในป่าธรรมชาติ เมื่อมี
การคัดเลือกสายพันธุ์ ลูกที่เกิดใหม่ก็อาจต่างไปจากพ่อแม่ โดยในคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า สัตว์เลี ยงใน
ฟาร์มทุ่งหญ้าของอเมริกาภาคตะวันตก ล้วนเป็นสัตว์ในธรรมชาติ แต่ต่อมาก็กลายเป็นสัตว์เลี ยงของ
มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี ยงจึงมีวิธีการหลายแบบ วิธีแรก ได้แก่ การท้าให้
เชื่อง สัตว์ที่ท้าให้เชื่องอาจเป็นสมบัติส่วนตัว เป็นของเล่น และเป็นสัตว์เลี ยงในบ้าน สัตว์บางชนิดอาจ
ถูกฝึกให้ท้าหน้าที่บางอย่าง เช่น ล่าสัตว์ ช่วยเหลือมนุษย์ ช่วยจับหนู ช่วยส่งข่าว เล่นการแสดง ให้
ความบันเทิง ช่วยขนส่ง เป็นยานพาหนะ หรือช่วยในสนามรบ ดังนั นการท้าให้สัตว์แต่ละชนิดเชื่องจึง
ขึ นอยู่กับคุณลักษณะของสัตว์ประเภทนั น ๆ โดยสัตว์เลี ยงแต่ละชนิดจะมีความผูกพันกับมนุษย์ตลอด
ช่วงชีวิต ชาวพื นเมืองในออสเตรเลียที่มีชีวิตแบบเร่ร่อนจับสุนัขป่ามาเลี ยงไว้ตั งแต่อายุน้อย ๆ เพ่ือใช้
งาน ชนเผ่าในปาปัวนิวกินีเลี ยงหมูไว้เป็นสัตว์เลี ยง แต่มันก็สามารถไปหาคู่ตามธรรมชาติกับหมูป่าและ
กลับมาอยู่กับคนได้อย่างอิสระ วิธีที่สองคือการเลี ยงสัตว์แบบฝูง สัตว์เลี ยงประเภทนี จะเลี ยงไว้เป็น
อาหาร หรือเป็นส่วนประกอบในการท้าอาหาร เช่น น ้านม น ้ามัน ขน กระดูก เอ็น ฯลฯ  สิ่งตอบ
แทนที่สัตว์เลี ยงจะได้จากมนุษย์คือการปกป้องคุ้มครองจากศัตรู ชนเผ่าเซมีในแลปแลนด์ยังชีพด้วย
การเลี ยงกวางเรนเดียร์ โดยกวางเรนเดียร์จะช่วยเป็นพาหนะในการขนสัมภาระต่าง ๆ วิธีที่สามคือ
การเพาะพันธุ์ เป็นวิธีการเปลี่ยนคุณลักษณะของสัตว์จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยอาศัยการคัดเลือก
สายพันธุ์ที่เหมาะสม ลูกท่ีเกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ดีต่อไป ในเขตเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีการเพาะพันธุ์แกะที่มีขนยาวเพ่ือน้าไปท้าเสื อขนสัตว์กันหนาว ในเขตประเทศเปรู มีการ
เพาะพันธุ์อัลปากาเพ่ือให้ได้ลูกหลานที่มีขนยาวส้าหรับน้าไปเป็นเส้นใยทอผ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูง  
ในเขตยุโรปมีการเพาะพันธุ์วัวที่ให้ไขมันดีเพ่ือน้าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสบู่ และเทียนไข การ
เพาะพันธุ์สัตว์ในมุมมองทางโบราณคดีและมานุษยวิทยาคือการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่ดีเพ่ือการ
น้าไปใช้ประโยชน์ สัตว์เลี ยงในครัวเรือนเป็นสมบัติของบุคคล แต่สัตว์ป่าไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่ง   
ตัวอย่างเช่น ในเขตแลปแลนด์ การเป็นเจ้าของกวางเรนเดียร์จะมีสัญลักษณ์ที่หูของกวาง เจ้าของ
กวางจะเป็นผู้ท้าสัญลักษณ์ขึ นมาเพ่ือแสดงว่ากวางตัวนั นมีเจ้าของแล้ว หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว 
เจ้าของกวางจะท้าสัญลักษณ์ต่อ ๆ ไปยังลูกกวางที่เกิดใหม่ ส่วนกวางที่ไม่มีสัญลักษณ์ที่หูจะเป็นกวาง
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ตามธรรมชาติไม่มีเจ้าของ สัญลักษณ์บนสัตว์ เลี ยงจึงเป็นวิธีการบ่งบอกว่าสัตว์ตัวนั นใครคือผู้
ครอบครอง30   

ในปี ค.ศ.1975 นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ ดูโคส สร้างนิยามของ
สัตว์เลี ยงว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่กับมนุษย์และเป็นสมบัติที่มนุษย์น้าไปใช้ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เช่น ใช้แลกเปลี่ยน ค้าขาย เป็นมรดก เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของอ่ืน ๆ ที่มนุษย์มี นิยามของดูโคสช่วยให้
เข้าใจความแตกต่างที่มนุษย์สัมพันธ์กับสัตว์ ค้าถามส้าคัญสองอย่างคือ หนึ่ง ท้าไมในบางสังคมสัตว์
บางประเภทจึงถูกเลือกให้มีความส้าคัญ แต่สัตว์บางประเภทกลับไม่มีความหมาย สอง อะไรคือความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างสายสัมพันธ์ทางสังคมที่มนุษย์มีต่อสัตว์ และสายสัมพันธ์ที่มนุษย์ท้าให้สัตว์เชื่อง 
สัตว์อาจเป็นของก้านัล ของใช้ เป็นสมบัติ หรือสินสอดในการแต่งงาน สัตว์ที่ถูกใช้ในมิตินี จะให้
ประโยชน์ทั งเป็นอาหารและแรงงานให้มนุษย์ สัตว์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในครัวเรือนจนกระทั่งมันตาย
ไป ในเขตตะวันออกของแอฟริกา ชนเผ่ามาไซ แซมบูรู และเรนดิลล์ เป็นพวกเลี ยงสัตว์เป็นฝูงจ้านวน
มาก เช่น วัว ควาย แพะ แกะ อูฐ ฯลฯ ชาวมาไซจะเลี ยงวัวไว้เพ่ือเอานมมาเป็นอาหาร นอกจากนั น
ยังมีไว้เป็นพาหนะในการขนส่ง การมีสัตว์เลี ยงในครอบครองยังหมายถึงการมีสิทธิในตัวสัตว์นั นของผู้
เป็นเจ้าของ การเลี ยงแกะและแพะในเขตเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และการเลี ยงกวางในเขตแลปแลนด์
และภาคเหนือของไซบีเรีย สัตว์จะถูกเลี ยงเป็นฝูงใหญ่ แต่สัตว์แต่ละตัวจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับมนุษย์ ครัวเรือนจะท้าหน้าที่เป็นเจ้าของดูแลฝูงสัตว์ร่วมกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และสัตว์มีสองแนวทาง คือ หนึ่ง วิธีการที่มนุษย์เข้าไปจัดการกับสัตว์ในธรรมชาติ และสอง มนุษย์เข้า
ไปใช้ประโยชน์กับสัตว์ ในตะวันตกเชื่อว่าสัตว์ที่ถูกท้าให้เชื่องมีสภาพเหมือนเป็นบุคคล สัตว์เลี ยงใน
บ้านของตะวันตกจึงเหมือนสมาชิกคนหนึ่ง ท้าให้สัตว์จึงได้รับการเคารพยกย่อง แต่ในขณะที่บาง
สังคมมองว่าสัตว์เลี ยงมีค่าเพียงแค่วัตถุหรือทรัพย์ที่สามารถท้าให้มนุษย์ได้รับประโยชน์เท่านั น จึงเห็น
ได้ว่ามีความแตกต่างของแนวความคิดระหว่างสัตว์ในฐานะเป็นบุคคล กับสัตว์ในฐานะเป็นวัตถุหรือ
ทรัพย์31 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าสัตว์เลี ยงคือสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์ ตก
เป็นเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของ คนที่เป็นเจ้าของมีสิทธิใช้สอยและหวงกันได้ โดยสัตว์เลี ยงอาจอยู่ในแบบ
ของสัตว์เลี ยงโดยปกติเลี ยงไว้เป็นสัตว์บ้าน เลี ยงเพ่ือใช้งาน เพ่ือเป็นพาหนะ เป็นเพ่ือน เป็นอาหาร
ตลอดจนมีการน้าสัตว์เหล่านั นมาจัดแสดงเพื่อหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

                                           
30 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ , Animal Domestication, ค้นวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2561 จาก  

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/8  
31 เรื่องเดียวกัน. 
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2)  สัตว์ป่า (Wildlife) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
สัตว์ (International Convention for the Protection of Animals: ICPA) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ 
“สัตว์ป่า” รวมถึงสัตว์ชนิดใด ๆ ที่มีวิวัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในท้องถิ่นที่พบหรือเป็น
สายพันธุ์ที่หนีรอดจากการควบคุมของมนุษย์และสร้างประชากรที่มีการพ่ึงพาอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะ หรือเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ในสภาพแวดล้อมของเมือง32 “สัตว์ป่าที่ถูกคุม
ขัง” รวมถึงสัตว์ที่อยู่ในประเภทสัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และสัตว์ใด ๆ จากคนรุ่น
ต่อไปที่เกิดจากสัตว์ดังกล่าว33  

ส่วนออสเตรเลียตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 (Exhibition 
Aniaml Act 2015) ได้แบ่งหมวดหมู่ของสัตว์ป่าเพ่ือการควบคุมดูแลเป็นพิเศษออกเป็น  

สัตว์หมวดหมู่ A คือ สัตว์ป่านานาชาติ (International Wildlife) หรือสัตว์
ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่ตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์ธรรมชาติปี พ.ศ. 2535 (Nature Conservation 
Act: NCA) โดย NCA ได้แบ่งหมวดหมู่สัตว์เป็น 1) สัตว์ในเชิงพาณิชย์ (A Commercial Animal) 
สัตว์ควบคุม (A Controlled Animal) 2) สัตว์สันทนาการ (A Recreational Animal) และ 3) สัตว์ที่
ถูกจ้ากัด (A Restricted Animal)34 ส่วนสัตว์ป่าพื นเมืองที่อาจได้รับอนุญาตส้าหรับการเลี ยงไว้เพ่ือ
ความบันเทิงส่วนตัว (Recreational Wildlife Licence) หากผู้จัดแสดง (Exhibitor) มีวัตถุประสงค์ที่
จะน้าสัตว์ดังกล่าวมาแสดงจะต้องพัฒนาแผนการจัดการดูแล (Management Plan) ขึ น แต่ความ
เสี่ยงของสัตว์ในหมวดนี จะน้อยกว่าสัตว์ในหมวดอ่ืน ดังนั นข้อก้าหนดต่าง ๆ ในแผนการจัดการจึงไม่

                                           
32 Article 2 A (b) “ wildlife”  includes any animal of a species which has 

evolved as a part of the local ecosystem in which it is found or is a species which 
has escaped human control and establishes a self-sustaining reproducing population 
within a particular habitat, or is of a species which has adapted to co-existence with 
humans within the urban environment. 

33 Article 2 A (c) “captive wildlife”  includes any animal of a wildlife category 
which comes under the control of humans and any animal from subsequent 
generations which are born from such animal. 

34 Exhibited Animals Act 2015, Section  33 Meaning of authorised animal 
(category A), An authorised animal (category A) is an authorised animal that is (a) 
international wildlife; or (b) any of the following under the Nature Conservation Act 
(i) a commercial animal: (ii) a controlled animal; (iii) a recreational animal; (iv) a 
restricted animal. 
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เข้มงวดมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่อ่ืน ๆ ตัวอย่างของชนิดสัตว์หมวดหมู่ A คือ นก (Birds) 
สั ตว์ ไม่มี กระดูกสันหลั ง (Invertebrates) สั ตว์ เลื อยคลาน (Reptiles) และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน ้ า 
(Amphibians)35 เป็นต้น 

สัตว์หมวดหมู่ B อาจเป็นสัตว์ป่าพื นเมืองอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถขอใบอนุญาต
ในเก็บสะสมสัตว์เหล่านั นไว้เพ่ือความบันเทิงส่วนตัว (Recreational Wildlife Licence) ภายใต้
พระราชบัญญัติ NCA โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดง หมวด B ต่อสาธารณชน จะต้องพัฒนา
แผนการจัดการดูแลให้เหมาะสมส้าหรับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ในหมวด B และหากเป็นการแสดงนอก
กรงหรือคอก สัตว์แสดงเหล่านั นต้องมีการใส่ไมโครชิปหรือติดรหัสประจ้าตัวสัตว์ในแบบอ่ืน ๆ ที่
กฎหมายก้าหนดไว้ ตาม Exhibited Animals Regulation 2016 โดยสัตว์ป่าพื นเมือง ได้แก่ หมาป่า
ดิงโก (Dingo) จิงโจ้เทาภาคตะวันออก (Eastern Grey Kangaroo)   ตุ่น (Echidna) จระเข้น ้าเค็ม 
(Estuarine Crocodile)  ก ร ะ ต่ า ย ยุ โ ร ป  (European Rabbit) จ ร ะ เข้ น ้ า จื ด  (Freshwater 
Crocodile)  โคอาลา (Koala) จิงโจ้หนู (Long-Nosed Potoroo) ตุ่นปากเป็ด (Platypus) วอมแบต 
(Wombat) และสัตว์อ่ืนที่ไม่ใช่สัตว์ที่ได้รับอนุญาตหมวด A และสัตว์ที่ได้รับอนุญาตหมวด C36  

ส่วนตามกฎหมายไทย “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์ปีก 
สัตว์บก สัตว์น ้า แมลงหรือแมง ซึ่งสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด้ารงชีวิตอยู่ในป่า ในน ้า และให้
ความหมายรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จด
ทะเบียนท้าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์
ของสัตว์พาหนะดังกล่าว37 โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าดังกล่าวได้แบ่งประเภทของ

                                           
35 Queensland Government, Categories of Animals that Can Be Exhibited, 

Retrieved May 20, 2017 from https://www.business.qld.gov.au/industries/farms-fishing 
-forestry/agriculture/exhibiting-animals/exhibiting-animals-qld/categories  

36 Meaning of authorised animal (category B) An authorised animal (category 
B) is an authorised animal that is (a) any of the following (i) dingo (Canus lupus dingo) 
(ii) eastern grey kangaroo (Macropus giganteus) (iii) echidna (Tachyglossus aculeatus) 
(iv) estuarine crocodile (Crocodylus porosus) (v) European rabbit (Oryctolagus 
cuniculus) (vi) freshwater crocodile (Crocodylus johnstoni) (vii) koala (Phascolarctos 
cinereus) (viii)long-nosed potoroo (Potorous tridactylus tridactylus) (ix) platypus 
(Ornitho- rhynchus anatinus) (x) wombat (Family Vombatidae); or (b) another animal 
that is neither an authorised animal (category A) nor an authorised animal (category C). 

37 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
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สัตว์ป่าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 “สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี และตามที่จะก้าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มี 15 ชนิด ได้แก่ นก
เจ้ า ฟ้ าห ญิ ง สิ ริ น ธ ร  (Pseudochelidon Sirintarae) แ รด  (Rhinoceros Sondaicus) ก ระ ซู่ 
(Didermocerus Sumatraensis) กูปรี (Bos Sauvell) ควายป่า (Bubalus Babulis) ละมั่ง (Cevus 
Eldi) เ ลี ย ง ผ า  ( Capriconrnis Sumatraensis) ส มั น  (Cervus Schomburghi) ก ว า ง ผ า 
(Naemorhedus Griseus) นกแต้วแร้วท้องด้า (Pitta Prunevi) นกกระเรียน (Grus Antigone) แมว
หินอ่อน (Pardofelis Marmorata) สมเสร็จ (Tapius Indicus) เก้งหม้อ (Muntiacus Feai) พะยูน 
(Dugong Dugon) ประเภทที่ 2 คือ “สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวง
ก้าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น สัตว์ป่าเลี ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน 
กระต่ายป่า กวาง เก้ง ค่าง ค้างคาวกิตติ ชะมด ชะนี ลิง ช้างป่า วัวแดง หมี เม่น แมวป่า เสือโคร่ง 
จ้าพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกกางเขนแดง นกแร้ง นกยูงไทย นกเงือก นกแก้ว นกขุนทอง นก
นางนวล เป็ดน ้า นกเอี ยง อีกา นกอินทรี เหยี่ยว นกฮูก จ้าพวกสัตว์เลื อยคลาน เช่น งูเห่า งูสิง เหี ย งู
หลาม งูเหลือม เต่าตนุ กิ งก่า ตุ๊กแกป่า จ้าพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า ได้แก่ กบทูด คางคกขายาว จงโคร่ง 
คางคกห้วย คางคกเล็ก คางคกต้นไม้ กะทั่งหรือกะท่าง จ้าพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ ปูเจ้า
ฟ้า ปัจจุบันสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าไม่ได้จ้าแนกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 
2 เพราะตามหลักกฎหมายใหม่ ไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง เว้นแต่กระท้าโดยทาง
ราชการ เพ่ือการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การเพาะพันธุ์ หรือเพ่ือกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะ และ
หากผู้ใดมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองแต่เดิมให้น้ามาขึ นทะเบียนต่อป่าไม้อ้าเภอภายใน 90 วัน 
นับแต่วันประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี  และประเภทที่ 3 คือ “สัตว์ป่านอกประเภท” คือ สัตว์ป่าที่
ไม่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงซึ่งก้าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครอง (เป็นสัตว์ป่าที่ไม่สงวนและคุ้มครอง) เช่ น หนู 
หนูผี หมูป่า นกกระจอก นกกระจิบ นกคุ่ม แย้ กบ อึ่ง เขียด ฯลฯ ส่วนออสเตรเลียสัตว์ป่าที่สามารถ
จัดแสดงได้ ภายใต้พระราชบัญญัติ Exhibited Animals Act  ได้แก่ สัตว์หมวดหมู่ A (Category A) 
คือ สัตว์ป่านานาชาติ (international Wildlife) หรือสัตว์ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่ตามพระราชบัญญัติ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  1992 (Nature Conservation Act 1992: NCA) คือ สัตว์ในเชิงพาณิ ชย์  (a 
Commercial Animal) สัตว์ควบคุม (A Controlled Animal) สัตว์สันทนาการ (A Recreational 
Animal) และสัตว์ที่ถูกจ้ากัด (A Restricted Animal)38 ตัวอย่างของชนิดสัตว์หมวดหมู่ A คือ นก 

                                           
38 Exhibited Animals Act 2015, Section  33 Meaning of authorised animal 

(category A), An authorised animal (category A) is an authorised animal that is (a) 
international wildlife; or (b) any of the following under the Nature Conservation Act 
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(Birds) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) สัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า 
(Amphibians)39 เป็นต้น  

3)  สัตว์ต่างถิ่น (Exotic Animals) ค้าจ้ากัดความของค้าว่าสัตว์ต่างถิ่น
หรือสัตว์แปลกนั นแตกต่างกันไป โดยอาจขึ นอยู่กับการจ้ากัดความและการใช้งานสัตว์เหล่านั น ตาม
ระเบียบการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations 2017) ของสหรัฐอเมริกา สัตว์ต่างถิ่น 
(Exotic) หมายถึง สัตว์ที่ไม่ได้ระบุในค้าจ้ากัดความของ "สัตว์" ที่มีให้ในส่วนนี  และซึ่งมีถิ่นก้าเนิดใน
ต่างประเทศ หรือที่มาจากต่างประเทศ หรือที่ไม่ได้มีถ่ินก้าเนิดในสหรัฐอเมริกาหรือมีการน้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งค้าว่าสัตว์ต่างถิ่นนี รวมถึง สิงโต (Lions) เสือ (Tigers) เสือดาว (Leopards) ช้าง 
(Leopards) อูฐ (Camels) ละมั่ ง (Antelope)  ตั วนิ่ ม  (Anteaters) จิ งโจ้  (Kangaroos) ควาย 
(Buffalo) และสายพันธุ์ของสัตว์เลี ยงในประเทศต่าง ๆ เช่น วันพันธุ์แองโกล (Ankole) ควายพันธุ์
แกว Gayal และวัวป่าจามรี (Yak)40 จากค้านิยามดังกล่าวจึงเห็นว่าสัตว์ต่างถิ่น (Exotic) ดังกล่าวอยู่
ภายใต้ประมวลกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามการจะก้าหนดความหมายของ 
"Exotic Animals" ที่แน่นอนนั นค่อนข้างยาก โดยทั่วไปหมายถึงสายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นสายพันธุ์พื นเมือง
แต่เป็นสัตว์ต่างถ่ิน สัตว์พิเศษ สัตว์หายาก หรือสัตว์เลี ยงพิเศษที่มาจากต่างถ่ิน41  

การน้าสัตว์ต่างถิ่นหรือสัตว์แปลกชนิดต่าง ๆ เข้าไปยังสถานที่ใหม่ที่ไม่ใช่
ถิ่นเดิมของสัตว์ชนิดนั น ๆ เริ่มมาตั งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กล่าวคือ มนุษย์จะน้าสัตว์ไปเลี ยงเพ่ือไว้
ใช้งาน ใช้เป็นอาหาร หรือใช้เป็นเพ่ือน ตลอดจนเพ่ือความบันเทิงนันทนาการ ตั งแต่ประมาณปี พ.ศ. 
2143 เป็นต้นมา การน้าสัตว์ไปยังที่ใหม่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ น ตัวอย่างการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปยัง
พื นที่ใหม่มีปรากฏอยู่หลายแห่งทั่วโลก เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะที่ชนชาวผิวขาวยุคล่าอาณานิคม
เข้าไปตั งถิ่นฐานก็เริ่มมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไป โดยเฉพาะชนผิวขาวชาวอังกฤษที่เดินทางไปตั งถิ่น
ฐานใหม่ อยู่ห่างไกลจากบ้านก็มักจะเกิดความเหงาคิดถึงบ้าน ดังนั นการมีสัตว์ตามถิ่นเดิมของตนมา
อยู่ด้วยก็สามารถคลายความเหงาลงได้บ้าง ตลอดจนเพ่ือเป็นอาหาร การน้าสัตว์จาก อังกฤษ หรือ
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในระยะปี พ.ศ.2381 ถึงปี พ.ศ.2450 โดยสัตว์ต่างถิ่นที่ถูกน้าเข้าไปในยุโรป 
ได้แก่ แพะ เเกะ วัวพันธุ์ กวางแดง เท่ลโลเคียร์ หมูป่า กระต่ายป่า จากทวีปเอเชียก็มี กวางป่า กวาง

                                           
(i) a commercial animal: (ii) a controlled animal; (iii) a recreational animal; (iv) a 
restricted animal. 

39 Queensland Government, op. cit. 
40 Animal Welfare Regulations 2017, Section  1.1 
41 Lianne MCLEOD, What is an Exotic Pet?, Retrieved April 18, 2018 from 

https://www.thesprucepets.com/what-is-an-exotic-pet-1237289  
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ญี่ปุ่น จากทวีปอเมริกามี กวางวาบิติ กวางมู้ส กวางหางขาว เหล่านี เป็นต้น ในระยะเพียง 120 ปีที่
ผ่านมา มีสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกน้าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ มีปรากฏถึง 207 ชนิด แต่มีเพียง 91 ชนิด 
เท่านั น ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ และแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างดี กรณีกวางแดง (Red Deer) จากยุโรป 
แรกเริ่มที่น้าเข้าก็ไม่มีการแก่งแย่งและมีศัตรู จนกวางสามารถขยายพันธุ์เพ่ิมขึ นเป็นปริมาณมากจึง
เปิดอนุญาตให้มีการล่าออกเป็นจ้านวนมาก เพ่ือควบคุมปริมาณประชากรและป้องกันการท้าลายหรือ
การต่อสู้แก่งแย่งกับสัตว์เลี ยง หรือท้าลายพืชผลทางการเกษตร หรือท้าลายป่าที่ปลูกขึ นใหม่ หรือกิน
อาหารมากเกินกว่าพื นที่ที่จะรองรับไว้ได้ ซึ่งอาจจะเกิดการพังทลายของดิน จากตัวอย่างของประเทศ
นิวซีแลนด์ก็เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในออสเตรเลียส่วนในทวีปอเมริกาเหนือก็เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ นในยุคล่าอาณานิคมหรือการโยกย้ายถิ่น มีสัตว์หลายชนิดที่ถูกน้าเข้าไปยัง
อเมริกา โดยเฉพาะพวกนกกินแมลง เช่น นกเอี ยง นกกระจอก นกเขา ไก่ฟ้าคอวงแหวน ซึ่งแพร่ขยาย
พันได้ดี ส่วนสัตว์พวกสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม เช่น หนูนอร์ เวย์ หนา พังพอน หมูป่า ถูกน้าไปจากยุโรป 
ซึ่งสัตว์เหล่านี แพร่พันธุ์เป็นปริมาณมากจนท้าลายพืชผลทางการเกษตร ประมาณปี 2393 นกเอี ยง
จากยุโรปที่น้าเข้าไปไม่ประสบผลส้าเร็จในการขยายพันธุ์  จนถึงปี พ.ศ.2433 นกเอี ยงจ้านวน 80 ตัว 
ถูกน้าเข้าไปปล่อยที่รัฐนิวยอร์ก สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ดี ขยายพันธุ์ไปถึงรัฐอ่ืนๆ ตลอดจนถึง
ประเทศแคนาดา ไก่ฟ้าคอวงแหวนจากทวีปเอเชียก็ถูกน้าเข้าไปสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2423 สามารถ
ขยายพันธุ์และแพร่ขยายไปเกือบทั่วทุกรัฐและเป็นสัตว์ที่ใช้ในการล่าเพ่ือการกีฬา ส่วนประเทศยุโรปก็
มีการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะพวกนกชนิดต่าง ๆ ที่ถูกน้าเข้าไปมีประมาณ 85 
ชนิด แต่มีเพียง 13 ชนิด ที่สามารถด้ารงชีวิตอยู่รอดและขยายพันธุ์ได้ด4ี2  

จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปยังประเทศใหม่มี
มานานแล้ว ซึ่งมีทั งสัตว์ที่เป็นประโยชน์และสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์ หรือท้าลายพืชผลทางการเกษตร 
ท้าลายพืชไร่ ท้าลายป่าไม้ สัตว์ป่าหรือสัตว์เลี ยงในท้องถิ่น ตลอดจนท้าลายสวัสดิภาพของประชาชน
หรอืท้าลายที่อยู่อาศัย หรือการแก่งแย่งกับสัตว์ประจ้าถิ่นก็มี และยังเป็นพาหะน้าเชื อโรค เป็นต้น 

ในอดีตการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปยังท้องที่ใหม่ มิได้มีการพิจารณากันมากนัก 
มีแต่หวังผลประโยชน์ในทางบวกเพียงอย่างเดียว หรือใช้ประโยชน์ แต่เพียงอย่างเดียว ข้อผิดพลาด
เหล่านี สามารถแบ่ง ได้ดังนี  1) ไม่มีการทดสอบว่าลักษณะของท้องที่ใหม่มีความเหมาะสมกับสัตว์ต่าง
ถิ่นที่น้ามาหรือไม่ 2) ไม่ได้ค้านึงว่าสัตว์ต่างถิ่นที่น้าเข้ามาจะมีชีวิตรอดหรือไม่ 3) ความแตกต่างของที่
อยู่อาศัยของสัตว์ 4) ไม่ได้มีการทดสอบเลี ยงไว้ก่อนน้าเข้ามาว่าสถานที่ใหม่จะมีความเหมาะสมกับ
สัตว์ต่างถิ่นหรือไม่ 5) สัตว์ต่างถิ่นหากปล่อยหรือหลุดลงสู่ธรรมชาติ จะไปท้าลายที่อยู่อาศัยสัตว์

                                           
42 ทวี หนูทอง, การน าเข้ามาซึ่งสัตว์ต่างถิ่น (Introduction of Exotic Animals), ค้นวันที่  22 

มกราคม 2562 จาก http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/Bringinofdiffrantwild.pdf  
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ประจ้าถิ่นหรือแก่งแย่งกับสัตว์ประจ้าถิ่นหรือไม่ 6) เมื่อมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาแล้วไม่มีมาตรการ
ใดมาควบคุม ไม่มีการทดสอบว่า สัตว์ต่างถิ่นที่น้ามามีอิทธิพลอย่างไรกับสังคมของพืชและสัตว์ที่มีอยู่
ในถิ่นเดิม หรือสัตว์ต่างถิ่นจะมีอิทธิพลต่อพืชทางการเกษตรหรือไม่ ถ้าหากมีจะมีการควบคุมอย่างไร
บ้าง ดังนั นจึงเห็นได้ว่าการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปยังพื นที่ประเทศใหม่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย โดยสามารถแยกปัญหาออกได้ดังนี คือ 1) ท้าให้เกิดการแก่งแย่งพื นที่ ที่อยู่อาศัยระหว่างสัตว์
ต่างถิ่นกับสัตว์เลี ยงและสัตว์ป่า 2) สัตว์ต่างถิ่นจะเข้าไปทดแทนในพื นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจ้าถิ่น 
สัตว์ประจ้าถิ่นอาจจะลดจ้านวนน้อยลงหรือสูญพันธุ์ไป 3) สัตว์ต่างถิ่นที่น้าเข้ามาจะเป็นเหตุให้มีการ
ท้าลายความสมดุลตามธรรมชาติ ท้าลายพื นที่ที่ก้าหนดให้เป็นป่าถาวรหรือป่าที่ควรก้าหนดให้เป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ประจ้าถิ่น 4) ไม่สามารถควบคุมได้ว่า ถ้าหากสัตว์ต่างถิ่นที่เข้ามาซึ่งเจริญเติบโต
ขยายพันธุ์แก่งแย่งกับสัตว์พื นเมือง ท้าลายพืชผลทางการเกษตร จะต้องใช้เวลาและงบประมาณมาก43 
และอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาด้านโรคติดต่อ (Zoonotic) ของสัตว์ต่างถิ่น โดยออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา สัตว์ต่างถ่ินที่มีการน้าเข้ามาต้องถูกกักกันโรคที่เข้มงวด ก่อนน้าไปใช้ในการแสดงได4้4 

ส่วนในปัจจุบันการน้าสัตว์ต่างถิ่นมาใช้ในการแสดง มักจะเป็นที่นิยมเลี ยง
กันอย่างแพร่หลาย เพราะความน่ารักและความแปลก ท้าให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม ดังนั นการ
น้าสัตว์ต่างถิ่นมาใช้ในการแสดงจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันคือการน้าสัตว์ต่างถ่ิน
มาใช้ในการแสดงก็เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์ของผู้จัดแสดง 

 โดยสัตว์เลี ยงแปลกใหม่ที่พบว่ามีการน้ามาใช้เพ่ือการแสดงในไทย ได้แก่ 
สัตว์ประเภทเต่า ซึ่งสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นิยมเลี ยงก็จะมีมากมาย เช่น เต่าซูลคาต้า (Sulcata Tortoise) 
เต่าอัลดาบร้า (Aldabra Tortoise) เต่าเลียวผาด (Leopard Tortoise) เต่าดาวอินเดีย (Indian Star 
Tortoise) เต่าดาวพม่า (Burmese Star Tortoise) เต่าเรดฟุต (Redfoot Tortoise) ส่วนประเภทงู 
(Snake) ที่นิยมเลี ยงก็จะมีพวกงูสีต่าง ๆ เช่น Corn Snake, Milk Snake, หรือตระกูล Python 
ทั งหลาย คือ พวกงูหลาม งูเหลือม ไม่ว่าจะเป็น งู Ball Python หรือพวก GTP หรือประเภทกิ งก่า 
(Lizard) คือพวกกิ งก่าประเภทต่าง ๆ  ที่นิยมเลี ยงก็จะมีกิ งก่าทะเลทราย เบี ยดดรากอน (Bearded 
Dragon) หรือพวกตระกูลคามิเลียนต่าง ๆ เช่น Veiled Chameleon และพวกตระกูลกิ งก่ากินพืช
อย่าง อีกัวน่า และ Rhino Iguana ส่วนประเภทเลี ยงลูกด้วยนม (Mammal) คือพวกสัตว์เลี ยงลูกด้วย
นมต่าง ๆ ที่นิยมเลี ยงก็จะมี แพรรี่ด็อก ชูการ์ ลิงมาร์โมเซต เฟนเนคฟอกซ์ ฯลฯ แม้ไทยจะมีกฎหมาย
ควบคุมในการน้าเข้าสัตว์ต่างถิ่นเหล่านั น แต่พบว่าไทยยังไม่มีมาตรการควบคุมด้านการน้าสัตว์ต่างถิ่น

                                           
43 เรื่องเดียวกัน. 
44 Bvzs Faqs on Exhotic Animal, Retrieved Febuary 14, 2019 from https:// 

www.bvzs.org/images/uploads/BVZS_FAQs_on_exotic_animals.pdf  
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มาจัดแสดงโดยตรง เพ่ือให้สัตว์ต่างถิ่นเหล่านั นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว์ เนื่องจากความต้องการของสัตว์ต่างถิ่น ทั งด้านอาหาร การแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ที่อยู่
อาศัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลหรือสัตวสัตวแพทย์แพทย์ที่มีความรู้เกีย่วกับสัตว์พันธุ์นั นๆ มีเพียงพอหรือไม่    

จากความหมายและความเป็นมาของสัตว์ต่างถิ่น หรือ Exotic Animal จึง
หมายถึง ชนิดพันธุ์สัตว์ที่มิใช่เป็นสัตว์พื นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือพื นที่ที่นั น โดยมี
การน้าเข้ามาหรือมีการขยายพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์สัตว์ต่างถ่ินเหล่านั น  

 
2.1.2 ความหมายของการแสดงสัตว์และประเภทของการแสดงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ 

2.1.2.1 ความหมายของการแสดงสัตว์ 
แสดง หรือ Exhibit  ในที่นี หมายถึง เพ่ือแสดงโชว์ (To Show) หรือแสดงผล (To 

Display) ใด ๆ45 ส่วนการแสดงสัตว์ หรือ Animal Show จะมีลักษณะเป็นการจัดแสดง (Exhibition) 
เพ่ือแสดง (Display) หรือเพ่ือการแสดงความสามารถ (Performance) ของสัตว์หนึ่งสายพันธุ์หรือ
มากว่า 

โดยค้าว่า “การแสดงสัตว์” ในแต่ละประเทศก็ได้ให้นิยามความหมายไว้ในกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการแสดงสัตว์ 
“animal act” หมายถึง การแสดงสัตว์ใด ๆ ที่สัตว์เหล่านั นได้รับการฝึกฝนเพ่ือการแสดงพฤติกรรม
บางอย่าง หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงโชว์ (Show) การแสดงความสามารถ (Performance) 
หรือในงานแสดง (Exhibition) สัตว์เหล่านั น46  

ส่วนออสเตรเลียความหมายของ “การจัดแสดงสัตว์” แบ่งออกเป็น ความหมาย
โดยทั่วไปของการจัดแสดงสัตว์ (Exhibit An Animal) หมายถึง การแสดงสัตว์สู่สาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดแสดงสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านการพาณิชย์  (Commercial) ด้านวัฒนธรรม 
(Cultural) ด้านการศึกษา (Education) ด้านความบันเทิง (Entertainment) หรือด้านวิทยาศาสตร์ 
(Scientific) ตัวอย่างของการจัดแสดงสัตว์ อาทิ เช่น แสดงสัตว์ (Displaying An Animal) ในสวน
สัตว์ (Zoo) หรืออุทยานสัตว์ป่า (Wildlife Park) รวมถึง การใช้สัตว์ (Using an Animal) แสดง

                                           
45 The Law Dictionary, Retrieved January 2 2019 from https://thelaw 

dictionary.org/exhibit/  
46 Animal Welfare Regulation 2013, Part 1, 1.1 Definition, “Animal act means 

any performance of animals where such animals are trained to perform some 
behavior or action or are part of a show, performance, or exhibition.”   
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ความสามารถ (Performance) ในการแสดงละครสัตว์ (Circus) หรือแสดงมายากล (Magic Show) 
นอกจากนั นการจัดแสดงสัตว์ยังรวมถึง การแสดงสัตว์ใดๆที่มีการอนุญาต (Allowing) ให้ประชาชน 
(Public) สามารถมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับสัตว์ในฟาร์มสัตว์เลี ยง (Petting Farm) ได้ 
นอกจากนั น แสดงสัตว์ (Displaying) ยังรวมถึง การแสดงนกในกรงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมหรือ
แสดงสัตว์ในสถานที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เพ่ือการพาณิชย์ (Commercial)47   

นอกจากนั น “การจัดแสดงสัตว์” (Exhibit an Animal) ของออสเตรเลียยังรวมถึง
การจัดแสดงสัตว์ในที่ส่วนบุคคล หรือมีการจัดเตรียมสัตว์ไว้ในที่สาธารณะในช่วงระยะเวลาที่อนุญาต
ให้ประชาชนมีโอกาสที่เหมาะสมในการดูสัตว์ ไม่ว่าจะมีคนมาดูสัตว์หรือไม่ก็ตาม หรืออนุญาตให้  
ประชาชนเข้าใกล้สัตว์ได้48 ส่วนสกอตแลนด์ ก็ได้ให้นิยามค้าว่า “การจัดแสดง” หมายถึงการแสดงที่
ความบันเทิงใด ๆ ที่ประชาชนยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นการช้าระเงินหรืออ่ืน ๆ และค้าว่า “ฝึก” 
หมายถึงฝึกเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการดังกล่าวและการแสดงออก “ผู้เข้าร่วมงาน” และ 
“ครูฝึก”49 ส่วนในไทยตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.

                                           
47 Exhibited Animal Act 2015, Section  13 (1) Generally, exhibit an animal 

means display the animal to the public, including, for example, for commercial, 
cultural, educational, entertainment or scientific purposes. Examples of exhibiting an 
animal; Displaying an animal in a zoo or wildlife park, Using an animal in a 
performance in a circus or magic show, Allowing public interaction with animals at a 
petting farm, Showing an animal as part of an educational wildlife demonstration, 
Displaying an animal, including, for example, a bird in a cage, in a part of commercial 
premises accessible to the public.  

48 Exhibited Animal Act 2015, Section  13 (2) Exhibit, an animal, includes the 
following, (a) Display the animal at a private event; (b) Arrange for the animal to be 
at a public place for a period theat allows the public a reasonable opportunity to 
view the animal, whether or not the animal is so viewed; (c) Allow public interaction 
involving the animal. 

49 Performing Animals (Regulation) Act 1925, Section  5 “exhibit” means 
exhibit at any entertainment to which the public are admitted, whether on payment 
of money or otherwise, and the expression “train” means train for the purpose of 
any such exhibition, and the expressions “exhibitor” and “trainer” have respectively 
the corresponding meanings: 
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2557 ก็กล่าวถึงสัตว์เลี ยงไว้ใช้ในการแสดงด้วยเช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าหมายถึงอะไร
ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ 

2.1.2.2 ประเภทของการแสดงสัตว์ 
การแสดงสัตว์เป็นรูปแบบของการจัดแสดงที่มีการแสดงผลหรือการแสดงออกของ

สัตว์อย่างน้อยหนึ่งสายพันธุ์ ซึ่งสัตว์เหล่านั นมักถูกจัดแสดงเพ่ือความบันเทิงหรือแสดงต่อสาธารณะ
เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การอนุรักษ์ โดยการแสดงสัตว์เหล่านั นมักเป็นแหล่ง
รายได้ส้าหรับเจ้าของสัตว์ เจ้าของสถานที่ที่จัดแสดง โดยสามารถแบ่งประเภทของการแสดงสัตว์ 
(Types Of Shows) ได้แก่  1) การแสดงสัตว์ในสวนสนุก  (Amusement Parks) 2 ) การแสดง
ความสามารถของสัตว์ (Animal Performances) 3) การแสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม (Farm Animal 
Exhibitions) 4) การจัดแสดงเพ่ือส่งเสริมการขาย  (Promotional Exhibits) 5) สวนสัตว์วิทยา 
(Zoological Parks) 6) การแสดงการต่อสู้สัตว์ (Animal Fighting Ventures) 7) การแสดงการขี่ม้า 
(Horse Shows) 8) การแสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล (Marine Mammal Shows) 9) การ
แสดงสัตว์เลี ยง (Pet Shows) และ 10) การแสดงความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos)50  การแสดง
สัตว์แต่ละอย่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1)  การแสดงสัตว์ในสวนสนุก (Amusement Parks)   
การแสดงสัตว์ในสวนสนุกมักจะเป็นส่วนผสมของสวนสนุกและสวนสัตว์ 

เพ่ือความบันเทิงแก่ผู้เข้าชม จึงเห็นได้ว่าลักษณะของสวนสนุกจะเป็นกิจการที่จัดขึ นเพ่ือการพาณิชย์
เท่านั น โดยสวนสนุกสมัยใหม่มักจะมีทั งสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความ
สนุกสนานตลอดจนมีการน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไปแสดงเพ่ือความบันเทิง การนันทนาการแก่ผู้เข้าชม 
โดยสัตว์ต่างถิ่น (Exotic) และสัตว์ป่า (Wild Animal) มักจะเป็นตัวดึงดูดผู้คนได้มากยิ่งขึ น ซึ่งการจัด
แสดงสัตว์นั นมีทั งการจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็กที่มีเพียงสัตว์เลี ยงไม่กี่ตัว ไม่ว่าจะเป็นเสือ หมีโคอาล่า 
จิงโจ้ และจระเข้ ฯลฯ ไปจนถึงสวนสนุกขนาดใหญ่จะมีการแสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล ซึ่งการ
แสดงสัตว์โดยทั่วไปจะด้าเนินการโดยผู้จัดแสดงที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสวนสัตว์ที่มีสวนสนุกของตัวเอง  

 โดยสวนสนุกส้าหรับสัตว์หลายแห่งมีการรวมความบันเทิงหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน เช่น การละเล่นบันเทิง และการขี่เท่ียวชมความบันเทิงโดยมีสวนสัตว์แบบคลาสสิก เช่นสัตว์ที่
อาศัยอยู่ภายในคอกสัตว์ส้าหรับจัดแสดง หลายครั งสัตว์ที่มีชีวิตถูกน้ามาใช้จะเป็นส่วนหนึ่งของการขี่
ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อันท้าให้เกิดความบันเทิงและสนุกสนานแก่ผู้เข้าชม ตัวอย่าง สวนสนุก 2 

                                           
50 USDA Director, Licensing and Registration Under the Animal Welfare Act 

(New York, NY.: United States Department to Agriculture, 2004), pp. 14-16, Retrieved 
December 12, 2018 from https://naldc.nal.usda. gov/download/6009255/PDF  
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แห่ง ได้แก่ Disney's Animal Kingdom ในออร์แลนโด (Orlando) รัฐฟลอริดา (Florida) ซึ่งมีเนื อที่
บนเวที ฯลฯ  โดยค้าว่า “สวนสนุกสัตว์” (Theme Park) ยังสามารถใช้เพ่ืออธิบายสวนสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนมบางแห่ง เช่น Oceanariums หรือ Dolphinariums และ Seaworld เป็นสวนสนุกที่มีแหล่ง
บันเทิงหลายชนิดที่น่าสนใจ และยังมีการแสดงสัตว์หลายชนิด รวมถึงสัตว์ทะเลเช่นวาฬ ที่ ถูกเก็บไว้
ส้าหรับการแสดงโดยผ่านการฝึกฝนในแบบต่าง ๆ51 โดยการแสดงสัตว์เพ่ือความบันเทิงในสวนสนุก
เหล่านี มักพบปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสมกับสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
สัตว์ ทั งก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์ ดังเช่นเหตุการณ์ในปี 2010 ที่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ฝึกสอนถูก
สังหารโดย วาฬ ออร์การ์ ที่ Seaworld Orlando ในฟลอริดาสวนสนุกถึง 550 เอเคอร์ หรือ 2.2 
ตารางกิโลเมตร และ Busch Gardens Tampa Bay ในแทมปา รัฐฟลอริดาเช่นกัน ซึ่งมีเนื อที่
ประมาณ 335 เอเคอร์ หรือ 1.36 ตารางกิโลเมตร โดยสวนสนุกพาณิชย์ (Commercial Park) 
เหล่านี คล้ายคลึงกับสวนสัตว์แบบเปิด (Open-Range Zoos) และสวนสัตว์ซาฟารี (Safari Park) แต่
มีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันโดยมีความบันเทิงมากขึ น เช่น การแสดง52 เป็นต้น 

ส่วนในไทยการแสดงสัตว์หรือการแสดงความสามารถของสัตว์ในสวนสนุก
หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ มีให้เห็นเกือบทุกแห่ง ซึ่งมีตั งแต่การน้าสัตว์ไม่กี่ตัวมาจัดแสดง จนถึงการแสดง
สัตว์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะช้าง ซึ่งมีทั งการแสดงความสามารถของช้าง ตลอดจนไปถึงการน้าช้างหรือ
ม้ามาบริการผู้ชมในการขี่เที่ยวชมเพ่ือสร้างความบันเทิงและนันทนาการให้ผู้เข้ามายังสวนสนุกของตน
มากยิ่งขึ น 

 

                                           
51 Animal Theme Park, Retrieved April 18, 2018 from  https://en.wiki pedia. 

org/wiki/Animal_theme_park  
52 npr.news, Limited Understanding of Animals in Theme Parks, Retrieved 

April 18, 2018 from https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124205447  
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ภาพที่ 2.1 สวนสนุก SeaWorld Orlando53 
 

2) การแสดงความสามารถของสัตว์ (Animal Performance)  
การน้าสัตว์มาแสดงความสามารถ หรือที่มนุษย์เรียกว่าความสามารถของ

สัตว์คือการแสดงเทคนิคหรือความสามารถของสัตว์ในการแสดงท่าทางหรือพฤติกรรมที่อาจผิดปกติไป
จากธรรมชาติของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นช้างเดินสองขา เสือกระโดดลอดห่วงไฟ เป็นต้น ซึ่ง การแสดง
ความสามารถของสัตว์ เหล่านี พบในการจัดแสดงสัตว์ในหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความสามารถของโลมา วาฬ ในสวนสัตว์หรือสวนสนุกดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังรวมถึงละคร
สัตว์ (Circus) ด้วย โดยละครสัตว์โดยทั่วไปแล้วหมายถึง กลุ่มนักแสดงที่เดินทางไปท้าการแสดงที่อาจ
หมายถึงการแสดงกายกรรม ตัวตลก การฝึกสัตว์ นักดนตรี การแสดงห่วงไฟ การเดินบนลวดขึง จับลิง 
การขี่จักรยานล้อเดียว และการแสดงผาดโผนอ่ืน ๆ โดยการแสดงความสามารถของสัตว์นั นสัตว์ต้อง
ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่าทางที่ผิดธรรมชาติของสัตว์แต่เกิดความบันเทิงแก่มนุษย์ 
ท้าให้สัตว์ได้รับทั งความทุกข์ทรมาน และการกระท้าบางอย่างถูกตัดสินว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
เช่น  คดี  Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus (1999) และคดี  Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus (2008) ที่ถูกศาลตัดสินว่าเป็นการละเมิด หรือคดี Ringling Bros. and 

                                           
53 Sea World Orlando, Retrieved April 18, 2018 from https://seaworld.com/ 

orlando/tickets/  



 
 

34 

Barnum and Bailey Circus (2009) ที่ศาลตัดสินคดีนี ว่าใช้สัตว์ในลักษณะไม่เหมาะสม โดยคดีนี ถูก
ปรับเป็นจ้านวนมากในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ถึง 270,000 เหรียญสหรัฐฯ54  

  

 
 
ภาพที่ 2.2 ละครสัตว์55 

 
ส่วนไทยหากพูดถึงการแสดงความสามารถของสัตว์ อันดับแรกที่เป็นที่รู้จัก

ของคนไทยและนักท่องเที่ยว คือ การแสดงความสามารถของช้าง และการแสดงความสามารถของลิง 
หรือที่เรียกกันว่าละครลิง โดยการแสดงความสามารถของสัตว์ดังกล่าวในไทยมีตั งแต่การน้าสัตว์เพียง
ตัวเดียวหรือไม่ก่ีตัวมาฝึกและจัดแสดงเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้างถนน ตามท้องถนน หรือแม้แต่ใน
งานเทศกาล งานวัด งานประเพณี ตลอดจนในตลาดนัดขนาดเล็ก ไปจนตลาดที่ถูกจัดเป็นสถานที่

                                           
54 Onegreenplanet, 5 Abuse Cases That Prove We Need to Ban Circuses, 

Retrieved January 4, 2018 from  https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/ 
abuse-cases-that-prove-we-need-to-ban-circuses/  

55 Brenda Cain, Solon Mom Asks Council to Ban Animal Circus Performances, 
Retrieved April 18, 2018 from http://www.cleveland.com/solon/index.ssf/2015/09/ 
solon_mom_asks_council_to_ban.html  
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ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การจัดแสดงละครสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งจะเห็นในสถานที่ท่องเที่ยวของ
ไทยเช่นในภูเก็ตและพัทยา  

เนื่องจากช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของไทย แต่เมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การใช้สัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เปลี่ยนแปลงไป โดยแต่เดิมช้างทุกตัวเป็นสัตว์ป่า แต่
เนื่องจากในไทยในสมัยก่อนมีความจ้าเป็นต้องใช้ช้างในการลากซุงไม้ ดังนั นในสมัยก่อนการจับช้างป่า
มาฝึกและเลี ยงไว้เป็นสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้งานจึงไม่ผิดกฎหมาย และยังพบว่ามีกฎหมายก้าหนดให้ผู้ที่จับ
ช้างได้ต้องแบ่งช้างบางส่วนให้รัฐด้วย เพื่อใช้ในราชการแผ่นดิน แต่ก็มีข้อก้าหนดว่าห้ามท้าอันตรายแก่
ช้างด้วยประการใด ๆ56 และต่อมาเพ่ือคุ้มครองกรรมสิทธิ์และป้องกันลักสัตว์พาหนะ จึงมีการตรา
กฎหมายสัตว์พาหนะขึ นให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์พาหนะ คือ ช้าง ม้า วัว โค กระบือ ล่อ ลา สามารถไป
ท้าตั๋วรูปพรรณ คือ เอกสารแสดงต้าหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะได้57 แต่ต่อมามีการน้าเครื่องจักรมาใช้
งานแทนการใช้ช้างตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศได้ผลักดันการคุ้มครองสัตว์ป่าขึ น โดยช้างก็ถือ
เป็นสัตว์ป่าตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนในไทยนั นเมื่อมีพัฒนาการ
การใช้ช้างแตกต่างจากต่างประเทศ ท้าให้ไทยมีช้างอยู่สองประเภทตามกฎหมาย คือ ช้างเลี ยงหรือ
ช้างบ้าน กับช้างป่า ส้าหรับช้างเลี ยงไม่ได้มีหน้าที่ในการลากซุงอีกต่อไปดั งเช่นในอดีต แต่ช้างเลี ยง
ยังคงต้องการอาหารและเป็นอาหารจ้านวนมาก ดังนั นผู้เป็นเจ้าของช้างจึงมีพัฒนาการในการใช้ช้าง
ในการหารายได้ที่ไม่ใช่การลากจูงแต่เปลี่ยนเป็นการใช้สัตว์ในการแสดงในแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
การน้าช้างมาเดินขายกล้วยขายอ้อยเพ่ือป้อนช้าง หรือการใช้ช้างในกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่น การขี่
ช้างชมเส้นทางธรรมชาติ ตลอดจนการแสดงความสามารถหรือละครช้างในปัจจุบัน ซึ่งการน้าช้าง
เลี ยงมาใช้เพ่ือการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันพบว่า ช้างได้รับอันตรายจากการ
แสดงไม่ว่าถูกรถชน เนื่องจากน้ามาเดินข้างถนนในเวลากลางคืน หรือช้างตกท่อระบายน ้า ท้าให้ช้าง
ได้รับบาดเจ็บและล้มตาย หรือแม้แต่ความปลอดภัยของประชาชนผู้อยู่ในบริเวณที่น้าช้างมาเดินหรือ
แสดง เช่น กรณีช้างเกิดความเครียดท้าร้ายประชาชนหรือผู้ขี่และควาญช้าง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี พบ
เป็นระยะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการมาเที่ยวเมืองไทยในสายตาของต่างชาติได้ 

 
 

                                           
56 พระราชบัญญัติ ส้าหรับรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 
57 พระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 
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ภาพที่ 2.3 การแสดงความสามารถของช้าง58 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 ช้างเร่ร่อน59 
 

                                           
58 ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์, การแสดงช้าง, ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จาก http:// tanty 

12.blogspot.com/2013/10/blog-post_6531.html  
59 เนชั่นทีวี, 2 วัยรุ่นพาลูกช้าง เดินเร่ร่อนขายอ้อยฯ, ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จาก 

http://www.nationtv.tv/main/content/378429739/  
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3) การจัดแสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม (Farm Animal Exhibition)  
การจัดแสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม หรือบางแห่งเรียกว่าฟาร์มเปิด (Open 

Farm) ซึ่งเป็นการเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปชมสัตว์เลี ยงในฟาร์มเหล่านั นได้ เช่น ฟาร์ม
จระเข้ ฟาร์มนกกระจอกเทศ หรือแม้แต่ฟาร์มวัว ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ และฟาร์มกวาง โดยฟาร์ม
เหล่านี มักจะมีกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง นันทนาการในการดึงดูดประชาชนในการเข้าชมฟาร์มหรือซื อ
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของตนมากยิ่งขึ นด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ นในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
โชว์สัตว์ในแบบต่างๆ อาทิ การแสดงการจับจระเข้ การแสดงการขี่นกกระจอกเทศ หรือการแสดง
ความสามารถของสัตว์ในแบบต่าง ๆ ตลอดจนการน้าสัตว์มาจัดแสดงตัวในบริเวณที่ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงตัวสัตว์ได้ และบางแห่งก็มีการอนุญาตให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันกับสัตว์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้
อาหารสัตว์ การป้อนนมลูกสัตว์ การขี่สัตว์ ตลอดจนการสัมผัส การกอดหรือการถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ 
โดยสภาพปัญหาของฟาร์มเปิดเหล่านี มักจะถูกร้องเรียนด้านการพรากลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแม่มาใช้
ในกิจกรรมป้อนนมลูกสัตว์เพ่ือความบันเทิงและนันทนาการแก่ผู้เข้าชม เนื่องจากลูกสัตว์มีความน่ารัก
จึงได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นพิเศษและสามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามายังฟาร์มเปิดได้มากยิ่งขึ น   

ส่วนในไทยนั นการจัดแสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์มมีให้เห็นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ฟาร์มวัว เช่นฟาร์มโชคชัย หรือแม้แต่ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ ฟาร์มกวาง หรือฟาร์มจระเข้ ก็ตาม แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าบางแห่งไม่ได้มีการจัดตั งเป็นฟาร์มอย่างแท้จริงคือไม่ได้มีธุรกิจในการเลี ยงสัตว์ชนิด
นั นเพ่ือจ้าหน่ายหรือค้า ที่จะต้องขออนุญาตจากกรมปศุสัตว์ แต่เปิดกิจการเป็นร้านอาหาร โรงแรม 
หรือรีสอร์ต แล้วน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาจัดแสดงไว้ในบริเวณสถานประกอบการของตนเพ่ือดึงดูดลูกค้า 
แต่มีชื่อเรียกว่าฟาร์มก็มีให้เห็นมากมายในไทย 
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ภาพที่ 2.5 การจัดแสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม60 
 

4)  การจัดแสดงสัตว์เพ่ือส่งเสริมการตลาด (Promotional Exhibit)  
ในต่างประเทศการแสดงสัตว์บางครั งสัตว์ถูกใช้งานในการแสดงตัวเพ่ือ

การตลาดส้าหรับองค์กรธุรกิจการค้า เช่น หมีที่สถานีบริการน ้ามัน ลิงที่งานแสดงสินค้า หรือช้างที่
ศูนย์การค้า นกในห้างสรรพสินค้าหรือการน้าสัตว์เลี ยง เช่นแมวหรือสุนัข ไปไว้ในสถานประกอบการ
ของตนดังกล่าว เพ่ือจุดประสงค์ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังสถานประกอบการเหล่านั นมากยิ่งขึ น ซึ่ง
ในสหรัฐอเมริกาหากมีการน้ามาแสดงเพ่ือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจการของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเรียกว่าผู้จัดแสดงสัตว์ “Exhibitor” เช่น คดีพิพิธภัณฑ์เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ (Ernest 
Hemingway Home and Museum) ที่มีแมวในพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์ก็อนุญาตให้ผู้ เข้าชม
สามารถเล่นกับแมวได้และพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการถ่ายภาพแมวลงในโบรชัวร์ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเชิญ
ชวนให้ผู้คนเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ ดังนั นจากกิจกรรมที่เกิดขึ นกับแมวที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์จึงถือว่า
พิพิธภัณฑ์ใช้แมวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์จึงเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ 

                                           
60 Visitbelfast, Gallery, Retrieved April 18, 2018 from https://visitbelfast.com/ 

see-do/partners/streamvale-open-farm#&gid=1&pid=3 
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(Exhibitor)61 ตามกฎหมายแม้แมวจะเป็นสัตว์เลี ยง แต่หากน้าไปแสดงเพ่ือส่งเสริมการตลาดแล้วตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียผู้นั นต้องขออนุญาตก่อนจึงจะท้าได้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.6 การจัดแสดงสัตว์เพ่ือส่งเสริมการตลาด62 

 
ส่วนรูปแบบการใช้สัตว์แสดงเพ่ือส่งเสริมกิจการหรือเพ่ือส่งเสริมการตลาด

ในไทยมีมากมายหลายรูปแบบ และอาจกล่าวได้ว่าในช่วงสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้พัฒนา
รูปแบบของการน้าสัตว์มาใช้ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังสถานประกอบการของตนมากขึ น แต่อาจมี
ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น 1) คาเฟ่สัตว์ 2) การแสดงสัตว์ต่างถิ่น (Exotic)  และ 3) การจัด
นิทรรศการแสดงสัตว์เพ่ือดึงดูดผู้ชมให้เข้ามายังสถานประกอบการ ดังต่อไปนี  

(1) คาเฟ่สัตว์63 
คาเฟ่สัตว์เข้ามาในไทยประมาณ 13 ปีก่อน ร้านแรกคือคาเฟ่แมวชื่อ

ร้านชิโกะ แคท คาเฟ่ และต่อมาก็มีร้านคาเฟ่สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เกิดขึ นตามมา ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สุนัข คา

                                           
61 907 Whitehead Street, Inc. v. Secretary of U.S. Dept. of Agriculture (C.A.11 

(Fla.), 2012) 
62 Ernest Hemingway Home and Museum, Our Cats, Retrieved April 18, 2018 

from https://www.hemingwayhome.com/cats/  
63 ชนิกา เจริญพานิช, มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการประกอบกิจการคาเฟ่สัตว์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 18-32. 
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เฟ่กระต่าย คาเฟ่สัตว์แปลก โดยปัจจุบันพบว่ามีร้านคาเฟ่สัตว์มากกว่า 100 แห่งทั่ว ไทย โดยคาเฟ่
สัตว์ในไทย ส่วนใหญ่ผู้เข้าใช้บริการเนื่องจากจุดประสงค์ในการเข้าไปเล่นกับสัตว์เหล่านั น ไม่ว่าจะ
เป็นการสัมผัส การกอด การให้อาหาร การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ ดังนั น เมื่อความต้องการของผู้บริโภค
มากขึ นแน่นอนว่าร้านคาเฟ่สัตว์เหล่านี ก็มีเพ่ิมมากขึ นเช่นกัน โดยสาเหตุที่คาเฟ่สัตว์เหล่านี ได้รับความ
นิยมอันเนื่องมาจากสังคมไทยที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองมากขึ น ท้าให้ผู้คนที่รักสัตว์หรือเด็ก ๆ มี
ข้อจ้ากัดด้านการเลี ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งพบว่าสังคมเมืองในปัจจุบันหันไปพักอาศัย
อยู่ในคอนโดฯ อพาร์ตเมนต์ หรือบ้าน แต่มีข้อจ้ากัดด้านพื นที่ส้าหรับการเลี ยงและยังพบปัญหาด้าน
เวลาในการดูแลสัตว์น้อยลง ดังนั น เมื่อมีกิจการที่เลี ยงสัตว์และน้าสัตว์มาแสดงจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของผู้รักและชื่นชอบสัตว์ ท้าให้คาเฟ่สัตว์ได้รับการตอบรับจากผู้ชอบสัตว์ในการเข้าไปชมสัตว์
เหล่านั นเพ่ือความสนุกนันทนาการและถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถึงแม้ค่าบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่มในคาเฟ่สัตว์เหล่านั นจะสูงกว่าร้านอาหารทั่วไปหลายเท่า แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าส้าหรับคนรัก
สัตว์ โดยเฉพาะร้านคาเฟ่สัตว์แปลกมักจะได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นพิเศษและคนรักสัตว์เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะลูกสัตว์ที่มีทั งความน่ารัก และความซุกซน ดังนั นร้านคาเฟ่สัตว์จึงเป็นสถานที่ที่
ครอบครัวมักพาเด็ก ๆ มาเล่นกับสัตว์และรับประทานอาหารในวันหยุด ถึงแม้ร้านคาเ ฟ่สัตว์จะเพ่ิง
เกิดขึ นไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่พบว่ามีร้านคาเฟ่สัตว์เปิดใหม่เพ่ิมมากขึ นทั งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
และในอนาคตก็มีแนวโน้มว่า คาเฟ่สัตว์ในไทยจะเพ่ิมสูงขึ น โดยเฉพาะคาเฟ่สัตว์แปลกหรือสัตว์ต่างถ่ิน 
(Exotic Pet) ที่มีการน้าสัตว์แปลกมาจัดแสดงไว้ในร้านคาเฟ่ ซึ่งสามารถดึงผู้เข้าชมทั งที่รักสัตว์และผู้
ที่ต้องการพบเห็นและสัมผัสกับสัตว์แปลกที่ท้าให้เกิดความเพลิดเพลินแปลกตาแก่ผู้เข้าชม โดยสัตว์ที่
พบว่าแปลก (Exotic) นั น มีทั งสัตว์ต่างถิ่นที่เป็นลูกสัตว์เลี ยงน่ารัก สัตว์ป่า สัตว์ป่าระหว่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็น สุนัขจิ งจอกเฟนเนคฟอกซ์ (Fennec Fox) แร็กคูน เมียร์แคต แมวป่าคาราคัล แมวป่า
เซอร์วัล แมวเปอร์เซีย นก หนูยักษ์คาปิบาร่า หนูชินชิลลา กบอาร์เจนตินา แอ็กโซลอตหรือหมาน ้า 
สัตว์ตระกูลซาลาแมนเดอร์ ปู Red Apple Crab หนูเจอร์บิล ลงมาร์โมเสส รวมถึงงูซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ 
ซึ่งให้ผู้เข้าใช้บริการเข้าไปสัมผัสสัตว์ได้ โดยบางแห่งจะอนุญาตให้สัมผัสสัตว์ได้เฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่
อยู่ด้วย แต่บางแห่งก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา 

ส้าหรับการประกอบกิจการคาเฟ่สัตว์ในไทย ปัจจุบันเพียงแค่ขอ
อนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารต่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นส้านักงานเขต เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลก็สามารถประกอบกิจการได้เลย โดยไม่จ้าเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือขอ
อนุญาตจากกรมปศุสัตว์แต่อย่างใด ทั งนี  คาเฟ่สัตว์ส่วนใหญ่นั นมักมีการตกแต่งในสไตล์ที่เป็นกันเอง 
บรรยากาศเรียบง่าย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับผู้เข้าใช้บริการด้วยการนั่งเล่นกับแมวภายในบ้าน 
พร้อมกับสามารถสั่งขนม ไอศกรีม อาหารและเครื่องดื่มมานั่งรับประทานได้ ทั งนี เพ่ือให้ผู้เข้าใช้
บริการรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ได้เข้ามาเล่นกับสัตว์ภายในร้านคาเฟ่  
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ส้าหรับจุดเหมือนกันในการเข้าใช้บริการสัตว์ในคาเฟ่สัตว์นั น ทุก ๆ คา
เฟ่จะมีข้อปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าใช้บริการได้อ่านบริเวณภายในคาเฟ่สัตว์ โดยข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ
ของคาเฟ่สัตว์เหล่านี มีเหมือนกัน เช่น ก่อนที่จะสัมผัสกับสัตว์ต้องมีการล้างมือให้สะอาด ห้ามเล่นกับ
สัตว์แบบแรง ๆ และห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูปสัตว์ ฯลฯ ทั งนี  ส้าหรับข้อปฏิบัติในบางร้าน มีข้อ
ปฏิบัติที่เคร่งครัดแตกต่างกันไป เช่น บางร้านมีการให้ผู้เข้าใช้บริการเปลี่ยนรองเท้า โดยต้องสวมใส่
รองเท้าที่ทางร้านเตรียมไว้ มีก้าหนดเวลาให้ผู้เข้าใช้บริการเล่นกับสัตว์ได้ตามเวลาที่ทางร้านก้าหนด 
ส่วนการเข้าใช้บริการ ปัจจุบันพบว่าส่วนน้อยที่เก็บค่าเข้าร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บค่าบริการด้าน
อาหาร เช่น หากสั่งอาหารครบ 250 บาท หรือชุดอาหารที่ก้าหนดจะได้รับคูปองหรือมีสิทธิเข้าไปเล่น
กับสัตว์ได้หนึ่ งคนเป็นเวลาไม่ เกินสามสิบนาที  เป็นต้น หรือคาเฟ่สุนัข Truelove Café and 
Neverland Siberians ซึ่งเป็นคาเฟ่สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่จะมีการเก็บค่าเข้าใช้บริการ 350 บาทต่อคน 
โดยสามารถน้าคูปองเข้าชมไปแลกเป็นอาหารได้ แต่ไม่รวมราคาเครื่องดื่มภายในคาเฟ่ ทั งนี  พบว่า
ปัจจุบันคาเฟ่สัตว์ในไทยยังไม่มีการเก็บค่าเข้าใช้บริการที่คิดอัตราตามจ้านวนชั่วโมง เช่น ร้านคาเฟ่
สัตว์ในประเทศญี่ปุ่นที่พบมีเพียงการก้าหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่าร้านอาหาร
ทั่วไป ประกอบกับในการเข้าใช้บริการนั น ทางผู้ประกอบกิจการจะมีการก้าหนดรายละเอียดการสั่ง
อาหารขั นต่้าในการเข้าชม โดยส่วนมากจะก้าหนดอาหารหรือเครื่องดื่ม 1 อย่าง ต่อผู้เข้าใช้บริการ 1 
คน หรือ 1 คน 1 ออร์เดอร์ เช่น ร้านคาเฟ่สัตว์แปลก Little Zoo Café  

จากการศึกษาพบว่าร้านคาเฟ่สัตว์มักมีปัญหาด้านความปลอดภัยของ
สัตว์ในร้าน ไม่ว่าจะเนื่องจากผู้เข้าใช้บริการคาเฟ่สัตว์บางรายไม่เข้าใจด้านอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์
แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ดังนั นจึงมีการให้อาหารเหลือของตนแก่สัตว์ จึงอาจเป็นอันตรายและมีผล
ต่อสุขภาพร่างกายของแมวได้ ตัวอย่างเช่น ช็อกโกแลต มีสารพิษที่ชื่อว่า Theobromine สามารถ
ออกฤทธิ์คล้ายเป็นกาเฟอีนท้าให้หัวใจแมวและกล้ามเนื อตื่นตัว โดยช็อกโกแลตเพียงไม่ก่ีมิลลิกรัมอาจ
ส่งผลรุนแรงให้แมวป่วยหนักได้ และอาจอันตรายถึงชีวิต รวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมโค ไม่ว่าจะเป็น นม 
เนย โยเกิร์ต ชีส ซึ่งหากแมวกินเข้าไปอาจท้าให้แมวเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงได้เช่นกัน  

นอกจากด้านอาหารแล้วยังพบอีกว่า การที่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่
สัตว์และผู้ใช้บริการไม่เข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์เหล่านั นได้ 
ตัวอย่างเช่นกรณีของสุนัข พบว่า64 (1) การสูบบุหรี่ การจุดธูปหรือยาจุดกันยุงใกล้สุนัขอาจส่งผลต่อ
สุขภาพของสุนัขได้ เพราะว่าบุหรี่และธูปนั นมีสารเคมีก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ 3 ตัว ได้แก่ เบน
ซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ส่วนการจุดยากันยุงอยู่ใกล้ ๆ กับน้องสุนัขนั นถือเป็นการท้าลาย

                                           
64 5 พฤติกรรมของผู้เลี้ยงในเมืองที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพสุนัข , ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 

2561 จาก https://www.dogilike.com/content/caring/3568/  
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สุขภาพสุนัขในระยะยาว โดยอาจท้าให้สุนัขเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื อรัง มะเร็งในระบบทางเดิน
หายใจและช่องปากได้ (2) ให้สุนัขกินน ้าประปาหรือว่ายน ้าในสระคลอรีน โดยทางองค์การต่อต้านการ
ทารุณสัตว์ ในสหรัฐอเมริกา (ASPCA) ได้กล่าวว่า คลอรีนในสระว่ายน ้า เป็นหนึ่งในสารพิษสิบอย่าง ที่
ส่งผลต่อสุขภาพของสุนัข ซึ่งสุนัขที่ว่ายน ้าในสระว่ายน ้าที่มีส่วนผสมของคลอรีนจะเกิดปัญหาสุขภาพ
ต่าง ๆ เช่น เกิดความระคายเคือง แสบ คันที่ผิวหนัง ท้าให้ผิวหนังเกิดการอักเสบ (ผิวหนังของสุนัขจะ
มีความบอบบางและเกิดการระคายเคืองได้ง่าย) ตาแดง หายใจล้าบาก รวมถึงสุนัขที่กินน ้าที่มี
ส่วนผสมของคลอรีนก็จะมีอาการแสบร้อนที่คอ คอบวม และมีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้อง 
ท้าลายระบบย่อยอาหาร ฯลฯ ได้ (3) ฉีดน ้าหอม น ้ามันหอมระเหย สเปรย์ปรับอากาศ ครีมทาผิว 
พบว่าหากสุนัขสัมผัส สูดดมละอองน ้าหอมหรือเลียสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี เข้าไป อาจท้าให้สุนัขเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื อรัง เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนัง
และระบบประสาท และ (4) ใช้น ้ายาหรือสารเคมีท้าความสะอาดบ้าน ยาก้าจัดแมลง พบว่าผลิตภัณฑ์
ท้าความสะอาดบ้านต่าง ๆ มักมีส่วนผสมของสารเคมีหลากหลายชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรด
ไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก สารลดแรงตึงผิว ฯลฯ เมื่อสุนัขเลียหรือสัมผัสกับน ้ายา ก็จะส่งผลท้าให้
สุนัขเกิดอาการผื่นแพ้ผิวหนังจากการสัมผัส ผิวหนังอักเสบและผิวหนังไหม้ได้  

 

 
 
ภาพที่ 2.7 คาเฟ่สัตว์ต่างถ่ิน65 
 

                                           
65 ภาพคาเฟ่สัตว์แปลก , ค้นวันที่  21 สิงหาคม 2561 จาก https://www.facebook 

.com/theanimalcafethailand/photos/pcb.2125670094320030/2125669884320051/?typ
e=3&theater  
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ภาพที่ 2.8 ร้านอาหารอัลปากาวิว (Exotic)66 

 
(2)  การจัดแสดงสัตว์ต่างถ่ิน (Exotic) 

 การจัดแสดงสัตว์เพ่ือดึงดูดผู้ชมและนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ นั นมีจุดประสงค์เพ่ือการพาณิชย์และหวังผลก้าไรเป็นหลัก โดยลักษณะของการจัดแสดงสัตว์
นั นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมและสร้างความบันเทิง นันทนาการแก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยว 
โดยรูปแบบของการแสดงสัตว์แปลกเหล่านี บางครั งก็มีการผสมผสานกับสัตว์พื นเมืองที่มีรูปลักษณ์
แปลกตาและหายากเช่นสัตว์เผือก ไม่ว่าจะเป็นโคเผือก แพะเผือก เป็นต้น และเพ่ือเป็นการดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการของตนมากขึ น ผู้จัดมักจะมีการจัดสถานที่แสดงสัตว์ให้สวยงาม 
แปลกตา โดยมีทั งมุมถ่ายรูปแบบเก๋ไก๋ และอาจประดับด้วยดอกไม้ที่แปลกตาสวยงาม และมีเครื่อง
เล่นส้าหรับเด็ก ๆ ในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนมีร้านค้า ร้านอาหารมากมายให้เลือกรับประทาน และ
ยังมีร้านค้าของฝากของที่ระลึกและเสื อผ้าให้สามารถเดินชอปชมชิมได้อีกมากมาย การจัดแสดงสัตว์
เหล่านี ก็เป็นอีกวิธีในการดึงดูดลูกค้าและผู้ชมให้หยุดพักและเข้าไปในสถานประกอบการของตน ซึ่ง
การจัดแสดงสัตว์เหล่านี บางครั งจัดแสดงอยู่ข้างถนนสายหลักในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ เมื่อมี
ป้ายโฆษณาและมีรูปสัตว์แปลกชนิดต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้คนหยุดพักและเข้าไปยังสถานที่แสดงสัตว์
ของตน ซึ่งบางแห่งสถานที่แสดงสัตว์ข้างถนนเหล่านั นก็สามารถหยุดพักรถและเข้าชมสัตว์ได้ฟรี แต่มี
มุมจ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือของฝากของที่ระลึกส้าหรับผู้เข้าชม แต่บางแห่งก็ต้องซื อตั๋วในการ
เข้าไปถ่ายรูปร่วมกับสัตว์เหล่านั น ซึ่งการจัดแสดงสัตว์ต่างถิ่นดังกล่าวพบทั งกรุงเทพมหานคร เช่น 

                                           
66 ‘อัลปาก้า วิว’ ร้านนั่งชิลล์ กิน-ดื่ม ชมวิวฟาร์มสัตว์, ค้นวันที่ 18 เมษายน 2561 จาก 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000036025  
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ตลาดขวัญเรียม เป็นต้น โดยพบว่าสัตว์ต่างถ่ินที่จะได้รับความสนใจจากผู้ชมและนักท่องเที่ยว คือ เต่า
ซูลคาต้า จิงโจ้ขาวแคระ จิงโจ้แคระควอกก้า (Quokka) ม้าอัลปากา เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ เป็นต้น โดย
ผู้ชมและนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ ทั งสามารถให้อาหารและสัมผัสกับสัตว์ดังกล่าวได้  

 

 
 
ภาพที่ 2.9 การแสดงสัตว์แปลก67 

    
(3)  การจัดนิทรรศการแสดงสัตว์เพ่ือดึงดูดผู้ชมให้เข้ามายังสถาน

ประกอบการ 
ปัจจุบันมีการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในการดึงดูดผู้ชมให้เข้า

มายังสถานประกอบการหรือสถานที่ของตนมากขึ น เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เช่น ตลาดน ้าขวัญเรียม หรือโรงแรม รีสอร์ต ซึ่งรวมถึงคาเฟ่สัตว์ต่าง ๆ ด้วย เพ่ือเป็นการดึงดูดหรือจูง
ใจลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการของตนมากขึ น โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดให้ชมสัตว์ฟรี บางครั ง
ก็ต้องเสียค่าเข้าชมแต่น้อยมาก โดยสถานที่ในการน้าสัตว์เหล่านั นมาแสดงจะมีความเหมือนกันอยู่สอง
แบบคือ เป็นการจัดแสดงสัตว์ในสถานที่ปิด เช่น ในห้างสรรพสินค้า ร้านคาเฟ่สัตว์ และจัดแสดงใน
สถานที่เปิด เช่น ในตลาดนัด ตลาดน ้า เช่น ตลาดน ้าขวัญเรียม หรือโรงแรม รีสอร์ต ฯลฯ โดยสัตว์ที่มี
การน้ามาแสดงมีทั งสัตว์เลี ยง สัตว์ป่า หรือสัตว์ต่างถิ่นโดยมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนุกเพลิดเพลิน

                                           
67 “ต้องไปดู! ทุ่มงบ 20 ล. เนรมิตสัตว์แปลก รวมตัวมากที่สุดในประเทศ,” ไทยรัฐออนไลน์ 

(23 มีนาคม 2559), ค้นวันที่  1 พฤษภาคม 2561 จาก  https://www.thairath.co.th/content 
/594785  
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ให้แก่ผู้ชมยิ่งขึ นด้วยการอนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสและถ่ายภาพใกล้ชิดกับสัตว์เลี ยงสุดน่ารัก 
อาทิ แมวสายพันธุ์มันช์กิ นผสมสฟิงซ์ ชินชิลลา ม้าแคระ นกแก้ว และสัตว์แปลกใหม่ นกทูโคทูแคน 
นกกระจอกเทศเลีย หนูฮิปโปน้อย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 

 
 

ภาพที่ 2.10 งานแสดงสัตว์ในห้างสรรพสินค้า68 
 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่ารูปแบบการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในไทย
นั นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์ไปแสดงตัวในบริเวณสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการหรือกิจการของตนมากขึ น เช่น คาเฟ่สัตว์ การจัดแสดงสัตว์ใน
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์อีก
ประเภทหนึ่งคือการแสดงความสามารถของสัตว์ ซึ่งการแสดงสัตว์ประเภทนี สัตว์ต้ องผ่านการฝึกฝน
อย่างหนักเพ่ือให้ได้มาซึ่งความบันเทิงแก่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครสัตว์ การแสดงละครลิง 
การแสดงช้าง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ในไทยเหล่านั นจะมีหลายรูปแบบ
และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันก็คือเป็นการน้าสัตว์ใช้งานในการจัดแสดงเพ่ือความ
บันเทิง นันทนาการให้แก่ลูกค้าผู้เข้าชมเพ่ือการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการพาณิชย์โดยตรง คือได้รับเงิน

                                           
68 เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งท่ี 3, ค้นวันที่ 1 เมษายน 2561 จาก https://www.the mall 

.co.th/news.../3rd+The+Mall+Pet+Show++The+City+of+Magic   
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โดยตรงจากการน้าสัตว์ไปจัดแสดง หรือเพ่ือการพาณิชย์โดยอ้อมคือได้ประโยชน์อย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
เพ่ือการตลาดในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการเพ่ือซื อสินค้าและบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี ก็
เป็นประโยชน์ที่ถือว่าผู้จัดแสดงสัตว์ได้รับ แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นตามกฎหมาย
ไทยยังไม่มีการก้าหนดให้ต้องขออนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงดังเช่นกฎหมายต่างประเทศแต่อย่างใด  

5)  สวนสัตว์วิทยา (Zoological Parks) 
สวนสัตว์วิทยาหรือสถานที่จัดแสดงสัตว์นอกถิ่นอาศัย ซึ่งการแสดงสัตว์

ประเภทนี  ได้แก่ สวนสัตว์ (Zoos) สวนสัตว์ริมถนน (Roadside Zoos) สวนสัตว์เลี ยง (Petting 
Zoos) ดังต่อไปนี  

สวนสัตว์ (Zoos) สมัยใหม่มักมีการจัดแสดงสัตว์ (Animal Shows) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา และอ้านวยบริการแก่
ประชาชน รวมทั งส่งเสริมและจัดให้มีการบ้ารุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพ่ือมิให้สูญพันธุ์ โดยมี
หน้าที่ส้าคัญคือ 1) การอนุรักษ์ 2) การวิจัย 3) การให้การศึกษา 4) การเป็นสถานที่ส้าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เที่ยวชมเข้ามาเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
สัตว์เลี ยงลูกด้วยน ้านม สัตว์ปีก สัตว์เลื อยคลาน สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก และสัตว์น ้า โดยเน้นให้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ตามถิ่นก้าเนิด (Zoogeographic Theme) ตามสภาพแวดล้อมของกลุ่มสัตว์ 
(Ecological Theme) และตามพฤติกรรม (Behavioural Theme)69 ซึ่งผู้ที่จะเปิดกิจการเป็นสวน
สัตว์ทั งตามกฎหมายไทยและต่างประเทศต้องมีการขออนุญาตก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 

นอกจากสวนสัตว์ดังกล่าวแล้วยังมีรูปแบบการแสดงสัตว์ที่มีลัก ษณะ
เหมือนกับสวนสัตว์แต่ผู้ประกอบการเหล่านั นมีเพียงจุดประสงค์ในการประกอบการเชิงพาณิชย์ 
(Commercial) เท่านั น คือจุดประสงค์ในการมุ่งหาก้าไรจากการน้าสัตว์มาแสดง เช่น สวนสัตว์เลี ยง 
(Petting Zoos) สวนสัตว์ข้างถนน (Roadside Zoos) โดยผู้ประกอบการจัดแสดงสัตว์เหล่านี  ไม่ถือ
ว่าเป็นสวนสัตว์แม้จะมีชื่อเรียกว่าสวนสัตว์ก็ตาม ดังต่อไปนี  

สวนสัตว์ริมถนน (Roadside Zoos)70 คือ ชุดแสดงสัตว์ในกรงที่ใช้ในการ
ดึงดูดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ผ่านไปผ่านมาเพ่ือหยุดพักรถและสามารถเข้าไปชมและให้อาหารสัตว์ ตลอดจน
เล่นกับสัตว์เหล่านั นได้ โดยสวนสัตว์ริมถนน กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุค 50 เพราะ

                                           
69อริยา อรุณินท์, “Edutainment Landscape: ภูมิทัศน์เพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยตลอด

ชีวิต,” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544), ค้นวันที่ 12 
ธันวาคม 2561 จาก http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/edutain.pdf  

70 Tigers in America 2018, Roadside Zoos, Retrieved April 18, 2018 from 
http://www.tigersinamerica.org/roadside.htm  
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ผู้คนเริ่มใช้รถยนต์ในการสัญจรมากยิ่งขึ น โดยในปี พ.ศ. 1960 สวนสัตว์ริมถนนเริ่มมีพัฒนาการจาก
เดิมที่มีเพียงการเลี ยงสัตว์และสัตว์ป่าพื นเมืองเท่านั น พัฒนามาเป็นการน้าสัตว์ต่างถิ่น (Exotic) เข้า
มาในการช่วยดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ น โดยรูปแบบในสวนสัตว์ริมถนนเป็นธุรกิจที่ใช้เสือ และสัตว์แปลก
ใหม่จากต่างถิ่นเพ่ือดึงดูดความสนใจไปที่กิจกรรมหลักของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกลั่นเหล้า
องุ่น หรือที่พักพร้อมอาหารเช้า ไปยังป้ายรถเมล์หรือตลาดนัด แต่ปัญหาพบว่าหากสัตว์ของพวกเขา
ป่วยหรือตายพวกเขาก็ทิ งมันและไปซื อสัตว์ตัวใหม่เข้ามาแทน แม้ว่าพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าสวนสัตว์ 
แต่สวนสัตว์ริมถนนก็ไม่ได้รับการรับรองโดยสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า (AZA) เพราะ
ปัญหาในด้านมาตรฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอแก่สัตว์ คือสัตว์ต้องอยู่ในกรงซี่ที่ไม่มี
พื นที่ทางธรรมชาติให้แก่สัตว์ ตลอดจนอาหาร น ้าและการดูแลรักษา สัตวแพทย์ที่ไม่เพียงพอ โดย
พบว่าเสือโคร่งที่โตเต็มที่น ้าหนัก 500 ปอนด์ถูกจัดแสดงไว้ในกรงขังที่มีพื นที่เพียง 4 x 8 เมตร ตลอด 
24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ตลอดชีวิตของพวกมัน ทั งสัตว์อ่ืน ๆ ก็มักจะแออัดและมีการน้าสัตว์คนละ
สายพันธุ์หรือสัตว์กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันมาอยู่รวมกัน ต่อมาสถานที่ท่องเที่ยวริมถนนเหล่านี มีจ้านวน
สัตว์สายพันธุ์ชนิดต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ น จึงเริ่มโฆษณาว่าตัวเองเป็นเขตรักษาพันธุ์ แต่เขตรักษาพันธุ์ที่
แท้จริงจะไม่ได้เพาะพันธุ์หรือซื อหรือขายสัตว์ แต่พวกเขามีหน้าที่เพียงให้การดูแลสัตว์เหล่านั นตลอด
ชีวิต และมีคอก กรงขนาดใหญ่และอาหารทั งโภชนาการที่เหมาะสมส้าหรับส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สัตว์ รวมถึงมีสัตวแพทย์ส้าหรับสัตว์ของพวกเขาด้วย  

ถึงแม้ว่าสวนสัตว์ริมถนนเหล่านี จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนสัตว์จาก
องค์กรสวนสัตว์ก็ตาม แต่การจะจัดแสดงสัตว์ในลักษณะแบบนี ได้ก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐก่อนจึง
จะด้าเนินการได ้
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ภาพที่ 2.11 สวนสัตว์ริมถนน (Roadside Zoo)71 
     

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการแสดงสัตว์ประเภทนี กับไทยอาจเทียบได้กับการ
จัดแสดงสัตว์ในวัด หรือท่ีนักท่องเที่ยวเรียกวัดเสือ  

การจัดแสดงสัตว์ในวัดนั นเริ่มต้นเดิมทีเนื่องจากมีประชาชนที่ซื อหรือน้า
สัตว์ไปเลี ยงแล้ว เมื่อต่อมาเบื่อหรือไม่สามารถเลี ยงสัตว์เหล่านั นต่อไปได้จึงน้ามาทิ งไว้ที่วัดหรือมอบให้
วัด ไม่ต่างอะไรกับสุนัขและแมว เมื่อวัดไม่สามารถปฏิเสธได้จึงต้องรับมอบและเลี ยงดูตาม อัตภาพ 
เช่น เสือ หมี จระเข้ กระต่าย เต่า ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั งสัตว์เลี ยงและสัตว์ป่า ดังนั นเมื่อวัดไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์และการดูแลสัตว์ ทั งยังไม่มีงบประมาณในการดูแล จึงเกิดปัญหา  
หลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่คับแคบ เล็ก พื นที่ไม่เพียงพอท้าให้สัตว์ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได้เต็มที่ เช่น ที่อยู่อาศัยของหมี ก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์ ตลอดจนไม่มี
สัตวแพทย์ในการดูแลเป็นประจ้า และไม่มีการท้าความสะอาดกรงขังที่เพียงพอท้าให้สัตว์ต้องประสบ
ปัญหาสุขภาพ บางครั งสัตว์เหล่านั นเมื่อโตเต็มวัยหรือช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็มีนิสัยดุร้ายเมื่อกรงหรือคอก
ไม่เหมาะสมท้าให้สัตว์เหล่านั นท้าร้ายผู้คนได้ ในขณะเดียวกันเมื่อที่อยู่อาศัยไม่สามารถปกป้องสัตว์
จากผู้ชมได้ บางครั งสัตว์ก็ถูกกลั่นแกล้งจากผู้เข้าชมสัตว์เหล่านั น  

                                           
71 PETA, Highway Hellholes: 15 Roadside Zoos on the Blacklist, Retrieved 

April 18, 2018 from https://www.peta.org/living/entertainment/roadside-zoos-facts/   
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ในขณะที่บางวัดสามารถน้าเงินบริจาคมาบริหารจัดการดูแลสัตว์ได้ สัตว์ก็
ได้รับอาหารที่สมบูรณ์มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดและมีสัตวแพทย์ประจ้าท้าให้สัตว์ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
แต่เนื่องจากเสือเป็นสัตว์ที่ต้องการอาหารจ้านวนมาก ดังนั นการอาศัยเพียงเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว
ในการน้ามาเลี ยงเสือคงไม่เพียงพอ ประกอบกับเมื่อมีเสืออยู่ในวัดท้าให้มีผู้เข้ามาชมเสือที่วัดมากขึ น
และผู้เข้าชมก็พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าเข้าชม ท้าให้พัฒนาการวัดเสือเปลี่ยนไปเป็นสวนสัตว์ที่มีความ
แปลกจากสวนสัตว์ทั่วไป คือมีพระเป็นผู้ดูแลเสือและผู้เข้าชมสามารถใกล้ชิดกับเสือได้มากกว่าสวน
สัตว์ทั่วไป ทั งยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเสือมากขึ น สามารถดึงดูดผู้ชมและครอบครัวให้เข้ามายัง
วัดเสือที่เกี่ยวกับเสือมากขึ น เช่น การป้อนนมลูกเสือ ดูเสือกินอาหาร และสิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด
คือการถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเสือ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวัดไม่ได้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์และกิจ
ของสงฆ์และไทยไม่มีกฎหมายโดยตรงในการก้ากับดูแลการน้าสัตว์เหล่านี มาแสดง จึงเกิดช่องว่างให้ผู้
ที่เห็นถึงประโยชน์จากการใช้สัตว์เหล่านี มาแสดง บางวัดจึงไปขออนุญาตจัดตั งเป็นสวนสัตว์สาธารณะ 
ซึ่งสามารถครอบครองและเพาะพันธุ์สัตว์ป่าได้อย่างไม่จ้ากัด ดังนั นจึงท้าให้เห็นว่าท้าไมวัดที่จัดตั งเป็น
สวนเสือจึงมีปริมาณเสือเพ่ิมขึ นจากตอนแรกที่มีคนน้ามาบริจาค กลายเป็นสถานที่ขยายพันธุ์สัตว์เช่น
เสือ อย่างขาดการควบคุมที่เหมาะสม เมื่อวัดกลายเป็นธุรกิจสวนเสือซึ่งมีปริมาณมากและการดูแล
อาจไม่ทั่วถึง ตลอดจนวิธีการน้าสัตว์ออกมาแสดงเพ่ือความบันเทิงแก่ผู้เข้าชมเพียงอย่างเดียวไม่
ค้านึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่สัตว์จึงท้าให้ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศทารุณกรรมสัตว์จน
เกิดเป็นข่าวไปทั่วโลก มีบางเว็บไซต์รณรงค์ต่อต้านการมาเที่ยวเมืองไทยอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ตลอดจนยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนในการเข้าใกล้
สัตว์มากเกินไป เช่น ถ่ายรูปเซลฟ่ีเสือ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวท้าให้มีการปิดสวนเสือบางแห่งใน
ไทย เช่น สวนเสือวัดหลวงตามหาบัว แต่ก็ยังมีสถานที่อ่ืน ๆ ที่น้าเสือและสัตว์อ่ืน ๆ มาจัดแสดงเพ่ือ
การพาณิชย์ในลักษณะเดียวกันนี  
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ภาพที่ 2.12 วัดเสือ72 
 

สวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoo) หรือบางแห่งเรียกว่า ฟาร์มส้าหรับเด็กหรือ
ฟาร์มเลี ยงสัตว์ โดย Petting Zoo จะมีลักษณะเป็นการรวมกันของสัตว์เลี ยงน่ารักและสัตว์ป่าบาง
พันธุ์ที่มีความดุร้ายหรือเป็นลูกสัตว์ที่มีความน่ารัก โดยผู้ชมสามารถที่จะสัมผัส กอด ให้อาหารสัตว์ 
และป้อนนมลูกสัตว์ได้ ด้วยเหตุนี  Petting Zoo จึงแตกต่างจากสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ผู้ชมได้แต่เพียง
มองสัตว์ผ่านกรงหรือคอกที่ล้อมรอบสัตว์เท่านั น แต่ปัจจุบันสวนสัตว์หลายแห่งก็จัดให้มีบริเวณ 
Petting Zoo อยู่ภายในสวนสัตว์ด้วย เพื่อดึงดูดผู้ชมโดยเฉพาะเด็ก ๆ และครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
 
 

                                           
72 “อธิบดีฯ เซ็นแล้ว! ตั งสวนสัตว์วัดเสือเมืองกาญจน์ เอ็นจีโอฮ่ึม คดีเก่ายังไม่เคลียร์ ,” 

ไทยรัฐออนไลน์  (25 เมษายน 2559), ค้นวันที่  22 เมษายน 2561 จาก  https://www.thai 
rath.co.th/content/610899 
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ภาพที่ 2.13 สวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoos)73 
 

แม้ลักษณะของการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหล่านั นจะมีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัตว์ในสวนสนุก การแสดงความสามารถของสัตว์ การจัด
แสดงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม การจัดแสดงสัตว์เพ่ือส่งเสริมการตลาด และซูลอจิเคิลพาร์ก แต่ที่เหมือนกันก็
คือการแสดงสัตว์เหล่านั นเพ่ือความบันเทิง นันทนาการของมนุษย์ โดยผู้จัดแสดงสัตว์มีจุดประสงค์
เพ่ือหาผลประโยชน์และผลก้าไรจากการน้าสัตว์เหล่านั นมาแสดง โดยประโยชน์ดังกล่าวอาจได้รับเป็น
เงินจากค่าเข้าชมโดยตรงหรือประโยชน์โดยอ้อม คือเพ่ือการตลาดในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังสถาน
ประกอบการเพ่ือซื อสินค้าหรือบริการของตน เป็นต้น  

                                           
73 Debbie DoLittle’s Indoor Petting Zoo, Retrieved April 18, 2018 from https 

://www.yelp.com/biz/debbie-dolittles-indoor-petting-zoo-tacoma?osq=Petting+Zoo& start=40  
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6)  การแสดงการต่อสู้สัตว์ (Animal Fighting Ventures) การแสดงการ
ต่อสู้สัตว์อาทิ เช่น การต่อสู้กับสุนัข (Dog Fighting) การชนไก่  (Cockfighting) หรือการสู้ วัว 
(Bullfighting) ซึ่งการแสดงการต่อสู้สัตว์เหล่านี บางประเทศสามารถท้าได้ แต่ในบางประเทศถือว่า
เป็นสิ่งผิดกฎหมายห้ามโดยเด็ดขาด เช่นสหรัฐอเมริกา  

7)  ม้าโชว์ (Horse Shows) 
การแสดงม้าโชว์ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขัน ที่ประกอบด้วยชุดของการแสดงที่

แตกต่างกันเรียกว่า คลาส ได้แก่ การขับขี่แบบผสมผสาน ขี่ความอดทน ตื่นตัว โชว์การกระโดด 
ตลอดจน กีฬาขี่ม้าพาราลิมปิกส้าหรับนักกีฬาที่มีความพิการ การแข่งขันประเภทนี มีขึ นเพ่ือรับรางวัล
และมักจะเป็นเงินรางวัล โดยการแข่งขันมีตั งแต่ระดับทั งท้องถิ่น ระดับนานาชาติ ไปถึงระทั่วโลก 

8)  การแสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล (Marine Mammal Shows) 
การแสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล รวมถึง การแสดง (Display) หรือ

การแสดงความสามารถ (Performance) ของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล เช่น หมีขั วโลก (Polar 
Bears) นากทะเล (Sea Otters) วาฬ (Whales) โลมา (Porpoises or Dolphins) พะยูน (Dugongs) 
แมวน ้า (Seals) สิงโตทะเล (Sea Lions) และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมอ่ืน ๆ  

9)  การแสดงสัตว์เลี ยง (Pet Shows) 
การแสดงสัตว์เลี ยง เช่น  การแสดงสุนัข การแสดงแมว และการแสดง

กระต่าย เป็นการจัดแสดงส้าหรับผู้เพาะพันธุ์และผู้ที่ชื่นชอบการผสมพันธุ์สัตว์เหล่านั น และการแสดง
ประเภทนี ยังมีการจัดประกวดเพ่ือแข่งขัน หากผู้ใดชนะก็จะได้รับรางวัล เช่นการประกวดสุนัขพันธุ์แท้
แต่ละสายพันธุ์ การประกวดแมว  เช่น งาน Westminster Kennel Club Dog Show จัดขึ นทุกปี
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2420 มีสุนัขมากกว่า 300,000 ตัวได้รับการจัดอันดับจากกรรมการ 134 คน ซึ่งงานนี มี
การแสดงมาแล้วถึง 134 ครั งจนถึงปัจจุบัน 

10)  การแสดงความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos) 
การแสดงความสามารถในการขี่ม้า เป็นกีฬาที่มีการแข่งขัน โดยเกิดขึ นจาก

การท้างานในการควบคุมฝูงปศุสัตว์ในสเปนเม็กซิโกและอเมริกากลาง อเมริกาใต้ อเมริกาใต้ แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขึ นอยู่กับทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับการท้างาน และต่อมาจึงเรียกว่า 
คาวบอย แต่ในปัจจุบันนี เป็นกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับม้าและปศุสัตว์อ่ืน ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือ
ทดสอบทักษะและความเร็วของคาวบอย  

สรุปประเภทของการแสดงสัตว์ที่ต้องขอใบอนุญาต หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง หรือต้องห้ามมิให้ท้าการจัดแสดง ของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และไทย ดังต่อไปนี  
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ตารางที ่ 2.1  สรุปประเภทของการแสดงสัตว์ที่ต้องขอใบอนุญาต หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง หรือต้องห้ามมิให้ท้าการจัดแสดง ของสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลียและไทย 

 

ประเภทของการแสดง  
(Types of Shows) 

ใบอนุญาต ยกเว้น ห้าม 

1) การแสดงสัตว์ในสวนสนุก (Amusement Parks)  USA. /Aus.   
2 ) การแสดงความสามารถของสัตว์  (Animal 

Performances)  
USA. /Aus.   

3 ) การแสดงสัตว์ เลี ยงในฟาร์ม  (Farm Animal 
Exhibitions)  

 USA. 
/Aus. 

 

4) การจัดแสดงเพ่ือส่งเสริมการขาย (Promotional 
Exhibits)  

USA. /Aus.   

5) สวนสัตว์วิทยา (Zoological Parks)     
สวนสัตว์ (Zoos) USA. /Aus. 

/Thai. 
  

สวนสัตว์ข้างถนน (Roadside Zoos) USA. /Aus.   
สวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoos) USA. /Aus.   

6 ) ก ารแส ด งก ารต่ อ สู้ สั ต ว์  (Animal Fighting 
Ventures)  

  USA. 
/Aus. 

7) การแสดงการขี่ม้า (Horse Shows)   USA. 
/Aus. 

 

8) การแสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล          
(Marine Mammal Shows)  

USA. /Aus.   

9) การแสดงสัตว์เลี ยง (Pet Shows)   USA. 
/Aus. 

 

10) การแสดงความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos)  USA. 
/Aus. 

 

 
หมายเหตุ: USA. = สหรัฐอเมริกา/ Aus. = ออสเตรเลีย/ Thai. = ไทย 
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จากตารางที่ 2.1 สรุปประเภทของการแสดงสัตว์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ากิจการหรือธุรกิจที่
เกี่ยวกับการแสดงสัตว์ ประเภทสวนสัตว์วิทยา (Zoological Parks) เช่น สวนสัตว์ (Zoos) สวนสัตว์
ข้างถนน (Roadside Zoos) และสวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoos) ตลอดจนกิจการประเภทการแสดง
ความสามารถของสัตว์ (Businesses With Performing Animals) เช่น ละครสัตว์ (Circus) การ
แสดงสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล (Marine Mammal Shows) หรือกิจการแสดงสัตว์ที่ไม่มีการ
แสดงความสามารถของสัตว์ (Businesses With Nonperforming Animal) อาทิเช่น การแสดงสัตว์
เพ่ือส่งเสริมการตลาด (Promotional Exhibits) กิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประเภทนี ใน
ต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียนั นต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ในขณะ
ทีไ่ทยกฎหมายก้าหนดเฉพาะกิจการสวนสัตว์สาธารณะเท่านั นที่ต้องมีการขอใบอนุญาต 

ส่วนการแสดงสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์จะเป็นกิจกรรมการ
แข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ (Competition or Contest Involving Animals) เช่น 
การแสดงความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos) การแสดงการขี่ม้า (Horse Shows) การแสดงสัตว์เลี ยง 
(Pet Shows) หรือการแสดงสัตว์ส้าหรับการขายเท่านั น  

ส่วนประเภทการแสดงที่กฎหมายห้ามคือการแสดงการต่อสู้สัตว์  (Animal Fighting 
Ventures) โดยในบางประเทศห้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการแสดงการต่อสู้สัตว์ประเภทใด เช่น
สหรัฐอเมริกา ส่วนบางประเทศการต่อสู้สัตว์บ้างชนิดที่เป็นลักษณะตามประเพณีหรือวัฒนธรรมได้รับ
การยกเว้นให้ท้าได้ เช่นการชนไก่ในไทย 

 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ 

 เมื่อกล่าวถึงการคุ้มครองสัตว์มีความจ้าเป็นต้องศึกษาถึงพัฒนาการทางแนวคิดเกี่ยวกับ
สถานภาพของสัตว์ในสังคม ที่พัฒนามาเป็นหลักสิทธิสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ จนกลายมาเป็น
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี  
 

2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคม 
Margit Livingston ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ สัตว์

อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของมนุษย์ สัตว์เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของมนุษย์ และสัตว์แยกจาก
ผลประโยชน์ของมนุษย์แต่สัตว์เท่าเทียมกับมนุษย์ ดังต่อไปนี  
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2.2.1.1 สัตว์อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของมนุษย์74  
ส่วนใหญ่ปรัชญาโบราณและสมัยใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติที่ส้าคัญของสัตว์เกิดขึ นจาก

งานเขียนของอริสโตเติลและเซนต์ โดยอริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่ามนุษย์เท่านั นที่มีคุณธรรมและมี
เหตุผล ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ เพราะมนุษย์สามารถรู้ผิดชอบชั่วดีจึงเป็นกุญแจส้าคัญในการแยกแยะ
ความแตกต่างของมนุษย์จากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งท้าให้เกิดครอบครัวและสังคม มนุษย์จึงมีสถานภาพที่
พิเศษกว่าสัตว์ เพราะมนุษย์มีเหตุผล ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต่้ากว่าต้องเป็นทาสโดยธรรมชาติ และเป็น
สิ่งที่ดีกว่าส้าหรับประเภทต่้าเหล่านั นทั งหมดควรอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย การ
ปกครองในระบอบนี เป็นที่รู้จักกันดีว่า กลุ่มผู้มีการศึกษานั นเปรียบเสมือนกับห่วงโซ่ที่ส้าคัญที่สุดใน
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในระดับต่้ากว่าในห่วงโซ่ ได้ถูกสร้างขึ นมา
เพ่ือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับเหนือกว่า เช่น พืช ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ต้นหญ้า ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือเป็น
อาหารของสัตว์ ส่วนสัตว์เองก็ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม และเป็นเครื่องมือต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ ตลอดจนข้าทาสบริวารเองก็ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือ
เจ้านาย ผู้หญิงถูกสร้างขึ นมาเพ่ือผู้ชาย ส่วนผู้ชายที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ก็ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือพระเจ้า
เท่านั น จากหลักปรัชญาของอริสโตเติลดังกล่าวนี  สัตว์จึงเหมือนข้าทาสบริวารมาแต่ก้าเนิด ซึ่งถูก
สร้างและมีอยู่เพ่ือมนุษย์ไว้ใช้ประโยชน์ ตลอดจนในยุคโรมันนักคิดคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ออริเจน 
(Origen) ได้กล่าวในท้านองเดียวกันว่า แม้กระทั่งสัตว์ที่ป่าเถื่อนที่สุดก็ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือรับใช้มนุษย์ 
ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าทรงมุ่งดูแลเอาใจใส่เฉพาะสิ่งที่มีเหตุและผลเท่านั น นั่นก็คือมนุษย์ ส่วน
สัตว์ไร้ซึ่งเหตุและผลจึงถูกสร้างขึ นมาเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ แต่สัตว์ก็ได้รับผลพลอยได้ที่มี
ความส้าคัญเป็นล้าดับรองลงมาจากมนุษย์นั่นเอง  

งานเขียนของชาวยิวและคริสเตียนในยุคแรก ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อมุมมองทางปรัชญา
เกี่ยวกับสัตว์บ่อย ๆ ก็ได้สนับสนุนความคิดที่ว่ามนุษย์เหนือกว่าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
เรื่องใช้ประโยชน์จากสัตว์อย่างไรก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดต่อสัตว์ แต่งานเขียนเหล่านี เป็นที่
ถกเถียงกันถึงสิทธิที่พระเจ้าให้ไว้เพ่ือพิชิตสัตว์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในเรื่องราวการ
สร้างพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงให้กองก้าลังของมนุษย์ และต่อมาในข้อตกลงกับโนอาห์ พระเจ้าทรงให้
อ้านาจปกครองสัตว์ พันธสัญญาใหม่ยังย ้าความคิดที่ว่า ชีวิตมนุษย์มีค่าเกินกว่าชีวิตสัตว์ใด ๆ 
ตัวอย่างเช่นพระเยซูได้บันทึกว่า เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามากกว่า “นก” หรือ “นกกระจอก” เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามในงานเขียนของนักปรัชญาและผู้สอนศาสนาหลายคนในยุคต่อมา ก็ได้
มีความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ในท้านองเดียวกันกับสมัยกรีกโรมัน กล่าวคือมนุษย์เป็น

                                           
74  ศรัญญา แจ้งข้า , ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 22-25.  
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สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติ จึงสามารถใช้สัตว์ท้าอะไรก็ได้ในอ้านาจของตน ซึ่งรวมถึงการท้าร้ายทารุณ
สัตว์ ทั งนี เป็นผลมาจากการตีความคัมภีร์ในศาสนายิวและศาสนาคริสต์แล้วเห็นว่า พระเจ้าในปฐม
กาลได้ทรงกล่าวอย่างชัดเจนว่า ให้มนุษย์ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธรรมชาติ พระเจ้าได้ให้
มนุษย์นั นมีอ้านาจเหนือสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่อาศัยบนโลก สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั น มีไว้ส้าหรับ
มนุษย์ ฉะนั น มนุษย์เท่านั นจึงมีคุณค่าในตัวเอง สิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อน้าประโยชน์
มาสู่มนุษย์ ดังนั นความถูกผิดของจริยธรรมของการกระท้าจ้ากัดอยู่ในขอบเขตของการกระท้าระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั น หน้าที่หรือพันธะทางจริยธรรมที่มนุษย์พึงมีหน้าที่และพันธะต่อมนุษย์
ด้วยกันเท่านั น  

ส่วน เซนต์ โทมัส อไควนัส (Saint Thomas Aquinas) ได้น้าแนวคิดของอริสโตเติล 
มาใช้ตีความค้าสอนของศาสนาคริสต์ โดยเน้นเรื่องความมีเหตุผลส้าคัญและจะเป็นกุญแจแยกคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน ทั งนี  เซนต์ โทมัส อไควนัส ยังเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุและผล
เท่านั นที่จะสามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างผิดชอบชั่วดีได้ ซึ่งสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเหตุผล จึง
ไม่มีความสามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้ และผลสืบเนื่องมาจากการอยู่เหนือสัตว์ อ่ืนของมนุษย์ ท้าให้
มนุษย์สามารถใช้สัตว์อย่างไรก็ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นอาหาร ใช้แรงงาน เลี ยงไว้เป็นเพ่ือน 
ตลอดจนการฆ่าสัตว์ด้วย เซนต์ โทมัส อไควนัส เห็นว่า การฆ่าสัตว์ไม่ใช่เรื่องบาป โดยเขาอ้างว่า 
สิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าย่อมต้องรับใช้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าในทุก ๆ ด้าน ทั งมนุษย์ก็อยู่ใน
ต้าแหน่งสูงสุดของสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ นมา ดังนั น สิ่งต่าง ๆ ในโลกที่ด้อยกว่าจึงเกิดมาเพ่ือรับใช้มนุษย์ 
โดยเขายกข้อความในหลายตอนจากคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมาสนับสนุนความคิดของเขา ด้วยเหตุนี เขา
จึงเห็นว่า ไม่บาปที่มนุษย์จะฆ่าสัตว์ สัตว์เหล่านั นมีอยู่ก็เพ่ือรับใช้มนุษย์เป็นไปตามล้าดับของ
ธรรมชาติ จึงสรุปได้ว่า มนุษย์สามารถใช้สัตว์ได้อย่างไม่มีขีดจ้ากัด รวมถึงการฆ่าอย่างทารุณกรรม 
และเขายังได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า หากมีข้อความใดในคัมภีร์ไบเบิลที่ดูเหมือนจะห้ามมนุษย์กระท้า
ทารุณต่อสัตว์หรือห้ามฆ่าสัตว์แล้ว การห้ามเหล่านั นก็มิได้เป็นไปเพราะว่า เป็นการกระท้าท่ีผิดต่อสัตว์ 
แต่ที่ห้ามก็เพ่ือดึงเอาความคิดที่จะกระท้าทารุณต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันออกไปจากจิตใจของคนคนนั น 
และห้ามเพราะเกรงว่า การที่มนุษย์ผู้หนึ่งกระท้าทารุณต่อสัตว์ทั งหลาย จะท้าให้ในที่สุดแล้วเขาจะไป
กระท้าทารุณต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน หรือเพราะการท้าร้ายสัตว์นั นจะน้าไปสู่ความรู้สึกทุกข์ของมนุษย์ 

กรณีแนวคิดของ เซนต์ ออกัสติน (Saint Augustine) นักเทววิทยาทางคริสต์ศาสนา 
เชื่อว่า พันธะหน้าที่หรือความถูกต้องทางศีลธรรมจ้ากัดอยู่ แต่ในแวดวงของมนุษย์เท่านั น เขาได้
กล่าวถึงค้าตรัสของพระเยซูว่าเป็นความคิดที่งมงายที่จะหยุดการฆ่าสัตว์หรือการหยุดยั งจากการ
ท้าลายพืช เพราะไม่มีสิทธิอะไรที่มนุษย์ สัตว์ และพืชมีร่วมกัน จึงไม่จ้าเป็นต้องน้ามาตรฐานการวัด
ความถูกต้องทางศีลธรรมอันเป็นพื นฐานวัดความถูกต้องของการปฏิบัติของมนุษย์ด้วยการวัดการ
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ปฏิบัติของมนุษย์ต่อสัตว์หรือสิ่งต่าง ๆ ในโลกธรรมชาติแต่อย่างใด ดังนั น เซนต์ - ออกัสตินจึงเห็นว่า 
การฆ่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตของสิทธิที่มนุษย์สามารถท้าได้ 

นอกจากนี  เรอเน เดสคาร์ต (René Descartes) ได้สนับสนุนแนวความคิดของ
อริสโตเติลที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเท่านั นที่มีจิตวิญญาณในการใช้เหตุผล โดยเขาได้แสดง
ความเห็นว่า สัตว์ไม่มีจิต สัตว์จึงไม่มีเหตุผล ท้าให้สัตว์ไม่สามารถพูดได้ สัตว์จึงเป็นเพียงเครื่องจักร
เท่านั น เสียงร้องของสัตว์ที่ถูกทรมานหรือถูกท้าร้าย หรือถูกฆ่า ไม่ได้เป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึก
เจ็บปวด เพราะสัตว์ไร้สติ ดังนั นจึงไม่อาจรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้ นอกจากนี  เรอเน เดสคาร์ตยังเชื่อ
อีกว่า พฤติกรรมของสัตว์นั น ถูกครอบคลุมด้วยกฎและหลักการทางจักรวาล ที่ไม่ได้ต่างอะไรไปจาก
กฎและหลักการท้างานของนาฬิกา แม้พฤติกรรมของสัตว์จะซับซ้อนยิ่งกว่านาฬิกาก็ตาม แต่ก็เพราะ
นาฬิกาเป็นกลไกที่มนุษย์สร้างขึ น แต่สัตว์เป็นกลไกที่พระเจ้าสร้างขึ นมา ดังนั นจึงอาจสรุปได้ว่า ใน
มุมมองแนวคิดเรื่องสัตว์ของเขาที่แยกความเป็นมนุษย์กับสัตว์ออกจากกันโดยสิ นเชิง ก็คือสัตว์พูด
ไม่ได้ สัตว์ไม่มีเหตุผล ไม่มีความรู้สึก และจบด้วยไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง การ
ปฏิบัติของมนุษย์ต่อสัตว์ของ เรอเน เดสคาร์ต จึงไม่จ้าเป็นต้องมีกติกาทางศีลธรรมเข้ามาบงการ
เกี่ยวข้อง 

ในคริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด นักปรัชญาส้านักกฎหมายธรรมชาติที่ชื่อว่า ซามูเอล ฟิว
เฟนดอร์ฟ (Samuel Pufendorf) มีความเห็นว่า โดยเนื อแท้แล้วสัตว์ไม่มีสิทธิแต่อย่างใด มีเพียง
มนุษย์เท่านั นที่มีสิทธิอย่างโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ ของมนุษย์ก็ตาม 
และในคริสต์ศตวรรษที่สิบแปด เดวิด ฮูม (David Hume) ยังได้กล่าวย ้าอีกว่า เนื่องจากมนุษย์ไม่มี
สังคมกับสัตว์ ดังนั นสัตว์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับมนุษย์ โดยความเกี่ยวพันกับ
สัตว์ในปัจจุบันไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสังคม ท้าให้คาดคะเนระดับในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียม
ไม่ได้ มนุษย์ย่อมมีอ้านาจบังคับสั่งการสัตว์ ขณะที่สัตว์ต้องเชื่อฟังเหมือนทาส ในคริสต์ศตวรรษที่สิบ
เก้า มีนักปรัชญาโจฮันน์ ฟิคเต และเฮนรี่ ไซตวิค (Johan Fichte and Henry Sidgwick) ให้แสดง
ความคิดเห็นว่า สัตว์ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอิสระ แต่สัตว์เป็นเสมือนทรัพย์สินของมนุษย์ และเห็นว่าสัตว์บาง
ชนิดที่ถูกมนุษย์น้าไปใช้นั น มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่มีหน้าที่ใด ๆ ต่อสัตว์ การเป็นเจ้าของสัตว์อาจท้าได้
โดยการจ้ากัดให้สัตว์อยู่ในพื นท่ีและความควบคุมของตน 

ด้วยเหตุนี  มุมมองที่มีต่อสถานะของสัตว์ตามแนวความคิดในช่วงคริสต์ศตวรรษ 
แรก ๆ นั นจะเห็นได้ว่า สัตว์ไม่มีคุณค่าหรือสถานะทางศีลธรรมใด ๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองจาก 
มนุษย์ เนื่องจากสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ความปรารถนา ไม่มีภาษา ดังนั นจึงท้าให้
สัตว์ไม่สามารถมีความพึงพอใจและมีเหตุผลได้ สัตว์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าหรือต่้ากว่ามนุษย์ มี
หน้าที่ต้องรับใช้และเป็นผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์เท่านั น คุณค่าของสัตว์จึงอยู่ที่การท้าประโยชน์ให้แก่
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มนุษย์ โดยมนุษย์สามารถกระท้าอย่างไรต่อสัตว์นั นก็ได้ ฉะนั น จากแนวความคิดดังกล่าวสามารถสรุป
ไดค้วามว่าสัตว์อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของมนุษย์ 

2.2.1.2  สัตว์เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของมนุษย์75 
ถึงแม้ว่าในยุคเดียวกันนั นจะมีนักปรัชญาและศาสนาหลาย ๆ คนจะให้ความส้าคัญ

ว่า มนุษย์อยู่เหนือสัตว์ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็มีนักปรัชญาและศาสนาอีกหลายคนในยุคเดียวกันที่
คัดค้าน ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวความคิดช่วงแรกๆ ซึ่งเห็นว่ามนุษย์นั นไม่ควรที่จะมองสัตว์ว่าเป็น
เหมือนกับทรัพย์สินสิ่งของ โดยมีนักปรัชญาบางท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้สัตว์จะไม่มีสิทธิใด ๆ อย่างเต็มที่
ในทางศีลธรรมตลอดจนไม่มีสิทธิทางกฎหมายก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่ควรถูกทารุณโดยไม่จ้าเป็ น 
นอกจากนี ยังเห็นว่า เพียงเพราะเหตุผลที่มนุษย์มีความสามารถท่ีจะควบคุมและท้าลายสัตว์ได้ เราก็ไม่
ควรใช้อ้านาจหรือใช้ความสามารถนั นอย่างไม่จ้าเป็น เช่น มิ เกล เดอ มงตาจ์น (Michel De 
Montaigne) ได้ยอมรับว่า เขาชอบล่าสัตว์มากและมีความตื่นเต้นทุกครั งที่ไปล่าสัตว์  แต่ในเวลา
เดียวกัน เขายอมรับว่าเขามีความรู้สึกรังเกียจในพฤติกรรมการทารุณสัตว์ของเขาเอง เพราะเขาเห็นว่า 
การทารุณสัตว์อย่างไม่ยั งคิดและท้าอย่างซ ้า ๆ ท้าให้คนนั นมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะกระท้า
ทารุณต่อมนุษย์คนอื่น ๆ ได้เช่นกัน 

นักปรัชญาหลายคนเริ่มมีความเห็นว่า การทารุณสัตว์อย่างขาดสติเป็นการลดระดับ
ความเป็นมนุษย์ และเป็นการกระท้าที่ผิดหรือเป็นความชั่วร้าย แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยังคง
ยอมรับว่า สัตว์เป็นทรัพย์สินของมนุษย์ ท้าให้มนุษย์มีอ้านาจเหนือสัตว์ แต่มนุษย์ก็จะต้องใช้ประโยชน์
จากสัตว์เท่าที่จ้าเป็นจริง ๆ เท่านั น เช่น จอห์น ล็อก (John Locke) มีความเห็นว่า ไม่ว่าเป็นใครก็
ตาม ไม่สามารถจะท้าลายตัวเองหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองได้หรือไปท้ากับ
ทรัพย์สินของตนก็ไม่สามารถท้าได้เช่นกัน ยกเว้นเมื่อใช้อย่างมีคุณธรรม ส่วน อเล็กซานเดอร์ โปป 
(Alexander Pope) ได้กล่าวย ้าความคิดนี ว่า มนุษย์เราไม่ควรตัดสิทธิของสัตว์ ในการที่มีชีวิตหรือ
ด้าเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็อาจมีสิทธิที่จะท้าลายหากสัตว์นั นเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษย์หรือ
ในกรณีอ่ืน 

ส้าหรับงานเขียนทางศาสนาก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า เริ่มมีมุมมองในเรื่องสถานะของ
สัตว์ในสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเดียวกันกับงานเขียนทางปรัชญา โดยพบว่าการคุ้มครองสัตว์  
ค่อย ๆ เจริญขึ นทีละน้อย ๆ ในคริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด นักศาสนศาสตร์บางคนเริ่มกล่าวประณาม
ต้าหนิการกระท้าทารุณโหดร้ายต่อสัตว์อย่างไม่จ้าเป็น ซึ่งไม่มีพิษไม่มีภัยหรือท้าอันตรายแก่มนุษย์ 
โดยให้เหตุผลไว้ 3 ประการ ที่ได้จากการตีความคัมภีร์ทางศาสนา ประการที่ 1 คัมภีร์ไบเบิลได้
สนับสนุนให้มนุษย์ปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตากรุณา ที่ว่ามนุษย์มีความชอบธรรมในชีวิตของสัตว์ 

                                           
75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-27.  
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แต่การกระท้าดุร้ายท้าชั่วช้าไม่มีเมตตากรุณาปรานีต่อสัตว์นั นเป็นการทารุณอ้ามหิต และปรากฏใน
ข้อความอ่ืน ๆ ท้านองเดียวกันนี  ประการที่ 2 เห็นว่า พระเจ้าทรงมีความรักให้กับทุก ๆ สิ่งที่ท่านทรง
สร้างขึ นมา ซึ่งรวมถึงมนุษย์และสัตว์ด้วย พระองค์ทรงมอบความรู้สึก ความสามารถในการรับรู้
ความรู้สึกสุขหรือทุกข์ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่สัตว์ด้วย ดังนั นมนุษย์จึงควรปฏิบัติต่อสัตว์
ด้วยความรักความเมตตาและดูแลเอาใจใส่ การกระท้านอกเหนือจากนี  ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อเจตจ้านง
แห่งพระเจ้า และประการสุดท้ายก็เห็นว่ารูปแบบการกระท้าที่เป็นการทารุณสัตว์ไม่มีเหตุผลนั นจะ
น้าไปสู่การกระท้าที่ทารุณต่อมนุษย์ได้ โดยผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ได้ที่ถูกสอนให้รักเพ่ือนบ้าน 
ตลอดจนต้องปฏิบัติกับคนอ่ืนอย่างเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความกรุณา จากแนวคิดดังกล่าวถ้าผู้ที่นับถอืคริสต์
คนใดทารุณต่อสัตว์ก็ถือเป็นการฝ่าฝืนค้าสอนของพระเจ้าโดยตรง การปฏิบัติต่อสัตว์อย่างกรุณาจะ
เป็นสิ่งหนึ่งที่พัฒนาคนคนหนึ่งให้มีแรงกระตุ้นให้ค้านึงถึงเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืนด้วยความรักและเมตตา
กรุณา แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี ยังคงไม่เห็นด้วยว่า สัตว์ชนิดต่าง ๆ จะมีความเสมอภาคกับมนุษย์ 
จะมีสิทธิเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ได้ให้ความส้าคัญต่อความรับผิดชอบแก่สัตว์ที่มนุษย์น้ามาใช้ประโยชน์ 
เพราะสัตว์ขาดลักษณะที่ส้าคัญและจ้าเป็นซึ่งก็คือ มโนคติเกี่ยวกับความดีความชั่ว ความยุติธรรม โดย
มนุษย์เท่านั นที่ได้รับสิทธิในความยุติธรรม ตลอดจนความเสมอภาค ส่วนสัตว์นั นไม่สามารถมีส่วนนี ได้
ในสัญญาประชาคมของมนุษย์ ทั งสัตว์ยังไม่อาจมีสิทธิขั นพื นฐานใดๆดังเช่นมนุษย์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่มีหนี บุญคุณและหน้าที่ใด ๆ ต่อสัตว์ แม้สัตว์ในความ
คิดเห็นนี จะไม่สามารถเข้าร่วมสัญญาประชาคมกับมนุษย์ได้ก็ตาม นอกจากนี ยังเห็นว่าการทารุณกรรม
ต่อสัตว์ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง เนื่องจากสัตว์มีความสามารถในการรับรู้ สัตว์มีความรู้สึกและมี
ความเจ็บปวด จากรูปแบบชีวิตของสัตว์ สัตว์สามารถแสดงความรู้สึกในการเรียกร้องเพ่ือให้มนุษย์ที่มี
ศีลธรรมเท่านั นมีความเห็นอกเห็นใจ เขาจึงกล่าวสรุปว่า สัตว์ควรได้รับความเห็นอกเห็นใจจากมนุษย์ 
เพราะมนุษย์สามารถท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานได้ ถึงแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของมนุษย์ที่จะ
ปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรม แต่โดยเนื อแท้แล้วเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลสัตว์ให้
เจริญเติบโต 

ด้วยเหตุนี  อาจกล่าวได้ว่า นักปรัชญาและศาสนาในแนวความคิดนี ได้ริเริ่มมีมุมมอง
แนวความคิดที่เปลี่ยนไปจากแนวความคิดแรกโดยสิ นเชิง แต่อย่างไรก็ตามพวกเขามองว่ามนุษย์ยังคง
เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล เพราะมนุษย์มีความสามารถที่จะครอบครองและอยู่เหนือสรรพ 
สัตว์ทั งปวง แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ในฐานะผู้ที่มีศีลธรรมไม่ควรใช้สัตว์เพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์
อย่างไม่จ้าเป็น หากมนุษย์จ้าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์ก็ควรใช้อย่างเหมาะสมตามความจ้าเป็นเท่านั น ไม่
ควรใช้สัตว์โดยสร้างความทุกข์ทรมานหรือทารุณกรรมซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ใช้นั น เพราะมนุษย์อาจเอาพฤติกรรมที่กระท้าต่อสัตว์เหล่านั นมากระท้าต่อมนุษย์ด้วยกันได้ และ
นอกจากนี  ยอมรับว่าการใช้สัตว์เพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์นั น คุณค่าของสัตว์ควรถูกอ้างจากมนุษย์ 
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ผู้กระท้าได้ สัตว์นั นมิได้มีอยู่หรือเกิดขึ นมาเพ่ือรับใช้มนุษย์เท่านั น แต่สัตว์มีค่าควรแก่การมีอยู่ในตัว
ของมันเอง จึงสรุปได้ว่าสัตว์เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของมนุษย์ในลักษณะที่มนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อ
สัตว์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมนุษย์มีศีลธรรมในการปฏิบัติต่อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพึงพอใจหรือ
ทุกข์ และมีสภาวะทางจิตอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าตามแนวความคิดนี ท้าให้
เกิดความขัดแย้งกันระหว่างท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ โดยท่าทีหนึ่งเห็นว่ามนุษย์สามารถใช้ประโยชน์
จากสัตว์ได้ ในขณะที่อีกท่าทีหนึ่งเห็นว่า มนุษย์ควรปกป้องคุ้มครองให้ความรักความห่วงใยและดูแล
เอาใจใส่สัตว์นั นด้วย 

2.2.1.3  สัตว์แยกจากผลประโยชน์ของมนุษย์ โดยสัตว์เท่าเทียมกับมนุษย์76 
ท่ามกลางกระแสความคิดทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ก้าลังเติบโตขึ นเรื่อย ๆ ได้มี

กระแสความคิดอีกแนวหนึ่งที่มองโลกอย่างเป็นระบบระเบียบและมีแบบแผนในตัวเองที่มนุษย์ควร
พยายามที่จะเข้าใจ ให้ความเคารพ และปกป้องรักษาสิ่งต่าง ๆ นักปรัชญาหลายคนเริ่มเห็นตระหนัก
ถึงความเป็นไปได้และความถูกต้องในการขยายอาณาจักรทางศีลธรรมให้ครอบคลุมไปถึงการดูแลสัตว์
ด้วย โดยอ้างความสามารถในการรับรู้ การมีความรู้สึกเจ็บปวด การสามารถรับความสุขและความ
ทุกขข์องสัตว์ ว่าเป็นลักษณะที่บ่งบอกความส้าคัญทางศีลธรรมของมนุษย์ที่ต้องมีต่อสัตว์ เช่น ในกลุ่ม
เอปิคิวเรียน (Epicurean) หรือนักปรัชญาส้านักประโยชน์นิยม อาทิ เจอเรมี เบนธัม  (Jeremy 
Bentham) และปีเตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) 

นักปรัชญาทางศาสนาหลายคนเห็นว่า สัตว์แม้ว่าจะมีคุณค่าแตกต่างจากมนุษย์ แต่ก็
สมควรได้รับการคุ้มครอง เช่น เบิร์ตทรันด์ รัซเซล (Bertrand Russel) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลใดที่จะ
กล่ าวได้ว่ า คุณค่าของมนุษย์จะส้ าคัญกว่ าสัตว์  สอดคล้องกับแมกซ์  ฮอร์กไฮเมอร์  (Max 
Horkheimer) ที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของชาวคริสต์ที่ไม่ยอมรับคุณค่าทางธรรมชาติเฉพาะของสัตว์
หรืออิสรภาพของสัตว์ นอกจากนี  กอตต์ฟรีด ไลบ์นิช (Gottfried Von Leibniz) เชื่อว่า สัตว์มีจิต
วิญญาณหรือจิตส้านึกเช่นเดียวกับมนุษย์ จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกท้าลายได้ แม้เราจะ
มองเห็นว่า สัตว์เป็นเพียงเครื่องจักรที่มีร่างกายและอวัยวะห่อหุ้ม จนท้าให้บ่อยครั งที่ท้าร้ายหรือ
ท้าลายสัตว์ แต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ไม่สามารถท้าลายจิตวิญญาณของสัตว์เหล่านั นได้ เช่น เจอเร
มี เบนทัม (Jeremy Bentham) เห็นว่า สัตว์เหมือนมนุษย์ที่มีสิทธิปลอดจากการได้รับความทุกข์
ทรมานโดยไม่จ้าเป็น โดยมองว่าสัตว์มีความรู้สึก มีความสามารถในการรับรู้ความกดดันและความ
เจ็บปวดได้ และด้วยเหตุนี เองการที่ท้าร้ายสัตว์หรือทารุณสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์จึง
เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างแน่นอน และเขาเห็นว่า ข้อถกเถียงที่เกิดขึ นเกี่ยวกับสถานะทางศีลธรรมของ
สัตว์นั นไม่ได้อยู่ในค้าถามที่ว่า สัตว์นั นสามารถใช้เหตุผลได้หรือไม่ หากแต่อยู่ที่ว่าสัตว์นั นสามารถรับรู้

                                           
76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-27.  
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ความทุกข์ทรมานได้หรือไม่ งานเขียนของชาวอเมริกันในยุคเดียวกันหลายคนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
สิทธิของสัตว์ในท้านองเดียวกันกับเบนธัม เช่น เฮอร์แมน แด็กเกต (Herman Daggett) ได้กล่าวว่า 
สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของพระเจ้า สัตว์จึงได้รับสิทธิพิเศษรวมถึงสิทธิที่จะปลอดจาก
การถูกท้าให้ได้รับความเจ็บปวดโดยไม่จ้าเป็นจากฝีมือของมนุษย์ และในยุคต่อมา เฮนรี ซอลต์ 
(Henry S. Salt) ได้อธิบายเพ่ิมเติมจากค้ากล่าวของแด็กเกต โดยกล่าวว่า สัตว์มีสิทธิและสิทธินี 
เกิดขึ นจากความอิสระในการด้ารงชีวิตโดยธรรมชาติของสัตว์ การยอมรับดังกล่าวถือเป็นการพัฒนา
ให้มนุษย์เป็นปัจเจกชนมากขึ น และเห็นว่าสัตว์ยังถูกมนุษย์ใช้ตามต้องการได้ แต่มนุษย์ไม่ควรที่จะมี
สิทธิท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือท้าร้ายโดยไม่จ้าเป็น จากการใช้สัตว์เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
แน่นอน ซึ่งหากมีการกระท้าดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิดหรือความไม่ถูกต้องตามท้านองคลองธรรม 

ส้าหรับในเรื่องสถานะของสัตว์ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่
ยี่สิบ มีนักปรัชญาหลายคนเห็นว่า สัตว์เหมือนมนุษย์จึงควรได้รับการเอาใจใส่ และมนุษย์ก็มีหน้าที่
โดยตรงต่อสัตว์ ซึ่งงานเขียนที่ส้าคัญ คือ “อิสรภาพของสัตว์” (Animal Liberation) ของปีเตอร์ ซิง
เกอร์ (Peter Singer) ตีพิมพ์ครั งแรกเมื่อปี 1975 เขาได้น้าเอาแนวความคิดของเบนธัม นักปรัชญา
ส้านักประโยชน์นิยม (Utilitarianism) มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของสัตว์ โดยเห็นว่าความเสมอภาคควร
เป็นหลักฐานที่จะน้าไปสู่ความมีศีลธรรม คุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ความ
ต่างกันในสติปัญญา ความฉลาด ความแข็งแรง หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ไม่ได้แปลว่า บุคคลหรือปัจเจก
ชนบางคนสมควรได้รับการเอาใจใส่มากกว่าบุคคลหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ด้อยกว่า ความสามารถในการรับรู้
ความเจ็บปวดมีได้ ทั งมนุษย์และสัตว์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะน้าสัตว์เข้าสู่สังคมศีลธรรมและ
สามารถน้าเอาหลักจริยธรรมที่ใช้กับมนุษย์มาใช้กับสัตว์ได้ ในความคิดเห็นของเขา เห็นว่าสัตว์มี
ประโยชน์ได้โดยตัวเองไม่เกี่ยวกับมนุษย์ เนื่องจากสัตว์สามารถพึงพอใจหรือทุกข์ รวมทั งมีศักยภาพ
ด้านอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับมนุษย์มี77 จากงานเขียนดังกล่าวเป็นการสะท้อนแนวความคิดที่ก้าวหน้าทาง
ศีลธรรมอีกระดับหนึ่งในการคิดที่ให้มนุษย์มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนคือสัตว์ โดย
เน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ทางจริยธรรมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ พยายามให้คนตระหนักถึง
จริยธรรมเกี่ยวกับสัตว์ และในช่วงเวลาต่อมา แนวความคิดเกี่ยวกับสัตว์ของสังคมตะวันตกก็ได้รับการ
พัฒนาและมีการยกระดับสถานภาพของสัตว์มากขึ น ถึงขั นให้สัตว์มีสถานะเท่าเทียมกับมนุษย์ เกิด
เป็นแนวคิดทางปรัชญา ในเรื่องสิทธิสัตว์ขึ นโดยเห็นว่า สัตว์นั นมีคุณค่าเช่นเดียวกับมนุ ษย์ สัตว์จึง
สมควรได้รับสิทธิ (Animal Right) และมนุษย์มีหน้าที่โดยตรงต่อสัตว์ ตัวอย่างนักคิดนักปรัชญา เช่น 
ทอม เรแกน (Tom Regan) และอิงกริด นิวเคิร์ก (Ingrid Newkirk) ซึ่ งต่างได้พยายามขยาย

                                           
77 ธน วงศ์เครือมั่น, ทรรศนะของวิตต์เกนสไตเกี่ยวกับจิตของสัตว์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 1. 
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แนวความคิดให้สัตว์มีสิทธิมากขึ น ขณะเดียวกันก็ได้ให้มนุษย์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์มากขึ น และ
ปฏิเสธการกระท้าท่ีไม่สมควรของมนุษย์อันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องได้รับความเจ็บปวดทรมาน ดังนั น ตาม
แนวความคิดนี  จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลประโยชน์ในสัตว์และมนุษย์นั นต่างมีผลประโยชน์แยกจากกัน 
เนื่องจากทั งสัตว์และมนุษย์ต่างมีสถานะทางศีลธรรมที่เท่าเทียมกัน 

แนวความคิดทั งสามประการดังที่ ได้กล่าวมานี จะเห็นได้ว่ามีการสะท้อนถึง
วิวัฒนาการในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคมตะวันตก ดังนั นจึงสามารถสรุปได้
ว่าในระยะแรกนั นสังคมตะวันตกเองก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสิ่งที่มีขึ นและเกิดมาเพ่ือให้มนุษย์
ได้ใช้ประโยชน์ โดยมนุษย์สามารถใช้สัตว์เหล่านั นได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่
ทารุณโหดร้ายก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิด เพราะสังคมในยุคนั นมีความเชื่อที่ว่า มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของ
โลก ส่วนสัตว์เป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์ ตลอดจนสัตว์ไม่มีความรู้สึก ไม่มีเหตุผล
เหมือนดังเช่นมนุษย์แต่อย่างใด มนุษย์เราจึงสามารถท้าอย่างไรกับสัตว์ก็ได้ ความเชื่อนี เท่ากับเป็นการ
ยกให้มนุษย์อยู่เหนือสัตว์ทั งปวงบนโลกใบนี  โดยแนวความคิดดังกล่าวนั นได้เกิดขึ นเนื่องมาจากได้รับ
อิทธิพลมาจากปรัชญาสมัยยุคกรีกโรมัน โดยเฉพาะปรัชญาของอริสโตเติล และมาจากตีความตาม
คัมภีร์ในศาสนายิวและศาสนาคริสต์นั น โดยนักปรัชญาศาสนาในยุคสมัยนั นและยุคต่อมาบางคนมี
ความคิดเช่นนี อยู่เรื่อยมา แต่ในสังคมสมัยใหม่ก็เริ่มลดน้อยลง ในขณะเดียวกันสังคมก็เริ่มเกิด
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับสถานะของสัตว์ขึ น โดยเริ่มมีความเชื่อว่า สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึก
เช่นเดียวกับมนุษย์ โดยมนุษย์นั นยังคงมีความสามารถที่จะครอบครองและอยู่ เหนือสัตว์ได้
เช่นเดียวกันกับแนวความคิดในช่วงแรก ๆ แต่มนุษย์ไม่ควรที่จะใช้สัตว์เพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์
อย่างไม่มีขีดจ้ากัดหรือไม่จ้าเป็น ถึงแม้ว่าสัตว์จะไม่มีจิตใจ ไม่มีเหตุและผลก็ตาม แต่มนุษย์ก็ควรจะมี
หน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่สัตว์เหล่านั น ตลอดจนไม่ควรที่จะใช้สัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมานโดยไม่
จ้าเป็นหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้สัตว์นั น ๆ เพราะอาจมีผลท้าให้บุคคลที่ทรมานสัตว์
นั นมากระท้าต่อมนุษย์ได้อีกด้วย ส้าหรับแนวความคิดที่สามได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจากแนวความคิด
ที่สองแต่มีข้อการยกระดับสถานะของสัตว์ให้สูงมากขึ นกว่าเดิม โดยมองว่าสัตว์มีคุณค่าเท่าเทียมกับ
มนุษย์และมนุษย์ก็ควรมีหน้าที่โดยตรงต่อสัตว์ในการดูแลเอาใจใส่และไม่ท้าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม แนวความคิดนี ยังได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของสิทธิสัตว์  

จากความข้างต้น จะเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสถานะ
ของสัตว์ในสังคมตะวันตก ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคมไทยนั นก็พบว่า ส่วน
หนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อและค้าสอนในศาสนาพุทธ เนื่องจากสังคมไทยมีความผูกพันกับ
พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี นับตั งแต่ ปี พ.ศ. 234 ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง
ส่งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้ามาประกาศพระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมิ 
และคนในสังคมส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ต่างนับถือศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็น
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สถาบันส้าคัญหนึ่งของสังคมไทย78 ท้าให้วิถีชีวิตและประเพณีต่าง ๆ ของคนในสังคมไทยนั นอยู่ภายใต้
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และด้วยเหตุผลนี  
พระพุทธศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทถึงความเชื่อเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ในสังคมอีกด้วย นอกจากนี  ค้า
สอนในเรื่องเบญจธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นพื นฐานอย่างหนึ่งของบุ คคลและสังคม ในข้อ 1 
ก้าหนดให้มีความเมตตากรุณา เมตตาคือความรัก ความปรารถนาดี อยากให้สัตว์และมนุษย์ผู้อ่ืนด้ารง
อยู่ในภาวะดีงามประสบประโยชน์สุข และหากสัตว์หรือมนุษย์อ่ืนอยู่ห่างไกลจากภาวะดีงามเพราะถูก
บีบคั นด้วยสิ่งผูกมัดกายใจอยู่ ผู้ที่เห็นมีใจอยากจะช่วย อยากแก้ไข จะเรียกว่ามีความกรุณา ทั งความ
เมตตากรุณานี ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ถึงซึ่งปัญญาที่มองและเข้าใจว่า โลกและมนุษย์อิงอาศัย
กันอันก่อให้เกิดการพยุงสนับสนุนกันและกัน การเบียดเบียนหรือท้าลายสิ่งอ่ืนโดยตั งใจในอันที่จะท้า
ให้สิ่งเหล่านั นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีงามสมบูรณ์แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลกรวมถึงมนุษย์
เองด้วย แนวคิดทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า พุทธศาสนามองโลกและมนุษย์ว่า มี
ความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ไม่ได้มองว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกรวมถึงสัตว์เป็นเพียงวัตถุท่ีถูกสร้างขึ นมาเพ่ือ
มนุษย์ และไม่ได้มองมนุษย์ว่า เป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งต่าง ๆ แม้มนุษย์มีความพิเศษในฐานะที่มี
ความสามารถที่จะไปถึงอิสรภาพอันสูงสุดคือนิพพานได้นั น มนุษย์จะต้องไม่มีการเบียดเบียนตัวเอง ไม่
เบียดเบียนสัตว์โลก ตลอดจนต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาต่อสัตว์ทั งหลายหรือสิ่งมี ชีวิตอ่ืน ๆ ด้วย 
นอกจากนี ได้ยอมรับว่า สัตว์มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ มีคุณค่า และชีวิตของสัตว์นั นก็มี
ความหมายส้าหรับสัตว์ ฉะนั น การฆ่าโดยไม่จ้าเป็นหรือการทารุณโดยไม่มีเหตุผลใดที่กล่าวอ้างได้ ถือ
เป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นการก่อกรรมท้าบาปให้แก่ตนเอง และมีผลต่อให้บุคคลนั นไม่สามารถไปถึง
อิสรภาพอันสูงสุดคือนิพานได้ แต่กลับท้าให้บุคคลนั นกลายเป็นคนมีตัณหา มีความโลภ มีความโกรธ 
หรือมีกิเลส อนึ่ง แนวความคิดเกี่ยวกับสัตว์ในสังคมไทยซึ่งส่วนหนึ่งมีพื นฐานมาจากแนวความเชื่อและ
ค้าสอนทางพระพุทธศาสนานั น ย่อมส่งผลท้าให้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อและเห็นว่า สัตว์
เป็นสิ่งที่มีความรู้สึก และมนุษย์ไม่ควรท้าร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์ อีกทั งต้องมีความเมตตากรุณาแก่
สัตว์ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมพื นฐาน (เบญจศีล) อันเป็นการช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ในสังคม 
และยังเห็นว่า หากบุคคลใดปราศจากธรรมพื นฐานดังกล่าวแล้วคุณค่าความเป็นมนุษย์นั นจะตกต่้า
หรือด้อยค่าลงทันที ซึ่งเป็นไปตามค้าสอนทางพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม แม้ในทางพระพุทธศาสนา
และคนในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีแนวความคิดต่อสัตว์ดังที่กล่าวมา แต่ก็พบว่า แนวความคิดดังกล่าว
นั น เป็นเพียงแนวทางการด้ารงชีวิตของปัจเจกบุคคลที่ท้าให้เป็นคนดีและพัฒนาไปสู่การหลุดพ้น
ภายใต้ค้าสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั น อย่างไรก็ดี ในทางพระพุทธศาสนานั นเชื่อว่าในท้ายที่สุด

                                           
78 สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ, พระพุทธศาสนากับเอกลักษณ์ไทยและพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจ าชาติหรือไม่ (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, 2546), หน้า 14. 
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แล้วปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเองว่า ตนควรจะเชื่อตามค้าสอนหรือท้าอย่างไรต่อไป 
และด้วยเหตุผลนี จึงท้าให้ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ละเลยและไม่ใส่ใจต่อ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติต่อสัตว์อย่างทารุณยังมีให้เห็นกันในยุคปัจจุบัน79 

 
2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ 
  2.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักสิทธิสัตว์ 
  สิทธิสัตว์ (Animal Rights) หมายถึง สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ 

(Animal Liberation) ปราศจากการหาผลประโยชน์ของมนุษย์ หรือถูกละเมิด ทารุณกรรม หน่วง
เหนี่ยวกักขังจากมนุษย์ และยังมีนักสิทธิสัตว์แบบขวาจัดเห็นว่า มนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะใช้สัตว์ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั งสิ น ตลอดจนต่อต้านการใช้สัตว์ทุกรูปแบบ ถึงแม้จะเป็นการใช้อย่างมีมนุษยธรรมและมีความ
รับผิดชอบก็ตาม ดังนั นการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง นันทนาการจึงไม่สมควรอย่างยิ่ง 80 ซึ่งสอดคล้อง
กับพจนานุกรม English Oxford Living Dictionaries ได้ให้นิยามค้าว่า สิทธิสัตว์ (Animal Rights) 
คือ สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดของมนุษย์81  

  โดยผู้ที่สนับสนุนสิทธิสัตว์เชื่อว่า สัตว์ไม่ใช่ของเราที่จะใช้ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้เพ่ือความบันเทิง โดยเราควรค้านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสัตว์ ไม่ใช่ค้านึงเฉพาะถึงคุณ
ค่าที่สัตว์อาจมีต่อเรา82 โดยผู้สนับสนุนด้านสิทธิสัตว์ (Animal Rights Advocates) มักจะไม่แสวงหา
การเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิตามกฎหมาย แต่พวกเขาเพียงแค่ส่งสัญญาณการร้องขอแบบง่าย ๆ ว่า 
“โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่เราท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บและทุกข์ทรมาน และถ้าเราลองพิจารณาเช่นนั น 
เราจะหยุดกระท้าต่อสัตว์และจะแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า”83 แนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์เป็นประเด็นที่ได้

                                           
79 ศรัญญา แจ้งข้า, เรื่องเดิม, หน้า 31. 
80 ดรุณี ทันตสุวรรณ และ สมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์, รายงานการประชุมทางวิชาการระดับโลก

เรื่องสวัสดิภาพสัตว์: ก้าวแรกของ OIE, 23-25 กุมภาพันธ์ 2547, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, ค้น
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จาก http://www.acfs.go.th/inter_conference/download/animal 
welfare.pdf 

81 English Oxford Living Dictionaries, Retrieved April 28, 2018 from  https:// 
en.oxforddictionaries.com/definition/animal_rights  

82 Ben Isacat, How to Do Animal Rights, Retrieved March 6, 2017 from  
http://www.animalethics.org.uk/How-to-Do-Animal-Rights-2015.pdf  

83 Paul Waldau, Animal Rights: What Everyone Needs to Know (Oxford: 
Oxford University Press, 2011), p. 4.  
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กล่าวถึงในมุมมองต่าง ๆ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีสถานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่
ไม่ ใช่มนุษย์ (Non-Human Person) หากแต่ด้ารงอยู่ ในสังคมจริยธรรม (Moral Community) 
เช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั นมนุษย์จึงควรเปลี่ยนทัศนคติว่า สัตว์เป็นทรัพย์สินของมนุษย์หรืออย่างน้อย
ควรปฏิบัติต่อทรัพย์สินนั นอย่างมีเมตตากรุณา84  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก เห็นว่าเรื่องสิทธิสัตว์อาจแบ่งออกเป็น
สองส่วน  โดยส่วนแรก เรื่องสิทธิสัตว์จะมีหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์มากกว่า 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย หรือเรื่องสุขภาพและจิตใจของสัตว์ แต่ในเยอรมนีมีการก้าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิสัตว์ ซึ่งมีมุมมองว่าสิทธิสัตว์เป็นเรื่องที่ขยายออกไปจากสิทธิมนุษยชน จึงมี
บรรดากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ โดยค้านึงถึงสภาพจิตใจหรือความรู้สึกของสัตว์โดยแบ่งแยก
ออกจากความใกล้ชิดของมนุษย์ ส่วนที่สองมองว่าสัตว์มีตัวตน มีความรู้สึกแม้สัตว์จะไม่มีความคิด
อย่างมนุษย์ แต่มนุษย์ก็มีแนวคิดว่า เราควรจะจัดสิทธิให้กับสัตว์ด้วย เช่น สุนัขควรจะได้สิทธิอะไร 
ช้างควรจะมีสิทธิอะไร ตามหลักการเดียวกันกับสิทธิมนุษย์85  

การกล่าวถึงเรื่องสิทธิสัตว์จ้าเป็นต้องอธิบายโดยเทียบเคียงกับสิทธิมนุษย์ เนื่องจาก
แต่เดิมสัตว์ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิได้ การที่จะคุ้มครองสิทธิสัตว์ได้นั นจึงต้องใช้แนวคิดของสิทธิ
มนุษยชนมาเป็นกรอบความคิด ค้าว่า “สิทธิ” เริ่มเกิดขึ นเมื่อมนุษย์มีความกลัวอยู่ตลอดเวลา เช่น 
กลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติ กลัวไม่ได้รับความปลอดภัยทั งทางร่างกายและทรัพย์สิน ดังนั นมนุษย์จึง
แสวงหาหลักประกันให้ตนเอง คือการรับรองสิทธิของความเป็นมนุษย์ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 ได้ให้ความหมายค้าว่า “สิทธิ” คืออ้านาจอันชอบธรรม ส่วนศาลฎีกา
ได้ให้ความหมายของค้าว่าสิทธิไว้อย่างรวบรัดว่า คือประโยชน์อันบุคคลมีอยู่ที่ได้รับการรับรองและ
คุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) และ
สิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) โดยสิทธิตามธรรมชาติ คือ สิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็น
ความชอบธรรมที่มนุษย์พึงมี และต้องประกอบไปด้วย 3 หลัก ประการแรกหลักของเหตุและผล คือ
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลักความจริงที่ไม่อาจโต้แย้ง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยคิดจาก
เหตุผลทั่วไปว่า มนุษย์ควรมีสิทธิขั นพื นฐานประการใดบ้าง เช่นมนุษย์ควรมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประการที่สองหลักของความชอบธรรม คือสิทธิที่มนุษย์ได้รับต้องเป็นไปตามความชอบ
ธรรม มิใช่ยื อแย่งหรือกระท้าผิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธินั น รวมทั งความชอบธรรมในการปกป้องรักษา
สิทธิของตนด้วย และประการที่สามหลักปัจเจกชนนิยม คือสิทธิมนุษยชนย่อมเกิดมีขึ นพร้อมกับการมี

                                           
84 Association of American Medical Colleges, op. cit. 
85 เจษฎ์ โทณะวณิก, คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 6 

มีนาคม 2561, การสัมภาษณ์. 
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สภาพบุคคล เป็นสิทธิประจ้าตัวของบุคคลนั นอันไม่อาจเพิกถอนหรือโอนได้ ส่วนสิทธิตามกฎหมาย 
คือสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย คือต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้อย่าง
ชัดเจน สิทธินั นจึงจะได้รับความคุ้มครองและสามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิได้อย่างแท้จริง เช่น 
สิทธิในทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองหากมีผู้ใดท้าลายทรัพย์สินของเรา เราสามารถด้าเนินคดี
กับผู้กระท้าความผิดได้ ส่วนสิทธิตามจริยธรรม (Moral Rights) คือสิทธิที่ขาดสภาพบังคับตาม
กฎหมาย คือเป็นสิทธิที่กฎหมายไม่ใช้รับรองหรือคุ้มครองไว้ เช่นสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการ
เลือกนับถือศาสนา86 

ในขณะที่นักปรัชญาบางส่วนมองว่า แต่เมื่อมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกลัวอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่ต้องเผชิญกับธรรมชาติ ความกลัวที่จะไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจนกระทั่งกลัวความตาย มนุษย์จึงได้พยายามที่จะแสวงหา
หลักประกันให้กับตนเอง โดยหลักประกันนี ถือเป็นมาตรฐานขั นต่้าที่คิดกันว่า มนุษย์ควรมีสิทธิ
อะไรบ้างที่มีหรือที่ได้มาโดยธรรมชาติพร้อมกับการเกิด โดยมีพื นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า มนุษย์เกิด
มาพร้อมกับความมีคุณค่า มีวิถีทางแห่งการด้าเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีความสามารถในการด้ารงตน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ เหมาะสมอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ เรียกกันว่า เป็นสิทธิ
ธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่า สิทธิธรรมชาติเป็นบ่อเกิดหรือที่มาที่ส้าคัญของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ใน
ปัจจุบัน เมื่อมนุษย์ยังได้รับการคุ้มครองสิทธิ นักปรัชญาและนักศาสนาหลายคนจึงเห็นว่า แม้ว่าสัตว์
จะมีคุณค่าแตกต่างจากมนุษย์ แต่ก็สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน เช่น เบอร์ทรันด์ รัซเซล 
(Bertrand Russel) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลใดที่จะกล่าวได้ว่า คุณค่าของมนุษย์ส้าคัญกว่าสัตว์ ส่วน กอต
ฟรีด ไลบ์นิซ (Gottfried Von Leibniz) เชื่อว่าสัตว์มีจิตวิญญาณหรือจิตส้านึกเช่นเดียวกับมนุษย์ จิต
วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกท้าลายได้ แม้เราจะมองว่าสัตว์เป็นเพียงเครื่องจักรที่มีร่างกาย และ
อวัยวะห่อหุ้ม จนท้าให้บ่อยครั งที่เราท้าร้ายหรือท้าลายสัตว์ แต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ไม่สามารถ
ท้าลายจิตวิญญาณของสัตว์เหล่านั นได้ ท้าให้แนวความคิดด้านสถานะสัตว์ยังได้พัฒนามาจนถึงขั นที่มี
นักคิดสมัยใหม่หลายท่านเห็นว่าสรรพสัตว์ควรมีสิทธิและขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีหน้าที่ต่อสัตว์ 
กล่าวคือ เจอเรมี เบนทัม (Jeremy Bentham) มีความเห็นว่า สัตว์เหมือนมนุษย์ที่มีสิทธิที่จะไม่ได้รับ
ความทุกข์ทรมานโดยไม่จ้าเป็น โดยเจอเรมี เบนทัม เห็นว่าสัตว์มีความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนมี
ความสามารถในการรับรู้ความกดดันและความเจ็บปวดทุกข์ทรมานได้ ด้วยเหตุนี เองที่การท้าร้ายหรือ

                                           
86  ประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวัสดิ

ภาพสัตว์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554),  
หน้า 47. 
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ทารุณสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างแน่นอน ส่วนเฮอร์แมน 
แด็กเกต (Herman Daggett) ได้กล่าวว่า สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของพระเจ้า สัตว์จึง
ได้รับสิทธิพิเศษรวมถึงสิทธิที่จะปลอดจากการถูกท้าให้ได้รับความเจ็บปวดโดยไม่จ้าเป็นจากฝีมือ
มนุษย์ และในยุคต่อมา ส่วน เฮนรี ซอลต์ (Henry S. Salt) ได้อธิบายเพ่ิมเติมจากค้ากล่าวของแด็ก
เกต โดยกล่าวว่า สัตว์มีสิทธิและสิทธินี เกิดขึ นจากความเป็นอิสระในการด้ารงชีวิตโดยธรรมชาติของ
สัตว์ การยอมรับดังกล่าวถือเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นอารยชนมากขึ น และเห็นว่าสัตว์ยังคงถูก
มนุษย์ใช้ตามความต้องการได้ แต่มนุษย์ไม่ควรที่จะมีสิทธิท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือท้าร้ายโดยไม่
จ้าเป็นจากการใช้สัตว์เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์อย่างแน่นอน ซึ่งหากมีการกระท้าดังกล่าวก็ถือว่าเป็น
ความผิดหรือความไม่ถูกต้องตามท้านองคลองธรรม โดยในเวลาต่อมาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สัตว์ของสังคมตะวันตก ได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนา ถึงขนาดมีการยกระดับสถานภาพ
ของสัตว์ในสังคมมากขึ นถึงขั นท้าให้สถานะของสัตว์เท่าเทียมกับมนุษย์ จนเกิดเป็นแนวความคิด
ทฤษฎีทางปรัชญาในเรื่องสิทธิสัตว์ โดยเห็นว่าสัตว์นั นมีความรู้สึก มีความสุข และเจ็บปวดได้เช่น
มนุษย์ ตลอดจนมีคุณค่าเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั นสัตว์จึงควรได้รับการรับรองสิทธิ (Animal Rights) 
และมนุษย์มีหน้าที่โดยตรงต่อสัตว์ Tom Regan และ Ingrid Newkirk และคนอ่ืน ๆ ต่างได้พยายาม
ในการขยายแนวความคิดให้สิทธิสัตว์มากขึ น ในขณะเดียวกันก็ให้มนุษย์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์มาก
ขึ น และปฏิเสธการกระท้าที่ไม่สมควรของมนุษย์อันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องได้รับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน87  

การคุ้มครองสัตว์ตามหลักสิทธิสัตว์นั นมีแนวความคิดที่สนับสนุนอยู่ 3 แนวความคิด
ด้วยกัน ในการคุ้มครองสัตว์ ดังนี 88 

    1)  หลักสิทธิสัตว์ตามแนวคิดเรื่องผลประโยชน์เป็นพื นฐาน 
เป็นการพิจารณาความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ในเชิง

ผลประโยชน์และส่วนได้เสีย นั่นคือขอบเขตของความพอใจที่ต่างฝ่ายต่างได้รับ ทั งความรู้สึกบวก เช่น
ความสุขความสมหวังหรือความรู้สึกลบ เช่น ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ซึ่งขอบเขตดังกล่าวเป็นไป
ตามกฎแห่งผลประโยชน์ (Rule of Utilitarianism) คือการตัดสินความยุติธรรมตามผลประโยชน์
ทั่วไปหรือตามจริยธรรมแล้วแต่กรณี เช่น แนวคิดของ Peter Singer ถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับสถานะ
ทางจริยธรรมของสัตว์ที่มีสมองกับมนุษย์บางประการ แต่ Peter Singer เชื่อว่าสัตว์ไม่สามารถมีสิทธิ
ตามธรรมชาติ เนื่องจากการให้น ้าหนัก ขอบเขตและความส้าคัญของผลประโยชน์ที่จะได้รับมนุษย์เป็น

                                           
87 แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์, “การคุ้มครองสัตว์เพ่ือการศึกษาและการทดลองในประเทศ 

