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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่

อาจเป็นอันตราย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข รวมถึงแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข โดยด าเนินการศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ 
 จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย พบว่ามีกฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขอยู่ด้วยกันหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติ
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนท้องถิ่นที่
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขอีกมากกว่า 80 ฉบับ เป็นต้น หากแต่ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มีบทบัญญัติที่ใช้ใน
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขไว้เป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ยังมิได้มีการบัญญัติความหมายที่ชัดเจนในเรื่อง
ความหมายของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หน้าที่และความรับผิดของเจ้าของสุนัข หรือผู้รับ
สุนัขไว้ดูแลแทน เป็นต้น จึงพบว่าในปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายให้เห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุนัขท าร้ายบุคคลให้ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย 
ชีวิต หรือทรัพย์สิน, ปัญหาเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสุนัข หรือปัญหาสวัสดิ
ภาพของสุนัข เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันมาตรการทาง
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทยยังคงมีความบกพร่องอยู่บางประการ 

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยเห็นควรให้มีการตรากฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ อาจเป็นอันตรายของ
ประเทศไทยได้ 



ABSTRACT 
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This Thesis aims to study the problems arising from breeding dogs with 

dangerous breeds and legal measures in controlling breeding dogs with dangerous 
breeds, inclusive of guidelines for revision of legal measures in controlling breeding 
dogs by studying legal measures in controlling breeding dogs of Thailand vs. England 
and New Zealand. 
 According to the Study of Thai laws, there are several laws providing 
controlling breeding dogs; for instance, Public Health Act, B.E.2535 (1992), Animal Ill 
Treatment and Welfare, B.E.2557 (2014), and over 80 ordinances of local 
administrative organizations. However, there is no any law with provisions applying to 
specifically control breeding dogs, resulting in the fact that there has not yet been 
any provision with clear meaning of the dogs with dangerous breeds, and duties and 
responsibilities of the dog owners and dog caretakers. As a result, at present there 
are still the problems from breeding dogs with dangerous breeds as widely seen, 
irrespective of the problems of the fact that dogs bite persons causing damage to 
body, life, or properties,; problems on causing trouble and annoyance to people 
from dog breeding; or problem on dogs’ welfare. According to the aforementioned 
problems, it reflects that the current legal measures applying to control dogs 
breeding of Thailand continue having certain drawbacks. 
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Consequently, this Thesis recommends guidelines for revising legal measures 
in controlling breeding dogs with dangerous breeds. In my opinion, the particular law 
efficiently applying to control animal breeding ought to be enacted with coverage of 
entire country, which can reduce the problems arising from breeding dogs with 
dangerous breeds of Thailand.  



กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ ที่ได้กรุณาสละเวลา ทุ่มเทให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ ข้อแนะน า 
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนใน
การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ดร.วรรณวิภา 
เมืองถ้ า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่าท าการตรวจพิจารณา
วิทยานิพนธ์  และได้กรุณาให้ค าแนะน าที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด และ
สร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนปริญญาโทคณะ
นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายและการจัดการ รุ่นที่ 5 ทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจและช่วยเหลือกันมาโดย
ตลอด ขอบคุณที่มาของแรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ สุนัข เพื่อนที่แสนดี และซื่อสัตย์
เสมอมา 

ท้ายสุดผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา คุณพ่อถาวร และคุณแม่นัยนา วงศ์พานิช ที่
รักยิ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้ก าลังใจ ให้สติปัญญา และสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแก่ผู้เขียน ตลอดจนเป็นแรงใจที่ส าคัญ
ยิ่งของผู้เขียนเสมอมา ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจ ห่วงใย และให้
การช่วยเหลือในทุกๆ ด้านด้วยดีเสมอมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ  

อนึ่ง ผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอยู่ไม่มากก็น้อย เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ต่อไป ผู้เขียนจึงขอมอบคุณค่าความดีทั้งหมดนี้ให้แก่ เหล่า
คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอ
กราบเป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
 

       พรรณวิภา วงศ์พานิช 
                               มิถุนายน 2558  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์มาอย่างช้านาน เป็นสัตว์ที่มนุษย์นิยมเลี้ยงมากที่สุด
ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงแต่ละคน เช่น เลี้ยง
เพื่อความเพลิดเพลิน เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา เลี้ยงไว้ส าหรับเฝูายามหรือเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน 
เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมที่เป็นมิตร มีความเข้าใจในค าสั่งสามารถฝึกสอนได้ มีประสาท
สัมผัสรับรู้กลิ่นและเสียงที่ดี และมีความซื่อสัตย์รักผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันสุนัขจึงได้รับการ
เพาะพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ มากมาย เพื่อให้มีลักษณะภายนอก นิสัย และพฤติกรรม ที่ตรง
ตามความต้องการที่หลากหลายของผู้ที่ต้องการหาสุนัขมาเลี้ยงดูแต่หากดูจากอดีตจะพบว่าก่อนที่สุนัข
จะกลายมาเป็นสุนัขบ้านให้มนุษย์ได้น ามาเลี้ยงดูนั้น สุนัขบ้านนั้นได้มีต้นก าเนิดมาจากสุนัขปุาที่มีการ
คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มากว่า 4,000 ชั่วอายุ และจากความที่เคยเป็นสุนัขปุาจึงมีพฤติกรรมและ
สัญชาตญาณของสัตว์ปุายังคงหลงเหลืออยู่ในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ไม่มากก็น้อย โดยสัญชาตญาณหนึ่ง
ที่ติดตัวสุนัขมานั้นก็คือ สัญชาตญาณดิบ ที่ท าให้พฤติกรรมของสุนัขมีลักษณะที่ก้าวร้าวและรุนแรง ซึ่ง
เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของผู้เลี้ยงที่หากไม่เข้าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ เลี้ยง
โดยไม่ถูกวิธีตามธรรมชาติของสุนัขในสายพันธุ์นั้นๆ อาจน ามาซึ่งปัญหาสุนัขจู่โจมท าร้ายมนุษย์ได้ 
 ด้วยการแสดงพฤติกรรมของสุนัขที่ถูกควบคุมด้วยเพียงสัญชาตญาณและธรรมชาติของสุนัข
แต่ละสายพันธุ์ สุนัขไม่มีการควบคุมหรือยั้งคิดการกระท าได้ด้วยคุณธรรม จิตส านึก การแสดง
พฤติกรรมของสุนัขจึงเป็นการกระท าเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน จึงพบปัญหาในปัจจุบันหลาย
ครั้งหลายคราตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพบสุนัขเข้าท าร้ายผู้เลี้ยง สร้างความเสียหายทั้งทางร่างกาย 
และทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอก จากที่กล่าวมาแล้วว่าสุนัขนอกจากจะมีสัญชาตญาณดิบแล้ว สุนัขยัง
ถูกพัฒนาสายพันธ์ุมาเพื่อให้เหมาะแก่วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เลี้ยง ซึ่งพบว่าสุนัขที่เข้าท า
ร้ายมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีความดุร้าย ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อเฝูายาม หรือล่าสัตว์ 
หากผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่มีความดุร้ายไม่เข้าใจในลักษณะนิสัย พฤติกรรมและสัญชาตญาณของสุนัข
ที่ตนเลี้ยงดีพอ สุนัขไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ตรงตามธรรมชาตขิองแต่ละสายพันธ์ุ สุนัขจึงอาจมีการแสดง 
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พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยการเลี้ยงดูสุนัขที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่สามารถเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชน และบุคคลภายนอกได้ 
 ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาและหามาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาควบคุมและดูแลผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยง และบุคคลภายนอก รวมถึงมาตรการบังคับและบทลงโทษแก่ผู้ที่เป็น
เจ้าของสุนัข และเนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อันตราย รวมทั้งสุนัข
ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์จากผู้เลี้ยงที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของ
สุนัข มีการเลี้ยงและควบคุมที่ถูกต้อง จึงควรมีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 3.  เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด ์
 4.  เพื่อศึกษามาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายยังเป็นที่นิยมเลี้ยงของผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศไทย แต่
เนื่องจากกฎหมายในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมผู้ที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ที่
จะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายและเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อก ากับ และควบคุมผู้เลี้ยง
สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 เป็นการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตราย โดยศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อ
เป็นกรณีศึกษาและหาแนวทางขอบเขตในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลีย้งสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในประเทศไทย ต่อไป 
 

1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 ในการศึกษารายงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต ารา บทความวิชาการ ตัวบทกฎหมาย 
วารสาร หนังสือ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในสาขานิติศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 
 1.  ทราบถึงหลักการแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตราย 
 2.  ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
 3.  ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ในประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ 
 4.  สามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ในการควบคุม และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 

 หากกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมน ามาเลี้ยงประจ าบ้านที่สุดในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นสัตว์
เลี้ยงที่เรียกว่า สุนัข เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถที่จะฝึกฝนและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว หาก
ได้รับการเลี้ยงดูและการฝึกสอนอย่างถูกต้อง นอกจากความฉลาดแล้วสุนัขยังได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ที่มี
ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก สุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก
ที่สุด และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน โดยในปัจจุบันด้วยความนิยมการเลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง
ประจ าบ้านที่มีอย่างมากมาย และด้วยเหตุผลการเลี้ยงของสุนัขที่แตกต่างกัน จึงพบว่าในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาสายพันธุ์ของสุนัขเพิ่มขึ้นมากมายและหลากหลายเพื่อให้มีรูปร่างลักษณะ หรือนิสัย 
สัญชาตญาณที่ตอบสนองของความต้องการของผู้เลี้ยงสุนัข สุนัขจึงเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการ และความ
เป็นมาที่ยาวนานชนิดหนึ่งเลยที่เดียว 
 

2.1  ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 

2.1.1  วิวัฒนาการของการเลี้ยงสุนัข 
 สุนัขในทั่วโลกมีประมาณ 500 ล้านตัว โดยที่สุนัขทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ได้มีการวิวัฒนาการ
สืบเชื้อสายมาจากหมาปุาสีเทา1 โดยสุนัขปุาสีเทาได้มีวิวัฒนาการมากว่า 300,000 ปี โดยสุนัขปุาสี
เทาเป็นนักล่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูง2 ต่อมาสายพันธุ์ของสุนัขปุาได้มีการวิวัฒนาการมามนุษย์จึงเริ่มที่จะ
น าสุนัขปุามาเลี้ยง ซึ่งสันนิษฐานว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่น าสุนัขปุามาเลี้ยงคือมนุษย์ในแถบซีกโลกเหนือ 
อาจมาจากการที่สุนัขเข้ามาใกล้ชิดกับมนุษย์เพื่อกินเศษอาหาร และเนื่องจากสุนัขมีนิสัยพฤติกรรมที ่
 

                                                            
1 The Dog Encyclopedia (London: Dorling Kindersley, 2013), p. 8. 
2 เดวิด ออเดอตัน, สุนัข, แปลโดย คณาจารย์ภาคอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิคชัน่ส์, 2545), หน้า 10. 
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ปรับตัวให้เชื่องได้ง่าย เมื่อมนุษย์น ามาเลี้ยงจึงเกิดการขยายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์จนมาเป็นสุนัข
เลี้ยงพันธุ์ต่างๆ โดยเชื่อได้ว่าสุนัขที่มนุษย์น ามาเลี้ยงตัวแรกเกิดขึ้นกว่า 12,000 ปี3 
 ในอดีตมนุษย์ยังไม่ได้มีการจ าแนกแบ่งประเภทสุนัขออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆ โดยมนุษย์ได้เริ่ม
มีการจ าแนกสายพันธุ์สุนัขอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากความนิยมเลี้ยง
สุนัขและเกิดการประกวดสุนัขที่เพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดสิน
การแข่งขันสุนัขที่เข้าประกวด ได้มีการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจเรื่องสุนัขในช่วงคริสต์ศักราช 1873 ใน
ชื่อชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัข จึงน าไปสู่การเกิดมาตรฐานสายพันธุ์ การจ าแนกสายพันธุ์ และการบันทึก
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขึ้น และต่อมาในหลายๆ ประเทศจึงได้มีการก่อตั้งชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขขึ้น เช่น 
ประเทศอเมริกา ในคริสต์ศักราช  1884 และในประเทศแคนาดา ในคริสต์ศักราช 1888 เป็นต้น4 เมื่อ
มนุษย์มีความสนใจในสายพันธุ์ของสุนัขมากขึ้นความต้องการจ าแนกสายพันธุ์ของสุนัขให้มีความ
ชัดเจนจึงท าให้เกิดเกณฑ์การจัดกลุ่มสุนัข และการจ าแนกสายพันธ์ุของสุนัขเกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
 

2.1.2  การจัดกลุ่มสุนัข 
 การจัดกลุ่มสุนัขมีวิธีการจัดกลุ่มและจ าแนกอยู่ด้วยกันหลายวิธี การจัดกลุ่มที่ได้รับความนิยม
และเป็นสากลคือการจัดกลุ่มตาม อเมริกัน เคนเน็ล คลับ (America Kennel Club: AKC) ซึ่ง
สามารถจ าแนกสุนัขได้เป็น 7 กลุ่ม โดยไม่ได้จ าแนกโดยการค านึงถึงถิ่นก าเนิด แต่เป็นการจ าแนกสุนัข
ออกเป็นกลุ่มตามการใช้ประโยชน์และลักษณะของสุนัขนั่นเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี ้

2.1.2.1  สุนัขต้อนฝูงสัตว์ (Herding) 
สุนัขในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่มีความคล่องแคล่ว ฉลาด เนื่องจากสุนัขกลุ่มนี้ถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์ในการท าหน้าที่ต้อน เคลื่อนย้ายฝูงสัตว์ เช่น ฝูงแกะ ฝูงโค สุนัขในกลุ่มนี้
จะกระตุ้นและต้อนฝูงสัตว์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการด้วยการใช้ภาษาทางกาย และการจ้องตา ดังนั้น
สุนัขกลุ่มนี้จึงมักได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานที่
เฉพาะแตกต่างกันในท้องที่นั้นๆ5 สุนัขในกลุ่มนี้แบ่งได้อีกเป็น 2 กลุ่มคือ สุนัขที่ถูกพัฒนามาเพื่อต้อน

                                                            
3 บรูซ โฟเกิล, คู่มือดูและสุนขัฉบับสมบูรณ์, แปลจาก Complete Dog Care Manaul โดย 

คณาจารย์ภาคอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิคชั่นส์, 2543), หน้า 12. 

4 เดวิด ออเดอตัน, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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ฝูงสัตว์ และอีกกลุ่มหนึ่งถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถอยู่รวมกับฝูงสัตว์ เพื่อปกปูองและดูแลฝูงสัตว์6

ตัวอย่างพันธุ์สุนัขในกลุ่มนี้ เช่น เชตแลนด์ ซีพด็อก (Shetland Sheepdog), คอลลี่ (Collie), โอลด์ 
อิงลิช ซีพด็อก (Old English Sheep Dog), เยอรมันเซฟเพิร์ด (German Shepherd) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  เชตแลนด์ ซีพดอ็ก (Shetland Sheepdog)7 
 

2.1.2.2  สุนัขล่าสัตว ์(Hound) 
สุนัขในกลุ่มล่าสัตว์ส่วนใหญ่จะมีการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษร่วมกัน ซึ่งจะถูก

น ามาใช้ในการล่าสัตว์โดยการใช้ประสาทในการดมกลิ่นในการติดตาม นอกเหนือจากนี้ยังมีลักษณะ
ขอความอดทนแข็งแรงในการวิ่งไล่จับสัตว์ที่ถูกล่า อย่างไรก็ตามลักษณะของสุนัขล่าสัตว์เป็นลักษณะ
ที่หาได้ยากตั้งแต่เกิดสุนัขหลากหลายกลุ่มขึ้น8 โดยสุนัขล่าสัตว์นี้จะใช้ล่าสัตว์บก สัตว์ขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่กระต่ายไปจนถึงกวางหรือคน เนื่องจากสุนัขสามารถใช้จมูกได้ดีมากด้วยการดมกลิ่นบนพื้นหรือ
ใช้สายตามองหา จากระยะไกล สุนัขบางพันธุ์ในกลุ่มนี้คัดพันธุ์มาให้เป็นพวกนักขุดนักมุด จึงสามารถ
แทรกตัวเข้าไปในอุโมงค์หรือโพรงเพื่อจับเหยื่อ ตัวอย่างสุนัขในกลุ่มล่าสัตว์ เช่น อัฟกัน ฮาวนด์ 

                                                            
6 เกวน เบลีย์, เลือกหมาให้เหมาะกับคุณ, แปลโดย อาสยา ฐกัดกุล (กรุงเทพฯ: เนช่ันบุ๊คส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล, 2549), หน้า 17. 
7
 Shetland Shetland Sheepdog Picture Breed, Retrieved October 23, 2015 

from http://www.canisite.com/2016/02/shetland-sheepdog-puppies/#4 
8 Houngs Group, Retrieved October 23, 2015 from http://www.akc.org/dog-

breeds/groups/hound/ 

http://www.akc.org/dog-breeds/groups/hound/
http://www.akc.org/dog-breeds/groups/hound/
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(Afghan Hound), บาเซนจิ (Basenji), บาสเซต ฮาวนด์ (Basset Hound), บีเกิล (Beagle), ดัชชุนด์ 
(Dachshund), เกรย์ฮาวนด์ (Greyhound), วิพเพต (Whippet) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.2  อฟักัน ฮาวนด์ (Afghan Hound)9 
 

2.1.2.3  สุนัขในกีฬาล่าสัตว์ (Sporting) 
สุนัขในกลุ่มนี้มนุษย์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อออกล่าสัตว์เคียงคู่กัน

กับคน โดยประเทศทางยุโรปนั้น ถือว่าการล่าสัตว์เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง โดยเหยื่อมักจะเป็นสัตว์ปีก เช่น 
ไก่ฟูา เป็ดน้ า ฯลฯ เมื่อคนออกไปล่าโดยใช้ปืนยิงแล้วนั้น สุนัขเหล่านี้จะเป็นผู้ไปเก็บเหยื่อมาให้ หรือ
บางครั้งใช้สุนัขเหล่านี้เพื่อชี้เปูา ลักษณะพิเศษของสุนัขกลุ่มนี้คือเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยมนุษย์ล่า
สัตว์ ในการติดตามกลิ่นสัตว์ที่ถูกล่า และสามารถน าสัตว์ที่ถูกล่ากลับมาได้ สุนัขในกลุ่มนี้จึงมีลักษณะ
ที่ฉลาด ว่องไว ตาไว ว่ายน้ าเก่ง สอนและเรียนรู้ได้ง่าย ตัวอย่างของสุนัขในกลุ่มนี้ เช่น โกลเดน รีทรีฟ
เวอร์ (Golden Retriever), ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever), อิงลิช ค็อกเกอร์ สเป
เนียล (English Cocker Spaniel), อเมริกัน ค็อกเกอร ์สเปเนียล (American Cocker Spaniel),  
อิงลิช สปริงเกอร์ สเปเนียล (English Springer Spaniel), ไวมาราเนอร์ (Weimaraner), อิงลิชเซต
เทอร ์(English Setter), ไอริช เซตเทอร ์(Irish Setter), พอยท์เตอร ์(Pointer) เป็นต้น10 

                                                            
9
 AKC Dog Breeds: Afghan Hound, Retrieved October 23, 2015 from http:// 

www.thedogencyclopedia.com/Afghan_Hound.htm 
10 จีระศักดิ ์ถิรธนบูรณ ์และคณะ, รายวิชาการจัดการเลีย้งดูสุนัข (ขอนแก่น: ภาควิชา

สรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), หน้า 15.                

http://www.thedogencyclopedia.com/Afghan_Hound.htm


8 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  โกลเดน รีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever)11 
 

2.1.2.4  สุนัขไม่ใช้ในกีฬา (Non-sporting) 
สุนัขกลุ่มที่ไม่ใช้ในกีฬามีมากมายหลากหลายกลุ่ม โดยสายพันธุ์สุนัขในกลุ่มไม่ใช่กีฬา

ได้ถูกพัฒนาในหลายประเทศ ท าให้สุนัขมีลักษณะที่หลากหลายมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะ และ
รูปร่างหน้าตา รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้งขนาด ลักษณะเส้นขน และหน้าตา สุนัขในกลุ่มนี้จึงมี
ความแตกต่างกันทั้งขนาด ลักษณะนิสัย และลักษณะในภาพรวม เนื่องจากสายพันธุ์ของสุนัขได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน12 สุนัขในกลุ่มนี้มักเป็นสุนัขที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม 
เป็นเพื่อนของมนุษย์โดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์น าไปใช้ในงาน ตามบรรพบุรุษเดิมอีกแล้ว โดยใน
ปัจจุบันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงในบ้านเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าเกณฑ์ในการจ าแนกสุนัขในกลุ่มนี้ค่อนข้างไม่มี
ความชัดเจน สายพันธุ์ของสุนัขในกลุ่มนี้ เช่น บอสตัน เทอร์เรียร์ (Boston Terrier), บูลด็อก 
(Bulldog),เชาว ์เชาว ์(Chow Chow), ไชนีส ชาร์ไป ุ(Chinese Shar Pei), ดัลเมเชียน (Dalmatian), 
อเมริกัน เอสกิโม ด็อก (American Eskimo Dog),  เฟรนซ์ บูลด็อก (French Bulldog), พุดเดิ้ล 
(Poodle), อเมริกัน เอสกิโม (American Eskimo), ชิบะ อินุ (Shiba Inu), ธิเบตัน เทอร์เรียร์ 
(Tibetan Terrier) เป็นต้น 

 

                                                            
11

 The Golden Retriever Breed Standard, Retrieved October 23, 2015 from 
http://www.totallygoldens.com/golden-retriever-breed-standard/ 

12 Non-sporting Group, Retrieved October 23, 2015 from http://www.akc.org/ 
dog-breeds/groups/non-sporting/  

http://www.akc.org/dog-breeds/groups/non-sporting/
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ภาพที่ 2.4  เชาว์ เชาว์ (Chow Chow)13 
 

2.1.2.5  สุนัขเทอร์เรียร ์(Terrier) 
สุนัขในกลุ่มเทอเรียร์พบว่ามีมาตั้งแต่สมัยโรมัน14 และสายพันธุ์เทอเรียร์หลายๆ สาย

พันธุ์มีต้นก าเนิดที่สหราชอาณาจักร โดยมีการตั้งชื่อตามแถบที่มาของสายพันธุ์  ในอดีตสุนัขในกลุ่ม
เทอร์เรียร์ถูกใช้ในฟาร์มเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดเล็ก สุนัขในกลุ่มนี้จึงเป็นพวกมีลักษณะของนักล่า
เหมือนกันเพียงแต่เป็นการล่าที่จ าเพาะชนิดเหยื่อ เช่น การจับหนูในโรงนา ก าจัดสัตว์ที่จะมาขโมยไก่
ในฟาร์ม เช่น Norflok Terrier (นอร์ฟอกซ์เทอร์เรียร์), Yorkshire (ยอร์คเชียร์ เทอร์เรียร์), และ 
Lakeland Terrier (เลคแลนด์ เทอร์เรียร์) หรือบางสายพันธุ์ตั้งชื่อตามสัตว์ที่สุนัขล่า เช่น Fox 
Terrier (ฟอซ์ก เทอร์เรียร์) และ Rat Terrier (แรท เทอร์เรีย์)15 ซึ่งสุนัขในกลุ่มนี้มักมีขนาดที่เล็กจึง
เป็นที่นิยมเลี้ยงไว้ในบ้าน มีลักษณะนิสัย ร่าเริง กระตือรือร้น ว่องไว อยากรู้อยากเห็น ชอบขุดคุ้ย
ค้นหาสิ่งของตัวอย่างสุนัขในกลุ่มเทอร์เรียร์ เช่น บูล เทอร์เรียร์ (Bull Terrier) แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์
เรียร์ (Jack Russell Terrier), มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์(Miniature Schnauzer), สกอตทิช เทอร์เรียร์ 
(Scottish Terrier) เป็นต้น 

 

                                                            
13

 สุนัขสายพนัธุ ์ เชา เชา (Chow Chow), ค้นวันที่ 23 ตุลาคม 2558 จาก http://www. 
dogthailand.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=743 

14 บรูซ โฟเกิล, เรื่องเดิม, หน้า 25. 
15 The Dog Encyclopedia, op.cit., p. 185. 

http://www.dogthailand.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=743
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ภาพที่ 2.5  ยอร์คเชียร์ เทอร์เรียร์ (Yorkshire Terrier)16 
 

2.1.2.6  สุนัขกลุ่มทอย (Toy) 
สุนัขในกลุ่มทอย คือ สุนัขสายพันธ์ุที่มีขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่จึงตั้งชื่อตามชื่อของของ

เล่น สุนัขในกลุ่มนี้จึงถูกเลี้ยงไว้เพ่ือดูเล่น และเป็นเพื่อนของผู้เลี้ยง สุนัขในกลุ่มนี้ลักษณะจะไม่สูงและ
มีหลากหลายสายพันธุ์โดยสามารถที่จะจ าแนกได้จากลักษณะขน หรือลักษณะของจมูก ลักษณะของ
สุนัขในกลุ่มนี้จะมีความว่องไว ร่าเริง คล่องแคล่ว และว่องไว สุนัขในกลุ่มนี้จัดเป็นสุนัขที่ถูกพัฒนา
ย่อส่วนมาจากสุนัขพันธุ์ใหญ่ สุนัขในกลุ่มนี้ถูกคัดมาเพื่อเลี้ยงใกล้ชิดกับมนุษย์ สุนัขในกลุ่มทอยจึงมี
ความไวต่อความรู้สึก และการแสดงออกของผู้เป็นนาย ขณะตัวสุนัขในกลุ่มนี้เองก็มีลักษณะนิสัยที่
ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ ตัวอย่างสุนัขในกลุ่มทอยได้แก่ คาวาเลียร์ คิง ชาร์ลส์ (Cavalier King Charles), 
อิตาเลียน เกรย์ฮาวนด ์(Italian Greyhound), มินิเอเจอร์ พินเชอร์ (Miniature Pinscher), ปาปิยอง 
(Papillon), ปักกิ่ง (Pekingese), ปอมเมอราเนียน (Pomeranian), พูเดิล ทอย และ มินิเอเจอร์ 
(Toy &Miniature Poodle), ชิสุ (Shih Tzu), ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ (Yorkshire Terrier), ชิวาวา 
(Chihuahua), มอลตีส (Maltese), ปั๊ก (Pug), ซิลกี เทอร์เรียร์ (Silky Terrier), มอลตีส (Maltese) 
เป็นต้น17 
 

 

                                                            
16

 Yorkshire Terrier, Retrieved October 23, 2015 from http://www.dogbreed 
health.com/yorkshire-terrier/ 

17 จีระศักดิ ์ถิรธนบูรณ ์และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 18.               

http://www.dogbreedhealth.com/yorkshire-terrier/
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ภาพที่ 2.6  ปอมเมอราเนียน (Pomeranian)18 
 

2.1.2.7  สุนัขใช้งาน (Working) 
สุนัขในกลุ่มนี้จะถูกพัฒนาและฝึกฝนให้เหมาะกับการท างานในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง เช่น เพื่อเฝูายาม เฝูาฝูงสัตว์ หรือแม้แต่ใช้ในการลาก
เลื่อนน้ าแข็ง19 ลักษณะของสุนัขในกลุ่มนี้มักมีการพัฒนาสายพันธ์ุให้รูปร่างที่ใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับ
งานแต่ละประเภท รวมถึงการเลี้ยงเพื่อน าขนไปใช้ประโยชน์อีกด้วย สุนัขในกลุ่มใช้งานจึงมีลักษณะ
นิสัยที่กล้าหาญ และตื่นตัว ตัวอย่างสายพันธุ์สุนัขในกลุ่มนี้ ได้แก่ อากิตะ (Akita), เบอร์นีส เมาน์เทน 
ด็อก (Bernese Mountain Dog), บ๊อกเซอร์ (Boxer), โดเบอร์แมนน์ พินเชอร์ (Dobermann 
Pinscher), บูลมาสทิฟฟ (Bullmastiff), เกรตเดน (Great Dane), ชเนาเซอร์ พันธุ์ยักษ์ (Giant 
Schnauzer), มาสทิฟฟ์ (Mastiff), เกรต พิเรเนียน (Great Pyrenean), รอตต์ไวเลอร์ (Rottweiler), 
นิวฟาวนด์แลนด์ (Newfoundland), เซนต์ เบอร์นาร์ด (Saint Bernard), ไซบีเรียน ฮัสกี (Siberian 
Husky), ซามอยด ์(Samoyed), ชเนาเซอร ์มาตรฐาน (Standard Schnauzer)20 

                                                            
18

 Pomeranians Advice You Can Trust, Retrieved October 23, 2015 from  
http://www.yourpurebredpuppy.com/dogbreeds/pomeranians.html 

19 เดวิด ออเดอตัน, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 

http://www.yourpurebredpuppy.com/dogbreeds/pomeranians.html
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ภาพที่ 2.7  รอตต์ไวเลอร์ (Rottweiler)21 
 

นอกจากนี้ยังมีสุนัขอีกหลายสายพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ใน อเมริกัน เคนเน็ล คลับ 
(America Kennel Club: AKC) ดังนั้น ในปัจจุบันการจ าแนกแบ่งกลุ่มของสุนัขจึงมีเกณฑ์ในการ
จ าแนกสุนัขตามสายพันธ์ุอีกวิธีหนึ่งด้วย 

 
2.1.3  การจ าแนกสายพันธุ์สุนัข 

 การจ าแนกสุนัขอีกวิธีหนึ่งคือการจ าแนกสุนัขโดยไม่ค านึงถึงลักษณะนิสัยหรือลักษณะ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่เป็นการจ าแนกสุนัขโดยรูปร่างลักษณะภายนอกของสุนัข โดยพิจารณา
จากลักษณะภายนอกคือ 1. ขนาดของล าตัว (เล็ก กลาง ใหญ่) 2. ลักษณะรูปทรงของกะโหลกศีรษะ
(สี่เหลี่ยม กลม หรือยาว) 3. ลักษณะของใบหู (ตั้ง ยาว หรือสั้น) และ 4. ลักษณะของขน (ขนลวด ขน
ยาว หรือขนสั้น) ดังนั้นสุนัขสายพันธุ์หนึ่งสามารถอยู่ในกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม22 หลักเกณฑ์หลักที่
ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์สุนัขคือขนาดของล าตัว ดังนี ้

2.1.3.1  สุนัขขนาดเล็ก 
หลักในการพจิารณาจ าแนกสุนัขสายพันธ์ุเล็กจากขนาดล าตัวคือความสูงของสุนัขต้อง

น้อยกว่า 41 เซนติเมตร และพิจารณาถึงลักษณะกะโหลก ใบหู และขนของสุนัข ก็จะทราบกลุ่มและ
พันธุ์ของสุนัข สุนัขในกลุ่มทอยจึงถูกรวมอยู่ในกลุ่มสุนัขขนาดเล็กด้วย สุนัขในกลุ่มเหล่านี้มีลักษณะ
ภายนอกที่แตกต่างกันมาก แต่จะพบว่าสุนัขที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีบรรพบุรุษร่วมกัน 

                                                            
21 การเลี้ยงดสูุนขัสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler), ค้นวันที่ 23 ตุลาคม 2558 จาก 

http://mackiedog.com/rottweiler/ 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28 

http://mackiedog.com/rottweiler/
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เช่น สุนัขในสายพันธุ์เทอร์เรียร์23 เนื่องจากขนาดตัวของสุนัขกลุ่มนี้ที่มีขนาดเล็กและนิสัยที่ไม่ดุร้ายจึง
ท าให้ผู้เลี้ยงสามารถน าสุนัขไปในที่สาธารณะได้ ซึ่งในบางประเทศพบว่ามีกฎหมายห้ามน าสุนัขขนาด
ใหญ่ไปในที่สาธารณะ นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูก็น้อยกว่าสุนัขขนาดใหญ่และสุนัขขนาด
กลาง ไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกาย24 สุนัขในกลุ่มขนาดเล็ก ได้แก่ พูลเดิ้ล (Poodle), บีเกิล (Beagle), 
บอสตัน เทอร์เรียร์ (Boston Terrier), ชิวาวา (Chihuahua), ปั๊ก (Pug) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.8  ชิวาวา (Chihuahua)25 
 

2.1.3.2  สุนัขขนาดกลาง 
หลักเกณฑ์หลักในการพิจารณากลุ่มสุนัขขนาดกลางใช้หลักตามขนาดล าตัวเป็น

อันดับแรก เช่นกัน คือสุนัขที่มีความสูงอยู่ระหว่าง 41-61 เซนติเมตร หลังจากนั้นก็พิจารณาลักษณะ
ศีรษะ ใบหู และล าตัว ก็จะสามารถทราบถึงกลุ่มสุนัข สุนัขใช้งานและสุนัขในกีฬาล่าสัตว์ก็ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ เช่นกัน บางพันธ์ุของสุนัขกลุ่มนี้ถูกเลี้ยงเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น สุนัขในกลุ่มนี้ดีรับความนิยม
และรู้จักแพร่หลายจากการประกวดสุนัขนั่นเอง26 ตัวอย่างสุนัขในกลุ่มนี้ เช่น อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย 

                                                            
23 กชกร ม่วงกล่ า, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดแูลสัตว์เลี้ยง ศึกษากรณเีฉพาะ

สุนัข (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553), หน้า 9. 
24 ประพจน์ เภตรากาศ และครองแผน ไชยธนะสาร, สุนขัวางใจใกล้ชิด (กรุงเทพฯ: เดลฟี, 

ม.ป.ป.), หน้า 31. 
25

 Chihuahua, Retrieved October 23, 2015 from http://www.dodogs.website. 
website/chihuahua/ 

26 เดวิด ออเดอตัน, เรื่องเดิม, หน้า 33. 

http://www.dodogs.website/chihuahua/
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(American Pit Bull Terrier), ลาบราดอร์ (Labrador), โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever), 
เยอรมันเชพเพิร์ด (German Shepherd), บ็อกเซอร์ (Boxer), เชาว์ เชาว์ (Chow Chow), คอลลี่ 
(Collie), อัฟกัน ฮาวนด์ (Afghan Hound), อียิปต์ ฟาโรห์ ฮาวด์ (Egyptian Pharaoh Hound), 
อเมริกัน ค็อกเกอร์ สเปเนียล (AMERICAN COCKER SPANIEL) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.9  อเมริกัน พิทบูลเทอร์เรีย (American Pit Bull Terrier)27 
 

2.1.3.3  สุนัขขนาดใหญ่ 
สุนัขที่จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขขนาดใหญ่คือ สุนัขทุกสายพันธุ์ที่มีความสูงมากกว่า 61 

เซนติเมตร และพิจารณาลักษณะศีรษะ ใบหู และเส้นขนเป็นล าดับต่อไป สุนัขสายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่ม
สุนัขขนาดใหญ่มีไม่กี่สายพันธุ์ และส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่28 สุนัขในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่
องอาจ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก สุนัขสายพันธ์ุเหล่านี้ต้องการการควบคุมจากเจ้าของจึงเหมาะ
กับผู้เลี้ยงที่มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง เป็นสุนัขที่มีพลังกายมาก สถานที่เลี้ยงจึงควรมีพื้นที่ที่กว้างพอให้สุนัข
ได้วิ่งเล่น29 ตัวอย่างสุนัขในกลุ่มนี้ เช่น เกรทเดน (Great Dane), เซาท์ แอฟริกัน มาสทิฟฟ์ (South 
African Mastiff), ไอริช วูล์ฟฮาวน์ด (Irish Wolfhound), มาสทิฟฟ์ (Mastiff), ธิเบตัน มาสทิฟ
(Tibetan Mastiff), นโปเลียน มาสทิฟ (Neapolitan Mastiff), ลีออนเบอร์เกอร์ (Leonberger), 
เซ็นทรัล เอเช่ียน ออฟชาร์ค่า (Central Asian Ovcharka) เป็นต้น 

                                                            
27

 American Pit Bull Terrier, Retrieved October 23, 2015 from http://www.all 
bigdogbreeds.com/american-pit-bull-terrier/ 

28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
29 ประพจน์ เภตรากาศ และครองแผน ไชยธนะสาร, เรื่องเดิม, หน้า 31. 

http://www.dogilike.com/breeds/30/
http://www.dogilike.com/breeds/36/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwiQ5_2skdjIAhXNjo4KHfioA4c&url=http%3A%2F%2Fwww.dogilike.com%2Fbreeds%2F1%2F&usg=AFQjCNE841i-HX9fR-3FiupLzriEme6KjA&bvm=bv.105841590,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEUQFjAIahUKEwiWraPykdjIAhVGGY4KHdkdA9U&url=http%3A%2F%2Fdode-dog.blogspot.com%2F2010%2F10%2Firish-wolfhound.html&usg=AFQjCNFfHfxbGuvrf19saHUS-oDCoo5iJQ
http://www.allbigdogbreeds.com/american-pit-bull-terrier/
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ภาพที่ 2.10  เซาท์ แอฟริกนั มาสทิฟฟ์ (South African Mastiff)30 
 

จากการจัดกลุ่มและการแบ่งประเภทสายพันธุ์ของสุนัขท าให้เห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มี
ความหลากหลายในสายพันธุ์ที่มากมาย ลักษณะรูปร่างภายนอกที่แตกต่างกัน และลักษณะนิสัย
สัญชาตญาณที่แตกต่างกันอยู่มาก ด้วยการที่มีความแตกต่างทางชีวภาพที่หลากหลายสุนัขย่อมมี
พฤติกรรม และสัญชาตญาณเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ 

 
2.1.4  พฤติกรรมของสุนัข 

 เชื่อได้ว่าผู้ที่ตัดสินใจจะเลี้ยงสุนัขและน าสุนัขเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ในครอบครัว ส่วนใหญ่ 
มักจะมีคาดหวังว่าสุนัขจะมาสร้างความสุข ความสนุกสนาน และเชื่อฟังค าสั่ ง ต่อผู้ เลี้ยง
นอกเหนือจากลักษณะภายนอกของสุนัข ที่มีความน่ารักน่าชัง ซึ่งมีให้ผู้เลี้ยงสามารถเลือกได้มากมาย
หลากหลายสายพันธุ์ แต่ผู้ที่ตัดสินใจจะเลี้ยงสุนัขต้องค านึงและอย่าลืมว่าสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิต และเป็น
สัตว์ที่มีสติปัญญาในระดับหนึ่งเลยที่เดียว ดังนั้นสุนัขย่อมมีความคิดและชีวิตจิตใจเช่นเดียวกัน ดังนั้น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงสามารถพบเห็นจากสุนัขได้หากสุนัขไม่ได้รับการเลี้ยงดู และได้รับการ
ฝึกสอนจากเจ้าของอย่างถูกต้อง โดยปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัขจึงอาจสร้างความ
ล าบาก และผิดหวังให้กับผู้เป็นเจ้าของ ภาพของสุนัขจึงแตกต่างไปจากภาพที่ผู้เลี้ยงสุนัขคาดหวังไว้ 
โดยหากจะพิจารณาถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัขนั้น ควรทราบประวัติความเป็นมาของสุนัขว่า
สุนัขทุกสายพันธ์ุได้สืบเช้ือสายมาจากสุนัขปุา จึงท าให้สัญชาตญาณดิบของนักล่านั้นแฝงอยู่ในสุนัขทุก