ไทย,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 (สิงหาคม 2555): 195. 
88 ประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 48-50. 
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ผู้ก้าหนดทั งสิ น มนุษย์ไม่สามารถบอกได้ว่าความเจ็บปวดที่จะได้รับมากน้อยแตกต่างจากมนุษย์
อย่างไร และสัตว์เองย่อมไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ทั งหมด ดังนั นหลักการของ 
Peter Singer จึงไม่ใช่การปฏิบัติต่อสัตว์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ควรได้รับสิทธิพิเศษ แต่เป็นการพิจารณา
ถึงความเท่าเทียมกันเชิงผลประโยชน์ที่สัตว์ควรได้รับ เช่นทั งหนูและคนต่างเป็นผู้เสียผลประโยชน์หาก
ถูกเตะ เนื่องจากทั งหนูและคนต่างมีความเจ็บปวดด้วยกันทั งนั น ซึ่งอธิบายในเรื่อ งดังกล่าวไม่ได้ 
จ้าต้องอาศัยหลักจริยธรรมหรือหลักเหตุผลในการอธิบาย เป็นไปตามหลักผลประโยชน์ไม่ใช่การ
เปรียบเทียบความเท่ากันระหว่างการถูกเตะกับความเจ็บที่ได้รับ 

2)  หลักสิทธิสัตว์ตามแนวคิดเรื่องสิทธิเป็นพื นฐาน 
แนวคิดนี มีนักปรัชญาสนับสนุนเป็นจ้านวนมาก โดยมีรากฐานจากความเชื่อ

ที่ว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก สามารถรับรู้ความเจ็บปวดทรมานได้เหมือนมนุษย์ ดังนั น สัตว์จึง
ควรมีสิทธิขั นพื นฐานเหมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น Tom Regan มีความเชื่อที่ว่า มนุษย์มีระบบการรับรู้
หรือความคิด สัตว์ก็มีเช่นเดียวกัน ดังนั น สัตว์ควรมีสิทธิทางจริยธรรม ไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั นที่
สามารถแสดงออกถึงจริยธรรมดังกล่าว แม้สัตว์จะไม่สามารถแสดงออกได้อย่างสมบูรณ์ดังเช่นมนุษย์ 
เพราะสัตว์ขาดความสามารถในการรับรู้ผิดชอบชั่วดีในเชิงเหตุผล ไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งไหนผิดชอบชั่วดี 
แม้สิ่งนั นอาจเป็นประโยชน์หรือโทษแก่ตนก็ตาม นอกจากนั น Regan ยังมองว่า คุณค่าตามธรรมชาติ
ของสัตว์ในแง่ประธานแห่งสิทธิ และมนุษย์ก็มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของสัตว์ 89 ส่วน Henry Salt 
อธิบายว่า เพียงเพราะการปราศจากความเป็นเครือญาติกับสัตว์ ท้าให้มนุษย์ลังเลที่จะขยายสิทธิ
ออกไปครอบคลุมถึงพวกสัตว์ด้วย สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดและความทรมาน จึง
มีสิทธิเทียบเท่ากับมนุษย์ในการเป็นอิสระจากการกระท้าที่ทารุณและความเจ็บปวด ทัศนคติที่ว่ามี
ห้วงอันกว้างใหญ่กั นระหว่างสองเผ่าพันธุ์ คือ การที่ยอมให้มีการทารุณกรรมนั นอยู่ Henry Salt ได้ให้
เหตุผลสนับสนุนการกระท้าต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าในตัวเอง มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต ดังนั นการขยายสิทธิให้แก่สัตว์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรม
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ น้ามาซึ่งความตระหนักว่า สัตว์ควรได้รับสิทธิพื นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gary L. Francione ได้ให้ความเห็นว่า สัตว์ต้องการสิทธิเพียงสิทธิเดียวคือ 
สิทธิที่จะไม่ถูกครอบครอง เนื่องจากการปลดปล่อยสัตว์ให้พ้นจากการเป็นทรัพย์สินของมนุษย์เป็น
กุญแจส้าคัญท่ีน้าไปสู่การลดการทารุณกรรมสัตว์  

การรับรองสิทธิขั นพื นฐานของสัตว์ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คือ การ
ยอมรับว่า มนุษย์มีพันธสัญญาในการเคารพซึ่งสิทธิและมีหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิของสัตว์
เช่นเดียวกัน ในยุคสมัยแรกมนุษย์ไม่ยอมรับพันธสัญญาดังกล่าวเนื่องจากปัจจัยด้านความแตกต่าง

                                           
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
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ระหว่างเผ่าพันธุ์ เช่น วิถีชีวิต ภาษาและความรู้เหตุผล จึงท้าให้สถานะของสัตว์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่
สร้างผลประโยชน์ให้กับมนุษย์90 ต่อมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงมีอารมณ์ความรู้สึกเชิงจริยธรรม มนุษย์จึงเริ่มยอมรับและเปลี่ยนทัศนคติ
ด้านความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ โดย Mark Berghoff เชื่อว่าความคิดเรื่องจริยธรรมที่ฝังลึกอยู่ใน
สมองของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมช่วยให้สังคมเป็นปึกแผ่น เพราะท้าให้ตัวที่ก้าวร้าวและชอบแข่งขันไม่
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มได้ ซึ่ง Mark Berghoff ได้ทดลองทฤษฎีนี  โดยน้าหนูมาทดลองและพบว่า
มันจะไม่เอาอาหารถ้าการเอาอาหารนี ท้าให้หนูตัวอ่ืนเจ็บปวด ส้าหรับตัวอย่างสัตว์ที่มีจริยธรรม เช่น 
ลิงชิมแปนซีจะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตัวที่พิการ หัวหน้าฝูงหมาป่าแสดงความเท่าเทียมกันโดย
ให้ตัวที่มีต้าแหน่งในฝูงน้อยกว่ากัดแต่การกัดนั นต้องไม่แรง91 ดังนั นจึงแสดงให้เห็นว่า ทั งมนุษย์และ
สัตว์มีจริยธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ  

3)  หลักสิทธิสัตว์ตามแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ที่ได้ตั งอยู่บนพื นฐานของสิทธิ 
แนวคิดนี ยอมรับว่า การอธิบายเรื่องสิทธิสัตว์นั นต้องอธิบายโดยยอมรับว่า

สัตว์และมนุษย์ต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่มนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้สถานะทางจริยธรรมจึง
ต้องใช้ประโยชน์จากสัตว์ที่ตั งอยู่บนสิทธิขั นพื นฐานที่มนุษย์ยอมรับและเคารพ โดย Carl Cohen ได้
คัดค้านแนวคิดการเป็นประธานแห่งสิทธิของสัตว์ เนื่องจากสัตว์เองไม่สามารถแยกแยะระหว่างความ
แตกต่างของผลประโยชน์และสิทธิของตนเองได้ กล่าวคือผู้ถือสิทธิจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบในขอบเขตของสิทธิทั งหมด ดังนั นการให้สถานะสัตว์เทียบเท่ามนุษย์ในเชิง
ประธานแห่งสิทธิจึงเป็นไปไม่ได้ แต่ทั งนี ไม่ได้หมายความว่า มนุษย์จะมีสิทธิปฏิบัติต่อสัตว์อย่างขาด
ความเมตตา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะและมีผลประโยชน์เฉพาะตัว ดังนั น 
สิทธิทางจริยธรรมจึงควรเป็นไปตามผลประโยชน์และเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตนั น ๆ 

 
ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า จากแนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์ในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันใน 

แวดวงนักวิชาการทั งทางด้านนิยามความหมายและขอบเขตของสิทธิสัตว์ ดังนั นนักเคลื่อนไหวด้าน
การคุ้มครองสัตว์บางส่วนได้หลีกเลี่ยงการใช้ทฤษฎีด้านสิทธิสัตว์ ด้วยเหตุผลที่ว่าทฤษฎีด้านสิทธิมี
ลักษณะที่ไม่สามารถที่จะให้มีการก้าหนดแนวทางด้านกฎเกณฑ์ด้านการคุ้มครองสัตว์ได้ และหากใช้

                                           
90 Guillaume de Lavigne, Free Ranging Dogs - Stray, Feral or Wild (California: 

Lulu.com, 2015), p. 18. 
91 เจฟฟรีย์ มูไซเอฟ แมสันสัน และ ซูซาน แมคคาธี , เม่ือช้างร้องไห้ เรื่องของชีวิตจิตใจ

สัตว์หลากหลายในโลกที่ มีอารมณ์  ความรู้สึกซึ่ งมนุษย์สัมผัสได้ , แปลโดย วราพร สุรวดี 
(กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, 2546), หน้า 191. 
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ทฤษฎีด้านสิทธิสัตว์นั นจ้าเป็นต้องมีการยกเลิกการใช้ประโยชน์จากสัตว์ทั งหมดโดยทันที รวมถึงการ
ใช้สัตว์ในการแสดงเพ่ือความบันเทิงด้วย ซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้ามผู้สนับสนุนด้าน
การคุ้มครองสัตว์เห็นด้วยกับการก่อให้เกิดการปฏิรูปหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ให้เพ่ิมมากขึ น ซึ่งเป็น
วิธีการที่เป็นไปได้และสนับสนุนหลักการปฏิบัติด้านคุณธรรมของการดูแลสัตว์ไปพร้อม ๆ กัน ก็จะ
สามารถก้าวไปสู่การให้เกิดสิทธิสัตว์ได้92  

2.2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับหลักสวัสดิภาพของสัตว์93 
สวัสดิภาพสัตว์เป็นหลักการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี

ของสัตว์ทั งทางร่างกาย จิตใจ วิวัฒนาการ และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และยับยั งการกระท้าที่
เป็นการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง บนแนวคิดท่ียอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้ความรู้สึก
ได้อย่างเช่นมนุษย์ 

1) ความหมายของหลักสวัสดิภาพ  
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์บน

พื นฐานของการค้านึงถึงหลักสองประการคือ สภาพทางร่างกาย สรีรวิทยาของสัตว์และสภาพจิตใจ
ของสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีนั นจะเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด มีภูมิต้านทานโรค
โดยธรรมชาติ และท้าให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง   

สวัสดิภาพสัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์ คือ คนเลี ยงสัตว์ เจ้าของสัตว์ และสัตวแพทย์ 
เป็นผู้ให้แก่สัตว์เลี ยงหรือสัตว์ป่วย อันจะเกิดขึ นเองไม่ได้ โดยมนุษย์ผู้ให้สวัสดิภาพแก่สัตว์พึงระลึกถึง
สิ่งส้าคัญสองประการ คือ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ นกับสัตว์ และความพึงพอใจของสัตว์ กล่าวคือ การ
กระท้าใด ๆ ก็ตามต่อสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดขึ น หรืออาจจ้าเป็นต้องกระท้าต่อสัตว์แต่
สร้างความเจ็บปวด เช่น การผ่าตัดตอน ท้าหมัน เป็นต้น ผู้กระท้าจะต้องให้การระงับความเจ็บปวด
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความพึงพอใจ ความชอบของสัตว์
ด้วย เช่น การเลี ยงสัตว์ในกรงตัวเดียว แม้จะมีน ้าและอาหารอย่างสมบูรณ์ แต่สัตว์ไม่เคยถูกน้าออกมา
พบปะผู้คน หรือสัตว์ตัวอ่ืน ๆ สัตว์คงด้ารงชีพอยู่ได้แต่จิตใจอาจรันทดหดหู่ ไม่อยากถูกขังอยู่
ตลอดเวลา 

 
 
 

                                           
92 Gary L. Francione, Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal 

Exploitation (New York, NY.: Columbia University Press, 2008), p. 1. 
93 ศรัญญา แจ้งข้า, เรื่องเดิม, หน้า 69-70. 
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2)  องค์ประกอบของสวัสดิภาพสัตว์ 
หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มีข้อก้าหนดส้าหรับการเลี ยงสัตว์ที่

สหภาพยุโรปเป็นผู้ประกาศ โดยค้านึงถึงความเป็นอิสระของสัตว์เลี ยง 5 ประการ (Five Freedoms 
of Animals) ได้แก่ 

หนึ่ ง ปราศจากความหิ ว กระหาย และการให้อาหารที่ ไม่ถูกต้อง 
(Freedom From Hungry And Thirst) คือ ต้องได้รับอาหารและน ้ าอย่างถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวกระหาย 

สอง ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม 
(Freedom From Discomfort) คือ สัตว์ที่ถูกเลี ยงไว้ ควรจะมีที่ พักอาศัยที่ เหมาะสม สามารถ
ป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก 

สาม ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย (Freedom From 
Pain, Injury And Disease) คือ การดูแลป้องกันสัตว์จากโรคภัยต่าง ๆ เช่น การท้าวัคซีนให้แก่สัตว์ 
การน้าสัตว์ไปพบสัตวแพทย์เมื่อสัตว์ป่วย และไม่กระท้าการใด ๆ ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ 

สี่ ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (Freedom from Fear and 
Distress) คือ สัตว์ควรจะมีชีวิตอยู่ ได้ โดยปราศจากความหวาดระแวง อาจก่อให้ เกิดสภาวะ
ความเครียดส่งผลต่อสภาพจิตใจของสัตว์ ถ้าสภาพจิตใจไม่ดี ก็ถือว่าสวัสดิภาพสัตว์ไม่ดีเช่นกัน 

ห้า อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (Freedom to Express 
Normal Behavior) คือ ทรัพย์ควรได้รับโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะเลือกให้สัตว์แสดง
พฤติกรรมตามปกติท่ีสามารถท้าได้ 

           ดังนั นจากความหมายและองค์ประกอบของสวัสดิภาพสัตว์ อาจกล่าวได้ว่า “สวัสดิ
ภาพสัตว์” (Animal Welfare) เป็นทัศนคติเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ ในความดูแลของมนุษย์
ว่า ควรปราศจากความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน โดยการจัดสิ่งจ้าเป็นขั นพื นฐานในการด้ารงชีวิต
ให้แก่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น ้า ที่อยู่ การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ถือ
เป็นเรื่องของข้อผูกมัดหรือพันธะทางศีลธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อสัตว์ กล่าวคือ มนุษย์มีความรับผิดชอบ
ทางศีลธรรมที่จะไม่กระท้าการใด ๆ อันเป็นการทารุณสัตว์หรือท้าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมาน
โดยไม่จ้าเป็น ไม่ห้ามมนุษย์ที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์ แต่การใช้ประโยชน์จากสัตว์ไม่ว่ากรณีใดก็
ตามนั นจะต้องปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม โดยสมควรจัดให้สัตว์มีสิ่งจ้าเป็นพื นฐานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมในการด้ารงชีพของสัตว์นั น  ๆ รวมทั งต้องแสวงหามาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อสัตว์
อย่างมีมนุษยธรรม และไม่กระท้าการใด ๆ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการใช้ประโยชน์โดย
ไม่จ้าเป็น ส้าหรับการจัดการสวัสดิภาพให้แก่สัตว์อย่างไรจึงจะถือว่าเหมาะสมเพียงพอนั น จ้าเป็นต้อง
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อาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การจัดสวัสดิ
ภาพจึงเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองสัตว์จากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในทุกรูปแบบ94 

 
2.2.3 สถานภาพของสัตว์ตามมาตรการทางกฎหมาย  
การออกกฎหมายสัตว์ของแต่ละประเทศส่วนใหญ่มีพัฒนาการมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ

สถานภาพของสัตว์ โดยในส่วนนี ผู้ศึกษาจึงแบ่งแนวคิดกฎหมายสัตว์ออกเป็น แนวคิดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคมตะวันตก และแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของ
สัตว์ในสังคมไทย ดังต่อไปนี  
   2.2.3.1 แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคมตะวันตก95 

ในสังคมตะวันตกมีแนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ในสังคมมนุษย์ ที่มีการ
เผยแพร่ตั งแต่ในยุคกรีกโรมันเป็นต้นมา เพราะมีนักคิด นักปรัชญาศาสนาหลายท่านได้แสดงทัศนะ
และมุมมองเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ในสังคมไว้ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ทั งในต้ารา ค้าสอน
ทางศาสนาตลอดจนแนวคิดของนักปรัชญาสมัยใหม่ ท้าให้แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ใน
มุมมองของสังคมเปลี่ยนแปลงไปดังนี  

แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ในสังคมสมัยโบราณจนกระทั่งถึงยุคสมัยกรีก
โรมันและยุคกลาง (Middle Ages) พบว่า ในช่วงนั นสัตว์ถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจาก
มนุษย์อย่างสิ นเชิง เนื่องจากเชื่อว่าสัตว์ไม่มีเหตุผล ไม่มีสติ ไม่มีภาษา ไม่สามารถมีความพึงพอใจ 
ความปรารถนาใด ๆ ได้ ตลอดจนไม่มีจิตวิญญาณ โดยมนุษย์เท่านั นที่มีสิ่งเหล่านี ได้ ทั งความสามารถ
ของมนุษย์ในการรับรู้ถึงเหตุและผล จึงส่งผลให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มนุษย์จึงมี
สถานะพิเศษเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอ่ืนใดบนโลกใบนี  ซึ่งรวมถึงสัตว์ด้วย สัตว์จึงเป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ด้อยกว่าหรือต่้ากว่ามนุษย์ทั งปวง ตลอดจนสถานะของสัตว์นั นเกิดมาเพ่ือรับใช้และเป็นผลประโยชน์
ให้แก่มนุษย์เท่านั น ด้วยเหตุนี จึงท้าให้คนยุคนั นมีความเชื่อว่า สัตว์ไม่มีคุณค่าหรือสถานะใด ๆ ในทาง
ศีลธรรมที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างที่พึงมีในมนุษย์ แต่คุณค่าของสัตว์จะเกิดขึ นมาเมื่อสัตว์ได้ท้า
ประโยชน์ให้แก่มนุษย์ ผลจากความคิดความเชื่อดังกล่าวท้าให้มนุษย์สามารถครอบครองและกระท้า
อย่างไรต่อสัตว์ของตนก็ได้ แม้กระทั่งการกระท้าอันทารุณโหดร้ายหรือทรมานท้าให้สัตว์ได้รับความ
เจ็บปวดก็ตาม ซึ่งเราเรียกแนวความคิดนี ว่า ผลประโยชน์ของสัตว์อยู่ใต้ผลประโยชน์ของมนุษย์ 
(Animal Interests as Subordinate to Human Interest) 

                                           
94 แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 195. 
95 ศรัญญา แจ้งข้า, เรื่องเดิม, หน้า 31-38. 
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ทั งนี  แนวความคิดดังกล่าวได้เกิดขึ นสืบเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลทางความคิด
ความเชื่อจากนักปรัชญากรีกโรมัน รวมถึงการตีความในคัมภีร์ไบเบิลของนักบวชในยุคกลางบางคน 
ตัวอย่างเช่น อริสโตเติล (Aristotle) ในยุคกรีก พวกนักคิดชาวคริสต์ออริเกน (Origen) ในยุคโรมัน 
และเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) เซนต์ โทมัส อไควนัส (Saint Thomas Aquinas) ในช่วงยุค
กลางที่ต่างแสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีอ้านาจเหนือและครอบครองสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกได้ 
สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั นมีไว้ส้าหรับมนุษย์ รวมถึงสัตว์ป่าเถื่อนที่สุดก็ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือรับใช้สิ่งที่มี
เหตุผลเช่นมนุษย์เรา จากความเชื่อทางศาสนาและความเห็นของนักปรัชญาโบราณเหล่านี เองได้ถูก
น้ามาใช้เป็นเหตุผลที่สนับสนุนให้สังคมในยุคสมัยนั นปฏิบัติต่อสัตว์ประหนึ่งทรัพย์สิน เป็นเพียงวัตถุ
สิ่งของที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ รวมทั งยังถูกน้ามาใช้เป็นเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการใช้สัตว์
เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนความบันเทิง 
กีฬาต่าง ๆ หรือมีการใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเชื่อดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการปิดกั น
สถานะของสัตว์ในสังคมโบราณเป็นอย่างมากในอันที่มนุษย์พึงระลึกต่อสัตว์ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ ตามแนวความคิดในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ดี เมื่อคุณค่าหรือสถานภาพของสัตว์ในสังคมถูกมองว่าสัตว์นั นเป็นเสมือน
วัตถุสิ่งของที่ ไม่มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดใด ๆ ท้าให้มนุษย์สามารถที่จะ
ครอบครองหรือท้าอย่างไรกับสัตว์ก็ได้ แนวความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะของสัตว์ในยุคนั น 
จึงมีอยู่ในลักษณะยอมรับและรับรองว่าสัตว์ทั งหมดเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งของมนุษย์ โดยผู้ที่เป็น
เจ้าของผู้ครอบครองสัตว์เหล่านั นได้แลมีสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์ของตนได้
เสมือนกับการใช้สิ่ งของอย่างอ่ืน ๆ ของตน ตัวอย่างเช่น กฎหมายในยุคสมัยเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia) ในประมวลกฎหมายเออร์นัมมู  (Code of Urnammu) กฎหมายสุ เมเรียน 
(Sumerian Laws) กฎหมายของ Eshunna (Law of Eshunna) ประมวลกฎหมาย Lipit-ishtar 
(Code of Lipit-ishtar) และประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (Code of Hammurabi) ที่เชื่อว่ามนุษย์
สามารถเป็นเจ้าของทั งสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์และทาสได้ เช่นในข้อ 6 ประมวลกฎหมาย Lipit-ishtar 
ก้าหนดไว้ว่า ถ้าผู้ใดเช่าวัวแล้วท้าอันตรายตาของมัน ผู้นั นจะต้องจ่ายเงินชดใช้ครึ่งหนึ่งของราคาวัว 
ข้อ 7 ก้าหนดว่า ถ้าผู้ใดเช่าวัวแล้วท้าให้ส่วนบริเวณเนื อตรงจมูกที่ใส่แหวนเพ่ือใช้จูงสัตว์ได้รับความ
เสียหาย ผู้นั นต้องจ่ายเงินหนึ่งในสามของราคาวัว ข้อ 8 ก้าหนดว่า ถ้าผู้ใดเช่าวัวแล้วท้าให้เขาของวัว
แตก ผู้นั นจะต้องจ่ายเงินหนึ่งในสี่ของราคาวัว และในข้อ 9 ก้าหนดว่า ถ้าผู้ใดเช่าวัวแล้วท้าให้หางของ
วัวได้รับความเสียหาย ผู้นั นจะต้องจ่ายเงินหนึ่งในสี่ของราคาวัว หรือในข้อ 8 ของประมวลกฎหมาย
ฮัมมูราบียังก้าหนดด้วยว่า ถ้าหากผู้ใดขโมยปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นแกะ ลา หมู หรือแพะ โดยสัตว์
เหล่านั นเป็นของพระเจ้าหรือราชส้านัก ผู้ขโมยต้องชดใช้เป็นจ้านวน 30 เท่า ของสัตว์เหล่านั น ถ้า
สัตว์เป็นของบุคคลทั่วไป ผู้ขโมยต้องชดใช้เป็นจ้านวน 10 เท่า ถ้าผู้ขโมยไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะชดใช้ได้ 
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ก็ต้องใช้ด้วยความตายของผู้ขโมยนั่นเอง นอกจากนี  ในประมวลกฎหมายจัสติเนียน (Justinian 
Code) สมัยโรมันเมื่อราว ค.ศ.534 ได้มีข้อความที่เป็นการยอมรับกันว่าสิ่งของที่บุคคลสามารถเป็น
เจ้าของได้ ขณะที่สิ่งของบางอย่างนั นก็ไม่อาจจะเป็นเจ้าของได้ เช่น อากาศ ทะเล ส้าหรับกรณีของ
สัตว์ป่านั น ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมัน ตามกฎหมายของจัสติเนียนได้ก้าหนดไว้ว่า 
สัตว์ป่าที่ยังไม่มีเจ้าของหากผู้ใดจับมาได้ สัตว์เหล่านั นก็จะตกเป็นทรัพย์สินของผู้นั นทันที ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการยอมรับในเรื่องกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ปรากฏขึ นเป็นครั งแรกในโลก 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่า กฎหมายในสังคมสมัยโบราณนั นยังไม่มีการให้ความคุ้มครองแก่
สัตว์จากการกระท้าทารุณโดยมนุษย์ แต่กฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัตว์ เมื่อสัตว์มีเจ้าของหรือถูก
ครอบครองโดยบุคคลเท่านั น อาจกล่าวได้ว่าสัตว์ในขณะนั นมีกฎหมายกล่าวถึงอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
สัตว์เลี ยงหรือสัตว์ที่เลี ยงในบ้าน (Domestic Animal) หมายถึงสัตว์ซึ่งโดยปกติจะมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ โดยอาจจะถูกใช้เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์เป็นอาหาร สัตว์ที่ถูกเลี ยงเป็น
เพ่ือน สัตว์ฟาร์ม และสัตว์ป่า คือ สัตว์ที่ไม่ได้ถูกเลี ยง (Wild Animal) แต่เป็นสัตว์ที่มนุษย์สามารถ
เป็นเจ้าของได้ โดยเจ้าของมีสิทธิเช่นเดียวกันกับสิทธิความเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่มีชีวิต หลักการดังกล่าว
นี สะท้อนออกมาทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเรื่องลักขโมย กฎหมายเรื่องการซื อขายสินค้า และ
เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ของตนในกรณีที่สัตว์นั นได้ท้าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน เช่น 
การท้าลายข้าวของ การท้าอันตรายให้คนได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสัตว์เหล่านั นจะต้องมีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ นอันเนื่องมาจากการกระท้าของสัตว์ที่ตนเป็นเจ้าของอยู่นั น ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าของได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียหรือเสียหายในสัตว์ที่อยู่ในความดูแล
ของบุคคลอ่ืน เจ้าของนั นก็สามารถใช้กฎหมายในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง
หรือทางอาญาได้เช่นกัน ซึ่งการลงโทษนั นก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่กรณี ส่วนกรณีการลงโทษ
นั นก็ขึ นอยู่กับว่า เจ้าของสัตว์อยู่ในสถานะทางสังคมอย่างไร โดยสัตว์ป่า (Wild Animal) นั น ตาม
กฎหมายแล้วไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลใด ดังนั นเมื่อเป็นสัตว์ป่าจึงยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 

ส่วนในกรณีที่สัตว์ได้ถูกเข้าไปครอบครองแล้ว ตามกฎหมายสัตว์จึงมีฐานะเป็น
ทรัพย์สินของบุคคลผู้ครอบครอง กฎหมายให้การคุ้มครองทรัพย์ของบุคคล ผ่านการให้ความคุ้มครอง
ความเป็นเจ้าของสัตว์ภายใต้กฎหมายเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของละเมิด (Tort) หรือเรื่องลัก
ขโมย (Thief) โดยความคุ้มครองสัตว์นี จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน
ประเภทอ่ืนของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั น ส่วนสัตว์ป่า หรือสัตว์เร่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของ พบว่ายังไม่มี
กฎหมายที่จะเข้าคุ้มครองแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ตัวอย่างของบทบัญญัติ
กฎหมายที่สะท้อนให้เห็นว่า สัตว์จะได้รับความคุ้มครองเมื่อสัตว์นั นกลายเป็นทรัพย์สินของบุคคล เช่น 
เรื่องการลักขโมยในประมวลกฎหมายฮัมมูราบี เช่นกรณีข้อที่ 8 ได้ก้าหนดว่าการลักขโมยปศุสัตว์ ไม่
ว่าจะเป็นแกะ ลา หมู หรือแพะของผู้อ่ืน ผู้ที่ขโมยจะต้องถูกลงโทษโดยให้ชดใช้เงินเป็นจ้านวน 10 



 
 

75 

เท่าหรือ 30 เท่า ของราคาสัตว์ที่ถูกขโมยไปนั น โดยจ้านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวนั นจะขึ นอยู่กับสถานะ
ทางสังคมของผู้ที่ถูกขโมยหรือเจ้าของสัตว์เป็นส้าคัญ หากสัตว์ที่ถูกขโมยไปเป็นของพระเจ้าหรือราช
ส้านัก ผู้ขโมยจะต้องถูกลงโทษหนักกว่ากรณีท่ีขโมยสัตว์ของบุคคลทั่วไป คือ ต้องชดใช้เป็นจ้านวน 30 
เท่า แต่หากสัตว์ที่ถูกขโมยเป็นของบุคคลธรรมดาทั่วไป ผู้ขโมยก็จะต้องชดใช้เป็นจ้านวน 10 เท่า และ
หากผู้ที่ขโมยไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะชดใช้ก็จะต้องถูกฆ่าให้ตาย หรือในข้อ 34 ก้าหนดกรณีถ้ามีการท้า
อันตรายทรัพย์สินของหัวหน้าชุมชน หรือเอาทรัพย์สินของหัวหน้าชุมชน ซึ่งจะน้าไปถวายแด่กษัตริย์
ไป เมื่อนั นบุคคลที่กระท้าจะต้องตาย หรือในกฎหมายของโมเสส (The Law of Mosaic) ที่มีอายุกว่า 
1,200 ปีก่อนคริสตกาลนั นก็ได้มีการก้าหนดเรื่องการขโมยไว้เช่นกัน ว่าถ้าบุคคลใดขโมยวัว แกะ หรือ
ฆ่ามัน บุคคลผู้นั นจ้าต้องชดใช้ค่าปศุสัตว์อย่างดีห้าตัว หรือแกะสี่ตัวให้แก่เจ้าของสัตว์ แต่ถ้าสัตว์ที่ถูก
ขโมยนั นยังมีชีวิตอยู่ ผู้ขโมยต้องจ่ายเงินชดใช้ให้แก่เจ้าของเป็นสองเท่าของมูลค่าสัตว์ที่ถูกขโมยไปนั น 

ด้วยเหตุนี จึงสรุปได้ว่า นับตั งแต่อดีตกาลจนถึงยุคกรีกโรมันและยุคกลางสัตว์ไม่มี
สถานะทางกฎหมายใด ๆ นอกเหนือไปจากเป็นทรัพย์สินที่ครอบครองได้ของบุคคล สัตว์ในสายตาของ
กฎหมายจึงอยู่ในฐานะท่ีไม่ได้แตกต่างไปกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท้าไร่ ท้าสวนของคน96 

แนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ที่ให้ความส้าคัญว่ามนุษย์อยู่เหนือสัตว์ สัตว์
เป็นสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าหรือต่้ากว่ามนุษย์ สัตว์จ้าต้องรับใช้หรือมีอยู่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ทั งหลาย ดังนั นท้าให้สถานะทางกฎหมายในยุคดังกล่าวสัตว์จึงมีสถานะเป็นเพียงทรัพย์สินซึ่งถูก
มนุษย์ครอบครองได้ดังที่กล่าวนั น จวบจนกระทั่งเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่สิบหก ที่สังคมเริ่มมีความ
เจริญก้าวหน้าในศาสตร์ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีรวม
ไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจ สถานภาพของสัตว์ในสังคมจึงเริ่มถูกมองในมุมที่แตกต่างไป
จากอดีต โดยนักปรัชญาและศาสนาหลายคน เช่น งานเขียนของเดวิด เดกราเซีย (David Degrazia) 
ได้เขียนหนังสือเรื่อง Taking Animal Seriously: Mental Life and Moral Status หรืองานเขียน
ของปีเตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) ในหนังสือชื่อ Animal Liberation97 ต่างมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า สัตว์มีสถานะทางศีลธรรมเพราะว่าสัตว์มีความรู้สึกและมีสภาวะทางจิตอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับ
มนุษย์ สัตว์จึงสามารถรับรู้ถึงความสุข ความทุกข์ ตลอดจนมีความพึงพอใจ และยอมรับว่ามนุษย์มี
ความสามารถที่จะครอบครองและอยู่เหนือสัตว์ได้ แต่มนุษย์ไม่ควรที่จะใช้สัตว์เพ่ือผลประโยชน์อย่าง
ไม่จ้าเป็น หากมนุษย์จ้าเป็นต้องใช้สัตว์ ก็ควรใช้อย่างเหมาะสมตามความต้องการเท่านั น และแม้สัตว์
จะไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในทางศีลธรรมและสิทธิตามกฎหมาย พวกสัตว์ก็ไม่สมควรถูกทารุณ

                                           
96 Paige M. Tomaselli, International Comparative Animal Cruelty Laws 

(Michigan: Michigan State University Detroit College of Law, 2003), p. 1. 
97 ธน วงศ์เครือม่ัน, เรื่องเดิม, หน้า 1-4. 
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โดยไม่จ้าเป็น การทารุณสัตว์โดยขาดสติเป็นการลดระดับความเป็นมนุษย์ และเป็นการกระท้าที่ผิด
หรือเป็นความชั่ว ทั งนี เป็นไปตามแนวความคิดที่ว่าผลประโยชน์ของสัตว์นั นมีความเกี่ยวพันกันกับ
ผลประโยชน์ ของมนุ ษย์  (Animal Interest as Intertwined with Human Interests) ซึ่ งน ว
ความคิดเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ใหม่นี ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมสมัยใหม่แทนที่แนวความคิดเดิม
ที่ว่า ผลประโยชน์ของสัตว์อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของมนุษย์ (Animal Interests as Subordinate 
to Human Interest) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ นในเวลาต่อมา  

โดยช่วงคริสต์ศตวรรษที่สิบหกนั นสังคมเริ่มมีมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพของ
สัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาในแง่กฎหมายแล้วจะพบว่า แนวความคิด
ทางกฎหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก กล่าวคือ กฎหมายยังมีการยอมรับเพียงว่าสัตว์
เป็นทรัพย์สินของบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเท่านั น การท้าร้ายหรือท้าลายสัตว์โดยบุคคล
อ่ืนย่อมเป็นความผิดเช่นเดียวกับท้าลายทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆ ส่วนการทารุณสัตว์ก็ยังไม่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องทางศีลธรรมหรือจริยธรรมที่มีต่อสัตว์เท่านั น 

จนกระทั่งเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ดเมื่อมนุษย์ยอมรับ และเห็นความส้าคัญของ
สถานะของสัตว์ที่เปลี่ยนไปตามความเจริญของสังคมที่มีมากยิ่งขึ นเป็นล้าดับ โดยสะท้อนออกมาให้
เห็นทางกฎหมายที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีของกฎหมายที่มีต่อสัตว์ โดยกฎหมายเริ่มระลึกว่า แม้
บุคคลใดจะครอบครองและเป็นเจ้าของสัตว์ได้เสมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่สัตว์นั นโดยตัวของเขาเอง
ก็มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปโดยสิ นเชิง เพราะสัตว์มีศักยภาพ มีความสามารถในการรับรู้
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานได้จริง ขณะที่ทรัพย์สินอย่างอ่ืนไม่มีความรู้สึก เช่นนั น สัตว์จึงสมควรได้รับ
การคุ้มครองจากการกระท้าโดยไม่จ้าเป็นที่มีผลท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน และเห็นว่าเป็นสิ่งไม่
ถูกต้องหากมีการปล่อยให้กระท้าทารุณกรรมต่อสัตว์เกิดขึ นในสังคมนั น เพราะมีความเชื่อที่ว่าการ
ทารุณกรรมต่อสิ่งมีชีวิตใด ๆ นั นเป็นการกระท้าที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรมจริยธรรมทางสังคม ไม่สามารถให้
อภัยได้ แต่ถ้าสังคมใดมีการให้อภัยหรือยอมให้มีพฤติกรรมทารุณกรรมต่อสิ่งมีชีวิตโดยไม่สามารถ
ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง หรือสัตว์นั น ถือว่าเป็นสังคมที่ไม่เจริญ และการทารุณกรรมสัตว์
เหล่านั นบางครั งจะน้าไปสู่ความประพฤติที่ไม่ดีอ่ืน ๆ รวมถึงอาจมีการกระท้าเช่นนั นต่อบุคคล คือ
มนุษย์ด้วยกันได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยต่อสังคมและชุมชน เช่น การพนัน การท้าร้ายร่างกาย หรือ
การลักขโมย ฯลฯ 

จากแนวความคิดที่เปลี่ยนไปนี เองน้าไปสู่การบัญญัติกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่
สัตว์ทั งหลายโดยตรง นอกเหนือจากกฎหมายซึ่งมีอยู่เดิม โดยกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ดังกล่าวได้
เกิดขึ นในปี ค.ศ. 1641 โดยกลุ่มผู้เคร่งครัดศาสนาในแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Bay Colony) 
เรียกว่า “The Body of Liberties” ในหัวข้อ Off the Bruite Creature ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการ
ก้าหนดให้ความคุ้มครองสัตว์ไว้ 2 มาตรา ได้แก่ “มาตรา 92 ไม่ว่าใครก็ตามกระท้าใด ๆ ที่เป็นการใช้
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อ้านาจกดขี่ ข่มเหง หรือทารุณต่อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้ประโยชน์ของมนุษย์ไม่ได้” และ “มาตรา 
93 ถ้าบุคคลใดจะต้องจูงหรือขี่ปศุสัตว์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเป็นระยะทางไกล โดยให้มันบรรทุกของ
หนัก หรือปล่อยให้หิว หรือในขณะที่เจ็บป่วย หรือไปในที่อันตราย การกระท้าใด ๆ อย่างหนึ่งนี อาจ
เป็นการกระท้าที่ผิดกฎหมายได้ หากบุคคลนั นไม่ให้สัตว์นั นพักเหนื่อยหรือท้าให้สดชื่นก่อนในสถานที่
ที่อากาศถ่ายเท” 

จากบัญญัติดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้ เห็นถึงท่าทีของสังคมตะวันตกที่มีต่อ
สถานภาพของสัตว์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นและยอมรับสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินที่ถูกครอบครองได้โดย
มนุษย์ และสัตว์มีขึ นเพ่ือใช้ประโยชน์ของมนุษย์เท่านั น ฉะนั น มนุษย์จึงปฏิบัติอย่างไรกับสัตว์นั นก็
ย่อมได้ แม้กระทั่งเป็นการกระท้าทารุณโหดร้ายต่อสัตว์ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือต้องได้รับการต้าหนิ
จากสังคมแต่อย่างใด มาเป็นการให้การยอมรับสัตว์ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและมี
ความสามารถในการรับรู้ความเจ็บปวดต่าง ๆ ได้ไม่ต่างไปจากที่มนุษย์มีหรื อรู้สึกได้ การให้
ความส้าคัญแก่สัตว์ได้มีมากขึ นเป็นล้าดับ สังคมต่าง ๆ จึงเริ่มไม่ยอมรับต่อพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
กับสัตว์ในลักษณะอันเป็นการท้าร้ายหรือท้าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างไม่มีความ
จ้าเป็นหรือไม่มีเหตุผลสมควร (หรือการทารุณกรรมสัตว์นั่นเอง) โดยมองว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอัน
สมควรได้รับการต้าหนิจากสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะถ้าหากสังคมนั นถือว่าเป็นสังคมที่เจริญแล้ว
ย่อมจะไม่ยอมปล่อยให้มีการกระท้าในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ น ด้วยเหตุนี เอง จึงได้ปรากฏบทบัญญัติ
กฎหมายในลักษณะของการห้ามบุคคลกระท้าการอันเป็นการทารุณกรรมต่อสัตว์ขึ นมาบังคับใช้ในสังคม 

อนึ่ง ต่อจากกฎหมายในปี ค.ศ. 1641 ดังกล่าวแล้ว ในระยะเวลาต่อมาจึงได้มีมาตรา
หรือบัญญัติกฎหมายป้องกันหรือต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ ขึ นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะในประเทศ
ต่าง ๆ โดยมีแนวความคิดในลักษณะที่ไม่ต้องการให้คนในสังคมของตนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม 
ตัวอย่างเช่น อังกฤษในปี ค.ศ. 1822 ได้บัญญัติและประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและ
การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อปศุสัตว์ (Prevention the Cruel and Improper Treatment of 
Cattle Act) ขึ นเป็นครั งแรกในประเทศ ส่วนสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ขึ นในปี 
ค.ศ. 1966 (Animal Welfare Act 1966) ออสเตรเลียในปี 1992 ในขณะประเทศนิวซีแลนด์เกิดขึ น
ในปี 1999 และในสหราชอาณาจักร ประกาศใช้ Animal Welfare Act ในปี 2006 

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวความคิดทางกฎหมายต่อสถานภาพของสัตว์ใน
สังคมตะวันตกท่ีสามารถสรุปได้ว่า แนวความคิดทางกฎหมายในสังคมยุคโบราณที่มีต่อสถานภาพของ
สัตว์นั นมีอยู่ในลักษณะที่ว่า สัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ และสัตว์นั นจะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองใดทางกฎหมายในฐานะของสิ่งมีชีวิตเลยนอกเหนือไปจากการที่ กฎหมายให้
ความคุ้มครองบุคคลแล้วมีสัตว์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์ ซึ่ง
กฎหมายมีขึ นเพ่ือคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการกระท้าของผู้อ่ืน 
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โดยการท้าร้ายหรือการท้าลายทรัพย์สินให้เสียหาย ข้อก้าหนดของกฎหมายในเรื่องนี จึงอยู่ในลักษณะ
ของการห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ไปท้าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนในที่นี  รวมถึงสัตว์ด้วย ฉะนั นจึงเท่ากับว่า
เมื่อมีบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าใครก็จะไปท้าร้ายหรือท้าลายสัตว์ที่มีเจ้าของไม่ได้ เพราะถ้าท้า
เช่นนั นก็จะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือภายใต้บทบัญญัติ
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองสัตว์โดยอ้อมอย่างหนึ่ง 

อนึ่ง แนวความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์มิได้หยุดนิ่งอยู่เพียง
เท่านี  ในเวลาต่อมาแม้ในสายตากฎหมายจะยังคงถือว่าสัตว์เป็นทรัพย์สินของบุคคลได้ แต่กฎหมายก็
ได้มองและยอมรับสัตว์ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกรับรู้ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ ดัง
สะท้อนให้เห็นได้จากบทบัญญัติที่ห้ามมิให้บุคคลกระท้าอันทารุณต่อสัตว์ หรือเรียกว่า “กฎหมาย
ป้องกันการทารุณสัตว์” เพ่ือบังคับใช้ในสังคม ซึ่งถือเป็นการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายโดยตรงต่อ
สัตว์ในลักษณะของการคุ้มครองมิให้สัตว์ถูกทารุณกรรมโดยฝีมือมนุษย์ (การคุ้มครองสัตว์โดยอ้อมผ่าน
กฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลนั นก็ยังมีอยู่เช่นเดิม) กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่า สัตว์
เป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจ ซึ่งต่างจากทรัพย์สินชนิดอ่ืนที่เป็นสิ่งของไม่มีชีวิต ไม่มีความรู้สึก ฉะนั น กฎหมาย
จึงยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้มีการทารุณโหดร้ายอย่างไม่สมควรแก่สัตว์ จึงได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการ
ทารุณสัตว์ขึ นมาบังคับใช้ 

ต่อมาหลาย ๆ ประเทศได้บรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โดย
บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่า ทรัพย์ไม่รวมสัตว์ เช่น ออสเตรเลียมาตรา 285 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งของออสเตรเลีย (Austrian Civil Code (Allgemeines Bugerlices Gesetzbuch: 
ABGB) ได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1988 โดยระบุอย่างชัดเจนว่า สัตว์ไม่ได้เป็นวัตถุ ได้รับ
การคุ้มครองโดยกฎหมายพิเศษ และกฎหมายที่ควบคุมวัตถุไม่ใช้บังคับสัตว์ ยกเว้นกรณีอ่ืน ๆ98  ส่วน
สวิตเซอร์แลนด์ ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) มาตรา 641 ระบุว่าสัตว์ไม่ใช่วัตถุ99 และ
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันนี (Civil Code) มาตรา 90a ระบุไว้ชัดเจนว่า สัตว์ไม่ใช่ทรัพย์ แต่ให้น้า
บทบัญญัติเรื่องทรัพย์มาใช้บังคับแก่สัตว์โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ได้ว่าไว้เป็นอ่ืน 100 โดยสัตว์จะอยู่กลาง
ระหว่าง “สิ่งของ” (Things) และ “มนุษย์” (People) ส่วนในฝรั่งเศส แม้ภาคประชาชนจะมีความ
พยายามในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งให้แบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ออกจากกันอย่างชัดเจน

                                           
98 Article 285 animals are not objects; they are protected by special laws. 
99 Article 641 Animals are not objects. 
100 Section  90a Animals are not things. They are protected by special statutes. 

They are governed by the provisions that apply to things, with the necessary 
modifications, except insofar as otherwise provided. 
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แต่ยังไม่ประสบความส้าเร็จ101 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสพบว่า
แม้กฎหมายจะก้าหนดว่าสัตว์เป็นทรัพย์ แต่สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึก เหมือนกับมนุษย์ สัตว์จึง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย102 ดังนั นจึงเห็นแม้สัตว์จะเป็นทรัพย์ตามกฎหมายก็ตาม แต่ไม่ได้
หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของสัตว์ (ทรัพย์) จะมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้สัตว์ของตนอย่างไรก็ได้ แต่
เจ้าของสัตว์ถูกจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการใช้สัตว์ตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมายก้าหนดไว้  

2.2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับสถานะของสัตว์ในสังคมไทย103 
ส้าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและสามารถได้รับความทุกข์

ทรมานเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ในต่างประเทศเพ่ิงเกิดขึ นในไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมานั น ในสังคมไทยกลับมี
ความเชื่อที่ว่าสัตว์ไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึก มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มา 2,000 กว่า
ปีแล้วนั น ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2.1.3 เพียงแต่สัตว์ไม่สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ดังเช่น
มนุษย์ก็จริง ส่วนสถานภาพของสัตว์ตามกฎหมายในไทยก็มีไม่แตกต่างไปจากแนวคิดของสังคม
ตะวันตก ซึ่งเห็นได้จากการบัญญัติกฎหมายในสมัยสุโขทัยได้มีการยอมรับและรับรองสัตว์ในฐานะเป็น
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนในสังคมสามารถครอบครองและน้ามาใช้ประโยชน์แก่ตนได้ 104 หรือสมัย
โบราณเมื่อขุนนางท้าความดีความชอบ กษัตริย์ก็พระราชทาน เครื่องสรรพาวุธ ช้าง ม้า บ่าวไพร่ เรือ 
หรือที่เรียกว่า เครื่องพัทยา ให้แก่ขุนนาง105 การพระราชทานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถานภาพของ
สัตว์ในสังคมเป็นเพียงสิ่งของไม่ต่างไปจาก เรือ เครื่องสรรพาวุธที่ ได้ถูกพระราชทานเช่นกัน 
นอกจากนี ยังพบว่าในสังคมไทยมักมีการมองสัตว์เป็นเครื่องเล่นกีฬาให้ความบันเทิงและความ

                                           
101 “The Legal Status of Animals in the French Civil Code,” Global Journal of 

Animal Law 1 (2015), Retrieved August 10, 2017 from http://www.gjal.abo.fi/gjal-
content/2015-01/article3/NON PREE VIEWED ARTICLE Jean-Marc Neumann The French 
Civil Code.pdf 

102 Article 514-14 Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. 
Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des 
biens, Retrieved December 7, 2017 from  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode 
Article.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000030250342   

103 ศรัญญา แจ้งข้า, เรื่องเดิม, หน้า 38-41. 
104 ลิขิต ธีเวคิน , วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง, พิมพ์ครั งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 18. 
105 โยเนโอะ อิชิอิ, พระธรรมศาสตร์ไทย, ใน กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย, แปล นิธิ 

เอียวศรีวงศ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535), หน้า 28. 



 
 

80 

สนุกสนาน ดังเห็นได้จากการน้าสัตว์มาต่อสู้กันในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนไก่ ซึ่งเป็น
ที่นิยมมากในหมู่คนไทยทุกชนชั น แม้กระทั่งชนชั นสูง หรือพระมหากษัตริย์ เช่น ในสมัยอยุธยาพระ
นเรศวรได้ทรงชนไก่กับพระมหาอุปราช ดังนั น เมื่อสังคมไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับสถานะของสัตว์
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อแนวความคิดทางกฎหมายที่มีต่อสัตว์ในลักษณะที่ว่า กฎหมายมองสัตว์เป็นเพียง
ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือทรัพย์สินที่มนุษย์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ ตัวอย่างของกฎหมายที่สะท้อน
แนวคิดดังกล่าว เช่น ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค้าแหงได้มีการก้าหนดข้อปฏิบัติที่คุ้มครอง
ทรัพย์สินของเอกชนไว้ว่า เมื่อหัวหน้าครอบครัวล้มหายตายจาก สมบัติต่าง ๆ ช้าง ม้า วัว ควาย ก็ให้
สืบทอดได้โดยทายาท106 หรือในทางกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัชกาลที่ 1 มีอยู่หลายมาตรา
สะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายในสมัยนี ได้รับรองให้มนุษย์ครอบครองและใช้ประโยชน์จากสัตว์ได้ เช่น 
การลักขโมยทรัพย์สินซึ่งได้ก้าหนดในกฎหมายลักษณะโจรว่า ผู้ขโมยต้องถูกลงโทษทั งทางร่างกาย
และถูกปรับ และกรณีที่มีการลักขโมยวัว ควาย กระบือ ถือเป็นการลักขโมยเกี่ยวกับเกษตรซึ่งจะถูก
ลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนดไว้เป็นพิเศษ แตกต่างจากการลักขโมยปกติ107 หรือในเรื่องการเช่า
ทรัพย์ ได้ก้าหนดกรณีที่เช่าช้าง ม้า โค กระบือไว้ว่า ถ้าผู้ใดเช่า ช้าง ม้า โค กระบือ เกวียนไปใน
สถานที่ไกล โดยเจ้าของ ช้าง ม้า โค กระบือ หรือเกวียนนั นได้รับค่าเช่าไปแล้ว ในระหว่างนั น หาก 
ช้าง ม้า โค กระบือ เกวียน เกิดอุบัติเหตุตายหรือแตกหักไปแล้วแต่กรณี ผู้เช่านั นไม่ต้องชดใช้ เป็นต้น 
เมื่อกฎหมายถือว่าสัตว์เป็นทรัพย์และสิทธิทางกฎหมายแก่บุคคลที่สามารถเป็นเจ้าของปศุสัตว์ได้แล้ว
ย่อมส่งผลให้เจ้าของกระท้าการอย่างไรกับทรัพย์นั นก็ได้ ด้วยเหตุนี  กฎหมายในช่วงเวลานั นจึงไม่
ปรากฏว่ามีกฎหมายมาตราใดที่ก้าหนดหรือให้ความส้าคัญต่อการใช้หรือปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมี
มนุษยธรรม หากมีบทบัญญัติก็มีแต่ในเฉพาะเป็นทรัพย์สินของบุคคลและกฎหมายให้ความคุ้มครอง
แก่สัตว์ผ่านการให้ความคุ้มครองความเป็นเจ้าของสัตว์ภายใต้กฎหมายเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับความ
เป็นเจ้าของทรัพย์ประเภทอ่ืนเท่านั น เช่น ผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์ เป็นต้น หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อสัตว์กลายเป็นทรัพย์สินของบุคคลแล้ว เจ้าของย่อมมีสิทธิทางกฎหมายที่จะท้า
อย่างไรกับสัตว์นั นก็ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของจะมาเอาไปหรือท้าร้ายสัตว์นั น
ไม่ได้ และหากกระท้าย่อมมีความผิดตามกฎหมายทันที ตัวอย่างเช่น กฎหมายลักษณะโจรในสมัย
สุโขทัยตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 38108 

 

                                           
106 ลิขิต ธีเวคิน, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
107 โยเนโอะ อิชิอิ, เรื่องเดิม, หน้า 31. 
108 กฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2521), หน้า 381. 
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นอกจากนี  จากการศึกษายังพบว่า มีกรณีที่สัตว์ได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมาย
โดยอ้อมได้อีกหนึ่ง คือ เรื่องความผิดฐานกระท้าช้าเราผิดธรรมดามนุษย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 5 
พระราชก้าหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. 118 ซึ่งก้าหนดห้ามบุคคลใดช้าเราทางเวจมรรค 
และกระท้าช้าเราต่อสัตว์ โดยในส่วนลักษณะโทษกระท้าช้าเราสัตว์เดรัจฉาน กฎหมายได้ก้าหนดโทษ
จ้าคุกตั งแต่สิบปีลงมา และจะให้ท้างานหนักด้วยก็ได้ หรือไม่ต้องท้างานหนักด้วยก็ได้ และยังก้าหนด
ลงโทษผู้พยายามจะกระท้าช้าเราด้วยสัตว์ให้ลงโทษจ้าคุกตั งแต่ห้าปีลงมา และจะให้ท้างานหนักหรือ
จะปรับเป็นเงินจ้านวน 200 บาทด้วยก็ได้ และกฎหมายก้าหนดให้ลงโทษผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการกระท้าช้าเราสัตว์ด้วย โดยจ้าคุกตั งแต่สามปีลงมา และให้ท้างานหนักหรือไม่ก็ได้ และ
ปรับตั งแต่ 300 บาทลงมาด้วยก็ได้ และบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวยังปรากฏต่อมาในมาตรา 242 
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งก้าหนดห้ามผู้ใดท้าช้าเราผิดธรรมดามนุษย์ด้วยชายก็ดี ด้วยหญิง
ก็ดีหรือท้าช้าเราด้วยสัตว์เดรัจฉานก็ดี โดยกฎหมายได้ก้าหนดโทษส้าหรับความผิดฐานกระท้าช้าเรา
ผิดธรรมดามนุษย์ให้ลงโทษจ้าคุกตั งแต่สามปีขึ นไปจนถึงสามสิบปี และได้ปรับตั งแต่ห้าสิบบาทถึงห้า
ร้อยบาทด้วย109 (แต่ในปัจจุบันความผิดดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป) 

จากบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้กฎหมายมุ่งคุ้มครองคนเป็นส้าคัญ 
โดยไม่ต้องการให้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนั น แต่การก้าหนดห้ามให้คนไปท้าช้าเรา
หรือมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ และหากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย อาจถือได้ว่า
บทบัญญัติดังกล่าวมีส่วนช่วยคุ้มครองสัตว์โดยอ้อมในกรณีหนึ่งที่ให้สัตว์รอดพ้นจากการกระท้าของ
มนษุย์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและฝืนธรรมชาติ ซึ่งอาจท้าให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแก่สัตว์ได้ 
ด้วยเหตุนี  จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายไทยสมัยโบราณสัตว์จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อสัตว์นั น
ได้กลายเป็นทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของมนุษย์ และการคุ้มครองนั นจะเป็นการคุ้มครอง
โดยผ่านการให้ความคุ้มครองเจ้าของสัตว์ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท้าของบุคคล
อ่ืนเป็นส้าคัญ (เสมือนกับการให้ความคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินประเภทอ่ืน) ส้าหรับการคุ้มครองใน
เรื่องการใช้หรือการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมเพ่ิงมีฉบับแรกในไทยคือพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง พ.ศ. 2557 ซึ่งเกิดขึ นจากการรวมตัว
ของประชาชนในการร่วมกันรณรงค์และลงชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับ
แรกท่ีมาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงและไม่มีเสียงคัดค้านในสภาแม้แต่เสียงเดียว ส่วนก่อนหน้านั น
ยังไม่ปรากฏว่ามีในกฎหมายใด แต่เรื่องดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเรื่องทางศีลธรรมจริยธรรมและศาสนา

                                           
109 ชิดชนก แผ่นสุวรรณ, ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและอนาจาร: ศึกษาตั้งแต่สมัย

กฎหมายตราสามดวงถึงประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 36-37. 
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เท่านั น เพราะในแง่ศาสนาสอนให้คนต้องไม่ไปเบียดเบียนและมีความเมตตากรุณาต่อทั งมนุษย์และ
สัตว์ทั งหลาย และเชื่อว่าการฆ่าโดยไม่จ้าเป็นหรือการทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะกล่าวอ้างได้ 
รวมทั งการใช้สัตว์โดยไม่มีมนุษยธรรมถือเป็นสิ่งที่ผิดหรือก่อบาปให้แก่ตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระท้าอย่างยิ่ง110 

ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบันแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์
ในไทยก็ได้เริ่มเปลี่ยนไป โดยมีการควบคุมและคุ้มครองสัตว์มากยิ่งขึ น ซึ่งเห็นได้จากบทบัญญัติของ
กฎหมายในการห้ามการทารุณสัตว์และการใช้สัตว์เกินสมควรขึ นมาบังคับใช้ในสังคมไทยเป็นการ
เฉพาะที่นอกเหนือไปจากกฎหมายซึ่งมีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายลักษณะ
อาญาร.ศ. 127 ภาค 2 ว่าด้วยลักษณะความผิด ในส่วนที่ 10 ว่าด้วยความผิดที่เป็นลหุโทษ มาตรา 
225 (16) และ (17)111 และปรากฏต่อมาในประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดลหุโทษ มาตรา 
381 และมาตรา 382 เป็นต้น 

ทั งนี  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นว่า บทบัญญัติกฎหมายได้ก้าหนด
ขึ นมาโดยมีความมุ่งหมายในการควบคุมศีลธรรมอันดีของคนในสังคม เนื่องจากเชื่อว่า คนในสังคมใน
ช่วงเวลานั นได้มีความเจริญก้าวหน้าทั งทางวัตถุและทางจิตใจมากขึ นกว่าในอดีต ส่งผลให้คนในสังคม
ยอมรับทั่วกันว่า การทารุณหรือการท้าร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุผลหรือการใช้สัตว์เกินสมควรนั นเป็นสิ่งไม่
เหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่ควรต้าหนิ จึงได้ก้าหนดบทกฎหมายดังกล่าวขึ นมาควบคุมนอกเหนือจากการ
ควบคุมโดยศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาเหมือนดังที่ผ่านมา การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวถือเป็น
ครั งแรกที่ปรากฏแนวความคิดทางกฎหมายในเรื่องการทารุณสัตว์ในไทย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง พ.ศ. 2557 
ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาเนื อหาในกฎหมายแล้ว เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ในการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดงในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่
เลี ยงไว้ใช้ในการแสดง ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้ มครองสัตว์จากการ
น้ามาแสดง ตามมาตรา 24 และยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้จัดแสดงหรือ
ผู้ประกอบการแสดงด้วยการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมแบบป้องกันดังที่
ต่างประเทศเลือกใช้ ซึ่งในประเด็นนี ผู้ศึกษาจะได้ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ชัดเจนในบทต่อ ๆ ไป 
 
 

                                           
110 ศรัญญา แจ้งข้า, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
111 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
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2.2.4 แนวคิดการคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ……………………….  

เนื่องจากการคุ้มครองสัตว์เป็นสิ่งส้าคัญ จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาตั งแต่การคุ้มครองสัตว์
ด้านสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนการคุ้มครองสัตว์ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังต่อไปนี   

2.2.4.1 การคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อม112 
การจัดการด้านสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์และ

ค้านึงถึงความต้องการทางกายภาพ ร่างกาย และพฤติกรรมของสัตว์ เพ่ือให้สัตว์เติบโต เจริญพันธุ์ 
สืบพันธุ์ตามปกติ และเอื อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ด้วย เพราะเมื่อสัตว์ที่น้ามาแสดงมี
สุขภาพที่ดีแล้วก็จะไม่เป็นพาหะน้าโรคต่าง ๆ มาสู่คน  

1)  สภาพแวดล้อมรอบตัวสัตว์ 
สภาพแวดล้อมของสัตว์ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ล้อมรอบสัตว์

อย่างใกล้ชิด เป็นสิ่งล้อมรอบอันดับแรก (Primary Enclosure) คือ สภาพแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ กรง
สัตว์ ซอง หรือคอก เป็นที่อยู่ของแหล่งวัสดุที่สัตว์สัมผัสโดยตรงและจ้ากัดสภาพแวดล้อมรอบตัวสัตว์
โดยตรง สภาพแวดล้อมจุลภาคถูกก้าหนดคุณสมบัติโดยมีปัจจัยหลายอย่างเช่น ความสว่าง เสียง การ
สั่น อุณหภูมิ ความชื น และส่วนประกอบก๊าซและอนุภาคต่าง ๆ ในอากาศ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสิ่งล้อมรอบ อันดับสอง คือสภาพแวดล้อมมหภาค ได้แก่ ห้อง โรงเรือน สภาพแวดล้อม
กลางแจ้งที่รวมกันเป็นสภาพแวดล้อมมหภาค 

ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปสภาพแวดล้อมจุลภาคและสภาพแวดล้อมมหภาคมีความ
ต่อเนื่องถึงกัน สิ่งล้อมรอบอันดับแรกสามารถมีความแตกต่างอย่างมากและถูกกระทบด้วยปัจจัย
หลายอย่าง ได้แก่ การออกแบบสิ่งล้อมรอบอันดับแรกและสภาวะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมมหภาค 

การประเมินสภาพแวดล้อมจุลภาคของสิ่งล้อมรอบอันดับแรกที่มีขนาดเล็ก
อาจท้าได้ยาก ข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันบ่งชี ว่า อุณหภูมิ ความชื นและความเข้มข้นของก๊าซและอนุภาคใน
สภาพแวดล้อมจุลภาคมักมีค่าสูงกว่าในสภาพแวดล้อมมหภาค ในขณะที่ระดับแสงมักมี ค่าต่้ากว่า 
สภาวะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมจุลภาคสามารถเหนี่ยวน้าความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทาง
สรีระ หรือการเปลี่ยนแปลงความไวต่อการเป็นโรค  

2) อุณหภูมิและความชื น 
การรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ภายในค่าแตกต่างภายในวงจรเวลาแต่ละ

วัน ตามปกติเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ควรให้สัตว์อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิความชื น

                                           
112 สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา, เรื่องเดิม, หน้า  42-49. 
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ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ซึ่งสัตว์สามารถปรับตัวด้วยความเครียดและมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระเพียงเล็กน้อย 

ช่วงอุณหภูมิที่อยู่ล้อมรอบที่การควบคุมอุณหภูมิเกิดขึ นได้โดยไม่ต้องมีการ
เพ่ิมการสร้างความร้อนด้วยการสันดาปหรือกระตุ้นกลไกการสูญเสียความร้อนด้วยการระเหยเป็นไอ 
เรียกว่า Thermoneutral Zone (TNZ) และจ้ากัดขอบเขตด้วยอุณหภูมิวิกฤตชั นต่้าและชั นสูง เพ่ือ
รักษาอุณหภูมิร่างกายภายใต้ภาวะแวดล้อมอุณหภูมิที่ให้สัตว์ปรับตัวทางสรีระ (รวมทั งการสันดาป) 
ดังตัวอย่างเช่นของกระต่าย (15  ถึง 20 องศาเซลเซียส) และของสุนัขและแมว (20 ถึง 25 องศา
เซลเซียส) มีค่าต่้ากว่าเล็กน้อย ขณะที่สัตว์จ้าพวกลิงและปศุสัตว์ผันแปรตามชนิดสัตว์ โดยทั่ว ๆ ไป
แล้วอุณหภูมิห้องสัตว์ที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะแห้ง (Dry-Bulb) ควรมีค่าต่้ากว่า LCT 
ของสัตว์ชนิดนั นเพ่ือหลีกเลี่ยงความเครียดจากความร้อน ดังนั นสิ่งที่ตามมามีความหมายว่า สัตว์ควร
ได้รับวัสดุต่าง ๆ อย่างพอเพียงส้าหรับการควบคุมอุณหภูมิ (วัสดุส้าหรับท้ารัง ที่หลบภัย) เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเครียดหรือจากความเย็น การให้มีวัสดุอย่างพอเพียงส้าหรับการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่ง
ส้าคัญ โดยเฉพาะควรพิจารณาส้าหรับลูกสัตว์เกิดใหม่ซึ่งมีค่าสูงกว่าสัตว์โตเต็มวัยชนิดเดียวกัน 

อุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมขึ นกับการสัตวบาลและ
การออกแบบโรงเรือน และแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งล้อมรอบอันดับแรกและอันดับสองตลอดจน
สิ่งล้อมรอบอันดับแรก ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผันแปรของอุณหภูมิและความชื น
ระหว่างและภายในสิ่งล้อมรอบ ได้แก่ การออกแบบโรงเรือน จ้านวน อายุ ชนิดและขนาดของสัตว์ใน
สิ่งล้อมรอบอันดับแรกแต่ละอย่าง การบังคับการระบายอากาศในบรรยากาศล้อมรอบ ชนิดและ
ความถ่ีของการเปลี่ยนวัสดุรองนอน  

การคุกคามโดยที่อุณหภูมิเป็นสิ่งส้าคัญเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความชื นที่สูงขึ นหรือต่้าลงอย่างฉับพลันนั น อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม สรีระและ
ร่างกายภายนอกของสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี อาจเป็นผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ผลกระทบเหล่านี 
อาจสืบทอดต่อไปยังสัตว์รุ่นต่อ ๆ ไป บางสภาวะสัตว์ต้องมีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ นเพ่ือให้
สัตว์อยู่ เช่น การฟ้ืนหลังผ่าตัด ลูกสัตว์เกิดใหม่ สัตว์ฟันแทะที่ไม่มีขน สัตว์เลื อยคลานและสัตว์สะเทิน
น ้าสะเทินบกเฉพาะบางช่วงของการผสมพันธุ์ 

ความชื นสัมพัทธ์ควรถูกควบคุมแต่ไม่ต้องจ้ากัดให้เหมือนกับอุณหภูมิ
ส้าหรับสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ช่วงระยะเวลาความชื นสัมพัทธ์ที่ยอมรับได้ส้าหรับสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนมส่วนใหญ่คือ 30-70% ความชื นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมจุลภาค อาจมีความส้าคัญมากกว่า
ส้าหรับสัตว์ที่เลี ยงอยู่ในสิ่งล้อมรอบอันดับแรก ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมมห
ภาคเป็นอย่างมาก  
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ส้าหรับสัตว์บางชนิด ความชื นสัมพัทธ์ที่มีค่าสูงขึ นอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถของสัตว์ในการต่อสู้ภาวะอุณหภูมิสุดขีด การเพ่ิมความชื นสัมพัทธ์สูงขึ นของ
สภาพแวดล้อมจุลภาคส้าหรับในกรงแบบ Isolators ของสัตว์ฟันแทะ ยังน้าไปสู่ความเข้มข้นของ
แอมโมเนียในกรงเพ่ิมขึ น ซึ่งสามารถท้าให้ทางเดินหายใจระคายเคืองและการตอบสนองทางชีวภาพ
เปลี่ยนแปลงไปในสภาพอากาศตามฤดูกาลต่าง ๆ ที่ท้าให้ความชื นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมในระดับ
ที่เหมาะสมท้าได้ล้าบาก ควรดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเพ่ือสังเกตผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ได้แก่ ผิวหนังมี
รังแคอย่างมาก ความผิดปกติในการลอกคราบของสัตว์เลื อยคลาน และความเครียดจากความแห้งแล้ง
ที่พบในสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่ด้ารงชีวิตแบบครึ่งน ้า 

3)  การระบายอากาศและคุณภาพของอากาศ 
วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศ คือ เพ่ือให้คุณภาพอากาศมีความ

เหมาะสมและสภาพแวดล้อมคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายอากาศให้ก๊าซออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
ขจัดปริมาณความร้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ นจากสัตว์ บุคลากร หลอดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ เจือจางก๊าซ
และฝุ่นละอองซึ่งปนเปื้อน เช่น สารก่อภูมิแพ้ และเชื อที่ท้าให้เกิดโรคที่มีอยู่ในอากาศ ปรับความชื น
และอุณหภูมิของอากาศในห้อง และเมื่อมีความเหมาะสม การสร้างความแตกต่างของความดันสถิต  
(การไหลของลมอย่างมีทิศทาง) ไม่อาจรับประกันว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอในสิ่งล้อมรอบ
อันดับแรก (เช่น สภาพแวดล้อมจุลภาค) ซึ่งเป็นอากาศที่สัตว์สัมผัสอย่างแท้จริง รูปแบบของสิ่ง
ล้อมรอบอันดับแรกถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมทั งสอง ตัวอย่างเช่น 
ความแตกต่างอาจถูกละเลยเมื่อสัตว์อาศัยอยู่ในกรง 

ปริมาตรและคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของอากาศที่จ่ายสู่ห้องและ
รูปแบบการกระจายลมมีอิทธิพลต่อการระบายอากาศของสิ่งล้อมรอบอันดับแรกของสัตว์และเป็น
ตัวก้าหนดที่ส้าคัญของสภาพแวดล้อมจุลภาคของสัตว์ รูปแบบและที่ตั งของหัวจ่ายลมและช่องระบาย
อากาศสัมพันธ์กับจ้านวน การจัดเรียง ต้าแหน่งและชนิดของสิ่งล้อมรอบอันดับแรกและอันดับสองมี
ผลกระทบต่อการระบายลมในสิ่งล้อมรอบอันดับแรกว่าดีมากน้อยอย่างไร ดังนั น รูปแบบการกระจาย
ลมและการเคลื่อนที่ของอนุภาคอาจช่วยเหลือการระบายอากาศในสิ่งล้อมรอบอันดับแรกและอันดับ
สองอย่างเหมาะสมที่สุด  

การหลีกเลี่ยงการให้สัตว์สัมผัสลมแรงเป่าใส่ตัวโดยตรง (Drafts) เพราะว่า
ความเร็วลมที่สัตว์สัมผัสมีผลกระทบต่ออัตราความร้อนและความชื นถูกก้าจัดออกจากตัวสัตว์ 
ตัวอย่างเช่น อากาศท่ีมี 20°c เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยความเร็ว 60 ฟุตต่อนาที (18.3 เมตรต่อนาที) 
มีผลต่อความเย็นประมาณ 7°c  สามารถก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะความสามารถของลูกสัตว์ในการ
รักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ (ซึ่งอาจไม่มีขนและมีกลไกซึ่งยังพัฒนาไม่ครบในการรักษาอุณหภูมิ
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ร่างกายให้คงที่) สัตว์กลายพันธุ์ที่ไม่มีขน และสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่ด้ารงชีวิตแบบครึ่งน ้าที่
สามารถอยู่ที่แห้งได้ 

การให้แลกเปลี่ยนอากาศในห้องเลี ยงสัตว์ที่ 10-15 ครั งต่อชั่วโมงเป็น
ข้อแนะน้าที่ยอมรับได้ เพ่ือรักษาคุณภาพของอากาศของสภาพแวดล้อมมหภาคด้วยระบบที่มีปริมาตร
คงที่ และอาจรองรับคุณภาพอากาศของสภาพแวดล้อมจุลภาคได้ด้วย ถึงแม้ว่าช่วงระยะนี ใช้ได้ผลใน
การจัดที่อยู่ในสัตว์หลาย ๆ แบบ ค่านี ได้นับรวมช่วงความแตกต่างปริมาตรความร้อนที่อาจเป็นไปได้ 
ชนิด ขนาดและจ้านวนสัตว์ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของสิ่งล้อมรอบอันดับแรกและชนิดของวัสดุรองนอน 
ความถี่ของการเปลี่ยนกรง ขนาดของห้อง หรือประสิทธิภาพของการกระจายอากาศทั งใน
สภาพแวดล้อมมหภาค และระหว่างสภาพแวดล้อมมหภาคและจุลภาค ในบางสถานการณ์ การใช้ช่าง
อย่างที่แนะน้าไว้อย่างครอบคลุมอาจระบายอากาศมากเกินไปในสภาพแวดล้อมมหภาคที่มีสัตว์
จ้านวนน้อย จึงสูญเสียพลังงานหรือการระบายอากาศน้อยเกินไปในสภาพแวดล้อมจุลภาคที่มีสัตว์
จ้านวนมาก เกิดการสะสมความร้อน ความชื นและสารพิษ   

กรงที่มีการระบายอากาศเฉพาะแต่ละกรง ( IVCs) และสิ่งล้อมรอบอันดับ
แรกชนิดพิเศษในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งระบายอากาศในสิ่งล้อมรอบโดยตรงด้วยการใช้อากาศจากห้องที่
ผ่านการกรองแล้ว หรือมีการแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับระบบห้องอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสนองการ
ระบายอากาศที่สัตว์ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเพ่ิมการระบายอากาศในสภาพแวดล้อมมห
ภาค อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาข้อควรระวังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นเกี่ยวกับลมที่มีความเร็วสูง ถึงแม้ว่า
จะเป็นเช่นนั นก็ตาม สภาพแวดล้อมมหภาคควรได้รับการระบายอากาศอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนอง
ปริมาณความร้อน อนุภาค กลิ่น และก๊าซของเสียต่าง ๆ ในสิ่งล้อมรอบอันดับแรก  

ถ้าสิ่งล้อมรอบอันดับแรกมีการกรองอากาศอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนอง
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่าง ๆ อากาศที่ระบายออกจากกรงอาจส่งกลับไปสู่ห้องซึ่งสัตว์อาศัยอยู่ 
ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปนิยมการปล่อยอากาศทิ งโดยตรงไปยังระบบการปล่อยอากาศของอาคาร เพ่ือลด
ปริมาณความร้อนและการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมมหภาค 

กรง (ที่ไม่มีการบังคับการระบายอากาศ) ดังเช่นกรงบางชนิดที่เลี ยงสัตว์ฟัน
แทะ มีการระบายอากาศซึ่งจ้ากัด เพ่ือเป็นการชดเชย อาจจ้าเป็นต้องปรับวิธีปฏิบัติทางสัตวบาล 
ได้แก่ ความถ่ีของการเปลี่ยนกรงเพ่ือความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล การเลือกวัสดุรองนอนที่สัมผัสตัว
สัตว์โดยตรง ต้าแหน่งการวางกรงต่าง ๆ ในสิ่งล้อมรอบอันดับสอง ความหนาแน่นของจ้านวนสัตว์ใน
กรง หรือการลดความชื นสัมพัทธ์ในสภาพแวดล้อมมหภาค เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุลภาคและ
การกระจายสลายความร้อน 

การใช้อากาศซ ้าอีกเพ่ือระบายอากาศในห้องสัตว์ต่าง ๆ เพราะว่าเชื อหลาย
ชนิดที่ท้าให้เกิดโรคในสัตว์สามารถอยู่ในอากาศหรือเคลื่อนที่ไปบนพาหะต่าง ๆ (เช่น ฝุ่น ละออง) 
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ดังนั นอากาศระบายออกซึ่งถูกน้าไปใช้ซ ้าภายในระบบ HVAC ส่งต่อให้อีกหลาย ๆ ห้อง ท้าให้เสี่ยง
การปนเปื้อนเชื อข้ามห้อง อากาศใช้ซ ้าที่มีต้นก้าเนิดจากบริเวณต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้สัตว์ (เช่น บริเวณ
ที่คนอยู่ และบริเวณต่าง ๆ ที่ใช้เก็บอาหาร วัสดุรองนอนและพัสดุอ่ืนๆ) อาจต้องมีการกรองที่เข้มงวด 
หรือการปรับน้อยกว่า และท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื อน้อยกว่า อย่างไรก็ดีความเสี่ยงในบาง
สถานการณ์อาจมากเกินไปที่จะคิดน้าอากาศมาใช้ซ ้า (เช่น ในกรณีบริเวณห้องลิงและที่มีเชื ออันตราย) 
อากาศที่ระบายออกก่อนน้าไปใช้ซ ้าอีก อย่างน้อยที่สุดควรกรองด้วยแผ่นกรองฝุ่นละอองที่มี
ประสิทธิภาพ 80-95% ตามที่ ASHRAE ก้าหนด เพ่ือก้าจัดฝุ่นละอองต่าง ๆ ในอากาศออกก่อนการ
น้าไปใช้ซ ้า ขึ นอยู่กับแหล่งของอากาศ ส่วนประกอบและสัดส่วนของอากาศที่ถูกน้าไปใช้ซ ้า (เช่น 
แอมโมเนียและก๊าซอ่ืน ๆ ที่ถูกปล่อยจากอุจจาระในอากาศที่หมุนเวียนในห้องสัตว์) ทั งนี ควรพิจารณา
การกรองสารไอระเหยต่าง ๆ ในบริเวณที่ต้องมีการกรองอากาศ เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและ/
หรือสัตว์ (เช่น ที่เก็บกักสารอันตราย) ควรประเมินประสิทธิภาพการกรอง การรับภาระและสภาพ
ความสมบูรณ์ 

การท้าหน้าที่ของระบบ HVAC ที่ประสบความส้าเร็จต้องมีการซ่อมบ้ารุง
และการประเมินอย่างสม่้าเสมอ อีกทั งการวัดค่าการท้างานที่สิ่งล้อมรอบอันดับสอง การวัดค่าต่าง ๆ 
ดังกล่าวควรรวมถึง ปริมาตรอากาศท่ีจ่ายระบาย การสูงขึ นลงของอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ และ
ความแตกต่างของค่าความดันอากาศระหว่างพื นที่ ตลอดจนปัจจัยทางเครื่องกลที่วิกฤตต่าง ๆ 

4)  แสงสว่าง 
แสงสว่างสามารถส่งผลกระทบต่อสรีรวิทยา ร่างกายภายนอกและ

พฤติกรรมของสัตว์หลายชนิด รวมถึงความเครียดที่เกิดจากแสง ที่เกิดจากความไม่เหมาะสมของช่วง
ระยะเวลาได้รับแสง รวมถึงความเข้มข้นของแสง ตลอดจนคุณภาพของความยาวคลื่นแสง  

โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่อความจ้าเป็นของแสงต่อ
สัตว์ ดังนั นจึงควรพิจารณาเพ่ือก้าหนดระดับแสงสว่างในห้องเลี ยงสัตว์ที่พอเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นและความยาวคลื่นแสง ตลอดจนเวลาของการสัมผัสแสงของสัตว์ ณ ปัจจุบัน
และอดีต และเม็ดสีของตัวสัตว์ ช่วงเวลาของการสัมผัสแสงในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืน 
(Circadian Cycle) อุณหภูมิของร่างกาย สภาวะทางฮอร์โมน ช่วงอายุ ตลอดจนชนิดและเพศของ
สัตว์ด้วย และเชื อสายหรือสายพันธุ์ของสัตว์ การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี ในสัตว์ฟันแทะและลิง ได้แสดงว่า
ความส้าคัญของ Ganglion Cells (แตกต่างจาก Rods และ Cones) ที่มีอยู่ในจอรับภาพของตาซึ่งมี
ความไวต่อแสงส้าหรับการควบคุมระบบประสาทด้านต่อมไร้ท่อ วงจรเวลากลางวันกลางคืน  และ
ระบบประสาทด้านพฤติกรรม เซลล์เหล่านี สามารถตอบสนองต่อแสงความยาวคลื่นซึ่งอาจแตกต่าง
จากตัวรับแสงชนิดอ่ืน ๆ และอาจมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบของแสง ความเข้มแสงและความยาว
คลื่น 
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ในสภาวะทั่วไปควรมีแสงกระจายทั่วบริเวณที่มีสัตว์ และให้การส่องสว่างที่
เพียงพอส้าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ขณะเดียวกันแสงยังต้องสามารถมองเห็นเพ่ือท้าความ
สะอาดพื นอยู่อาศัยของสัตว์ การตรวจสัตว์ได้อย่างพอเหมาะ รวมถึงกรงต่าง ๆ ที่อยู่ชั นล่างสุดของชั น
วางกรง และให้ภาวะการท้างานที่ปลอดภัยส้าหรับบุคลากร แสงในห้องเลี ยงสัตว์ควรมีพอเพียง ทั ง
เพ่ือการมองเห็นและเพ่ือควบคุมระบบประสาทต่อมไร้ท่อในวงจรเวลากลางวัน และในวงจรเวลา
กลางคืน  

ช่วงระยะเวลารับแสง (Photoperiod) เป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมทางเพศที่
วิกฤตของสัตว์หลายชนิด ดังนั นการหลีกเลี่ยงการคุกคามด้วยแสงในระหว่างช่วงมืดโดยไม่ได้ตั งใจ 
หรือหลีกเลี่ยงให้เกิดน้อยที่สุด เพราะว่าสัตว์บางชนิด เช่น ไก่ (Apeldoorn et al. 1999) จะไม่กิน
อาหารในที่มีแสงน้อยหรือในความมืด ควรถูกจ้ากัดตารางแสงสว่างดังกล่าวให้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่จะ
ไม่กระทบความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ควรใช้ระบบควบคุมแสงสว่างตามเวลาเพ่ือให้แน่ใจว่ามีวงจรเวลา
กลางวันและกลางคืนเป็นปกติ และควรตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครื่องตั งเวลาเป็นกิจวัตร เพื่อให้
แน่ใจว่ามีวงจรถกูต้อง 

5)  เสียงและการสั่นสะเทือน 
เสียงซึ่งเกิดจากสัตว์และกิจกรรมการเลี ยงสัตว์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสถานที่เลี ยง

สัตว์ ดังนั น ควรพิจารณาควบคุมเสียงในการออกแบบสถานที่และการปฏิบัติ การประเมินผลกระทบที่
แฝงอยู่ของเสียงต่อสัตว์ยืนยันการพิจารณาความเข้ม ความถ่ี ความเร็วของการเริ่มต้น ระยะเวลาและ
ความสั่นสะเทือนของเสียงที่อาจมีแฝงอยู่ และช่วงระยะเวลาของการได้ยิน ประวัติของการได้ยินเสียง
และความไวต่อผลกระทบของเสียงของสัตว์แต่ละชนิด เชื อสายหรือสายพันธุ์ ในขณะเดียวกันอาจมีข้อ
ควรค้านึงว่า การประกอบอาชีพที่มีสิ่งคุกคามจากเสียงของสัตว์หรือการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งท้าให้เกิด
เสียงดังที่ความเข้มมากพออาจยืนยันให้มีการป้องกันการได้ยิน 

การแบ่งแยกพื นที่ของคนและสัตว์ช่วยลดการรบกวนทั งของคนและสัตว์ที่
อยู่ในอาคาร ควรน้าสัตว์ที่มีเสียงดัง เช่น สุนัข สุกร แพะ ลิงและนกบางชนิด (เช่น Zebra Finches) 
ออกไปเลี ยงห่างจากสัตว์ที่เงียบกว่า เช่น สัตว์ฟันแทะ กระต่ายและแมว ควรออกแบบสภาพแวดล้อม
ให้สัตว์ซึ่งท้าเสียงดังอยู่ได้อย่างสบายมากกว่าการพ่ึงวิธีการลดเสียง เสียงที่ดังมากกว่า 85 เดซิเบล มี
ผลกระทบต่อการได้ยินและส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ได้แก่ ภาวะการมีเม็ดเลือดชนิดโอซิโนฟิล
ต่้าลง การเพ่ิมน ้าหนักของต่อมหมวกไตและการเจริญพันธุ์ของสัตว์ฟันแทะ การเพ่ิมความดันโลหิตใน
สัตว์พวกลิง และอาจจ้าเป็นต้องให้การป้องกันการได้ยินส้าหรับบุคลากร สัตว์หลายชนิดสามารถได้ยิน
ความถี่ของเสียงที่คนไม่ได้ยิน ตัวอย่างเช่น สัตว์ฟันแทะมีความไวต่อพลังเสียงเหนือความถี่มากกว่า 
20,000 ไซเคิลต่อวินาที ผลกระทบที่แฝงอยู่ของอุปกรณ์ (เช่น จอเครื่องเล่นวิดีโอ) และวัสดุต่าง ๆ ที่
ท้าให้เกิดเสียงในช่วงการได้ยินของสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียง ดังเช่น เครื่องเล่นวิดีโอ  
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของรูปแบบของการได้ยินเสียงมี
ผลกระทบแตกต่างกันในสัตว์ต่างชนิดกัน บุคลากรควรพยายามลดการเกิดเสียงที่ไม่จ้าเป็น สามารถ
ลดเสียงที่ดังเกินไป และดังเป็นระยะ ๆ ลงได้โดยการฝึกอบรมพนักงานให้ใช้วิธีทดแทนวิธีที่เกิดเสียง 
เช่น เสียงจากเครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ วิทยุ นาฬิกาปลุกและสิ่งก้าเนิดเสียงอ่ืน ๆ ในห้องเลี ยงสัตว์
หรือบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ เว้นเสียแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(Enrichment) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ควรปิดวิทยุและสิ่งก้าเนิดเสียงใด ๆ เมื่อสิ นสุดวันท้างานเพ่ือลด
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลเสียทางสรีระ ในขณะที่การสั่นสะเทือนที่มีอยู่ในทุก ๆ สถานที่และการ
เลี ยงสัตว์ การสั่นมากเกินไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการสืบพันธุ์ของสัตว์
ได้เช่นกัน  

2.2.4.2 การคุ้มครองสัตว์ด้านสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์113 
1)  ที่พักหรือที่อยู่อาศัยแบบปิด 
ที่พักหรือที่อยู่อาศัยแบบปิด คือการเลี ยงสัตว์ในตัวอาคาร บ้านหรือห้องซึ่ง

มีลักษณะปิดในแบบต่าง ๆ ดังนั นเมื่อเป็นสถานที่ปิดจึงมีความจ้าเป็นควรจัดสถานที่อยู่ให้สัตว์ทุกตัว
อาศัยอยู่ภายใต้สภาวะที่มีความกว้างอย่างพอเพียง ตลอดจนให้มีโครงสร้างสนับสนุนและวัสดุต่ าง ๆ 
เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความจ้าเป็นในด้านต่าง ๆ ทั งทางกายภาพ สรีระและพฤติกรรมของสัตว์ 
เพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองและสรีระร่างกายของสัตว์
จนอาจส่งผลให้เกิดการท้างานที่ผิดปกติ ตลอดจนส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ได้เช่นกัน  

โดยที่อยู่อาศัยหรือสิ่งล้อมรอบที่เหมาะสมของสัตว์ ควรค้านึงถึงความ
จ้าเป็นต่าง ๆ ทางสังคมของสัตว์ ควรให้สัตว์สังคมอยู่ด้วยกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มซึ่งเข้ากันได้ดีอย่าง
ยั่งยืน ยกเว้นสัตว์จ้าเป็นต้องอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเข้ากลุ่มไม่ได้ มักต้องปรับเสริมให้มีโครงสร้างต่ าง ๆ 
ส้าหรับการเลี ยงแบบสังคม (เช่น แผงที่นั่ง แผงบังตา ที่หลบภัย) ควรให้มีส่วนประกอบที่ส้าคัญต่าง ๆ 
(เช่น อาหาร น ้า และที่ก้าบัง) ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ได้เฉพาะสัตว์ที่เด่นเท่านั น  

สิ่งล้อมรอบอันดับแรกควรให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งไม่ยอมให้สัตว์
หลุดหนี ควรท้าด้วยวัสดุที่คงทนต่อการกัดกร่อน ทนทานต่อการท้าความสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและการใช้สัตว์ ส่วนการออกแบบและสร้างสิ่งล้อมรอบอันดับแรกเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ให้
สัตว์หรือแขน ขา นิ วติดขอบซี่ของกรงหรือคอกสัตว์ และต้องปราศจากขอบหรือส่วนอ่ืนที่แหลมคม 
ซ่ึงสามารถท้าให้สัตว์หรือคนบาดเจ็บ ส่วนพื นควรมีผิวเรียบ ตลอดจนถ้ามีสัน มีข้อต่อ มุม ต้องมีผิวที่
ทับซ้อนกันให้น้อยที่สุด เพ่ือลดการสะสมสิ่งสกปรก เศษผงและความชื นให้น้อยที่สุด และสามารถท้า

                                           
113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-55. 
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ความสะอาดและฆ่าเชื อได้อย่างพอใจ ควรรักษาซ่อมแซมสิ่งล้อมรอบอันดับแรกทั งหมดอย่างดีเพ่ือ
ป้องกันสัตว์หลุดหนีหรือบาดเจ็บ ส่งเสริมให้สัตว์สบายกายและสะดวกต่อการสุขาภิบาลและการ
บริการ จ้าเป็นต้องซ่อมหรือทดแทนอุปกรณ์ที่ขึ นสนิม หรือท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนซึ่งบั่นทอน
สุขภาพหรือความปลอดภัยของสัตว์ วัสดุที่คงทนน้อยกว่า เช่น ไม้ อาจมีความเหมาะสมในบาง
สถานการณ์ ได้แก่ คอกกลางแจ้ง แผงที่นั่ง โครงสร้างส้าหรับปีน บริเวณส้าหรับพักผ่อนและรั ว
โดยรอบส้าหรับสิ่งล้อมรอบอันดับแรก จ้าเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไม้เป็นระยะ ๆ เพราะช้ารุดหรือยาก
ต่อการสุขาภิบาล การทาสีหรือการอุดผิวให้สนิทด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรืออาจปรับปรุง
ให้วัสดุโครงสร้างคงทนในรูปแบบอ่ืน 

พื นควรทึบ มีช่อง หรือปูตามแนวยาวโดยมีพื นผิวที่ลื่นยาก ในกรณีที่พื นมี
ช่องหรือปูตามแนวยาวควรมีช่องหรือร่องที่มีขอบเรียบ ควรมีขนาดหรือพื นที่ซึ่งได้สัดส่วนกับขนาด
ของสัตว์ที่อาศัยอยู่เพ่ือลดการบาดเจ็บและการเกิดบาดแผลที่เท้าให้มีน้อยที่สุด ถ้าใช้พื นลวดตาข่าย 
การใช้พื นที่ทึบส้าหรับพักผ่อนอาจมีประโยชน์แต่พื นชนิดนี สามารถท้าให้เกิดบาดแผลที่เท้าของสัตว์
ฟันแทะและกระต่ายได้ ดังนั นอาจต้องพิจารณาถึงขนาดและน ้าหนักของสัตว์ ตลอดจนระยะเวลาใน
การอยู่อาศัยบนพื นลวดตาข่ายนั นด้วย ทั งนี  สัตว์ควรมีวัสดุรองนอนและ/หรือโครงสร้างส้าหรับ
พักผ่อนและนอนหลับอย่างพอเพียง วัสดุรองนอนชนิดสัมผัสได้เปิดโอกาสให้สัตว์หลายชนิด (เช่น 
สัตว์ฟันแทะ) แสดงพฤติกรรมเฉพาะของสัตว์ชนิดนั น ได้แก่ การคุ้ยเขี่ยหาอาหาร การขุดหลุม การ
หลบอาศัยในโพรงและการท้ารัง นอกจากนี ยังดูดซับปัสสาวะและอุจจาระเพ่ือเอื อต่อการท้าความ
สะอาดและการสุขาภิบาล วัสดุรองนอนเอื อหนุนการควบคุมอุณหภูมิ ถ้าให้ในปริมาณที่พอเพียง
ส้าหรับการสร้างรังหรือท้าโพรง ควรให้วัสดุท้ารังและ/หรือโครงสร้างบนพื นฐานความต้องการเฉพาะ
ของสัตว์แก่พ่อแม่พันธุ์อย่างพอเพียง  

ตลอดจนในการเลี ยงอาจต้องมีระบบที่อยู่อาศัยพิเศษ เช่น กรงแยก ส้าหรับ
สัตว์ฟันแทะและสัตว์บางชนิด เพ่ือลดการแพร่ฝุ่นละอองในอากาศระหว่างกรงหรือกลุ่มของกรง หรือ
อาจต้องปฏิบัติทางสัตวบาลอ่ืนที่แตกต่างออกไป ได้แก่ การเปลี่ยนกรงหรือคอกสัตว์ให้ถี่ขึ น หรือการ
ท้าความสะอาด การฆ่าเชื อและการท้าให้ปลอดเชื อด้วยวิธีพิเศษเพ่ือลดการแพร่เชื อจุลชีพด้วยวิธีอ่ืน
นอกเหนือจากการแพร่ทางอากาศ หรือในการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอาจต้องได้รับ
ค้าแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ชนิดนั น ๆ หรือสัตวแพทย์ เพ่ือให้สัตว์มี สุขภาพดีและมีความ
เป็นอยู่ที่ดี  และควรประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่และการจัดการที่อยู่อาศัยของสัตว์อย่างพอเพียง 
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจัดการและการดูแลที่ดีและสม่้าเสมอ 

2)  การเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อม 
จุดประสงค์หลักของการเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อมคือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ของสัตว์ โดยการกระตุ้นสัตว์ให้มีการรับรู้และสั่งการด้วยการใช้โครงสร้างและสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุน
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การแสดงออกทางพฤติกรรมเฉพาะชนิดสัตว์และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ผ่านการออกก้าลัง
กาย กิจกรรมทางการจับต้องโยกย้ายสิ่งของและการเร่งเร้าการรับรู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของสัตว์แต่ละ
ชนิด ตัวอย่างของสิ่งเพ่ิมพูน ได้แก่ โครงสร้างเพ่ิมเติม เช่น แผงที่นั่ง และแผงบังตา ชั นยกสูงให้แมว 
และกระต่าย และหิ งส้าหรับหนูตะเภา ตลอดจนสิ่งของส้าหรับจับต้องต่าง ๆ เช่น วัสดุชนิดแปลกใหม่ 
และอุปกรณ์ส้าหรับคุ้ยหาอาหารส้าหรับลิง ของเล่นส้าหรับลิง สุนัข แมวและสุกร แท่งไม้ส้าหรับสัตว์
ฟันแทะกัดเคี ยว และวัสดุส้าหรับท้ารังให้หนูเมาส์ ควรพิจารณาความแปลกใหม่ด้วยการหมุนเวียน
หรือทดแทนสิ่งเพ่ิมพูนต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ่อยเกินไปอาจท้าให้
เกิดความเครียดแก่สัตว์ได้ ดังนั นการเพ่ิมพูนหากมีการวางแผนที่ดีจะช่วยให้สัตว์มีทางเลือกต่าง ๆ 
และการควบคุมสภาพแวดล้อมของสัตว์เหล่านั นที่ระดับต่าง ๆ ซึ่งให้โอกาสสัตว์ได้รับมือกับ
ความเครียดจากสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ที่บังตาท้าให้ลิงหลีกเลี่ยงการต่อสู้กัน ชั นที่สูงส้าหรับ
กระต่ายและหิ งส้าหรับสัตว์ฟันแทะช่วยให้หลบหนีได้ถ้าถูกรบกวน และวัสดุส้าหรับท้ารังและวัสดุรอง
นอนซึ่งมีความหนาฟู ช่วยให้หนูเมาส์ควบคุมอุณหภูมิของสัตว์เหล่านั น และหลีกเลี่ยงความเครียดจาก
ความหนาวเย็นขณะพักและนอนหลับ 

3)  ที่พักหรือที่อยู่อาศัยกลางแจ้ง 
ที่พักหรือที่อยู่อาศัยกลางแจ้ง (ได้แก่ คอก กรง ทุ่งหญ้าส้าหรับปศุสัตว์ 

เกาะ) เป็นวิธีการอยู่อาศัยแบบอันดับแรกส้าหรับสัตว์บางชนิด และเป็นที่ยอมรับในหลายสถานการณ์ 
สัตว์ต่าง ๆ ที่ให้อยู่ภายนอกในลู่วิ่ง คอกหรือสิ่งล้อมรอบขนาดใหญ่ต่าง ๆ ควรมีการปกป้องจาก
อุณหภูมิหรือสภาวะอากาศที่เลวร้ายอ่ืน ๆ ที่สูงเกินไป และต้องให้โอกาสการหลบหนีต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ (ส้าหรับสัตว์ที่อ่อนแอ) โดยปกติเป้าหมายเหล่านี สามารถท้าให้ส้าเร็จได้โดยการให้ที่กันลม 
เพิงที่พักซึ่งเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ บริเวณร่มเงา บริเวณที่มีการระบายลมด้วยการบังคับ 
โครงสร้างที่มีเครื่องแผ่ความร้อน และ/หรือโดยการให้หลบหนีไปยังพื นที่ซึ่งปรับสภาพไว้ ดังเช่น พื นที่
ในร่มของลู่วิ่ง เพิงที่พักควรมีขนาดใหญ่เพียงพอส้าหรับสัตว์ทุกตัวที่เลี ยงไว้ทั งหมด สัตว์ทุกตัวเข้าถึง
ได้ทุกเวลา มีการระบายลมเพียงพอ และถูกออกแบบเพ่ือป้องกันการหมักหมม ของเสียต่าง ๆ และ
ความเปียกชื นมากเกินไป ควรสร้างโรงเรือน อุโมงค์ กล่อง หิ ง แคร่ที่นั่ง และเครื่องประกอบอ่ืน ๆ 
ด้วยวิธีและวัสดุซึ่งเอื อต่อการท้าความสะอาด หรือถอดเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางสัตวบาล
ซึ่งยอมรับได้ 

พื นหรือพื นผิวต่าง ๆ ที่ระดับพื นดินของสถานที่พักกลางแจ้งอาจปกคลุม
ด้วยดิน วัสดุรองนอนส้าหรับซึมซับ ทราย กรวด หญ้าหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ที่
สามารถเก็บออกและเปลี่ยนได้เมื่อจ้าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการสุขาภิบาลอย่ างเหมาะสม ควร
หลีกเลี่ยงการพอกพูนของเสียจากสัตว์และน ้าขังมากเกินไป ตัวอย่างเช่น การใช้พื นที่ปรับระดับ หรือ
ลาดเอียงระบายน ้า พื นผิวอ่ืน ๆ ควรทนทานต่อสิ่งต่าง ๆ และดูแลซ่อมบ้ารุงได้ง่าย 
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การจัดการที่พักอาศัยกลางแจ้งอย่างสัมฤทธิผลพึ่งพากลุ่มของสัตว์เข้ากันได้
อยู่เป็นสังคมอย่างคงที่ การให้อาหารและที่พักที่พอเพียงและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ การมี
ระยะเวลาปรับตัวให้คุ้นเคยอย่างพอเพียงก่อนการเปลี่ยนฤดูกาลเมื่อสัตว์ถูกน้าไปสู่ที่พักกลางแจ้งเป็น
ครั งแรก โดยต้องมีการฝึกสัตว์ให้พนักงานหรือบุคลากรที่ควบคุมสัตว์ให้มีความรู้ค วามเข้าใจถึง
พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด ตลอดจนการฝึกวิธีการจับสัตว์ให้เข้ากรงหรือคอกเพ่ือมีความปลอดภัย
อย่างเพียงพอ โดยวิธีอ่ืน ๆ 

4)  สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
พื นที่ทุ่งหญ้าหรือเกาะต่าง ๆ อาจให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส้าหรับการ

ด้ารงชีวิตของสัตว์บางอย่าง การใช้สภาพแวดล้อมเหล่านี อาจจะสูญเสียการควบคุมโภชนาการ การ
ดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง และจัดการประวัติสายพันธุ์บางอย่าง ควรจัดการให้ข้อจ้ากัดเหล่านี สมดุล
กับผลประโยชน์ในการที่สัตว์ได้อยู่ในสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่า สัตว์ควรถูกเพ่ิมเข้า ย้ายออก 
และน้ากลับสู่กลุ่มสังคมต่าง ๆ ตามสภาพดังนี  ด้วยการพิจารณาอย่างเหมาะสมถึงผลกระทบต่อสัตว์
แต่ละตัวและต่อกลุ่ม ควรท้าให้แน่ใจว่า มีเสบียงอาหาร น ้าสะอาด ที่พักตามธรรมชาติหรือเพิงที่พัก
อย่างเพียงพอ 

5)  ความต้องการด้านพื นที่ของสัตว์ 
ข้อควรค้านึงส้าหรับสัตว์ต่าง ๆ โดยทั่วไป ความจ้าเป็นของพื นที่ส้าหรับ

สัตว์เป็นสิ่งซับซ้อนและการพิจารณาเฉพาะน ้าหนักของสัตว์หรือพื นที่ผิวเท่านั นอาจไม่เพียงพอ ข้อควร
ค้านึงที่ส้าคัญส้าหรับการก้าหนดความจ้าเป็นของพื นที่ ได้แก่ อายุและเพศของสัตว์ จ้านวนของสัตว์ที่
ให้อยู่รวมกันและระยะเวลาการปรับตัวการใช้สัตว์ตามที่ตั งใจไว้  และความจ้าเป็นพิเศษใด ๆ ที่สัตว์
เหล่านั นอาจมี (เช่น ที่ว่างตามแนวตั งส้าหรับสัตว์ชนิดที่ห้อยโหนตามต้นไม้ หรือการปรับอุณหภูมิ
ส้าหรับสัตว์เลือดเย็น) ในหลาย ๆ กรณี ตัวอย่างเช่น สัตว์วัยรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมีน ้าหนักน้อยกว่าสัตว์โตเต็ม
วัยแต่ปราดเปรียวกว่า อาจต้องให้มี พื นที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน ้าหนักตัวสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มสังคมสามารถแบ่งส่วนพื นที่กัน ดังนั นปริมาณพื นที่ที่ต้องให้อาจลดลงเมื่อขนาดกลุ่ม
ใหญ่ขึ น ดังนั น กลุ่มขนาดใหญ่ต่าง ๆ อาจเลี ยงให้อยู่ที่ความหนาแน่นมากกว่าสัตว์เลี ยงกลุ่มเล็ก หรือ
เลี ยงอยู่ตัวเดียว สัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมควรมีพื นที่พอเพียงและความซับซ้อนของโครงสร้าง
เพ่ือให้สัตว์เหล่านั นหลบหนีความก้าวร้าว หรือหลบซ่อนตัวจากสัตว์ตัวอ่ืนที่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มของมัน 
สัตว์พ่อแม่พันธุ์จะต้องการพื นที่ว่างมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกสัตว์เกิดใหม่ ๆ จะเลี ยงอยู่
ด้วยกันกับแม่ หรืออยู่เป็นกลุ่มเพ่ือแพร่ขยายพันธุ์จนถึงอายุหย่านม คุณสมบัติของพื นที่ว่างยังมีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ได้ สิ่งล้อมรอบที่ซับซ้อนและมีสิ่งของเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อม อาจเพ่ิมการเคลื่อนไหว
และส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมเฉพาะตามชนิดสัตว์ ด้วยเหตุนี จึงมีความจ้าเป็นให้มีพื นที่เพ่ิมขึ น 
ดังนั นจึงไม่มีสูตรในอุดมคติใด ๆ ส้าหรับค้านวณพื นที่ที่จ้าเป็นส้าหรับสัตว์ตัวหนึ่ง บนพื นฐานแค่ขนาด
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ตัวหรือน ้าหนักตัวแต่เพียงอย่างเดียว และผู้อ่านควรใช้ดัชนีสมรรถภาพต่าง ๆ ที่ได้อภิปรายไว้ในบทนี  
น้าไปพิจารณาเมื่อมีการใช้ข้อแนะน้าต่าง ๆ ตามชนิดของสัตว์โดยเฉพาะที่ได้แสดงไว้หน้าต่อ ๆ ไป 

การค้านึงถึงเฉพาะพื นที่แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการก้าหนดขนาด
กรงในสัตว์บางชนิด ปริมาตรของกรงและการจัดการพื นที่อาจมีความส้าคัญมากกว่า เมื่อค้านึงเช่นนี  
ข้อแนะน้าอาจแตกต่างจากกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ หรือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ความสูงของสิ่งล้อมรอบ
สามารถเป็นสิ่งส้าคัญเพ่ือเอื อให้สัตว์แสดงพฤติกรรมเฉพาะและปรับท่าทางของสัตว์ชนิดนั น ๆ ความ
สูงของกรงควรถูกน้าไปค้านึงถึงท่าทางเฉพาะของสัตว์ชนิดนั น ๆ และให้ที่ว่างรอบ ๆ อย่างพอเพียง 
ห่างจากโครงสร้างกรง เช่น อุปกรณ์ที่ให้อาหารและน ้าสัตว์บางชนิด เช่น ลิง แมว และสัตว์ที่อาศัยอยู่
ตามต้นไม้ ใช้พื นที่แนวตั งของกรงในสัดส่วนมากกว่าพื น ส้าหรับสัตว์เหล่านี ความสามารถยืนขึ นหรือ
นั่งยอง ๆ บนแผงที่นั่งด้วยพื นที่ว่างแนวตั งอย่างเพียงพอให้ร่างกายสัตว์รวมทั งหางอยู่เหนือจากพื น 
สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ 

การก้าหนดขนาดพื นที่ของกรงหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการ
ประเมิน ทบทวน ตลอดจนอาจต้องมีการดัดแปลงตามความจ้าเป็น โดยค้านึงถึงดัชนีทางสมรรถภาพ
ต่าง ๆ (เช่น สุขภาพ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต พฤติกรรม การเคลื่อนไหว และการใช้พื นที่) และ
ความจ้าเป็นพิเศษที่ก้าหนดโดยลักษณะเฉพาะของสัตว์ตามสายพันธุ์ หรือชนิดของสัตว์ อย่างน้อย
ที่สุดสัตว์จะต้องมีพื นที่เพียงพอเพ่ือแสดงท่าทางตามธรรมชาติและการปรับท่าทางได้โดยไม่ต้องสัมผัส
กับผนังหรือเพดานของสิ่งล้อมรอบใด ๆ สามารถหมุนตัวได้และเข้าถึงอาหารและน ้าได้สะดวก 
นอกจากนี จะต้องมีที่ว่างเพียงพอส้าหรับพักผ่อนหลีกเลี่ยงจากพื นที่ส่วนที่มีปัสสาวะและอุจจาระ 
พื นที่ของพื นซึ่งถูกใช้วางภาชนะใส่อาหาร ภาชนะใส่น ้า กล่องส้าหรับลูกสัตว์และสิ่งของเพ่ิมพูน
สภาพแวดล้อม (เช่น วัตถุใหม่ ๆ ของเล่น และอุปกรณ์ให้คุ้ยหาอาหาร) ไม่ควรถือว่าเป็นส่วนใดของ
พื นที่พื น 

ข้อแนะน้าพื นที่ซึ่งให้ไว้ ณ ที่นี  อยู่บนพื นฐานการตัดสินใจโดยผู้ช้านาญและ
มีประสบการณ์ ควรพิจารณาวางสิ่งเหล่านี เป็นค่าต่้าสุดส้าหรับให้สัตว์อาศัยอยู่ภายใต้สภาพต่าง ๆ ที่
มักพบทั่ว  ๆ ไปในอาคารที่มีสัตว์ การปรับปริมาณและการเตรียมพื นที่แสดง ควรถูกทบทวนและ
ได้รับอนุมัติก่อนด้าเนินการจัดแสดงสัตว์ และควรอยู่บนพื นฐานดัชนีทางสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั น  

ดังนั น เมื่อพิจารณาถึงการน้าสัตว์มาจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้
ในหัวข้อ 2.1.1 ความหมายของสัตว์และการแสดงสัตว์ จะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาแสดงในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ดังกล่าว มีความจ้าเป็นต้องจัดการดูแลด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์แสดงให้
เหมาะสมกับการแสดงสัตว์ทุกประเภท ตามหัวข้อ 2.2.4 เพ่ือให้สัตว์ ได้รับการคุ้มครองปลอดภัยที่
เหมาะสมตามชนิด ประเภทของสัตว์แสดงเหล่านั น ตลอดจนเพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เป็น
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เเหล่งแพร่กระจายของเชื อโรคไปยังสัตว์หรือปศุสัตว์อ่ืน ๆ และเมื่อสัตว์ที่น้ามาแสดงมีสุขภาพที่ดีย่อม
ส่งผลดีและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมและผู้ที่อยู่ในบริเวณพื นที่จัดแสดงสัตว์เหล่านั นด้วย 

2.2.4.3 การคุ้มครองสัตว์ระหว่างประเทศ  
หลายประเทศได้มีการรวมกลุ่มกันในการคุ้มครองสัตว์ โดยมีมาตรการความร่วมมือ

และมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศในแบบต่าง ๆ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ 
(Universal Declaration on Animal Welfare) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิสัตว์ (The Declaration of 
Animal Rights) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(The  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora)  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ (International Convention for the 
Protection of Animals) และอนุ สัญ ญ ายุ โรป ว่ าด้ วยการคุ้ มค รองสั ต ว์ เลี ย ง  (European 
Convention for the Protection of Pet Animal) โดยมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าวก็มีความเหมือนและความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี  

1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์  (Universal Declaration on 
Animal Welfare: UDAW)  

ปฏิญญาสากลที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการยอมรับว่าสัตว์
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ความต้องการของสัตว์ต้องได้รับความเคารพและรับรอง อันเป็นความ
รับผิดชอบของมนุษย์ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านสวัสดิภาพของสัตว์ รวมถึงการใช้
สัตว์ในการพักผ่อนหย่อนใจ114จากการน้ามาแสดงในแบบต่าง ๆ ด้วย โดยอาศัยหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
ซึ่ง ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ได้มีการสนับสนุนจาก
ประเทศต่าง ๆ ถึง 46 ประเทศ โดยร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ยอมรับว่าสัตว์มีความรู้สึก เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานด้านสวัสดิภาพของสัตว์ร่วมกัน ซึ่งร่าง
ดังกล่าวได้เริ่มจัดท้ามาตั งแต่ปี ค.ศ. 2000 และได้ปรับปรุงอยู่หลายครั ง จนถึง ปี ค.ศ. 2011 โดย
พัฒนามาจากร่างฉบับก่อนหน้านี ที่เกิดขึ นจากการประชุมมะนิลาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในปี ค.ศ. 2003 
เพ่ือเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ115 โดยร่างปฏิญญาสากลฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
องค์การสหประชาชาติในเวลาต่อมา ในฐานะปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (UDAW) แต่จะไม่

                                           
114 Article 5, …Declaration including, animals used ... for recreational purposes 

and those kept in captivity. 
115 Globalanimallaw, Draft Declaration on Animal Welfare at Universal 

Level, Retrieved April 20, 2017 from https://www.globalanimallaw.org/database/ 
universal.html  
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ผูกมัดประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นการยอมรับถึงความส้าคัญว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึก และ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสัตว์ หลักการนี ได้รับการออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน และช่วยให้ประเทศ
สมาชิกสามารถแนะน้าและปรับปรุงกฎหมาย และการริเริ่มด้านการป้องกันสัตว์ได้ โดยแนวทางใน
การปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่าหลักเสรีภาพสัตว์ 5 ประการ ประกอบไปด้วย 1) 
อิสระจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง (Freedom from Hungry and Thirst) 
2) มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม (Freedom from Discomfort) 
3) มี อิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค (Freedom from Pain, Injury and 
Disease) โดยต้องมีระบบการป้องกันโรคที่ดี พื นที่อยู่ของสัตว์ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของสัตว์ 4) 
มีอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (Freedom From Fear and Distress) ด้วยสภาวะการ
เลี ยงดูที่ไม่ท้าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ 5) มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ 
(Freedom to Express Normal Behavior) คือ มีอิสระการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ และมีความ
สบายตามชนิดของสัตว์นั น ๆ116 

โดยหลักสวัสดิภาพสัตว์นั นอาจมีประโยชน์ส้าหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสุขภาพมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม โดยก้าหนดให้ประเทศ
สมาชิก มีระบบการคุ้มครองตามกฎหมายส้าหรับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในประเทศและสัตว์ป่า เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบเหล่านี จะมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาบทบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและ
ครอบคลุมยิ่งขึ น ซึ่งมีข้อสังเกตว่ามติที่ได้รับรองโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศของ OIE (World 
Organisation For Animal Health) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้รับการยอมรับว่าเป็น
มาตรฐานสากลในการก้าหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุน
หลักการในการพัฒนา UDAW (Universal Declaration of Animal Welfare) 

โดยหลักการดังต่อไปนี เป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์117  
 (1)  สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ควรได้รับความเคารพ  

 (2)  เพ่ือความมุ่งประสงค์ของปฏิญญาฉบับนี  สวัสดิภาพสัตว์รวมถึง
สุขภาพสัตว์และครอบคลุมทั งสภาพร่างกายและจิตใจของสัตว์ด้วย โดยสวัสดิภาพของสัตว์นั นสามารถ

                                           
116 PREAMBLE, [4] RECALLING that the “five freedoms (freedom from hunger, 

thirst and malnutrition; freedom from fear and distress; freedom from physical and 
thermal discomfort; freedom from pain, injury and disease; and freedom to express 
normal patterns of behaviour)” provide valuable general guidance for animal welfare; 

117 Globalanimallaw, op. cit. 
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บอกถึงลักษณะด้านสุขภาพของสัตว์ ว่ามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากความทุกข์ทรมาน และอยู่ใน
สภาพถูกสุขลักษณะ   

 (3)  ด้านความเข้าใจนั น จะต้องเข้าใจถึงความสามารถในการมี
ความรู้สึกของสัตว์ รวมทั งความเจ็บปวดและความสุข และนัยถึงระดับสติ โดยการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกตัวเป็นสัตว์ที่มีสติ ดังนั นพื นฐานของการใช้งานสัตว์ ควร
มีความรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของสายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดที่เจริญเติบโตแตกต่างกันออกไป 

 (4)  รัฐสมาชิกจะต้องด้าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และลดความทุกข์ทรมานของสัตว์ ปฏิญญานี เป็นพื นฐานส้าหรับประเทศและ
ประชาชนในการ  

(4.1) ท้างานเพ่ือปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์แห่งชาติ  
(4.2) แนะน้ากฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้กับประเทศที่ยังไม่มี

กฎหมาย 
(4.3) เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจที่ใช้สัตว์ให้มีการรักษาสวัสดิภาพสัตว์  
(4.4) เชื่อมโยงโครงการด้านมนุษยธรรมการพัฒนาและสวัสดิภาพ

สัตว์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
(4.5) สร้างแรงบันดาลใจการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อทัศนคติ

ของสาธารณชนต่อสวัสดิภาพสัตว์  
(5) ควรมีการพัฒนานโยบายและมาตรฐานด้านสวัสดิการสัตว์อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมตามหลักปฏิญญา ซึ่งไม่จ้ากัดเฉพาะการเลี ยงและการดูแลสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี ยง
เท่านั น แต่รวมถึงสัตว์ที่ ใช้ในการแสดงหรือเกษตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือที่ ใช้ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ส้าหรับการลากจูงและการพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนสัตว์ที่อยู่ในกรงขังด้วย  

(6) มีการสังเกตการณ์ด้าน นโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศต่าง ๆ ว่าได้มีการส่งเสริมและปรับปรุงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ น 
ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในขณะที่มีความแตกต่าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ส้าคัญระหว่างสังคมแต่ละคนควรดูแลและปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมี
มนุษยธรรมและยั่งยืนตามหลักการของปฏิญญา  

(7) ประเทศสมาชิกได้รับการร้องขอให้ใช้มาตรการที่จ้าเป็นทั งหมดที่
กล่าวมา เพ่ือให้เกิดผลต่อหลักการที่ตกลงกันไว้เหล่านี  

ดังนั น จากแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิภาพดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า 
จุดประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ไม่ได้จ้ากัดเฉพาะสัตว์เลี ยงหรือสัตว์ป่าเท่านั น แต่ยังรวมถึงสัตว์ที่ใช้ใน
การแสดงด้วย ซึ่งจากแนวทางดังกล่าวท้าให้รัฐสมาชิกควรต้องด้าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
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การทารุณกรรมสัตว์และลดความทุกข์ทรมานของสัตว์จากการใช้ในการแสดง เพ่ือรักษาสวัสดิภาพ
ของสัตว์ตามปฏิญญาดังกล่าวด้วย 

2)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิสัตว์ (Universal Declaration of Animal 
Rights) 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิสัตว์ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ปฏิญญานี บังคับใช้เป็น
หลักการทั่วไป ด้านจริยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ในระดับสากล ซึ่งไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่
อย่างใด แต่ปฏิญญาฉบับนี ก็มีอิทธิพลต่อการตรากฎหมายและการออกกฎเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์ในหลาย ๆ ประเทศ โดยหลักการส้าคัญของปฏิญญาฉบับนี  ได้แก่ การให้การ
ยอมรับว่า สัตว์มีสิทธิตามธรรมชาติไม่ต่างจากมนุษย์และสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับและให้การ
เคารพ118 และห้ามมิให้มีการกระท้าการใด ๆ ที่รุนแรงต่อสัตว์ตลอดจนการฆ่าสัตว์จะกระท้าได้เฉพาะ
ในกรณีที่จ้าเป็น และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ทรมานหรือความหวาดกลัวต่อสัตว์ดังกล่าว119 
ทั งก้าหนดให้สัตว์ป่ามีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระตามธรรมชาติ การกักขัง การล่าและการใช้
ประโยชน์จากสัตว์ป่า จะกระท้าไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีจ้าเป็นอย่างยิ่ง ทั งก้าหนดให้สัตว์เลี ยงย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และไม่อาจปล่อยปละละเลย หรือท้าให้สัตว์ตายโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ส่วนการเลี ยงสัตว์และการใช้งานสัตว์จะต้องค้านึงถึง ด้านกายภาพ และความรู้สึกของสัตว์แต่
ละชนิดด้วย โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิสัตว์นี ไม่เห็นด้วยกับการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง 120 และ
เห็นว่าการใช้สัตว์เพ่ือการแสดงหรือโชว์นั นถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีของสัตว์ 121 แต่หากเป็น
การใช้สัตว์ท้างานต้องท้างานได้ภายในระยะเวลาที่จ้ากัดและต้องไม่ใช้งานสัตว์จนหมดแรง และให้
สัตว์ได้มีอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอ122 ดังนั นจึงเห็นได้ว่าตามหลักสิทธิสัตว์สมัยใหม่นั นมีการ
ยอมรับการใช้ประโยชน์จากสัตว์เพ่ิมมากขึ น ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นอาหาร หรือเพ่ือใช้งาน แต่การใช้
ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั นต้องตั งอยู่บนความเห็นอกเห็นใจและเคารพซึ่งสิทธิของสัตว์ด้วย แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นด้วยกับการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิงหรือการแสดง เพราะถือว่าเป็นการไม่
เคารพต่อศักดิ์ศรีของสัตว์ 

                                           
118 Article 2 a) Every animal has the right to be respected. 
119 Article 9  In the eventuality of an animal bred for food, it must be fed, 

managed, transported and killed without it being in fear or pain. 
120 Article 10 a) No animal should be used for entertainment. 
121 Article 10 b). 
122 Article 7. 
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3)  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora: CITES)  

การน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากมี
การน้าสัตว์เลี ยงไปใช้งานแล้ว ยังพบว่ามีการน้าสัตว์แปลกจากต่างถิ่นชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสัตว์ป่า
และสัตว์ป่าระหว่างประเทศไปใช้ในการแสดงด้วย และได้รับความสนใจจากผู้ชมมากกว่าสัตว์เลี ยง  
ทั่ว ๆ ไป ดังนั นหากมีการน้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศมาใช้ในการแสดง จึงต้องพิจารณาถึงข้อก้าหนด 
ต่าง ๆ ของ CITES ด้วย   

ทั งนี  CITES เป็นสนธิสัญญาซึ่งเริ่มใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2518 แต่ไทยได้ให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นสมาชิกล้าดับที่ 80 โดย ณ เดือน
พฤษภาคม 2558 CITES มีภาคีทั งสิ นจ้านวน 181 รัฐ ซึ่ง CITES ตระหนักว่าสัตว์ป่าและพืชใน
รูปแบบที่สวยงามและแตกต่างกันหลายรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติของโลกที่ไม่สามารถ
ถูกแทนที่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครองส้าหรับสิ่งนี และคนรุ่นหลัง วิธีการอนุรักษ์กระท้าโดยการ
สร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั งสัตว์ป่า พืชป่า 
และผลิตภัณฑ์ แต่ CITES ไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศส้าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น  

อนึ่งการค้าสัตว์ป่า ตาม CITES นั นจะถูกควบคุมโดยระบบของใบอนุญาต
ไม่ว่าจะเป็นการน้าเข้าหรือการส่งออกไป ตลอดจนการน้าผ่าน และการส่งกลับโดยชนิดพันธุ์ของสัตว์
ป่าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีต่าง ๆ ซึ่งมีทั งหมด 3 กลุ่มด้วยกัน โดยสายพันธุ์ในกลุ่มที่ 1 
นั นจะเป็นสายพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เพราะเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ แต่ก็มี
ข้อยกเว้นว่าถ้าเพ่ือการศึกษา วิจัยหรือกรณีการเพาะพันธุ์ สามารถท้าได้ แต่อย่างไรก็ยังต้องได้รับค้า
ยินยอมจากประเทศภาคีเสียก่อน ทั งนี ต้องค้านึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั น ๆ ด้วย ตัวอย่างของ
สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีนี  ได้แก่ กูปรีหรือโคไพร (Kouprey) แพนด้าแดง (Red Panda) หมูป่าแคระ 
(Pygmy Hog) ชินชิลลาทุกชนิดในสกุล Chinchilla กระรอกทุ่ง แพรรี่แม็กซิกัน (Mexican Prairie 
Dog) ช้าง หรือ ช้างเอเชีย (Asian Elephant) เสือชีต้า (Cheetah, Hunting Leopard) แมวภูเขา 
(Mountain Cat) แมวป่าเล็กลายจุด หรือ ออนซิลลา (Little Spotted Cat) ลิงชิมแพนซีทุกชนิดใน
สกุล Pan (Chimpanzees) ลิงกอริลล่า (Gorilla) ลิงอุรังอุตังสุมาตรา (Sumatran Orang-Utan) 
เป็นต้น ส่วนชนิดพันธุ์ในกลุ่มที่ 2 เป็นสายพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงขนาดใกล้จะสูญพันธุ์ 
จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ก็มีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั งนี 
ประเทศที่จะส่งออกอาจมีการออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองการส่งออกแต่ละครั ง จะไม่
กระทบกระเทือนต่อการด้ารงอยู่ของชนิดพันธุ์นั นในธรรมชาติ ตัวอย่างของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีนี  
ได้แก่ หมาป่าเฟนเน็ค (Fennec Fox) เต่าบกทุกชนิดในวงศ์ Testudinidae เสือคาราคอล (Caracal, 
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Desert Lynx)  เสือและแมวทุกชนิดในวงศ์ Felidae อิกัวนาทะเล (Galapagos Marine Iguana) 
อิกั วน่ าทุ กชนิ ด ในสกุ ล  Conolophus (Land Iguanas) เป็ นต้น  และชนิ ด พันธุ์ ในกลุ่ มที่  3 
(Appendix) คือชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศในประเทศภาคี โดยประเทศ
ภาคีอาจขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนให้ช่วยดูแลการน้าเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการ
ส่งออกจากประเทศถิ่นก้าเนิด ตัวอย่างของสัตว์ป่า ที่อยู่ในบัญชีนี  ได้แก่ คอสตาริกา เช่น สลอตสอง
นิ วฮอฟฟ์แมน (Hoffmann's Two-Toed Sloth) ส่วนบอตสวานา เช่น ชะมดแอฟริกา (African 
Civet) ส่วนสหรัฐอเมริกา เช่นเต่าอัลลิเกเตอร์ (Alligator Snapping Turtle) ซาลาแมนเดอร์เฮลเบน
เดอร์ (Hellbender Salamander) ในขณะที่ชิลี เช่น คางคกน ้าปากกว้าง (Chilean Helmeted 
Bull Frog) ส่วนโคลอมเบีย เช่น ปลากระเบนแอมะซอน (Amazonian Freshwater Stingray) ส่วน
จีน เช่นซาลาแมนเดอร์แอมจิ (Amji's Salamander) ปะการังแดง (Red Coral) เป็นต้น 

ดังนั น การน้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศมาจัดแสดง ภาครัฐอาจต้องเข้าไป
ตรวจสอบตั งแต่การได้มาว่าสัตว์เหล่านั นมีใบอนุญาตในการน้าเข้าหรือหลักฐานการครอบครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มที่ 1 อาจจะต้องถูกควบคุมเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันปัญหา
การน้าเข้าที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนรัฐอาจต้องออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขยายพันธุ์ 
เพราะสัตว์ต่างถิ่นเหล่านี หากมีการขยายพันธุ์หรือหลุดลงสู่แหล่งธรรมชาติอาจส่งผลกระทบหรือ
ท้าลายระบบนิเวศของประเทศได้ 

4)  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ ( International 
Convention for The Protection of Animals: ICPA) 

ICPA ได้กล่าวถึงการคุ้มครองสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสัตว์ที่มี
การจัดแสดง ตลอดจนการปกป้องการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่ง ICPA เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการใช้สัตว์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่มี
ขีดจ้ากัด ดังนั นหากมีมาตรฐานสากลส้าหรับสัตว์ ซึ่งจะท้าให้มั่นใจได้ว่าการใช้สัตว์จะปราศจากการ
ทารุณกรรม จากระบบทุนนิยมที่ต้องการลดต้นทุนและเพ่ิมผลก้าไรในปัจจุบัน ทั งยังมีเหตุผลเพ่ิมเติม
ส้าหรับการสร้างอนุสัญญานี  คือการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บทบัญญัติที่มีอยู่ในข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านภาษีศุลกากรและการค้า GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ยังไม่
เพียงพอในการคุ้มครองสัตว์ ดังนั นข้อจ้ากัดด้านการค้าจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าง
หนึ่งในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือผลักดันประเทศที่ไม่เต็มใจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การสร้ าง
สนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งมีข้อจ้ากัดทางการค้าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นไปได้เพ่ือบังคับใช้ข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศได้  

ICPA ยังได้ก้าหนดให้การใช้สัตว์เชิงพาณิชย์ (Commercial Animals) 
หมายถึง สัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการได้รับผลประโยชน์ทาง
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พาณิชย์ ซึ่งไม่จ้ากัดเฉพาะการใช้งานสัตว์ แต่รวมถึงสัตว์ที่มนุษย์ใช้ในการเล่นกีฬาหรือเพ่ือความ
บันเทิง123 ในแบบต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ดังกล่าว ภาคีคู่สัญญาจะด้าเนินการตาม
ขั นตอนที่เหมาะสมเพ่ือรับรองว่าสัตว์ที่ได้รับการเลี ยงดูจะได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และต้อง
ได้รับการดูแลที่จ้าเป็น เพ่ือความอยู่ดีกินดี และจะต้องดูแลรักษา ตลอดจนการใช้สัตว์ต้องปราศจาก
ความทุกข์หรือการทารุณกรรมสัตว์ที่ไม่จ้าเป็น124 ตลอดจนต้องด้าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และลดความทุกข์ทรมานให้น้อยที่สุด  

5)  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์เลี ยง (European Convention 
For The Protection of Pet Animal)  

เป็นอีกหนึ่งอนุสัญญาของสหภาพยุโรปที่เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการ
คุ้มครองสัตว์ โดยระบุว่า สัตว์เลี ยงหมายถึงสัตว์ใด ๆ เก็บไว้หรือตั งใจที่จะเก็บไว้ในบ้านเพ่ือความ
บันเทิงส่วนตัวและเพ่ือเป็นเพ่ือน โดยหลักการส้าคัญของอนุสัญญานี คือ ห้ามมิให้กระท้าการใด ๆ อัน
จะท้าให้สัตว์เลี ยงเจ็บปวดหรือทรมานและห้ามละทิ งสัตว์เลี ยง ทั งยังก้าหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่
ต้องดูแล รักษาสัตว์เลี ยงอย่างถูกต้องตามชนิดหรือสายพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั น ๆ ตลอดจนห้ามมิให้มี
การใช้สัตว์เลี ยงเพ่ือการโฆษณา เพื่อการแสดง หรือเพ่ือการแข่งขันใด ๆ เว้นแต่การกระท้าดังกล่าวได้
ค้านึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว์เป็นส้าคัญ ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เหมาะสมแก่
สัตว์125  

                                           
123 Article 2 A ( f) "commercial animals" shall refer to animals under the 

control of humans for the primary purpose of economic gain or production of goods 
or services. This includes, but is not limited to, farm and ranch animals, working 
animals, laboratory animals and animals used by humans in sport or entertainment. 

124 Article 8 The Contracting Parties shall take all appropriate steps to assure 
that commercial animals shall be provided an appropriate environment and the 
necessary care for their well-being and shall be reared, maintained, used and killed 
without the infliction of unnecessary suffering or cruelty. 

125 Article 9 Advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar 
events (1) Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, 
competitions and similar events unless: (a) the organiser has created appropriate 
conditions for the pet animals to be treated in accordance with the requirements of 
Article 4, paragraph 2, and (b) the pet animals' health and welfare are not put at risk. 
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จากหลักการคุ้มครองสัตว์ระหว่างประเทศดังกล่าว จึงเห็นได้ว่านอกจาก
ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีสติ สามารถรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้แล้ว ยังเล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ที่จะต้องมีแนวทางในการคุ้มครองสัตว์ หรือ
แนวทางในการใช้สัตว์อย่างมีมนุษยธรรม โดยมีการร่วมมือกันออกแบบแนวทางต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย ด้านการคุ้มครองสัตว์ทั งระหว่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือให้สัตว์ได้รับการ
เลี ยงดูและการดูแลรักษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากความหิว กระหาย และอาหารที่ไม่
ถูกต้อง และไม่ได้รับความทุกข์ทรมานทั งทางร่างกายและจิตใจ ทั งต้องสามารถแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติได้ และเป็นการยกระดับด้านจริยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ในระดับสากล โดยสัตว์ที่นานา
ประเทศให้ความส้าคัญไม่ได้มีเฉพาะสัตว์เลี ยงในฟาร์มเพ่ือเป็นอาหาร หรือเครื่องนุ่งห่มเท่ านั น แต่
นานาประเทศก็ยังให้ความส้าคัญด้านการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงด้วย ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการจ ากัดสิทธิโดยรัฐ  

 เมื่อในหลาย ๆ ประเทศสัตว์ยังคงมีสถานภาพเป็นเพียง “สิ่งของ” (Things) และถือว่าเป็น
ทรัพย์สินของผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ดังนั น มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ จึงมี
ลักษณะเป็นการรับรองและคุ้มครองเจ้าของแห่งทรัพย์สินนั น ให้มีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สิน
นั นตามกฎหมาย แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดมีความจ้าเป็นต้องศึกษา
ถึงแนวคิดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินและการจ้ากัดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั น ว่ารัฐสามารถท้าได้หรือไม่
เพียงใด ดังต่อไปนี  
 

2.3.1 หลักการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ126 
 นับแต่ไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวมาแล้วทั งสิ น 20 ฉบับ ซึ่งฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
กล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตั งแต่วันที่ 6 
เมษายน 2560 เป็นต้นมา เป็นที่ทราบกันดีว่า รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สิ่งหนึ่ง

                                           
126 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์ , สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 , ค้นวันที่  19 เมษายน 2561 จาก  https://www. 
parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1728   
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ที่แสดงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคือ กฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับหรือจะใช้บังคับนั น จะ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั นมิได้ เรียกว่า หลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหลักการนี ได้
รับรองไว้ตั งแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระท้าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท้า
นั นเป็นอันใช้บังคับมิได้” ความเป็นกฎหมายสูงสุด หรือ Supremacy of Law หมายถึง สภาวะสูงสุด
ของกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของกฎหมายนั น ๆ ว่าอยู่ในล้าดับสูงเหนือกฎหมายอ่ืนใดทั งปวง 
ล้าดับเช่นนี อาจเรียกว่าศักดิ์หรือชั นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะ
ก้าหนดให้รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ส่วนกฎหมายธรรมดาในรูปแบบหรือประเภท
อ่ืน ๆ ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับนั น จะถือว่าเป็น
กฎหมายในชั นรองลงมา  
 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการน้ามาบัญญัติไว้เป็นครั งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 โดยบัญญัติไว้ในหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของ
ชนชาวสยาม ได้วางหลักไว้อย่างกว้างว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ 
และมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง
และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน” และ “ภายในบังคับแห่ง
กฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา 
การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั งสมาคม การอาชีพ” แม้ว่าจะวางหลักไว้อย่างกว้าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ในเมื่อไม่มีกฎหมายมารองรับ ในบางเรื่องจึงมีการละเมิดจนเกิดผลเสียต่อ
การปกครอง นับแต่นั นเป็นต้นมา ในการจัดท้ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะค้านึงถึงการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประการส้าคัญเสมอมา เพราะมองว่าสิทธิและเสรีภาพ
เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั น 
หากละเลยหรือไม่คุ้มครองเรื่องเหล่านี แล้วย่อมส่งผลต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติตามไปด้วย การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นหลักการ
ส้าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องน้ามาบัญญัติไว้ในทุก ๆ รัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ก็ได้มีการน้าเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาบัญญัติไว้ในหมวด 3 
มาตรา 25-49 
 โดยความหมายของค้าว่า “สิทธิเสรีภาพ” ประกอบด้วยค้า 2 ค้า คือ ค้าว่า “สิทธิ” และค้า
ว่า “เสรีภาพ” ซ่ึงแต่ละค้าก็จะมีความหมายเฉพาะของตัวเอง กล่าวคือ  

สิทธิ หรือสิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง อ้านาจอันชอบ
ธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั นเมื่อบุคคลเป็นเจ้าของสัตว์กฎหมายจึงรับรอง
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สิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ รวมถึงอ้านาจที่จะกระท้าการใด ๆ ได้อย่างอิสระในสัตว์ที่เป็นทรัพย์สิน
ของตน โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย 

ณัฐกร วิทิตานนท์ ให้ความหมายของ สิทธิ (Right) ในความหมายที่เข้าใจกันในระบบ
กฎหมายทั่วไป หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง และคุ้มครองให้หรืออ้านาจที่จะกระท้าการใด ๆ 
ได้อย่างอิสระ โดยได้รับรองจากกฎหมาย127 อย่างไรก็ดี เมื่อมีสิทธิแล้วย่อมจะต้องมี หน้าที่ (Duty) 
ความรับผิดชอบตามมาด้วย สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของคู่กัน เพราะเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิหรือ
ได้ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้แล้วอีกบุคคลหนึ่งก็จะต้องมีหน้าที่ท่ีจะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางต่อ
สิทธินั น ในอันที่จะกระท้าการหรืองดเว้นไม่กระท้าการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามสิทธินั นอย่างไรก็ได้ 
เช่น เมื่อบุคคลเป็นเจ้าของสัตว์ ก็มีสิทธิที่จะขาย ให้ หรือฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร ไม่เป็นความผิดฐานท้าให้
เสียทรัพย์ แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสัตว์ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะต้องเลี ยงดูสัตว์ของตนโดยไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการเสียงดังรบกวนเพ่ือนบ้าน หรือสิ่งปฏิกูลของ
สัตว์ส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญให้บุคคลอ่ืน เช่นนี ผู้เป็นเจ้าของสัตว์อาจต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ดังนั นจึงเห็นได้ว่าสิทธิในตัวสัตว์นั นมาพร้อมกับหน้าที่ต่าง ๆ  

นอกจากนี ยังมีนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ ได้ให้ความหมายของค้าว่าสิทธิไว้อย่างอย่างน่าสนใจ 
เช่น รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา ให้ความหมายของค้าว่า สิทธิ (Right) หมายถึง ประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท้าการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุคคลอ่ืน เช่น 
สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น สิ่งที่รัฐธรรมนูญก้าหนดเป็นสิทธิ หมายความว่ารั ฐ
ให้สิทธิแก่ประชาชน โดยรัฐมีพันธกรณี (หน้าที่) ที่จะต้องท้าให้ประชาชนได้รับสิทธินั น เปรียบประดุจ
ดังรัฐเป็นลูกหนี  ประชาชนเป็นเจ้าหนี  สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ให้
ความหมายของ สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิตามความหมายทั่วไป หมายถึง อ้านาจที่กฎหมาย
รับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิจึง
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืนด้วย ความหมายของสิทธิที่กล่าวมาข้างต้นเป็น สิทธิ ตามความหมาย
ทั่วไป แต่สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั น ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อ้านาจตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท้าการ
ใดหรือไม่กระท้าการใด การให้อ้านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้
บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้
แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐ
ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึง การให้หลักประกันในทางหลักการ 

                                           
127 ณัฐกร วิทิตานนท์ , หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น  (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 49-51. 
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ดังนั น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ้านาจรัฐทั งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 

ส่วนค้าว่า “เสรีภาพ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า หมายถึง 
ความสามารถที่จะกระท้าการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะกระท้าการท่ีไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ณัฐกร วิทิตานนท์ ให้ความหมายของ เสรีภาพ (Liberty) ในที่นี หมายถึง ความเป็นอิสระท่ีจะ
กระท้าการ หรืองดเว้นการกระท้าใด ๆ 128 สอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา ให้
ความหมายของค้าว่า เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง้าของ
ผู้ อ่ืน มีสิทธิที่จะกระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น สิ่งใด
รัฐธรรมนูญก้าหนดเสรีภาพ หมายความว่า ประชาชนมีเสรีภาพ เช่นนั น โดยรัฐมีหน้าที่ทั่วไปที่จะงด
เว้นไม่ขัดขวางการใช้เสรีภาพนั นของประชาชน แต่รัฐไม่มีหน้าที่ โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องจัดหาสิ่งที่
เป็นเสรีภาพจึงต่างจากสิทธิที่สิ่งใดเป็นสิทธิ ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจาะจงในการท้าให้
ประชาชนได้รับสิทธินั น ส่วนศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ให้ความหมายของ เสรีภาพ ตาม
รัฐธรรมนูญ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
ประสงค์ของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อ้านาจในการก้าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท้าการ
ใดหรือไม่กระท้าการใดอันเป็นอ้านาจที่มีเหนือตนเอง ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 
จึงอยู่ที่ว่า “สิทธิ” เป็นอ้านาจที่บุคคลมีเพ่ือเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการอันใด
อันหนึ่ง แต่ในขณะที่ “เสรีภาพ” นั นเป็นอ้านาจที่บุคคลนั นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจจะกระท้า
การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง้า
จากบุคคลอ่ืน เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด129 เช่น เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ โดยบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 ดังนั น สิทธิและเสรีภาพ จึงมีความแตกต่างกันตรงที่ 

1. “สิทธิ” เป็นประโยชน์ที่ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ บุคคลจึงจะเกิดมีสิทธิ
เช่นนั นได้ แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้ให้การรับรองหรือคุ้มครองประชาชนก็จะไม่มีสิทธิเช่นนั น ในขณะ
ที“่เสรีภาพ” เป็นภาวะโดยอิสระของมนุษย์ แม้จะไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองไว้ บุคคลก็ยังคงมี
เสรีภาพนั น 

                                           
128 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49-51. 
129 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 53.  
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2. “สิทธิ” ที่รัฐให้การรับรองและคุ้มครองแล้วนั น รัฐมีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องท้า
ให้ประชาชนได้รับสิทธินั น ในขณะที่ “เสรีภาพ” นั น รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้แต่อย่างใด130 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การรับรองสิทธิเสรีภาพไว้
อย่างกว้าง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้
เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ้ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน 
บุคคล ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท้าการนั นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  

การกล่าวอ้างสิทธิและเสรีภาพ มาตรา 25 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ สิทธิหรือเสรีภาพ
ใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติแม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั นขึ นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
นั นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ นเป็นข้อต่อสู้คดีใน
ศาลได้ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท้าความผิด
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ข้อสังเกตรัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้คงหลักการของรัฐธรรมนูญฯ 2550 ซึ่งได้มีการแก้ไข
หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญฯ 2540 ซึ่งเคยก้าหนดให้การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติโดยแก้ไขใหม่เป็น ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีกฎหมาย
บัญญัติขึ นเสียก่อนจึงตัดข้อความเดิมที่เคยบัญญัติว่า “ทั งนี ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในมาตราต่าง ๆ 
ออก และบัญญัติสาระแห่งสิทธิและเสรีภาพไว้ในเนื อหาของแต่ละมาตราแทน 

การตรากฎหมายที่จ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ต้อง
ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

                                           
130 ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , รวมบทความวิชาการ ชุดที่ 12 ศาลรัฐธรรมนูญกับการ

คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2558),  
หน้า 1-2. 
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ก)  เป็นไปตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ข)  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ การตรากฎหมายนั น

จะต้อง 
 1)  ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
 2)  ไม่เพ่ิมภาระหรือจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
 3)  จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้ 

 
รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา ให้ความหมายของค้าว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human 

Dignity) คือ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน รัฐต้องปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือน
มนุษย์เป็นมนุษย์ จะปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือนสัตว์หรือสิ่งของไม่ได้ (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง) 
ตัวอย่างเช่น สถานสงเคราะห์ก้าหนดให้หญิงในสถานสงเคราะห์แก้ผ้าเข้าแถวอาบน ้า 

ค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550 รฟท. น้าแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
ปิดที่กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ รฟท. แต่ท้าให้บดบังทิวทัศน์ไม่อาจมองกระจก
ออกไปเพ่ือพักสายตาได้จากการเดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชั่วโมง จึงเป็นการทรมานใจและกาย
อย่างยิ่ง จึงฟ้องขอให้ รฟท. ลอกแผ่นป้ายโฆษณา ออกจากกระจกหน้าต่างของตู้รถโดยสาร 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า “หน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้เพียงเพ่ือให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้า
ไปในภายในรถได้เท่านั น แต่ยังมีไว้เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นสรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกรถเพ่ือให้
เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่อยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายที่อาจจะมีจากภายนอกรถอีก
ด้วย รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็นรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุซึ่งเป็นการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร” รฟท. ต้องลอกโฆษณาออกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา 

“4) ต้องระบุเหตุผลความจ้าเป็นในการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย” ดังนั น อาจจะมีการ
หยิบยกขึ นได้ว่า กฎหมายที่หน่วยงานรัฐเสนอตราขึ นนั น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

อย่างไรจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่สามารถตราขึ นเพ่ือจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ 
โดยค้าว่า “กฎหมาย” ที่จะสามารถจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพได้นี  คือ กฎหมายที่ตราขึ นโดยองค์กรที่ใช้
อ้านาจนิติบัญญัติหรือเทียบเท่า ได้แก่ กฎหมายที่ตราขึ นในรูปแบบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก้าหนด และกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์ของกฎหมายในระดับเดียวกัน 
(เช่น ประกาศคณะปฏิวัติ) กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ไม่อาจตราขึ นมา
เพ่ือจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญได้ เช่น ไม่อาจออกระเบียบโดย
คณะกรรมการการเลือกตั งตัดสิทธิของบุคคลที่ไม่ไปท้าหน้าที่เลือกตั งได้เพราะรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
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2540 มาตรา 68 ก้าหนดให้ผู้ ไม่ไปท้าหน้าที่ เลือกตั งต้องเสียสิทธิตามที่  “กฎหมาย”ก้าหนด
“กฎหมาย” ในที่นี คือ กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ แต่ระเบียบของคณะกรรมการการ
เลือกตั งไม่ใช่ “กฎหมาย” ในความหมายของรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจออกระเบียบมาตัดสิทธิของผู้ไม่ไป
ท้าหน้าที่เลือกตั ง (ค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2541) 

 
2.3.2 แนวคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล 

 การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลในส่วนนี แบ่งออกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินของบุคคลตามหลักสากลและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามหลักกฎหมาย
ไทย ดังนี  

2.3.2.1 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามหลักสากล131 
แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่บนหลักการที่ว่า 

“เสรีภาพอันเป็นหลักพื นฐานของเสรีภาพและสิทธิโดยธรรมชาติ (Essential Freedom and 
Natural Right)” 132 มนุษย์จะต้องได้รับการเคารพจากบุคคลอ่ืนและต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ” 
แต่ในความเป็นจริง การได้รับการคุ้มครองจากรัฐย่อมไม่อาจเท่ากันได้ แต่ต้องมีความเท่าเทียมกันใน
โอกาส ดังนั น ทางเดียวที่จะท้าให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันโดยกฎหมาย การจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลก็จะต้องได้โดยกฎหมายเท่านั น และจะมีได้ก็เฉพาะกรณีที่จ้าเป็นอย่างยิ่งตามกฎธรรมชาติและ
จะไม่ลงโทษแบบกดขี่ การปฏิบัติใด ๆ จะต้องให้ความคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วย แม้ในบางครั งอ้านาจ
ของเจ้าพนักงานจะต้องถูกจ้ากัดก็ตาม 

ในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั น แต่เดิมถือว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของ
กษัตริย์ เอกชนมีสิทธิเพียงครอบครอง และสิทธิใช้สอยเท่านั น จึงมิได้มีหลักประกันในทรัพย์สินแก่
บุคคล เพราะอาจถูกยึดตามอ้าเภอใจ แต่ต่อมาแนวคิดปัจเจกชนนิยมกับลัทธิเสรีนิยมได้เริ่มแพร่หลาย
เข้ามา ท้าให้แนวความคิดในเรื่องทรัพย์สินได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็น
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ ท้านองเดียวกับสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ หาใช่เกิ ดขึ นเพราะกฎหมาย

                                           
131 วราพร บุญสิน , การจัดการสัตว์ป่าของกลางในคดีอาญา  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 6-7. 
132 Leon Raadzinowiez, The Liberal Position Ideology and Crime (New York: 

Columbia University Press, 1966), pp. 6-9 อ้างถึงใน จงรัก จุฑานนท์ , การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนต่อการถูกจับกุมและการตรวจค้นที่ไม่ชอบธรรมในชั้นสืบสวนคดีอาญา  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้า 1.  
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ก้าหนดให้เป็นเช่นนั นไม่133 จากแนวความคิดที่เปลี่ยนไปดังกล่าว จึงเกิดหลักประกันสิทธิในทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลว่าย่อมได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการคุ้มครอง รัฐหรือเอกชนจะละเมิดไม่ได้ เจ้าของทรัพย์สิน
จึงมีอ้านาจที่จะใช้สอยทรัพย์สินนั นหรืออาจจะสละทิ งไปเสียตามอ้าเภอใจ รัฐไม่อาจจะก้าวก่ายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของเอกชนนี  ถือว่าเป็นหน้าที่อันส้าคัญยิ่งของรัฐอีก
ด้วย แนวความคิดดังกล่าวนี ได้แพร่หลายไปในภาคพื นยุโรปภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยในสมัย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้มีการประกาศใช้ “ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและพลเมือง” โดยบัญญัติไว้
อย่างแจ้งชัดว่า “กรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์134 นอกจากนี ยังก้าหนดว่า 
“สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะละเมิดมิได้ การละเมิดกรรมสิทธิ์จะกระท้ามิได้ เว้นแต่
เพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณะตามที่ก้าหนดในกฎหมาย และให้ค่าชดใช้ ค่าท้าขวัญตามสมควรเสียก่อน
แล้ว”135 

นอกจากนี ในกฎหมายแมกนา คาร์ตา (Magna Carta) ของอังกฤษก็ได้บัญญัติถึง
การให้ความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวอังกฤษในทางทรัพย์สินไว้ด้วยว่า “บุคคลจะถูก
จับกุม กักขัง ขับไล่ หรือริบทรัพย์สินหาได้ไม่ เว้นเสียแต่จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมขุนนาง 
และตามกฎหมายของบ้านเมือง”136 หลักการดังกล่าวได้มีวิวัฒนาการจนเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติมีการประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขึ น ซึ่งได้มีการ
กล่าวถึงสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไว้ในข้อที่ 17 ว่า137  
 1.  ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยล้าพังตนเองเช่นเดียวกัน โดยร่วมกับผู้อื่น 

2. บุคคลใด ๆ จะถูกริบทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้ 

                                           
133 เพ็ญแข พรหมจินดา, สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลกับอ านาจยึดและริบทรัพย์สินตาม

กฎหมายศุลกากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2527), หน้า 9. 

134 มาตรา 2 ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชน  
135 มาตรา 17 ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชน 
136 กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษร

สัมพันธ์, 2527), หน้า 21-22. 
137 มานิต สิทธิผล, ปัญหาทางกฎหมายในการยึดและริบของกลางในคดีป่าไม้ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า 10-11. 
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ดังนั น สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่รัฐพึงให้ความคุ้มครอง
จะให้มีการล่วงละเมิดโดยพลการไม่ได้ โดยสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลจึงถือได้ว่ามีความส้าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าสิทธิของบุคคลในด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้หลักประกันในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวของบุคคลด้วย 

2.3.2.2 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามหลักกฎหมายไทย 
สิทธิที่กฎหมายรับรองให้ผู้ทรงสิทธิได้รับประโยชน์หรือมีอ้านาจเหนือทรัพย์สินนั น

เป็นสิทธิที่เรียกว่า “สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน” ซึ่งหมายถึง ประโยชน์หรืออ้านาจที่กฎหมายรับรองให้
บุคคลมีอยู่เหนือทรัพย์สินต่าง ๆ  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ138  

ทรัพยสิทธิ หมายถึง สิทธิที่กฎหมายรับรองให้บุคคลมีอ้านาจเหนือทรัพย์สินของตน 
ซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์ ดังนั นในกรณีสัตว์ เมื่อมีสถานะทางกฎหมายทรัพย์สิน จัดว่าเป็นสิทธิที่
จะบังคับเอากับทรัพย์สิน (สัตว์) โดยตรง ได้แก่  

1. กรรมสิทธิ์  หมายถึง ทรัพยสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน เป็นสิทธิอัน
สมบูรณ์ที่สุดที่บุคคลจะพึงมีในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ได้รวมเอาสิทธิทั งหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินเข้าไว้
ด้วย ได้แก่ สิทธิในการใช้สอยทรัพยสิทธิ  สิทธิในการจ้าหน่ายทรัพย์สิน สิทธิที่จะได้ดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั น สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนจากผู้ไม่มีสิทธิ สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนั นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั นผู้เป็นเจ้าของสัตว์จึงมีทรัพยสิทธิในการใช้สอย จ้าหน่าย 
และสามารถติดตามเอาสัตว์คืนเมื่อมีผู้อื่นลักไป  

2. สิทธิครอบครอง เป็นทรัพยสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของ ดังนั น ถ้าผู้ใดเป็น
เจ้าของก็มักจะมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองอยู่ด้วย เช่นในกรณีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติหรือ
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ แต่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง หากบุคคลใดเข้าไปครอบครอง เช่น เอา
มาเลี ยง ให้อาหาร ให้ที่อยู่อาศัย เช่นนี โดยหลักของสิทธิครอบครองสัตว์นั นก็ตกเป็นทรัพย์ของผู้ที่
ครอบครองแสดงความ เป็ น เจ้ าของ ยกเว้นกรณี สั ตว์ป่ าซึ่ งตามกฎหมายไทยถือว่ า เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ ดังนั นแม้จะยึดถือครอบครองบุคคลนั นก็ไม่สามารถได้สิทธิครอบครอง คือ
ไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ยกเว้นเข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย เช่น ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง
และขยายพันธุ์เป็นต้น แต่ในบางครั งเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจมอบการครอบครองให้แก่บุคคลอ่ืน ดังนั น 
สิทธิครอบครองจึงตกอยู่กับบุคคลอื่นนั น เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์เอาทรัพย์สินเช่นช้างเลี ยงให้ผู้อ่ืนเช่า  

                                           
138 ชมชื่น   มัณยารมย์ , หลักการพื้ นฐานของกฎหมายทั่ วไป  (LW103) ภาค 1 

(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ , ม.ป.ป.), หน้า 114-115, 
ค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.dpu.ac.th/law/upload/content/files/11.doc     
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3. ภาระจ้ายอม คือ ทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่ตัดทอนอ้านาจกรรมสิทธิ์ โดยท้าให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่า “ภารยทรัพย์” ต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือน
ทรัพย์สินของตน หรือท้าให้เจ้าของภารยทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินนั นเพ่ือประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่เรียกว่า  “สามยทรัพย์” เช่น การที่เจ้าของที่ดิน
แปลงหนึ่งมีสิทธิที่เรียกว่าสามยทรัพย์เดินผ่านที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ถือเป็นภารยทรัพย์  

4. สิทธิอาศัย หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ในโรงเรือนของผู้อ่ืนโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน ซึ่งจะมีขึ นได้ก็โดยนิติกรรม สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอน
หรือตกทอดไปยังทายาท  

5. สิทธิเหนือพื นดิน หมายถึง สิทธิที่บุคคลหนึ่งได้เป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูก
สร้าง สิ่งเพาะปลูกบนที่ดินหรือใต้ดินของผู้อ่ืน สิทธิเหนือพื นดินจึงเป็นทรัพย์สินที่ยกเว้นหลักส่วนควบ
สามารถโอนและตกทอดไปยังทายาทได้สิทธิประเภทนี มีทั งสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์และเหนือ
สังหาริมทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์นั น  

6. สิทธิเก็บกิน หมายถึง สิทธิที่จะเข้าครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนหรือตก
ทอดไปยังทายาทได้ และผู้ทรงสิทธิเก็บกินเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์นั นด้วย  7) ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีความผูกพันที่จะต้องช้าระหนี 
จากอสังหาริมทรัพย์นั นเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งเรียกว่าผู้รับประโยชน์ หรือต้องยอมให้ผู้อ่ืนได้
ใช้หรือถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั น ๆ 

บุคคลสิทธิ หมายถึง สิทธิเรียกร้องในหนี ที่บุคคลฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่ง ให้กระท้าหรืองดเว้นกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินแก่
บุคคลฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้อง ถ้าการกระท้าหรืองดเว้นกระท้าการนั นเป็นความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล
ด้วยกันในเรื่องหนี  แม้เป็นเพียงบุคคลสิทธิมิใช่เป็นอ้านาจที่ใช้ต่อทรัพย์สินโดยตรงอย่างทรัพยสิทธิก็
ตาม แต่ก็เป็นสิทธิเรียกร้องให้ผู้ อ่ืนท้าประโยชน์ในทางทรัพย์สินให้แก่ตนเช่นกัน จึงนับว่าสิทธิ
เรียกร้องในเรื่องหนี เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่ง 

โดยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือมีสิทธิทั งปวงเหนือ
ทรัพย์สิน อันได้แก่ สิทธิใช้สอย จ้าหน่ายดอกผล รวมทั งสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตน และ
สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 139กรรมสิทธิ์จึงเป็น
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตัวทรัพย์สิน บุคคลทั่วไปในสังคมและรัฐ ใน

                                           
139 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั งที่ 

3 (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2537), หน้า 15. 
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ลักษณะที่เจ้าของทรัพย์สินมีอ้านาจควบคุมทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในขอบเขตของ
กฎหมายโดยบุคคลทั่วไปในสังคมยอมรับ หรืออ้างแก่บุคคลทั่วไปได้ ด้วยเหตุนี  กรรมสิทธิ์จึงต้องก่อตั ง
ขึ นด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่น ๆ140 

โดยหลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนมีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560141 ซึ่งได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กล่าวคือการใช้อ้านาจของหน่วยงานในการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจตามมาตรา 2 (16) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะต้องค้านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามหลักรัฐธรรมนูญนั นไม่อาจท้าได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะ และเพียงเท่าที่จ้าเป็นเท่านั นจะ
กระทบกระเทือนต่อสาระส้าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั นไม่ได้ 

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า แนวคิดในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีแนวความคิดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั งหมด 
ประชาชนมีเพียงสิทธิใช้สอย ใช้ยันระหว่างกันเองเท่านั น แต่ในยุคระบบประชาธิปไตยกลับให้
ประชาชนมีสิทธิในทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่และรัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชน การที่จะ
ไปจ้ากัดหรือตัดทอนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมไม่อาจกระท้าได้ เว้นแต่จะมีบทบัญญั ติของ
กฎหมายตราขึ นไว้เป็นการเฉพาะ และจะต้องเป็นการกระท้าเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนเท่านั น 
เช่น เรื่องการเวนคืนที่ดิน การริบทรัพย์สิน เป็นต้น 

ไม่ เพียงแต่ ในรัฐธรรมนูญของไทยเท่านั น ในประเทศที่มีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยทั งในสหรัฐอเมริกา142 และเยอรมนี143 ต่างก็มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยให้

                                           
140 พรชัย รัศมีแพทย์, “กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน: แนวคิด ขอบเขต และรูปแบบ ,” วารสาร

กฏหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 1, 15 (2546): 56. 
141 วราพร บุญสิน, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
142 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
มาตรา 4 สิทธิของประชาชนที่จะมีความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์

สิ่งของจากการถูกตรวจค้นหรือยึดโดยไม่มีสาเหตุอันควร จะละเมิดมิได้. . .” 
มาตรา 5 บุคคลใด...จะถูกจ้ากัดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน โดยไม่ต้องด้วยกระบวน

ความแห่งกฎหมายไม่ได้ และทรัพย์สินของบุคคลใดจะน้าไปใช้ เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยไม่มี
ค่าตอบแทนอันชอบธรรมไม่ได้ 

143 รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หมวด 1 ว่าด้วยสิทธิมูลฐาน 
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ประชาชนมีสิทธิในทรัพย์สินอย่างเต็มที่ และเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
สิทธิเสรีภาพในร่างกาย144 

ตลอดจนมีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์145 มาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้ก้าหนดสิทธิของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ไว้ว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ้าหน่ายทรัพย์สินของ
ตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั น กับทั งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้
ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั นโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย” จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินของตน 
ซึ่งบุคคลอ่ืนจะมาแทรกแซงมิได้ แต่สิทธิดังกล่าวก็อาจจะถูกจ้ากัดการใช้สิทธิได้ ทั งนี จะต้องเป็นการ
กระท้าเพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั น เช่น  1) ข้อจ้ากัดเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ ได้ แก่ การทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั งนี  โดยบัญญัติเป็นกฎหมาย จะออกโดยค้าสั่งหรือค้าบัญชาของคณะ
บุคคลไม่ได้ 2) ข้อจ้ากัดเพ่ือความสงบเรียบร้อย 3) ข้อจ้ากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช่น การป้องกันการท้าอนาจาร การมอมเมาเยาวชน เป็นต้น 4) ข้อจ้ากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ือ
คุ้มครองอนามัยของบุคคลหรือสังคม ได้แก่ กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น146 

 
2.3.3 แนวคิดการจ ากัดสิทธิโดยรัฐ 
ภารกิจส้าคัญของกฎหมายคือการป้องกันคุ้มครองประโยชน์สาธารณะในเรื่องต่าง ๆ กรณีที่

การด้าเนินการใดของบุคคลมีผลกระทบหรือก่อความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะกฎหมายก็มักจะ
ก้าหนด “มาตรการควบคุม” การด้าเนินการนั น ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ การประกอบอาชีพ 
บริการด้าเนินการอ่ืนใดของบุคคล โดยมาตรการหลักที่ผู้ตรากฎหมายมักจะใช้ คือระบบอนุญาต ที่
ก้าหนดให้บุคคลจะต้องกระท้าการได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับหรือเห็นชอบจากรัฐเสียก่อน  

                                           
มาตรา 14 (1) สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิในการรับมรดก ย่อมได้รับความคุ้มครองสภาพและ

ขอบเขตของสิทธิให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
144 รัฐธรรมนูญนานาชาติ: รัฐธรรมนุญฝรั่งเศส (สาธารณรัฐที่ 5) รัฐธรรมนูญสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรเนเธอแลนด์  (กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัย
แห่งชาติ, 2516), หน้า 50-56. 