                                                            
30

 South African Boerboel Information, Retrieved October 23, 2015 from 
http://www.nextdaypets.com/South-African-Boerboel.htm 

http://www.nextdaypets.com/South-African-Boerboel.htm
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ตัว ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขก่อนจะซื้อหรือรับสุนัขมาเลี้ยงจึงควรศึกษาถึงสายพันธุ์ พฤติกรรมและ
ลักษณะนิสัยของสุนัขรวมถึงวิธีการฝึกสอนสุนัขให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจน าสุนัขมาเลี้ยง การเลี้ยง
สุนัขจึงจะเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัวมากกว่าเพิ่มภาระและความล าบากให้กับผู้เลี้ยงจาก
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัข 

2.1.4.1  สัญชาตญาณและความรู้สึกของสุนัข 
ก่อนจะเรียนรู้พฤติกรรมของสุนัขเราต้องท าความเข้าใจก่อนว่าสุนัขก็เป็นสิ่งที่มีชีวิต

จิตใจ มีลักษณะนิสัยเฉพาะของแต่ละตัว ก่อนที่สุนัขจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมานั้นย่อมเกิด
หลังจากได้รับสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบต่อสุนัข ซึ่งส่งผลให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันออกไปตามประสบการณ์ ลักษณะนิสัย และสิ่งที่ได้รับการฝึกฝน เราจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึง
สัญชาตญาณและประสาทสัมผัสของสุนัขก่อนเพื่อที่จะได้ทราบสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ของสุนัขรูปแบบต่างๆ ได ้

1)  สายตา 
สุนัขไม่สามารถมองเห็นช่วงของสีที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด สุนัข

สามารถมองเห็นสีแค่บางสีเท่าน้ัน การมองเห็นช่วงสีที่จ ากัดเนื่องจากสุนัขมีประเภทเซลล์ที่ตอบสนอง
ต่อสีเพียง 2 ประเภทเซลล์สีบนจอประสาทตา แตกต่างจากมนุษย์ที่รับเซลล์สีบนจอประสาทตาได้ 3 
สี สุนัขจึงมองเห็นเฉพาะ เฉดสีเทา, สีฟูา, และสีเหลือง โดยเห็น สีแดง, สีส้ม, สีเขียว หรือในลักษณะ
เดียวกันกับคนที่มีตาบอดสี แดง สีเขียว แต่ถึงอย่างไรสุนัขก็มีวิสัยทัศน์ในการมองทางไกลที่ดีเยี่ยม31 

ตาของสุนัขจะอยู่ในต าแหน่งที่ค่อนไปทางด้านข้างของศีรษะจึงท าให้สุนัขสามารถมองเห็นได้ในมุม
กว้าง จึงท าให้การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว และยังสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดี 
เนื่องจากเซลล์บนจอประสาทตาสามารถรับแสงที่มีความเข้มต่ าได้เป็นอย่างดี32 

2)  การได้ยิน 
ในตอนที่สุนัขเป็นลูกสุนัขจะไม่ได้ยินเสียงใดๆ เมื่อสุนัขโตขึ้นการได้ยินจะ

พัฒนาขึ้นให้ได้ยินขึ้นอย่างรวดเร็ว สุนัขสามารถได้ยินระดับเสียงต่ า และสูงได้ดี จึงท าให้สามารถหา
ทิศทางที่มาของเสียงได้ดี สุนัขสายพันธุ์ที่มีลักษณะหูตั้งตรงมีลักษณะคล้ายรูปกรวยจะรับการได้ยิน
เสียงที่ดีกว่าสุนัขที่มีลักษณะหูตก หรือลักษณะหูที่ใหญ่แต่เป็น หูของสุนัขยังสามารถใช้ในการสื่อสาร
ได้ด้วยการเคลื่อนไหวได้ด้วย เช่น ลักษณะดึงหูไปข้างหลังเล็กน้อยแสดงถึงความเป็นมิตร ลักษณะใบ
หูตก รี่หู แสดงว่าสุนัขอยู่ในภาวะที่กลัว หรือยอมแพ้ บางครั้งอยู่ในอาการก้าวร้าว33 
                                                            

31 The Dog Encyclopedia, op.cit., p. 12. 
32 เดวิด ออเดอตัน, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
33 The Dog Encyclopedia, op.cit., p. 13. 
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3)  การรับกลิ่น 
สุนัขจะได้รับข้อมูลส่วนใหญ่ผ่านทางจมูกจากกลิ่นที่มนุษย์ไม่สามารถรับ

กลิ่นได้ เช่น ความพร้อมของสุนัขเพศเมีย, อายุ, เพศ และสัตว์ที่เป็นเหยื่อ บางทีรวมถึงอารมณ์ของ
เจ้าของอีกด้วย พื้นที่ในสมองของสุนัขที่ท าหน้าที่ในการแปลกลิ่นมีขนาดใหญ่กว่าของมนุษย์ถึง 40 
เท่า แม้ความสามารถของการรับกลิ่นของสุนัขจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของสุนัข แต่โดยเฉลี่ยแล้ว
ในสุนัขจะมีเซลล์รับกลิ่นถึง 200 ล้านเซลล์เมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีเพียง 5 ล้านเซลล์34 

4)  การรับรส 
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประสาทสัมผัสทางด้านการรับกลิ่นและรสชาติ มีการ

เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด แม้จมูกของสุนัขจะบอกได้ดีว่าก าลังกินอะไร แต่ประสาทสัมผัสด้านการรับ
รสชาติของสุนัขไม่ได้ถูกพัฒนามาได้ดีมากนัก ในมนุษย์มีตุ่มรับรสโดยประมาณ 10,000 ส าหรับการ
รับรสชาติ ขม, เปรี้ยว, เค็ม และหวาน แต่ในสุนัขตุ่มรับรสมีประมาณ 2,000  สุนัขมีความสามารถใน
การรับรสเค็มได้น้อย อาจเป็นเพราะบรรพบุรุษของสุนัขซึ่งเป็นสุนัขปุากินเนื้อเป็นหลัก ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่เป็นเกลือสูงรวมทั้งสุนัขไม่ได้มีอาหารแตกต่างหลากหลายให้เลือกมากนัก และอาจ
เป็นไปได้ว่าเพื่อความสมดุลส าหรับการทานอาหารที่มีเกลือสูง สุนัขได้มีประสาทรับรสอยู่ที่ปลายลิ้น
ท าให้รับน้ าได้ในปริมาณมาก35 

5)  สัญชาตญาณประกาศอาณาเขต 
สุนัขจะใช้การปัสสาวะรดในสถานที่ต่างๆ หรือในอาณาเขตตัวเองเพื่อให้

สุนัขตัวอื่นรู้ว่าที่นี่เป็นอาณาเขต เนื่องจากปัสสาวะของสุนัขแต่ละตัวจะมีกลิ่นเฉพาะที่เรียกว่า ฟีโร
โมน (Pheromone) โดยส่วนใหญ่จะพบในสุนัขเพศผู้ เมื่อสุนัขเพศผู้โตขึ้นก็จะยกขาข้างหนึ่งเพื่อ
ปัสสาวะให้ตรงต าแหน่งที่ต้องการแทนการนั่งย่องๆ ปัสสาวะ โดยจะพบสุนัขเพศผู้ใช้ปัสสาวะแสดง
อาณาเขตมากกว่าสุนัขเพศเมียถึง 3 เท่า บางครั้งพบพฤติกรรมการใช้เท้าเขี่ยตะกุยพื้น เพื่อใช้ต่อม
เหงื่อที่อยู่ให้อุ้งเท้าสุนัขแสดงกลิ่นเพ่ือประกาศอาณาเขตของตน36 

2.1.4.2  พันธุกรรมของพฤติกรรมสุนัข (Genetic Analysis of Behavior) 
พฤติกรรมของสุนัขเป็นสิ่งที่มีการวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน โดย

พฤติกรรมของสุนัขสายพันธุ์ในปัจจุบันได้พัฒนามาจากบรรพบุรุษของสุนัข สุนัขทุกสายพันธุ์จึงมี
พฤติกรรมที่เหมือนกัน Gregor Mendel ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่คิดค้นทฤษฎีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดยน ามาอธิบายลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยมีสิ่งที่ควบคุม
                                                            

34 Ibid., p. 13. 
35 Ibid., p. 13. 
36 เดวิด ออเดอตัน, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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ลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขซึ่งเรียกว่า สารพันธุกรรม (Genetic Material) หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) 
(Deoxyribonucleic Acid) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่มีรูปร่างลักษณะเป็นเกลียวคู่ของนิวคลีโอไทด์ 
(Nucleotide) ซึ่งจะบรรจุอยู่ในนิวเคลียสซึ่งเราเรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) ซึ่งมียีน (Gene) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โดยยีนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสุนัข เนื่องจากยีน
เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ซึ่งจะถูกแปลรหัสและสังเคราะห์ออกมาเป็นโปรตีน โปรตีนที่ถูก
สร้างออกมาเหล่านี้อาจเป็นโครงสร้างของเอนไซม์ (Enzyme) บางชนิดเป็นฮอร์โมน (Hormone)  ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างและให้สุนัขแสดงพฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง โดยสุนัขจะมีตัวรับความรู้สึก 
(Sensory Receptors) ส าหรับรับสิ่งเร้า (Stimuli) และจะส่งไปยังระบบประสาท โดยระบบประสาท
จะท าหน้าที่แปลข้อมูลและตอบสนองด้วยการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือการหลั่งสารเคมีสื่อประสาท
หรือฮอร์โมน และท าให้สุนัขแสดงพฤติกรรมออกมา37 

เนื่องจากลักษณะของพันธุกรรมมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของสุนัข สุนัขหลายๆ 
พันธ์ุจึงเกิดจากการคัดเลือกพันธุกรรมโดยมนุษย์ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกว่าจะน าสุนัขที่มีพฤติกรรมที่ต้องการ
มาผสมกับสุนัขอีกตัวหนึ่ง เพื่อสร้างสุนัขสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะและพฤติกรรมตรงกับความต้องการ 
สุนัขสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มนุษย์เพาะพันธุ์จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งทางรูปร่างและพฤติกรรม เช่น 
ลักษณะก้าวร้าวมักจะถูกคัดเลือกไว้ในสุนัขในกลุ่มล่าเหยื่อ ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสุนัขแต่
ละสายพันธุ์จึงเกิดขึ้นโดยมนุษย์จากความพยายามคัดเลือกสายพันธุ์ของสุนัขให้ได้ลักษณะและ
พฤติกรรมที่ต้องการเพ่ือจุดประสงค์ของการใช้งานและการเลี้ยง 

2.1.4.3  การพัฒนาพฤติกรรมของสุนัข38 
สุนัขก็เหมือนสัตว์ทุกชนิดที่มีพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัย พฤติกรรมของสุนัขนั้น

ได้มาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่สุนัขได้รับในการพัฒนาการรับรู้ เรียนรู้ ในแต่ละช่วงวัยนั่นเอง โดย
สามารถแบ่งช่วงวัยของสุนัขออกได้เป็น 4 ระยะ ดังนี ้

1)  ช่วงแรกเกิด (Neonatal Period) 
ระยะน้ีของสุนัขจะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขมีอายุ 1-2 สัปดาห์ ลูกสุนัขแรกเกิดจะยัง

ไม่ได้ยินเสียง และยังมองไม่เห็น การรับรู้ของสุนัขในช่วงนี้สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วต่อ การ
เคลื่อนไหว การรับรส ความกดดัน และกลิ่น โดยการตอบสนองของสุนัขในช่วงนี้จะเป็นการ
ตอบสนองโดยระบบประสาทอัตโนมัติต่อสิ่งเร้า และการตอบสนองโดยระบบประสาทอัตโนมัติจะ
ค่อยๆ ลดลงเมื่อระบบประสาทส่วนกลางมีการพัฒนามากขึ้น 
                                                            

37 วิราช นิมิตสันติวงศ์, พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (กรุงเทพฯ: มาฉลองคุณ ซีเอสบี, 2554), หน้า 
51-52. 

38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 221-222. 
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2)  ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ (Transitional Period) 
ระยะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่สุนัขอายุ 3 สัปดาห์โดยระบบประสาทจะได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกได้มากขึ้น จากการที่อวัยวะรับความรู้สึก 
(Sensory organs) ต่างๆ ได้พัฒนามากขึ้นการตอบสนองอัตโนมัติต่างในช่วงแรกจะค่อยๆ หายไป 

3)  ช่วงปรับตัวเข้าสังคม (Transitional Period) 
ช่วงการปรับตัวเข้าสู่สังคมของสุนัขจะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขอายุ 4-12 สัปดาห์ 

เป็นช่วงส าคัญเนื่องจากเป็นช่วงที่สุนัขจะสื่อสารและเรียนรู้กับสังคมรอบๆ ตัว ช่วงนี้จึงมีความส าคัญ
ต่ออารมณ์ที่จะเป็นลักษณะประจ าตัวสุนัข การแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ปกติ และพฤติกรรมที่ไม่
ปกติของสุนัขมาก พฤติกรรมที่ไม่ดีของสุนัขเมื่อสุนัขโตเต็มที่ส่วนใหญ่จึงมาจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ของสุนัขในช่วงนี้ เช่น พฤติกรรมการต่อสู้ พฤติกรรมการอยู่เป็นฝูง พฤติกรรมการ
จัดล าดับหรือข่มเหนือ พฤติกรรมการล่าเป็นต้น 

4)  ช่วงวัยรุ่น (Juvenile Period) 
ช่วงนี้จะเกิดขึ้นในสุนัขที่มีอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงเข้าสู่วัยเจริญ

พันธุ์ สุนัขจะเติบโตเพิ่มขึ้นจนเหมือนสุนัขโต มักมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่
อายุ 4-6 เดือนและเพิ่มมากขึ้นจนอายุ 2 ปี โดยจะถือว่าโตเต็มวัยเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือจนกว่า
อายุจะ 16 เดือนขึ้นไป 

2.1.4.4  พฤติกรรมทางด้านสังคมของสุนัข (Social Behavior) 
พฤติกรรมทางสังคมของสุนัขย่อมสืบทอดมาจากสุนัขปุาที่เป็นบรรพบุรุษของสุนัข 

โดยสุนัขจะอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยสุนัขเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงจะพบว่าสามารถสร้างอันตรายต่อมนุษย์
และสัตว์อื่นได้มากกว่าสุนัขที่อยู่ล าพัง พฤติกรรมดังกล่าวอาจมาจากพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเป็น
นักล่า (Predatory Aggression)  โดยเราจะพบว่าเมื่อสุนัขสองตัวมาเจอกันจะแสดงอาการการข่ม
เหนือ (Determination of Dominance) อีกตัวโดยพฤติกรรมต่างๆ เช่น เดินวน หรือดมกลิ่น โดย
สุนัขเมื่ออยู่เป็นกลุ่มจะมีการจัดล าดับตัวต่างๆ ในฝูง โดยส่วนใหญ่สุนัขเลี้ยงจะจัดล าดับผู้เลี้ยงด้วย39 
พฤติกรรมทางสังคมจึงมีผลอย่างยิ่งต่อการแสดงของของสุนัข หากผู้เลี้ยงสุนัขสามารถท าให้สุนัข
จัดล าดับผู้เลี้ยงเป็นหัวหน้า ก็จะสามารถควบคุมสุนัขได้พบในผู้เลี้ยงจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถสั่ง 
หรือห้ามสุนัข ไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เนื่องจากสุนัขอาจจัดล าดับของผู้เลี้ยงอยู่ใน
ล าดับที่เท่ากัน หรือต่ ากว่า ดังนั้นการเลี้ยงสุนัขอย่างที่ทราบว่าสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่ลักษณะนิสัยที่
แตกต่างกันบางตัวมีความเป็นนักล่า พฤติกรรมด้านก้าวร้าวสูง ผู้เลี้ยงที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
ที่มีลักษณะนิสัยมีความเป็นตัวของตัวเองสู และมีสัญชาตญาณนักล่า ผู้เลี้ยงสุนัขควรมีลักษณะที่
                                                            

39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 456. 
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เหมาะสมกับการควบคุมสุนัข ทั้งนี้ผู้เลี้ยงสุนัขไม่สามารถควบคุมสุนัขได้อาจปล่อยให้สุนัขแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว ดุร้ายกับผู้อื่น และสร้างปัญหาให้กับผู้เลี้ยงได ้ 

2.1.4.5  พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข (Aggressive Behavior)40 
พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขย่อมเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เลี้ยงสุนัขทุกคน 

โดยการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขพบได้ว่ามีมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้ 
1)  พฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อปูองกันเขตแดน (Territorial Aggression) 
ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมดุร้ายของสุนัขถือได้ว่าเป็นปัญหา

ของสาธารณะ (Public Problem) เลยที่เดียว โดยสุนัขจะมีความกราดเกรียวไม่อดทน หงุดหงิดง่าย
เมื่อถูกรบกวน โดยลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่อันตรายที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ สุนัขที่
มีลักษณะนิสัยแบบนี้ไม่ควรให้เด็กเข้าไปเล่นกับสุนัขเนื่องจากสุนัขจะรู้สึกว่าเด็กมีความอ่อนแอกว่า
ตนเองจึงสามารถเข้าท าร้ายเด็กได้ บางครั้งปัญหาความก้าวร้าวไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อาจมีความ
จ าเป็นที่ต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีฉีดยาให้สุนัขจากไปอย่างสงบ (Eutharasia) 

2)  พฤตกิรรมก้าวร้าวจากความเป็นแม่ (Maternal Aggressive)  
ฮอร์โมนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของสุนัข สุนัขในช่วง

ที่มีลูกอ่อนมักจะมีความหวาดกลัว หวาดระแวงมากกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสัญชาตญาณความเป็นแม่
ที่ต้องการปกปูองลูกสุนัข สุนัขในช่วงนี้จึงอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่น โดยแม่สุนัขจะ
แสดงพฤติกรรมปกปูองลูกสุนัขออกมาอย่างดุร้าย 

3)  พฤติกรรมก้าวร้าวจากการเป็นนักล่า (Predatory Aggression)  
จากการศึกษาจะพบพฤติกรรมการล่าของสุนัขในสุนัขเกือบทุกสายพันธุ์ 

เช่น สุนัขกัดท าลายของ กัดไก่ หรือแมว เป็นต้น สุนัขที่มีพฤติกรรมนักล่าผู้เลี้ยงจึงควรจับบังคับสุนัข
โดยใช้สายจูง หรือขังกรงเมื่อไม่มีเจ้าของอยู่ดูแลเพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้สุนัขไปท าร้ายสัตว์อื่นๆ ซึ่ง
อาจจะก่อปัญหาให้กับผู้เลี้ยงได้ หากสุนัขไปกัดบุคคลอื่น หรือกัดสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น 