145 วราพร บุญสิน, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
146 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บรรณ

การ, 2530), หน้า 652-653. 
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ระบบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุม เพราะต้องมีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
อนุญาตและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการด้าเนินการที่จะขออนุญาตเสียก่อน ว่าจะมีผลกระทบหรือก่อ
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่อย่างไรซึ่งในแง่นี จะเป็นผลดีต่อการคุ้มครองประโยชน์ ใน
อีกแง่หนึ่ง อาจจะกลายเป็นกลไกที่กระทบการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น ในการประกอบ
อาชีพ เพราะต้องรอการพิจารณาของทางราชการจะด้าเนินการใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้ตรากฎหมาย
ควรใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จ้าเป็น โดยใช้กับเรื่องที่มีเหตุผลความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ และไม่มีมาตรการอ่ืนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เท่านั น ในขณะที่ ไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติหลักการตรากฎหมายมาตรา 77 
วรรคสาม ให้รัฐใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีเท่าที่จ้าเป็น  

2.3.3.1 ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายฝรั่งเศส147 
 เสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคล ได้รับการรับรองไว้ในค้าประกาศสิทธิ

มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ข้อ 4 ที่บัญญัติถึงเสรีภาพของบุคคลไว้ว่า “เสรีภาพ คือ 
ความสามารถที่จะกระท้าการใดก็ได้ที่ไม่ท้าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน การใช้สิทธิตามธรรมชาติของบุ คคลแต่
ละคนจะมีข้อจ้ากัดก็แต่เฉพาะที่ยอมให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ของสังคมได้ใช้สิทธิเหล่านี เช่นเดียวกัน 
ข้อจ้ากัดเช่นว่านี จะก้าหนดขึ นได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั น” นอกจากนี เสรีภาพในการประกอบกิจการ
ยังมีความส้าคัญกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ตามที่รับรองไว้ ในข้อ 17 ของค้า
ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฯ บุคคลที่ถูกจ้ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการย่อมไม่อาจใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้อย่างเต็มที่ จึงมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินตามไปด้วย ทั งนี  ในปี
ค.ศ. 1982 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้ยอมรับเสรีภาพในการประกอบกิจการมี ค่าบังคับระดับ
รัฐธรรมนูญโดยวินิจฉัยว่า “เสรีภาพตามข้อเสียของค้าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ซึ่งมีสาระ
เป็นการกระท้าการใดก็ได้ที่ไม่ท้าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนนั น ย่อมไม่อาจจะบ้ารุงรักษาไว้ได้ หากมีการ
ก้าหนดข้อจ้ากัดเสรีภาพในการประกอบการตามอ้าเภอใจและไม่ชอบ” ในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงตรวจสอบด้วยว่า กฎหมายที่จะตราขึ น
นั นมีบทบัญญัติใดที่ละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคลหรือไม่ อย่างไร 

 และเสรีภาพในการประกอบกิจการจะมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ แต่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญก็ยอมรับว่า “เสรีภาพดังกล่าวหาได้มีลักษณะทั่วไปและขาดแต่ต้องด้ารงอยู่ในกรอบของ
หลักเกณฑ์การควบคุมที่ก้าหนดโดยกฎหมาย” อย่างไรก็ดี ใช่ว่าผู้ตรากฎหมายจะจ้ากัดเสรีภาพในการ

                                           
147 ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนแทนระบบ

อนุญาตในระบบกฎหมายของต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2560), หน้า 8-15. 
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ประกอบกิจการได้อย่างตามอ้าเภอใจ เพราะคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบด้วยว่าข้อจ้ากัดที่
กฎหมายก้าหนดขึ นนั นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า แนวค้าวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีพัฒนาการไปในทางที่คุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพมากขึ นเรื่อย ๆ โดยในช่วง
แรก คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบแต่เพียงว่าข้อจ้ากัดที่กฎหมายก้าหนดนั นมีผลกระทบถึง
ขนาดเปลี่ยนแปลงสาระของเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือไม่ ในช่วงหลังการตรวจสอบมีความ
ลึกซึ งและเคร่งครัดยิ่งขึ น โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ข้อจ้ากัดเสรีภาพในการประกอบ
กิจการนั น ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่ หากปรากฏว่าไม่ได้สัดส่วนหรือเกินสมควร
แก่เหตุเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ก็จะวินิจฉัยว่า ข้อจ้ากัดที่ผู้ตรากฎหมาย
ก้าหนดนั นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี  ข้อจ้ากัดที่กฎหมายก้าหนดจะต้องมีความชัดเจนและ
แน่นอนด้วย หากเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตไม่ชัดเจนแน่นอน ย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้กฎหมายก้าหนดหลักประกันขั น
พื นฐานแก่พลเมืองในเสรีภาพสาธารณะ (ทั งยังขัดต่อหลักว่าด้วยการเข้าถึงและการเข้าใจกฎหมายที่มี
ค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญเช่นกัน)  

 นอกจากเสรีภาพในการประกอบอาชีพแล้วระบบกฎหมายฝรั่งเศสยังยอมรับว่า
บุคคลมี “เสรีภาพในการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม” เสรีภาพดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้าง
กว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการ แต่เนื่องจากมีองค์ประกอบ 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือการประกอบ
กิจการอย่างเสรี มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 คือการแข่งขันอย่างเสรี ซึ่งไม่มีค่าบังคับระดับ
รัฐธรรมนูญในตัวเอง (แต่จะได้รับการคุ้มครองผ่านหลักอ่ืน ๆเช่น หลักความเสมอภาค เช่น กรณีการ
ประกวดราคา หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดจะเคารพต่อหลักความเสมอภาคต่อเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้
เสนอราคาได้แข่งขันกันอย่างเสรี) ปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเสรีภาพในการประกอบพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมบังคับระดับรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเคยมีกรณีที่ผู้ร้องได้ยกขึ นเป็นข้อต่อสู้ แต่คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญมิได้วินิจฉัยในประเด็นนี โดยตรง 

 กรณีการประกอบกิจการในเรื่องใดอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ความ
สงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ผู้ตรากฎหมายชอบที่จะจ้ากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการนั นได้ โดยอาจห้ามกิจการนั นโดยเด็ดขาด หรืออาจเป็นการห้ามโดยมีข้อยกเว้น หรือ
อาจก้าหนดมาตรการควบคุมการประกอบกิจการ ซึ่งมาตรการควบคุมในเรื่องต่าง ๆ มีรูปแบบที่
หลากหลายโดยมาตรการหลัก ได้แก่ การอนุญาตและการแจ้งก่อนด้าเนินการ 

 การอนุญาต (Autorisation) เป็นวิธีการที่รัฐยอมรับให้บุคคลด้าเนินการในเรื่องที่
กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐโดยออก “ใบอนุญาต” (ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า 
“Licence” หรือ “Permis”) ให้แก่ผู้ ได้รับอนุญาต ทั งนี กฎหมายอาจก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมี “อ้านาจผูกพัน” ที่จะต้องอนุญาต ถ้าผู้ขออนุญาตมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กฎหมาย
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ก้าหนด หรือกฎหมายก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มี “อ้านาจใช้ดุลพินิจ” ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่
อนุญาตก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร 

 ระบบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุม เพราะผู้ยื่นค้าขอจะเริ่มด้าเนินการใด ๆ ได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ การอนุญาตจึงเป็น “การควบคุมก่อนหน้า” ที่ใช้กับการด้าเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยเฉพาะความมั่นคงของรัฐ หรือสิ่งแวดล้อม 

 ระบบอนุญาตอาจมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคล จึงมี
หลักว่าผู้ตรากฎหมายพึงน้าระบบอนุญาตมาใช้เฉพาะกรณีที่มีความจ้าเป็นเท่านั น หลักนี ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในข้อก้าหนดของสหภาพยุโรปว่า รัฐภาคีสามารถน้าระบบอนุญาตมาใช้กับการประกอบกิจการ
ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี  (1) การใช้ระบบอนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบ
กิจการ (2) มีความจ้าเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตเนื่องจาก “เหตุผลอันส้าคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนรวม” ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ สุขอนามัยของสัตว์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
เมือง ตลอดจนความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค (3) ไม่มี
มาตรการอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่าอันจะท้าให้บรรลุเป้าหมายที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

 นอกจากการอนุญาตแล้ว ยังมีมาตรการควบคุมอ่ืน ๆ ที่มีผลคล้ายคลึงกันกับการ
อนุญาต เช่นการรับรองหรือการจดทะเบียน 

 การรับรอง (Agreement) เป็นมาตรการที่เหมือนกับการอนุญาตลงที่เป็น “การ
ควบคุมก่อนหน้า” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค้าขอและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กฎหมายก้าหนดก่อนพิจารณาให้รับรองผู้ยื่นค้าขอ จากนั นผู้ได้รับการรับรองจะมีสิทธิตามกฎหมาย 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กฎหมายจะก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจใช้ดุลพินิจที่จะให้การรับรองหรือไม่ก็ได้ตาม
ความเหมาะสม ขณะเดียวกัน การรับรองก็ เป็นกลไกที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการอนุญาต 
กล่าวคือ ขณะที่การอนุญาตใช้กับการด้าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของเอกชนโดยแท้ เช่นการ
ประกอบกิจการน้าสัตว์มาแสดงในแบบต่าง ๆ ส่วนการรับรองมักจะใช้กับเรื่องที่เป็นภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมที่รัฐประสงค์จะควบคุมดูแลต่อเนื่องจากเป็นเรื่องทางเทคนิค รัฐจึงมอบหมายให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินภารกิจนั นผ่านกลไกการรับรอง เช่น การรับรองสหพันธ์กีฬา 
การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบเหล้าองุ่น การรับรองศูนย์ผสมพันธุ์เทียมโคกระบือ การรับรอง
ศูนย์ป้องกันโรคมะเร็ง หรือบางกรณีอาจเป็นการรับรองผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สถาปนิก ผู้สอบ
บัญชี ทนายความ นอกจากนี การรับรองยังมีข้อแตกต่างไปจากการอนุญาตตรงที่มีผลเป็นการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ได้รับการรับรองด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
การมีสิทธิตามกฎหมายเพ่ิมขึ น เช่น สิทธิในการรับเงินบริจาคส้าหรับสมาคมที่ได้รับการรับรอง 
(ขณะที่สมาคมที่เพียงแต่จดแจ้งต่อทางราชการไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินบริจาค) สิทธิในการฟ้องคดีเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สมาชิก (เช่น กรณีสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการรับรอง ) การมีอ้านาจจัดท้า
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ภารกิจบางอย่าง เช่น สหพันธ์กีฬาที่ได้รับการรับรองที่สามารถจัดแข่งกีฬาซึ่งมีการให้รางวัลได้ สิทธิ
ในการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของรัฐ เช่น สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติระดับท้องถิ่นซึ่งได้รับการ
รับรอง หน่วยงานของรัฐจะต้องปรึกษาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นของสมาคมดังกล่าวก่ อนการ
จัดท้าผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตเทศบาล และบางกรณีองค์กรที่ได้รับการรับรองได้รับอ้านาจใน
การออกค้าสั่ง ปกครอง เช่น บริษัทเอกชนที่มีอ้านาจออกใบรับรองการเดินอากาศยานส้าหรับอากาศ
ยานเอกชน รวมตลอดถึงการมีอ้านาจผูกขาดการประกอบกิจการในเขตพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง เช่ น กรณี
ศูนย์ป้องกันโรคมะเร็ง 

 การขึ นทะเบียน (Enregistrement) มองกันว่าเป็น “ระบบอนุญาตแบบลดรูป” ที่มี
ขั นตอนการพิจารณาเรียบง่ายและกระชับกว่าการอนุญาต ซึ่งท้าให้การประกอบกิจการของเอกชน 
เช่น การควบคุมกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายก้าหนดให้มีการขึ นทะเบียนก่อน
ประกอบกิจการที่มีผลกระทบไม่มากนักต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่การประกอบกิจการที่มีลักษณะ
ผลกระทบมากจะต้องขออนุญาตก่อนจึงเริ่มประกอบกิจการได้  

 การแจ้งก่อนด้าเนินการ เป็นมาตรการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในส่วนของการ
ประกอบกิจการต่าง ๆ ด้วย กฎหมายจะก้าหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการต้องแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ทราบก่อน จึงจะเริ่มประกอบกิจการนั นได้ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะต้องออก “ใบรับแจ้ง” เพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งและผู้แจ้งย่อมมีสิทธิ
ประกอบกิจการนับแต่เวลานั น การแจ้งคิวเป็นเพียง “ให้ข้อมูล” แก่ฝ่ายปกครองว่า มีการประกอบ
กิจการ ณ ที่ใด ใครเป็นผู้ด้าเนินการ เพ่ือที่ฝ่ายปกครองจะได้ “สอดส่องดูแล” การประกอบกิจการ
นั นให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อันเป็น “การควบคุมในภายหลัง” นอกจากนี บางกรณีการแจ้งอาจมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามหรือประชาชนทั่วไป โดยกฎหมายอาจก้าหนดให้มีการ
ประกาศใบรับแจ้งโดยการพิมพ์เผยแพร่หรือปิดประกาศ และก้าหนดถึงผลของประกาศใบรับแจ้ง เช่น 
ทั งมีผลต่อการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้แจ้งหรือไม่ อย่างไร 

 ทั งนี  ในคู่มือการร่างกฎหมาย สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสมีค้าแนะน้าในการยกร่างกฎหมาย
ว่าต้องค้านึงถึงเงื่อนไข 3 ประการของสหภาพยุโรปแล้ว แนวทางการใช้ระบบอนุญาตดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับ “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” (principe de proportionnalite) ที่ เรียกร้องให้
กฎเกณฑ์ที่รัฐจะต้องตราขึ นใช้บังคับ จะต้องไม่มีลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งไร้ซึ่งความจ้าเป็น หรือ
เกินสมควรแก่เหตุ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ซึ่งหลักความพอสมควรแก่
เหตุนี เป็นหนึ่งใน “หลักการลดความซับซ้อนของกฎหมาย” (principes de la simplification du 
droit) ตามที่คณะท้างานร่วมระหว่างกระทรวงว่าด้วยคุณภาพของกฎหมายได้เคยเสนอแนะไว้ใน
รายงานจัดท้าเสนอรัฐบาลฝรั่งเศสปี ค.ศ. 2002 
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 ในกรณีที่ผู้ตรากฎหมายที่ใช้ระบบอนุญาตจะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์ที่วางกรอบการ
ใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างรัดกุม ทั งนี  เกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต
จะต้องเป็นไปตามหลักการในมาตรา 10 ของ “ข้อก้าหนดบริการ” ของสหภาพยุโรปที่ก้าหนดว่า
ระบบอนุญาตในเรื่องหนึ่งจะต้องตั งอยู่บนเกณฑ์พิจารณาที่ตีกรอบการใช้อ้านาจพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ โดยเกณฑ์พิจารณาในการอนุญาตจะต้ องมี
ลักษณะดังต่อไปนี  (1) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (2) ต้องมีเหตุผลอันส้าคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ส่วนรวมรองรับ (3) ส่วนกับประโยชน์ของส่วนรวมนั น (4) ชัดเจนและไม่คลุมเครือ (5) มีลักษณะเป็น
ภววิสัย (ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจตีความในแนวทางที่แตกต่างกันได้ตามมุมมองหรือความ
คิดเห็นของตนในลักษณะอัตวิสัย) (6) มีการประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า (7) โปร่งใสและ
เข้าถึงได้ สรุปได้ว่า วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาตจะต้องมีความชัดเจน ประกาศให้
สาธารณชนทราบล่วงหน้า และให้หลักประกันได้ว่าค้าขออนุญาต ได้รับการพิจารณ าอย่าง
ตรงไปตรงมาและเป็นกลาง นอกจากนี  วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาตจะต้องไม่มีผลหน่วง
เหนี่ยวยับยั งหรือท้าให้หมดแรงจูงใจในการประกอบกิจการหรือสร้างความยุ่งยากซับซ้อนและความ
ล่าช้าโดยไม่จ้าเป็นแก่ผู้ประกอบกิจการ รวมทั งต้องเข้าถึงได้ง่าย และภาระค่าใช้จ่ายส้าหรับผู้ยื่นขอ
อนุญาตจะต้องพอสมควรแก่เหตุและได้สัดส่วนกับต้นทุนของขั นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณาอนุญาต
และไม่สูงเกินต้นทุนนั น 

 ในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต จะต้องมีหลักประกันว่าค้าขออนุญาตจะ
ได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด หรือภายในระยะเวลาอันสมควรที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้าและประกาศให้
สาธารณชนทราบโดยระยะเวลาจะเริ่มนับแต่เมื่อมีการยื่นเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน กรณีท่ีค้าขอไม่
ครบถ้วน จะต้องแจ้งโดยเร็วที่สุดให้ผู้ยื่นค้าขอยื่นเอกสารเพ่ิมเติม และแจ้งให้ทราบถึงผลต่อการนับ
ระยะเวลาด้วย ส้าหรับเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน อาจมีการขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไป
ได้ไม่เกิน 1 ครั ง และก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยให้เหตุผลประกอบการขยายระยะเวลารวมทั ง
ก้าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบก่อนครบก้าหนดระยะเวลาด้วย ทั งนี  ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือที่ได้ขยายเวลาออกไป ให้ถือ
ว่าการอนุญาตเป็นไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี อาจแตกต่างกันออกไป 
หากมีเหตุอันส้าคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม 
นอกจากนี  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค้าขออนุญาตแล้ว ต้องมีการออกใบรับค้าขอโดยเร็วที่สุดโดยใบรับค้า
ขอจะต้องระบุระยะเวลาในการพิจารณา วิธีการโต้แย้งค้าสั่ง รวมทั งมีข้อความที่ระบุว่า กรณีที่
เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ถือว่ามีการอนุญาต (หากเป็นกรณีที่
ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยาย)  
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 2.3.3.2  การใช้งานระบบอนุญาตในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา148 
 ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รัฐมีอ้านาจอย่าง

กว้างขวางในการก้ากับดูแลและแทรกแซงกิจการในสังคมของปัจเจกบุคคลและองค์กรเอกชนเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ โดยอาศัยวิธีต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอนุญาต (Licensure System) อย่างไร
ก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญและระบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา อ้านาจก้ากับดูแลดังกล่าวมีการ
แบ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจนระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐ (Federal Government) กับรัฐบาลมลรัฐ 
(State Government) ซึ่งอ้านาจของรัฐบาลสหพันธรัฐย่อมถูกจ้ากัดอยู่เฉพาะอ้านาจที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้เป็นอ้านาจของรัฐบาลสหพันธรัฐ หรือรัฐธรรมนูญก้าหนดห้ามรัฐบาลมลรัฐ
กระท้าเท่านั น นอกจากนี  ภายใต้แต่ละมลรัฐ อาจมีการมอบอ้านาจในการก้ากับดูแลบางส่วนให้แก่
รัฐบาลท้องถ่ิน (Local Government) ได้  

 การอนุญาตเป็นการใช้อ้านาจรัฐ (Police Power) ในลักษณะที่เป็นมาตรการสั่งการ
และควบคุม (Command-and-Control Measure) ซึ่ งในหลายกรณี อาจกระทบถึงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของบุคคลได้ ดังนั นการก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจะต้องพิจารณามาตรการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นประถม ไม่ต่างจากการก้ากับดูแลโดยรัฐประเทศอ่ืน 
อาทิ การพิจารณาเกี่ยวกับศุภนิติกระบวน (Due Process of Law) การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม 
(Equal Protection) และเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพของสื่อ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เป็นต้น  

 แม้ว่าใบอนุญาต (License) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(Administrative Procedure Act) จะมีความหมายครอบคลุมหนังสือส้าคัญอนุญาต (Permit) 
ใบรับรอง (Certificate) การอนุมัติ (Approval) การจดทะเบียน (Registration) กฎบัตร (Charter) 
สมาชิกภาพ (Membership) การยกเว้นบทกฎหมาย (Statutory Exemption) และการอนุญาต
รูปแบบอ่ืน แต่กฎหมายดังกล่าวถึงกฎหมายอ่ืนของสหพันธรัฐก็มิได้นิยามการอนุญาตที่ชัดเจน หรือ
จ้าแนกลักษณะที่แตกต่างกันของการอนุญาตรูปแบบต่าง ๆ ไว้ ในทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา 
“การออกใบอนุญาต” (Licensing) หมายถึง การที่หน่วยงานผู้มีอ้านาจให้สิทธิหรือความยินยอมใน
การประกอบธุรกิจหรือการกระท้าอย่างหนึ่งที่หากไม่มีการขออนุญาตดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย 
โดยองค์ประกอบส้าคัญของการอนุญาตจะเกี่ยวข้องกับ (1) การก้าหนดพฤติการณ์ที่สามารถอนุญาต
ให้ท้ากิจกรรมต้องห้ามนั นได้ ซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก และ (2) การอนุญาต

                                           
148 ภควัต เหมรัชตานันท์, รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนแทนระบบ

อนุญาตในระบบกฎหมายของต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2560), หน้า 47-51. 
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จริงในแต่ละกรณี ซึ่งโดยทั่วไปเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในกรณีเช่นนี  จะเห็นได้ว่า แม้ว่า
ระบบอนุญาตจะมีลักษณะเป็นมาตรการสั่งการและควบคุมประเภทหนึ่งคล้ายกับการก้ากับดูแล
ประเภทอ่ืน แต่ระบบอนุญาตก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการก้ากับดูแลประเภทอ่ืนอย่างน้อย 3 
ประการ คือ (1) ระบบอนุญาตเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่างเอกชนกับ
หน่วยงานผู้ก้ากับดูแล ท้าให้ทั งสองฝ่ายอาจเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบทั งความร่วมมือและการข่มขู่
ระหว่างกันในระยะยาว (2) การอนุญาตมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบางอย่างที่อาจถูกจ้ากัดไม่ให้กระท้า 
จึงจ้าเป็นต้องมีการประเมินอนาคตที่อาจเกิดขึ นในตลาด การบังคับตามระบบอนุญาตจึงต้องพิจารณา
ทั งข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ประเมินผลที่ทับซ้อน ท้าให้การอนุญาตมีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการ
สร้างกฎหมายและการออกค้าสั่งเฉพาะเรื่อง และ (3) การอนุญาตเป็น “ทรัพยากร” ที่จ้ากัด 
หน่วยงานผู้ก้ากับดูแลจึงต้องพิจารณาตัดสินข้อดีข้อเสียระหว่างผู้อนุญาตหลายราย ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวอาจเป็นการตัดสินที่อคติได ้

การอนุญาตอาจแบ่งประเภทตามเนื อหาของการอนุญาตได้หลายประเภท เช่น การ
อนุญาตประกอบอาชีพ (เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม) การอนุญาตประกอบธุรกิจ (เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตสถานทัน
ตกรรม) การอนุญาตครอบครองหรือใช้ทรัพย์สิน (เช่น ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ใบอนุญาตครอบครองอากาศยาน) เป็นต้น โดยการอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมรูปแบบ
หนึ่ง อาจสามารถแบ่งประเภทได้ 3 ระดับ ได้แก่  

การจดทะเบียน (Registration) การจดทะเบียนเป็นวิธีการควบคุม โดยการ
ก้าหนดให้บุคคลจดแจ้งชื่อของตนลงในทะเบียนของทางราชการเมื่อต้องการเริ่มด้าเนินกิจการบาง
ประเภท ซึ่งโดยปกติจะไม่มีการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลในกระบวนการจดทะเบียน และเมื่อจด
ทะเบียนแล้วรัฐบาลจะไม่มีอ้านาจในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลดังกล่าวด้าเนินกิจการนั น ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถด้าเนินกิจการนั นได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานผู้ก้ากับดูแล อย่างไรก็ดีใน
บางกรณีอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาหรือค่าภาษีได้
บางประการ เช่น ที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ เป็นต้น ตั งหน่วยงานผู้ก้ากับดูแลอาจยกเลิกการจด
ทะเบียนได้หากพบว่าผู้จดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กฎหมายก้าหนด หรือส่งข้อมูลเอกสารไม่
ครบถ้วน หรือไม่ได้ช้าระค่าธรรมเนียม  

การรับรอง (Certification) รับรองเป็นวิธีการควบคุมที่รัฐหรือองค์กรที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลให้การรับรองคุณสมบัติของบุคคลในการด้าเนินกิจกรรมอย่ างหนึ่งอย่างใดตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโดยการทดสอบความรู้ การฝึกอบรม เป็นต้น 
โดยบุคคลที่ได้รับการรับรองจะมีสิทธิในการใช้ชื่อต้าแหน่ง (Right to Title) อย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับขององค์กรนั น โดยอาจต้องช้าระค่าธรรมเนียมหรือค่าสมาชิกตามระยะเวลาที่
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ก้าหนด อย่างไรก็ดี การรับรองมิใช่เงื่อนไขในการท้ากิจกรรมนั น ๆ กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ได้รับการ
รับรองยังคงมีสิทธิที่จะด้าเนินกิจกรรมนั นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ
ต้าแหน่งดังกล่าวเท่านั น 

การอนุญาต (Licensure) เป็นวิธีการควบคุมที่มีความเคร่งครัดในระดับหนึ่ง โดย
บุคคลที่ต้องการด้าเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องขอความเห็นชอบหรือขอใบอนุญาตจากรัฐบาล
หรือองค์กรที่มี อ้านาจตามกฎหมายก่อน จึงจะสามารถด้าเนินกิจกรรมเช่นว่านั นได้  โดยใน
กระบวนการขออนุญาตนั น ผู้ขออนุญาตจะต้องพิสูจน์ให้หน่วยงานผู้ก้ากับดูแลเห็นถึงเงื่อนไขหรือ
ความเชี่ยวชาญช้านาญตามที่กฎหมายก้าหนดก่อน ในขณะที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกห้ามไม่ให้
ด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว และหากฝ่าฝืนข้อห้ามนั น รัฐบาลมีอ้านาจจะกระท้าการลงโทษด้วยการปรับ
หรือจ้าคุกได้ตามท่ีกฎหมายก้าหนด  

2.3.3.3 การใช้งานระบบอนุญาตในระบบกฎหมายเยอรมัน149 
 ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพประกอบอาชีพ 

ประกอบกิจการ หรือกระท้าการใด ๆ ได้ตามใจปรารถนา ตราบเท่าที่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นนั น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน แล้วไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ด้วยการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
ให้การรับรองไว้จะต้องกระท้าโดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่
รัฐธรรมนูญก้าหนดไว้และเท่าที่จ้าเป็น และการจะกระทบกระเทือนต่อสาระส้าคัญแห่งสิทธินั นมิได้ 
ดังนั น การที่กฎหมายก้าหนดห้ามมิให้บุคคลประกอบอาชีพประกอบกิจการหรือกระท้าการบางอย่าง 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายมีเจตนาเพียงเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มี
โอกาสควบคุมตรวจสอบเสียก่อนว่า การประกอบวิชาชีพ การประกอบการ หรือการกระท้าของผู้ยื่น
ค้าขอจะเป็นอันตรายต่อประโยชน์สาธารณะในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นค้า
ขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก้าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมต้องผูกพันใน
ผลแห่งกฎหมายที่จะต้องด้าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค้าขออันมีลักษณะเป็น “การคืน” หรือ 
“การยืนยัน” สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลนั นมีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ แต่ถูกห้ามใช้หรือบังคับการให้
เป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพไว้ก่อนเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดจากกิจการที่ยื่นขอรับอนุญาต ด้วยเหตุนี  ในระบบกฎหมายเยอรมันจึงเรียกระบบอนุญาตประเภท
นี ว่า “การอนุญาตเชิงตรวจสอบ” (Kontrollerlaubnis) หรือ “ข้อห้ามเชิงป้องกันที่มีเงื่อนไขในการ

                                           
149 ณัฎฐพล สกุลเมฆา, รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนแทนระบบ

อนุญาตในระบบกฎหมายของต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2560), หน้า 39-46. 
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อนุญาตให้กระท้าการอันต้องห้ามได้ภายหลัง” ตัวอย่างของการน้าระบบอนุญาตเชิงตรวจสอบมาใช้
บังคับเป็นรูปธรรม ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ซึ่งก้าหนดไว้เป็นหลักการว่าการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้
งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานตามกฎหมาย ทั งนี  เนื่องจากบุคคล
ย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอ้านาจใช้สอย จ้าหน่ายจ่ายโอน ได้ดอกผล กับ
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ การที่เจ้าของที่ดินประสงค์จะก่อสร้างอาคารที่ดินซึ่งตนเป็นผู้ทรง
กรรมสิทธิ์ จึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่โดยที่อาคารที่ไม่มีความมั่นคง
แข็งแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้ จึงมีความจ้าเป็น
ที่รัฐในฐานะผู้พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิ
ขั นพื นฐานของเจ้าของที่ดินกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจกระทบกระเทือนจากการด้าเนินกิจการที่มี
แนวโน้มเป็นอันตราย โดยก้าหนดให้ผู้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อน หรือกรณีของใบอนุญาตประกอบกิจการรถรับส่งผู้โดยสารตามมาตรการทางกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งมวลชนทางบก ที่ก้าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ใช้
ก่อน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร กฎหมายว่าด้วยกิจการร้านอาหาร เป็นต้น 
นอกจากนี ในการประกอบวิชาชีพควบคุมต่าง ๆ กฎหมายเยอรมันยังได้ก้าหนดขั นตอนในการเข้าสู่
วิชาชีพโดยการรับจดทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกและอบรมหลักสูตรที่
ก้าหนด  เช่น กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัช (Bundesapothekerordnung) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
(Bundeserchts Anwaltordnung) หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมประกอบวิชาชีพงานฝีมือ 
(Handwerk Ordnung) เป็นต้น 

 จากท่ีมาของระบบอนุญาตเชิงป้องกันซึ่งเกี่ยวพันกับสิทธิขั นพื นฐานตามรัฐธรรมนูญ 
จึงเห็นได้ว่า การที่รัฐออกกฎหมายก้าหนดขั นตอนที่เอกชนมีหน้าที่ต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตก่อนจะ
กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด แม้จะมิได้เป็นการห้ามด้าเนินกิจการดังกล่าวโดยสมบูรณ์เพราะอาจ
ได้รับอนุญาตในภายหลัง แต่ก็ท้าให้การใช้สิทธินั นถูกจ้ากัดโดยผลของกฎหมายเป็นการชั่วคราว 
จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบและยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของการใช้สิทธิกระท้าการจากฝ่าย
ปกครอง ด้วยเหตุนี  การตรากฎหมายที่ก้าหนดหน้าที่ให้เอกชนยื่นค้าขอรับใบอนุญาต จึงมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพขั นพื นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ และอยู่ในบังคับของหลักความ
พอสมควรแก่เหตุ ของการใช้อ้านาจรัฐซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ อันชอบธรรม กระท้าได้เท่าที่
จ้าเป็น และต้องมีการชั่งน ้าหนักประโยชน์ได้เสีย จึงแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ใจว่า อันตรายที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบล่วงหน้าจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีมากกว่าประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชน นอกจากนี  กระบวนการยื่นค้าขอรับใบอนุญาต หลักการ
พิจารณาออกใบอนุญาต ต้องมีความส้าคัญและสอดคล้องกับลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ นซึ่ง
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กฎหมายฉบับนั นมีเจตนาที่จะป้องกันด้วย อีกทั งระยะเวลาในการพิจารณาตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมายต้องมีความเหมาะสมและไม่ล่าช้าเกินสมควรจนอาจก่อให้ เกิดอุปสรรคในการประกอบ
กิจการของผู้ขอรับการอนุญาต และโดยที่หลักความสมควรแก่เหตุเป็นรากฐานของทฤษฎีนิติรัฐ 
(Rechtsstaatsprinzip) ที่อยากให้รัฐต้องค้านึงถึงคุณภาพของการใช้อ้านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับประชาชนประกอบกัน ซึ่งต้องได้สัดส่วนที่ สมเหตุสมผลระหว่าง
วัตถุประสงค์และวิธีการ อันถือเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมัน ดังนั น 
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากฎหมายใดน้าระบบอนุญาตมาใช้บังคับทั งที่มีมาตรการทางเลือกอ่ืน
นอกจากการใช้ระบบอนุญาตที่อาจท้าให้วัตถุประสงค์ของการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพขั นพื นฐาน
สัมฤทธิผลตามที่ก้าหนด แต่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลน้อยกว่า ย่อมถือว่าการใช้ระบบอนุญาต
ในกรณีนั นเกิดความจ้าเป็น ซึ่งจะมีผลท้าให้กฎหมายที่ก้าหนดหน้าที่ให้บุคคลที่ค้าขอรับใบอนุญาต
ก่อนเริ่มประกอบวิชาชีพ ประกอบกิจการหรือกระท้าการใด ๆ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในการนี  บุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอาจใช้สิทธิทางศาลเพ่ือโต้แย้ง
บทบัญญัติดังกล่าวได้ โดยอาจยื่นค้าร้องต่อศาลปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่ างใด ให้ส่ง
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ก้าหนดเงื่อนไขการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกครองจะใช้บังคับแก่คดีนั น ขัดหรือแย้งต่อ
หลักความพอสมควรแก่เหตุอันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั งนี  ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นกรณีการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเชิงรูปธรรม หรืออาจยื่นค้าร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยยกประเด็นข้อต่อสู้ว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการกระท้าโดยอาศัยอ้านาจนิติบัญญัติ ที่ ก้าวล่วงสิทธิและ
เสรีภาพขั นพื นฐานโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ข้อ 4a  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ทั งนี ต้องเป็นกรณีที่ยื่นค้าร้องทุกข์ลงหมดสิ นหนทางในการแก้ไข
เยียวยาการถูกละเมิดสิทธินั นแล้ว ดังเช่นกรณีตามค้าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ 1BvR 
78/02 วันที่ 12 เมษายนปี 2007 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นเครือข่ายส้านักพิมพ์ Axel 
Springer Verlag ควบกิจการจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ “Bild am Sonntag” 
“Welt am Sonntag” และ “Euro am Sonntag” โดยวางจ้าหน่ายทุกวันอาทิตย์แต่เนื่องจากวัน
อาทิตย์เป็นวันหยุดท้าการทั่วไปของทางร้านค้าในเยอรมนี ท้าให้สถานที่จ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารดังกล่าวที่เป็นหลักแหล่งมีจ้านวนน้อย เป็นเหตุให้ยอดขายของผู้ร้องทุกข์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด ผู้ร้องทุกข์จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายโดยให้พนักงานน้าหนังสือพิมพ์ออกเร่
ขายตามถนนและทางเท้าสาธารณะ ต่อมาเมื่อมันไฮม์  (Die Stadtverwaltung Mannheim) มี
หนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบว่า การจ้าหน่ายสินค้าบนถนน
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สาธารณะเป็นการใช้ถนนนอกเหนือจากประโยชน์ในการสัญจรเพ่ือการคมนาคม มาตรา 16 วรรค
หนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก ก้าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จึงขอให้ผู้ร้องทุกข์หยุดการด้าเนินการดังกล่าว
ทันที  ด้วยเหตุนี  ผู้ ร้องทุกข์จึ งยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมืองค าร์สรูห์  (Verwaltungsgericht 
Karlsruhe) ขอให้ศาลมีค้าพิพากษายืนยันสิทธิของผู้ร้องทุกข์ในการจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารบนถนน ทางเท้า หรือที่จอดรถ ตลอดจนสวนสาธารณะในเขตเมืองมันไฮม์ทุกวันอาทิตย์โดย
ไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากเมืองมันไฮม์ แต่ศาลปกครองเมืองคาร์สรูห์มีค้าพิพากษาลงวันที่ 13 
กรกฎาคม ค.ศ 2001 โดยให้เหตุผลสรุปความได้ว่า การใช้ถนนตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไม่ถือ
เป็นการใช้ประโยชน์ตามปกติทั่วไป ตามนัยมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐ
บาเด้นวึทเทนแบร์ก แต่เป็นการใช้เพ่ือกิจการพิเศษเฉพาะอย่าง ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะกระท้าได้ ทั งนี ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายฉบับเดียวกัน
เนื่องจากการใช้ถนนที่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตามปกติทั่วไปโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนนั น ต้องเป็น
การใช้ภายในขอบวัตถุประสงค์ของการอุทิศถนนหรือทางเท้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ การสัญจรและการคมนาคม ซึ่งหมายความถึงการเคลื่อนที่จาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง รวมทั งการหยุดพักบนถนนเป็นการชั่วคราวเพ่ือการสื่อสารระหว่างผู้ที่ร่วม
สัญจรไปมา ดังนั น เมื่อการจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารของผู้ฟ้องคดีบนถนนและทางสาธารณะ
เป็นการด้าเนินกิจการที่มีความมุ่งหมายเพ่ือแสวงหาก้าไรในเชิงพาณิชย์เกินขอบเขตความหมายของ
การสัญจรและคมนาคม การท้าให้มีลักษณะเป็นการใช้ถนนเพ่ือธุรกิจพิเศษเฉพาะอย่าง ผู้ฟ้องคดีจึง
ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด้าเนินกิจการดังกล่าว และแม้ว่าต่อมาผู้ร้องทุกข์
จะยื่นอุทธรณ์ค้าพิพากษาศาลปกครองที่เมืองคาร์สรูห์ แต่ศาลปกครองแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก
มีค้าสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ผู้ร้องจึงยื่นค้าร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐฯ ก็มีประเด็นข้อ
โต้แย้งประการหนึ่งขึ นสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์กซึ่งก้าหนดหน้าที่ให้ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อน
ประกอบกิจการจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบนถนนและทางเท้าสาธารณะนั น ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค้าวินิจฉัยสรุปได้ว่า การที่มาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่ง
กฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก บัญญัติให้การใช้ถนนนอกเหนือจากการใช้
ประโยชน์ตามปกติทั่วไปต้องขอใบอนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือเป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องทุกข์ในฐานะผู้จ้าหน่ายหนังสือพิมพ์ตาม
มาตรา 5 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครอง
กิจการสื่อสารมวลชนโดยเริ่มตั งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล จนถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังสาธารณชน 
รวมถึงการด้าเนินธุรกิจอ่ืนใดที่แม้จะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเนื อหาของข้อมูลข่าวสารที่จะท้า
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การเผยแพร่ แต่ก็เป็นเงื่อนไขที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อการธ้ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของกิจการสื่อสาร 
ดังนั น การจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารของผู้ร้องทุกข์จึงเป็นการกระท้าที่ อยู่ภายใต้ความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว อย่างไรก็ดี การที่มาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก ก้าหนดหน้าที่ให้บุคคลที่จะใช้ถนนนอกเหนือจากใช้
ประโยชน์เพ่ือการสัญจรและการคมนาคมต้องขอใบอนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตเสียก่อนจึงจะด้าเนินการได้นั น เป็นเพียงมาตรการในการควบคุมความปลอดภัย 
ตลอดจนป้องกันและบรรเทาภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ นจากการใช้ถนนหรือทางสาธารณะ ทั งยังเป็น
การแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกันในกลุ่มของผู้ใช้ถนน โดยมิให้มีความมุ่งหมายที่จะจ้ากัด
สิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องทุกข์ในส่วนหนึ่งขององค์กรสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด แต่
เป็นบทบัญญัติที่จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ถนนเป็นการทั่วไป เพ่ือประโยชน์สาธารณะอันชอบ
ธรรม ประกอบกับเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมอันจะท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก้าหนดไว้นั นได้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจออกใบอนุญาตได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายต่อความปลอดภัยของการใช้ถนนสาธารณะที่อาจเกิดขึ นจากกิจการที่
ขอรับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า อีกทั งไม่ปรากฏว่ามีมาตรการอ่ืนใดที่กระทบกระเทือนสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากถนนสาธารณะได้
โดยไม่มีข้อจ้ากัด แต่ก้าหนดให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ในการออกค้าสั่งห้ามประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระท้าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของการใช้ถนนสาธารณะ
ในภายหลัง ไม่ถือว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าเทียมกับการน้า
ระบบอนุญาตมาบังคับใช้ แล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างที่เพ่ิมขึ นของผู้ร้องทุกข์ซึ่งต้อง
เตรียมการและวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือยื่นขอรับใบอนุญาตและช้าระค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะด้าเนินกิจการจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบนท้องถนนสาธารณะ
ตามที่ประสบการณ์ กับประโยชน์มหาชนในการรักษาความปลอดภัยโครงการสัญจรและคมนาคมบน
ท้องถนนสาธารณะแล้ว การที่กฎหมายก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องทุกข์ต้องด้าเนินการขออนุญาตก่อน
ประกอบกิจการในกรณีนี  จึงไม่ใช่มาตรการที่สร้างภาระให้แก่ผู้ร้องทุกข์เกินสมควร ดังนั น มาตรา 16 
วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์  

 แนวค้าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การพิจารณาใช้ระบบ
อนุญาตเชิงป้องกันโดยก้าหนดให้เอกชนกระท้าการใด ๆ ได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน ชอบที่จะกระท้าได้เท่าที่รัฐไม่มีความจ้าเป็นที่จะคุ้มครองนิติ
สมบัติสาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการของเอกชนต่อไป หรืออาจท้าได้โดยวิธีอ่ื น 
ซึ่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าระบบอนุญาต แต่ลดทอนสิทธิของเอกชนน้อย
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กว่า และเมื่อพิจารณาระบบอนุญาตในบริบทของกฎหมายปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุมการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนมิให้ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นงานในหน้าที่ของฝ่าย
ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดท้าบริการสาธารณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ต้องอาศัยอ้านาจรัฐ
ฝ่ายเดียวออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือค้าสั่งที่มีสภาพบังคับให้เอกชนต้องปฏิบัติตาม โดยในกรณีที่มี
การยื่นขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ หรือการกระท้าใด ๆ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการยื่นขอรับอนุญาตแล้วเห็นว่าครบถ้วนและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนด ก็จะออกใบอนุญาตให้เพ่ือเป็นหลักฐาน โดยมีผลท้าให้ผู้ยื่นค้า
ขอ สามารถเริ่มประกอบกิจการที่ยื่นขอรับอนุญาตได้ ดังนั น สิทธิในการประกอบอาชีพ ประกอบ
กิจการหรือกระท้าการใด ๆ จึงเกิดขึ นต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกใบอนุญาตให้แล้วเท่านั น “การ
อนุญาต” หรือ “การไม่อนุญาต” ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีผลเป็นการ
ก่อให้เกิดสิทธิในการประกอบอาชีพ จึงอยู่ในความหมายของ “ค้าสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 35 
แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเยอรมัน ในทางวิชาการจึงมีการเรียกระบบอนุญาต
ในลักษณะเช่นนี อีกนัยหนึ่งว่าระบบการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยค้าสั่งการปกครอง ซึ่ง
อาจแบ่งได้ 3 ประเภทกล่าวคือ (1) เป็นการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพที่เข้มงวดน้อยที่สุดโดยรัฐ
ให้สิทธิบุคคลประกอบกิจการโดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต แต่สงวนสิทธิในการห้ามประกอบกิจการ
ดังกล่าวในภายหลังเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ นต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม เช่น 
มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งบัญญัติให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ออกค้าสั่งและ
ระงับการประกอบธุรกิจพาณิชย์ที่กฎหมายไม่ได้ก้าหนดหน้าที่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนด้าเนินการ
ทั งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการขาดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจท้าให้
ไม่สามารถประกอบกิจการให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น บุคคลที่มีหนี สินล้นพ้นตัว 
หรือติดแอลกอฮอล์ หรือระบบจดแจ้ง เป็นกรณีที่รัฐห้ามประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเป็นการทั่ วไป
จนกว่าจะมีการแจ้งความประสงค์ในการประกอบกิจการนั นให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
สุ่มตรวจและอาจสั่งระงับการด้าเนินการที่ผิดกฎหมายได้ โดยเมื่อได้ด้าเนินการจดแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่
จะออกใบรับแจ้ง ไว้เป็นหลักฐาน ทั งนี  ในชั นการรับแจ้งจะไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้จดแจ้งแต่อย่างใด (3) รู้ระบบอนุญาตซึ่งเป็นระบบการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพที่
เข้มงวด ส้าหรับเยอรมนี ในปัจจุบันมีการน้าระบบจดแจ้ง มาใช้แทนระบบอนุญาตในกฎหมายหลาย
ฉบับเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่เอกชนที่มีหน้าที่เพียงจดแจ้งกิจกรรมที่ประสงค์จะด้าเนินการต่อ
เจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องรอผลตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง
ว่าการประกอบกิจการตามที่ได้จดแจ้งไว้ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอ่ืนหรือประโยชน์สาธารณะ ก็ไม่
ตัดอ้านาจของหน่วยงานทางปกครองที่จะออกค้าสั่งให้หยุดประกอบกิจการได้ ดังเช่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบพาณิชยกิจ มาตรา 14  ที่ก้าหนดไว้เป็นหลักการทั่วไปให้ผู้ประกอบการเชิง
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พาณิชย์ทุกประเภทต้องจดแจ้งการด้าเนินการก่อน เว้นแต่กรณีกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต เช่น การประกอบกิจการตัวแทนประกันภัย การค้าอาวุธ หรือการทวงหนี   
เป็นต้น  

 โดยสรุปหลักการที่ให้ “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จ้าเป็น” หมายความว่า ในการ
ใช้อ้านาจรัฐพาณิชย์บัญญัติตรากฎหมายขึ นควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนเพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยก้าหนดหน้าที่ให้เอกชน
ต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนจะท้าการที่มีลักษณะเป็นอันตรายนั น รัฐจะต้องชั่งน ้าหนัก
ประโยชน์ได้เสียระหว่างหน้าที่ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์อันชอบธรรมของ
เอกชน โดยค้านึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเดือดร้อนหรือเสียหายที่
เอกชนจะได้รับจากการเพ่ิมขั นตอนการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ประกอบกัน  

 2.3.3.4 การใช้งานระบบอนุญาตในระบบกฎหมายสวิส150 
 สมาพันธรัฐสวิสมีมาตรการแทรกแซงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและมี

ผลกระทบต่อการประกอบกิจการ การประกอบอาชีพ หรือการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในระดับ
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจัดประเภทจากมาตรการที่มีผลกระทบมากที่สุดไปสู่มาตรการที่มีผลกระทบ
น้อยที่สุด ดังนี  

 การยกเว้นต่อข้อห้าม เป็นกรณีที่รัฐก้าหนดข้อห้ามมิให้บุคคลกระท้าการ แต่อาจ
ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้ได้ มาตรการนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ้ากัดจ้านวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพย์สินอ่ืนของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับควบคุมฐานเศรษฐกิจ โดยมากจะใช้ในเรื่องที่มีอ้านาจ
ผูกขาด (Monopole) โดยรัฐอาจให้สัมปทาน (Concession) แจ้งบุคคลด้าเนินการใด ๆ ได้ภายใต้
เงื่อนไขที่รัฐเป็นผู้ก้าหนด เช่น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การผลิตสินค้า การใช้คลื่นความถี่
วิทยุ หรือบางกรณีอาจเป็นการอนุมัติโควตาสินค้าต่าง ๆ เช่น ผลิตผลทางการเกษตร ทั งนี  การยกเว้น
ต่อข้อห้ามถือว่าเป็นมาตรการควบคุมท่ีเคร่งครัดที่สุด โดยฝ่ายปกครองมีอ้านาจอย่างกว้างขวางในการ
พิจารณาว่าจะให้สิทธิหรือไม่ให้สิทธิแก่บุคคลใด เป็นจ้านวนเท่าใด และภายใต้เงื่อนไขใด  

 การอนุญาต เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นชอบ (โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ให้
บุคคลประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ การอนุญาตมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการก้ากับควบคุมทางสังคม (Regulation Sociale) การ
อนุญาตมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยอาจเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือประกอบวิชาชีพ 
บางครั งกลไกการอนุญาตอาจมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน เช่น การรับรอง หรือการขึ นทะเบียน โดยปกติการ

                                           
150 ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ,์ เรื่องเดิม, หน้า 34-36. 
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อนุญาตจะไม่มีข้อจ้ากัดในแง่จ้านวนของบุคคลที่จะได้รับอนุญาต ซึ่งแตกต่างจากกรณีการยกเว้นต่อ
ข้อห้าม ที่อาจมีการจ้ากัดจ้านวนของบุคคลที่จะได้รับสิทธิจากรัฐ 

 การแจ้งผลด้าเนินการ เป็นกรณีที่บุคคลประสงค์จะประกอบกิจการมีหน้าที่แจ้งต่อ
หน่วยงานของรัฐก่อนที่จะประกอบกิจการ การแจ้งเป็นกลไกที่กระทบเสรีภาพของบุคคลค่อนข้างน้อย 
เพราะบุคคลสามารถประกอบกิจการได้ทันทีหลังแจ้งต่อทางราชการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบในภายหลัง
ว่าการประกอบกิจการนั นฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี ในแง่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายก็
มักจะไม่มีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแจ้งประกอบกิจการ ซึ่งแตกต่างจากการอนุญาตที่กฎหมาย
มักจะก้าหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ขออนุญาตไว้อย่างรัดกุม 

 การก้าหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติ บางกรณีกฎหมายอาจมิได้ก้าหนดให้ผู้ประกอบการ
ต้องขออนุญาตหรือแจ้งก่อนเริ่มประกอบกิจการ เพียงแต่ก้าหนดกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก้าหนดมีโทษตามกฎหมาย การวางเกมให้ปฏิบัตินี มี
วัตถุประสงค์ในการก้ากับควบคุมทางสังคมเช่นเดียวกับการอนุญาต และบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในระดับใกล้เคียงกับการอนุญาตของทางราชการ 

 การให้ข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ควบคุมมาตรฐานของสินค้าและบริการผ่านการให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภคซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เผื่อเลือกส้าหรับผู้ประกอบการ ไม่ใช่มาตรการที่
บังคับให้ต้องปฏิบัติ เช่น การที่รัฐออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือใบรับรองแก่ผู้ประกอบการที่
ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด หรือบางกรณีผู้ประกอบการ
ผลิตและจ้าหน่ายสินค้าได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อทางราชการก่อนแต่ต้องมีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและจ้าหน่ายโดยการติดฉลากให้ข้อมูลส้าคัญบนผลิตภัณฑ์ ทั งนี  การให้
ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง “ความโปร่งใส” ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการและ
ขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

 2.3.3.5 การใช้งานระบบอนุญาตในระบบกฎหมายญี่ปุ่น 
 โดยทั่วไปฝ่ายบริหารมีหน้าที่อย่างกว้างขวางในการควบคุมดูแลและจัดการสภาพ

สังคม ตัวอย่างเช่น การดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งรวมถึงชีวิต เสรีภาพ อนามัยของ
ประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมนั นๆ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน ซึ่งสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประชาชน นอกจากนั น ฝ่ายบริหารยังมีหน้าที่
ประการอ่ืนอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะ เช่น การควบคุมดูแลพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในทางที่สังคมและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้วางกรอบ
นโยบายไว้และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นในการที่รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซง
กิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนโดยการจ้ากัดเสรีภาพในการด้าเนินการอย่างที่อาจมีความอันตราย
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะโดยรวม อาทิ การก้าหนดให้มีข้อห้ามมิให้ประกอบธุรกิจบาง
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ประเภท การก้าหนดให้มีการด้าเนินการบางประเภทก่อนหรือระหว่างการประกอบกิจการ เป็นต้น 
สร้างเครื่องมือในการควบคุมนั น โดยทั่วไปมักปรากฏในรูปแบบของมาตรการควบคุมต่าง ๆ 
ตัวอย่างเช่น การขออนุญาต การขอการรับรอง การลงทะเบียน การแจ้งก่อนด้าเนินการ และ
มาตรการอื่น ๆ อีกจ้านวนมาก  

 ค้าว่า “ระบบอนุญาต” มีความหมายอย่างแคบในระบบกฎหมายญี่ปุ่นเนื่องจากการ
อนุญาตเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของมาตรการควบคุมทั งหลาย ที่มีการบังคับใช้เท่านั น นอกเหนือจาก
ค้าสั่งอนุญาต ระบบกฎหมายญี่ปุ่นยังมีการใช้มาตรการควบคุมรูปแบบอ่ืนอีก เช่น ค้าสั่งอนุมัติ การ
ออกใบอนุญาต การก้าหนดให้เป็นผู้ด้าเนินการ การรับรอง การตรวจสอบ การลงทะเบียน การแจ้ง 
การรายงานผล เป็นต้น ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถจ้าแนกประเภทมาตรการควบคุมเหล่านี ได้เป็น 3 
ประเภทหลัก ๆ ดังนี  

1)  การควบคุมท่ีเคร่งครัดสูง 
กรณีที่การด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยทั่วไปนั นเป็นการต้องห้ามตาม

กฎหมาย แต่หากผู้ยื่นค้าร้องขอด้าเนินการนั นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกประการแล้ว ความต้องห้ามตามกฎหมายนั นจะถูกยกเลิกโดยค้าสั่งของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายหรือผู้ยื่นค้าร้องสิทธิในการด้าเนินการดูไม่เป็นการขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
กรณีเช่นว่านี  ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าหนดให้มีเครื่องมือในการอนุญาต เช่น ค้าสั่งอนุญาต ค้าสั่งอนุมัติ 
การออกใบอนุญาต และการก้าหนดให้เป็นผู้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี  

ค้าสั่งอนุญาต ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นนั นจะใช้กับกรณีที่มีการด้าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งสภาพมิได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยตรง แต่เนื่องจากมีความจ้าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะและการด้าเนินการนั นอาจ
มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสถานภาพสังคม จึงได้มีการก้าหนดให้ห้ามหรือ
จ้ากัดสิทธิในการด้าเนินการนั นไว้ตามกฎหมาย การที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีค้าสั่งอนุญาต จึงมีผล
เป็นการยกเลิกหมวดต้องห้ามนั นแก่ผู้ยื่นค้าร้องเพ่ือด้าเนินการนั น ๆ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง มาตรา 29 วรรคแรก ได้ก้าหนดไว้ว่า “ผู้ใดจะด้าเนินการพัฒนาในบริเวณพื นที่ผังเมืองบริเวณ
เสมือนเขตพื นที่ผังเมืองต้องได้รับค้าสั่งอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบที่
กระทรวงคมนาคมได้ก้าหนด” ทั งนี  บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก้าหนดเงื่อนไขการอนุญาตไว้อย่างชัดเจน
ว่ากรณีเช่นใดจะต้องอนุญาตและกรณีใดห้ามมิให้อนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ 

ค้าสั่งอนุมัติ ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นค้าสั่งอนุญาตในกรณีที่กฎหมายได้
ก้าหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานในการด้าเนินการของผู้ที่ประสงค์จะด้าเนินการ และหากมีผู้ยื่นค้าร้องได้
ด้าเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่ได้ก้าหนดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมี
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ค้าสั่งอนุมัติ ให้ด้าเนินการได้โดยทันที ซึ่งต่างจากค้าสั่งอนุญาต ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพราะค้าสั่ง
อนุญาตข้างต้นนั น หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอ้านาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกค้าสั่งอนุญาตหรือไม่
เป็นราย ๆ ไป หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าแม้ว่าผู้ยื่นค้าร้องได้ด้าเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกประการแล้วก็ตาม ฝ่ายบริหารก็ยังสามารถใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ด้าเนินการได้ ในอีก
ด้านหนึ่ง ค้าสั่งอนุมัติ ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นนี  หน่วยงานที่รับผิดชอบหาได้มีดุลพินิจเช่นเดียวกับ
ค้าสั่งอนุญาตไม่ ดังนั น ถ้าผู้ยื่นค้าร้องได้ด้าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่
กฎหมายได้ก้าหนดแล้ว หน่วยงานที่ รับผิดชอบจะต้องมีค้าสั่ งอนุมัติ ในทันที  ตัวอย่างเช่น 
พระราชบัญญัติผู้ประกอบกิจการแก๊ส มาตรา 17 วรรคสอง ซึ่งได้บัญญัติว่า “ในการก้าหนดราคาแก๊ส
และเงื่อนไขในการให้บริการนั น ผู้ประกอบการจัดประเภทธรรมดาต้องได้รับค้าสั่งอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมในการก้าหนดสัญญาการให้บริการตาม
ระเบียบกระทรวง . . .” และมาตรา 17 วรรคสองก้าหนดไว้ว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมต้องมีค้าสั่งอนุมัติหากคิดว่าค้าร้องขออนุญาตในวรรคก่อนสอดคล้องกั บ 
(เงื่อนไข) ในแต่ละอนุมาตรา (ดังต่อไปนี )” จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติผู้ประกอบกิจการแก๊สได้ให้
ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมที่จะไม่อนุญาตค้าร้องหากผู้ยื่น
ค้าขอได้ด้าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละอนุมาตราตามมาตรา 17 วรรคสอง
แล้ว  

การออกใบอนุญาต มีพื นฐานมาจากหลักการเดียวกันกับค้าสั่งอนุญาตและ
ค้าสั่งอนุมัติข้างต้น กล่าวคือ เป็นการที่รัฐยินยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดด้าเนินการที่กฎหมายจ้ากัด
สิทธิห้ามให้ด้าเนินการไว้ และเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลนั นในการด้าเนินการตามค้าร้องโดยไม่ขัด
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการธนาคาร มาตรา 4  ได้บัญญัติว่า “หากมิใช่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ห้ามมิให้ประกอบกิจการธนาคาร” หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน หรือทั งจ้าทั งปรับ เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติกิจการ
ประกันสุขภาพ มาตรา 3 ที่ก้าหนดไว้ในลักษณะคล้ายกันว่า “หากไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรี ห้ามมิให้ประกอบกิจการประกันสุขภาพ” และได้ก้าหนดโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ ให้ต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน หรือทั งจ้าทั งปรับตามมาตรา 61 เช่นเดียวกัน 

การก้าหนดให้เป็นผู้ด้าเนินการ เป็นกรณีท่ีรัฐยินยอมให้ผู้ยื่นค้าร้องสามารถ
ด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ในฐานะพิเศษยิ่งกว่าการออกค้าสั่งอนุญาตทั่วไป ทั งนี  เนื่องจากการ
ด้าเนินการเช่นว่านั นมักมีลักษณะเป็นการที่ผู้ยื่นค้าร้องมีส่วนเข้าร่วมจัดท้าบริการสาธารณะซึ่งมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องควบคุมมาตรฐานการด้าเนินการเป็นพิเศษ ดังนั น การก้าหนดให้ผู้ยื่นค้าร้องเป็น
ผู้ด้าเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาถึงมาตรฐานของระบบและความพร้อมของผู้ยื่น
ค้าร้องเป็นส้าคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาล จะต้องยื่นค้าร้องขอให้
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ก้าหนดให้ตนเป็นผู้ด้าเนินการขออนุญาตหรือการอนุมัติ และหากหน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ผู้ยื่นค้าร้องด้าเนินกิจการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะมีค้าสั่งก้าหนดให้ผู้ยื่นค้า
ร้องเป็นผู้ด้าเนินการให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาลต่อไป โดยพระราชบัญญัติประกันภัยการดูแล
ระยะยาวก้าหนดให้กรณีการให้บริการสถานที่เกี่ยวกับการพยาบาล เป็นต้นว่า การให้บริการหรือ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพยาบาล การให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาลในเชิงป้องกัน การให้บริการ
สถานดูแลผู้สูงอายุ ประสงค์จะด้าเนินการให้บริการดังกล่าวจะต้องยื่นค้าร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือให้มีค้าสั่งก้าหนดให้ผู้ยื่นค้าร้องเป็นผู้ด้าเนินการในการให้บริการดังกล่าว  

2)  มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดปานกลาง 
กรณีท่ีหน่วยงานรับผิดชอบได้ก้าหนดเงื่อนไขการด้าเนินการหรือข้อเท็จจริง

บางประการไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ประสงค์จะด้าเนินการได้ยื่นค้าร้องขอด้าเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะด้าเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าผู้ยื่นค้าร้องได้ด้าเนินการตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขที่ได้
ก้าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ก้าหนดไว้ในงาน ผู้รับผิดชอบจะ
ท้าการรับรองการด้าเนินการของผู้ยื่นค้าร้องอย่างเป็นทางการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การ
รับรอง การตรวจสอบ และการขึ นทะเบียน ดังต่อไปนี  

การรับรอง ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นหมายถึงการยืนยันในสิทธิโดยวิเคราะห์
ถึงความมีอยู่ของความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงบางประการ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการรับรองเป็นองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์กรณีมูลนิธิสมาคม ได้ก้าหนดให้ “มูลนิธิหรือ
สมาคมด้าเนินกิจการเพ่ือสาธารณประโยชน์สามารถรับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐได้” ซึ่งมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองเป็นองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ฯ ดังกล่าวได้ก้าหนด
เงื่อนไขการรับรองการเป็นมูลนิธิหรือสมาคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ไว้ในอนุมาตรา (1)  ถึง (18) และ
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการรับรองมูลนิธิสมาคมที่ได้ยื่นค้าร้องหากมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีได้ยื่นค้าร้องนั นมีสภาพที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามอนุมาตราดังกล่าว 

การตรวจสอบ อาจเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการอนุญาตในการประกอบ
กิจการบางประเภทนี อาจเป็นการตรวจสอบภายหลังจากการที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการรักษามาตรฐานการด้าเนินการนั น ๆ แม้ว่าขั นตอนการขออนุญาตและขั นตอนการตรวจสอบ
อาจแยกได้เป็นคนละขั นตอน แต่ด้วยความที่การตรวจสอบค้าสั่งอนุญาตมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง
ประกอบกับการตรวจสอบส่วนมากเป็นเงื่อนไขของค้าสั่งอนุญาต ประเทศญี่ปุ่นจึงจัดให้การตรวจสอบ
อยู่ในมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาตประเภทที่ 2 ส้าหรับตัวอย่างการตรวจสอบอันเป็น
เงื่อนไขของค้าสั่งอนุญาต ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหารและอาชีวอนามัย ซึ่งมาตรา 52 ได้ก้าหนดให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจะด้าเนินการได้ โดยมาตรา 51 
ก้าหนดให้แต่ละจังหวัดออกข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติ
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พบว่าจะมีการก้าหนดให้สถานีอนามัยในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ยื่น
ค้าร้องว่าเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่ สถานที่ก้าหนดผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะด้าเนินการเพ่ือมีค้าสั่ง
อนุญาตต่อไป ส่วนตัวอย่างการตรวจสอบหลังค้าสั่งอนุญาต ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ตรวจสอบสัตว์ปีกที่เป็นอาหารและข้อบังคับผู้ประกอบกิจการก้าจัดสัตว์ปีก ซึ่งก้าหนดในมาตรา 15 
ให้ “เมื่อผู้ประกอบการท้าการก้าจัดสัตว์ปีกจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพสัตว์ปีกก่อนท้าการค้า
หรือก้าจัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด” โดยการตรวจสอบในที่นี เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการก้าจัดสัตว์ปีกอยู่แล้ว แต่ระหว่างการประกอบกิจการนั นผู้ประกอบการก็ยังคงอยู่ใน
บังคับที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดหรือไม่ 
ซึ่งหากปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก็อาจเป็นเหตุให้เพิกถอนค้าสั่งอนุญาตหรืออาจเป็น
ปัจจัยประกอบดุลพินิจไม่ให้ต่อใบอนุญาตได้ 

การขึ นทะเบียน เป็นเงื่อนไขการด้าเนินการบางประเภทที่กฎหมาย
ก้าหนดให้ผู้ประกอบการต้องได้รับการบันทึกรายละเอียดของกิจการที่ตนประสงค์จะด้าเนินการใน
ระบบสารบรรณทะเบียนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติกิจการให้กู้ยืมเงิน 

3)  มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดน้อย ได้แก่ มาตรการควบคุมที่ก้าหนดให้ผู้
ยื่นค้าร้องด้าเนินการจดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดบางประการต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่เพียงยืนยันความครบถ้วนของรายการที่ยื่นค้าร้องได้ท้าการจด
ทะเบียนเท่านั น ตัวอย่างเช่นการแจ้ง การรายงานผล ดังต่อไปนี  

การแจ้ง เป็นมาตรการควบคุมที่ใช้ในกรณีที่การด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดไม่ได้เป็นการต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายโดยตรง แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าการนั นอาจมี
ผลกระทบต่อสาธารณะในระดับที่มากถึงขนาดที่จ้าเป็นต้องใช้มาตรการประเภทที่ 1  หรือ 2 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงอาจก้าหนดให้ผู้ประสงค์จะด้าเนินการท้าการดังกล่าวแจ้งก่อนการ
ด้าเนินการหรือแจ้งหลังด้าเนินการได้ แล้วแต่กรณี 

การรายงาน มีลักษณะคล้ายคลึงกับการแจ้งแต่แตกต่างกันที่การรายงาน
อาจไม่มีการก้าหนดให้ต้องท้าในรูปแบบอย่างเป็นทางการอย่างเช่นการแจ้ง  

กล่าวโดยสรุป มาตรการควบคุมในระบบกฎหมายญี่ปุ่น ไม่สามารถระบุได้
อย่างแน่นอนว่าต้องน้าไปใช้กับกิจการประเภทใดโดยตายตัว แต่อาจจ้าแนกลักษณะได้ดังนี  ประเภทที่ 
1 เป็นประเทศท่ีมีความเคร่งครัดมากมักน้าไปใช้ควบคุมการประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง
หรือต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจธนาคารและการเงินบางประเภท 
ส่วนประเภทที่ 2 มีความเคร่งครัดต่างกันมักใช้กับกรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมพอสมควรแต่ไม่ถึง
ขนาดระดับสูงเช่นกรณีแรก เช่นการรับรองสถานะนิติบุคคลต่างประเทศ การขึ นทะเบียนผู้ประกอบ
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กิจการ ส่วนประเภทที่ 3 ใช้เวลาน้อยที่สุดมักถูกน้าไปใช้กับกรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมล้วนแต่มี
ความส้าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ นในอนาคตได้  
 

2.3.4 แนวคิดการตรวจสอบการจ ากัดสิทธิของรัฐ151 
ตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด สิทธิขั นพื นฐานและสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้ย่อมเป็นกฎหมายสูงสุดด้วย แต่สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อาจถูกจ้ากัดได้ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย การที่รัฐธรรมนูญให้อ้านาจการจ้ากัดสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อสาระส้าคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ และตกอยู่
ภายใต้บังคับตามหลักสัดส่วนด้วย ดังนั น หลักสัดส่วน (Principle of Proportionality) จึงเป็น
เครื่องมือที่ส้าคัญของศาลทั่วไปและศาลรัฐธรรมนูญในประเทศรัฐสมัยใหม่ทั่วโลกในการปรับบังคับใช้
ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้อ้านาจรัฐในการตรากฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับทางกฎหมาย
ภายใต้ขอบเขตบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั น แม้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้
อ้านาจไว้ในการกระท้าทางกฎหมายได้ แต่ในการตรากฎหมาย ค้าสั่ง กฎและข้อบังคับทางกฎหมาย
ของผู้ใช้อ้านาจรัฐ จ้าต้องสอดคล้องและตกอยู่ภายใต้บังคับตามหลักสัดส่วนด้วย ทั งนี  ตามพื นฐาน
แนวความคิดหลักสัดส่วนทางกฎหมาย และการบังคับใช้หลักสัดส่วนแก่สิทธิทางกฎหมาย ดังต่อไปนี  

2.3.4.1 ตามพื นฐานแนวความคิดหลักสัดส่วนทางกฎหมาย 
หลักสัดส่วนเป็นพื นฐานสาระส้าคัญจากแนวความคิดตามหลักนิติรัฐภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยาการเมืองทางเศรษฐกิจ จ้าต้องมี
การบัญญัติกฎหมายมากมายขึ นโดยให้อ้านาจแก่ผู้ใช้อ้านาจรัฐในการใช้ดุลพินิจออกค้าสั่ง กฎ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและการใช้ดุลพินิจในการออกค้าสั่ง กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ
เหล่านี ต้องเป็นไปตามอ้านาจกฎหมายที่บัญญัติไว้และจ้าต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล หลักการดังกล่าวนักกฎหมาย เรียกว่า “หลักสัดส่วน” 

ทฤษฎีหลักสัดส่วน เป็นพื นฐานแนวคิดจากปรัชญาชาวกรีก อริสโตเติล ในหนังสือ 
Nicomachean Eithic s. Book V. อธิบายว่าการที่คนใดคนหนึ่งสร้างบัญญัติหลักกฎเกณฑ์ขึ น ย่อม
ขาดพื นฐานความถูกต้อง ทั งนี  บุคคลนั นย่อมบัญญัติหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและร่วมใช้
อ้านาจเผด็จการ หลักเกณฑ์กฎหมายและกฎหมายธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสากลโลกในทุกแห่งและทุก
เวลา ซึ่งหลักเกณฑ์กฎหมายธรรมชาติอุดมการณ์มีความถูกต้องในสถานที่หนึ่ง ความยุติธรรมเป็น
สัดส่วนระหว่าง การประนอมกันทั งสองส่วน หลักเกณฑ์กฎหมาย และกฎหมายธรรมชาติ ต้องอาศัย

                                           
151 วุฒิชัย จิตตานุ, “การตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของหลักสัดส่วนในบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายของโลก (ตอนหนึ่ง),” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 6, 4 (2555): 115–122.  
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ซึ่งกันและกันไม่อาจแบ่งแยกจากกันเป็น 2 ส่วน เป็นการด้ารงอยู่ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็น
สิทธิอันหนึ่งอันเดียวกันในการด้ารงอยู่และเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามพื นฐานแห่งเหตุผลทาง
กฎหมาย ในการนี นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เห็นว่าแนวความคิดของอริสโตเติล ชี ให้เห็นความยุติธรรม
เป็นสัดส่วนระหว่างการประนอมกันของกฎหมายปฏิฐานนิยมและกฎหมายธรรมชาติ จึงต้องอาศัยซึ่ง
กันและกันไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันเป็นสองส่วนได้ หลักแนวคิดดังกล่าวเป็นต้นก้าเนิดแนวคิด
พื นฐานของหลักสัดส่วนที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ในรัฐสมัยใหม่น้าไปปรับใช้ในการ
ชั่งน ้าหนักความได้สัดส่วนของกฎหมายในปัจจุบัน 

แนวคิดของอริสโตเติลเป็นพื นฐานกฎหมายตามหลักสัดส่วนในการชั่งน ้าหนัก
ระหว่างพื นฐานกฎหมายและการได้สัดส่วนที่สมดุลตามกฎหมายธรรมชาติในเชิงรูปธรรมของกฎหมาย
ที่ชัดเจนยิ่งขึ น ในการนี นักนิติปรัชญา มาร์คัส ทัลเลียส ซิเวโร น้าแนวความคิดตามหลักสัดส่วนไปใช้
ในการชั่งน ้าหนักกฎหมายในหนังสือ Treatise on the Commonwealth นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เรียกว่า “recta ratio naturae congruens” ต่อมานักนิติปรัชญา โทมัส อไควนัส ในหนังสือเรื่อง 
Summa Theologica. The Second Part, Q. 40 เสนอทฤษฎีกฎเกณฑ์แห่งสภาวะการป้องกัน
ตนเอง ได้น้าหลักสูตรส่วนของอริสโตเติลไปปรับใช้ในการสร้างกระบวนการพหุขั นตอนสัดส่วน 
(Multistep Proportionality Procedure) 3 ทฤษฎีของอไควนัส เห็นว่ากฎเกณฑ์แห่งสภาวะการ
ป้องกันตนเอง เป็นพื นฐานความยุติธรรมที่ได้จากการหลุดพ้นจากการบังคับขู่เข็ญ ซึ่งการบังคับขู่เข็ญ
ต้องไม่เป็นการบังคับใช้ และต้องบังคับใช้ตามหลักสัดส่วน 

จากทฤษฎีของอไควนัส ตามหลักสัดส่วนในกฎเกณฑ์แห่งสุขภาวะการป้องกันตนเอง
ดังกล่าว นักนิติปรัชญา ฮูโก กรอเซียส ในหนังสือเรื่อง The Tights of War and Peace lncluding 
the Law of Nature and of Nations เห็นว่าการปรับพื นฐานความคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้นั นไม่
เพียงพอต่อสภาวะความส้าคัญของกฎหมายปฏิฐานนิยมและกฎหมายธรรมชาติเท่านั น  แต่ยังรวมถึง
ความส้าคัญปัจเจกบุคคล ความส้าคัญแห่งความยุติธรรมตามสัดส่วน (Justice as Proportion) เป็น
ความสัมพันธ์ในสิทธิประโยชน์ ที่ได้สัดส่วนเป็นสมดุล ( ฺBalance) ที่ได้รับความคิดทฤษฎีของ ฮูโก 
กรอเซียส ดังกล่าว เป็นการสืบทอดแนวความคิดตามหลักสัดส่วนของอริสโตเติล โดยได้วางบรรทัด
ฐานหลักทฤษฎีดังกล่าว เป็นการชั่งน ้าหนักหลักสัดส่วนที่เป็นสมดุล และหลักการได้สัดส่วนเป็น
พื นฐานของกฎหมายทั่วไปที่น้าไปปรับใช้ทางกฎหมายในปัจจุบัน 

หลักสัดส่วนเป็นเครื่องมือส้าคัญของทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ น้าไปปรับใช้
กับผู้ใช้อ้านาจรัฐในการใช้บังคับกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิบุคคลและต้อง
ได้สัดส่วนสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิทธิส่วนได้เสียเอกชนและสิทธิส่วนได้เสียมหาชนจึงเป็นพื นฐาน
ของหลักกฎหมายสหภาพยุโรป ในกรณีการใช้อ้านาจขององค์กรของรัฐในการออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ 
และข้อบังคับที่ปราศจากความเหมาะสมเป็นสมดุลที่สมเหตุสมผลซึ่งกระทบต่อสิทธิบุคคลที่เป็นสิทธิ
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ส่วนได้เสียเอกชนหรือสิทธิส่วนได้เสียมหาชนย่อมเป็นการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจหรือบิดเบือนการใช้
อ้านาจ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
ดังนั น หลักสัดส่วนจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการชั่งน ้าหนักหลักสัดส่วนใช้อ้านาจรัฐในการออก
กฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับตามกฎหมายนั นว่าสมเหตุสมผล สมดุลและมีความได้สัดส่วนหรือไม่  

ส่วนเครื่องมือส้าคัญของศาลรัฐธรรมนูญในการชั่งน ้าหนักในการออกกฎหมาย ค้าสั่ง 
กฎ และข้อบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนอกจาก
ศาลรัฐธรรมนูญต้องค้านึงถึงหลักกฎหมายที่ให้อ้านาจไว้แล้ว ยังต้องใช้หลักสัดส่วนเป็นหลักเกณฑ์ใน
การชั่งน ้าหนักในการควบคุมการใช้อ้านาจรัฐในการออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับตามอ้านาจ
แห่งบทบัญญัติกฎหมายนั นว่า ได้ความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่ มีความจ้าเป็นหรือไม่ และได้
สัดส่วนสมดุลที่กระทบถูกสิทธิบุคคลตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  ด้วยเหตุนี  
แนวความคิดตามหลักสัดส่วน จึงมิได้เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ้านาจไว้โดยชอบเท่านั น แต่
ต้องค้านึงถึงความได้สัดส่วนสมดุลในการใช้อ้านาจทางกฎหมายอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
สิทธิบุคคลเป็นสิทธิส่วนได้เสียเอกชนและสิทธิมหาชนเป็นสิทธิส่วนได้เสียมหาชนตามรัฐธรรมนูญ 

สัดส่วนดังกล่าวประเทศต่าง ๆ ในสมัยใหม่ ให้น้าไปปรับใช้เป็นหลักแห่งความเสมอ
ภาคในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิบุคคลตามกฎหมายที่ผู้ใช้อ้านาจรัฐใช้อ้านาจตามกฎหมายในการกระท้าทางกฎหมายในรูปแบบ
ของค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ นั น ต้องเป็นไปตามหลักสัดส่วน ในการนี  ในที่ประชุมสมาคมโรค
ได้น้าแนวคิดหลักสัดส่วนไปปรับใช้ในมาตรา 5 EC (ex Article 3b) ในการคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐาน 
และในประเทศสวีเดนได้บรรจุเป็นกฎหมายสวีเดนอันเกี่ยวด้วยสิทธิขั นพื นฐานและเสรีภาพของบุคคล
ไว้ในหมวด 2 เรื่องเครื่องมือของรัฐ 

แนวคิดตามหลักสัดส่วนได้น้าไปปรับใช้ทางกฎหมายอาญาเพ่ือหาหลักส่วนในการ
ก้าหนดโทษทางอาญา นอกจากนี  หลักการดังกล่าวยังถูกน้าไปใช้ในกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎ
บัตรสหประชาชาติ มาตรา 51  ในความถูกต้องทางกฎหมายของการท้าสงคราม หลักสัดส่วนเป็น
หลักเกณฑ์ส้าคัญในการชั่งน ้าหนักบังคับใช้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตามสนธิสัญญาในยูโกสลาเวีย
ของนาโต้ จึงเห็นได้ว่า ในการใช้อ้านาจในการออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ นอกจาก
จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ้านาจไว้แล้ว แนวความคิดหลักสัดส่วนยังเป็นพื นฐาน
ส้าคัญและเป็นเครื่องมือส้าคัญของสารทั่วไป และศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการชั่ง
น ้าหนักว่าการใช้อ้านาจของรัฐเป็นไปตามสาระส้าคัญแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และการได้หลัก
สัดส่วนสมดุลที่เหมาะสมและจ้าเป็นหรือไม่เพียงใด ด้วยเหตุนี  การออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และ
ข้อบังคับ จึงมิใช่เพียงแต่มีกฎหมายให้อ้านาจไว้เท่านั น แต่การใช้อ้านาจรัฐในการกระท้าการทาง
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กฎหมายดังกล่าวยังต้องค้านึงถึงหลักสืบสวน ทั งนี  เป็นไปตามหลักนิติรัฐในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยในสมัยใหม่ภายใต้สัญญาประชาคมท่ีได้ให้ไว้นั น 

2.3.4.2 การบังคับใช้หลักสัดส่วนแก่สิทธิทางกฎหมาย152 
หลักสัดส่วนเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมการใช้อ้านาจรัฐขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรของรัฐทุกองค์กรภายใต้หลักนิติรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่สมดุลสมเหตุสมผล ดังนั น การใช้อ้านาจรัฐในการแทรกแซงทางกฎหมายของ
ผู้ใช้อ้านาจรัฐหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรของรัฐ จึงมิใช่เพียงจะกระท้าภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายบัญญัติให้อ้านาจไว้เท่านั น การใช้อ้านาจนั น ต้องเป็นไปตามหลักสัดส่วนที่สมดุลด้วย ทั งนี  
หลักสัดส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมแก่กรณีเฉพาะเรื่องของกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ ข้อบังคับ
ตามอ้านาจแห่งบทบัญญัติกฎหมายเป็นการตรวจสอบการชั่งน ้าหนักความสมดุลของการได้สัดส่วนที่มี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล หลักสัดส่วน จึงเป็นหลักกฎหมายที่ศาลใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมการใช้อ้านาจรัฐในการออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ การใช้บังคับหลักสัดส่วนในการแทรกแซงและสิทธิทางกฎหมายในการออกกฎหมาย 
ค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับของผู้ใช้อ้านาจรัฐ นักกฎหมายมหาชนให้หลักองค์ประกอบไว้ดังต่อไปนี   

1)  หลักแห่งความเหมาะสม 
หลักแห่งความเหมาะสมนี เป็นหลักที่บังคับใช้ให้ผู้ใช้อ้านาจรัฐในการออก

กฎหมาย ต้องมีความเหมาะสมกับการด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั น และค้าสั่งกฎ 
ข้อบังคับใดที่ใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมในการด้าเนินการตามกฎหมายบังคับไว้ย่อมถือว่าเป็นค้าสั่งที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งศาลอาจก้าวล่วงใช้อ้านาจเพิกถอนได้  

2)  หลักแห่งความจ้าเป็น 
หลักแห่งความจ้าเป็นเป็นหลักที่ใช้ในการชั่งน ้าหนักว่าการออกกฎหมาย

และการใช้อ้านาจตามกฎหมายนั น ในการออกค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับนั นมีความจ้าเป็นมากน้อย
เพียงใด และมีวิธีทางเลือกอ่ืนใดที่จะใช้หรือไม่หากไม่มีมาตรการในทางกฎหมายใดหรือไม่มีมาตรการ
อ่ืนใดที่จะเลือกได้แล้วการใช้หลักความจ้าเป็นนั น ต้องใช้หลักการแทรกแซงที่น้อยที่สุด 

หลักการแทรกแซงที่น้อยที่สุดการใช้อ้านาจรัฐต้องค้านึงถึงผลกระทบ
กระเทือนต่อสิทธิบุคคลที่จะได้รับน้อยที่สุดในกรณีที่การใช้ดุลพินิจออกกฎหมาย ค้าสั่ง กฎ ข้อบังคับ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสิทธิส่วนได้เสียเอกชนแล้วการใช้ดุลพินิจออกค้าสั่งนั น ต้องค้านึงถึงผลที่จะท้าให้รัฐ
เสียประโยชน์น้อยที่สุดด้วย  
  

                                           
152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 123-125.  
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3)  หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
การบังคับใช้ตามหลักนี เป็นมาตรการในการชั่งน ้าหนักหาความได้สัดส่วน

สมดุลระหว่างสิทธิส่วนได้เสียเอกชนและสิทธิส่วนได้เสียมหาชนว่าเมื่อมีการบังคับใช้หลักแห่งความได้
สัดส่วน ในการบังคับใช้กฎหมาย ค้าสั่งกฎ และข้อบังคับแล้วก่อให้เกิดผลเสียหายตกแก่สิทธิประโยชน์
ตามสิทธิบุคคลหรือสิทธิมหาชนมากน้อยเพียงใด หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมุ่ง
หมายบังคับให้ผู้ใช้อ้านาจรัฐในการออกกฎหมายค้าสั่ง กฎ และข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การบังคับใช้กฎหมายและก่อให้เกิดผลความเสียหายแก่เอกชนหรือมหาชนเป็นการน้อยที่สุด ซึ่งการ
บังคับใช้กฎหมายในการออกค้าสั่ง กฎ ข้อบังคับที่ไม่มุ่งประโยชน์ในสิทธิส่วนได้เสียเอกชนและ
ประโยชน์ในสิทธิส่วนได้เสียมหาชน ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนหรือมหาชนโดยรวมไ ด้ 
และหลักแห่งความได้สัดส่วนดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้น้ามาปรับใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายด้วย 

 



บทท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว ์
จากการน ามาแสดงของต่างประเทศ 

สถานที่จัดการแสดงสัตว์มีการผสมผสานกันระหว่างสัตว์เลี ยง สัตว์ป่า และสัตว์ต่างถิ่นหลาย
ชนิด ที่พบบ่อยได้แก่ แกะ แพะ กระต่าย เต่า ม้าอัลปากา ลาขนาดเล็ก สัตว์ต่างถิ่น ๆ เช่น จิงโจ้ โดย
ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส กอด ให้อาหารสัตว์ การป้อน
นมลูกสัตว์ฯ ซึ่งเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ นในหลาย ๆ ประเทศ โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
สวนสัตว์เลี ยงหรือสวนสัตว์ส้าหรับเด็ก (Petting Zoo) ฟาร์มส้าหรับเด็ก (Children’s Farms) หรือ
ฟาร์มเลี ยง (Petting Farms) คาเฟ่แมว (Cat Café) โดยสถานที่แสดงสัตว์ดังกล่าวแตกต่างไปจาก
สวนสัตว์ในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผู้ชมได้แต่เพียงดูสัตว์ผ่านกรงเท่านั น ซึ่ง สวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoo) 
นั นบางแห่งยังสามารถเคลื่อนที่ไปแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย เรียกว่า สวนสัตว์เลี ยงหรือสวนสัตว์
ส้าหรับเด็กเคลื่อนที่ (Mobile Petting Zoo) ซึ่งมีการบริการเดินทางไปยังบ้านส้าหรับงานปาร์ตี หรือ
งานเลี ยงส้าหรับเด็ก ๆ ในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยสวนสัตว์เลี ยงเคลื่อนที่ (Mobile Petting Zoo) 
เริ่มขึ นแห่งแรกในออสเตรเลีย ในปี 1992 ในชื่อ ฟาร์มส้าหรับเด็ก (Kindifarm) ซึ่งเป็นที่นิยมมาก 
โดยหลาย ๆ คนในออสเตรเลียใช้บริการ เพ่ืออธิบายวิธีการเลี ยงดูสัตว์ให้กับเด็ก ๆ ในออสเตรเลียสวน
สัตว์เลี ยงเคลื่อนที่ (Mobile Petting Zoo) ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแสดงในโรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 
แม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้า ซึ่ง Mobile Petting Zoo กลายเป็นสถานที่แห่งแรกที่ท้าให้เด็ก ๆ 
หลาย ๆ คนมีโอกาสได้เห็นและได้สัมผัสกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้จริง ส่วนในยุโรปรูปแบบการน้าสัตว์มา
แสดงดังกล่าวเริ่มขึ นครั งแรกเมื่อปี 1938 โดยสวนสัตว์ลอนดอนได้รวมสวนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ 
(Children’s Zoo) สามารถเข้าไปสัมผัสและให้อาหารสัตว์ได้โดยตรง ส่วนในอเมริกาเหนือนั น 
สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ได้เปิดสวนสัตว์พิเศษเฉพาะส้าหรับเด็ก ๆ ขึ นแบบ
เดียวกัน และต่อมาในช่วงปี 1990 เมืองดัตช์ได้เริ่มสร้างสวนสัตว์เลี ยง (Petting Zoo) ขึ นจ้านวนมาก
เพ่ือให้เด็ก ๆ ในเมืองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ และในปัจจุบันการแสดงสัตว์ในลักษณะดังกล่าว
เป็นอีกหนึ่งธุกิจที่ก้าลังได้รับความนิยมทั งในสหรัฐอเมริกา และในเอเชียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือ
แม้แต่ในไทย    
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โดยการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงของต่างประเทศในบทนี  จะประกอบไปด้วยการศึกษามาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย และสิงคโปร์เป็นหลัก โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเนื อหาออกเป็น 3 ด้าน คือ อ้านาจรัฐในการ
จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้าสัตว์มาแสดงของต่างประเทศ  มาตรการทางกฎหมายในการอนุญาต
และออกใบอนุญาตแสดงสัตว์ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง  

 

3.1 อ านาจรัฐในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน าสัตว์มาแสดงของต่างประเทศ 

 ภารกิจส้าคัญของรัฐประการหนึ่งคือการปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเรื่องต่าง ๆ 
กรณีที่การด้าเนินการใดของบุคคลอาจมีผลกระทบหรือก่อความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ รัฐ
มักจะเป็นผู้ก้าหนดมาตรการควบคุมการด้าเนินการนั นไว้ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐจะออกมาตรการทาง
กฎหมายใดมากระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนเป็นการจ้ากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการของบุคคล โดยหลักแล้วรัฐไม่สามารถกระท้าได้ตามหลักของรัฐธรรมนูญในหลาย ๆ
ประเทศ ยกเว้นเป็นการกระท้าเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง และมาตรการทางกฎหมายนั น
ต้องตั งอยู่บนหลักความได้สัดส่วนหรือพอสมควรแก่เหตุนั่นเอง เนื่องจาก “สัตว์” ตามกฎหมายใน
หลายประเทศมีสถานะเป็นทรัพย์ตามกฎหมาย ดังนั นกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศจึงให้การรับรอง
และคุ้มครองเจ้าของสัตว์ ในอันที่จะใช้สัตว์ (ทรัพย์) นั นอย่างใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การให้
บุคคลอ่ืน การให้เช่า การฆ่าหรือน้ามารับประทาน ตลอดจนการน้าไปใช้ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ 
แต่อย่างไรก็ตามแม้สัตว์จะยังคงมีสถานภาพเป็นทรัพย์ตามกฎหมายของหลายๆประเทศหรือใน
ประเทศที่มีกฎหมายแยกสัตว์ออกจากทรัพย์อื่นตามหลักสิทธิสัตว์ก็ตาม หากมีการน้าสัตว์มาใช้ในการ
แสดงเพ่ือการพาณิชย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม รัฐก็สามารถ
ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก้ากับดูแลออกมาเพ่ือเป็นการปกป้องคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะได้ โดยศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ถือว่ากรณีดังต่อไปนี เป็นประโยชน์สาธารณะ เช่น 
ความปลอดภัยของประชาชน สุขอนามัยประชาชน สุขอนามัยของสัตว์ การคุ้มครองผู้บริโภค 
ตลอดจนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเมือง เป็นต้น153 เช่นเดียวกับระบบกฎหมายของ
ฝรั่งเศส ผู้ตรากฎหมายชอบที่จะจ้ากัดเสรีภาพในการท้าหรือกิจการใด หากการกระท้าหรือกิจการนั น
มีผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ผู้

                                           
153 คณะท้างานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายส้ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนแทนระบบอนุญาตในระบบ
กฎหมายต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560), หน้า 14. 
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ตรากฎหมายชอบที่จะจ้ากัดเสรีภาพในการกระท้าหรือการประกอบกิจการนั นได้ เพ่ือเหตุผลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือเหตุผลที่เก่ียวเนื่องกัน154  

ดังนั น เมื่อการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในหลายรูปแบบในปัจจุบันนั นพบว่าอาจส่งผล
กระทบต่อสุขอนามัยของสัตว์ อันเนื่องมาจากผู้จัดแสดงสัตว์ไม่ได้มีการจัดการด้านสวัสดิภาพของสัตว์
ที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม การดูแลรักษาป้องกันโรคจน
อาจท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หวาดกลัว ทุกข์ทรมาน เช่นนี ถือว่าส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของ
สัตว์ ตลอดจนการน้าสัตว์ที่บาดเจ็บและป่วยเหล่านั นมาจัดแสดง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในด้านโรคติดต่อได้ เช่นนี การน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในต่างประเทศจึง
ถูกควบคุมก้ากับดูแลจากรัฐด้วยระบบ “ใบอนุญาต” เพ่ือให้รัฐได้มีอ้านาจในการเข้ามาตรวจสอบ
ตั งแต่คุณสมบัติของผู้จัดแสดงสัตว์ไปจนถึงวิธีการจัดการดูแลสัตว์ที่ถูกจัดแสดง แต่อย่างไรก็ตามการที่
รัฐใดจะออกกฎหมายก้าหนดห้ามมิให้บุคคลน้าสัตว์ไปแสดงที่เป็นการกระท้าการประกอบอาชีพหรือ
ประกอบกิจการบางอย่างได้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนนั น กฎหมาย
ดังกล่าวมักจะมีเจตนาเพียงเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสควบคุมตรวจสอบเสียก่อนว่าผู้จัด
แสดงสัตว์เหล่านั นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก้าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่
ย่อมต้องผูกพันในผลแห่งกฎหมายที่จะต้องด้าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค้าขออันเป็นการ
ยืนยันสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ในอันที่จะใช้สัตว์ของตนเหล่านั น แต่เพียงเป็นการห้ามใช้ตามสิทธินั น
ไว้ก่อน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกิจการที่ยื่นขอรับ
อนุญาต ด้วยเหตุนี  ในระบบกฎหมายเยอรมันจึงเรียกระบบใบอนุญาตประเภทนี ว่า การอนุญาตเชิง
ตรวจสอบหรือข้อห้ามเชิงป้องกันที่มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้กระท้าการอันต้องห้ามได้ภายหลัง 155  
ตัวอย่างของการน้าระบบใบอนุญาตเชิงตรวจสอบมาใช้บังคับเป็นรูปธรรม ได้แก่ ใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานตามกฎหมาย ทั งนี  เนื่องจากบุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน (สัตว์) 
โดยเฉพาะผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอ้านาจใช้สอย จ้าหน่ายจ่ายโอน ได้ดอกผล กับติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
ของตนได้ การที่เจ้าของสัตว์ประสงค์จะน้าสัตว์ซึ่งตนเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ไปใช้ในการแสดงเพ่ือการ
พาณิชย์ จึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่โดย “สัตว์” เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ 
มีความรู้สึกตามหลักสิทธิสัตว์ ตลอดจนการน้าสัตว์ไปแสดงเพ่ือการพาณิชย์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย ชีวิต ต่อตัวสัตว์เอง และอาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อไปยังปศุสัตว์อ่ืน (ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก) ตลอดจนอาจติดต่อมายังคนได้ จึงมีความจ้าเป็นที่รัฐในฐานะผู้พิทักษ์ผลประโยชน์
สาธารณะจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิขั นพื นฐานของเจ้าของสัตว์กับ

                                           
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-9. 
155 ณัฏฐพล สกุลเมฆา, เรื่องเดิม, หน้า 39-46. 
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ผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจกระทบกระเทือนจากการด้าเนินกิจการที่มีแนวโน้มเป็นอันตราย โดย
ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ ซึ่งอาจเป็นเจ้าของสัตว์หรือเจ้าของสถานที่แสดง ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ดังเช่นสหรัฐอเมริกา ภาครัฐใช้ระบบใบอนุญาตในการเข้ามาควบคุมผู้จัด
แสดงสัตว์ ซึ่งการอนุญาตเป็นการใช้อ้านาจรัฐ ในลักษณะเป็นมาตรการสั่งการและควบคุม แม้ค้าว่า 
“ใบอนุญาต” (License)156 ส่วนในทางวิชาการของสหรัฐอเมริกาการออกใบอนุญาต หมายความว่า
การที่หน่วยงานผู้มีอ้านาจให้สิทธิหรือความยินยอมในการประกอบธุรกิจหรือการกระท้าอย่างหนึ่งที่
หากไม่มีการขออนุญาตดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย ซึ่งองค์ประกอบส้าคัญของการออกใบอนุญาต
ไม่ว่าจะเป็นการก้าหนดพฤติการณ์ที่สามารถอนุญาตให้ท้ากิจกรรมต้องห้ามนั นได้ ซึ่งเป็นอ้านาจ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก และการอนุญาตจริงในแต่ละกรณี ซึ่งโดยทั่วไปเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร157 ซึ่งรวมถึงการน้าสัตว์มาแสดงในแบบต่าง ๆ  

ดังนั น หากผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นมีจุดประสงค์ในการใช้งานหรือได้รับประโยชน์จากสัตว์เพ่ือ
การพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการพาณิชย์โดยตรง คืออาจเป็นการเรียกเก็บค่าเข้าชมจากการแสดงตัว
หรือโชว์ความสามารถของสัตว์ ส่วนประโยชน์โดยอ้อม อาทิการน้าสัตว์ไปแสดงตัวไว้ในสถาน
ประกอบการของตนหรือผู้อ่ืน เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการนั น ๆ เช่น ตัวอย่างคดี
การจัดแสดงแมวในพิพิธภัณฑ์เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ ที่ศาลตัดสินว่า แมวที่อาศัยอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ 
เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุเพ่ือการพาณิชย์คือใช้ในการดึงดูดผู้ชมทั งในและนอกรัฐให้ เข้ามายังพิพิธภัณฑ์ 
ดังนั นพิพิธภัณฑ์จึงถือว่าเป็นผู้ประกอบการคือผู้จัดแสดงสัตว์ที่ต้องมีใบอนุญาต158 แม้ผู้จัดแสดงสัตว์
เหล่านั นจะเป็นเจ้าของสัตว์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่การน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ถือเป็น
ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา หมายความว่า การน้าสัตว์มาแสดงในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างอิสรเสรีแต่ต้องผ่านระบบใบอนุญาตโดยรัฐเพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั น

                                           
156 Administrative Procedure Act, SECTION  2 (e) LICENSE AND LICENSING. 

"License" includes the whole or part of any agency permit, certificate, approval, 
registration, charter, membership, statutory exemption or other form of permission. 

157 ภควัต เหมรัชตานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 49-50. 
158 907 WHITEHEAD STREET, INC., d.b.a. Ernest Hemingway Home and 

Museum, Plaintiff-Appellant, v. SECRETARY OF the U.S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, Dr. Chester A. Gipson, Deputy Administrator of Animal Care for the 
Animal and Plant Health Inspection Services, United States Department of 
Agriculture, Defendants-Appellees (C.A.11 (Fla.), 2012. 
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ไม่ได้ใช้สัตว์เพ่ือแสวงหาประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ผู้จัดแสดงสัตว์ยังมีหน้าที่ในการจัดการดูแลสัตว์
อย่างมีมนุษยธรรม โดยจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่รัฐก้าหนดไว้  

โดยรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลการ
น้าสัตว์มาแสดงต่อสาธารณชนโดยตรง คือ กรมวิชาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Agriculture: USDA) โดย USDA ได้มอบหมายให้หน่วยงาน Animal and Plant 
Health Inspection Service ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า APHIS เป็นหน่วยงานที่ควบคุม ตรวจสอบ และ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้น้าสัตว์มาแสดง ภายใต้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 โดยหน่วยงาน APHIS มี
หน้าที่ในการควบคุมการใช้สัตว์ในการแสดงหรือการจัดนิทรรศการเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือให้มั่นใจว่า
สัตว์เหล่านั นจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ตลอดจน APHIS 
ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้น้าในการ (1) ก้าหนดมาตรฐานการดูแลและรักษาสัตว์อย่างมี
มนุษยธรรม (2) การใช้มาตรฐานเหล่านั นและ (3) การสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เหล่านั นผ่านการตรวจสอบ การศึกษาและความร่วมมือ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อก้าหนด
ของกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 อย่างต่อเนื่อง ทั งสิ่งอ้านวยความสะดวกทั งหมดที่ใช้ในการจัด
แสดง สัตว์ที่มีการควบคุมภายใต้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ต้องได้รับอนุญาตจาก APHIS และมี
การตรวจสอบเป็นระยะ แม้ว่ารัฐบาลกลางจะก้าหนดมาตรฐานสวัสดิการสัตว์ขั นต่้าไว้ แต่ผู้ที่น้าสัตว์
มาแสดงยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐและท้องถิ่นก็มีกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์
ของตัวเองด้วย ซึ่งบางแห่งกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นยังมีระเบียบที่กว้างและเข้มงวดมากขึ นในการ
ดูแลและรักษาสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม นอกเหนือไปจากมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของรัฐบาลกลาง 159 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส้าคัญของภาครัฐและท้องถิ่นต่อการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดง 
โดยAPHIS ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 และก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าส้าหรับการ
ดูแลและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใช้ในการแสดง (Exhibition) และการพาณิชย์ (Commerce) เพ่ือให้
มั่นใจว่ามีการดูแลสัตว์เหล่านั นอย่างมีมนุษยธรรม (Humane Handling) ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย 
กรง สภาพแวดล้อม การท้าความสะอาด และการควบคุมโรค โดย APHIS ได้ก้าหนดมาตรฐานขั นต่้า
ส้าหรับการด้าเนินการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยทั่วไปของสัตว์ ซึ่งมีความหลากหลาย
ของรูปแบบตั งแต่สัตว์ขนาดเล็กที่น ้าหนักเพียงไม่กี่กิโลกรัมจนถึงน ้าหนักเป็นหลายร้อยกิโลกรัม รวม
กว่า 240 ชนิด ซึ่งสัตว์เหล่านั นอาศัยอยู่ในธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป โดยบางชนิดมาจากแถบ
เอเชีย แอฟริกา และอเมริกากลางและใต้ และสัตว์บางตัวได้รับการขนส่งไปยังสหรัฐอเมริกาจากที่อยู่

                                           
159 U.S. Department of Agriculture, Controls Over APHIS Licensing of Animal 

Exhibitors, Retrieved December 13, 2017 from https://www.usda.gov/oig/webdocs/ 
33601-10-CH.pdf  
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อาศัยเดิมตามธรรมชาติของสัตว์ บางตัวก็ได้รับการเพาะเลี ยงขึ นในสหรัฐฯ ดังนั นจะเห็นได้ว่าสัตว์แต่
ละชนิดดังกล่าวจะมีความต้องการทางโภชนาการและกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับความ
ต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้เงื่อนไขที่ เหมาะสมส้าหรับสัตว์สายพันธุ์หนึ่งไม่
จ้าเป็นต้องใช้กับอีกสายพันธุ์หนึ่งเสมอไป ดังนั นข้อก้าหนดขั นต่้าเหล่านี จะถูกน้าไปใช้ตามแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และเป็นที่ยอมรับของแต่ละสายพันธุ์ และจ้าเป็นที่จะต้องส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เหล่านั น 

การจัดแสดงสัตว์ (Exhibition) ในรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียนั นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามการน้าสัตว์มาจัดแสดงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ รวมถึง160  

1. ความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Risks) 
เนื่องจากสัตว์มีความต้องการด้านอาหาร น ้า และความเหมาะสมด้านที่ พักหรือสภาพความ

เป็นอยู่ที่สามารถแสดงพฤติกรรมตามปกติได้ ตลอดจนได้รับการดูแลรักษาจากสัตวแพทย์ตามที่
ก้าหนด ทั งต้องมีผู้ดูแลสัตว์ที่มีอาศัยประสบการณ์และความสามารถท่ีเพียงพอในการดูแลสัตว์ ดังนั น
หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวอาจส่งผลให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน
และน้าไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ น 

2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Risks) 
อุตสาหกรรมการจัดแสดงสัตว์ในออสเตรเลียถือว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยม

จากประชาชนเป็นอย่างมาก ท้าให้อุตสาหกรรมการจัดแสดงสัตว์นี มักเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า สัตว์แปลก
จากต่างถิ่นซึ่งอาจกลายมาเป็นศัตรูพืชหรือสัตว์รบกวน (Pests) และเป็นสาเหตุในการแพร่กระจาย
โรค ดังนั นการไม่จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อาทิ
ปัญหาศัตรูพืชหรือสัตว์รบกวนและการกระจายโรค ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่อการผลิตทาง
การเกษตรของประเทศได้ 

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Risks)  
ปัญหาการน้าสัตว์มาใช้ในการแสดงซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เช่น

การน้าสัตว์ป่ามาจัดแสดง สัตว์เหล่านี ยังคงมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่า แม้จะถูกท้าให้เกิดหรือ
เตบิโตมากับมนุษย์ก็ตาม เช่น เสือ ลิง ช้าง ฯลฯ 

 นอกจากนี จากการส้ารวจของ RIS (Regulator Impact Statement) พบว่าในออสเตรเลียมี
ความต้องการสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแสดง โดยเฉพาะสัตว์แปลกจากต่างถิ่น (Exotic 

                                           
160 Department of Agriculture, Exhibited Animals Legislations Consultation 

Regulatory Impact Statement (Queensland: State of Queensland, 2013), p. 5. 
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Animals) มักจะได้รับความสนใจจากผู้คน เพราะความแปลกและน่ารักของสัตว์เหล่านั น ท้าให้เกิด
การลักลอบขนสัตว์ที่ผิดกฎหมายและการจัดแสดงที่ไม่ยั่ งยืน เนื่องจากเมื่อผู้ชมเริ่มเบื่อหรือสัตว์
เหล่านั นมีอายุมากขึ นก็ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป ก็จะไม่ได้รับการดูแลและจัดสวัสดิภาพที่ดีจากผู้จัด
แสดงสัตว์หรือแม้แต่มีทอดทิ งหรือปล่อยสัตว์เหล่านั นลงสู่ธรรมชาติท้าให้สัตว์ต่างถิ่นดังกล่าวบางตัวก็
ตายลงอย่างทุกข์ทรมานหรือหากอยู่รอดในธรรมชาติของประเทศก็อาจกลายมาเป็นศัตรูพืชหรือสัตว์
รบกวนในระบบนิเวศธรรมชาติของประเทศได้ ในกรณีเช่นนี ก็พบบ้างแล้วในไทยซึ่งมักจะเรียกสัตว์
เหล่านี ว่า “เอเลี่ยนสปีชีส์” คือ ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างถ่ินที่เข้ามาแพร่หลายขยายพันธุ์ในถิ่นอ่ืน161 
จากปัญหาดังกล่าว RIS ได้ส้ารวจทางเลือกส้าหรับการแทรกแซงของรัฐบาลในอุตสาหกรรมสัตว์ที่จัด
แสดงในรัฐควีนส์แลนด์ว่าจะช่วยให้มีสัตว์ที่สามารถจัดแสดงได้อย่างเพียงพอและสามารถลดความ
เสี่ยงต่อสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (อาทิสัตว์รบกวนหรือศัตรูพืช การแพร่กระจาย
ของโรค) และความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไร เนื่องจากกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์มีการแยก
ส่วนเพ่ือควบคุมการจัดแสดงสัตว์ไว้ตามกฎหมายหลายฉบับ ท้าให้ผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitors) บาง
รายมีใบอนุญาตหลายใบ โดยแต่ละใบก็มีค่าธรรมเนียมและกระบวนการขอใบอนุญาตของตนเอง 
เนื่องจากมีการควบคุมการน้าสัตว์มาจัดแสดงภายใต้พระราชบัญญัติมากกว่าหนึ่งฉบับดังกล่าวและ
กฎหมายแต่ละฉบับก็ไม่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งตรงนี เป็นช่องว่างของกฎหมายในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนบางครั งมีการควบคุมที่เคร่งคัดจนท้าให้ไม่
สามารถน้าสัตว์บางสายพันธุ์มาจัดแสดงได้ แม้ว่าสัตว์บางชนิดจะมีความเสี่ยงน้อยก็ตาม อาทิสัตว์
แปลก (Exotic) สัตว์พื นเมือง (Native Animals) บางชนิด (โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง) หรือปลา
สายพันธุ์แปลกใหม่ (Exotic Fish) บางสายพันธุ์ ซึ่งผลของการมีกฎหมายควบคุมการน้าสัตว์มาแสดง
หลายฉบับดังกล่าวกลับกลายเป็นการส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
ความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการเพ่ิมขึ นของตลาดมืดที่มีความต้องการสัตว์ที่ผิดกฎหมาย สิ่ง
เหล่านี อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงมาก ไม่เพียงแต่ผู้เข้าชมการแสดง แต่ยังรวมไปถึงชุมชนที่กว้างขึ น 
ดังนั นท้าให้รัฐบาลควีนส์แลนด์แหล่งเห็นถึงปัญหาส้าคัญส้าหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการน้าสัตว์มา
แสดงเหล่านั น จึงได้เสนอให้มีการจัดท้ากฎหมายฉบับเดียว แทนที่บทบัญญัติที่มีอยู่ในหลาย
พระราชบัญญัติในปี 2008 ซึ่งกฎหมายฉบับเดียวจะทันสมัยและคล่องตัวในการบริหารจัดการดูแล
สัตว์จากการน้ามาแสดง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการควบคุมก้ากับดูแลอุตสาหกรรมทั่วไป  โดย
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือเชิงเป้าหมายร่วมกันกับสมาชิกกลุ่มธุรกิจจัดแสดงสัตว์และ

                                           
161 “กรมประมง ยันเอเลี่ยนสปีชี่ส์ ท้าลายสัตว์น ้าและระบบนิเวศน์แหล่งน ้าไทย จะเลี ยงต้อง

ขออนุญาต หากเจอลักลอบพร้อมปรับหนัก,” Thailand Press Release (29 พฤศจิกายน 2560), 
ค้นวันที่ 13 มกราคม 2562 จาก https://www.ryt9.com/s/prg/2747771  
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สมาคมสวัสดิภาพสัตว์ ในปี 2011-2012 โดยกฎหมายฉบับใหม่จะก้าหนดภาระผูกพันทั่วไปในการจัด
แสดงสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้น้อยลงมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของประชาชน และยังมีข้อผูกมัดทั่วไป
ส้าหรับผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitors) โดยเฉพาะสัตว์แปลกใหม่ (Exotic Animals) และสัตว์พื นเมือง 
(Native Animals) โดยไม่สนใจว่าผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายฉบับเดิม
หรือไม่ แต่ผู้จัดแสดงสัตว์ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ต้องมีใบอนุญาตเท่านั นจึงจะสามารถน้าสัตว์มา
แสดงได้ ภายใต้ใบอนุญาตฉบับเดียว ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี จะให้ความส้าคัญกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
แสดงสัตว์มากขึ น โดยการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนหรือไม่ ตลอดจนการ
เรียกเก็บเงินค่าเข้าชมหรือค่าบริการ ส่วนความถี่ของการอนุญาตให้เข้าชมนั น ผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง
ปฏิบัติตามแผนในบันทึก (Record) ที่ระบุไว้หรือตามแผนการท้าประกันส้าหรับธุรกิจการแสดงสัตว์ 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสิ่งนี เป็นมาตรการเชิงรุกที่จะสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจการน้าสัตว์มาแสดงลดความเสี่ยง
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยของประชาชน 162 โดยกฎหมาย
ฉบับใหม่คือพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 โดยกฎหมายฉบับนี ให้อ้านาจแก่กรมวิชาการ
เกษตรและประมง (Department of Agriculture and Fisheries) เป็นผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive) ที่มีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสัตว์ในรัฐควีนส์แลนด์ ตลอดจนพัฒนาตรวจสอบและบังคับ
ใช้นโยบายสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายและมาตรฐาน และให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
สัตว์163  

สิงคโปร์ให้ความส้าคัญด้านสุขอนามัยสัตว์และประชาชนเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็น
ประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นรูปธรรมและมีการบังคับใช้กันอย่าง
จริงจังแห่งหนึ่งในเอเชีย ซึ่งสังเกตได้จากหลายๆที่คดีเกี่ยวกับการจัดแสดงสัตว์ ซึ่งมีทั งโทษพักใช้
ใบอนุญาต ระงับใช้ใบอนุญาต และยังมีโทษปรับ ตลอดจนโทษจ้าคุกหากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติกฎหมาย
และระเบียบด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดง โดยมีกรมวิชาการเกษตรด้านอาหารและสัตวแพทย์ของ
สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore)164 เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
ดูแลด้านการเลี ยงและการออกใบอนุญาตการแสดงสัตว์ตามกฎหมายของสิงคโปร์ ตลอดจนมีอ้านาจ

                                           
162 Department of Agriculture, op. cit., pp. 3-7. 
163 Queensland, Department of Agriculture and Fisheries, Retrieved 

February 22, 2018 from https://www.daf.qld.gov.au/business-priorities/animal-
industries/welfare-and-ethics  

164 Animals and Birds Act, (Chapter 7) Section  2 
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รับเรื่องร้องเรียน และด้าเนินการฟ้องร้องกับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้แสดงสัตว์ 
(Animal Exhibition Licence) 
 ดังกล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่าบางประเทศแม้จะมีการก้าหนดว่าสัตว์เป็นทรัพย์หรือก้าหนด
ว่าสัตว์ไม่ใช่ทรัพย์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ที่เหมือนกันก็คือรัฐเข้าไปจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของการใช้สัตว์ในการน้ามาแสดงเหมือนกัน ซึ่งกลไกหนึ่งในการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพคือมาตรการ
ทางกฎหมายในการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงและมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์แสดงเหล่านั น 
 

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการอนุญาตให้น าสัตว์มาแสดงของต่างประเทศ 

 เมื่อการน้าสัตว์มาใช้งานในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ตามกฎหมายของต่างประเทศถูก
ก้าหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาต ดังนั นเพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนดมาตรการด้านการขอ
ใบอนุญาตของไทยจึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาตั งแต่นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มา
แสดงของต่างประเทศ ทั งคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต ตลอดจนการยื่นค้าขอและเอกสารประกอบ
ค้าขอรับใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ดังต่อไปนี  
 

3.2.1 นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าสัตว์มาแสดงของต่างประเทศ 
 เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับการในค้านิยามที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง จึงมีความ
จ้าเป็นต้องศึกษานิยามความหมายของกฎหมายแต่ละฉบับ โดยความหมายของค้าว่าสัตว์และประเภท
ของสัตว์แสดง ผู้ศึกษาได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1.1 ดังนั น ในส่วนนี จะประกอบไปด้วยนิยาม
ความหมายที่ส้าคัญอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง ไม่ว่าจะเป็นความหมายของผู้จัดแสดงสัตว์ 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ แผนการจัดการ ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียน ดังต่อไปนี  

3.2.1.1  ผู้จัดแสดงสัตว์ 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะ

สามารถน้าสัตว์มาแสดงได้ โดยได้ให้นิยามความหมายค้าว่า ผู้จัดแสดง “Exhibitor” หมายถึงบุคคล 
(ภาครัฐหรือเอกชน) จัดแสดงสัตว์ใดๆ (Exhibiting Any Animals) เพ่ือการพาณิชย์ (Commerce) 
หรือตั งใจ (Intended) ให้ส่ งผลต่อการพาณิชย์  (Will Affect Commerce) ไม่ว่าจะเป็นการ
ด้าเนินการเพื่อหาผลก้าไรหรือไม่ ซึ่งการแสดงสัตว์ดังกล่าว รวมถึง การแสดงสัตว์ในสวนสนุกหรืองาน
เรื่นเริง (Carnivals) การแสดงละครสัตว์ (Circuses) การแสดงความสามารถ (Animal Acts) สวน
สัตว์ (Zoo) การแสดงสัตว์เพ่ือการศึกษา (Educational Exhibits) แต่การแสดงสัตว์ที่ต้องขอ
ใบอนุญาตดังกล่าวไม่รวมถึง ร้านค้าสัตว์เลี ยงปลีก (Pet Stores) เจ้าของสัตว์เลี ยงในบ้านทั่วไป 
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(Domesticated Household Pet) การแสดงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ (Livestock Shows) การแสดง
ความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos) การแสดงโชว์แมวและสุนัขพันธุ์แท้ (Purebred Dog and Cat 
Shows) และงานแสดงสินค้า (Fairs) หรือนิทรรศการอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเกษตร 
(Agricultural) และอ่ืนๆ ตามที่เลขาธิการ (Secretary) การก้าหนด165 จึงเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาได้
อธิบายความหมายของผู้จัดแสดงสัตว์ไว้อย่างชัดเจน และได้ตัวอย่างของการจัดแสดงสัตว์ ตลอดจน
ตัวอย่างที่ไม่ใช่การแสดงสัตว์ตามความหมายนี  

ในขณะที่สิงคโปร์ ได้ให้ค้านิยามค้าว่า “ผู้แสดงสัตว์” (Exhibitor) หรือผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาต (Licensee) หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นผู้ที่มีอ้านาจในการจัดแสดงสัตว์ 
ทั งต้องการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก้าหนดของใบอนุญาต166 

ส่วนออสเตรเลียแม้จะไม่ได้ใช้ค้าในภาษาอังกฤษเหมือนกับสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศสิ่งคโปร์ดังกล่าว แต่ออสเตรเลียได้ให้นิยามค้าว่า ผู้ประกอบการ (Operator) หมายถึงบุคคล
ผู้ได้รับใบอนุญาต (Licence Holer) เป็นผู้รับผิดชอบด้านสถานที่และเป็นผู้ดูแลสัตว์ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการจัดแสดง (Exhibition)167  

3.2.2.2 เพ่ือการพาณิชย์  
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ (International Convention 

for the Protection of Animals: ICPA) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า สัตว์เชิงพาณิชย์หรือเพ่ือการ
พาณิชย์ หมายถึง สัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการหาก้าไรทาง
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานสัตว์ และสัตว์ที่มนุษย์ใช้ในการเล่นกีฬา หรือเพ่ือความบันเทิง168 ด้วย
นั่นเอง 

                                           
165 Animal welfare Regulation 2013, Section s 1.1 
166 Agri-Food & Veterinary Authority, Permanent Animal Exhibition, Retrieved 

April 10, 2017 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/ 
resources-for-businesses/05072012-permanent-animal-exhibitions-conditions. 
pdf?sfvrsn=2  

167 AAWSG, Exhibited animal-General, Definitions 
168 Article 2 A ( f) "commercial animals" shall refer to animals under the 

control of humans for the primary purpose of economic gain... This includes…working 
animals, … and animals used by humans in sport or entertainment. 
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ส่วนสหรัฐอเมริกาพบว่า ได้ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า การพาณิชย์ หรือ commerce ที่
เกี่ยวกับการน้าสัตว์มาแสดง หมายถึง การที่ผู้จัดแสดงจัดได้ประโยชย์เป็นเงินหรือประโยชย์ในทาง
การตลาดจากกิจกรรมที่น้าสัตว์มาแสดงถือว่าเป็นการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์169 

ใขณะที่ออสเตรเลียแม้จะไม่ได้ให้ความหมายของค้าว่าเพ่ือการพาณิชย์ดังเช่น
กฎหมายของสหรัฐเมริกา แต่ลักษณะการน้าสัตว์มาแสดงที่ต้องขอใบอนุญาตนั นก็มีลักษณะเดียวกัน
กับของสหรัฐอเมริกาคือผู้จัดแสดงสัตว์ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการน้าสัตว์มาแสดงไม่ว่า
จะเป็นเงินหรือประโยชน์เพ่ือกิจการของตนเช่นการน้าสัตว์ไปแสดงเพ่ือดึงดูดผู้ชมให้เข้ามายังสถาน
ประกอบการของตนเช่นนี ก็ต้องขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ส่วนการแสดงสัตว์ที่มี
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา การวิจัยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต ซึ่งในประเด็นนี จะได้กล่าว
ต่อไป 

3.2.1.3 ที่อยู่อาศัยของสัตว์  
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความส้าคัญด้านสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยก้าหนดว่า 

Housing Facility หมายถึง ที่ดิน (Land) สถานที่ (Premises) โรงเรือน (Barn) อาคาร (Building) 
สิ่งปลูกสร้าง (Structure) หรือ บริเวณที่อยู่อาศัย (Area Housing) ที่ตั งใจให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์170  

ในขณะที่ออสเตรเลีย ได้ให้ความหมายค้าว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือคอกสัตว์ โดยใช้
ค้าว่า Enclosure หมายถึง พื นที่ (Area) หรือ บริเวณ (Space) ใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ ที่มีการล้อมรอบ
ด้วยสิ่งขีดขวางที่สามารถกักสัตว์นั นได้171 

3.2.1.4 แผนการจัดการแสดงสัตว์ 
ออสเตรเลีย ได้ให้นิยามความหมายของค้าว่า “แผนการจัดการ” (Management 

Plan) คือแผนการที่ผู้ขอใบอนุญาตการจัดแสดงจัดท้าและส่งประกอบค้าขอใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ 
(Exhibition Licence) 172 

โดยแผนการจัดการแสดงสัตว์ จะประกอบไปด้วย สัตว์แต่ละตัวต้องมีเครื่องหมาย
ประจ้าตัวสัตว์ (Animal-Identify) เอาไว้โดยเฉพาะตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด อาทิเช่น การฝัง

                                           
169 Section 2131 (c). 
170 Animal Welfare Regulation 2013, Section 1.1 Definitions 
171 AAWSG, Exhibited animal-General, Definitions 
172 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (1) 
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ไมโครชิป (Microchip) แทรกอยู่ในสัตว์173 เป็นต้น นอกจากนั นผู้ขอต้องมีบันทึกประจ้าตัวสัตว์ที่ระบุ
สายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิด174 ไว้อย่างชัดเจน ทั งยังต้องมีรายละเอียดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการน้า
สัตว์แต่ละชนิดไปใช้ในการแสดง175 อาทิเช่น อนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใกล้สัตว์หรือสัมผัสกับ
สัตว์ได้ โดยผู้ขออนุญาตต้องระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญและผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดแสดงและจัดการกับสัตว์ชนิดนั น176 ตลอดจนผู้ขออนุญาตต้องระบุถึงวิธีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ตั งใจที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญและผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง177 และถ้า
สัตว์ชนิดนั นไม่ใช่สัตว์พื นเมืองให้ระบุข้อตกลงในการจัดการการสืบพันธุ์ของสัตว์รวมถึงการจัด
เตรียมการส้าหรับการดูแลลูกสัตว์ที่เกิดใหม่เหล่านั น178 ตัวอย่างเช่น แผนการจัดการส้าหรับหมวดหมู่
สายพันธุ์ A บางหมวดหมู่ชนิด (เช่นเต่าพื นเมือง) อาจได้รับการจัดการในท้านองเดียวกันกับสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพสุขภาพ หรือความปลอดภัยของสัตว์เหล่านี  อาจจะมีความ
ต้องการที่คล้ายกันในด้านที่อยู่อาศัย การดูแลประจ้าวัน การจัดแสดงและการออกจากบริเวณที่กั นรั ว

                                           
173 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2)(a) for an animal proposed to be 

exhibited and dealt with under the exhibition licence or interstate exhibitors permit 
as a particular animal-identify to animal (the subject animal) Exampla of identifying a 
particular anima; identifying a particular animal by referring to its species and a 
unique identifying number obtainable from a microchip inserted in the animal. 

174 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2)(b) for an animal proposed to be 
exhibited and dealt with under the licence or permit only as an animal of a 
species—identify the species (also, the subject animal). 

175 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2 )(c) state how the applicant 
proposes to exhibit and deal with the subject animal. 

176 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2 )(d) state the significant relevant 
risks and relevant adverse effects associated with exhibiting and dealing with the 
subject animal. 

177 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2 )(e) state the ways in which the 
applicant intends to prevent or minimise the significant relevant risks and relevant 
adverse effects; and 

178 Exhibited Animals Act 2015, Section 37 (2 )(f) if the subject animal is not 
native wildlife, state the arrangements for managing reproduction of the animal, 
including, for example, arrangements for progeny of the animal. 
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รอบปกติและการกั นรั วส้าหรับขนส่ง ตัวอย่างเช่น ขนาดของกรง อาจมีการระบุจ้านวน ชนิดที่
แตกต่างกันของกรง ตามขนาดและโครงสร้าง ที่มีการจัดสรรให้กับสายพันธุ์ต่าง ๆ และจ้านวนสูงสุด
ของสัตว์ส้าหรับแต่ละกรง ขึ นอยู่กับขนาดกระดองของสัตว์เหล่านั น หรือแผนการจัดการหมวดหมู่สาย
พันธุ์ B และ C อาจมีความเสี่ยงที่คล้ายกันเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และวิธีการที่สัตว์เหล่านั นได้รับการ
จัดการในชีวิตประจ้าวัน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี จะได้รับการจัดการแยกต่างหากส้าหรับสาย
พันธุ์ที่แตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่ ความเสี่ยงเช่น ที่ปิดกั น อาหาร การจัดการและกรงขนส่งมีความ
แตกต่างกันมาก ดังนั นจะต้องมีแผนการจัดการที่แยกต่างหากส้าหรับสายพันธุ์สัตว์เหล่านี  

ส่วนสิงคโปร์ก็ก้าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนการจัดการแสดง 
(Exhibition Plan) ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ชื่อและรายละเอียดของผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) (2) 
แผนผังเค้าโครงของการจัดแสดง (Layout Plan of The Exhibition) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแสดง
สัตว์และบริเวณพื นที่ที่ใช้ในการแสดง (3) แผนการออกแบบและก่อสร้างของการล้อมรั ว หรือกรงและ
ห้อง (4) แผนการจัดการและการดูแลสัตว์ (Management and Care) และจ้านวนบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (5) โปรแกรมกิจกรรมการแสดง อาทิการสาธิตการแสดง (Demonstrations) การแสดง
ความสามารถของสัตว์ (Animal Performances) (6) หลักฐานใบอนุญาตน้าเข้าและใบอนุญาต 
CITES จาก AVA’s Animal, Meat & Seafood Regulatory Branch หรือ Wildlife Regulatory 
Branch ถ้ามี179  นอกจากนั นสิงคโปร์ยังก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการสัตว์ (Principles Of 
Managing The Animal)180 ไว้ดังนี  

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางแผนเตรียมการระยะยาวส้าหรับสัตว์แต่ละชนิดไว้
ตลอดชีวิตของสัตว์นั น ๆ โดยจัดท้าบัญชีระบุการแสดงและการถูกกักขังของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ที่มีอยู่ 

2. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการสวัสดิภาพที่เหมาะสมกับสัตว์
ทั งหมดที่อยู่ในความดูแล อีกทั งต้องมีการประเมินความต้องการทางร่างกาย สรีรวิทยาและทาง
จิตวิทยา โดยการประเมินนั นจัดท้าขึ นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสัตว์แต่ละสายพันธุ์ทั งประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และการเลี ยงดู 

3. ผู้รับใบอนุญาตควรเก็บสัตว์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ 
และให้สัตว์แสดงกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์  

                                           
179 Animal Exhibition Licence, Retrieved April 25, 2017 from http://www. 

ava.gov.sg/e-services/pet-animals/licence-for-animal-exhibition  
180 Agri-Food & Veterinary Authority, op. cit. 
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4. สัตว์ต้องไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ เช่น ความแออัด สถานการณ์ความขัดแย้ง 
ฯลฯ ซึ่งอาจท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคเรื อรังได้ ความเครียด ในท้านองเดียวกันสัตว์
ต้องไม่ถูกใช้มากเกินไป เช่น การตี หรือการข่ี เป็นต้น 

5. สัตว์ที่แสดงต้องมีอายุที่เหมาะสมและหย่านมแล้ว  
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนการ

จัดการดูแลสัตว์ดังเช่นออสเตรเลียและสิงคโปร์ แต่สหรัฐอเมริกาก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องผ่าน
มาตรฐานในการจัดแสดงสัตว์ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีรายละเลียดหรือแนวทางในการจัดการดูแลสัตว์
แสดงเช่นเดียวกับแผนการจัดการของออสเตรเลียและสิงคโปร์ โดยด้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง
จัดการดูแลสัตว์ประกอบไปด้วยด้านสถานที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร ด้านสุขภิบาล และด้านสุขภาพสัตว์
เป็นต้น 

3.2.1.5 ใบอนุญาตแสดงสัตว์  
สหรัฐอเมริกา ตามระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations, 2017) 

ได้บัญญัติความหมาย ของใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ “Licensee Exhibitor” หมายถึง บุคคลที่อยู่
ภายใต้ข้อก้าหนดการอนุญาตตามส่วนที่ 2 ว่าด้วยกฎระเบียบ (Part 2 Regulations) และเป็นไปตาม
ค้าจ้ากัดความของ “ผู้จัดแสดง” (Exhibitor) มาตรา 1.1 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดง (The 
Showing) หรือการแสดงสัตว์ต่ อสาธารณ ะ (Displaying of Animals to the Public)  ผู้ รับ
ใบอนุญาต ประเภทนี  อาจซื อและขายสัตว์เป็นส่วนย่อยของธุรกิจได้เฉพาะเพียงเพ่ือรักษาหรือเพ่ิม
สายพันธุ์สัตว์ในการแสดงเท่านั น181  

ออสเตรเลียได้บัญญัติความหมายของใบอนุญาตแสดงสัตว์ (exhibition licence) 
หมายความว่า อนุญาตให้ผู้ถือสามารถจัดแสดงสัตว์และเก็บสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตไว้เพ่ือการแสดงตาม
วิธีการที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต182  

ส่วนสิงคโปร์ ได้ให้ค้านิยาม ค้าว่า “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตที่ออก
โดยอธิบดีตามหลักกฎข้อที่ 4 และ “ผู้รับใบอนุญาต” ให้ตีความตามใบอนุญาตที่ออกโดยอธิบดี 
ภายใต้ระเบียบข้อที่ 4183 

                                           
181 Section 1.1, Class “C” licensee (exhibitor) means a person subject to the 

licensing requirements under part 2 and meeting the definition of an “exhibitor” 
(Section 1.1), and whose business involves the showing or displaying of animals to 
the public. A class “C” licensee may buy and sell animals as a minor part of the 
business in order to maintain or add to his animal collection. 

182 Exhibited Animals Act 2015, Section 40 
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3.2.1.6 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 (Exhibited Animals Act 2015) ของ

ออสเตรเลีย ก้าหนดให้อ้านาจแก่ผู้บริหารสูงสุดในการแต่งตั งผู้ตรวจสอบ (inspectors) ในการ
ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานจัดแสดงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาต โดยผู้บริหารสูงสุด
สามารถแต่งตั งบุคคลดังต่อไปนี เป็นผู้ตรวจสอบได้ คือ (1) ผู้ตรวจสอบภายใต้พระราชบัญญัติการดูแล
และคุ้มครองสัตว์ 2001 (Animal Care and Pdrotection Act 2001) (2) เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับ
อนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Act) (3) ลูกจ้างบุคลากร
สาธารณะ (4) คนอ่ืน ๆ ตามที่ระบุโดยข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดจะแต่งตั งบุคคลให้
เป็นผู้ตรวจได้เฉพาะที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมส้าหรับการแต่งตั งก็ได้184  

ผู้ตรวจสอบอยู่ในต้าแหน่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตราสารการแต่งตั งหรือหนังสือ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ที่ให้มอบแก่ผู้ตรวจสอบ หรือเป็นไปตามข้อบังคับ โดยตราสารแต่งตั ง 
หนังสืออนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบดังกล่าวสามารถมีข้อจ้ากัดด้านอ้านาจของผู้ตรวจสอบได้185 โดย
วาระการด้ารงต้าแหน่งของบุคคลในฐานะผู้ตรวจสอบหมดลงตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการด้ารง
ต้าแหน่ง หรือภายใต้เงื่อนไขอ่ืนของการด้ารงต้าแหน่ง หรือการลาออกของผู้ตรวจสอบภายใต้มาตรา 
151 มีผล 186ซึ่งตามกฎหมายไม่มีการก้าหนดวาระในการด้ารงต้าแหน่งวาระของผู้ตรวจสอบจึงขึ นอยู่
กับเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในตราสารแต่งตั งนั น ๆ และพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ยังก้าหนดให้
ผู้บริหารสูงสุดต้องออกบัตรประจ้าตัวให้แก่ผู้ตรวจสอบแต่ละคน โดยบัตรประจ้าตัวต้องมีรูปภาพ
ปัจจุบันของผู้ตรวจสอบ และมีส้าเนาลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบ และระบุว่าบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใต้พระราชบัญญัตินี  และระบุวันหมดอายุ187 และพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ยัง
ก้าหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจ้าตัวของตนก่อนที่จะเข้าตรวจสอบสัตว์หรือสถานที่แสดง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเห็นได้ชัดเจนเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ตรวจสอบ แต่
อย่างไรก็ตามหากผู้ตรวจสอบไม่สามารถแสดงบัตรประจ้าตัวผู้ตรวจสอบได้ทันที ก็ต้องแสดงบัตรทันที

                                           
183 Animals and birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, rule 2 “licence” 

means a licence issued by the Director-General under rule 4 and “licensee” shall be 
construed accordingly.  

184 Exhibited Animals Act 2015, Section 148 
185 Exhibited Animals Act 2015, Section 149 
186 Exhibited Animals Act 2015, Section 150 
187 Exhibited Animals Act 2015, Section 152 
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เมื่อมีโอกาส และผู้ตรวจสอบไม่ต้องใช้อ้านาจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เพราะว่าผู้ตรวจสอบได้เข้า
ไปยังสถานที่ตามในมาตรา 159 (a) หรือ (b)188 

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี 189 
 

(1) ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต าม  แ ล ะ บั ง คั บ ใช้ ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี  

(2) ตรวจสอบหรือติดตามว่ามีเหตุการณ์ที่ เกิดขึ นเพ่ือการใช้
อ้านาจภายใต้พระราชบัญญัตินี หรือไม่ 

(3) สนับสนุนการใช้อ้านาจภายใต้พระราชบัญญัตินี  
(4) กระท้าการประเมินโดยทางการแก่ผู้บริหารสูงสุดเกี่ยวกับการ

ประเมินดังกล่าว 
(5) ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี โดยการให้

ค้าแนะน้าและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท้าให้วัตถุประสงค์สามารถถูกบรรลุ
ได้  
 
นอกจากนั นผู้ตรวจสอบยังมีอ้านาจในการหยุดการเคลื่อนย้ายสัตว์แสดง หากมีเหตุ

อันสมควรท้าให้ผู้ตรวจสอบเชื่อว่าสัตว์ที่ถูกจัดแสดงในหรือบนยานพาหนะอาจจะเป็นหลักฐานของ
การกระท้าผิดตามพระราชบัญญัตินี  หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ190 ผู้ตรวจสอบสามารถ
มีค้าสั่งแก่บุคคลที่ควบคุมพาหนะให้หยุดพาหนะเพ่ือตรวจสอบได้191 โดยผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตร
ประจ้าตัวผู้ตรวจสอบให้ผู้ควบคุมยานพานะเห็นก่อนการเข้าตรวจสอบ192 หากผู้ควบคุมยานพาหนะ
ต้องหยุดยานพาหนะตาม มาตรา 177 เว้นแต่มีเหตุอันสมควร อาทิเช่นผู้ตรวจสอบไม่แสดงบัตร
ประจ้าตัวผู้ตรวจสอบที่รัฐออกให้ตามมาตรา 178  

อ้านาจทั่วไปของผู้ตรวจสอบ ที่สามารถกระท้าการอันจ้าเป็นได้ ดังต่อไปนี 193 
 

                                           
188 Exhibited Animals Act 2015, Section 153 
189 Exhibited Animals Act 2015, Section 147 
190 Exhibited Animals Act 2015, Section 176 
191 Exhibited Animals Act 2015, Section 177 
192 Exhibited Animals Act 2015, Section 178 
193 Exhibited Animals Act 2015, Section 181 
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(1)  ค้นส่วนใด ๆ ของสถานที่ 
(2)  เปิดโดยใช้ซึ่งก้าลังอันสมควรแก่สถานที่หรือสิ่งอ่ืนเพ่ือที่จะ

ตรวจสอบสถานที่หรือสิ่งอื่นหรือสัตว์ในสถานที่หรือสิ่งอ่ืน 
(3)  ใช้มาตรการอันเหมาะสมที่จะบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ 

ณ สถานที่ ตัวอย่างเช่นการให้อาหาร การปล่อยมัด หรือให้น ้าแก่สัตว์ 
(4)  ตรวจสอบพิจารณาหรือเก็บภาพส่วนใดๆของสถานที่หรือสัตว์

หรือสิ่งอื่น ณ สถานที่ 
(5)  วิเคราะห์ ค้านวณ ชั่งตวง ชั่งน ้าหนัก กะระดับ วัดระยะและ

ระบุ 
(6)  ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์หรือสิ่งอ่ืน ณ สถานที่ อาทิเช่น 

การติดสัญลักษณ์ติดตามบนตัวสัตว์ การฝังไมโครชิพไปในตัวสัตว์ 
(7)  อ้านาจในการส้าเนาเอกสาร ณ สถานที่ตรวจสอบหรือการน้า

เอกสารไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพ่ือท้าส้าเนา และน้าเอกสารคืนสู่สถานที่
ดังกล่าวทันทีทีท่้าได ้

(8)  เก็บภาพ รวมถึง ภาพถ่าย วีดิทัศน์และการบันทึกรูปภาพใน
วิธีอ่ืน 

9)  การน้าอุปกรณ์และสิ่งใดๆที่ผู้ตรวจสอบจ้าเป็นต้องใช้ตาม
สมควรเพ่ือที่จะใช้ในการตรวจสอบสถานที่ 

(10) อยู่ ณ สถานที่ เป็นระยะเวลาที่จ้าเป็นเพ่ือที่จะให้บรรลุ
จุดประสงค์ของการเข้าไป 

 
ผู้ตรวจสอบสามารถท้าค้าร้องขอ (ค้าร้องขอขอความช่วยเหลือ) ของผู้อยู่อาศัยของ

สถานที่หรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่ที่จะให้ผู้ตรวจสอบซึ่งความช่วยเหลือที่เหมาะสม ในการตรวจสอบ
สถานที่ โดยแจ้งข้อมูลหรือผลของการไม่ช่วยเหลือตามค้าขอดังกล่าว194 โดยการกระท้าผิดหรือการฝ่า
ฝืนค้าร้องขอขอความช่วยเหลือ มีโทษสูงสุด 50 หน่วย เว้นแต่มีเหตุอันสมควร195 

ผู้ตรวจสอบมีอ้านาจในการออกค้าสั่งเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกจัดแสดง ดังต่อไปนี  
 

                                           
194 Exhibited Animals Act 2015, Section 182 
195 Exhibited Animals Act 2015, Section 183 
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1) ผู้ตรวจสอบเชื่อ โดยสมควรว่าบุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อ
สัตว์ที่ถูกจัดแสดง ไม่ได้กระท้าหรืออาจจะไม่ได้กระท้าหน้าที่การจัดแสดง
และการจัดการทั่วไปของตน เพ่ือที่จะจัดแสดงหรือจัดการกับสัตว์ ณ 
สถานที่ 

2) ผู้ตรวจสอบสามารถออกค้าสั่ งให้แก่ผู้ ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให้เป็นการมั่นใจว่าได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์จะได้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี 196 
 
ส่วนเนื อหาที่ต้องระบุในค้าสั่ง197  
 

(1) ค้าสั่งสัตว์ที่ถูกจัดแสดงต้องแจ้งรายการดังต่อไปนี  (a) ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้รับ หรือข้อมูลที่ระบุบุคคลอ่ืนใดเกี่ยวกับผู้รับ ซึ่งผู้ตรวจสอบ
สามารถรับได้อย่างเหมาะสม (b) หากผู้ตรวจสอบเชื่อโดยสมควรว่า ผู้รับ
ไม่ได้กระท้าหน้าที่การจัดแสดงและการจัดการทั่วไป ในแบบซึ่งผู้รับไม่ได้
กระท้าหน้าที่ดังกล่าว (c) สถานที่ซึ่งผู้รับไม่ได้กระท้าหรืออาจไม่ได้กระท้า
หน้าที่ดังกล่าว (d) การกระท้าที่ผู้รับต้องปฏิบัติ ณ สถานที่ เพ่ือจะป้องกัน 
หรือลดซึ่งความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการไม่กระท้าของ
ผู้รับ หรือการไม่กระท้าที่เกิดขึ นได้ เพ่ือที่จะท้าตามหน้าที่ (e) ระยะเวลา
ซึ่งการกระท้าต้องถูกกระท้า (f) หากมีการกระท้าที่ผู้รับต้องกระท้า 
เพ่ือที่จะแสดงว่าผู้รับได้ปฏิบัติตามค้าสั่งและตามระยะเวลาที่การกระท้า
ต้องถูกท้า ตัวอย่าง จัดหารูปภาพของสถานที่ก่อนและหลังการกระท้า (g) 
ชื่อของผู้ตรวจสอบ ผู้ให้ค้าสั่ง (h) ค้าเตือนว่าด้วยการฝ่าฝืนส้าหรับค้าสั่ง 

(2) ค้าสั่งยังต้องรวมถึงการแจ้งเตือนข้อมูลส้าหรับการตัดสินที่จะ
ให้ค้าสั่งดังกล่าว 

(3) ระยะเวลาที่ระบุภายใต้อนุ 1) (e) จะต้องเหมาะสม โดย
ค้านึงถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการไม่กระท้า หรือการ
อาจไม่กระท้าหน้าที่ของผู้รับ 

                                           
196 Exhibited Animals Act 2015, Section 184 
197 Exhibited Animals Act 2015, Section 185 
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(4) ค้าสั่งต้องชี แจงหรือแจ้งถึงผลลัพธ์ของมาตรา 104 , 160 และ 
161ด้วย 

 
โดยค้าสั่งดังกล่าวอาจระบุวันที่ผู้ตรวจจะเข้าไปตรวจสถานที่ อีกครั งก็ได้198 ส่วน

รูปแบบของค้าสั่งเกี่ยวกับการจัดแสดงสัตว์ดังกล่าวนั นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด199 หากผู้ได้รับ
ค้าสั่งไม่ปฏิบัติตามมีโทษสูงสุด 200 หน่วย  นอกจากนี ผู้ตรวจสอบยังมีอ้านาจในการยึดไว้ซึ่งสัตว์ที่ถูก
จัดแสดง ตามมาตรา 189 หรือยึดตามหมายค้นได้ ตามมาตรา 191 หากบุคคลใดฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด 
100 หน่วย ส่วนสัตว์ที่ถูกยึดมา ผู้บริหารสูงสุดสามารถตัดสินให้ริบสัตว์ที่ถูกยึดมาเป็นของรัฐได้ ตาม
มาตรา 204 

สหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ผ่านสภาคองเกรสในปี 1966 เป็น
กฎหมายที่ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปส้าหรับการดูแลและรักษาสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งจะต้อง
จัดเตรียมไว้ส้าหรับสัตว์การน้าสัตว์มาแสดงต่อสาธารณชน (Exhibited To The Public) สภาคองเก
รสมอบหมายให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 
1966 โดยมีหน่ วยงานบริการตรวจสุขภาพสัตว์และพืช (The Animal and Plant Health 
Inspection Service: APHIS) เป็นหน่วยงานภายในของ USDA ที่รับผิดชอบเรื่องนี 200 ส่วน APHIS มี
อ้านาจแต่งตั งผู้อ้านวยการประจ้าภูมิภาค คือ AC Regional Director โดยอาจเป็นสัตวแพทย์หรือผู้
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบและด้าเนินงานอย่างเป็นทางการของ APHIS ในรัฐหรือรัฐที่
ก้าหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ APHIS (APHIS official) หมายถึง บุคคลใดที่ท้างานโดยกรมที่ได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบสวัสดิภาพสัตว์201  

 
3.2.2 คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาต 

3.2.2.1 ผู้จัดแสดงสัตว์ที่มีสิทธิยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ของต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์  ซึ่งผู้

จัดแสดงสัตว์หรือผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ตลอดจนหน่วยงานของรัฐก็ได้ หากการจัดแสดงสัตว์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ ดังที่ได้

                                           
198 Exhibited Animals Act 2015, Section 186 
199 Exhibited Animals Act 2015, Section 187 
200 Animal and Plant Health Inspection Service, USDA Animal Care (New York, 

NY.: USDA, 2017), p. 1. 
201 Animal Welfare Regulation 2013, Section 1.1 
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อธิบายไว้ในนิยามค้าว่าผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) และนิยามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสัตว์ (Animals 
Exhibition) ตลอดจนค้าว่าเพ่ือการพาณิชย์ ส่วนกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอใบอนุญาตแสดงสัตว์เป็นบุคคล
ธรรมดานั น สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าต้องมีอายุ 18 ปีขึ นไป202  

ออสเตรเลียก้าหนดว่าผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์อาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ203 โดยผู้ยื่นค้า
ขอดังกล่าวอาจเป็นเจ้าของสัตว์ ผู้เช่า ผู้มีใบอนุญาตหรือผู้มีกรรมสิทธิ์อ่ืน ๆ ในสัตว์204 หากมีสัตว์ไว้
เพ่ือการแสดงจะต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์205 เท่านั น ส่วนผู้ยื่นค้าขอหรือผู้บริหารของ
บริษัทที่ยื่นค้าขอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย206 นอกจากนี พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 
ยังให้อ้านาจแก่ผู้อนุมัติในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นค้าขอ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ
ในด้านต่างๆ เช่นเคยถูกปฏิเสธการอนุญาตจัดแสดงสัตว์หรือไม่เพราะเหตุใด หรือผู้ยื่นค้าขอได้ถูก
ระงับหรือยกเลิกค้าขอมาก่อนหรือไม่ หรือผู้ยื่นค้าขอเคยถูกลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดที่
เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่ รวมถึงมีอ้านาจพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถของผู้ยื่นค้าขอว่าสามารถจะจัดแสดงหรือจัดการกับสัตว์ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานที่
กฎหมายก้าหนดหรือไม่207  

นอกจากนั นทั งออสเตรเลียยังก้าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการแสดงสัตว์ไว้ใน 
Australian Animals Welfare Standards and Guidelines (Exhibited Animals – General) ข้อ 
1.1 ว่าผู้ประกอบการแสดงสัตว์ต้องมีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินที่เพียงพอในการจัดการดูแลสัตว์
ตลอดจนต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก้าหนด และต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการจัดการ
ดูแลสัตว์ขณะท้าการแสดง  

ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายของออสเตรเลียให้อ้านาจแก่ผู้บริหารสูงสุดใช้ดุลพินิจในการ
อนุมัติและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต เพราะคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอเหล่านี จะ
ส่งผลถึงความสามารถในการจัดการดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ในอนาคต ดังนั น

                                           
202 Animal welfare Regulation 2013, Section 2.1(a)(1) 
203 Exhibited Animals Act 2015, Section 58 
204 Exhibited Animals Act 2015, Section 16(d) owns or has a lease, licence or 

other proprietary interest in the animal.  
205 Exhibited Animals Act 2015, Section 40  An exhibit licence authorised the 

holder to exhibit and keep an authorised animal in the way stated in the licence. 
206 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section 53 (2) 
207 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section 53 (4) 
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สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจึงให้ความส้าคัญด้านคุณสมบัติผู้จัดแสดงหรือผู้ประกอบการแสดงสัตว์
เหล่านั นเป็นพิเศษ 

3.2.22 ผู้จัดแสดงสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์  
ตามระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ของสหรัฐอเมริกาก้าหนดยกเว้นให้กรณีดังต่อไปนี ไม่ต้อง

ขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ ได้แก่ ร้านค้าปลีกสัตว์เลี ยง (Retail Pet Stores)208 ผู้ขายหรือซื อสัตว์ 
ใด ๆ209 ผู้ขายสุนัขและหรือแมว หรือกรณีเกิดและเติบโตในสถานที่ของตนเพื่อการวิจัย การสอน การ
ทดสอบหรือสถานที่วิจัยใด ๆ210 ผู้ใดที่จัดให้มีการขนส่งหรือขนส่งสัตว์เพียงเพ่ือจุดประสงค์ในการ
เพาะพันธุ์ การแสดงสัตว์สายพันธุ์แท้211 ผู้ใดก็ตามที่ซื อขายหรือขนส่งสัตว์ใด ๆ ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

                                           
208 Animal welfare Regulation 2013, Section 2.1 (a) (3)(i) Retail pet stores. 
209 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 (a) (3)(ii) Any person who sells 

or negotiates the sale or purchase of any animal except wild or exotic animals, dogs, 
or cats, and who derives no more than $500 gross income from the sale of such 
animals during any calendar year and is not otherwise required to obtain a license; 

210 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 (a) (3 ) ( iv) Any person who 
sells fewer than 25 dogs and/or cats per year, which were born and raised on his or 
her premises, for research, teaching, or testing purposes or to any research facility 
and is not otherwise required to obtain a license. This exemption does not extend to 
any person residing in a household that collectively sells 2 5  or more dogs and/or 
cats, regardless of ownership, nor to any person acting in concert with others where 
they collectively sell 25 or more dogs and/or cats, regardless of ownership. The sale 
of any dog or cat not born and raised on the premises for research purposes requires 
a license; 

211 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 (a) (3 ) (v) Any person who 
arranges for transportation or transports animals solely for the purpose of breeding, 
exhibiting in purebred shows, boarding (not in association with commercial 
transportation), grooming, or medical treatment, and is not otherwise required to 
obtain a license; 
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ของอาหาร รวมทั งขนสัตว์212 หรือบุคคลใดก็ตามที่ซื อสัตว์เพ่ือใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ของตัวเอง
เท่านั น และไม่ได้ขายหรือจัดแสดงสัตว์ ไม่จ้าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต213 ในขณะที่อังกฤษก็ก้าหนด
ลักษณะกิจกรรมการแสดงสัตว์ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต (Licensable) คือ การแสดงสัตว์ที่ฝึกไว้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางทหาร (Military) ต้ารวจ (Police) หรือการกีฬา (Sporting)214 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
ผู้จัดแสดง (Exhibitor) ไม่ได้รับประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commerce) จากการแสดงสัตว์ (Exhibition) 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) ที่ต้องขอใบอนุญาตแสดง
สัตว์ (Licensee Exhibitor) ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมอ่ืนๆที่ไม่เข้าข่ายการ
แสดงสัตว์ก็มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมนั นโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสัตว์เลี ยง การประกวดสัตว์ 
(สายพันธุ์แท้) การขนส่งสัตว์ หรือแม้แต่การฝึกสัตว์ ในต่างประเทศก็มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เหล่านั น 

ส่วนออสเตรเลียก็มีการก้าหนดข้อยกเว้นส้าหรับการจัดแสดงสัตว์ดังต่อไปนี ไม่ต้อง
ขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ (Exhibition Licence) อาทิเช่น สัตว์ถูกจัดแสดงแต่เพ่ือจุดประสงค์ทาง
วิทยาศาสตร์  (The Animal is Being Used for Scientific Purposes) สั ตว์ถู กจั ดแสดงเพ่ื อ
จุดประสงค์ของการขาย (The Animal is Displayed for the Purpose of Its Sale) ตลอดจนการ
จัดแสดงสัตว์คุ้มครอง ที่ก้าลังได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือการปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ (Ruturn to the Wild) 
ภายใต้อ้านาจของพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Conservation Act) หรือการจัด
แสดงสัตว์ส้าหรับจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทเชิงนิ เว ศของสายพันธุ์สัตว์นั นแก่
สาธารณชนหรือเพ่ือที่จะสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนั น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์นั น และเพ่ือหารายได้ในน้าไปช่วยเหลือ
ในการดูแลและรักษาสัตว์ที่ก้าลังได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือที่จะปล่อยกลับสู่ป่า การจัดแสดงสัตว์ดังกล่าว ไม่
ต้องขอใบอนุญาต (Exhibition Licence)  

                                           
212 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 (a) (3 )  (vi) Any person who 

buys, sells, transports, or negotiates the sale, purchase, or transportation of any 
animals used only for the purposes of food or fiber (including fur);  

213 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 (a) (3 ) (viii) Any person who 
buys animals solely for his or her own use or enjoyment and does not sell or exhibit 
animals, or is not otherwise required to obtain a license;  

214 Animal Welfare (Licensing of Activities Involving aniamls) (England) 
Regulations 2018, Section 11  
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และยังรวมถึงการจัดแสดงสัตว์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 11 วัน ตัวอย่างเช่นการจัดแสดง
สัตว์ที่งานเกษตรหรือกิจกรรมของชุมชน (Agricultural Show or Community Event) การจัด
แสดงนกขนาดเล็ก ณ ที่ประชุมของสมาคมผู้เลี ยงนกขนาดเล็ก (Displaying Gouldian Finches at 
a Meeting of a Bird Fanciers Association) การจัดแสดงโชว์ (Show) หรือสอนเกี่ยวกับสัตว์สอน
ในห้องเรียน (School Classroom) แต่อย่างไรก็ตามการจัดแสดงสัตว์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 11 วัน
ดังกล่าวหรือการแสดงสัตว์ป่าหากมีจุดประสงค์ในการจัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ (Commercial) 
ด้วยแล้ว ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์  (Exhibition Licence) ด้วย ไม่ ได้รับการยกเว้นตาม
พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 (Exhibited Animals Act 2015)215 แต่อย่างใด 

 
3.2.3 การยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
การยื่นค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ของสหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วย 
1. แบบฟอร์มค้าขอรับใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวผู้

ขอ อาทิเช่นชื่อนามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจ้าตัว เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆของ
ผู้ยื่นค้าขอ ตลอดจนที่อยู่ของสถานที่แสดงสัตว์ซึ่งจะเป็นที่อยู่ที่ถูกระบุไว้ในใบอนุญาต และที่อยู่อ่ืนๆ
ที่เก็บสัตว์ไว้ หรือสถานที่เลี ยงสัตว์ที่เก่ียวข้อง216  

2. บันทึกเก่ียวกับสัตว์ (Records) 
บันทึกเกี่ยวกับสัตว์ คือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการซื อขายหรือการครอบครองสัตว์

ดังกล่าวมา และมีบันทึกเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ ซึ่งในบันทึกจะประกอบไปด้วยชื่อสายพันธุ์ของสัตว์ 
ที่มาของสัตว์ ชื่อพ่อแม่ของสัตว์ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ 
และวัคซนีที่สัตว์ได้รับ 

ในขณะที่ออสเตรเลียก้าหนดว่าการยื่นค้าขอเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก้าหนด217 โดย
เอกสารในการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์จะประกอบไปด้วย 

1. แบบฟอร์มค้าขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ (Application Form) ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลายเซ็นลงนามรับรอง  

2. แผนการจัดแสดงสัตว์ (Management Plan) 
3. กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส้าเนาหลักฐานประจ้าตัวบุคคล218 

                                           
215 Section 10 
216 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.1 
217 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, S 51 
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4. ส่วนกรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบริษัท ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี เพิ่มเติม219 ดังต่อไปนี  
 1)  รายงานการประเมินโดยเอกชน (Private Assessment Report) 
 2)  ข้อมูลการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิจ้านวนพนักงาน  
 3)  ส้าเนาเอกสารที่แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทฉบับปัจจุบัน และ 
 4)  ส้าเนาการจดทะเบียบริษัท (Copy of Registration of a Company) ที่ออกโดย

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Securities & 
Investments Commission: ASIC) 

การประเมินโดยเอกชน (Private Assessment) คือ การตรวจสอบสัตว์ สถานที่หรือที่ซึ่ง
กระท้าโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั งตามค้าขอของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดแสดงเพ่ือที่จะตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของผู้ได้รับอนุญาต220 โดยผู้ประเมินเอกชนจะได้รับการ
แต่งตั งจะต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญที่จ้าเป็นหรือมีประสบการณ์ที่จะกระท้าการ
ประเมินและเตรียมรายงานการประเมิน221แต่เมื่อการด้ารงต้าแหน่งของบุคคลในฐานะผู้ตรวจสอบได้
จบลง บุคคลต้องคืนบัตรประจ้าตัวของตนแก่ผู้บริหารสูงสุดภายใน 21 วัน หลังจากการด้ารงต้าแหน่ง
ได้จบลง222  

ส่วนรายงานการประเมินโดยเอกชน (Private Assessment Report) ตามข้อ 1) ข้างต้น คือ
รายงานที่เกี่ยวกับการประเมินโดยเอกชน ซึ่งจัดตั งขึ นเพ่ือช่วยผู้บริหารสูงสุดในการพิจารณาค้าร้องขอ
ใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตจัดแสดง 

 โดยรายงานการประเมินโดยเอกชนต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี  (1) ชื่อและ
รายละเอียดติดต่อของผู้ได้แต่งตั ง (2) ชื่อและรายละเอียดติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดแสดง (3 ) 
ค้าอธิบายรวมถึงที่อยู่ของแต่ละสถานที่ที่การประเมินโดยเอกชนเกี่ยวข้อง (4) เวลาที่การประเมินโดย
เอกชนได้ถูกกระท้า (5) รายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้ได้รับแต่งตั งได้สังเกตการณ์ว่าเกิดขึ นภายใต้
ใบอนุญาต และกิจกรรมใดๆที่ผู้ได้รับแต่งตั งเชื่ออย่างเหมาะสมว่าได้ถูกกระท้าภายใต้ใบอนุญาตว่า

                                           
218 Application for Interstate Exhibitors Permit (Individual), Retrieved 

December 1, 2019 from  https://www.daf.qld.gov.au/__data/ assets/pdf_file/0008/375 
083/EA210-Application-for-interstate-exhibitors-permit-individual.pdf  

219 Ibid. 
220 Exhibited Animals Act 2015, Section 107 
221 Exhibited Animals Act 2015, Section 113 
222 Exhibited Animals Act 2015, Section 154 
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บุคคลดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ เมื่อกระท้าการสอบโดยเอกชน และ ข้อเท็จจริงและผลที่
ท้าให้ก่อเกิดความเชื่อดังกล่าว   

ความเห็นของผู้ที่ได้รับแต่งตั งว่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละตัวหรือสัตว์แต่ละสายพันธุ์ของสัตว์
ที่ได้รับอนุญาตก้าลังถูกจัดแสดงและจัดการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  และแต่ละสถานที่ซึ่งสัตว์
ที่ได้รับอนุญาตถูกจัดแสดงหรือถูกเก็บไว้หรือคาดว่าจะถูกจัดแสดงหรือจะถูกเก็บไว้เป็นสัตว์ที่ได้รับ
อนุญาตและเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั งเห็นว่าสัตว์ไม่ได้ถูกจัดแสดงหรือ
จัดการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี หรือสถานที่ไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  ต้องให้ เหตุผล
ส้าหรับความเห็นดังกล่าว และข้อเท็จจริงและผลก่อให้เกิดเหตุผลดังกล่าว223 

หากพบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั งเป็นผู้ประเมินโดยเอกชน จัดท้ารายงานการประเมินเท็จหรือ
หลอกลวงในเนื อหา หรือผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตส่งรายงานการประเมินโดยเอกชนที่เป็นเท็จหรือ
หลอกลวง มีโทษสูงสุด 200 หน่วย224 

เอกสารในการยื่นประกอบค้าขอรับใบอนุญาตของสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย 
1. ค้าขอเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก้าหนด 
2. เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง225  
 1)  หนังสือรับรองจากเจ้าของ/ผู้บริหารสถานที่ที่จะจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่าสถานที่จัดแสดงหรือสถานที่เก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดงเป็นของผู้ยื่นค้าขอหรือได้รับอนุญาต
จากผู้เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านั นในการจัดแสดงสัตว์แล้ว  

 2)  ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากส้านักงานสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ NEA 
(National Environment Agency) หรือ Town Council (TC) ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสถานที่แสดงสัตว์อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ได้ 
สิงคโปร์จึงก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อน ซึ่ง
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมก็มีหลักเกณฑ์และมาตรการเพ่ือดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั นผู้จัดแสดงสัตว์จึง
ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือ TC เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบค้าขอที่ส้าคัญชิ นหนึ่ง 

 3)  ส้าหรับการจัดนิทรรศการถาวรต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจาก 
Development Control Division: URA หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Commercial Properties 
Department: HDB) 

                                           
223 Exhibited Animals Act 2015, Section 108 
224 Exhibited Animals Act 2015, Section 109 
225 Animal Exhibition Licence, op. cit. 
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3. แผนการแสดงสัตว์ (Exhibition Plan) ซึ่งประกอบไปด้วย (1) รายละเอียดของผู้จัด
แสดงสัตว์ (2) แผนผังของสถานที่แสดงสัตว์ (พื นที่จัดแสดงสัตว์และบริเวณที่ครอบครอง) (3) 
แผนการออกแบบและการก่อสร้างของที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสวน คอก กรง บ่ อ (4) 
แผนการจัดการและการดูแลสัตว์ ตลอดจนจ้านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (5) โปรแกรมส้าหรับกิจกรรม
การแสดงสัตว์ อาทิการแสดงความสามารถ (Animal Performances) (6) ใบอนุญาตน้าเข้าและ
ใบอนุญ าต Cites จาก Ava’s Animal, Meat & Seafood Regulatory Branch หรือ  Wildlife 
Regulatory Branch (ถ้ามี) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกามีการควบคุมการน้าสัตว์มาแสดงสู่
สาธารณชน เป็นไปตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ากฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 
1966 โดยก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor s) ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับรัฐหรือระดับ
มลรัฐ ต้องขอรับใบอนุญาต โดย USDA ไม่ค้านึงว่า ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจาก
การน้าสัตว์มาแสดงหรือไม่ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง เช่น ฟาร์ม 
กิจกรรมในทางการเกษตร หรือการจัดแสดงสัตว์เลี ยงที่เป็นของเอกชน เช่น สุนัขพันธุ์แท้ แสดงแมว 
รวมถึงการแข่งม้า226 เหล่านี มีกฎหมายเฉพาะในการใช้บังคับ ดังนั นจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตในฐานะผู้
จัดแสดงสัตว์ (License as an Exhibitor)  

ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รัฐน้าระบบใบอนุญาตแสดงสัตว์มาใช้เพ่ือเป็นการ
ควบคุมและก้ากับดูแลการน้าสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในหลายๆรูปแบบ
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตัวให้เด็ก ๆ และผู้ชมสามารถสัมผัส ป้อน
อาหาร หรือถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ได้ โดยสถานที่แสดงสัตว์เหล่านั นเรียกว่าสวนสัตว์เลี ยง (Patting Zoo) 
หรืออุตสาหกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์ขนาดใหญ่เช่นละครสัตว์ (Circus) หรือสวนสัตว์ 
(Zoo) ก็มีเช่นกัน โดยภาครัฐเห็นถึงปัญหาการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบต่าง ๆ จึงได้มี
การควบคุมอุตสาหกรรมการน้าสัตว์มาแสดงดังกล่าวให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีความรับผิดชอบในการจัดการ
ดูแลสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมการแสดงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (การก่อโรคและการแพร่กระจายของโรค) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
(ความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของสัตว์) รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย จึงได้
ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพาณิชย์ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในการจัดการ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่กฎหมายก้าหนดไว้จึงจะได้รับใบอนุญาตและสามารถน้าสัตว์มาแสดงได้ 

                                           
226 Animal Care, Animal Exhibitors (United States Department of Agriculture), 

Retrieved January 4, 2017 from https://www.aphis.usda.gov/publications/animal 
_welfare/content/printable_version/fs_anexhit.pdf  
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โดยรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียมีกฎหมายเฉพาะในการอนุญาตให้น้าสัตว์มาแสดง คือพระราชบัญญัติ
สัตว์ที่ถูกจัดแสดง (Exhibited Animals Act 2015) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ก้าหนดความรับผิดชอบ
ทั่วไปแก่บุคคลซึ่งจัดแสดงหรือจัดการซึ่งสัตว์ที่ถูกจัดแสดงเพ่ือถูกป้องกันหรือท้าให้เหลือน้อยที่สุดซึ่ง
ความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงและการจัดการสัตว์ที่ถูกจัดแสดง และ 
(2) บังคับให้มีการต้องได้รับอ้านาจในการอนุญาตให้สัตว์บางชนิดถูกจัดแสดงได้ และ(3) ก้าหนดความ
รับผิดชอบเพ่ิมเติมแก่บุคคลซึ่งจัดแสดงหรือจัดการสัตว์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้อ้านาจว่าด้วยสัตว์ที่ถูก
จัดแสดง และ (4) ก้าหนดให้มีการติดตามและการบังคับใช้ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  และ 
(5) ก้าหนดให้มีกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบุคคลภายใต้พระราชบัญญัตินี  
และ (6) ก้าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดท้าแนวทางการใช้พระราชบัญญัตินี และวิธีการที่บุคคลจะปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี   

ส่วนสิงคโปร์นั นมีข้อก้าหนดห้ามใช้สถานที่ใด ๆ ในการจัดแสดงสัตว์หรือนก ยกเว้นได้รับ
ใบอนุญาตจาก Ava227 ที่ออกให้โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ Animals And Birds (Pet Shop And 
Exhibition) Rules 2004 ข้อ 4 และเงื่อนไขต่าง ๆ ของใบอนุญาตนั น 228 โดยวิธีการยื่นค้าขอ
ใบอนุญาตของสิงคโปร์ สามารถท้าได้โดยผู้ยื่นค้าขอต่ออธิบดีในรูปแบบและวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 229 
โดยวิธีการหนึ่งที่สิงคโปร์เลือกใช้คือการยื่นค้าขอออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Licenceone (Ava E-
Licensing) พร้อมด้วยแนบเอกสารประกอบทั งหมดที่ระบุไว้  และช้าระค่าธรรมเนียม เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอและเอกสารแล้วก็ตรวจสอบประมวลผลค้าขอและเอกสารทั งหมดที่ส่งมา หาก
ครบถ้วนถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะออกมาท้าการตรวจสอบสถานที่แสดงสัตว์ว่าได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านการน้าสัตว์มาแสดงหรือไม่ โดยระยะเวลาในการขอใบอนุญาตแสดงสัตว์
ของสิงคโปร์รวมทั งการตรวจสอบสถานที่แสดงสัตว์ จะใช้เวลาเพียง 4 วันท้าการก็สามารถออก
ใบอนุญาตให้กับผู้ขอได้ แต่อย่างไรก็ตามใบอนุญาตจะออกเมื่อผู้ขอลงนามใน “หนังสือรับรองการ

                                           
227 Singapore Government, Animal Exhibition, Retrieved July 22, 2017 from  

http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/animal-related-
businesses/animal-exhibitions  

228 Animals and birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, rule 3  No person 
shall use any premises as a pet shop, or for any exhibition or distribution of animals 
or birds, except in accordance with a valid licence issued by the Director-General 
under rule 4 and in accordance with the conditions, if any, of that licence. 

229 Animals and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, Rule 4 Application 
for and issue of licence.   
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ประกอบธุรกิจ” (Letter of Undertaking) เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตให้แสดงนิทรรศการ
สัตว์ (Animal Exhibition Licence Conditions)230 

 

3.3 เงื่อนไขการอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 

3.3.1 เงื่อนไขการอนุญาต 
3.3.1.1 การประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตครั งแรก ต้องได้รับการตรวจสอบ โดย 

APHIS ก่อน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่
กฎหมายก้าหนด และมาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้ก่อนที่ APHIS จะออกใบอนุญาต หากการตรวจสอบ
ครั งแรกพบว่าสัตว์ หรือสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวก ยานพาหนะ และอุปกรณ์หรือการ
บันทึกอ่ืน ๆ ของผู้ยื่นค้าขอไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของบทย่อยนี  APHIS จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่ และมาตรการแก้ไขที่ต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ น เป็นไปตามกฎระเบียบ
และมาตรฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ผ่านการตรวจสอบครั งแรกจะมีโอกาสแก้ไขเพ่ิมเติมได้อีกสอง
ครั ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน โดยผ่านการตรวจสอบครั งที่สอง
จาก APHIS แต่ผู้ยื่นค้าขอต้องขอให้ด้าเนินการตรวจสอบครั งที่สอง และต้องมีการตรวจสอบครั งที่
สามภายใน 90 วันหลังจากการตรวจสอบครั งแรก หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ผ่านการตรวจสอบหรือไม่
ขอให้มีการตรวจสอบอีกครั งภายในระยะเวลา 90 วัน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเสียค่าธรรมเนียมการขอ
และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตอีกครั งเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่การตรวจสอบครั งที่สามไม่ผ่าน
หรือหมดอายุของเวลาที่จะขอตรวจสอบครั งที่สาม การออกใบอนุญาตจะถูกปฏิเสธจนกว่าผู้ยื่นค้าร้อง
จะแสดงให้เห็นว่าสัตว์ หรือสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวก ยานพาหนะ อุปกรณ์และการ
บันทึกอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องได้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทั งหมดที่ก้าหนดไว้231 เพ่ือให้การตรวจสอบ

                                           
230 Animals and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, Rule 4 , (1)(a) the 

appropriate fee specified in the Schedule. 
231 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.3(b) Each applicant for an initial 

license must be inspected by APHIS and demonstrate compliance with the 
regulations and standards, as required in paragraph (a) of this Section , before APHIS 
will issue a license. If the first inspection reveals that the applicant's animals, 
premises, facilities, vehicles, equipment, other premises, or records do not meet the 
requirements of this subchapter, APHIS will advise the applicant of existing 



 
 

165 

ของ APHIS เป็นไปโดยสะดวก ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ขอใบอนุญาตครั งแรก จะต้องไม่เข้าไปก้าวก่าย 
ข่มขู่ ละเมิด (รวมถึงการล่วงละเมิดด้วยวาจา) หรือคุกคามเจ้าหน้าที่ของ APHIS ในการปฏิบัติ
หน้าที่232 

ส่วนการเข้าถึงและตรวจสอบสัตว์ตลอดจนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย233  

1)  ผู้จัดแสดงจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ APHIS เข้าตรวจสอบข้อมูลและ
สถานที่ในช่วงเวลาท้าการ (1) เข้าสู่สถานที่ประกอบธุรกิจ (2) ตรวจสอบบันทึกที่ต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติและข้อบังคับในส่วนนี  (3) ท้าส้าเนาบันทึก (4) ตรวจสอบและถ่ายภาพสิ่งอ้านวย
ความสะดวกทรัพย์สินและสัตว์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ APHIS พิจารณาว่าจ้าเป็นต่อการบังคับใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบและมาตรฐานในหมวดย่อยนี  และ (5) จัดท้าเอกสารโดยการ
ถ่ายภาพและวิธีอ่ืน ๆ เงื่อนไขและส่วนที่ไม่ปฏิบัติตาม 

2)  ผู้จัดแสดงมีหน้าที่ในการจัดเตรียมห้อง โต๊ะ หรือสิ่งจ้าเป็นในการ
อ้านวยความสะดวกส้าหรับการตรวจสอบบันทึกข้อมูล (Records) และสถานที่แสดงสัตว์ ตลอดจน
สัตว์ที่ผู้จัดแสดงมีอยู่ให้พร้อมส้าหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ APHIS ในการเข้ามาตรวจสอบ 

                                           
deficiencies and the corrective measures that must be completed to come into 
compliance with the regulations and standards. An applicant who fails the first 
inspection will have two additional chances to demonstrate his or her compliance 
with the regulations and standards through a second inspection by APHIS. The 
applicant must request the second inspection, and if applicable, the third inspection, 
within 90 days following the first inspection. If the applicant fails inspection or fails to 
request re-inspections within the 90-day period, he or she will forfeit the application 
fee and cannot reapply for a license for a period of 6 months from the date of the 
failed third inspection or the expiration of the time to request a third inspection. 
Issuance of a license will be denied until the applicant demonstrates upon 
inspection that the animals, premises, facilities, vehicles, equipment, other premises, 
and records are in compliance with all regulations and standards in this subchapter.  

232 Animal Welfare Regulation 2013, Section  2.4 A licensee or applicant for an 
initial license shall not interfere with, threaten, abuse (including verbally abuse), or 
harass any APHIS official in the course of carrying out his or her duties.  

233 Animal Welfare Act, Section 2.126 
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ผลของการถูกปฏิเสธค้าขอหรือไม่ผ่านการประเมิน 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่า ผู้ยื่นค้าขอใบอนุญาตที่ถูกปฏิเสธอาจร้องขอการพิจารณา

คดีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่บังคับใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการแสดงหรือเหตุผลที่ไม่ควรปฏิเสธค้าขอ
อนุญาต การปฏิเสธใบอนุญาตจะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการตัดสินใจตามกฎหมายขั นสุดท้าย 
หากการปฏิเสธใบอนุญาตถูกยึดถือ ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจขอใบอนุญาตอีกครั งได้ 1 ปีนับจากวันที่
ค้าสั่งสุดท้ายที่ปฏิเสธค้าขอถึงท่ีสุดยกเว้นกรณีที่ค้าสั่งดังกล่าวระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน234 

ในขณะที่ออสเตรเลีย ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ก้าหนดว่าหากมี
ค้าร้องขอใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ และผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าการประเมินอย่างเป็นทางการมีความ
จ้าเป็นในการพิจารณาตัดสินค้าร้องขอ ผู้บริหารสูงสุดสามารถขอให้มีการออกประเมินอย่างเป็น
ทางการในสถานที่แสดงสัตว์ใด้ โดยการแจ้งให้มีการประเมินอย่างเป็นทางการแก่ผู้ร้องขอภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อย 30 วัน หากผู้ร้องขอไม่อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบ (inspectors) เข้า
ประเมินสถานที่แสดงสัตว์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ถือว่าผู้ร้องขอได้ถอนค้าร้องขอใบอนุญาตจัด
แสดงสัตว์ แต่กรณีท่ีผู้ร้องขอยินยอมอนุญาตให้เข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ต้องท้าค้ายินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งให้ผู้บริหารสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วันเท่านั น หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าต้อง
ประเมินจากผู้บริหารสูงสุด235 

หากมีการอนุญาตให้เข้าประเมินอย่างเป็นทางการ ผู้ต้รวจสอบสามารถท้าการ
ตรวจสอบ เพื่อประเมินสัตว์ สถานที่หรือเก่ียวข้องกับการแสดงสัตว์ด้วย236 

3.3.1.2 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นว่า สถานที่ของตนและ

สัตว์มีสิ่งอ้านวยความสะดวก ยานพาหนะ อุปกรณ์ หรือสถานที่อ่ืนที่ใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ ใน

                                           
234 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.11(b) An applicant whose 

license application has been denied may request a hearing in accordance with the 
applicable rules of practice for the purpose of showing why the application for 
license should not be denied. The license denial shall remain in effect until the final 
legal decision has been rendered. Should the license denial be upheld, the applicant 
may again apply for a license 1 year from the date of the final order denying the 
application, unless the order provides otherwise.  

235 Exhibited Animals Act 2015, Section  55 
236 Exhibited Animals Act 2015, Section  103 (2) 
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การด้าเนินธุรกิจ เป็นไปตามข้อก้าหนดและมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 237 จึงจะออกใบอนุญาตให้ แต่
ใบอนุญาตจะไม่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่238  

1. ไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของ Animal welfare Regulation 2013 มาตรา 2.1 
2.2 2.3 และ 2.4 และยังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2.6 และ  

2. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือมาตรฐานใด ๆ ในหมวดย่อยนี   
3. กรณีท่ีใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือถูกระงับตามที่ก้าหนดไว้ใน มาตรา 2.10  

                                           
237 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.3 (a) Each applicant must 

demonstrate that his or her premises and any animals, facilities, vehicles, equipment, 
or other premises used or intended for use in the business comply with the 
regulations and standards set forth in parts 2 and 3 of this subchapter. Each applicant 
for an initial license or license renewal must make his or her animals, premises, 
facilities, vehicles, equipment, other premises, and records available for inspection 
during business hours and at other times mutually agreeable to the applicant and 
APHIS, to ascertain the applicant's compliance with the standards and regulations. 

238 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.11(a) A license will not be 
issued to any applicant who: (1) Has not complied with the requirements of 
SectionSection 2.1, 2.2, 2.3, and 2.4 and has not paid the fees indicated in Section 
2.6; (2) Is not in compliance with any of the regulations or standards in this 
subchapter; (3) Has had a license revoked or whose license is suspended, as set forth 
in Section 2.10; (4) Has pled nolo contendere (no contest) or has been found to have 
violated any Federal, State, or local laws or regulations pertaining to animal cruelty 
within 1 year of application, or after 1 year if the Administrator determines that the 
circumstances render the applicant unfit to be licensed; (5) Is or would be operating 
in violation or circumvention of any Federal, State, or local laws; or (6) Has made any 
false or fraudulent statements or provided any false or fraudulent records to the 
Department or other government agencies, or has pled nolo contendere (no contest) 
or has been found to have violated any Federal, State, or local laws or regulations 
pertaining to the transportation, ownership, neglect, or welfare of animals, or is 
otherwise unfit to be licensed and the Administrator determines that the issuance of 
a license would be contrary to the purposes of the Act. 
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4. ผู้ขอได้ให้ค้ามั่นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นค้าร้องหรือหลังจาก 1 ปีถ้าผู้ดูแลเห็นว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เหมาะที่จะได้รับใบอนุญาต  

5. มีหรือจะปฏิบัติการในการละเมิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งชาติ รัฐหรือ
ท้องถิ่นใด ๆ หรือ  

6. มีการแถลงการณ์ที่ผิดหรือหลอกลวงหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงต่อ
กรม หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ หรือได้ให้ค้ามั่นว่าจะไม่ละเมิดหรือถูกพบว่าละเมิดกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่ง การเป็นเจ้าของ การละเลย หรือสวัสดิ
ภาพของสัตว์ หรือไม่เหมาะสมที่จะได้รับอนุญาต และ APHIS เห็นว่าการออกใบอนุญาตจะขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ 

ในขณะที่ออสเตรเลีย การพิจารณาตัดสินค้าร้องขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์นั น 
ผู้บริหารสูงสุดมีอ้านาจ พิจารณาอนุมัติค้าร้องขอ หรืออนุมั ติค้าร้องขอ พร้อมก้าหนดเงื่อนไข หรือ
ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอก็ได้239 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี  

1. เกณฑ์ท่ัวไปส้าหรับการตัดสินค้าร้องขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ดังต่อไปนี 240 
 1)  ผู้บริหารสูงสุดสามารถอนุมัติค้าร้องขอ ไม่ว่าจะโดยมีหรือปราศจากเง่ือนไข

ได้เฉพาะต่อเมื่อ  ผู้ร้องขอเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและผู้บริหารสูงสุดพึงพอใจว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลที่
เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาตแสดงตามที่ได้ร้องขอมา และเห็นชอบกับแผนการจัดการส้าหรับการจัด
แสดงและการจัดการสัตว์แต่ละชนิดหรือสัตว์แต่ละสายพันธุ์  

  2)  ผู้บริหารสูงสุดสามารถเห็นชอบแผนการจัดการได้เฉพาะเมื่อพึงพอใจว่า 
สัตว์ที่ได้รับอนุญาตที่ถูกเสนอ จะถูกจัดแสดงและจัดการภายใต้แผนการจัดการ ในวิธีการซึ่งมีป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการจัดการหรือการจัดแสดงสัตว์ 

2. เกณฑ์เฉพาะส้าหรับการจัดแสดงสัตว์ในที่อยู่พักอาศัยเดียวกับคน 
หากค้าร้องขอเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงในสถานที่หรือส่วนหนึ่งของสถานที่ซึ่งใช้

ส้าหรับจุดประสงค์เพ่ือการพักอาศัย ผู้บริหารสูงสุดสามารถอนุมัติค้าขอได้เฉพาะเมื่อผู้ร้องขอ 
 1)  เป็นเจ้าของหรือมีอ้านาจอยู่อาศัยในสถานที่อยู่อาศัยดังกล่าวทั งหมดหรือ

ส่วนหนึ่ง และ 
 2)  ได้ให้การอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริหารสูงสุด ส้าหรับการให้

ตรวจสอบเข้าไปยังสถานที่ หรือส่วนหนึ่งของสถานที่ภายใต้มาตรา 69 (1) (g) 

                                           
239 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, s57 
240 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, s58 
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3. เกณฑ์เฉพาะส้าหรับการจัดแสดงตั งแต่สองสถานที่ขึ นไป 
หากค้าร้องขอเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงหรือจัดการสัตว์หนึ่งตัวหรือมากกว่านั น ใน

สถานที่สองสถานที่ขึ นไป ผู้บริหารสูงสุดสามารถอนุมัติค้าร้องขอได้เฉพาะเมื่อพึงพอใจว่า241 
 1)  การจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์ในแต่ละสถานที่ มีการจัดการโดยสัมพันธ์

กัน และ 
 2)  บุคคลเดียวกัน (ผู้ดูแลที่ถูกก้าหนด) จะมีการดูแลและควบคุมสัตว์เป็น

รายวันในแต่ละสถานที่ และ 
 3)  ที่ตั งของแต่ละสถานที่ ท้าให้การดูแลและการควบคุมสัตว์ร่วมกันเป็น

รายวัน โดยผู้ดูแลที่ถูกก้าหนดนั นสามารถเป็นไปได้ 
ส่วนผลของการถูกปฏิเสธค้าขอหรือไม่ผ่านการประเมิน พบว่าที่ออสเตรเลีย หาก

ผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธที่จะอนุมัติค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์หรือตัดสินที่จะอนุมัติค้าร้องขอโดยมี
เงื่อนไขเพ่ิมเติมจากที่ได้ร้องขอมา ผู้บริหารสูงสุดต้องให้การแจ้งข้อมูลส้าหรับการตัดสินนั นแก่ผู้ร้อง
ขอ242 ให้ถือว่าผู้บริหารสูงสุดได้ปฏิเสธที่จะอนุมัติค้าร้องขอ หากผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ตัดสินค้าร้องขอ
ภายใน 40 วัน หลังจากที่ผู้บริหารสูงสุดได้รับข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมหรือความยินยอมในการให้
ผู้ตรวจเข้าตรวจสอบสถานที่แสดง243 

ในขณะที่สิงคโปร์ให้อ้านาจแก่อธิบดีอาจปฏิเสธที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 
ถ้า244 

1. ผู้ยื่นค้าขอหรือหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือถ้าผู้ยื่นค้าขอเป็นนิติบุคคลและปรากฏ
ว่า กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท มีลักษณะดังต่อไปนี  (1) เคยถูกตัดสินว่า กระท้าความผิดตาม 

                                           
241 AEE, S60 
242 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015,s61 
243 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015,s62 
244 Animals and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, Rule 4, (5) (a) the 

applicant or one of his partners or, if the applicant is a body corporate, one of its 
directors- (i) had previously been convicted of an offence under the Act; or (ii) had 
previously held a licence issued under the Act and the licence was subsequently 
suspended or revoked under Section  62 of the Act; or (b) in the opinion of the 
Director-General, the premises in respect of which the licence is being applied for are 
not suitable for use as a pet shop or for any exhibition or distribution of animals or 
birds. 
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Animals and Birds Act หรือ  (2 ) เคยได้ ใบอนุญ าต  ภายใต้  Animals and Birds Act และ
ใบอนุญาตดังกล่าวถูกระงับในภายหลังหรือถูกยกเลิกตาม มาตรา 64 แห่ง Animals and Birds Act 
หรือ 

2. ในความเห็นของ AVA เห็นว่า สถานที่ที่มีการใช้ใบอนุญาตไม่เหมาะสมส้าหรับ
ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 

นอกจากนั นสิงคโปร์ยังได้ก้าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการอนุญาต ดังต่อไปนี  หากไม่
ปฏิบัติตามอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

1. เงื่อน ไขด้ านที่ อยู่ อาศัยของสัตว์และสิ่ ง แวดล้อม (Animal Housing & 
Environment) ประกอบด้วย245  1) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องจัดให้มีพื นที่ว่างที่เพียงพอส้าหรับสัตว์ที่
จะเคลื่อนไหวตัวได้อย่างอิสระ สะดวกสบาย และมีพื นที่ส้าหรับพักผ่อน ส่วนที่เหลือต้องมีพื นที่ว่าง
ส้าหรับอาหารและอุปกรณ์น ้า 2) ไม่มีความแออัดยัดเยียดส้าหรับสัตว์ที่อยู่ด้วยกัน 3) ต้องมีท่ีพักอาศัย
เพียงพอ 

2. เงื่อนไขด้านการจัดการสัตว์และการดูแลสุขภาพ (Animal Management & 
Healthcare) ประกอบด้วย 246 1) สัตว์ที่น้ามาแสดงต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสภาพที่ดี สัตว์ที่ป่วย 
(Sick) เป็นโรค (Diseased) หรือได้รับบาดเจ็บ (Injured) ต้องเอาออกจากงานแสดงสัตว์นั น และต้อง
ได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต 2) สัตว์ที่น้ามาแสดงต้องมีอายุที่เหมาะสมและหย่านม
แล้วอย่างถูกต้อง 3) สัตว์ที่ตั งท้องหรือยังให้นมลูกเล็กอยู่ต้องไม่น้ามาจัดแสดง 4) การแสดงสุนัขและ
แมว ต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั ง การฉีดวัคซีนครั งแรกต้องได้รับไม่ต่้ากว่า อายุ 6 
สัปดาห์ และวัคซีนครั งที่สองไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนแสดง/ขาย ต้องมีบัตรฉีดวัคซีนพร้อมส้าหรับ
การตรวจสอบ 5) ต้องมีการจัดเตรียมน ้าดื่มที่สะอาดไว้ตลอดเวลา หรือตามความเหมาะสม 

3. การศึกษาของสาธารณชน (Public Education)247 
งานแสดงต้องมีสาระส้าคัญเพ่ือการศึกษาของสาธารณชน ทั งวัตถุประสงค์และ

โปรแกรมที่เน้นประเด็นต่าง ๆ เช่น สวัสดิภาพสัตว์ และการเป็นเจ้าของสัตว์เลี ยงที่มีความรับผิดชอบ 

                                           
245 Agri-Food & Veterinary Authority, Conditions, Animal Housing & 

Environment, C.1-C.3, Retrieved April 25, 2017, http://www.ava.gov.sg/docs/default-
source/tools-and-resources/resources-for-businesses/010704-animal-exhibition.pdf? 
sfvrsn=2 

246 Agri-Food & Veterinary Authority, CONDITIONS, ANIMAL MANAGEMENT & 
HEALTHCARE C.4-C.8.  

247 Agri-Food & Veterinary Authority, CONDITIONS, PUBLIC EDUCATION C.9. 
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4. ข้อก้าหนดทางกฎหมายอื่น ๆ (Other Regulatory Requirements)248 เช่น 1) 
เฉพาะชนิด และจ้านวนสัตว์ ส้าหรับสายพันธุ์ของสัตว์ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั นที่จะต้องอยู่ใน
สถานที่จัดแสดง 2) สัตว์ใน CITES ไม่สามารถแสดงได้ถ้าไม่มีเอกสารอนุญาตไว้โดยเฉพาะ 3) ต้องไม่มี
การขายหรือให้สัตว์ทั งในระหว่างการจัดนิทรรศการหรือเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 4) หากสัตว์ใช้
ในการแสดงหรือเล่นละคร ต้องปฏิบัติตาม "เงื่อนไขส้าหรับการแสดงสัตว์" (Conditions for Animal 
Performances) สัตว์ต้องไม่ถูกบังคับให้แสดงท่าทางท่ีผิดธรรมชาติส้าหรับสัตว์ 

 
3.3.2 การต่อใบอนุญาตและการโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาต  
ในส่วนของการต่อใบอนุญาตแสดงสัตว์จะประกอบไปด้วย ระยะเวลาในการอนุญาต การต่อ

ใบอนุญาต การขอยกเลิกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
3.3.2.1 ระยะเวลาในการอนุญาต 
กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ก้าหนดอายุของใบอนุญาตแสดงสัตว์ 1 ปี ส่วนอายุ

ใบอนุญาตแสดงสัตว์ของออสเตรเลีย ก้าหนดว่าใบอนุญาตแสดงสัตว์มีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยใบอนุญาตแสดงสัตว์ (exhibition licence) แต่มีระยะเวลาอนุญาตในการ
อนุญาตได้ไม่เกิน 3 ปี249 ในขณะที่อายุใบอนุญาตแสดงสัตว์ของสิงคโปร์ มีระยะเวลาในการอนุญาตไม่
เกิน 3 ปี 

3.3.2.2 การต่อใบอนุญาต 
1)  การต่อใบอนุญาต สหรัฐอเมริกา 

(1) บุคคลที่ได้รับอนุญาตต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตต่ออายุและ
แบบฟอร์มรายงานประจ้าปี (แบบฟอร์ม APHIS 7003) ตามที่ก้าหนดในมาตรา 2.7 และช้าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ทั งต้องช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ การไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดในการรายงานประจ้าปีหรือช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ในหรือก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตจะท้าให้ใบอนุญาตสิ นสุดลงโดยอัตโนมัติ250 

                                           
248 Agri-Food & Veterinary Authority, CONDITIONS, OTHER REGULATORY 

REQUIREMENTS C.10-C.13. 
249 Exhibited Animals Act 2015, Section  6 8  ( 1 )  (1) An exhibited animal 

authority remains in force, unless sooner suspended or cancelled, for the term 
decided by the chief executive and stated in the authority. 

250 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.5(b) Any person who is licensed 
must file an application for a license renewal and an annual report form (APHIS Form 
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(2) ผู้ใดมีความประสงค์จะขอใบอนุญาตใหม่หลังจากใบอนุญาตเดิม
ได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติตามขั นตอนที่ใช้บังคับกับผู้ขอใหม่ส้าหรับใบอนุญาตที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 2.1251 

สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่า APHIS จะต่ออายุใบอนุญาตได้หลังจากที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได้รับการรับรอง โดยการลงนามในแบบฟอร์มค้าขอ ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่อไป โดย APHIS จะจัดท้าส้าเนาของกฎระเบียบและ
มาตรฐานที่บังคับใช้ให้แก่ผู้ยื่นค้าขอเมื่อมีการร้องขอ252 

ในแต่ละปีภายใน 30 วันก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องยื่นค้าร้องต่ออธิบดีภูมิภาคของ AC เพ่ือขอต่ออายุใบอนุญาตและรายงานประจ้าปีตาม
แบบฟอร์มที่ AC Regional Director253 โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดแสดงจะต้องระบุไว้ใน

                                           
7003), as required by Section 2.7 of this part, and pay the required annual license 
fee. The required annual license fee must be received in the appropriate Animal 
Care regional office on or before the expiration date of the license or the license will 
expire and automatically terminate. Failure to comply with the annual reporting 
requirements or pay the required annual license fee on or before the expiration date 
of the license will result in automatic termination of the license. 

251 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.5(c) Any person who seeks the 
reinstatement of a license that has been automatically terminated must follow the 
procedure applicable to new applicants for a license set forth in Section 2.1.  

252 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.2  (b) Application for license 
renewal. APHIS will renew a license after the applicant certifies by signing the 
application form that, to the best of the applicant's knowledge and belief, he or she 
is in compliance with the regulations and standards and agrees to continue to 
comply with the regulations and standards. APHIS will supply a copy of the 
applicable regulations and standards to the applicant upon request. 

253 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.7(a) Each year, within 30 days 
prior to the expiration date of his or her license, a licensee shall file with the AC 
Regional Director an application for license renewal and annual report upon a form 
which the AC Regional Director will furnish to him or her upon request.  
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ค้าขอต่ออายุใบอนุญาตและรายงานประจ้าปีจ้านวนสัตว์ (Report the Number of Animals) ที่เป็น
เจ้าของเพ่ือไว้ใช้ในการแสดง รวมทั งที่เช่า254   

2) การต่อใบอนุญาตของออสเตรเลีย 
 ค้าร้องขอส้าหรับการต่ออายุหรือการคืนสภาพของใบอนุญาตจัดแสดง255 

(1) ผู้ถือใบอนุญาตจัดแสดงสามารถยื่นต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะต่อ
ใบอนุญาตได้ ไม่เร็วกว่า 6 เดือน และไม่ช้ากว่า 3 เดือน ก่อนที่ระยะเวลาของใบอนุญาตนั นจะหมดลง 
(ระยะเวลาต่ออายุ) 

(2) ผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้ถือใบอนุญาตคนก่อน สามารถร้องขอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหลังจากหมดระยะเวลาต่อใบอนุญาตจนกระทั่ง 3 เดือน หลังจากระยะเวลาของ
ใบอนุญาตหมดลง เพ่ือที่จะ (a) ต่อใบอนุญาต หรือ (b) หากใบอนุญาตหมดอายุลง การคืนสภาพของ
ใบอนุญาต 

(3) ค้าร้องขอส้าหรับการต่ออายุหรือการคืนสภาพของใบอนุญาต ต้อง
อยู่ในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ และ 

(4) ค้าขอสามารถมาพร้อมกับซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั งสองอย่างของ
รายการนี  (a) แผนการจัดการใหม่ (b) รายการการประเมินโดยเอกชน ส้าหรับการจัดแสดงและการ
จัดการสัตว์ที่ ตามมาตรา 108  

3.3.2.3 การโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาต 
1) การโอนใบอนุญาตสหรัฐอเมริกา 
ใบอนุญาตจะออกให้เป็นการบุคคลและเฉพาะสถานที่ที่ก้าหนดไว้เท่านั น 

ใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่สามารถโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ และไม่สามารถน้าไปใช้งาน
ในสถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต256 

                                           
254 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.7(d) A person licensed as an 

exhibitor shall set forth in his or her license renewal application and annual report 
the number of animals owned, held, or exhibited by him or her, including those 
which are leased, during the previous year or at the time he signs and dates the 
report, whichever is greater. 

255 Exhibited Animals Act 2015, Section 87 
256 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.5 (d) Licenses are issued to 

specific persons for specific premises and do not transfer upon change of ownership, 
nor are they valid at a different location. 
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2) การโอนใบอนุญาตออสเตรเลีย 
อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดแสดงและผู้ที่จะรับโอนใบอนุญาตในอนาคต 

สามารถร่วมกันร้องขอต่อผู้บริหารสูงสุดตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 เพ่ือให้มีการโอน
ใบอนุญาตแก่ผู้รับโอนในอนาคตได้ โดยท้าเป็นค้าร้องขอตามรูปแบบที่กฎหมายก้าหนดและมี
ค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ระบุไว้โดยข้อบังคับ257 

ส่วนการตัดสินค้าร้องขอโอนใบอนุญาตแสดงสัตว์ ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มี
อ้านาจพิจารณาค้าร้องขอที่มาตรา 98 โดยผู้บริหารสูงสุดสามารถตัดสินที่จะโอนใบอนุญาตจัดแสดง
ตามค้าขอได้เฉพาะหากเมื่อพึงพอใจว่า  

(1) ผลของการโอนใบอนุญาตแสดงสัตว์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัว
บุคคลทีเ่ป็นหลักในการจัดแสดงสัตว์หรือบุคคลที่จัดการดูแลสัตว์ตามท่ีได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต
จัดการสัตว์เดิม  

(2) ผู้รับโอนเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาต  
(3) เพ่ือตัดสินใจว่าผู้รับโอนเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาต

หรือไม่ ผู้บริหารสูงสุดสามารถพิจารณาประเด็นในมาตรา 53 ได้   
(4) ผู้บริหารสูงสุดสามารถโอนใบอนุญาตจัดแสดงโดยการให้ผู้รับโอนซึ่ง

ใบอนุญาตจัดแสดงใหม่ 
(5) ให้ถือว่าผู้บริหารสูงสุดได้ปฏิเสธที่จะโอนใบอนุญาตจัดแสดง หาก

ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ตัดสินค้าร้องขอภายใน 30 วันหลังจากท่ีผู้บริหารสูงสุดได้รับค้าร้องขอดังกล่าว 
(6) หากผู้บริหารสูงสุดตัดสินที่จะปฏิเสธการโอนใบอนุญาตจัดแสดง 

ผู้บริหารสูงสุดต้องแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบข้อมูลส้าหรับการตัดสิน258 
(7) หากค้าร้องขอถือว่าถูกปฏิเสธภายใต้อนุ (5) ผู้ร้องขอมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

การแจ้งเตือนว่าด้วยข้อมูลส้าหรับการตัดสินโดยผู้บริหารสูงสุดได ้
3) การโอนใบอนุญาตของสิงคโปร์  
ผู้รับใบอนุญาตโอนหรือขายกิจการแสดงสัตว์ให้บุคคลอื่น จะต้องท้าค้าร้องขอ

โอนใบอนุญาตไปยังบุคคลที่ซื อกิจการนั น ๆ มาเป็นของตัวเอง 
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะโอนหรือมอบสิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืน 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก AVA ไม่ได2้59 

                                           
257 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section  98 
258 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section  99 
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3.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดแสดงสัตว์ 

 ผู้จัดแสดงสัตว์และผู้ดูแลสัตว์มีหน้าที่ในการจัดการดูแลสัตว์ โดยตั งอยู่บนพื นฐานของสวัสดิ
ภาพสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้ดูแลสัตว์ดังกล่าวร่วมถึง ผู้เป็นเจ้าของ ผู้เช่าสัตว์ ผู้มี
กรรมสิทธิ์ ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ตลอดจนลูกจ้างของผู้ดูแลสัตว์ ตาม
พระราชบัญญัติการดูแลและคุ้มครองสัตว์ พ.ศ. 2001 (Animal Care and Protection Act 2001) 
มาตรา 17 ก้าหนดให้ผู้ดูแลสัตว์มีหน้าที่ดูแลสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี  (1) 
ให้อาหารและน ้า (2) การจัดหาที่พักหรือสภาพความเป็นอยู่ (3) ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
แสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (4) การรักษาโรคและการบาดเจ็บ (5) การดูแลที่เหมาะสมต้อง
ค้านึงถึงชนิดของสัตว์สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เช่นอายุและที่อยู่ของสัตว์และขั นตอนใดที่เหมาะสม 
หากตรวจพบว่ามีการีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษสูงสุดถึง 300 หน่วย หรือและ
จ้าคุก 1 ปี 

ในขณะที่สิงคโปร์ กฎหมายก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสัตว์ที่จะแสดง หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขอาจ
ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนสามารถฟ้องร้องด้าเนินคดีกับผู้ได้รับอนุญาตได้ หากสัตว์ที่จัด
แสดงเกิดความทุกข์ทรมาน หรือมีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ น โดยอธิบดีเกษตรอาหารและสัตวแพทย์ 
(Director-General, Agri-Food & Veterinary Services) ซึ่งหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 260 (1) ต้องมั่นใจว่าสัตว์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในสภาพดี ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด (2) 
ต้องมั่นใจว่าสัตว์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สะอาดและสะดวกสบาย (3) ต้องมั่นใจว่าสัตว์ได้รับการดูแล

                                           
259 Animals and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, Rule 5 Transfer of 

licence.   
260 Agri-Food & Veterinary Authority, Responsibilities of the Licensee, 

Retrieved April 25, 2017 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-
resources/resources-for-businesses/010704 -animal-exhibition.pdf?sfvrsn=2 ; The licensee 
shall: 1. ensure that the animals are healthy and in good condition; 2. ensure that 
the animals are exhibited in good living conditions that are clean and comfortable; 3. 
ensure that the animals are managed properly, given enough rest and not subjected 
to stress; 4. ensure that animals are safely confined; 5. ensure there is no sale or 
giving away of animals; 6. ensure that all exhibitors comply with the conditions; 7. 
promote animal welfare and responsible pet ownership,  
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อย่างถูกต้องพอสมควร สัตว์ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ (4) ต้องมั่นใจว่าสัตว์ถูกคุมขังอย่างปลอดภัย 
(5) ต้องมั่นใจว่าไม่มีการขายหรือปล่อยให้สัตว์หลบหนีไป (6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ควบคุมการจัด
แสดงสัตว์ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกรายการ 7) ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และการเป็นเจ้าของสัตว์เลี ยงที่มี
ความรับผิดชอบ 
 จากหน้าที่ในการจัดการดูแลสัตว์แสดงดังกล่าวและหน้าที่อ่ืน  ๆ ตามที่กฎหมายก้าหนดจะ
เห็นได้ว่าในต่างประเทศกฎหมายได้ก้าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ไว้คล้าย ๆ กัน 
ดังนั นเพ่ือให้เห็นหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ชัดเจน ผู้ศึกษาจึงได้แยกอธิบาย
ออกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี  
 

3.4.1 การจัดแสดงสัตว์ตามจ านวนและวิธีการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์สามารถจัดแสดงและเก็บสัตว์ไว้เพ่ือ

การแสดงเฉพาะที่ได้รับอนุญาต และจัดแสดงได้เฉพาะตามวิธีการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 261 เนื่องจาก
การน้าสัตว์มาแสดง เป็นการใช้สัตว์เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั นการใช้สัตว์
ดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องถูกควบคุมตามกฎหมาย เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์แต่ละตัวที่ถูกน้ามาแสดงมีการ
จัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั นท้าให้มีการควบคุมสัตว์ที่จัดแสดงได้
จะต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ต้องไม่เป็นอันตรายจต่อ
ประชาชน ตลอดจนสัตว์เหล่านั นต้องผ่านการตรวจสุขภาพแล้วว่าสามารถจัดแสดงได้ โดยการบันทึก
สัตว์ตัวนั นลงในใบอนุญาต ตลอดจนกิจการที่จะใช้กับสัตว์ เช่นการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใกล้สัตว์ 
ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ได้ สัมผัส ให้อาหาร กิจกรรมเหล่านี ต้องผ่านการประเมินและตรวจสอบก่อนว่ามี
ความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละตัว และไม่ก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์ กิจกรรมเหล่านั นก็
สามารถท้าได้ และถูกบันทึกไว้ในใบอนุญาตเช่นกัน 

ส่วนสิงคโปร์ก้าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตควรปฏิบัติเพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มสวัสดิภาพ
สัตว์และเป็นมาตรฐานวิชาชีพของการจัดงานแสดงสัตว์262  โดยก้าหนดว่าผู้จัดแสดงสัตว์จัดท้า
เครื่องหมายที่มีข้อความว่า “สัตว์ไม่มีขาย” ควรจะแสดงอย่างชัดเจน ค้าพูดควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และ
มีความสูงอย่างน้อย 1 นิ วหรือ 2.5 ซม.ควรมีอย่างน้อย 1 ป้ายส้าหรับทุก 3 กรง/ตู้ ถ้ากรงและตู้ไม่

                                           
261 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015,s40 
262 Agri-Food & Veterinary Authority, Animal Exhibitions, Retrieved February 1, 

2019 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-
for-businesses/010704-animal-exhibition.pdf?sfvrsn=2  
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ติดกัน กรงและตู้ควรมีเครื่องหมาย หรือสัญญาณไว้ในสถานที่แสดงสัตว์จนกว่าจะมีการน้าสัตว์ออก
จากสถานที่ดังกล่าว 

 
3.4.2 การแจ้งเหตุการตายท่ีผิดปกติของสัตว์หรือกรณีเกิดโรคระบาดขึ้นกับสัตว์แสดง 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยัง

มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ นกับสัตว์แสดง263 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  
1. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งแก่ผู้บริหารสูงสุดตามที่ได้บังคับภายใต้มาตรานี  ถึงเหตุการณ์

ร้ายแรงที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับอนุญาตโดยทันที หลังจากผู้รับอนุญาตได้รู้ถึงเหตุการณ์ นอกเสียจากว่า
ผู้ได้รับอนุญาตมีเหตุผลอันสมควร มิฉะนั นอาจถูกปรับได้ 

2. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งเตือนโดยวิธีการที่เร็วที่สุดของวิธีการดังต่อไปนี  โดยโทรศัพท์ 
รวมถึงการให้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ร้ายแรงตามท่ีผู้บริหารสูงสุดได้ร้องขอ โดยการแจ้งเตือนโดย
อีเมลหรือวิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

3. หลังจากผู้บริหารสูงสุดได้รับการแจ้งเตือนภายใต้อนุ (2) ผู้บริหารสูงสุดต้องท้าการ
ต่อไปนี แก่ผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งมีค้าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 48 
ชั่วโมงหลังจากผู้แจ้งได้ค้าสั่ง หรือ สองแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตว่าได้รับการแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 

4. โดยค้าว่า “เหตุการณ์ร้ายแรง” หมายถึง หนึ่งในรายการต่อไปนี 264 
 1)  การตาย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยร้ายแรงของมนุษย์ที่เกิดจากสัตว์ที่ได้รับ

อนุญาตน้าไปใช้แสดง 
 2)  การหนี หรือการปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

ของสัตว์ที่มีความเสี่ยงพิเศษจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณควบคุม หรือบริเวณอ่ืน 
 3)  การหนี หรือการปล่อย หรือการย้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตของสัตว์ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ 

จากบริเวณท่ีควบคุม 
 4)  บุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดต่อ

สัตว์ขณะที่ตว์อยู่ภายนอกสถานที่ ซึ่งได้รับอนุญาต และบริเวณควบคุม ยกเว้นกรณีที่ย่อหน้า 2) หรือ 
3) มีผลบังคับใช้ 

 5)  การตายของสัตว์ที่ได้รับอนุญาต หากสัตว์ของสายพันธุ์นั น ถูกเก็บภายใต้ใบอนุญาต
สัตว์ที่ถูกจัดแสดง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และมีอายุขัยโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 6 เดือน และสัตว์
มีชีวิตอยู่สั นกว่าอายุขัยโดยเฉลี่ย 

                                           
263 Exhibited Animals Act 2015, Section  81 
264 Exhibited Animals Act 2015, Section  80 
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 6)  การตายของสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเกิดขึ นจาก หรือมีผลต่อการกระท้าหรือการละเว้น
ของบุคคล นอกเสียจากการุณยฆาตของสัตว์ที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ได้รับการอนุญาต 

 7)  อัตราการตายที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรือสูงอย่างผิดปกติ หรือการตายของสัตว์ที่
ได้รับอนุญาต 

 8)  ความเสียหายแก่สถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือโครงสร้างที่ติดกันซึ่งไม่ได้ถูกซ่อมแซม
ทันทีและมีแนวโน้มสูงที่จะ ส่งผลเสียต่อความเหมาะสมของสถานที่ส้าหรับการพักอาศัยของสัตว์ที่
ได้รับอนุญาต หรือเพ่ิมความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์
ที่ได้รับอนุญาต และการเข้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ไปยังสถานที่ซ่ึงได้รับอนุญาต หรือบริเวณควบคุม 

ส่วนกรณีสัตว์ที่มีความเสี่ยงพิเศษ หมายถึง 1) สัตว์ที่ได้รับอนุญาต (ประเภท C) หรือ 2) สัตว์
ที่ได้รับอนุญาตอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะต่อไปนี  เป็นสัตว์ที่มีพิษ หรือจระเข้น ้ากร่อยและจระเข้น ้าจืด เป็นต้น 

 
3.4.3 การเคลื่อนย้ายสัตว์แสดง 
ออสเตรเลียก้าหนดด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแสดง สามารถเคลื่อนย้ายได้

ในกรณีดังนี 265 
1. จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตหนึ่งไปยังสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตอีกสถานที่หนึ่ง 
2. จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่มีการผ่าตัดด้วยสัตวแพทย์และส่งกลับสัตว์

ดังกล่าวไปยังสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือการรักษาหรือดูแลสัตว์ดังกล่าวนั น 
3. ไปยังสถานที่ภายนอกสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาต ส้าหรับการจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์

ในวิธีการที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต หรือหากการเคลื่อนย้ายนั นจ้าเป็นเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงหรือผลกระทบในแง่ลบที่เก่ียวกับการจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์ 

4. จากสถานที่ที่ถูกควบคุมโดยบุคคลจากบุคคลซึ่งสัตว์ได้ถูกซื อมาและยอมรับภายใต้
มาตรา 41 ไปยังสถานที่ซ่ึงได้รับอนุญาต 

5. จากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่ถูกควบคุมโดยบุคคลซึ่งสัตว์ได้ถูกขายหรือให้
ภายใต้มาตรา 42 

6. ตามท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาตหรือถูกระบุไว้ในข้อบังคับ 
ส่วนเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ได้รับอนุญาตไปนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ภายใต้มาตรา 43 (c) (ii) 

หรือ 47 (c) (ii) การเครื่องย้ายสัตว์ดังกล่าวกฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้อง
ด้าเนินการแจ้งถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวต่อผู้บริหารสูงสุด ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากมีการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือกรณีที่ผู้จัดแสดงสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายสัตว์

                                           
265 Exhibited Aniaml Act 2015, Section  43  
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เพ่ือที่จะป้องกันหรือลดซึ่งความเสี่ยงหรือผลลัพธ์ด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงหรือการจัดการ
สัตว์ เช่นนี กฎหมายก้าหนดว่าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถด้าเนินการแจ้งผู้บริหารสูงสุด ภายใน 7 วัน 
ซึ่งหากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยมีแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว อาจมีโทษปรับสูงสุ ด 50 หน่วย266 
โดยออสเตรเลียได้ก้าหนดวิธีการแจ้งการเคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวต้องด้าเนินการโดยเร็วที่สุดด้วย
วิธีการโทรศัพท์หรือทางอีเมลและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ267 ส่วนสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้ AC Regional Director ทราบโดยทันที เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือมี
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การจัดการหรือการควบคุมที่ส้าคัญ หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือการ
ด้าเนินงานเพิ่มเติม โดยต้องแจ้งภายใน 10 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ268 

 
3.4.4 การรักษาความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ประชาชน ผู้เข้าชม และจัดการ

ฝึกอบรมด้านการดูแลสัตว์ ตลอดจนการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์
แสดงให้แก่พนักงานผู้ดูแลสัตว์ 

สิงคโปร์ก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยของการจัดแสดง
สัตว์  (Public Safety And Exhibit Security) โดยก้าหนดให้ผู้ ได้รับอนุญาตต้องรับรองความ
ปลอดภัยของพนักงานและผู้เข้าชม ผ่านการออกแบบจัดแสดงที่เหมาะสมเพียงพอ มีการฝึกอบรม
พนักงานและการบริหารจัดการที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์โดย
บังเอิญให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ชม ทั งการครอบครองสัตว์ต้องมีการวางแผนด้านการบ้ารุงรักษา ท้าให้
มั่นใจว่า พนักงานมีการจัดการดูแลสัตว์แต่ละสายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ได้รับอนุญาตต้องมั่นใจว่า 
พนักงานมกีารฝึกอบรมเพ่ือป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ นในที่ท้างาน269 

ส่วนพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของออสเตรเลียก้าหนดความรับผิดชอบในการ
จัดแสดงและการจัดการโดยทั่วไป โดยก้าหนดให้บุคคลที่จัดแสดงสัตว์ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมและ
การปฏิบัติการทั งหมดเพ่ือที่จะป้องกันและลดความเสี่ยง ตลอดจนผลลัพธ์ด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดแสดงสัตว์ อาทิเช่น มาตรการที่เหมาะสมส้าหรับการป้องกัน หรือลดปัญหาด้านการหลุดหรือ

                                           
266 Exhibited Animal Act 2015, Section  82 
267 Exhibited Animal Act 2015, Section  81 (2) 
268 Animal Welfare Regulation 2013 2013, Section  2 . 8  A licensee shall 

promptly notify the AC Regional Director by certified mail of any change in the name, 
address, management, or substantial control or ownership of his business or 
operation, or of any additional sites, within 10 days of any change. 

269 Agri-Food & Veterinary Authority, Permanent Animal Exhibition.  
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หลบหนีของสัตว์ที่ถูกจัดแสดง ตลอดจนมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการเตือนประชาชนเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ นได้จากสัตว์และแนะน้าประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การเข้าใกล้สัตว์ สัมผัสสัตว์ ให้อาหารสัตว์ การถ่ายรูปสัตว์ เพ่ือความปลอดภัยของสัตว์และตัวของ
ประชาชนเอง ตามมาตรา 18 (1) 

หากผู้รับผิดชอบในการจัดแสดงสัตว์รู้หรือควรจะรู้ว่าการจัดแสดงสัตว์จะท้าให้เกิดหรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดอันตราย บุคคลนั นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดแสดงสัตว์ เพ่ือที่จะป้องกัน
และลดความเสี่ยงด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนความปลอดภัย
ของประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสัตว์ ตามมาตรา 18 (2) หากผู้รับผิดชอบในการจัดแสดงสัตว์ไม่
ปฏิบัติตาม มีโทษสูงสุด 750 หน่วย ตามมาตรา 19 

นอกจากนั นออสเตรเลียยังก้าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ (Operators) คือผู้
ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ (Licence) และผู้รับผิดชอบดูแลสัตว์แสดง (The Person In Charge of 
Animals for Exhibition)  ต้องจัดการดูแลสัตว์เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์มีสุขภาพสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ตาม Australian Animal Welfare Standards and 
Guidelines (Exhibited Animals-General) ในข้อ 1 ไว้ดังต่อไปนี   

1. ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าพนักงานที่สัมผัสสัตว์หรือดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องไม่ป่วย 
2. ผู้ประกอบการต้องมีการดูแลสัตว์ให้ได้รับความปลอดภัย และไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ

สัตว์ 
3. ผู้ประกอบการต้องจัดให้สัตว์แต่ละตัวได้รับการเลี ยงดูจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

(Proficient Keeper) กับสัตว์แต่ละตัว 
4. ผู้ประกอบการต้องบันทึก (Record) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ  
5. ผู้ประกอบการต้องจัดให้พนักงานที่ดูแลสัตว์อันตราย หรือเข้าไปในบริเวณที่อยู่อาศัย

หรือคอกสัตว์อันตราย ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย
จากผู้เชี่ยวชาญ และสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งพนักงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสัตว์  

6. ผู้ประกอบการต้องจัดท้าเอกสารหรือคู่มือการดูแลสัตว์ 
นอกจากนั นออสเตรเลียยังบังคับให้ผู้ประกอบการแสดงต้องมีการควบคุมดูแลสัตว์ตลอด

ระยะเวลาที่จัดแสดง ในกรณีที่สัตว์ถูกจัดแสดงนอกกรงหรือสิ่งล้อมรอบ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอก
เขตควบคุม สัตว์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการจัดแสดง และกรณีที่สัตว์
อันตรายหลุดหรือออกมานอกกรงและรั วล้อมรอบ แต่อยู่ในพื นที่หรือนอกพื นที่ควบคุม ต้องมี
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลทันทีที่เป็นไปได้270 

                                           
270 Exhibited Animals Act 2015, Section 69 
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3.4.5 การให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสัตว์แสดงและสถานที่แสดงสัตว์ 
การขออนุญาตจัดแสดงสัตว์ของต่างประเทศนั นกฎหมายก้าหนดว่าต้องผ่านการตรวจสอบ

ประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 3.3.1 ตลอดจนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปตรวจสอบสัตว์และสถานที่จัดแสดงสัตว์ได้หลายกรณี เพ่ือติดตามว่า
ผู้จัดแสดงสัตว์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดแสดงสัตว์หรือไม่ โดยออสเตรเลียก้าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบเพ่ือติดตามได้หนึ่งครั ง ภายใน 1 ปี ยกเว้นกรณีที่ผู้
ตรวจสอบได้ รับค้ าสั่ งให้ เข้ าไปตรวจสอบตามมาตรา 160 (2) และมาตรา 161 (2) ตาม
พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015271 ส่วนสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าผู้จัดแสดงสัตว์จะต้องอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ APHIS เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและสถานที่ช่วงเวลาท้าการ โดยผู้จัดแสดงสัตว์ต้องอ้านวย
ความสะดวกและจัดท้าส้าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 272 ดังนั นจึงเห็นได้ว่า กฎหมาย
ต่างประเทศได้ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ต้องอนุญาตและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ้านาจดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบสัตว์และสถานที่จัดแสดงสัตว์ในเวลาใดที่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า ตลอดจนกฎหมายยังก้าหนดหน้าที่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องอ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
และตอบค้าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย หากไม่ปฏิบัติตามอาจไม่ได้รับใบอนุญาต ส่วนกรณีที่
ได้รับใบอนุญาตแล้วอาจถูกปรับหรือถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 

 
3.4.6 การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
ในต่างประเทศได้ก้าหนดให้สัตว์ที่น้ามาแสดงต้องมีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ แต่

อย่างไรก็ตามการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์สามารถท้าได้หลายวิธี ดังนั นเพ่ือป้องกันสัตว์ได้รับ
อันตราย ในต่างประเทศจึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์แต่ละชนิดแต่ละ
สายพันธุ์แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่นหลักเกณฑ์การท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสุนัขและแมวของ
สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี  

 
 
 

                                           
271 Section 104 (3) 
272 Animal Welfare Act 1966, Section 2.126 
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3.4.6.1 เวลาและวิธีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์273 
ผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) จะต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสุนัขและแมวที่มีชีวิต

ทั งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของตนหรือในสถานที่ของตนเองไม่ว่าจะถือครองหรือซื อมา  
โดยท้าเครื่องหมายทันทีเมื่อได้ซื อมา274 หรือกรณีลูกสุนัขหรือลูกแมวที่มีอายุน้อย

กว่า 16 สัปดาห์จะต้องท้าเครื่องหมายโดย ติดแท็ก (Tag) ตามที่อธิบายไว้ใน มาตรา 2.51 หรือด้วย
วิธีการสัก โดยรอยสักต้องอยู่ในต้าแหน่งที่เห็นชัดเจน อ่านว่าได้รับการอนุมัติโดยผู้อนุญาตหรือต้องมี
ปลอกคอพลาสติกชนิดกฎหมายอนุญาต และมีการใส่ข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับป้ายแท็ก (Tag) ตาม
มาตรา 2.51275 

ส่วนเครื่องหมายสุนัขหรือแมวแต่ละตัวด้วย อาจมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  (1) ป้ายแท็ก (Tag) หมายเลขตามล้าดับของ USDA หรือ (2) สมุดบันทึกที่มีหมายเลขป้าย
ก้ากับของสัตว์แต่ละตัว พร้อมค้าอธิบายเป็นลายลักษณ์ อักษรของสัตว์แต่ละตัว และข้อมูลที่
จ้าเป็นต้องใช้ตามมาตรา 2.75 (a) ตลอดจนรูปถ่ายที่ชัดเจนของสัตว์แต่ละตัว เป็นต้น 

                                           
273 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.50 (c) A class “C” exhibitor 

shall identify all live dogs and cats under his or her control or on his or her premises, 
whether held, purchased, or otherwise acquired:(1) As set forth in paragraph (b)(1) or 
(b)(3) of this Section , or(2) By identifying each dog or cat with:(i) An official USDA 
sequentially numbered tag that is kept on the door of the animal's cage or run;(ii) A 
record book containing each animal's tag number, a written description of each 

animal, the data required by Section 2.75(a), and a clear photograph of each animal; 
and(iii) A duplicate tag that accompanies each dog or cat whenever it leaves the 
compound or premises. 

274 Animal welfare Regulation 2013, Section 2.50 (b)(1) When live dogs or cats 
are held, purchased, or otherwise acquired, they shall be immediately identified: 

275 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.50 (b)(3) Live puppies or kittens 
less than 16 weeks of age, shall be identified by:(i) An official tag as described in 

Section 2.51;(ii) A distinctive and legible tattoo marking approved by the 
Administrator; or(iii) A plastic-type collar acceptable to the Administrator which has 
legibly placed thereon the information required for an official tag pursuant to 

Section 2.51. 
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3.4.6.2 รูปแบบของแท็กประจ้าตัวสัตว์ (Form of Official Tag)276 
แท็กประจ้าตัวสัตว์จะต้องท้าจากโลหะผสมที่ทนทานเช่นทองเหลืองทองแดงหรือ

เหล็กหรือพลาสติกที่ทนทาน อะลูมิเนียมที่มีความหนาเพียงพอเพ่ือให้มั่นใจว่าแท็กมีความคงทนและ
สามารถอ่านได้ชัดเจน โดยแท็กต้องเป็นหนึ่งในรูปร่างต่อไปนี  (1) มีรูปทรงกลมและมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11/4 นิ วหรือ (2) เป็นทรงกลมแบนและมีรูปร่างไม่น้อยกว่า 2 นิ วโดย 3/4 นิ ว
และตรึงไว้ที่คอที่ยอมรับได้ 

แท็กแต่ละอันต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี หรือประทับตราไว้เพ่ือให้สามารถอ่านได้ง่าย 
เช่น (1) ตัวอักษร “USDA” (2) หมายเลขที่ระบุรัฐและตัวแทนจ้าหน่ายผู้เข้าร่วมงานหรือสถานที่วิจัย 
(เช่น 39-AB) (3) ตัวเลขที่ระบุตัวสัตว์ (เช่น 82488) และ (4) แท็กทางการต้องมีหมายเลขล้าดับ ไม่มี
ตัวแทนจ้าหน่ายหรือผู้เข้าร่วมงานแต่ละรายต้องใช้หมายเลขประจ้าตัวมากกว่าหนึ่งครั งภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
276 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.51 (a) The official tag shall be 

made of a durable alloy such as brass, bronze, or steel, or of a durable plastic. 
Aluminum of a sufficient thickness to assure the tag is durable and legible may also 
be used. The tag shall be one of the following shapes:(1) Circular in shape and not 
less than 11/4 inches in diameter, or(2) Oblong and flat in shape, not less than 2 
inches by 3/4 inch and riveted to an acceptable collar.(b) Each tag shall have the 
following information embossed or stamped on so that it is easily readable:(1) The 
letters “USDA”;(2) Numbers identifying the State and dealer, exhibitor, or research 
facility (e.g., 39-AB); and(3) Numbers identifying the animal (e.g., 82488).(c) Official tags 
shall be serially numbered. No individual dealer or exhibitor shall use any 
identification tag number more than once within a 5-year period. 
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3.4.6.3 วิธีการติดป้าย277 
ผู้จัดแสดงสัตว์ ต้องเป็นออกค่าใช้จ่ายและสามารถด้าเนินการติดแท็กให้แก่สัตว์ของ

ตนได้จากตัวแทนจ้าหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียน โดยกรมจะจัดเตรียมตัวอักษรและหมายเลข
ประจ้าตัวและแจ้งให้ทราบถึงตัวอักษรประจ้าตัวและตัวเลขท่ีจะใช้ในแท็กแก่สัตว์ดังกล่าว 

3.4.6.4 การใช้แท็ก (Use of Tags)278 
แท็ก (Tags) ที่ได้รับจากตัวแทนจ้าหน่าย ผู้จัดแสดงสัตว์สามารถน้าไปใช้กับสุนัข

หรือแมวตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 2.50 และใกล้เคียงกับล้าดับเลขที่ติดต่อกันมากที่สุด ห้ามใช้
หมายเลขแท็กเพ่ือระบุสัตว์มากกว่าหนึ่งชนิด ห้ามท้าซ ้าหมายเลขภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.4.6.5 แท็กหาย (Lost Tags)279 
ผู้จัดแสดงสัตว์แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อแท็ก (tags) ทั งหมดที่ได้รับ ในกรณีที่

แท็ก (tags) สูญหายจากสุนัขหรือแมวในขณะที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดแสดงสัตว์ จะต้อง
พยายามอย่างรอบคอบเพ่ือค้นหา และน้าแท็กใหม่ไปใช้กับสัตว์ที่เหมาะสม หากไม่พบป้ายแท็ก 

                                           
277 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.52 exhibitors may obtain, at 

their own expense, official tags from commercial tag manufacturers.  At the time the 
dealer or exhibitor is issued a license or is registered, the Department will assign 
identification letters and numbers and inform them of the identification letters and 
numbers to be used on the official tags. 

278 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.53 tags obtained by a dealer, 
exhibitor, or research facility, shall be applied to dogs or cats in the manner set forth 

in Section 2.50 and in as close to consecutive numerical order as possible. No tag 
number shall be used to identify more than one animal. No number shall be 
repeated within a 5-year period. 

279 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.54 Each dealer or exhibitor 
shall be held accountable for all official tags acquired. In the event an official tag is 
lost from a dog or cat while in the possession of a dealer or exhibitor, the dealer or 
exhibitor shall make a diligent effort to locate and reapply the tag to the proper 
animal. If the lost tag is not located, the dealer or exhibitor shall affix another official 

tag to the animal in the manner prescribed in Section 2.50, and record the tag 
number on the official records. 
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(Tags) ที่สูญหาย ผู้จัดแสดงสัตว์จะต้องติดฉลากอ่ืนให้แก่สัตว์ตามลักษณะที่ก้าหนดไว้ ในข้อ 2.50 
และบันทึกหมายเลขป้ายก้ากับไว้ในบันทึกข้าราชการ  

3.4.6.6 การย้ายและการก้าจัดแท็ก (Removal and Disposal of Tags)280 
1)  สุนัขหรือแมวที่ติดอยู่หรือที่ระบุโดยป้ายก้ากับอย่างเป็นทางการถูกฆ่า

ตายหรือตายจากสาเหตุอ่ืน ๆ ผู้จัดแสดงสัตว์จะต้องน้าแท็กออกและเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาที่ก้าหนด  
2)  แท็กที่เจ้าหน้าที่ถอดถอนและเก็บรักษาโดยผู้จัดแสดงสัตว์ จะต้องถูก

จัดเก็บไว้จนกว่าจะได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของ APHIS หรือเป็นระยะเวลา 1 ปี 
3)  เมื่อน้าแท็ก (Tags) ออกจากสัตว์เพ่ือที่จะน้าไปทิ งนั น จะต้องก้าจัด

แท็กเพื่อไม่ให้น้ามาใช้ใหม่ และห้ามใช้หมายเลขประจ้าตัวสัตว์ดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจาก
การใช้งานครั งก่อน  

ในขณะที่หลักเกณฑ์การท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ของออสเตรเลีย (Animal 
Identification)281 ก้าหนดว่าสัตว์จะต้องมีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ โดยวิธีการที่ได้มาตรฐาน
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของสัตว์เหล่านั น   

1. ผู้ประกอบการจะต้องให้แน่ใจว่า สัตว์ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ แต่ข้อนี 
ไม่ได้น้าไปใช้กับ 1) ปลา 2) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3) สัตว์ที่อยู่กันเป็นกลุ่ม 4) สัตว์ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรฐานที่ก้าหนด 5) สัตว์ได้รับการยกเว้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่มีอ้านาจ 

2. ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า ข้อต่อส้าหรับแท็กตัวสัตว์ต้องมีความคงทนหรือ
ตัวเลขไม่ถูกลบออกจากสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรฐานที่ก้าหนด 
 

                                           
280   Animal welfare Regulation 2013, Section  2.55 Removal and disposal of tags. 
(a) Where a dog or cat to which is affixed or which is identified by an official 

tag is euthanized, or dies from other causes, the dealer or exhibitor shall remove and 
retain the tag for the required period, as set forth in paragraph (b) of this Section . 

(b) All official tags removed and retained by a dealer or exhibitor shall be 
held until called for by an APHIS official or for a period of 1 year. 

(c) When official tags are removed from animals for disposal, the tags must be 
disposed of so as to preclude their reuse for animal identification. No animal 
identification number shall be used within any 5-year period following its previous use. 

281 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  12 Animal identification and 
records. 
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3.5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

กฎหมายของออสเตรเลีย ให้อ้านาจแก่ผู้บริหารสูงสุดตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 
2015 ในการระงับหรือพักใช้ใบอนุญาต ตลอดจนยกเลิกใบอนุญาตไว้ในกรณีดังต่อไปนี 282 

1. ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้เป็นผู้จัดแสดงหรือไม่ได้เป็นที่เหมาะสมในการได้รับใบอนุญาตอีก
ต่อไป 

2. การอนุญาตได้รับโดยข้อมูลหรือเอกสารหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง 
3. ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม 
4. ผู้ได้รับอนุญาตได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของการอนุญาต ไม่ว่าเงื่อนไขนั นได้ถูกรวมอยู่ในการ

อนุญาตหรือถูกระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัตินี ก็ตาม 
5. ส้าหรับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นใบอนุญาตการจัดแสดง (5.1) ผู้ได้รับอนุญาตได้ฝ่า

ฝืนค้าสั่งว่าด้วยสัตว์ที่ถูกจัดแสดง หรือ (5.2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาตหากพบว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับการแจ้งเตือนส้าหรับการยกเลิกหรือระงับใบอนุญาต หรืออย่างอ่ืนที่คล้ายคลึง 

6. ส้าหรับการแต่งตั งที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการได้รับอ้านาจ (6.1) คนที่ได้รับแต่งตั งไม่มีความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จ้าเป็นในการด้าเนินการการประเมินโดยเอกชนหรือเตรียมรายงานการ
ประเมินโดยเอกชน และ (6.2) ประเมินโดยเอกชนได้ถูกจัดท้าหรือรายงานการประเมินโดยเอกชนได้
ถูกเตรียมโดยบุคคลผู้ที่ได้รับแต่งตั งซึ่งไม่ได้ถูกจัดท้าหรือเตรียมการโดยสุจริตยุติธรรมหรือมากพอ 

และนอกจากนั นออสเตรเลียยังให้อ้านาจผู้บริหารสูงสุดมีอ้านาจที่จะสั่งการให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด้าเนินการแก้ไขการจัดแสดงสัตว์ได้ หากพบว่าแผนการการจัดการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
จ้าเป็นต้องถูกเปลี่ยนเพราะว่าแผนการนั นไม่มีความเหมะสมหรือไม่เพียงพออีกต่อไป อาทิ เช่นแผน
ไม่ได้มีการระบุหรือหลีกเลี่ยงหรือลดซึ่งความเสี่ยงที่ส้าคัญหรือผลกระทบด้านลบที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีการจัดการการขยายพันธุ์สัตว์ที่ได้รับ
อนุญาต283 เป็นต้น  

หากผู้บริหารสูงสุดเชื่อว่ามีเหตุผลที่จะยกเลิก ระงับหรือให้ผู้จัดแสดงสัตว์ด้าเนินการแก้ไข
อย่างใดๆ ผู้บริหารสูงสุดต้องมีค้าสั่งและระบุสาเหตุและรายละเอียดที่ชัดเจนส่งไปพร้อมกับการแจ้ง
เตือนนั น อาทิการกระท้าที่เป็นเหตุให้ยกเลิก ระงับหรือให้ผู้จัดแสดงสัตว์ด้าเนินการแก้ไข และเหตุผล
ส้าหรับการยกเลิก ระงับ หรือเหตุผลที่ต้องแก้ไข ทั งต้องสรุปข้อเท็จริงและผลกระทบที่ท้าให้เกิดความ
เชื่อดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที่ก้าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถท้าการชี แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

                                           
282 Exhibited Animals Act 2015, Section  132 
283 Exhibited Animals Act 2015, Section  133 
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แก่ผู้บริหารสูงสุดถึงสาเหตุการกระท้าที่ไม่ควรถูกยกเลิก ระงับหรือแก้ไขดังกล่าว โดยระยะเวลาแจ้ง
สาเหตุดังกล่าวอย่างน้อย 28 วัน หลังจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับการแจ้งเตือนถึงสาเหตุที่ชัดเจน284 
และผู้ได้รับใบอนุญาตก็จะต้องชี แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการแจ้งเตือนถึงสาเหตุที่ชัดเจนไป
ยังผู้บริหารสูงสุดภายในระยะเวลาที่ก้าหนด285 หากผู้บริหารสูงสุดพิจารณาค้าชี แจงของผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตแล้วเชื่อว่าจะไม่มีการกระท้าเกี่ยวกับการแจ้งเตือน และผู้ได้รับใบอนุญาตได้ด้าเนินการ
แก้ไขตามค้าแจงเตือนและจะไม่มีการกระท้าเพ่ิมเติมอีก เช่นนี ผู้บริหารสูงสุดมีอ้านาจสั่งการยุติ
กระบวนการแจ้งเตือนและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตด้าเนินการจัดแสดงสัตว์ต่อไป286 

แต่อย่างไรก็ตามหากมีการสั่งแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ด้าเนินการท้า
ค้าชี แจงภายในระยะเวลาที่ก้าหนด และผู้บริหารสูงสุดยังเชื่อว่ามีเหตุผลที่จะยกเลิก ระงับหรือสั่ งให้
แก้ไขอย่างใด ๆ และมีเหตุอันสมควร ผู้บริหารสูงสุดสามารถยกเลิกใบอนุญาต หรือระงับใบอนุญาต
ชั่วคราว หรือสั่งการให้ด้าเนินการแก้ไขได้ ส่วนการระงับใบอนุญาตต้องไม่นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ส้าหรับกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด้าเนินการแก้ไขในเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดแสดงสัตว์นั น ผู้บริหารสูงสุดยังสามารถก้าหนดเงื่อนไขส้าหรับการแก้ไขนั นได้ด้วย 
หรือห้ามมิให้มีการจัดแสดงสัตว์จนกว่าจะได้มีการแก้ไขตามที่ได้แจ้งเตือนภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด287 

แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดมีอ้านาจสั่งระงับใบอนุญาตได้ทันทีโดยไม่ต้องมีค้าสั่งแจ้งเตือน 
หากผู้บริหารสูงสุดเชื่อว่า  

1. มีเหตุผลที่จะยกเลิกหรือระงับใบอนุญาต และ  
2. จ้าเป็นที่จะระงับใบอนุญาตทันที เพราะว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด

แสดงหรือการจัดการกับสัตว์ที่ถูกจัดแสดงทันทีและมากหากผู้ได้รับใบอนุญาต ยังท้าการจัดแสดงหรือ
การจัดการสัตว์ต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตามการระงับใบอนุญาต ผู้บริหารสูงสุดต้อง 
1. แจ้งข้อมูลส้าหรับการตัดสินพร้อมกับสาเหตุที่ชัดเจนแห่งการตัดสินนั นให้แก่ผู้ได้รับ

ใบอนุญาต 
2. ค้าสั่งระงับมีผลทันทีท่ีการแจ้งได้ถูกมอบให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต และ 

                                           
284 Exhibited Animals Act 2015, Section  134 
285 Exhibited Animals Act 2015, Section  135 
286 Exhibited Animals Act 2015, Section  136 
287 Exhibited Animals Act 2015, Section  137 
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3. การระงับใบอนุญาตยังคงมีผลต่อเนื่องจนกระทั่งผู้บริหารสูงสุดยกเลิกระยะการระงับที่
เหลืออยู่  หรือการแจ้งเตือนได้รับการจัดการชี แจงจากผู้ได้รับใบอนุญาตในที่สุด หรือเวลาได้ผ่านไป 
56 วันหลังจากวันที่การแจ้งเตือนได้ถูกมอบให้แก่ผู้รับ288 

นอกจากการพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้วออสเตรเลีย ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 
2015 ก้าหนดห้ามจัดแสดงสัตว์นอกเหนือจากได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษ 500 หน่วย 289 และ
กฎหมายยังก้าหนดหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ต้องปฏิบัติการจัดการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ตาม
พระราชบัญญัตินี และระเบียบและมาตรฐานที่ก้าหนด หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสุด 750 หน่วย 
(Units)290 โดยโทษ 1 หน่วย ในรัฐควีนส์แลนด์ คือ 126.15 เหรียญ (ปัจจุบันตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560)291 ดังนั น หากการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ด้านการดูแลสัตว์จาก
การน้ามาสัตว์แสดง รัฐจึงสามารถปรับผู้ที่ฝ่าฝืนได้สูงสุดถึง 94,612 เหรียญ 

ส่วนสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าหาก USDA มีเหตุผลที่จะสงสัยว่า ผู้จัดแสดงหรือผู้ประกอบการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ใด ๆ แล้วใบอนุญาตของพวกเขาอาจจะถูกระงับ
ชั่วคราว แต่ ไม่ เกิน 21 วัน และหากไม่ปรับปรุงตามค้าสั่ งใด ๆ ของ USDA ผู้ จัดแสดงหรือ
ผู้ประกอบการอาจละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 และอาจได้รับการประเมิน
บทลงโทษปรับไม่เกิน  10,000 ดอลลาร์ ส้าหรับการละเมิด และบุคคลใดที่มีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม
ค้าสั่งที่ท้าโดย USDA เป็นเรื่องที่มีโทษทางแพ่งปรับ 1,500 ดอลลาร์ ส้าหรับแต่ละความผิด  โดย
ใบอนุญาตอาจถูกยกเลิกได้ในระหว่างขั นตอนการต่ออายุใบอนุญาตหรือในเวลาอ่ืน ๆ292 หากพบว่าผู้

                                           
288 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section  138 
289 Section  38(2) 
290 EXHIBITED ANIMALS ACT 2015, Section  19 General exhibition and dealing 

obligation offence Provision: A person on whom a general exhibition and dealing 
obligation is imposed must discharge the obligation. Maximum penalty—750 penalty 
units. 

291  Queensland Government, Sentencing fines and penalties for offences,  
Retrieved May 22, 2018 from https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/types-of-
crime/sentencing-fines-and-penalties-for-offences  

292 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.12, A license may be 
terminated during the license renewal process or at any other time for any reason 
that an initial license application may be denied pursuant to Section 2.11 after a 
hearing in accordance with the applicable rules of practice.  

https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/types-of-crime/sentencing-fines-and-penalties-for-offences
https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/types-of-crime/sentencing-fines-and-penalties-for-offences
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ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่ก้าหนดไว้293 ส่วนผลของการระงับหรือเพิก
ถอนใบอนุญาต มีดังต่อไปนี  

1. บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตถูกระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะต้องไม่ได้รับอนุญาตด้วยชื่อ
ของตนเองหรือในลักษณะอื่นใดภายในระยะเวลาที่ค้าสั่งระงับมีผลบังคับใช้ บริษัทที่เป็นนิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนใดที่มีส่วนได้เสียในฐานะการเงินหรืออ่ืน ๆ จะได้รับอนุญาตในช่วงเวลานั น บุคคลใดที่ถูก
ระงับใบอนุญาตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจขอให้ AC Regional Director เป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือขอคืนสิทธิ์การใช้งานของตน จะไม่มีการต่อสัญญาอนุญาตในระหว่างระยะเวลาที่ถูกระงับ การต่อ
อายุใบอนุญาตอาจเริ่มต้นขึ นในระหว่างการระงับตาม 2.2 (b) และ 2.12294 

2. บุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตด้วยชื่อของตนเองหรือในลักษณะอ่ืนใด 
และจะไม่มีการเป็นหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นอย่างดีทั งทาง
การเงินหรืออย่างอ่ืน295 

3. ผู้ใดที่ถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องไม่ซื อขายขนส่งจัดแสดงหรือส่งมอบเพ่ือ
การขนส่งสัตว์ใด ๆ ในช่วงที่มีการระงับหรือเพิกถอน296 

                                           
293 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.11  
294 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.10 (a) Any person whose 

license has been suspended for any reason shall not be licensed in his or her own 
name or in any other manner within the period during which the order of suspension 
is in effect. No partnership, firm, corporation, or other legal entity in which any such 
person has a substantial interest, financial or otherwise, will be licensed during that 
period. Any person whose license has been suspended for any reason may apply to 
the AC Regional Director, in writing, for reinstatement of his or her license. No license 
will be renewed during the period that it is suspended. Renewal of the license may 
be initiated during the suspension in accordance with SectionSection 2.2(b) and 2.12. 

295 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.10 (b) Any person whose 
license has been revoked shall not be licensed in his or her own name or in any 
other manner; nor will any partnership, firm, corporation, or other legal entity in 
which any such person has a substantial interest, financial or otherwise, be licensed. 

296 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.10 (c) Any person whose 
license has been suspended or revoked shall not buy, sell, transport, exhibit, or 
deliver for transportation, any animal during the period of suspension or revocation. 
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ส่วนสิงคโปร์ ก้าหนดให้อธิบดีมีอ้านาจในการพักใช้หรือระงับและเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณี
ดังต่อไปนี 297 

1. มีปัญหาที่เกิดจากการทุจริตหรือมีการบิดเบือนความจริงในใบอนุญาต 
2. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี  2) เงื่อนไข

ของใบอนุญาตใด ๆ 3) แนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยอธิบดีหรือผู้มีอ้านาจ ภายใต้กฎหมายนี  
3. เพ่ือประโยชน์สาธารณะจึงจ้าเป็นต้องระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยก่อนที่จะระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้อธิบดีต้อง 1) แจ้งเหตุในการเพิกถอนหรือระงับ

ใบอนุญาต ให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และ 2) ให้เวลาผู้ถือใบอนุญาต
ชี แจงเหตุผลว่า ท้าไมไม่ควรระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตของตน ภายในเวลาที่ก้าหนด 3) หากผู้ถือ
ใบอนุญาตไม่สามารถแสดงเหตุผลภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หรือแสดงเหตุผลไม่เพียงพอ อธิบดี
จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบถึงวันที่มีการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีผล
บังคับใช้ 4) บุคคลใดถูกเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การตัดสินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงถือว่าเป็นที่สุด 
5) ให้ใบอนุญาตมีผลระงับ ตั งแต่วันที่อธิบดีระบุ แม้จะมีการอุทธรณ์ค้าสั่งใด ๆ ก็ตาม (4) หรืออยู่
ระหว่างด้าเนินการระงับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตาม (3) เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมี
ค้าสั่งเป็นอย่างอ่ืน298  โดยใบอนุญาตจะไม่มีการออกภายใต้สถานการณ์ที่ผู้อนุญาตก้าหนดเพ่ือ
หลีกเลี่ยงค้าสั่งระงับการเพิกถอนการยกเลิกหรือการปฏิเสธใบอนุญาตภายใต้กฎหมายนี 299 

                                           
297 Animals and Birds Act 2002. Section  62(1) The Director-General may 

suspend or revoke a licence or permit if he is satisfied that (a) the issue of the 
licence or permit has been obtained by fraud or misrepresentation; (b) the person to 
whom the licence or permit has been issued is contravening or has contravened or 
has failed to comply with (i) any of the provisions of this Act; (ii) any condition of his 
licence or permit; or (iii) any direction given to him by the Director-General or an 
authorised officer under this Act; or (c) it is in the public interest to suspend or 
revoke the licence or permit. 

298 Animals and Birds Act 2002. Section  62(2) The Director-General shall, 
before suspending or revoking the licence or permit under subSection  (1) — (a) give 
the holder of the licence or permit notice in writing of his intention to do so; and (b) 
in such notice call upon the holder of the licence or permit to show cause within 
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นอกจากนั นกฎหมายสิงคโปร์ยังก้าหนดว่าบุคคลใดมีความผิดตามกฎหมาย Animal and 
Birds Act หรือผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ Animal and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004 
ข้อ 3 ข้อ 5 หรือ ข้อ 6 (1) หรือ (2) หรือค้าสั่งใด ๆ ที่อธิบดีก้าหนดโดยระเบียบข้อ 7 (1) (2) มี
ความผิดและต้องรับโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์300 หรือจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั งจ้าทั ง
ปรับ301 
 

3.6 การอุทธรณ์ค าสั่ง  

กฎหมายของออสเตรเลียได้ก้าหนดว่าบุคคลไม่สามารถฟ้องต่อศาลได้ยกเว้นหากว่าบุคคลได้
ร้องขอให้มีการทบทวนค้าสั่งภายใน (Internal Reviews) หรือที่เรียกว่าการอุทธรณ์ค้าสั่งภายใน 
ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015302 

บุคคลต่อไปนี มีสิทธิร้องขอให้มีการทบทวนค้าสั่งภายใน ส้าหรับการตัดสินหรือค้าสั่งภายใต้
พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015303 เช่น  

1. ค้าสั่งของผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิเสธค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ หรือตัดสินอนุญาตแบบ
มีเงื่อนไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 61 

2. การไม่ตัดสินค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ภายใน 40 วัน หลังจากที่ได้รับค้าร้องขอ มี
ผลถือว่าเป็นการปฏิเสธค้าขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 62 

                                           
such time as may be specified in the notice as to why his licence or permit should 
not be suspended or revoked. 

299 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.11(d) No license will be issued 
under circumstances that the Administrator determines would circumvent any order 
suspending, revoking, terminating, or denying a license under the Act.  

300 Animals and Birds (Pet Shop and Exhibition) Rules 2004, Rule 9  Offence 
and penalty.  

301 Animals and Birds Act 2002. Section  63 Any person guilty of an offence 
under this Act, or any rule or order made thereunder for which no expressed penalty 
is provided shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both. 

302 Section  241  
303 Section  242 
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3. กรณีผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธค้าขอการต่อใบอนุญาตหรือการฟ้ืนฟูใบอนุญาต ตามมาตรา 99  
4. กรณีผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธการหรือละเว้นค้าขอแต่งตั งผู้ประเมินเอกชน หรืออนุญาตโดย

มีเงือ่นไขส้าหรับการแต่งตั ง ตามมาตรา 116 และ 117 
5. กรณีผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธค้าขอการต่ออายุผู้ประเมินเอกชน ตามมาตรา 128  
6. กรณีผู้ตรวจสอบมีค้าสั่งใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตด้าเนินการ ตามมาตรา 185 
7. กรณีผู้บริหารสูงสุดมีค้าสังยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์ ตามมาตรา 199 และมาตรา 205 
โดยค้าร้องขอให้ทบทวนภายในเป็นไปตามแบบที่กฎหมายก้าหนด ผู้มีสิทธิร้องขอต้องยื่นค้า

ร้องภายใน 14 วัน นับจากที่ผู้ร้องขอได้รับค้าสั่งหรือค้าตัดสินดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุด
สามารถยืดระยะเวลาส้าหรับการท้าค้าร้องขอการทบทวนภายในเวลาใดก็ได้304 

ผลของการยื่นค้าร้องขออุทธรณ์ค้าสั่ง มีดังนี 305  
1. ค้าร้องขอทบทวนค้าสั่งภายใน ไม่ได้ระงับผลของค้าสั่งเดิม 
2. อย่างไรก็ตามผู้ร้องขอสามารถร้องขอให้ผู้บริหารสูงสุดระงับค้าตัดสินเดิมไว้ก่อนได้ 
3. ผู้บริหารสูงสุดสามารถระงับค้าตัดสินเดิมได้เพ่ือที่จะรักษาความมีผลของการทบทวน

ค้าสั่งภายในและการอุทธรณ์ค้าสั่งได้  
4. การระงับผลค้าสั่งเดิมชั่วคราวระหว่างการอุทธรณ์ค้าสั่ง สามารถมอบมีค้าสั่งได้โดยมี

เงื่อนไขที่ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาว่าเหมาะสม และมีผลบังคับตามรยะเวลาที่ก้าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด
และสามารถแก้ไขหรือเพิกถอนได้โดยผู้บริหารสูงสุดได้ 

5. ระยะเวลาของการระงับค้าสั่งเดิมนั นต้องไม่ยาวนานเกินระยะเวลาซึ่งผู้บริหารสูงสุดท้า
การตัดสินการทบทวนค้าสั่ง  

6. ค้าร้องขอทบทวนค้าสั่งภายใน มีผลต่อการตัดสินเดิมหรือการปฏิบัติตามค้าตัดสินเฉพาะ
หากการตัดสินนั นถูกระงับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการการทบทวนค้าสั่งภายใน306 
1. ผู้บริหารสูงสุดต้องท้าการพิจารณาทบทวนค้าสั่งเดิมและตัดสิน ภายใน 20 วันหลังจาก

ได้รับค้าขอ ภายใต้มาตรา 243 (ระยะเวลาตัดสิน) โดยค้าตัดสินยืนยันค้าสั่งเดิม หรือ แก้ไขค้าสั่งเดิม 
หรือเปลี่ยนค้าสั่งเดิม 

                                           
304 Section  243 
305 Section  244 
306 Section  245 
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2. ผู้พิจารณาตัดสินค้าร้องขอดังกล่าวต้องไม่ได้เป็นผู้ออกค้าสั่งเดิม และอยู่ในต้าแหน่งที่สูง
กว่าบุคคลผู้ซึ่งออกค้าสั่งเดิม บังคับใช้แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติการตีความพระราชบัญญัติค.ศ.1954 
มาตรา 27 A และไม่มีผลบังคับใช้กับค้าสั่งเดิมที่ท้าโดยผู้บริหารสูงสุดเพียงคนเดียว 

3. หากผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ท้าการตัดสินค้าร้องดังกล่าว ภายในระยะเวลาตัดสิน ให้ถือว่า
ผู้บริหารสูงสุดได้ท้าการยืนยันการค้าสั่งเดิมแก่การตัดสินทบทวนค้าสั่งภายใน 

4. หากการตัดสินทบทวนค้าสั่งภายใน ยืนยันหรือภายใต้อนุ4หรือมาตรา 246 (4) ให้ถือว่า
ยืนยัน การค้าสั่งเดิมเพ่ือจุดประสงค์ของการอุทธรณ์ 

5. ถ้าการตัดสินทบทวนค้าสั่งภายในที่แก้ไขการตัดสินเดิมเพ่ือจุดประสงค์ของของการ
อุทธรณ์ ให้ถือว่าเป็นการตัดสินทบทวนค้าสั่งภายใน 

การแจ้งผลการตัดสินการทบทวนค้าสั่งภายในหรือการอุทธรณ์ค้าสั่ง307 
1. ภายใน 10 วันหลังจากท้าการตัดสินการทบทวนค้าสั่งภายใน ผู้บริหารสูงสุดต้องแจ้ง

ให้แก่พูดร้องขอทราบถึงผลการตัดสิน 
2. หากผลการตัดสินเหมือนกับการตัดสินเดิม ซึ่งไม่ใช่การตัดสินว่าด้วยการยึดหรือการริบ

ทรัพย์ และไม่ได้เป็นไปตามค้าร้องขอของผู้ร้อง ต้องแจ้งผลการตัดสินการทบทวนค้าสั่งภายในนั น
ให้แก่ผู้ร้องทราบ 

3. หากการตัดสินการทบทวนภายในมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินว่าด้วยการยึดหรือการ
ริบทรัพย์และไม่ใช่การตัดสินซึ่งร้องขอโดยผู้ร้องขอ ต้องแจ้งผลการตัดสินพร้อมด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี ให้แก่ผู้ร้องขอ 1) วันที่ตัดสิน 2) เหตุผลส้าหรับการตัดสินทบทวนภายใน 3) ผู้ร้องขอ
สามารถอุทธรณ์แก่การตัดสินทบทวนภายในต่อศาลได้ภายใน 28 วันหลังจากที่การแจ้ง เตือนได้ถูก
มอบให้แล้ว 4) วิธีการอุทธรณ์ และ 5) ผู้ร้องขอสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือที่จะพักการตัดสินได้ 

4. หากผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ให้การแจ้งการตัดสินภายใน 10 วัน ให้ถือว่าผู้บริหารสูงสุดได้
กระท้าการตัดสินการทบทวนค้าสั่งภายใน เป็นการยืนยันการตัดสินเดิม 

5. หากผู้บริหารสูงสุดได้ตัดสินการทบทวนค้าสั่งภายใน เป็นการยืนยันค้าตัดสินเดิมภายใต้
อนุ (4) หรือมาตรา 245 (4) ผู้ร้องขอมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลการอุทธรณ์ หากการตัดสินเดิม
เป็นการตัดสินว่าด้วยการยึดหรือริบทรัพย์  

 

                                           
307 Section  246 
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3.7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดงของ
ต่างประเทศ 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีธรรมชาติและสัตว์อุดมสมบูรณ์ ดังนั นจึงมีสัตว์นานาชนิดหลาย
สายพันธุ์ และยังมีการน้าเข้าสัตว์สายพันธุ์จากต่างประเทศเข้าไปใช้ในการแสดงในออสเตรเลีย ดังนั น
รัฐบาลกลางจึงเล็งเห็นถึงปัญหาจากการน้าสัตว์ไปแสดงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้าไปแสดง และปัญหาการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปในประเทศซึ่งอาจหลุดไปสู่ธรรมชาติและ
อาจส่งผลต่อระบบนิเวศของออสเตรเลียได้ ดังนั นรัฐบาลกลางจึงมีกฎหมายในการเข้าไปก้ากับดูแลผู้ที่
น้าสัตว์มาแสดงว่าต้องมีการจัดการดูแลสัตว์แสดงอย่างไร และหากมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาแสดงใน
ออสเตรเลียรัฐบาลก็มีมาตรการทางกฎหมายในการก้ากับดูแลและตรวจสอบการเพ่ิมขึ นและลดลง
ของประชากรสัตว์เหล่านั นอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเพ่ือให้สัตว์ที่น้ามาแสดงมีการจัดสวัสดิภาพด้านที่อยู่
อาศัย สถานที่แสดง โภชนาการและการให้อาหาร สุขภาพ การรักษาโรค ฯลฯ ออสเตรเลียจึงได้มี
หลักเกณฑ์ในการจัดการสถานที่แสดงและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ออสเตรเลีย ทั่วไปส้าหรับใช้ในการแสดงสัตว์ (Australian Animal Welfare 
Standards and Guidelines (AAWSG), Exhibited Animals – General) ใน ข ณ ะที่ สิ ง ค โป ร์
ก้าหนดว่าโดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพของสัตว์และต้องมั่นใจว่าพนักงานมี
เพียงพอ และได้รับการฝึกฝนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี   
 

3.7.1 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่วไปจากการน ามาแสดง 
3.7.1.1 การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้า 

1) การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้าของสหรัฐอเมริกา 
ตามระเบียบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulation 2013) 

ก้าหนดว่า สัตว์ต้องไม่ถูกจ้ากัดด้านน ้าหรืออาหาร ในขณะการฝึก (Train) หรือการใช้งาน (Work) 
และการจัดการอย่างอ่ืนกับสัตว์308  ส่วนกรณีที่มีการอนุญาตให้ประชาชนให้อาหารสัตว์ได้ อาหาร
จะต้องมาจากสถานที่เลี ยงและจะต้องเหมาะสมกับประเภทของสัตว์และถูกต้องตามโภชนาการอาหาร
ของสัตว์309 นอกจากนั นสหรัฐอเมริกายังได้ก้าหนดมาตรฐานเฉพาะด้านการดูแลสัตว์อย่างมี

                                           
308 Animal Welfare Regulation 2013, Section  2.131 (a)(2)(ii) 
309 Animal Welfare Regulation 2013, Section  2.131 (d)(4) 
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มนุษยธรรม เกี่ยวกับการให้อาหารและน ้าแก่สัตว์โดยแยกตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิดแต่
ละสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น การให้อาหารสัตว์จ้าพวกลิง310 

(1)  อาหารส้าหรับสัตว์ต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์ ขนาด อายุ และ
สภาวะของสัตว์ ตลอดจนเงื่อนไขในการด้ารงชีวิตของสัตว์ ตามหลักการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป และมาตรฐานด้านโภชนาการ อาหารต้องสะอาดและอร่อย รวมถึงต้องมีปริมาณเพียงพอ มี
คุณค่าทางโภชนาการเพียงพอที่จะรักษาสุขภาพและช่วงน ้าหนักของสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านโภชนาการตามปกติของชีวิตประจ้าวัน 

(2)  สัตว์จะต้องได้รับอาหารอย่างน้อยหนึ่งครั งในแต่ละวัน เว้นแต่สัตว
แพทย์ก้าหนดเป็นอย่างอ่ืน ส่วนสัตว์ที่ยังเล็กและอยู่ในวัยเจริญเติบโตจะต้องให้อาหารได้บ่อยเท่าที่
จ้าเป็น ตามแนวปฏิบัติและแนวทางการเลี ยงสัตว์และมาตรฐานทางโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปตามอายุและสภาพของสัตว์ 

(3)  สัตว์ต้องสามารถเข้าถึงอาหารได้ทุกตัว แต่หากสัตว์ตัวใดไม่
สามารถเข้าถึงอาหารได้ ต้องมีการแยกให้อาหารสัตว์ตัวนั น ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวได้รับอาหาร
ในปริมาณท่ีเพียงพอ  

(4)  อาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ถ้าใช้ต้องลดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนโดยอุจจาระ และศัตรูพืช ภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด และต้องผ่านการฆ่าเชื อตาม
ขั นตอนที่ระบุในมาตรา 3.84 (b) (3) อย่างน้อยหนึ่งครั ง ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ภาชนะรับอาหารที่ใช้แล้ว
ต้องได้รับการท้าความสะอาดก่อนที่จะน้าไปใช้ในการจัดหาอาหารให้แก่สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ หรือการจัด
กลุ่มทางสังคมของสัตว์ชนิดอ่ืน ต้องมีมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่า ไม่มีการปนเปื้อนหรือการกัดกันเพ่ือ
แย่งอาหาร  

การให้น ้า (Watering) แก่สัตว์จ้าพวกลิง311 
น ้าดื่มต้องจัดให้ในปริมาณที่พอเพียงแก่สัตว์ทุกตัว ต้องให้บ่อยเท่าที่จ้าเป็น

เพ่ือให้มั่นใจว่า สัตว์มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองครั ง เป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมงต่อครั ง เว้นแต่จะมีการก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ส่วนภาชนะบรรจุน ้าต้องสะอาดตาม
วิธีการที่ก้าหนดในมาตรา 3.84 (b) (3) ของอนุภาคนี  อย่างน้อยหนึ่งครั งทุก 2 สัปดาห์หรือบ่อยเท่าที่
จ้าเป็นเพ่ือให้สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน ภาชนะบรรจุน ้าที่ใช้แล้วต้องได้รับการสุขาภิบาลก่อน
จึงจะสามารถน้ามาใช้เพ่ือจัดหาน ้าให้กับสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้ หรือการจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์ 

 

                                           
310 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.82 Feeding 
311 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.83 Watering 
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2)  การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้าของออสเตรเลีย 
เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ควรมีการจัดการให้สัตว์ได้รับ

อาหารและน ้าที่มีคุณภาพ เหมาะสม และมีปริมาณที่เพียงพอต่อสัตว์แต่ละตัว ออสเตรเลียจึงได้
ก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านความต้องการอาหารและน ้า (Dietary and water requirements) ของสัตว์
ไว้ ดังต่อไปนี  

(1)  ผู้ประกอบการจะต้องให้มั่นใจว่า มีสัตว์ได้รับอาหารที่เพียงพอกับ
ความต้องการทางร่างกาย เช่น 1) อาหารที่ให้กับสัตว์ต้องมีสารอาหารที่เพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์
สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ และมีสุขภาพที่แข็งแรงดี 2) คุณภาพของอาหารที่ให้สัตว์นั น ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามสรีรวิทยาและความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 3) ปริมาณของอาหารที่จะต้อง
เพียงพอที่จะรักษาอัตราการเติบโตปกติ และไม่ท้าให้สัตว์เป็นโรคอ้วน 4 ) อาหารที่ให้สัตว์ต้องไม่มี
ส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนที่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย312  

(2)  ผู้ประกอบการต้องไม่ให้เหยื่อซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีชีวิต
แก่สัตว์หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร เว้นแต่เป็นสิ่งจ้าเป็นในการบ้ารุงรักษาของสัตว์ และได้รับ
อนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมาตรฐานที่เหมาะสมกับสัตว์ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ313 
  

                                           
312 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.1 The operator must 

ensure that an animal’s dietary requirements are met. Note - Meeting an animal’s 
dietary requirements includes ensuring: i. the food supplied to the animal contains 
sufficient nutrients to ensure normal growth, good health and vitality; ii. the quality 
of the food supplied meets the animal’s physiological needs; iii. the quantity of food 
supplied is sufficient to maintain normal growth, but not obesity; iv. the food does 
not contain any ingredients or contaminants that are known to be harmful to the 
animal; v. species’ diets are written and readily available to keepers; and vi. diets are 
reviewed and reflect available knowledge. 

313 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.2 The operator must 
ensure that live vertebrate prey is not provided to an animal as part of its diet unless 
it is essential to the maintenance of the animal and is either permitted by the taxon 
standards applicable to that animal, or has been approved by the relevant 
government authority. 
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(3)  ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่า อุปกรณ์การให้อาหารอัตโนมัติ มีการ
ตรวจสอบทุกวันว่า สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ314  

(4)  ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า อาหารไม่ได้วางอยู่บนพื นผิวที่ถ้า
สัตว์กลืนกินเข้าไปมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ ทั งสัตว์ทุกตัวในกรงหรือคอกสามารถเข้าถึง
อาหารได้เพียงพอที่จะรักษาสุขภาพที่ดี ตลอดจนมีการจัดอาหารให้สัตว์ในลักษณะที่ เหมาะสมและ
ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงที่รบกวนอาหาร และให้อาหารในลักษณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของสัตว์315  

(5)  ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า สัตว์สามารถเข้าถึงน ้าดื่มได้ และน ้า
ดื่มต้องมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ ส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์ ตลอดจนท้าให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง316  

(6)  ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบทุกวันเพ่ือให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ให้น ้า
อัตโนมัติ สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ317 
  

                                           
314 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.3 The operator must 

ensure that automated feeding devices are inspected daily to ensure that they are 
working effectively. 

315 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.4 The operator must 
ensure that food is: i. not placed on substrate if ingestion of the substrate is likely to 
be harmful to the animal; ii. provided by a regime that ensures that each animal in 
the enclosure has access to sufficient food to maintain good health; iii. presented in 
a manner that reasonably prevents contamination by pest animals; and iv. presented 
in a manner which is appropriate to the animal's natural behavior. 

316 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.5 The operator must 
ensure that animals have appropriate access to drinking water of sufficient quality 
and quantity to ensure good health and vitality. 

317 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section  4.6 The operator must 
ensure that automated drinking water devices are inspected daily to ensure they are 
working effectively. 
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3)  การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้าของสิงคโปร์ 
มาตรฐานขั นต่้าด้านโภชนาการและการให้อาหารแก่สัตว์ (Diet and 

Feeding) ประกอบด้วย318  
(1)  สัตว์ต้องได้รับอาหารอย่างสมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการใน

ปริมาณที่เพียงพอในช่วงเวลาของชนิดสัตว์ เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี และสามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั นอาหารจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับความต้องการของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ในช่วง
ต่าง ๆ ของชีวิตของพวกเขา  

(2)  อาหารส้าหรับสัตว์ต้องวางไว้ในที่สัตว์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ต้องวางในต้าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการหก หรือปนเปื้อนของปัสสาวะและอุจจาระ  

(3)  อาหารส้าหรับสัตว์ต้องไม่ปนเปื้อนหรือบูดเสีย หากพบว่าอาหารมี
การบูดเสียหรือปนเปื้อนต้องถูกน้าออกทันที  

(4)  อาหารส้าหรับสัตว์ที่อยู่รวมกันจ้านวนมาก ต้องดูแลให้สัตว์แต่ละ
ตัวสามารถได้รับอาหารที่เพียงพอ 

นอกจากนี สิงคโปร์ยังก้าหนดด้านการดูแลสุขลักษณะของภาชนะใน
การใส่อาหารและน ้า ไว้ดังนี  1) ภาชนะบรรจุอาหารและน ้าดื่ม ส้าหรับให้อาหารสัตว์ ต้องมีการท้า
ความสะอาดทุกวัน และฆ่าเชื อเมื่อจ้าเป็น 2) อาหารสัตว์ทุกชนิดนอกเหนือจากอาหารสดต้องจัดเก็บ
ไว้ในลักษณะที่ป้องกันการเสื่อมสภาพ และการปนเปื้อน ตามข้อมูลจากผู้ผลิต และค้าแนะน้าที่
เหมาะสม319 

                                           
318 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.4 Code of Animal Welfare 2016, 

Section  5.1.1 Animals must be fed a well-balanced and nutritional diet in adequate 
amounts at regular intervals that will allow them to maintain good health and 
growth. The diet must be relevant to the special needs of each species at different 
stages of their lives. , 5.1.3 Food for the animals must be readily accessible and 
positioned to avoid spillage or contamination by urine or faeces. 5.1.4 Food for the 
animals must not be contaminated or spoilt. Food discovered to be spoilt or 
contaminated must be removed immediately. 5.1.5 Food for the animals must be 
administered in such a manner that co-housed animals will each get an adequate 
portion. 

319 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.2.1 Food and water containers for 
feeding must be cleaned daily and disinfected when necessary. 5.2.2 All animal feed, 
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(5)  น ้าดื่มควรจะใหม่ สะอาด และต้องมีให้สัตว์ตลอดเวลา320 
นอกจากมาตรฐานขั นต่้าด้านโภชนาการและการให้อาหารแก่สัตว์

ดังกล่าวแล้วสิงคโปร์ยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านโภชนาการอาหารและน ้า ได้แก่ สัตว์ควรได้รับ
อาหารที่มีความหลากหลาย วัตถุดิบของอาหารอาจประกอบด้วยอาหารบรรจุกระป๋อง หรือ
อาหารแห้ง และเสริมด้วยเนื อสด ปลาหรือผักตามความเหมาะสม ส่วนกรณีของสัตว์ที่เลี ยงไว้เพ่ือการ
แสดงหากสัตว์ที่ตั งครรภ์หรือให้นมลูก ควรให้อาหารประมาณสองเท่าของอาหารที่จ้าเป็นตามปกติ 
หรือสัตว์อายุน้อยควรได้รับอาหารอย่างน้อยวันละสองครั ง ส่วนสัตว์ที่ป่วยหรือไม่สบายควรให้อาหาร
ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์321 เป็นต้น 

3.7.1.2 การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ 
การคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ จะประกอบไปด้วย การ

คุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัย และการคุ้มครองด้านสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี  
1) การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัย 
มาตรการในการคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งรวมถึงสถานที่แสดง

สัตว์นั น ประกอบไปด้วย การคุ้มครองด้านโครงสร้างและการสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ ด้านพื นผิว
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ ด้านพลังงานส้ารอง  

(1)  ด้านโครงสร้างและการสร้าง 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของ

สัตว์ เพ่ือให้ผู้ที่น้าสัตว์มาแสดงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ สังคม และสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกลางจึงได้

                                           
other than live feed, must be stored in a manner which prevents deterioration/ 
contamination, and according to manufacturer’s instructions where applicable. 

320 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.4 Code of Animal Welfare, 
Section  5.1.2 Fresh and clean drinking water must be available at all times. 5.1.3 
Food for the animals must be readily accessible and positioned to avoid spillage or 
contamination by urine or faeces. 

321 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.1 (a) Animals should be supplied 
a variety of food. A staple diet may constitute prepackaged canned or dry food and 
be supplemented by fresh meat, fish or vegetables as appropriate. (b) Pregnant and 
lactating animals should be fed approximately twice the amount of food normally 
required. (c) Young animals should be fed at least twice a day. (d) Animals which are 
unwell should be fed in accordance with veterinary advice. 
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ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั นต่้า ส้าหรับการใช้สัตว์ การดูแล (Care) รักษาสัตว์ (Treatment) อย่างมี
มนุษยธรรม (Humane Handling) ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย สถานที่แสดงและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อสัตว์ แต่เนื่องจากการน้าสัตว์มาใช้เพ่ือการแสดงมีหลายประเภท และหลายชนิด ดังนั น
รัฐบาลกลางจึงมีทั งการก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าส้าหรับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวดของสุนัขและแมว322  หมวดส้าหรับหนูตะเภาและหนูแฮม
สเตอร์323 หมวดของกระต่าย324 หมวดของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล (Marine Mamals) หรือ
หมวดสัตว์เลือดอุ่นชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สุนัข แมว หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย สัตว์เลี ยงลูกด้วย
นม หรือสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล325 และหมวดสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม326  ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะมี
การแยกหมวดหมู่ของการจัดการดูแลสัตว์เป็นชนิดต่าง ๆ แต่การจัดการด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมก็มีความใกล้เคียงกัน คือ โครงสร้าง ส้าหรับสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ จะต้องได้รับการ
ออกแบบและการก่อสร้างให้เหมาะส้าหรับสายพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั น ๆ ทั งต้องมีการซ่อมแซมที่ดี ให้
สัตว์ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ปกป้องสัตว์จากการบาดเจ็บ และต้องจ้ากัดไม่ให้สัตว์อ่ืน ๆ เข้ามาในบริเวณ
ที่อยู่อาศัยดังกล่าว327 และต้องสร้างขึ นในลักษณะแข็งแรง และท้าด้วยวัสดุที่สามารถท้าความสะอาด
และฆ่าเชื อได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถถอดออกหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อเกิดการช้ารุดหรือสกปรก โดย
เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่ใช้เป็นประจ้าต้องสร้างขึ นอย่างแข็งแรงเพียงพอที่จะท้าให้กิจกรรมและสวัสดิ
ภาพของสัตว์มีความปลอดภัย328  

                                           
322 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.1-3.6 
323 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.25-3.34 
324 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.50-3.53 
325 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.125-3.104 
326 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75-3.81 
327 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.75 (a) Structure: construction. 

Housing facilities for nonhuman primates must be designed and constructed so that 
they are structurally sound for the species of nonhuman primates housed in them. 
They must be kept in good repair, and they must protect the animals from injury, 
contain the animals securely, and restrict other animals from entering. 

328 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (C) (1) General 
requirements. The surfaces of housing facilities – including perches, shelves, swings, 
boxes, houses, dens, and other furniture-type fixtures or objects within the facility – 
must be constructed in a manner and made of materials that allow them to be 
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ในขณะที่ออสเตียเลียก้าหนดว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกรงหรือ
คอกต้องได้รับการออกแบบสร้างและดูแลรักษาเพ่ือความปลอดภัยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
สัตว์ ตามมาตรฐาน ดังนี   

(1.1) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ว่าจะเป็น
กรงขังหรือคอกไว้ส้าหรับ 1) วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสัตว์ 2) การกักบริเวณนั นมีความปลอดภัย 
3) มีการจัดการดูแลที่ดี 4) ปรับปรุงการจัดแสดงเป็นระยะ 5) มีส้ารองไว้ส้าหรับสัตว์อ่ืนเมื่อจ้าเป็น329  

(1.2) ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ ได้รับการ
ออกแบบก่อสร้างและจัดการเพ่ือให้ 1) ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส้าหรับสัตว์ที่อยู่ภายใน 2) จัด
ให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและจ้าเป็นส้าหรับสัตว์ที่อยู่ภายใน เช่น อุณหภูมิและความชื น การระบาย
อากาศ แสงสว่าง การตกแต่งสถานที่ ระดับเสียงรบกวน ที่พักอาศัยต้องได้รับการป้องกันจากสภาพ
อากาศที่ไม่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด ป้องกันการหลบหนีของสัตว์ได้ ต้องมีการกรองน ้า ต้องมีพื นที่
ว่างส้าหรับสัตว์ สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ การป้องกันสัตว์จากนักล่าเมื่อมีการเปิด
กรง การควบคุมความเสี่ยงอ่ืน ๆ ต่อสัตว์รวมถึงสิ่งที่เกิดจากปรสิตและโรคร้าย ท้าให้สัตว์รู้สึกผ่อน
คลายปลอดภัย ทั งมีพื นที่ส้าหรับสัตว์สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนได้ ควบคุมไม่ให้บุคคลเข้าไปโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส้าหรับสัตว์330  

                                           
readily cleaned and sanitized, or removed or replaced when worn or soiled. 
Furnituretype fixtures or objects must be sturdily constructed and must be strong 
enough to provide for the safe activity and welfare of nonhuman primates. Floors 
may be made of dirt, absorbent bedding, sand, gravel, grass, or other similar material 
that can be readily cleaned, or can be removed or replaced whenever cleaning does 
not eliminate odors, diseases, pests, insects, or vermin. Any surfaces that come in 
contact with nonhuman primates must: (i) Be free of excessive rust that prevents the 
required cleaning and sanitization, or that affects the structural strength of the 
surface; and (ii) Be free of jagged edges or sharp points that might injure the animals.  

329 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.1 The operator must ensure 
enclosures are provided for: i. exhibition purposes; ii. health and quarantine; iii. the 
management of social issues; iv. exhibit renovation; and v. surplus animals. 

330 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.2ii. provide for the needs of the 
animals contained within them by providing appropriate: i. temperature and humidity 
gradients; ii. ventilation; iii. lighting; iv. enrichment; v. noise levels; vi. shelter and 
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(1.3) เมื่อมีการเก็บสัตว์ไว้ในสถานที่ใด ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจ
ว่า ทางระบายน ้านั น ได้รับการออกแบบและสร้างขึ นเพ่ือ 1) ไม่ท้าให้เกิดการบาดเจ็บหากสัตว์บังเอิญ
ตกหรือพยายามท่ีจะเข้าทางระบายน ้า 2) ช่วยให้สัตว์สามารถปีนกลับออกจากทางระบายน ้าได้โดยไม่
ต้องออกจากกรง และ 3) ทางระบายน ้าต้องถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของพื นที่ที่สัตว์สามารถเข้า
และออกจากทางระบายน ้าได้อย่างง่ายดาย331     

(1.4) ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์มีความ
เหมาะสมกับสัตว์ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์นั น และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก้าหนดไว้332    

(1.5) ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีพื นที่ให้
สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติที่เหมาะสมของสัตว์ในกรงหรือคอกเหล่านี ได้ 

(1.6) ผู้ประกอบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า กรงหรือคอกต้องมีการ
ระบุตัวตนและระบุอย่างถาวรด้วยชื่อหมายเลขหรือรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ ้ากัน333  

                                           
protection from climate extremes; vii. retreats; viii. substrate materials; ix. water 
filtration; x. spatial dimensions; xi. natural behaviour opportunities (including those 
required by taxon standards); xiii. control of health risks to the animals, including 
those arising from parasites and pests and othe xiv. opportunities for the animals to 
relax, feel secure, rest and avoid disturbance; iii. control unauthorised entry; and iv. 
provide a safe environment for animals. 

331 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.3 Where a moat is used to contain 
an animal, the operator must ensure the moat is designed and constructed so that: i. 
it does not cause injury if an animal accidentally falls or attempts to enter the moat; 
ii. allows the animal to easily climb back out of the moat without leaving the 
enclosure; and iii. if the moat is designed to be part of the area used by the animal, 
it allows the animal to enter and exit the moat easily. 

332 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.4 The operator must ensure that 
enclosure barriers are appropriate for the animals inside that enclosure and in 
accordance with relevant taxon standards 

333 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.7 The operator must ensure that 
enclosures are individually and permanently identified with a unique name, number 
or alphanumeric code. 
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(1.7) ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ในกรงมา
ด้วยรวมทั งระบุชนิดของสายพันธุ์334  

(1.8) ผู้ประกอบการต้องสร้างความมั่นใจว่ามีการสร้างและดูแล
รักษากรงหรือคอก เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าชมติดต่อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต335    

ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์การก่อสร้าง ทางเข้าออกของกรง 
ประตูสไลด์และรายการอ่ืน ๆ นั นได้รับการออกแบบและบ้ารุงรักษา เพ่ือ (1) ป้องกันการบาดเจ็บกับ
สัตว์ (2) ป้องกันการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ป้องกันไม่ให้สัตว์หลบหนี336 และผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีประตูทางเข้าออกส้าหรับสัตว์อันตราย 

นอกจากนั นกฎหมายของออสเตรเลียยังก้าหนดอีกว่าผู้ประกอบการ
ต้องให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์มีประสิทธิภาพในการปิดล้อมสัตว์ 337 ไม่ส่งผล
กระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์338 ต้าแหน่งของที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องไม่ท้าให้สัตว์หลบหนีได้ง่าย339 

                                           
334 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.8 Operators must provide all 

visitors with accurate information relating to animals within an enclosure, including 
identification of the species. 

335 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.9 The operator must ensure that 
enclosures are constructed and maintained to reasonably prevent visitors from 
initiating unauthorised contact with the animals. 

336 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.10 The operator must ensure that 
enclosure gates, doors, slides and other entry and exit devices are designed, 
constructed, maintained and managed to: i. reasonably prevent injury to the animal; 
ii. reasonably prevent unauthorised entry; iii. reasonably prevent animal escape; and 
iv. reasonably prevent an animal from tampering with its effective operation or 
breaching its security. 

337 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.22 The operator must ensure that 
enclosures contain furniture that contributes to enrichment of the enclosed animal, 
unless otherwise directed by a veterinarian 

338 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.23 The operator must ensure that 
furniture does not adversely affect the welfare of the animal. 

339 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.24 The operator must ensure that 
enclosure furniture and its placement do not facilitate the escape of an animal. 
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ทั งยังต้องมีความเหมาะสมกับสัตว์ คือ (1) พื นผิวมีความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์( 2) น ้าที่มี
คุณภาพและอุณหภูมิซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ (3) จุดผ่านเข้าออกและพื นผิวซึ่งจะช่วยป้องกัน
อันตราย และ (4) คุณสมบัติที่ป้องกันน ้าท่วมที่อยู่อาศัยของสัตว์และป้องกันการหลบหนีของสัตว์จาก
กรงขังด้วย340 

ในขณะที่สิงคโปร์ก็มีการก้าหนดมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ไว้ดังนี  
(1) มาตรฐานขั นต่้าของด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ ประกอบด้วย341 

(1.1) กรงขังหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย 
และมีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ มีเนื อที่เพียงพอที่จะให้สัตว์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในการหัน
กลับตัวไปรอบ ๆ ได้อย่างสะดวก หรือสามารถนอนราบได้ ทั งสัตว์สามารถยืดตัวหรือยืนด้วยขาหลัง
ทั งสองข้างแล้วยังมีพื นที่ด้านบนเพียงพอส้าหรับสัตว์ และสัตว์ต้องมีพื นที่สะอาด และสะดวกสบายใน
การกินและการนอนหลับ  

 

                                           
340 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.25 The operator must ensure that 

bathing pools are appropriate to the animal and have: i. surfaces which are species 
appropriate; ii. water of a quality and temperature which is not harmful to the 
animal; iii. entry or exit points and surfaces which prevent entrapment; and iv. 
features which prevent flooding of an enclosure, and escape of an animal from the 
enclosure. 

341 Code of Animal Welfare 2016, Section  4.1 Housing Enclosure 
Requirements, 4.1.1 Animal enclosures must be in good condition, safe and of a 
suitable size so that the animal has sufficient space to move freely, turn around, lie 
down, and stretch and stand upright on its hind legs and have sufficient headroom. 
The animal must have a clean and comfortable area to eat and sleep. 4.1.2 Animals 
must be provided with sufficient shelter and shade. 4 .1 .3 Enclosures must be kept 
clean, dry and well-ventilated. 4 .1 .4 There must be separate housing for different 
species, as well as for animals of the same species that may not be compatible. 4.1.5 
There must be individual housing for animals that are old or frail, aggressive, and for 
parents with their unweaned offspring. 4.1.6 There must be separate housing for sick 
animals. 4 .1 .7 The maximum number of animals kept at any one time must be 
appropriate for the premises.  
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(1.2) สัตว์ต้องมีท่ีพักอาศัยและร่มเงาอย่างเพียงพอ  
(1.3) กรงหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องสะอาด แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้

อย่างสะดวก  
(1.4) ต้องแยกที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ หรือสายพันธุ์เดียวกัน

แต่เข้ากันไม่ได้  
(1.5) ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยส้าหรับสัตว์แต่ละตัวที่แก่แล้วหรืออายุน้อย

กว่ากัน หรือก้าวร้าว และพ่อแม่ท่ีมีลูกแต่ไม่ต้องการเลี ยงลูกตัวเอง  
(1.6) สัตว์ป่วยต้องแยกท่ีอยู่อาศัยต่างหากจากสัตว์อ่ืน342  
(1.7) จ้านวนสัตว์สูงสุดที่เก็บไว้ในแต่ละช่วงเวลาต้องอยู่ในสถานที่ที่

เหมาะสม 
(2) ด้านมาตรฐานขั นต่้าด้านการออกแบบและการก่อสร้าง 

(2.1) การออกแบบและการสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ ประกอบด้วย343 (1) 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีความแข็งแรง เช่น ท้าจากคอนกรีต หรืออิฐ และต้องมีประตูที่แข็งแรง

                                           
342 Code of Animal Welfare 2016, Section 4 .1 . 6  There must be separate 

housing for sick animals. 
343 Code of Animal Welfare 2016, Section  4 Enclosure Design & Construction 

(a) Enclosures should be of solid construction, such as sealed concrete or brick, and 
strong doors to withstand impact and scratching. Any mesh or chain wires used 
should be of sufficient strength to contain the animals. (b) Construction materials 
should be safe and impervious to water to assist in cleaning and drainage. (c) Where 
metal bars or frames are used, they should be of a suitable gauge with adequate 
spacing to prevent animals from getting stuck or escaping. Where metal edging is 
used, it should not present a risk of injury to the animals. (d) Door openings should 
be constructed to allow easy removal of water and waste. (e) A sloped floor for 
animal housing and individual exercise areas is recommended as it facilitates removal 
of waste and water after cleaning. (f) The premises should be connected to the main 
drainage or an approved sewerage disposal system, and fitted with fine mesh wire 
baskets to trap hair and waste. The baskets should be cleaned daily. (i) Design and 
construction should allow ready checking of animals and regular provision of food 
and water. (j) Cages should be easy to move in the event of an emergency. (k) Clean, 
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ทนทานต่อการกระแทก หรือการขีดข่วน การตะกุยของสัตว์ ทั งตาข่าย โซ่ สายไฟ ควรมีความแข็งแรง
เพียงพอ (2) วัสดุก่อสร้างควรมีความปลอดภัยและไม่ให้น ้าซึมเข้าได้เมื่อมีการท้าความสะอาดหรือ
ระบายน ้า (3) แถบซี่ของกรงขังหรือรั วล้อมรอบสัตว์ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์
หลุดหรือหลบหนี และขอบแถบซี่ที่เป็นโลหะนั น ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของสัตว์ 
(4) ควรสร้างประตูที่สามารถเปิดหรือถอดเอาน ้าหรือของเสียออกได้โดยง่าย (5) แนะน้าให้พื นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ หรือบริเวณสถานที่ออกก้าลังกายของสัตว์ ควรมีความลาดชัน เนื่องจากสะดวกในการ
ก้าจัดของเสียและน ้าหลังการท้าความสะอาด (6) ระบบการบ้าบัดน ้าเสียต้องได้รับการรับรองแล้ว 
และควรมีการติดตั งตะแกรงส้าหรับดักขนสัตว์และของเสีย และต้องท้าความสะอาดทุกวัน (7) การ
ก่อสร้างกรงหรือรั วล้อมรอบควรใช้วัสดุที่เหมาะสมซึ่งปลอดภัยและท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่าย  
เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และอะคริลิก ทั งข้อต่อควรจะท้าให้เสร็จเรียบร้อยปลอดภัย โดยไม่ควรใช้
กรงที่มีสนิม (8) ไม่ควรใช้กรงที่ยุบตัวหรือบอบบาง หากใช้ก็ควรจะเป็นการใช้ส้าหรับการขังสัตว์ไว้
ชั่วคราวขณะแสดง หรือขณะท้าความสะอาด โดยทั งหมดนั นกรงควรต้องวางอยู่บนพื นหรือโครงสร้าง
ที่มั่นคงแข็งแรง (9) การออกแบบและการก่อสร้างควรให้มีความพร้อมด้านน ้าและอาหารส้าหรับสัตว์ 
(10) กรงควรเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (11) ท้าความสะอาดที่นอนของสัตว์ให้
เหมาะสม ถูกสุขอนามัยส้าหรับชนิดและสายพันธุ์ ทั งมีที่นอนที่เพียงพอ ส่วนที่ตั งของสถานที่อยู่ของ
สัตว์นั นควรมีการป้องกันจากพื นและให้สัตว์มีความรู้สึกถึงความปลอดภัย (12) ควรให้สถานที่มีความ
เหมาะสม ทั งมีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นและเพียงพอส้าหรับการจัดกิจกรรมทั่วไปเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ (13) บริเวณที่นอนของสัตว์ควรมีฉนวนให้เหมาะสมเพ่ือให้สัตว์ได้รับความ
สะดวกสบาย (14) บริเวณที่ให้ขวดน ้าดื่มแบบจุกนมแนะน้าว่าควรให้น ้าสามารถไหลได้อย่างสะดวก 

                                           
hygienic bedding appropriate to the species and breed, and that is sufficient for the 
number of animals housed should be provided to insulate the animal from the floor 
and provide the animal with a sense of security. (l) Where appropriate, suitable and 
sufficient facilities for activities to promote general well-being should be provided. 
(m) Sleeping areas should be insulated appropriately to provide comfort. (n) When 
using bottles with a drink nipple for drinking water, the tip should allow free flow of 
water on activation and should not come into contact with the bedding or food. (o) 
Exercise areas should not be used as sleeping areas. (p) Accessories provided in the 
accommodation should be suitable to the animal species concerned. (q) Materials, 
such as newspaper (in sheets or shredded) or urine liners, should be provided to 
facilitate toilet training. 
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และไม่ควรให้อยู่ในบริเวณเดียวกับที่นอนหรืออาหาร (15) บริเวณพื นที่ออกก้าลังกายไม่ควรใช้บริเวณ
พื นที่นอน (16) อุปกรณ์เสริมที่จัดให้มีอยู่ในที่พักนั นควรมีความเหมาะสมกับสายพันธุ์หรือชนิดของ
สัตว์นั น ๆ 17) ควรใช้วัสดุ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ (แบบแผ่นหรือแบบย่อย) หรือที่ซับปัสสาวะ ใน
การฝึกการขับถ่ายของสัตว์ 

(2) ด้านพื นผิวบริเวณท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านพื นผิว (Surfaces) สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์

ต้องมีสภาพพื นผิวที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด เมื่อสถานที่อยู่อาศัยรวมถึงพื นผิวอ่ืนๆภายในที่อยู่
อาศัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นคอน ชั นวาง ชิงช้า กล่อง บ้าน ถ ้าและเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ  ที่ติดตั งอยู่ภายใน
ด้วยแล้ว  ดังนั นเมื่อเกิดความสกปรก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุดูดซับ ทราย กรวด หญ้าหรือวัสดุอ่ืนที่
คล้ายคลึงกันจะต้องสามารถท้าความสะอาดได้ง่าย หรือสามารถถอดออก หรือเปลี่ยนเมื่อท้าความ
สะอาด ตลอดจนต้องสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรค แมลงหรือพยาธิสัตว์ได้ โดยพื นผิวใด ๆ ที่
สัมผัสกับสัตว์จะต้อง 1) ปราศจากสิ่งที่ท้าให้เกิดสิ่งสกปรก จึงจ้าเป็นต้องมีการท้าความสะอาด และ
การรักษาสุขอนามัยที่จ้าเป็น เพราะอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างพื นผิว และ  2) 
ปราศจากขอบหยักหรือจุดที่แหลมคม ซึ่งอาจท้าร้ายสัตว์ได้344 การบ้ารุงรักษาและการเปลี่ยนพื นผิว 
(Maintenance and Replacement of Surfaces) ทุกพื นผิวต้องได้รับการบ้ารุงรักษาเป็นประจ้า 

                                           
344 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (C) (1) General 

requirements. The surfaces of housing facilities – including perches, shelves, swings, 
boxes, houses, dens, and other furniture-type fixtures or objects within the facility – 
must be constructed in a manner and made of materials that allow them to be 
readily cleaned and sanitized, or removed or replaced when worn or soiled. 
Furnituretype fixtures or objects must be sturdily constructed and must be strong 
enough to provide for the safe activity and welfare of nonhuman primates. Floors 
may be made of dirt, absorbent bedding, sand, gravel, grass, or other similar material 
that can be readily cleaned, or can be removed or replaced whenever cleaning does 
not eliminate odors, diseases, pests, insects, or vermin. Any surfaces that come in 
contact with nonhuman primates must: (i) Be free of excessive rust that prevents the 
required cleaning and sanitization, or that affects the structural strength of the 
surface; and (ii) Be free of jagged edges or sharp points that might injure the animals.  
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พื นผิวของสถานที่อยู่อาศัย รวมถึงบ้าน ถ ้า และเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของภายในอาคารอ่ืน ๆ ที่ไม่
สามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่ายต้องถูกเปลี่ยนเมื่อช้ารุดหรือสกปรก345 

ออสเตรเลีย ได้ก้าหนดด้าน พื นผิวและการระบายน ้า (Substrate and 
Drainage) ไว้เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา โดยก้าหนดว่าผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้
ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ (1) ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ (2) จะถูกเก็บไว้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ และ 
(3) ช่วยให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมธรรมชาติที่เหมาะสม346      

(3)  ด้านพลังงานส้ารอง 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าสถานที่อยู่อาศัยต้องมีก้าลังไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

เพียงพอส้าหรับการท้าความร้อน ระบายความร้อน การระบายอากาศ และมีแสงสว่างที่เพียงพอเพ่ือ
รองรับความต้องการด้านการเลี ยงสัตว์อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับในส่วนย่อยนี  ทั งสถานที่อยู่อาศัยนั นจะต้อง
มีน ้าดื่มส้าหรับสัตว์ให้สามารถดื่มได้เมื่อต้องการ ทั งต้องมีการท้าความสะอาดที่เพียงพอและการ
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านการเลี ยงสัตว์อ่ืน ๆ347  

ในขณะที่ออสเตรเลีย ก็ก้าหนดเช่นกันว่า  ผู้ประกอบการต้องมี
แหล่งจ่ายไฟส้ารอง ส้าหรับที่อยู่อาศัยของสัตว์348    

 
 

                                           
345 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (C) (2). 
346 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.20 The operator must ensure that 

substrate used within an enclosure: i. is not harmful to the animal; ii. is kept in a 
hygienic condition; iii. permits effective drainage; and iv. allows for appropriate 
natural behaviours 

347 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (d) Water and electric 
power. The housing facility must have reliable electric power adequate for heating, 
cooling, ventilation, and lighting, and for carrying out other husbandry requirements 
in accordance with the regulations in this subpart. The housing facility must provide 
running potable water for the nonhuman primates' drinking needs. It must be 
adequate for cleaning and for carrying out other husbandry requirements. 

348 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.5 The operator must ensure that 
an electric barrier has a backup power source if it is the primary containment barrier 
for an enclosure 
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(4)  การระบายน ้าและการก้าจัดของเสีย 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการระบายน ้ าและการก้าจัดของเสีย 

(Drainage and Waste Disposal)349  
สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์นั น ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการก้าจัดและ

เอาของเสียออก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่นอน สัตว์ตาย เศษขยะ น ้า และของเหลวอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและโรค ทั งสถานที่อยู่อาศัยต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการก้าจัดของ
เสียและมีระบบระบายน ้าที่สร้างขึ นและใช้งานเพ่ือก้าจัดของเสียและน ้าเสียจากสัตว์ เพื่อให้สัตว์อยู่ใน
พื นที่ที่แห้งสะอาด โดยระบบก้าจัดและระบายน ้าจะต้องช่วยลดการรบกวนของพยาธิสัตว์ แมลง สัตว์

                                           
349 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (f) Drainage and waste 

disposal. Housing facility operators must provide for regular and frequent collection, 
removal, and disposal of animal and food wastes, bedding, dead animals, debris, 
garbage, water, and any other fluids and wastes, in a manner that minimizes 
contamination and disease risk. Housing facilities must be equipped with disposal 
facilities and drainage systems that are constructed and operated so that animal 
wastes and water are rapidly eliminated and the animals stay dry. Disposal and 
drainage systems must minimize vermin and pest infestation, insects, odors, and 
disease hazards. All drains must be properly constructed, installed, and maintained. If 
closed drainage systems are used, they must be equipped with traps and prevent 
the backflow of gases and the backup of sewage onto the floor. If the facility uses 
sump ponds, settlement ponds, or other similar systems for drainage and animal 
waste disposal, the system must be located far enough away from the animal area of 
the housing facility to prevent odors, diseases, insects, pests, and vermin infestation. 
If drip or constant flow watering devices are used to provide water to the animals, 
excess water must be rapidly drained out of the animal areas by gutters or pipes so 
that the animals stay dry. Standing puddles of water in animal areas must be 
mopped up or drained so that the animals remain dry. Trash containers in housing 
facilities and in food storage and food preparation areas must be leakproof and must 
have tightly fitted lids on them at all times. Dead animals, animal parts, and animal 
waste must not be kept in food storage or food preparation areas, food freezers, 
food refrigerators, and animal areas. 
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ที่รบกวน และโรคภัยไข้เจ็บได้ ส่วนท่อระบายน ้าทั งหมด ต้องได้รับการสร้างและติดตั งอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนต้องมีการซ่อมบ้ารุงรักษาอย่างเหมาะสม หากมีการใช้ระบบระบายน ้าแบบปิด ต้องติดตั งกับ
ดักและป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซ และป้องกันการสะสมของน ้าเน่าเสียบนพื น ทั งหากสถานที่
ดังกล่าวใช้บ่อน ้าหรือระบบอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ในการระบายน ้าและการก้าจัดของเสีย ระบบดังกล่าว
ต้องอยู่ห่างไกลจากพื นที่ของสัตว์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรค แมลง ศัตรูพืช และ
การรบกวนของสัตว์อ่ืน ถ้ามีการน้าอุปกรณ์น ้าหยดหรือน ้าไหลคงที่ มาใช้ในการให้น ้าสัตว์ น ้าส่วนเกิน
ต้องระบายออกจากพื นที่อยู่ของสัตว์ โดยรางหรือท่อเพ่ือให้สัตว์ตัวแห้ง แต่หากมีน ้าขังอยู่ในพื นที่ยืน
ของสัตว์ต้องซับน ้าออกหรือระบายน ้าออก เพ่ือให้สัตว์ตัวแห้ง ส่วนถังขยะในที่อยู่อาศัย และในบริเวณ
จัดเก็บอาหารและเตรียมอาหาร ต้องไม่รั่วไหลและต้องมีฝาปิดที่ติดแน่นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนห้าม
เก็บสัตว์ที่ตาย ชิ นส่วนสัตว์ ของเสียจากสัตว์ไว้ในบริเวณที่เก็บอาหาร พื นที่ท้าอาหาร ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น
ส้าหรับอาหารสัตว์ และบริเวณท่ีอยู่ของสัตว์ 

ออสเตรเลีย ก้าหนดว่าการระบายน ้ าที่ มีประสิทธิภาพ 350 โดย
ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า ท่อระบายน ้าภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์จะต้องได้รับการออกแบบ
ก่อสร้างและการบ้ารุงรักษาเพ่ือ 1) ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ 2) อยู่ในสภาพที่ถูกสุขอนามัย และ 3) 
มีการระบายน ้าที่มีประสิทธิภาพ351  

(5) ด้านขนาดของที่อยู่อาศัยของสัตว์  
สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าที่พักอาศัยและที่พักพิงที่จ้าเป็นอ่ืน ๆ จะต้องมี

ขนาดใหญ่เพียงพอ เพ่ือให้สัตว์ทุกตัวได้รับความสะดวกสบายเมื่อต้องอยู่ในสถานที่นั น ๆ หากเห็นได้
ชัดว่าสัตว์มีความก้าวร้าว เมื่ออยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ อาจต้องแยกให้ไปอยู่ที่พักอาศัยอ่ืน ๆ ที่จัด
ส้ารองไว้ เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวมีที่พักอาศัยที่เพียงพอ352 ดังนั นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสัตว์แต่
ละชนิดความต้องการพื นที่ขั นต่้า (Minimum Space Requirements) ตัวอย่างเช่นสัตว์จ้าพวกลิง

                                           
350 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.20 The operator must ensure that 

substrate used within an enclosure: i. is not harmful to the animal; ii. is kept in a 
hygienic condition; iii. permits effective drainage; and iv. allows for appropriate 
natural behaviours 

351 AAWSG, Exhibited Animals – General, S3.21 The operator must ensure that 
drains within an enclosure must be designed, constructed and maintained so they: i. 
are not harmful to the animal; ii. are in a hygienic state; and iii. permit effective 
drainage. 

352 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.77(c) 
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ต้องมีพื นที่ขั นต่้าที่ระบุไว้ในส่วนย่อยนี  ความต้องการพื นที่ขั นต่้าเหล่านี จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม 
แม้ว่าจะมีการวางหิน เสาชิงช้า หรือส่วนควบอื่น ๆ ไว้ในกรง โดยคอนหรือโขดหินนั นไม่อนุญาตให้วาง
ไว้ที่พื นที่อยู่ด้านล่างของสัตว์ เพ่ือความสะดวกสบายของสัตว์ โดยสัตว์จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พื นที3่53  

ในขณะที่ออสเตรเลีย ก้าหนดด้านความต้องการเชิงพื นที่ (spatial 
requirements) ด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ ว่าผู้ประกอบการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและรูปร่าง
ของกรงหรือคอกสัตว์มีความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อยกเว้นทั งหมดที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับ 1) ชนิดของสัตว์ที่อยู่ในกรง 2) การพัฒนาของสัตว์แต่ละตัวในคอก 3) จ้านวนสัตว์ที่อยู่
ในคอก และ 4) การจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์แต่ละชนิด354  สถานที่แสดงหรือที่เก็บสัตว์ไว้เพ่ือการ
แสดงต้องมีพื นที่ใหญ่และเหมาะสมกับชนิดของสัตว์355 ตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื นเมือง  
  

                                           
353 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.80 
354 AAWSG, Exhibited Animals – General, S 3.27 The operator must ensure that 

the size and shape of an enclosure complies with all relevant taxon standards or 
exemptions approved by the relevant government authority and is appropriate for:  i. 
the species in the enclosure;  ii. the developmental stage of each animal in the 
enclosure; iii. the number of animals housed in the enclosure; and iv. social 
groupings. 

355 Exhibited Animals Act 2015, Section  69. 
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ตารางที่  3.1 พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์พื นเมืองในออสเตรเลีย356 

                                           
356 The State of Victoria, Code of Practice for the Public Display of 

Exhibition of Animals, Retrieved December 12, 2018 from http://agriculture.vic.gov 
.au/agrculture/animal-health-and-welfare/animal-welfare/animal-welfare-legislation/ 
victorian-codes-of-practice-for-animal-welfare/code-of-practice-for-the-public-display-
of-exhibition-of-animals 

ประเภทสัตว์ 
(Type of animal) 

พื้นที่ขั้นต่ า  
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
สัตว์
สูงสุด
ไม่เกิน 
(ตัว) 

ความ
สูงข้ัน
ต่ า 

(เมตร) 

เพิ่มพื้นที่
ส าหรับการ
เพิ่มสัตวแ์ต่

ละตัว  
(ตารางเมตร) 

Hopping Mice, Dunnarts 1 2 0.5 * 0.25 
Kowaris, Antechinuses 2 2 0.5 * 0.5 
Feathertail Gliders 5 4 2 * 1.5 
Small Quolls, Tuans 10 2 2 * 5 
All Possums , Sugar and Squirrel Gliders 10 2 3 * 5 
Yellow Bellied and Greater Gliders 20 1 3 * 10 
Potaroos, Bettongs, Tiger Quolls 20 1 2 * 10 
bandicoots 20 1 1.5 10 
ตัวตุ่น (Echidna) 20 1 1 10 
แทสเมเนียนเดวิลส์ (Tasmanian Devils) 40 1 1.2 20 
หมีโคอาล่า (Koala) 40 1 1.5 10 
วอมแบต (Wombats) 50 1 1.2 25 
Brush Turkeys, Mallee Fowl 60 2 2.5 * 30 
วอลลาบีน้อยกว่า 10 กก 
(Wallabies Less than 10 kg) 

100 1 1.5 50 

วอลลาบีมากกว่า 10 กก. (Wallabies Greater 
than 10kg / Pademelons) 

300 1 1.5 150 

จิงโจ้อีมัส (Kangaroos, Emus) 1000 1 2 500 
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(6)  การจัดแสดงสัตว์ในที่อยู่อาศัยสาธารณะถาวร  
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการจัดแสดงสัตว์ในพื นที่อยู่อาศัยถาวรของสัตว์ต้องมี

สิ่งกีดขวางระหว่างสิ่งล้อมรอบหลักกับประชาชน ซึ่งเป็นการจ้ากัดการติดต่อทางกายภาพระหว่าง
สาธารณชนกับสัตว์ การใช้สัตว์เหล่านั นในการแสดง จะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือในการจัดแสดง
นิทรรศการสาธารณะส้าหรับสัตว์ที่ไม่ได้ขังอยู่ในกรงนั นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการก้ากับดูแล
โดยตรงของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทุกครั งที่น้ามาแสดงต่อประชาชน โดยสัตว์ที่
ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับอนุญาตให้ติดต่อทางกายภาพกับประชาชนได้ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 
2.131 แต่เฉพาะในกรณีที่พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงและการเฝ้าระวังผู้ปฏิบัติงานหรือผู้
ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ตลอดเวลาระหว่างการติดต่อกับมนุษย์357 

ต้องมีสิ่งกีดขวางระหว่างสิ่งล้อมรอบหลักกับประชาชนในเวลาใด ๆ ที่มี
ประชาชนอยู่ เพ่ือจ้ากัดการติดต่อทางกายภาพระหว่างประชาชนกับสัตว์ ทั งสัตว์ที่ใช้ในการแสดงนั น
ต้องได้รับการฝึกอบรม หรือในการจัดแสดงนิทรรศการสาธารณะที่ไม่ได้อยู่ในกรงนั นต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมและการก้ากับดูแลโดยตรงของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทุกครั งที่มี
ประชาชน สัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนอาจได้รับอนุญาตให้ติดต่อทางกายภาพกับสาธารณชน แต่เฉพาะใน
กรณีที่พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงและการควบคุมดูแลผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์หรือผู้
ฝึกสอนตลอดเวลาระหว่างการติดต่อ 

ต้องจัดให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างสถานที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่หรือที่เดินทางในเวลา 
ใด ๆ ที่มีประชาชน เพ่ือจ้ากัดการติดต่อทางกายภาพระหว่างสัตว์และประชาชน หากมีการใช้สัตว์ใน
การจัดแสดงในการเดินทาง สัตว์ต้องได้รับการฝึกฝนหรือการจัดแสดงนิทรรศการสาธารณะที่ไม่ได้อยู่
ในกรง จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงภายใต้การดูแลของผู้ปฏิ บัติงานหรือผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีประชาชนอยู่ สัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนอาจได้รับอนุญาตให้ติดต่อทาง
กายภาพกับสาธารณชน แต่เฉพาะในกรณีที่พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงและการควบคุมดูแล
ของผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์หรือผู้ฝึกสอนตลอดเวลาระหว่างการติดต่อ 

2)  การคุ้มครองด้านสภาพแวดล้อม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยมีผลต่อการด้ารงชีวิตและสุขภาพ

ของสัตว์ ดังนั นในต่างประเทศจึงมีการก้าหนดให้มีการคุ้มครองด้านสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย
หลักเกณฑ์ที่ส้าคัญๆ ได้แก่ การระบายอากาศ ด้านแสงสว่าง ความอบอุ่นและอุณหภูมิ เสียง และที่
ก้าบังจากแดด แสง ลม และฝน  

 

                                           
357 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.77(e) 
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(1) การระบายอากาศ 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการระบายอากาศ (Ventilation)358  ของสถานที่

ที่อยู่อาศัยในร่มต้องมีการระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ ตลอดเวลาเมื่อมีสัตว์อยู่ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี และลดกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นจากร่างกาย ระดับแอมโมเนีย และการควบแน่นของ
ความชื น ระบายอากาศ ต้องมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ โดย
อาจต้องมีการช่วยระบายอากาศเสริม เช่น พัดลม เครื่องเป่าลม หรือเครื่องปรับอากาศเมื่อ
อุณหภูมิห้องอยู่ที่ 85 ° F (29.5 ° C) หรือสูงกว่า ความชื นสัมพัทธ์ที่เก็บรักษาไว้จะต้องอยู่ในระดับที่
ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์และตามแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปส้าหรับการเลี ยงสัตว์  

ส่วนสิงคโปร์ได้ก้าหนดด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ที่อยู่อาศัยต้อง
มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าอากาศสะอาดและสดชื่นอยู่เสมอทุกเวลา359 

(2) แสงสว่าง 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านแสงสว่างในบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์อย่าง

ชัดเจนระหว่างที่อยู่อาศัยในรม และที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่ เพราะทั งสองที่มีความด้านแสงสว่างความ
แตกต่างกัน 

                                           
358 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.76 (b) Ventilation. Indoor 

housing facilities must be sufficiently ventilated at all times when nonhuman 
primates are present to provide for their health and well-being and to minimize 
odors, drafts, ammonia levels, and moisture condensation. Ventilation must be 
provided by windows, doors, vents, fans, or air conditioning. Auxiliary ventilation, 
such as fans, blowers, or air conditioning, must be provided when the ambient 
temperature is 85 °F (29.5 °C) or higher. The relative humidity maintained must be at 
a level that ensures the health and wellbeing of the animals housed, as directed by 
the attending veterinarian, in accordance with generally accepted professional and 
husbandry practices. 

359 Code of Animal Welfare 2016, Section  4.2.1 The living environment must: 
Be sheltered from bad weather conditions and extremes of temperature that could 
be harmful to the health and well-being of the animal; Be sufficiently ventilated to 
ensure that the air is kept fresh and clean at all times; and Be safe, clean and 
conducive to the well-being of the animal; 
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แสงสว่างแสงสว่าง (Lighting)360 ส้าหรับสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ในร่ม 
ต้องมีความสว่างที่ เพียงพอ เพ่ือให้สามารถท้ากิจวัตรประจ้าวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ 
สังเกตการณ์และท้าความสะอาดสถานที่ได้สะดวกตามปกติ บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์จะต้องจัดให้มี
แสงสว่างทั งแสงจากธรรมชาติหรือแสงเทียมเป็นปกติประจ้าทุกวัน โดยแสงสว่างต้องกระจายอย่าง
สม่้าเสมอตลอดสถานที่ของสัตว์และให้แสงสว่างเพียงพอเพ่ือช่วยในการรักษาแนวทางการดูแลท้า
ความสะอาดที่ดี ท้าความสะอาดอย่างเพียงพอ การตรวจสอบสัตว์อย่างพอเพียง และเพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ อีกทั งต้องมีกรงพื นฐานอยู่ในอาคารเพ่ือป้องกันสัตว์จากแสงที่มากเกินไป 

ส่วนความสว่างของสถานที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่หรือการเดินทางจะต้องสว่าง
พอที่จะสามารถตรวจสอบและท้าความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ทั งการสังเกตสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ โดย
บริเวณที่มีสัตว์อยู่ต้องจัดให้มีแสงสว่างตามปกติเป็นประจ้าทุกรอบ ทั งแสงธรรมชาติหรือแสงเทียม 
ตลอดจนแสงสว่างนั นต้องกระจายอย่างสม่้าเสมอ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกของสัตว์และให้แสงสว่าง
เพียงพอเพ่ือช่วยในการรักษาดูแลความสะอาดที่ดี มีการดูแลท้าความสะอาดอย่างเพียงพอ การ
ตรวจสอบสัตว์อย่างพอเพียง และเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ต้องมีกรงปฐมภูมิอยู่ในอาคารเพ่ือ
ป้องกันสัตว์จากแสงที่มากเกินไป 

ในขณะที่กฎหมายสิงคโปร์ก้าหนดด้านแสงสว่าง ดังนี  แสงสว่างในเวลา
กลางคืน ไม่ควรมากเกินไป รวมถึงแสงสว่างจากด้านนอกสถานที่ โดยช่วงเวลาและความเข้มของแสง
สว่าง ควรจะมีความใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติของสัตว์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนแสงสว่าง
ธรรมชาติ คือ ต้องการให้มีแสงสว่างบริเวณท่ีเป็นร่มเงา361 

 
 

                                           
360 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.76 (c) Lighting. Indoor housing 

facilities must be lighted well enough to permit routine inspection and cleaning of 
the facility, and observation of the nonhuman primates. Animal areas must be 
provided a regular diurnal lighting cycle of either natural or artificial light. Lighting 
must be uniformly diffused throughout animal facilities and provide sufficient 
illumination to aid in maintaining good housekeeping practices, adequate cleaning, 
adequate inspection of animals, and for the well-being of the animals. Primary 
enclosures must be placed in the housing facility so as to protect the nonhuman 
primates from excessive light. 

361 Code of Animal Welfare 2016, Section  4 
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(3) ความอบอุ่นและอุณหภูมิ 
สหรัฐอเมริกาได้แบ่งความต้องการด้านความอบอุ่นและอุณหภูมิของสัตว์ที่

อาศัยอยู่ในร่มหรือในอาคารกับสัตว์ที่อยู่กลางแจ้งไว้ว่า ที่อยู่อาศัยในร่มต้องสิ่งอ้านวยความสะดวก
ภายในสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ (Indoor Housing Facilities) ต้องมี เครื่องท้าความร้อน เครื่อง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องวัดอุณหภูมิ (Heating, Cooling, And Temperature)362 สถานที่
อยู่อาศัยของสัตว์ในร่มนั นต้องได้รับความอบอุ่น และมีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอเมื่อจ้าเป็น 
เพ่ือปกป้องสัตว์จากอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ น เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยอุณหภูมิ
แวดล้อมในสถานที่ต้องไม่ต่้ากว่า 45 ° F (7.2 ° C) เป็นเวลามากกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อมีสัตว์อยู่ 
และต้องไม่สูงเกินกว่า 85 ° F (29.5 ° C) นานกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ซึ่งอุณหภูมิห้องจะต้องอยู่ใน
ระดับที่ช่วยให้สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ส้าหรับแต่ละสายพันธุ์  ตามที่สัตวแพทย์แนะน้า
และตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปส้าหรับการเลี ยงสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ส่วนที่อยู่อาศัย
กลางแจ้งต้องมีอุณหภูมิและความชื น ในช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาลของสถานที่อยู่อาศัยกลางแจ้งนั น 
ต้องจัดที่อยู่อาศัยของสัตว์ละสายพันธุ์ให้สามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิและสภาพอากาศที่สูงขึ นหรือ
ลดลงได้ โดยสัตว์ต้องไม่มีความเครียดหรือรู้สึกไม่สบายเมื่อถูกเก็บไว้ในที่อยู่กลางแจ้งนั น 

ในขณะที่สิงคโปร์ก้าหนดด้านว่าสัตว์ต้องถูกปกป้องจากสภาพอากาศที่ไม่
เหมาะสมและอุณหภูมิที่สูงเกินสมควร ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์363 

                                           
362 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.76 (a) Heating, cooling, and 

temperature. Indoor housing facilities must be sufficiently heated and cooled when 
necessary to protect nonhuman primates from temperature extremes and to provide 
for their health and well-being. The ambient temperature in the facility must not fall 
below 45 °F (7.2 °C) for more than 4 consecutive hours when nonhuman primates 
are present, and must not rise above 85 °F (29.5 °C) for more than 4 consecutive 
hours when nonhuman primates are present. The ambient temperature must be 
maintained at a level that ensures the health and well-being of the species housed, 
as directed by the attending veterinarian, in accordance with generally accepted 
professional and husbandry practices. 

363 Code of Animal Welfare 2016, Section  4.2.1 The living environment must: 
Be sheltered from bad weather conditions and extremes of temperature that could 
be harmful to the health and well-being of the animal; Be sufficiently ventilated to 
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ด้านความอบอุ่นและแสงสว่าง (warmth & lighting) ประกอบด้วย364 1) 
สัตว์ที่มีอายุน้อยหรือป่วยควรได้รับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นตามความจ้าเป็น เช่น ในรูปของโคมไฟ หรือขวด
น ้าร้อน แต่ควรระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดการลวกหรือร้อนเกินไป 2) แสงสว่างในเวลากลางคืน ไม่
ควรมากเกินไป รวมถึงแสงสว่างจากด้านนอกสถานที่ 3) ช่วงเวลาและความเข้มของแสงสว่าง ควรจะ
มีความใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติของสัตว์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 4) ไม่ควรให้มีอุณหภูมิที่สูง
เกินไป ส่วนแสงสว่างธรรมชาติ คือ ต้องการให้มีแสงสว่างบริเวณท่ีเป็นร่มเงา 

(4) เสียง 
สิงคโปร์ ก้าหนดว่าสภาพแวดล้อมที่น้าสัตว์ไปแสดง ไม่ควรมีเสียงดังมาก

เกินไป หรือมีแสงแดด ความร้อน ความชื น และกระแสลม365 และสัตว์ไม่ควรที่จะน้าออกแสดงใน
สถานที่ที่ เสียงดัง หรือมีเสียงดังในทันที เพราะอาจท้าให้พวกเขาได้ รับความทุกข์ทรมาน โดย
ออสเตรเลียได้มีการให้แนวทางในการควบคุมด้านเสียง ดังนั น (1) ควรท้าให้เสียงดังที่เกิดจากสุนัข
ลดลง ซึ่งสามารถท้าได้โดย366 วางสุนัขไว้ในที่ที่ไม่สามารถเห็นกันได้ หรือจ้ากัดการกระตุ้นจาก

                                           
ensure that the air is kept fresh and clean at all times; and Be safe, clean and 
conducive to the well-being of the animal; 

364 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Warmth & Lighting, (a) Young, old 
or sick animals should be provided with additional heat as necessary, e.g. in the form 
of heat lamps or hot water bottles. Care should be taken to prevent scalding. (b) 
Lighting at night should not be excessive, including light from outside the premises. 
(c) Lighting should be as close as possible, in duration and intensity, to natural 
conditions of the animal(s) and should not generate excessive heat. Natural light is 
the preferred means of lighting, provided that shaded areas are available. (d) Artificial 
light should be provided, where needed, to allow animal holding area to be 
thoroughly cleaned and animals hecked. 