4)  พฤติกรรมก้าวร้าวต่อคน (Human-Direct Aggression)  
จากการศึกษาพบว่าจะพบการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้ในสุนัขเพศผู้

มากกว่าสุนัขเพศเมีย และสุนัขในบางสายพันธุ์มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าสุนัขอีกบางสายพันธุ์ 
ปัญหาสุนัขก้าวร้าวต่อมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่พบในสุนัขได้มากที่สุด จากสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีคนถูกสุนัขท าร้ายจนถึงแก่ชีวิตเป็นจ านวนถึง 279 ราย ในระหว่างปีพ.ศ.2522-2537 สุนัขสายพันธุ์
ที่พบว่ามีการเข้าท าร้ายคนจนถึงแก่ชีวิต เช่น พิตบูล (Pit Bull), ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) เป็นต้น 

                                                            
40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 458-460. 
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โดยส าหรับประเทศไทยก็จะพบว่าสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าวท าร้ายคนจนถึงชีวิตอยู่เรื่อยๆ โดยยังไม่
สามารถปูองกันได้ทั้งหมด 

5)  พฤติกรรมก้าวร้าวต่อเจ้าของ (Owner-Direct Aggression)  
พฤติกรรมแสดงความก้าวร้าวต่อเจ้าของจะพบได้ในสุนัขเพศผู้มากกว่าสุนัข

เพศเมีย ส่วนใหญ่จะพบในสุนัขที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป เหตุผลที่สุนัขแสดงความก้าวร้าวต่อเจ้าของ มาจาก 
2 สาเหตุ คือ การข่มเหนือและ ความกลัว จะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขนับรวมเจ้าของและสมาชิกภายในบ้านให้
อยู่ในล าดับสังคมของสุนัข โดยสุนัขจะแสดงพฤติกรรมโดยการ ขู่ แยกเขี้ยวใส่ หรือกัดเจ้าของเมื่อเข้า
ใกล้ โดยจะพบได้ในช่วงที่สุนัข นอน กิน สัมผัส การจ้องตา หรือการตี 

 
2.1.5  หลักเกณฑ์ในการเลี้ยงดูแลสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 

 สุนัขไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสี่ขา และมีขนยาวตลอดตัว
เท่านั้น แต่สุนัขเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลจากผู้เลี้ยงในหลายๆ ด้านเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องอาหารการกิน การดูแลเส้นขน การออกก าลังกายที่ถูกต้อง สถานที่ที่เลี้ยง
ดูที่เหมาะสม การดูแลความสะอาด การดูแลด้านสุขภาพ และการฝึกสอนที่ถูกต้อง โดยสุนัขในแต่ละ
สายพันธุ์จะมีความต้องการในแต่ละด้านมากน้อยแตกต่างกันตามแต่ละสายพันธุ์ของสุนัขที่ปัจจุบันมี
อยู่มากมาย ดังน้ันเกณฑ์ในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ควรเริ่มตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์
ให้เหมาะสมกับความต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับความสามารถและความรับผิดชอบ
ของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เมื่อผู้เลี้ยงตัดสินใจเลือกเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว สามารถลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการเลี้ยงผู้เลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้

2.1.5.1  การเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่เหมาะสมกับผู้เลี้ยง 
การที่ผู้เลี้ยงจะตัดสินใจว่าจะเลือกเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายสายพันธุ์ไหน 

ควรเลือกโดยให้มีความสอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตของผู้เลี้ยงในปัจจุบัน และในอนาคต
ข้างหน้า เนื่องจากผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการการดูแลที่
แตกต่างกันออกไป เช่น สุนัขสายพันธุ์ใหญ่ มีพละก าลังมากจ าเป็นต้องมีเวลาในการดูแลด้านการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมเพื่อปลดปล่อยพลังงาน หากผู้เลี้ยงไม่มีเวลาในการดูแลสุนัข สุนัขย่อมไม่ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์สุนัขจะมีการเก็บสะสมพลังที่เหลือ และจะระเบิดพละก าลัง
ออกมาโดยแสดงอารมณ์และพละก าลังออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยอาจเป็นอันตรายต่อ
บุคคลอื่นได้ สุนัขบางสายพันธุ์วิธีปลดปล่อยพละก าลังของสุนัขคือการให้สุนัขลากรถ เนื่องจากสุนัข
บางสายพันธุ์มีพละก าลังมาก เช่น สายพันธุ์อเมริกัน พิตบูล เทอร์เรีย ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลี้ยง
สุนัขผู้เลี้ยงควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ความต้องการเลี้ยงว่าต้องการสุนัขส าหรับครอบครัวเป็นมิตรกับ
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มนุษย์ หรือสุนัขเฝูาบ้าน เนื่องจากสุนัขในแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน เมื่อผู้
เลี้ยงทราบแล้วว่าต้องการเลี้ยงสุนัขเพื่อจุดประสงค์ใดแล้วนั้น ก่อนน าสุนัขเข้าบ้านมาเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงก็ควรจะศึกษาถึงลักษณะนิสัย พฤติกรรม บุคลิกของสุนัขสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงเลือกว่ามี
ลักษณะนิสัยอย่างไร ต้องการการดูแลอย่างไร ต้องให้ความส าคัญกับด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ หากน า
สุนัขมาเลี้ยงผู้เลี้ยงจะมีเวลาและสามารถดูแลสุนัขให้ถูกต้องเหมาะสมได้หรือไม่ จะสามารถฝึกสอน
และควบคุมสุนัขได้หรือไม่ สถานที่เลี้ยงดูเหมาะสมกับขนาดและพฤติกรรมหรือไม่ รวมถึงเวลาที่ต้อง
ใช้ในการดูแลสุนัข เป็นต้น 

2.1.5.2  ความรับผิดชอบของเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัข 
ผู้เลี้ยงสุนัขเมื่อน าสุนัขเข้ามาเลี้ยงในบ้านเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจาก

ผู้เลี้ยงจะได้รับความรักและความซื่อสัตย์จากสุนัขแล้ว ผู้เลี้ยงสุนัขก็ควรจะมีความรับผิดชอบในการ
เลี้ยงดูสุนัขให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสายพันธุ์ เตรียมความจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับ
สุนัข เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์สังคมสุนัขจึงควรได้รับการดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัว สุนัขจึงควร
ได้รับความรัก ความดูแล และได้รับการฝึกสอนตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้สุนัขอยู่ในการควบคุมของผู้เลี้ยง
ได้ รวมทั้งสุนัขจะสามารถเข้ากับมนุษย์และสุนัข หรือสัตว์อื่นได้ ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงจึงมี
ความส าคัญอย่างมากที่จะปูองกันปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงเมื่อน าสุนัขเข้าบ้านจึงควรเริ่มด้วยการฝึกสอนสุนัขของตนให้สามารถเชื่อ
ฟังค าสั่ง และสามารถควบคุมสุนัขของตนได้ หากสุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องหา
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่อมาคือการดูแลด้าน
สุขภาพโดยการน าสุนัขไปรับวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงอายุของสุนัข เพื่อปูองกันการเจ็บปุวยของสุนัข
ที่อาจจะติดต่อจากสุนัขสู่สุนัข และจากสุนัขสู่คนได้ หากสุนัขเจ็บปุวยผู้เลี้ยงก็ควรสังเกตอาการของ
สุนัขและน าไปรักษาให้ทันท่วงทีเพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บปุวย ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัข
นอกจากการฝึกสอน ด้านสุขอนามัยแล้ว ยังมีความรับผิดชอบที่ผู้เลี้ยงต้องดูแลให้สุนัขได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านอาหารของสุนัขการดูแลโภชนาการที่ดีคือการที่สุนัขได้รับอาหารครบถ้วน
สมดุลตามความต้องการในแต่ละสายพันธุ์ เพศ ช่วงอายุ และโรคประจ าตัว การดูแลท าความสะอาด
อาบน้ าเพื่อปูองกัด เห็บ หมัด ที่อาจก่อโรคให้กับสุนัขได้ ดูแลเส้นขนตัดขนให้เหมาะสม ด้าน
สุขอนามัยสิ่งมีชีวิตย่อมมีการขับถ่ายของเสียผู้เลี้ยงจึงควรดูแลจัดการของเสียให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อ
ปูองกันการเป็นแหล่งสะสมและเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ ในด้านสถานที่เลี้ยงสุนัขควรเหมาะสมกับขนาด 
และพฤติกรรมของสุนัข รวมทั้งการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสายพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดพลังงานสะสม
จนสุนัขแสดงพลังงานดังกล่าวออกมาในลักษณะและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่วน
ใหญ่จะพบในสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีพละก าลังมากหากไม่ได้รับการปลดปล่อยพลังงานที่เหมาะสม พบได้
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บ่อยว่าสุนัขจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะดุร้ายและก้าวร้าว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงสุนัข
เอง และต่อบุคคลอื่นได้ 

2.1.5.3  ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขต่อบุคคลอื่นและสังคม 
ในความเป็นจริงของสังคมเมื่อมีคนที่รักและเลี้ยงสุนัข ก็ย่อมมีบุคคลที่ไม่ชื่นชอบสุนัข

บางคนมีความรู้สึกกลัวสุนัข ดังนั้นผู้เลี้ยงสุนัขจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ ด้าน เช่น 
การน าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไปยังสถานที่สาธารณะ หากเป็นสุนัขพันธุ์เล็กผู้เลี้ยงย่อม
สามารถดูแลและควบคุมสุนัขได้อย่างทั่วถึง แต่ในสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายมักจะมีขนาดที่ใหญ่ 
พละก าลังเยอะ มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างดุ รวมทั้งรูปร่างภายนอกอาจสร้างความหวาดกลัวให้กับ
บุคคลอื่นได้ เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับรู้ ต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สภาพอารมณ์หรือพฤติกรรมของสุนัขจึงยากที่จะ
คาดเดาได้ เมื่อผู้เลี้ยงต้องน าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่สามารถแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและดุ
ร้ายมายังสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนอยู่มาก ผู้เลี้ยงจึงควรรับผิดชอบในการควบคุมสุนัขของตนให้
ได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับบุคคลที่พบเห็นได้ โดยการใส่ตะกร้อครอบปาก 
และใช้สายจูงที่เหมาะสมกับขนาดมีความแข็งแรงที่สามารถควบคุมสุนัขไม่ให้ไปท าอันตรายต่อมนุษย์ 
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเด็กเนื่องจากสุนัขบางสายพันธุ์ไม่ชอบเด็กเนื่อง
ด้วยคิดว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าตน เด็กจึงถูกสุนัขท าร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์
สังคมที่มีการจัดล าดับชั้น 

ในด้านสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่เลี้ยงในบ้านหรือพาสุนัขออกไปสถานที่สาธารณะ 
ผู้เลี้ยงไม่ควรปล่อยสุนัขให้ขับถ่ายตามที่สาธารณะโดยไม่ดูแลเพราะอาจจะเป็นแหล่งก าเนิดโรคได้ 
เช่น โรคพยาธิ โรคฉี่หนู เป็นต้น นอกจากเพื่อด้านสุขอนามัยแล้ว ยังสร้างความสวยงามให้กับสถานที่
และงบประมาณของภาครัฐในการจัดการดูแล รวมทั้งไม่ก่อปัญหาให้กับบุคคลอื่น หรือสร้างความ
เดือนร้อนร าคาญใจ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้านหนึ่งของผู้เลี้ยงสุนัขคือ การปล่อยทิ้งสุนัขของตนให้
กลายเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ผู้เลี้ยงสุนัขหลายคนเมื่อสุนัขโตหมดความน่ารัก ถึงช่วงที่สุนัขอายุมากมี
การเจ็บปุวย หรือในสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่มีพฤติกรรมดุร้ าย ก้าวร้าว โดยที่ผู้เลี้ยงไม่
สามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ ผู้เลี้ยงหลายคนเลือกที่จะผลักภาระแทนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการ
ปล่อยทิ้งสุนัขให้เป็นสุนัขจรจัดก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ในสุนัขที่เจ็บปุวยก็อาจท าให้เกิดความ
เจ็บปุวยและโรคติดต่อสู่คนหรือสัตว์ สุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว ก็อาจเข้าท าร้ายบุคคลอื่น ให้
ได้รับบาดเจ็บทางชีวิตและร่างกาย หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นได้ รวมทั้งภาครัฐต้องเข้ามาดูแล
จัดการในด้านสุนัขจรจัด และการรักษาพยาบาลผู้ที่ถูกสุนัขท าร้ายท าให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณใน
การดูแลจัดการ ทั้งที่สังคมสามารถช่วยกันประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ ดังนั้นก่อนการเลี้ยงสุนัขผู้
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เลี้ยงจึงควรเตรียมตัวและท าความเข้าใจว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีอายุนานหลายปี มีโอกาสเจ็บปุวยเมื่ออายุ
มากขึ้น หรืออาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้เลี้ยงจึงควรท าความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาที่
อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขด้วยเช่นกัน มิใช่ต้องการเพียงประโยชน์และความสุขที่สุนัขมอบให้เท่านั้น 

2.1.5.4  ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยในบางพื้นที่  มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อ

ควบคุมการเลี้ยงสุนัข และกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะ ซึ่งใน
แต่ละประเทศหรือพื้นที่นั้นๆ จะมีการออกกฎเกณฑ์ที่เป็นการก าหนดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้เลี้ยงสุนัขว่าต้องกระท าหรืองดเว้นการกระท าอย่างใด เพื่อมิให้การเลี้ยงสุนัขก่อให้เกิดปัญหาแก่
บุคคลอื่นในสังคม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขจึงควรศึกษากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับในการเลี้ยง
สุนัข เพื่อที่จะได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตามที่กฎหมายได้ก าหนด รวมถึงโทษ
ที่เกิดจากการงดเว้นการกระท าตามกฎหมายด้วย เช่น การน าสุนัขไปฝั่งไมโครชิป การน าสุนัขไป
ลงทะเบียนประวัติ หรือในการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายผู้เลี้ยงสุนัขต้องมีการได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนเลี้ยงว่า ผู้เลี้ยงมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้
หรือไม่ เป็นต้น 
 

2.1.6  การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
 ปัจจุบันในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับสัตว์ทุกชนิดที่เป็นเพื่อนร่วมใช้โลกใบเดียวกับ
มนุษย์ โดยมองว่าสัตว์ทั้งหลายบนโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิต จิตใจ และความรู้สึกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ แต่
ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ และความทุกข์ทรมานของสัตว์ยังคงเป็นปัญหาระดับโลก
จึงได้มีการร่วมมือกันในหลายประเทศก าหนด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal 
Declaration on Animal Welfare) โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการรับรองและ
เคารพความต้องการของสัตว์ ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานและมี
ความรู้สึก รวมทั้งให้ความส าคัญในการปกปูองคุ้มครองสัตว์เป็นสิ่งส าคัญในระดับต้นๆ 

โดยประกอบด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล41 โดยหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedom of Animal Welfare)
ประกอบด้วยหลักดังนี ้

 
                                                            

41 สมาคมพทิักษส์ัตว์แห่งโลก, การรณรงค์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ 2550, ค้น
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 จาก http://media.animalsmatter.org/media/resources/thai/thai_br 
oshure.pdf 
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1.  อิสรภาพจากการหิวกระหาย (Freedom from Hungry and Thirst)  
อิสรภาพจากการหิวกระหาย คือ สัตว์ต้องปราศจากความหิวกระหายทั้งอาหาร และน้ า โดย

สัตว์ต้องได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิด อายุ และสภาพร่างกายของสัตว์แต่ละชนิด
รวมถึงการคุ้มครองที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า และแหล่งอาหารของสัตว์ด้วย42 

2.  อิสรภาพจากความไม่สะดวกสบายกาย (Freedom from Discomfort) 
อิสรภาพจากความไม่สะดวกสบายกาย คือ สัตว์ต้องมีสภาพแวดล้อม และสถานที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ ต้องอยู่ในลักษณะที่ปกติโดยไม่ถูกรบกวนความปกติสุข43 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ชนิด ลักษณะ และธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธ์ุ 

3. อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ และความเจ็บปุวย (Freedom from Pain, Injury and 
Disease) 

อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ และความเจ็บปุวย คือ การที่สัตว์ทั้งหลายต้องได้รับการ
ปูองกันภัยจากความเจ็บปวดจากโรคที่เหมาะสม หากสัตว์มีอาการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ สัตว์ต้อง
ได้รับการดูแลรักษา และตรวจวินิจฉัยโรคที่เจ็บปุวยอย่างถูกต้อง และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที44 

4. อิสรภาพจากความกลัวและความไม่พอใจ (Freedom from Fear and Distress) 
อิสรภาพจากความกลัวและความไม่พอใจ คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ควรได้รับการกระท าใดๆ ที่ท า

ให้สัตว์อยู่ในความกลัว ความกดดัน หรือความไม่พอใจ ซึ่งอาจน ามาซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์ ที่
อาจท าให้บุคคลได้รับอันตรายโดยการกระท าทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นการรุกรานต่อสวัสดิภาพของ
สัตว์45 

 
                                                            

42 ประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตวต์ามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว ์(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 
61. 