365 Code of Animal Welfare 2016, Section  4.2.2 The animal’s environment 
must not be exposed to excessive noise, sunlight, heat, humidity or draughts 

366 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Noise, (f) Noise from barking dogs 
should be reduced. This can be achieved by: placing dogs so that they do not see 
each other, limiting external stimulation (e.g. by partitioning between animal housing 
or using blinds), housing dogs singly or in compatible pairs, turning the lights off after 
feeding. 
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ภายนอก (เช่น การแยกที่อยู่อาศัยระหว่างสัตว์ด้วยผ้าม่าน) หรือหาคู่ที่เข้ากันได้ให้กับสัตว์ที่เป็นสัตว์
สังคมที่อยู่ตัวเดียว และเปิดไฟหลังจากให้อาหาร เป็นต้น (2) แมวและสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
ควรเก็บให้ห่างจากสุนัข เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากการเห่า367 (3) สัตว์ควรได้รับการปกป้องจากเสียงดัง
และการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป เพ่ือท้าให้มั่นใจว่า สัตว์เหล่านี ได้รับการป้องกันจากประชาชนนั น 
สามารถท้าได้โดยการมีท่ีกั นหรือด้วยการมีป้ายค้าแนะน้าว่า ไม่รบกวนสัตว์368 

(5) ที่ก้าบังจากแสงแดด ลม และฝน 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านที่ก้าบังจากแสงแดด ลม หรือฝนส้าหรับที่อยู่

อาศัยสัตว์ในร่ม ว่าสถานที่พักอาศัยต้องจัดให้มีที่เพียงพอส้าหรับสัตว์ตลอดเวลา โดยที่พักอาศัยนั น
ต้องสามารถปกป้องสัตว์จากแสงแดด ฝน หิมะ ลม ความเย็น และจากสภาพอากาศใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ นหรือลดต่้าลง369 ส่วนที่อยู่อาศัยกลางแจ้งส้าหรับสัตว์ ต้องจัดให้มีที่พักอาศัยที่เพียงพอต่อสัตว์
ตลอดเวลา ทั งยังสามารถป้องกันจากแดด ฝน หิมะ ลม และความเย็น ทั งจากสภาพอากาศท่ีอุณหภูมิ
อาจสูงขึ นได้ โดยที่พักพิงจะต้องให้ความอบอุ่นกับสัตว์และป้องกันอุณหภูมิลดลงต่้ากว่า 45 ° F (7.2 ° 
C) เว้นแต่จะเป็นไปตามค้าแนะน้าจากสัตวแพทย์ผู้ดูแลและตามแนวทางปฏิบัติที่มืออาชีพให้การ
ยอมรับกันโดยทั่วไป 

3.7.1.3 ความสะอาดและสุขอนามัย 
เนื่องจากการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยมีความส้าคัญทั งกับสัตว์แสดงและผู้ชม

ดังนั นในส่วนนี จะประกอบไปด้วยด้านการท้าความสะอาด และด้านสุขอนามัย  
1)  การท้าความสะอาด 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการท้าความสะอาด การรักษาสุขอนามัย การ

ดูแลที่อยู่อาศัยและการควบคุมโรค (cleaning, sanitization, housekeeping, and pest control)370  
 (1) การท้าความสะอาดกรงหรือคอก อุจจาระและเศษอาหารต้องถูก
ก้าจัดออกจากภายในที่อยู่อาศัยและจากด้านล่างทุกวันหรือบ่อยเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ

                                           
367 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Noise, (g) Cats and small 

mammals should be kept away from dogs as they may be disturbed by barking. 
368 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Noise, (h) Animals should be 

protected from excessive noise and vibration. This can be achieved by ensuring the 
animals are buffered from the public by barriers or signage with instruction not to 
disturb the animals. 

369 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.77(b) 
370 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.84 
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สะสมของอุจจาระและเศษอาหาร ทั งเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับสิ่งสกปรก และเพ่ือลดอันตราย
จากโรค แมลง ศัตรูพืชและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตลอดจนพื นที่สกปรก พื นปูด้วยวัสดุดูดซับ และพื นที่
เพาะปลูก ในกรงทุกจุดต้องได้รับการท้าความสะอาดด้วยความถ่ีที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่า สัตว์ทุกตัว
มีอิสระที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระ หรือบ่อยเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือลดอันตรายจากโรค แมลง 
ศัตรูพืชและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อใช้เครื่องพ่นหรือน ้าในการท้าความสะอาดกรง การฉีดยา การชะ
ล้างหรือวิธีการอ่ืน ๆ โดยต้องน้าสัตว์ออกจากกรงก่อน เว้นแต่กรงจะมีขนาดใหญ่พอที่จะท้าให้สัตว์
ไม่ได้รับอันตราย เปียก หรือได้รับความทุกข์ทรมานในกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนต้องท้าความ
สะอาดคอน บาร์และชั นวางต้องสะอาด และเปลี่ยนเมื่อสวมใส่ ถ้าสายพันธุ์ของสัตว์ที่อยู่ในคอกเริ่มส่ง
กลิ่นต้องท้าความสะอาดพื นผิวของคอกประจ้าวัน 

(2) ด้านการท้าความสะอาดพื นผิวที่สัตว์มีการสัมผัส 371 นั นต้องท้า
ความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัยทุกวัน ตามมาตรา 3.84 เพ่ือป้องกันการสะสมของอุจจาระ และโรคที่
อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ ถ้าที่อยู่ของสัตว์ชนิดไหนเริ่มส่งกลิ่น พื นผิวบริเวณนั นต้องได้รับการท้าความ
สะอาด หรือถูกแทนที่เป็นระยะ ตามที่สัตวแพทย์ก้าหนดหรือตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และวิชาชีพการเลี ยงสัตว์ ถ้าพื นเกิดความสกปรก ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอน ทราย กรวด 
หญ้า หรือวัสดุอ่ืนที่คล้ายคลึงกันนั น จะต้องกวาดหรือท้าความสะอาดจุดที่เกิดความสกปรกด้วย

                                           
371 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.75 (C) (3) Cleaning. Hard 

surfaces with which nonhuman primates come in contact must be spot-cleaned daily 
and sanitized in accordance with Section 3.84 of this subpart to prevent 
accumulation of excreta or disease hazards. If the species scent mark, the surfaces 
must be sanitized or replaced at regular intervals as determined by the attending 
veterinarian in accordance with generally accepted professional and husbandry 
practices. Floors made of dirt, absorbent bedding, sand, gravel, grass, or other similar 
material, and planted enclosures must be raked or spot-cleaned with sufficient 
frequency to ensure all animals the freedom to avoid contact with excreta. 
Contaminated material must be removed or replaced whenever raking and spot 
cleaning does not eliminate odors, diseases, insects, pests, or vermin infestation. All 
other surfaces of housing facilities must be cleaned and sanitized when necessary to 
satisfy generally accepted husbandry standards and practices. Sanitization may be 
done by any of the methods provided in Section 3.84(b)(3) of this subpart for primary 
enclosures 
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ความถี่ที่เพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่า สัตว์ทุกตัวมีอิสระที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระ ตลอดจน
สิ่งของที่ปนเปื้อน ต้องถูกถอดออกหรือแทนที่ เมื่อใดก็ตามที่ เกิดคราบสกปรกและบริเวณที่ท้าความ
สะอาดไม่ถึง ตลอดจนเมื่อเกิด โรค แมลง สัตว์ที่มารบกวน หรือพยาธิสัตว์ ทั งพื นผิวอ่ืน ๆ ทั งหมด
ของสถานที่อยู่อาศัยจะต้องท้าความสะอาดและฆ่าเชื อเมื่อจ้าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติด้านการเลี ยงที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป การรักษาสุขอนามัยอาจท้าได้โดยใช้วิธีการใด ๆ 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 3.84 (b) (3) ของข้อย่อยนี ส้าหรับกรงหลัก 

ส่วนสิงคโปร์ก้าหนดด้านการดูแลรักษาที่อยู่อาศัย (Housekeeping) ไว้
ดังนี  

มาตรฐานขั นต่้า (Minimum Standards) ประกอบด้วย372 1) บริเวณที่อยู่
ของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นที่อาบน ้า ที่ท้าความสะอาดสุนัข หรือบริเวณที่ออกก้าลังกายของสัตว์ ควรมีการ
ท้าความสะอาดทุกวัน 2) เมื่อท้าความสะอาดเสร็จแล้วกรงหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องแห้งสนิท 3) 
กรง สิ่งรอบข้าง และอุปกรณ์ล้อมรอบต่าง ๆ ต้องท้าความสะอาดและได้รับการฆ่าเชื ออย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมด้วยยาฆ่าเชื อ อย่างน้อยหนึ่งครั งต่อสัปดาห์หรือก่อนที่จะมีการน้าสัตว์
ใหม่มาเลี ยง 4) พื นที่จัดเตรียมอาหารและเก็บอาหาร หรือภาชนะใส่อาหารและน ้า ทั งเครื่องไม้
เครื่องมือและอุปกรณ์ส้าหรับจัดเตรียมอาหาร ต้องถูกสุขอนามัย 5) ทางระบายน ้าต้องท้าความ
สะอาดทุกวัน 6) สารเคมีท่ีใช้ในการท้าความสะอาดและฆ่าเชื อโรค ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ 

2)  การรักษาสุขอนามัย  
ด้านการรักษาสุขอนามัย (Sanitization) นี จะประกอบไปด้วยสองส่วนคือ 

การรักษาสุขอนามัยของสัตว์ และการรักษาสุขอนามัยของผู้ชม  
 
 

                                           
372 Code of Animal Welfare 2016, Section  4.3.1 Animal holding, bathing, 

grooming and exercising areas must be cleaned daily. 4.3.2 At the completion of 
cleaning, enclosures must be dried. 4.3.3 Enclosures, their surroundings and any 
enclosed equipment must be cleaned and disinfected with effective and appropriate 
disinfectant at least once a week, or prior to the introduction of new animals, 
whelping or kittening. 4.3.4 Food preparation and storage areas, food and water 
containers, and utensil and equipment used in the preparation and provision of food, 
must be hygienic. 4.3.5 Collection drains must be cleaned daily. 4.3.6 Chemicals used 
for cleaning and disinfecting must not be harmful to the animals. 
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(1)  สุขอนามัยของสัตว์ 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการรักษาสุขอนามัยของกรงและภาชนะใส่

อาหารและน ้า ดังต่อไปนี 373 
(1.1)  กรงที่ใช้แล้วต้องได้รับการฆ่าเชื อก่อนจึงจะสามารถน้ามาใช้

กับสัตว์หรือกลุ่มสัตว์อ่ืน ๆ อีก 
(1.2)  กรงภายในอาคาร ต้องท้าความสะอาด อย่างน้อย 1 ครั งทุก 

2 สัปดาห์ และบ่อยเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือป้องกันการสะสมสิ่งสกปรก เศษขยะ เศษอาหารหรืออุจจาระ 
หรือสิ่งแปลกปลอมที่มากเกินไป โดยใช้วิธีการที่ก้าหนดไว้ในวรรค (b)(3) ในส่วนนี  อย่างไรก็ตามถ้า
สัตว์ที่อยู่ในกรงส่งกลิ่น จะต้องมีการท้าความสะอาดกรงตามระยะเวลาปกติ ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปและการประกอบอาชีพ 

(1.3)  พื นผิวที่แข็งของกรงและภาชนะบรรจุอาหารและน ้าต้อง
ได้รับการฆ่าเชื อ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี  1) แรงดันไอน ้า 2) ล้างด้วยน ้าอุ่น (อย่างน้อย 180 ° F 
(82.2 ° C)) และสบู่หรือผงซักฟอก เช่น ในเครื่องท้าความสะอาดกรง 3) ล้างพื นผิวที่สกปรกทั งหมด 
โดยใช้น ้ายาล้าง ผงซักฟอกหรือสารฆ่าเชื อโรคท่ีเหมาะสม หรือใช้ผงซักฟอกผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรค
ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการท้าความสะอาดพื นผิวอย่างละเอียด เพ่ือขจัดสารอินทรีย์และแร่ธาตุ
ทั งหมดท่ีสะสมแล้วตามด้วยล้างน ้าสะอาด 

(1.4)  กรงที่มีวัสดุที่ไม่สามารถล้างท้าความสะอาดได้โดยใช้วิธีการ
ที่ระบุไว้ในวรรคก่อน เช่น พื นที่ปูทราย กรวด สิ่งสกปรก วัสดุดูดซับ พื นหญ้า ต้องได้รับการฆ่าเชื อ
โดยการน้าวัสดุที่ปนเปื้อนออกไป เพ่ือป้องกันไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ โรค แมลง และสัตว์รบกวน  

(1.5) ดูแลท้าความสะอาดสถานที่ อาคารสถานที่อยู่อาศัย รวมทั ง
อาคารและบริเวณโดยรอบต้องสะอาดและซ่อมแซมได้ดีเพ่ือป้องกันสัตว์จากการบาดเจ็บ เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกด้านการเลี ยงสัตว์ที่จ้าเป็นในส่วนย่อยนี  และเพ่ือลดหรือก้าจัดพื นที่เพาะพันธุ์และที่อยู่
อาศัย ส้าหรับหนู ศัตรูพืช และสิ่งที่เป็นอันตราย สถานที่ต้องไม่เก็บสะสมขยะมูลฝอยและของเสียทิ ง
ไว้ วัชพืชหญ้าและพุ่มไม้ต้องได้รับการควบคุมเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการท้าความสะอาดสถานที่
และการควบคุมศัตรูพืช   
 ส่วนสิงคโปร์ ก้าหนดด้านสุขอนามัยไว้ ประกอบด้วย374 1) กรงที่ใช้ขัง
สัตว์ ควรจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมด้วยการใช้ยาฆ่าเชื อตามความจ้าเป็น 2) ควรท้าความสะอาด

                                           
373 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.84. 
374 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Cleaning Cleaning (a) All used 

animal enclosures should be treated with appropriate disinfectants as necessary. (b) 
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อุปกรณ์ทั งหมดที่ใช้ท้าความสะอาดสัตว์ด้วยการฆ่าเชื อก่อนน้าไปใช้กับสัตว์ตัวอ่ืน 3) การท้าความ
สะอาดควรเลือกใช้ยาฆ่าเชื อและวัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยใช้ตามค้าแนะน้า
ของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชื อบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท้ามาจากหรือมีส่วนผสมของถ่านหิน
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ (เช่น น ้ามันสน กรดเฟนอลฯ) เป็นอันตรายต่อแมว จึงไม่ควรใช้กับกรงส้าหรับ
แมว เป็นต้น 4) ของเสียทั งหมด รวมทั งอุจจาระ เครื่องนอน เศษอาหาร และสัตว์ที่ตายแล้ว ควรทิ ง
ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทโดยทันทีและถูกสุขลักษณะ ตามข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องทั งหมด 5) ของเสีย
จากการรักษาและการดูแลสัตว์ที่ติดเชื อโรค ควรแยกออกจากขยะทั่วไปและถูกเผา  

(2)  สุขอนามัยของผู้ชม 
สิงคโปร์ก้าหนดว่าผู้จัดแสดงสัตว์ต้องเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกไม่

ว่าจะเป็นที่ล้างมือหรืออุปกรณ์ป้องกันบุคคล (เช่น ถุงมือใช้แล้วทิ ง) ควรมีให้ใช้ส้าหรับการจับหรือ
สัมผัสสัตว์375 

ส่วนตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ของสหรัฐอเมริกาก้าหนดให้สถานที่แสดง
สัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือ เช่น ห้องสุขา อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างมือหรือ ต้อง
จัดเตรียมไว้ส้าหรับผู้ดูแลสัตว์และผู้ผม และต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย376 

นอกจากนั นยังพบว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) โดยสมาคมสัตว
แพทย์สาธารณสุขแห่งชาติของรัฐ (NASPHV) ได้มีค้าแนะน้าในการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คนในบริเวณสถานที่จัดแสดงสัตว์ ซึ่งเชื่อว่าโรคหลายชนิดจะถูกส่งผ่านไปยังคนในสถานที่

                                           
All equipment used in the grooming of animals should be cleaned and disinfected 
between animals. (c) Cleaning agents, disinfectants and materials should be chosen 
on the basis of their suitability, safety and effectiveness. They should be used only in 
accordance with the manufactures’ instructions. For instance, some common 
disinfectants, particularly those derived from or containing coal or wood tar products 
(such as pine oil, phenol, cresol and chloroxylenols) are toxic to cats and should not 
be used for enclosures for cats.  

375 Code of Animal Welfare 2016, Section  4, Cleaning Cleaning (d) Hand-
washing facilities or personal protective equipment (s) (such as disposable gloves) 
should be available for use when handling animals.  

376 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.75 (g) Washrooms and sinks. 
Washing facilities, such as washrooms, basins, sinks, or showers must be provided for 
animal caretakers and must be readily accessible. 
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ดังกล่าว ดังนั น เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่
ประชาชน จึงแนะน้าให้ผู้ชมหรือผู้อยู่ในบริเวณสถานที่ท้าความสะอาดหลังออกจากบริเวณสถานที่จัด
แสดงสัตว์ทุกครั ง377 ตลอดจนมลรัฐและท้องถิ่นต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญใน
การจัดการด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนใน
บริเวณที่จัดแสดงสัตว์ ซึ่งรูปแบบของการจัดแสดงสัตว์ในแต่ละมลรัฐและท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน
ออกไป ในขณะที่ไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ก้าหนดด้านการเลี ยงและ
การปล่อยสัตว์ตลอดจนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศให้กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี ยง คือการประกอบ
กิจการการเลี ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท้านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม
หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั น ทั งนี  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางอ้อมหรือไม่ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ 3 และให้อ้านาจแก่ท้องถิ่นในการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส้าหรับให้ผู้ด้าเนินกิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ แต่ประกาศ
ดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นใด จนกว่าท้องถิ่นนั นจะออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 เสียก่อน และจาก
การศึกษาก็ยังไม่พบว่าท้องถิ่นใดออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นดังกล่าว ในขณะที่สหรัฐอเมริการมลรัฐ
และท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความส้าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน จึงได้ออกมาตรการทาง
กฎหมายในหลายรูปแบบส้าหรับการป้องกันและลดปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในสถานที่
จัดแสดงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายในการก้าหนดให้บริเวณที่จัดแสดงสัตว์ต้องมีสถานที
ท้าความสะอาดมือที่เพียงพอต่อเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการก้าหนดบริเวณ
ที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือ ทั งมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายบอกต้าแหน่งของ
สถานที่ท้าความสะอาดมือ ป้ายแนะน้าท้าความสะอาดมือ และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพในการ
สัมผัสกับสัตว์ โดยมีการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี  

1. มาตรการทางกฎหมายด้านสถานที่ท้าความสะอาดมือ 
รัฐนิวเจอร์ซีย์ (New Jersey) ได้อนุมัติระเบียบเกี่ยวกับข้อก้าหนดด้าน

สถานที่ท้าความสะอาดมือในบริเวณจัดแสดงสัตว์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2014 ส้าหรับการแสดงสัตว์

                                           
377 David W. Babcock, “Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at 

Petting Zoo and Animal Exhibits,” Journal of Environmental Health 69, 4 
(November 2006): 46–47, Retrieved April 1 7 , 2 0 1 7 from https://s3-us-west-
2.amazonaws. com/marlerclarkcom-publications-pdfs/petting-zoo-outbreaks.pdf 
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ที่มีกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และมีกิจกรรมให้มีการสัมผัสสัตว์ได้โดยตรง เช่นกิจกรรมการขี่
ม้าเหล่านี  กฎหมายก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมือและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการท้าความสะอาดมือ โดยต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ได้ ถ้ามีกิจกรรมที่ผู้เข้าชมอาจมีการ
สัมผัสสัตว์โดยตรงหรือโดยบังเอิญ โดยสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท้าความสะอาดมือนั น รวมถึง น ้า
และสบู่ หรือผ้าเช็ดมือท้าความสะอาดเชื อแบคทีเรีย น ้ายาล้างมือ และสถานที่ล้ างมืออ่ืน ๆ โดยผู้
เยี่ยมชมควรท้าความสะอาดมือของตนเองหลังจากได้สัมผัสกับสัตว์378 เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน  

ส่วนกฎหมายของนิวยอร์ก (New York) ก้าหนดให้ผู้ประกอบการ Petting 
Zoo คือ สถานประกอบการที่รวบรวมหรือเก็บสัตว์ไว้เพ่ือจุดประสงค์ในการดู การสัมผัส การกอด 
การลูบคล้า ส้าหรับลูกค้าและผู้เข้าชม379 โดยในสถานประกอบการ Petting Zoo ทุกแห่ง ต้องมี
สถานที่ท้าความสะอาดมือให้กับลูกค้าและผู้เข้าชมสัตว์ เพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมสามารถท้าความ
สะอาดมือได้เมื่อมีการสัมผัสกับสัตว์ที่จัดแสดง380 นอกจากนั นกฎหมายนิวยอร์กยังระบุด้วยว่า สถาน
ประกอบการดังกล่าวนั นรวมถึง สถานที่งานรื่นเริง (Carnivals) งานแสดงสินค้า (Fairs) และสวนสนุก 
(Amusement Parks) ฟาร์ม (Farms) และตลาดของเกษตรกร (Farmers’ Markets) ที่มีการแสดง
สัตว์ที่มีชีวิตไว้ให้ลูกค้า (Patrons) สามารถสัมผัส (Touching) กอด (Holding) หรือ ลูบคล้า 

                                           
378 New Jersey code 2013, Section  2 :7 6 -2 A.1 3 (m)(5 ) ( iv) “Hand-sanitizing 

facilities shall be provided and readily available if an activity is offered in which 
visitors may have incidental or direct contact with agricultural animals. Hand-
sanitizing facilities include running water with soap, antibacterial hand wipes, 
waterless hand sanitizers, and/or other hand-washing stations. Visitors shall be 
advised to sanitize their hands after contact with agricultural animals.” 

379 New York Laws 2014, General Business Law – GBS, Section  399-ff. Petting 
zoos 1 (a) “petting zoo” shall mean a place where a collection of animals are kept 
for the express purpose of viewing, touching, holding and petting by patrons and 
visitors to the establishment.” 

380 New York Laws 2014, General Business Law – GBS, Section  399-ff. Petting 
zoos 2  “All petting zoo operators shall provide and maintain at least one clearly 
designated hand washing facility for patrons and visitors to the establishment to 
wash or cleanse their hands upon exiting such petting zoo area.”   
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(Petting) สัตว์ในสถานประกอบการของตน จึงต้องจัดเตรียมสถานที่ท้าความสะอาดมือที่มีอุปกรณ์
ล้างมือหรือท้าความสะอาดมือส้าหรับลูกค้าดังกล่าว381 เพ่ือลดปัญหาด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน    

ส่วนกฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) ระบุว่า บริเวณท่ีมีการ
จัดแสดงสัตว์ โดยมีกิจกรรมที่ประชาชนสามารถติดต่อหรือสัมผัสกับสัตว์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือ (Washing Stations) ที่ต้องมีสบู่  (Soap) น ้า (Running 
Water) หรือกระดาษช้าระ (Paper Towels) และภาชนะทิ งขยะ (Disposal Containers) อยู่ใน
บริเวณที่ผู้ชมสามารถสัมผัสสัตว์ได้382 นอกจากนี กฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนายังระบุเพ่ิมเติมว่า 
สถานที่ท้าความสะอาดมือต้องมีความเหมาะส้าหรับเด็กเล็กและจะต้องอยู่ในพื นที่เดียวกันกับที่จัด
นิทรรศการสัตว์ด้วย383 เพ่ือความสะดวกของลูกค้าหรือประชาชนในการท้าความสะอาดมือ ตลอดจน

                                           
381 New York Codes, Public Health Law – PBH (2014), Section  1311 (1 ) “All 

public establishments including, but not limited to, carnivals, fairs and amusement 
parks, as such terms are defined in Section  eight hundred seventy-c of the labor law 
, farms, and farmers' markets, as such term is defined in Section  two hundred sixty 
of the agriculture and markets law, which feature displays of live animals that 
patrons may reasonably be expected to come into physical contact with for the 
purpose of touching, holding or petting shall provide hand washing or hand cleansing 
facilities for such patrons. Hand washing or hand cleansing facilities may be 
temporary or permanent fixtures and shall include one or more of the following: 
soap and running water; anti-bacterial fluids, foams or gels; or anti-bacterial or 
antiseptic wipes or towels.” 

382 North Carolina Administrative Rules 2006, Section  .0500 , 02  NCAC 52K 
.0501 HAND-WASHING STATIONS (a) “Hand-washing stations with soap, running water, 
paper towels and disposal containers shall be ...of the exit of an animal contact 
exhibit, wherever feasible.” 

383 North Carolina Administrative Rule 2006, Section  .0 5 0 0 , 0 2  NCAC 5 2 K 
.0 5 0 1  HAND-WASHING STATIONS (b) “Hand-washing stations suitable for small 
children shall be available in the same area as the stations in Paragraph (a) of this 
Rule. (c) Signage shall be provided to direct patrons to hand-washing stations. (d) In 
order to promote hand-washing with soap and water, dispensers for waterless hand 
sanitizing lotions, gels or hand wipes shall not be provided in the transition or exhibit 
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รัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) มีการก้าหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic Disease) ในการจัดแสดงสัตว์ โดยก้าหนดให้
ผู้ด้าเนินการ ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์ใน
สถานที่แสดงสัตว์ และก้าหนดมาตรการที่จ้าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคให้มากที่สุดด้วยการ
ก้าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมือที่มีเพียงพอส้าหรับผู้ใหญ่และเด็ก384  

กรณีกฎหมายยูทาห์ (Utah) ก้าหนดว่าสัตว์ปีกที่ตั งอยู่ในพื นที่สาธารณะ 
ต้องมีป้ายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย เพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยของมนุษย์ 
และต้องจัดให้มีวัสดุท้าความสะอาดมือ385 ส่วนกฎหมายของวอชิงตัน (Washington) บัญญัติว่า
ผู้ประกอบการจัดงานแสดงสัตว์ ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างมือ หรือวิธีการฆ่าเชื อด้วยแบบอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น386 และกฎหมายของวิสคอนซิน (Wisconsin) ก้าหนดว่า
ผู้ประกอบการ pettings zoos ที่ตั งอยู่ในพื นที่ตั งแคมป์ต้องมีสถานที่ล้างมือมือหรือการฆ่าเชื อโรค 
ใกล้ทางออกเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนล้างมือหลังจากการสัมผัสกับสัตว์387 ในบริเวณตั งแคมป์ดังกล่าว  

  

                                           
area. Such dispensers may be placed at the entrance of milking booths to reduce 
the potential for introduction of disease to the exhibit animals.” 

384 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 
Exhibition Sanitation Section  2 5 0 2 (a)(2 ) “An adequate hand-cleansing facility for 
adults and children” 

385 Utah Administrative Code 2019, Rule R58-6-5. (10) “If poultry are housed in 
a public area, there must be signage that provides information on handling poultry 
safely to prevent human illness and hand cleaning materials must be provided.” 

386 Washington Administrative Code 2013, Title 246, Chapter 246-100, Section  
2 4 6 -1 0 0 -1 9 2  (3 ) Animal venue operators shall: (a) “Provide an accessible hand-
washing station or alternative hand sanitizing method approved by the local health 
officer” 

387 Wisconsin Administrative Code 2015, Chapter ATCP 79 .18    Petting zoos. 
(1 )  “If the campground includes a petting zoo, the operator shall provide a hand 
washing or a hand sanitizing station near the exit to encourage hand washing by 
patrons after handling animals.” 
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2. มาตรการทางกฎหมายในการก้าหนดบริเวณที่ตั งของสถานที่ท้าความ
สะอาดมือ  

นอกเหนือจากข้อก้าหนดด้านสุขภาพส้าหรับสถานที่ท้าความสะอาดมือที่
อยู่ใกล้กับสถานที่จัดแสดงสัตว์แล้ว บางรัฐยังมีกฎหมายระบุเพ่ิมเติมถึงสถานที่ที่แน่นอนของสถานที่
ท้าความสะอาดมือด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของนิวยอร์ก (New York) ที่ก้าหนดว่าสถานที่ท้าความ
สะอาดมือของ Petting Zoos ต้องตั งหรืออยู่ห่างไม่เกิน 15 ฟุต (3 เมตร) จากทางออกจากบริเวณ 
Petting Zoos388 และต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมืออ่ืน ๆ ที่เพียงพอ โดยต้องอยู่ในพื นที่ 100 ฟุต
จากทุกพื นที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสัมผัสสัตว์ได้ โดยสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลเหล่านี 
ต้องท้าจากวัสดุที่สามารถท้าความสะอาดได้ง่ายและเก็บรักษาในสภาพสุขาภิบาลและมีการซ่อมแซมที่
ดี389ส่วนกฎหมายของนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) ระบุว่าสถานที่ท้าความสะอาดมือต้อง
ตั งอยู่ภายใน 10 ฟุตจากทางออกของการติดต่อสัมผัสสัตว์ (Animal Contact Exhibit) ที่ใดก็ตามที่
เป็นไปได้390 ส่วนกฎหมายของเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ระบุว่าสถานที่ท้าความสะอาดมือควร
จะต้องอยู่ในท้าเลที่สะดวกในการท้าความสะอาดมือและต้องเป็นบริเวณพื นที่จัดแสดงสัตว์391 เพ่ือให้
ประชาชนและผู้เข้าชมการแสดงนิทรรศการสัตว์สามารถเข้าถึงการท้าความสะอาดมือให้ได้มากที่สุด 
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดโรคจากสัตว์สู่คน และกฎหมายของวอชิงตัน (Washington) 

                                           
388 New York Laws 2014, General Business Law – GBS, Section  399-ff. Petting 

zoos 2 “Such hand washing or hand cleansing facility shall be maintained at or within 
no more than fifty feet of the exit from such petting zoo area.”   

389 New York Codes, Rules and Regulations 2014, Title 10, Section  7-5.14(a)(2) 
“adequate handwash facilities shall be located at any petting zoo and within 1 0 0 
feet of all areas where the general public is allowed to come in contact with 
animals. These facilities shall be constructed of easily cleanable materials.” 

390 North Carolina Administrative Rule 2006, Section  .0 5 0 0 , 0 2  NCAC 5 2 K 
.0501 HAND-WASHING STATIONS (a) “Hand-washing stations … shall be located within 
10 feet of the exit of an animal contact exhibit, wherever feasible.” 

391 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 
Exhibition Sanitation Section  2 5 0 2 ( a)(2 )  “conveniently located on the animal 
exhibition grounds” 
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สถานที่ท้าความสะอาดมือต้องตั งอยู่ใกล้ทางออก เพื่อกระตุ้นให้ล้างมือโดยลูกค้า (Patrons) หลังจาก
สัมผัสกับสัตว์ (Handling Animals)392  

ดังนั นจึงเห็นได้ว่านอกจากมาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดภาระหน้าที่ของ
ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมือแล้ว กฎหมายบางมลรัฐยังก้าหนดรายละเอียดของที่ตั ง
สถานที่ท้าความสะอาดมือด้วย การก้าหนดบริเวณที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือเพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้เข้าชมงานสามารถเห็นได้โดยง่าย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ท้าความสะอาด
มือหลังจากสัมผัสกับสัตว์หรือหลังจากออกจากบริเวณพื นที่แสดงสัตว์  

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายบอกต้าแหน่งของสถานที่
ท้าความสะอาดมือ  

นอกจากกฎหมายที่ก้าหนดถึงบริเวณที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือ
แล้ว บางรัฐยังมีกฎหมายก้าหนดให้ผู้ประกอบการจัดแสดงสัตว์ (Animal Exhibit Operators) ต้องมี
เครื่องหมายหรือสัญญาณบอกต้าแหน่งที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ของนิวยอร์ก (New York) ซึ่งก้าหนดให้ Petting Zoos ต้องมีสัญญาณบอกต้าแหน่งที่ตั งของสิ่ง
อ้านวยความสะดวกในการท้าความสะอาดมือที่เพียงพอเพ่ือให้ลูกค้าและผู้เข้าชมเห็นได้โดยง่าย 393

ส่วนกฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) ระบุว่า ผู้ประกอบการแสดงสัตว์ถ้ามีการจัดให้มี
การสัมผัสกับสัตว์ (Animal Contact Exhibit) ในบริเวณพื นที่แสดงจะต้องจัดให้มีป้ายที่มองเห็นได้
บริเวณทางเข้าและทางออกของการจัดแสดงสัตว์ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงต้าแหน่งที่ตั งของสถานที่
ท้าความสะอาดมือ394ส่วนกฎหมายเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ซึ่งก้าหนดให้ผู้ประกอบการจัด
แสดงสัตว์ (Animal Exhibit Operators) ต้องมีป้ายบอกต้าแหน่งของสถานที่ท้าความสะอาดมือ และ

                                           
392 Washington Administrative Code 2013, Title 246, Chapter 246-100, Section  

246 -100 -192  (3 )(c) “Post a prominent sign at each exit of the animal exhibit area 
reminding visitors to wash their hands.” 

393 New York Codes, Rules and Regulations 2014, Title 10, Section  7-5.14(a)(2) 
“. . . maintained in a sanitary condition and in good repair and adequate signs shall 
be conspicuously posted indicating the location of handwash facilities.” 

394 North Carolina Administrative Code 2015, 0 2  NCAC 5 2 K .0 3 0 1 (4 ) “the 
location of hand-washing stations.” 
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ป้ายรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้าชมท้าความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสัตว์และก่อนรับประทานอาหาร 395 
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ จากสัตว์สู่คน 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ท้าความสะอาดมือได้อย่างสะดวก
เพ่ิมมากขึ น จึงเห็นได้ว่า ภาครัฐได้ก้าหนดภาระหน้าที่เพ่ิมเติมให้ผู้ประกอบการด้วยการต้องมีป้าย
หรือสัญลักษณ์บอกถึงที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือ 

4. มาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีป้ายรณรงค์ให้
ค้าแนะน้าการท้าความสะอาดมือและระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์  

กฎหมายของรัฐบางแห่งก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ (Animal Exhibit 
Operators) ต้องมีป้ายรณรงค์แนะน้าให้ผู้เข้าชมใช้สถานที่ท้าความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสัตว์หรือ
ระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์ด้วย เช่น กฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์  (New Jersey) 
ก้าหนดให้ฟาร์มเชิงพาณิชย์ (Commercial Farms) ที่มีกิจกรรมสันทนาการภายในฟาร์ม เช่น การ
แสดงสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural Animal Displays) หรือมีการจัดบริเวณให้สัมผัสสัตว์ได้ 
(Petting Areas) และการขี่ม้า (Pony Rides) ต้องจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท้าความ
สะอาดมือส้าหรับผู้เข้าชม (Visitors) และรณรงค์ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้เข้าชมว่าควรท้าความสะอาดมือ
หลังการสัมผัสกับสัตว์ดังกล่าว396 หรือกฎหมายนิวยอร์ก (New York) ก้าหนดให้ทุกทางออกของพื นที่ 
Petting Zoo ต้องมีป้ายเตือนที่มีตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่ายว่าสัตว์ที่ Petting Zoos อาจมีเชื อโรค
และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ ขอแนะน้าให้ทุกคนล้างมือหลังออกจากบริเวณ Petting Zoo โดยมี
ข้ อ ค ว า ม  เช่ น  “Animals at petting zoos may carry germs and bacteria that cause 
disease. It is strongly recommended that persons wash their hands upon exiting the 
petting zoo area.”397  

                                           
395 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 

Exhibition Sanitation Section  2502(a)(2) “The operator shall post appropriate notices 
which designate the location of the hand-cleansing facility required by this paragraph 
and encourage the cleansing of hands after touching animals, using the restroom and 
before eating.” 

396 New Jersey code 2013, Section  2:76-2A.13(m)(5)(iv) Note that the provision 
does not specifically mention signs. 

397 New York Laws 2014, General Business Law – GBS, Section  399-ff. Petting 
zoos (3 ). See also , New York Codes, Public Health Law - PBH Section  1311  Hand 
washing facilities at certain public establishments featuring animals. (2) Signs shall be 
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ส่วนในนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) การจัดแสดงการติดต่อกับสัตว์ 
(Animal Contact Exhibit) ต้องมีป้ายที่มองเห็นได้ ตรงทางเข้าและทางออกจากบริเวณที่จัดแสดง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ (1) การสัมผัสสัตว์อาจท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ (2) รายการ
สิ่งของที่ต้องห้ามเอาเข้าไปในบริเวณที่มีสัตว์ และ (3) ลักษณะของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่้ากว่าหกขวบ สตรีที่มีครรภ์ และคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว398 ส่วนกฎหมายมล
รัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีป้ายประกาศที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้น
ให้ท้าความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสัตว์399 และต้องมีป้ายประกาศข้อความเตือนเกี่ยวกับโอกาสติด
เชื อโรคจากสัตว์ในงานแสดงนิทรรศการสัตว์400  

                                           
conspicuously posted and shall state in a clear and legible typeface, the following: 

 “Animals may carry germs and bacteria that can cause disease to people.  It is 
strongly recommended that persons wash or cleanse their hands after touching, 
holding or petting the animals.”  Such signs shall also indicate where the hand 
washing or hand cleansing facility is located.  

398 North Carolina Administrative Code 2015, 02  NCAC 52K .0301(1)-(3) “An 
animal contact exhibit shall provide visible signage at the entrance and exit of the 
exhibit to educate the public regarding: (1) the fact that animal contact may pose a 
health risk; (2) items that are prohibited in animal areas; (3) the identity of high risk 
populations, including: (a) the elderly; (b) children under the age of six; (c) women 
who are pregnant; (d) people with an existing health condition;” 

399 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 
Exhibition Sanitation Section  2 5 0 2 (a)(2 ) “An adequate hand-cleansing facility for 
adults and children shall be conveniently located on the animal exhibition grounds. 
The operator shall post appropriate notices which designate the location of the 
hand-cleansing facility required by this paragraph and encourage the cleansing of 
hands after touching animals, using the restroom and before eating.” 

400 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 
Exhibition Sanitation Section  2 5 0 2 ( a)(1 )  “An operator shall promote public 
awareness of the risk of contracting a zoonotic disease at the animal exhibition and 
of the measures necessary to minimize the risk  of contraction by posting appropriate 
notices at the animal exhibition.” 
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ส่วนกฎหมายยูทาห์ (Utah) สัตว์ปีกตั งอยู่ในพื นที่สาธารณชนเข้าถึงได้ ต้อง
มีป้ายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสสัตว์ปีกที่ปลอดภัยเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยของมนุษย์ และต้องมี
อุปกรณ์ท้าความสะอาดมือไว้ให้401 ส่วนผู้จัดแสดงสัตว์ ในกรุงวอชิงตัน (Washington) ต้องมีป้าย
ประกาศที่มีรูปแบบที่โดดเด่นและเข้าใจง่าย ส้าหรับผู้เข้าชมเห็นก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่บริเวณจัด
แสดงสัตว์ซึ่งจะมีค้าเตือนดังต่อไปนี  1) สัตว์สามารถน้าเชื อโรคที่ท้าให้คนป่วยได้ ถึงแม้ว่าสัตว์จะมี
สุขภาพที่ดี 2) การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณพื นที่ที่มีสัตว์ อาจท้าให้เกิด
ความเจ็บป่วย 3) ผู้สูงอายุ หญิงตั งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเด็กเล็ก ๆ นั นมีแนวโน้มที่จะ
ป่วยจากการสัมผัสสัตว์มากกว่าบุคคลอ่ืน 4) เด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรได้รับ
การดูแลในพื นที่จัดแสดงสัตว์ และ 5) ไม่แนะน้าให้ใช้รถเข็นเด็ก ขวดนมเด็ก และของเล่นส้าหรับเด็ก 
ในพื นที่จัดแสดง402 ทั งผู้จัดแสดงสัตว์ จะต้องมีป้ายประกาศแนะน้าในแต่ละทางออกของบริเวณจัด
แสดงสัตว์เพ่ือเตือนให้ผู้เข้าชมล้างมือ403 หลักจากสัมผัสกับสัตว์ ส่วนในวิสคอนซิน (Wisconsin) 
กฎหมายของรัฐก้าหนดให้ที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือใน Petting Zoo ต้องมีป้ายแนะน้าให้ผู้
เข้าชมหรือประชาชนท้าความสะอาดมือ ด้วยข้อความว่าเพ่ือสุขภาพของเรา “'For the Health of 

                                           
401 Utah Administrative Code 2019, Rule R58-6-5(10) “If poultry are housed in 

a public area, there must be signage that provides information on handling poultry 
safely to prevent human illness and hand cleaning materials must be provided.” 

402 Washington Administrative Code (2013), Title 246, Chapter 246-100, Section  
246-100-192 (3) (b) Post a prominent sign in a simple and easy to understand format 
for visitors to see before they enter the animal exhibit area which warns that: (i) 
Animals can carry germs that can make people sick, even animals that appear 
healthy; (ii) Eating, drinking, or putting things in a person's mouth in animal areas 
could cause illness; (iii) Older adults, pregnant women, immunocompromised 
people, and young children are more likely to become ill from contact with animals; 
(iv) Young children and individuals with intellectual disabilities should be supervised 
in animal exhibit areas; and (v) Strollers, baby bottles, pacifiers, and children's toys 
are not recommended in animal exhibit areas.”   

403 Washington Administrative Code 2013, Title 246, Chapter 246-100, Section  
246 -100 -192 (3 )(c) “Post a prominent sign at each exit of the animal exhibit area 
reminding visitors to wash their hands” 
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Our Guests” ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ท้าการล้างมือหรือการฆ่าเชื อโรคที่มือ (Hand Zanitizing) 
ส้าหรับทุกคนที่อยู่ในพื นท่ี Petting Zoo404  

จากมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การมีป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท้าความสะอาดมือหลังจากสัมผัสกับสัตว์หรือเข้าไปในบริเวณพื นที่แสดง
สัตว์ และเตือนให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากการสัมผัสกับสัตว์หรือการรับประทานอาหารใน
บริเวณพื นที่แสดงสัตว์อาจท้าให้ได้รับความเจ็บป่วยได้ นั นเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ท้าให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อมากขึ น และสามารถช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คนและปัญหาด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ของประชาชนได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์จากองค์กรภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั นมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
จึงได้ออกมาเป็นกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการแสดงสัตว์มีหน้าที่ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

5.  บทลงโทษ  
นอกจากมลรัฐต่าง ๆ จะได้มีกฎหมายก้าหนดให้ผู้ประกอบการแสดงสัตว์

ต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมือแล้ว ยังมีมาตรการลงโทษส้าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดหรือ
กฎหมายที่บัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์  (New Jersey) ที่ก้าหนดว่าฟาร์มเชิง
พาณิชย์ (Commercial Farms) หากไม่จัดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมืออาจสูญเสียการคุ้มครอง
จากกฎหมายสิทธิในการท้าฟาร์ม (Right to Farm Act 2019)  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการด้าน
การเกษตรที่ก้าหนดมาตรฐานส้าหรับสิ่งอ้านวยความสะดวก (สถานที่ท้าความสะอาดมือ) ส้าหรับ
กิจกรรมและเหตุการณ์ที่ฟาร์มเชิงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิในการท้าฟาร์ม 405 ที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนและปกป้องการด้าเนินงานด้าน
การตลาดทางตรงในฟาร์มด้วยการระบุแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมี

                                           
404 Wisconsin Administrative Code 2015, Department of Health Services (DHS) 

Section 178.18(2). 
405 Right to Farm Act 2019, Section  4 :1C-2 (e) “It is the express intention of 

this act to establish as the policy of this State the protection of commercial farm 
operations from nuisance action, where recognized methods and techniques of 
agricultural production are applied, while, at the same time, acknowledging the need 
to provide a proper balance among the varied and sometimes conflicting interests of 
all lawful activities in New Jersey.” 
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจส้าหรับฟาร์มเชิงพาณิชย์ที่แสวงหาการคุ้มครองตาม
กฎหมาย406   

ส่วนกฎหมายของนิวยอร์ก (New York)  ระบุว่าผู้ประกอบการ Petting 
Zoo รายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรานี ที่ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีสถานที่ท้าความสะอาดมือ
หรือสถานที่ท้าความสะอาดมือในแบบต่าง ๆ และป้ายบอกต้าแหน่งที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาด
มือที่ถูกต้อง หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษทางแพ่ง คือ ลงโทษปรับไม่เกิน 500 
เหรียญ407 ทั งกฎหมายของนิวยอร์กยังระบุด้วยว่า การขอใบอนุญาตประกอบการ ในการด้าเนินงาน
ด้านการเกษตรสามารถปฏิเสธหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่ง
รวมถึงข้อก้าหนดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือในส่วนที่เป็นพื นที่มีการสัมผัสกับสัตว์ ที่ตั งอยู่ภายใน
งานแสดงสินค้าทางการเกษตร408 นอกจากนี กฎหมายใหม่ของนิวยอร์กยังอนุญาตให้มีค่าปรับส้าหรับ
การละเมิดแต่ละครั ง409 

ภายใต้กฎหมายนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) ก้าหนดให้รัฐสามารถ
ปฏิเสธการขอใบอนุญาต หรือระงับ เพิกถอนใบอนุญาตด้าเนินงานแสดงนิทรรศการสัตว์ได้ นอกจากนี 
ยังให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ในการก้าหนดโทษปรับทางแพ่งได้ไม่เกิน 5 ,000 เหรียญต่อบุคคลใดก็ตามที่ฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรานี หรือกฎที่ใช้ตามมาตรานี  ส่วนการก้าหนดจ้านวนเงินค่าปรับนั นกฎหมายให้
อ้านาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจพิจารณาจากระดับและขอบเขตของอันตรายที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
นั น410 ส้าหรับบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา GS 106-520.1 ถึง GS 106-

                                           
406 New Jersey code 2013, Section  2:76- 2A.13 (a) “This Section , which is an 

agricultural management practice, sets forth the standards for on-farm direct 
marketing facilities, activities, and events that commercial farms must comply with to 
receive the protections of the Right to Farm Act (Act), N.J.S.A. 4 :1 C- 1  et seq. This 
Section  is designed to support and protect on-farm direct marketing operations by 
identifying safe, effective, and economically viable agricultural management practices 
for commercial farms seeking the protections of the Act.” 

407 New York Laws 2014, General Business Law – GBS, Section  399-ff(4). 
408 New York Codes, Rules and Regulations 2010, Title 10, Section  7-5.3(c), (e). 
409 New York Codes, Rules and Regulations 2010, Title 10, Section  7-5.5(a)(2). 

Per New York Consolidated Laws, Public Health Law - PBH Section  12. 
410 North Carolina General Assembly 2001, Article 45 , Section  106-520.3A(f) 

“Civil Penalty. - In addition to the denial, suspension, or revocation of an operation 
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520.6 ถือว่ามีโทษทางอาญาในระดับที่หนึ่ง411  ส่วนกฎหมายมลรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) 
ก้าหนดว่าหากผู้ประกอบการแสดงนิทรรศการสัตว์ไม่จัดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือที่มีเพียงพอ 
หรือไม่มีป้ายติดบอกต้าแหน่งของสถานที่ท้าความสะอาดมือหลังสัมผัสกับสัตว์ในบริเวณนิทรรศการ
สัตว์ มีโทษปรับได้ถึง 500 เหรียญ ส้าหรับการละเมิดแต่ละครั ง 412 ส่วนกฎหมายยูทาห์ (Utah) 
ก้าหนดค่าปรับส้าหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการท้าความสะอาดมือ โดยให้กรมวิชาการเกษตร
และอาหาร (Department of Agriculture and Food) ก้าหนดให้ปรับได้ไม่เกิน 5,000 เหรียญต่อ
การละเมิดแต่ละครั ง หรือถ้าอ้างถึงการด้าเนินคดีทางอาญาบุคคลอาจถูกตัดสินว่ามีความผิดในคลาส
บี (Class B Misdemeanor)  คือ ความผิดลหุโทษ413 

ภายใต้กฎหมายวอชิงตัน (Washington) บัญญัติว่าผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งหมวดนี หรือตามกฎหมายใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะถือว่ามีความผิดในความผิดทาง
อาญา มีโทษตามที่บัญญัติไว้ภายใต้ RCW 43.20.050414 ส่วนใน วิสคอนซิน ผู้ประกอบการที่ตั งแคมป์ 

                                           
permit, the Commissioner may assess a civil penalty of not more than five thousand 
dollars ($5,000) against any person who violates a provision of this Section  or a rule 
adopted pursuant to this Section . In determining the amount of the penalty, the 
Commissioner shall consider the degree and extent of harm caused by the violation” 

411 North Carolina General Assembly 1994, Article 45, Section  106-520.7 “Any 
person who violates any provision of G.S. 106-520.1 through G.S. 106-520.6 is guilty of 
a Class 1 misdemeanor.” 

412 Pennsylvania Code 2010, Title 3  – AGRICULTURE, Chapter 2 5  - Animal 
Exhibition Sanitation Section 2 5 0 4  Penalty. (a) “Imposition. The department may 
assess an administrative penalty of up to $500 for each violation of this chapter or a 
regulation promulgated under this chapter.” 

413 Utah Administrative Code 2019, Rule R58-19-4(2) “Fine or penalty amounts 
will be set by the Department or the Division, under the direction of the 
Commissioner, for amounts up to $5 ,000  per violation, or if the citation involves a 
criminal proceeding, the person may be found guilty of a class B misdemeanor.” 

414 Washington Administrative Code 2013, Title 246, Chapter 246-100, Section  
246-100-070 “(2) Any person who shall violate any of the provisions of this chapter 
or any lawful rule adopted by the board shall be deemed guilty of a misdemeanor 
punishable as provided under RCW 43.20.050.” 
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(Campground Operators) อาจถูกระงับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ น ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการ หากได้ละเมิดข้อก้าหนดด้านสุขาภิบาลของมือ415 นอกจากนี  ผู้ประกอบการรายใดที่
ฝ่าฝืนส่วนนี หรือกฎใด ๆ ของกรมภายใต้ส่วนนี จะต้องมีการปรับไม่น้อยกว่า 25 เหรียญ หรือมากกว่า 
250 เหรียญ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของกรมจะริบเงิน 10 เหรียญต่อวัน ของการไม่ปฏิบัติตามหลัง
จากสั่งการหรือออกค้าสั่ง416 

จากกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าโทษส้าหรับการกระท้าผิด
กฎหมายว่าด้วยท้าความสะอาดมือนั น แต่ละมลรัฐจะมีมาตรการลงโทษท่ีแตกต่างกันออกไป โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นโทษทางแพ่ง คือมีการก้าหนดค่าปรับส้าหรับความผิดแต่ละครั ง และยังให้อ้านาจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาไม่ให้ใบอนุญาตประกอบการแสดงสัตว์ หรือสามารถระงับ เพิกถอน
ใบอนุญาตได้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วนั น ส่วนบางรัฐมีการ
ก้าหนดโทษทางอาญาเพ่ือให้ผู้ประกอบการแสดงสัตว์ในแบบต่าง ๆ เกรงกลัวและปฏิบัติตามกฎหมาย 
จากกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นถึงภาครัฐได้ให้ความส้าคัญด้านสุขภาพของประชาชนใน
บริเวณที่แสดงสัตว์ จึงได้มีมาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับผู้ประกอบการต่าง ๆ มีสถานที่ท้า
ความสะอาดมือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดปัญหาด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่
คนในบริเวณแสดงสัตว์  

 
3.7.2 การคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค 
การคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรคจะประกอบไปด้วย การจัดกลุ่มทางสังคม   การ

ตรวจสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค ดังต่อไปนี  
 

                                           
415 Wisconsin Administrative Code 2015, Department of Health Services (DHS) 

Section  178.08. 
416 Wisconsin Statutes & Annotations 2013, Section  254 .47 (3 ) (3 ) “Anyone 

who violates this Section  or any rule of the department under this Section  shall be 
fined not less than $25  nor more than $250 . Anyone who fails to comply with an 
order of the department shall forfeit $10  for each day of noncompliance after the 
order is served upon or directed to him or her. The department may also, after a 
hearing under ch. 2 2 7 , refuse to issue a permit under this Section  or suspend or 
revoke a permit under this Section  for violation of this Section  or any rule or order 
the department issues to implement this sect.” 
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3.7.2.1 การจัดกลุ่มทางสังคม 
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ ดังนั น เพ่ือให้สั ตว์มี

สุขภาพที่ดี สหรัฐอเมริกาจึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพจิตของสัตว์ (Environment Enhancement to Promote Psychological Well-Being) 
โดยให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทางจิตวิทยาของสัตว์ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารวิชาชีพหรือคู่มืออ้างอิงที่
เหมาะสม และแผนนี จะต้องมีเมื่อ APHIS เรียกดู ตัวอย่างเช่นแผนขั นต่้าด้านการจัดกลุ่มทางสังคม
ของสัตว์จ้าพวกลิง ดังต่อไปนี 417 เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมของสัตว์ ซึ่งมีอยู่ในกลุ่มทาง
สังคม บทบัญญัติเฉพาะนี เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารวิชาชีพหรือคู่มืออ้างอิงที่เหมาะสม และตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ แผนอาจมีข้อยกเว้น
ต่อไปนี  1) ถ้าสัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวมาก หรือมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอายุ หรือ
สภาวะอ่ืน ๆ (เช่นโรค) ควรแยกออกจากสัตว์อ่ืน 2) ถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ ต้องแยกออก
จากสัตว์ที่มีสุขภาพดี และได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ 3) สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ อาจไม่อยู่ร่วมกับสัตว์หรือ
ลิงชนิดอ่ืน ๆ เว้นแต่เข้ากันได้ และต้องจัดให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเข้าถึงอาหารและน ้าดื่มได้ และต้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของกันและกัน ความเข้ากันได้ของสัตว์จะต้องเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีการตั งข้อสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ นจริง ทั ง
ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเข้ากันได้  

ส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการออกแบบที่
เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ทั งการตกแต่งควรค้านึงถึงความแตกต่างของสายพันธุ์ ตัวอย่างของ
การตกแต่งด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้คอน ชิงช้า กระจก และความซับซ้อนของกรงอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมขึ น 
ส้าหรับสัตว์บางชนิดต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมตามความต้องการของ
แต่ละสายพันธุ์ และตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ สัตว์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษมีดังต่อไปนี  1) 
สัตว์แรกเกิดและสัตว์เล็ก 2) สัตว์ที่มีอาการทางจิตใจตกต่้าหรือพฤติกรรมผิดปกติ 3) สัตว์อ่ืน ๆ ที่ไม่
สามารถมองเห็นและไม่ได้ยิน หรือสัตว์น ้าที่เข้ากันได้ และ 4) สัตว์ที่มีน ้าหนักมากกว่า 110 ปอนด์ 
(50 กก.) ผู้จัดแสดงนิทรรศการ ต้องมีข้อก้าหนดพิเศษ รวมถึงโอกาสเพ่ิมเติมในการแสดงออกถึง
ลักษณะทั่วไปของสายพันธุ์ 

 
 
 

                                           
417 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.81 
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3.7.2.2 ให้สัตว์ได้ออกก้าลังกายอย่างเพียงพอ 
สิงคโปร์ก้าหนด เงื่อนไขด้านการจัดการสัตว์และการดูแลสุขภาพ  (animal 

management & healthcare) ประกอบด้วย 418 1) สัตว์ที่น้ามาแสดงต้องมีสุขภาพแข็งแรงและ
สภาพที่ดี สัตว์ที่ป่วย (sick) เป็นโรค (diseased) หรือได้รับบาดเจ็บ (injured) ต้องเอาออกจากงาน
แสดงสัตว์นั น และต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต 2) สัตว์ที่น้ามาแสดงต้องมีอายุที่
เหมาะสมและหย่านมแล้วอย่างถูกต้อง 3) สัตว์ที่ตั งท้องหรือยังให้นมลูกเล็กอยู่ต้องไม่น้ามาจัดแสดง 
4) การแสดงสุนัขและแมว ต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั ง การฉีดวัคซีนครั งแรกต้อง
ได้รับไม่ต่้ากว่าอายุ 6 สัปดาห์ และวัคซีนครั งที่สองไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนแสดงหรือขาย ต้องมี
บัตรฉีดวัคซีนพร้อมส้าหรับการตรวจสอบ 5) ต้องมีการจัดเตรียมน ้าดื่มที่สะอาดไว้ตลอดเวลา หรือ
ตามความเหมาะสม 

3.7.2.3 ด้านสุขภาพของสัตว์  
สหรัฐอเมริกาก้าหนดด้านการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวน (pest control) ต้องมี

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแมลง พยาธิภายนอก รวมถึง นก และสัตว์ที่ก่อการ
รบกวน สัตว์ที่แสดง ต้องมีการจัดการเพ่ือดูแลรักษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ 
และลดการปนเปื้อนของสัตว์ที่รบกวนในพื นที่สัตว์แสดง 

ออสเตรเลียก้าหนดให้มีการคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพและการรักษาโรคแก่สัตว์ ดังต่อไปนี 419 

                                           
418 Agri-Food & Veterinary Authority, CONDITIONS, ANIMAL MANAGEMENT & 

HEALTHCARE C.4 Animals exhibited must be healthy and in good condition. Sick, 
diseased or injured animals must be removed from the exhibition and treated by a 
licensed practising veterinarian. C.5 Animals exhibited must be of a suitable age and 
have been properly weaned. C.6 Animals that are pregnant or nursing young must 
not be exhibited. C.7 Dogs and cats exhibited must have received at least 2 
appropriate vaccinations. The first vaccination must be given not earlier than 6 weeks 
of age, the second not less than 2 weeks before display / sale. The vaccination cards 
must be available for inspection. C.8 Clean drinking water must be provided at all 
times, as appropriate.  

419  AAWSG, Exhibited Animals – General, S5 Health and wellbeing  
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1. ผู้ประกอบการต้องเขียนขั นตอนวิธีการด้าเนินการดูแลรักษาที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วไป ในแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การบ้ารุงรักษา และการด้าเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่
ก้าหนดลักษณะพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า มีการดูแลบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในกรงหรือ
คอกในลักษณะที่เหมาะสมส้าหรับสัตว์เลี ยงในกรง 

3. ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีการท้าความสะอาด เพ่ือ
รักษาสุขภาพสัตว์ 

4. ผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่า โปรแกรมการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพ ในการ
ด้าเนินการ และรวมถึง 1) มีการป้องกัน ตรวจสอบ และควบคุมโรค หรือมีวิธีการรักษาโรค ตลอดจน
การรักษาสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเหมาะสม 2) มีการตรวจสอบที่เหมาะสม
และอย่างสม่้าเสมอเพ่ือประเมินสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ 3) มีการดูแลรักษาสัตว์เลี ยงเป็น
ประจ้า 4) จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ค้าแนะน้าพนักงานในการจัดการสัตว์ เช่น การตัดแต่งกีบเท้า
สัตว์ กรงเล็บ การตัดขน การอาบน ้าและท้าความสะอาดสัตว์ เป็นต้น 

 5. ผู้ประกอบการต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้สามารถใช้การได้  

6. ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบส้ารองเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า 
การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และคุณภาพน ้าฯ หรือมีทางเลือกส้ารองส้าหรับพร้อมใช้งานใน
การดูแลบ้ารุงรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์  

7. ผู้ประกอบการต้องมีการประเมินสาเหตุของอาการหรือพฤติกรรมของสัตว์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวของสัตว์เป็นการเร่งด่วน 

8. ผู้ประกอบการต้องไม่จัดให้สัตว์ที่ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม อยู่ในกรงหรือสถานที่อ่ืน 
ๆ ตัวเดียว ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่กรณีสัตวแพทย์สั่ง หรืออยู่ระหว่างมาตรการกักกัน อยู่ระหว่าง
โปรแกรมการฝึกอบรม รวมถึง 1) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ อาจต้องมีการแยกสัตว์บางตัวออกจากกลุ่ม
จนกระทั่งฤดูผสมพันธุ์สิ นสุดลง 2) ในช่วงการเพาะพันธุ์เมื่อสัตว์แต่ละตัวมีลูกอาจจ้าเป็นต้องแยกออก
จากกลุ่มเพ่ือความปลอดภัยส้าหรับลูกสัตว์ และ 3) ในระหว่างการให้อาหารต้องแน่ใจว่า สัตว์ตัวที่
อ่อนแอกว่าได้รับอาหารอย่างเพียงพอ  

9. ผู้ประกอบการต้องมีโปรแกรมส้าหรับการควบคุมแมลง ปรสิต และแมลง
ศัตรูพืช และจัดให้มีโปรแกรมในการจัดการ บ้ารุงรักษา พัฒนา ป้องกัน ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดี 

ส่วนสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทางภาครัฐเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการดูแล
สุขภาพของสัตว์ ดังนั นเพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีสิงคโปร์จึงได้ออกหลักเกณฑ์ด้านการควบคุมดูแล
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สุขภาพของสัตว์ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพและการบันทึก การป้องกันโรค และได้รับการดูแล
และการรักษาจากสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี  

1. การตรวจสุขภาพและการบันทึก 
1)  มาตรฐานขั นต่้ า (Minimum Standards) ประกอบด้วย 420 1) ต้องมี

มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี และการป้องกันสัตว์จากโรคหรือการเจ็บป่วย และการ
บาดเจ็บ 2) เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทุกตัวต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งครั งต่อวัน 
และต้องขอให้สัตวแพทย์มารักษาโดยเร็วเมื่อพบว่าสัตว์มีอาการป่วยหรือเป็นโรค และมีอาการ
บาดเจ็บ 3) สัตว์ที่เพ่ิงมาถึงหรือมาใหม่และสัตว์ที่ปรากฏว่ามีอาการไม่สบาย ต้องแยกตัวออกและ
ตรวจสอบบ่อยขึ น 4) หากมีสัญญาณใด ๆ ที่บ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติ และมี
พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ เช่น การกิน ดื่ม ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เคลื่อนไหว พักผ่อนนั น จะต้อง
ถูกบันทึกไว้ 5) หากพบการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพสัตว์ รวมทั งขนที่ผิดปกติ ต้องรายงานไปยัง
ผู้รับผิดชอบหรือสัตวแพทย์ทันที เพ่ือให้สัตว์ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม 6) สัตว์ป่วยและสัตว์ที่
ได้รับบาดเจ็บ ต้องถูกน้าออกจากกรง หรือที่สาธารณะ และแยกจากสัตว์อ่ืน ๆ และให้ได้รับการรักษา
ที่จ้าเป็นจากสัตวแพทย์ 7) ต้องจัดให้มีการดูแลส้าหรับสัตว์ป่วยทั งในช่วงกลางวันและกลางคืน  8) 

                                           
420 Code of Animal Welfare 2016, Section  6.1.1 Reasonable measures must 

be taken to ensure good health and protection of the animal from illness, injury or 
disease. 6.1.2 All animals must be inspected at least once daily to monitor their 
health and well-being. Veterinary attention must be promptly sought to treat any 
significant illness, injury or disease. 6.1.3 Newly arrived animals and animals that 
appear unwell must be isolated and inspected more frequently. 6.1.4 Any signs of 
illness, abnormalities and deviations from the norm for the following behaviours: 
eating, drinking, defecating, urinating, movement, resting, must be recorded. 6.1.5 Any 
changes in health status, including abnormal body coat must be promptly reported 
to the person in charge or a veterinarian for appropriate attention. 6.1.6 Sick and 
injured animals must be removed from their cage or public view and isolated from 
other animals, and veterinary attention provided as required. 6.1.7 Special 
arrangement must be made to attend to sick animals during both day and night. 
6.1.8 All animals must be checked, and treated as necessary, for external and 
internal parasites prior to transfer of ownership. 
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สัตว์ทุกตัวต้องได้รับการตรวจและรักษาตามความจ้าเป็น ส้าหรับภายนอกและปรสิตภายใน ก่อนที่จะ
โอนกรรมสิทธิ์ 

2)  การปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
สัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดี หรือมีความตึงเครียดจากการป่วย ควรได้รับการสังเกต

อย่างใกล้ชิด จะสามารถยับยั งความเจ็บป่วยได้ โดยสัญญาณเร่งด่วนสามารถสังเกตได้ ซึ่งไม่จ้ากัด
เฉพาะเรื่องต่อไปนี 421 1) มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการกินอาหารและน ้าลดต่้าลง 2) เล็บ กรงเล็บหรือ
จะงอยปากมีการเจริญเติบโตมากเกินไป 3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและท่าทาง 4) การ
เปลี่ยนแปลงด้านน ้าหนัก 5) มีการขยายหรือมีการบวมส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ 6) อาเจียนหรือตก
เลือด 7) มีการสูญเสียขนที่มากเกินไป 8) มีอาการอ่อนแอจากแผลหรือตุ่มบริเวณเท้าหรือขา 

2. การป้องกันโรค (Disease Prevention) 
1)  มาตรฐานขั นต่้ า (Minimum Standards) ประกอบด้วย 422 1 ) ธุรกิจ

เกี่ยวกับสัตว์เลี ยงต้องมีโปรแกรมการป้องกันโรค ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีน ป้องกันพยาธิหรือปรสิต
ภายใน และการควบคุมปรสิตและเห็บ หมัด หรือแมลงจากภายนอก 2 ) ต้องมีห้องหรือพื นที่ส้าหรับ
สัตว์ที่ป่วย หรือแสดงอาการว่าเป็นโรค  

                                           
421 Code of Animal Welfare 2016, Section  6 (a) Animals should be carefully 

observed for ill health or stress as some sick animals are able to suppress some signs 
of illness. Signs requiring urgent attention include, but are not limited to the 
following: 1) Changes in food or water consumption and droppings 2) Overgrown 
claws, nails and beak 3) Changes in attitude or behaviour and posture 4) Changes in 
weight 5) Enlargements or swelling of any portion of the animal 6) Vomiting, injury or 
bleeding 7) Stains or scabs around feet, eyes or nostrils 8) Discharge from nostrils, 
eyes or mouth/beak 9) Excessive loss of fur/feathers 10) Lameness or sores on 
feet/legs 

422 Code of Animal Welfare 2016, Section  6.2.1 All pet businesses must have 
a disease prevention program that includes vaccination, de-worming against internal 
parasites, and control of external parasites and insects. 6.2.2 There must be an 
isolation room/area for animals that are ill or show signs of disease. 
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2)  การปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ประกอบด้วย423 1) ควรมีอุปกรณ์ วัสดุ
หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ยาฆ่าเชื อโรคและถุงมือใช้แล้วทิ ง ตลอดจนถุงมือและ
หน้ากากส้าหรับการจัดการดูแลสัตว์แยกต่างหาก 2) ควรมีวิธีการจัดการฆ่าเชื อโรค และการก้าจัดถุง
มือและหน้ากากที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 

3. การดูแลและการรักษาจากสัตวแพทย์ (Veterinary Attention and Treatment) 
1)  มาตรฐานขั นต่้า (Minimum Standards) ประกอบด้วย424  1) สัตว์ทุกตัว

ที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือเป็นโรคจะต้องได้รับการดูแลรักษาจากสัตวแพทย์อย่างทันท่วงที 2) สัตว์ทุก
ตัวต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตามที่สัตวแพทย์ก้าหนด 3) การฆ่าสัตว์ต้องกระท้าโดยสัตว
แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตผ่านการฝึกอบรมและเทคนิคการฆ่า โดยต้องใช้วิธีการและสารเคมีที่ยอมรับ
กันในระดับสากล ส้าหรับขั นตอนนี  ควรจะด้าเนินการในที่เฉพาะและอยู่ห่างจากการมองเห็นของสัตว์
อ่ืน ๆ  

2)  การปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
ควรให้กรงที่อบอุ่น แยกออกต่างหากเพ่ือการรักษาสัตว์ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ 

โดยกรงควรอยู่ห่างจากการมองเห็นของสาธารณชนทั่วไปเพ่ือลดความตึงเครียดของสัตว์ ส้าหรับ
มาตรฐานขั นต่้าและดีที่สุดการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่มีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่

                                           
423 Code of Animal Welfare 2016, Section  6.2 (a) There should be adequate 

facilities, equipment and materials, such as disinfectants and disposable gowns, 
gloves and masks for handling isolation cases. (b) There should be isolation protocols 
for workers to follow, which should include hand washing, disinfection and proper 
disposal of used gowns, gloves and masks 

424 Code of Animal Welfare 2016, Section  6.3.1 All animals that are injured or 
unwell must receive prompt veterinary attention to treat any significant illness, injury 
or disease. 6.3.2 All animals that require treatment, as determined by a veterinarian, 
must be treated promptly. 6.3.3 Euthanasia of an animal must be performed only by 
a licensed veterinarian trained in the ethics and technique of euthanasia and using 
methods and chemicals internationally accepted for this procedure. The procedure 
should be carried out in private and away from the view of other animals. 
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ซ้อนทับกับมาตรฐานขั นต่้าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดพวกเขาจะแทนที่มาตรฐานขั นต่้าและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด425 

4. ด้านกิจกรรมทั่ วไปเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ ดีของสัตว์  (Activities to 
Promote General Well-Being) 

1)  มาตรฐานขั นต่้า (Minimum Standards) ประกอบด้วย  
(1)  สัตว์ต้องได้รับอนุญาตให้ออกก้าลังกายและมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอ่ืน

อย่างปลอดภัยรวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเช่นกัน426 
(2)  สัตว์ต้องได้รับอนุญาตให้มีพื นที่เพียงพอและมีโอกาสออกก้าลังกาย

อย่างน้อยวันละสองครั งหรือตามความเหมาะสมกับสายพันธุ์และภาวะทางสุขภาพของสัตว์427 
(3)  สัตว์ต้องไม่อยู่ภายใต้ 1) ความทุกข์หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสัตว์อ่ืน

และจากการรบกวนของคนด้วย 2) การดูแลหรือการจับที่มากเกินไป 3) การสัมผัสสัตว์อ่ืน ๆ ที่ทราบ
ว่ามีหรือสงสัยว่าจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ 4) อันตรายหรือสารเคมีที่อาจเป็นพิษ428 

                                           
425 Code of Animal Welfare , Section  6.3 (a) A heated cage should be 

provided when necessary, for the isolation and treatment of sick or injured animals. 
The cage should be away from public view to minimise stress. Please also refer to 
Annexes A, B, C, D and E for minimum standards and best practices pertaining to the 
specific businesses. Where there are licensing conditions that overlap with minimum 
standards and best practices, they will supersede the minimum standards and best 
practices. 

426 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.1. Animals must be allowed to 
exercise and interact in a safe and secure environment.  

427 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.2. Animals must be allowed 
sufficient space and opportunity to exercise at least twice daily, or as appropriate to 
the species and health status of the animal. 

428 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.3. Animals must not be 
subjected to: i) distress or injury caused by other animals and by interference by 
people; ii) excessive viewing or handling iii) exposure to other animals known to have 
or are suspected to be suffering from an infectious disease iv) harmful or potentially 
toxic chemicals. 
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(4)  สัตว์ต้องมี  1) การดูแลทุกวันในระดับที่ เหมาะสม ทั งต้องมีการ
ตรวจสอบด้านอาหารและการออกก้าลังกายทุกวันในวันที่ไม่ได้ซื อขาย  2) กิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์นั นต้องมีความเหมาะสมกับสรีรวิทยาของวัยของสัตว์ และสายพันธุ์ที่
แตกต่างกัน (เช่น โอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสัตว์ที่เข้ากันได้) 3) โอกาสที่จะออกก้าลังกาย
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ429 

(5)  ต้องมีการก้ากับดูแลเมื่อสัตว์ได้รับอนุญาตให้ปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ชนิด
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ที่พวก
เขาอาจไม่คุ้นเคยหรือสัตว์สายพันธุ์อ่ืน ๆ (เช่น แมวและสุนัข)430  

(6)  อุปกรณ์ ใด ๆ ที่ ใช้ระหว่างหรือในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ต้อง
ปลอดภัยในการใช้431  

(7)  ในกรณีที่มีลูกจ้างฝึกอบรม หรือวิธีการฝึกอบรม และเครื่องมือที่ใช้ต้อง
เหมาะสม และต้องไม่ท้าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่
จ้าเป็น และต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมอย่างปลอดภัยและถูกต้อง432 

                                           
429 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.4. Animals must be provided 

with: i) appropriate level of daily attention/inspection, feed and exercise even on the 
non-trading days; ii) activities or equipment that promote general well-being, and are 
appropriate to the physiological needs of differing ages and species (such as the 
opportunity to interact with people and compatible animals where appropriate); iii) 
the opportunity to exercise, if held overnight for any reason 

430 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.5. Supervision must be provided 
when animals are allowed to interact with each other, especially when small 
mammals are allowed to interact with animals that they may be unfamiliar with, or 
that are of another species (such as cats and dogs). 

431 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.6. Any equipment used during 
or while interacting with the animal must be safe to use. 

432 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3.7. Where training is employed, 
training methods and aids used must be appropriate and must not subject the 
animal to unreasonable or unnecessary pain or suffering. Training aids must be used 
safely and correctly. 



 
 

244 

2)  การปฏิบัติที่ดี (Best Practices)433 ประกอบด้วย 1) สัตว์ควรได้รับอนุญาต
ให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ที่เข้ากันได้ในสายพันธุ์เดียวกัน 2) สัตว์ควรได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนเพื่อให้มั่นใจว่า ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและมีพฤติกรรมที่ยอมรับในสังคมต่อหน้าผู้คน  

 
3.7.3 การจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะสายพันธุ์จากการน ามาแสดง 
สหรัฐอเมริกา ตามระเบียบจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations) ได้มีการ

ก้าหนดการจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ ไว้หลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมว (dogs 
and cats) หนูตะเภาและหนูแฮมสเตอร์ (guinea pigs and hamsters) กระต่าย  (rabbits) และ
สัตว์จ้าพวกลิง (nonhuman primates) เป็นต้น เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีความต้องการด้านอาหาร ที่
อยู่อาศัย ภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี   

1. สุนัขและแมว (Dogs and Cats)  
 ด้านอาหารและน ้า สุนัขและแมวต้องได้รับอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งครั งต่อวัน ยกเว้นสัตว

แพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน434 ส่วนการให้น ้าสุนัขและแมว หากไม่มีอุปกรณ์ให้น ้าอัตโนมัติที่สามารถให้น ้า
ได้ต่อเนื่องตลอดทั งวัน ต้องให้น ้าสุนัขและแมวบ่อยเท่าที่ท้าได้หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าวันละ
สองครั ง435  

 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของสุนัขและแมวต้องได้รับการออกแบบและ
สร้างจากวัสดุที่เหมาะสมเพ่ือให้มีโครงสร้างที่ดี ไม่มีจุดหรือขอบคมที่สามารถท้าร้ายสุนัขและแมว 
ปกป้องสุนัขและแมวจากการบาดเจ็บ เพ่ือความปลอดภัย ป้องกันสัตว์อ่ืนไม่ให้เข้าไปข้างใน แห้งและ
สะอาดป้องกันจากอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศที่อาจท้าให้สุนัขและแมวไม่สบายหรือเป็นอันตราย ให้
ร่มเงาที่เพียงพอเพ่ือปกป้องสุนัขและแมวทุกตัว นอกจากนั นยังมีการก้าหนดด้านขนาดที่อยู่อาศัยของ
สุนัขและแมวต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงขนาดตัวและน ้าหนักของสัตว์ และต้องมี
ความสูงที่เพียงพอ เช่นที่อยู่อาศัยของแมวต้องมีความสูงอย่างน้อย 60  เซนติเมตร (60.96 cm) เป็น
ต้น ตลอดจนห้ามมิให้น้าสุนัขหรือแมวที่มีอายุน้อยกว่าแปดสัปดาห์หรือยังไม่หย่านมน้าออกไปจัด
แสดง 

                                           
433 Code of Animal Welfare 2016, Section  5.3 (a) Animals should be allowed 

to interact with compatible animals of their own species. (b) Animals should be 
allowed to interact with people to ensure socialisation and socially-accepted 
behaviour in the presence of people. 

434 Animal Welfare Regulations, Section  3.9 
435 Animal Welfare Regulations, Section  3.10 
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 ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มทางสังคม กรณีสุนัขและแมวที่อยู่ด้วยกัน
ต้องเข้ากันได้ โดยมีข้อจ้ากัดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี  กรณีที่เป็นสัดต้องแยกให้อยู่ตัวเดียวยกเว้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการผสมพันธุ์ หากพบว่าสุนัขหรือแมวตัวใดก็ตามที่มีพฤติกรรมรุนแรงหรือก้าวร้าวต้อง
อยู่แยกกัน ส่วนลูกสุนัขหรือลูกแมวที่อายุ 4 เดือนหรือน้อยกว่านั น ไม่สามารถให้อยู่ร่วมกันกับสุนัข
หรือแมวผู้ใหญ่ ทั งห้ามสุนัขหรือแมวอยู่ในคอกเดียวกันกับสัตว์ชนิดอ่ืนเว้นแต่ว่าเข้ากันได้ และสุนัข
และแมวที่มีหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อต้องถูกแยกออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี และแยกไว้ในบริเวณ
ที่สัตวแพทย์ก้าหนด436  

 การออกก้าลังกาย ผู้จัดแสดงสัตว์จะต้องพัฒนาจัดท้าเอกสารและท้าตามแผนการที่เหมาะสม
เพ่ือให้สุนัขมีโอกาสออกก้าลังกาย นอกจากนี แผนจะต้องได้รับการอนุมัติโดยสัตวแพทย์ แผนจะต้อง
รวมถึงขั นตอนมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้โอกาสในการฝึก แผน
ดังกล่าวจะต้องเปิดเผยต่อ APHIS อย่างน้อยท่ีสุดแผนจะต้องปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี   

1)  สุนัขแต่ละตัวต้องมีอายุมากกว่า 12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องจัดให้สัตว์ได้มีการ
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอหากเก็บไว้ในกรงหรือวิ่งที่ให้ พื นที่น้อยกว่าสองเท่าของพื นที่ที่ต้องการ
ส้าหรับสุนัขตัวนั นตามที่ระบุโดย มาตรา 3.6 (c) (1)  

2)  สุนัขอยู่ในกลุ่ม ต้องมีอายุมากกว่า 12 สัปดาห์ที่อยู่ในครอบครองจัดเก็บหรือดูแล
รักษาเป็นกลุ่ม โดยผู้จัดแสดงสัตว์ ยกเว้นกรณีที่ หากท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ดังกล่าวมี พื นที่โดยรวมอย่าง
น้อยร้อยละ 100 ของพื นที่ที่จ้าเป็นส้าหรับสุนัขแต่ละตัว 

3)  วิธีการและระยะเวลาในการให้โอกาสการฝึก ต้องมีความถี่วิธีการและระยะเวลาของ
โอกาสในการออกก้าลังกายที่จะถูกก้าหนดโดยสัตวแพทย์ เป็นต้น 

2.   หนูตะเภาและหนูแฮมสเตอร์ (Guinea Pigs and Hamsters)  
 ด้านอาหารและน ้า หนูตะเภาและแฮมสเตอร์จะได้รับอาหารทุกวันและมีปริมาณที่เพียงพอ

และคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการรายวันปกติส้าหรับสภาพและขนาดของหนู
ตะเภาหรือหนูแฮมสเตอร์437 ส่วนความต้องการน ้าตามปกติของหนูตะเภาและแฮมสเตอร์ จะต้องจัด
ให้มีน ้าดื่มทุกวัน ยกเว้นสัตวแพทย์ก้าหนดเป็นอย่างอ่ืน438   

                                           
436 Section 3.7 Compatible grouping 
437 Section 3.29 Feeding 
438 Section 3.30 Watering 
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 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม พบว่ามีการก้าหนดด้านพื นที่ขั นต่้าของขนาดที่อยู่
อาศัย439 ของหนูตะเภาจะต้องจัดให้มีขนาดพื นที่พื นขั นต่้าตามตารางที่ 3.2 ดังนี  

 
ตารางที่  3.2 พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์จ้าพวกหนูตะเภา (Guinea Pig Housed) 
 

น้ าหนักหรือระยะเวลาครบก าหนด 
Weight or stage of maturity 

พื้นที่ขั้นต่ าต่อหนูตะเภา (ตารางนิ้ว) 
Minimum space per guinea pig  

(square inches) 

ตั งแต่หย่านมจนถึงน ้าหนัก 350 กรัม (grams) 60 

มากกว่า 350 กรัมขึ นไป 90 

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (Breeders) 180 

 
ที่อยู่อาศัยของแฮมสเตอร์แต่ละตัว และจ้านวนแฮมสเตอร์สูงสุดที่อนุญาตในกรงเดียว ยกเว้น

กรณี (b) (3) (ii) ให้เป็นไปตามตารางที่ 3.3 ดังนี  
 
ตารางที่  3.3  พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์จ้าพวกแฮมสเตอร์ 
 

อายุ (Age) 

พื้นที่ขั้นต่ าต่อแฮมสเตอร์ (ตารางนิ้ว) 
(Minimum space per hamster 

(square inches)) 

จ านวนประชากรสูงสุดต่อตู้ 
(Maximum population per 

enclosure) 
Dwarf Other 

แรกเกิดถึง 5 สัปดาห์ 5.0 10.0 20 

มากกว่า 5 ถึง 10 
สัปดาห์ 

7.5 12.5 16 

มากกว่า 10 ขึ นไป 9 15.0 13 

                                           
439 Section 3.28 Primary Enclosures 
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หนูตะเภาแต่ละตัวจะต้องให้พื นที่พื นขั นต่้าในตู้หลักใด ๆ ดังต่อไปนี  
 

ตารางที่  3.4 พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์จ้าพวกหนูตะเภา 
 

น้ าหนักหรือระยะเวลาครบก าหนด 
(Weight or Stage of Maturity) 

พื้นที่ชั้นต่ าสุด 
(Minimum Floor Space) 

in2 cm2 

ตั งแต่หย่านม ถึงน ้าหนัก 350 กรับม (Grams) 60 387.12 

มากกว่า 350 กรัมขึ นไป 101 651.65 

แม่สัตว์ที่ก้าลังให้นมลูกหนึ่งคอก 101 651.65 

 
3. กระต่าย  (Rabbits)  
ด้านอาหารและน ้า กระต่ายจะได้รับอาหารอย่างน้อยวันละครั ง440 ส่วนน ้าต้องจัดเตรียมให้

เพียงพอทุกวัน ยกเว้นกรณีอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์441  
ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้มีพื นที่เพียงพอส้าหรับกระต่ายแต่ละตัวที่อยู่ในกรง 

จะต้องจัดให้มีพื นที่ขั นต่้าโดยไม่รวมถึงพื นที่ที่บรรจุอาหารและภาชนะบรรจุน ้าตามตารางต่อไปนี  
  

                                           
440 Section 3.54 Feeding 
441 Section 3.55 Watering 
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ตารางที่  3.5 พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์จ้าพวกกระต่าย 
 

ประเภท 
(Category) 

น้ าหนักของสัตว์แต่ละตัว 
(ปอนด์) 

(Individual Weights 
(Pounds)) 

พื้นที่ขั้นต่ าต่อกระต่าย (ตารางนิ้ว) 
(Minimum Space per Rabbit 

(Square Inches)) 

กลุ่ม (Groups) 3 ถึง 5 144 
 

6 ถึง 8 288 
 

มากกว่า 9 432 

กระต่ายผู้ใหญ่แต่ละตัว 3 ถึง 5 180 
 

6 ถึง 8 360 
 

9 ถึง 11 540 
 

มากกว่า 12 720 

 
4. สัตว์จ้าพวกลิง (Nonhuman Primates)  
ด้านอาหารและน ้าพบว่าสัตว์จ้าพวกลิงจะต้องได้รับอาหารอย่างน้อยวันละครั ง ทั งอาหาร

จะต้องเหมาะสมกับชนิด ขนาดอายุ และสภาพของสัตว์ ทั งต้องถูกต้องตามโภชนาการอาหาร และ
จะต้องสะอาดมีประโยชน์และเป็นที่พอใจของสัตว์ ตลอดจนจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ442 ส่วนน ้าดื่ม
ต้องมีให้ในปริมาณที่เพียงพอ ทั งต้องจัดให้บ่อยเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดีของพวกเขา แต่จะต้องไม่น้อยกว่าสองครั งต่อวันเป็นอย่างน้อย หรือตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์443 

ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม   
สัตว์จ้าพวกลิงต้องมีพื นที่ขั นต่้าที่ระบุไว้ทั งความต้องการพื นที่ขั นต่้าเหล่านี จะต้องได้รับการ

ปฏิบัติตาม แม้ว่าจะมีการวางหิน เสาชิงช้า หรือส่วนควบอ่ืน ๆ ไว้ในกรง โดยคอนหรือโขดหินนั นไม่

                                           
442 Section 3.82 Feeding 
443 Section 3.83 Watering 
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อนุญาตให้วางไว้ที่พื นที่อยู่ด้านล่างของสัตว์ เพ่ือความสะดวกสบายของสัตว์ โดยสัตว์จะถูกนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของพื นที่444 ดังต่อไปนี  

1)  ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1994 ต้องมีการสร้างและบ้ารุงรักษากรง เพ่ือให้มีพื นที่
เพียงพอที่จะช่วยให้สัตว์แต่ละชนิดสามารถปรับการทรงตัวตามปกติ โดยมีอิสระในการเคลื่อนไหว
อย่างเพียงพอ และสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในกรงต้องมีพื นที่ว่างขั นต่้าสุด อย่างน้อยสามเท่าของตัวสัตว์เมื่อยืน
อยู่บนพื นทั งสี่ขา 

2)  วันที่และหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1994 พื นที่ว่างต่้าสุดที่ต้องจัดหาให้กับสัตว์ทุก
ชนิด ไม่ว่าจะแยกอยู่ตัวเดียวหรืออยู่ร่วมกันกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ จะถูกก้าหนดจากน ้าหนักโดยทั่วไปของ
สัตว์ชนิดนั น ยกเว้นสายพันธุ์ที่ห้อยโหนโยนตัว (Brachiating Species) และลิงขนาดใหญ่ (Great 
Apes)  

สายพันธุ์ที่แตกต่างกันของสัตว์อ่ืน ๆ ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มน ้าหนักเพ่ือก้าหนดความ
ต้องการพื นที่ขั นต่้า ยกเว้นชนิดที่เลี ยงห้อยโหนโยนตัวน ้าหนักใด ๆ จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเนื่องจาก
ต้องการพื นที่เพ่ิมเติมในการมีส่วนร่วมในลักษณะโดยทั่วไป การจัดกลุ่มจะขึ นอยู่กับน ้าหนักโดยทั่วไป
ของสายพันธุ์ต่าง ๆ และไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน อายุหรือการตั งครรภ์ 
เงื่อนไขเหล่านี จะไม่ได้รับการพิจารณาในการก้าหนดกลุ่มน ้าหนักตัวของสัตว์ ให้สัตว์สามารถปรับ
ท่าทางและการเคลื่อนไหวตามปกติได้ภายในกรงหรือคอก ขึ นอยู่กับชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันออกไป
ตามน ้าหนัก และควรจะจัดกลุ่มกับกลุ่มน ้าหนักที่เหมาะสมของสัตว์  

3)  ผู้จัดแสดง (Exhibitor) จะต้องจัดพื นที่เพ่ิมเติมที่จ้าเป็นให้กับลิงขนาดใหญ่ที่มี
น ้าหนักกว่า 110 ปอนด์ (50 กิโลกรัม) ส้าหรับสัตว์ในกลุ่ม 6 ตามที่ระบุไว้ในวรรค (b) (2) (i) ของ
ส่วนนี  เพ่ือให้สัตว์สามารถปรับเปลี่ยนท่าอิริยาบถต่าง ๆ ได้ตามปกติ 

4)  เมื่อมีสัตว์มากกว่าหนึ่งตัวอยู่ในกรง ความต้องการพื นที่ขั นต่้าส้าหรับกรง คือผลรวม
ของพื นที่ชั นต่้าสุดที่ต้องการส้าหรับสัตว์แต่ละตัวในตารางตามวรรค (b)(2)(1) ของส่วนนี  และความ
ต้องการพื นที่ขั นสูงสุดส้าหรับที่อยู่ของสัตว์ขนาดใหญ่ในกรง ในกรณีแม่สัตว์ที่มีทารกอายุน้อยกว่า 6 
เดือนนั นอาจต้องจัดให้อยู่ด้วยกัน 
 5)  กรงพื นฐานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ตรงตามข้อก้าหนดด้านพื นที่และความสูง ที่
ก้าหนดไว้ในวรรค (b) (1) และ (b) (2) ของหัวข้อนี  อาจใช้ในสถานที่ของผู้แสดงสัตว์ได้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้อนุญาต 

สัตว์จ้าพวกลิงจะแบ่งออกเป็นหกกลุ่มน ้าหนักและสายพันธุ์หรือสปีชีส์ของสัตว์ เพ่ือ
ก้าหนดความต้องการพื นที่ขั นต่้า ดังต่อไปนี 445 

                                           
444 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.80 
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กลุ่ มที่  1  ลิ งสายพันธุ์มาร์ โม เซ็ต  (Marmosets) หรือลิ งไลออนทามารินสีทอง 
(Tamarins) เป็นลิงขนาดเล็ก หรือลูกลิงอายุน้อยกว่า 6 เดือน 

กลุ่มที่ 2 ลิงคาปูชิน (Capuchins)  ลิงกระรอกปากด้า (Squirrel Monkey) หรือลิงที่มี
ขนาดใกล้เคียงและลิงวัยรุ่นที่มีอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี 

กลุ่มท่ี 3 ลิงแม็กแคก (Macaques) และลิงสายพันธุ์แอฟริกา (African Species) 
กลุ่มที่  4 ลิดเพศผู้  (Male Macaques) และสายพันธุ์แอฟริกาขนาดใหญ่  (Large 

African Species 
กลุ่มท่ี 5 ลิงบาบูน (Baboons) หรือ สายพันธุ์น ้าหนักไม่เกิน 33.0 ปอนด์ (15 กก.) 
กลุ่มท่ี 6 ลิงที่มีน ้าหนักมากกว่า 55.0 ปอนด์ (25 กก.) ดังต่อไปนี  

 
ตารางที่  3.6 พื นที่ขั นต่้าส้าหรับขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์จ้าพวกลิง 
 

กลุ่ม (Group) น้ าหนัก (Weight) พื้นที่ / สัตว์ 
(Floor area/animal) 

ความสูง 
(Height) 

ปอนด์ (lbs.) กิโลกรัม (kg.) ฟุต (ft.2) เมตร 
(m2) 

in. (cm.) 

1 น้อยกว่า 2.2 น้อยกว่า (1) 1.6 (0.15) 20 (50.8) 

2 2.2-6.6 (1-3) 3.0 (0.28) 30 (76.2) 

3 6.6-22.0 (3-10) 4.3 (0.40) 30 (76.2) 

4 22.0-33.0 (10-15) 6.0 (0.56) 32 (81.28) 

5 33.0-55.0 (15-25) 8.0 (0.74) 36 (91.44) 

6 มากกว่า 55.0 มากกว่า (25) 25.1 (2.33) 84 (213.36) 

 
ออสเตรเลีย ก็ได้มีการก้าหนดด้านการดูแลสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ที่มีการน้ามาแสดง (Exhibited) 

ไม่ว่าจะเป็นจระเข้ (Crocodile) หมีโคอาลา (Koala) สัตว์วงศ์แมคโครโพดิดี (Macropod) สัตว์ใน
กลุ่มจ้าพวก Ratite และตัววอมแบต (Wombat) เป็นต้น โดยการน้าสัตว์ดังกล่าวมาจัดแสดง ต้อง

                                           
445 Section 3.80 Primary Enclosures 
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ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงของออสเตรเลีย 
(Australian Animal Welfare Standards and Guidelines Exhibited Animals) ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกล่าวครอบคลุมถึงด้านโภชนาการอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมและด้านสุขภาพของ
สัตว์ ตัวอย่างเช่น จระเข้ (Crocodile) ต้องได้รับอาหารและน ้าที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยปริมาณต้องเพียงพอต่ออัตราส่วนที่
เหมาะสมทั งแคลเซียมและฟอสฟอรัส ส้าหรับการเจริญเติบโตของกระดูก ทั งต้องมีวิตามินซึ่งเป็น
สิ่งจ้าเป็นส้าหรับสุขภาพของจระเข้เหล่านี  หากมีการฝึกอบรม การฝึกอบรมสัตว์นั นต้องมีมนุษยธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์ และมีความปลอดภัย ตลอดจนด้านขนาดของที่อยู่อาศัยของ
จระเข้ก็ ถู กก้ าหนดไว้ เช่ นกัน  ใน  Australian Animal Welfare Standards and Guidelines 
Exhibited Animals – Crocodilian446  

โคอาลา (Koala) เป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง จ้าพวกพอสซัม (ไม่ใช่หมี) ตัว
เมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง ส้าหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่ จากการที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ใน
ตระกูลหมี ท้าให้ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า “หมีโคอาลา” หรือ “หมีต้นไม้” และเป็นสัตว์ประจ้าถิ่นของ
ออสเตรเลีย ดังนั นการน้าหมีโคอาลามาจัดแสดงต้องมีการจัดการดูแลตามมาตรฐานและแนวทางด้าน
การจัดแสดงหมีโคอาลาเป็นการเฉพาะตามที่กฎหมายก้าหนด (Australian Animal Welfare 
Standards and Guidelines - Exhibited Animals – Koala) เพ่ือให้แน่ใจว่าโคอาลาได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นว่าหมีโคอาได้รับอาหารและน ้า
ที่มีคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยหมี
โคอาลาต้องเข้าถึงอาหารคือยูคาลิปตัสจากต้นไม้ได้และอาหารต้องมีความหลากหลายอย่างน้อยต้องมี
อาหารห้าชนิด แต่หมีโคอาลาต้องได้รับอาหารอย่างน้อย 2 ชนิดต่อวัน เป็นต้น ส่วนด้านน ้าดื่ม 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าหมีโคอาล่าสามารถเข้าถึงน ้าดื่มที่สะอาดได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะอยู่ภายใต้
การดูแลของ สัตวแพทย์ 

สัตว์วงศ์แมคโครโพดิดี (Macropod) คือสัตว์จ้าพวกจิงโจ้ (Kangaroo) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มี
แกนสันหลัง เป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องในตัวเมียส้าหรับแพร่ขยายพันธุ์
และเป็นที่อยู่อาศัยของลูกอ่อน โดยสัตว์ประเภทนี เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสัตว์ประจ้าท้องถิ่นของ

                                           
446 Australina Minister Responsible for Primary Industries, Australian Animal 

Welfare Standrds and Guidelines Exhibited Animals-Crocodilian Public 
Consultation Document March 2014, Retrieved December 12, 2018 from https:// 
www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/510081/guide-exhibited-animals-
crocodilian.pdf  
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ออสเตรเลีย ดังนั นหากมีการน้าสัตว์ประเภทจิงโจ้มาจัดแสดงต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการจัดแสดงสัตว์จ้าพวกจิงโจ้ของออสเตรเลียนี  (Australian Animal Welfare 
Standards And Guidelines - Exhibited Animals – Macropod) 

สัตว์ในกลุ่มจ้าพวก Ratite เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและไม่สามารถบินได้เพราะไม่มี
กระดูกทรวงอกส้าหรับใช้บิน เช่น สัตว์จ้าพวกนกกระจอกเทศ ดังนั นหากมีการน้าสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม
จ้าพวก Ratite มาจัดแสดงต้องมีการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการจัดแสดง
สั ต ว์ จ้ าพ วก  Ratite ห รื อ น ก ก ระจ อ ก เท ศ  (Australian Animal Welfare Standards and 
Guidelines - Exhibited Animals – Ratite) 

วอมแบต (Wombat) คือ สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่มีความน่ารักหากมีการน้ามาจัด (Exhibited) 
ออสเตรเลียก้าหนดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการจัดแสดงวอมแบตของ
ออสเตรเลีย (Australian Animal Welfare Standards and Guidelines - Exhibited Animals – 
Wombat) 



บทท่ี 4 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว ์
จากการน ามาแสดงของประเทศไทย 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
ของประเทศไทยในบทนี จะประกอบไปด้วย บทบาทของรัฐในการเข้ามาก้ากับดูแลในการน้าสัตว์มา
แสดง ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลสัตว์ มาตรการทาง
กฎหมายในการก้ากับดูแลเกี่ยวกับสัตว์ และมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ดังต่อไปนี  
 

4.1 บทบาทของรัฐกับการก ากับดูแลในการน าสัตว์มาแสดง 

 หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องหน้าที่
ของรัฐไว้ในหมวด 5 ซึ่งเป็นหมวดที่เพ่ิมขึ นใหม่ในรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เคยมีการก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาก่อน โดยหลักการส้าคัญในการบัญญัติหมวดนี ขึ นมาก็เพ่ือก้าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด้าเนินการดูแล
และจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ  ให้กับประชาชน เนื่องจากบางเรื่องเป็นมาตรการพื นฐานที่รัฐควรจะท้า
ให้กับประชาชน จึงต้องบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรง การบัญญัติหน้าที่ของรัฐในหมวดนี  เกิด
จากแนวคิดที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการทบทวนหมวดสิทธิและเสรีภาพ และหมวด
แนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ซึ่งบางเรื่องเป็นสิทธิขั นพื นฐานที่ส้าคัญ เช่น 
สิทธิด้านสาธารณสุขขั นพื นฐาน การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมทั งบางเรื่องในแนวนโยบายพื นฐาน
แห่งรัฐ ดังนั น เพ่ือท้าให้สิทธิของประชาชนที่จะได้รั บประโยชน์จากรัฐเกิดขึ นอย่างแท้จริง 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ย้ายสิทธิของประชาชนจากหมวดสิทธิและเสรีภาพและ
แนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐบางส่วนไปอยู่ในหมวด “หน้าที่รัฐ” ซึ่งเป็นหมวดใหม่ที่เพ่ิมขึ นมาโดย
น้าเอาเฉพาะเรื่องที่มีความส้าคัญมาบัญญัติไว้เท่านั น ซึ่งมีสภาพบังคับที่ก้าหนดให้รัฐต้องท้าตาม
หน้าที่ซึ่งจะได้ไม่ต้องกังวลว่าประชาชนจะมีสิทธิหรือไม่ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐและรัฐต้อง
ด้าเนินการให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลัง ส่วนหมวดว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐ เป็นเรื่องทิศทางหรือแนวทางในการด้าเนินนโยบายของรัฐ หากรัฐไม่ด้าเนินการจึงไม่อาจเป็น
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เหตุแห่งการฟ้องร้องให้รัฐต้องปฏิบัติได้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์
แบบต่าง ๆ ในปัจจุบันของประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเลี ยงและ
รวบรวมสัตว์เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั น ทั งนี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่อาจ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน ตลอดจนเมื่อพิจารณาตามหลักสวัสดิภาพสัตว์จะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาใช้ใน
การแสดงหากไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดที่มีการน้ามาแสดง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โภชนาการอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ตลอดจนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค อาจ
ท้าให้สัตว์ที่น้ามาแสดงเหล่านั นเกิดความเครียดและสุขภาพไม่แข็งแรง เมื่อน้าสัตว์ที่สุขภาพไม่
แข็งแรงออกมาแสดงก็อาจติดโรคจากผู้ชมหรือจากสัตว์ด้วยกัน ทั งยังอาจกลายเป็นพาหะน้าโรคไปยัง
สัตว์อ่ืน ๆ ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะของสัตว์แสดงจะเห็นได้ว่าสัตว์เหล่านั นจะถูกน้ามาจัดแสดง
ไว้ในสถานที่ที่สาธารณชนเข้าถึงได้และต้องพบปะผู้คนมากมาย ดังนั นการแสดงสัตว์จึงอาจกลายเป็น
พาหะน้าโรคติดต่อไปยังมนุษย์ได้เช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาแสดงอาจส่งผล
กระทบต่อสุขอนามัยทั งของสัตว์และของประชาชนได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐหรือไม่ในการที่จะคุ้มครอง
สัตว์และคุ้มครองประชาชนจากปัญหาการน้าสัตว์มาแสดงดังกล่าวด้วยการก้าหนดให้การน้าสัตว์มา
แสดงเพ่ือการพาณิชย์ต้องมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงเหล่านั นให้เหมาะสมอย่างไร ถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมิได้มีบทบัญญัติด้านคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตโดยตรง ดังเช่น
ในรัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศ แต่เมื่อไทยก็ได้เข้าร่วมลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพ
สัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อสัตว์และให้การยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกและ
สามารถรับรู้ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้ มนุษย์จึงควรให้ความเคารพต่อสัตว์ ดังนั นหากรัฐ
มีการก้าหนดมาตรการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงให้เหมาะสมกับสัตว์แล้วก็ถือว่า
ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นถือเป็นการเคารพต่อสิทธิสัตว์ด้วย 
 

4.2 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสัตว์ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่หลายฉบับ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
ดังกล่าวก็จะมีการก้าหนดเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมาย ตลอดจนขอบเขตที่
กฎหมายสามารถบังคับได้ไว้ในแต่ละฉบับ ดังนั นในการพิจารณาว่า กฎหมายฉบับใดบ้างที่สามารถ
น้ามาบังคับใช้กับการน้าสัตว์มาแสดง จึงมีความจ้าเป็นต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์และขอบเขตของ
กฎหมายแต่ละฉบับ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลสัตว์ เพ่ือศึกษาความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการน้ามาบังคับใช้กับการน้าสัตว์มาแสดงหรือไม่อย่างไร ดังต่อไปนี  
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4.2.1 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482  
พระราชบัญญัตินี มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองกรรมสิทธิ์และการป้องกันการลักสัตว์พาหนะ 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  จากวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี ไม่ได้มีเจตนาคุ้มครองสัตว์เป็นส้าคัญ แต่เป็น
การคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลในฐานะเป็นสัตว์เลี ยง สัตว์พาหนะ และสัตว์เศรษฐกิจเป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงชนิดของสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวพบว่ามีการน้ามาใช้ในการ
แสดงเพ่ือการพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเช่นกรณีการน้าช้างมาจัดแสดงความสามารถแล้ว
เรียกค่าเข้าชมหรือการน้าช้างไปแสดงตัวในงานเทศกาลต่าง ๆ หรือแม้แต่มีการน้าช้างเร่ร่อนเพ่ือหา
รายได้ แต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พาหนะในการน้ามาแสดงเพ่ือการพาณิชย์แต่อย่างใด ส่งผลให้มีการใช้สัตว์พาหนะในการแสดงเพ่ือ
การพาณิชย์โดยไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมกับสัตว์จนส่งผลต่อสัตว์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การไม่ได้รับน ้าและอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ไม่มีการควบคุมดูแลด้าน
สถานที่จัดแสดงสัตว์ให้เหมาะสมกับสัตว์เช่นการน้าช้างมาเร่ร่อนขายสินค้าตามท้องถนนท้าให้ช้างถูก
รถชนหรือตกท่อระบายน ้าจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั งไม่มีการควบคุมและป้องกันโรคที่
เหมาะสม สิ่งเหล่านี ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์พาหนะทั งสิ น ตลอดจนอาจท้าให้สัตว์
พาหนะเกิดความเครียดในระหว่างการแสดงท้าร้ายผู้ชมหรือประชาชนในสถานที่แสดงจนได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี เกิดขึ นในประเทศไทยบ่อยครั งเช่นกรณีการน้าช้างมาจัดแสดง 
ตลอดจนเมื่อช้างเป็นสัตว์ตามอนุสัญญาไซเตสที่ไทยก็ได้เข้าร่วมลงนาม หากมีการน้าช้างมาจัดแสดง
ไม่เหมาะสมจนส่งผลกระทบต่อช้างดังกล่าวมาข้างต้นอาจท้าให้ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยมอง
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทารุณกรรมสัตว์และส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไทยได้ 

จากวัตถุประสงค์และขอบเขตการบังคับใช้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้เป็นเจ้าของสัตว์พาหนะ
เพียงมีตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ก็สามารถน้าสัตว์พาหนะไปจัดแสดง
หรือให้คนอ่ืนเช่าเพ่ือน้าไปใช้ในงานแสดงในแบบต่าง ๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่มีข้อก้าหนดด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์พาหนะจากการน้าไปใช้งานในการแสดงตาม
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ที่ประเทศไทยก็เข้าร่วมลงนามแต่อย่างใด ดังนั นท้าให้เมื่อมี
การน้าสัตว์เหล่านั นไปใช้งานในการแสดงย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์
พาหนะ และสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนด้วย  

 
4.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติฉบับนี มีเจตนารมณ์ เพ่ือการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือ
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สภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด้ารงชีพของประชาชน โดยพระราชบัญญัตินี ยังมีลักษณะเป็นการกระจายอ้านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ส่วน “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอ้านาจในการออก “ข้อก้าหนดของ
ท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั นได้ และให้อ้านาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการ
ควบคุมดูแลโดยการออกค้าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมถึงการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั งนี โดยถือว่า ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครอง
ที่มาจากการเลือกตั งของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่ งน่ าจะปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี   

โดยใช้มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อนุญาตแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมและก้ากับดูแลสถานที่จ้าหน่ายอาหาร โดยท้องถิ่น
สามารถออกข้อก้าหนดซึ่งก้าหนดรายละเอียดที่ส้าคัญดังนี   

1. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดประเภทของสถานที่จ้าหน่ายอาหารตามประเภท
ของอาหาร หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบหรือตามวิธีการจ้าหน่าย เช่น กรณีสถานที่จ้าหน่าย
อาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจานเดียว ร้านอาหารประเภทภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ส่วน
สถานที่สะสมอาหารอาจแบ่งออกเป็นมินิมาร์ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านของช้า เป็นต้น  

2. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั ง ใช้ และดูแลรักษา
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ้าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส้าหรับบริโภคอาหารที่ใช้ท้าประกอบ
หรือปรุงอาหารหรือสะสมอาหาร กล่าวคือราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด้าเนินการในเรื่องการจัดตั ง ที่ตั งและสิ่งปลูกสร้าง การจัดสถานที่ การวางสิ่งของให้ถูก
สุขลักษณะ447  

3. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าคาญ
และการป้องกันโรคติดต่อ448  

4. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดเวลาจ้าหน่ายอาหาร449  
5. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนของผู้จ้าหน่าย

อาหาร ผู้ปรุงอาหาร ผู้ให้บริการ450 

                                           
447 มาตรา 40 (2)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
448 มาตรา 40 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
449 มาตรา 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
450 มาตรา 40 (5) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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อ้านาจในการควบคุมการเกี่ยวกับการเลี ยงและการปล่อยสัตว์ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้อ้านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออก

ข้อบังคับด้านการควบคุมการเลี ยงและการปล่อยสัตว์ได้ โดยมีราชการส่วนท้องถิ่นๆ ได้ออกกฎหมาย
ดังกล่าว อาทิเช่นกรุงเทพมหานคร ได้ออก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548  

นอกจากนั นกระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 โดยในข้อ 3 ก้าหนดให้กิจการดังต่อไปนี เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ คือ ข้อ 1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เลี ยง ได้แก่  

1. การเพาะพันธุ์ เลี ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
2. การประกอบกิจการเลี ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท้านองเดียวกัน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั น ทั งนี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม  

โดยปัญหาและผลกระทบที่พบเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ได้แก่ กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ น ้าเสีย
จากการล้างคอกสัตว์ เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์น้าโรค เช่น หนู 
แมลงวัน แมลงสาบ ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่เชื อโรคจากสัตว์ไปยังคน เช่น ไวรัส โรคเยื่ อหุ้มสมองอักเสบ 
และเป็นอันตรายอันเกิดจากบาดแผลที่ถูกสัตว์กัด ท้าร้าย รอยขีดข่วน ฯลฯ  

หลักการที่จะควบคุมปัญหา คือ การควบคุมการสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดของคอก
สัตว์ การก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ การควบคุมการบ้าบัดน ้าเสีย การควบคุมอาคารสถานที่ จัดให้
มีการระบายอากาศ จัดคอกหรือสถานที่เลี ยงสัตว์ไม่ให้แออัด ท้ากรงหรือที่กักกันสัตว์ให้แน่นหนา 
และควบคุมโรคติดต่อ มีการฉีดวัคซีนแก่สัตว์ตามก้าหนด แต่พบว่าการด้าเนินการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ451  

โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้อ้านาจแก่ท้องถิ่นในการออกข้อก้าหนดของท้องถิ่น
ก้าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแล้ว แต่ปัญหาคือยังไม่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั งนี เพราะมาตรา 32 ได้ก้าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นก้าหนดประเภทของกิจการตามประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกประเภทกิจการ หรือบางกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น
นั น ซึ่งหมายความว่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั น จะมีผลบังคับในท้องถิ่น

                                           
451 ส้านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), หน้า 24.  
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ใดราชการส่วนท้องถิ่นนั นจะต้องออกข้อก้าหนดของราชการส่วนท้องถิ่นนั นเสียก่อน และไม่
จ้าเป็นต้องประกาศทุกกิจการ ควรเน้นเฉพาะกิจการที่เป็นปัญหาของท้องถิ่นเท่านั น  

ดังนั นปัญหาคือ เมื่อท้องถิ่นใดไม่ประกาศ ผู้ประกอบกิจการในท้องถิ่นนั นก็ไม่ต้องถูกควบคุม
หรือก้ากับดูแลโดยภาครัฐสามารถด้าเนินการได้อย่างอิสระ และปัญหาอีกประการหนึ่งคือแม้จะมี
ประกาศข้อก้าหนดจากท้องถิ่นก็ตาม แต่เมื่อศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แล้วเห็นว่าไม่ได้มีการก้าหนดด้านการอนุญาต
เกี่ยวกับการน้าสัตว์มาแสดง หรือมาตรการลงโทษหากไม่มีการปฏิบัติตามแต่ก้าหนดเพียงแนวทาง
และนโยบายในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลเท่านั น เช่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขทั งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการช่วยเหลือ และให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ส่วน
ผู้ประกอบการแจ้งหรือให้ข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ นแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เพ่ือขอรับค้าแนะน้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา452 ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายของ
ออสเตรเลียที่ก้าหนดด้านสุขอนามัยส้าหรับสถานที่แสดงสัตว์หรือเก็บสัตว์ไว้ส้าหรับการจัดแสดงเพ่ือ
การพาณิชย์ไว้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เหมาะสมของที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด หรือวิธีการท้า
ความสะอาดกรงหรือคอกสัตว์เหล่านี เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้จัดแสดงสัตว์จะมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์จึงออกมาตรฐานและแนวทางการจัดสวัสดิภาพส้าหรับการน้าสัตว์มาแสดง 
(Australian Animal Welfare Standards and Guidelines for Exhibited Animals) โดยมี ทั ง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่ วไปส้าหรับการน้าสัตว์มาแสดง (Exhibited Animals – General 
Standards and Guidelines) และยังมีการก้าหนดมาตรฐานเฉพาะสายพันธุ์ เช่น กระต่าย (Ratite) 
โคอาลา (Koala) ตระกูลจระเข้ (Crocodilian) วอมแบต (Wombat) และสัตว์ตระกูล Macropod 
อาทิ จิงโจ้ (Kangaroos) วอลลาบี (Wallabies) เป็นต้น ซึ่งการก้าหนดแนวทางและมาตรฐานเฉพาะ
ส้าหรับการดูแลสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นั น ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะสัตว์
แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป ดังนั นการก้าหนดแนวทาง
และมาตรฐานเฉพาะจะช่วยให้สัตว์ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์ของตนเอง  

 
4.2.3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี มีวัตถุประสงค์ในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพ และ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญของโลก ดังนั นกฎหมายจึงต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ  

                                           
452 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
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โดยพระราชบัญญัตินี อยู่ในความดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติฉบับนี ได้มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีเหตุผลว่าใน
ปัจจุบันมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ้านวนมากที่ไม่ได้น้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
มามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ้านวนของ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท้าให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรก้าหนดให้ผู้ครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด โดยไม่ต้องรับโทษ จึง
จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   

และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) ใน พ.ศ. 2557 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน 
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท้า
จากซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั นด้วย ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)  

กรณีของสัตว์ป่านั นอยู่ในความดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยมีกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมป่าไม้ และกรณีสัตว์น ้าที่เป็นสัตว์ป่า กรมประมงมีหน้าที่ในการเข้าไปก้ากับดูแลกรณีสัตว์ป่าที่เป็น
สัตว์น ้านั น 

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติในการ
ห้ามครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง453 และห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า
คุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ส่วนผู้ใดที่มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงก้าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 6 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งชนิดและจ้านวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพ่ือการค้า ที่อยู่ใน
ความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่454 โดยการแจ้งการครอบครองให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่

                                           
453 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
454 ข้อ 4 แห่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้ง

การครอบครอง แบบหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย การน้าพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
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ครอบครอง ดังต่อไปนี  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้แจ้ง ณ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่
นั น (3) แจ้งทางไปรษณีย์โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบการแจ้งการครอบครอง สป. 27 มายัง
สถานที่ที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) แล้วแต่กรณี (4) แจ้งโดยวิธีการและสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนดเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน455 หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
นั นไม่ประสงค์จะเลี ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั นต่อไป ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจ้าหน่ายสัตว์ป่า
คุ้มครองนั นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั งและด้าเนินการกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือจ้าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 17 
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์456 แต่ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั น 
ประสงค์จะเลี ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี ยงดูสัตว์ป่า
คุ้มครองของผู้นั นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่า
คุ้มครองของผู้นั นได้รับการเลี ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ให้อธิบ ดี
อนุญาตให้ผู้นั นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั นต่อไปได้โดยออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองชั่วคราวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยใบอนุญาตให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่า
คุ้มครองนั น457 

                                           
พนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558. 

455 ข้อ 5 แห่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้ง
การครอบครอง แบบหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย การน้าพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558. 

456 ข้อ 1 (ก) แห่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการ
แจ้งการครอบครอง แบบหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย การน้าพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558. 

457 ข้อ 1 (ข) แห่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการ
แจ้งการครอบครอง แบบหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย การน้าพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
นักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558 
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โดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นั น ห้ามมิให้ผู้ใดมี
ไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่ (1) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กฎหมายก้าหนด
ไว้ว่าเพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (2) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18 (1) ที่ มีไว้เพ่ือการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ และ (3) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองเพ่ือกิจการสวนสัตว์สาธารณะตาม
มาตรา 29 และได้จัดแสดงไว้ในสวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั งขึ น 

การจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะสามารถด้าเนินการได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการก้าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่ประสงค์จะด้าเนินการจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะไว้  

แต่มีข้อสังเกต ดังต่อไปนี  
1. การจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีเพียงข้อก้าหนดว่าผู้ใด

ประสงค์จะด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะสามารถด้าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่
มีกฎหมายก้าหนดว่า การน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์กี่ตัวจึงต้องด้าเนินการจัดตั งสวนสัตว์
สาธารณะ ทั งนอกจากการขออนุญาตจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะแล้วก็ไม่มีข้ อกฎหมายอ่ืนในการ
ก้าหนดให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์โดยชอบด้วยกฎหมายหากมีความประสงค์จะใช้สัตว์ป่าเหล่านั นเพ่ือการ
แสดงหรือแสดงตัวในสถานประกอบการเพ่ือการพาณิชย์ของตนจะต้องมีการขออนุญาตแต่อย่างใด 
ดังนั น จึงเกิดช่องว่างของกฎหมายท้าให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมายน้าสัตว์ป่าของตน
มาใช้แสดงในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังสถานประกอบการของตนมากขึ น ไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่สัตว์
แปลก หรือการแสดงละครลิงที่มีสัตว์ป่าเพียงไม่กี่ตัว เป็นต้น ในขณะที่กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 
ของสหรัฐอเมริกาหรือพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย
ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ทุกประเภท โดยไม่ค้านึงว่าจะมีสัตว์น้ามาแสดงก่ีตัวก็ต้องขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ทั งสิ น 

2. กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไม่มีหลักเกณฑ์ในการบังคับก่อนว่าผู้ขอจัดตั งสวนสัตว์
สาธารณะต้องด้าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างไรจึงจะได้รับการอนุญาตให้ด้าเนินการจัดตั งสวนสัตว์
สาธารณะดังเช่นกฎหมายของออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมีเพียงเงื่อนไข
ส้าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั ง
และด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ในข้อ 14 ดังต่อไปนี  (1) จัดให้มี
นักวิชาการด้านสัตว์ป่าและผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ชั น 1 ประจ้าสวนสัตว์สาธารณะ และยัง
ด้าเนินกิจการโดยมีสัตว์ป่าเป็นสัตว์น ้าด้วย ให้มีนักวิชาการด้านสัตว์น ้าประจ้าเพ่ิมขึ นอีกอย่างน้อย 1 
คน (2) จ้านวนและขนาดของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งปลูกสร้าง กรง 
คอก บ่อ หรือสิ่งอ่ืนที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า (3) จัดสภาพที่อยู่ของสัตว์ป่าให้มีความเหมาะสม และ
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สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว์ป่านั น (4) ในที่ใดมีการจัดให้มีการแสดงของสัตว์
ป่า ต้องไม่เป็นการทรมานหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า (5) จัดให้มีระบบกันมลพิษตามมาตรฐาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (6) จัดให้มีระบบความปลอดภัยส้าหรับ
ประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสวนสัตว์ (7) ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยต้องอ้านวยความสะดวกตอบค้าถามแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก ในขณะกฎหมาย
สวัสดิภาพสัตว์ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของรัฐควีนส์แลนด์ 
ออสเตรเลีย ก้าหนดเงื่อนไขก่อนการออกใบอนุญาตว่า ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องแสดงให้เห็นว่าสถานที่
แสดงสัตว์มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ทั งมีระบบการจัดการดูแล
ท้าความสะอาดและการให้อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สัตว์ก่อนจึงจะออกใบอนุญาตให้เป็นผู้จัด
แสดงสัตว์ได้ และก็มีเงื่อนไขบังคับหลังเช่นกัน โดยระบุว่า หากพบว่าผู้จัดแสดงสัตว์ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวผู้จัดแสดงสัตว์ก็จะถูกพักหรือยกเลิกใบอนุญาตและถูกปรับได้ เป็นต้น 

 
4.2.4 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ฉบับนี ถือว่า
เป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความส้าคัญแก่สัตว์ตามหลักสิทธิ โดยกล่าวว่า
สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบส้าคัญของสิ่งแวดล้อม สัตว์จึงควรได้รับการ
คุ้มครองมิให้ถูกกระท้าการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์เลี ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดของสัตว์ ทั งในระหว่างการเลี ยงดู การขนส่ง การน้าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการ
แสดง ดังนั นเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้
สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสมจึงได้ออกพระราชบัญญัติฉบับนี  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี  และมีอ้านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่และออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี 458 และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นอธิบดี459 

นอกจากนั นยังมีคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มีอ้านาจ
หน้าที่ ในการเสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สร้างความตระหนักในการป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อรัฐมนตรี ทั งมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีใน

                                           
458 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
459 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 



 
 

263 

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และที่
ส้าคัญคืออ้านาจในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศ และมีอ้านาจในการก้าหนด
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี 460  

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงได้แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบด้วย นายปานเทพ รัตนากร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์) นายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ และ นางอัจฉริยา ไศละสูต (กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมหรือมูลนิธิที่ด้าเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์)  
นางสาวกิรณี นรบาล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ นทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์) นางฉันทนี บูรณะไทย และนาย
อลงกรณ์ มหรรณพ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์ด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์)461 และนายสวรรค์ แสงบัล
ลังค์462 ดังนั น ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ยังไม่มีในปัจจุบัน ตาม
มาตรา 22 จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าว 
ในการด้าเนินการศึกษาและรวบรวมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ออกเป็น
ประกาศต่อไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี463  

นอกจากนี ยังมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ในการด้าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี 464 (1) จัดเครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (2) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (3) จัดท้าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการป้องกัน

                                           
460 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
461 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต่ งตั งกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ ใน

คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์, ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอน
พิเศษ 168 ง (29 มิถุนายน 2559), หน้า 10. 

462  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระ
กรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา 134,  
ตอนพิเศษ 56 ง (23 กุมภาพันธ์ 2560), หน้า 6. 

463 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
464 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (4) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (5) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

โดยองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ อาจเป็น คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งขึ นทะเบียนเป็นองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี 465 โดยมีวัตถุประสงค์หรือด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือ
แสวงหาก้าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน466 และอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถานสงเคราะห์สัตว์ ที่อาจ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรื อการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง467 

ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี  

1. ขอบเขตความหมายของค้าว่า “สัตว์” ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์เลี ยง
เพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดง 
หรือสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั งนี  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่
อาศัย”468 จากนิยามความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี มีขอบเขตในการคุ้มครอง
เฉพาะสัตว์เลี ยงเท่านั น แต่มีข้อสังเขตว่าค้าว่าสัตว์เลี ยงครอบคลุมถึงสัตว์ประเภทใดบ้าง เพราะแม้
พระราชบัญญัตินี จะก้าหนดนิยามค้าว่าสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองหมายถึงเฉพาะสัตว์เลี ยงเท่านั น แต่ก็
ไม่ได้บัญญัติความหมายของค้าว่าสัตว์เลี ยงหมายถึงสัตว์ประเภทใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันสัตว์เลี ยงไว้เป็น
สัตว์บ้านที่พบทั่ว ๆ เช่นสุนัข แมว และยังมีการน้าสัตว์เลื อยคลาน เช่น งู กิ งก่ามาเป็นสัตว์เลี ยง หรือ
บางคนก็มีการน้าสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี ยง เช่นเต่า ซึ่งตามกฎหมายไทยเต่าทุกสายพันธุ์ในไทยเป็นสัตว์
ป่า ตลอดจนมีการน้าสัตว์สายพันธุ์จากต่างประเทศมาเป็นสัตว์เลี ยง หรือบางคนก็มีการน้าสัตว์ต่างถ่ิน 
(Exotic) มาเป็นสัตว์เลี ยง เช่นหมาจิ งจอกเฟนเนก (Fennec Fox) หรือ หมาจิ งจอกทะเลทราย 
(Desert Fox)  

                                           
465 มาตรา  3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
466 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
467 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
468 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญตัิป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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ส่วนค้าว่า “สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ” ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
ประกาศ เรื่อง ก้าหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. 2561  

“สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ” หมายความว่า สัตว์ที่ด้ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่
จ้าเป็นต้องได้รับการเลี ยงดูจากมนุษย์469 และในข้อ 3 ของประกาศดังกล่าว กฎหมายระบุว่าให้สัตว์ที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติดังต่อไปนี เป็นสัตว์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 1. กระรอกหลากสี (Callosciurus Finlaysonii) 2. นกเขาชวา 
(Geopelia Striata) 3. ลูกผสมสัตว์ตระกูลเสือ (Hybrid Tiger in Felidae Family) 4. หมูป่า (Sus 
Scrofa) 5. อีเห็นข้างลาย หรืออีเห็นธรรมดา (Paradoxurus Hermaphoditus) 

ส่วนค้าว่า “สัตว์เลี ยงไว้เพ่ือใช้ในการแสดง” แม้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จะบัญญัติให้สัตว์เลี ยงไว้เพ่ือใช้ในการแสดงได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี  แต่มีข้อสังเกตว่าอย่างไรเรียกว่าใช้เพ่ือ “การแสดง” เพราะในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี ไม่ได้นิยามความหมายของการแสดงไว้ชัดเจน  

2. ขอบเขตการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 บัญญัติค้าว่า 

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน ้าอย่างเพียงพอ470 

โดยหมาย 6 ว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อ 22 กฎหมายให้
เจ้าของสัตว์ต้องด้าเนินจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด การออกประกาศดังกล่าว ให้ค้านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
สภาพ และอายุของสัตว์  

โดยเจ้าของสัตว์ หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย471 

นอกจากนั นมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2557 ยังได้บัญญัติด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรงว่า การน้าสัตว์ไป
ใช้ในการแสดง เจ้าของหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ 

                                           
469 ข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ 

พ.ศ. 2561 
470 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
471 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด การออกปหกระกาศดังกล่าว ให้ค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ส้าหรับการน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงตามมาตรา 24 แต่อย่างใด นอกจากนั นยังมีข้อสังเกตว่าการ
น้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 ไม่ได้บัญญัติให้ผู้ใช้หรือผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีการขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตก่อนน้าสัตว์มาใช้
ในการแสดงดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งในประเด็นนี ผู้ศึกษาจะได้ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต่อไปในบทที่ 5  

ผลของการไม่ปฏิบัติการด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรา 32 ก้าหนดว่าเจ้าของสัตว์
หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา 22 และ
มาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

3. ขอบเขตของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 3  ได้

บัญญัตินิยามค้าว่า พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศ
แต่งตั งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ด้ารงต้าแหน่งในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
ดังต่อไปนี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี 472  

 
(1) ส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 

(ก) ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(2) ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

                                           
472 ข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  
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(ก) ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(ฉ) นิติกร 

(3) ส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
(ก) ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
(ข) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์ 
(ค) หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ 
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(4) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(ก) ผู้อ้านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(ข) ผู้อ้านวจการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
(ค) ผู้อ้านวยการศูนย์อิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ้
(ง) นายสัตวแพทย์ 
(จ) สัตวแพทย ์
(ฉ) นักวิชาการสัตวบาล 

(5) ส้านักกฎหมาย  
(ก) ผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย 
(ข) นิติกร 

(6) ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
(ก) ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
(ข) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
(ค) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(7) กองสารวัตรและกักกัน 
(ก) ผู้อ้านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
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(ข) หัวหน้ากองสารวัตรและกักกัน 
(ค) นายสัตวแพทย์ 
(ง) สัตวแพทย ์
(จ) นักวิชาการสัตวบาล 
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(ช) นิติกร 

(8) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(ก) ผู้อ้านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(9) ส้านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
(ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
(ข) ปศุสัตว์อ้าเภอ 
(ค) นายสัตวแพทย์ 
(ง) สัตวแพทย ์
(จ) นักวิชาการสัตวบาล 
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(10) ส้านักงานปศุสัตว์เขต 
(ก) ปศุสัตว์เขต 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(ฉ) นิติกร 

(11)  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
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(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(12)  ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 

(ก) ปศุสัตว์อ้าเภอ 
(ข) นายสัตวแพทย์ 
(ค) สัตวแพทย ์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ด้ารงต้าแหน่งตาม ข้อ 3 (1) – (8) มี

อ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 ทั่วราชอาณาจักร473 

โดยให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งตาม ข้อ 3(9)-(12) มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ภายในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ474 

โดยในหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 ได้บัญญัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจดังต่อไปนี 475 

1) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์
สัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี  

2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือด้าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี  

3) สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพ่ือด้าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี  

4) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม
รวมทั งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี  เพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด้าเนินคดี 

                                           
473 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
474 ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
475 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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5) น้าสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจสอบรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย 
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ 

การเข้าสถานที่ตาม 2) เพ่ือท้าการตรวจค้นต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หาก
เนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการยักย้ายซุกซ่อน หรือท้าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท้าความผิด ให้ด้าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ้าตัวต่อ
เจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด476 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แบบบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ข้อ 3 บัตรประจ้าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายประกาศนี  ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อ 5 บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่มี
ก้าหนด 3 ปีนับแต่วันออกบัตร 

4. ขอบเขตของนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 “นาย

ทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั งให้เป็นนายทะเบียน477 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ
กรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั งบุคคลดังต่อไปนี  เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557478  

1) ปศุสัตว์จังหวัด มีอ้านาจตามที่กฎหมายก้าหนด ภายในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ 
2) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มีอ้านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด ภายใต้เขตพื นที่

กรุงเทพมหานคร 
ส่วนขอบเขตด้านอ้านาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี  พบว่านายทะเบียนมีเพียง

อ้านาจในการรับขึ นทะเบียนและเพิกถอนการขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรา 11 

                                           
476 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
477 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
478 ข้อ 3 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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และมาตรา 13 ตลอดจนมีอ้านาจรับขึ นทะเบียนและเพิกถอนการขึ นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ตามมาตรา 14 และมาตรา 16  

5. ขอบเขตการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 หมวดที่ 4 

การอุทธรณ์ ในกรณีที่นายทะเบียนมีค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนตาม มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ผู้ได้รับ
ค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง479 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนการขึ นทะเบียนตามมาตรา 13 หรือ มาตรา 16 ผู้
ได้รับค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสคณะกรรมการได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง การอุทธรณ์
จะร้องขอและคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค้าสั่งนั นไว้ชั่วคราว480 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก้าหนด481 

โดยคณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์482 

ประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การอุทธรณ์ และ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 ออกโดยอาศัยตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี  

การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ483 
กรณีค้าอุทธรณ์ที่ท้าเป็นหนังสือต้องลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับ 

ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อของผู้อุทธรณ์ วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์ ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ และค้าสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันที่รับทราบค้าสั่ง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

                                           
479 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
480 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
481 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
482 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
483 ข้อ 4 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
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กรณีการอุทธรณ์ด้วยวาจาให้อุทธรณ์ต่อผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกันและบ้าบัดโรค
สัตว์หรือปศุสัตว์เขต โดยผู้ อุทธรณ์ต้องแจ้งความประสงค์อุทธรณ์  รายละเอียดของข้อโต้แย้ง 
ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นได้ ดังนี 484 
1)  การยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไป

ที่กรมปศุสัตว์ ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ส้านักงานปศุสัตว์เขต หรือกรม  
ปศุสัตว์ 

2)  การอุทธรณ์ด้วยวาจา ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งความประสงค์ต่อผู้อ้านวยการ
ส้านักควบคุมป้องกันและบ้าบัดโรคสัตว์  

ในจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งความประสงค์ต่อปศุสัตว์เขต 
เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือว่าวันที่ยื่นอุทธรณ์ที่กรมปศุสัตว์ หรือ

ส้านักงานปศุสัตว์เขต แล้วแต่กรณี หรือวันที่ที่ท้าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ
อุทธรณ์เป็นวันที่ได้รับอุทธรณ์ ส้าหรับการอุทธรณ์ด้วยวาจาให้นับตั งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือและเจ้าหน้าที่ส้านักควบคุม ป้องกันและบ้าบัดโรคสัตว์ หรือส้านักงานปศุสัตว์เขต 
ลงทะเบียนรับไว้เป็นวันที่ได้รับอุทธรณ์ 

เมื่อได้รับค้าอุทธรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 
หรือส่งให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้วแต่กรณี485 

ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมค้าอุทธรณ์ หรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบค้าอุทธรณ์
เพ่ิมเติมได้ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีค้าวินิจฉัยอุทธรณ์486 

ให้ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกันและบ้าบัดโรคสัตว์ หรือปศุสัตว์เขตแล้วแต่กรณีส่งค้า
อุทธรณ์ให้เลขานุการคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์เพ่ือด้าเนินการต่อไป487 

                                           
484 ข้อ 5 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
485 ข้อ 6 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
486 ข้อ 7 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
487 ข้อ 8 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 



 
 

273 

ให้เลขานุการคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั งความเห็นเสนอประธานกรรมการภายในเวลาเจ็ดวัน488 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์489 
ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

โดยเร็วแต่เมื่อรวมระยะเวลาตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
เมื่อคณะกรรมการเห็นตามที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย

ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ และให้นายทะเบียนด้าเนินการต่อไป 
ในกรณีที่มีวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ต้องแจ้งเหตุผลและสิทธิในการคัดค้านหรือฟ้องคดีให้ผู้

อุทธรณ์ทราบด้วย 
การแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ให้เลขานุการคณะกรรมการ

ด้าเนินการ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี 490 

1)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องในการออกค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนตามมาตรา 11 
หรือมาตรา 14 หรือการออกค้าสั่งเพิกถอนการขึ นทะเบียนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 

2)  เป็นคู่หมั นหรือคู่สมรสของบุคคลตาม 1) 
3)  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั นใด ๆ ของบุคคลตาม 1) 
4)  เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
5)  เป็นเจ้าหนี หรือลูกหนี  หรือเป็นนายจ้างของผู้อุทธรณ์ 
6)  เป็นผู้มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท้าให้การพิจารณาเสียความเป็นธรรม 

กรณีผู้อุทธรณ์คัดค้านค้าวินิจฉัยตามข้อ 11 ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยใหม่ ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด491 

 

                                           
488 ข้อ 9 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
489 ข้อ 10 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง 

การอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
490 ข้อ 11 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง 

การอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
491 ข้อ 12 แห่งประกาศกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง 

การอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2561 
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4.2.5 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นที่ ได้แก้ไขใหม่ โดยได้ยกเลิกฉบับเก่าคือ 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2542  
ซึ่งเก่าและล้าสมัย โดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับนี อยู่ในความดูแลของอธิบดี
กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์และการท้างาน
ของสัตวแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพ่ือประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ก็มิได้มีบทบัญญัติในการเข้าไปตรวจสอบผู้จัดแสดงสัตว์ว่าต้องมีการขอ
อนุญาตจากกรมปศุสัตว์ก่อนจึงจะด้าเนินการน้าสัตว์มาแสดงได้แต่อย่างใด  
 

4.2.6 ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติช้างให้ความส้าคัญกับช้างเพราะเห็นว่า ช้างเป็นสัตว์ส้าคัญประจ้าชาติ 

ดังนั นเพ่ือคุ้มครองช้างและดูแลรักษาช้าง จึงต้องป้องกันมิให้มีการน้าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
โดยมิชอบ หรือการน้าช้างมาเร่ร่อนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ เพ่ือให้ช้างได้รับการเลี ยงดู และมีการ
จัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้มีการทารุณกรรมช้าง การจดทะเบียนช้าง การจัดท้า
มาตรฐานการเลี ยงช้าง (ปางช้าง) และการค้าซากของช้าง งาช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง อีกทั งเพ่ือให้มี
การค้านึงถึงวัฒธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอาชีพของราษฎร ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัตินี เห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ที่
เหมาะสมในการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี   

โดยจากการศึกษาพบว่า ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติช้างคือมีการก้าหนดว่าการประกอบ
กิจการช้าง ไม่ว่าจะเพ่ือการท่องเที่ยว การแสดง หรือการประกอบกิจการใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จะต้องยื่นค้าขออนุญาต492 และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย493 ตลอดจนมีการก้าหนดระยะเวลาในการอนุญาตว่ามีอายุ 3 ปี และ
ก้าหนดด้านการต่อใบอนุญาตว่าต้องยื่นก่อนที่ใบอนุญาตสิ นอายุสามเดือน494 ตลอดจนมีหลักเกณฑ์
ด้านการพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต495และมีมาตรการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพ

                                           
492 มาตรา 21 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
493 มาตรา 22 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
494 มาตรา 23 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
495 หมวด 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
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ช้างโดยเฉพาะ496 เมื่อพิจารณารูปแบบพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่า มีความเหมาะสม 
และเป็นหลักการจัดการดูแลสัตว์จากการน้ามาแสดงได้ครอบคลุม แต่ร่ างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวมีขอบเขตในการคุ้มครองสัตว์เฉพาะช้างเท่านั น ซึ่งในประเด็นนี ผู้ศึกษาเห็นว่าขอบเขตเฉพาะ
ช้างนั นแคบเกินไป เนื่องจากปัญหาการน้าสัตว์มาแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดอันตราย
ต่อสัตว์ไม่ได้มีเฉพาะกรณีช้างเท่านั น แต่ยังมีสัตว์อ่ืน ๆ อีกมากมายหลายชนิด ดังนั นหากก้าหนด
เฉพาะช้างที่ต้องขอใบอนุญาตในการน้ามาแสดงเท่านั นจึงเป็นแนวทางในการคุ้มครองสัตว์ที่แคบ
เกินไป และหากต่อไปเมื่อเห็นว่าสัตว์ชนิดอ่ืนควรได้รับการคุ้มครองจากการน้ามาแสดงอีกก็จะต้อง
ออกกฎหมายอีกฉบับไปเรื่อย ๆ จะท้าให้ประเทศไทยมีกฎหมายจ้านวนมาก ดังนั นผู้ศึกษาจะเห็นว่า 
หลักเกณฑ์ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวดีมาก และโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ด้านการออกใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาต แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าประเทศไทยควรออกกฎหมายให้ครอบคลุมสัตว์จากการ
น้ามาแสดงให้ครอบคลุมสัตว์ทุกชนิดที่น้ามาแสดงเพ่ือการพาณิชย์อย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดผลดี
ต่อภาพรวมของประเทศมากกว่า ดังเช่นพระราชบัญญัติ Exhibited Animal Act ของออสเตรเลีย ที่
มีการออกกฎหมายเฉพาะส้าหรับการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ซึ่งครอบคลุมการแสดงทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์หรือการน้าสัตว์มาแสดงอย่างอ่ืน เช่น Patting Zoos หรือละครสัตว์ 
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติ Exhibited Animal Act และกฎหมายดังกล่าวยังก้าหนดถึง
ประเภทสัตว์ที่จะน้ามาแสดงได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พื นเมืองหรือสัตว์ป่าบางชนิด   

สรุปจากวัตถุประสงค์และขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้เลยว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสัตว์อยู่หลายฉบับ แต่ไม่มีกฎหมายโดยตรงในการก้ากับดูแลสัตว์จากการน้ามา
แสดง ดังเช่น พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ของออสเตรเลียและกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 
1966 ของสหรัฐอเมริกา  

การที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่หลายฉบับท้าให้กฎหมายแต่ละฉบับก็
บัญญัติให้อ้านาจหน่วยงานของตนเข้ามาก้ากับดูแลสัตว์ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั นจึงท้าให้มี
หน่วยงานหลายหน่วยเข้าไปก้ากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ อยู่ในการดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์อยู่ในความดูแลของอธิบดีกรม
ปศุสัตว์ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขอยู่ในการก้ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ส่วน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ ดังนั นกฎหมายแต่ละฉบับจึงมีขอบเขตในการดูแลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของตนเท่านั น เช่นถ้าเป็นสัตว์เลี ยงก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าเป็นสัตว์ป่า
ก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                                           
496 หมวด 4 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. …. 
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ส่วนปัญหาการน้าสัตว์มาแสดง พบว่า สัตว์ที่มีการน้ามาแสดงนั นมีทั งสัตว์เลี ยง สัตว์พาหนะ 
สัตว์ป่า ดังนั นจึงเกิดปัญหาตามมาประการแรก คือ แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
หลายฉบับแต่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายโดยตรงในด้านการน้าสัตว์มาแสดง ดังนั นเมื่อไม่มีกฎหมาย
โดยตรงก็ไม่มีกฎหมายให้อ้านาจหน่วยงานใดในการเข้าไปก้ากับดูแลผู้จัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์
เหล่านั น ท้าให้บุคคลที่เป็นเจ้าของสัตว์ เช่น เจ้าของช้าง คือ มีตั๋วรูปพรรณ เจ้าของสัตว์ป่าคือมี
ใบอนุญาตครอบครอง ส่วนสัตว์ที่มีการน้าเข้าจากต่างถิ่นมีเพียงใบอนุญาตการน้า เข้า ก็สามารถน้า
สัตว์เหล่านั นมาแสดงได้อย่างเสรี ไม่ว่าจะเป็นการน้าไปแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้าน
เครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าก็สามารถท้าได้ ซึ่งต่างจากของสหรัฐอเมริกา
ที่ก้าหนดว่าผู้ใดจะน้าสัตว์มาแสดง ไม่ว่าจะมีรายได้จากการแสดงสัตว์หรือไม่ต้องมีการขออนุญาตเป็น
ผู้จัดแสดง (Exhibitor) ก่อนถึงจะสามารถน้ามาแสดงได้ ในขณะที่ออสเตรเลียมีกฎหมายด้านการน้า
สัตว์มาแสดงโดยตรง คือ Exhibited Animal Act 2015 ก็ก้าหนดเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาว่า การ
น้าสัตว์ทุกชนิดมาแสดงจะต้องมีการขออนุญาตและได้ใบอนุญาตก่อนเท่านั นจึงจะสามารถน้าสัตว์
เหล่านั นมาแสดงได้ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการน้าสัตว์ไปใช้เพ่ือการพาณิชย์ใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมและเป็นการก้าหนดหน้าที่ให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การรักษาโรคท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดก่อนจึง
จะออกใบอนุญาตให้มีการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหล่านั นได้ 

ส่วนปัญหาประการต่อมาของประเทศไทย คือ หากประเทศไทยจะก้าหนดมาตรการทาง
กฎหมายด้านการอนุญาตและใบอนุญาตส้าหรับการน้าสัตว์มาแสดงแล้ว หน่วยงานใดจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก้ากับดูแลและออกใบอนุญาตดังกล่าว เพราะในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในการ
ก้ากับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมปศุสัตว์ ส่วนถ้าเป็นสัตว์ป่าก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อม โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก497 ให้ความเห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวก็สามารถก้ากับดูแล
การน้าสัตว์มาแสดงได้ แต่เห็นว่าหน่วยงานที่ใกล้เคียงและเหมาะสมส้าหรับการเข้ามาก้ากับดูแลสัตว์
จากการน้ามาแสดงในปัจจุบันคือ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีความรู้ด้านโรคติดต่อและความต้องการขั นพื นฐาน
ที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด 
 

                                           
497 เจษฎ์ โทณะวณิก, เรื่องเดิม. 
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4.3 มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลเกี่ยวกับสัตว์  

เนื่องจากในการน้าสัตว์มาแสดงนั นมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตัวใน
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือการน้าสัตว์มาแสดงความสามารถ อาทิ การแสดงละครสัตว์ ละครลิงหรือ
ละครใบ้ ตลอดจนสถานที่ในการน้าสัตว์ไปแสดงอาจเป็นในสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมหรือแม้แต่
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ดังนั นจึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการน้าสัตว์มาแสดงแตกต่างกัน
ออกไป ดังต่อไปนี  
 

4.3.1 มาตรการทางกฎหมายในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
4.3.1.1 การจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบกิจการร้านอาหารตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายในการขออนุญาตน้าสัตว์มาใช้ในการแสดง

โดยตรงดังเช่นต่างประเทศ แต่การน้าสัตว์มาแสดงตัวในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตามกฎหมายไทยถือ
ว่าเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร จะต้องมาขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบการพาณิชย์เหล่านั นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ498 เมื่อจดทะเบียนแล้วก็จะสามารถประกอบกิจการ
ตามขอบวัตถุประสงค์ได้ โดยผู้ประกอบกิจการต้องด้าเนินการจดทะเบียนจัดตั งธุรกิจ โดยทั่วไปธุรกิจ
ด้านบริการอย่างเดียวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องท้าการจดทะเบียนพาณิชย์ เว้นแต่มีการขายสินค้าอ่ืน
ด้วย ผู้ประกอบการก็ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั งนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั งส้านักงาน
สาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก้าหนดกิจการที่
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้
ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2553 โดยก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจดังต่อไปนี  ยกเว้นผู้ประกอบการพาณิชยกิจที่
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัทจ้ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัดทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ คือ ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิด
รวมทั งสิ นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั งแต่ 20 บาทขึ นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั งสิ น

                                           
498 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
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เป็นเงินตั งแต่ 500 ขึ นไป499 ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ธุรกิจร้านอาหารจึงต้องท้าการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

การขออนุญาตจดทะเบียนประกอบกิจการพาณิชย์นั น ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 500 ทั งนี การจดทะเบียนตั งใหม่มี
เอกสารที่ส้าคัญ ดังนี  

ขออนุญาตจดทะเบียนประกอบกิจการพาณิชย์ มีเอกสารที่ส้าคัญ ดังนี  
1. ค้าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2. หลักฐานที่ประกอบกิจการ ได้แก่ 
 1)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวของผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจ ส่วนผู้จัดการ หรือ

ผู้รับผิดชอบด้าเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) รับรองความถูกต้องโดย
เจ้าของบัตรประจ้าตัว 

 2)  หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้ามี) 
 3)  กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี  
  (1) ส้าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับ

ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุน ที่ตั งส้านักงาน รายชื่อกรรมการ และอ้านาจกรรมการ 
  (2) หนังสือแต่งตั งผู้รับผิดชอบด้าเนินกิจการในประเทศ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างด้าว หนังสือรับรองการใช้สิทธิตาม

สนธิสัญญา (ถ้ามี) 
 4)  เอกสารตามข้อ ข. และ ค. หากท้าขึ นในต่างประเทศจะต้องมีค้ารับรองจาก

โนตารีพับลิกหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั น ๆ ตั งให้เป็นผู้มีอ้านาจรับรองเอกสาร พร้อมด้วย
การรับรองของเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลหรือสถานทูตไทย 

3. กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  
 1)  หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั งส้านักงานใหญ ่

                                           
499 ข้อ 4 (2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจการต้องจด

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
500 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ.2499, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จาก http://www.moc.go.th/index.php/moc-
news-center-eng/item/42-269.html 
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 2)  ส้าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส้าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า เอกสารสิทธิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม 

 3)  แผนที่แสดงที่ซึ่งได้ประกอบการค้าและสถานที่ส้าคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 

 หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น และมีหน้าที่ที่ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้ ณ ส้านักงานใหญ่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย และต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้
หน้าส้านักงานใหญ่และส้านักงานสาขาโดยเปิดเผยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
ส้าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค้า ไม่ยอมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในส้านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 ,000 บาท 
กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ให้ท้าการปรับอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

4.3.1.2 การขออนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ร้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเรียกว่า “สถานที่จ้าหน่ายอาหาร”
หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบ
อาหาร หรือปรุงอาหารจนส้าเร็จ และจ้าหน่ายให้ผู้ซื อสามารถบริโภคได้ทันที ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นการ
จ้าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ ส้าหรับการบริโภค ณ ที่นั น หรือน้าไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม จากนิยามใน
บทบัญญัติข้างต้น ก้าหนดให้สถานที่จ้าหน่ายอาหาร มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ คือ 1) เป็นสถานที่ใด ๆ 
ที่เป็นของเอกชน มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ (หมายถึง สถานที่ที่มิใช่ของเอกชน และประชาชน 
สามารถเข้าใช้สอย และสัญจรได้) ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหรือไม่ก็ตาม 2) มีการปรุงประกอบ
อาหารจนส้าเร็จ และ 3) มีการจ้าหน่ายอาหาร ณ ที่นั น ซึ่งผู้ซื อสามารถใช้บริโภคได้ทันที ทั งนี ไม่ว่า 
จะจัดให้มีที่รับประทานหรือไม่ก็ตาม ดังนั นสถานที่จ้าหน่ายอาหาร จึงครอบคลุมกิจการร้านอาหาร ที่
เป็นลักษณะอาหาร ร้านภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวขาหมู หมูแดง 
ข้าวมันไก่ ร้านขายขนมจีน รวมทั งร้านกาแฟ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ด้วย หรือร้านอาหารในลักษณะอ่ืน 
ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ฯลฯ ทั งนี ต้องเป็นการจ้าหน่ายในสถานที่เอกชน 

ตามกฎหมายการสาธารณสุข ก้าหนดมาตรการก้ากับดูแลและควบคุมการประกอบ
กิจการ สถานที่จ้าหน่าย ในสองรูปแบบดังนี คือ 

รูปแบบที่หนึ่ง มาตรการการอนุญาต กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั งสถานที่จ้าหน่าย
อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารที่มีขนาดพื นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
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ตลาด ต้องขออนุญาตต่อ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไม่มีอิสระในการ
ประกอบการ ต้องได้รับการอนุญาตเสียก่อน จึงจะประกอบการได้ 

รูปแบบที่สอง มาตรการก้ากับดูแลโดยการแจ้ง เป็นมาตรการส้าหรับการก้ากับดูแล
สถานที่ จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร มีขนาดพื นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็น
การขายของในตลาด กล่าวคือ ผู้ประสงค์จัดตั งสถานที่ดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เมื่อแจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ก็สามารถด้าเนินกิจการได้ โดยไม่ต้องรอผลการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่
ผู้ประกอบการไว้เป็นหลักฐานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค้าขอใบอนุญาตที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
มาตรการที่ต้องการให้ผู้ประกอบการ แจ้งเพ่ือประโยชน์ในการจัดท้าทะเบียนร้านอาหาร ในเขตพื นที่
ของท้องถิ่นนั น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะได้ใช้ในการตรวจตรา  หรือ
ก้ากับดูแลด้านสุขลักษณะตามข้อก้าหนดของท้องถิ่นต่อไป มาตรการนี จึงถือว่าเป็นมาตรการก้ากับดูแล 

ในการพิจารณาอนุญาตสถานที่จ้าหน่าย หรือสะสมอาหาร กรณีที่มีขนาดพื นที่ 200 
ตารางเมตร ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขอให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข (หัวหน้าสถานีอนามัย
ต้าบล) เป็นผู้ตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ แล้วให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ ด้วยเหตุผลทางวิชาการ ด้านสุขลักษณะ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้านสุขลักษณะของสถานที่จ้าหน่าย หรือสะสมอาหาร ที่น่าจะ
พิจารณา เช่น 1) สถานที่จ้าหน่ายอาหารต้องตั งห่างจากแหล่งที่น่ารังเกียจ และหรือแหล่งก่อให้เกิด
มลพิษ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีองค์ประกอบที่จ้าเป็นครบถ้วน เช่น ห้องรับประทานอาหาร 
ห้องครัว สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ และระบบระบายน ้าเสียที่ถูกต้อง 
พื นผนังเพดาน ต้องใช้วัสดุที่ถาวร แข็งแรง เรียบ ท้าความสะอาดง่าย เป็นต้น และ 2) สถานที่
จ้าหน่ายอาหาร ต้องมีน ้าใช้ที่เพียงพอ และคุณภาพเทียบเท่าน ้าประปา โดยจ่ายระบบท่อน ้า ต้องมี
อ่างล้างมือและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีจ้านวนตามเกณฑ์ใน พ .ร.บ. รักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมก้ากับดูแลด้านการจด
ทะเบียนต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งเป็นกิจการเพ่ือ
การพาณิชย์ ก้าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และใน
ด้านการควบคุมการประกอบกิจการร้านอาหารก็จะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เข้า
มาควบคุมในด้านของสุขอนามัยทั งในส่วนของสถานที่ วัตถุดิบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการจ้าหน่ายอาหารก็ตาม แต่การน้าสัตว์มาแสดงโชว์ในร้านอาหารหรือสถานที่จ้าหน่าย
อาหาร ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในการเข้ามาก้ากับดูแลการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรงดังเช่น
กฎหมายของออสเตรเลีย ทั ง ๆ ที่การน้าสัตว์และอาหารมาอยู่ในสถานที่เดียวกันหากพิจารณาถึงหลัก
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สุขาภิบาลอาหาร จะเห็นว่าเป็นสาเหตุที่ท้าให้อาหารไม่ปลอดภัย คือการปนเปื้อนโดยตรงจากสัตว์
เลี ยง เช่น หนู สุนัข แมว สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า และสัตว์เลื อยคลานต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์เหล่ านี ทั งหมด 
สามารถเป็นพาหะน้าเชื อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ เชื อโรคติดมาตามร่างกาย รวมทั งขนสัตว์ ขนนก 
มูลสัตว์ ไข่และวัสดุที่ใช้ท้ารัง ก็สามารถปนเปื้อนลงในอาหารได้หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม501 

4.3.1.3 การขออนุญาตจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ผู้ใดประสงค์จะจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้สิ นอายุรวมเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งการเลิกด้าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะตามมาตรา 32 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก้าหนดในกฎกระทรวงในการด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีก้าหนดในใบอนุญาต502  

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี  

1. ในกรณีบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย  
 (ก)  มีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 (ข)  มีภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (ค)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ง)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (จ)  ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 (ฉ) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เพ่ือด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
 (ช) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออก

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

                                           
501 ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า, คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร: ส าหรับผู้สัมผัส

อาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร (กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 
2557), หน้า 2.  