43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61. 
44 ปานเทพ รัตนากร, สวัสดิภาพสัตว์ ตอนที่ 6 อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย, ค้น

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2558 จาก http://www.VS.mahidol.ac.th/lovedog/.../Animal%20welfar 
re%20vol1-9.pdf 

45 ปานเทพ รัตนากร, สวัสดิภาพสัตว์ ตอนที่ 7 อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ, คน้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2558 จาก http://www.VS.mahidol.ac.th/lovedog/.../Animal%20welfar 
e%20vol1-9.pdf 
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5. อิสรภาพในการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของสัตว์ (Freedom to Express Normal 

Behavior) 
อิสรภาพในการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของสัตว์ คือ การที่สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรม 

สัญชาตญาณที่มีตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นๆ ตามวิถีทางการด ารงชีวิตหรือการสื่อสารของสัตว์ ซึ่ง
หากสัตว์แต่ละชนิดไม่สามารถที่จะแสดงออกของพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดผลเสีย 
และสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้46 

หลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ มีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
อย่างมาก เพ่ือให้สุนัขได้รับความเป็นอยู่และการดูแลที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดจาก
การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากข่าวที่ปรากฏ เช่น ข่าวที่
ผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หลุดไปกัดไก่และท าลายข้าวของของคนข้างบ้าน จนสร้าง
อันตรายให้กับสุนัขเองจากความโกรธของผู้เสียหาย สุนัขจึงโดนตี โดนท าร้าย จนหลายตัวได้รับ
บาดเจ็บและบางตัวถึงแก่ชีวิต รวมทั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีระหว่างเจ้าของสุนัขและ
ผู้เสียหาย ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมระหว่างฝุายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงเห็นได้ว่าหากผู้
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่มีสัญชาตญาณความเป็นนักล่าอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
พฤติกรรมดุร้ายและก้าวร้าวของสุนัขจึงสร้างปัญหาและความเสียหายแก่ผู้เลี้ยงและบุคคลอื่นได้ หรือ
ในกรณีที่พบบ่อยเช่นกันคือ กรณีที่ผู้เลี้ยงสุนัขสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เช่น อเมริกัน พิตบูล 
เทอร์เรีย หรือ ร็อตไวเลอร์ ถูกสุนัขที่ตนเองเลี้ยงท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้น
เสียชีวิต สาเหตุเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขที่ไม่เข้าใจในลักษณะนิสัย พฤติกรรม ความต้องการของสุนัข 
หรือการออกก าลังกายที่ไม่เหมาะสม สุนัขจึงเกิดความเครียด ไม่สุขกาย สบายใจ จึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมดุร้ายขึ้นมาได้ และสุดท้ายสุนัขเหล่านั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และจ าเป็นต้องถูกก าจัด ทั้งที่ปัญหาเหล่านี้ต้นเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยปัจจัยหลักคือมา
จากผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและพฤติกรรมของ
สุนัขที่ต้นเลี้ยง รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยง โดยปัญหาเหล่านี้สามารถที่
จะปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ าซ้อนขึ้นมาได้อีก หากผู้เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจ มีการเลี้ยง
สุนัขที่เหมาะสม หลักสวัสดิภาพสัตว์ทั้ง 5 ประการจึงเป็นหลักการที่หากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายถูกเลี้ยงดูและปฏิบัติตามหลักดังกล่าว สุนัขย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เลี้ยง และสังคม 
 
                                                            

46 ปานเทพ รัตนากร, สวัสดิภาพสัตว์ ตอนที่ 8 อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต,ิ 
ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.VS.mahidol.ac.th/lovedog/.../Animal%20w 
elfare%20vol1-9.pdf 
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2.1.7  ปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
ปัญหาและผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย โดยวิธีการ

ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ จะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัขที่แสดงพฤติกรรม
ออกมาด้านความดุร้าย ก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก เช่น 
พฤติกรรมที่สุนัขเข้าท าร้ายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงสุนัขเอง บุคคลอื่น แม้กระทั้งสัตว์เลี้ยงประเภท
อื่น หรือสุนัขด้วยกันเอง ปัญหาที่พบมากจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย มีดังนี ้

2.1.7.1  ปัญหาสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายท าร้ายมนุษย์ 
จากรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกสุนัขกัดของส านัดระบาดวิทยา ปีพุทธศักราช 

2553 พบว่าประชาชนที่ถูกสุนัขกัดและได้รับความบาดเจ็บรุนแรงนั้นมีจ านวน 621 ราย โดยใน
จ านวนนี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจ านวน 13 ราย และอีก 1 รายเสียชีวิตระหว่างรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล โดยพบว่าผู้ที่ถูกสุนัขท าร้ายอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 1-94 ปี โดยกลุ่มผู้ที่ถูกสุนัขกัดที่มีอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่ถูกสุนัขเข้าท าร้ายสูงที่สุดถึงร้อยละ 53.78 โดยเป็นเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านคิด
เป็นร้อยละ 33.17 จากสถิติพบว่าสถานที่เกิดเหตุจะเป็นในบริเวณบ้านถึงร้อยละ 82.13 คิดเป็นบ้าน
ผู้บาดเจ็บร้อยละ 45.29 บ้านญาติร้อยละ 6.86 และบนถนนหรือทางหลวงร้อยละ 7.4147 

จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากรณีสุนัขท าร้ายมนุษย์ในทุกช่วงอายุและจะพบมากใน
เด็ก โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากสุนัขที่เจ้าของ โดยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความดุร้าย
ก้าวร้าวจึงมาจากสาเหตุส าคัญ ดังนี ้

1)  ปัญหาจากการเลี้ยงดูสุนัขที่ไม่ถูกต้อง 
สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการรับรู้ที่ดีและยังมีความจ าที่ดีอีกด้วย 

การที่สุนัขได้รับประสบการณ์จากการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการตามสายพันธุ์  สุนัข
จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและสร้างความรู้สึกในแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหวาดกลัว เจ็บปวด 
ความเก็บกด ความหวาดระแวง สุนัขก็จะจดจ าในความรู้สึกเหล่านั้นและตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่พบด้วยพฤติกรรมที่ดุร้ายและก้าวร้าวเพื่อต่อต้าน พฤติกรรมดุร้ายจึงเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้และการปูองกันตนเองของสุนัขจากการที่สุนัขขาดการดูแลที่ถูกต้อง สร้างความรู้สึกและ
ประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับสุนัข เช่น การที่ผู้เลี้ยงท าโทษสุนัขด้วยความรุนแรง การล่ามหรือกักขังสุนัข

                                                            
47 กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, ส านักระบาดวิทยา, รายงานการเฝา้ระวังทาง

ระบาดวทิยาประจ าสัปดาห์ ปีที่ 42 (มกราคม 2555), หน้า 1, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จาก  
http://epid.moph.go.th/wesr/file/y54/F54526_3526.pdf 
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ไว้เป็นเวลานาน หรือไม่ปล่อยให้สุนัขได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์อื่น และการที่ผู้เลี้ยงละเลยต่อ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสุนัข ไม่แก้ไขปัญหาทางด้านพฤติกรรมของสุนัขนั่นเอง48 

2)  ปัญหาที่เกิดจากสุขภาพของสุนัข 
พฤติกรรมโดยปกติตามธรรมชาติของสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บปุวยจะ

แยกตัวออกมาอยู่เพียงล าพัง โดยมีความรู้สึกหงุดหงิด ก้าวร้าว ดุร้าย เนื่องจากความเจ็บปวด และ
ความหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกท าร้ายโดยที่สุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถดูแลและปกปูองตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ เมื่อมีความพยายามที่จะเข้าใกล้สุนัข จะท าให้สุนัขแสดงพฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว 
ออกมาเพื่อปูองกันตนเอง จึงพบได้ว่าสุนัขที่เจ็บปุวยมักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่อาจแสดง
พฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์ได้ 

3)  ปัญหาที่เกิดจากสายพันธ์ุ เพศ และอายุของสุนัข 
เป็นที่ทราบแล้วนั้นว่าสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงสาย

พันธุ์ให้มีความหลากหลายทั้งรูปร่างลักษณะ นิสัย หรือสัญชาตญาณ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
และจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัข เช่น สุนัขที่ เลี้ยงเพื่อเฝูาบ้าน ก็มักจะมีนิสัยและ
สัญชาตญาณในการหวงแหนที่อยู่และห่วงแหนผู้เป็นเจ้าของ หากที่อยู่หรืออาณาเขตของตนถูกบุกรุก
ก็จะแสดงพฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าวออกมาเพื่อปกปูองอาณาเขต หรือในสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เป็นนักสู้ ก็มักจะลักษณะนิสัยที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง เมื่อพบมนุษย์หรือสัตว์อื่นที่ดูอ่อนแอกว่าตนก็
มักจะมีการแสดงพฤติกรรมดุร้ายและเข้าท าร้ายได้ ในเรื่องเพศของสุนัขก็มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของสุนัขเช่นกัน เช่น สุนัขเพศผู้ที่อยู่ในช่วงติดสัดก็จะมีความหวงสุนัขเพศเมียจึงท าให้มีการแสดง
พฤติกรรมที่ดุร้ายและก้าวร้าว หรือในสุนัขเพศเมียที่ก าลังมีลูกอ่อนก็จะมีการแสดงพฤติกรรมที่ดุร้าย
ก้าวร้าว หวาดระแวงระแวดระวัง และอาจท าให้เข้าท าร้ายมนุษย์และสัตว์อื่นได้ เนื่องจาก
สัญชาตญาณความเป็นแม่ ที่มีความหวงลูกสุนัขและต้องการปกปูองลูกสุนัข สุนัขจึงมักมีพฤติกรรม
หวาดระแวง ระแวดระวังภัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สุนัขอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมาได้ 
และปัจจัยด้านอายุของสุนัขนั้น พบว่าโดยปกติสุนัขจะมีความดุร้ายเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุที่มากขึ้น
เนื่องมาจากการสุนัขได้มีการเรียนรู้และเก็บสะสมประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ และความรู้สึก
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา อายุส่วนใหญ่ของสุนัขที่เริ่มแสดงพฤติกรรมดุร้ายและท าร้ายมนุษย์หรือ
สัตว์อ่ืนมักจะมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นมา 

 
 

                                                            
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสัตวแพทยศาสตร์, สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2549), หน้า 177-178. 
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2.1.7.2  ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
ในขณะที่มีผู้ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงสุนัข ในทางตรงกันข้ามก็ย่อมมีบุคคลที่ไม่

ชอบสุนัขหรือหวาดกลัวสุนัข โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเนื่องจากสุนัขสายพันธุ์
เหล่านี้จะมีรูปร่าง ขนาดล าตัวที่ใหญ่กว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ หากผู้เลี้ยงต้องน าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายไปยังสถานที่สาธารณะอาจสร้างความหวาดกลัวให้กับบุคคลอื่นได้ ประกอบกับในปัจจุบัน
ยังคงมีกรณีเหตุการณ์ที่สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายท าร้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่ง
เจ้าของสุนัขจนบาดเจ็บสาหัส บางรายเสียชีวิต การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ใส่ใจ
ปล่อยปละละเลยไม่มีการควบคุมให้อยู่ในสถานที่เลี้ยงที่เหมาะ ไม่ได้รับการดูแล ฝึกสอนและควบคุมที่
ถูกต้องสุนัขอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของสุนัขเอง และบุคคลอื่น กลัวว่าสุนัขจะเข้ามาท าร้าย
ตนเอง หรือคนในครอบครัวได้ ดังนั้นเมื่อผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ก็ควรจะมีความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย เนื่องจากสุนัขอาจไปสร้างปัญหาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได้ ผู้เลี้ยงสุนัขจึง
ควรมีความรับผิดชอบและดูแลสุนัขของตนให้ถูกต้องเหมาะสม โดยการเลี้ยงสุนัขในสถานที่ที่
เหมาะสม ที่สุนัขจะไม่สามารถออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นได้ และเมื่อมีความ
จ าเป็นต้องพาสุนัขไปยังสถานที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่านก็ควรดูแลควบคุมสุนัขของตนให้รัดกุมและ
ปลอดภัย เช่น การใช้สายจูง สวมตะกร้อครอบปากเพื่อปูองกันการเห่า หรือกัดบุคคลอื่น เป็นต้น 

ปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย จึงเป็นปัญหาที่สังคมควรให้
ความส าคัญมากกว่าการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป เนื่องจากขนาดของความเสียหายจะมีความรุนแรง
มากกว่าความเสียหายที่เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป เนื่องจากพฤติกรรม และสัญชาตญาณพื้นฐาน
ตามสายพันธุ์ของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้น มีลักษณะนิสัยและการแสดงพฤติกรรมด้าน
ความดุร้ายและก้าวร้าวที่มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้มี
การพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสุนัขที่ต้องการเลี้ยงสุนัขโดยเน้นการ
ใช้งานสุนัข ไม่ว่าจะเพื่อเป็นสุนัขเฝูายาม เพื่อล่าสัตว์ หรือเพื่อการกีฬา มาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขที่
อาจเป็นอันตรายจึงมีลักษณะทางกายภาพที่มีขนาดล าตัวที่ใหญ่และพละก าลังที่มากกว่าสุนัขสายพันธุ์
ทั่วไป มีสัญชาตญาณและพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นในด้านของผู้ล่า สุนัขจึงลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างดุ
ร้าย มีนิสัยที่เป็นตัวของตัวเอง ผู้ที่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงควรท าความ
เข้าใจในลักษณะพื้นฐาน นิสัย สัญชาตญาณ วิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้ง
ควรศึกษาถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ไว้ด้วย เพื่อเป็นการปูองกันความสูญเสีย ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตราย 
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2.2  แนวคิดทางกฎหมายในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 

บุคคลทุกคนล้วนมีสิทธิและเสรีภาพในการกระท าการใดๆ ตามความต้องการโดยการกระท า
การดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการกระท าที่เกิดสิทธิของตนจนกลายเป็นการก้าวล่วงล้ าสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น การเลี้ยงสุนัขสายพันธุท์ี่อาจเป็นอันตรายจึงถือเป็นสิทธิและเสรีภาพโดยชอบของบุคคล
ที่ต้องการเลี้ยงสุนัข แต่หากการเลี้ยงสุนัขได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับบุคคลอื่นย่อมถือเป็นการก้าวล่วง
ถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นกัน ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายจึงควรตั้งอยู่ในแนวความคิดที่ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพทั้งของตนเอง และบุคคลอื่นเพื่อ
ไม่ให้สิทธิส่วนบุคคลของทั้งเจ้าของสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย และสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
อาจได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายถูกล่วงล้ า 

 
2.2.1  แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
แนวความคิดในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีอิทธิพลแนวความคิดมาจากส านัก

กฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดังนั้น สิทธิตามธรรมชาติดังกล่าวย่อม
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง และไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในร่างกาย สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเกิดจากธรรมชาต ิ
  แนวความคิดของนักปรัชญาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิตามธรรมชาติคือ แนวความคิด
ของ จอห์น ล็อค มีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท าการต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด เป็นสภาพทางสังคมที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งแก่กัน
และกัน49 
  สิทธิของมนุษย์ในชีวิตและร่างกายของตนเองนั่นเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์แต่ละคนมาตั้งแต่
ก าเนิด สิทธิในชีวิตและร่างกายของมนุษย์นั้นไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
บัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรองรับสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และไม่ให้บุคคลใดมาล่วงละเมิดได้ นอกจากนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึง

                                                            
49 เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สิทธิมนษุยชนกับกฎหมายปกครอง: การคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของ

ประชาชน, หน้า 133, ค้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.op.mahidol.ac.th/orla/ 
e_book/e_book_02.pdf 

http://www.op.mahidol.ac.th/orla/e_book/e_book_02.pdf
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ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองและเป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้ง
ปวง50 

2.2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายของสิทธิและเสรีภาพไว้ ดังนี้ “สิทธิ (Right) 

คืออ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น (เช่น 
สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธิ์ ฯลฯ) ส่วน เสรีภาพ (Liberty) คืออ านาจของบุคคลในอันที่จะก าหนดตนเอง 
(Self-determination) โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง เสรีภาพจึงเป็น
อ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง”51 

ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้ให้ความหมายของสิทธิและเสรีภาพไว้ว่า “สิทธิ ตาม
ความหมายทั่วไป หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคล
อื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย เสรีภาพ หมายถึง อ านาจใน
การก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใดอันเป็นอ านาจที่มีเหนือ
ตนเอง”52 

ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ให้ความหมายของสิทธิและเสรีภาพไว้ดังนี้ “สิทธิ คือ 
อ านาจที่กฎหมายรับรองให้กับบุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น เป็น
อ านาจที่กฎหมายรับรองให้กับบุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้อีกบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการ
บางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน”53 และได้ให้ความหมายของเสรีภาพไว้ว่า “เสรีภาพเป็น
อ านาจในการก าหนดตนเอง บุคคลสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้54 

จากการศึกษาความหมายของสิทธิและเสรีภาพจึงเห็นได้ว่าบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เนื่องจากเป็นสิทธิและเสรีภาพโดยชอบธรรมในการที่
บุคคลต้องการเลือกได้ว่าตนต้องการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย แต่ในทางกลับกันบุคคลที่

                                                            
50 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2547), หน้า 29. 
51 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 16-17. 
52 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 58-61. 
53 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
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อาจได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบในการ
เรียกร้องให้บุคคลกระท าการอย่างใดอยา่งหนึง่ได้หากสิทธิของตนได้ถูกล่วงล้ าเช่นกัน 

2.2.1.2  ขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดของเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพไว้ภายใต้กฎหมายอย่าง

ชัดเจน ย่อมไม่ได้หมายความว่า สิทธิและเสรีภาพนั้นไม่สามารถถูกจ ากัดสิทธิได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ
และเสรีภาพใดที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีขอบเขต เพราะเสรีภาพคือความสัมพันธ์พฤติกรรม
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการก าหนดขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพมี
ด้วยกันทั้งที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ขอบเขตของการใช้สิทธิและ
เสรีภาพ เช่น สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อห้ามในการใช้สิทธิโดยมิ
ชอบ เป็นต้น ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล และเพื่อประโยชน์ชองรัฐหรือประโยชน์ของสาธารณะ55 

2.2.1.3  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการบัญญัติจากผู้จัดท าหรือผู้ร่างที่จะก าหนดเสรีภาพของบุคคล

ในสังคมที่มีอย่างกว้างขวางกับความจ าเป็นที่สังคมจ าต้องมีกฎและระเบียบ เนื่องจากต่างล้วนต้องมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ขณะที่ประชาคมย่อมไม่สามารถก้าวล้ าในที่ส่วนตัวของบุคคลได้56 ประเภทของ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติและให้การรับรองไว้ สามารถแบ่งประเภทได้โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้57 

1)  หลักจ าแนกตามเนื้อหา โดยอาศัยวัตถุแห่งสิทธิในการจ าแนกสิทธิและ 
เสรีภาพ ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงออกทางความคิด สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิและเสรีภาพในการร่วม
กลุ่ม สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง และสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลจะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่า
เทียมกัน 
 
                                                            

55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 235-236. 
56 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549), หน้า 

382. 
57 มยุรี จ าจรสั, การจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพเท่าที่จ าเป็น และการไม่กระทบกระเทือน

สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 17-18. 
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2)  หลักจ าแนกจากที่มา คือ สิทธิและเสรีภาพที่ติดตัวบุคคลมาแต่ก าเนิด  

ตามกฎหมายธรรมชาติเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” คือสิทธิที่สามารถเข้าไปร่วมใน
กระบวนการของรัฐ เมื่อเกิดรัฐสิทธิพลเมืองก็จะตามมา สิทธิพลเมืองเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสิทธิ
มนุษย์ชน ว่าสิทธิและเสรีภาพของตนจะได้รับความคุ้มครอง 

3)  หลักจ าแนกตามการใช้ คือ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิด รัฐ 
ไม่สามารถกระท าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิชนิดนี้ได้เนื่องจากเป็นคุณค่าของบุคคลโดยสมบูรณ์  
รวมถึงสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกทางการกระท า เช่นการกระท าหรือไม่กระท าการในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างมาก ไม่สามารถที่จะ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นได้รัฐจึงต้องมีการควบคุมจัดระเบียบเพื่อสังคมไม่เกิดความ
วุ่นวาย 

 
2.2.2  แนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 

 สิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะสามารถกระท า
การใดๆ แก่ตนเองก็ย่อมได้ โดยการใช้สิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะต้องไม่
กระทบกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยที่สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นจะมีบุคคลอื่ นเข้ามา
ล่วงล้ าโดยปราศจากความยินยอมไม่ได้58 การใช้สิทธิส่วนบุคคลจึงควรมีขอบเขตในการใช้ซึ่งนอกจาก
เพื่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวที่ย่อมได้รับการคุ้มครอง การใช้สิทธิส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นการ
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้นหากกล่าวถึงสิทธิส่วนบุคคลในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายแล้ว ในอีกด้านย่อมต้องพิจารณาถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขด้วยเช่นกัน 

2.2.2.1  แนวคิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีผู้เป็นเจ้าของสุนัขสายพันธ์ุที่อาจ  
          เป็นอันตราย 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล คือการที่บุคคลสามารถที่จะกระท าหรือไม่กระท าการ

ใดๆ กับตนเองก็ได้ โดยทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิตและจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองได้อย่างอิสระ 
โดยที่บุคคลจะสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างอิสระหากการกระท านั้นไม่เป็นการขัดต่อศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น โดยสิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลในทรัพย์สินซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง ที่ติด
ตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดโดยเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และรัฐหรือผู้ใดจะมาล่วงละเมิดมิได้ 
                                                            