502 มาตรา 29 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
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2. ในกรณีนิติบุคคล ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั น ๆ ต้องมีคุณสมบัติตาม 
(1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ด้วย 

โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบ สป.20 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 503 

1. ในกรณีบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย (ก) ส้าเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ้าตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้หรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว (ข) ส้าเนาทะเบียน
บ้านหรือคัดถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้าน (ค) ส้าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ง) โครงการและแผนการ
ด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (จ) แผนที่และแผนผังตั งสังเขปของสวนสัตว์สาธารณะ (ฉ) บัญชี
รายการชนิดจ้านวนของสัตว์ป่า สัตว์ป่าที่มีไว้ในครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ทางวิชาการ 
พร้อมทั งแสดงหลักฐานการได้มา (ถ้ามี) (ช) ในกรณีมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ก้าหนดให้ผู้ที่ด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องจัดท้ารายการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้แนบรายการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย  

2. ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ก) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (ข) 
ส้าเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือใบส้าคัญประจ้าตัว
ต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (ค) ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน  

3. ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด (ก) หนังสือรับรอง
ของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัดซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือน (ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (ค) ส้าเนาหรือ
ภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ใบส้าคัญประจ้าตัวต่างด้าวของผู้
เป็นหุ้นส่วนทุกคน (ง) ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  

4. ในกรณีบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด (ก) หนังสือรับรองของนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ซึ่งรับรองไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด (ค) ส้าเนา
หรือภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ หรือใบส้าคัญประจ้าตัวต่าง
ด้าวของกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด (ง) ส้าเนาทะเบียนบ้าน

                                           
503 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
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หรือภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ้ากัด (จ) ส้าเนาภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ฉบับที่ตีพิมพ์  

5. สหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ (ก) ภาพถ่ายใบส้าคัญรับจดทะเบียน สหกรณ์
สมาคม หรือมูลนิธิ (ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ (ค) ส้าเนาหรือ
ภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว
ของกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันสหกรณ์สมาคมหรือมูลนิธิ (ง) ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่าย
ส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ (จ) ส้าเนาหรือ
ภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ 

6. ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้ยื่นหนังสือ
รับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรของรัฐ  

การยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามข้อ 2 ให้
ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี 504  

1. ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็นสัตว์น ้า ให้ยื่น ณ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง 
2. ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าอ่ืนนอกจากข้อ 1 ให้ยื่น ณ กองอนุญาตกรมป่าไม้ 
การจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็นสัตว์น ้า ให้

อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอ้านาจออกใบอนุญาตให้จัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะและใน
กรณีท่ีเป็นสัตว์ป่าอ่ืนนอกจากสัตว์น ้าให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอ้านาจดังกล่าว505  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี  506 

1. จัดให้มีนักวิชาการด้านสัตว์ป่าและผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ชั น 1 ประจ้าที่
สวนสัตว์สาธารณะและหากด้าเนินกิจการโดยมีสัตว์ป่าเป็นสัตว์น ้า ให้มีนักวิชาการด้านสัตว์น ้าประจ้า
เพ่ิมขึ นอีกอย่างน้อย 1 คน 

                                           
504 ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
505 ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
506 ข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
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2. จ้านวนและขนาดของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับขนาดของสิ่ง
ปลูกสร้าง กรง คอก บ่อ หรือสิ่งอ่ืนที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

3. การจัดสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้มีความเหมาะสมและสามารถด้ารงชีวิตอยู่
ได้โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว์ป่า 

4. ในกรณีที่มีการจัดให้มีการแสดงสัตว์ป่า ต้องไม่เป็นการทรมานหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสัตว์ 

5. จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

6. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยส้าหรับประชาชนที่เข้าชมและที่อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงสวนสัตว์สาธารณะ 

7. ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ของบุคคลในใบอนุญาต 
โดยต้องอ้านวยความสะดวกและตอบค้าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก 

สวนสัตว์สาธารณะต้องมีสถานที่และบริเวณที่ตั งที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง507 โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องแสดง
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้จัดตั งและด้าเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะ508 ตลอดจนผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดท้าเครื่องหมายหรือหลักฐานประจ้าตัว
สัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 509 ผู้ ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังของสถานที่อยู่ของสัตว์ป่าหรือบริเวณที่ตั งของสวนสัตว์สาธารณะในส่วนที่
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าหรือความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  

4.3.1.4 การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการช้างตามร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... 
เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีความส้าคัญประจ้าชาติ ดังนั นเมื่อคุ้มครองช้างและดูแล

รักษาช้าง จากการแสวงหาประโยชน์ และเพ่ือให้ช้างได้รับการเลี ยงดูและมีการจัดสวัสดิภาพอย่าง

                                           
507 ข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
508 ข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
509 ข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
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เหมาะสม ป้องกันไม่ให้มีการทารุณกรรมช้าง และเพ่ือให้มีการค้านึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และอาชีพของราษฎร ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงได้ร่างพระราชบัญญัตินี  
โดยร่างพระราชบัญญัติช้าง ได้ให้นิยามความหมายของค้าว่า “ผู้ประกอบการช้าง” หมายความว่า 
การประกอบกิจการเกี่ยวกับช้าง เพ่ือการท่องเที่ยว การแสดง หรือการประกอบกิจการใด ๆ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากช้าง510  ต้องยื่นค้าขออนุญาตต่อผู้อนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด511 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช้างต้องแสดงใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง 512 โดย
ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั นถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้ยื่น
ค้าขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเสียก่อนที่ใบอนุญาตสิ นอายุ 3 เดือน เมื่อได้ยื่นค้าขอและ
ช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับการยื่นค้าขอแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่า
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั น513  

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติช้างเป็นร่างกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาก้าหนด
ถึงหลักเกณฑ์การน้าช้างมาใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์ ดังเห็นได้จากนิยามความหมายของค้าว่าผู้
ประกอบกิจการช้างหมายถึงการแสวงหาประโยชน์จากช้าง ไม่ว่าจะเป็นจากการท่องเที่ยว การแสดง 
แต่อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก็คงยังเป็นเพียงร่างกฎหมายซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 
4.3.2 มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลด้านการเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากหากพิจารณา ณ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเลี ยงสัตว์ไว้เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เหล่านั น อาจมีผลกระทบต่อสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชุมชน หากเลี ยงสัตว์อยู่ ในท้าเลที่ไม่
เหมาะสม หรือการเลี ยงสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการเลี ยงสัตว์ในบริเวณที่มากเกินไปหรือไม่มีการ
ท้าความสะอาดบริเวณที่เลี ยงเพียงพอ ซึ่งอาจท้าให้เกิดผลเสียจากการประกอบกิจการส่งผลต่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดเหตุร้าคาญส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ หรืออาจท้าให้เกิดโรคระบาดซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นต้นเหตุ เช่น โรคอีโคไล โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคติดต่ออ่ืน ๆ ตลอดจนมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี เพ่ือไม่ให้สัตว์เลี ยงหรือ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเลี ยงสัตว์นั นก่อให้เกิดเหตุร้าคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องเหตุเดือดร้อนร้าคาญและหมวด 6 

                                           
510 มาตรา 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... 
511 มาตรา 21 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... 
512 มาตรา 22 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... 
513 มาตรา 23 แห่งร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... 
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ว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสัตว์จึงถูกตราขึ นเพ่ือคุ้มครองให้ประชาชนด้ารงอยู่ใน
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้ารงชีพและเพ่ือป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ซึ่งมีมาตรการ
ที่ส้าคัญที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการการน้าสัตว์มาแสดงดังนี 514  

4.3.2.1 มาตรการในการก้ากับดูแลการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์515 
มาตรการในการก้ากับดูแลการปล่อยสัตว์ บทบัญญัติหมวดนี มีเจตนาที่จะรักษา

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
โดยพิจารณาเห็นว่า สัตว์เลี ยงทุกชนิดที่มนุษย์น้ามาเลี ยงในสถานที่ปิดหรือปล่อยอาจมีปัญหาต่อผู้
เลี ยง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าโรคได้ เป็นแหล่งการแพร่เชื อโรคจาก
สัตว์ไปสู่คน เช่น เชื อไวรัส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แอนแทรกซ์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอ่ืน ๆ รวมทั ง
กรณีอันตรายที่เกิดจากการถูกสัตว์กัดท้าร้าย นอกจากนั นยังอาจก่อให้เกิดเหตุร้าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น
ของมูลสัตว์ เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ น ้าเสียจากการล้างคอกหรือตัวสัตว์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในหมวดที่ 6 อันว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือการ
ปล่อยสัตว์จึงได้ให้อ้านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือเทศบาลตาม
เขตอ้านาจการปกครองของแต่ละท้องที่ ในการก้าหนดเขตการควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสัตว์ได้ 
เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจากสัตว์และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น516 โดยได้ให้อ้านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก้าหนด
เขตควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี 517 

  1)  ห้ามเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์บางชนิดบางประเภทโดยเด็ดขาด 
หมายถึง การก้าหนดให้เขตพื นที่ใดพื นที่หนึ่งหรือพื นที่ทั งหมดในเขตการปกครองของส่วนท้องถิ่นนั น
เป็นเหตุที่ไม่ให้มีการเลี ยงสัตว์บางชนิด หรือบางประเภท ซึ่งอาจจ้ากัดเป็นประเภทของสัตว์ เช่น สัตว์
สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์น ้า เป็นต้น หรือก้าหนดเป็นชนิดของสัตว์ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร ห่าน เป็ด 
ไก่ หรือนกพิราบ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลท้าให้ประชาชนในเขตพื นที่ดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เลี ยงสัตว์ชนิดหรือ
ประเภทนั นในเขตดังกล่าว ด้วยเหตุนี การก้าหนดเขตควบคุมแบบเด็ดขาดนี จึงต้องมีการพิจารณาอย่าง

                                           
514 ชนิกา เจริญพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 89. 
515 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91-93. 
516 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
517 กรมอนามัย, ส้านักที่ปรึกษา อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมาย บทที่ 8 การจัดการเรื่องการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากสัตว์, ค้นวันที่  
18 พฤษภาคม 2561  จาก  http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tam 
bon09  
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รอบคอบตั งอยู่บนพื นฐานข้อเท็จจริงว่ามีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องก้าหนดเขตเช่นนั น 
เช่นกรณีที่พิจารณาเห็นว่า เขตพื นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนหนาแน่น ไม่สมควรมีการเลี ยงสัตว์ เพราะ
อาจเกิดผลกระทบด้านการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะการก่อให้เกิดเหตุร้าคาญแก่ชุมชน  

  2)  เขตห้ามเลี ยง หรือปล่อยสัตว์เกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนด หมายถึง การ
ก้าหนดให้เขตพื นที่ทั งหมด ในเขตการปกครองของราชการส่วนท้องถิ่นนั น เป็นเขตที่มิให้มีการเลี ยง
สัตว์บางชนิด หรือบางประเภท เกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนด เช่น ห้ามเลี ยงโค หรือกระบือเกินกว่าที่
ก้าหนด หรือห้ามเลี ยงสุกรเกินกว่า 500 ตัว ในเขตควบคุมดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง
เช่นเดียวกันว่า ในเขตชุมชนเช่นนั น ปริมาณสัตว์จ้านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสม หรือที่ควรห้าม เพ่ือมิ
ให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเหตุร้าคาญต่อชุมชน 

  3)  เขตที่การเลี ยงต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึง การ
ก้าหนดให้เขตพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง หรือพื นที่ทั งหมด ในเขตการปกครองของราชการส่วนท้องถิ่นนั น เป็น
เขตให้เลี ยงสัตว์บางชนิด บางประเภทได้ ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข หรือมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น กรณีที่สุกรตั งแต่ 30 ตัวขึ นไป ต้องจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียจากการประกอบกิจการนั น ๆ หรือ
ต้องมีการก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันเป็นประจ้าอย่างน้อยกี่วันต่อครั ง หรือต้องฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค เป็นต้น 

การก้าหนดเขตควบคุมการเลี ยง หรือปล่อยสัตว์ทั ง 3 ลักษณะ จึงอยู่ที่สภาพปัญหา
ของชุมชน ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาเหตุร้าคาญในชุมชนนั น 
หรือความหนาแน่นของชุมชนนั นด้วย 

วิธีการก้าหนดเขตควบคุมนั น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นตราเป็นข้อก้าหนดของท้องถิ่น หรือข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่า 
ต้องผ่านพิจารณาของสภาท้องถิ่น หรือเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั น ทั งนี เพราะการ
ก้าหนดเขตควบคุมดังกล่าว เป็นการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจการเลี ยง 
หรือปล่อยในเขตควบคุมนั น ซึ่งมิใช่ที่หรือทางสาธารณะนั นด้วย ดังนั น การก้าหนดเขตควบคุมจึง
จ้าเป็นต้องตราเป็นข้อก้าหนดของท้องถิ่น ซึ่งในเขต อบต. ต้องตราเป็นข้อบังคับต้าบลนั่นเอง ส่วนใน
กรณีที่มีการฝ่าฝืนเขตควบคุมการเลี ยง หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อก้าหนดของ
ท้องถิ่น จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท518 โดยเมื่อออกข้อบัญญัติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการเลี ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์แล้ว การควบคุมสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทที่ประกอบเป็นธุรกิจจะต้องออกเป็น
ข้อบัญญัติหมวด 7 ว่าด้วยการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ยกเว้นการเลี ยงไว้ดูเล่นเป็นเพ่ือนที่ไม่
ต้องขออนุญาต แต่ต้องควบคุมสัตว์ในครอบครองไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนกับคนอ่ืน แต่อย่างไรก็

                                           
518 มาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ตามเมื่อพิจารณาถึงข้อก้าหนดด้านการเลี ยงสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั น 
จะมีผลก็ต่อเมื่อท้องถิ่นนั น ๆ ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี ยงและการปล่อยสัตว์เสียก่อน
จึงจะใช้บังคับได้ ดังนั นหากท้องถิ่นใดไม่ออกข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นก็จะไม่สามารถควบคุมในเรื่องการ
เลี ยงหรือการปล่อยสัตว์ในท้องถิ่นนั น ส่งผลให้นอกจากเป็นเหตุร้าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์แล้วยังส่งผลเสียต่อสัตว์อีกด้วย เพราะมนุษย์มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ถูก
สุขลักษณะได้นั นจะต้องเริ่มจากการที่มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย ด้วยเหตุนี ผู้
ศึกษาคิดว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีเจตนาเพียงแค่รักษาคุ้มครองความ
เป็นอยู่และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการด้ารงชีวิตของมนุษย์เท่านั น แต่การบัญญัติคุ้มครองมนุษย์
ดังกล่าวยังส่งผลต่อการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์ให้ได้รับการดูแลและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏในภาพว่าด้วยเหตุร้าคาญและหมวดว่าด้วยการควบคุมการ
เลี ยงหรือการปล่อยสัตว์519 

4.3.2.2 การประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี ยงหรือการเลี ยงสัตว์ในฐานะกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ520 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท้าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน ้า ทางดิน ทางเสียง ความสั่นสะเทือน 
รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ521 โดยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 7 ที่จะต้องมีการก้ากับดูแลการประกอบกิจการ 
โดยผู้ด้าเนินการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการ 
สถานประกอบการของตนและไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สถาน
ประกอบการที่ไม่มีการป้องกันควบคุมและบ้าบัดมลพิษอย่างถูกต้อง หรือไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ 
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงจนเกิดการร้องเรียน ด้านกลิ่นเหม็น อากาศเสีย น ้าเสีย
และเสียงที่ดัง ซึ่งการก่อปัญหานี เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี   

ประการแรก ผู้ประกอบการไม่ได้ค้านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา จึงไม่มีการ
วางแผนการด้าเนินกิจการตั งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นท้าเลที่เหมาะสม การวางผังโครงสร้างของสถาน
ประกอบการ การคัดเลือกเครื่องจักร ตลอดจนมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย
ค้านึงถึงพื นที่และเทคโนโลยีที่จะบ้าบัดของเสีย เป็นต้น  

                                           
519 ชนิกา เจริญพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 93. 
520 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94-99. 
521  ส้านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
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ประการที่สอง สถานประกอบการบางแห่ง ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติการ ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการนั น ๆ ท้าให้ขาดการวางแผนการจัดการใน
สถานประกอบการและการไม่เห็นความส้าคัญของสถานประกอบการ อันก่อให้เกิดอันตราย และ
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม522  

ประการที่สาม ผู้ประกอบการรายย่อย ดัดแปลงอาคารพาณิชย์หรือที่ปลูกสร้าง
อาศัยเป็นสถานประกอบการส้านักงาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนได้ง่ายและยากต่อการแก้ไข  

ประการที่สี่ การควบคุมตรวจสอบ ควบคุมก้ากับดูแลของภาคราชการยังไม่ทั่วถึง   
ประการสุดท้าย ประการที่ห้า มีความซ ้าซ้อนในด้านองค์กรของรัฐ ตลอดจนมี

กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลการประกอบการ ท้าให้การควบคุมตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ   

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกิจการจ้านวน 130 ประเภทโดยแบ่ง
ออกเป็น 13 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือกิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยงสัตว์ ประกอบด้วย (1) การเลี ยงสัตว์บก 
สัตว์ปีก สัตว์น ้า และสัตว์เล็ก หรือแมลง (2) เลี ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม (3) การประกอบกิจการเลี ยง 
รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท้านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั น ทั งนี จะมีการเรียกเก็บดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่  

ผลกระทบของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยง
สัตว์ พบปัญหาและผลกระทบดังต่อไปนี   (1) กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ (2) น ้าเสียจากการล้างคอกสัตว์ 
(3) เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ (4) เป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์น้าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ 
ฯลฯ (5) เชื อโรคจากสัตว์ไปยังคุณ เช่น ไร ไวรัส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (6) อันตรายอันเกิดจาก
บาดแผลที่ถูกสัตว์กัด ท้าร้าย รอยขีดข่วน ฯลฯ523  

ด้าเนินการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยพบว่าสถานประกอบการ
บางแห่งที่เป็นแหล่งสะสมสิ่งก่อโรค ได้แก่ เชื อไวรัส แบคทีเรีย เชื อรา พิษของเชื อโรคสารเคมี 
ตลอดจนสภาพของสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ตลอดจนเสียงที่ดังหรือ
การสั่นสะเทือน นอกจากนี ยังเป็นแหล่งผลิตของเสีย เช่น น ้าเสีย อากาศเสีย ฝุ่นละออง ของเสียที่เกิด
จากสถานประกอบการ อันตรายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานประกอบการอาจส่งผลโดยตรงหรือ

                                           
522 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
523 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
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โดยอ้อมท้าให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันและเรื อรังได้ แต่หากมีการควบคุมกิจการอย่าง

เหมาะสม อันตรายต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ น โดยการด้าเนินการควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพมีดังนี 524 
 1) การด้าเนินการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่น525 
การออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นก้าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้กิจการเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั งนี เพราะมาตรา 32 ได้ก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อก้าหนดของ
ท้องถิ่นก้าหนดประเภทของกิจการตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกประเภท
กิจการหรือบางกิจการที่ต้องการควบคุมในท้องถิ่นนั น ซึ่งหมายความว่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั น จะมีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นใด ส่วนท้องถิ่นนั นจะต้องออกข้อก้าหนดของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั นเสียก่อน และไม่จ้าเป็นว่าต้องประกาศทุกกิจการ   

2)  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายนั นมีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน  
กรณีที่หนึ่ง การประกอบกิจการอันตรายในลักษณะที่เป็นการค้า ผู้ประสงค์

จะขอเปิดบริการ ที่เป็นกิจการใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/ 
2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ราชการส่วนท้องถิ่นนั น ๆ ได้
ก้าหนดให้เป็นกิจการที่ควบคุมผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องขออนุญาตและต้องด้าเนินการ
ดังต่อไปนี  (1) ต้องด้าเนินการขออนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ข้อก้าหนด
ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ และเมื่อพ้น 90 วันดังกล่าวแล้วผู้ที่จะประกอบกิจการจะต้องขอและได้
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามขั นตอนในข้อก้าหนดท้องถิ่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการขอและการต่อใบอนุญาตก่อนจึงจะด้าเนินกิจการดังกล่าวนั นได้ พร้อมกันนี ผู้ประกอบการ
หรือประชาชนที่ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดท้องถิ่น (2) ผู้
ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อก้าหนดท้องถิ่น หาก
ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (3) ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุไว้ในใบอนุญาต กรณีที่จ้าเป็น (ถ้ามี) หากฝ่าฝืน
เงื่อนไขเฉพาะจะมีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                                           
524 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 24. 
525 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 24. 
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กรณีที่ประกอบการที่ไม่ใช่ลักษณะการค้า กฎหมายก้าหนดว่า ไม่ต้องขอ
อนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ราชการส่วนท้องถิ่นก้าหนด
ไว้ส้าหรับกิจการที่ควบคุมในท้องถิ่นนั น526 

3)  การจัดตั งสถานประกอบการ 
หลังจากได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับกิจการที่จะประกอบการแล้ว การก่อสร้างสถานที่ที่จะด้าเนินกิจการทั งด้านที่ตั ง 
โครงสร้างอาคาร การระบายอากาศ การจัดแสงสว่าง การจัดการขยะ น ้าเสีย สิ่งปฏิกูล ความ
เหมาะสมของพื นที่ต่อจ้านวนคนและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องด้าเนินการตาม
ข้อก้าหนดท้องถิ่นและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุไว้ในใบอนุญาต ทั งนี ควรค้านึงถึงสิ่งต่อไปนี  
(1) ความเหมาะสมของบริเวณที่ตั งของสถานประกอบการ เช่น ระยะห่างจากชุมชน บ้านเรือน 
โรงเรียน ระยะห่างจากแหล่งน ้าสาธารณะ ผลผลิตที่เกิดจากการตั งสถานประกอบการบอกทิศทางลม 
เป็นต้น (2) ขนาดพื นที่ใช้สอย สถานประกอบการจะต้องมีขนาดเนื อที่ในการประกอบกิจการเพ่ือให้
พอดีต่อกิจกรรมที่เกิดขึ น พื นที่ของสถานประกอบการจะต้องมีการแบ่งเขต หรือส่วนของกิจกรรม 
เช่น รองรับของเสีย ส่วนบ้าบัดของเสีย ตลอดจนที่พักอาศัย ขนาดของพื นที่จะต้องได้รับการออกแบบ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (3) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ควรจัดให้เหมาะสมกับกิจการ 
เช่น การระบายอากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ ความเหมาะสมของพื นที่ต่อจ้านวนคน สัตว์ สถานที่
สุขาภิบาลห้องน ้าห้องส้วม ความปลอดภัยในการท้างาน ซึ่งขึ นอยู่กับประเภทของกิจการ และ (4) 
จัดหาให้มีระบบบ้าบัดของเสีย ป้องกันควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดจากสถานประกอบการ  
  4)  การด้าเนินการระหว่างการประกอบกิจการ527  

ผู้ประกอบการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจการของตัวเอง มิ ให้เกิด
ปัญหามลพิษ หรือเหตุร้าคาญต่อบุคคลอ่ืน หรือท้าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเสียหาย การท้าลายสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เสียหาย โดยผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินการดังนี  (1) ด้าเนินการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสถานประกอบการอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ นได้ (2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ แนะน้า และปรับปรุง 
สถานประกอบการ (3) ด้าเนินการป้องกัน ควบคุม มิให้เกิดมลพิษและเหตุร้าคาญจากสถาน
ประกอบการ (4) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงานและคนงาน ในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ นได้ 

จากบทบัญญัติดังกล่าว หากพิจารณาในข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่า การน้าสัตว์มาแสดง
เพ่ือการพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตัวในสถานประกอบการของตนเพ่ือ

                                           
526 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 26. 
527 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 27. 
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เป็นการดึงดูดใจให้ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการของตนมากขึ นไม่ว่าจะเป็น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ต หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า หรือการเลี ยงสัตว์ไว้ใช้เพ่ือการ
แสดงความสามารถเช่นละครสัตว์ หรือแม้แต่การน้าช้างมาเร่ร่อนเพ่ือขายอ้อย ให้ป้อนช้างเหล่านี เข้า
ข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยงได้ตามข้อ 31 (2) 
กล่าวคือ เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการอันมีลักษณะท้านองเดียวกันกับการเลี ยงหรือรวบรวม
สัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการของตน แต่อย่างไรก็ตาม
พิจารณาจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และประกาศเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า รัฐให้ความส้าคัญเฉพาะการคุ้มครองประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพ โรคติดต่อ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้บัญญัติถึงการจัดสวัสดิภาพของสัตว์จากการ
น้ามาใช้เพ่ือการแสดงจากการประกอบกิจการเลี ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท้านอง
เดียวกันเพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองทั งทางด้านโรคติดต่อ สุขอนามัย ที่ปลอดภัยของสัตว์ตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์แต่อย่างใด  

4.3.2.3 การควบคุมเหตุเดือดร้อนร้าคาญท่ีเกิดจากการเลี ยงสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและให้

อ้านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการป้องกันเหตุเดือดร้อนร้าคาญที่อาจเกิดจากการเลี ยงสัตว์ กล่าวคือ
พระราชบัญญัติได้ก้าหนดให้การเลี ยงสัตว์ในที่ หรือโดยวิธีใด หรือมีจ้านวนมากเกินสมควร เป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง528 หรือในกรณีที่อาคารอัน
เป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ การระบาย
น ้า การก้าจัดสิ่งปฏิกูล การควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นหืนละออง
สารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 529 เช่น การน้าสัตว์ไป
แสดงตัวในสถานประกอบการของตน เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ต หรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวรให้สัตว์แสดง โดยสัตว์สามารถอยู่อาศัย กินอาหาร 
นอน หรือออกก้าลังกาย และขับถ่ายในบริเวณเดียวกัน ซึ่งไม่มีการท้าความสะอาดบริเวณที่แสดงหรือ
ตัวสัตว์ที่ดีหรือเพียงพอ ท้าให้ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชน หรือส่งเสียงร้อง 
เห่า เช่น สุนัข แมว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อยู่บริเวณใกล้เคีียง เป็นต้น 

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ได้ให้อ้านาจแก่พนักงานท้องถิ่นมี
อ้านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร้าคาญในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั งระงับความร้าคาญ
ด้วย ตลอดทั งการดูแลปรับปรุง บ้ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน ้า การระบายน ้า คู คลอง และ

                                           
528 มาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
529 มาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
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สถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร้าคาญ ก้าจัดและควบคุมเหตุร้าคาญต่าง ๆ ได้530 โดย
ก้าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ในการระงับ ป้องกัน แก้ไข จัดการ รวมทั งสั่งห้ามใช้
สถานที่ก่อปัญหาเหตุร้าคาญ ดังนี  

1. ออกค้าสั่งให้ผู้ใดหรือผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ. ศ. 2535 ในมาตรการต่าง ๆ ของหมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 9 เพ่ือแก้ไขหรือระงับหรือ
ปรับปรุง หรือกระท้าการเพ่ือป้องกันเหตุร้าคาญและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 

2. ตามมาตรา 26 ก้าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจในการออกค้าสั่งเป็น
หนังสือเพ่ือระงับ ก้าจัด และควบคุมเหตุร้าคาญต่าง ๆ โดยห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร้าคาญในที่หรือ
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั งการระงับเหตุร้าคาญด้วย ตลอดจนมีอ้านาจสั่งให้บุคคลใด
หรือผู้ดูแล ปรับปรุง บ้ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน ้า การระบายน ้า คู คลอง และสถานที่ต่าง 
ๆ ในเขตที่ตนให้ปราศจากเหตุเดือดร้อนร้าคาญ 

3. ส่วนมาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุร้าคาญเกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นในที่หรือทาง
สาธารณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจ  

 1)  ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ 
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญนั น ป้องกันเหตุร้าคาญภายในเวลาอันสมควร โดยสามารถ
ระบุในค้าสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร้าคาญจะท้าการ
โดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุร้าคาญนั น หรือก้าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เหตุร้าคาญเกิดขึ นใน
อนาคต 

 2)  ในกรณีที่ปรากฏว่า บุคคลใดไม่มีการปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และซึ่งเหตุร้าคาญที่เกิดขึ นอาจก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้พนักงานท้องถิ่นระงับ
เหตุร้าคาญนั น และอาจจัดการตามความจ้าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าคาญนั นเกิดขึ นอีก โดย
บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร้าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส้าหรับ
การจัดการนั น 

4. ตามมาตรา 28 ในกรณีที่เหตุร้าคาญเกิดขึ นในสถานที่เอกชนให้พนักงานเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจดังต่อไปนี  

 1)  ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั นระงับเหตุ
ร้าคาญภายในเวลาอันสมควร โดยสามารถระบุในค้าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ จะท้าการ

                                           
530 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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โดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุร้าคาญนั น หรือก้าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เหตุร้าคาญเกิดขึ นใน
อนาคต 

 2)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจระงับเหตุร้าคาญและจัดการมาตรการจ้าเป็นเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าคาญ
ซ ้าขึ นอีก และถ้าเหตุร้าคาญเกิดขึ นจากการกระท้า การละเลย หรือการยินยอมให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
ด้าเนินการนั น 

 3)  ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือว่าเหตุร้าคาญที่เกิดขึ นใน
สถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาวะความจ้าเป็นที่
เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค้าสั่งเป็นหนังสือห้ามให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ทั งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้าพนกังานท้องถิ่นว่ามีการระงับเหตุร้าคาญนั นก็ได้ 

โดยมีข้อสังเกตว่า กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นี ที่ก้าหนดด้าน
การร้าคาญ กฎหมายให้อ้านาจพนักงานท้องถิ่นเฉพาะกรณีที่ผู้หนึ่งผู้ใดก่อให้เกิดเหตุร้าคาญในที่หรือ
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัย แต่มิได้ให้อ้านาจ
พนักงานท้องถิ่นในการก้ากับดูแลการใช้สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงให้สัตว์
ได้รับความปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อจากคนสู่สัตว์แต่อย่างใด  

 
4.3.3 มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลด้านโรคติดต่อ 

 เนื่องจากการน้าสัตว์มาแสดงหลายแห่งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวมีการสัมผัส
และคลุกคลีกับสัตว์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ การกอด การขี่ม้า การป้อนนม 
หรือแม้แต่การอุ้มสัตว์เพ่ือถ่ายรูปหรือที่เรียกกันว่า การเซลฟ่ีสัตว์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี เป็นสาเหตุแห่ง
การเพ่ิมโอกาสในการติดเชื อโรคและการเจ็บป่วยจากโรคสัตว์สู่คนได้ และในทางกลับกันมนุษย์ก็
สามารถแพร่เชื อไปสู่สัตว์ได้เช่นกัน ตลอดจนสัตว์สามารถแพร่เชื อให้แก่กันได้ ด้วยเหตุนี ในเรื่องของ
การแพร่เชื อนั นจึงสามารถเกิดขึ นได้ง่าย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจึงเป็นปัจจัยส้าคัญอย่าง
มาก และส้าหรับกฎหมายไทยในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยในปัจจุบันมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับส้าคัญ ดังนี  

4.3.3.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ก้าหนดเงื่อนไขเพ่ื อ

ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในสัตว์จนติดต่อมาสู่มนุษย์ พระราชบัญญัตินี พัฒนาจากพระราชบัญญัติ
โรคระบาด ปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ เพราะแต่เดิมนั นพระราชบัญญัติโรคระบาด ปศุสัตว์ และสัตว์
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พาหนะ มีอยู่หลายฉบับท้าให้ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการยากแก่ราษฎรที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะฉะนั นจึงมีการรวบรวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน จึงตราเป็น 
พระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2499 และเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี ได้บังคับมาเป็นเวลานาน
ไม่มีเนื อหาที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติบางบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์และเพ่ือให้การท้างานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น จึงได้ตราพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ขึ นมา โดยมีรายละเอียดที่ส้าคัญดังนี  

1)  ประเภทของสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครอง 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  ให้ความหมายของค้าว่าสัตว์

ครอบคลุมสัตว์ 3 ประเภท คือ กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม กลุ่มสัตว์ปีก และสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด531 ดังนั นจะเห็นได้ว่าในส่วนของสัตว์เลี ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือกระต่าย 
พระราชบัญญัติฉบับนี ได้ควบคุมสัตว์เหล่านี ด้วย ซึ่งท้าให้ในการจัดการสัตว์เหล่านี ต้องตกอยู่ภายใต้
การบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี  แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ จ้าพวกสัตว์ต่าง
ถิ่นที่มีการน้าเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ งจอกทะเลทราย แร็กคูน แมวป่า หรือเมียร์แคต 
เป็นต้น 

2)  หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติฉบับนี ได้ก้าหนดค้าว่า เจ้าของสัตว์ นั นไม่ได้เพียงแต่ผู้ที่เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั น แต่ยังรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย และในกรณีของสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึง ผู้เลี ยงผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์นั นด้วย 532 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี ได้มีการก้าหนดหน้าที่แก่เจ้าของในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดย
มีเนื อหาที่ส้าคัญ ดังนี  

  (1)  เป็นหน้าที่ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
 โดยให้เจ้าของสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร 

หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดปฏิบัติตาม
ระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ด้วยกฎกระทรวงดังกล่าวได้
ค้านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์และวัตถุประสงค์ของการเลี ยงแต่ละชนิด533  

                                           
531 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
532 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
533 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
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  (2)  หน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนดจ้านวนสัตว์หรือซากสัตว์ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซาก
สัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดพระราชบัญญัติฉบับนี ได้ก้าหนดให้เจ้าของ
สัตว์และซากสัตว์ของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน 
รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดจ้านวน
ของสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 534 

 (3) หน้าที่ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ 
 กรณีท้องที่ใดที่อธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรค

ระบาดในสัตว์ชนิดใด กฎหมายให้อ้านาจแก่อธิบดีประกาศก้าหนดให้ท้องที่นั นทั งหมดหรือบางส่วน
ของท้องที่ต้องมีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ โดยกรณีที่อธิบดีประกาศให้เจ้าของสัตว์หรือซาก
สัตว์มีหน้าที่ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ หรือด้าเนินการก่อนหรือหลังท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีดังกล่าว535 ซึ่งในปัจจุบันกรมปศุสัตว์
ได้ออกประกาศ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 
โดยข้อ 5 แห่งประกาศดังกล่าวก้าหนดให้ท้องที่ทั่วประเทศมีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์
ประเภท ช้าง ม้า โคเนื อ กระบือ แพะ และแกะ ที่มีอายุตั งแต่ 4 เดือนขึ นไป  

ส่วนลักษณะเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ดังต่อไปนี 536  
ช้าง ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) หรือสมุดประจ้าตัวช้างตามที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด 
หรือเอกสารหลักฐานระบุตัวตนช้างตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ใช้ร่วมกันก็ได้ 

ม้า ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) หรือสมุดประจ้าตัวม้าตามท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด ให้
ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือร่วมกันก็ได้ 

โคเนื อ โคนม แพะและแกะ ให้ใช้เป็นเบอร์หูพลาสติกชนิดที่มีส่ง
สัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  

                                           
534 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
535 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
536 ข้อ 6 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมาย

ประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 
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กระบือ ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่
วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) หรือเบอร์หูพลาสติกชนิดที่มีส่งสัญญาณคลื่น
ความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ก้าหนดให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด หรือใช้
ร่วมกันก็ได้ 

โดยลักษณะ รูปแบบ รายละเอียด และหมายเลขรหัส ของเครื่องหมาย
ประจ้าตัวสัตว์ประเภทไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) หรือเบอร์หูพลาสติกชนิดที่มีส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID 
(Radio Frequency Identification) ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ537 ส่วนสีของเบอร์หูพลาสสติกชนิด
ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) แบ่งออกเป็น 2 สี 
คือ สีเหลือง ใช้ส้าหรับสัตว์ที่มีถิ่นก้าเนิดในพื นที่ทั่วไป ที่มิใช่พื นที่เขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอด
โรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด ส่วนสีเขียว ใช้ส้าหรับสัตว์ที่มีถิ่นก้าเนิดในพื นที่เขตควบคุมโรค
ระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย หรือเขตกันชนโรค
ระบาดชนิดปากและเท้างเปื่อย538 โดยผู้ที่สามารถท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ได้คือสารวัตร สัตว
แพทย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าหรือสั่งให้เจ้าของท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ตามวิธีที่กรมปศุสัตว์
ก้าหนด เว้นแต่สัตว์นั นมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์อยู่แล้ว 539 และเมื่อด้าเนินการท้าเครื่องหมาย
ประจ้าตัวสัตว์ชนิดไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) หรือเบอร์หูพลาสติกชนิดที่มีส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID 
(Radio Frequency Identification) ที่ตัวสัตว์แล้ว ให้เจ้าของสัตว์แจ้งสารวัตร สัตวแพทย์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที เพ่ือตรวจสอบรับรองข้อมูล หากถูกต้องครบถ้วนให้สารวัตรหรือ
สัตวแพทย์ ท้าการบันทึกลงในระบบการท้าเครื่องหมายและขึ นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) หรือ
ระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด540 

 

                                           
537 ข้อ 7 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมาย

ประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 
538 ข้อ 8 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมาย

ประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 
539 ข้อ 9 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมาย

ประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 
540 ข้อ 18 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมาย

ประจ้าตัวสัตว์และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 
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 (4)  หน้าที่แจ้งแก่ราชการเมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตาย 
 พระราชบัญญัติฉบับนี ก้าหนดให้เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่า

เป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านเดียวกันหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ถ้ามีสัตว์ป่วยอยู่หรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 7 วัน ให้
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายใน 12 ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย โดยการแจ้งและการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย และการก้าหนด
ชนิด จ้านวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์นั นให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด541  

 (5)  หน้าที่กระท้าการกรณีเม่ือมีสัตว์ป่วยหรือตาย 
  เมื่อสัตว์ป่วย กฎหมายได้ก้าหนดให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วย

ทั งหมดไว้ภายในบริเวณที่จัดอยู่ และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจาก
บริเวณนั น ส้าหรับในกรณีที่สัตว์ตายให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั นตาย
และห้ามให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืน เคลื่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอื่นแต่ซากสัตว์นั น เว้นแต่
มีการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือสัตวแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่า 
สัตว์นั นได้ป่วยหรือตาย โดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน542 และเจ้าของสัตว์ยังมีหน้าที่
ในการจัดการสัตว์หรือซากสัตว์ตามค้าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

3)  การควบคุมผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดให้ผู้ค้าสัตว์หรือ

ซากสัตว์จะต้องมีการขออนุญาตในการประกอบกิจการเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
และได้มีการประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการท้าการค้าหรือหา
ก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จ้าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้
เพ่ือขาย ซึ่งน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ เพ่ือให้บริการผสม
พันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  

  (1)  ประเภทกิจการที่ต้องขออนุญาต 
  (1.1)  กิจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
  ส้าหรับกิจการที่ก้าหนดให้ต้องท้าการขออนุญาตคือกิจการค้าสัตว์

หรือซากสัตว์ รวมถึงการหาก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จ้าพวกช้าง ม้า โค กระบือ 

                                           
541 มาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
542 มาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
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แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ และรวมถึงสัตว์
หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน543  

  (1.2)  กิจการอันเก่ียวกับน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ 
  ก้าหนดให้ผู้ที่ขาย จ้าหน่าย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขาย

ซ่ึงน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์
ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าวเพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์
ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีการธรรมชาติจ้าเป็นต้องมีการขออนุญาต โดยเงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด544 

 (2) หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
 ส้าหรับหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตนั นได้แบ่งจ้าพวกของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ได้รับอนุญาตค้าและผู้ได้รับอนุญาตขาย  
 โดยผู้ ได้ รับอนุญ าตค้ า มี หน้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามและไม่ ฝ่ าฝื น

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั ง ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าศัพท์ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด และอ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบตามสมควร พร้อมทั งแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั งนี 
ส้าหรับใบอนุญาตค้านั นใช้ได้เฉพาะตัว ถ้าจะมอบให้แก่ผู้อ่ืนไปด้าเนินการต้องมีใบมอบอ้านาจถูกต้อง
ตามกฎหมาย 545  

ผู้ได้รับใบอนุญาตขาย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าทุก
ประการ และมีหน้าที่เพ่ิมเติมคือน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอที่จะท้าการขาย จ้าหน่าย จ่ายแจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขาย ในกรณีที่ผลิตภายในประเทศจะต้องผลิตจากศูนย์ผลิตหรือแหล่งผลิตที่
กรมปศุสัตว์รับรองภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หากใน
กรณีที่ผลิตหรือน้าเข้าจากต่างประเทศจะต้องน้าน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอที่ได้น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยการปฏิบัติตามมาตรา 31  และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 และบนหลอดหรือภาชนะที่ใช้บรรจุน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอจะต้องพิมพ์ข้อความที่

                                           
543 มาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
544 มาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
545 ข้อ 11  แห่งประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้า

การค้าหรือหาก้าไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จ้าหน่าย  จ่าย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขาย สัมพันธ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์มีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์
แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ. 2558 
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ไม่ลอกหลุดได้ง่าย โดยมีรายละเอียดชื่อผู้ผลิต วันผลิต พันธุ์สัตว์หมายเลขพ่อพันธุ์ที่ให้น ้าเชื อส้าหรับ
ผสมพันธุ์ รู้หมายเลขพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตเอ็มบริโอ ทั งนี จะต้องแสดงใบอนุญาตขายหรือใบ
แทนอนุญาตขายไว้ที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขาย546 

โดยใบอนุญ าตดั งกล่ าวมีอายุ  1 ปีนั บแต่ วันที่ ออกใบอนุญ าต 
ใบอนุญาตให้ยื่นค้าขอใบอนุญาตก่อนสิ นอายุ เมื่อได้ยินค้าขอแล้วให้ประกอบกิจการไปจนกว่านาย
ทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตใหม่547 

ดังนั น จึงเห็นได้ว่าจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มี
วัตถุประสงค์ในการเข้ามาก้ากับดูแลควบคุมโรคระบาดสัตว์ และก้าหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ต้อง
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ หน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ และหน้าที่ในการท้าเครื่องหมาย
ประจ้าตัวสัตว์ ทั งหน้าที่ในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ให้แก่ทางราชการทราบเมื่อมีสัตว์ป่วย
หรือตายในลักษณะโรคระบาด และเพ่ือเป็นการป้องกันโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
จึงก้าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมก้ากับดูแลการประประกอบการ ด้วยการให้ผู้ประกอบกิจการค้า
สัตว์หรือซากสัตว์ต้องมาขออนุญาตในการประกอบกิจการ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ได้ก้าหนดบุคคลที่จะต้องมาขออนุญาตไว้ คือ ผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์และกิจการอัน
เกี่ยวกบัน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ ที่ท้าการค้าหรือหาก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือ
ซากสัตว์เท่านั นที่จะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  และหากบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์หรือผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีทั งโทษจ้าและโทษปรับ548 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จะเห็นได้ว่าผู้น้าสัตว์มา
แสดงแม้เพ่ือการพาณิชย์ก็ไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ในลักษณะคนกลาง ผู้จัดแสดง
สัตว์จึงไม่ต้องขออนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี   

4.3.3.2 พระราชบัญญัติพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535549 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่โรคพิษสุนัขบ้าเป็น

โรคติดต่อที่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

                                           
546 ข้อ 12  แห่งประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท้า

การค้าหรือหาก้าไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จ้าหน่าย จ่าย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขาย สัมพันธ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์มีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์
แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ. 2558 

547 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
548 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
549 ชนิกา เจริญพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 104-105. 
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พ.ศ. 2498 ยังไม่เหมาะสมที่จะควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั น 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 มีสัตวแพทย์เพียงพอปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ กับ
สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส้าหรับสัตว์ได้เองในราคาถูก จึงเป็นหน่วยงานที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาด 2499 เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเนื่องจากมีสัตวแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วทั่วประเทศและสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าส้าหรับสัตว์ได้เองในราคาถูก ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมใน
การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์จึงมีหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ และอ้านาจหน้าที่ตามก้าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตั ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อหรืออ้านาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุขไว้  ได้แก่ มาตรา 67(3) 550  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 (4) 551 มาตรา 
53(1)552 มาตรา 56(1) และ (3)553 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 (14)554  แห่ง

                                           
550 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่ต้องท้าในเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบลดังต่อไปนี  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
551 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต้าบลมีหน้าที่ท้าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
552 มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท้าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี  (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
553 มาตรา 56  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ที่ท้าในเขตเทศบาลเมือง

ดังต่อไปนี  (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 (3)  กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ้าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  
554 มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายเมืองพัทยามี อ้านาจหน้าที่

ด้าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี  (14) อ้านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็น
ของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 89(16) 555  แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่ งบทบัญญั ติแห่ ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้ก้าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการหลายประการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยเมื่อกรมปศุ
สัตว์ได้ออกประกาศตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ก้าหนดเขตพื นที่
ท้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งแสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายก้าหนดในการป้องกันและระงับโรคติดต่อซึ่งรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอ้านาจที่จะตั งงบประมาณเพ่ือด้าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือใช้ในการจัดซื อวัคซีนตลอดจนคุมก้าเนิดจากควบคุมพื นที่ของตนได้ 
โดยการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด556 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค้าว่า “สัตว์
ควบคุม”  หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง557 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก้าหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีด วัคซีนจากสัตว
แพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ตาม
ก้าหนดเวลา ดังนี  (1) ในกรณีสุนัข ให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั งแรกเมื่อสุนัขมีอายุ
ตั งแต่ 2 เดือนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั งต่อไปตามระยะเวลาที่ก้าหนดใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีน (2) ในกรณีสัตว์ควบคุมอ่ืน ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการ
ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 558  เมื่อสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
ผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องประจ้าตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุม

                                           
555 มาตรา 89  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ้านาจหน้าที่ด้าเนิน

กิจการในเขตกรุงเทพฯในเรื่องดังต่อไปนี  (16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล  

556  ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 442/2559, เรื่อง ภาระกิจและอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า , ค้นวันที่  19 พฤษภาคม 
2561จาก http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/govdoc_stj/4866_center.PDF  

557 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 
558 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 
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นั นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม 559 ถ้าปรากฏว่าสัตว์
ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 หรือมีแต่เครื่องหมายประจ้าตัว
สัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจจับสัตว์ควบคุมนั นเพ่ือกักขัง ถ้าไม่มี
เจ้าของมารับคืนภายใน 5 วัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจท้าลายสัตว์ควบคุม
นั นได5้60  

ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ จะเห็นว่าหน้าที่ของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ในการควบคุมสัตว์ทุกตัวให้ได้รับ
วัคซีน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ได้ให้อ้านาจในการก้ากับดูแลแก่กรมปศุสัตว์และพนักงานท้องถิ่นมี
อ้านาจในการก้ากับดูแลและหากพบว่าสัตว์ควบคุมคือสุนัขหรือสัตว์อ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวงมิได้
รับวัคซีนตามที่กฎหมายก้าหนด เจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจจับสัตว์ควบคุมนั นเพ่ือกักขัง  
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติโดยตรงในการให้อ้านาจเจ้าหน้าที่และพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจ
ในการเข้าไปก้ากับดูแลการน้าสัตว์มาแสดงว่าต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างไรกับสัตว์ที่น้ามาแสดงแต่ละ
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี ยง สัตว์ป่า หรือสัตว์ต่างถ่ินที่มีการน้าเข้าจากต่างประเทศ  

4.3.3.3 พระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชน จึง

ได้มีพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมพ.ศ 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก้าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ
คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ปีพศ. 2559 มีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี  

1)  การให้ความหมายค้าต่าง ๆ ซึ่งใช้ในพระราชบัญญัติเช่น “เชื อโรค” 
หมายความว่า เชื อจุลินทรีย์ สารชีวภาพ ซึ่งต้องเป็นกรณีเฉพาะเชื อที่ท้าให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ สัตว์
พาหนะ และค้าว่า “พิษจากสัตว์” หมายถึงพิษที่เกิดจากสัตว์และท้าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท้างานไม่
ปกติในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือค้าว่า “เชื อจุลินทรีย์” หมายความว่า แบคทีเรีย รา ไวรัส และ
ปรสิต 

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญั ติและ
คณะกรรมการเชื อโรคและพิษจากสัตว์มีอ้านาจหน้าที่ให้ค้าแนะน้าหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการ
จัดท้านโยบายและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณะที่เกิดจากเชื อ
โรคและพิษจากสัตว์ โดยก้าหนดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็น
ผู้รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและให้มีอ้านาจดังต่อไปนี  

                                           
559 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 
560 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 
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 (1)  ด้าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
เชื อโรคและพิษจากสัตว์ 

 (2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณะที่เกิดจากเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 

 (3)  เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลที่กับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 (4) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 

องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3)  ก้าหนดห้ามผู้ใดใช้เชื อโรคและพิษจากสัตว์กระท้าการใดอันก่อให้เกิด

อันตรายต่อบุคคลหรือสุขภาพของบุคคลอ่ืนหากฝ่าฝืนผู้กระท้าจะต้องรับโทษจ้าคุกตั งแต่  6 เดือนถึง 
10 ปีและปรับตั งแต่ 50,000 บาทถึงหนึ่งล้านบาท การกระท้าการดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่
ความตายผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตลอดชีวิตหรือจ้าคุกตั งแต่ 5 ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่ห้า
แสนถึงสองล้านบาท หรือกระท้าการอันใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่ งแวดล้อมผู้กระท้าจะต้องรับ
โทษจ้าคุกเกิน 3 ปีหรือปรับเกิน 3 แสนบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 

4)  ก้าหนดห้ามผู้ใดปกปิด ซ่อนเร้น หรือท้าลายเชื อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
เพ่ือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ้าคุกไม่เกิน
สองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 

5)  ก้าหนดแบ่งเชื อโรคเป็น 4 กลุ่มคือ  
เชื อโรคกลุ่มที่ 1 ได้แก่เชื อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 
เชื อโรคกลุ่มที่ 2 ได้แก่เชื อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 
เชื อโรคกลุ่มที่ 3 ได้แก่เชื อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง 
เชื อโรคกลุ่มที่ 4 ได้แก่เชื อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากและเป็นอันตรายมาก 
ทั งนี ก้าหนดแบ่งพิษจากสัตว์เป็น 3 กลุ่ม คือ 
พิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท้าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท้างาน

ได้ไม่ปกติในระดับไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล 
พิษจากสัตว์กลุ่ม 2ได้แก่พิษจากสัตว์ที่ท้าให้เกิดภาวะร่างกายท้างานไม่ปกติ

ในระดับร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล 
พิษจากสัตว์กลุ่ม 3 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท้าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท้างานไม่

ปกติในระดับที่ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 
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6. การควบคุม น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื อโรค
และพิษจากสัตว์จะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7.  การด้าเนินการกรณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตราย มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือมีเหตุจ้าเป็นเช่นกรณีความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายต่อบุคคล สภาพแวดล้อมหรือ
สาธารณชน เนื่องจากกระบวนการหรือขั นตอนเกี่ยวกับการผลิตน้าเข้าขายน้าผ่านหรือมีไว้ใน
ครอบครองเชื อโรคหรือพิษจากสัตว์ ให้อธิบดีออกค้าสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ได้รับอนุญาตเพ่ือด้าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  

 
4.3.4 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
1. ประมวลกฎหมายอาญา 
การคุ้มครองสัตว์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 วางหลักว่า ผู้ใดกระท้าการทารุณ

ต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ้าเป็น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ561 พฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการทารุณสัตว์ นั นหมายความ
รวมถึงการกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าเพ่ือให้สัตว์ขาดน ้า หรือให้อาหารไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขลักษณะ 
ดังนั น ผู้เลี ยงสัตว์ หากปราศจากการดูแลดังกล่าวอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

2. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติฉบับนี ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระท้าการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งน้า
สัตว์มาเลี ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ทั งในระหว่างการเลี ยงดู 
การขนส่ง การน้าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง  

ค้าว่า “การทารุณกรรม” หมายถึง การกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าใด ๆ ที่ท้าให้สัตว์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมี
ผลท้าให้สัตว์นั นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมี
ผลท้าให้สัตว์นั นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรื อสัตว์ที่
ก้าลังตั งท้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท้างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้
ท้างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ 

                                           
561 อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 
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จากค้านิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการทารุณกรรมสัตว์ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี จึงบัญญัติความหมายของการทารุณกรรมสัตว์เอาไว้กว้าง ๆ โดยจากนิยามดังกล่าว สามารถ
แยกพิจารณาได้ ดังนี 562  

1. การทารุณกรรมอาจเป็นการกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าก็ได้ 
2. การกระท้าตาม ข้อ 1 มีผลให้สัตว์ ได้รับความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ ได้รับ

ความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท้าให้สัตว์นั นตาย และ 
3. การทารุณกรรม ยังหมายรวมถึง การใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่

ก้าลังตั งท้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ 
4. การใช้สัตว์ท้างานจนเกินสมควร หรือ 
5. ใช้ให้ท้างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ  โดยข้อสังเกต 

ค้าว่าอ่อนอายุเป็นค้าที่กว้างเกินไป เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีอายุเฉลี่ยในการด้ารงชีวิตที่ไม่เท่ากัน เช่น 
เสือ 25 ปี ม้า 30 ปี  แมว 15 ปี แพะ 10 ปี เป็นต้น ดังนั นค้าว่าอ่อนอายุของสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่
เท่ากันเช่นกัน เช่น ลูกเสือจะอยู่กับแม่ประมาณ 1-2 ปี ส่วนลูกแพะ หย่านมประมาณ 3 เดือน ดังนั น 
การน้าลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแม่ออกมาแสดงเพ่ือหาผลประโยชน์เป็นการใช้สัตว์อ่อนอายุหรือไม่ และ
สัตว์อ่อนอายุคือสัตว์ที่มีอายุเท่าใด อย่างไรก็ตามในต่างประเทศจะมีการก้าหนดช่วงอายุที่จะแยกออก
จากแม่สัตว์ได้ หากมีการน้าสัตว์ที่อ่อนอายุมาใช้เพ่ือการแสดงจะมีความผิดฐานการทารุณกรรมสัตว์ 
ส่วนในประเทศไทยการใช้ลูกสัตว์ซึ่งอ่อนอายุโดยพรากออกจากแม่สัตว์เพ่ือน้ามาแสดงแสวงหา
ผลประโยชน์ก้าลังได้รับความนิยมทั งจากเด็กและผู้ใหญ่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือในสวนสัตว์ต่าง ๆ 
สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการน้าลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแม่ ออกมาแสดงเพ่ือหา
ผลประโยชน์โดยให้ประชาชนหรือผู้ชมสามารถซื อนมป้อนลูกสัตว์ได้ ไม่ว่าจะเป็นนมลูกเสือ ลูกแพะ 
ลูกแกะ ลูกวัว เป็นต้น  

นอกจากนั นเมื่อพิจารณาจากค้านิยามความหมายของการทารุณกรรมดังกล่าวแล้ว 
ความหมายของการทารุณกรรมสัตว์ค่อนข้างจะกว้าง จึงอาจจะเป็นปัญหาในการพิจารณาตีความและ
การปรับใช้กฎหมายดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่า การกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าใด ๆ ที่ท้าให้
สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ ที่ต้องพิจารณาตามประเภท ชนิด ลักษณะของสัตว์ตัวนั น ๆ ประกอบกับความทุกข์ทรมานทาง
จิตใจนั นยากที่จะพิสูจน์ได้ และมาตรา 20 วางหลักว่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการอันเป็นการทารุณกรรม

                                           
562 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ , “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557,” วารสารนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
44, 2 (มิถุนายน 2558): 542. 
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สัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งค้าว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรนั นเป็นถ้อยค้าที่กว้างมากเช่นกัน เพราะใน
การพิจารณาว่าการใดไม่มีเหตุผลอันสมควรมีลักษณะเป็นการพิจารณาในทางอัตวิสัยอย่างยิ่ง563 และ
หากตีความค้าว่า “โดยไม่มีเหตุอันสมควร” ในทางตรงกันข้าม (Argumentum a Contrario) ก็จะ
ตีความได้ว่า หากการกระท้าใดเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร การกระท้านั นย่อมไม่
ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยค้าไว้ในลักษณะเช่นนี  ท้าให้อาจ
เกิดปัญหาในการตีความได้ เนื่องจาก เป็นการยากท่ีจะก้าหนดได้ว่ากรณีใดบ้างเป็นการกระท้าอันเป็น 
“การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” เช่น การกระท้าที่เป็นการลงโทษสัตว์เลี ยงที่ดุร้าย หรือ
เลี ยงไม่เชื่อง หรือท้าร้ายเจ้าของ จนสัตว์เลี ยงนั นได้รับความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด การกระท้าดังกล่าว
จะถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุสมควรหรือไม่ หรือในบางกรณีที่มีการใช้งานสัตว์เลี ยง หรือ
ฝึกสอนสัตว์อย่างหนัก เมื่อสัตว์ไม่ยอมท้างานหรือไม่ท้าตามสิ่งที่ถูกฝึกสอนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สัตว์จะลงโทษ564  เช่น การถ่ายรูปกับเสือ ผู้คุมเสือจะจัดท่าทางเสือในการถ่ายรูปร่วมกับเสือ ไม่ว่าจะ
เป็นท่าค้ารามหรือท่าทางอิริยาบถต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ด้วยการใช้ไม้ตีบริเวณล้าตัวหรือที่จมูกของเสือ 
ตลอดจนอาจมีการไม่ให้อาหารเมื่อสัตว์ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งคณะฝึกซ้อม หรือกระท้าการอย่างอ่ืนอัน
เป็นการลงโทษจะถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่  

นอกจากนั น กฎหมายยังได้ก้าหนดข้อยกเว้นส้าหรับการกระท้าบางอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นการ
ทารุณกรรมสัตว์565 คือ 

1. การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร ทั งนี  เฉพาะสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
2. การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ้าหน่ายเนื อสัตว์ 
3. การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถ

เยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 
5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
6. การฆ่าในกรณีจ้าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน 

หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 

                                           
563 ศุทธินี อยู่สวัสดิ์ , “ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์: ศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายไทยและอังกฤษ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8, 2 (พฤศจิกายน 
2558): 11. 

564 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 548. 
565 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดแสดงสัตว์ พ.ศ. 2557 
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7. การกระท้าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบอาชีพการสัตวแพทย์ 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท้าได้โดยไม่ต้องขึ นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการ
สัตวแพทย ์

8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์ 

9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 
10. การกระท้าอ่ืนใดที่มีกฎหมายก้าหนดให้สามารถกระท้าได้เป็นการเฉพาะ  
11.  การกระท้าอ่ืนใดที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อสังเกต ส้าหรับการทารุณกรรมสัตว์กับการใช้เพ่ือการแสดงตามพระราชบัญญัตินี มี 2 

ประการ ที่ต้องพิจารณา คือ  
กรณีแรก การน้าสัตว์ไปใช้เพ่ือการแสดงเพียงใดจึงท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานทาง

ร่างกายหรือจิตใจ  
หากเพียงแต่น้าสัตว์ไปแสดงตัวในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ในห้างสรรพสินค้า 

หรือร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่มีเสียงที่ดัง ตลอดจนถูกจับสัมผัส กอด หรือถ่ายรูปตลอดทั งวันจากลูกค้า
ผู้เข้าเยี่ยมชม เช่นนี จะถือว่าถึงขนาดท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานหรือไม่ หรือเพียงแต่ท้าให้สัตว์
ไม่สบายกายไม่สบายใจ เกิดความเครียดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเท่านั น  

หากการน้าสัตว์ไปแสดงในลักษณะดังกล่าวเป็นแต่เพียงท้าให้สัตว์เกิดความเครียดแต่ไม่ถึง
ขนาดทารุณกรรมสัตว์ ก็จะไม่สามารถน้าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาใช้คุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดงสัตว์ได้ 

ส่วนกรณีที่สอง การแสดงสัตว์ ในประเทศไทยนั นเกิดขึ นด้วยกันหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงการต่อสู้สัตว์ เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือความบันเทิง ทั งการพนันขันต่อ การแข่งขัน ตลอดจน
การต่อสู้สัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น  

เมื่อพิจารณาพบปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี  ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ
สัตว์ของไทยและในบางประเทศ ยังคงมีการยอมรับการน้าสัตว์มาแข่งขันกีฬา โดยกฎหมายไทยได้เป็น
ข้อยกเว้นการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การตีไก่หรือการชนไก่ การสู้วัวหรือการชนวั ว 
การกัดปลา การชนควาย เป็นต้น การน้าสัตว์มาแข่งขันในลักษณะเช่นนี ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐาน
ทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 21 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
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สัตว์ พ.ศ. 2557 แต่ในหลาย ๆ ประเทศ ได้ก้าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการน้าสัตว์มาแข่งขันต่อสู้กันแล้ว 
แม้ว่าเดิมจะถือเป็นการกีฬาก็ตาม566  

นอกจากการต่อสู้สัตว์ตามประเพณีท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ในประเทศไทยยังมีการน้าสัตว์ไป
ต่อสู้เพื่อการแสดงในลักษณะความบันเทิง หารายได้ หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้ชมซื อสินค้า เช่น ยาชนิดต่าง ๆ 
โดยการแสดงการต่อสู้ของสัตว์ดังกล่าวนั นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างงูจงอางกับ
พังพอน ซึ่งมีทั งในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่อ่ืน ๆ การกระท้าเช่นนี จะถือว่าเป็นการทารุณกรรม
สัตว์หรือไม่   

ส่วนในต่างประเทศการต่อสู้สัตว์นั นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั งสิ น เช่น กรณีประเทศ
อังกฤษ ได้บัญ ญั ติ ใน  Animal Welfare Act 2006 ผู้ ใดกระท้ าการต่อสู้ สั ต ว์  (Fighting etc.) 
ดังต่อไปนี  ถือว่ากระท้าความผิด  คือ 1) ก่อให้เกิดหรือพยายามให้เกิดการต่อสู้สัตว์ 2) ได้รับเงินจาก
การจัดให้สัตว์ต่อสู้กัน 3) เจตนาโฆษณาเผยแพร่การต่อสู้สัตว์ 4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้สัตว์แก่
ผู้อ่ืนโดยมีเจตนาให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมในการต่อสู้สัตว์ดังกล่าว 5) จัดให้มีหรือยอมรับการวางเดิมพันหรือ
การพนันในการต่อสู้สัตว์ หรือกระท้าการใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 6) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อสู้สัตว์ 7) ครอบครองสิ่งที่ได้รับการออกแบบหรือประยุกต์ขึ นเพ่ือใช้ส้าหรับการสู้สัตว์โดยมีเจตนา
ใช้ในการต่อสู้สัตว์ 8) เก็บสัตว์หรือฝึกสัตว์ส้าหรับใช้ในการต่อสู้สัตว์ 9) เก็บทรัพย์สินใด ๆ ส้าหรับใช้
ในการต่อสู้สัตว์567  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรา 3 จะได้บัญญัตินิยามของการทารุณกรรมไว้แต่ในการพิจารณาว่า
การกระท้าใด ๆ เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่นั น ในทางปฏิบัติอาจต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

                                           
566 ณรงค์ ใจหาญ , “สิทธิของสัตว์: พัฒนาการในกฎหมาย ,” สยามรัฐออนไลน์  (18 

พฤศจิกายน 2559, ค้นวันที่ 16 มกราคม 2561 https://www.siamrath.co.th/n/5396   
567 Section  8 Fighting etc.. (1) A person commits an offence if he—(a)causes 

an animal fight to take place, or attempts to do so; (b)knowingly receives money for 
admission to an animal fight; (c)knowingly publicises a proposed animal fight; 
(d)provides information about an animal fight to another with the intention of 
enabling or encouraging attendance at the fight; (e)makes or accepts a bet on the 
outcome of an animal fight or on the likelihood of anything occurring or not 
occurring in the course of an animal fight; (f)takes part in an animal fight; (g)has in his 
possession anything designed or adapted for use in connection with an animal fight 
with the intention of its being so used;(h)keeps or trains an animal for use for in 
connection with an animal fight; (i)keeps any premises for use for an animal fight. 
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เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่ งมีชีวิตที่ ไม่อาจสื่อสารได้ว่ามีความเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือได้รับความ
กระทบกระเทือนทางใจมากเพียงใด สัตว์แต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างกันทั งทางกายภาพและ
ความรู้สึกทางจิตใจ เช่น สัตว์ใหญ่ย่อมมีความทนต่อการทุบตีมากกว่าสัตว์เล็กหรือสุนัขจะมีอารมณ์
ความรู้สึกผูกพันกับมนุษย์มากกว่าแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่รักอิสระ ดังนั น การปล่อยให้สุนัขพ้นจากความ
รับผิดชอบย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจสุนัขมากกว่าแมว เป็นต้น568 ส่วนในการตีความค้าว่า “ทารุณ
กรรม” นี  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ได้ตั งข้อสังเกตไว้ว่า เพ่ือให้บทบัญญัติในมาตรา 20 นี เกิดผลในทางปฏิบัติ 
และให้มีแนวทางในการตีความว่าการกระท้าใดจะอยู่ในความหมายของค้าว่า “ทารุณกรรรม” หรือไม่ 
ควรพิจารณาโดยค้านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล 5 ประการ ซึ่งเป็นหลักสากลที่ก้าหนดขอบเขต
การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจนและนานาประเทศรับรองเป็นแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ซึ่งหลักการนี  ประกอบไปด้วย 1) ปราศจากการหิว กระหาย และการให้
อาหารที่ไม่ถูกต้อง 2) ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม 3) ปราศจาก
ความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย 4) ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน และ 5) 
ปราศจากการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ ซึ่งการพิจารณาเนื อหาตามค้านิยามและเนื อหาของ
ข้อที่ควรค้านึงดังกล่าว อาจน้าการกระท้าดังต่อไปนี มาประกอบการพิจารณาด้วย คือ 1) เฆี่ยน ทุบตี 
ฟันแทง เผา ลวก หรือกระท้าการอย่างอ่ืนอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้สัตว์เจ็บปวด 2) ให้สัตว์
ท้างานจนเกินสมควรหรือใช้ท้างานอันไม่สมควรแก่ประเภทและสภาพของสัตว์ เพราะสัตว์นั นเจ็บป่วย 
ชรา อ่อนอายุ ใกล้คลอดหรือพิกลพิการ 3) ใช้ยา หรือสารอันตรายต่อสัตว์ ซึ่งมีผลท้าให้เกิดอันตราย
ต่อร่างกายหรือจิตใจ หรือท้าให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมาน 4) ใช้พาหนะที่ไม่เหมาะสมแก่การขนส่งหรือ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ท้าให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมานหรือบาดเจ็บ 5) เก็บหรือกักขังสัตว์ในที่คับแคบให้สัตว์
ได้รับความทุกข์ทรมาน 6) น้าสัตว์ที่เป็นอริกันไว้ในที่เดียวกัน 7) พรากแม่และลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านม
โดยปราศจากความจ้าเป็น 8) ท้าให้สัตว์ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจาการอดอยาก ขาดอาหาร น ้า 
หรือการพักผ่อน 9) เพาะหรือเลี ยงสัตว์โดยไม่ดูแลรักษาเมื่อสัตว์เจ็บป่วย 10) ใช้ยาพิษหรือสารพิษ
หรือวิธีอ่ืนใดให้สัตว์ตายอย่างทุกข์ทรมาน 11) กระท้าการใด ๆ ให้สัตว์ต้องเสียรูปหรือพิการโดยไม่
จ้าเป็น 12) น้าสัตว์มาต่อสู้หรือประลองก้าลังกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 13) 
กระท้าการหรือฆ่าสัตว์หรือท้าร้ายสัตว์โดยลุแก่โทสะ 14) พันธนาการสัตว์เป็นเวลานานเกินความ
จ้าเป็น หรือด้วยเครื่องพันธนาการที่หนักหรือสั นหรือเล็กเกินไปจนสัตว์ต้องได้รับความทุกข์ทรมาน 
15) ใช้สัตว์ท้างานหรือประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 16) ใช้สัตว์ เลือดอุ่นเป็นเหยื่อหรือเป็นอาหาร

                                           
568 ประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 34.  
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สัตว์อ่ืน 17) บริโภคสัตว์ทั งที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะสัตว์เลือดอุ่น 18) สังวาสหรือใช้สัตว์ประกอบ
กามกิจ 19) สนับสนุนหรือมีส่วนให้ผู้อ่ืนกระท้าการทารุณกรรมสัตว์569  

ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว หรือที่เรียกว่าเป็นความผิดอาญา
แผ่นดิน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ เมื่อมีการกระท้าความผิดเกิดขึ น ย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าพนักงาน
ต้ารวจที่ต้องสืบสวนจับกุมตัวผู้กระท้าความผิด ไม่ว่าจะมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษ
ผู้กระท้าผิดหรือไม่ก็ตาม570 เนื่องจากในคดีความผิดอาญาแผ่นดิน กฎหมายมิได้บังคับว่าสอบสวน
จะต้องเริ่มจากค้าร้องทุกข์ ของผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ้านาจสอบสวน ดังนั น ใน
ความผิดดังกล่าวแม้จะมีเพียงค้ากล่าวโทษ พนักงานสอบสวนก็มีอ้านาจสอบสวนได้571  

โทษส้าหรับความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ได้ก้าหนดว่าผู้ใดกระท้าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั ง
จ้าทั งปรับ572  
 

4.4 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

4.4.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 382 วางหลักว่า ผู้ใดใช้ให้สัตว์ท้างานจนเกินสมควร หรือใช้

ให้ท้างานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ573 ซึ่งเป็นการรับรองสิทธิในชีวิตของสัตว์
ในเบื องต้นไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคภัย  

การควบคุมสัตว์อันตรายหรือสัตว์ดุร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 กล่าวว่า 
ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั นเที่ยวไปโดยล้าพังในประการที่อาจท้า
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั งจ้าทั งปรับ บทบัญญัตินี เขียนขึ นและบังคับใช้มา ตั งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยได้รับการแก้ไข

                                           
569 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 545-546. 
570 ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 781/2543 
571 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 551. 
572 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
573 อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 
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เพ่ิมเติมอัตราโทษปรับจากปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเป็นปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกับมาตรา 
381 และมาตรา 382 ซึ่งบทบัญญัตินี เน้นการคุ้มครองป้องกันบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่อาจถูกสัตว์
ดุหรือสัตว์ร้ายกระท้าอันตรายเท่านั น  

การน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาแสดงในปัจจุบันมีทั งสัตว์พื นเมือง สัตว์ต่างถิ่น สัตว์ป่า หรือสัตว์
อันตรายรวมอยู่ด้วย เช่น งู ดังนั นต้องมีการควบคุมดูแลสัตว์อันตรายให้ถูกต้อง หากปล่อยปละละเลย
ท้าให้สัตว์อันตรายหรือดุร้ายหลุดออกไปท้าอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน อาจมีโทษตามมาตรา 
377 แห่งประมวลกฎหมายอาญา574  

 
4.4.2 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ หมายถึง การเลี ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่

เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน ้าอย่างเพียงพอ575 โดยเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้อง
ด้าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด576 
 “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 ได้ออกตาม
ความในมาตรา 22 ดังกล่าว โดยใน ข้อ 4 ก้าหนดว่าสัตว์ที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองต้องด้าเนินการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี  

1. จัดให้สัตว์ได้รับอาหารและน ้าในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมแก่ประเภท ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ ในกรณีเลี ยงสัตว์เป็นกลุ่มควรแน่ใจว่าสัตว์แต่ละตัวได้รับอาหารและ
น ้าอย่างท่ัวถึง  

2. จัดให้สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด้าเนินชีวิตและความปลอดภัยของสัตว์ 

                                           
574 สุภัทรา เจริญวุฒิ , มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 
2558), หน้า 44. 

575 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
576 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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3. จัดให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการให้การควบคุมป้องกันโรคท่ีเหมาะสม และให้
การรักษาเมื่อสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า 

4. จัดการไม่ให้สัตว์ได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานโดยไม่มีเหตุผล
อันควร  

5. จัดให้สัตว์ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินชีวิต
และพลานามัยของสัตว์ 
 เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามประกาศนี  และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามประเภท ชนิดของสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศก้าหนด577  
 กรณีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์นี มีข้อสังเกตว่า ร่าง
ประกาศเดิมมีข้อก้าหนดหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ด้วยว่าต้องดูแลไม่ให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน 
และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นกระท้าการทุกข์ทรมานสัตว์ของตน ดังต่อไปนี   
 1. ไม่ให้มีการน้าสัตว์ไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมซึ่งอาจมีผลให้สัตว์ได้รับ
บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน เสียชีวิต หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสวัสดิภาพสัตว์  
 2. ไม่ให้มีการถอดเล็บ ถอดเขี ยว ตัดเขี ยว ตัดเส้นเสียง หรืออวัยวะอ่ืนของสัตว์ เว้นแต่
กระท้าโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ด้วยเหตุผลทางสุขภาพของสัตว์ 
 3. ไม่ให้มีการใช้สารอันตราย สารมึนเมา หรือสิ่งเสพติดกับสัตว์ เว้นแต่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือสุขภาพของสัตว์เอง  
 4. ไม่ให้มีการน้าสัตว์ที่มีแนวโน้มจะท้าอันตรายกันมาไว้รวมกันหรือใกล้เคียงกัน  
 5. ไม่ให้สัตว์ที่จ้าเป็นต้องจ้ากัดความเคลื่อนไหวได้รับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน ไม่
กักขังในที่คับแคบหรือผูกล่ามสัตว์ด้วยเครื่องพันธนาการท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นระยะเวลานานเกินควร
เว้นแต่เพ่ือการปฏิบัติต่อสัตว์ตามหลักวิชาชีพการสัตวแพทย์  
 6. ไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่ท้าให้สัตว์ต้องได้รับความทุกข์ทรมานหรือบาดเจ็บในการฝึกสอน
หรือควบคุมสัตว์ และไม่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้อดน ้าหรืออาหาร  
 7. กรณีที่เจ้าของสัตว์ที่ไม่สามารถดูแลสัตว์ของตนได้ ต้องจัดให้มีบุคคลที่เหมาะสมมาดูแล
แทน เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  
 8. กรณีบุคคลที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปีครอบครองสัตว์ ผู้ปกครองต้องก้ากับดูแลให้มีการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามประกาศนี   
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 แต่หน้าที่ดังกล่าวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2561 กลับไม่พบหน้าที่ดังกล่าว 
 ดังนั น จึงเห็นได้ว่าการน้าสัตว์เลี ยงมาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ที่นั นจะได้รับการจัดสวัสดิภาพ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี  ได้แก่ (1) สัตว์ที่โดยปกติเลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน กล่าวคือ สัตว์เลี ยงที่
มนุษย์น้ามาเลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน ซึ่งหมายถึง สุนัขและแมวเท่านั น ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืนที่มนุษย์น้ามา
เลี ยง เช่น กระต่าย ปลา นก โดยสภาพธรรมชาติยังคงด้ารงชีวิตตามสภาพของสัตว์ป่าแต่ดั งเดิม แม้
ปลาชนิดนั นจะไม่เคยด้ารงชีวิตอยู่ในแหล่งน ้าธรรมชาติมาก่อนเลยก็ตาม 578 (2) สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้งาน 
เช่น เพ่ือใช้เป็นพาหนะ อาทิ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ท้าหรือต้องท้าตั๋วรูปพรรณตามมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 (3) สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร แบ่งออกเป็น 
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ได้แก่ วัว หมู แกะ แพะ กระบือ ส่วนสัตว์ปีก ได้แก่ เนื อไก่ เนื อเป็ด เนื อห่าน 
เนื อนก และสัตว์น ้าได้แก่ ปลา กุ้ง ปู หอย หมึก และ (4) สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดง ยังไม่มีนิยาม
ความหมายที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการอุดช่องว่างจากความหมายของค้าว่าสัตว์ดังกล่าว 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ จึงก้าหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ คือสัตว์ที่ด้ารงชีวิตอยู่
ในสภาพแวดล้อมโดยไม่จ้าเป็นต้องได้รับการเลี ยงดูจากมนุษย์ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี 
ด้วย แต่ในปัจจุบันสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศชนิดของสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติออกมาแล้ว 5 ชนิดดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น 
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บทท่ี 5 
 

วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสตัว์ 
จากการน ามาแสดงของต่างประเทศกับไทย 

 ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการคุ้มครองสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
ของต่างประเทศเปรียบเทียบกับไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดท้าบทสรุปและข้อเสนอแนะนั น 
ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ตั งแต่ประเด็นสถานภาพของสัตว์และการจ้ากัดสิทธิ
เสรีภาพในการน้าสัตว์มาแสดง ซึ่งประกอบไปด้วยสถานภาพของสัตว์ในระบบกฎหมายไทย ปัญหา
การน้าสัตว์มาแสดงและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการน้า
สัตว์มาแสดง ส่วนต่อมาที่มีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาวิเคราะห์คือด้านใบอนุญาตให้น้าสัตว์มา
แสดงในประเด็นข้อกฎหมายของต่างประเทศเปรียบเทียบกับไทย ตั งแต่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายใน
การขอใบอนุญาตน้าสัตว์มาแสดง ไม่ว่าจะเป็นนิยามความหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสมบั ติของผู้ขอ
ใบอนุญาต ไปจนถึงการยื่นค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอ ส่วนต่อมาคือด้านเงื่อนไขการออก
ใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดแสดงสัตว์ การพักใช้และการเพิก
ถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์ค้าสั่ง และมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงของต่างประเทศ ตั งแต่ด้านโภชนการอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและภาพแวดล้อม ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ ดังต่อไปนี   
  

5.1 สถานภาพของสัตว์และการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการน าสัตว์มาแสดง 

5.1.1 สถานภาพของสัตว์ในระบบกฎหมายของต่างเทศและไทย 
ในอดีตจนถึงศตวรรษที่สิบหกในสังคมตะวันตกมองว่าสัตว์เลี ยงเป็นเพียง “สิ่งของ” ของ

มนุษย์ที่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเลี ยงไว้เพ่ือเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือ
ซื อ ขาย ท้าลายเมื่อหมดประโยชน์ หรือน้าไปแสดงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ แต่ต่อมาในช่วงศตวรรษที่
สิบเจ็ดแนวคิดด้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์ (Animal 
Rights) เริ่มเกิดขึ นและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เห็นว่าเราควรพิจารณาถึงสิทธิสัตว์โดยพิจารณา
ว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพในการรับรู้และมีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ 
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มนุษย์จึงต้องเคารพสิทธิสัตว์ โดยสิทธิสัตว์นี ไม่สามารถแยกออกจากการเคารพมนุษย์ด้วยกัน โดย
หลักสิทธิสัตว์มีหลักการที่ส้าคัญ ๆ ดังนี 579 สัตว์ทุกตัวที่เกิดมามีความเท่ากันและมีสิทธิในการ
ด้ารงชีวิต และได้รับความเคารพจากมนุษย์  ทั งมนุษย์มีสถานะเช่นเดียวกับสัตว์ ดังนั นมนุษย์จึงไม่มี
สิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั น หากกระท้า ก็เท่ากับว่าเป็นการละเมิดสิทธิสัตว์นี  โดยสัตว์ทุก
ตัวมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาและได้รับการคุ้มครองที่ดี ในกรณีเป็นสัตว์บ้านคือสัตว์ทุกตัวที่อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ต้องให้สัตว์สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติของสายพันธุ์ และสัตว์สหาย
ทุกตัวที่มนุษย์เลี ยงไว้ต้องมีชีวิตและอายุยืนตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี  อีกทั งการทอดทิ งสัตว์เป็น
การกระท้าที่โหดร้าย ทั งหลักสิทธิสัตว์นั นไม่เห็นด้วยกับการใช้งานสัตว์ป่า แม้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษาก็ตาม เพราะสัตว์ป่ามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และหลักสิทธิก็ยัง
ไม่เห็นด้วยกับการใช้สัตว์ในการทดลองเพราะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจแก่สัตว์ 
แม้จะเป็นการทดลองส้าหรับทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การค้าหรือการทดลองเพ่ือมีวัตถุประสงค์
อย่างอ่ืนก็ตาม ควรเลือกใช้วิธีการอ่ืนทดแทน อย่างไรก็ตามหลักสิทธิสัตว์ในยุคปัจจุบันแม้จะไม่เห็น
ด้วยกับการใช้ประโยชน์จากสัตว์ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้สัตว์เพ่ือเป็นอาหารดังเช่นแนวความคิดสิทธิ
สัตว์ในอดีต ซึ่งเห็นได้จาก ข้อ 9 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิสัตว์ซึ่งก้าหนดว่าสัตว์ที่เลี ยงไว้เพ่ือเป็น
อาหาร ต้องให้น ้า ให้อาหารที่เพียงพอ และการจัดการขนส่งและถูกฆ่าโดยไม่ต้องกลัวหรือเจ็บปวด 
และห้ามกระท้าทารุณโหดร้ายกับสัตว์ แต่ถ้าความตายของสัตว์เป็นสิ่งที่จ้าเป็น สิ่งนี ควรเกิดขึ นอย่าง
ฉับพลันและปราศจากความกลัวหรือความเจ็บปวด และหลักสิทธิสัตว์ในปัจจุบันยังก้าหนดด้านการใช้
สัตว์เพ่ือท้างานด้วยว่าจะต้องท้างานได้ภายในระยะเวลาที่จ้ากัด และก็ต้องไม่ใช้สัตว์จนหมดแรง 
ตลอดจนต้องจัดให้สัตว์เหล่านั นมีอาหารเพียงพอและได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ และหากเป็นการน้า
สัตว์ไปใช้เพ่ือการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ห้ามมีฉากที่ใช้ความรุนแรงแก่สัตว์เว้นแต่เป็นการแสดง
เพ่ือแสดงถึงสิทธิสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามหลักสิทธิสัตว์ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง
ของมนุษย์ ดังนั นการน้าสัตว์ไปจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นละครสัตว์ การแสดงความสามารถของสัตว์ การ
กีฬาที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือการน้าสัตว์ไปแสดงตัวในแบบต่างๆ ล้วนเป็นการแสดงสัตว์เพ่ือความบันเทิง 
นันทนาการของมนุษย์ทั งสิ น เป็นการใช้สัตว์ที่ไม่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของสัตว์ ซึ่งขัดกับหลักสิทธิสัตว์ 
และในข้อสุดท้ายของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิสัตว์ก้าหนดว่า สิทธิสัตว์ต้องได้รับการปกป้องตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชน  

จากแนวคิดด้านสิทธิสัตว์จึงเห็นได้ว่ายังไม่ยอมรับการใช้สัตว์แสดงหรือโชว์เพ่ือความบันเทิง 
โดยเฉพาะสัตว์ป่า ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใช้สัตว์ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีการน้าสัตว์

                                           
579 Universal Declaration of Animal Rights 
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มาใช้ประโยชน์ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบต่าง ๆ มากมายและมีมาอย่างยาวนานกว่าพันปี580  
จากแนวคิดสิทธิสัตว์นี จึงแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถสร้างหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแลและควบคุม
พฤติกรรมการใช้สัตว์เพ่ือการแสดงของมนุษย์ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับสวั สดิ
ภาพของสัตว์ (Animals Welfare) ที่เห็นว่ามนุษย์และสัตว์ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย
มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในการ
แสดงเพ่ือการพาณิชย์ด้วย แต่การใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั นต้องตั งอยู่บนหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มนุษย์ควรมีให้แก่สัตว์ จากแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวท้าให้เกิดองค์ประกอบในการ
จัดการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ได้แก่ 1) ปราศจากความหิว 
กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง 2) ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะ
แวดล้อม 3) ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย 4) ปราศจากความกลัวและความทุกข์
ทรมาน และ 5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์  ดังนั นแนวคิดด้านการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จึงมีลักษณะเป็นรูปธรรม และในการน้ามาบังคับใช้เพ่ือคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากมุมมองด้านสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าว ในสังคมตะวันตกที่มองเรื่องสิทธิสัตว์
และสวัสดิภาพของสัตว์เป็นส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัตว์เพ่ือเป็นอาหาร การใช้สัตว์เพ่ือการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การใช้สัตว์ในการแสดงเพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์ ในสังคมตะวันตกมอง
ว่าสัตว์เหล่านั นเป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึก ดังนั นจึงออกมาตรการทางกฎหมายโดยค้านึงถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว์เป็นส้าคัญท้าให้สัตว์ได้รับความเคารพด้านสิทธิสัตว์ด้วย ซึ่งเห็นได้จากบางประเทศได้มีการ
รับรองสิทธิสัตว์ไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสวีเดน 
และในบางประเทศยังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง อาทิ เยอรมนี มาตรา 90a วางหลักว่า สัตว์
ไม่ใช่ทรัพย์ สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการทางกฎหมายพิเศษ ตราบที่ไม่มีบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน 
ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยทรัพย์บังคับแก่สัตว์ตามกรณีที่ต้องตรงกัน กล่าวคือประเทศ
เยอรมนีให้การรับรองสิทธิสัตว์ โดยรับรองว่าสัตว์ไม่ใช่ทรัพย์ของมนุษย์ เป็นการรับรองสถานะทาง
จริยธรรมของสัตว์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีต่อสัตว์ของเยอรมนี และจากมุมมองด้านสวัสดิภาพของสัตว์จากการน้ามาแสดงจึงท้าให้
บางประเทศออกกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสัตว์จากการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรง เช่น 
รัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลีย ได้ออกพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 (Exhibited Animals Act 
2015) ส่วนสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Act 1966) เป็นหลัก และมี

                                           
580 “Circus; Theatrical Entertainment,” In Encyclopedia Britannica, Retrieved 

May 3, 2018 from https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment  
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ระเบียบในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animals Welfare Regulation) ส่วนประเทศอังกฤษ นอกจากจะ
มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Act 2006)  และยังมีกฎหมายส้าหรับการก้ากับดูแล
สัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง คือ The Performing Animals (Regulation) Act 1925 และ 
Riding Establishments Act 1964 and 1970 เป็นต้น จากการศึกษาความเป็นมาดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าสิทธิสัตว์ไม่อาจเกิดขึ นได้โดยตัวของมันเอง แต่สิทธิสัตว์เป็นประโยชน์ที่มนุษย์ให้กับสัตว์ในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิภาพการน้าสัตว์มาแสดงก็ท้าให้สัตว์ได้รับประโยชน์ด้านสิทธิขั น
พื นฐาน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางร่างกายที่มนุษย์ไม่สามารถท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน 
บาดเจ็บ ทั งกายและใจได้ ตลอดจนได้รับสิทธิขั นพื นฐานด้านอาหาร น ้า ที่อยู่อาศัย และการรักษาโรค 
ดังนั นการจัดสวัสดิภาพที่ดีให้แก่สัตว์ย่อมเป็นการเคารพหลักสิทธิสัตว์เช่นกัน 

ในขณะที่ไทยอาจกล่าวได้ว่า เริ่มรู้จักค้าว่าสิทธิสัตว์เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าไทยไม่ได้ให้ความส้าคัญกับสิทธิสัตว์ แต่ในทางกลับกันเมื่อศึกษาถึงประเพณี วัฒนธรรม และหลัก
ค้าสอนทางศาสนาแล้วพบว่า แนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์กลับฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยผ่านหลักค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยเห็นได้จากผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อว่าสัตว์เป็นสิ่ งมีชีวิต มีจิตวิญญาณ มี
จิตใจเช่นเดียวกับมนุษย์มากว่า 2,000 ปีที่แล้ว ในขณะที่ทางตะวันตกที่เพ่ิงค้นพบทางวิทยาศาสตร์ว่า 
สัตว์มีชีวิต มีจิตใจและมีความรู้สึกเจ็บปวด และทุกข์ทรมานได้เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงได้เกิดแนวคิด
เรื่องสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ขึ นอย่างชัดเจนในศตวรรษที่ 20 ทั งหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนา
ยังมีข้อก้าหนดให้มนุษย์มีความเมตตากรุณา และยังมีศีลห้า ซึ่งมีข้อก้าหนดให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตทั งปวง รวมถึงการท้าร้ายสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกัน ดังนั น เมื่อคนในสังคมสมัยก่อนยังมีความเชื่อ
และยึดมั่นในหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงไม่จ้าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายออกมาห้ามกระท้า
ทารุณกรรมสัตว์หรือท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามจาก
แนวทางของการบัญญัติกฎหมายในไทยไม่ได้เกิดจากประเพณีวัฒนธรรมและหลักค้าสอนทางศาสนาที่
มีพัฒนาการนับพันปีดังเช่นกฎหมายของประเทศอังกฤษ แต่เกิดจากปฏิรูประบบกฎหมายและระบบ
การเมืองการปกครองครั งใหญ่ สมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2435 ที่ได้ทรงว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและมีการจัดท้ากฎหมายขึ นตามแบบ
ตะวันตก โดยทรงเลือกด้าเนินการตามแนวทางของระบบกฎหมายภาคพื นยุโรป (Civil Law)581 ดังนั น
กฎหมายในไทยจึงมีลักษณะดังเช่นกฎหมายของตะวันตกในอดีตคือมองว่าสัตว์เป็นทรัยพ์สินของ
มนุษย์ ซึ่งเห็นได้จากกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาให้มีลักษณะคุ้มครองมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เป็นส้าคัญ 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 

                                           
581 ภูริชญา วัฒนรุ่ง, หลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 

2552), หน้า 240. 
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2557 ดังนั น จึงถือได้ว่ามุมมองด้านสิทธิสัตว์ของไทยตามกฎหมายก็เปลี่ยนไป โดยค้านึงถึงสิทธิและ
สวัสดิภาพของสัตว์เป็นส้าคัญเช่นกัน แต่เนื่องจากกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ของไทยเกิดขึ นเพียงไม่ก่ีปีที่
ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ นมากว่า 50 ปี ในขณะ
ที่ประเทศอังกฤษประมาณ 48 ปี ส่วนออสเตรเลียมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์มากว่า 30 ปี เป็นต้น ดังนั น
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 อาจจะยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดงที่ชัดเจนดังเช่นในต่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี ผู้ศึกษา
จะได้วิเคราะห์ในข้อต่อๆไป 

 
5.1.2 ปัญหาการน าสัตว์มาแสดง  
การน้าสัตว์มาแสดงในปัจจุบันพบว่ามีหลายรูปแบบ ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2.1.2.2 หากมี

การน้าสัตว์มาจัดแสดงแล้ว ไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมในด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสวัสดิภาพของสัตว์ ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี  

5.1.2.1  ปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
สัตว์เลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้านนั นแตกต่างจากสัตว์เลี ยงไว้เพ่ือใช้ในการแสดง เพราะ

สัตว์บ้านไม่ต้องพบปะหรือถูกสัมผัสจากผู้คนมากมาย ไม่ต้องแสดงท่าทีที่ผิดธรรมชาติ สามารถหลบ
หรือพักจากผู้คนเมื่อใดก็ได้ตามต้องการและไม่ถูกใช้ในการแสวงหาประโยชน์หรือก้าไร ดังนั นจึงเห็น
ได้ว่าสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดงมีลักษณะตรงกันข้ามกับสัตว์บ้านเพราะต้องท้างานในการแสดงใน
แบบต่างๆ และหากไม่มีการจัดการดูแลสัตว์แสดงเหล่านั นให้ถูกต้องอาจส่งผลต่อสวัสดิภาพของสั ตว์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและสถานที่แสดง ตลอดจนด้านสุขภาพของสัตว์ 
ดังต่อไปนี  

1)  โภชนาการอาหาร 
เนื่องจากการน้าสัตว์มาจัดแสดงมีหลายรูปแบบ และกิจกรรมหนึ่งที่มักพบ

เห็นในสถานที่แสดงสัตว์ คือ กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ โดยอาหารที่ให้แก่สัตว์หรือการหลอกล่อให้
สัตว์เข้ามาใกล้ด้วยการให้อาหาร เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าอาหารเหล่านั นมีโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์
หรือไม่ ตลอดจนปริมาณด้านการให้อาหารแก่สัตว์มีการควบคุมเพ่ือป้องกันโรคอ้วนหรือไม่ อาทิ ถ้ามี
ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวจ้านวนมากก็จะมีการให้อาหารที่มาก เช่นนี เป็นการให้อาหารมากเกินไปอาจ
ส่งผลให้สัตว์อ้วนได้ แต่หากสถานที่ใดมีผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวน้อย ผู้จัดแสดงสัตว์ได้มีการให้อาหาร
เสริม ให้เพียงพอแก่สัตว์หรือไม่ โดยบางครั งพบว่ากิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์เหล่านี ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารสัตว์ เช่นมีการอนุญาตให้มีการให้อาหารสัตว์ตลอดทั งวัน หรือสถานที่
แสดงสัตว์บางแห่งมีการจ้ากัดด้านอาหารและน ้าในเวลาแสดง ตลอดจนสถานที่ที่มีการน้าสัตว์ไปจัด
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แสดงตัวไว้ในเป็นร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มเหล่านั นมีการป้องกันการให้อาหารหรือเครื่องดื่มของ
ลูกค้าแก่สัตว์เหรือไม่ เพราะสัตว์แต่ละชนิดอาจไม่สามารถกินอาหารที่ลูกค้ากินได้ เช่นแมวไม่สามารถ
ให้กินช็อกโกแลตได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ 

2)  สถานที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในการน้าสัตว์มาแสดง 
ปัญหาด้านสถานที่ในการน้าสัตว์มาแสดงก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบมาก

เพราะการน้าสัตว์มาแสดงในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น
การน้าสัตว์มาไว้ในห้องแอร์ซึ่งไม่ใช่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น  คาเฟ่สัตว์ หรือน้ามาจัดแสดง
นิทรรศการในห้างสรรพสินค้าซึ่งนอกจากอยู่ในแอร์ตลอดทั งวัน ทั งสัตว์ต้องพบกับเสียงที่ดังทั งจาก
ผู้คนมากมายและจากเครื่องขยายเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี ไม่ใช่สภาพแวดล้อมตามปกติของสัตว์ ย่อมสร้าง
ความตื่นกลัว ความเสียดให้แก่สัตว์ ทั งสถานที่แสดงและสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์บางแห่งก็คับแคบไม่
เหมาะกับชนิดของสายพันธุ์ เช่น การน้าแร็กคูน เมียร์แคต แมวป่าคาราคัล แมวป่าเซอร์วัล ซึ่งเป็น
สัตว์ป่าที่มีความต้องการด้านพื นที่ในการแสดงพฤติการณ์ตามธรรมชาติ แต่พบว่ามีการน้ามาขังไว้ใน
ห้องสี่เหลี่ยมขนาด 3 เมตร คูณ 2 เมตรหรือบางแห่งก็เล็กกว่านั น โดยสัตว์เหล่านั นไม่เคยได้สัมผัส
หรือวิ่งบนดินที่มีต้นไม้ต้นหญ้าตามธรรมชาติของสัตว์ป่าตลอดทั งวัน ตลอดทั งเดือน หรือบางตัวก็
ตลอดชีวิตของสัตว์เหล่านั น ซึ่งสิ่งเหล่านี มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างแน่นอน 
เช่น กรณีข่าวของสวนสัตว์พาต้าที่จัดแสดงสัตว์อยู่ในอาคารซึ่งไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์
ป่า เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการทั งด้านขนาดพื นที่และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั นการน้าสัตว์มาขังไว้ในสถานที่คับแคบ หรือการล่ามโซ่หรือผูกมัดสัตว์ไว้เพ่ือ
จุดประสงค์ของการแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหล่านั นเป็นที่น่าสังเกตว่ามีความเหมาะสมกับสัตว์แล้ว
หรือไม่ หรือกรณีการน้าสัตว์ไปจัดแสดงในห้องหรือสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์ โดยไม่มีการจัดการให้มี
การระบายอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประส่งทั งจากมูลสัตว์และกลิ่นตัวสัตว์ ตลอดจน
หากเป็นการน้าสัตว์ไปแสดงในห้องหรือในอาคารควรจัดให้สัตว์ได้รับแสงสว่างทั งจากแสงธรรมชาติ
หรือแสงเทียมท่ีเหมาะสมกับสัตว์ เพราะสิ่งเหล่านี ล้วนส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ 

นอกจากนั นหากมีการน้าสัตว์ไปจัดแสดงกลางแจ้งต้องมีที่ก้าบังจาก
แสงแดด ลม และฝน ที่เพียงพอต่อสัตว์ทุกตัวเพ่ือปกป้องสัตว์จากสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่อย่างไรก็
ตามการน้าสัตว์มาแสดงกลางแจ้งต้องค้านึงถึงชนิดและประเภทของสัตว์ด้วยว่าหากน้ามาจัดแสดง
กลางแจ้งแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์หรือหากมีการจัดสัตว์เหล่านั นกลางแจ้งต้องมี
วิธีการในการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี เช่นหากเป็นสัตว์ขนหนาก็ควรมีการตัดแต่งขนให้เหมาะสม  
เป็นต้น 
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3)  สุขภาพของสัตว์และความปลอดภัยของสัตว์ 
ปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงเกิดได้จากหลายด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดหรือตามค้าแนะน้าของ
สัตวแพทย์ และปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์ยังอาจเกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อ
บาดเจ็บหรือป่วยอย่างทันท่วงที่ท้าให้สัตว์เกิดโรคติดต่อและแพร่กระจายโรคไปยังสัตว์อ่ืน แต่ที่พบ
เห็นและชัดเจนคือปัญหาด้านกิจกรรมที่ใช้กับสัตว์ไม่เหมาะสมกับชนิดประเภท หรืออายุของสัตว์ 
ก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์เช่น กิจกรรมที่อนุญาตให้ผู้ชมสามารถสัมผัสสัตว์ได้อย่างไม่มีการควบคุม  

การอนุญาตให้ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับสัตว์ กอดสัตว์ เล่น
กับสัตว์ได้ตลอดเวลาที่แสดงตัวหรือโชว์ตัว โดยไม่มีการจัดเวลาพักให้แก่สัตว์หรือไม่มีการจัดมุมให้สัตว์
ได้พักหรือหลบตัวจากผู้คนเมื่อเกิดอาการเมื่อยล้า โดยเฉพาะสัตว์ป่าซึ่งมีพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ไม่
คุน้ชินกับมนุษย์ หรือแม้แต่ลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมแม่ ดังนั นการจับหรือการสัมผัสกับสัตว์เหล่านั นอาจ
เป็นการเพ่ิมความเครียดและส่งผลกระทบท้าให้สัตว์มีสุขภาพไม่แข็งแรง และอาจน้ามาซึ่งการเป็น
พาหะของโรคชนิดต่าง ๆ ได้ 

การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ อีกหนึ่งกิจกรรมที่พบจากการน้าสัตว์มาแสดงตัวคือ
การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์หรือที่เรียกว่าการเซลฟ่ีสัตว์เพ่ือแชร์ลงในโซเชียล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ดูเหมือน
สัตว์จะไม่ได้รับอันตราย แต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญและนักส้ารวจ พบว่า
สถานที่ท่องเที่ยว มักจะมีการน้าสัตว์มาจัดแสดงไว้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปร่วมกับสัตว์โดย
ไม่ค้านึงถึงอันตรายของสัตว์  โดยพบว่า 54% ของสถานที่ท่องเที่ยว 249 แห่งที่พบบนอินเทอร์เน็ต 
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสัตว์ป่า เช่น การอุ้มสัตว์เพ่ือถ่ายรูปได้ 35% 
ใช้อาหารล่อสัตว์ และ 11% น้าเสนอกิจกรรมว่ายน ้ากับสัตว์ โดยสัตว์ที่ถูกพบในสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น สลอธ จระเข้เคแมน งูยักษ์อนาคอนดา และสัตว์อ่ืน ๆ อีกมากมาย และสัตว์เหล่านี ต้องถูกท้าร้าย
เพ่ือให้พวกมันเชื่อง เพ่ือสามารถถ่ายรูปอย่าง “ไม่เป็นอันตราย” แก่นักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ไม่ถูก
ถ่ายทอดบนภาพ คือ สัตว์เหล่านี จะถูกพรากจากแม่ของมันตั งแต่ยังเล็ก และถูกขังไว้ในสถานที่คับ
แคบ โดยบางแห่งยังสกปรก โดยรายงานวิจัยฉบับดังกล่าวสรุปว่า การถ่ายรูปกับสัตว์ไม่ใช่การท้า
ทารุณกรรมสัตว์ แต่ “ไม่ดี” คือ ภาพที่สัตว์ป่าถูกอุ้ม สัมผัส ถูกผูกมัด หรือใช้อาหารล่อเพ่ือ
จุดประสงค์ในการถ่ายภาพ แต่การถ่ายภาพ “ดี” ถ้านักท่องเที่ยวมีความสุขกับการเที่ยวชมสัตว์ป่า
หรือสถานที่ที่เหมาะสม เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หรือศูนย์ช่วยเหลือที่มีการป้องกันคุ้มครองสัตว์
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ป่าอย่างถูกต้องเพ่ือให้สัตว์สามารถมีชีวิตรอดจากการทุกข์ทรมานไม่สบายกายไม่สบายใจจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้582 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวท้าขึ นที่ในประเทศบราซิล และประเทศเปรู  

ทั งนี การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของไทยก็มีเช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปร่วมกับเสือหรือลูกเสือ เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 5.1  ถ่ายรูปร่วมกับสลอธ583 

 

                                           
582 World Animal Protection, A Close up on Cruelty: the Harmful Impact of 

Wildlife Selfies in the Amazon, Retrieved May 3, 2018 from https://www.world 
animalprotection.or.th/report/close-cruelty/edm.  

583 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก, เจาะลึกถึงความทุกข์ทรมาน, ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
จาก https://www.worldanimalprotection.or.th/report/close-cruelty/edm  
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ภาพที่ 5.2  ถ่ายรูปร่วมกับเสือ584 
 

กิจกรรมการป้อนนมลูกสัตว์ พบว่าได้รับความนิยามเพ่ิมขึ นในไทยในช่วง  
3 - 4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความน่ารักของลูกสัตว์และเด็กๆสามารถเข้าใกล้ลูกสัตว์ได้เนื่องจากไม่เป็น
อันตราย ท้าให้กิจกรรมนี ได้รับความนิยม ซึ่งลูกสัตว์ที่มักถูกน้ามาใช้ในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นลูกแพะ 
ลูกแกะ ลูกโค หรือแม้แต่ลูกสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่น (Exotic) หรือแม้สัตว์ป่า เช่นลูกเสือ แต่เป็นที่น่า
สังเกตว่าสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมเหล่านี ควรมีการก้าหนดด้านอายุในการน้าออกมาแสดงหรือไม่ เพราะ
การพรากลูกสัตว์จากแม่สัตว์ตั งแต่อายุยังน้อยนั นส่งผลต่อสุขภาพจิตใจทั งของลูกสัตว์และตัวแม่สัตว์ 
และพบว่าการพรากลูกสัตว์ที่อายุน้อยเกินไปมาจัดแสดงท้าให้ลูกสัตว์ป่วยและตายจ้านวนมาก แต่
อย่างไรก็ตามสัตว์แต่ละชนิดมีช่วงระยะเวลาหย่านมหรือระยะเวลาที่สามารถแยกออกจากแม่สัตว์ได้
โดยสร้างความทุกข์ทรมานให้กับลูกสัตว์มากเกินไป ต้องให้ผู้เชียวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์เป็นผู้
พิจารณาเป็นชนิด ๆ ไป 

 

                                           
584 แห่งเดียวในโลก กอดคอยีราฟ ถ่ายรูปได้ ที่ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปราค แอน แคมป์, 

ค้นวันที่  3 พฤษภาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pisakuntala/2013/12/ 
12/entry-1  
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ภาพที่ 5.3  การป้อนนมลูกสัตว์ 
 

การน้าสัตว์ไปแสดงความสามารถ เช่น การแสดงละครลิง ลิงปั่นจักรยาน 
หรือลิงต่อยมวย หรือการแสดงสัตว์ใหญ่ เช่น ช้างไต่เชือก เสือกระโดดลอดห่วงไฟ สิ่งเหล่านี มนุษย์
เรียกว่าการแสดงความสามารถของสัตว์ซึ่งเป็นการแสดง ที่สั ตว์ต้องมีการผ่านการฝึกฝนให้สัตว์
สามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เหมือนมนุษย์หรืออย่างที่มนุษย์ต้องการ ถ้าการฝึกฝนเหล่านี หากไม่
ด้าเนินการให้ถูกต้องอาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือตายได้ อาทิ การฝึกช้างให้ยืนสองขา ซึ่งช้างมี
น ้าหนักตัวมาก ดังนั นการฝึกซึ่งเป็นการกระท้าซ ้า ๆ อาจส่งผลกระทบต่อขาหลังของช้างที่ต้องแบกรับ
น ้าหนักตัวเพ่ิมมากขึ นเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามปกติของช้างในการยืนสองขา 
ตลอดจนเทคนิคในการฝึกสัตว์อาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือทุกข์ทรมานได้ อาทิ การใช้เทคนิคใน
การลงโทษด้วยการให้อดอาหาร หรือการผูกล่าม เฆี่ยนตี แทนที่จะใช้เทคนิคการให้รางวัลเมื่อสัตว์
สามารถแสดงความสามารถเหล่านั นได้ ทั งการน้าสัตว์มาฝึกแสดงมักจะเป็นลูกสัตว์ขนาดเล็ก โดยบ้าง
ตัวก็ยังไม่หย่านมแม่  นอกจากนั นสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการแสดง
จ้านวนหลายรอบต่อวันจนท้าให้สัตว์ไม่มีเวลาพักที่เหมาะสม เช่นนี อาจไม่ถึงขนาดทารุณกรรมตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่ก็ท้าให้สัตว์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานได้เช่นกัน585  

                                           
585 พัฒนะ เรืองใจดี, อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 3 มีนาคม 

2561, การสัมภาษณ์.  
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โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ด้ารงค์ กิตติชัยศรี586 เห็นว่าการน้าสัตว์
เหล่านั นมาแสดงควรต้องพิจารณาถึงชนิดและสายพันธุ์และพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั นด้วยว่ามีความ
เหมาะสมหรือสามารถน้ามาแสดงตัวให้พบปะผู้คนในลักษณะใกล้ชิดได้หรือไม่ เช่น กรณีของสุนัข 
เห็นว่ามีลักษณะและพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ใกล้ชิดกับคนจึงสามารถน้ามาแสดงใกล้ชิดกับคนได้ 
แต่อย่างไรก็ต้องขึ นอยู่กับลักษณะนิสัยของสายพันธุ์สุนัขด้วย โดยการน้าสัตว์มาแสดงต้องค้านึงถึง
หลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นส้าคัญ และต้องมีการจัดเวลาให้สัตว์ได้พักผ่อนที่เพียงพอ เพราะหากสัตว์ถูก
รบกวนและไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพออาจเกิดการเจ็บป่วยได้ ส่วนสัตว์ป่าชนิดใดจะน้ามาแสดงได้
หรือไม่นั น ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมพิจารณาชนิดและสายพันธุ์ก่อนจึงจะสามารถน้าออกมา
แสดงได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยกับการน้าสัตว์ป่าออกมาใช้แสดงเพ่ือการพาณิชย์ เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของสัตว์ป่าไม่ได้มีพฤติกรรมที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เช่นสุนัข หรือแมว ดังนั นการน้าออกมาแสดง
ตัวและยังให้ผู้คนได้สัมผัสจะท้าให้สัตว์เกิดความตื่นกลัวตามสัญชาตญาณสัตว์ป่า ได้รับความเครียด 
ไม่สบายใจซึ่งขัดกับหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจน และสัตว์ป่าที่พบในการน้ามาแสดงตัวดังกล่าว
มักจะเป็นลูกสัตว์ที่มีขนาดเล็กซึ่งยังไม่แสดงพฤติกรรมดุร้ายของความเป็นสัตว์ป่า ดังนั นด้วยความ
แปลกและน่ารักทั งไม่ดุร้ายจึงกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการน้ามาแสดงตัวหรือโชว์ตัวเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าสามารถเล่นกับสัตว์ กอดสัตว์ และถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสมเนื่องจากการจะแยกลูกสัตว์ออกจากแม่ต้องพิจารณาถึงชนิดและสายพันธุ์ตามธรรมชาติว่า
อายุเพียงใดจึงจะเหมาะสม ในส่วนนี อาจต้องตั งคณะกรรมการที่มีความรู้ในหลาย ๆ ด้านเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสัตว์ขึ นมาเช่นเดียวกับการใช้สัตว์ทดลอง 

จากศึกษากฎหมายของออสเตรเลียพบว่ากิจกรรมใดจะใช้หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการแสดงสัตว์ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถท้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร การถ่ายรูป
ร่วมกับสัตว์ เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมและสัญชาตญาณที่แตกต่างกัน โดยบางชนิดอาทิเช่น
สัตว์ป่าอาจยังมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าและอาจตื่นกลัวเมื่อถูกจับหรือสัมผัสซึ่งถือเป็นการสร้าง
ความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ ดังนั นเพ่ือให้ภาครัฐมั่นใจว่าผู้จัดแสดงสัตว์ไม่ใช้กิจกรรมใดในการแสดงที่
อาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายจึงก้าหนดให้มีการขออนุญาตก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจการที่จะใช้กับสัตว์
เพ่ือการแสดงในออสเตรเลียไม่ได้มีลักษณะเสรีภาพที่ผู้เป็นเจ้าของสัตว์จะสามารถท้าได้ แต่รัฐเข้ามา
ควบคุมก้ากับดูแลการใช้สัตว์เหล่านั น โดยพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านั นมีความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละ
สายพันธุ์หรือไม่ และท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือได้รับความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ไม่สบายกายไม่
สบายใจหรือไม่ หากกิจกรรมเหล่านั นส่งผลกระทบต่อสัตว์ก็จะไม่สามารถท้าได้ เมื่อพิจารณาเช่นนี จึง

                                           
586 ด้ารงค์ กิตติชัยศรี, อาจารย์ประจ้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร , มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์, 26 มีนาคม 2561, การสัมภาษณ์. 
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เห็นได้ว่า การน้าสัตว์มาแสดงในออสเตรเลียภาครัฐให้ความส้าคัญกับการจัดสวัสดิภาพที่ดีให้แก่สัตว์
จากการน้ามาแสดง ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพต่อสิทธิสัตว์ และยังเป็นการก้ากับดูแลให้ผู้จัดแสดงสัตว์มี
ความรับผิดชอบต่อสัตว์ด้วย  

ส่วนการน้าสัตว์มาแสดงในไทยปัจจุบันพบว่านี มีรูปแบบต่างๆหลากหลาย
และมีแนวโน้มสูงขึ น ไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตัวหรือโชว์ตัวในสถานประกอบการของตนเพ่ือ
ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามามากขึ นใน อาทิ คาเฟ่สัตว์ หรือการน้าสัตว์ไปจัดแสดงในแบบต่างๆ ในสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ แม้แต่ร้านอาหารข้างถนน หรือการแสดงความสามารถของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นละคร
สัตว์ การแสดงช้าง เสือ งู ตลอดจนรูปแบบการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์มักเลือกใช้สายพันธุ์
แปลกใหม่หรือที่เรียกว่าสัตว์ต่างถิ่น (Exotic) เช่น แร็กคูน เมียร์แคต แมวป่าคาราคัล แมวป่าเซอร์วัล 
เป็นต้น หรือแม้แต่สัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES อาทิ สุนัขจิ งจอกเฟนเนกฟอกซ์ (Fennec Fox) เป็น
ต้น จึงเห็นได้ว่าหากไม่มีการจัดการด้านการน้าสัตว์มาแสดงอย่างเป็นระบบและค้านึงถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว์เป็นส้าคัญ การน้าสัตว์มาแสดงเหล่านั นอาจส่งผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ในด้านต่างๆได้ 

5.1.2.2 ปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชน  
สถานที่แสดงสัตว์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มักจะมีการน้าสัตว์มาจัดแสดงไว้เพ่ือความ
นันทนาการ หรือความบันเทิงกิจกรรมให้ผู้ชม โดยบางแห่งผู้เข้าชมยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสตัวสัตว์โดยตรง การกอด การให้อาหารสัตว์ กิจกรรมขี่ม้า การป้อนนมลูกสัตว์ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่ให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับสัตว์เช่นนี อาจท้าให้เพ่ิม
โอกาสในการติดเชื อโรคและการเจ็บป่วยได้ ทั งยังเป็นปัญหาด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ของผู้ เข้าชม 
โดยเฉพาะเด็ก ๆ ไม่ว่าจะโอกาสเป็นโรคซูโนติก (Zoonotic) หรือโรคอีโคไล (E. Coli) โดย 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และที่
ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาที่ท้าทายงานด้านสาธารณสุขของ
ไทยอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาโรคติดเชื ออุบัติใหม่ ซึ่งกว่า 70% เป็นโรคติดจากสัตว์สู่คน เนื่องจากคน
และสัตว์มีปฏิสัมพันธ์กันจากข้อมูลของส้านักงานระบาดวิทยาพบว่า สัตว์แพร่เชื อสู่คนจนท้าให้เกิด
โรคได้ถึง 271 โรค และที่น่าตกใจคือพบว่า 3 ล้าดับแรกของสัตว์ที่น้าโรคมาสู่คน คือ จากสุนัข 47 
โรค สัตว์ฟันแทะ 44 โรค และการท้าปศุสัตว์ 37 โรค นอกจากนี  เป็นโรคจากแมว 34 โรค ลิง 27 โรค 
สัตว์เลื อยคลานและปลา 20 โรค กระต่าย 17 โรค และนก 15 โรค587 โดยมีผลการวิจัยศึกษา
พฤติกรรมของผู้เข้าชมการแสดงสัตว์ พบว่า เด็ก ๆ 10/13 คน และผู้ใหญ่ 9/13 คน จะใช้มือสัมผัส

                                           
587 “สธ. แฉโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนพุ่ง 271 โรค,” ไทยรัฐออนไลน์ (11 มกราคม 2556), ค้น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/edu/319378  
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กับสัตว์เมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ในพื นที่จัดแสดงสัตว์ และพบว่า เด็ก 7/13 คน และผู้ใหญ่ 4/13 คน ให้
สัตว์เลียมือของตนเมื่ออยู่ในบริเวณจัดแสดงสัตว์ ทั งยังพบพฤติกรรมของเด็กและผู้ใหญ่มักจะดื่มน ้า
และรับประทานอาหารภายในบริเวณพื นที่แสดงสัตว์ 5/13 คน588 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี เป็นสาเหตุแห่ง
การเพิ่มโอกาสในการติดเชื อโรคและการเจ็บป่วยจากโรคสัตว์สู่คนได้ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ของสหรัฐฯ (The Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ได้บันทึกการติดเชื อโรค
จากสัตว์สู่คนในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ที่สาธารณชนเข้าถึงได้ พบว่ามีการระบาดของโรคประมาณ 
150 ครั ง ตั งแต่ปี 1996-2010589 และในช่วงปี 2010 ถึง 2015 มีรายงานไปยัง CDC ว่ามีผู้ติดเชื อถึง 
100 คน590 โดยพบการระบาดของโรคอีโคไล (E. coli 0157; H7) ในงาน North Carolina State 
Fair ในเดือนตุลาคม 2011 ท้าให้มีผู้ป่วยถึง 25 ราย และมีการระบาดของเชื ออีโคไล (E. coli 
0157;H7) ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2009 ที่ Godstone Petting Farm ในประเทศอังกฤษ ท้า
ให้มีผู้ป่วยถึง 93 ราย591 โดยยังมีงานวิจัยพบอีกว่า โรคอีโคไล (E. coli 0157; H7) พบใน แกะ 2.8 
เปอร์เซ็นต์ พบในแพะ 7 เปอร์เซ็นต์ ในโคเนื อ 13.8 เปอร์เซ็นต์ โคนม 5.9 เปอร์เซ็นต์ พบในวัว 3.6 

                                           
588 G. Erdozain, K. Ku Kanich, Chapman B. and D. Powell Observation of 

Public Health Risk Behaviors, Risk Communication and Hand Hygiene at Kansas 
and Missouri Petting Zoos–2010-2011, Retrieved December 27, 2017 from http:// 
krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/15881/PowellZoonosesPubHealth 
2013.pdf;sequence=1 

589 Centers of Disease Control and Prevention (CDC), “Compendium of 
Measures to Prevent Disease Associated with Animals in Public Settings, 2011,” 
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591 G. Griffin, Review of the Major Outbreak of E. coli O157:H7 in Surrey, 
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December 28, 2017 from  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads 
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เปอร์เซ็นต์ และพบในสุกร 5.2 เปอร์เซ็นต์592 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สหรัฐอเมริกา
พบว่าสถานที่และกิจกรรมในการแสดงสัตว์ดังกล่าว สามารถส่งผ่านโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และจาก
สัตว์สู่คนได้ แต่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการท้าความสะอาดมือก่อนและหลังจากเข้าสู่
บริเวณที่จัดแสดงสัตว์593 จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดในการน้าสัตว์ไปจัดแสดงดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ดังนั น ในต่างประเทศจึงให้อ้านาจรัฐในการเข้ามาควบคุม
การน้าสัตว์มาแสดง ตลอดจนก้าหนดหน้าที่ให้ผู้จัดแสดง ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
สถานที่ท้าความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์ ตลอดจนรณรงค์ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้เข้าชมในการท้าความ
สะอาดมือ และให้ความรู้กับประชาชนว่า การสัมผัสสัตว์ที่ดูจะมีสุขภาพที่ดีก็อาจได้รับโรคติดต่อได้ 
เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการด้าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยภาครัฐสามารถท้าได้ด้วยการออกกฎหมายในการให้ อ้านาจ
หน่วยงานภาครัฐในการเข้าก้ากับดูแลตรวจสอบว่าสัตว์ที่น้ามาแสดงเหล่านั นมีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคครบถ้วนหรือไม่ และสัตว์ตัวใดบ้างที่เป็นพาหะในการน้าโรคติดต่อมาสู่คนได้ ในขณะเดียวกันผู้จัด
แสดงต้องติดใบอนุญาตแจ้งให้ประชาชนได้เห็นว่า สถานที่แสดงสัตว์เหล่านั นได้รับการตรวจสอบจาก
รัฐแล้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในการตัดสินใจว่าจะพาเด็ก ๆ เข้าไปใกล้หรือเข้า
ชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่  
 นอกจากปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ดังกล่าวแล้ว ยังพบ
ปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจนส่งผลให้สัตว์เกิด
ความเครียด จนท้าร้ายผู้ชมหรือประชาชนท้าให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี เกิดขึ น
ในไทยมาแล้วนับครั งไม่ถ้วน ดังเช่นกรณีช้างที่ถูกน้ามาแสดงในงานเรื่นเริง หรือตามท้องถนน ซึ่งเป็น
สถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน มีเสียงที่ดังทั งจากผู้คน ยานพานะ ตลอดจนเครื่องขยายเสียงและสภาพ
อากาศที่ร้อนซึ่งสิ่งเหล่านี ไม่ใช่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ปกติของช้าง และอาจจะเนื่องมากการที่
สัตว์ไม่มีรับน ้าหรืออาหารที่เพียงพอท้าให้ช้างเกิดความเครียดและท้าร้ายประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว เป็นต้น  
 
 

                                           
592 James E. Keen Thomas E. Wittum, John R. Dunn, James L. Bono, and Lisa 

M. Durso, “Shiga-toxigenic Escherichia coli O157 in Agricultural Fair Livestock United 
States”, Emerging Infectious Diseases 12, 5 (May 2006): 780-786, Retrieved 
December 28, 2017 From https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/5/05-0984_article 

593 David W. Babcock, op. cit.  
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5.1.2.3 ปัญหาด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
โดยปัจจุบันทั งในไทยและต่างประเทศพบว่ามีปัญหาด้านสัตว์ต่างถิ่น (Exotic) ชนิด

พันธุ์ที่รุกรานระบบนิเวศและเป็นเหตุให้เกิดโรคในสัตว์และพืช ท้าให้ปัญหาดังกล่าวจัดเป็นปัญหา
ส้าคัญอันดับต้น ๆ ที่น้าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (The Ad Hoc Technical 
Expert Group on Gaps and Inconsistencies in the International Regulatory, 2 0 0 5 ) 
ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศได้ให้ความสนใจต่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานมากขึ น และระบุว่า ชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับสองรองจาก
การท้าลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานบางชนิดเคยก่อปัญหาที่ยากต่อ
การแก้ไข และหลายชนิดท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยสิ นเชิง โดยทุกวันนี พบว่ามีสัตว์
ชนิดพันธุ์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ปรากฏในพื นที่ต่าง ๆ ไม่ใช่ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตดั งเดิมที่มีต้นก้าเนิดอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมนั น ๆ (Native) แต่เป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกน้าเข้ามาหรือแพร่กระจายมาจากท่ีอ่ืน ชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นเหล่านี อาจเข้าไปแก่งแย่งอาหาร ที่อยู่อาศัยกับชนิดพันธุ์พื นเมือง หรือผสมพันธุ์กับชนิดพันธุ์
พื นเมือง ท้าให้ได้ลูกผสมที่สามารถอยู่ในระบบนิเวศเหล่านั นได้ดี ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาใหม่และ
ชนิดพันธุ์ลูกผสมอาจมีโอกาสเป็นชนิดพันธุ์เด่นในระบบนิเวศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ล่า หรือมีตัวควบคุม
ตามธรรมชาติน้อย ส่งผลต่อสายใยอาหารของระบบนิเวศ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ
นิเวศ และอาจน้าไปสู่การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์พื นเมือง นอกจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะมีผลต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลต่อมนุษย์ ทั งทางด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย เนื่องจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานบางชนิดเป็นศัตรูพืช โรคสัตว์ 
เกษตรกรมักใช้สารเคมีในการควบคุมและก้าจัด ซึ่งสารเคมีเหล่านี มักจะต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั งสารเคมีส่วนใหญ่ยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมท้าให้ชนิดพันธุ์ใน
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้รับผลจากสารเคมีไปด้วย และบางครั งสารเคมีเหล่านี ยังตกค้างในอาหารที่มนุษย์
ต้องรับประทานอยู่เป็นประจ้าทุกวัน ส่งผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิดไม่ได้ก่อ
โรคในพืชหรือในสัตว์แต่เป็นชนิดพันธุ์ที่ก่อโรคในมนุษย์ และบางชนิดเป็นพาหะน้าโรคมายังมนุษย์ 
สัตว์ และพืช โดยพบว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาโดยความตั งใจของมนุษย์ ด้วยมีวัตถุประสงค์ดังนี  
เพ่ือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม (1) การเกษตร เช่น น้าพืชผลไม้สายพันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามา
ปลูกในไทย (2) การประมง เช่น น้าสัตว์น ้าที่ให้ผลผลิตสูงเข้ามาเลี ยงในประเทศ (3) ปศุสัตว์ เช่น น้า
เชื อพันธุ์ของสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ภายในประเทศ รวมทั งน้าพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ
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ดีเข้ามาเพาะปลูก และ (4) เพ่ือความสวยงาม ท้าให้เกิดความเพลิดเพลิน594 ซึ่งรวมถึงการน้าเข้ามา
เพ่ือจุดประสงค์ในการจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์ด้วย 

 ตลอดจนสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดงบางชนิดที่เป็นสัตว์สวยงาม กลับถูกพบในพื นที่
ธรรมชาติ เช่น ปลาการ์ ปลาอะราไพม่า อีกัวน่า และจระเข้ เป็นต้น ด้วยความวิตกและห่วงใยของ
ประชาคมโลก อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย 42 มาตรา ได้บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 8 (h) ว่า “ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ จะต้องด้าเนินการเท่าที่จะกระท้าได้และ
เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน การน้าเข้า ควบคุม หรือก้าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย และชนิดพันธุ์อ่ืน” ในฐานะไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ล้าดับที่  188 ต้องด้าเนินการตามกรอบการด้าเนินงานตามข้อก้าหนดในอนุสัญญาฯ และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามกรอบของอนุสัญญาฯ และในคราวประชุมเกี่ยวกับชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) ที่เมือง Trondheim ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ที่ประชุมได้เน้นย ้าว่า 
สาเหตุส้าคัญที่จ้าเป็นต้องให้ความสนใจ เนื่องจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพรองจากการท้าลายถิ่นที่อยู่อาศัย595  

 ส่วนกรณีการน้าสัตว์ป่าจากต่างถิ่นและสัตว์ป่าตาม CITES มาใช้ในการแสดง ก็เป็น
อีกหนึ่งปัญหาของไทย เนื่องจากไทยมีเพียงข้อก้าหนดด้านการน้าเข้าและส่งออก หรือน้าผ่านซึ่งสัตว์
ป่า596 เท่านั น แต่ไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขยายพันธุ์ หรือการจ้าหน่ายสัตว์
เหล่านั น ตลอดจนไม่มีกฎหมายห้ามน้าสัตว์เหล่านั นมาใช้ในการแสดง หรือมาตรการในการดูแล
ระหว่างการแสดง ท้าให้ผู้จัดแสดงสัตว์บางรายไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด สุขภาพไม่แข็งแรง และเสียชีวิต    

ดังนั น จะเห็นได้ว่า รูปแบบของการใช้สัตว์เพ่ือการแสดงนั นเป็นการให้ความบันเทิงแก่
มนุษย์มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ น ซึ่งแต่เดิมนั นเมื่อประชาชนต้องการชมสัตว์ป่าหรือสัตว์ต่างถิ่นชนิดต่างๆ 

                                           
594 มนุษย์กับความยั่ งยืนของสิ่ งแวดล้อม: ชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่ ส่ งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม , ค้นวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://sites.google.com/site/tttttttttt 
tt111233333/home/chnid-phanthu-tang-thin-thi-sng-phlk-ra-thb-tx-sphaph-waedlxm  

595 โฉมหน้า ‘สัตว์เอเลี่ยน’ ที่ รุกรานไทย , ค้นวันที่  19 เมษายน 2561 จาก https: 
//www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/69208 

596 กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้
น้าเข้า ให้ส่งออก หรือให้น้าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณที่ท้าจากซากของสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2558 
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ก็สามารถไปชมได้ที่สวนสัตว์ แต่ในปัจจุบันมีการน้าสัตว์มาจัดแสดงไว้ในสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้
ง่าย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า
การพาณิชย์ของตนเพ่ิมมากขึ น โดยหากภาครัฐไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลผู้จัดแสดงสัตว์ในการ
น้าสัตว์ไปจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ เหล่านั นที่ถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นด้านที่
อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านโภชนาการอาหาร ด้านสุขภาพการรักษาโรค เป็นต้น อาจท้าให้
ผู้ประกอบการบางรายใช้ประโยชน์จากสัตว์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพสัตว์ ท้าให้สัตว์ที่ถูกน้าไปใช้ในการแสดงได้รับความเครียด มีสุขภาพไม่แข็งแรง ดังนั น เมื่อสัตว์มี
สุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจท้าให้สัตว์ป่วยเป็นโรคและมีโอกาสเป็นพาหะน้าโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ มาสู่
สัตว์ด้วยกันหรือมาสู่คนได้ด้วย ดังนั นการน้าสัตว์มาแสดงจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่
เข้าไปใช้บริการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม  

 
5.1.3 ปัญหาด้านขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย  
กฎหมายภายในของไทยที่น้ามาบังคับใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์ ในแต่ละฉบับกฎหมาย

เหล่านั นมีขอบเขตของกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั น 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4.4 ซึ่งจะเห็นว่าแม้ไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสัตว์หลายฉบับ แต่มี
ประเด็นปัญหาหลายด้านที่ไม่ครอบคลุมในการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดง ดังเช่นปัญหาด้านเขต
ชนิดของสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พบว่า พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ก็มุ่งท่ีจะคุ้มครองสัตว์จากการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์แต่
เฉพาะสัตว์เลี ยงเท่านั นยังไม่รวมถึงสัตว์ป่า ในขณะที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ก็มี
จุดประสงค์ที่จะคุ้มครองสัตว์ป่าและสัตว์สงวนแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการป้องกันการทารุณและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ป่าแต่อย่างใด  
 ส่วนด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับสัตว์ พบว่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 แม้จะมีหลักเกณฑ์ด้านการขอใบอนุญาตจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะ แต่มิได้มีการก้าหนดห้ามมิให้
น้าสัตว์ป่ามาจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์หรือการน้าสัตว์ป่ามาจัดแสดงทุกกรณีจะต้องมีการจัดตั งสวน
สัตว์สาธารณะ ดังนั นท้าให้ผู้ที่มีใบอนุญาตครอบครองน้าสัตว์ป่าเหล่านั นมีการน้าสัตว์ป่ามาจัดแสดง
เพ่ือหาประโยชน์ในแบบต่าง ๆ โดยไม่มีการจัดการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม ส่วนพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แม้จะมีกฎหมายก้าหนดด้านการคุ้มครอง
จากการน้ามาแสดงแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติด้านการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มา
แสดงแต่อย่างใด 
 ส่วนพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 แม้จะมีการก้าหนดด้านการขออนุญาตออกตั๋ว
รูปพรรณสัตว์ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์พาหนะแต่อย่างใด เช่ นเดียวกับ
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แม้จะข้อก้าหนดด้านสุขอนามัยแต่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการคุ้มครองประชาชนเท่านั น ไม่มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์จากการ
น้ามาแสดงแต่อย่างใด 
 ส่วนด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง แม้ไทยจะมีพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งมาตรา 24 ก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดง 
เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด แต่ในปัจจุบันไทยยังไม่ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงดังกล่าว 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าแม้ไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายฉบับ แต่ละฉบับไม่มีการบูร
ณากัน ทั งตัวบทด้านกฎหมายและหน่วยงาน แต่ที่ส้าคัญคือกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวกับสัตว์
ดังกล่าวไม่มีข้อก้าหนดด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง    

โดยปัญหาด้านตัวบทกฎหมายประการแรกคือไม่มีกฎหมายโดยตรงที่ระบุด้านการน้าสัตว์มา
แสดงต้องขอใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศ ท้าให้ตามกฎหมายไทยจึงยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ด้านการน้าสัตว์มาจัดแสดงโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอ้านาจในการอนุญาตให้มีการน้าสัตว์มาแสดง 
ตลอดจนผู้มีอ้านาจในการประเมินและสอบสสวนสัตว์และสถานที่แสดงสัตว์โดยตรง 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 ซึ่งผ่านสภาคองเกรสตั งแต่ปี 1966 
เป็นกฎหมายที่ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปส้าหรับการดูแลและรักษาสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งจะต้อง
จัดเตรียมไว้ส้าหรับสัตว์การน้าสัตว์มาแสดงต่อสาธารณชน (Exhibited to the Public) สภาคองเก
รสมอบหมายให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 
1966 โดยมีหน่ วยงานบริการตรวจสุขภาพสัตว์และพืช (The Animal and Plant Health 
Inspection Service: APHIS) เป็นหน่วยงานภายในของ USDA ที่รับผิดชอบเรื่องนี  ส่วน APHIS มี
อ้านาจแต่งตั งผู้อ้านวยการประจ้าภูมิภาค คือ AC Regional Director โดยอาจเป็นสัตวแพทย์หรือผู้
ได้รับมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบและด้าเนินงานอย่างเป็นทางการของ APHIS ในรัฐหรือรัฐที่ก้าหนด 
ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ APHIS (APHIS Official) หมายถึงบุคคลใดที่ท้างานโดยกรมที่ได้รับอนุญาตให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบสวัสดิภาพสัตว์597 โดยผู้จัดแสดงสัตว์สามารถยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตแสดงสัตว์ได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ APHIS (APHIS official) กรณีที่รัฐนั นไม่มี APHIS ประจ้า
ก็สามารถยื่นค้าขอได้ที่ ผู้อ้านวยการประจ้าภูมิภาค คือ AC Regional Director  

ส่วนกรณีรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย ผู้ที่มีวัตถุประสงค์จะจัดแสดงสัตว์สามารถยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตได้ที่กรมวิชาการการเกษตรและประมง (Department of Agriculture and Fisheries) 

                                           
597 Animal Welfare Regulation 2013, Section  1.1 
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เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการออกใบอนุญาตแสดงสัตว์ โดยมีผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive) ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 (Exhibited Animals Act 2015) เป็นผู้มี
อ้านาจพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต ในขณะที่สิงคโปร์ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์สามารถยื่นค้าขอ
ได้ที่ กรมวิชาการเกษตรด้านอาหารและสัตวแพทย์ (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore: AVA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลด้านการเลี ยงและการออกใบอนุญาตแสดงสัตว์  

โดยมีข้อสังเกตว่าในต่างประเทศผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก็เป็นหน่วยงานทาง
การเกษตรและสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะสามารถพิจารณาว่าผู้จัดแสดง
สัตว์สามารถจัดการดูแลสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เหมาะสมแล้วหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
ซึ่งได้ก้าหนดนิยามค้าว่านายทะเบียน หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั งให้เป็นนายทะเบียน และ
ปัจจุบันอธิบดีกรมปศุสัตว์ ก็ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั งนายทะเบียน โดยแต่งตั งให้ ปศุ
สัตว์จังหวัด และปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นนายทะเบียนที่มีอ้านาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี  
ดังนั นจึงเห็นได้ว่าหากไทยมีการบัญญัติให้การน้าสัตว์มาจัดแสดงต้องมีการขอใบอนุญาตดังเช่น
กฎหมายต่างประเทศ ก็สามารถให้นายทะเบียนซึ่งได้ก้าหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น
นายทะเบียนที่สามารถออกใบอนุญาตได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มี
ทั งนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ในการจัดการดูแลสัตว์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั นปศุสัตว์
จังหวัด และปศุสัตว์กรุงเทพมหานครจึงเหมาะสมในการเป็นนายทะเบียนเพ่ือออกใบอนุญาตแสดง
สัตว์ด้วย ตลอดจนปศุสัตว์จังหวัดมีอยู่ทุกจังหวัดดังนั นหากมีการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง
ในต่างจังหวัดก็เป็นการสะดวกทั งผู้ขอรับใบอนุญาตและสะดวกทั งนายทะเบียนซึ่งเป็นผู้รับผิดดชอบ
ในพื นที่ดังกล่าว 

แต่เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอ้านาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี  พบว่านายทะเบียน
มีเพียงอ้านาจในการรับขึ นทะเบียนและเพิกถอนการขึ นทะเบียนขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สถาน
สงเคราะห์สัตว์เท่านั น แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีการก้าหนดให้นายทะเบียนมีอ้านาจออก
ใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ตลอดจนระงับและเพิกถอนใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ 
ดังนั นหากมีการบัญญัติให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีการขอใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ 
จะต้องเพิ่มอ้านาจของนายทะเบียนให้มีอ้านาจในการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ตลอดจนมีอ้านาจ
ในการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศเช่นกัน 

ส่วนด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินการการประเมินตรวจสอบสัตว์และสถานที่แสดง
สัตว์ พบว่าออสเตรเลียให้อ้านาจแก่ผู้บริหารสูงสุดในการแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ต รวจสอบ 
(Inspectors) ในการด้าเนินการตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานจัดแสดงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาต 
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โดยผู้บริหารสูงสุดสามารถแต่งตั ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการดูแลและคุ้มครองสัตว์ 
2001 (Animal Care and Pdrotection Act 2001)  และตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity Act) ตลอดจนสามารถจ้างบุคคลทั่วไปและบุคคลคนอ่ืน ๆ ตามที่ระบุโดย
ข้อบังคับ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดจะแต่งตั งบุคคลให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจได้เฉพาะที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมส้าหรับการแต่งตั ง นอกจากนั น
พระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 ยังได้ก้าหนดเงื่อนไขการแต่งตั งและการจ้ากัดอ้านาจ และ
อ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ อาทิเช่น อ้านาจในการหยุดการเคลื่อนย้ายสัตว์แสดง 
อ้านาจที่สามารถกระท้าการอันจ้าเป็นได้ อ้านาจที่จะขอการช่วยเหลือที่เหมาะสม และอ้านาจในการ
ออกค้าสั่งเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกจัดแสดง นอกจากนี ผู้ตรวจสอบยังมีอ้านาจในการยึดไว้ซึ่งสัตว์ที่ถูกจัด
แสดง ตามมาตรา 189 หรือยึดตามหมายค้นได้ ตามมาตรา 191 หากบุคคลใดฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด 100 
หน่วย ส่วนสัตว์ที่ถูกยึดมา ผู้บริหารสูงสุดสามารถตัดสินให้ริบสัตว์ที่ถูกยึดมาเป็นของรัฐได้ ตามมาตรา 
204 โดยรายละเอียดในส่วนนี ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ข้อ 3.2.1  

เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง ที่ใกล้เคียงที่สุดคือตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง พ.ศ. 2557 ก็ได้
บัญญัติความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี  ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั งแต่ให้อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ด้ารงต้าแหน่งในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี  และเมื่อพิจารณาอ้านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พบว่าสอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศคือมีอ้านาจในการด้าเนินการตรวจสอบ 
สถานที่ใดๆ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ ตลอดจนมีอ้านาจหยุด
ซึ่งยานพาหนะเพ่ือด้าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนมีอ้านาจยึดอายัดสัตว์ และมีอ้านาจเข้าไปช่วยเหลือ
รักษาสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย ดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4 ข้อ 4.2.4 ด้านขอบเขตการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ดั งนั นจากค้า
นิยามความหมายและอ้านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอ้านาจในการตรวจสอบสถานที่แสดงสัตว์ด้วย เพราะกรมปศุ สัตว์
เป็นกรมที่มีบุคคลกรที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการด้าเนินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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5.1.4 การคุ้มครองสัตว์และการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการน าสัตว์มาแสดง 
จากปัญหาการน้าสัตว์มาแสดง ดังกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.1.2 จึงท้าให้ในหลาย ๆ ประเทศ

ได้น้าระบบการออก “ใบอนุญาต” เข้าไปควบคุมดูแลการน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์เหล่านั น ไม่
ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสซึ่งสัตว์ยังมีสถานะทางกฎหมายเป็นทรัพย์เช่นเดียวกับ
กฎหมายไทย แต่การน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงไม่สามารถท้าได้เสรี  แต่ต้องมีการขอใบอนุญาต ทั ง
เนื่องจากการขอใบอนุญาตเป็น “ระบบควบคุมแบบป้องกัน” ที่เหมาะสมในการป้องกันด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยของสัตว์ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน ดังนั นการก้าหนดให้ผู้จัดแสดง
สัตว์ต้องขอใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเสียก่อนที่จะด้าเนินการ
จัดแสดงสัตว์ได้นั น เป็นเพียงมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยของสัตว์ ตลอดจนป้องปัดและ
บรรเทาภยันตรายที่อาจเกิดขึ นจากการเข้าชมการแสดงหรือผู้อยู่ใกล้บริเวณแสดงสัตว์เหล่านั น โดย
มิได้มีความมุ่งหมายจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของสัตว์เฉพาะเจาะจงบุคคลใดไม่ แต่เป็น
บทบัญญัติที่จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้จัดแสดงสัตว์เป็นการทั่วไป เพ่ือประโยชน์สาธารณะอันชอบ
ธรรม และเป็นกฎหมายที่ให้อ้านาจรัฐตั งแต่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและรายละเอียด
เกี่ยวกับการด้าเนินการที่จะขออนุญาตเสียก่อน ว่าจะมีผลกระทบหรือก่อความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นผลดีต่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เมื่อพิจารณาถึงหลักการใช้ 
“ใบอนุญาต” ของสหภาพยุโรป (EU) พบว่าจะใช้ใบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ้าเป็น กล่าวคือ การ
ใช้ใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง มีความจ้าเป็นต้อง
ใช้เนื่องจากมีเหตุผลอันส้าคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม เช่น ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ 
ความปลอดภัยของประชาชน สุขอนามัยของประชาชน สุขอนามัยของสัตว์ ดังนั นเมื่อการน้าสัตว์มา
แสดงส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของสัตว์ สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนจึงสามารถใช้
ระบบการออกใบอนุญาตได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตต้องมีความ
ชัดเจน โปร่งใส และสร้างภาระให้กับประชาชนน้อยที่สุด กล่าวคือ วิธีพิจารณาและแบบพิธีต้อง
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประกาศให้ทราบล่วงหน้า มีหลักประกันว่าการพิจารณาจะตรงไปตรงมา
และเป็นกลาง ค่าใช้จ่ายต้องพอสมควรแก่เหตุและได้สัดส่วนกับต้นทุนของทางราชการ และมีการ
พิจารณาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับระบบกฎหมายในการออกใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกาที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า รัฐบาลมีอ้านาจอย่างกว้างขวางในการก้ากับดูแลและแทรกแซงกิจกรรมในสังคม
ของปัจเจกบุคคลและองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เป็นการใช้อ้านาจรัฐทางนิติบัญญัติตรา
กฎหมายขึ นมาควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน 
โดยก้าหนดหน้าที่ให้เอกชนต้องด้าเนินการรับใบอนุญาตก่อนจะกระท้าการที่มีลักษณะเป็นอันตราย
นั น รัฐจะต้องชั่งน ้าหนักประโยชน์ได้เสียระหว่างหน้าที่ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะกับ
ประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชน โดยค้านึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความ
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เดือดร้อนหรือความเสียหายที่เอกชนจะได้รับจากการเพ่ิมขั นตอนการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ประกอบกันไป  ซึ่งการน้าสัตว์มาจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา
ก็เลือกใช้ระบบใบอนุญาตซึ่งเห็นว่าเป็นระบบที่เหมาะสมในการควบคุมผู้จัดแสดงสัตว์ให้มีความ
รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โดยบัญญัติไว้ใน เช่น กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Act 
1966) และระเบียบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations 2017) ที่ก้าหนดให้ผู้จัด
แสดงสัตว์ต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะน้าสัตว์มาจัดแสดงได ้

ถึงแม้ตามกฎหมายไทยสัตว์จะยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์สิน และกฎหมายก็รับรองและ
คุ้มครองให้สิทธิของบุคคลในการใช้ทรัพย์ (สัตว์) ของตนได้อย่างเสรี ตลอดจนมีสิทธิและเสรีภาพใน
การประกอบกิจการหรือกระท้าการต่าง ๆ ได้ตามใจปรารถนา ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพคือ
การใช้ทรัพย์หรือสัตว์นั นไม่กระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นอันตรายต่อสาธารณชน แต่
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาแสดงในแบบต่างๆอย่างไม่มีการควบคุมนั นส่งผลกระทบต่อ
สาธาณชนในหลายๆด้านดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น ดังนั น หากไทยจะออกกฎหมายจ้ากัดสิทธิในการ
น้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ด้วยก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นต้องมีการขอใบอนุญาตก่อน
ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศเช่นนี  ผู้ศึกษาเห็นรัฐสามารถท้าได้เพราะกฎหมายดังกล่าว มีเจตนารมณ์
เพียงเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสควบคุมตรวจสอบเสียก่อนว่า การน้าสัตว์มาแสดงดังกล่าวไม่
เป็นอันตรายต่อประโยชน์สาธารณะในด้านต่าง ๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นค้าขอมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก้าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมต้องผูกพันในผลแห่ง
กฎหมายที่จะต้องด้าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค้าขออันมีลักษณะเป็น “การคืน” หรือ “การ
ยืนยัน” สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลนั นมีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ แต่ถูกห้ามใช้หรือบังคับการให้เป็นไป
ตามสิทธิและเสรีภาพไว้ก่อนเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ น
จากการน้าสัตว์มาจัดแสดง ซึ่งเรียกใบอนุญาตประเภทนี ว่า “การอนุญาตเชิงตรวจสอบ” หรือ “ข้อ
ห้ามเชิงป้องกันที่มีเงื่อนไขการอนุญาตให้กระท้าการอันต้องห้ามได้ในภายหลัง” ทั งนี เนื่องจากบุคคล
ย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอ้านาจที่จะใช้สอย จ้าหน่ายจ่ายโอน ได้ดอกผล 
ทั งติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ การที่เจ้าของสัตว์ประสงค์จะน้าสัตว์ไปแสดงเพ่ือการพาณิชย์
ซึ่งสัตว์ที่ตนเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่
เนื่องจากการน้าสัตว์ไปจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่สัตว์แสดงและอาจ
เป็นพาหะน้าโรคติดต่อไปยังปศุสัตว์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ ตลอดจนอาจเป็นพาหะส่งผลต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณแสดงสัตว์ ภาครัฐจึงมีความจ้าเป็นต้องน้าระบบ
การออกใบอนุญาตเข้ามาควบคุมดูแลการน้าสัตว์มาแสดงให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิขั นพื นฐาน
ของเจ้าของสัตว์กับผลประโยชน์ของส่วนรวมที่อาจกระทบกระเทือนจากการด้าเนินการที่มีแนวโน้ม
เป็นอันตราย  
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ดังนั น จึงเห็นได้ว่า “ใบอนุญาต” มีความจ้าเป็นในการคุ้มครองสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์
จากการน้ามาแสดง เนื่องจากการน้าสัตว์มาแสดงอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของสัตว์ ตลอดจนความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน จากการน้า
สัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบต่าง ๆ แม้การก้าหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาตจะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ในอันจะใช้ประโยชน์จากสัตว์ได้อย่างเสรีแต่ต้องถูกจ้ากัดให้การใช้สิทธิ
นั นต้องขออนุญาตจากรัฐก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ของสาธารณะพบว่า การจ้ากัดสิทธิ
ของบุคคลดังกล่าวจะท้าให้สาธารณะได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ นไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของสัตว์ เมื่อสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมก็ท้าให้มีสุขภาพแข็งแรง
ก็ท้าให้ประชาชนผู้เข้าชมหรือสัมผัสกับสัตว์ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในบริเวณที่จัดแสดงสัตว์ก็ได้รับความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นด้านโรคติดต่อ หรือสุขอนามัยบริเวณที่แสดงสัตว์ไปด้วย ดังนั นมาตรการของรัฐ
ในการเข้ามาควบคุมดูแลผู้จัดแสดงสัตว์ ด้วยระบบการออกใบอนุญาตจึงเป็นมาตรการที่พอสมควร 
ทั งไม่ปรากฏว่ามีมาตรการอ่ืนใดที่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากสัตว์ในการน้าไปแสดงได้โดยไม่มีข้อจ้ากัด และไป
ก้าหนดให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ในการออกค้าสั่งห้ามประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีท่ีตรวจสอบ
พบการกระท้าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยจากการน้าสัตว์มาจัดแสดงในภายหลัง (เช่น 
ระบบการขึ นทะเบียน หรือจดแจ้ง) มาตรการเช่นนี ไม่ถือว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทัดเทียมกับใบอนุญาต และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบภาระที่เพ่ิมขึ น
ของผู้จัดแสดงสัตว์ที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นค้าร้องขอใบอนุญาตและช้าระค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตก่อน จึงจะด้าเนินการจัดแสดงสัตว์ได้ กับประโยชน์มหาชนในการรักษาความปลอดภัย
ของสัตว์ และผู้เข้าชมหรือผู้อยู่ในบริเวณที่แสดงสัตว์แล้ว ระบบใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงจึง
มิใช่มาตรการที่สร้างภาระให้ผู้จัดแสดงสัตว์หรือผู้ประกอบการเกินสมควรแต่อย่างใด 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามาตรการที่ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ต้อง
ใช้ระบบใบอนุญาต เพราะต้องการให้แน่ใจว่ามีการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงที่เหมาะสม
กับชนิดและประเภทของสัตว์ โดยวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวมีขึ นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม
ในการคุ้มครองสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสัตว์ตามหลักสากล ตลอดจน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในบริเวณที่แสดงสัตว์นั่นเอง ดังนั นวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงมีความชอบธรรม ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวเป็นมาตรการควบคุมก้ากับดูแลโดยรัฐในการก้าหนดให้
บุคคลที่ประสงค์จะน้าสัตว์มาจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์ จะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับและ
เห็นชอบจากรัฐเสียก่อนว่าผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวได้จัดการดูแล  เช่น มีฉีดวัคซีนป้องกันโรคและมีการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์ ตลอดจนเมื่อสัตว์มีสุขภาพที่ดีไม่เป็นพาหะหรือน้าโรคติดต่อจาก
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สัตว์สู่ปศุสัตว์อ่ืนและจากสัตว์ไปสู่คน เช่นนี ย่อมเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะไปด้วย ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดง พ.ศ.2557 มาตรการนี จึงมีความเหมาะสมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลน้อยและเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชนมากกว่ามาตรการอ่ืน  
 

5.2 การขอใบอนุญาตในการน าสัตว์มาแสดง 

 การวิเคราะห์ในประเด็นด้านการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงนี จะประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต 
ตลอดจนการยื่นค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอรับใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ของ
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
 

5.2.1 นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าสัตว์มาแสดง 
 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับค้าหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง จึงมีความ
จ้าเป็นต้องศึกษานิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดงต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะให้ไทย
มีการบัญญัติเพิ่มเติมนิยามความหมายกรณีที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี   

5.2.1.1 ผู้จัดแสดงสัตว์  
จากนิยามความหมายของผู้จัดแสดงสัตว์ (Exhibitor) หรือผู้ประกอบการแสดงสัตว์ 

(Operator)  ของต่างประเทศ ตามบทที่ 3.2.1 จะเห็นได้ว่าใน สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ได้ให้ค้า
จ้ากัดความของค้าว่าผู้จัดแสดง คือ “Exhibitor” ส่วนออสเตรเลียได้ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า 
ผู้ประกอบการแสดงสัตว์ (Operator) ซึ่งจากค้านิยามของกฎหมายต่างประเทศสามารถสรุปได้ว่าผู้จัด
แสดงสัตว์หรือผู้ประกอบการแสดงสัตว์ หมายถึงบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ (Exhibitors 
Licence) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นนิติบุคคล ตลอดจนหน่วยงานของ
รัฐ ซึ่งด้าเนินการจัดแสดงสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ (Commerce) ซึ่งเพ่ือการพาณิชย์
ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์โดยตรงจากการน้าสัตว์มาแสดง เช่นได้รับเงินจากการเข้าชมสัตว์หรือ
อาจจะเป็นเพ่ือการพาณิชย์โดยอ้อมคือไม่ได้รับเงินจากการให้เข้าชมสัตว์แต่อาจได้ประโยชน์จากการ
น้าสัตว์ไปแสดงตัวในสถานประกอบการของตน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลอดจนใน
ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่การขายอาหารเพ่ือให้ป้อนสัตว์หรือให้อาหารสัตว์ หรือถ่ายรูปร่วมกับสัตว์
เป็นต้น ซึ่งถือล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นประโยชน์ทางพาณิชย์ในกิจการของผู้จัดแสดงสัตว์ หรือ Exhibitor 
นั่นเอง 
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เมื่อศึกษาในส่วนของกฎหมายไทยแล้วพบว่ายังไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของผู้
จัดแสดงสัตว์หรือผู้ประกอบการแสดงงสัตว์เอาไว้อย่างชัดเจน มีเพียงพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ที่บัญญัติถึง ผู้เป็นเจ้าของสัตว์ หมายถึง 
เจ้าของกรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแล จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการก้าหนดถึงเจ้าของสัตว์เลี ยงทั่วๆไป แต่เมื่อพิจารณาถึงสัตว์
เลี ยงไว้ใช้เพ่ือการแสดงจะเห็นได้ว่านอกจากความเป็นเจ้าของสัตว์แล้ว ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ิมจาก
การเจ้าของสัตว์เลี ยงธรรมดา แต่เป็นการน้าสัตว์เลี ยงนั นมาด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการ
พาณิชย์ของตนคือการใช้เพ่ือการแสดง ดังนั นหากมีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการน้า
สัตว์มาแสดงเป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเพ่ิมนิยามความหมายค้าว่าผู้จัดแสดงสัตว์ดัง
กฎหมายของประเทศ โดยนิยามค้าว่าผู้จัดแสดงสัตว์ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตแสดง
สัตว์  

5.2.1.2 การแสดงสัตว์ 
เนื่องจากการแสดงสัตว์มีหลายรูปแบบดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2.1.2 ดังนั นเพ่ือให้

ทราบว่าการน้าสัตว์มาแสดงอย่างไรจึงเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องมีการขอใบอนุญาต ตลอดจน
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กฎหมายก้าหนด ดังนั นในกฎหมายของต่างประเทศจึงมีการก้าหนด
นิยามความหมายของค้าว่า “การแสดงสัตว์” หรือที่เรียกว่า Animal Show จะมีลักษณะเป็นการน้า
สัตว์มาจัดแสดง  (Exhibition) หรือ เพ่ือแสดง (Display) หรือ เพ่ื อการแสดงความสามารถ 
(Rerformance) ของสัตว์หนึ่งสายพันธุ์หรือมากว่า โดยการแสดงสัตว์เหล่านั นไปจัดแสดงในสถานที่ที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านการพาณิชย์ 
(Commercial) ด้านวัฒนธรรม (Cultural) ด้ านการศึกษา (Educationa) ด้ านความบัน เทิ ง 
(Entertainment) ตัวอย่างของการจัดแสดงสัตว์ทั่วไป อาทิเช่น แสดงสัตว์ (Displaying an Animal) 
ในสวนสัตว์ (Zoo) หรืออุทยานสัตว์ป่า (Wildlife Park) รวมถึง การใช้สัตว์ (Using an Animal) 
แสดงความสามารถ (Performance) ในการแสดงละครสัตว์ (Circus) หรือแสดงมายากล (Magic 
Show) นอกจากนั นการจัดแสดงสัตว์ยังรวมถึง การแสดงสัตว์ใดๆที่มีการอนุญาต (Allowing) ให้
ประชาชน (Public) สามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับสัตว์ได้ ไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มสัตว์เลี ยง 
(Petting Farm) นอกจากนั น การแสดงสัตว์ (Displaying) ยังรวมถึง การแสดงสัตว์ในกรงให้
ประชาชนทั่วไปได้รับชม หรือแสดงสัตว์ (Displaying) ในสถานที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เพ่ือการ
พาณิชย์ (Commercial)598  นอกจากนั น “การจัดแสดงสัตว์” (Exhibit, an Animal) ยังรวมถึงการ

                                           
598 Exhibited Animal Act 2015, Section  13 (1)  
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จัดแสดงสัตว์ในที่ส่วนบุคคล หรือมีการจัดเตรียมสัตว์ไว้ในที่สาธารณะในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้
ประชาชนมีโอกาสที่เหมาะสมในการดูสัตว์ ไม่ว่าจะมีคนมาดูสัตว์หรือไม่ก็ตาม หรืออนุญาตให้
ประชาชนเข้าใกล้สัตว์ได้599  

จากนิยามความหมายของค้าว่าการแสดงสัตว์ดังกล่าวที่ต้องมีการขออนุญาตในการ
น้าสัตว์มาจัดแสดง จะเห็นได้ว่ามีการก้าหนดให้การจัดแสดงสัตว์เพียงไม่ก่ีตัวไปจนถึงการแสดงสัตว์ใน
สวนสัตว์ถือเป็นการจัดแสดงสัตว์โดยไม่ค้านึงว่าสัตว์ที่น้ามาแสดงจะเป็นสัตว์ชนิดใด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
เลี ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์ต่างถิ่น หากเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตามความหมายดังกล่าว เพ่ือการพาณิชย์
แล้วก็ต้องมีการขออนุญาตและต้องมีการจัดสวัสดิภาพที่ใช้เกณฑ์เดียวกันในการดูแลสัตว์แสดง
เหล่านั น ซึ่งในประเด็นนี จะแตกต่างจากกฎหมายไทยที่แยกการคุ้มครองระหว่างสัตว์เลี ยงกับสัตว์ป่า
ออกจากกันโดยชัดเจนท้าให้ส่งผลต่อการคุ้มครองสัตว์แสดง เพราะเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ
แสดงสัตว์ในสวนสัตว์พบว่าเพ่ือสร้างความบันเทิงและนันทนาการให้กับผู้ชม ตลอดจนเพ่ือแสวงหา
ก้าไรคือเพ่ือการพาณิชย์จากการน้าสัตว์มาแสดง ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการน้าสัตว์เพียงตัวเดียวหรือไม่กี่
ตัวมาจัดแสดง เมื่อการจัดแสดงสัตว์เหล่านั นมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์คือแสดงหาประโยชน์ทั ง
ทางตรงหรือทางออมจากการน้าสัตว์มาแสดง ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นการใช้งานสัตว์ด้วยการจัดแสดง
สัตว์ตามความหมายนี  ดังนั นท้าให้ผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ และจรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้สัตว์ เพ่ือการแสดงเหมือนกัน เพียงแต่
มาตรฐานของสวนสัตว์อาจจะมีกฎหมายเพ่ิมอีกฉบับหนึ่งมากกว่าการแสดงสัตว์ดังกล่าวเพราะสวน
สัตว์มีลักษณะเป็นการแสดงสัตว์ในสถานที่ถาวรนั่นเอง 

แต่เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ของไทย แม้จะมีการบัญญัติให้สัตว์ที่เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดงได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัตินี  แต่มิได้มีการให้ค้าจ้ากัดความว่า “การแสดง” ดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร 
ดังนั นหากมีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขด้านการจัดสวัสดสิภาพสัตว์การน้าสัตว์ไปใช้ใน
การแสดง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอาจมีปัญหาการตีความค้าว่าการแสดงมี
ความหมายและขอบเขตการบังคับใช้แค่ไหนเพียงใด ดังนั นเพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการแสดงสัตว์ที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้พิจารณา
เพ่ิมนิยามค้าว่า “การแสดงสัตว์” หมายความว่า การแสดงสัตว์ใด ๆ ในที่สาธารณชนเข้าถึงได้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากสัตว์ ทั งจากความบันเทิง นันทนาการ หรือเพ่ือวัตถุประงสงค์อย่างใด 
ดังต่อไปนี  1) การจัดแสดงสัตว์ 2) การแสดงความสามารถของสัตว์ ละครสัตว์ หรือมายากล 3) การ
จัดแสดงสัตว์ในที่ส่วนบุคคลหรือสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์ ที่มีการจัดเตรียมสัตว์ไว้ในที่สาธารณชน

                                           
599 Exhibited Animal Act 2015, Section  13 (2) 
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เข้าถึงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อนุญาตให้ประชาชนมีโอกาสที่เหมาะสมในการชมสัตว์ ไม่ว่าจะมี
ประชาชนเข้ามาชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่ก็ตาม หรืออนุญาตให้ประชาชนเข้าใกล้สัตว์หรือสัมผัสสัตว์ได้ 
หากมีการก้าหนดนิยามเช่นนี จะเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายของไทยและท้าให้การน้าสัตว์มา
แสดงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี ยง สัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตและท้าให้สัตว์เหล่านั นได้รับ
การคุ้มครองในการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมด้วย 

5.2.1.3 ที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
เนื่องจากที่อยู่ของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แสดงหรือที่อยู่ปกติของสัตว์นั นมีความ

จ้าเป็นต้องได้รับการจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ ดังนั นในต่างประเทศจึงได้บัญญัตินิยามความหมายของค้าว่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์  ขึ นมา
เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบและกฎหมายที่รัฐก้าหนด โดยสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความส้าคัญด้านสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยก้าหนดว่า Housing Facility หมายถึง ที่ดิน (Land) 
สถานที่ (Premises) โรงเรือน (Barn) อาคาร (Building) สิ่งปลูกสร้าง (Structure) หรือ บริเวณที่อยู่
อาศัย (Area Housing) ที่ตั งใจให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์600 ในขณะที่ออสเตรเลีย ได้ให้ความหมาย
ค้าว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือคอกสัตว์ โดยใช้ค้าว่า Enclosure หมายถึง พื นที่ (Area) หรือ บริเวณ 
(Space) ใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ ที่มีการล้อมรอบด้วยสิ่งขีดขวางที่สามารถกักสัตว์นั นได้601 

ส่วนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 แม้จะได้บัญญัติหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การด้าเนินชีวิตและความปลอดภัยของสัตว์ แต่มีข้อสังเกตว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวครอบคลุมแค่ไหน
เพียงใด ตลอดจนหากมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงแล้ว 
หน้าที่ส้าคัญของผู้จัดแสดงสัตว์ประการหนึ่งคือการจัดการดูแลด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งรวมถึง
สถานที่แสดงสัตว์ด้วย ดังนั นเพ่ือให้การจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้
ศึกษาเห็นว่าไทยควรก้าหนดนิยามความหมายค้าว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ชัดเจนดังกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยนิยามค้าว่า ที่อยู่อาศัย หมายความว่า กรง คอก บ่อ ที่จัดหรือเก็บ
สัตว์ไว้เพ่ือการแสดงและให้หมายความร่วมถึงสถานที่แสดงสัตว์ด้วย  

5.2.1.4 สัตว์ต่างถ่ิน (Exotic) 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศ ซึ่งรวมถึงการน้าเข้ามา

เพ่ือเป็นสัตว์เลี ยงแสนรักหรือน้ามาใช้ในการแสดงด้วย ซึ่งผลการศึกษาของหลายๆประเทศพบว่าการ
น้าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาเลี ยงมีทั งผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์และกับความ

                                           
600 Animal Welfare Regulations, s 1.1 Definitions 
601 AAWSG, Exhibited Animal-General, Definitions 
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ปลอดภัยทางชีวภาพ ท้าให้การน้าสัตว์ต่างถิ่นหรือสัตว์แปลกเข้ามาเลี ยงนั นจะถูกควบคุมเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแต่ละประเทศ ดังนั นให้เกิดความเข้าใจว่า
สัตว์ต่างถิ่น หรือ exotic หมายถึงสัตว์ประเภทใดระเบียบการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare 
Regulations 2017) ของสหรัฐอเมริกาจึงบัญญัติว่า สัตว์ต่างถิ่น (Exotic) หมายถึง สัตว์ที่ไม่ได้ระบุใน
ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “สัตว์” ตามระเบียบนี  โดยสัตว์ต่างถิ่นหมายถึงสัตว์ที่ มีถิ่นก้าเนิดใน
ต่างประเทศ หรือที่มาจากต่างประเทศ หรือที่ไม่ได้มีถ่ินก้าเนิดในสหรัฐอเมริกาหรือมีการน้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งค้าว่าสัตว์ต่างถ่ินนี รวมถึง สิงโต เสือ เสือดาว ช้าง อูฐ ละมั่ง ตัวนิ่ม (Anteaters) จิงโจ้ 
ควาย และสายพันธุ์ของสัตว์เลี ยงในประเทศต่าง ๆ เช่น วัวพันธุ์แองโกล (Ankole) ควายพันธุ์แกว 
Gayal และวัวป่าจามรี (Yak) จึงเห็นได้ว่าสัตว์ต่างถ่ินก็อาจมีการน้ามาเป็นสัตว์เลี ยงได้  

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและสวัสดิภาพสัตว์ฉบับ
เดียวของไทยคือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แม้
บัญญัติว่าสัตว์เลี ยงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตว่าหากมีการน้า
สัตว์ต่างถิ่นมาเป็นสัตว์เลี ยงจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่ ตลอดจนหากมีการน้า
สัตว์ต่างถิ่นมาเป็นสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้ในการแสดง สัตว์เหล่านั นจะต้องมีการจัดสวัสดิภาพที่แตกต่างจาก
สัตว์เลี ยงทั่วไปหรือไม่ เพ่ือเป็นการก้าหนดกรอบและขอบเขตการค้าว่าสัตว์ต่างถิ่ น หรือ exotic ให้
เหมาะสม ดังนั นจึงควรเพ่ิมเติมค้าว่า สัตว์ต่างถิ่น หมายถึง สัตว์สายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์พื นเมืองหรือ
ถิ่นก้าเนิดในไทย หรือเป็นสัตว์ที่มีถิ่นก้าเนิดในต่างประเทศ หรือที่น้ามาจากต่างประเทศ ดังเช่น
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

5.2.1.5 แผนการจัดการแสดงสัตว์ 
การน้าสัตว์มาใช้เพ่ือการแสดงต้องมีการจัดท้าแผลการจัดการดูแลสัตว์เหล่านั นให้

เหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ โดยออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนการ
จัดแสดงสัตว์ โดยแผนดังกล่าวจะต้องระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ นในการ
จัดการหรือในการจัดแสดงสัตว์เหล่านั น ตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 โดยส่งแผนการ
จัดการมาพร้อมกับค้าขอ ไม่ว่าจะเป็น ใบอนุญาตการจัดแสดงสัตว์ (บุคคล) ใบอนุญาตการจัดแสดง
สัตว์ (บริษัท) นอกจากนี หากมีการแก้ไขใบอนุญาตหรือการขอเพ่ิมสายพันธุ์สัตว์ในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ก็ต้องจัดท้าแผนบริหารจัดการดังกล่าวด้วยเช่นกัน ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้กับ
สัตว์ในการแสดงนั นก็ต้องน้าเสนอเพ่ือจะได้รับการบันทึกไว้ในใบอนุญาต โดยผู้ขออนุญาตต้องระบุ
ลักษณะของกิจกรรมที่ตั งใจจะใช้กับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ เช่น น้าสัตว์ไปจัดแสดงสัตว์ในที่ปิดล้อมปกติ 
ในบริเวณที่กั นรั วรอบปกติ ส้าหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และกรณีที่น้าสัตว์ไปแสดงไว้นอกพื นที่
ควบคุม นอกบริเวณรั วรอบปกติ หรือในพื นที่ที่ควบคุมแยกจากบริเวณที่กั นรั วรอบปกติ ตลอดจนให้
ข้อมูลที่ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในแต่ละกิจกรรมเหล่านี  รวมถึงจะมีผลกระทบต่อประชาชน
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หรือไม่ และวิธีที่ผู้ขออนุญาตมีวิธีการในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นอย่างไร จะต้องรวมอยู่ในแผน
บริหารจัดการด้วย หากกิจกรรมใดท่ีได้รับการอนุมัติก็จะถูกบันทึกไว้ในใบอนุญาต การอนุมัติจะขึ นอยู่
กับข้อมูลที่มีอยู่ในการวางแผนการจัดการที่ส่งมาพร้อมกับค้าขอใบอนุญาต โดยแผนการจัดการอาจ
ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ขึ นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสายพันธุ์และความคล้ายกัน
ของสายพันธุ์602 ถึงแม้ว่าแผนการจัดการดูแลสัตว์จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่
รูปแบบของการจัดการดูแลสัตว์ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยสหรัฐอเมริกาเรียกว่าบันทึกผู้จัดแสดง
สัตว์ หรือ Records: Exhibitors ในขณะที่สิงคโปร์เรียกว่าแผนการจัดแสดง หรือ Exhibition Plan 
ส่วนออสเตรเลีย ได้ให้นิยามความหมายของค้าว่า แผนการจัดการ หรือ Management Plan 
หมายความว่า แผนการที่ผู้ขอใบอนุญาตการจัดแสดงจัดท้าและส่งประกอบค้าขอใบอนุญาตจัดแสดง
สัตว์ (Exhibition Licence) โดยเป็นไปตามแบบที่กฎหมายก้าหนด603 

ส่วนของไทยนั นในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 ยังไม่ได้ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนการจัดแสดงสัตว์ดังกฎหมายต่างประเทศ
แต่อย่างใด ก้าหนดเพียงว่าการน้าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีประกาศดังกล่าว ดังนั น หากรัฐมนตรีมีการออกประกาศดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่า
ควรก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนการจัดการแสดงสัตว์ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศด้วย 
เพ่ือให้การการจัดการดูแลสัตว์แสดงมีความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ผู้โดยบัญญัติ
เพ่ิมค้าว่า แผนการจัดการแสดงสัตว์ หมายความว่า แผนการจัดการดูแลสัตว์จากการน้ามาแสดง ตาม
ระเบียบที่อธิบดีประกาศก้าหนด  

5.2.1.6 ใบอนุญาต 
ระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations, 2017) ของสหรัฐอเมริกา 

ได้บัญญัติความหมาย ของใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ “licensee exhibitor” หมายถึง บุคคลที่อยู่
ภายใต้ข้อก้าหนดการอนุญาตตามส่วนที่ 2 ว่าด้วยกฎระเบียบ (Part 2 Regulations) และเป็นไปตาม
ค้าจ้ากัดความของ “ผู้จัดแสดง” (exhibitor) มาตรา 1.1 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดง (the 
showing) ห รือการแสดงสั ตว์ต่ อสาธารณ ะ (displaying of animals to the public)  ผู้ รับ

                                           
602 Queensland Government, Developing Exhibited Animal Management 

Plans, Retrieved May 23, 2017 from https://www.business.qld.gov.au/industries/ 
farms-fishing-forestry/agriculture/exhibiting-animals/exhibiting-animals-qld/ 
management-plans  

603 Exhibited Animals Act 2015, Section  37 (1) 
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ใบอนุญาต ประเภทนี  อาจซื อและขายสัตว์เป็นส่วนย่อยของธุรกิจได้เฉพาะเพียงเพ่ือรักษาหรือเพ่ิม
สายพันธุ์สัตว์ในการแสดงเท่านั น604 ในขณะที่กฎหมายออสเตรเลีย ใบอนุญาตแสดงสัตว์ คือ 
“Exhibition Licence” หมายถึงการอนุญาตให้ผู้ถือสามารถจัดแสดงสัตว์และเก็บสัตว์ซึ่งได้รับ
อนุญาตไว้เพ่ือการแสดงตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต605 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสิงคโปร์ แต่
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 นั น
พบว่ายังไม่มีการบัญญัติด้านใบอนุญาตแสดงสัตว์ดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศ ดังนั นจึงยังไม่มีการ
ให้นิยามความหมายค้าว่าใบอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าหากจะมีการบัญญัติด้านการ
ออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงก็ควรบัญญัตินิยามความหมายของค้าว่าใบอนุญาตเอาไว้ให้
ชัดเจน โดยนิยามค้าว่า ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตแสดงสัตว์สัตว์ตามพระราชบัญญัตินี    

 
5.2.2 คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาต 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลใดบ้างที่ต้องมีการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง และ

บุคคลใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตพิจารณาได้ ดังต่อไปนี  
5.2.2.1 ผู้มีสิทธิยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
การน้าสัตว์มาแสดง โดยมีจุดประค์ในการแสดงหาประโยชน์จากสัตว์ ไม่ว่าทั งจาก

ทางตรงหรือทางอ้อมของหลาย ๆ ประเทศ ผู้จัดแสดงสัตว์หรือผู้ประกอบการเหล่านั นต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงสามารถด้าเนินการได้  

การขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ นั นมี
หลักเกณฑ์ที่ส้าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต คือ คุณสมบัญญัติของผู้ขอใบอนุญาต 
เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจะส่งผลถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการดู
และแลสัตว์จัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วย  

โดยคุณสมบัติประการแรกที่เหมือนกันของสามประเทศคือผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต
แสดงสัตว์อาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และหน่วยงานของรัฐก็ได้ กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
สหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าต้องมีอายุ 18 ปี ในขณะที่ออสเตรเลียและสิงคโปร์ก้าหนดว่าต้องบรรลุนิติ

                                           
604 Section 1.1, Class “C” licensee (exhibitor) means a person subject to the 

licensing requirements under part 2 and meeting the definition of an “exhibitor” 
(Section 1.1), and whose business involves the showing or displaying of animals to 
the public. A class “C” licensee may buy and sell animals as a minor part of the 
business in order to maintain or add to his animal collection. 

605 Exhibited Animals Act 2015, Section  40 
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ภาวะ หากพิจารณาด้านอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตประเภทต่างๆของไทยส่วนใหญ่กฎหมายก็มักจะ
ก้าหนดว่าต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกับออสเตรเลียและสิงคโปร์ 

คุณสมบัติประการต่อมาของผู้ขอรับใบอนุญาตคือต้องมีทรัพยากรในด้านต่างๆที่
เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นด้านเงิน ด้านสถานที่ ตลอดจนด้านบุคคลกรในการดูแลสัตว์ ดังนั นกฎหมายใน
ต่างประเทศจึงก้าหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์จึงต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือยู่ในระว่าง
การพิทักษ์ทรัพย์ด้วย เพ่ือในแน่ใจว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจะมีเงินเพียงพอในการจัดการดูแลสัตว์แสดง
นั่นเอง 

ส่วนคุณสมบัติด้านอ่ืนๆของผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ กฎหมายต่างประเทศได้ 
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการ AC หรือผู้บริหารสูงสุดในการใช้ดุลพินิจพิจารณา ว่าผู้ยื่นค้าขอ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่ อาทิเช่นผู้ยื่นค้าขอเคยถูกปฏิเสธการอนุญาตจัดแสดงสัตว์มาแล้ว
หรือไม่ เพราะเหตุใด แล้วเหตุแห่งการปฏิเสธนั นยังคงอยู่หรือได้มีการด้าเนินการแก้ไขแล้ว ตลอดจนผู้
ยื่นค้าขอเคยถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตมาก่อนหรือไม่ หรือผู้ยื่นค้าขอเคยถูกพิพากษาว่ากระท้า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์หรือไม่ แล้วการกระท้าเช่นนั นจะส่งผลต่อการจัดแสดงสัตว์ใน
อนาคตหรือไม่ ตลอดจนมีอ้านาจใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความสามารถของผู้ยื่นค้าว่าจะสามารถจัด
แสดงหรือจัดการดูแลสัตว์ได้ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่เป็นต้น 

ส่วนตามกฎหมายไทยนั นเมื่อยังไม่มีการก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดงจะต้องมีการ
ขอใบอนุญาต จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามพิจารณา
จากคุณสมบัติของผู้จัดตั งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบว่าได้มีการก้าหนด
คุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอจัดตั งสวนสัตว์สาธารณะสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่นบุคคลธรรมดาหรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ต้องมีอายุ
ไม่ต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ไม่เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่อยู่
ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ดังนั น หากไทยมีการก้าหนดให้การน้า
สัตว์มาแสดงต้องขอใบอนุญาตดังเช่นต่างประเทศ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ใน
การก้าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ในกรณีบุคคลธรรมดา ต้อง (1) บรรลุนิติ
ภาวะ (2) มีภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตที่ออกตามประกาศฉบับนี  ส่วนกรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นั น ๆ ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ด้วยดังกล่าวมาข้างต้น 
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5.2.2.2 บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
เนื่องจากการแสดงสัตว์นั นมีหลายประเภท ดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปโดยละเอียด ใน

บทที่ 2.1.2 แล้วนั น จะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาแสดงที่ต้องขอรับใบอนุญาต  เฉพาะกรณีการน้าสัตว์
มาแสดงเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ในทางพาณฺชย์เท่านั น หรือกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงเพ่ือหา
ก้าไรหรือรายได้จากการน้าสัตว์มาแสดงนั่นเอง แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลใดบ้างไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตแสดงสัตว์ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการแสดง
สัตว์ประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี  

1)  ร้านค้าปลีกสัตว์เลี ยง (Retail Pet Stores) หรือสัตว์ถูกจัดแสดงเพ่ือ
จุดประสงค์ของการขาย  

2)  บุคคลใดก็ตามที่มีสัตว์เพ่ือใช้งานหรือใช้ประโยชน์ของตัวเองเท่านั น 
ไม่ได้น้าสัตว์มาจัดแสดงในลักษณะเพ่ือแสวงหาประโยชน์  

 3)  การแสดงสัตว์ที่ฝึกไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางทหาร (Military) ต้ารวจ 
(Police) ที่เป็นการแสดงความสามารถเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนหรือให้ความรู้แก่ทหารต้ารวจ ไม่ได้
เป็นการแสดงเพื่อการพาณิชย์ของผู้จัดแสดง จึงไม่ต้องมีการขอใบอนุญาต 

4)  การกีฬา (Sporting) ที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น การแสดงการขี่ม้า (Horse 
Shows) และการแสดงความสามารถในการขี่ม้า (Rodeos) เช่นนี ไม่ถือว่าเป็นการแสดงสัตว์ที่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต 

5)  สัตว์ถูกจัดแสดงแต่เพ่ือจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ (The Animal is 
Being Used for Scientific Purposes)  

6)  การจัดแสดงสัตว์คุ้มครอง ที่ก้าลังได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือการปล่อยกลับสู่
ธรรมชาติ (ruturn to the wild)  

7)  การจัดแสดงสัตว์ส้าหรับจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทเชิง
นิเวศของสายพันธุ์สัตว์นั นแก่สาธารณชน  

8)  การจัดแสดงสัตว์เพ่ือที่จะสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักสัตว์
ชนิดนั น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์นั น   

9)  การจัดแสดงสัตว์เพ่ือหารายได้ในน้าไปช่วยเหลือในการดูแลและรักษา
สัตว์ที่ก้าลังได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือที่จะปล่อยกลับสู่ป่า  

10)  การจัดแสดงสัตว์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 11 วัน ตัวอย่างเช่นการจัด
แสดงสัตว์ที่งานเกษตรหรือกิจกรรมของชุมชน (Agricultural Show or Community Event) การ
จัดแสดงนกขนาดเล็ก ณ ที่ประชุมของสมาคมผู้เลี ยงนกขนาดเล็ก (Displaying Gouldian Ginches 
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at a Meeting of a Bird Fanciers Associatio) การจัดประกวดสัตว์เลี ยง หรือการแสดงเพ่ือสอน
เกี่ยวกับสัตว์ในห้องเรียน (School Classroom)  

แต่อย่างไรก็ตามการจัดแสดงสัตว์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 11 วันดังกล่าวหรือการแสดง
สัตว์ป่าหากมีจุดประสงค์ในการจัดแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ (Commercial) ด้วยแล้ว ต้องขอ
ใบอนุญาตแสดงสัตว์ (Exhibition Licence) ดว้ย ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายแต่อย่างใด 

การแสดงหรือกิจการการต่อสู่สัตว์ในหลาย ๆ ประเทศถูกห้ามโดยเด็ดขาด เช่น
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ส่วนกฎหมายของไทยหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ในมาตรา 21 ที่ก้าหนดว่ากิจกรรมการต่อสู้สัตว์
ตามประเพณีท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ นั นหมายความว่ากิจกรรมการแสดงการต่อสู่
สัตว์ตามประเพณีท้องถิ่นสามารถท้าได้ อาทิเช่นการชนไก่ การชนวัว การวิ่งควาย และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ดังนั นหากไทยจะบัญญัติให้ต้องมีการขอรับใบอนุญาตแสดง จะต้องพิจารณาบริบทและกฎหมาย
ปัจจุบันของไทยที่เก่ียวข้องว่าสามารถบัญญัติได้แค่ไหนเพียงใด  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้
ศึกษาเห็นว่าหากไทยจะบัญญัติข้อยกเว้นของบุคคลที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ ควรบัญญัติ
เฉพาะกรณีที่มีความจ้าเป็นเท่านั น และต้องไม่กระทบต้องต่อกิจการที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว เช่น
ธุรกิจขายสัตว์เลี ยงซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวมีกฎหมายหลายฉบับควบคุมอยู่แล้วไม่ว่าจะประ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนการประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อมีการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์
ตามกฎหมาย ดังนั นแม้การจ้าหน่ายสัตว์เลี ยงจะมีการน้าสัตว์มาแสดงหน้าร้านเพ่ือจ้าหน่าย ผู้ศึกษาก็
เห็นควรงดเว้นให้ผู้จ้าหน่ายสัตว์ไม่ต่อขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ ดังเช่นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลีย ส่วนกรณีการแสดงสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ก็มีพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ และยังมีจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองควบคุมอยู่แล้ว การแสดงสัตว์ที่มี
วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตย์จึงมีกฎหมายที่ควบคุมและเพียงพอในการดูแลสัตว์เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์
ดังกล่าวมีการจัดการดูแลที่เหมาะสม ดังนั นการแสดงสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์จึ งควร
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของออสเตรเลีย ส่วน
กิจกรรมการแสดงสัตว์ในงานเกษตร หรือการประกวดสัตว์เลี ยง และการแสดงสัตว์ที่ได้รับการฝึกเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางต้ารวจ ทหาร หรือกีฬา ผู้ศึกษาเห็นกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
เชิงพาณิชย์ (Comercial) จากการแสดงสัตว์ คือ Exhibition ดังนั นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้า
ข่ายเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ตามความหมายนี  คือไม่เป็น  Exhibitor ที่ต้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
(Licensee Exhibitor) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งผู้ ศึกษาก็เห็นด้วยใน
ประเด็นดังกล่าว ดังนั นไทยก็ควรก้าหนดยกเว้นกิจกรรมดังกล่าวไว้เช่นกัน ส่วนการแสดงสัตว์เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ภาครัฐอาจท้าการศึกษาและระบุยกเว้นไว้เพ่ิมเติมได้  
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จากการวิเคราะห์ดังกล่าวหากไทยจะก้าหนดข้อยกเว้นในการขอรับใบอนุญาตควรมี
การก้าหนด ว่าการจัดแสดงที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  ไม่ต้องขอใบอนุญาต (1) สัตว์ถูกจัดแสดงเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ (2) สัตว์ถูกจัดแสดงเพ่ือจุดประสงค์ของการขาย (3) การจัดแสดงสัตว์
ในงานเกษตรของกรมปศุสัตว์  (4) การประกวดสัตว์เลี ยง (5) การแสดงสัตว์ที่ฝึกไว้เพ่ือวัตถุประสงค์
ทางทหาร หรือต้ารวจ หรือการกีฬา และ (6) การจัดแสดงสัตว์ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด  

 
5.2.3 การยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
เอกสารประกอบค้าขอรับใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  จาก

การศึกษาในบทที่ 3.2.3 พบว่าใช้เอกสารที่มีลักษณะคล้ายกันในการประกอบค้าขอรับใบอนุญาต 
ดังต่อไปนี  

1. แบบฟอร์มค้าขอรับใบอนุญาต  
แม้แบบฟอร์ค้าขอส่วนใหญ่ของจะมีการก้าหนดให้เป็นไปตามรูปแบบของแต่ละประเทศก็

ตาม แต่เมื่อพิจารณาเนื อหาแบบฟอร์ค้าขอของแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่คล้ายกัน ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอ อาทิเช่นชื่อนามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจ้าตัว เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ 
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ของผู้ยื่นค้าขอ อาทิเช่น สถานที่แสดงสัตว์ซึ่งจะเป็นที่อยู่ ที่ถูกระบุไว้ใน
ใบอนุญาต และท่ีอยู่อื่นๆท่ีเก็บสัตว์ไว้ หรือสถานที่เลี ยงสัตว์ที่เก่ียวข้อง  

ส่วนไทยในตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
ยังไม่มีแบบฟอร์มค้าขอดังเช่นต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มค้าขอควรเป็นเช่นไรนั น กรม
ปศุสัตว์อาจต้องพิจารณาให้ละเอียดอีกครั งว่ารูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับบริบทของไทย ดังนั น
แบบฟอร์มค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ควรก้าหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก้าหนด
ต่อไป 

 2. กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบส้าเนาหลักฐานประจ้าตัวบุคคล606 ส่วนกรณี
ผู้ยื่นค้าขอเป็นบริษัท ต้องแนบส้าเนาเอกสารที่แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทฉบับปัจจุบัน และ
ส้าเนาการจดทะเบียนบริษัท (Copy of Registration of a Company)  

3. หนังสือรับรองจากเจ้าของหรือผู้บริหารสถานที่ท่ีจะจัดแสดงสัตว์  
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสถานที่จัดแสดงหรือสถานที่เก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดงเป็นของผู้ยื่นค้าขอ

หรือได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านั นในการจัดแสดงสัตว์แล้ว การก้าหนดให้มีหนังสือ
รับรองว่าได้รับอนุญาตให้น้าสัตว์ไปจัดแสดงสัตว์ในสถานที่ต่าง ๆ ประกอบค้าขอรับใบอนุญาตเช่นนี  
เพ่ือเป็นการป้องกันการน้าสัตว์ไปจัดแสดงและสร้างความเสียหายให้กับสถานที่เหล่านั น และยังเป็น

                                           
606 Application for Interstate Exhibitors Permit (Individual), op. cit. 
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การป้องกันกรน้าสัตว์ไปจัดแสดงในลักษณะเร่ร่อนในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ต่าง  ๆ ได้เป็น 
อย่างดี 

4. ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ NEA (National 
Environment Agency) หรือ Town Council (TC) ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากการแสดงสัตว์บางชนิดอาจมีความไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 
5.1.2 ดังนั นสิงคโปร์จึงก้าหนดให้การน้าสัตว์มาจัดแสดงต้องผ่านการตรวจสอบจากส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเฉพาะสัตว์ต่างถิ่นว่าสัตว์เหล่านั นหากมีการน้ามาจัดแสดงแล้ว ถ้าหลุดลงสู่
ธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ ซึ่งส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพอยู่แล้ว หากสัตว์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในประเทศก็
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้น ดังนั นผู้จัดแสดงสัตว์จึงต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือ TC เพ่ือเป็นเอกสารประกอบค้าขอที่ส้าคัญชิ นหนึ่ง 

5. ใบอนุญาตน้าเข้าและหรือหนังสือรับรองการครอบครองสัตว์ตาม CITES  
เนื่องจากปัจจุบันมีการน้าสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์เป็นจ้านวน
มาก อาทิเช่น Fennec Fox หรือลูกสุนัขจิ งจอกทะเลทราย เต่าซูลคาต้า หรือ เต่าเดือยแอฟริกัน หรือ
แม้แต่ช้าง เป็นต้น เพื่อให้สัตว์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองทั งจากการลักลอบน้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
หรือการเพาะขยายพันธุ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเป็นการป้องกันการลักลอบน้าสัตว์ที่อยู่ใน
ธรรมชาติมาใช้เพ่ือการแสดง ดังนั นให้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ดังกล่าว กฎหมายของ
สิงคโปร์จึงก้าหนดให้ต้องมีหนังสือรับรองการน้าเข้าและหรือหนังสือรับรองการครอบครองสัตว์ตาม 
CITES มาประกอบค้าขอรับใบอนุญาตด้วย 

6.  ส้าหรับการจัดแสดงสัตว์แบบถาวรต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจาก 
Development Control Division: URA หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Commercial Properties 
Department: HDB) 

เนื่องจากสถานที่แสดงสัตว์ถาวรอาจก่อให้เกิดเหตุร้าคาญรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง
สถานที่แสดง ไม่ว่าจะมาจากกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลของสัตว์ หรือแม้แต่เสียงร้องของสัตว์ที่อาจสร้าง
ความเดือดร้อนร้าคาญให้กับผู้ที่อยู่ข้างเคียง ดังนั นกฎหมายของสิงคโปร์จึงก้าหนดให้การจัดแสดงสัตว์
แบบถาวรต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก่อน 

7. แผนการจัดแสดงสัตว์  
เนื อหาในแผนการจัดการแสดงสัตว์ของแต่ละประเทศนอกจากก้าหนดให้มีรายละเอียดของผู้

จัดแสดงสัตว์แล้วยังมีเนื อหาและรายละอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน ดังต่อไปนี  
 



 
 

350 

1)  รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ อาทิเช่น ชื่อและสายพันธุ์ของสัตว์   
การระบุราละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์ของสัตว์ จะเป็นประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน

การพิจารณาว่าแผนการดูแลสัตว์ที่ผู้จัดแสดงท้ามามีความเหมาะสมกับสายพันธุ์นั นหรือไม่ เช่นหาก
เป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มาจากเมืองหนาว มีการจัดการด้านอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แล้วหรือไม่ หรือ
หากเป็นที่ออกหากินในเวลากลางคืนมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะอนุญาตให้น้ามาแสดงในเวลา
กลางวัน หรืออายุของสัตว์สายพันธุ์เหล่านั นควรแยกจากแม่เพ่ือน้ามาแสดงได้ในเวลาใด เป็นต้น 

2)  แหล่งที่มาของสัตว์แต่ละตัว ซื อมาจากฟาร์มใด ชื่อพ่อแม่ของสัตว์เหล่านั น  
การก้าหนดให้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของสัตว์แสดง จะเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ

แห่งที่มาของสัตว์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบน้าเข้าสัตว์สายพันธุ์ต่าง
ถิ่น (Exotic) หรือสัตว์ป่าจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และยังเป็นการป้องกันการน้าสัตว์ป่าจาก
ธรรมชาติมาจัดแสดงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท้าให้นายทะเบียนสามารถตรวจสอบแห่งที่มาของสัตว์
เหล่านั นได ้

3)  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์  
การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์ จะท้าให้ง่ายต่อการเข้าไป

ตรวจสอบสัตว์ที่น้ามาแสดงของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหากสัตว์ชนิดนั นมีหลายตัวหรือกรณี
เป็นสัตว์ที่มีราคาสูง การระบุรายละลักษณะเฉพาะของสัตว์จะเป็นการป้องกันการสวมสิทธิสัตว์แต่ละ
ตัวในการน้ามาแสดงได้ กรณีไทยก็มีปัญหาการสวมสิทธิช้าง เพราะไทยมีทั งช้างเลี ยงและช้างป่า 
ตลอดจนกฎหมายต่างนั นประเทศอนุญาตให้แสดงสัตว์ได้เฉพาะตัวที่ได้รับอนุญาตเท่านั น ดังนั นหาก
สัตว์ดังกล่าวตายลง และประสงค์จะน้าสัตว์ตัวใหม่มาแสดงต้องมีการขออนุญาตเพ่ิมเติม นอกจากเป็น
การป้องกันการสวมสิทธิสัตว์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นมาตรการควบคุมด้านสุขภาพสัตว์ด้วย เพราะสัตว์ที่
น้ามาแสดงได้ต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เป็นพาหะน้าโรค  

4)  เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์หรือบันทึกประจ้าตัวสัตว์  
หากสัตว์ที่จะขอใบอนุญาตในการน้ามาแสดงมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์อยู่แล้ว เช่นนี 

ต้องระบุในแผนการจัดสวัสดิภาพเพ่ือป้องกันการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวซ ้า และเพ่ือเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมในเครื่องหมายประจ้าตัวดังกล่าวว่าเป็นสัตว์ที่ใช้เพ่ือการแสดง แต่หากสัตว์ที่จะขอ
อนุญาตในการน้ามาแสดงยังไม่มีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ แต่เป็นชนิดที่กฎหมายก้าหนดว่าต้องท้า
เครื่องหมายหรือต้องมีหลักฐานประจ้าตัวสัตว์หรือกฎหมายบางประเทศเรียกว่าบันทึกประจ้าตัวสัตว์ 
เช่นนี ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องด้าเนินการจัดท้าเครื่องหมายหรือหลักฐากประจ้าตัวสัตว์ให้แล้วเสร็จภายหลัง
จากได้รับใบอนุญาต ตามระเบียบที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งในประเด็นนี ผู้ศึกาได้มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม
ในหัวข้อถัดไป  
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5)  โปรแกรมการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์  
เนื่องจากสัตว์ที่น้ามาแสดงแตกต่างจากสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นสัตว์บ้าน ที่ต้องท้างานและ

พบปะผู้คนมากมาย ดังนั นสุขภาพของสัตว์จึงเห็นสิ่งส้าคัญ เพ่ือป้องกันปัญหาด้านโรคติดต่อและ
เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง แต่เนื่องจากสัตว์ที่น้ามาแสดงมีได้หลากหลายสายพันธุ์ ท้าให้รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพจึงแตกต่างกันไป ดังนั นจึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดให้สัตวแพทย์จัดท้า
โปรแกรมการดูและสุขภาพของสัตว์เหล่านั นให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ อายุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม
การฉีดวัคซีน การก้าจัดเห็บหมัด การป้องกันพยาธิ และโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น 

6)  โปรแกรมส้าหรับกิจกรรมการแสดงสัตว์ อาทิโปรแกรมเวลาการแสดงความสามารถ 
(Animal Performances) เวลาพักที่จัดให้สัตว์ โดยสหรัฐอเมริกาก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์ต้อง
ได้รับเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาในการแสดงแต่ละรอบ เช่นหากจัดให้สัตว์แสดงความสามารถ 
หรือโชว์ตัวต่อสาธารณชน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั งจัดให้สัตว์ได้พักอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนการ
ขึ นแสดงหรือน้าออกแสดงตัวต่อสาธาณะชนในรอบต่อไป 

7)  แผนผังของสถานที่แสดงสัตว์  
สถานที่ในการแสดงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราวต้องมีการจัดท้าแผนผังในการ

แสดงสัตว์เหล่านั น เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์เมื่อถูกน้าไปจัดแสดงแล้วจะไม่ได้รับอันตราย และมีการจัดการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ นจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่ดังกล่าวได้
อย่างไร เป็นต้น 

8)  แผนการออกแบบและการสร้างของที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสวน คอก กรง 
บ่อ เนื่องจากสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งรวมถึงสถานที่แสดงสัตว์ด้วยต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์
แต่ละสายพันธุ์ ทั งต้องท้าจากวัสดุที่ปลอดภัยเมื่อสัตว์เลี ยงหรือสัมผัส ต้องไม่มีขอบหรือจุดแหลมคมที่
อาจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ ดังนั นแผนการออกแบบและการสร้างต้องจึงเป็นสิ่งส้าคัญ 

9)  จ้านวนบุคลากรหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการดูแลสัตว์ของพนักงาน
เหล่านั น (ถ้ามี)  

ในต่างประเทศจึงก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีผู้ดูแลสัตว์ตลอดระยะเวลาในการแสดง
เพ่ือป้องกันผู้ชมท้าร้ายหรือกลั่นแกรงสัตว์ทั งที่ตั งใจและไม่ได้ตั งใจก็ดี ตลอดจนเพ่ือป้องกันอันตราย
ของประชาชนจากการถูกสัตว์ท้าร้าย ดังนั นหากการจัดแสดงสัตว์ดังกล่าวมีพนักงานดูแลสัตว์เหล่านั น
ต้องระบุจ้านวนและประสบการณ์ในการดูแลสัตว์ด้วย  

8. รายงานการประเมินโดยเอกชน (Private Assessment Report) 
ออสเตรเลียนอกจากก้าหนดให้ผู้ยื่นค้าขอแนบแผนการจัดการแสดงสัตว์แล้วยังก้าหนดให้

แนบรายงานการประเมินของเอกชนมาพร้อมกับค้าขอรับใบอนุญาตด้วย โดยการประเมินโดยเอกชน 
(Private Assessment) คือ การตรวจสอบสัตว์ สถานที่หรือที่ซึ่งกระท้าโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั งตาม
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ค้าขอของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดแสดงเพ่ือที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัด
แสดง 2015 ของผู้ได้รับอนุญาต607 โดยผู้ประเมินเอกชนจะได้รับการแต่งตั งจะต้องเป็นผู้ที่เหมาะสม
และมีความเชี่ยวชาญที่จ้าเป็นหรือประสบการณ์ที่จะกระท้าการประเมินและเตรียมรายงานการ
ประเมิน608แต่เมื่อการด้ารงต้าแหน่งของบุคคลในฐานะผู้ประเมินเอกชนได้จบลง บุคคลดังกล่าวต้อง
คืนบัตรประจ้าตัวของตนแก่ผู้บริหารสูงสุดภายใน 21 วัน หลังจากการด้ารงต้าแหน่งได้จบลง609  

โดยรายละเอียดในรายงานการประเมินโดยเอกชน จะประกอบด้วย (1) ชื่อและรายละเอียด
ติดต่อของผู้ได้ได้รับแต่งตั ง (2) ชื่อและรายละเอียดติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดแสดง (3) ค้าอธิบาย
รวมถึงที่อยู่ของแต่ละสถานที่ที่การประเมินโดยเอกชนเกี่ยวข้อง (4) เวลาที่การประเมินโดยเอกชนได้
ถูกกระท้า (5) รายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้ได้รับแต่งตั งได้สังเกตการณ์ว่าเกิดขึ นภายใต้ใบอนุญาต 
และกิจกรรมใดๆที่ผู้ได้รับแต่งตั งเชื่ออย่างเหมาะสมว่าได้ถูกกระท้าภายใต้ใบอนุญาตว่าบุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ เมื่อกระท้าการสอบโดยเอกชน ตลอดจน ข้อเท็จจริงและผลที่ท้าให้ก่อ
เกิดความเชื่อดังกล่าว  (6) ความเห็นของผู้ที่ได้รับแต่งตั งว่า สัตว์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละตัวหรือสัตว์แต่
ละสายพันธุ์ของสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก้าลังถูกจัดแสดงและจัดการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  และ 
แต่ละสถานที่ซึ่งสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกจัดแสดงหรือถูกเก็บไว้หรือคาดว่าจะถูกจัดแสดงหรือจะถูกเก็บ
ไว้เป็นสัตว์ที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  และ (7) หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั งเห็นว่า
สัตว์ไม่ได้ถูกจัดแสดงหรือจัดการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี หรือสถานที่ไม่ได้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี  ต้องให้เหตุผลประกอบส้าหรับความเห็นดังกล่าวด้วย พร้อมกับข้อเท็จจริงและผล
ก่อให้เกิดเหตุผลดังกล่าว610 หากพบว่าบุคคลที่ได้รับได้รับแต่งตั งเป็นผู้เมินโดยเอกชน จัดท้ารายงาน
การประเมินเท็จหรือหลอกลวงในเนื อหา หรือผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตส่งรายงานการประเมินโดย
เอกชนที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง มีโทษสูงสุด 200 หน่วย611 

จากการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวการยื่นค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอรับใบอนุญาตของ
ต่างประเทศดังกล่าว ประกอบกับการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาเห็นว่าไทยควรก้าหนดด้านการยื่น
ค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี  

ผู้ใดประสงค์จะยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ให้ยื่นค้าขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วย 
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี   

                                           
607 Exhibited Animals Act 2015, Section  107 
608 Exhibited Animals Act 2015, Section  113 
609 Exhibited Animals Act 2015, Section  154 
610 Exhibited Animals Act 2015, Section 108  
611 Exhibited Animals Act 2015, Section 109 
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1. ในกรณีบุคคลธรรมดา (ก) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้ใช้แทนบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว (ข) ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ค) 
ส้าเนาหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสถานที่จัดแสดงสัตว์ (ง) แผนการ
จัดการด้าเนินการจัดแสดงสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด (จ) แผนผังแบบ
แปลนโดยสังเขปส้าหรับรูปแบบของการจัดแสดงสัตว์ (ฉ) บัญชีรายการชนิดและจ้านวนสัตว์ที่มีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือการแสดง (ช) หลักฐานการได้มาหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์แต่ละ
ตัว (ซ) หลักฐานแสดงการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ (ถ้ามี) (ฌ) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ทุกตัว
จากสัตวแพทย์ 

2. กรณีนิติบุคคล (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน (ข) ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (ค) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ใช้แทนบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือใบส้าคัญ
ประจ้าตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันแทนนิติบุคคลทุกคน (ง) ส้าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เป็นกรรมการทุกคน (จ) ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจ้ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดฉบับตีพิมพ์ (ถ้ามี) (ฉ) ส้าเนาข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ  

3. ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานการจัดตั ง
และอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ยื่นค้าขอตาม (1) และ (3) ต้องมีเอกสารตามข้อ (1)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช)(ซ) และ(ฌ) 
ในกรณีท่ียื่นค้าขอเป็นผู้รับมอบอ้านาจให้ท้าการแทน ต้องมีหนังสือมอบอ้านาจให้ชัดเจนและ

ถูกต้องด้วย 
 

5.3 เงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 

5.3.1 เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
  รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกใบอนุญาตผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.3 ซึ่งพบว่า

เงื่อนไขการออกใบอนุญาตของต่างประเทศมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ผ่านการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และกฎหมายให้อ้านาจผู้มีอ้านาจอนุมัติใบอนุญาตใน
พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถขอผู้ขอว่าเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานด้านการแสดงสัตว์
ตามท่ีกฎหมายก้าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี   

5.3.1.1 การประเมินตรวจสอบสถานที่แสดงสัตว์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตครั งแรก ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนมีการ

ออกใบอนุญาตให้ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
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มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด โดยการประเมินจะประกอบไปด้วย การประเมินด้านสถานที่ การจัดการ
ดูแลว่ามีสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่สัตว์ครบถ้วนและเหมาะสมตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ หาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประเมินแล้วพบว่าผู้ยื่นค้าขอยังไม่ได้ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามแล้วแต่ยังไม่
ครบในส่วนใด พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจสั่งหรือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่ 
และให้ด้าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก้าหนด หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ผ่านการตรวจสอบ
ครั งแรกจะมีโอกาสแก้ไขเพ่ิมเติมได้อีกสองครั ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด และเมื่อผู้ขอด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
ประเมินอีกครั ง  การประเมินครั งที่สองนั น ผู้ยื่นค้าขอต้องท้าเป็นร้องค้าขอให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ
ออกประเมินครั งที่สองหรือครั งที่สาม ต้องท้าค้าร้องขอให้ออกประเมิน ภายใน 90 วันหลังจากการ
ตรวจสอบครั งแรกและครั งที่สองไม่ผ่าน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ผ่านการประเมินหรือไม่ขอให้มีการ
ออกประเมินอีกครั งภายในระยะเวลา 90 วันดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเสียค่าธรรมเนียมการขอ
และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตอีกครั งเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่การตรวจสอบครั งที่สามไม่ผ่าน
หรือหมดอายุของเวลาที่จะขอตรวจสอบครั งที่สาม หากค้าขอรับใบอนุญาตที่ถูกปฏิเสธเพราะไม่ผ่าน
การประเมินหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้ขอจะยื่นค้าขอใหม่ได้เมื่อพ้น 1 ปีนับจากวันที่มีค้าสั่งปฏิเสธ
ค้าขอ ยกเว้นกรณีที่ค้าสั่งดังกล่าวระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน612 เพ่ือให้การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นไปโดยสะดวกเรียบร้อย ผู้ขอใบอนุญาต จะต้องไม่เข้าไปก้าวก่าย ข่มขู่ ละเมิด (รวมถึงการล่วง
ละเมิดด้วยวาจา) หรือคุกคามเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที6่13 

โดยสหรัฐอเมริกาได้ระบุเพ่ิมเติมว่าการประเมินและตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะท้าการประเมินตรวจสอบตั งแต่บันทึก (Records) เกี่ยวกับสัตว์ตลอดจนสถานที่แสดง
สัตว์614 ตามระเบียบที่กฎหมายก้าหนดไว้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปประเมินในช่วงเวลาท้าการ
ปกติ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการอ้านวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจัดเตรียม
เอกสารบันทึก (Records) เกี่ยวกับสัตว์และจัดท้าส้าเนาไว้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
จัดเตรียมห้อง โต๊ะ หรือสิ่งจ้าเป็นในการอ้านวยความสะดวกส้าหรับการตรวจสอบบันทึกข้อมูล 
(Records) และสถานที่แสดงสัตว์ ตลอดจนสัตว์ที่ผู้จัดแสดงมีอยู่ในครอบครองให้พร้อมส้าหรับให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของ APHIS เข้าไปตรวจสอบ  

ส่วนของออสเตรเลียจะมีความแตกต่างจากของสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ เกี่ยวกับ
ด้านการประเมินตรงที่ ออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้ยื่นค้าขอต้องแนบการประเมินโดยเอกชนมาพร้อมค้า

                                           
612 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.11(b) 
613 Animal welfare Regulation 2013, Section  2.4 
614 Animal Welfare Act 1966, Section 2.126 
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ขอรับใบอนุญาตอยู่แล้ว ดังนั นหากผู้บริหารสูงสุดเห็นว่ารายงานการประเมินของเอกชนเพียงพอใน
การพิจารณาและเห็นว่าผู้ยื่นค้าขอได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ก็
อาจจะไม่มีค้าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประเมินอีกครั งก็ได้  

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายให้อ้านาจผู้บริหารสูงสุด หากผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าการ
ประเมินอย่างเป็นทางการมีความจ้าเป็นในการพิจารณาตัดสินค้าร้องขอ ผู้บริหารสูงสุดสามารถขอให้
มีการออกประเมินอย่างเป็นทางการในสถานที่แสดงสัตว์ใด้ โดยการแจ้งให้มีการประเมินอย่างเป็น
ทางการแก่ผู้ร้องขอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อย 30 วัน หากผู้ร้องขอไม่อนุญาตให้ผู้ตรวจ
สอบ (Inspectors) เข้าประเมินสถานที่แสดงสัตว์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ถือว่าผู้ร้องขอได้ถอน
ค้าร้องขอใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ แต่กรณีที่ผู้ร้องขอยินยอมอนุญาตให้เข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 
ต้องท้าค้ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ส่งให้ผู้บริหารสูงสุดภายในระยะเวลา 30 วันเท่านั น หลัก
จากที่ได้รับแจ้งว่าต้องประเมินจากผู้บริหารสูงสุด615 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ต้รวจสอบสามารถท้า
การตรวจสอบ เพื่อประเมินสัตว์ สถานที่หรือเก่ียวข้องกับการแสดงสัตว์616  

5.3.1.2 ผู้อนุมัติใบอนุญาตมีอ้านาจในการพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมและ
ความสามารถขอผู้ขอว่าเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดไว้หรือไม่ 

โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าการออกใบอนุญาตจะถูกปฏิเสธจนกว่าผู้
ยื่นค้าร้องจะแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการดูแลสัตว์ หรือสถานที่ ตลอดจนสิ่ งอ้านวยความสะดวก 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และการบันทึกอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องได้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทั งหมดที่
ก้าหนดไว้ และกฎหมายให้อ้านาจผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิที่จะไม่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulation) และไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับหรือมาตรฐานใด ๆ หรือกรณีสัตว์ต่างถิ่นที่จะขออนุญาตในการน้ามาแสดงหากพิจารณา
แล้วเห็นว่าสัตว์ต่างถิ่นสายพันธุ์หรือชนิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม
ของประเทศเช่นนี  ผู้มีอ้านาจอนุมัติใบอนุญาตมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้น้าสัตว์ต่างถิ่นประเภท
นั นมาจัดแสดงได้ ตลอดจนกรณีที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือถูกระงับตามที่ก้าหนดไว้ใน มาตรา 2.10 
และกรณีที่ ผู้ขอได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทารุณกรรมสัตว์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นค้าร้องหรือหลังจาก 1 ปีถ้าผู้ดูแลเห็นว่า ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่เหมาะที่จะได้รับใบอนุญาต หรือกรณีที่ผู้ขอให้ข้อมูลเท็จ หลอกลวงต่อกรม หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ หรือพนักงานของ APHIS พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
อนุญาต และเห็นว่าการออกใบอนุญาตจะขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 

                                           
615 Exhibited Animals Act 2015, Section 55 
616 Exhibited Animals Act 2015, Section 103 (2) 
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ส่วนออสเตรเลีย การพิจารณาตัดสินค้าร้องขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์นั น 
ผู้บริหารสูงสุดมีอ้านาจ พิจารณาอนุมัติค้าร้องขอ หรืออนุมันติค้าร้องขอพร้อมก้าหนดเงื่อนไข หรือ
ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอก็ได้ โดยผู้บริหารสูงสุดสามารถอนุมัติค้าร้องขอใบอนุญาตได้
ต่อเมื่อ  ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นบุคคล ผู้ร้องขอนั นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และผู้บริหารสูงสุดพึงพอใจ
ว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาตแสดงตามที่ได้ร้องขอมา และเห็นชอบกับ
แผนการจัดการส้าหรับการจัดแสดงและการจัดการสัตว์แต่ละชนิดหรือสัตว์แต่ละสายพันธุ์ หากชนิด
สัตว์ที่ขออนุญาตในการน้ามาแสดงเป็นสายพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น ต้องได้รับการศึกษาแล้วว่าสัตว์ต่างถิ่นนั น
หากหลุดลงสู่ระบบนิเวศแล้วจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนกรณีการจัดแสดงใน
สถานที่หรือส่วนหนึ่งของสถานที่ซึ่งใช้ส้าหรับจุดประสงค์เพ่ือการพักอาศัย ผู้บริหารสูงสุดสามารถ
อนุมัติค้าขอได้เฉพาะเมื่อผู้ร้องขอเป็นเจ้าของหรือมีอ้านาจอยู่อาศัยในสถานที่อยู่อาศัยดังกล่าว
ทั งหมดหรือบางส่วน และได้ให้การอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริหารสูงสุด ส้าหรับการให้
ตรวจสอบเข้าไปยังสถานที่ หรือส่วนหนึ่งของสถานที่ภายใต้มาตรา 69 (1) (g) ส่วนกรณีการจัดแสดง
ในสถานที่สองสถานที่ขึ นไป ผู้บริหารสูงสุดสามารถอนุมัติค้าร้องขอได้เฉพาะเมื่อพึงพอใจว่าการจัด
แสดงหรือการจัดการสัตว์ในแต่ละสถานที่ มีการจัดการโดยสัมพันธ์กัน และบุคคลเดียวกัน (ผู้ดูแลที่
ถูกก้าหนด) จะมีการดูแลและควบคุมสัตว์เป็นรายวันในแต่ละสถานที่ และที่ตั งของแต่ละสถานที่ ท้า
ให้การดูแลและการควบคุมสัตว์ร่วมกันเป็นรายวัน โดยผู้ดูแลที่ถูกก้าหนด 

หากผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธที่จะอนุมัติค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ และมีอ้านาจ
ตัดสินที่จะอนุมัติค้าร้องขอโดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมจากที่ได้ร้องขอมา ผู้บริหารสูงสุดต้องให้การแจ้ง
ข้อมูลส้าหรับการตัดสินนั นแก่ผู้ร้องขอทราบ ส่วนกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ตัดสินค้าร้องขอภายใน 
40 วัน หลังจากที่ผู้บริหารสูงสุดได้รับข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมหรือความยินยอมในการให้ผู้ตรวจเข้า
ตรวจสอบสถานที่แสดง ให้ถือว่าผู้บริหารสูงสุดได้ปฏิเสธที่จะอนุมัติค้าร้องขอ  

ส่วนในสิงคโปร์ กฎหมายให้อ้านาจแก่อธิบดีในการอนุมัติหรือปฏิเสธที่จะการออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ ถ้าผู้ยื่นค้าขอหรือหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือถ้าผู้ยื่นค้าขอเป็นนิติบุคคลและ
ปรากฏว่า กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท เคยถูกตัดสินว่า กระท้าความผิดตาม Animals and 
Birds Act หรือเคยได้ใบอนุญาต ภายใต้ Animals and Birds Act และใบอนุญาตดังกล่าวถูกระงับใน
ภายหลังหรือถูกยกเลิกตาม มาตรา 64 แห่ง Animals and Birds Act หรือในความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าท ีAVA เห็นว่า สถานที่ท่ีมีการใช้ใบอนุญาตไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ 

เมื่อพิจารณาด้านเงื่อนไขการออกใบอนุญาตของต่างประเทศดังกล่าวมาข้างต้น จะ
เห็นได้ว่าในต่างประเทศมีการที่ก้าหนดให้ต้องมีการประเมินตรวจสอบสัตว์และสถานที่แสดงหรือเก็บ
สัตว์ ตลอดจนให้อ้านาจแก่ผู้มีอ้านาจในการอนุมัติค้าขอในการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นหลักเงื่อนไขที่เหมาะสม เนื่องจากก่อนการ
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อนุมัติออกใบอนุญาตหากมีการออกประเมินตรวจสอบสถานที่แสดงหรือสถานที่เก็บสัตว์จะท้าให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นภาพการจัดการดูแลสัตว์อย่างแท้จริงเพ่ือน้ามาพิจารณาในการอนุมัติออก
ใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามแม้การประเมินตรวจสอบสถานที่จะผ่านแล้วก็ตาม กฎหมายต่างประเทศ
ยังให้อ้านาจแก่ผู้อนุมัติใบอนุญาตในการพิจารณาคุณสมบัติด้านอ่ืนๆของผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือให้
แน่ใจว่า ผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติและความสามารถจัดการดูแลและคุ้มครองสัตว์จากการน้ามา
แสดงได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพ่ือเป็นการคุ้มครองระบบนิเวศของไทยหากสัตว์ที่ขออนุญาตเป็นสัตว์
ต่างถิ่น ผู้อนุมัติต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับระบบนิเวศในด้านต่างๆด้วย ดังนั นจาก
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมสนธนากลุ่มเจาะจง 
(Focus Group) ผู้ศึกษาเห็นว่าไทยควรก้าหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี  เมื่อได้รับค้า
ขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเอกสารประกอบค้า
ขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ขอให้ด้าเนินการแก้ไขและส่งเพ่ิมเติมภายในเวลา
สมควร หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้นายทะเบียนแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือออกประเมิน
ตรวจสอบสัตว์แสดง ตลอดจนสถานที่อยู่อาศัย สถานที่แสดง และสถานที่เก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดง 
หากออกประเมินแล้วพบว่าผู้ขอไม่ได้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้ขอด้าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาพอสมควรแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน และขยาย
ระยะเวลาแก้ไขได้ครั งละสามสิบวัน ไม่เกินสองครั ง เมื่อผู้ขอด้าเนินการแก้ไขเสร็จสิ นให้ยื่นค้าร้องขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือออกประเมินครั งที่สอง หากการประเมินครั งที่สองไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ได้รั บ
การอนุมัติ ค้าขอรับใบอนุญาตห้ามยื่นอีกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนปฏิเสธค้าขอหรือนับแต่
วันที่การประเมินครั งท่ีสองไม่ผ่าน  

ส่วนกรณีที่ค้าขอมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นมาใช้เพ่ือการแสดง ให้ค้านึงถึงจ้านวนสัตว์ที่มี
อยู่ในประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์แต่ละ
ชนิดในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์แสดงเหล่านั น รวมทั งลักษณะสภาพของสถานที่เลี ยง
สัตว์และสุขภาพของสัตว์ ความอยู่รอดของสัตว์แต่ละสายพันธุ์นั น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ทั งพิจารณาชนิดพันธุ์และจ้านวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมทั งผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อวงจรชีวิตของสัตว์อ่ืน และความสมดุล
ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ตลอดจนให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจ้านวนสัตว์ให้ตรงกับที่ขออนุญาต 
และตรวจสอบหลักฐานการได้มา และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั ง
ความปลอดภัยของสัตว์ภายในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั น 
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5.3.2 การต่อใบอนุญาตและการโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาต  
5.3.2.1  ระยะเวลาในการอนุญาต 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศพบว่าออสเตรเลียและสิงคโปร์ 

ก้าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตแสดงสัตว์ไว้ไม่เกิน 3 ปี ส่วนกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 1966 
ของสหรัฐอเมริกาก้าหนดอายุของใบอนุญาตแสดงสัตว์ 1 ปี แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมพบว่าสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มว่าจะปรับระยะเวลาในการอนุญาตแสดงสัตว์จาก 1 ปี เป็น 3 
ถึง 5 ปี เช่นเดียวกับออสเตรเลียและสิงคโปร์ 

ส่วนใบอนุญาตแสดงสัตว์ในไทยควรมีระยะเวลาในการอนุญาตเท่าใดนั น จาก
การศึกษากฎหมายไทย ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมสนธนากลุ่มเจาะจง (Focus 
Group) ส่วนใหญ่เห็นว่าไทยควรก้าหนดระยะเวลาในการอนุญาตอย่างน้อย 3 ปี เนื่ องจากการ
ก้าหนดระยะเวลาที่น้อยกว่าสามปีจะเป็นการสร้างภาระให้ทั งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาระให้กับผู้จัดแสดงสัตว์ที่ต้องมายื่นค้าขอต่อใบอนุญาตมากเกินไป แต่
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระยะเวลาในการต่อไปอนุญาตจะมีระยะเวลานานถึงสามปี แต่หากพบว่าใน
ระหว่างที่ได้รับใบอนุญาตหากผู้จัดแสดงสัตว์ไม่ได้มีการจัดการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม
ตามที่กฎหมายก้าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอ้านาจสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตก่อนครบก้าหนด
สามปีได้อยู่แล้ว  

5.3.2.2  การต่อใบอนุญาต 
จากข้อก้าหนดด้านการต่อใบอนุญาตในบทที่ 3.3.2.2 นั นจะเห็นได้ว่ากฎหมายของ

ต่างประเทศก้าหนดระยะเวลาที่อาจยื่นค้าขอต่อใบอนุญาตไว้ต่างกัน โดยสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่า
สามารถยื่นค้าขอต่ออายุได้อย่างน้อย 30 วันก่อนใบอนุญาตสินสุดลง ในขณะนที่ออสเตรเลียกฎหมาย
ก้าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถยื่นค้าขอต่อใบอนุญาตได้ถึง 6 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ นสุดลง และ
ยังก้าหนดเวลาขึ นต่้าในการต่อใบอนุญาตว่าต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ นสุดลงถึง 3 เดือน หรือหลังจาก
ระยะเวลาของใบอนุญาตหมดลงไม่เกิน 3 เดือน เพ่ือเป็นการให้เวลาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ด้าเนินการตรวจสอบว่าผู้จัดแสดงสัตว์ได้ด้าเนินการจัดการดูแลสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาเพียงใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการให้ผู้ยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต
ของไทยนั น จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวและการสัมภาษณ์ ตลอดจนการ
ประชุมสนธนากลุ่มเจาะจง (Focus Group) พบว่าไทยควรก้าหนดระยะเวลาให้สามารถยื่นค้าขอต่อ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ นสุดลงเป็นเวลานานพอสมควร เพ่ือให้เวลาพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนได้ด้าเนินการตรวจสอบทั งเอกสารและการออกประเมินเพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ที่ใช้ในการแสดง
ได้รับการจัดการดูแลที่เหมาะสม  



 
 

359 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศและการประชุมการสนทนากลุ่มดังกล่าว หาก
ไทยจะมีการก้าหนดด้านระยะเวลาในการต่อใบอนุญาตแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าระยะเวลาในการยื่นค้าขอ
ต่อใบอนุญาตควรสามารถยื่นได้ 6 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ นสุดลง แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนวันก่อน
ใบอนุญาตสินสุดลงจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะในการต่อใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายของออสเตรเลีย 

5.3.2.3  การโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาต 
เนื องจากใบอนุญาตในการแสดงสัตว์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต เพราะ

การจัดแสดงสัตว์นั นกฎหมายค้านึงถึงคุณสมบัติของผู้จัดแสดงสัตว์เป็นส้าคัญ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้จัด
แสดงสัตว์มีการจัดการดูแลสัตว์ที่ดีตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั นกฎหมายในต่างประเทศจึงก้าหนด
ว่าห้ามท้านิติกรรมหรือโอนใบอนุญาตเว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยให้อ้านาจแก่ผู้อนุมัติใบอนุญาตในการ
พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถในการจัดการดูแลสัตว์ของผู้รับโอนใบอนุญาตว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.3.2.3 ดังนั นท้าให้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก้าหนด
ห้ามโอนหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตโดยเด็ดขาด ในขณะที่กฎหมายของออสเตรเลีย
และสิงคโปร์ก็ก้าหนดห้ามมิให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตไว้เช่นกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าสามารถ
โอนกรรมสิทธิในใบอนุญาตได้หากได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะรับโอนใบอนุญาตต้องได้รับ
การพิจารณาด้านคุณสมบัติต่างๆก่อนว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการจัดแสดงสัตว์  

จากการศึกษาปัญหาและกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าในส่วนของไทยก็ควร
ก้าหนดห้ามโอนใบอนุญาตแสดงสัตว์เว้นแต่ได้รับอนุญาตดังเช่นกฎหมายของออสเตรเลียและสิงคโปร์   

 

5.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดแสดงสัตว์ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดแสดงสัตว์ตามบทที่ 3.4 นั น พบว่ามีการก้าหนดหน้าที่หลัก ๆ ให้แก่ผู้จัดแสดงสัตว์ สามารถสรุป
ได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี  

1. มีการควบคุมทั งจ้านวนและวิธีการน้าสัตว์มาแสดง โดยสัตว์แต่ละตัวที่น้ามาแสดงต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถน้ามาจัดแสดงได้ ซึ่งสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้น้ามาแสดงต้องเป็นสัตว์ที่
ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีสุขภาพแข็งแรง ทั งต้องมีความเหมาะสมทั งด้านอายุ เช่นสัตว์เหล่านั นต้อง
หย่านมแล้วเป็นต้น และยังมีการก้าหนดถึงวิธีการจัดการแสดงต่างๆด้วยว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของสัตว์ เมื่อสัตว์เหล่านั นได้รับอนุญาตจะถูกระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้จัดแสดงสัตว์ ตลอดจน
วิธีการน้ามาแสดงต้องได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัยแก่สัตว์แต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ เช่น 
การแสดงเหล่านั นต้องไม่ท้าให้สัตว์เกิดการตื่นกลัวหรือตกใจ เป็นต้น ทั งวิธีการจัดแสดงต้องมั่นใจว่า
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ประชาชนและผู้เข้าชมต้องได้รับความปลอดภัย อาทิเช่นสัตว์หากเป็นสัตว์แสดงดุร้ายต้องมีสิ่งกีดขวาง
ระหว่างสัตว์และผู้ชม ตลอดจนต้องมีผู้ควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาแสดง เป็นต้น  

โดยผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านี จะไม่สามารถท้าการเพาะขยายพันธุ์สัตว์แสดงเพ่ือจ้าหน่ายได้ 
เนื่องจากรูปแบบการเพาะพันธุ์สัตว์เพ่ือจ้าหน่ายในต่างประเทศนั นมีกฎหมายเฉพาะก้าหนดไว้ว่าต้อง
มีการขอใบอนุญาตเพ่ือจ้าหน่ายสัตว์เป็นการเฉพาะ ทั งรูปแบบและหลักเกณฑ์ด้านการดูแลและการ
เพาะพันธุ์นั นจะแตกต่างไปจากใบอนุญาตแสดงสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการขยายพันธุ์เพียง
เพ่ือให้ด้ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์เพ่ือใช้ในการแสดงนั นสามารถท้าได้ แต่ต้องเป็นไปตามจ้านวนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่อนุญาตเท่านั น 

ส่วนไทยยังไม่มีกฎหมายโดยตรงในการควบคุมการน้าสัตว์มาแสดงดังเช่นต่างประเทศ
ดังกล่าว จึงส่งผลให้มีการน้าสัตว์ชนิดต่างๆมาแสดงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนมี
การน้าสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น มาแสดงอย่างขาดการควบคุมที่เหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ 
เช่นการน้าสัตว์ลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านมมาจัดแสดง หรือการน้าสัตว์ที่โดยธรรมชาติแล้วอยู่กันเป็นกลุ่ม
มาจัดแสดงเพ่ือการพาณิชย์โดยให้อยู่ล้าพังตัวเดียว ตลอดจนไม่มีการควบคุมถึงวิธีการและรูปแบบใน
การน้าสัตว์มาแสดง จึงท้าให้สัตว์บางชนิดถูกน้ามาจัดแสดงด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่นแสดงตัวอยู่
ในห้องแอร์ทั งวันซึ่งไม่ใช่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของสัตว์ หรือให้สัตว์แสดงความสามารถหลาย
รอบหรือแสดงตัวตลอดทั งวัน โดยไม่มีการก้าหนดเวลาพักให้แก่สัตว์อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดแสดง
สัตว์โดยไม่มีการควบคุมดูแลทั งทางด้านชนิดของสัตว์ที่น้ามาแสดงและวิธีการน้ามาแสดงเหล่านี ล้ว น
ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทั งสิ น  

นอกจากนั นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมการสนทนากลุ่มพบว่าสถานที่แสดงสัตว์
ในไทยหลายๆแห่งมีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์เหล่านั นเพ่ือจ้าหน่ายด้วย โดยเฉพาะสัตว์ต่างถิ่นที่มีความ
น่ารักและความแปลกก็มักจะมีราคาแรง จึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้จัดแสดงสัตว์ท้าการเพาะขยายพันธุ์ สัตว์
เหล่านั นเพ่ือจ้าหน่ายด้วย ซึ่งหากไม่มีการควบคุมด้านการขยายพันธุ์สัตว์แสดงเพ่ือจ้าหน่าย 
โดยเฉพาะสัตว์ต่างถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านั น และการขยายพันธุ์อย่างขาด
การควบคุมอาจท้าให้มีประชากรสัตว์เหล่านั นมากเกินไป ตลอดจนหากสัตว์เหล่านั นหลุดหรือถูก
ปล่อยลงสู่ธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของไทยได้ ดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 
5.1.3 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของการก้าหนดหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์
ประการแรกว่า ผู้จัดแสดงสัตว์สามารถจัดแสดงและเก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดงเฉพาะที่ได้รับอนุญาต
และจัดแสดงได้เฉพาะตามวิธีการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและห้ามมิให้มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ที่จัด
แสดงเพื่อจ้าหน่าย เว้นแต่ท้าเพ่ือให้สัตว์นั นด้ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ตามจ้านวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต
เท่านั น ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 
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2. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุการณ์ร้ายแรงแก่ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งใน
ประเด็นนี ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 โดยสามารถสรุปได้ว่าผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่
ผู้บริหารสูงสุดกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ นกับสัตว์ที่ได้รับอนุญาต อาทิเช่น การตายและการป่วย
ของสัตว์ที่ผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือกรณีการตายของสัตว์ที่ถูกเก็บไว้หรือเพ่ิงซื อมาหรือได้รับมา
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และสัตว์มีชีวิตอยู่สั นกว่าอายุขัยโดยเฉลี่ย หรือกรณีที่สัตว์อันตราย
เกิดหลุดหรือหลบหนีไปการควบคุมดูแลของผู้จัดแสดงสัตว์ เช่น สัตว์ที่มีพิษ หรือจระเข้ เป็นต้น 
ตลอดจนกรณีที่มีการเจ็บป่วยร้ายแรงของมนุษย์ที่เกิดจากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตน้าไปใช้แสดง เช่นนี 
กฎหมายของออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวแก่
ผู้บริหารสูงสุดโดยทันที หลังจากผู้รับอนุญาตได้รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยโทรศัพท์ ทางอีเมลหรือ
โดยวิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ617 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ในการแจ้งเหตุการตายหรือการป่วย
ของสัตว์ที่ผิดปกติตามกฎหมายของต่างประเทศดังกล่าวนั นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ของไทยที่ก้าหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องด้าเนินการแจ้งเหตุการตายหรือการป่วยของสัตว์ที่ผิดปกติ
ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตรวจสอบ เพราะหากเป็นโรคระบาดก็จะ
สามารถควบคุมได้ทั ง ทั งยังห้ามมิให้มีการขนย้ายหรือน้าสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุไปจ้าหน่ายหรือ
รับประทานด้วย และหากพบความผิดปกติมาก ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจยึดสัตว์หรือซากสัตว์
เหล่านั นไปตรวจสอบชันสูตรถึงสาเหตุการตายได้ และหากมีความจ้าเป็นให้อ้านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ้านาจสั่งให้ผู้จัดแสดงสัตว์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการชันสูตรได้ โดยจากการประชุมการสนทนากลุ่ม
ในประเด็นนี  มีการเสนอเพ่ิมเติมว่าให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดเก็บผลตรวจไว้ทุกครั งเพ่ือความสะดวก
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นอีก พนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจดูเอกสาร
ผลตรวจและสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการป้องกันในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ แต่เมื่อพิจารณาถึง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แม้จะได้บัญญัติถึง
หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ต้องมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เลี ยงไว้ใช้ในการแสดงด้วยก็ตาม แต่มิได้
บัญญัติด้านหน้าที่ในกรณีหากสัตว์แสดงตายหรือเจ็บป่วยอย่างผิดปกติต้องด้าเนินการแจ้งเหตุการณ์
ดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสัตว์แสดงมีการติดต่อระหว่าง
สัตว์ด้วยกันและอาจมีการติดต่อกับผู้ชมโดยตรง เช่นการสัมผัส การให้อาหารสัตว์ เหล่านี อาจส่ง ผง
ด้านโรคติดต่อได้  

ดังนั นเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส้าหรับการน้าสัตว์มาแสดง ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
ไทยควรก้าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ไว้โดยตรง ดังต่อไปนี  กรณีท่ีสัตว์ตาย ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเก็บรายงานของสัตวแพทย์ที่ระบุสาเหตุการตาย ส่วนกรณีที่พบว่าสัตว์แสดงตายหรือมี
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อาการเจ็บป่วยอย่างผิดปกติที่อาจเกิดจากโรคระบาดร้ายแรง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุการ ณ์
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ทราบหรือควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จนกว่าจะได้รับอนุญาต  หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
จ้าเป็นสามารถยึดสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือน้าไปตรวจและชันสูตรหรือส่งแลปเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ โดยอาจ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด้าเนินการเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจและชันสูตร โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
เก็บผลแล็บและผลการตรวจไว้ทุกครั งเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการร้องขอต่อไป  

3. การเคลื่อนย้ายสัตว์แสดงหากไม่มีการจัดการดูแลที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือ
ก่อให้เกิดความเครียดหรือเกิดความตื่นกลัวแก่สัตว์ได้ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบด้าน โรคระบาด 
ดังนั นเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวกฎหมายในต่างประเทศจึงก้าหนดว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้อง
มีการขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถท้าได้ แต่หากมีความจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายสัตว์เพ่ือที่จะป้องกัน
หรือลดซึ่งความเสี่ยงหรือผลลัพธ์ด้านลบที่เก่ียวข้องกับการจัดแสดงหรือการจัดการสัตว์ เช่นสัตว์ได้รับ
บาดเจ็บต้องน้าส่งโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือท้าการรักษาโดยเร็ว เช่นนี ผู้จัดแสดงสัตว์ก็สามารถด้าเนินการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ได้ ซึ่งกรณีนี ออสเตรเลียก้าหนดว่าต้องแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่มี
การเคลื่อนย้าย ส่วนสหรัฐอเมริกาต้องแจ้งภายใน 10 วัน  

ส่วนไทยนั นมีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอยู่หลายฉบับ เช่นพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 17 ก็ได้ก้าหนดห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่
ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตนั น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตว
แพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั งที่มี แต่เมื่อในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มิได้มีข้อบัญญัติดังกล่าวไว้ส้าหรับผู้จัดแสดงสัตว์โดยตรง อาจท้าให้ผู้
แสดงสัตว์ไม่ทราบถึงหน้าที่ดังกล่าว ดังนั นเพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ศึกษา
เห็นว่าควรบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ในการขออนุญาตก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์แสดง
อย่างชัดเจน โดยบัญญัติดังนี  ในกรณีมีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกบริเวณที่ได้รับ
อนุญาต ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ส่วนกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายสัตว์
เพ่ือที่จะป้องกันหรือลดซึ่งความเสี่ยงหรือผลลัพธ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ นกับสัตว์ผู้ได้รับใบอนุญาต
สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ก่อนได้รับอนุญาตได้ แต่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็วหลังจากที่
เคลื่อนย้ายสัตว์แล้ว 

4. มาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยของการจัดแสดงสัตว์ (Public 
Safety And Exhibit Security) เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีการรับรองความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้เข้าชมผ่านการออกแบบจัดแสดงที่เหมาะสมเพียงพอ มีการฝึกอบรมพนักงานและการ
บริหารจัดการที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์โดยบังเอิญให้กับเจ้าหน้าที่
หรือผู้ชม ทั งการครอบครองสัตว์ต้องมีการวางแผนด้านการบ้ารุงรักษา ท้าให้มั่นใจว่า พนักงานมีการ
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จัดการดูแลสัตว์แต่ละสายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ได้รับอนุญาตต้องมั่นใจว่า พนักงานมีการฝึกอบรม
เพ่ือป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ นในที่ท้างาน ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยส้าหรับ
พนักงานและผู้ชมของสิงคโปร์ที่สอดคล้องกับกฎหมายของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ดังนั น
เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้จัดแสดงสัตว์ในไทยจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยส้าหรับพนักงานและผู้ชมจึง
ควรก้าหนดหน้าที่ ให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง “จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยส้าหรับพนักงาน 
ประชาชน ผู้เข้าชม และผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานที่แสดงสัตว์” เช่นเดียวกับกฎหมายของ
ต่างประเทศดังท่ีกล่าวมาแล้วนั น  

นอกจากนั นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสัตว์แต่ละตัวแต่ละสาย
พันธุ์อย่างเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติและดูแลสัตว์อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของสัตว์แต่ละตัว ตลอดจนในต่างประเทศยังก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตในการจัด
อบรมการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่พนักงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินขึ นกับสัตว์หรือผู้ชม ผู้ดูแลสัตว์ต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือช่วยเหลือสัตว์หรือผู้ชมเป็นต้น หรือ
กรณีที่สัตว์ดุร้ายหรือมีพิษเกิดหลุดหรือหลบหนีออกมาจะมีวิธีดูแลจัดการอย่างไร เช่นนี ล้วนเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลสัตว์ของตน ดังนั นเพ่ือให้มีการ
จัดการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สัตว์แสดงในไทย ผู้ศึกษาเห็นควรบัญญัติหน้าที่นี ให้แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศเช่นกัน 

5. มาตรการด้านการอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ที่ ส้ าคัญมาตรการหนึ่ งของ
สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์คือการเข้าไปตรวจสอบสถานที่แสดงหรือสถานที่เก็บสัตว์โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับออสเตรเลียที่หากผู้บริหารสูงสุดเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องตรวจสถานที่
แสดงก็มีอ้านาจออกค้าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประเมินเพ่ือน้ามาประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด้วยได้ ซึ่งหากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปด้าเนินการ
ตรวจสอบจะท้าให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังก้าหนดอีกว่า
หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ปีละหนึ่งครั งโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า ส่วนในออสเตรเลียกฎหมายก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่แสดงสัตว์ได้หลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณีจ้าเป็นหรือกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัด
แสดงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ หรือไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่ดีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของสัตว์ ตลอดจนกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดสั่งให้เข้าไปตรวจสอบกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือกรณีที่มี
ค้าสั่งศาลให้เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งในส่วนเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ในการตรวจสอบของต่างประเทศนั น ผู้
ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ข้อ 3.3 ดังนั นจึงเห็นได้ว่ากรณีนี จึงส่งผลให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ ใน
การให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถูกแต่งตั งให้เป็นผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบในสถานที่แสดงหรือ
สถานที่เก็บสัตว์ ตลอดจนต้องอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสัตว์ได้ทุกตัว ทั งยังต้อง
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จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสัตว์ให้พร้อมเพ่ืออ้านาจความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ 

ดังนั นในกรณีนี ผู้ศึกษาเห็นว่าการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจและการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินการตรวจสอบสัตว์ตลอดจนสถานที่แสดงสัตว์หรือเก็บ
สัตว์ไว้เพ่ือการแสดงเป็นสิ่งจ้าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ได้รับการดูแลและมีการจัดการที่เหมาะสมกับ
สัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ จึงควรก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง “ยินยอมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่แสดง โดยต้องอ้านวยความสะดวกและตอบค้าถามแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่” เช่นเดียวกับกฎหมายของต่างประเทศดังที่กล่าวมา
ข้างต้น 

6. สถานที่ใดที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสัตว์ที่ไว้เพ่ือการแสดง ตลอดจนสถานที่เลี ยงดู อนุบาล 
กักกันหรือรักษาสัตว์เหล่านั น กฎหมายต่างประเทศได้ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีการขออนุญาต
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากได้รับอนุญาตแล้ว สถานที่เหล่านั นจะถูกระบุไว้ในใบอนุญาต หากมีสถาน
ดังกล่าวที่ใหม่เพ่ิมเติมขึ นอีกในภายหลังจากที่ได้ขออนุญาตไว้แล้ว จะต้องมีการขออนุญาตเพ่ิมเติม 
โดยผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแผนที่และแผนการจัดการดูแลสัตว์ในสถานที่ดังกล่าวประกอบค้าขอ
เพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้ผู้อนุญาตได้พิจารณาก่อนว่าสถานที่เก็บสัตว์ ตลอดจนสถานที่เลี ยงดู อนุบาล 
กักกันหรือรักษาสัตว์เหล่านั น มีลักษณะที่เหมาะสมหรือไม่  

ซึ่งในประเด็นของสถานที่เก็บสัตว์ดังกล่าวนี  ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นประเด็นส้าคัญเพ่ือให้แน่ใจว่า
สถานที่เหล่านั นมีการจัดการดูแลสัตว์ที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั นจึงควร
ก้าหนดให้ในกรณีประสงค์จะใช้พื นที่อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต เพ่ือใช้เป็นที่เก็บ เลี ยง
ดู อนุบาล กักกันหรือรักษาโรค หรือด้าเนินกิจกรรมอื่นใดเก่ียวกับสัตว์ อันเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
การจัดแสดงสัตว์ ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน โดยให้ยื่นแผนผังแบบแปลนและแผน
ที่ตั งสังเขปของพื นที่ที่จะด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวประกอบการขออนุญาต 

7. การน้าสัตว์มาจัดแสดงในปัจจุบันนั นมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์มาแสดงตัวไว้
ในทีส่าธารณชนเข้าถึงได้ เช่นการน้าสัตว์มาจัดแสดงนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า และจัดกิจกรรมให้
อาหารสัตว์ ป้อนนมสัตว์ ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์เพ่ือเป็ นการจัดกิจกรรมนันทนาการในการดึ งดูด
ครอบครัวและเด็กให้เข้ามาในห้างสรรพสินค้าของตนมากยิ่งขึ นหรือกรณีการน้าสัตว์เลี ยง สัตว์ป่า 
สัตว์ต่างถิ่นมาจัดแสดงตัวในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มของตนเพ่ือดึงดูดลูกค้า ล้วนเป็นกิจกรรมเพ่ือ
การพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง ท้าให้กฎหมายของต่างประเทศก้าหนดให้ผู้จัดแสดง
สัตว์ดังกล่าวต้องจัดท้าแบบประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับสัตว์และผู้ชม อาทิเช่นกิจกรรม
เหล่านั นมีการก้าหนดเวลาพักให้สัตว์หรือไม่เมื่อสัตว์ เหนื่อยล้า มีสถานที่ให้สัตว์หลบพักผ่อนหรือไม่
เมื่อสัตว์เกิดความตื่นกลัว มีการจัดเวลาพักให้แก่สัตว์กี่ชั่วโมงต่อการแสดงตัวหนึ่งครั ง และการแสดง
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เหล่านั นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์อย่างไร แล้วมีวิธีการจัดการความเครียดแก่สัตว์อย่างไร 
ตลอดจนมีการจัดการป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้ชมหรือไม่อย่างไร อาทิเช่น ถ้าเป็นการแสดงสัตว์ดุ
ร้ายมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าตลอดเวลาที่มีการแสดงหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งแบบประเมินผลกระทบ
เหล่านี จะช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของผู้จัดแสดงสัตว์ และจะท้าให้
สัตว์แสดงได้รับความปลอดภัยด้วย โดยการประเมินดังกล่าวบางประเทศได้บัญญัติให้อยู่ในแผนการ
จัดแสดงสัตว์อยู่แล้ว ซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้ในบทที่  3.4 ส่วนในเรื่องนี ผู้ศึกษาเห็นว่าหากไทยก็
ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ในการจัดท้าการประเมินผลกระทบที่มีต่อสัตว์แสดงได้ดังเช่น
ต่างประเทศจะส่งผลดีทั งต่อสัตว์แสดงเองได้รับการดูแลและจัดการความเครียดหรือความเสี่ยงด้าน
ลบอ่ืนๆ เมื่อสัตว์แสดงไม่เครียดและมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนและผู้ชมก็ปลอดภัยในการเข้าชมสัตว์
เหล่านั นด้วย ดังนั นกฎหมายควรก้าหนดให้กรณีมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชน หรือผู้ชมสามารถ
ใกล้ชิดกับสัตว์ อันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงสัตว์ ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแบบ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับสัตว์ที่จัดแสดงและผู้ชม ตลอดจนวิธีการจัดการป้องกันอันตรายต่อ
สัตว์ที่จัดแสดงและวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับผู้ชมโดยสังเขปประกอบการขออนุญาต 
ตามแบบท้ายประกาศท่ีกฎหมายก้าหนด 

8.  ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในบริเวณจัดแสดงสัตว์ที่ประชาชนสามารถเห็นได้ 
ซึ่งการแสดงใบอนุญาตแสดงให้ประชาชนสามารถเห็นได้มีผลดีหลายประการ โดยประการแรกคือเพื่อ
เป็นทางเลือกให้ประชาชนพิจารณาก่อนว่าจะเข้าชมดีหรือไม่ หากได้รับใบอนุญาตแน่นอนว่ามีสถานที่
แสดงสัตว์ดังกล่าวผ่านการตรวจสุขภาพสัตว์แล้ว และสัตว์เหล่านั นอาจไม่เป็นโรคติดต่อมายัง
ประชาชนหรือลูกหลานของตน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนในฐานะ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจว่าจะเข้าชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่ นอกจากนั นยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้จัดแสดงสัตว์เหล่านั นด้วย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่มี
ประชาชนเป็นผู้มีส่วนรวมที่ดีท่ีสุด  

ซึ่งจากมาตรการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าควรน้ามาใช้กับไทยเช่นกันหากมีการ
ก้าหนดให้การจัดแสดงสัตว์ต้องมีการขอใบอนุญาตดังเช่นต่างประเทศ ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบ
แทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั งของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือสถานที่แสดงสัตว์เหล่านั น  

9. การท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ เพ่ือให้สามารถติดตามสัตว์ดังกล่าวได้หากมีการ
หลบหนี และยังมีข้อดีอีกหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบจ้านวน
ประชากรสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ น หรือง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อสัตว์ดังกล่าวตายลง แต่อย่างไรก็ตามการท้า
เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์สามารถท้าได้หลายวิธี ดังนั นเพ่ือป้องกันสัตว์ได้รับอันตราย อาทิเช่น ไม
โครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ หรือสมุดประจ้าตัวสัตว์ เบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ 
ปลอกคอติดแท็ก (Tags) ซึ่งอาจเป็นป้ายโลหะที่มีเลขหมายประจ้าตัวสัตว์หรือชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่น
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ความถี่วิทยุได้ หรือการสักลงที่ตัวสัตว์ เป็นต้น โดยรูปแบบการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์แต่ละ
ชนิดก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งกรณีต่างประเทศผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.4  

ส่วนในไทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ก็ได้ก้าหนดด้านเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ไว้
เช่นกันเพ่ือประโยชน์ในการจ้าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์  แต่เมื่อพิจารณา ประกาศของ
กรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในข้อ 5 นั นก้าหนดให้สัตว์ที่ต้องท้าเครื่องหมายประจ้าตัว
สัตว์เฉพาะ ช้าง ม้า โคเนื อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ ที่มีอายุตั งแต่ 4 เดือนขึ นไป แต่เมื่อพิจารณา
ถึงชนิดสัตว์ที่น้ามาแสดงมีมากกว่าสัตว์ที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ โดยกรณีนี ผู้
ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4.4.3 ตลอดจนเมื่อพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มิได้บัญญัติให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์โดยตรง
แล้ว ดังนั นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ศึกษาเห็นว่าควรก้าหนดหน้าที่ให้ผู้จัดแสดง
สัตว์เอาไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีที่สัตว์แสดงยังไม่มีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์นั นเป็นหน้าที่ ของผู้จัด
แสดงสัตว์ต้องจัดท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ให้สัตว์แสดงทุกตัวตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

 

5.5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวและการเพิกถอน
ใบอนุญาตของกฎหมายต่างประเทศพบว่ามีแนวทางเหมือนกันคือ การมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขึ นอยู่กับความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตกระท้าต่อสัตว์ อาทิเช่น 
หากพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตทุจริต ให้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก้าหนด ตลอดจนหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่นนี กฎหมายให้อ้านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงเหตุอันควร
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และก้าหนดเวลาพอสมควรให้ผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าว
ท้าค้าชี แจงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุที่ไม่ควรมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่
หากผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวไม่ด้าเนินการท้าค้าชี แจง หรือด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน
หรือท้าค้าชี แจงแล้วแต่ไม่มีเหตุผลสมควรเพียงพอ เช่นนี กฎหมายให้อ้านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือมีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใด้ 
 แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายให้อ้านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตทันทีได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หากพบว่ามีเหตุผลจ้าเป็นเพราะว่า
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อาจจะเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆกับสัตว์หรือประชาชนและสาธารณะ หากยังมีการอนุญาตให้
ด้าเนินการต่อไป  
 กรณีที่มีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวหรือค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั น พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องท้าหนังสือชี แจงข้อมูลส้าหรับค้าสั่งนั น พร้อมกับเหตุผลที่ชัดเจนส่งให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย 
โดยค้าสั่งพักใช้และเพิกถอนมีผลทันทีท่ีการแจ้งได้ส่งไปถึงผู้ได้รับใบอนุญาต  

ส่วนการพักใช้ใบอนุญาตยังคงมีผลต่อเนื่องจนกระท่ัง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจจะมีค้าสั่ง
ยกเลิกระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตที่เหลืออยู่ หรือมีการแก้ไขสาเหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตจน
เป็นที่พอใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าสัตว์ที่จัดแสดงมีการจัดการดูแลที่ปลอดภัย 

ผลของการเพิกถอนใบอนุญาต จะท้าให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถน้าสัตว์มาจัด
แสดงได้ ตลอดจนไม่สามารถขอใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   

โดยบุคคลใดถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งได้ภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค้าสั่งนั น การตัดสินของผู้มีอ้านาจให้ถือว่าเป็นที่สุด โดยในส่วนการพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาตของต่างประเทศนี ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.5   

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
ของไทยปัจจุบันนั นยังไม่ มีข้อก้าหนดด้านการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง จึงยังไม่มี
หลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ แต่เมื่อ
พิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการก้าหนดด้านการเพิกถอนการขึ นทะเบียนกรณีที่
นายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนการขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรา 13 เพราะองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระท้าการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ส่วนกรณีสถานสงเคราะห์อาจถูกเพิกถอนการขึ นทะเบียนได้ตามมาตรา 16 เพราะฝ่า
ฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระท้าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 
เช่นนี ให้นายทะเบียนมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือและก้าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์
ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม หากสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดให้นายทะเบียน มีอ้านาจเพิกถอนการขึ นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั นได้ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการเพิกถอนการขึ นทะเบียนถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ดังนั นหากมีการ
ก้าหนดให้มีการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าผู้จัดแสดงสัตว์ฝ่าฝืน
กฎหมายด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง นายทะเบียนต้องมีอ้านาจในการออกค้าสั่งให้
ผู้จัดแสดงไปด้าเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องหรืออ้านาจในการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
นั น ก็สามารถท้าได้ด้วยการบัญญัติเพ่ิมเติมให้อ้านาจนายทะเบียนโดยบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมอ้านาจของ
นายทะเบียนไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  
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5.6 การอุทธรณ์ค าสั่ง  

กฎหมายของต่างประเทศได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค้าสั่งเกี่ยวกับใบอนุญาตแสดงสัตว์
และค้าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.6 นั น สามารถสรุปเปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทยได้ดังนี   

เนื่องจากค้าสั่งใดๆของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการแสดงสัตว์เป็น
ค้าสั่งทางปกครอง ดังนั นหากพนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งใด ๆ ในทางปกครองดังกล่าวแล้วส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วนั น ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถที่จะ
ฟ้องร้องหรือด้าเนินคดีจากการมีค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อศาลได้ทันที จนกว่าจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดให้ครบถ้วนก่อน นั นคือการยื่นค้าร้องขอให้ทบทวนค้าสั่งหรือที่เรียกว่า
การอุทธรณ์ค้าสั่งภายใน โดยสามารถท้าได้ด้วยการยื่นอุทธรณ์ค้าสั่ง และต่อมาเมื่อมีค้าตัดสินหรือผล
การพิจารณาอุทธรณ์อย่างใดๆแล้ว หากผู้ได้ค้าสั่งไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินหรือผลการอุทธรณ์ค้าสั่ง
ดังกล่าว เช่นนี กฎหมายอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถด้าเนินการฟ้องร้องด้าเนินคดีในประเด็นนั น
ต่อไปในศาลได้ ซึ่งประเด็นนี สอดคล้องกับแนวทางกฎหมายปกครองของไทย 

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่ง พบว่ากฎหมาย
ก้าหนดให้บุคคลที่ได้รับค้าสั่งดังต่อไปนี  

1. ค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ หรือตัดสินอนุญาต
แบบมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม  

2. การไม่ตัดสินค้าร้องขอใบอนุญาตแสดงสัตว์ภายใน 40 วัน หลังจากที่ได้รับค้าร้องขอ มี
ผลถือว่าเป็นการปฏิเสธค้าขอรับใบอนุญาต  

3. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธค้าขอการต่อใบอนุญาตหรือการฟ้ืนฟูใบอนุญาต  
4. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการค้าขอแต่งตั งผู้ประเมินเอกชนหรือละเว้นค้าขอแต่งตั ง

ผู้ประเมินเอกชน หรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไขส้าหรับการแต่งตั ง  
5. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธค้าขอการต่ออายุผู้ประเมินเอกชน  
6. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตด้าเนินการ  
7. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสังยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์    
ส่วนวิธีการยื่นค้าร้องอุทธรณ์ค้าสั่งนั นกฎหมายส่วนใหญ่ก้าหนดให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมาย

ก้าหนด ในขณะที่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ของ
ไทยก็ได้ก้าหนดเรื่องการอุทธรณ์ค้าสั่งไว้ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน แต่ก้าหนด
เฉพาะกรณีท่ีนายทะเบียนมีค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรา 11 หรือสถาน
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สงเคราะห์สัตว์ ตามมาตรา 14 หรือกรณีนายทะเบียนเพิกถอนการขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ ตามมาตรา 13 หรือเพิกถอนการขึ นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามมาตรา 16  

ดังนั นในประเด็นนี ผู้ศึกษาเห็นว่าหากไทยมีการก้าหนดด้านการน้าสัตว์มาแสดงต้องขอ
ใบอนุญาตดังเช่นกฎหมายต่างประเทศแล้ว อาจมีปัญหาด้านค้าสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบอนุญาต การต่อใบอนุญาหรือค้าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเห็นว่าก็สามารถน้าหลักเกณฑ์ด้านการ
อุทธรณ์ค้าสั่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีอยู่แล้วมาบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างหลักเกณฑ์หรือ
ออกกฎหมายใหม่ เพียงแค่บัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ว่าการอุทธรณ์ค้าสั่งในกรณีนี ให้หมายความรวมถึงการที่นายทะเบียนมีค้าสั่งไม่
ออกใบอนุญาต ไม่ต่อใบอนุญาต หรือค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สามารถ
อุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวได้ตามความในหมวด 4 ว่าด้วยการอุทธรณ์นี   

ส่วนก้าหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ค้าสั่งของออสเตรเลียพบว่าพระราชบัญญัญสัตว์ที่ถูก
จัดแสดง ค.ศ. 2015 มาตรา 243 บัญญัติให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่ง สามารถยื่นค้าร้องได้ภายในได้ 14 
วัน นับจากที่ผู้ร้องขอได้รับค้าสั่งหรือค้าตัดสินดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยืด
ระยะเวลาส้าหรับการท้าค้าร้องค้าสั่งภายในในเวลาที่เห็นสมควร  เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 17 ก้าหนดว่าผู้ได้ รับค้าสั่งมี
สิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งนั น ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นด้านระยะเวลาที่
สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งของต่างประเทศกับไทยมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั นในประเด็นนี ผู้ศึกษาเห็น
ว่าก้าหนดระยะเวลา 15 วันดังกล่าวของไทยดีอยู่แล้วไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอะไร 

ส่วนประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้มีอ้านาจในการพิจารณาค้าร้องอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว พบว่าใน
ต่างประเทศก้าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้มีอ้านาจพิจารณาตัดสินค้าร้องอุทธรณ์ค้าสั่งได้นั น ต้อง
ไม่ใช่ผู้ที่ท้าค้าสั่งเดิม และต้องอยู่ ในต้าแหน่งที่สูงกว่าบุคคลผู้ซึ่ งท้าการตัดสินเดิม ส่วนตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ของไทยก้าหนดให้เป็น
อ้านาจแก่คณะกรรมการ คือคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่ง 
ประกอบด้วยไปด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ เลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมอนามัย 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อ้านวยการ
องค์การสวนสัตว์ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เช่น คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทน
สมาคมหรือมูลนิธิที่ด้าเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี เมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ เป็นคณะกรรมการดังกล่าวแล้วผู้ศึกษาเห็นว่าคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพราะมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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และมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั นหากมีปัญหาด้านค้าสั่งของนายทะเบียน ผู้ได้รับใบอนุญาต
สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จึงเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบันพบว่ากรรมการการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ออกประกาศ เรื่องการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธร ณ์ พ.ศ. 
2561 ซึ่งออกตามความมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2557 ถึงหลักเกณฑ์และยื่นวิธีการอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้ในบทที่ 
4.2.4 ตอนท้าย 

นอกจากนั นในต่างประเทศยังก้าหนดว่าการยื่นอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว ไม่ได้ระงับผลขอค้าสั่ง
เดิม แต่อย่างไรก็ตามได้รับใบอนุญาตสามารถร้องขอให้ระงับค้าสั่งเดิมไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมี
ค้าตัดสินอุทธรณ์ และกฎหมายต่างประเทศยังก้าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการวินิ ฉัยอุทธรณ์
ไว้ว่า เมื่อผู้บริหารสูงสุดได้รับค้าร้องอุทธรณ์ค้าสั่งแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาทบทวนค้าสั่ง
ดังกล่าวและท้าการตัดสินภายใน 20 วันหลังจากได้รับค้าขอ โดยสามารถตัดสินเป็นการยืนยันถึงการ
ตัดสินเดิม หรือแก้ไขการตัดสินเดิม หรือเปลี่ยนการตัดสินเดิมด้วยการตัดสินอ่ืนก็สามารถท้าได้ ส่วน
กรณีที่มีท้าการตัดสินภาย 20 วัน ให้ถือว่าเป็นการยืนยันค้าสั่งเดิม ส้าหรับการอุทธรณ์ค้าสั่งนั น การ
ก้าหนดระยะเวลาเช่นนี เพ่ือประโยชน์ของผู้อุทธรณ์ค้าสั่ง ที่จะสามารถด้าเนินการฟ้องร้องคดีต่อไปได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้มีการแจ้งผลการตัดสินกลับมาภายใน 10 วัน ให้ถือว่าผลการตัดสินอุทธรณ์
ค้าสั่งเป็นการยืนยันการตัดสินเดิม 

จากการศึกษาเปรียบกฎหมายของต่างประเทศกับไทย ตลอดจนการประชุมการสนทนากลุ่ม
ก็ได้ตระหนักถึงความส้าคัญด้านการอุทธรณ์ค้าสั่งในกฎหมายไทยจึงควรบัญญัติให้ผู้ขอใบอนุญาตที่ถูก
นายทะเบียนปฏิเสธค้าขอรับใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
หรือเพิกถอนใบอนุญาต สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งต่อคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ส่วนการอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว ต้องอุทธรณ์ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค้าสั่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

5.7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง 

 เนื่องจากสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงในปัจจุบันมีหลายชนิดมีหลายสายพันธุ์ โดยสัตว์แต่ละสายพันธุ์
ก็ต้องการดูแลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั นท้าให้ในต่างประเทศก้าหนดมาตราการทางกฎหมายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงทั่วไป และ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงเฉพาะสายพันธุ์ ดังต่อไปนี  
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5.7.1 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่วไปจากการน ามาแสดง 
เนื่องจากการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงนั นไม่สามารถออกกฎหมายให้มาคุ้มครอง

ได้ทุกสายพันธุ์ ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรการที่เป็นกลางทั่วๆไป เพ่ือให้สามารถใช้ใน
การคุ้มครองสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกน้ามาแสดงให้ครอบคลุมและเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่งการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ทั่วไปจากการน้ามาแสดงนี  ในต่างประเทศจะมีเนื อหาด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์แบ่งออกเป็น 
ด้านโภชนาการอาหารและน ้า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปนี  

5.7.1.1 การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้า 
เนื่องจากการน้าสัตว์มาแสดงในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เพ่ือการนันทนาการแก่ผู้ชม

อีก แต่สัตว์บางชนิดจะกินอาหารเรื่อยๆตลอดทั งวันและมีการขับถ่ายบ่อยครั ง ซึ่งส่งผลให้ไม่สะดวกใน
การจัดแสดง ท้าให้มีการจ้ากัดอาหารและน ้าแก่สัตว์ในระหว่างการแสดงเพ่ือลดการขับถ่ายของสัตว์ 
การจ้ากัดอาหารและน ้าดังกล่าวนั นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ ท้าให้สัตว์ไม่ได้รับน ้าและอาหาร
ที่เพียงพอในแต่ละวัน หรือสัตว์บางตัวต้องผ่านการฝึกฝนในการแสดงท่าทางต่างๆ หรือบางตัวเพราะ
ความแปลกและน่ารักก็มีการน้ามาโชว์ตัวเพ่ือให้ผู้ชมได้สัมผัส ให้อาหารสัตว์ ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ และ
มีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั งนี จะเห็นได้ว่าสัตว์แสดงไม่ต่างอะไรกับการออกมาท้างานของคน สิ่ง
เหล่านี ล้วนท้าให้เกิดทั งความเหนื่อยล้าและความเครียดแก่สัตว์แสดง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากสัตว์
ที่ปกติเลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน ดังนั นท้าให้กฎหมายของต่างประเทศจึงก้าหนดให้มีการดูแลด้าน
โภชนาการอาหารและน ้าที่มากกว่าสัตว์เลี ยงปกติ เมื่อสัตว์แสดงเหล่านั นได้รับอาหารและน ้า ใน
ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอและเหมาะสม สะอาดและปราศจากการปนเปื้อน ก็จะท้าให้สัตว์มี
ภูมิคุ้มกันและมีสุขภาพที่แข็งแรง แม้จะมีการใช้ในการแสดงหรือต้องพบปะผู้คนมากมายก็ไม่ท้าให้ติด
โรคต่างๆทั งจากผู้ชมและจากสัตว์ด้วยกัน ดังนั นจึงเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การให้อาหารและน ้ามี
ความส้าคัญมากส้าหรับสัตว์ที่ถูกเลี ยงไว้ใช้เพ่ือการแสดง เช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่า สัตว์
ต้องไม่ถูกจ้ากัดด้านน ้าหรืออาหาร ในขณะการฝึก (train) หรือการใช้งาน (work) และการจัดการ
อย่างอ่ืนกับสัตว์618  นอกจากนั นการน้าสัตว์มาแสดงบางแห่งอนุญาตให้ประชาชนให้อาหารสัตว์ได้ 
แต่กลับพบว่าผู้ชมบางคนเอาอาหารมาให้สัตว์เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าอาหารบางอย่างสัตว์บางชนิด
กินไม่ได้หรือหากกินเข้าไปอาจเกิดปัญหาสุขภาพแก่สัตว์ได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ดังนั นเพ่ือ
เป็นการคุ้มครองสัตว์กฎหมายของต่างประเทศจึงก้าหนดว่ากรณีที่มีการอนุญาตให้ประชาชนให้
อาหารสัตว์ได้ อาหารจะต้องมาจากสถานที่เลี ยงและจะต้องเหมาะสมกับประเภทของสัตว์และถูกต้อง

                                           
618 Animal Welfare Regulation 2013, Section  2.131 (a)(2)(ii) 
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ตามโภชนาการอาหารของสัตว์619 ซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้ในบทที่ 3.7 โดยมีเนื อหาสรุปได้ว่าสัตว์ต้อง
ได้รับอาหารและน ้าที่เพียงพอกับความต้องการทางร่างกายของสัตว์แต่ละประเภท ชนิด ลักษณะ 
สภาพ อายุ ดังต่อไปนี  

1)  ด้านโภชนาการและสารอาหาร อาหารที่ให้กับสัตว์ต้องมีสารอาหารที่
เพียงพอและถูกต้องตามโภชนาการของสัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเจริญเติบโตได้
ตามปกติและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

2) ด้านคุณภาพของอาหาร พบว่าคุณภาพของอาหารที่ให้สัตว์ ต้องมี
คุณสมบัติที่ตรงตามสรีรวิทยาและความต้องการของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ 

3) ด้านปริมาณของอาหารและน ้าที่ให้สัตว์ พบว่าปริมาณของอาหารและ
น ้าจะตอ้งเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตปกติและไม่ท้าให้สัตว์เป็นโรคอ้วน 

4)  ด้านส่วนผสมและการปนเปื้อน อาหารที่ให้สัตว์ต้องไม่มีส่วนผสมหรือ
สารปนเปื้อนที่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย 

5) ด้านน ้าดื่ม พบว่าน ้าดื่มจะต้องใหม่ สะอาด โดยบางประเทศยังก้าหนด
ว่าน ้าดื่มที่ให้สัตว์ต้องผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานและมีให้สัตว์ตลอดเวลาหรือมีให้สัตว์เมื่อสัตว์
ต้องการ  

6)  ด้านบริเวณให้อาหารและน ้า อาหารและน ้าต้องวางไว้ในที่ที่สัตว์
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องวางในต้าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการหก การปนเปื้อนของปัสสาวะและ
อุจจาระ  โดยต้องแน่ใจว่าสัตว์ตัวที่อ่อนแอกว่าได้รับอาหารอย่างเพียงพอ 

7) ด้านความสะอาดของอาหาร พบว่าอาหารต้องไม่ปนเปื้อนหรือบูดเสีย 
หากพบว่าอาหารมีการบูดเสียหรือปนเปื้อนต้องถูกน้าออกทันท ี

8) ด้านการเข้าถึงอาหารและน ้า การให้อาหารและน ้าส้าหรับสัตว์ที่อยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ต้องดูแลให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเข้าถึงและได้รับอาหารและน ้าอย่างทั่วถึงเพียงพอ
ทุกตัว 

จากข้อก้าหนดด้านโภชนาการอาหารดังกล่าวของต่างประเทศจะเห็นได้ว่าต่างประเทศ
ค้านึงรายละเอียดด้านโภชนาการอาหารที่ต้องให้แก่สัตว์แสดงค่อนค้างละเอียด เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์
แสดงจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 ก็จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการน้าสัตว์ไปใช้ในการ
แสดงด้วยเช่นกัน จึงได้บัญญัติมาตรา 24 ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์

                                           
619 Animal Welfare Regulation 2013, Section  2.131 (d)(4) 
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ให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด โดยแยกออกจากมาตรา 
22 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่ว ๆ ไปอีกมาตราหนึ่ง แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี
ประกาศตามมาตรา 24 ดังกล่าว ดังนั นหากมีออกประกาศตามมาตรา 24 ควรมี การก้าหนด
หลักเกณฑ์ด้านโภชนาการอาหารและน ้าโดยตรงส้าหรับการน้าสัตว์มาจัดแสดงดังเช่นกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยมีเนื อหาดังต่อไปนี  เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ที่ถูกน้ามาจัดแสดงได้รับอาหารและน ้าที่
เพียงพอกับความต้องการทางร่างกายของสัตว์แต่ละประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ อายุ  

1. อาหารที่ให้กับสัตว์ต้องมีสารอาหารที่เพียงพอและถูกต้องตามโภชนาการของ
สัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

2. คุณภาพของอาหารที่ให้สัตว์ ต้องมีคุณสมบุติที่ตรงตามสรีรวิทยาและความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 

3. ปริมาณของอาหารและน ้าจะต้องเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตปกติและไม่
ท้าให้สัตว์เป็นโรคอ้วน 

4. อาหารที่ให้สัตว์ต้องไม่มีส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนที่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย 
5. อาหารต้องไม่วางอยู่บนพื นผิวที่ถ้าสัตว์กลืนกินเข้าไปมีแนวโน้มที่จะเป็น

อันตรายต่อสัตว์  
6. อาหารและน ้าต้องวางไว้ในที่ที่สัตว์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องวางใน

ต้าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการหก การปนเปื้อนของปัสสาวะและอุจจาระ  
7. อาหารต้องไม่ปนเปื้อนหรือบูดเสีย หากพบว่าอาหารมีการบูดเสียหรือปนเปื้อน

ต้องถูกน้าออกทันท ี
8. อาหารและน ้าส้าหรับสัตว์ที่อยู่รวมกันจ้านวนมาก ต้องดูแลให้สัตว์แต่ละตัว

ได้รับอาหารและน ้าอย่างทั่วถึงเพียงพอทุกตัว 
9. น ้าดื่มควรจะใหม่ สะอาด และมีให้สัตว์ตลอดเวลา 
5.7.1.2 การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิ ด ผู้

จัดแสดงสัตว์จึงต้องมีการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ให้เหมาะสมกับสัตว์ โดย
พิจารณาจากลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ด้วย เพราะที่อยู่อาศัยของ
สัตว์หากไม่มีการจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งปฏิกูลของสัตว์ และยังเป็นเเหล่ง
สะสมของเชื อโรคต่างๆ สิ่งเหล่านี ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ ตลอดจนผู้ชม และประชาชน
บริเวณสถานที่แสดงสัตว์ได้ ดังนั นเพ่ือให้ผู้ที่น้าสัตว์มาแสดงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ขั นต่้า ส้าหรับการดูแลรักษาสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม (Humane Handling) ด้านที่อยู่อาศัยและ
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสัตว์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนผู้ศึกษาได้แบ่งเนื อหาในการวิเคราะห์
ออกเป็นสองส่วนคือ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี  

 
1)  การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัย 
ค้าว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์รวมถึง พื นที่ (Area) หรือ บริเวณ (Space) ใช้เป็น

ที่อยู่ของสัตว์ ซึ่งรวมถึง กรง คอก สถานที่เก็บสัตว์และสถานที่แสดงสัตว์ด้วย ซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้
จากนิยามความหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ในบทที่ 3.2.1 แต่เนื่องในต่างประเทศมีการก้าหนด
หลักเกณฑ์การคุ้มครองสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมาเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับมีการ
แก้ไขปรับปรุงตลอดมาเพ่ือให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวทันสมัยและเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่
ละสายพันธุ์ที่มีการน้ามาแสดงและเพ่ือให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง ท้าให้
ในต่างประเทศมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ไว้เป็นจ้านวนมาก จากที่ได้ศึกษา
มาแล้วในบทที่ 3.7.1.2  ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์และสรุปโดยประเด็นส้าคัญๆ ของการคุ้มครองสัตว์
ด้านที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็น ด้านการออกแบบและการสร้าง ด้านการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา  ด้าน
พื นผิวของที่อยู่อาศัย ด้านวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็นอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ ด้านขนาดของที่อยู่อาศัย 
และด้านการระบายน ้าและการก้าจัดของเสีย ดังต่อไปนี   

(1)  ด้านการออกแบบและการสร้าง 
สถานที่อยู่อาศัย ต้องถูกออกแบบและสร้างขึ นในลักษณะแข็งแรง

ทนทานต่อการกระแทก ขีดข่วน การตะกุย การกัดของสัตว์ รวมทั งโซ่ ตาข่าย สายไฟที่อยู่ภายใน
บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วย โดยที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องท้าด้วยวัสดุที่เหมาะสมปลอดภัย ทนทาน
และช่วยให้สามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่าย สามารถถอดออก หรือเปลี่ยนใหม่เมื่อเกิดการ
ช้ารุดหรือสกปรก ส่วนข้อต่อ ขอบ พื นผิว ต้องไม่แหลมคมและไม่เป็นสนิม เพราะอาจท้าให้สัตว์ได้รับ
อันตรายหรือบาดเจ็บได้ ตลอดจนแถบซี่ของกรง คอก หรือรั วที่ล้อมรอบที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องมี
ระยะห่างที่เหมาะสม ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือท้าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ ส่วนเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุ
สิ่งของที่ใช้เป็นประจ้าภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องท้าจากวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอที่จะท้าให้กิจกรรม
และสวัสดิภาพของสัตว์มีความปลอดภัย  

(2)  ด้านการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการปรับปรุงและซ่อมบ้ารุงเป็นระยะ620

เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์จะไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ และที่อยู่อาศัยต้องท้าให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี
และรู้สึกปลอดภัย 

                                           
620 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section 3.1 
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(3)  ด้านพื นผิวของที่อยู่อาศัย 
พื นผิวของสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นพื นผิวของบริเวณ

ทางเดิน ที่นอนของสัตว์ ตลอดจนกรง หรือรั วล้อม หรือพื นผิวของวัตถุที่อยู่ภายในที่อยู่อาศัย ต้องมี
การออกแบบและถูกสร้างขึ นให้เหมาะสมกับสัตว์แต่แลชนิดแต่ละสายพันธุ์ และต้องปราศจากขอบ
หยักหรือจุดที่แหลมคม ซึ่งอาจท้าอันตรวยต่อสัตว์ได้621 

(4)  ด้านวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็นภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
กฎหมายของออสเตรเลียก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของ

ผู้ประกอบการจัดแสดงสัตว์ต้องจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็นภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์และ
ต้องมีการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด
แต่ละสายพันธุ์มากท่ีสุด เพื่อท้าให้สัตว์รู้สึกผ่อนคลายและไม่เครยีด โดยวัตถุท่ีใช้ภายในที่อยู่อาศัยต้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ทั งจะถูกเก็บไว้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ และช่วยให้สัตว์สามารถแสดง
พฤติกรรมธรรมชาติที่เหมาะสม นอกจากนั นกฎหมายในต่างประเทศยังก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง
จัดให้มีสถานที่ให้สัตว์สามารถหลบพักผ่อนเมื่อสัตว์เกิดอาการเหนื่อยล้าไม่ว่าจะมาจากจากการแสดง
หรือเมื่อเกิดอาการตื่นกลัวตกใจ โดยสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นคอน ชั น รู ถ ้า ขึ นอยู่กับลักษณะความ
ต้องการของพฤติกรรมสัตว์นั นๆ โดยสถานที่หลบพักผ่อนดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นภายในที่อยู่
อาศัยของสัตว์ เพราะหากสัตว์ได้มีการพักผ่อนที่เพียงพอสัตว์หรือสามารถหลบพักเมื่อเกิดความตื่น
ตกใจ จะท้าให้สัตว์รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด สัตว์แสดงก็จะไม่ข่วนหรือกันผู้เข้าชมที่สัมผัสหรือเข้าใกล้
กับสัตว์เหล่านั น ซึ่งสอดคล้องกับการไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดง พบว่าหากสัตว์
พักผ่อนน้อยหรือเกิดความเครียด ตลอดจนตื่นกลัวตกใจ สัตว์เหล่านั นมักแสดงพฤติกรรมดุร้าย ไม่ว่า
จะเป็นการข่วนหรือกัด ดังนั นหากมีสถานที่ให้สัตว์ได้หลบเมื่อตื่นกลัวหรือพักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้า สัตว์ก็
จะไม่เครียดและไม่ท้าร้ายผู้สัมผัส  ดังนั นการจัดสิ่งของจ้าเป็นภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์จึงเป็น
สิ่งจ้าเป็น  

ประกอบกับในการประชุมสนทนากลุ่มมีข้อเสนอแนะจากสัตวแพทย์ว่า
สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์นั นต้องมีวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็นอยู่ภายในที่อยู่อาศั ยด้วย โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมและความต้องการของสัตว์ด้านสภาพแวดล้อมในธรรมชาติของสัตว์ แต่ละชนิดแต่ละสาย
พันธุ์ ตลอดจนด้านอายุของสัตว์ด้วย เช่นต้องมีคอน ชิงช้า กิ่งไม้ ก้อนหิน กล่อง ถ ้าและเฟอร์นิเจอร์  
อ่ืน ๆ ขึ นอยู่กับความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือให้สัตว์สามารถ
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ได้ ดังนั นในประเด็นนี ผู้ศึกษาเห็นว่าหากไทยจะออกประกาศ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ใช้ในการแสดงตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ

                                           
621 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.75 
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ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ควรก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีการ
จัดให้มีวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็นอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพ่ือช่วยให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติและลดความเครียดแก่สัตว์ 

(5)  ขนาดของที่อยู่อาศัยสัตว์ 
จากการศึกษาด้านขนาดที่อยู่อาศัยของสัตว์ในบทที่ 3.7.1.2 จะเห็นได้

ว่ากฎหมายต่างประเทศให้ความส้าคัญด้านขนาดของที่อยู่อาศัยของสัตว์ เนื่องจากสัตว์มีความ
ต้องการทางกายภาพแตกต่างกัน โดยสัตว์บางชนิดมีความต้องการพื นที่ขนาดใหญ่ในการแสดง
พฤติกรรมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การวิ่ง การนั่ง หรือการนอน ดังนั นความ
ต้องการของพื นที่จึงมีความจ้าเป็นกับสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกัน เพ่ือให้สัตว์สามารถอยู่ในที่อยู่อาศัย
และสถานที่แสดงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม กฎหมายต่างประเทศจึงก้าหนดเกณฑ์ด้านที่อยู่
อาศัยเหมือนกันว่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ มีเนื อที่เพียงพอที่ จะให้สัตว์
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในการหันกลับตัวไปรอบ ๆ ได้อย่างสะดวก และสัตว์สามารถนอนราบ
กับพื นได้เมื่อต้องการ ทั งสัตว์สามารถยืดตัวหรือยืนด้วยขาหลังทั งสองข้างแล้วยังมีพื นที่ด้านบน
เพียงพอส้าหรับสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามขนาดของที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องพิจารณาจากชนิดของสัตว์ที่อยู่
ภายใน ตลอดจนพัฒนาการของสัตว์แต่ละตัว จ้านวนสัตว์ที่อยู่ในที่อยู่อาศัย และการจัดกลุ่มทางสังคม
ของสัตว์แต่ละชนิด ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก้าหนดขนาดว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีพื นที่ว่างอย่าง
น้อยสามเท่าของตัวสัตว์  

(6)  การก้าจัดของเสียและการระบายน ้า 
สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์นั น ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการก้าจัดและ

เอาของเสียออก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่นอน สัตว์ตาย เศษขยะ น ้า และของเหลวอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและโรค ทั งสถานที่อยู่อาศัยต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการก้าจัดของ
เสียและมีระบบระบายน ้าที่สร้างขึ นและใช้งานเพ่ือก้าจัดของเสียและน ้าเสียจากสัตว์ เพื่อให้สัตว์อยู่ใน
พื นที่ที่แห้งสะอาด โดยระบบก้าจัดและระบายน ้าจะต้องช่วยลดการรบกวนของพยาธิสัตว์ แมลง สัตว์
ที่รบกวน และโรคภัยไข้เจ็บได้ ส่วนท่อระบายน ้าทั งหมด ต้องได้รับการสร้างและติดตั งอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนต้องมีการซ่อมบ้ารุงรักษาอย่างเหมาะสม หากมีการใช้ระบบระบายน ้าแบบปิด ต้องติดตั งกับ
ดักและป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซ และป้องกันการสะสมของน ้าเน่าเสียบนพื น ทั งหากสถานที่
ดังกล่าวใช้บ่อน ้าหรือระบบอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ในการระบายน ้าและกา รก้าจัดของเสีย ระบบดังกล่าว
ต้องอยู่ห่างไกลจากพื นที่ของสัตว์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรค แมลง ศัตรูพืช และ
การรบกวนของสัตว์อ่ืน ถ้ามีการน้าอุปกรณ์น ้าหยดหรือน ้าไหลคงที่ มาใช้ในการให้น ้าสัตว์ น ้าส่วนเกิน
ต้องระบายออกจากพื นที่อยู่ของสัตว์ โดยรางหรือท่อเพ่ือให้สัตว์ตัวแห้ง แต่หากมีน ้าขังอยู่ในพื นที่ยืน
ของสัตว์ต้องซับน ้าออกหรือระบายน ้าออก เพ่ือให้สัตว์ตัวแห้ง ส่วนถังขยะในที่อยู่อาศัย และในบริเวณ
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จัดเก็บอาหารและเตรียมอาหาร ต้องไม่รั่วไหลและต้องมีฝาปิดที่ติดแน่นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนห้าม
เก็บสัตว์ที่ตาย ชิ นส่วนสัตว์ ของเสียจากสัตว์ไว้ในบริเวณที่เก็บอาหาร พื นที่ท้าอาหาร ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น
ส้าหรับอาหารสัตว์ และบริเวณที่อยู่ของสัตว์ จึงสรุปได้ว่าโดยผู้ประกอบการต้องให้แน่ใจว่าระบบการ
ระบายน ้าที่มีประสิทธิภาพ   โดยท่อหรือทางระบายน ้าภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์จะต้องได้รับการ
ออกแบบถูกต้อง และมีการบ้ารุงรักษาเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ ทั งอยู่ในสภาพที่ถูกสุขอนามัย 
และมีการระบายน ้าที่มีประสิทธิภาพ622  

ส่วนกฎหมายไทยนั นเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก้าหนดให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดงด้วยนั นพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของมีหน้าที่จัดสวัสดิภาพ
สัตว์ทั่วไปว่าต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ตามมาตรา 22 และยังมีประกาศจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามมาตรา 22 นั นไม่ได้มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 มาตรา 24 ให้อ้านาจรัฐมนตรีในการออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ที่ใช้เพ่ือการแสดงโดยตรงได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีประกาศดังกล่าว ดังนั นผู้ศึกษาเห็นว่าหาก
มีการออกประกาศตามมาตรา 24 ควรพิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ดังเช่น
กฎหมายต่างประเทศดังต่อไปนี  เพ่ือให้ผู้จัดแสดงสัตว์ได้จัดสวัสดิภาพด้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่
สัตว์ ตลอดจนเป็นการคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการแสดงสัตว์  

 สถานที่อยู่อาศัยต้องมีความเหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ ดังนี  

1. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการออกแบบและสร้างให้มีความแข็งแรง
และปลอดภัยแก่สัตว์ โดยใช้วัสดุที่เหมาะสม ท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่าย ส่วนแถบซี่ของกรง
หรือรั วล้อมรอบที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมและต้องไม่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือ
บาดเจ็บ 

2. พื นผิวของที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องถูกออกแบบและสร้างขึ นให้มีความ
เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด และพื นผิวต้องปราศจากขอบ หยักหรือจุดที่แหลมคม 

3. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกหรือวัตถุสิ่งของที่
จ้าเป็นส้าหรับสัตว์  เพ่ือช่วยให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลาย 

                                           
622 AAWSG, Exhibited Animals – General, Section 3.21. 
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4. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีขนาดที่ เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึง
ประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว์ ทั งต้องมีเนื อที่ว่างเพียงพอที่จะให้สัตว์สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างอิสระอย่างน้อยสามเท่าของตัวสัตว์ 

5. ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดให้มีการก้าจัดของเสียออกจากที่อยู่อาศัยของ
สัตว์เป็นประจ้า ส่วนระบบการระบายน ้าภายในที่อยู่อาศัยต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั งได้รับการบ้ารุงรักษาเพ่ือให้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักอนามัย  

6. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการปรับปรุงและซ่อมบ้ารุงอย่างเป็นระยะ 
2)  การคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุณหภูมิ 

อากาศ ความอบอุ่น แสงสว่าง ความสะอาด เสียง ต้องใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ
สัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มากที่สุด เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความเครียดและความทุกข์
ทรมานแก่สัตว์  กฎหมายในต่างประเทศจึงได้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมของสัตว์
มากมายเพ่ือคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้ในบทที่ 3.7.1.2 ดังนั นเพ่ือให้
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสัตว์ด้านสภาพแวดล้อมดังเช่นกฎหมายต่างประเทศผู้ศึกษาจึงได้
ท้าการวิเคราะห์ในประเด็นส้าคัญๆ ดังต่อไปนี  

(1)  สภาพอากาศและอุณหภูมิ 
สัตว์ต้องถูกปกป้องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและอุณหภูมิที่สูง

หรือต่้าเกินสมควร ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์623 เนื่องจากสภาพ
อากาศและอุณหภูมิมีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ ดังนั นการน้าสัตว์มาแสดงจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพิจารณาตั งแต่สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร ห้องหรือกลางแจ้ง ดังนั นต้อง
มีการจัดให้สถานที่ดังกล่าวให้มีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด ประเภท และ
อายุของสัตว์624 เนื่องจากสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงอาจมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยสัตว์บางชนิดมี
ถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเลทรายหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูง เช่น สุนัขจิ งจอกเฟนเนกหรือที่เรียกว่าสุนัข
จิ งจอกทะเลทราย ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย นั นพบมีการน้ามาจัดแสดงเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้าไปยัง
สถานประกอบการต่าง ๆ ในไทยเป็นจ้านวนมาก โดยสถานที่แสดงสัตว์สุนัขจิ งจอกเฟนเนกส่วนใหญ่
พบว่าถูกจัดแสดงในสถานที่ที่เปิดแอร์ตลอดทั งวัน โดยเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต่้ากว่าการด้ารงชีวิตของ
สุนัขจิ งจอกเฟนเนก หรือสัตว์บางชนิดที่ถูกน้ามาจัดแสดงพบว่ามาจากถิ่นที่อยู่ที่มีหิมะหรือน ้าแข็งและ
สัตว์เหล่านี มักจะมีขนที่หนาเพ่ือปกป้องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เช่นอัลปากา แต่กลับพบว่ามี

                                           
623 Code of Animal Welfare, Section 4.2.1 
624 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.76 (a) 
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การน้ามาแสดงในไทย โดยจัดให้สัตว์เหล่านั นอยู่กลางแจ้งในฤดูร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี ในมุ มมองของคน
บางคนมองว่าไม่ถึงขนาดทารุณกรรมสัตว์ แต่จริงๆแล้วการแสดงสัตว์ในสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่
ไม่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดล้วนท้าให้สัตว์ได้รับความเครียดและไม่สบายกายไม่สบายใจจากสภาพ
อากาศและอุณหภูมิที่ไม่ใช่สภาพความเป็นอยู่ปกติของสัตว์เหล่านั น   

ส่วนกรณีสัตว์ที่ปกติด้ารงชีวิตอยู่ในภาพอากาศและอุณหภูมิปกติหรือ
ใกล้เคียงกับไทยก็ไม่ควรน้าไปอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั งวัน อย่างไรก็ตามต้องค้านึงด้านอุณหภูมิและ
ความชื น ในช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาลด้วย โดยสัตว์ต้องไม่มีความเครียดหรือรู้สึกไม่สบายเมื่อถูกเก็บ
ไว้ในที่อุณหภูมิดังกล่าว หรือกรณีสัตว์ที่มีอายุน้อยหรือป่วยไว้เพ่ือการแสดง สัตว์เหล่านั นควรได้รับ
อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นตามความจ้าเป็น เช่น ในรูปของโคมไฟ หรือขวดน ้าร้อน แต่ควรระวังหรือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการลวกหรือร้อนเกินไป625  

ดังนั น กรณีการน้าสัตว์มาจัดแสดงในไทยจึงควรมีก้าหนดให้ผู้จัดแสดง
สัตว์ต้องมีการจัดการด้านสภาพอากาศและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ด้วย 

(2)  การระบายอากาศ 
ที่อยู่อาศัยต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศ

สะอาดและสดชื่นอยู่เสมอทุกเวลา626 อาทิเช่นสถานที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ในอาคารหรือในห้องต้องจัด
ให้มีการระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ ตลอดเวลาเมื่อมีสัตว์อยู่ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี และลดกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นจากร่างกาย ระดับแอมโมเนีย และการควบแน่นของความชื น ระบาย
อากาศอาจเป็นหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ หรืออาจต้องมีการช่วยระบายอากาศเสริม เช่น พัด
ลม เครื่องเป่าลม หรือเครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิ ความชื นของ ให้อยู่ในระดับที่ช่วยให้สัตว์มี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หรือตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์และตามแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปส้าหรับการเลี ยงสัตว์627 

(3)  แสงสว่าง 
บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์จะต้องจัดให้มีแสงสว่างทั งแสงจากธรรมชาติ

หรือแสงเทียมเป็นปกติประจ้าทุกวัน โดยแสงสว่างต้องกระจายอย่างสม่้าเสมอตลอดสถานที่ของสัตว์
และให้แสงสว่างเพียงพอเพ่ือช่วยในการรักษาแนวทางการดูแลท้าความสะอาดที่ดี ท้าความสะอาด

                                           
625 Code of Animal Welfare, Section 4 
626 Code of Animal Welfare, Section 4.2.1 
627 Animal Welfare Regulation 2017, Section 3.76 (b). 
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อย่างเพียงพอ การตรวจสอบสัตว์อย่างพอเพียง และเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์628 โดยช่วงเวลาและ
ความเข้มของแสงสว่าง ควรจะมีความใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติของสัตว์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
แต่อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางคืน ไม่ควรมากเกินไป รวมถึงแสงสว่างจากด้านนอกสถานที่629 

(4)  เสียง 
สัตว์ควรได้รับการปกป้องจากเสียงดังและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป 

โดยไม่ควรที่จะน้าสัตว์ออกแสดงในสถานที่ที่ เสียงดังหรือมีเสียงดังในทันที เพราะอาจท้าให้พวกเขา
ได้รับความทุกข์ทรมาน ซึ่งวิธีการปกป้องสัตว์จากเสียงที่ดังหรือการรบกวนสัตว์ในระหว่างการแสดง 
อาจท้าได้โดย มีป้ายแนะน้าการใช้เสียงของผู้ชมในระหว่างชมสัตว์ หรือป้ายห้ามรบกวนสัตว์ขณะสัตว์
พักผ่อน630 

(5)  ที่ก้าบังจากแสงแดด ลม และฝน 
สถานที่พักอาศัยต้องมีบริเวณที่เป็นร่มเงา631หรือที่ก้าบังเพ่ือปกป้อง

สัตว์จากแสงแด ฝน กระแสลม ความเย็น หรือความร้อนที่เพียงพอส้าหรับสัตว์ตลอดเวลา632  
3)  ความสะอาดและสุขอนามัย 
ในประเด็นนี ผู้ศึกษาได้แยกวิเคราะห์เป็นสองส่วนระหว่างด้านความสะอาด

และสุขอนามัยสัตว์กับคน ดังต่อไปนี   
(1)  ความสะอาดและสุขอนามัยของสัตว์ 
เศษอาหารสัตว์ตลอดจนอุจจาระต้องถูกก้าจัดออกจากภายในที่อยู่

อาศัยและจากด้านล่างทุกวันหรือบ่อยเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของอุจจาระและ
เศษอาหาร ทั งเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับสิ่งสกปรก และเพ่ือลดอันตรายจากโรค แมลง ศัตรูพืช
และกลิ่นไม่พึงประสงค ์ตลอดจนพื นที่สกปรกในบริเวณท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 

นอกจากนั นกฎหมายต่างประเทศยังก้าหนดด้วยการต้องมีการท้าความ
สะอาดที่อยู่อาศัยของสัตว์ตลอดจนพื นผิวที่สัตว์มีการสัมผัส ให้สะอาดและอย่างถูกสุขอนามัยทุกวัน 
เพ่ือป้องกันการสะสมของอุจจาระ และโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือกรณีที่ที่อยู่ของสัตว์ใดเริ่ม
ส่งกลิ่น พื นผิวบริเวณนั นต้องได้รับการท้าความสะอาดหรือถูกแทนที่เป็นระยะ ตามที่สัตวแพทย์
ก้าหนดหรือตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และวิชาชีพการเลี ยงสัตว์ ถ้าพื นเกิดความ

                                           
628 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.76 (c). 
629 Code of Animal Welfare, Section 4. 
630 Code of Animal Welfare, Section 4 (h). 
631 Code of Animal Welfare, Section 4. 
632 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.77(b). 
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สกปรก ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอน ทราย กรวด หญ้า หรือวัสดุอ่ืนที่คล้ายคลึงกันนั น จะต้องกวาดหรือท้า
ความสะอาดจุดที่เกิดความสกปรกด้วยความถี่ที่เพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่า สัตว์ทุกตัวมีอิสระที่จะ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระ ตลอดจนสิ่งของที่ปนเปื้อน ต้องถูกถอดออกหรือแทนที่ เมื่อใดก็ตามที่
เกิดคราบสกปรกและบริเวณที่ท้าความสะอาดไม่ถึง ตลอดจนเมื่อเกิด โรค แมลง สัตว์ที่มารบกวน 
หรือพยาธิสัตว์ ทั งพื นผิวอ่ืน ๆ ทั งหมดของสถานที่อยู่อาศัยจะต้องท้าความสะอาดและฆ่าเชื อเมื่อ
จ้าเป็น633 ซี่ของกรงหรือสิ่งล้อมรอบที่อยู่อาศัยของสัตว์ ต้องท้าความสะอาดและได้รับการฆ่าเชื ออย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมด้วยยาฆ่าเชื อ อย่างน้อยหนึ่งครั งต่อสัปดาห์ส่วนสารเคมีที่ใช้ในการท้า
ความสะอาดและฆ่าเชื อโรค ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์634 

เมื่อใช้เครื่องพ่นหรือน ้าในการท้าความสะอาดที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
ตลอดจนการฉีดน ้ายาท้าความสะอาด การชะล้างหรือวิธีการอ่ืน ๆ โดยต้องน้าสัตว์ออกก่อน เว้นแต่จะ
มีขนาดใหญ่พอที่จะท้าให้สัตว์ไม่ได้รับอันตราย เปียก หรือได้รับความทุกข์ทรมานในกระบวนการ
ดังกล่าว635 

นอกจากพื นผิวที่อยู่อาศัยของสัตว์ดังกล่าวแล้ว ภาชนะบรรจุอาหาร
และน ้าต้องได้รับการฆ่าเชื อ โดยใช้วิธีการใช้แรงดันไอน ้าหรือล้างด้วยน ้าอุ่น (อย่างน้อย 180 ° F 
(82.2 ° C)) ตลอดจนล้านท้าความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกเป็นต้น 

การท้าความสะอาดควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื อที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมปลอดภัยกับสัตว์แต่ละประเภท โดยใช้ตามค้าแนะน้าของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชื อ
บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท้ามาจากหรือมีส่วนผสมของถ่านหินหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ (เช่น 
น ้ามันสน กรดเฟนอลฯ) เป็นอันตรายต่อแมว จึงไม่ควรใช้กับกรงส้าหรับแมว เป็นต้น  

ส่วนของเสียทั งหมด รวมทั งอุจจาระ เครื่องนอน เศษอาหาร และสัตว์
ที่ตายแล้ว ควรทิ งในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทโดยทันทีและถูกสุขลักษณะ ตามข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้อง
ทั งหมด ส่วนของเสียจากการรักษาและการดูแลสัตว์ที่ติดเชื อโรค ควรแยกออกจากขยะทั่วไปและถูก
เผา636 

 
 
 

                                           
633 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.75 (C) (3). 
634 Code of Animal Welfare, Section 4.3. 
635 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.84. 
636 Code of Animal Welfare, Section 4 
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(2) สุขอนามัยของผู้ชม  
สหรัฐอเมริกาก้าหนดให้สถานที่แสดงสัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่ท้าความ

สะอาดมือ ต้องจัดเตรียมไว้ส้าหรับผู้ดูแลสัตว์และผู้ชม และต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย637 ส่วนสิงคโปร์ 
ก้าหนดว่าผู้จัดแสดงสัตว์ต้องเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่ล้างมือ ควรมีให้ใช้ส้าหรับ
การจับหรือสัมผัสสัตว์638 ดังนั นจึงสังเกตได้ว่าในต่างประเทศให้ความส้าคัญด้านสุขอนามัยในบริเวณ
สถานที่แสดงสัตว์ จึงก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่จะต้องจัดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือ อาทิ
เช่นเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับท้าความสะอาด อ่างล้างมือ สบู่ ตลอดจนผ้าหรือกระดาษช้าระ เป็นต้น 
และยังต้องมีป้ายแนะน้าการให้ผู้เข้าชมในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ควรท้าความสะอาดมือก่อนสัมผัส
สัตว์เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากมนุษย์ไปยังสัตว์แสดงเหล่านั น และให้ท้าความสะอาดมือหลังสัมผัสสัตว์
หรือออกจากบริเวณสถานที่แสดงสัตว์เพ่ือป้องกันเชื อโรคต่าง ๆ จากสัตว์ เป็นต้น โดยสถานที่ท้า
ความสะอาดมือถูกก้าหนดให้อยู่ในบริเวณทางเข้าและทางออกของสถานที่จัดแสดงสัตว์ ทั งบริเวณที่
อนุญาตให้ผู้ชมสามารถสัมผัสสัตว์ได้ นอกจากนั นกฎหมายของสหรัฐอเมริกายังก้าหนดให้ผู้จัดแสดง
สัตว์ต้องจัดท้าป้ายบอกต้าแหน่งของสถานที่ท้าความสะอาดมือด้วย  

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าสถานที่ท้าความสะอาดมือนั นสามารถเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆจากผู้ชมไปยังสัตว์แสดงได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวยั งถือว่าเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์
อย่างหนึ่งเพ่ือคุ้มครองและป้องกันด้านความสะอาดและโรคติดต่อต่าง ๆ จากผู้ชมสู่สัตว์แสดง แต่เมื่อ
พิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ของไทยใน
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าหากไทยออกประกาศหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง ควรก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดสถานที่ท้าความสะอาดมือ
ในบริเวณท่ีจัดแสดงสัตว์ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศด้วย  

นอกจากหน้าที่ในการจัดท้าสถานที่ท้าความสะอาดมือดังกล่าวแล้ว 
กฎหมายต่างประเทศยังก้าหนดหน้าที่ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดแสดงสัตว์ คือหน้าที่ในการให้
ความรู้และค้าแนะน้าแก่ประชาชนเกี่ยวกับสัตว์และโรคติดต่อต่างๆ อาทิเช่น สัตว์ที่น้ามาแสดงแต่ละ
สายพันธุ์ต้องมีป้ายบอกถึงถิ่นที่มา และสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ ตลอดจนต้องให้ความรู้ด้านโรค
ระบาดสัตว์และวิธีการป้องกัน อาทิเช่นต้องมีป้ายบอกประชาชนว่า “แม้สัตว์จะดูมีสุขภาพแข็งแรง 
แต่สัตว์เหล่านั นอาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ สตรีมีครรล์ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุมีโอกาส
ติดเชื อโรคต่างๆจากสัตว์ได้มากกว่าคนปกติ” หรือ “ไม่ควรรับประทานอาหาร และน ้าในบริเวณ
สถานที่จัดแสดงสัตว์ เนื่องจากโรคติดต่อต่าง ๆ อาจส่งผ่านทางอากาศเข้าสู่อาหารและน ้าได้ ซึ่งอาจ

                                           
637 Animal Welfare Regulation 2013, Section 3.75 (g) 
638 Code of Animal Welfare, Section 4(d) 
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ท้าให้เกิดโรคท้องร่วง” หรือ “ไม่ควรน้ารถเข็นเด็กเล็ก หรือขวดน ้าเข้ามาในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์” 
เป็นต้น โดยในส่วนนี ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3.7.1.3  

ส่วนไทยนั นเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ได้มีการกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นสามารถออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่งหนึ่งในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ท้องถิ่นสามารถออกข้อก้าหนดของ
ท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกิจการเหล่านั น คือการประกอบกิจการเลี ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะท้านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั น ทั งนี ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ดังนั นเมื่อถึงพิจารณาถึงการน้าสัตว์
มาแสดงซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจึงเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขาพ ตามที่ผู้ศึกษา
ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4 ข้อ 4.2.2 นั น จะเห็นได้ว่าหากท้องถิ่นประกาศให้การน้าสัตว์มาแสดงเป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ท้องถิ่นก็สามารถออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นในการก้าหนด
หน้าที่ให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ ซึ่งหมายถึ ง การจัดการและควบคุม
ปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด้ารงชีพของประชาชน ดังเช่นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ก้าหนดให้ผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่
ต้องจัดสถานที่ท้าความสะอาดมือตลอดจนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเกี่ยวกับสัตว์และ
โรคติดต่อต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

5.7.1.3 การคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรค 
เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีในต่างประเทศจึงก้าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจน

แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสัตว์ด้านสุขภาพและการรักษาโรคเอาไว้อย่างมากมาย ซึ่งกล่ าวไว้แล้ว
ในบทที่ 3.7.1.4 แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การคุ้มครองด้านสุขภาพและการรักษาโรคที่
ต่างหลายๆประเทศเลือกบังคับใช้กันจะประกอบไปด้วย ด้านการจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์ 
ข้อก้าหนดด้านการออกก้าลังกายของสัตว์ ตลอดจนการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค ดังต่อไปนี  

1) การจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์ 
ออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีการน้าสัตว์ไปแสดงต้องจัดให้สัตว์ที่

พฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือรวมกันเป็นฝูง ให้อยู่ในกรง คอกหรือสถานที่อ่ืน ๆ รวมกัน ไม่ให้
แยกสัตว์เหล่านั นอยู่เพียงตัวเดียว ไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากสัตว์ที่มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือ
เป็นฝูง หากมีการแยกให้อยู่ตัวเดียวจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์ หรืออาจท้าให้สัตว์รู้สึกไม่สบาย 
ไม่ปลอดภัย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาพจิตของสัตว์ตามมาได้ ดังนั น ออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริกาจึงก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์ โดยต้องน้าสัตว์ที่มีพฤติกรรม
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อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นฝูงต้องอยู่รวมกัน หรือสัตว์ที่ต่างสายพันธุ์กันอาจอยู่รวมในคอกหรือกรง
เดียวกันได้แต่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ไม่ว่าจะเป็นประเภทของสัตว์ต้องไม่เป็นคู่อริกัน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามออสเตรเลียมีข้อยกเว้นแต่กรณีสัตวแพทย์สั่ง หรืออยู่ระหว่าง
มาตรการกักกัน อยู่ระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรม รวมถึง 1) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ อาจต้องมีการแยก
สัตว์บางตัวออกจากกลุ่มจนกระทั่งฤดูผสมพันธุ์สิ นสุดลง 2) ในช่วงการเพาะพันธุ์เมื่อสัตว์แต่ละตัวมีลูก
อาจจ้าเป็นต้องแยกออกจากกลุ่มเพ่ือความปลอดภัยส้าหรับลูกสัตว์ และ 3) ในระหว่างการให้อาหาร
ต้องแน่ใจว่าสัตว์ตัวที่อ่อนแอกว่าได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ส่วนสหรัฐอเมริกา ก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน 
ในกรณีดังต่อไปนี  1) ถ้าสัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวมาก หรือมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอายุ 
หรือสภาวะอ่ืน ๆ ควรแยกออกจากสัตว์อ่ืน 2) ถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ ต้องแยกออกจากสัตว์
ที่มีสุขภาพดี และได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ 3) สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ อาจไม่อยู่ร่วมกับสัตว์หรือลิงชนิด
อ่ืน ๆ เว้นแต่เข้ากันได้ และต้องจัดให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเข้าถึงอาหารและน ้าดื่มได้ และต้องไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของกันและกัน ความเข้ากันได้ของสัตว์จะต้องเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีการตั งข้อสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ นจริง ทั งปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเข้ากันได้639 ในขณะที่สิงคโปร์ก้าหนดเพียง
ว่าต้องอนุญาตให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอ่ืนอย่างปลอดภัย640 แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการ
ก้ากับดูแลเมื่อสัตว์ได้รับอนุญาตให้ปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็กได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์อ่ืนที่ยังไม่คุ้นเคยหรือกับสัตว์สายพันธุ์อ่ืน ๆ 
(เช่น แมวและสุนัข)641  

ส่วนกฎหมายไทยนั นแม้จะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ก็ตาม แต่ไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อก้าหนด้านการจัดกลุ่มทางสังคม
ของสัตว์แสดง ดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่ งจากการประชุมสนทนากลุ่มก็เห็นด้วยกับการ
ก้าหนดให้มีการจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์ แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่ากรณีสัตว์ป่วย ต้องวางกรงหรือ
ให้มีที่อยู่ด้านท้ายสุดของพื นที่ เพื่อลดโอกาสการติดต่อของโรค ดังนั นผู้ศึกษาเห็นว่าหากมีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นผลดีกับสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดง ตลอดจนการก้าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะท้า
ให้ผู้จัดแสดงสัตว์ตระหนักถึงความส้าคัญด้านการจัดกลุ่มทางสังคมของสัตว์มากขึ น ดังนั นหากไทยจะ
ออกประกาศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ผู้ศึกษาเห็นว่าควรก้าหนด
ด้านการจัดกลุ่มทางสังคมแก่สัตว์แสดง ดังต่อไปนี  

                                           
639 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.81 
640 Code of Animal Welfare, Section  5.3.1 
641 Code of Animal Welfare, Section  5.3.5 
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การน้าสัตว์ไปแสดงต้องจัดให้สัตว์ที่พฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือรวมกัน
เป็นฝูงอยู่ด้วยกัน ไม่ให้แยกสัตว์เหล่านั นอยู่เพียงตัวเดียว เว้นแต่ 

(1) กรณีสัตวแพทย์สั่ง หรืออยู่ในระหว่างการฝึกอบรม 
(2) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์  อาจต้องมีการแยกสั ตว์บางตัวออกจากกลุ่ม

จนกระท่ังฤดูผสมพันธุ์สิ นสุดลง  
(3) ในช่วงการเพาะพันธุ์เมื่อสัตว์แต่ละตัวมีลูกอาจต้องแยกออกจากกลุ่ม

เพ่ือความปลอดภัยส้าหรับลูกสัตว์  
(4) ถ้าสัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวมาก หรือมีอาการอ่อนเพลีย

เนื่องจากอายุ หรือสภาวะอ่ืน ๆ ควรแยกออกจากสัตว์อ่ืน  
(5) ต้องแยกสัตว์สายพันธุ์ต่างกันหรือสายพันธุ์เดียวกันแต่เข้ากันไม่ได้ออก

จากกัน 
2) การส่งเสริมด้านการออกก้าลังกายของสัตว์  
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและสิงคโปร์ต่างให้ความส้าคัญกับการออกก้าลังกาย

ของสัตว์เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง จึงก้าหนดให้ผู้ จัดแสดงสัตว์ต้องมีการจัดการให้สัตว์ได้ออก
ก้าลังกายที่เพียงพอ642 โดยพื นที่ออกก้าลังกายของสัตว์ไม่ควรเป็นที่นอนหรือในกรง แต่ต้องจัดให้มี
พื นที่เพียงพอในการออกก้าลังกาย และต้องมีโอกาสออกก้าลังกายอย่างน้อยวันละสองครั งหรือตาม
ความเหมาะสมกับสายพันธุ์และภาวะทางสุขภาพของสัตว์643   

3)  ด้านสุขภาพและการป้องโรค  
ในต่างประเทศจะให้ความส้าคัญกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแก่สัตว์

เป็นอย่างมาก เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ที่น้ามาแสดงทุกตัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากความ
เจ็บปวด การบาดเจ็บและโรคภัย ซึ่งเป็นไปตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ห้าประการ (Five Freedoms 
of Animals) แต่เนื่องจากกฎหมายต่างประเทศได้มีพัฒนาการในการคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดง
เป็นเวลานานหลายสิบปี ตลอดจนมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและใช้บังคับได้
จริง ดังนั นจึงเห็นได้ว่าจะมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนจรรยาบรรณ
ในการดูแลสัตว์แสดงและแนวทางปฏิบัติที่ดีส้าหรับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์มากมาย ดังต่อไปนี  

การดูแลสุขภาพของสัตว์ต้องมีสัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลอยู่เป็นประจ้า เนื่องจาก
สัตวแพทย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล วินิจฉัยโรค และสามารถรักษาสัตว์ได้ โดย

                                           
642 Code of Animal Welfare, Section  5.3.1 
643 Code of Animal Welfare, Section  5.3.2 
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ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะก้าหนดว่าอย่างน้อยต้องมีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเดือนละครั ง หรืออาจ
มากกว่านั นเท่าที่จ้าเป็น เช่นกรณีท่ีมีสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเช่นนี สัตวแพทย์อาจเข้ามาดูแลบ่อยขึ น 

แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้ว การดูแลสุขภาพสัตว์ที่น้ามาแสดงจะถูก
ก้าหนดให้สัตวแพทย์จัดท้าเป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อให้การดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละสายพันธุ์มากที่สุด โดยโปรแกรมการดูแล
สุขภาพสัตว์เหล่านี บางประเทศก้าหนดไว้ว่าต้องมีในแผนการจัดการดูแลสัตว์ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับค้า
ร้องขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการชีดวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว เช่น สุนัข
และแมวต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั ง การฉีดวัคซีนครั งแรกต้องได้รับไม่ต่้ากว่า 6 
สัปดาห์และวัคซีนครั งที่สองไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการแสดง644 เป็นต้น ตลอดจนสัตว์ทุกตัวต้องมี
บันทึกประจ้าตัวสัตว์ซึ่งจะมีการระบุตั งแต่ประวัติ สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ ตลอดจนบันทึกโปรม
แกรมการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือยาต่าง ๆ ที่สัตว์แต่ละตัวได้รับไปแล้วหรือต้องได้รับ 
ตลอดจนโปรแกรมส้าหรับการควบคุมพยาธิ ปรสิต เห็บ หมัด เป็นต้น ดังนั นจึงเห็นได้ว่า 

ส่วนกรณีที่พบหรือถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ หรือป่วย ซึ่งอาจสังเกตได้
จากความผิดปกติต่างๆ ของสัตว์ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารและน ้าลดลง หรือเล็บ กรง
เล็บ หรือปากของสัตว์มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติ หรือพบว่าสัตว์มีพฤติ กรรมท่างทางที่
เปลี่ยนแปลงไป  หรือน ้าหนักตัวของสัตว์ลดลง หรือมีการขยายบวมของส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ มี
การอาเจียนหรือตกเลือด หรือขนหลุดร่วงมากเกินไป ตลอดจนมีอาการอ่อนแอจากแผลหรือตุ่ม
บริเวณเท้าหรือขา เป็นต้น หากพบว่าสัตว์มีอาการเช่นนี ห้ามน้าออกแสดงโดยเด็ดขาด เพราะสัตว์ที่มี
สุขภาพไม่แข็งแรงหากน้าออกแสดงอาจท้าให้สัตว์ป่วยหนักมากยิ่งขึ นและยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
แพร่กระจายของโรคไปติดต่อสัตว์แสดงตัวอ่ืนและผู้ชมได้ ดังนั นสัตว์ดังกล่าวจึงถูกห้ามน้าออกไปจัด
แสดง และเพ่ือให้สัตว์ได้รับการพักผ่อนเพ่ิมมากขึ น ตลอดจนต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่าง
เหมาะสม และผู้จัดแสดงสัตว์ต้องแยกสัตว์ป่วยและสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพปกติ 
โดยพื นที่ดูแลสัตว์ป่วยควรอยู่ในบริเวณด้านหลังสุดของพื นที่อยู่อาศัยของสัตว์หรืออยู่ใต้ลม ซึ่งเป็น
วิธีการลดโอกาสการติดต่อของโรคไปยังสัตว์อ่ืนได้ และหากมีความจ้าเป็นต้องน้าสัตว์ออกไปส่ง
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ให้กระท้าได้ แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและน้าสัตว์
นั นกลับในเวลาพอสมควร และต้องจดรายละเอียดลงในสมุดบันทึกประจ้าตัวสัตว์  ส่วนกรณีสัตว์ที่
ได้มาใหม่หรือซื อมาใหม่ต้องมีการกักกันโรคแยกจากสัตว์อ่ืน อย่างน้อย 30 วัน และต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพและได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์จึงจะสามารถน้าออกแสดงได้ 

                                           
644 Agri-Food & Veterinary Authority, CONDITIONS, ANIMAL MANAGEMENT & 

HEALTHCARE C.7. 
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เมื่อพิจารณากฎหมายไทยในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พบว่ายังไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพและการ
ป้องกันโรคที่ชัดเจนดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศ มีเพียงข้อก้าหนดว่าผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีการ
เลี ยงและให้การดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการในการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม 
และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อ 4 (3) ซึ่งออกตามความในมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เหมาะสมเฉพาะกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี ยงทั่วๆไปในบ้านเท่านั น ดังนั นจึงเห็นว่ากฎหมายและ
ประกาศดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการดูแลสัตว์แสดง ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจากสัตวแพทย์ ด้าน
วัคซีนป้องกันโรค การห้ามน้าสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บออกแสดง ตลอดจนยังไม่มีมาตรการด้านการ
กักกันโรค ดังเช่นกฎหมายของต่างประเทศ เหตุผลที่ต้องมีมาตรการดูแลสัตว์ที่น้ามาแสดงดังกล่าว
มากกว่าสัตว์ที่ถูกเลี ยงไว้ในบ้านเพียงอย่างเดียว เพราะสัตว์แสดงถูกน้าออกแสดงต่อสาธารณชน หาก
สัตว์ป่วยก็อาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อไปยังสัตว์อ่ืนหรือปศุสัตว์อ่ืนได้ ตลอดจนอาจเป็นพาหะน้าโรค
มายังประชาชนและผู้เข้าชมได้เช่นกัน ดังนั นมาตรการด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมการน้าสัตว์มาแสดง  

แต่อย่างไรก็ตามหากมีการออกหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการ
น้ามาแสดงโดยตรง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ ดังกล่าว ผู้ศึกษา
เห็นว่าควรก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แสดงให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ และ
แนวทางการดูแลสุขภาพสัตว์แสดงที่สากลบังคับใช้กัน ดังต่อไปนี   

ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องดูแลด้านสุขภาพและป้องกันโรคของสัตว์ ดังต่อไปนี  
(1) ต้องจัดให้มีสัตวแพทย์มาดูแลสัตว์เป็นประจ้าและการตรวจสุขภาพจากสัตว์ 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 
(2) สัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ป้องกันพยาธิหรือปรสิตภายใน และ

มีการควบคุมปรสิตและเห็บ หมัดหรือพยาธิจากภายนอก ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ 
(3) ถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ หรือป่วย หรือมีอาการบาดเจ็บห้ามน้า

ออกแสดง ต้องแยกออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดีและได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ โดยจะต้องวางกรง
หรือให้มีที่อยู่ของสัตว์ป่วย ไว้ด้านท้ายสุดของพื นที่ เพ่ือลดโอกาสการติดต่อของโรค แต่หากมีความ
จ้าเป็นต้องน้าสัตว์ออกไปส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ให้กระท้าได้ แต่ต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบและน้าสัตว์นั นกลับในเวลาพอสมควร และต้องจดรายละเอียดลงในสมุดบันทึก
ประจ้าตัวสัตว์ 
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(4) สัตว์ที่ได้มาใหม่หรือซื อมาใหม่ต้องมีการกักกันโรคแยกจากสัตว์อ่ืน อย่าง
น้อย 30 วัน และต้องได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์จึงจะสามารถน้าออก
แสดงได ้

 
5.7.2 การจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะสายพันธุ์จากการน ามาแสดง 
เนื่องจากสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงในปัจจุบันมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์ ดังนั นเพ่ือให้สัตว์ได้รับ

การดูแลและจัดสวัสดิภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสายพันธุ์นั น  ๆ ในต่างประเทศจึงมีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางในการดูแลสัตว์แต่ละสายพันธุ์ขึ น โดยส่วนใหญ่พบว่าชนิดสัตว์ที่มี
กฎหมายคุ้มครองด้านการจัดสวัสดิภาพเฉพาะสายพันธุ์นั นเป็นสัตว์ที่มักถูกพบน้ามาจัดแสดงบ่อย
ภายในแต่ละประเทศ ท้าให้รัฐต้องมีการศึกษาและก้าหนดแนวทางการจัดการดูแลขึ นเพ่ือให้เหมาะกับ
สายพันธุ์นั นๆ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา มีการก้าหนดมาตรฐานด้านการดูแลสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
เฉพาะสายพันธุ์ ไว้ในระเบียบจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Regulations) ได้แก่ 1) สุนัขและ
แมว (Dogs and Cats) 2) หมูและหนูแฮมสเตอร์ (Pigs and Hamsters) 3) กระต่าย  (Rabbits) 4) 
สัตว์จ้าพวกลิง (Nonhuman Primates) และ 5) สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทางทะเล (Marine Mammals) 
เป็นต้น โดยการจัดการดูแลสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมดังกล่าวมีการแบ่งลักษณะการดูแลออกเป็น 
มาตรฐานการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นแก่สัตว์ มาตรฐานด้านการดูแล
สุขภาพประกอบด้วย การจัดหมวดหมู่ทางสังคมและการแยกสัตว์ การดูแลด้านอาหาร น ้า การออก
ก้าลังกาย การท้าความสะอาด สุขอนามัย และการป้องกันโรค การเคลื่อนย้ายสัตว์ ตลอดจนด้าน
ลูกจ้างผู้ที่ดูแลสัตว์ ตัวอย่างเช่น ด้านโภชนาการอาหารและน ้า กรณีสัตว์จ้าพวกลิงสัตว์จะต้องได้รับ
อาหารอย่างน้อยหนึ่งครั งในแต่ละวัน645 ส่วนน ้าดื่มสัตว์จ้าพวกลิงต้องจัดทุกๆ 1 ชั่วโมงหรือบ่อยเท่าที่
จ้าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองครั ง เว้นแต่อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์มี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี646 ส่วนกรณีสุนัขและแมวต้องได้รับอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งครั งต่อวัน 
ส่วนน ้าสุนัขและแมวต้องให้น ้าทุกๆ 1 ชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละสองครั ง647 ส่วนกรณีหนูตะเภาหรือ
หนูแฮมสเตอร์ ต้องให้อาหารและน ้าทุกวัน648 ส่วนกระต่ายก็เช่นกันต้องมีอาหารและน ้าให้สัตว์ทุก
วัน649 เป็นต้น 

                                           
645 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.82 
646 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.83 
647 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.10 
648 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.29-3.30 
649 Animal Welfare Regulation 2013, Section  3.54-3.55 
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ในขณะที่ออสเตรเลียก็มีการก้าหนดมาตรฐานและแนวทางในการจัดสวัสดิภาพทั่วไปจากการ
น้ามาแสดง (Australian Animal Welfare Standards and Guidelines, Exhibited Animals - 
General) แล้วออสเตรเลียยังมีการก้าหนดมาตรฐานด้านการดูแลสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ไว้เช่นกัน ได้แก่ 
โคอาลา (Koala) ดังนั นหากมีการน้าโคอาลามาจัดแดสงต้องปฏิบัติตาม Australian Animal 
Welfare Standards and Guidelines - Exhibited Animals – Koala ส่ วนกรณี การน้ าจระเข้ 
(Crocodile)  ม า จั ด แ ส ด ง ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต า ม  Australian Animal Welfare Standards and 
Guidelines - Exhibited Animals – Crocodilian นอกจากนั น ยั งมี สั ตว์ ว งศ์ แมคโครโพดิ ดี 
(Macropod) คือ สัตว์จ้าพวกจิงโจ้ (Kangaroo) หากมีการน้าสัตว์ประเภทจิงโจ้มาจัดแสดงต้องมีการ
จัดการให้ เป็น ไปตาม Australian Animal Welfare Standards and Guidelines - Exhibited 
Animals – Macropod หรือการน้าสัตว์ในกลุ่มจ้าพวก Ratite ซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
และไม่สามารถบินได้เพราะไม่มีกระดูกทรวงอกส้าหรับใช้บิน เช่น สัตว์จ้าพวกนกกระจอกเทศ ต้องมี
การจั ดการดู แล ให้ เป็ น ไปตาม  Australian Animal Welfare Standards and Guidelines - 
Exhibited Animals – Ratite หรือกรณีมีการน้าวอมแบต (wombat) มาจัดแสดง (Exhibited) ต้อง
ป ฏิ บั ติ  Australian Animal Welfare Standards and Guidelines - Exhibited Animals – 
Wombat 

โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะสายพันธุ์จากการน้ามา
แสดงของออสเตรเลียก็มีหลักเกณฑ์ในการดูแลสัตว์แบบเดียวกันกับของสหรัฐอเมริกา โดยมีการ
ก้าหนดด้านโภชนาการอาหารและน ้า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่ง
สอดคลอดกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animals Welfare) 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าการก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิภาพเฉพาะสาย
พันธุ์ในการน้ามาแสดงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โภชนาการอาหารและน ้า ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลด้านสุขภาพและการ
ป้องกันโรค โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด อายุ สภาพ ของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ เพ่ือจะท้าให้สัตว์แสดง
เหล่านั นได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพ 

ส่วนไทยในการดูแลสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ก็มีการก้าหนดไว้บางส่วนในการดูแลปศุสัตว์ ไม่ว่า
จะเป็นสัตว์ปีก สุกร โค ไทยก็มีการก้าหนดมาตรฐานการดูแลให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ อยู่
แล้ว แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
นั นยังไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์ด้านการดูแลสัตว์จากการน้ามาแสดงเฉพาะสายพันธุ์ดังเช่นใน
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ให้อ้านาจ
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ้านาจออกประกาศด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั นหากมี
การออกประกาศดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่ารัฐควรท้าการศึกษาว่าสัตว์สายพันธุ์ใดในไทยที่ควรมีการ
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ก้าหนดด้านการดูแลในการน้าออกมาแสดงเป็นการเฉพาะสายพันธุ์ เพ่ือให้สัตว์ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของตน เช่น กรณีช้างไทย ซึ่งถือเป็นสัตว์ประจ้าชาติไทย ตลอดจนไทย
มีการน้าช้างมาใช้งานและมาใช้ในการแสดงเป็นระยะเวลานาน ดังนั นจึงควรมีการศึกษาถึงวิธีการใน
การดูแลสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ท้าให้ช้างได้รับความทุกข์ทรมาน 
หรือเกิดความเครียดหงุดหงิดไม่สบายกายไม่สบายใจจากลักษณะของการน้ามาแสดง เพราะใน
ปัจจุบันพบว่าการไม่มีมาตรการในการดูแลช้างโดยตรง ท้าให้มีการน้าช้างไปแสดงในสถานที่หรืองาน
รื่นเริ่งต่าง ๆ ซึ่งมีเสียงที่ดัง และสภาพอากาศที่ร้อน และถูกควบคุมจากควาญช้างตลอดเวลาเป็น
ระยะเวลานานในการแสดง ส่งผลท้าให้ช้างเกิดความเครียดและท้าลายทรัพย์สิน และผู้คนในบริเวณ
สถานที่แสดงหรือใกล้เคียง ท้าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ตลอดจนท้าให้มีผู้คนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี คนไทยมักได้ยินได้เห็นจากภาพข่าวอยู่เป็นประจ้า ดังนั นถึงเวลาหรือยังที่
จะมีมาตรการในการดูแลสัตว์จากการน้ามาแสดงให้ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามการ
ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะสายพันธุ์จากการน้ามาแสดง ต้องมี
การศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้สัตว์ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม 