58 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 38.  
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เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการเลี้ยงสุนัข และมีกรรมสิทธิ์ในตัว
สุนัขโดยสามารถที่จะใช้สอย หรือทรัพย์สินของตนได้อย่างอิสระ สิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายจึงเป็นสิทธิส่วนบุคคลอย่างหนึ่งที่ย่อมได้รับการรับรองเช่นเดียวกันกับสิทธิส่วนบุคคล
ประเภทอื่นๆ สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขนั้นได้อย่างปกติสุข ผู้ใดจะมาล่วงละเมิดต่อสิทธิในการเลี้ยงสุนัข
ของบุคคลนั้นไม่ได ้

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การรับรองสิทธิอันมาจากกฎหมายมหาชนนั้น ย่อมหมายความ
ว่ารัฐ หรือโดยกฎหมายยอ่มต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคล ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตรายเป็นสิทธิที่บุคคลจะสามารถเลี้ยงสุนัขได้ตามสิทธิและเสรีภาพที่ตนมี แต่ทั้งนี้ถ้าการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไปสร้างความเดือดร้อน หรือเสียหายกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
หรือประชาชน เมื่อนั้นรัฐก็มีสามารถใช้อ านาจในการจ ากัดสิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายได้โดยการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อไม่ให้เป็นการใช้สิทธิของผู้
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น 

2.2.2.2  แนวคิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยง 
          สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
สิทธิส่วนบุคคลในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย แม้เป็นสิทธิในทรัพย์สิน

โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากสุนัขเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช้ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ 
แต่เป็นทรัพย์ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก ซึ่งในบางครั้งสุนัขก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ เช่น พฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว โดยพฤติกรรมดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงขอบเขตของการใช้สิทธิส่วนบุคคล
เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและสิทธิของบุคคลอื่นด้วย ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพใหม่ที่มี
บทบาทรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยได้มีการบัญญัติไว้ ดังนี้ 

 
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความ

เป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่ง
ข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือ
กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ59  

                                                            
59 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 



35 

 
จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิตโดยปราศจากการแทรกแซง

จากบุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคลดังกล่าว ท าให้ทุกคนมีสิทธิในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง สิทธิที่รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง ไม่ให้บุคคลอื่นกระท าการอันเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิดังกล่าว และรัฐต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิดังกล่าวเว้นแต่เป็นกรณีท าไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
ย่อมมีสิทธิในการคุ้มครองชีวติและร่างกายของตนโดยไม่ให้ถูกละเมิด 

สิทธิส่วนบุคคลแม้จะเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด และได้รับการ
รับรองโดยกฎหมาย บุคคลจึงมีสิทธิและเสรีภาพโดยชอบในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
แต่เนื่องจากสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตจิตใจในบ้างครั้งการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องอาจท าให้สุนัขแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก่อเป็นปัญหาให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นกัน ดังน้ันเจ้าของสุนัขเมื่อใช้สิทธิของตน
ในการเลี้ยงสุนัขแล้วย่อมต้องสนใจดูแลมิให้สุนัขของตนไม่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญให้แก่บุคคลอื่น 
เนื่องจากบุคคลก็ย่อมมีสิทธิส่วนบุคคลในเนื้อตัวร่างกาย และสิทธิในทรัพย์สิน หากสุนัขได้ก่อปัญหา
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ย่อมเป็นการกระท าที่ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิในการเรียกร้องให้เจ้าของสุนัขมา
รับผิดชอบในการเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อความสงบสุขของประชาชนในสังคมบุคคลควรจะให้
ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล ผู้เลี้ยงสุนัขใช้สิทธิของตนในการเลี้ยงสุนัขก็ต้องดูแล
สุนัขไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรม
ในการปกปูองสิทธิของตนเช่นกัน เมื่อสิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายอาจก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ประชาชนชนได้รัฐจึงสามารถใช้อ านาจในการควบคุม ออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เพื่อประโยชน์สุขของสังคมได้ 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อันตรายของรัฐ 
 

2.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสุนัขนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะ
นิสัย สัญชาตญาณ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากมนุษย์ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มี
ลักษณะรูปร่าง และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่และ
ส าคัญที่สุดที่พบในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายคือ ปัญหาที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ทางด้านก้าวร้าว ดุร้าย เช่น สุนัขท าร้ายมนุษย์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของ ท าลาย
ทรัพย์สินหรือสัตว์ชนิดอื่นของผู้อื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้พบได้อยู่เรื่อยๆ ในสังคมและยังไม่ถูกแก้ไขให้
หมดไป สิ่งส าคัญที่ผู้เลี้ยงจะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
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อันตรายได้นั้น คือความพร้อมและความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข การควบคุมดูแลสุนัขของตนให้อยู่
ในความควบคุมได้ โดยการเข้าใจในธรรมชาติ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และความต้องการของสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายแต่ละสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างได้ ไม่ว่าจะด้านอาหารการกิน สถานที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงดู การออกก าลังกาย และการฝึกสอนที่เหมาะสมให้สามารถควบคุมสุนัขของตน
ได้ การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงจ าเป็นที่ต้องกฎ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการเลี้ยง
สุนัขที่ถูกต้อง 

สุนัขสายพันธุ์ที่ถูกจัดว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ดุร้ายซึ่ งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ เลี้ ยง 
บุคคลภายนอก และสัตว์อื่นได้ เช่น อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย (American Pitbull Terrier), ร็อตไว
เลอร์ (Rottweiler), เยอรมัน เชฟเพิร์ด (German Shepherd), ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky), 
ลูกผสมหมาปุา (Wolf-Dog Hybrid), โดเบอร์แมน พินสเชอร์ (Doberman Pinschers), อลาสกา 
มาลามิว (Alaska Malamutes), ฟิลา บราซิลเลียโร (Fila Brasileiro) เป็นต้น และเนื่องจากสุนัข
หลายสายพันธุ์ ได้ถูกพัฒนาให้มีสัญชาตญาณเพื่อการเป็นนักสู้ สุนัขดังกล่าวจึงมีนิสัยที่ดุร้าย จนเกิด
ปัญหาที่สุนัขเข้าท าร้ายมนุษย์หากผู้เลี้ยงสุนัขไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสุนัขได้ จึงมีสุนัขบาง
สายพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่งระงับการน าเข้าสุนัข แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการเพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์
เหล่านี้ภายในประเทศ โดยที่ผูเ้ลี้ยงไม่ได้น ามาจดทะเบียนแต่อย่างใด60 
 ในสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หากสุนัขมีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจสุนัขจะ
มีลักษณะนิสัยที่คงที่ การแสดงของทางพฤติกรรมเกิดจากความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หรือแสดงรูปแบบพฤติกรรมจากจิตใต้ส านึกจากการฝึกฝนและ
ประสบการณ์การดูแลและฝึกสอนสุนัขด้วยวิธีที่ถูกต้องจะท าให้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัข
เป็นไปในแนวทางที่ดี พฤติกรรมที่แปรปรวนดุร้าย และก้าวร้าว นั้นอาจมีสาเหตุที่มาจากกรรมพันธุ์ที่
ถ่ายทอดกันมาร่วมด้วย สาเหตุจากอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การได้รับการฝึกฝนที่ผิดๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความที่ไม่รู้และไม่ให้ความใส่ใจในการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยง การถูกปล่อยปละ
ละเลยไม่ดูแลให้สุนัขออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมใดๆ สุนัขที่มีพลังงานมากจะมีการเก็บสะสม
พลังงานและสุดท้ายจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่รุนแรง เช่น ความก้าวร้าว ขี้ตื่น หงุดหงิด หรือ
ชอบท าลาย เป็นต้น วิธีตามธรรมชาติในการให้สุนัขปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความก้าวร้าว คือการ
ดูแลให้สุนัขออกก าลังกายเพื่อใช้พลังงานให้เหมาะสมกับสายพันธุ์  สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย

                                                            
60 ปราณี พาณิชย์พงษ์, สุนัขพันธุ์ดุรา้ย คิดให้ดีก่อนเลี้ยง, ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

จาก http://www.dld.go.th/th/index.php/2010-02-16-08-16-57/145--2555/6597---462555 
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จึงควรมีความเป็นอยู่และการดูแลที่ถูกต้อง จึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัข
จากผู้เลี้ยงได้61 
 สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายที่ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมได้ และสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมได้ 
ดังนั้นผู้เลี้ยงที่ต้องการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงควรศึกษาและเตรียมความพร้อมในการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้ให้ดี เพราะผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขได้อย่างถูกต้องสุนัขก็จะไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ออกมา 

จากสาเหตุดังกล่าวการที่สังคมประสบปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
เช่น การท าร้ายมนุษย์ ท าลายทรัพย์สิน จึงท าให้มีแนวคิดในการออกมาตรการทางกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ขึ้นมาควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในสังคมขึ้นมา เพื่อคุ้มครองบุคคล
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขเพื่อเข้ามาดูแลสวัสดิภาพของประชาชน ความสงบ
และเรียบร้อยอันดีของสังคม รวมถึงสวัสดิภาพของสุนัขอีกด้วย 

 
2.3.2  แนวคิดการกระท าทางปกครอง 
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่พบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย สร้าง

ความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป การกระท าทางการปกครองของรัฐจึงต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการก าหนดนโยบาย หรือค าสั่ง เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม เพื่อ
ปูองกันการเกิดปัญหาและสามารถจัดการต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ สิทธิในการจ ากัดสิทธิของผู้เลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย จึงเป็นการกระท าการทางปกครองของรัฐที่สามารถกระท าการได้ 
เพื่อปูองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อรักษาความสงบของประชาชนนั่นเอง 

การกระท าทางปกครอง (Act of Administrative) คืออ านาจหน้าที่ในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะ (Public Service) เป็นอ านาจและหน้าที่ของฝุายปกครองโดยถือเป็นภารกิจของ
ภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม โดยประชาชนต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 
นโยบาย และกฎหมายของรัฐบาล62 จึงเห็นได้ว่าการกระท าทางปกครองจึงมักกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระท าทางปกครองจะ
                                                            

61 สันต์ นาคะสุวรรณ, อเมริกนั พิตบูล เทอเรีย (กรุงเทพฯ: เทพพิทักษ์การพิมพ์, ม.ป.ป.), 
หน้า 38-39. 

62 สมยศ เช้ือไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2557), 
หน้า 125. 
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สามารถท าได้โดยตามอ าเภอใจ เนื่องจากมีการวางหลักการการกระท าทางปกครองไว้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐ
จะไม่สามารถใช้อ านาจทางปกครองได้หากไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ ถึงแม้จะมีกฎหมายรับรอง
เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถใช้อ านาจนอกกรอบของกฎหมายได้ ดังนั้นการกระท าทางการปกครองจึง
ต้องกระท าการใดๆ โดยชอบและเคารพต่อกฎหมาย กฎหมายจึงเป็นทั้งที่มา และข้อจ ากัดในการใช้
อ านาจของฝุายปกครอง63 

หลักนิติรัฐ ในประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยถือเป็นหลักพื้นฐานของการใช้
อ านาจของฝุายปกครองโดยด าเนินการในขอบเขตของกฎหมาย หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครอง หลักการนิติรัฐจึงมีผลต่อกฎหมาย 2 ประการ คือ 

1.  การกระท าขอฝุายปกครองที่ออกค าสั่งให้ประชาชนกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะที่กระทบหรือจ ากัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลัก “ไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ” โดยจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ เนื่องจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยการกระท าการที่จะจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีความเห็นชอบของผู้แทนราษฎรโดยการตรา
ออกมาเป็นลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป 

2.  การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองจะมีก าหนดมาตรการ หรือค าสั่งให้ขัดแย้ง 
กับกฎหมายไม่ได้ โดยต้องกระท าการให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายจะขัดแย้งกับกฎหมายไม่ได้ 
เรียกว่า “กฎหมายสูงสุด”64 

ดังนั้นภาครัฐจึงสามารถตรากฎหมาย ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้ เพื่อเป็นการน ากฎหมายมาบังคับใช้ ควบคุมและจ ากัดสิทธิในการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของผู้เลี้ยงสุนัข เนื่องจากการที่ภาครัฐตรากฎหมาย ค าสั่ง หลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย ว่าควรกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการอย่างใดในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตราย การตรากฎหมายจากภาครัฐจึงถือเป็นการกระท าทางปกครองที่มุ่งกระท าเพื่อ
ประโยชน์สุขของสาธารณะ และความสงบสุขของประชาชนส่วนรวมในสังคม เพื่อมิให้การเลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายก่อปัญหาให้แก่ประชาชนในสังคม 
 

                                                            
63 นันทวัฒน์ ปรมานันท์, หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1229 
64 สมยศ เช้ือไทย, เรื่องเดิม, หน้า 226-227. 
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2.4  แนวคิดความรับผดิของผู้เลี้ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสาย

พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
 

การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายหากก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อร่างกาย 
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น บุคคลผู้ที่ควรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าที่เป็นอันตรายจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้มีการบัญญัติความรับผิดต่อการกระท าที่เกิดจากสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้ ดังนี้ 

 
2.4.1  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
บุคคลใดที่กระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นและสังคมควรได้รับบทลงโทษต่อ

ความผิดที่ได้กระท าการฝุาฝืน รัฐจึงควรมีการก าหนดกฎหมายและวิธีการต่างๆ ที่สมควรเพื่อปูองกันมิ
ให้บุคคลเหล่านั้นมีความเป็นอันตรายต่อสังคม และควรมีการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระท าผิดนั้น 
เช่นเดียวกันกับเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่เลี้ยงดูสุนัขอย่างขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงที่ถูกต้อง ขาดความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย จนเป็นเหตุให้
สุนัขก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายทั้งทางร่างกาย และทรัพย์สิน ของบุคคลอื่น ในฐานะแห่งการเป็น
เจ้าของผู้ควบคุมดูแลสุนัขจึงควรได้รับโทษทางอาญาตามความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะ เป็นการ
ปูองกันความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัข 

2.4.1.1  การกระท าที่ควรแก่การถูกควบคุมด้วยกฎหมายอาญา65 
การควบคุมการกระท าของบุคคลในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันไม่ว่าจะในด้าน

วัตถุประสงค์หรือวิธีการ ซึ่งวิธีการที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การควบคุมโดยกฎหมาย
อาญาโดยในแต่ละประเทศย่อมมีกฎหมายอาญาเป็นของตนเอง จึงท าให้มีปัญหาที่ว่าพฤติกรรมใดที่
ควรจะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญา ซึ่งโดยการกระท าหลักที่บุคคลรู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นการ
กระท าความผิดทางอาญาและเป็นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น การฆ่าคน การท าร้าย
ร่างกาย หรือการลักทรัพย์ เป็นต้น กฎหมายที่มีโทษทางอาญาควรที่จะมีขอบเขตกว้างขว้าง หรือ
จ ากัดอยู่เพียงแค่ไหนอย่างไรนั้น กฎหมายอาญาจึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและปูองกันบุคคล
โดยในบางครั้งรวมถึงการคุ้มครองสัตว์ด้วย โดยการคุ้มครองปูองกันบุคคลจากการกระท าอันเกิดจาก
ความเจตนา คุ้มครองปูองกันบุคคลจากการกระท าโดยไม่เจตนา รวมถึงการปูองกันบุคคลที่อาจถูกชัก

                                                            
65 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, ทฤษฎีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556), หน้า 48-50. 
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จูงให้หลงผิด เช่น ผู้เยาว์ หรือบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของการควบคุม
การกระท าการด้วยกฎหมายอาญา มีดังนี ้

1)  เพื่อคุ้มครองและปอูงกันสภาพจิตใจของสมาชิกในสังคมจากการกระท า
อันเป็นการส่งผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลในสังคม 

2)  เพื่อคุ้มครอง ปูองกันทรัพย์สินส่วนบุคคลและสมาชิกของคนในสังคม 
3)  เพื่อคุ้มครองปูองกันสาธารณชนจากความไม่สะดวกสบายในด้านต่างๆ 
4)  เพื่อการปูองกันและรักษาไว้ซึ่งสถาบันต่างๆ ในสังคม 
5)  การบังคับใช้วิธีต่างๆ ที่จะท าให้วัตถุประสงค์ทางกฎหมายอาญาเหล่านี้

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จในการดูแลควบคุมปูองกันเพื่อความสงบของคนในสังคม 
โดยในประมวลกฎหมายอาญาแบบแผนของการลงโทษรวมทั้งลักษณะของตัวโทษที่

จะได้รับจากการกระท าการอันเป็นความผิดทางอาญา จะเสมือนเป็นตัวกระตุ้นและสร้างกรอบและ
ขอบเขตให้สมาชิกในสังคมนั้น ประพฤติและปฏิบัติการกระท าใดๆ ต่อสังคมในวิถีทางที่กฎหมายและ
วิถีทางของสังคมนั้นได้บัญญัติกฎหมายเอาไว้ เพื่อปูองกันและควบคุมพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตราย
ต่อสังคม66 

2.4.1.2  ทฤษฎีทางกฎหมายอาญา 
1)  ทฤษฏีการจ ากัด67 
ทฤษฎีการจ ากัดเป็นแนวคิดที่ว่าการจะใช้บทลงโทษทางอาญาจะต้องมี

ขอบเขตและข้อจ ากัด ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์การจ ากัด (Limiting Principles) โดยกล่าวว่า สังคมไม่
ควรน ากฎหมายอาญามาใช้ในวัตถุประสงค์บางประการ หรือในสถานการณ์บางประเภทที่ไม่เหมาะสม
ที่จะน ากฎหมายอาญาใช้ มีแนวคิด ดังต่อไปน้ี 

(1) กฎหมายอาญาไม่ควรเป็นข้อห้ามที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้
บุคคลในสังคมเชื่อฟัง และโดยผลจากการไม่เชื่อฟังผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษหรือผลร้ายเป็นการ
ตอบแทน 

(2) พฤติกรรมหรือการกระท าที่ปราศจากอันตรายต่อบุคคลและสังคม 
ไม่ควรน ากฎหมายอาญามาใช้เพื่อการลงโทษการกระท าหรือพฤติกรรมดังกล่าว 

(3) ไม่ควรน ากฎหมายอาญามาใช้กับการกระท าหรือพฤติกรรมของ
บุคคล หากจะมีวิธีการอย่างอื่นๆ ที่จะสามารถช่วยลดจ านวนของการกระท าที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นๆ 
                                                            

66 G. O. W. Mueller, The German Draft Criminal Code 1960-An Evaluation 
in Terms of American Criminal Law (Illinois: 25 Univ, 1961). 

67 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 51-60. 