 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เนื อหาในบทนี จะเป็นการสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทก่อน ดังนั นเพ่ือให้
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ได้ศึกษาจึงตั งเป็นประเด็นค้าถามจ้านวนสามข้อด้วยกัน ประกอบด้วย ไทย
มีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องออกกฎหมายโดยตรงในการเข้าไปก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์
จากการน้ามาแสดง ประการที่สอง หากไทยออกกฎหมายโดยตรงในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดง จะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื อหาของกฎหมายอย่างไร 
และประการสุดท้าย เมื่อไทยออกกฎหมายโดยตรงในการก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์จากการน้ามา
แสดงแล้ว สัตว์ที่ถูกน้าไปใช้เพ่ือการแสดงจะได้รับการคุ้มครองในด้านใดบ้าง และจากนั นได้ให้
ข้อเสนอแนะตามแนวทางที่ได้ท้าการศึกษาค้นคว้าว่า การที่ไทยจะบัญญัติมาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงนั นจะต้องมีลักษณะของกฎหมายเป็นอย่างไร 
และตัวบทกฎหมายนั นควรมีลักษณะที่เป็นไปในรูปแบบใด ประกอบกับการได้มาซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงควรมีลักษณะอย่างไร และมีขอบเขตแค่ไหน
เพียงใด เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงจะได้รับการจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสวัสดิ
ภาพของสัตว์ที่สากลให้การยอมรับ โดยแนวคิดที่เป็นข้อเสนอแนะนั น ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายส้าหรับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงของไทย
ต่อไป 
 

6.1 บทสรุป 

เนื่องจากได้วิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการน้าสัตว์มาแสดงจ้านวนมาก ดังนั นเพ่ือให้
บทสรุปมีเนื อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการศึกษา จึงแบ่งบทสรุปออกเป็นค้าถามสามข้อดังต่อไปนี  

1. ไทยมีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องออกกฎหมายโดยตรงในการเข้าไปคุ้มครอง
และจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง  



 
 

392 

การน้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในไทยปัจจุบันนี พบว่ามีรูปแบบต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็นการน้าสัตว์ไปแสดงตัวในสถานประกอบการของตนเพ่ือดึงดูดประชาชนให้เข้ามายังสถาน
ประกอบการนั น ๆ มากขึ น อาทิเช่น การแสดงสัตว์ในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลอดจน
ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงตลาด หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง หรือการแสดงความสามารถของสัตว์ เช่น 
การแสดงช้างหรือการแสดงละครลิง เป็นต้น ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2.1 จากการศึกษาพบว่าการน้าสัตว์
มาแสดงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

 1)  การน้าสัตว์มาแสดงส่งผลกระทบต่อสัตว์ 
 สวัสดิภาพสัตว์เป็นหลักการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของ

สัตว์ทั งทางร่างกาย จิตใจ วิวัฒนาการ และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และยับยั งการกระท้าที่เป็น
การปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง บนแนวคิดที่ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้
อย่างเช่นมนุษย์ โดยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีนั นจะเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด มีภูมิ
ต้านทานโรคโดยธรรมชาติ และท้าให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งสวัสดิภาพสัตว์นั นเป็นสิ่งที่มนุษย์ คือ 
คนเลี ยงสัตว์ เจ้าของสัตว์ และสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้แก่สัตว์เลี ยงหรือสัตว์ป่วย อันจะเกิดขึ นเองไม่ได้ 
โดยมนุษย์ผู้ให้สวัสดิภาพแก่สัตว์พึงระลึกถึงสิ่งส้าคัญสองประการ คือ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ นกับสัตว์ 
และความพึงพอใจของสัตว์ กล่าวคือ การกระท้าใด ๆ ก็ตามต่อสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดขึ น 
หรืออาจจ้าเป็นต้องกระท้าต่อสัตว์แต่สร้างความเจ็บปวด ผู้กระท้าจะต้องให้การระงับความเจ็บปวด
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความพึงพอใจ ความชอบของสัตว์
ด้วย โดยหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มีข้อก้าหนดส้าหรับการเลี ยงสัตว์ที่สหภาพยุโรปเป็น
ผู้ประกาศ โดยค้านึงถึงความเป็นอิสระของสัตว์เลี ยง 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) 
ได้แก่ หนึ่ง อิสรภาพที่จะปราศจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง คือ สัตว์ต้อง
ได้รับอาหารและน ้าอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวกระหาย 
ประการที่สอง อิสรภาพที่จะปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม คือ สัตว์
ที่ถูกเลี ยงไว้ ควรจะมีที่พักอาศัยที่เหมาะสม สามารถป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก ส่วนสาม อิสรภาพที่จะปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และ
โรคภัย คือ การดูแลป้องกันสัตว์จากโรคภัยต่าง ๆ เช่น การท้าวัคซีนให้แก่สัตว์ การน้าสัตว์ไปพบสัตว
แพทย์เมื่อสัตว์ป่วย และไม่กระท้าการใด ๆ ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ ประการที่สี่ อิสรภาพที่จะ
ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน คือ สัตว์ควรจะมีชีวิตอยู่ ได้ โดยปราศจากความ
หวาดระแวง อาจก่อให้เกิดสภาวะความเครียดส่งผลต่อสภาพจิตใจของสัตว์ ถ้าสภาพจิตใจไม่ดี ก็ถือ
ว่าสวัสดิภาพสัตว์ไม่ดีเช่นกัน และประการที่ห้า อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ คือ 
ทรัพย์ควรได้รับโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะเลือกให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามปกติที่
สามารถท้าได ้
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 เมื่อพิจารณาสัตว์เลี ยงไว้ใช้เพ่ือการแสดงจะเห็นได้ว่าสัตว์เหล่านั นมีความเป็นอยู่
ตลอดจนอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ แตกต่างจากสัตว์เลี ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้านและ
สัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน เพราะสัตว์เลี ยงเพ่ือเป็นสัตว์บ้านเหล่านั นไม่ต้องพบปะผู้คนมากมาย ไม่
ต้องถูกอุ้มถูกจับหรือสัมผัสหรือถูกขี่ ลาก จูง จากผู้คนมากหน้าหลายตา และสามารถหลบจากผู้คน
เมื่อต้องการพักผ่อนหรือเมื่อรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ตลอดจนไม่ต้องรองรับอารมณ์ของผู้คน
มากมายซึ่งมีทั งรักสัตว์และมีทั งไม่เข้าใจพฤติกรรมสัตว์ ดังนั นจึงเห็นได้ว่าสัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงก็ไม่ต่าง
อะไรกับการออกมาท้างานที่มีทั งความเหนื่อยล้า ความไม่สบายกายความไม่สบายใจจากการท้างาน
แสดงเหล่านั น  

 จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันการน้าสัตว์มาแสดงในไทยมีปัญหาหลายด้านด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาด้านโภชนาการอาหารและน ้า อาทิเช่น สัตว์บางชนิดกินอาหารและน ้าเรื่อย ๆ ตลอด
ทั งวันท้าให้สัตว์เหล่านั นก็มีการขับถ่ายบ่อยครั ง ผู้จัดแสดงสัตว์บางรายจึงมีการจ้ากัดน ้าและอาหารที่
ให้แก่สัตว์เพ่ือช่วยลดการขับถ่ายของสัตว์ ซึ่งการจ้ากัดน ้าและอาหารเช่นนี ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของสัตว์ นอกจากนั นยังมีกรณีการใช้สัตว์เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามายังสถานประกอบการของตน
ซึ่งในต่างประเทศถือว่าเป็นผู้จัดแสดงสัตว์ ด้วยการจ้าหน่ายอาหารสัตว์ให้ผู้เข้าชมได้ใช้ในการหลอก
ล่อให้สัตว์มาใกล้ ๆ เพ่ือถ่ายรูป เพ่ือความบันเทิงหรือนันทนาการเล่านี  หากไม่มีการควบคุมดูแลด้าน
อาหารให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวอาจท้าให้สัตว์เกิดโรคอ้วนได้ หรือหากไม่มีผู้ชมเข้ามาซื ออาหารให้
สัตว์เช่นนี ผู้จัดแสดงสัตว์ได้จัดหาอาหารให้สัตว์เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกายของสัตว์หรือไม่ 
เช่น กรณีมีการน้าช้างมาเดินเร่ร่อนเพ่ือมาดึงดูดผู้คนให้ซื ออาหารป้อนให้ช้างหรือกรณีการน้าลูกสัตว์
ขนาดเล็กมาให้ผู้ชมป้อนนมเป็นต้น ตลอดจนกรณีการน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไปอยู่ในบริเวณร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม นั นมีการควบคุมดูแลห้ามหรือให้ค้าแนะน้ากับผู้เข้าชม เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ที่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกัน และอาหารบางชนิดที่คนกินได้อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพสัตว์เช่นแมวไม่สามารถกินช็อกโกแลตได้เป็นต้น ดังนั นจึงเห็นได้ว่าโภชนาการและ
อาหารมีความส้าคัญต่อการน้าสัตว์แสดงเป็นอย่างมาก หากไม่มีมาตรการดูแลด้านการให้อาหารแก่
สัตว์แสดงแต่ละตัวที่ดี อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ได้ 

 นอกจากนั นยังพบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงสถานที่จัดแสดง
สัตว์ด้วย มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยแก่สัตว์  ไม่ว่าจะเป็นขนาดของที่อยู่อาศัยมีลักษณะ
ไม่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ คือมีขนาดที่เล็กเกินไปท้าให้สัตว์ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการกระโดด เช่น แมวป่าคาราคัว แมวป่าเซอร์วัล จิ งจอก
ทะเลทราย (Fennec Fox, Desert Fox) ซึ่งสัตว์เหล่านี โดยธรรมชาติของเขาแล้วเป็นสัตว์นักล่าจึงวิ่ง
เร็วและกระโดดได้สูง ดังนั นขนาดของพื นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องค้านึงถึงลักษณะพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว์ด้วย เพ่ือไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด ซึ่งจากการออกไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ
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แสดงสัตว์ต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่พบเห็นเหมือนกันคือขนาดของสถานที่แสดงสัตว์ไม่เหมาะสมกับสัตว์บาง
สายพันธุ์ ส่งผลให้สัตว์แสดงพฤติกรรมแปลกๆ เช่น การเดินวนเป็นวงกลมอยู่ในคอกหรือกรงขนาด
เล็กเช่นนั นเป็นเวลานานประมาณสามสิบรอบจึงหยุดเดินและเดินวนแบบเดิม ๆอยู่เรื่อย ๆ เช่นตัวแร็ก
คูนและตัวเมียร์แคต และจากการสอบถามถึงพฤติกรรมดังกล่าวของสัตว์พนักงานผู้ดูแลสัตว์แจ้งว่านี 
เป็นลักษณะเมื่อสัตว์เกิดอาการเครียด โดยมีข้อสังเกตว่าสัตว์เหล่านี เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม แต่การน้าสัตว์เหล่านี มาจัดแสดงมักพบว่า บางแห่งมีสัตว์เหล่านี เพียงตัวเดียวในการจัดแสดง
หรือมีหลายตัวแต่แยกสัตว์เหล่านี แสดงตัวเดียวเพ่ือลดความดุร้ายหรือก้าวร้าวเนื่องจากสัตว์เหล่านี ยัง
มีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าสูงแม้จะถูกน้ามาเลี ยงตั งแต่เด็ก แต่เมื่อสัตว์เกิดความเครียดดังกล่าว
พบว่าพนักงานดูแลสัตว์หรือสถานประกอบการเหล่านั นไม่มีวิธีการในการจัดการลดความเครียดของ
สัตว์ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ท้าได้เพียงการแยกสัตว์เหล่านั นไปอยู่ในกรงเล็ก ๆ เพียงตัว
เดียวเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์กัดหรือข่วนผู้ชมที่เข้าใกล้หรือไปสัมผัสสัตว์เหล่านั น  

 ปัญหาด้านสภาพอากาศและการระบายอากาศในบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่มีการ
จัดการให้ถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เช่นการน้าสัตว์ไปจัดแสดงในห้องแอร์
ตลอดทั งวัน และบางแห่งยังไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสมท้าให้มีกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลและกลิ่นตัว
สัตว์ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี ไม่ใช่สภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์  ตลอดจนยังพบปัญหาการ
น้าสัตว์ไปแสดงในสถานที่ที่มีเสียงที่ดังและมีผู้คนพลุกพล่าน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือตลาด 
หรือสถานที่ท่องเทียวต่าง ๆ ซึ่งสถานที่แสดงและสภาพแวดล้อมดังกล่าวไม่เหมาะกับสัตว์บางชนิด 
เช่น สุนัขจิ งจอกทะเลทราย (Fennec fox, Desert fox) มีใบหูที่ใหญ่ในการฟังเสียงแมลงขนาดเล็ก
เพ่ือจับกินเป็นอาหาร ดังนั นการน้าสัตว์เช่นนี ไปแสดงในสถานที่ที่มีเสียงที่ดังย่อมท้าให้สัตว์เกิดความ
ตื่นกลัวและเกิดความเครียดแก่สัตว์ได้ หรือการน้าสัตว์ไปจัดแสดงโดยไม่ค้านึงถึงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว์ เช่น การน้าสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมาจัดแสดงในเวลากลางวัน เช่น สุนัข
จิ งจอกทะเลทราย แร็กคูน นกเค้าแมว นกฮูก เป็นต้น โดยการจัดแสดงสัตว์ เหล่านั นมักจะอนุญาตให้
ผู้ชมได้สัมผัส ได้เล่นกับสัตว์ หรือถ่ายรูปสัตว์ เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดแสดงสัตว์เช่นนี มีเหมาะสมกับ
สัตว์แล้วหรือไม่ หรือกรณีการน้าช้างไปเดินขายสินค้าตามท้องถนนหรือฟุตปาท จนท้าให้สัตว์ถูกรถ
ชนหรือตกท่อระบายน ้าจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มี หรือกรณีผู้จัดแสดงสัตว์บางรายน้าสัตว์ไปแสดง
กลางแจ้ง โดยไม่มีร่มเงาที่เพียงพอให้กับสัตว์ และบางแห่งไม่ค้านึงถึงสภาพแวดล้อมปกติของสัตว์แต่
ละสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการน้าสัตว์ เช่น อัลปาก้า หรือแกะ ซึ่งมาจากถิ่นที่อยู่ที่มีอุณหภูมิต่้าจึงมีขน
ที่หนาเพ่ือป้องกันความหนาวเย็น มาแสดงกลางแจ้งในไทย ซึ่งมีอุณหภูมิที่ร้อนและยังไม่มีการจัดให้มี
ร่มเงาหรือที่ก้าบังที่เพียงพอให้สัตว์ได้หลบเมื่อร้อน หรือหลบผู้คนเมื่อเกิดอาการเหนื่อย เมื่อยล้า ไม่
สบายกายไม่สบายใจ ตลอดจนผู้จัดแสดงสัตว์บางแห่งไม่มีการตัดขนสัตว์ เหล่านั นเพ่ือช่วยบรรเทา
ความร้อนเป็นต้น เช่นนี เป็นการท้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานจากสภาพอากาศเป็นอย่ างมาก
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เช่นกัน นอกจากนั นการจัดแสดงสัตว์ผู้จัดแสดงต้องมีวิธีการป้องกันผู้ชมไม่ให้กลั่นแกล้งสัตว์ ท้าร้าย
สัตว์ หรือรบกวนสัตว์ในขณะสัตว์พักผ่อนหรือนอนหลับ ตลอดจนผู้จัดแสดงต้องมีการแนะน้าให้
ความรู้กับประชาชนถึงพฤติการที่อาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย เช่น ห้ามโยนเหรียญไปในบริเวณบ่อ
ปลา หรือท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เพราะหากสัตว์กินเข้าไปอาจได้รับอันตรายเช่นกรณีข่าวเรื่องเต่าออมสิน
ที่กินเหรียญจากการที่ผู้ชมโยนเข้าไปในพื นที่อยู่อาศัยจ้านวนมากจนมีอาการป่วยและเสียชีวิตในเวลา
ต่อมา  

 ทั งยังพบปัญหาอีกว่าการน้าสัตว์มาแสดงในไทย ผู้ จัดแสดงไม่ได้มีการจัดการด้าน
สุขอนามัยและความสะอาดอย่างถูกต้อง โดยสัตว์บางตัวต้องถูกจัดแสดงในสถานที่อยู่อาศัยของตน
โดยไม่มีการท้าความสะอาดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลภายในเป็นประจ้าทุกวันจนท้าให้ส่งกลิ่นเหม็น 
ตลอดจนไม่มีการจัดการด้านการท้าความสะอาดและการฆ่าเชื อบริเวณท่ีอยู่อาศัยรวมถึงสถานที่แสดง
และสิ่งของจ้าเป็นที่อยู่ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ทราย กรวด 
ชิงช้า ถ ้า กิ่งไม้ หรือคอน ตลอดจนภาชนะใส่อาหาร และน ้า อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นแหล่ง
สะสมของเชื อโรค ที่อาจท้าให้สัตว์มีสุขภาพไม่แข็งแรงได้ หรือบางแห่งมีการน้าสัตว์มาจัดแสดงรวมกัน
โดยไม่มีการจัดกลุ่มทางสังคม เช่นการน้าสุนัขและแมวที่เข้ากันไม่ได้มาอยู่ด้วยกัน หรือแม้แต่การน้า
สัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่เข้ากันไม่ได้มาอยู่รวมกันเหล่านี ย่อมสร้างความเครียดให้แก่สัตว์อย่างแน่นอน 
หรือการให้สัตว์ที่ปกติอยู่รวมกันเป็นฝูงขังแยกอยู่ตัวเดียว เช่นนี ก็ท้าให้สัตว์รู้สึกตื่นกลัวและไม่สบายใจ
ได้เช่นกัน และอีกปัญหาหนึ่งคือเมื่อไม่มีมาตรการควบคุมการน้าสัตว์มาแสดง ท้าให้ไม่มีการ
ควบคุมดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพสัตว์ทุกตัวก่อนมีการน้ามาแสดง หรือการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างถูกต้องกับสัตว์แต่ละชนิด หรือการควบคุมพยาธิ เห็บ หมัด เป็นต้น 
ตลอดจนไม่มีการกักกันสัตว์ที่ได้มาใหม่เพ่ือควบคุมโรคก่อนน้าสัตว์มาแสดง หรือเมื่อพบว่าสัตว์ป่วย
หรือบาดเจ็บไม่มีการแยกสัตว์เหล่านั นออกจากสัตว์อ่ืนอย่างถูกวิธี และยังไม่มี สัตวแพทย์เข้ามาดูแล
อย่างใกล้ชิด จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดแสดงสัตว์ในไทยส่งผลกระทบต่อสัตว์ใน
ด้านต่าง ๆ มากมาย 

2)  การน้าสัตว์มาแสดงส่งผลกระทบต่อประชาชน 
สัตว์ที่ถูกน้ามาแสดงแตกต่างจากสัตว์เลี ยงอยู่ในบ้าน เพราะต้องพบปะผู้คนมากมาย 

ดังนั น สุขภาพของสัตว์จึงถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะหากสัตว์มีสุขภาพที่ไม่ดี หรือเป็นโรคต่าง อาจเป็น
พาหะน้าโรคมาสู่ประชาชนที่เข้าชมหรือผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ได้ ซึ่งมีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับปัญหาการ
ระบาดของโรคติดต่อในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 5.1.2 แต่ปัญหาด้านโรคติดต่อ
ในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์นี รัฐสามารถป้องกันได้ ด้วยการก้าหนดให้มีสถานที่ท้าความสะอาดมือ ไม่
ว่าจะเป็นอ่างล้างมือ สบู่และผ้าเช็ดมือ หรือเจลท้าความสะอาดมือ เป็นต้น ตลอดจนมีป้ายบอก
สถานที่ท้าความสะอาดมือและแนะน้าให้ผู้ชมท้าความสะอาดมือทุกครั งหลังสัมผัสกับสัตว์ หรือก่อน
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ออกจากบริเวณสถานที่แสดงตัว ตลอดจนห้ามน้าน ้า อาหาร เข้ามารับประทานในบริเวณสถานที่
แสดงสัตว์ ทั งต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนด้วยการมีป้ายข้อความที่ชัดเจน เช่น สัตว์ที่ดูมีสุขภาพ
แข็งแรงอาจเป็นพาหะน้าโรคติดต่อต่าง ๆ มาสู่คนได้ เช่นนี จะท้าให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญ
ทั งด้านการท้าความสะอาดมือ และการเข้าใกล้สัตว์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรการเช่นนี รัฐบาลกลาง
สหรัฐอเมริกาได้ท้าการศึกษาแล้วว่าช่วยลดปัญหาด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้  

นอกจากนั นหากไม่มีการจัดการดูแลสัตว์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด อาจท้า
ให้สัตว์แสดงเหล่านั นเกิดความเครียด และอาจส่งผลให้สัตว์กัด ข่ วน หรือท้าร้ายผู้เข้าชมหรือ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ ดังที่เราได้เห็นภาพข่าวของไทยอยู่เป็นประจ้า เช่น ช้างที่ถูก
น้ามาแสดง เกิดความเครียด ท้าร้ายผู้คนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และยังท้าลายทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
เป็นต้น  

3)  การน้าสัตว์มาแสดงนั นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สถานที่แสดงสัตว์หากไม่มีการจัดการดูแลที่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใน

บริเวณสถานที่แสดง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลของสัตว์ หรือน ้าเสียจากการล้างท้าความสะอาดสถานที่อยู่
อาศัยของสัตว์ ต้องมีการควบคุมจัดการที่ดีและถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ใน
หรือใกล้กับบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ นอกจากนั นยังมีปัญหากรณีการน้าสัตว์มาแสดงแบบไม่ยั่งยืนคือ
การน้าสัตว์มาแสดงที่ค้านึงเฉพาะประโยชน์ที่จะได้จากสัตว์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค้านึงถึงปัญหาที่จะ
ตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านระบบนิเวศ เช่นการน้าสัตว์สายพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น (exotic) ที่มีความแปลกใหม่ 
น่ารัก และท้าให้เป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้เข้ามายังสถานประกอบการของตน โดยไม่ค้านึงว่าหากสัตว์ต่าง
ถิ่นสายพันธุ์ดังกล่าวอายุมากขึ นหรือไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป ผู้จัดแสดงจะดูแลจัดการกับสัตว์
เหล่านั นอย่างไร หรือหากสัตว์ต่างถิ่นสายพันธุ์ดังกล่าวหลุดหรือหลบหนีหรือถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
แล้วระบบนิเวศของประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไร ซึ่งมีตัวอย่างของผลกระทบมากมายจากกรณี
สัตว์สายพันธุ์ต่างถ่ินเหล่านั นหลุดลงสู่ธรรมชาติแล้วอยู่รอด แต่กลายเป็นสายพันธุ์ที่ท้าลายระบบนิเวศ
และผลผลิตทางการเกษตรของไทยหรือที่บางคนเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีส์  ดังที่ กล่าวไปแล้วใน 
บทที่ 4.1 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศให้ความส้าคัญ
ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเป็นอย่างมากจึงมีการก้าหนดรายละเอียดด้านการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงไว้แยกต่างหากจากสัตว์เลี ยงเพ่ือใช้เป็นสัตว์บ้าน ในขณะที่เมื่อ
ศึกษากฎหมายไทยแล้วพบว่าแม้จะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดง พ.ศ. 2557 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง จึงท้าให้การน้าสัตว์มาแสดงมีผลกระทบต่อสาธารณชนและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านความปลอดภัยของประชาชนและ
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สิ่งแวดล้อม ดังนั นไทยมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการเข้าไป
ควบคุมผู้จัดแสดงสัตว์และก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
โดยตรงให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท  

2. หากไทยออกกฎหมายโดยตรงในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
จะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื อหาของกฎหมายอย่างไร  

ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสัตว์ยังคงมีสถานะเป็น “ทรัพย์” ตามกฎหมายไทย ซึ่งเหมือนกับใน
สังคมตะวันตกในอดีตจนถึงศตวรรษที่ยี่สิบ ที่สัตว์ถูกมองว่าเป็นสิ่งของ “Thing” ของมนุษย์ที่มนุษย์
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือซื อขาย ท้าลาย ตลอดจน
การน้าไปแสดงเพ่ือความบันเทิงนันทนาการแก่มนุษย์ แต่ต่อมาในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดแนวคิด
ดังกล่าวของทางตะวันตกเปลี่ยนไป โดยมีแนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์ (Animal Rights) เริ่มพัฒนาเรื่อยมา
จนเห็นว่าสัตว์ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึก รัก เจ็บปวด และทุกข์ทรมานได้เช่นเดียวกับ
มนุษย์ สัตว์จึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ (Animal liberation) ปราศจากการหาผลประโยชน์
ของมนุษย์ หรือถูกละเมิด ทารุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขังจากมนุษย์ และห้ามใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง 
เพราะการใช้สัตว์ในการแสดงหรือโชว์เพ่ือความบันเทิงของมนุษย์นั นถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี
ของสัตว์ซึ่งขัดกับหลักสิทธิสัตว์นั่นเอง ดังนั นจึงเห็นได้ว่าแนวคิดด้านสิทธิสัตว์ยังไม่ยอมรับการใช้สัตว์
แสดงหรือโชว์เพ่ือความบันเทิง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใช้สัตว์ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามี
การน้าสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ในแบบต่าง ๆ มีมาอย่างยาวนานกว่าพันปี   
จากแนวคิดสิทธิสัตว์นี จึงแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถสร้างหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแลและควบคุม
พฤติกรรมการใช้สัตว์เพ่ือการแสดงของมนุษย์ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับสวัสดิ
ภาพของสัตว์ (Animals Welfare) ที่เกิดขึ นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ต่าง
ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึง
การใช้ประโยชน์จากสัตว์ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ด้วย แต่การใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั นต้อง
ตั งอยู่บนหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่มนุษย์ควรมีให้แก่สัตว์ จากแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวท้าให้
เกิดองค์ประกอบในการจัดการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ  

จากมุมมองด้านสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ในสังคมตะวันตกดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการให้
ความส้าคัญกับเรื่องสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์เป็นส้าคัญ ท้าให้ในบางประเทศได้มีการรับรอง
สิทธิสัตว์ไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และ
สวีเดน  และในประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมนี มาตรา 90a วางหลักว่า สัตว์ไม่ใช่ทรัพย์ สัตว์ได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรการทางกฎหมายพิเศษ ดังนั นจึงเห็นได้ว่าเยอรมนีให้การรับรองสิทธิสัตว์ ว่า
ไม่ใช่ทรัพย์สินของมนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสัตว์
ของเยอรมนี ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสแม้สัตว์ก็ยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์ตามกฎหมาย แต่
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ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของสัตว์ (ทรัพย์) จะน้าสัตว์ไปจัดแสดงได้อย่างเสรีหรือจะท้าอย่างไรกับสัตว์ซึ่ง
เป็นทรัพย์ของตนก็ได้ เพราะสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสยอมรับหลักสวัสดิภาพสัตว์ว่าสัตว์มีชีวิตมี
ความรู้สึกในการรับรู้ทั งจากความเจ็บปวดและความรักเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั น การใช้สัตว์อย่างใด 
ๆ รวมถึงการน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงจึงถูกควบคุมโดยกฎหมายด้วยระบบการออกใบอนุญาตให้แก่
การจัดแสดงสัตว์ โดยในปัจจุบันมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ที่หลาย ๆ ประเทศเข้าร่วมเป็น
ภาคี หากประเทศใดไม่เข้าร่วมหรือเข้าร่วมแล้วไม่ปฏิบัติตามอาจถูกคว่้าบาตรหรือบอยคอตทาง
การค้าได้ ซึ่งไทยก็ได้เข้าร่วมและได้ปฏิบัติตามปฏิญญาดังกล่าวจึงได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณ กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ ามาแสดง พ.ศ. 2557 แต่ เมื่ อ พิจารณ า
พระราชบัญญัติดังกล่าวพบว่ายังมีช่องว่างในการควบคุมการน้าสัตว์มาจัดแสดง โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่มีระบบการออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงดังเช่นกฎหมายต่างประเทศ ท้าให้ผู้ที่เป็น
เจ้าของสัตว์หรือมีอ้านาจครอบครองสัตว์ในไทยสามารถน้าสัตว์มาจัดแสดงได้อย่างเสรีไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตหรือขอใบอนุญาตจากหน่วยงานใดโดยตรง ยกเว้นเข้ากฎหมายเฉพาะด้านอ่ืนที่ไม่ได้มี
จุดประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์โดยตรง เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขหรือพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ที่มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองประชาชนด้านสาธารณสุข ก้าหนดให้กรณีเปิด
ร้านอาหารเครื่องดื่มต้องมีการขออนุญาต หรือจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั นการน้าสัตว์มาจัดแสดงใน
ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มจึงต้องขึ นทะเบียนพาณิชย์หรือขออนุญาตก่อน หรือกรณีขึ นทะเบียนสัตว์
พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็เป็นกฎหมายที่มีวัตุประสงค์ในการคุ้มครองเจ้าของสัตว์
พาหนะกรณีสูญหายให้สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและติดตามเอาคืนได้ ส่วนพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แม้จะมีการควบคุมด้วยการก้าหนดให้ต้องขอใบอนุญาตจัดตั ง
สวนสัตว์สาธารณะก็ตาม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเฉพาะสัตว์ป่าเท่านั น แต่
ในปัจจุบันการน้าสัตว์มาจัดแสดงมีทั งการน้าสัตว์เลี ยง สัตว์ต่างถิ่น หรือแม้แต่สัตว์ป่าบางชนิดมาจัด
แสดง แต่การน้าสัตว์มาแสดงดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกบังคับให้จัดตั งเป็นสวนสัตว์สาธารณะตามกฎหมาย
แต่อย่างใด ดังนั นจึงเห็นได้ว่าแม้ไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายฉบับ แต่กฎหมายแต่ละ
ฉบับไม่มีการบูรณาการเข้าด้วยกันทั งด้านกฎหมายและองค์การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพของสัตว์เป็นส้าคัญ  

แต่อย่างไรก็ตามการจะก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีการขอใบอนุญาต เป็นการจ้ากัด
สิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ (ทรัพย์) ในการที่จะใช้ทรัพย์ของตนได้อย่างอิสรเสรี แต่เมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐสามารถจ้ากัดสิทธิการใช้สัตว์ (ทรัพย์) ได้ก็ต่อเมื่อการนั นอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนหรือคนส่วนใหญ่เท่านั น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการน้าสัตว์ไป
แสดงส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจน
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาแล้วในข้อหนึ่งข้างต้น ดังนั นจึงเห็นได้ว่าการน้าสัตว์
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มาแสดงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ (ทรัพย์) แต่การน้าสัตว์มาแสดงในสถานที่สาธารณชน
เข้าถึงได้นั นอาจส่งผลกระทบสังคมรวมดังกล่าวได้ ดังนั นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐจึง
สามารถออกมาตรการทางกฎหมายโดยตรงเพ่ือจ้ากัดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ในการน้าสัตว์ไปใช้
ประโยชน์ในการแสดงได้ แต่การออกกฎหมายเข้าไปจ้ากัดสิทธิของประชาชนต้องไม่สร้างภาระให้กับ
ประชาชนเกินสมควร 

จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศเลือกใช้การจ้ากัดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ (ทรัพย์) ด้วย
การออก “ใบอนุญาต” เนื่องจากการออกใบอนุญาตเป็นระบบควบคุมแบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพใน
การคุ้มครองสัตว์และไม่สร้างภาระให้กับผู้จัดแสดงสัตว์เกินสมควร จึงท้าให้ในหลาย ๆ ประเทศ
เลือกใช้เพื่อน้ามาควบคุมก้ากับดูแลการน้าสัตว์มาแสดง เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและสิงคโปร์  

โดยรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียภาครัฐให้ความส้าคัญกับการน้าสัตว์มาแสดง จึงได้มี
การศึกษาข้อดีและปัญหาด้านการน้าสัตว์มาจัดแสดง และพบว่าการจัดแสดงสัตว์ในรัฐควีนส์แลนด์มี
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและอ่ืน ๆ แต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ ปัญหาสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์ป่าจากต่างถิ่นหลบหนีหรือถูกปล่อยออกมากลายมาเป็น
ศัตรูพืชท้าลายพืชผลทางการเกษตรและระบบนิเวศของประเทศ และยังเป็นตัวแพร่กระจายของโรค 
ตลอดทั งปัญหาด้านสัตว์เป็นพาหะน้าโรคติดต่อมาสู่คนท้าให้ประชาชนป่วยและเสียชีวิต ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมักเกิดจากความต้องการสัตว์ชนิดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่น้าสัตว์มาแสดงอย่างไม่ยั่งยืน 
เป็นสาเหตุให้เกิดการลักลอบขนสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์ป่าเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี จึง
เป็นสาเหตุให้ภาครัฐเข้าแทรกแซงอุตสาหกรรมสัตว์ที่จัดแสดง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพสัตว์ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (อาทิ ศัตรูพืช) การสร้างและการแพร่กระจายของโรค และความปลอดภัย
ของประชาชน และเนื่องจากเดิมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในรัฐควีนส์แลนด์มีหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติอนุรักษ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2535 (Nature Conservation Act 1992) เพ่ือช่วยรักษา
พันธุ์สัตว์พื นเมือง ส่วนกฎหมายการคุ้มครองที่ดิน (Land Protection (Pest and Stock Route 
Management) Act 2002) เพ่ือเก็บรักษาสัตว์ต่างถิ่น (exotic animal) และพระราชบัญญัติการ
ประมง (Fisheries Act 1994) เพ่ือควบคุมสายพันธุ์ปลาและสายพันธุ์ปลาที่เป็นอันตรายภายใต้
พระราชบัญญัตินี  ดังนั นเมื่อมีกฎหมายหลายฉบับ หากผู้จัดแสดงสัตว์ (exhibitor) มีความประสงค์จะ
น้าสัตว์มาจัดแสดงและหากสัตว์ที่ถูกจัดแสดงอยู่ในกฎหมายทั งสามฉบับดังกล่าว ผู้จัดแสดงสัตว์ต้อง
ไปขอใบอนุญาตในการจัดแสดงสัตว์ตามกฎหมายทั งสามฉบับ โดยทั งสามหน่วยงานแยกกันพิจารณา
และไม่มีการบูรณาการของหน่วยงานเข้าด้วยกัน ตลอดจนกฎหมายทั งสามฉบับดังกล่าวก็ไม่ไ ด้
พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพของสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัย
สาธารณะที่อาจเกิดขึ นหรือรุนแรงขึ นไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการแพร่กระจายของโรคหรือความเสี่ยงต่อ
สัตว์ เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้กับผู้จัดแสดงสัตว์ไปแล้ว และในทางตรงกันข้ามโครงสร้างของกรอบการ
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ออกใบอนุญาตภายใต้  Land Protection (Pest and Stock Route Management) Act 2002 
ห้ามผู้จัดแสดงสัตว์จัดแสดงพันธุ์แปลกใหม่บางชนิดที่ซึ่งสามารถจัดการความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพสัตว์
และความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยสาธารณะได้ ส่วนพระราชบัญญัติดูแลและคุ้มครอง
สัตว์ พ.ศ. 2544 (Animal Care and Protection Act 2001) ระบุถึงความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพสัตว์
และใช้มาตรการบางอย่างที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงสัตว์ แต่กิจกรรมที่น้าสัตว์มาแสดงไม่ได้บูรณาการกับ 
พระราชบัญญัติอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Conservation Act 1992) ที่ให้ความส้าคัญกับความ
ปลอดภัยของสาธารณะและสวัสดิภาพสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมกฎหมายเหล่านี ไม่ได้มี
มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่ถูกน้ามาจัดแสดงในรัฐควีนส์แลนด์ ดังนั น
หน้าที่ของรัฐในการดูแลภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในการท้างาน (Work 
Health and Safety Act 2011) ใช้กับสถานที่จัดแสดงสัตว์ด้วย แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่มีข้อบังคับ
เฉพาะที่กล่าวถึงอุตสาหกรรมการจัดแสดงสัตว์ภายใต้กฎหมายนี  โดยในปี 2006 รัฐบาลได้ทบทวน
ความบกพร่องของกฎหมายส้าหรับสัตว์ที่มีการจัดแสดงเหล่านี  รวมถึงช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาการ
คุ้มครองสัตว์พื นเมืองและสัตว์ต่างถิ่นในการน้ามาแสดง ตลอดจนการจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงความ
ไม่ชัดเจนของกฎหมายและกฎระเบียบที่ท้าให้เกิดความซับซ้อน650 ดังนั น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาด้าน
กฎหมายและหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้านความเสี่ยงที่เกิดจากการน้าสัตว์มาแสดงดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมและเกิดความสมดุลระหว่างการอนุญาตให้มีการจัดแสดงสัตว์กับการลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง จึงได้บัญญัติกฎหมายโดยตรงในการเข้าไปก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์จากการน้ามาแสดง 
คือ พระราชบัญญัติ Exhibited Animal Act 2015 โดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการก้าหนด
หน้าที่ให้ผู้จัดแสดงสัตว์ทุกชนิดสามารถขอใบอนุญาตส้าหรับการจัดแสดงได้ภายใต้กฎหมายฉบับเดียว 
และยังมี Australian Animal Welfare Standards and Guidelines for Exhibited Animals ซึ่ง
เป็นแนวทางและมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง โดยแบ่งออกเป็นมาตรฐาน
การจัดแสดงสัตว์ทั่วไป (General) และมาตรฐานส้าหรับการจัดแสดงสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ เช่น กลุ่ม
สัตว์จ้าพวก Macropod เช่น จิงโจ้ (Kangaroos) กลุ่มสัตว์จ้าพวก Ratite คือกลุ่มนกที่บินไม่ได้ เช่น
นกกระจอกเทศ หรือกลุ่มโคอาล่า (Koala) กลุ่มสัตว์จ้าพวกจระเข้ (Crocodilian) และวอมแบต 
(Wombat) ดังนั น จะเห็นได้ว่าการน้าสัตว์มาแสดงในออสเตรเลียมีการควบคุมด้วยใบอนุญาต โดยให้
อ้านาจรัฐเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ หากพบว่าผู้ขออนุญาตมีการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์เป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ก้าหนดไว้ รัฐก็จะท้าการ

                                           
650 Biosecurity Queensland, Exhibited animals Legislation-Consultation Regulatory 
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ออกใบอนุญาตให้ ตลอดจนก้าหนดหน้าที่ให้ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีแผนการในการจัดการความเสี่ยงใน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการป้องกันการหลบหนีของสัตว์ และควบคุมการขยายพันธุ์ได้
เฉพาะตามใบอนุญาต ตลอดจนมีมาตรการในการเข้าไปตรวจสอบและติดตามผู้ จัดแสดงสัตว์ว่าได้มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่ก้าหนดไว้หรือไม่ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็มี
มาตรการในการตักเตือนให้แก้ไขและปฏิบัติตาม หรือพักใบอนุญาตตลอดจนเพิกถอนใบอนุญาตและ
ยังมีโทษปรับส้าหรับการละเมิดด้วย จึงเห็นได้ว่ากฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียภาครัฐให้
ความส้าคัญกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั งความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยของประชาชน
จึงได้ออกกฎหมายโดยตรงในการเข้ามาก้ากับดูแลผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าว และมีหน่วยงานในการเข้า
ไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั น และยังมีแนวทางและมาตรฐานในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเฉพาะ ท้าให้ทั งผู้จัดแสดงสัตว์มีแนวทางเดียวกันในการน้าไปจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ที่น้ามาแสดง และในขณะเดียวกันก็ง่ายส้าหรับหน่วยงานและองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายนั น ๆ ตลอดจนการมีกฎหมายโดยตรงในการก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์จาก
การน้ามาแสดงท้าให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วย   

หากไทยต้องการที่จะใช้การออกใบอนุญาตในการควบคุมก้ากับดูแลและคุ้มครองสัตว์จาก
การน้ามาแสดง ไทยสามารถท้าได้ด้วยการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือระดับเดียวกับ
พระราชบัญญัติเท่านั น เนื่องเป็นการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั นกฎหมายที่ต่้ากว่าระดับ
พระราชบัญญัติจึงไม่สามารถท้าได้ และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไทยสามารถก้าหนดให้ออกใบอนุญาต
ในการน้าสัตว์มาแสดงได้ด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โดยตรงในการป้องกันการ
ทารุณกรรมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั นจึงสามารถอาศัย
อ้านาจตามความในมาตรา 4 และแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ที่น้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ต้องขอ
ใบอนุญาต ในมาตรา 24 เพราะมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติด้านการน้าสัตว์มาแสดงอยู่แล้ว ส่วน
หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตก็ให้ออกเป็นประกาศตามมาตราดังกล่าวต่อไป ดังนั นหากมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีการขอใบอนุญาตก็จะสอดคล้องกับระบบกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีทั งกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ที่ให้อ้านาจรัฐในการพิจารณาออกใบอนุญาตส้าหรับการ
น้าสัตว์มาแสดง และก็มีกฎหมายล้าดับรองคือระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นระเบียบในขอใบอนุญาต
และจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงด้วย นอกจากนั นยังมีรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียที่มี
กฎหมายในการขอใบอนุญาตแสดงสัตว์โดยตรงคือพระราชบัญญัติสัตว์ที่ถูกจัดแสดง 2015 
(Exhibited Animals Act 2015) ที่วางหลักเกณฑ์ด้านการขอใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงไว้
อย่างเป็นระบบ ตั งแต่หน่วยงานที่จะเข้ามาก้ากับดูแลตามกฎหมาย ตลอดจนการจ้ากัดสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของสัตว์ในการจะน้าสัตว์มาแสดงได้ต้องมีการด้าเนินการขอใบอนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาต
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แล้วเท่านั นจึงจะสามารถน้าสัตว์มาแสดงได้ โดยมีการก้าหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตและมี
การก้าหนดหน้าที่และหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ตลอดจนบทก้าหนด
โทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือผู้ที่ฝ่าฝืน เอาไว้อย่างเป็นระบบ  

ส่วนด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงของไทยพบว่าพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 24 ว่าการน้าสัตว์
ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด แยกจากการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี ยงทั่ว ๆ 
ไป พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 22 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีก้าหนด
ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงแยกต่างหากจากการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เลี ยงทั่วไป แต่
พบว่าในปัจจุบันไทยมีเพียงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นประกาศที่ออกมาตรา 22 แต่ยังไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง ตามมาตรา 24 แต่อย่างใด ดังนั นเพ่ือการสัตว์เลี ยง
ไว้ใช้ในการแสดงได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องเหมาะสมตามประเภท ชนิด อายุของสัตว์ ผู้ศึกษาจึงเห็น
ว่ารัฐควรออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน้าสัตว์มาแสดงโดยตรง ตามมาตรา 
24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

3. เมื่อไทยออกกฎหมายโดยตรงในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง
แล้วสัตว์ที่ถูกน้าไปใช้เพื่อการแสดงจะได้รับการคุ้มครองในด้านใดบ้าง   

หากมีการปรับปรุงกฎหมายโดยรัฐเข้าไปควบคุมการน้าสัตว์มาแสดงด้วยระบบการออก
ใบอนุญาตให้กับผู้จัดแสดงสัตว์ดังเช่นกฎหมายต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งแรกที่จะท้าให้
สัตว์ได้รับการคุ้มครองคือการคุ้มครองจากผู้จัดแสดงสัตว์ กล่าวคือผู้จัดแสดงสัตว์ที่จะสามารถน้าสัตว์
มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ได้จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่เพียงพอในการ
จัดการดูแลสัตว์ เช่นไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เช่นนี จะท้าให้ได้ผู้จัดแสดงสัตว์ที่มีความสามารถในการ
จัดหาอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการแก่สัตว์แต่ละตัว ทั งสามารถจัดการด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ ตลอดจนสามารถน้าสัตว์ไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ประเภท และอายุของสัตว์ ทั งยังสามารถจัดหาสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเป็นประจ้าเดือนละครั ง ซึ่งการ
ดูแลสัตว์เหล่านี ล้วนต้องใช้เงินทั งสิ น ดังนั นหากมีการกฎหมายก้าหนดให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องผ่าน
ระบบการออกใบอนุญาตซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบป้องกันก็จะท้าให้รัฐสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
ดังกล่าวก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ผู้จัดแสดงสัตว์ ส่วนผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถน้าสัตว์มาจัด
แสดงได้  

และหากไทยออกประกาศก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์จากการน้ามาแสดงโดยตรง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
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จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จะท้าให้สัตว์ที่ถูกน้ามาจัดแสดงได้รับการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นอิสรภาพที่จะปราศจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือสัตว์ได้รับ
การคุ้มครองด้านโภชนาการอาหารและน ้า ท้าให้สัตว์ได้รับอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอและถูกต้อง
ตามโภชนาการของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติและมีสุขภาพที่
แข็งแรง ทั งคุณภาพของอาหารที่ให้สัตว์ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามสรีรวิทยาและความต้องการของ
สัตว์แต่ละชนิด ส่วนปริมาณของอาหารและน ้าจะต้องเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตปกติและไม่
ท้าให้สัตว์เป็นโรคอ้วน อาหารที่ให้สัตว์ต้องไม่มีส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนที่ท้าให้สัตว์ได้รับ อันตราย 
อาหารต้องไม่วางอยู่บนพื นผิวที่ถ้าสัตว์กลืนกินเข้าไปมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ อาหารและ
น ้าต้องวางไว้ในที่ที่สัตว์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องวางในต้าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการหก การปนเปื้อน
ของปัสสาวะและอุจจาระ  อาหารต้องไม่ปนเปื้อนหรือบูดเสีย หากพบว่าอาหารมีการบูดเสียหรือ
ปนเปื้อนต้องถูกน้าออกทันที อาหารและน ้าส้าหรับสัตว์ที่อยู่รวมกันจ้านวนมาก ต้องดูแลให้สัตว์แต่ละ
ตัวได้รับอาหารและน ้าอย่างทั่วถึงเพียงพอทุกตัว และน ้าดื่มควรจะใหม่ สะอาด และมีให้สัตว์
ตลอดเวลา 

นอกจากนั นสัตว์ยังได้รับการคุ้มครองให้มี อิสรภาพที่จะปราศจากความไม่สะดวกสบาย
เนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม ได้แก่ด้านสถานที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงสถานที่จัดแสดงสัตว์ต้องมีความ
เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ โดยที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ต้องได้รับการออกแบบและสร้างให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยแก่สัตว์ โดยใช้วัสดุที่ปลอดภัย
และเหมาะสมกับสัตว์ ทั งสามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่าย ส่วนแถบซี่ของกรงหรือรั ว
ล้อมรอบที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมและต้องไม่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือ
บาดเจ็บ ส่วนพื นผิวของที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องถูกออกแบบและสร้างขึ นให้มีความเหมาะสมกับสัตว์
แต่ละชนิด โดยพื นผิวต้องปราศจากจุดแหลมคมหรือลักษณะอ่ืนที่อาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย 
ตลอดจนภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกหรือวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็นส้าหรับ
สัตว์  เพ่ือช่วยให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลาย และต้องมีที่พักหรือ
หลบผู้คนเมื่อเหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อนและมีร่มเงาอย่างเพียงพอ  ทั งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว์ ทั งต้องมีเนื อที่ว่าง
เพียงพออย่างน้อยสามเท่าของตัวสัตว์เพ่ือที่จะให้สัตว์สามารถเคลื่อนตัวและแสดงพฤติกรรมทาง
ธรรมชาติได้อย่างอิสระ ส่วนการระบายน ้าภายในที่อยู่อาศัยต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั งได้รับการบ้ารุงรักษาเพ่ือให้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขออนามัย 

นอกจากนั นสัตว์จะได้รับการคุ้มครองด้านสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยค้านึงถึง
ประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ กล่าวคือต้องมีการจัดการด้านสภาพอากาศและ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท สัตว์ที่มีอายุน้อยหรือป่วยควรได้รับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นตาม
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ความจ้าเป็น ต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าอากาศสะอาดอยู่เสมอทุกเวลา 
ส่วนบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องจัดให้มีแสงสว่างทั งจากธรรมชาติและแสงเทียมกระจายอย่าง
สม่้าเสมอ โดยช่วงเวลาและความเข้มของแสงสว่าง ควรจะมีความใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติของ
สัตว์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนแสงสว่างในเวลากลางคืนไม่ควรมากเกินไป สัตว์ต้องได้รับการ
ปกป้องจากเสียงที่ดังมากเกินไป โดยห้ามน้าสัตว์ออกมาแสดงในสถานที่ที่เสียงดัง ส่วนการน้าสัตว์มา
แสดงในสถานที่ที่มีผู้คนจ้านวนมากต้องมีป้ายค้าแนะน้าว่าห้ามรบกวนเมื่อสัตว์พักผ่อน และ สถานที่
อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีร่มเงา หรือที่ก้าบังเพ่ือปกป้องสัตว์จากแสงแดด ฝน กระแสลม ความร้อนและ
ความเย็นที่เพียงพอส้าหรับสัตว์ตลอดเวลา  

ที่อยู่อาศัยของสัตว์และบริเวณสถานที่แสดงต้องได้รับการดูแลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
โดยต้องจัดให้มีการก้าจัดของเสียออกจากที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นประจ้า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับ
การท้าความสะอาดทุกวันหรือบ่อยเท่าที่จ้าเป็น ภาชนะใส่อาหารและน ้าดื่มส้าหรับสัตว์ ต้องมีการท้า
ความสะอาดทุกวันและฆ่าเชื อเมื่อจ้าเป็น การท้าความสะอาดต้องเลือกใช้ยาฆ่าเชื อและผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์ ของเสียทั งหมด รวมทั งอุจจาระ เครื่องนอน เศษอาหาร ควรทิ งใน
ถุงพลาสติกที่ปิดสนิทโดยทันทีและถูกสุขลักษณะ และต้องมีอ่างล้างมือหรืออุปกรณ์ท้าความสะอาด
มือในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์  

สัตว์ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับอิสรภาพที่ในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ และ
อิสรภาพที่จะปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน ดังต่อไปนี   

การน้าสัตว์ไปแสดงต้องจัดให้สัตว์ที่ มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือรวมกันเป็นฝูงอยู่
ด้วยกัน ไม่ให้แยกสัตว์เหล่านั นอยู่เพียงตัวเดียว เว้นแต่ กรณีสัตวแพทย์สั่ง หรืออยู่ในระหว่างการ
ฝึกอบรม หรือกรณีในช่วงฤดูผสมพันธุ์ อาจต้องมีการแยกสัตว์บางตัวออกจากกลุ่มจนกระทั่งฤดูผสม
พันธุ์สิ นสุดลง หากสัตว์แต่ละตัวมีลูกอาจต้องแยกออกจากกลุ่มเพ่ือความปลอดภัยส้าหรับลูกสัตว์ ถ้า
สัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวมาก หรือมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอายุ หรือสภาวะอ่ืน ๆ ควร
แยกออกจากสัตว์อ่ืน และต้องแยกสัตว์สายพันธุ์ต่างกันหรือสายพันธุ์เดียวกันแต่เข้ากันไม่ได้ออกจาก
กัน นอกจากนั นเพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีการจัดการให้สัตว์ได้ออกก้าลังกายที่
เพียงพอ ตามความเหมาะสมกับสายพันธุ์และภาวะทางสุขภาพของสัตว์แต่ละตัว โดยพื นที่ออกก้าลัง
กายของสัตว์ไม่ควรเป็นที่นอนหรือในกรง แต่ต้องจัดให้มีพื นที่เพียงพอในการออกก้าลังกาย 

สัตว์ต้องได้รับการคุ้มครองให้ได้รับอิสรภาพที่จะปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ โดยผู้
จัดแสดงสัตว์ต้องดูแลด้านสุขภาพและป้องกันโรคของสัตว์ ได้แก่ ต้องจัดให้มีสัตวแพทย์มาดูแลสัตว์
เป็นประจ้าและการตรวจสุขภาพจากสัตว์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยสัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค ป้องกันพยาธิหรือปรสิตภายใน และมีการควบคุมปรสิตและเห็บ หมัดหรือพยาธิจาก
ภายนอก ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ ถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ หรือป่วย หรือมีอาการ
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บาดเจ็บห้ามน้าออกแสดง ต้องแยกออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดีและได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ โดย
จะต้องวางกรงหรือให้มีที่อยู่ของสัตว์ป่วย ไว้ด้านท้ายสุดของพื นที่ เพ่ือลดโอกาสการติดต่อของโรค 
หากมีความจ้าเป็นต้องน้าสัตว์ออกไปส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ให้กระท้าได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบและน้าสัตว์นั นกลับในเวลาพอสมควร และต้องจดรายละเอียดลงในสมุดบันทึก
ประจ้าตัวสัตว์ ส่วนสัตว์ที่ได้มาใหม่หรือซื อมาใหม่ต้องมีการกักกันโรคแยกจากสัตว์อ่ืน อย่างน้อย 30 
วัน และต้องได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์จึงจะสามารถน้าออกแสดงได้ 

ดังนั นจึงเห็นว่าหากประเทศไทยออกกฎหมายโดยตรงในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์
จากการน้ามาแสดงแล้ว สัตว์ที่ถูกน้าไปใช้เพ่ือการแสดงจะได้รับการคุ้มครองตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
ซึ่งเป็นหลักการที่สากลให้การยอมรับ ท้าให้สัตว์จากการน้ามาแสดงได้รับอิสรภาพเหมาะสม ซึ่งถือว่า
เป็นการเคารพในสิทธิสัตว์ไปพร้อม ๆ กัน      
  

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามา
แสดงที่เหมาะสมกับประเทศไทย ดังต่อไปนี  
 

6.2.1 เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง พ.ศ. 2557  
6.2.1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  
โดยก้าหนดให้การน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงเพ่ือการพาณิชย์ ตามมาตรา 24 ต้องขอ

ใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และ
บัญญัติเพ่ิมในกรณีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ใดด้าเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
หน้าที่ผู้จัดแสดงสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ให้นายทะเบียนมีอ้านาจออกค้าสั่ง
เป็นหนังสือและก้าหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม หากผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นการ
ชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั นได้ 
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ตารางที่  6.1  สรุปแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

 
มาตรา พระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์  

(ฉบับที่..) พ.ศ. …. 

เหตุผลในการแก้ไข 

24 “การขนส่งสัตว์ หรือการ
น้าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการ
แสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ให้ เหมาะสม ทั งนี  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด 

การออกประกาศตาม
วรรคหนึ่ง ให้ค้านึงถึงประเภท 
ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุ
ของสัตว์” 
 

“การขนส่งสัตว์ หรือการน้าสัตว์ไปใช้
งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้
เหมาะสม ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด  

การน าสัตว์ไปใช้ในการแสดง ตาม
วรรค ห นึ่ ง เ พ่ื อ ก ารพ าณิ ช ย์ ต้ อ งข อ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ทั้ งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง  ให้ ค้ านึ งถึ งป ระ เภ ท  ชนิ ด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ 

ในกรณีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
แสดงสัตว์ใดด าเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืน
กฎหมายหรือหน้าที่ผู้จัดแสดงสัตว์หรือไม่
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดงตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้นายทะเบียนมี
อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือและก าหนด
ระยะเวลาให้ ผู้ รับใบอนุญาตปฏิบั ติให้
ถูกต้องและเหมาะสม หากผู้รับใบอนุญาต
ไม่ปฏิบั ติตามค าสั่ งภายในระยะเวลาที่
ก า ห น ด  ให้ น า ย ท ะ เบี ย น สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นได้” 

เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์
ส า ธ า ร ณ ะ จึ ง
ก้าหนดให้การน้าสัตว์
มาแสดงต้องมีการขอ
ใบอนุญาตก่อนจะท้า
ให้รัฐสามารถเข้าไป
ตรวจสอบว่าการน้า
สัตว์มาแสดงมีการ
จั ดสวัสดิ ภ าพสัต ว์
ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย
ก้าหนด 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ
ตรวจสอบภายหลัง
จากออกใบอนุญาต 
จึงให้อ้านาจรัฐในการ
ตรวจสอบและลงโทษ
ผู้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย 
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6.2.1.2 เพ่ิมเติมนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายว่าการน้าสัตว์ไปใช้ในการแสดงแบบ
ใดจึงต้องขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องเพ่ิมนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องในมาตรา 
3 ดังต่อไปนี  

“แสดงสัตว์” หมายความว่า การแสดงสัตว์ใด ๆ ในที่สาธารณชนเข้าถึงได้ เพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ ความบันเทิง นันทนาการ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี  

1.  การจัดนิทรรศการสัตว์เพ่ือการพาณิชย์  
2. การแสดงความสามารถของสัตว์ ละครสัตว์หรือแสดงมายากล  
3. การจัดแสดงสัตว์ในที่ส่วนบุคคลหรือสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์ ที่มีการจัดเตรียม

สัตว์ไว้ในที่สาธารณชนเข้าถึงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อนุญาตให้ประชาชนมีโอกาสที่เหมาะสมในการ
ชมสัตว์ ไม่ว่าจะมีประชาชนเข้ามาชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่ก็ตาม หรืออนุญาตให้ประชาชนเข้าใกล้หรือ
สัมผัสสัตว์ได้  

“ผู้จัดแสดงสัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ตามประกาศนี   
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
“เพ่ือการพาณิชย์” หมายความว่า การได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น

เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ผู้จัดแสดงสัตว์ได้จากการน้าสัตว์ไปแสดง   
6.2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมด้านการอุทธรณ์ค้าสั่ง  
เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้การน้าสัตว์มาแสดงต้องมีการขอใบอนุญาตแล้วตามข้อ 1) 

ข้างต้น จะมีผลเป็นการให้อ้านาจแก่นายทะเบียนสามารถมีค้าสั่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาต ตลอดจนมีอ้านาจออกค้าสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการน้าสัตว์มาแสดง
ตลอดจนมีอ้านาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั นหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ค้าสั่งของนายทะเบียนดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งของนาย
ทะเบียนดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
โดยมาตรา 17 ได้บัญญัติว่า ในกรณีนายทะเบียนมีค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนตาม มาตรา 11 หรือมาตรา 
14 ผู้ได้รับค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง จึงควร
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงค้าสั่งเกี่ยวกับใบอนุญาตแสดงสัตว์ตามมาตรา 24 ด้วย ดังนั นในมาตรา 
17 จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ในกรณีนายทะเบียนมีค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนตาม มาตรา 11 หรือมาตรา 
14 หรือกรณีนายทะเบียนมีค้าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดง ตาม
มาตรา 24 ผู้ได้รับค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง  
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ส่วนมาตรา 18 วรรคหนึ่งเดิม บัญญัติว่า ในกรณีนายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนการ
ขึ นทะเบียนตามมาตรา 13 หรือตามมาตรา 16 ผู้ได้รับค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ในกรณีนายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนการขึ น
ทะเบียนตามมาตรา 13 หรือตามมาตรา 16 หรือกรณีมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค้าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ตามมาตรา 24 ผู้ได้รับค้าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค้าสั่ง 

และแก้ไขเพ่ิมเติมในประกาศคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง การอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2561  ที่ออกตามความ
ในมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จาก
การน้ามาแสดง พ.ศ. 2557 โดยข้อ 3 บัญญัติว่า “การอุทธรณ์” หมายความว่า การอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ดังนี   

1. นายทะเบียนมีค้าสั่งไม่รับขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรา 11 
หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ตามมาตรา 14 แล้วแต่กรณี 

2. นายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนการขึ นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตาม
มาตรา 13 หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ตามมาตรา 16 แล้วแต่กรณี 

ดังนั นเพ่ือให้การอุทธรณ์ตามประกาศนี ครอบคลุมถึงประเด็นด้านใบอนุญาตในการ
น้าสัตว์มาแสดงด้วย ผู้ศึกษาจึงเสนอให้เพ่ิม ข้อ (3) นายทะเบียนปฏิเสธค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์
หรือไม่ต่อใบอนุญาตหรือมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือมีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 24 

 
6.2.2 เสนอให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ตามมาตรา 32 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
โดยก้าหนดกิจการที่น้าสัตว์มาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ เช่น การแสดงสัตว์ในที่สาธารณชน

เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัตว์ในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรม รีสอร์ต หรือ
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรัฐหรือเอกชนจัดขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของกิจการนั น ไม่ว่า
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ให้ท้องถิ่น ออกข้อก้าหนด
ว่ากิจการที่น้าสัตว์มาแสดงเหล่านั นเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และให้ท้องถิ่นก้าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ัวไปส้าหรับให้ผู้ด้าเนินกิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่
ที่ใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดให้มีการป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในบริเวณหรือสถานที่แสดงสัตว์ ดังต่อไปนี  



 
 

409 

1. ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท้าความสะอาดมือ 
อาทิเช่น อ่างล้างมือ น ้า สบู่ ผ้าเช็ดมือ กระดาษช้าระ ถังขยะหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ในบริเวณ
สถานที่จัดแสดงสัตว์ที่เพียงพอต่อเด็กและผู้ใหญ่  

2. ต้องมีการก้าหนดบริเวณที่ตั งของสถานที่ท้าความสะอาดมือที่เพียงพอ เหมาะสม และ
สามารถเห็นได้ง่าย เช่น ต้องตั งไว้บริเวณที่อนุญาตให้ผู้ชมสัมผัสกับสัตว์หรือบริเวณทางเข้าและ
บริเวณทางออกของสถานที่แสดงสัตว์  

3. ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าเครื่องหมายบอกต้าแหน่งของสถานที่ท้าความสะอาดมือ และ
ต้องมีป้ายแนะน้าการท้าความสะอาดมือที่ถูกต้องเหมาะสม ทั งผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีป้ายรณรงค์
แนะน้าให้ผู้เข้าชมท้าความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสัตว์ และระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัส
สัตว์ด้วย อาทิว่า “สัตว์ที่จัดแสดงอาจมีเชื อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ ขอแนะน้าให้ทุกคน
ล้างมือหลังออกจากบริเวณท่ีจัดแสดงสัตว์” เป็นต้น  

 
6.2.3 เสนอให้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ด้านการออกใบอนุญาตและการจัด 

สวัสดิภาพสัตว์จากการน าสัตว์มาแสดง  
โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 4 และมาตรา 24 (ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อ 6.2.1) แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยในประกาศดังกล่าว
จะต้องประกอบด้วย 4 หมวด ดังต่อไปนี  

หมวด 1 การยื่นค้าขอรับใบอนุญาต  
ในหมวดนี จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงว่ามี

อะไรบ้าง และบุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ตลอดจนวิธีการ
ยื่นค้าขอว่าสามารถยื่นได้ท่ีใดและมีเอกสารอะไรบ้างในการยื่นประกอบค้าขอรับใบอนุญาต 

หมวด 2 เงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไม่ว่า

จะเป็นการประเมินตรวจสอบสัตว์และสถานที่แสดงสัตว์ ตลอดจนเงื่อนไขด้านคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้จัดแสดงสัตว์ที่ต้องมีความเหมาะสมตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก้าหนด 

ส่วนการต่อใบอนุญาตในการน้าสัตว์มาแสดงนั นจะประกอบไปด้วยระยะเวลาในการอนุญาต
ให้น้าสัตว์มาแสดง ตลอดจนวิธีการต่อใบอนุญาตและการโอนกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาต 

หมวด 3 หน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์  
เพ่ือให้การน้าสัตว์มาแสดงมีความเหมาะสม ปลอดภัยกับสัตว์แสดง ตลอดจนประชาชนและ

สิ่งแวดล้อม ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นข้อก้าหนดด้าน
การน้าสัตว์มาแสดงได้เฉพาะตามจ้านวนและวิธีการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การแจ้งและรายงานสาเหตุ
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การตายที่ผิดปกติหรือกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์กรุงเทพมหานครที่มี
อ้านาจภายในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว ทั งต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่
พนักงานและประชาชน ตลอดจนต้องมีการจัดอบรมพนักงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนั นต้องยินยอม
และอ้านวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสัตว์และสถานที่แสดงสัตว์ และผู้จัด
แสดงสัตว์ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ตั งหรือสถานที่แสดงสัตว์เหล่านั น 
เป็นต้น  

หมวด 4 การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง 
หลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเพ่ือให้ครอบคลุมตามหลักสวัสดิ

ภาพสัตว์ จึงแบ่งหมวดนี ออกเป็น 
ส่วนย่อยที่ 1 โภชนาการอาหารและน ้า ประกอบไปด้วย โภชนาการอาหารและคุณภาพ

อาหารที่ให้สัตว์ ปริมาณอาหารและน ้าที่ให้สัตว์ ความสะอาดของอาหารต้องไม่มีสารที่เป็นอันตราย
หรืออาหารต้องไม่บูดเสีย และหลีกเลี่ยงการวางภาชนะใส่อาหารที่อาจปนเปื้อนมูลสัตว์ ทั งสัตว์ต้อง
สามารถเข้าถึงอาหารและน ้าได้ เป็นต้น 

ส่วนย่อยที่ 2 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้อง
ได้รับการออกแบบและสร้างให้มีขนาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์แต่ละประเภท พื นผิวของที่อยู่
อาศัยของสัตว์ต้องไม่มีจุดแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ ทั งต้องมีสิ่งของที่จ้าเป็นภายในเพ่ือให้
สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ได้ และต้องมีการซ่อมบ้ารุงรักษาให้อยู่เป็นประจ้า 
เป็นต้น 

ส่วนด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยต้องค้านึงถึงประเภท ชนิด และอายุของสัตว์ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสภาพอากาศและอุณหภูมิ การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง และที่ก้าบังจากแสงแดด ลม
และฝน การท้าความสะอาด การรักษาสุขอนามัย 

ส่วนย่อยที่ 3 การดูแลสุขภาพสัตว์ ประกอบไปด้วย การจัดกลุ่มทางสังคมให้เหมาะสมกับ
สัตว์ การดูแลให้สัตว์ได้รับการออกก้าลังกายอย่างเหมาะสม ทั งต้องจัดให้มีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลสัตว์
เป็นประจ้า สัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม กรณีสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บต้องได้รับการดูแล
รักษาจากสัตวแพทย์ ตลอดจนสัตว์ที่ได้มาใหม่หรือซื อมาใหม่ต้องมีระบบการกักกันโรคก่อนน้าไปรวม
กับสัตว์อ่ืนหรือก่อนน้าออกแสดง เป็นต้น 

จากข้อเสนอแนะในข้อ 6.2.3 ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตแสดงสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง ผู้ศึกษาจึงได้จัดท้าร่างประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง 
พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
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(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง การขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง  

พ.ศ. .... 
   

 
 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า "ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดง พ.ศ. …."     

 
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี    
“ผู้จัดแสดงสัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ตามประกาศนี   
“แสดงสัตว์” หมายความว่า การแสดงสัตว์ใด ๆ ในที่สาธารณชนเข้าถึงได้ เพ่ือวัตถุประสงค์

เพ่ือการพาณิชย์ ความบันเทิง นันทนาการ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี  
(๑) การจัดนิทรรศการสัตว์เพ่ือการพาณิชย์  
(๒) การแสดงความสามารถของสัตว์ ละครสัตว์หรือแสดงมายากล  
(๓) การจัดแสดงสัตว์ในที่ส่วนบุคคลหรือสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์ ที่มีการจัดเตรียม

สัตว์ไว้ในที่สาธารณชนเข้าถึงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อนุญาตให้ประชาชนมีโอกาสที่เหมาะสมในการ
ชมสัตว์ ไม่ว่าจะมีประชาชนเข้ามาชมสัตว์เหล่านั นหรือไม่ก็ตาม หรืออนุญาตให้ประชาชนเข้าใกล้หรือ
สัมผัสสัตว์ได้  
  “ที่อยู่อาศัยของสัตว์” หมายความว่า กรง คอก บ่อ ที่จัดหรือเก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดงและให้
หมายความรวมถึงบริเวณท่ีจัดแสดงสัตว์ 

“สัตว์ต่างถิ่น” หมายความว่า สัตว์สายพันธุ์ที่ไม่ใด้เป็นสัตว์พื นเมืองหรือถิ่นก้าเนิดในไทย 
หรือเป็นสัตว์ที่มีถ่ินก้าเนิดในต่างประเทศ หรือที่น้ามาจากต่างประเทศ 
แผนการจัดการแสดงสัตว์ หมายถึงแผนการจัดการดูแลสัตว์จากการน้ามาแสดง ตามระเบียบที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตแสดงสัตว์ 
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“เพ่ือการพาณิชย์” หมายความว่า การได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ผู้จัดแสดงสัตว์ได้จากการน้าสัตว์ไปแสดง  

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่อาหารและน ้าอย่างเพียงพอ  

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั งเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญั ติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม

ประกาศฉบับนี และให้มีอ้านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎ ระเบียบ เพ่ือปฏิบัติตาม
ประกาศนี  

 
หมวด ๑ 

การขอใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๔ ผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี   
(๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) บรรลุนิติภาวะ 
(ข) มีภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออก

ตามประกาศฉบับนี  
(๒) ในกรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั น ๆ ต้องมีคุณสมบัติตาม 

(๑) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) และนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) (จ) ด้วย 
 

ข้อ ๕ การจัดแสดงที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  ไม่ต้องขอใบอนุญาต  
(๑) สัตว์ถูกจัดแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  
(๒) สัตว์ถูกจัดแสดงเพื่อจุดประสงค์ของการขาย  
(๓) การจัดแสดงสัตว์ในงานเกษตรของกรมปศุสัตว์   



 
 

413 

(๔) การประกวดสัตว์เลี ยง  
(๕) การแสดงสัตว์ที่ฝึกไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางทหาร หรือต้ารวจ หรือการกีฬา และ  
(๖) การจัดแสดงสัตว์ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 

 
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ให้ยื่นค้าขอต่อนายทะเบียนพร้อม

ด้วย เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ใช้แทนบัตร
ประจ้าตัวประชาชนหรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว 

(ข) ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
(ค) ส้าเนาหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสถานที่จัด

แสดงสัตว์ 
(ง) แผนการจัดการด้าเนินการจัดแสดงสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ตามระเบียบที่

อธิบดีก้าหนด 
(จ) แผนผังแบบแปลนโดยสังเขปส้าหรับรูปแบบของการจัดแสดงสัตว์ 
(ฉ) บัญชีรายการชนิดและจ้านวนสัตว์ที่มีไว้ในครอบครองเพ่ือการแสดง  
(ช) หลักฐานการได้มาหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์แต่ละตัว 
(ซ) หลักฐานแสดงการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ (ถ้ามี) 
(ฌ) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ทุกตัวจากสัตวแพทย์ 

(๒) กรณีนิติบุคคล 
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน) 
(ข) ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ค) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ใช้แทนบัตร

ประจ้าตัวประชาชนหรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน
แทนนิติบุคคลทุกคน 

(ง) ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นกรรมการทุกคน 
(จ) ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด

ฉบับตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
(ฉ) ส้าเนาข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ  
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(๓) ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานการ
จัดตั งและอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ยื่นค้าขอตาม (๒) และ (๓) ต้องมีเอกสารตามข้อ ๕ (๑)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช)(ซ) และ(ฌ) 
ในกรณีท่ียื่นค้าขอเป็นผู้รับมอบอ้านาจให้ท้าการแทน ต้องมีหนังสือมอบอ้านาจให้ชัดเจนและ

ถูกต้องด้วย 
  

หมวด ๒ 
เงื่อนไขการอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
เงื่อนไขการอนุญาต 

 
ข้อ ๗ เมื่อได้รับค้าขอรับใบอนุญาตแสดงสัตว์แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

หากเอกสารประกอบค้าขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ขอให้ด้าเนินการแก้ไขและเพ่ิม
ภายในเวลาสมควร  

หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้นายทะเบียนออกประเมินตรวจสอบสัตว์แสดง 
ตลอดจนสถานที่อยู่อาศัย สถานที่แสดง และสถานที่เก็บสัตว์ไว้เพ่ือการแสดง 

หากออกประเมินแล้วพบว่าผู้ขอไม่ได้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี  ให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอด้าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาพอสมควรแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน และ
ขยายระยะเวลาแก้ไขได้ครั งละสามสิบวัน ไม่เกินสองครั ง 

เมื่อผู้ขอด้าเนินการแก้ไขตามวรรคก่อนเสร็จสิ นให้ยื่นค้าร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือออก
ประเมินครั งที่สอง หากการประเมินครั งที่สองไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ได้รับการอนุมัติ  

การประเมินและรายงานการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก้าหนด 

 
ข้อ ๘ ค้าขอรับใบอนุญาตห้ามยื่นอีกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนปฏิเสธค้าขอหรือนับ

แต่วันที่การประเมินครั งที่สองไม่ผ่าน 
 

 ข้อ ๙ การพิจารณาอนุญาตค้าขอในกรณีมีการน้าสัตว์ต่างถิ่นมาใช้เพ่ือการแสดง ให้ค้านึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี  
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(๑) การอนุญาตให้พิจารณาจ้านวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่พันธุ์
มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์แต่ละชนิดในประเทศและอันตรายที่อาจเกิด
จากสัตว์แสดงเหล่านั น รวมทั งลักษณะสภาพของสถานที่เลี ยงสัตว์และสุขภาพของสัตว์ ความอยู่รอด
ของสัตว์แต่ละสายพันธุ์นั น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๒) พิจารณาชนิดพันธุ์และจ้านวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมทั งผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อวงจรชีวิตของสัตว์อ่ืน และความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๓) ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจ้านวนสัตว์ให้ตรงกับที่ขออนุญาต และตรวจสอบ
หลักฐานการได้มา และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั งความปลอดภัยของ
สัตว์ภายในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั น 
 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตแสดงสัตว์ เว้นแต่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงตามหมวด 5 แห่งประกาศ
ฉบับนี  

 
ส่วนที่ ๒ 

การต่อใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต 
 
ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตแสดงสัตว์มีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั น  
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค้าขอพร้อมด้วยรายงานและบัญชีสัตว์ 

ต่อนายทะเบียนได้หกเดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ แต่ไม่น้อยกว่างสามเดือนก่อนใบอนุญาต
หมดอายุลง  

รายงานและบัญชีสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก้าหนด  
 
 ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตที่ช้ารุด สูญหาย หรือถูกท้าลาย ในสาระส้าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อผู้
อนุญาต และยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการช้ารุด สูญหาย 
หรือถูกท้าลายดังกล่าว 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 
 
 ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกใบอนุญาต ต้องจัดท้ารายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สัตว์ที่ถูกจัดแสดงให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก่อนเลิกจัดแสดงสัตว์ก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๔ ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตแสดงสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
 การขอโอนใบอนุญาตให้ยื่นค้าขอรับโอนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
  

หมวด ๓ 
หน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ 

   
 

ข้อ ๑๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถจัดแสดงสัตว์ได้เฉพาะตามจ้านวนและวิธีการที่ได้ระบุไว้
ในใบอนุญาต และห้ามมิให้มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ที่จัดแสดง เว้นแต่เพ่ือให้สัตว์นั นด้ารงไว้ซึ่ง
เผ่าพันธุ์ตามจ้านวนที่นายทะเบียนอนุญาตเท่านั น 

 
ข้อ ๑๖ กรณีท่ีสัตว์ตาย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บรายงานของสัตวแพทย์ที่ระบุสาเหตุการตาย  
หากพบว่าสัตว์แสดงตายหรือมีอาการเจ็บป่วยอย่างผิดปกติที่อาจเกิดจากโรคระบาดร้ายแรง 

ให้ผู้จัดแสดงสัตว์แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายทะเบียนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ทรวบหรือควร
ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จนกว่าจะได้รับอนุญาต  หากนายทะเบียน
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ้าเป็นสามารถยึดสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือน้าไปตรวจและชันสูตรหรือส่งแล็บ
เพ่ือตรวจพิสูจน์ได้ โดยอาจให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด้าเนินเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจและชันสูตร 
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บผลแล็บและผลการตรวจไว้ทุกครั งเพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหากมีการ
ร้องขอต่อไป 

 
ข้อ ๑๗ ในกรณีมีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกบริเวณที่ได้รับอนุญาต ต้องได้รับ

อนุญาตจากนายทะเบียนก่อน  
ส่วนกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายสัตว์เพ่ือที่จะป้องกันหรือลดซึ่งความเสี่ยงห รือ

ผลลัพธ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ นกับสัตว์ ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ก่อนได้รับอนุญาตได้ 
แต่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนโดยเร็วหลังจากท่ีเคลื่อนย้ายสัตว์แล้ว 
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ข้อ ๑๘ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยส้าหรับพนักงาน ประชาชน ผู้เข้าชม และผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานที่แสดงสัตว์  

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการดูแลสัตว์และการปฏิบัติงานเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน แก่พนักงาน 

 
ข้อ ๑๙ ยินยอมให้นายทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานที่แสดง โดยต้องอ้านวยความสะดวก

และตอบค้าถามแก่นายทะเบียนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 
ข้อ ๒๐ ในกรณีประสงค์จะใช้พื นที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เพ่ือใช้เป็นที่

เก็บ เลี ยงดู อนุบาล กักกันหรือรักษาโรค หรือด้าเนินกิจกรรมอ่ืนใดเกี่ยวกับสัตว์  อันเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงสัตว์ ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อน โดยให้ยื่นแผนผังแบบแปลนและ
แผนที่ตั งสังเขปของพื นที่ที่จะด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวประกอบการขออนุญาต 

 
ข้อ ๒๑ ในกรณีมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชน หรือผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับสัตว์ อันเป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงสัตว์ ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท้าแบบประเมินผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ นกับสัตว์ที่จัดแสดงและผู้ชม ตลอดจนวิธีการจัดการป้องกันอันตรายต่อสัตว์ที่จัดแสดง และวิธีการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับผู้ชมโดยสังเขปประกอบการขออนุญาต ตามแบบท้ายประกาศนี  

 
 ข้อ ๒๒ ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั งของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือสถานที่แสดงสัตว์เหล่านั น 
 
 ข้อ ๒๓ สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแสดงตามประกาศนี  หากยังไม่มีเครื่องหมายหรือหลักฐาน
ประจ้าตัวสัตว์  ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท้าเครื่องหมายหรือหลักฐานประจ้าตัวสัตว์ ตามระเบียบที่
อธิบดีก้าหนด 
 

หมวด ๔ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่วไปจากการน้ามาแสดง 
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ส่วนย่อยที่ ๑ 
โภชนาการอาหารและน ้า 

 
 ข้อ ๒๔ สัตว์ต้องได้รับอาหารและน ้าที่เพียงพอกับความต้องการทางร่างกายของสัตว์แต่ละ
ประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ อายุ ดังต่อไปนี  

(๑) อาหารที่ให้กับสัตว์ต้องมีสารอาหารที่เพียงพอและถูกต้องตามโภชนาการของ
สัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

(๒) คุณภาพของอาหารที่ให้สัตว์ ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามสรีรวิทยาและความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 

(๓) ปริมาณของอาหารและน ้าจะต้องเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตปกติและไม่
ท้าให้สัตว์เป็นโรคอ้วน 

(๔) อาหารที่ให้สัตว์ต้องไม่มีส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนที่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย 
(๕) อาหารต้องไม่วางอยู่บนพื นผิวที่ถ้าสัตว์กลืนกินเข้าไปมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตราย

ต่อสัตว์  
(๖) อาหารและน ้าต้องวางไว้ในที่ที่สัตว์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องวางในต้าแหน่ง

ที่หลีกเลี่ยงการหก การปนเปื้อนของปัสสาวะและอุจจาระ  
(๗) อาหารต้องไม่ปนเปื้อนหรือบูดเสีย หากพบว่าอาหารมีการบูดเสียหรือปนเปื้อน

ต้องถูกน้าออกทันท ี
(๘) อาหารและน ้าส้าหรับสัตว์ที่อยู่รวมกันจ้านวนมาก ต้องดูแลให้สัตว์แต่ละตัวได้รับ

อาหารและน ้าอย่างท่ัวถึงเพียงพอทุกตัว 
(๙) น ้าดื่มจะต้องใหม่ สะอาด และมีให้สัตว์ตลอดเวลา 

  
ส่วนย่อยที่ ๒ 

ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
 

 ข้อ ๒๕ สถานที่อยู่อาศัยต้องมีความเหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
สภาพ และอายุของสัตว์ ดังนี  

(๑) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการออกแบบและสร้างให้มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัยแก่สัตว์ โดยใช้วัสดุที่เหมาะสม ท้าความสะอาดและฆ่าเชื อได้ง่าย  

ส่วนแถบซี่ของกรงหรือรั วล้อมรอบที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม
และต้องไม่ท้าให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ 
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(๒) พื นผิวของที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องถูกออกแบบและสร้างขึ นให้มีความเหมาะสม
กับสัตว์แต่ละชนิด โดยพื นผิวต้องปราศจากจุดแหลมคมหรือลักษณะอ่ืนที่อาจท้าให้สัตว์ได้รับอันตราย 

(๓) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกหรือวัตถุสิ่งของที่จ้าเป็น
ส้าหรับสัตว์  เพ่ือช่วยให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลาย และต้องมีที่
พักหรือหลบผู้คนเมื่อเหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อนและมีร่มเงาอย่างเพียงพอ    

(๔) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ โดยค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ และอายุของสัตว์ ทั งต้องมีเนื อที่ว่างเพียงพออย่างน้อยสามเท่าของตัวสัตว์เพ่ือที่จะให้สัตว์
สามารถเคลื่อนตัวและแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้อย่างอิสสระ 

(๕) การระบายน ้าภายในที่อยู่อาศัยต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั งได้รับการบ้ารุงรักษาเพ่ือให้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักอนามัย 

 
ข้อ ๒๖  ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องด้าเนินการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดย

ค้านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ ดังต่อไปนี   
(๑) ต้องมีการจัดการด้านสภาพอากาศและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละ

ประเภท  
(๒)  สัตว์ที่มีอายุน้อยหรือป่วยควรได้รับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นตามความจ้าเป็น 
(๓) ต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าอากาศสะอาดอยู่เสมอทุก

เวลา  
(๔) บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องจัดให้มีแสงสว่างทั งจากธรรมชาติและแสดงเทียม

กระจายอย่างสม่้าเสมอ โดยช่วงเวลาและความเข้มของแสงสว่าง ควรจะมีความใกล้เคียงกับสภาพ
ธรรมชาติของสัตว์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนแสงสว่างในเวลากลางคืนไม่ควรมากเกินไป  

(๕) สัตว์ต้องได้รับการปกป้องจากเสียงที่ดังมากเกินไป โดยห้ามน้าสัตว์ออกมาแสดง
ในสถานที่ที่เสียงดัง ส่วนการน้าสัตว์มาแสดงในสถานที่ที่มีผู้คนจ้านวนมากต้องมีป้ายค้าแนะน้าว่าห้าม
รบกวนเมื่อสัตว์พักผ่อน 

(๖) สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีร่มเงา หรือที่ก้าบังเพ่ือปกป้องสัตว์จากแสงแดด 
ฝน กระแสลม ความร้อนและความเย็นที่เพียงพอส้าหรับสัตว์ตลอดเวลา 

 
 ข้อ ๒๗  ที่อยู่อาศัยของสัตว์และบริเวณสถานที่แสดงต้องได้รับการดูแลให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี   

(๑) ต้องจัดให้มีการก้าจัดของเสียออกจากที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นประจ้า 
(๒) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการท้าความสะอาดทุกวันหรือบ่อยเท่าท่ีจ้าเป็น 
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(๓) ภาชนะใส่อาหารและน ้าดื่มส้าหรับสัตว์ ต้องมีการท้าความสะอาดทุกวันและฆ่า
เชื อเมื่อจ้าเป็น 

(๔) การท้าความสะอาดต้องเลือกใช้ยาฆ่าเชื อและผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับสัตว์ 

(๕) ของเสียทั งหมด รวมทั งอุจจาระ เครื่องนอน เศษอาหาร ควรทิ งในถุงพลาสติกที่
ปิดสนิทโดยทันทีและถูกสุขลักษณะ 

(๖) ต้องมีอ่างล้างมือหรืออุปกรณ์ท้าความสะอาดมือในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์  
 

ส่วนย่อยที่ ๓ 
การดูแลสุขภาพสัตว์ 

 
ข้อ ๒๘ การน้าสัตว์ไปแสดงต้องจัดให้สัตว์ที่พฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือรวมกันเป็นฝูง

อยู่ด้วยกัน ไม่ให้แยกสัตว์เหล่านั นอยู่เพียงตัวเดียว เว้นแต่ 
(๑) กรณีสัตวแพทย์สั่ง หรืออยู่ในระหว่างการฝึกอบรม 
(๒) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ อาจต้องมีการแยกสัตว์บางตัวออกจากกลุ่มจนกระทั่งฤดูผสม

พันธุ์สิ นสุดลง  
(๓) ในช่วงการเพาะพันธุ์เมื่อสัตว์แต่ละตัวมีลูกอาจต้องแยกออกจากกลุ่มเพ่ือความ

ปลอดภัยส้าหรับลูกสัตว์  
(๔) ถ้าสัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวมาก หรือมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอายุ 

หรือสภาวะอ่ืน ๆ ควรแยกออกจากสัตว์อ่ืน  
(๕) ต้องแยกสัตว์สายพันธุ์ต่างกันหรือสายพันธุ์เดียวกันแต่เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน 

 
ข้อ ๒๙ ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีการจัดการให้สัตว์ได้ออกก้าลังกายที่ เพียงพอ ตามความ

เหมาะสมกับสายพันธุ์และภาวะทางสุขภาพของสัตว์แต่ละตัว โดยพื นที่ออกก้าลังกายของสัตว์ไม่ควร
เป็นที่นอนหรือในกรง แต่ต้องจัดให้มีพื นที่เพียงพอในการออกก้าลังกาย 

 
ข้อ ๓๐ ผู้จัดแสดงสัตว์ต้องดูแลด้านสุขภาพและป้องกันโรคของสัตว์ ดังต่อไปนี  

(๑) ต้องจัดให้มีสัตวแพทย์มาดูแลสัตว์เป็นประจ้าและการตรวจสุขภาพจากสัตว์ อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั ง 

(๒) สัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ป้องกันพยาธิหรือปรสิตภายใน และมีการ
ควบคุมปรสิตและเห็บ หมัดหรือพยาธิจากภายนอก ตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ 
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(๓) ถ้าสงสัยว่าสัตว์จะเป็นโรคติดต่อ หรือป่วย หรือมีอาการบาดเจ็บห้ามน้าออกแสดง 
ต้องแยกออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดีและได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ โดยจะต้องวางกรงหรือให้มีที่อยู่
ของสัตว์ป่วย ไว้ด้านท้ายสุดของพื นที่ เพ่ือลดโอกาสการติดต่อของโรค  

หากมีความจ้าเป็นต้องน้าสัตว์ออกไปส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ ให้กระท้าได้ 
แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบและน้าสัตว์นั นกลับในเวลาพอสมควร และต้องจดรายละเอียดลงใน
สมุดบันทึกประจ้าตัวสัตว์ 

(๔) สัตว์ที่ได้มาใหม่หรือซื อมาใหม่ต้องมีการกักกันโรคแยกจากสัตว์อ่ืน อย่างน้อย 30 วัน 
และต้องได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์จึงจะสามารถน้าออกแสดงได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเฉพาะสายพันธุ์ 
 

ข้อ ๓๑ การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน้ามาแสดงเฉพาะสายพันธุ์ ให้ค้านึงถึงประเภท ชนิด 
ลักษณะ อายุ สภาพ ของแต่ละสายพันธุ์ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
  

 

5 พฤติกรรมของผู้เลี้ยงในเมืองท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพสุนัข.   ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จาก 
https://www.dogilike.com/content/caring/3568/ 

กฎหมายตราสามดวง.  กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2521. 
กนกนุช จันทร์แฉล้ม.  ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ท างานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณี 

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542. 

กรกัญญา เอ่ียมโอภาส.  การด าเนินคดีอาญาโดยองค์กรเอกชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. 

กรมประมง ยันเอเลี่ยนสปีชี่ส์ ท้าลายสัตว์น ้าและระบบนิเวศน์แหล่งน ้าไทย จะเลี ยงต้องขออนุญาต หาก
เจอลักลอบพร้อมปรับหนัก.  Thailand Press Release (29 พฤศจิกายน 2560).   ค้น
วันที่ 13 มกราคม 2562 จาก https://www.ryt9.com/s/prg/2747771 
https://www.ryt9.com/s/prg/2747771 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499.  ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จาก http://www.moc.go.th/index.php/moc-
news-center-eng/item/42-269.html 

กรมอนามัย, ส้านักท่ีปรึกษา.  อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
บทที่ 8 การจัดการเรื่องการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากสัตว์.  ค้นวันที่  18 
พฤษภาคม 2561 จาก http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?file 
name=tambon09 

กล้า สมุทวณิช.  กฎหมาย ‘สัตว์’ ของ ‘คน’.  มติชนออนไลน์ (20 กันยายน 2560).  ค้นวันที่ 12 
ธันวาคม 2560 จาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_667449 

กุลพล พลวัน.  สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2527. 
คณะท้างานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

เรื่องการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมาย
ต่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560. 

คณิต ณ นคร.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  พิมพ์ครั งที่ 7 (แก้ไขเพ่ิมเติม).  กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2549. 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499.  กรุงเทพมหานคร: 

 



 
 

423 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ม.ป.ป. 
แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์.  การคุ้มครองสัตว์เพ่ือการศึกษาและการทดลองในประเทศไทย.  วารสาร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  3 (สิงหาคม 2555): 191–220. 
จงรัก จุฑานนท์.  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการถูกจับกุมและการตรวจค้นที่ไม่ชอบ

ธรรมในชั้นสืบสวนคดีอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 

จิตติ ติงศภัทิย์.  ค าอธิบาย ป.พ.พ. บรรพ 2 มาตรา 394 ถึงมาตรา 452.  พิมพ์ครั งที่ 4.   
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2553. 

จุมพต สายสุนทร.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: โครงการต้าราและ
วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 

เจษฎ์ โทณะวณิก.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  6 มีนาคม 
2561.  การสัมภาษณ์. 

โฉมหน้า ‘สัตว์เอเลี่ยน’ ที่รุกรานไทย.  ค้นวันที่ 19 เมษายน 2561 จาก https://www.pptv 
hd36.com/news/ประเด็นร้อน/69208 

ชนิกา เจริญพานิช.  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการประกอบกิจการคาเฟ่สัตว์.   
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 

ชมชื่น  มัณยารมย์.  หลักการพื้นฐานของกฎหมายท่ัวไป (LW103) ภาค 1.  กรุงเทพมหานคร: คณะ
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ป.ป.  ค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
จาก http://www.dpu.ac.th/law/upload/content/files/11.doc 

ชิดชนก แผ่นสุวรรณ.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและอนาจาร: ศึกษาตั้งแต่สมัยกฎหมายตรา
สามดวงถึงประมวลกฎหมายอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

ชุมพล งามผ่องใส.  ทรัพยากรสัตว์ป่า.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2521. 

ฐิติพร กุหลาบเพ็ชรทอง.  สิทธิในการด าเนินคดีอาญาขององค์กรเอกชน ศึกษาเฉพาะคดีสิ่งแวดล้อม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

ณรงค์ ใจหาญ.  กฎหมายว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2543. 

ณรงค์ ใจหาญ.  สิทธิของสัตว์: พัฒนาการในกฎหมาย.  สยามรัฐออนไลน์  (18 พฤศจิกายน 2559).   
ค้นวันที่ 16 มกราคม 2561 https://www.siamrath.co.th/n/5396 

ณัฎฐพล สกุลเมฆา.  รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบ

 



 
 

424 

 

กฎหมายของต่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560. 
ณัฐกร วิทิตานนท์.  หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553. 
ดรุณี ทันตสุวรรณ และสมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์.  รายงานการประชุมทางวิชาการระดับโลกเรื่องสวัสดิภาพ

สัตว์: ก้าวแรกของ OIE.  23-25 กุมภาพันธ์ 2547.  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.   ค้นวนัที่ 
12 ธันวาคม 2562 จาก http://www.acfs.go.th/inter_conference/ 
download/animalwelfare.pdf 

ด้ารงค์ กิตติชัยศรี.   อาจารย์ประจ้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์.   
26 มีนาคม 2561.  การสัมภาษณ์. 

ดิเรก สุขสว่าง.  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายใต้หลักความพอสมควร
แก่เหตุ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 
2554. 

เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3.  ค้นวันที่ 1 เมษายน 2561 จาก https://www.themall.co.th/ 
news.../3rd+The+Mall+Pet+Show++The+City+of+Magic. 

เต่าออมสิน อาการดีขึ้นหลังผ่าตัด สุดอึ้ง นับเหรียญในท้องได้ราว 1.5 หม่ืนบาท.  ค้นวันที่ 4 
เมษายน 2560 จาก https://hilight.kapook.com/view/150114 

ทวี หนูทอง.  การน าเข้ามาซึ่งสัตว์ต่างถิ่น (Introduction of Exotic Animals).  ค้นวันที่ 22 
มกราคม 2562 จาก http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/Bring in of 
diffrant wild.pdf 

ไทยรัฐออนไลน์.  ต้องไปดู! ทุ่มงบ 20 ล. เนรมิตสัตว์แปลก รวมตัวมากท่ีสุดในประเทศ (23 มีนาคม 
2559).  ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content 
/594785 

ไทยรัฐออนไลน์.  สธ. แฉโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนพุ่ง 271 โรค (11 มกราคม 2556).  ค้นวันที่ 4 
พฤษภาคม 2562 จาก https://www.thairath.co.th/content/edu/319378 

ไทยรัฐออนไลน์.  หมอสีคางด้า...ปลาเอเลี่ยน (10 สิงหาคม 2560).  ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จาก 
https://www.thairath.co.th/content/1032470 

ไทยรัฐออนไลน์.   อธิบดีฯ เซ็นแล้ว! ตั งสวนสัตวว์ัดเสือเมืองกาญจน์ เอ็นจีโอฮ่ึม คดีเก่ายังไม่เคลียร์  
(25 เมษายน 2559).  ค้นวันที่ 22 เมษายน 2561 จาก  https://www.thai 
rath.co.th/content/610899 

ธน วงศ์เครือม่ัน.  ทรรศนะของวิตต์เกนสไตเกี่ยวกับจิตของสัตว์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

 



 
 

425 

 

ธนาภพ ศรีสถาพร.  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์.  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์.  พิมพ์ครั งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: ทิพ
เนตร์การพิมพ์, 2551. 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์.  การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: ทิพเนตร์การพิมพ์, 2550. 
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.  Animal Domestication.  ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http:// 

www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/8 
นัดดา ศรียาภัย.   สู่ทศวรรษท่ี 2 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบี ย, 2539. 
เนชั่นทีวี.  2 วัยรุ่นพาลูกช้าง เดินเร่ร่อนขายอ้อยฯ.  ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จาก http:// 

www.nationtv.tv/main/content/378429739/ 
เนื่องน้อย บุณยเนตร. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม: โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตก. 

กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2558. 
บุญเพราะ แสงเทียน.  กฎหมายอาญา (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์.  พิมพ์ครั งที่ 10.  

กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, 2543. 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์.  ราชกิจจานุเบกษา.  133, ตอนพิเศษ 168 ง (29 
มิถุนายน 2559). 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ 2).  ราชกิจจานุเบกษา.  134,  ตอนพิเศษ 
56 ง (23 กุมภาพันธ์ 2560). 

ประดิษฐ์ เจริญสุข.  การบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2543. 

ประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์.  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

ประเสริฐ เมฆมณี.  ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม.  กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 2523. 
พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์.  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560.  ค้นวันที่ 19 เมษายน 2561 จาก https://www.parliament. 

 



 
 

426 

 

go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1728 
พรชัย รัศมีแพทย์.  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน: แนวคิด ขอบเขต และรูปแบบ.  วารสารกฏหมายสุโขทัย

ธรรมาธิราช.  1, 15 (2546): 56. 
พัฒนะ เรืองใจดี.  อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์.  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง.  3 มีนาคม 2561.   

การสัมภาษณ์. 
พัลลภา พันธ์เพชร.  สุนัขจรจัด.  เชียงใหม่: สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
พิพัฒน์ สมภาร.  พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หลักการทางชีววิทยา.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2552. 
พิพัฒน์ สมภาร.  พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง: หลักการทางชีววิทยา.  พิมพ์ครั งที่ 2.  ปทุมธานี:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 
เพ็ญแข พรหมจินดา.  สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลกับอ านาจยึดและริบทรัพย์สินตามกฎหมาย

ศุลกากร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2527. 

ภควัต เหมรัชตานันท์.  รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตใน
ระบบกฎหมายของต่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2560. 

ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557.  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  44,  2 
(มิถุนายน 2558): 545–546. 

ภาพคาเฟ่สัตว์แปลก.  ค้นวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จาก https://www.facebook .com/the 
animalcafethailand/photos/pcb.2125670094320030/2125669884320051/?type
=3&theater 

ภูริชญา วัฒนรุ่ง. หลักกฎหมายมหาชน.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2552. 
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม: ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม.  ค้นวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://sites.google.com/site/tttttttttttt111 
233333/home/chnid-phanthu-tang-thin-thi-sng-phlk-ra-thb-tx-sphaph-
waedlxm 

มานิต สิทธิผล.  ปัญหาทางกฎหมายในการยึดและริบของกลางในคดีป่าไม้.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 

มุกดา สุขสมาน.  ชีวิตกับสภาพแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: ศุภนิตย์ กราฟฟิค เพรซ, 2551. 
มุกดา สุขสมาน.  สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 

 



 
 

427 

 

แมสันสัน, เจฟฟรีย์ มูไซเอฟ และ แมคคาธี, ซูซาน.  เมื่อช้างร้องไห้ เรื่องของชีวิตจิตใจสัตว์
หลากหลายในโลกที่มีอารมณ์ ความรู้สึกซึ่งมนุษย์สัมผัสได้.   กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, 
2546. 

ยืนหยัด ใจสมุทร.  ค าอธิบายรวมกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมพับลิชชิ่ง 
เฮาส์, 2549. 

ยืนหยัด ใจสมุทร.  รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2539. 
รหัส สิงหะวิริยะ.  รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2548. 
รัฐธรรมนูญนานาชาติ: รัฐธรรมนุญฝรั่งเศส (สาธารณรัฐที่ 5) รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรเนเธอแลนด์.  กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัย
แห่งชาติ, 2516. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555.  ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั งที่ 3. 
กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2537. 

ลิขิต ธีเวคิน.  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง.  พิมพ์ครั งที่ 8.  กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.  เบญจศีลและเบญจธรรม หลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้นตรี.  กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครองและ
การกระท าทางปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549. 

วราพร บุญสิน.  การจัดการสัตว์ป่าของกลางในคดีอาญา.  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  6 (พฤศจิกายน 2555): 404–415. 

วราพร บุญสิน.  การจัดการสตัว์ป่าของกลางในคดีอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. 

วศิน อินทสระ.  หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท).  พิมพ์ครั งที่ 5. 
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2540. 

วัชราภรณ์ จุ้ยล้าเพ็ญ.  หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  ค้น
วันที่ 19 เมษายน 2561 จาก http://library2.parliament.go.th/ebook/content-
issue/2560/hi2560-061.pdf 

วันทนา เสาวดี.  การควบคุมการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศของประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

 



 
 

428 

 

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.  พระราชบัญญัติการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557.  วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช.  26 (ธันวาคม 2557): 203–210. 

วิษณุ เครืองาม.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  พิมพ์ครั งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บรรณการ, 2530. 
วุฒิชัย จิตตานุ.  การตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของหลักสัดส่วนในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของโลก 

(ตอนหนึ่ง).  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์.  6, 4 (2555): 115–122. 
ศรัญญา แจ้งข้า.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์.  วารสารบัณฑิตศึกษา.  

9, 1 (มีนาคม 2558). 
ศรัญญา แจ้งข้า.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. 
ศุทธินี อยู่สวัสดิ์.  ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

ไทยและอังกฤษ.  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  8, 2 (พฤศจิกายน2558): 7–
24. 

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์.  รายงานเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบ
กฎหมายของต่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560. 

ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์.  การแสดงช้าง.  ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จาก http://tanty12.blog 
spot.com/2013/10/blog-post_6531.html 

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ.  พระพุทธศาสนากับเอกลักษณ์ไทยและพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติหรือไม่.  กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, 2546. 

สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา.  Guide for the Care and Use of Laboratory Animal.  พิมพ์
ครั งที่ 8.  กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตยสถานแห่งชาติ, 2554. 

สมพร พรหมหิตาธร.  คู่มือการคืนของกลาง.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2551. 
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย.  ความเป็นมาของโครงการสมาคมป้องกันการทารุณ

สัตว์แห่งประเทศไทย.  ค้นวันที่ 5 มกราคม 2561 จาก http://www.thai 
spca.com/our_projects.php 

 
 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เรื่องเสร็จที่ 442/2559.   เรื่อง ภาระกิจและอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า.  ค้นวันที่ 19 พฤษภาคม 
2561 จาก http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/govdoc _stj/4866_center.PDF 

ส้านักงานศาลปกครอง, ส้านักวิจัยและวิชาการ.  ศาลปกครองไทยกับคดีสิ่งแวดล้อม. 
กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานศาลปกครอง, 2553. 

 



 
 

429 

 

ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  รวมบทความวิชาการ ชุดที่ 12 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2558. 

ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า.  คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร: ส าหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้
ประกอบกิจการด้านอาหาร.  กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557. 

ส้านักอนามัยสิ่งแวดล้อม.  คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551. 

สุเชาว์ พลอยชุม, ผู้รวบรวม.  สารานุกรมพระพุทธศาสนา: ประมวลจากพระนิพนธ์สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  พิมพ์ครั งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2539. 

สุภัทรา เจริญวุฒิ.  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2558. 

สุหัสยา สุขเหลือ.  มาตรการคุ้มครองช้างป่าในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 

แห่งเดียวในโลก กอดคอยีราฟ ถ่ายรูปได้ ที่ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปราค แอน แคมป์.  ค้นวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pisakuntala/2013/ 
12/12/entry-1 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก.  เจาะลึกถึงความทุกข์ทรมาน.  ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จาก 
https://www.worldanimalprotection.or.th/report/close-cruelty/edm 

อริยา อรุณินท์.  Edutainment Landscape: ภูมิทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต. 
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2544).  ค้นวันที่ 
12 ธันวาคม 2561 จาก http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/edutain.pdf 

‘อัลปาก้า วิว’ ร้านนั่งชิลล์ กิน-ดื่ม ชมวิวฟาร์มสัตว์.  ค้นวันที่ 18 เมษายน 2561 จาก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000036025 

อิชิอิ, โยเนโอะ.  พระธรรมศาสตร์ไทย.  ใน กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย.  แปลโดย นิธิ เอียวศรี
วงศ์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535. 

อิทธิพัทธ์ บุญดิเรก.  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพะยูน.  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  7 (มีนาคม 2556): 401–410. 

อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์.  สิทธิมนุษยชน.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550. 
เอกชัย เอื อธารพิสิฐ.  มายาคติว่าด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ

 



 
 

430 

 

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. 
123rf.com.   Evaluators Judging A Sheep at the Exhibition of Farm Animals in 

Vendryne Czech Republic.  Retrieved April 18, 2018 from https://www. 
123rf.com/photo_87507598_evaluators-judging-a-sheep-at-the-exhibition-of-
farm-animals-in-vendryne-czech-republic-october-14-
2.html?fromid=bzEwTnBzaDM4dTFQQzBuOWNmbm5BQT09 

AGRICULTURE CODE (3 AP.C.S.).  Amend Animal Exhibition Sanitation and Penalties.  
Retrieved February 7, 2017 from http://www.legis.state.pa.us/ 
WU01/LI/LI/US/PDF/2002/0/0211.PDF 

Agri-Food & Veterinary Authority.  Animal Exhibitions.  Retrieved February 1, 2019 from 
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-
for-businesses/010704-animal-exhibition.pdf?sfvrsn=2 

Agri-Food & Veterinary Authority.  Conditions, Animal Housing & Environment, C.1-
C.3.  Retrieved April 25, 2017 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-
source/tools-and-resources/resources-for-businesses/010704-animal-
exhibition.pdf?sfvrsn=2 

Agri-Food & Veterinary Authority.  Permanent Animal Exhibition.  Retrieved October  
4, 2017 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-
resources/resources-for-businesses/05072012-permanent-animal-exhibitions-
conditions.pdf?sfvrsn=2 

Agri-Food & Veterinary Authority.  Responsibilities of the Licensee.  Retrieved April 25, 
2017 from http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-

resources/resources-for-businesses/010704-animal-exhibition.pdf?sfvrsn=2 
Anim, J.  Animal Welfare: Concepts an Measurement.  Retrieved November 26,   

2017 from http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/animal/ 
bibliografia2011/selene_artigo1_animalwelfare.pdf. 

Animal and Plant Health Inspection Service.  USDA Animal Care.  New York, NY.: USDA, 
2017. 

Animal Care.  Animal Exhibitors (United States Department of Agriculture).  
Retrieved January 4, 2017 from https://www.aphis.usda.gov/publications/ 

 



 
 

431 

 

animal_welfare/content/printable_version/fs_anexhit.pdf. 
Animal Exhibition Licence.  Retrieved April 25, 2017 from http://www.ava.gov.sg/e-

services/pet-animals/licence-for-animal-exhibition 
Animal Theme Park.  Retrieved April 18, 2018 from https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Animal_theme_park. 
Application For Interstate Exhibitors Permit (Individual).  Retrieved December 1,  

2019 from  https://www.daf.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/ 0008/ 
375083/EA210-Application-for-interstate-exhibitors-permit-individual.pdf 

Article 514-14 Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous 
réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime 
des biens.  Retrieved December 7, 2017 from  https://www.legifrance 
.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGI
ARTI000030250342. 

Ascione, Frank R.  Animal Abuse and Youth Violence.   Juvenile Justice Bulletin.  
(September 2001). 

Association of American Medical Colleges.  Personhood Redefined: Animal Rights 
Strategy Gets at the Essence of Being Human.  Retrieved November 25, 
2017 from http://www.ncraoa.com/articles/AR/PersonhoodRedefinedAAM 
Creporter.pdf. 

Australina Minister Responsible for Primary Industries.  Australian Animal Welfare 
Standrds and Guidelines Exhibited Animals-Crocodilian Public 
Consultation Document March 2014.  Retrieved December 12,  2018 from 
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/510081 /guide-
exhibited-animals-crocodilian.pdf 

Babcock, David W.  Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at Petting Zoo 
and Animal Exhibits.  Journal of Environmental Health.  69, 4 (November 
2006): 46–47.  Retrieved April 17, 2017from https://s3-us-west-2.ama zonaws. 
com/marlerclarkcom-publications-pdfs/petting-zoo-outbreaks.pdf 

Biology Onling.  Definition Animals.  Retrieved December 23, 2017 from  http:// 
www.biology-online.org/dictionary/Animal. 

Biosecurity Queensland.  Exhibited Animals Legislation-Consultation Regulatory 

 



 
 

432 

 

Impact Statement.  Queensland: Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry, 2013. 

Bvzs Faqs on Exhotic Animal.  Retrieved February 14,  2019 from https://www.bvzs. 
org/images/uploads/BVZS_FAQs_on_exotic_animals.pdf 

Cain, Brenda.   Solon Mom Asks Council to Ban Animal Circus Performances.  
Retrieved April 18, 2018 from  http://www.cleveland.com/solon/index.ssf 
/2015/09/solon_mom_asks_council_to_ban.html 

Cat Cafe under AVA Investigation Confirms Seven Cat Deaths.  Retrieved December 7, 
2017 from http://www.todayonline.com/singapore/cat-cafe-under-ava-
investigation-confirms-seven-cat-deaths. 

Centers of Disease Control and Prevention (CDC).  Compendium of Measures to Prevent 
Disease Associated with Animals in Public Settings, 2011. Morbidity and 
Mortality Weekly Report (MMWR).  60, RR04 (28 December 2017): 1–24. 

Circus; Theatrical Entertainment.  In Encyclopedia Britannica.  Retrieved May 3,  2018 
from https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment 

Cites.org.  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora.  Retrieved May 6, 2017 from https://cites.org/eng/app/ 
appendices.php 

Clarke, Paul A. B. and Linzey, Andrew.   Politizal Theory and Animal Rights. London: 
Billing and Son, 1990. 

D. M., Broom.  Animal Welfare: Concepts an Measurement.  Journal of Animal 
Science.  69 (October 1991): 4167–4175. 

 
Daly, Russell F; House, Jennifer; Stanek, Danielle and Stobierski, Mary Grace.   

Compendium of Measures to Prevent Disease Associated with Animals in 
Public Settings, 2017.  Journal of the American Veterinary Medical 
Association.  251 (December 2017): 1268–1292. 

Debbie DoLittle’s Indoor Petting Zoo.  Retrieved April 18, 2018 from  https:// 
www.yelp.com/biz/debbie-dolittles-indoor-petting-zoo-tacoma?osq 
=Petting+Zoo&start=40. 

Department of Agriculture.  Exhibited Animals Legislations Consultation Regulatory 

 



 
 

433 

 

Impact Statement.  Queensland: State of Queensland, 2013. 
English Oxford Living Dictionaries.  Retrieved April 28, 2018 from https://en.oxford 

dictionaries.com/definition/animal_rights 
Erdozain, G.: Kanich, K. Ku; Chapman, B. and Powell, D.  Observation of Public Health 

Risk Behaviors, Risk Communication and Hand Hygiene at Kansas and 
Missouri Petting Zoos – 2010-2011.  Retrieved December 27, 2017 from 
http://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/15881/ 
PowellZoonosesPubHealth2013.pdf;sequence=1 

Ernest Hemingway Home and Museum.  Our Cats.  Retrieved April 18, 2018 from 
https://www.hemingwayhome.com/cats/ 

Ex-Owner of Cat Café.  Where 7 Cats Died, Jailed.  Retrieved December 7, 2017 from 
http://www.todayonline.com/singapore/ex-owner-cat-cafe-where-7-cats-died-
jailed 

Feline Conservation Federation 1955-2018.  Understanding USDA Licensing.  Retrieved 
December 13, 2017 from http://www.felineconservation.org/. 

Find Law for Legal Professionals..  Supreme Court of Wyoming. Richard Cameron 
WILKERSON, Appellant (Defendant), v. The STATE of Wyoming, Appellee 
(Plaintiff). No. S–13–0230. Decided: October 31, 2014.  Retrieved July 15, 
2017 from http://caselaw.findlaw.com/wy-supreme-court/1682505.html 

Francione, Gary L.  Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal 
Exploitation.  New York, NY.: Columbia University Press, 2008. 

Franklin, Julian H.  Animal Rights and Moral Philosophy.  New York, NY.: Columbia 
University Press, 2005. 

Globalanimallaw.  Draft Declaration on Animal Welfare at Universal Level.  
Retrieved April 20, 2017 from https://www.globalanimallaw.org/database/ 
universal.html 

Griffin, G.  Review of the Major Outbreak of E. coli O157:H7 in Surrey, 2009. Report 
of the Independent Investigation Committee June 2010.  Retrieved 
December 28, 2017 from https://www.gov.uk/government/ 
uploads/system/uploads/attachment_data/file/342361/Review_of_major_out
break_of_e_coli_o157_in_surrey_2009.pdf. 

 



 
 

434 

 

Isacat, Ben.  How to Do Animal Rights.  Retrieved March 6, 2017 from  
http://www.animalethics.org.uk/How-to-Do-Animal-Rights-2015.pdf 

Keen, James E.; Wittum, Thomas E.; Dunn, James L. and Durso, Lisa M.  Shiga-toxigenic 
Escherichia coli O157 in Agricultural Fair Livestock United States. Emerging 
Infectious Diseases.  12, 5 (May 2006): 780–786.  Retrieved December 28, 
2017 From https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/5/05-0984_article 

Lavigne, Guillaume de.  Free Ranging Dogs - Stray, Feral or Wild.  California: Lulu.com, 
2015. 

The Law Dictionary.  Retrieved December 21, 2019 from https://thelawdictionary 
.org/animal/ 

The Law Dictionary.  Retrieved January 2, 2019 from https://thelawdictionary 
.org/exhibit/ 

The Legal Status of Animals in the French Civil Code.  Global Journal of Animal Law.  
1 (2015).  Retrieved August 10, 2017 from http://www.gjal.abo.fi/gjal-
content/2015-01/article3/NON PREE VIEWED ARTICLE Jean-Marc Neumann 
The French Civil Code.pdf 

Livingston, Margit.  Desecrating the Ark Animal Abuse and the Law’s Role.  Retrieved 
June 15, 2017 from https://www.animallaw.info/ article/desecrating-ark-
animal-abuse-and-laws-role-prevention 

MCLEOD, Lianne.  What is an Exotic Pet?.  Retrieved April 18, 2018 from 
https://www.thesprucepets.com/what-is-an-exotic-pet-1237289 

The National Association of State Public Health Veterinarians Animal Contact. 
Compendium of Measures to Prevent Disease Associated with Animals in 
Public Settings, 2017.  Retrieved April 19, 2017 from  https://www. 
telegraph.co.uk/news/earth/environment/7824791/Petting-zoos-under-threat-
following-health-inquiry.html 

npr.news.  Limited Understanding of Animals in Theme Parks.  Retrieved April 18,  
2018 from https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId 
=124205447 

Onegreenplanet.  5 Abuse Cases That Prove We Need to Ban Circuses.  Retrieved 
January 4, 2018 from https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature 

 



 
 

435 

 

/abuse-cases-that-prove-we-need-to-ban-circuses/. 
Onegreenplanet.  Why Petting Zoos Are a Terrible Way to Teach Children About 

Animals.  Retrieved January 4,  2018 from http://www.onegreenplanet. 
org/animalsandnature/why-petting-zoos-are-terrible-way-to-teach-children-
about-animals/ 

Oxford Living Dictionaries.  Retrieved December 23, 2017 from  https://en.oxford 
dictionaries.com/definition/animal 

PETA.  Highway Hellholes: 15 Roadside Zoos on the Blacklist.  Retrieved April 18,  
2018 from https://www.peta.org/living/entertainment/roadside-zoos-facts/ 

Queensland, Department of Agriculture and Fisheries.   Retrieved February 22,   
2018 from https://www.daf.qld.gov.au/business-priorities/animal-
industries/welfare-and-ethics 

Queensland Government.  Categories of Animals that Can Be Exhibited.  Retrieved 
May 20, 2017 from https://www.business.qld.gov.au/industries/farms-fishing-
forestry/agriculture/exhibiting-animals/exhibiting-animals-qld/categories 

 
 
Queensland Government.  Developing Exhibited Animal Management Plans.  

Retrieved May 23, 2017 from https://www.business.qld.gov.au/industries 
/farms-fishing-forestry/agriculture/exhibiting-animals/exhibiting-animals-
qld/management-plans 

Queensland Government.  Sentencing Fines and Penalties for Offences.  Retrieved 
May 22, 2018 from https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/types-of-
crime/sentencing-fines-and-penalties-for-offences 

Queensland Government.  Special Exhibition Approval and Management Plans.  
Retrieved May 24, 2017 from https://www.business.qld.gov.au/industries/ 
farms-fishing-forestry/agriculture/exhibiting-animals/exhibiting-animals-
qld/sea-management-plans. 

Raadzinowiez, Leon. The Liberal Position Ideology and Crime. New York: Columbia 
University Press, 1966 อ้างถึงใน จงรัก จุฑานนท์.  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนต่อการถูกจับกุมและการตรวจค้นที่ไม่ชอบธรรมในชั้นสืบสวนคดีอาญา.  

 



 
 

436 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 
Regab, Tom and Singer, Peter.  Animal  Right and Human Obligation.  2nd ed.  New 

York, NY.: Prentice-Hall, 1989. 
Sea World Orlando.  Retrieved April 18, 2018 from  https://seaworld.com/orlando/ 

tickets/ 
Sharman, Katrina.  Animal Law in Australia.  Retrieved December 14, 2017 from 

https://www.animallaw.info/article/animal-law-australia 
Singapore Government.  Animal Exhibition.  Retrieved July 22, 2017 from http:// 

www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/animal-related-
businesses/animal-exhibitions 

Singer, Peter.  Animal Liberation.  Retrieved July 17, 2017 from  http://public. 
callutheran.edu/~chenxi/phil345_111.pdf 

Spedding, Colin.  Animal Welfare.  New York: Earthscan, 2000. 
 
 
 
The State of Victoria.  Code of Practice for the Public Display of Exhibition of 

Animals.  Retrieved December 12, 2018 from  http://agriculture.vic.gov 
.au/agriculture/animal-health-and-welfare/animal-welfare/animal-welfare-
legislation/victorian-codes-of-practice-for-animal-welfare/code-of-practice-for-
the-public-display-of-exhibition-of-animals. 

The Telegraph New.  From Petting Zoo Under Threat Following Health Inquiry.  
Retrieved April 18, 2018 from https://www.telegraph.co.uk/news/earth/ 
environment/7824791/Petting-zoos-under-threat-following-health-
inquiry.html 

Tigers in America 2018.  Roadside Zoos.  Retrieved April 18, 2018 from  http://www. 
tigersinamerica.org/roadside.htm 

Tomaselli, Paige M.  International Comparative Animal Cruelty Laws.  Michigan: 
Michigan State University Detroit College of Law, 2003. 

United States Department of Agriculture National Agricultural.  Public Law 91-579 
Animal Welfare Act Amendments of 1970.  Retrieved July 14, 2017 from 

 



 
 

437 

 

https://www.nal.usda.gov/awic/public-law-91-579-animal-welfare-act-
amendments-1970 

U.S. Department of Agriculture.  Controls Over APHIS Licensing of Animal Exhibitors.  
Retrieved December 13, 2017 from  https://www.usda.gov 
/oig/webdocs/33601-10-CH.pdf 

USDA Director.  Licensing and Registration Under the Animal Welfare Act.           
New York, NY.: United States Department to Agriculture, 2004.  Retrieved 
December 12, 2018 from https://naldc.nal.usda.gov/download/6009255/ PDF 

Vanse, Jessica.  How is Animal Cruelty Defined.  Understanding Animal Cruelty, (2002). 
Visitbelfast.  Gallery.  Retrieved April 18, 2018 from https://visitbelfast.com/see-

do/partners/streamvale-open-farm#&gid=1&pid=3 
Waldau, Paul.  Animal Rights: What Everyone Needs to Know.  Oxford: Oxford 

University Press, 2011. 
World Animal Protection.   A Close up on Cruelty: the Harmful Impact of Wildlife 

Selfies in the Amazon.  Retrieved May 5, 2018 from https://www.world 
animalprotection.or.th/report/close-cruelty/edm 

 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

 
การสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการน า
สัตว์มาแสดง จ านวน 3 ราย 

(1) นายสวรรค์ แสงบัลลังค์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์) 
กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมและป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) 

(2) รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรืองใจดี  
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ด ารง กิตติชัยศรี 
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เป็นกลุ่มมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์ 
จ านวน 3 ราย 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  
กรรมการสมาคมและป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) 

(2) นายบดินทร์ จันทศรีค า 
ประธานชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า 

(3) ดร. ศุภลักษณ์ พยุงวงศ์ 
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม เจ้าของสัตว์หรือเจ้าของสถานที่ท่ีน าสัตว์มาแสดง 
จ านวน 3 ราย 

 



ภาคผนวก ข 
 

การระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุม่เจาะจง (Focus Group) 

การระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเจาะจง เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการ
น ามาแสดง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย  
1. ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์   

นายแสนศักดิ์ เหลืองเก้ือกูลชัย (นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์) 
2. ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย  
 ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว (ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรี และราชการส่วนกลาง 

ศอ.บต. ท าเนียบรัฐบาล/อดีตปลัดอ าเภอ) 
3. ผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  
 ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล (เลขาธิการและผู้อ านวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่ง
ประเทศไทย) 
 นายสุริยัน ผาฟองยุน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย) 
4. สัตวแพทย์  
 สพ.ญ.อัจฉรา สายสังข์ 
5. นักวิชาการด้านประมง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ (รองคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร/กรรมการด้าน

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย มรภ. บร.) 
6. นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเทพ อรรถวรเดช 
7. นิติกร  
 นายณัฐพงค์ เรืองชาย 
8. นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
 นายรชต อุบลเลิศ 
9. นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
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 นายธนพัฒน์ จงมีสุข 
10. นักวิชาการและบุคคลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 6 ราย 
   
 

จากการระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเจาะจงเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง พ.ศ. … ที่
จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถสรุปการสนทนา
กลุ่มโดยแยกตามประเด็นส าคัญ ได้แก่ ส่วนของนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าสัตว์มาแสดง 
และแยกตามหมวดต่าง ๆ ในร่างประกาศฯ ดังกล่าว คือ หมวด 1 การขอใบอนุญาต หมวด 2 เงื่อนไข
การออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต หมวด 3 หน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ และหมวด 4 การ
จัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง ประกอบด้วย ส่วนย่อยที่ 1 โภชนาการอาหารและน้ า ส่วนย่อย
ที่ 2 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ส่วนย่อยที่ 3 การดูแลสุขภาพสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนของนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าสัตว์มาแสดง 
 
 กลุ่มนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าการใช้ค าว่า “สัตว์แปลก” หมายถึง สัตว์
สายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์พ้ืนเมืองแต่เป็นสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น หรือสัตว์หายาก สัตว์พิเศษ ตรงนี้เห็นว่าควร
ขยายความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นสัตว์พ้ืนเมืองก็มีหลายประเภท และสัตว์ในประเทศไทยก็มี
หลายภาค  ส่วนสัตว์ต่างถิ่นหมายถึงถิ่นไหน ต่างถิ่นในประเทศไทยหรือถิ่นต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศ แล้วถือว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่น แล้วอีกประการหนึ่งคือสัตว์หายากนั้นเป็นสัตว์เลี้ยง  สัตว์สงวน 
หรือสัตว์ป่า หรือกรณีสัตว์พิเศษ หมายถึงสัตว์อะไรบ้าง เพราะประเทศไทยมีทั้งพระราชบัญญัติสัตว์
พาหนะ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการน าสัตว์แปลกมาแสดงควร
จะให้ค าจ ากัดความในความหมายของสัตว์ประเภทนี้ให้ชัดเจน โดยในประเด็นนี้ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์
เสนอว่าในร่างประกาศฯ นิยามค าว่า “สัตว์แปลก” หากเปลี่ยนเป็น “สัตว์ต่างถิ่น” จะสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนั้นผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เสนอว่า การบัญญัติค านิยามในร่างประกาศฯ โดยมีค าว่า 
“รัฐมนตรี” รูปแบบการเขียนดูซ้ าซ้อนกับที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ  
(มาตรา 3 และมาตรา 4) 
 ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในการน าสัตว์มาแสดงนั้นมี
ความจ าเป็นต้องไปขอที่กรมหรือต่ออธิบดีหรือไม่ ทั้งเมื่อพิจารณาจากร่างประกาศฯ ค าว่า “อธิบดี” 
หมายถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ แล้วหากมีการน าปลามาจัดแสดง เช่น โลมา อธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่ได้ดูแล
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ปลา เป็นกรมประมง เช่นนี้การขอใบอนุญาตมีความจ าเป็นต้องไปขอต่ออธิบดี หรือควรจะให้ไปขอ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด  
 
หมวด 1 การขอใบอนุญาต  

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เห็นด้วยกับหลักการขอใบอนุญาตก่อนน าสัตว์มาแสดง ถ้าไม่ไป
ขออนุญาตก็ไม่สามารถน าสัตว์มาแสดงได้ แต่หากน าสัตว์มาแสดงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็มีโทษปรับ
สูงสุด 40,000 บาท ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ ซึ่งท าให้เห็นผลของการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ เห็นว่าการขอใบอนุญาตในการใช้สัตว์เพ่ือการ
แสดง ก็จะคล้ายกับการขอใบอนุญาตในการใช้สัตว์ทดลอง ผู้จะใช้สัตว์เพ่ือการทดลองต้องมีการขอ
ใบอนุญาต โดยมีระยะเวลา 3 ปี หากได้ใบอนุญาตแล้วแต่ไม่มีการใช้สัตว์ในการทดลอง ใบอนุญาต
เหล่านั้นก็รันไปเรื่อย ๆ จนหมดอายุ นั้นหมายความว่าขณะได้ใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าต้องท า
การทดลองตลอดเวลา ซึ่งกรณีการใช้สัตว์เพ่ือการแสดงก็เช่นเดียวกัน เช่น กรณีผู้ถ่ายท าภาพยนตร์
หรือหนังสั้น โดยที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ตลอด แต่ต้องการน าสัตว์มาใช้ประกอบการแสดงด้วย ในความเห็น
ของผมเห็นว่าผู้ถ่ายท าต้องติดต่อกับคนที่เขาเลี้ยงสัตว์และได้รับใบอนุญาตแสดงสัตว์ ซึ่งตรงนี้จะเป็น
ตัวที่โยงกับการขอใบอนุญาต เพราะว่าเราท าหนังไม่ได้เลี้ยงสัตว์ตลอด เช่นนี้ก็จะลดภาระในการไปขอ
ใบอนุญาต คือเราไปใช้คนที่เขามีใบอนุญาต  แล้วผู้ถ่ายท าก็ไปจ้างคนที่มีใบอนุญาตมา โดยหน้าที่
จัดสวัสดิภาพ และหน้าที่ในการขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามร่างฉบับนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดแสดงสัตว์ ส่วนผู้ถ่ายท าหนังเป็นแต่เพียงผู้จ้างผู้จัดแสดงสัตว์ อีกทีหนึ่ง ไม่ได้เป็นผู้จัด
แสดงในความหมายตามร่างนี้แต่อย่างใด  
 ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว เห็นด้วยกับการมีระบบการอนุญาตในการน าสัตว์มาแสดง ซึ่งจะท าให้
สังคมมีระเบียบมากขึ้น ถึงแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ แต่ก็เอามาบูรณาการกัน และท า
ให้เกิดความชัดเจนและในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามในฐานะของ
ผู้น ากฎหมายมาปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ (ปลัดอ าเภอ) เขาให้ขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะ 
เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ผมเห็นปัญหาในทางปฏิบัติเพราะปลัดอ าเภอมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย พบว่ามีพระราชบัญญัติออกมา แต่ขั้นตอนการปฏิบัติให้ปลัดอ าเภอไปหา
ความรู้กันเอาเอง มันค่อนข้างจะเป็นปัญหา เพราะไม่มีการอบรม ตลอดจนบางครั้งมีการออกระเบียบ
มา แต่ระเบียบค่อนข้างละเอียดยิบย่อยมากจนผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ไม่เข้าใจหรือ
ท าไม่ถูกต้อง ดูแล้วยุ่งยากเกินไป ก็ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือท าผิด ๆ ถูก ๆ ซึ่งตรง
นี้อยากให้คิดถึงผู้ปฏิบัติตาม  
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 ส่วนในข้อ 5 ตามร่างประกาศฯ ดังกล่าวที่ก าหนดเกี่ยวกับให้ผู้ยื่นค าขอต้องมีหลักฐานการ
ได้มาหรือการครอบครองสัตว์ แต่ถ้าเป็นสัตว์อ่ืนที่ ไม่ต้องมีทะเบียนก็ต้องเขียนให้กว้าง ๆ ไว้ด้วยว่า ผู้
ยื่นค าขอสามารถใช้หลักฐานใดแทนได้บ้าง แต่ถ้าไปเจาะจงหรือลึกเกินไปจะเป็นการยากในการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน  
 แต่อย่างไรก็ตามเห็นด้วยกับร่างประกาศฯ ที่ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิ จ
ตามหลักความเหมาะสม ความจ าเป็น และหลักความได้สัดส่วน และอาจมีมาตรการในการตรวจสอบ
ตามมาด้วย โดยมีกรรมการบอร์ดกระทรวง บอร์ดจังหวัด เข้ามาดู และระดับท้องถิ่น เช่น การแสดง
ในอบต. มีการเอาปลา เอางูมาแสดง จะดีมากยิ่งข้ึน  
 
 ส่วนที่ 1 เงื่อนไขการอนุญาต 
 นายจิรพัฒน์ ใจสุข ในร่างประกาศฯ ข้อ 7 นั้นเห็นด้วยกับข้อก าหนดที่ให้มีการประเมินก่อน
ออกใบอนุญาต แต่เสนอว่าควรมีข้อก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประเมินภายหลังจากออก
ใบอนุญาตด้วย ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมในระหว่างการประกอบกิจการ เพราะหากจะรอให้มีการร้อง
เรียกก่อนจึงไปด าเนินการตรวจสอบนั้นเห็นว่าเป็นเหมือนมาตรการปลายทาง ส่วนต้นทางมีมาตรการ
ตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว ส่วนในระหว่างทางหากมีมาตรการที่
สามารถควบคุมก ากับดูแล เช่นการก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประเมินตรวจสอบทุกปีเช่นนี้ก็
จะสามารถช่วยในเรื่องการคุ้มครองสัตว์แสดงได้เป็นอย่างมาก 
 
 ส่วนที่ 2 การต่อใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต 
 นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องเสนอว่าใบอนุญาตในการน าสัตว์มาแสดง 3 ปีที่
ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ ดังกล่าวนั้นนานเกินไป จึงเห็นว่าใบอนุญาตควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบสัตว์และสถานที่แสดงสัตว์ได้มากขึ้น 
 ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว กล่าวว่า ประเด็นระยะเวลาใบอนุญาต เห็นควรให้เป็น 3-5 ปี จะ
เหมาะสม เพราะเหตุผลของผู้ปฏิบัติ และการน าสัตว์มาแสดงดูเป็นวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
บางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ดังนั้นการต้องขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตทุกปี
อาจเป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงานของรัฐมากเกินไป ส่วนหากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยใน
ประเด็นนี้อาจต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพราะสัตว์มีทั้งขนาดและชนิดที่แตกต่างกัน 
 นายจิรพัฒน์ ใจสุข เรื่องของระยะเวลาของใบอนุญาตที่เราก าหนดไว้ 3 ปี (ข้อ 11) ไม่
อยากจะให้มองในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายข้อนี้ 
เข้าใจว่าคือต้องการที่จะดูแลจัดสวัสดิภาพสัตว์ และผู้ที่เข้าชม ดังนั้นเสนอให้ปรับให้สั้นลง หรือขยาย
ให้ยาวขึ้นอันไหนมันจะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้กว่ากัน 
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หมวด 3 หน้าทีข่องผู้จัดแสดงสัตว์ 
 ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เห็นว่าหมวด 5 ในร่างประกาศฯ ดังกล่าวหากก าหนดไว้เป็นเรื่องของ
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต จะท าให้เป็นล าดับขั้นตอนและเข้าใจง่าย กล่าวคือ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว 
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีหน้าที่อย่างไร 
 นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา เห็นว่าข้อ 16 วรรคหนึ่ง หน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ต้องจัดท า
รายงานและบัญชีแสดงชนิด จ านวนสัตว์แสดง ที่ยังคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลง ท าจ านวนการเกิด การ
ตาย แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกหกเดือน ซึ่งเห็นว่าระยะเวลาในการยื่นทุกหกเดือนนั้นอาจเป็น
ภาระแก่ผู้จัดแสดงสัตว์พอสมควร และเจ้าหน้าที่เองก็ต้องรับรายงานทุกหกเดือน ซึ่งสัตว์แต่ละ
ประเภทก็มีอายุของการมีชีวิตอยู่ไม่เท่ากัน โดยในประเด็นนี้ สพญ.อัจฉรา สายสังข์ ให้ความเห็นว่าใน
ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ส่วนใหญ่ แม้สัตว์แต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่สัตว
แพทย์จะเข้าไปตรวจสอบสัตว์ประมาณปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ หกเดือน   
 สพญ.อัจฉรา สายสังข์ เสนอเพ่ิมเติม ในข้อ 16 วรรคสาม กรณีที่สัตว์ตายให้ผู้จัดแสดงสัตว์
แนบรายงานของสัตวแพทย์ระบุสาเหตุการตาย เห็นควรให้เพ่ิม ผลแล็บ คือผลตรวจ หรือมีการเก็บ
ตัวอย่างเอาไปด้วย  
 ส่วนข้อ 17 “(1) จัดให้มีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเป็นประจ า”ควรระบุระยะเวลาให้มีสัตวแพทย์
เข้ามาดูแลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

นายจิรพัฒน์ ใจสุข เสนอว่าควรให้เพ่ิมหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ต้องมีหน้าที่ในการให้
ข้อแนะน าแก่ผู้เข้าชม ว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างกับสัตว์หรือระหว่างเข้าชมสัตว์แสดง หรือต้อง
ระวังอะไรบ้าง 

ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดแสดงสัตว์ว่า หากน าสัตว์มาแสดง 
แล้วเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นช้างตกมัน เสือหลุดไปท าร้ายผู้ชม เช่นนี้มีมาตรการป้องกันด้วยหรือไม่
อย่างไร หรือต้องมีประกันการบาดเจ็บหรือประกันชีวิตเข้ามาอีกหรือไม่ ในการคุ้มครองผู้ชม    
 
หมวด 4 การจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน ามาแสดง 
 ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เห็นว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
หากน าเอาความรู้สึกของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ ในการก าหนดแล้ว จะท าให้ยากต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และผู้ได้รับใบอนุญาต ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในสังคมประเทศไทย ซึ่งในเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561  
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 ส่วนที่ 1 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั่วไปจากการน ามาแสดง 
 ผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กล่าวว่าพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 36 มาตรา 8 หมวด โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีสองมิติ คือเรื่องการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และในหมวด
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ มาตรา 22 บัญญัติให้อ านาจกรมปศุสัตว์ในการจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการ เงื่อนไขในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์
แล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในหลายประเด็น และยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับสัตว์แต่ ละ
ประเภท แต่อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์จะได้มีการออกประกาศก าหนดดังกล่าวต่อไป โดยประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 ที่มีอยู่ดังกล่าวเป็นเพียงการ
ก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ที่กล่าวถึงหลักสวัสดิภาพ 5 ประการ ส่วนกรณีมาตรา 24 ได้กล่าวถึงเรื่อง
การขนส่งสัตว์เป็นอย่างไร มีวิธีการขนส่งอย่างไร และการน าสัตว์ไปแสดงจะต้องมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการอย่างไรบ้าง ซึ่งรวมถึงในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ก็อาจจะต้องล้อมาจากมาตรา 22 
เพราะในตอนท้ายของนิยาม มาตรา 3 ในเรื่องของสัตว์ก็คือรวมถึงสัตว์ที่ใช้ในการแสดงด้วย จึงเป็น
เรื่องที่สอดคล้องกัน ผมในฐานะของอนุกรรมการกฎหมายในการยกร่างฯ ตรงนี้ของกรมปศุสัตว์ ก็
ก าลังด าเนินการในการจัดท าในเรื่องนี้อยู่ โดยในการน าสัตว์มาแสดงก็มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง 
แต่ว่าไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้อ านาจหน้าที่ เช่น เรื่องของมาตรฐานของสวนสัตว์ ก็เพียงกล่าวกว้าง ๆ 
ไว้ ในเรื่องของการน าสัตว์มาแสดง และในเรื่องของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ การเคลื่อนย้าย
สัตว์  
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ เขียนไว้
แบบกว้าง ๆ เพราะสัตว์มีหลายชนิดและประเภทแตกต่างกัน เราไม่สามารถลงไปแยกได้ทุกชนิดทุก
ประเภท ถ้าเราเขียนเฉพาะเจาะจงไป มันก็จะมีในเรื่องของเทคนิคกฎหมาย และถ้ากฎหมายแม่ไม่ได้
ให้อ านาจไว้ กฎหมายลูกก็ไม่สามารถท าได้  
 ตามร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวยังไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของการขนส่งสัตว์ ส่วนใหญ่ก็
เป็นเรื่องของการอนุญาต และร่างฯ ดังกล่าวลงรายละเอียดของการจัดสวัสดิภาพเป็นหลัก ว่าสัตว์ที่
น ามาแสดงต้องมีอะไรบ้าง และอาจจะต้องแยกอีกอย่างให้ชัดเจนระหว่างเรื่องของการแสดงกับเพ่ือ
การแสดง มันมีความเหมือนและความต่างกัน อย่างเช่น การน าสัตว์ไปแสดงเล่นละคร แต่เพ่ือแสดง
คือสถานที่หรือกระบวนการตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะถ้าไปเฉพาะเจาะจงเพ่ือแสดงต้อง
ด าเนินการอะไรได้บ้าง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ตอนนี้เป็นการกล่าวถึงร่างประกาศฯ ซึ่งออก
ตามความแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ แต่เมื่อพิจารณา มาตรา 22 23 24 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีข้อความสั้น ๆ และแคบ ท าให้ต้องพิจารณาต่อ ซึ่งตามที่ท่าน 
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ดร.สาธิต กล่าวไปแล้วนั้น ในวิทยานิพนธ์ของคุณกัลยาณี ท าเรื่องของการน าสัตว์ไปแสดง ซึ่งตาม
วัตถุประสงค์เขาได้เขียน เรื่องของการขนส่งด้วยหรือเปล่า เท่าที่ดูตามหัวข้อท าเฉพาะเรื่องของการขอ
ใบอนุญาตและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการน าสัตว์มาแสดง ซึ่งความคิดเห็นของกระผมเห็นว่าถ้าได้
เขียนวัตถุประสงค์เรื่องของการขนส่งสัตว์ด้วย ก็ควรเพ่ิมในส่วนนี้ ก็จะท าให้งานสมบูรณ์แบบมาก
ยิ่งขึ้น แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้เขียนเรื่องของการขนส่งสัตว์ไว้แล้วให้ไปเพ่ิมผมเห็นว่าเป็นการสร้างภาระ
ให้กับนักศึกษาเกินสมควร ซึ่งตัวผมเองมองว่าเราควรพิจารณาตัว ร่างประกาศฯ ที่นักศึกษาท ามาเป็น
ส าคัญ ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องคือการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สัตว์ พวกเราจะเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้
ในงานวิจัยโดยเฉพาะ เช่น การทดลองสัตว์เพ่ือรักษาโรคมะเร็ง เช่นหนูแรต หนูเม้าส์ ที่เขาฉีดมะเร็ง
เข้าไปในตัวหนูให้มันเกิดมะเร็ง และการใช้ยาต่าง ๆ เข้าไปนั้น เขาจะมีเรื่องของจรรยาบรรณในการใช้
สัตว์ทดลอง ตรงนั้นมันจะละเอียดเหมือนที่ท่าน ดร.สาธิต บอก ซึ่งมีประมาณ 50 ถึง 60 หน้า ที่ต้อง
ปฏิบัติตาม  
  ส่วนย่อยท่ี 1 โภชนาการอาหารและน  า 
  ผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เห็นว่าเนื่องจาก
เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีคนวิตกกังวลและตีความกันค่อนข้าง
เยอะ เพราะว่าค านิยามตามมาตรา 3 ค่อนข้างกว้าง แต่อย่างไรก็ตามถ้าแคบไปก็มีปัญหาเช่นกัน แต่
ถ้าเราเขียนชัดเจนไป นอกจากนั้นก็จะหลุดหมด  
  ข้อสังเกตตามร่างประกาศฯ ข้อ 27 (3) สัตว์ตั้งท้องหรือให้นมลูก ควรให้อาหาร
ประมาณสองเท่าของอาหารที่จ าเป็นตามปกติ อันนี้ผมไม่แน่ใจทางสัตวแพทย์ว่าสัตว์แต่ละชนิด
จะต้องกินอาหารสองมือหรือเปล่า หรือว่าสองเท่าหรือเปล่า แต่ถ้าเขียนอย่างนี้นั้นหมายความว่าต้อง
ปฏิบัติเช่นนี้กับสัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท มันก็จะมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะมันเขียนล็อกเอาไว้ หรือ
การเขียนว่าสัตว์เล็กควรได้อาหารอย่างน้อยวันละสองครั้ง (4) เช่นนี้หมายถึงสัตว์เล็กทุกชนิดหรือ
เปล่า ต้องได้รับอาหารอย่างน้อยวันละสองครั้ง เช่นงูตัวเล็ก ๆ ซึ่งการเขียนต้องน ามาสู่การปฏิบัติและ
การตีความด้วย เพราะถ้าเขียนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือเมื่อน าไปตีความแล้วท าให้เกิด
ความผิดด้วย อาจมีโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม และในเรื่องของสัตว์ตั้งท้องและให้นมลูก มันสามารถน ามา
แสดงได้หรือไม่ หรือในนิยามที่เขียนว่า หรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้องเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ค าว่า
แสวงหาประโยชน์ เช่นในเรื่องของการแสดงเช่นนี้มันเข้านิยามเรื่องการทารุณหรือเปล่า ผมเห็นว่าตรง
นี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ที่ต้องพิจารณาต่อ เช่นท้องระยะไหน ท้องใหญ่ท้องเล็ก และบางอย่างเป็น
เรื่องความเห็นล้วน ๆ เช่นเรื่องโลมา ซึ่งเราเห็นด้วยวิชาการแล้วว่ามันไม่เหมาะสมและมันเป็นการ
ทารุณ แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งตอนนี้ทางสมาคมก าลังพยายาม พูดถึงค าพิพากษาของศาล ซึ่ง
เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย เพราะว่าแต่ละคดีตัดสินออกมาแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องทารุณกรรมเป็น
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เรื่องใหม่ของสังคมเรา ดังนั้นต้องเอาค าพิพากษาศาลมาเผยแพร่และต้องดูศาลเขาให้ในเรื่องนั้น
อย่างไร แล้วเราก็จะได้เอามาประกอบกัน ในการพิจารณาในรายอ่ืน ๆ อีก 
 ข้อเสนอแนะ ขอให้ไปดูหลักการกว้าง ๆว่า ถ้าเขียนแคบไปก็ไม่ดี หรือกว้างไปก็ไม่ดี ความ
พอเหมาะพอดี ที่สามารถเขียนแล้วปฏิบัติได้นั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ซึ่งอาจารย์ก็จับหลักถูกแล้วคือ
เอาหลักห้าประการนั้นมาแยกย่อยแล้วก็น ามาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  ส่วนย่อยท่ี 2 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
  ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เห็นว่าในร่างประกาศฯ บางข้อยังมีการเขียนซ้ าซ้อน เช่น 
หมวด 5 ที่มีการเขียนทั้งค าว่า “สถานที่จัดแสดง” และ “ที่อยู่อาศัยของสัตว์” ซึ่งในนิยาม “ที่อยู่
อาศัยของสัตว์” ให้หมายความรวมถึงที่จัดแสดงสัตว์ด้วย 

 นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา ส่วนในร่างฯ ข้อ 28 เรื่องที่อยู่จะมีข้อความใน
ลักษณะที่ว่า “ควรใช้” “ไม่ควรก่อ” “ควรมี” ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
พอสมควร ก็เลยมองว่าควรที่จะมีความชัดเจนสักนิดหนึ่ง 

สพญ.อัจฉรา สายสังข์ เสนอแนะด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสัตว์ ข้อ 28 
เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดจะมีพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเพ่ิมเติมในกรง
หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ควรที่จะมีวัตถุที่จ าเป็นเพ่ือให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ 
เช่น คอน กิ่งไม้ หรือวัสดุที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วย 
  ส่วนข้อที่ 29 (3) สัตว์ป่วยต้องแยกที่อยู่อาศัยต่างหากจากสัตว์อ่ืน ตรงนี้เห็นว่าควร
ระบุต าแหน่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่วยเหล่านั้นด้วยว่าควรที่จะอยู่ด้านท้ายสุดของบริเวณพ้ืนที่ เพ่ือลด
โอกาสการติดต่อของโรค และต้องค านึงถึงพวกเรื่องระบบของการระบายอากาศด้วยเช่นกัน ต้องอยู่
ด้านท้ายลม เพราะโรคบางโรคของสัตว์สามารถติดต่อได้ทางอากาศ 
  นายสุริยัน ผาฟองยุน กรณีของสัตว์น้ าอย่างไรเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
เช่น โลมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ กรณีการแสดงสัตว์น้ าเช่นโลมาในประเทศไทย 
ถ้าถามกันตรง ๆ ว่าผมเห็นว่าไม่เหมาะ เพราะว่าพ้ืนที่มันแคบ และพ้ืนที่ที่เขาเลี้ยงก่อนที่จะน ามา
แสดงมันก็ใช้เวลาพอสมควร ไม่ต้องไปตรวจหรอก แค่มองผมก็ว่ามันเป็นการทารุณกรรมแล้ว ส่วน
สภาพแวดล้อมของสัตว์น้ า สิ่งที่ส าคัญที่สุดเลยคือนอกจากท่ีเป็นภาชนะ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ภาชนะ
ต้องสะอาด และต้องเป็นพ้ืนที่ผิวเรียบและก็กลม ส่วนความจุของน้ าต้องดูปริมาตรของสัตว์น้ าว่าปลา
ตัวเล็กหรือใหญ่ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดเลยคือโลมาเป็นสัตว์บกแต่อาศัยอยู่ในน้ า ไม่ได้หายใจทางเหงือก
เหมือนปลา แต่หายใจทางจะจมูกที่เขาขึ้นมาบนผิวน้ า แต่เขาสามารถเก็บอากาศเอาไว้ในตัวเขาได้
มาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากโลมากินลูกปลาเป็นอาหารซ่ึงท าให้น้ าเสียเร็วมาก ดังนั้นระบบการจัดการ
เรื่องน้ าเสียในบ่อจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ  
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  ถ้าเป็นปลาสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพของน้ า ซึ่งจริง ๆ แล้วในแต่ละฟาร์มจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ าอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือซึ่งเป็นระบบ  testing คือหยดน้ าลงไปรู้
คุณภาพของน้ าเลยว่าดีไม่ดี และจะมีการใช้ปั๊มออกซิเจนอยู่แล้ว แม้กระทั่งในปั๊มน้ ามันใหญ่ ๆ ใน
ประเทศไทยก็น าปลามาเลี้ยงเพ่ือโชว์ เพราะว่าจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาดูได้มากขึ้น และในบางที่ยัง
อนุญาตให้มีการโยนเหรียญเข้าไปในบ่อปลา ซึ่งแต่ละเดือนมีการเก็บเงินเหล่านั้นได้หลายพันบาท 
ดังนั้นหากมีประกาศนี้ออกมาก็ต้องมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งลงไปตรวจสอบ  
  เมื่อเปรียบเทียบการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ไม่สามารถตั้งศูนย์นี้ได้เพราะว่าไม่มีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยง มีที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือการทดลอง
เพียงแค่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี เราก็อาศัยไปซื้อสัตว์
เหล่านั้นมา ซึ่งสถานที่เลี้ยงเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมฯ ดังนั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเข้า
ก็จะถูกปิดโดยปริยาย  
  ขออนุญาตถามท่านดร.สาธิต กรณีที่มีหมู่บ้านงูจงอาง โดยมีการจัดแสดงงูให้ดู หากงู
ไม่แสดงก็มีการทุบการตี เช่นนี้มันเข้าหลักการทารุณกรรมหรือไม่ และบ้านแต่ละหลั งก็มีการเลี้ยงงู 
ดังนั้นหากไปขอแสดงแล้วไม่ผ่านไม่ได้รับใบอนุญาต เช่นนี้หากเขาปล่อยลงสู่ระบบธรรมชาติจะเป็น
อันตรายต่อประชาชนหรือไม่ และยังมีวัดบางวัดก็มีการน าสัตว์มาแสดงเพ่ือหารายได้เข้าวัดอีก 
  ส่วนย่อยท่ี 3 การดูแลสุขภาพ 
  สพญ.อัจฉรา สายสังข์ กล่าวว่า กรณีการเข้าตรวจสุขภาพของสัตว์ ยกตัวอย่างการ
เข้าไปดูแลสัตว์ปีก (ไก่) ของสัตวแพทย์ ไก่เนื้อจะมีระยะเวลาเลี้ยงรุ่นละ 60 วัน โดยสัตวแพทย์จะเข้า
ไปดูแลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อการเลี้ยงใน 1 รุ่น โดยสัตวแพทย์จะเข้าไปดูแลระหว่างการเลี้ยง 1 ครั้ง 
และก่อนจ าหน่ายอีก 1 ครั้ง รวมเป็นสองครั้ง ส่วนการดูแลสัตว์จากการแสดงในมุมมองของสัตว
แพทย์นั้น โดยปกติจะมีการตั้งเป็นโปรแกรมไว้ว่าต้องเข้าตรวจสัตว์อย่างไร โดยสัตว์แต่ละชนิดก็จะ
แตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้มีการอัปเดตสถานการณ์เป็นระยะ แต่ถ้ามีโรค
ระบาด ก็จะเข้าถ่ีกว่านั้นเพื่อสังเกตอาการณ์ของสัตว์ 
  ส่วนในร่างประกาศฯ ข้อ 35 “(5) สัตว์ที่เพ่ิงมาถึงหรือสัตว์ที่ซื้อมาใหม่ที่ปรากฏว่ามี
อาการไม่สบายห้ามน าออกแสดง...” เสนอให้เขียนระบุไปเลยว่าสัตว์ที่เพ่ิงซื้อใหม่ทุกตัวที่ เพ่ิงเข้ามา
ควรมีการกักโรค เพราะจากแหล่งที่มาแต่ละที่ ก็จะมีความเสี่ยงของการระบาดของโรคที่แตกต่างกัน 
และต้องมีพ้ืนที่ในการกักสัตว์ก่อนที่จะน าไปรวมกับสัตว์กลุ่มใหญ่เพ่ือดูโรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะ
ประมาณ 21-30 วัน เพ่ือดูอาการของสัตว์แต่ละชนิด 
  นายจิรพัฒน์ ใจสุข ข้อเสนอแนะ ข้อ 17 (1) จัดให้มีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเป็น
ประจ า ข้อนี้เห็นว่าควรระบุระยะเวลาไปเลยว่าประจ าหมายถึงอย่างไร เช่น อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
จะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์ และเป็นประโยชน์กับผู้เข้าชม  
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ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
 1. ด้านโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 
 นักวิชาการด้านกฎหมายอาญาเสนอว่าควรเพ่ิมโทษทางอาญาส าหรับผู้จัดแสดงสัตว์ที่ฝ่าฝืน
ประกาศฯ นี้ เพราะการจัดแสดงสัตว์มีลักษณะการน าสัตว์มาใช้แรงงานซึ่งต่างจากสัตว์เลี้ยงไว้เป็น
สัตว์บ้าน ดังนั้นโทษปรับ 40,000 ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ จึงยัง
ไม่เพียงพอ หรือแม้จะมีโทษทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
 2. ด้านการอุทธรณ์ค าสั่ง  

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เนื่องจากการน าสัตว์มาแสดงเป็นธุรกิจ หากมีการศึกษาในเชิงลึก
จะเห็นได้ว่ามีอะไรอยู่มาก หากขอใบอนุญาตไม่ได้ หรือหากประเมินครั้งที่สองไม่ผ่าน หรือไม่ได้รับ
การอนุญาต แล้วเขาสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง หรือเขาสามารถอุทธรณ์ต่อใครได้บ้าง คือเขา
สามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง น่าจะเขียนเอาไว้ให้ชัดเจน เพราะจะมีผลในการปฏิบัติและมี
ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง  
 3. ด้านการพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต  

นายจิรพัฒน์ ใจสุข ข้อสังเกตในข้อ 20 อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่ (3) เป็น
เงื่อนไขอันหนึ่งในการถูกพักใช้ก็คือ “ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามประกาศนี้” คือ
ถ้าศาลมีค าพิพากษาแล้วผลมันน่าจะมีเลย ไม่น่าจะย้อนกลับมาที่ท่านอธิบดี เสนอว่าอ านาจใน
ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นอ านาจในทางปกครองมากกว่าที่จะเป็นอ านาจของศาล เพราะว่าเส้นทาง
ระหว่างกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างที่จะยาว แต่ถ้าเราใช้มาตรการทางปกครองน่าจะมีผลในเชิง
ควบคุมตรวจสอบก ากับ น่าจะได้ผลมากกว่า 

นายณัฐพงค์ เรืองชาย การพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไป
แล้ว ไม่ปฏิบัติตามประกาศ ซึ่งถ้าไม่มีผู้ร้องเรียนหรือความผิดไม่เกิดขึ้นก็จะไม่ถูกเพิกถอนและพักใช้  
แต่เราควรตระหนักถึงกระบวนการประเมิน ถึงแม้จะยังไม่ถึงระยะเวลาต่อใบอนุญาต แต่เราควรดู
เรื่องประเมิน ทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี เพ่ือเป็นการป้องกันพฤติกรรมหรือการกระท าหลังจากได้รับ
ใบอนุญาตจากการน าสัตว์มาแสดง   

นางสาวพุฒิพร เจียรประวัติ กรณีที่ไปขอและไม่ได้รับใบอนุญาต หรือกรณีที่อุทธรณ์แล้ว
ไม่ได้รับใบอนุญาต แต่สัตว์เหล่านั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล ถ้าเขาไม่ได้แสดง เช่นนี้มันก็จะเป็น
ช่องว่าง จึงท าให้คนที่มีอาชีพเหล่านี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน
ทั้งท่ีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทารุณกรรม 

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ในเมืองไทยทางปฏิบัติมีความหลากหลายมากเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ 
และก็คนที่มาแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน เราเลยต้องมีพระราชบัญญัติป้องกัน
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การทารุณกรรมฯ เพราะว่าบางทีบางอย่าง บางเรื่องมันก็ไม่ควรจะเกิด เช่น คาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยให้
สัตว์มาอยู่กลางคืนแล้วก็น ามาแสดง เช่นนั้นมันไม่ควรจะเกิด แต่มันก็เกิดขึ้นในเมืองไทย หรือว่าใน
กรณีที่น าสัตว์มาแสดงเช่นกรณีจระเข้ หรือเสือ ช้างอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเรามองอีกมิติหนึ่ง ก็เป็น
เรื่องหนึ่งของความสมดุลกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ และบางอย่างก็เกิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นในสังคมไทย
เยอะมาก โดยเฉพาะการแสดงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ซึ่งเป็นผลประโยชย์มหาศาล ดังนั้นต้องหา
ทางออกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ และวิธีการใหม่  ๆ ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นจึงเห็นด้วยให้มี
ใบอนุญาตในการน าสัตว์มาแสดง โดยหากไม่มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์แสดงที่ดีก็ไม่ควรอนุญาตให้มีการ
น าสัตว์เหล่านั้นมาแสดงเพ่ือการพาณิชย์ และหากน าสัตว์มาแสดงโดยไม่มีใบอนุญาตก็มีโทษตาม
กฎหมาย  

ดร. ศิริวิชญ์ ดอกแก้ว ในส่วนของร่างประกาศ ฯ ตรงนี้ผมเห็นด้วย เพราะปัจจุบันการแสดง
สัตว์มีเยอะขึ้น และมีหลายมิติ และเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาชีพที่เถื่อน ในต่างประเทศก็อาจ
มองประเทศไทยไม่ดี มองว่าเราไร้อารยะ ดังนั้นการศึกษาของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่เขาใช้มานาน
และเปรียบเทียบกับของเรา โดยเอาแบบมิติของประเทศไทย ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน
และสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง ๆ ด้วย  
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