41 

 
ให้ลดลงได้โดยเท่าเทียมกัน และก่อให้เกิดความรับผิดน้อยกว่าการน ากฎหมายอาญามาใช้จากการ
กระท าของบุคคล 

(4) กฎหมายอาญาไม่ควรที่จะถูกน ามาใช้หากผลที่เกิดจากการกระท า
ผิดต่างๆ น้อยกว่าผลที่เกิดจากการลงโทษตามกฎหมายอาญา 

(5) กฎหมายอาญาไม่ควรที่จะถูกน ามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเป็น
เพียงแค่การบังคับให้บุคคลใดกระท าการตามแนวทางที่จะท าให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวของผู้กระท า
เอง 

(6) กฎหมายอาญาควรเป็นข้อห้ามที่ได้มาจากการสนับสนุนจากมติ
ของประชาชนส่วนใหญ่ 

(7) ข้อห้ามการกระท า หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่สามารถน ามาบังคับ
ใช้ได้ ไม่ควรที่จะถูกน ามารวมเอาไว้ในกฎหมายอาญา และ 

(8) ข้อห้ามกระท าการใดๆ บางประการในกฎหมายอาญา ไม่ควร
น ามาเป็นข้อห้ามที่เมื่อมีการกระท าการละเมิดข้อห้ามนั้นแล้วจะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการ
กระท าดังกล่าวได้มีความผิดเกิดขึ้นจริง 

ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีอิสรภาพในการกระท า
การใดๆ แม้การกระท าของบุคคลนั้นจะผิดศีลธรรมหรือไม่ก็ตาม ถ้าการกระท าดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ตัวบุคคลผู้กระท าการเอง รัฐก็ไม่สมควรที่จะ
เข้ามายุ่งเกีย่วกับการกระท าหรือพฤติกรรมดังกล่าวนั้น 

2)  ทฤษฏีว่าด้วยการปูองปราม 
ทฤษฎีว่าด้วยการปูองปราม (Deferrence) คือ หากบุคคลผู้ประพฤติหรือ

กระท าความผิดควรได้รับโทษอันรุนแรง เพื่อเป็นการปูอมปรามบุคคลจากการกระท านั้น และเพื่อเป็น
ตัวอย่างเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นน ามาประพฤติปฏิบัติตาม โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เกิดจากความเชื่อ
ที่ว่าในตัวมนุษย์ก่อนที่บุคคลจะประพฤติหรือกระท าการใดๆ ย่อมต้องมีการคิดและไตร่ตรองดูก่อน
แล้วว่าการกระท าการหรือปฏิบัติใดๆ ของตนเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อตน รวมถึงเชื่อว่า
บุคคลย่อมมีความกลัวต่อบุคคลในสังคมหากการกระท าหรือการประพฤติของตนเป็นการกระท าที่ผิด
ต่อสังคม บุคคลผู้กระท าการนั้นๆ ย่อมมีความกลัวกับการที่จะไม่เป็นที่ย่อมรับของคนในสังคม และ
กลัวต่อการถูกน าตัวไปลงโทษตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

3)  ทฤษฏีการแก้ไขผู้กระท าผิด 
ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระท าผิดเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการลงโทษ

ตามกฎหมายอาญา และตามด้วยการกระท าต่อบุคคลผู้ที่กระท าความผิดโดยการตัดโอกาสในการ
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กระท าความผิด หรือจ ากัดความสามารถในการกระท าความผิดโดยการหาวิธีการทั้งหลายที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติต่อบุคคลผู้ต้องโทษ68 

โดยวิธีการเหล่านี้ต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของบุคคลผู้
ต้องโทษ เพื่อความสุข เพื่อความพึงพอใจต่อผู้กระท าผิด เพื่อที่จะเป็นการปูองกันสังคมจากการ
กระท าผิดทางอาญาของบุคคลที่จะเกิดขึ้นได้69 

2.4.1.3  ความรับผิดทางอาญาโดยประมาทในระบบคอมมอนลอว์ 
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ในแต่ละประเทศได้มีการก าหนดความรับ

ผิดทางอาญาของบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวินิจฉัยเรื่องความรับผิด
ทางอาญาโดยประมาทของบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  โครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
โครงสร้างความรับผิดในระบบคอมมอนลอว์ในการพิจารณาความผิดทาง

อาญาตามหลักคอมมอนลอว์ จะต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 2 ประการ ดังนี ้
(1)  ต้องเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา (Actus Reus)  
คือ การกระท าหรือแสดงออกมาภายนอกโดยการ เคลื่อนไหวร่างกาย

โดยการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและบังคับจากจิตใจได้ โดยการกระท าหรือ
การแสดงออกทางร่างกายต้องเป็นการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย โดยการกระท านั้น
ต้องมีผลจากการกระท าดังกล่าว โดยผู้กระท าต้องมีใจสมัครหรือเจตจ านงในการเคลื่ อนร่างกายไป
อย่างนั้นและต้องประกอบด้วยพฤติการณ์แวดล้อมด้วย70 

(2)  องค์ประกอบทางด้านจิตใจของผู้กระท าผิด (Mens Rea)  
คือ องค์ประกอบทางด้านจิตใจของผู้กระท าผิด เป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาความรับผิดทางอาญาของบุคคล โดยการกระท าผิดทางอาญา
ของผู้กระท าความผิดต้องอยู่ในสภาวะจิตใจที่น่าต าหนิ ซึ่งเป็นการพิจารณาและต้องพิสูจน์สภาวะ
ทางด้านจิตใจของผู้กระท าความผิดทางอาญาในขณะกระท าการ ว่าเป็นสภาวะที่กฎหมายได้บ่งบอก
ไว้อย่างชัดเจน เช่น การกระท าโดยมีเจตนาร้าย เป็นการกระท าโดยรู้และตั้งใจ ซึ่งการกระท าดังกล่าว

                                                            
68

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
69 Francis A. Allen, “Criminal Justice Legal Values and Rehabilitative Ideal,” 

Journal of Criminal Law and Criminology 50 (September-October 1959): 226.  
70 John Smith, Smith & Hogan Criminal Law, 10th ed. (London: Butterworths 

Lexisnexis, 2002), p. 40. 
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ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะทางจิตใจที่น่าต าหนิของผู้กระท า ได้แก่ เจตนา (Intention) และประมาทโดย
จงใจ (Recklessness)71 

นอกจากระบบคอมมอนลอร์จะพิจารณาความรับผิดของผู้กระท าความผิดทางอาญา
ในด้านการกระท าที่ต้องถือเป็นความผิดตามกฎหมายและพิจารณาถึงสภาวะจิตใจของผู้กระท าผิดทาง
อาญาในขณะนั้น ระบบคอมมอนลอร์ยังแยกลักษณะของการกระท าความผิดโดยประมาทอีกด้วย  

2)  ประเภทของความประมาททางอาญา 
ในกฎหมายในระบบคอมมอนลอร์ได้แบ่งการกระท าความผิดโดยประมาท

ของบุคคลได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
(1)  กระท าประมาทโดยจงใจ (Recklessness) 
กระท าประมาทโดยจงใจ คือ การกระท าที่ขาดความระมัดระวังอย่าง

มากซึ่งเป็นความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ เนื่องจากเป็นการกระท าไปโดยรู้ตัวว่าอาจเกิดภยันตราย 
และกระท าไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร72 โดยความกระท าความประมาทโดยจงใจ ผู้กระท าต้องรับรู้
ได้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และพิจารณาถึงผลจากการกระท าที่รู้ว่าความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ และ
หากพิจารณาตามนั้นผู้กระท าความผิดไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะกระท าการในสถานการณ์นั้น 

(2)  กระท าประมาทธรรมดา (Negligence) 
กระท าประมาทธรรมดา เป็นการกระท าของบุคคลที่เปลี่ยนจากการ

กระท าไปโดยรู้ส านึกเป็นการกระท าการไปโดยไม่รู้ส านึก จึงเป็นการกระท าที่พ้นจากเจตนาโดยคือ
เป็นการกระท าที่ต่ ากว่าการกระท าตามมาตรฐานของวิญญูชนในการเปรียบเทียบการกระท าของวิญญู
ชนในสถานการณ์เดียวกันนั้น โดยเป็นการพิจารณาในด้านของภาวะวิสัยเพียงอย่างเดียว โดยไม่
พิจารณาถึงสภาวะจิตใจของผู้กระท าในขณะนั้น73 การกระท าโดยประมาทธรรมดาของบุคคลจึงเป็น
การกระท าการที่ขาดความระมัดระวังตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กระท าต้องปฏิบัติจึงเป็นการละเลย
ของบุคคลที่ควรจะประพฤติปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับวิญญูชนในพฤติการณ์เดียวกันน้ัน74 

                                                            
71 ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, มาตรฐานความระวังกรณีการกระท าโดยประมาท 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 8. 
72 Williams Glanvillie, Textbook of criminal Law, 2nded. (London: 

Stevens&Son, 1983) p. 88. 
73 ปานรวี ชีวิตโสภณ, ปัญหาความรับผิดทางอาญาในการกระโดยประมาทของแพทย ์

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 13. 
74 ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
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ดังนั้นจึงสามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่ากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ได้มีการ

วินิจฉัยการกระท าผิดทางอาญาโดยประมาทเป็น 2 ประเภทคือ การกระท าประมาทโดยจงใจและการ
กระท าประมาทธรรมดา โดยพิจารณาแยกความแตกต่างของความประมาททั้งสองประเภทจากความ
รู้ตัวของบุคคลที่กระท าการในขณะนั้น โดยความประมาทโดยจงใจผู้กระท าจะต้องกระท าไปโดยรู้ตัว 
รับรู้ตามภาวะวิสัยขณะนั้น และในส่วนความประมาทธรรมดาผู้กระท าได้กระท าการลงไปโดยไม่รู้ตัว
ว่าการกระท าของตนนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้แต่อย่างใด 

2.4.1.4  ความรับผิดทางอาญาในระบบซีวิลลอว ์
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในแต่ละประเทศได้มีการก าหนดความรับผิดทาง

อาญาของบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวินิจฉัยเรื่องความรับผิดทาง
อาญาของบุคคล 

1)  โครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาในระบบซีวิลลอว์แบ่งออกได้เป็น 3 

ประการ คือ 
(1)  ต้องเป็นการกระท าที่ครบตามองค์ประกอบที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบแรกในการวินิจฉัยความผิดทางอาญา โดยการที่บุคคลจะกระท าผิดกฎหมายอาญา
จะต้องมีองค์ประกอบครบตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ในแต่และฐานความผิด โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบภายนอกและภายใน ดังนี้ องค์ประกอบภายนอก คือ ส่วนประกอบภายนอกที่ประกอบ
อยู่ในความผิด ได้แก่ ผู้กระท าความผิด การกระท า ผลของการกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท าและผลของการกระท า และองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ75 องค์ประกอบภายใน คือ ส่วนของ
จิตใจที่อยู่ภายในผู้กระท าความผิด โดยเป็นส่วนของจิตใจที่ประกอบอยู่ในความผิด ได้แก่  เจตนา 
ประมาท เหตุจูงใจ และองค์ประกอบภายในอื่นๆ76 

(2)  การกระท าต้องเป็นความผิดทางกฎหมายซึ่งเป็นโครงสร้างที่ต้อง 
พิจารณาในล าดับต่อมา โดยพิจารณาว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น 
เป็นการปูองกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้ ว่าหากพิจารณาจะพบว่าการกระท านั้น         
ครบองค์ประกอบในความผิด แต่ถ้ามีเหตุให้กระท านั้นของบุคคลนั้นไม่เป็นความผิดทางกฎหมาย
ผู้กระท าความผิดนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องรับผิดซึ่งเหตุที่ไม่เป็นความผิด เช่น มีกฎหมายยกเว้นความผิด 
 
                                                            

75 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), 
หน้า 139. 

76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 156. 
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(3)  การพิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (Schuld) ว่าผู้กระท าการ 

ความผิดสมควรที่จะได้รับโทษทางกฎหมายหรือไม่ เช่น การกระท าความผิดที่เกิดจากเด็กซึ่งเป็น
บุคคลที่ไม่รู้ผิดชอบช่ัวดี กฎหมายก็อาจให้การยกเว้นโทษได้ เป็นต้น 

2)  ประเภทของความประมาททางอาญา 
ประเภทความประมาททางอาญาในระบบซีวิลลอว์สามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ประเภท ดังนี้77 
(1)  กระท าประมาทโดยรู้ตัว คือ ผู้กระท าการนั้นได้เห็น หรือคาดได้ว่า 

อันตรายจะสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระท านั้น แต่เชื่อว่าตนสามารถปูองกัน หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
อันตรายนั้นได้ จึงถือว่าผู้กระท าได้เห็นถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดนั้นได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
ปูองกันอย่างเพียงพอ 

(2)  ประมาทโดยไม่รู้ตัว คือ ผู้กระท าการได้กระท าความผิดโดยขาด 
ความระมัดระวังตามพฤติการณ์และวิสัย โดยไม่ได้คาดค านึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของ
ตนว่าจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งน าไปสู่การกระท าผิดครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด 
กล่าวคือผู้กระท ากระท าการโดยขาดความระมัดระวัง มิได้คาดล่วงหน้าว่าจะเกิดผลจากการกระท า
ดังกล่าว 
 

2.4.2  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สิทธิในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เป็นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่กฎหมาย

ไม่สามารถจ ากัดสิทธิในการเลี้ยงสุนัขได้ แต่เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึก มีสัญชาตญาณและพฤติกรรมที่สามารถก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ทั้งทางร่างกาย 
และทรัพย์สิน โดยความเสียหายดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียกต้นเหตุที่สร้างความเสียหายมารับผิดได้ 
กฎหมายจึงก าหนดให้เจ้าของสุนัขหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสุนัขมาเป็นผู้รับผิดในความเสียหายอัน
เกิดจากสัตว์ โดยระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด โดยหลักการละเมิดมี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 2 ทฤษฎีที่ใช้ในการก าหนดความรับผิดทางละเมิด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.4.2.1  ทฤษฎีละเมิด 
1)  ทฤษฎีความผิด (Fault Theory) 
ตามทฤษฎีความผิด ความรับผิดทางละเมิด จะต้องประกอบด้วยส่วนที่เป็น

การกระท าและทางด้านจิตใจว่าเป็นการกระท าโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 78 ทฤษฎีความผิด

                                                            
77 ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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ต้องมีองค์ประกอบว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นส่วนหนึ่งของความผิดของการกระทั่งก่อให้เกิด
ความเสียหาย มีรายละเอียด ดังนี ้

(1)  ความผิด (Fault) ความผิดไม่ใช่เรื่องของการกระท าแต่เป็นสภาพ
จิตใจความรู้สึกของผู้กระท าละเมิด โดยเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ที่จะรับรู้ว่าการกระท า
ของตนเองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นได้ หากกระท าหรือละเว้นการกระท า จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการที่จะปูองกัน ความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย โดยรู้อยู่ในตนเองว่าจะ
เกิดความเสียหายก็จะถือว่าเป็นความผิดผู้ที่กระท าละเมิดก็ต้องรับผิดชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย79 

(2)  ความสัมพันธ์กันของเหตุและผล (Causation) คือ ความผิดจาก 
การกระท าของผู้กระท าละเมิดสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายที่ได้รับ80 โดยต้องพิสูจน์
ให้ทราบได้ว่าการกระท าของผู้กระท าละเมิดเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 

(3)  ความเสียหาย (Injury) เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและแน่นอน 
เป็นผลใกล้ชิดหรือไม่ไกลเกินต่อการกระท าของผู้กระท าละเมิด ไม่ว่าความเสียหายจะสามารถตีเป็น
จ านวนเงินได้หรือไม่ได้ หรือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ได้ 

2)  ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) 
ความรับผิดเด็ดขาดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลอาจต้องรับผิดการละเมิด 

แม้จะไม่ได้มีการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยไม่ค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจ โดย
ความรับผิดเด็ดขาดผู้กระท าละเมิดไม่จ าเป็นต้องมีความผิด เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นและทราบว่า
ผู้ใดเป็นผู้กระท าก็ควรถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าละเมิด ไม่ว่าการกระท านั้นจะถูกหรือผิดกฎหมาย 
เพราะเชื่อว่าการกระท าใดๆ ย่อมถือเป็นความเสี่ยงภัย อาจเกิดได้ทั้งผลดีและผลร้ายผู้กระท าที่ได้
กระท าลงไปย่อมเป็นการเสี่ยงภัยอย่างหนึ่ง ผู้กระท าย่อมต้องยอมรับผลแห่งการกระท านั้นๆ โดยต้อง
ยอมรับต่อความเสียหายนั้น81 
                                                                                                                                                                          

78 สายสุดา นิงสานนท์, ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้า 41. 

79 อนันต์ จันทรโอภากร, โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายลักษณะละเมิด (กรุงเทพฯ: พีเคพริ้นติ้ง
เฮาส์, 2531), หน้า 98. 

80 สุษม ศุภนิตย์, ค าอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ ์(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), 
หน้า 37. 

81 จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพค์รั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เดือนตุลา, 2553), หน้า 105. 
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2.4.2.2  ความรับผิดทางแพ่ง 
ความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระท าความผิด (Fault)  คือมีการกระท า

โดยเจตนาจงใจหรือประมาทจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยหลักไม่มีความรับผิดหากไม่มี
ความผิด ซึ่งหลักดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา โดยแยกพิจารณาว่า
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยเป็นการกระท าที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการกระท าดังกล่าวจะก่อให้เกิดความผิดเพ่ือละเมิด (Delictual Liability)82 

2.4.2.3  หลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่ง83 
การที่การกระท าจะก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ

เป็นอันตราย การกระท าดังกล่าวจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1)  เป็นการกระท าที่ต้องรู้ส านึก คือ ผู้กระท าการที่ต้องรับผิดทางกฎหมาย  

จะต้องกระท าการขณะที่รู้ว่าตนก าลังท าอะไรอยู่ 
2)  ต้องมีความผิดคือเป็นการกระท าที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ เนื่องจาก

ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นองค์ประกอบทางจิตใจของผู้กระท าที่จะสามารถบอกได้ว่าการ
กระท าของผู้กระท าเป็นความผิด 

3)  ต้องมีความเสียหาย คือ ผู้กระท าต้องกระท าการโดยรู้ส านึกและมีความ
เสียหายเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดจากการฝุาฝืนหน้าที่หรือการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ สิทธิ หรือทรัพย์สิน เป็นต้น 

4)  ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างการกระท าและผลที่เกดิ กล่าวคือ ความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นผลที่มาจากการกระท าของผู้กระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจาก
การจะให้บุคคลใดต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากตัว
ผู้กระท าเอง 

5)  ต้องมีการรับรองสิทธิของผู้เสียหายไว้ในกฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายที่มี
การก าหนดชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นๆ 
โดยเป็นมุ่งที่จะเยียวยาและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 

6)  ผู้กระท าความผิดต้องรับผิด ในกรณีความรับผิดที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย คือ ผู้กระท าต้องรับผิดเพื่อละเมิด ด้วยการเยียวยาผู้เสียหายจากการ
กระท าผิดโดยละเมิดของตน เช่น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ความ
                                                            

82 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, ค าอธิบายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้, 
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2557), หน้า 23 

83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-26. 
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เสียหายเกิดต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ การคืนทรัพย์ หรือชดใช้ราคาทรัพย์ในกรณีความเสียหายเกิด
แก่ตัวทรัพย์ เป็นต้น 

2.4.2.4  ประเภทความรับผิดทางแพ่ง 
ประเภทของความรับผิดในทางแพ่งน้ันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทของความรับผิด

ด้วยกันคือ 1. ความรับผิดตามสัญญา 2. ความรับผิดก่อนสัญญา และ 3. ความรับผิดเพื่อละเมิด โดย
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้เขียนจะกล่าวเฉพาะประเภทความรับผิดเพื่อละเมิดเนื่องจากเป็นการรับผิดที่
เกี่ยวข้องโดยตรงจากการกระท าเพื่อละเมิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 

ความรับผิดเพื่อละเมิด คือความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ จนการกระท าของผู้กระท านั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
อื่น โดยเมื่อผู้กระท าการได้กระท าการในขณะที่รู้ส านึกในการกระท าของตน โดยเป็นกระท าโดยจงใจ 
รู้ว่าสิ่งที่ตนได้กระท านั้นย่อมจะท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือกระท าการโดยความไม่ใช้
ความระมัดระวังที่เพียงพอและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การ
กระท าดังกล่าวย่อมท าให้เกิดผลหรือหนี้ตามกฎหมาย  และตามกฎหมายได้ก าหนดไว้ ว่าให้บุคคล
ผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดต่อบุคคลอื่น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย 
 

2.4.3  แนวคิดความรับผิดของผู้เลี้ยงสุนัขจากความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 

การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายเป็นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทุกๆ คน ตราบใดที่
การเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงไม่ได้เป็นการรุกล้ า หรือละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อย่างที่
ทราบกันดีว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจ มีหลากหลายสายพันธุ์ มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขด้วยความเข้าใจและมีความรับผิดชอบ
สามารถที่จะควบคุมสุนัขของตนไม่ให้ก่อปัญหารบกวนผู้อื่นได้ย่อมไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผู้อื่นจาก
การเลี้ยงสุนัขของตน แต่ก็มีไม่น้อยที่พบว่าผู้เลี้ยงขาดความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัข ไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัขได้ ปล่อยสุนัขให้ไปสร้างความเดือดร้อน ร าคาญใจให้แก่บุคคลอื่น 
ในบางครั้งอาจเกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน และที่พบได้บ่อยคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งการที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมสุนัขที่ตนเลี้ยงได้ก็จะเกิดเป็นการ
กระท าละเมิดต่อบุคคลอื่น ซึ่งจะมีความรับผิดทางละเมิดทางกฎหมายตามมา ผู้เลี้ยงสุนัขจึงต้องรับผิด
จากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
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2.4.4  ฐานความคิดความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ 
ในกรณีที่การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น

อันตรายไม่สามารถดูแลและควบคุมดูแลสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายของตนเลี้ยงได้ เลี้ยงสุนัขโดย
ปล่อยปละละเลย ปล่อยให้สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายสามารถออกไปจากสถานที่เลี้ยงไปก่อ
ปัญหาสร้างความเดือนร้อน เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่น ทางกฎหมายย่อม
ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือผู้รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายไว้ดูแลแทนเจ้าของต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่เกิดขึ้น หากไม่ใช้หลักการสันนิษฐานเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย หรือผู้รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทนเจ้าของ ต่างย่อมสามารถอ้างได้ว่าเป็น
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น เป็นการกระท าที่เกิดจากสุนัขไม่ใช่เป็นการ
กระท าโดยตรงจากเจ้าของสุนัข หรือผู้ดูแลแทน ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็จะไม่ได้รับการเยียวยาชดใช้
ค่าสินไหม ความรับผิดของผู้เลี้ยงสุนัขจึงเป็นไปตามความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย โดยมี
ฐานความคิดความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ ดังนี ้

1. ตามหลักผู้ได้รับประโยชน์ใดๆ จากสัตว์ย่อมต้องรับผิด ผู้ที่ได้รับประโยชนใ์ดๆ จากสัตว์ 
ย่อมต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ด้วย เนื่องจากสุนัขมีประโยชน์กับมนุษย์มากมายไม่ว่า
จะเป็นเพื่อน เฝูายาม ล่าสัตว์ หรือต้อนสัตว์ แต่สุนัขทุกสายพันธุ์มีสัญชาตญาณนักล่าอยู่ในตัว ผู้เลี้ยง
ที่ไม่สามารถควบคุมสุนัขของตนได้ จนสุนัขของตนไปกัดท าร้ายผู้อื่น กัดสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น หรือสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ผู้เลี้ยงที่ได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขก็ควรเป็นผู้รับชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสุนัข 

2. ในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่มีความดุร้าย จนบางครั้งเจ้าของหรือผู้ดูแล 
แทนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมดุร้ายของสุนัขได้ ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับสันนิษฐานไว้แล้วว่า เจ้าของสุนัข
หรือผู้รับสุนัขไว้ดูและแทนควรรับรู้ได้ถึงการพัฒนาและการแสดงพฤติกรรมของสุนัขนั้น จึงควรมีการ
ปูองกันและแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา 

3. ตามกฎหมายเจ้าของหรือผู้ดูแลแทนมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลและควบคุมสุนัข84 
ในทางกฎหมายเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือผู้ที่รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายไว้ดูแลแทนเจ้าของสุนัขในขณะที่สุนัขไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้เลี้ยง มีหน้าที่ที่ต้อง
ดูแลสุนัขให้อยู่ในความควบคุม ไม่ให้สุนัขนั้นสามารถมีอิสระที่สามารถออกสถานที่เลี้ยงไปสร้างความ
เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ 

                                                            
84 เรื่องเดียวกัน, หน้า 263. 
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2.4.5  หลักเกณฑ์ความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ

เป็นอันตราย 
เกณฑ์ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ตาม

บทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทย ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 433 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์85 โดยหากพิจารณาเกณฑ์ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตราย จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 บัญญัติไว้ว่า การที่
เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือผู้ที่รับดูแลสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทน
เจ้าของสุนัข ต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้น ต้องเข้า
หลักเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้  

1. ความเสียหายที่เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
ต้องเกิดแก่บุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ  

2. สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้นต้องมีเจ้าของโดยกรรมสิทธิ์ ตามนิตินัย และมี
เจ้าของตามพฤตินัย คือ สุนัขได้รับการดูแลจากเจ้าของ และ  

3. เจ้าของสุนัขหรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนนั้นต้องไม่มีความผิดโดยการใช้สุนัขเป็นเครื่องมือ
ในการกระท าละเมิด  

หากเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือผู้รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้
ดูแลแทนเจ้าของสุนัขสุนัขมีความผิด ความผิดจะเปลี่ยนเป็นเข้าบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 แทนโดยที่เจ้าของสุนัขหรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนต้องรับผิดละเมิดของตนเอง86 
โดยความเสียหายที่ผู้เลี้ยงสุนัขหรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนต้องรับผิดนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสุนัขโดยตรงอยู่นอกการบังคับหรือตามค าสั่งของคน คือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้น เป็นผลที่เกิดจากการกระท าของสุนัข
เองโดยตรง โดยการกระท าของสุนัขไม่ได้เกิดจากการออกค าสั่งหรือควบคุมจากเจ้าของสุนัขหรือผู้รับ
สุนัขไว้ดูแลแทนเจ้าของ และ 

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสุนัขมีส่วน คือความเสียหายจากสุนัขที่ท าภายใต้ค าสั่งหรือ
การควบคุมของคนนั่นเอง คือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้น 
เป็นผลที่เกิดจากการกระท าของสุนัขที่อยู่ภายใต้ค าสั่งหรือการควบคุมของเจ้าของสุนัขหรือผู้รับสุนัข
ไว้ดูแลแทนเจ้าของ 
                                                            

85 มาตรา 433 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ.ศ.2540) 
86 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, เรื่องเดิม, หน้า 264–265. 
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2.4.6  บุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น

อันตราย 
กฎหมายได้ก าหนดบุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่

อาจเป็นอันตรายไว้ 2 ประเภทบุคคลคือ เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายและ ผู้ที่รับสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทน โดยบุคคลทั้งสองกลุ่มเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแล ควบคุมสุนัข
และมีใกล้ชิดกับสุนัขมากที่สุด กฎหมายย่อมสันนิษฐานว่าบุคคลดังกล่าวบกพร่องในการดูแลและ
ควบคุมสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยบุคคลทั้งสองกลุ่มจะไม่สามารถรับผิดพร้อมกันได้ เนื่องจาก
ขณะที่สุนัขก่อความเสียหายสุนัขต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เท่านั้น ผู้เสียหายจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลทั้งสองกลุ่มได้ในคราว
เดียวกัน โดยความหมายของบุคคลทั้งสองกลุ่มมีความหมาย ดังน้ี 

2.4.6.1  เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
ได้มีนักกฎหมายหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของเจ้าของสุนัขไว้แตกต่างกันมากมาย 

ดังนี ้
ท่านศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร ได้ให้ความหมายของเจ้าของสัตว์ไว้ว่า สัตว์ได้

มีชีวิตและเจริญเติบโตได้รับการดูแลให้ข้าวให้น้ าในบ้านใด คนนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัตว์นั้น87  
ท่านศาสตราจารย์ จิตติ ติงศ์ภัทิย์ ได้ให้ความหมายของเจ้าของสัตว์ไว้ว่า บุคคลผู้ที่

ถือกรรมสิทธิ์สัตว์ตามกฎหมาย แม้จะไม่ได้ครอบครองสัตว์นั้นอยู่ก็ตาม88  
ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ได้ให้ความหมายของเจ้าของสัตว์ไว้ว่า 

เจ้าของสัตว์คือผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในสัตว์ที่ก่อความเสียหายตามกฎหมาย ถึงแม้สัตว์นั้นในขณะก่อความ
เสียหายจะอยู่กับเจ้าของ หรือหนีหายไป หากเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่ได้มีผู้รับดูแลสัตว์แทนใน
ขณะนั้น ผู้เป็นเจ้าของก็ต้องรับผิดจากความเสียหายนั้นเสมอ89 แต่หากพิจารณาความหมายจาก
เจ้าของสัตว์จากกฎหมายพิเศษอื่น เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
การปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 ได้ระบุความหมายเจ้าของสุนัขไว้โดยให้รวมถึงผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ที่ให้
อาหารสุนัขเป็นประจ าด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่าเจ้าของสุนัขจึงหมายถึง ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในสุนัขอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่ครอบครองสุนัขโดยการแสดงตนตามพฤตินัยดูแลสุนัขในด้านที่อยู่อาศัย  
                                                            

87 จิ๊ด เศรษฐบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 217-218. 
88 จิตติ ติงศ์ภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 2, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2526), หนา้ 272. 
89 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, เรื่องเดิม, หน้า 265. 
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การให้อาหารแก่สุนัขเป็นประจ า ความเสียหายที่เกิดจากสุนัขจะเกิดขึ้นในระหว่างอยู่หรือไม่อยู่กับ
เจ้าของก็ตาม เจ้าของสุนัขก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น เพราะอ านาจในการควบคุมดูแลสุนัข
ยังอยู่กับเจ้าของสุนัข หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอ่ืน หากเป็นเพียงการให้อาหารด้วยความเมตตาสงสาร
ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะครอบครองหรือถือเอาสุนัขเป็นของตนเองก็ไม่สามารถมาตีความว่าเป็น
เจ้าของสุนัขได ้

2.4.6.2  ผู้รับสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทนเจ้าของ 
ความหมายของผู้ที่รับสัตว์ไว้ดูแลแทนเจ้าของก็ได้มีนักกฎหมายหลายท่านเช่นกันที่ได้

ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ เห็นว่า การรับเลี้ยงดูแลแทนต้องมา

จากการได้รับมอบหมายที่ชัดเจน เช่น ตามสัญญาเช่า การยืม การรับฝาก โดยมีการท าหน้าที่ในการ
ดูแลเป็นส าคัญ ซึ่งจะเป็นการลดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ลงไป90 

ท่านอาจารย์พจน์ ปุษปาคม เห็นว่า ผู้รับเลี้ยงหรือรับเพื่อการรักษา ต้องเป็นผู้
รับภาระในการเลี้ยงดูและรักษาสัตว์แทนผู้ที่เป็นเจ้าของ โดยสัตว์จะถูกตัดขาดจากเจ้าของในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยตกลงจะรับเลี้ยงสัตว์แทน อาจด้วยสัญญาเช่ายืม สัญญาเช่าทรัพย์ เป็นต้น91 

ท่านศาสตราจารย์ จิตติ ติงศ์ภัทิย์ เห็นว่าผู้รับเลี้ยงหรือรับรักษาต้องอยู่ในลักษณะที่
สามารถกระท าการควบคุมหรือบังคับสัตว์ได้ โดยไม่ได้หมายความว่าต้องยึดถือสัตว์นั้นอยู่ในมือ
เท่านั้น92 

จากการก าหนดความหมายของผู้รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทน
เจ้าของ จากค านิยามความหมายของนักกฎหมายหลายท่านนั้น ท าให้สามารถสรุปความหมายและ
จ ากัดความของค าว่า ผู้รับสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทนเจ้าของ หมายถึง บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลสุนัข โดยอยู่ในสถานะที่สามารถกระท าการควบคุมสุนัขได้ โดยผู้ดูแลสุนัขแทนไม่
จ าเป็นต้องได้รับประโยชน์จากสุนัข หรือค่าตอบแทนจากเจ้าของสุนัข และหากสุนัขสร้างความ
เสียหายขณะที่สุนัขอยู่ในการดูแลของผู้รับดูแลแทน ผู้ดูแลสุนัขแทนย่อมต้องเป็นผู้รับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
 

                                                            
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 273. 
91 พจน์ ปุษปาคม, ค าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด 

(กรุงเทพฯ: แสงทองการพิมพ์, 2523), หน้า 391. 
92 จิตติ ติงศ์ภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 273. 
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2.4.7  เหตุยกเว้นความรับผิดจากความเสยีหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพนัธุ์ทีอ่าจ

เป็นอนัตราย 
แม้ความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายให้ใช้ข้อสันนิษฐานว่าเจ้าของสุนัข หรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดในความ
เสียหายที่เกิดจากสุนัข โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจากความ
สูญเสียทั้งทางกายหรือทรัพย์สิน แต่ข้อสันนิษฐานก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่เจ้าของสุนัขหรือผู้รับ
สุนัขไว้ดูแลแทน จะสามารถพิสูจน์และหักล้างได้โดยเหตุดังนี ้

1.  เจ้าของสุนัขหรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนน้ันได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงและ 
ดูแลสุนัขแล้ว โดยพิจารณาจากความระมัดระวังตามสายพันธุ์และลักษณะนิสัยของสุนัข โดยในกรณีนี้
ถือเป็นการพิจารณาตามเหตุภายในของสุนัขคือ ตามชนิด สายพันธุ์ และนิสัยตามธรรมชาติของสุนัข 
เช่น การล่ามโซ่ สวมตะกร้อครอบปาก ติดปูายเตือน โดยต้องท าการพิจารณาเป็นกรณีๆ  ไป93 หรือ
การพิจารณาพิสูจน์หักล้างโดยเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ภายนอก คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ
ไม่ได้เป็นไปตามการเลี้ยงดูตามสถานภาพการเลี้ยงดูตามปกติของสุนัข ในขณะที่สุนัขก่อความเสียหาย
ซึ่งหากในสถานการณ์ปกติสุนัขจะไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวนี้ โดยผู้รับผิดต้องพิสูจน์ว่าในเหตุการณ์
นั้นตนได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากกว่าปกติแล้ว94 

2.  ความเสียหายนั้นย่อมต้องเกิดขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น แม้จะไม่ได้มกีาร 
บัญญัติไว้ในมาตรา 433 ในเรื่องของเหตุสุดวิสัย แต่ใช้ถ้อยค าว่า “ความเสียหายย่อมเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้
ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น” แต่โดยเนื้อหาสาระก็ไม่แตกต่างกับเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 895 ดังนั้น
ผู้รับผิดสามารถน าหลักเหตุสุดวิสัยมาปรับใช้เป็นข้อต่อสู้เพื่อยกเว้นความผิดได้ โดยเหตุสุดวิสัยอาจมา
จากเหตุการณ์ธรรมชาติหรือความเสียหายที่มาจากความผิดของผู้เสียหายเองที่อยู่นอกการควบคุม
ของเจ้าของสุนัขหรือผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน96 

                                                            
93 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, เรื่องเดิม, หน้า 268. 
94 ชุบ ชัยฤทธิไกร, “ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์,” วารสารทนายความ 22 (ตุลาคม- 

พฤศจิกายน 2535): 23. 
95 มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ.ศ.2540) 
96 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, เรื่องเดิม, หน้า 269. 



บทที่  3  
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ 
ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการกระท า

การใดๆ ได้อย่างอิสระตราบใดที่การกระท าดังกล่าวนั้น ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยสิทธิและเสรีภาพนี้ย่อมรวมถึงสิทธิของประชาชนในการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญ ในการใช้สิทธิและเสรีภาพใน
การเลี้ยงดูสุนัขของตนได้อย่างอิสระ หากไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายมหาชนอันหมายถึง รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดได้บัญญัติและให้การรับรองและคุ้มครองบุคคลในการที่จะสามารถกระท าการหรือไม่
กระท าการใดๆ การให้อ านาจดังกล่าวจึงเป็นการก่อให้เกิดสิทธิของตน และสามารถที่จะเรียกร้อง
ไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ97 
 

3.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายใน
ประเทศไทย 

 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ใน
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะ จากการศึกษาพบว่ามีกฎหมายใน
ล าดับพระราชบัญญัติ กฎหมายล าดับรอง และข้อบัญญัติ ที่มีบางบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขอยู่ด้วยกันหลายฉบับ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ทั้งโดยตรง และเพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น โดยในบทนี้จะมุ่งศึกษากฎหมายที่มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องเฉพาะกับการเลี้ยงสุนัข 
 
                                                            

97 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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3.1.1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3.1.1.1  ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 433 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์จะปรากฏอยู่ในมาตรา 

433 ซึ่งเป็นมาตราทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลในด้านความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ 
รวมทั้งการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าของสัตว์ที่ก่อความเสียหายให้กับบุคคลอื่น
โดยความหมายของสัตว์ตามมาตรา 433 ให้รวมถึงสัตว์ทุกชนิดที่มีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงใน
บ้านหรือสัตว์ปุาที่มีเจ้าของ ซึ่งตามมาตรา 433 ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสัตว์
หรือบุคคลผู้รับดูแลแทนเจ้าของ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท าของสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือ
ผู้รับดูแลแทนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับฝุายที่ได้รับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัตว์ เว้น
แต่จะสามารถพิสูจน์ตนได้ว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลแทนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงรักษา
ตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์ หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งที่ได้
ใช้ความระมัดระวังแล้ว โดยบุคคลผู้รับผิดชอบจะสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเอาแก่บุคคลที่เร้าหรือยั่วยุสัตว์
นั้นได้ 

ผู้ที่ต้องรับผิดมาตรา 433 จึงไดห้มายความถึงเจ้าของสัตว์หรือผู้รับดูแลแทน โดยตาม
กฎหมายให้หมายถึงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ว่าขณะที่สัตว์ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
สัตว์นั้นได้อยู่ในความดูแลของบุคคลใด เจ้าของสัตว์หรือผู้ดูแลแทน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์จึง
ไม่ได้หมายถึงสัตว์กระท าการละเมิดต่อบุคคลอื่น แต่เป็นเรื่องที่ว่าสัตว์ที่มีเจ้าของได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายและกฎหมายก าหนดให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ดูแลแทนจะต้องรับผิดตามหลักการความรับผิด
เด็ดขาด (Strict Liability) โดยที่ผู้รับผิดไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
โดยมาตรา 433 ได้มีข้อยกเว้นความรับผิดไว้ด้วยกัน 2 กรณีคือ 

1)  เจ้าของสัตว์ หรือผู้ดูแลแทนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การ 
ดูแลสัตว์นั้นตาม ชนิด (Species) และ วิสัย (Nature) ของสัตว์นั้นๆ แล้ว เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิด
ย่อมมีความต้องการด้านการเลี้ยงดู และความต้องการในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน การเลี้ยงสัตว์จึงไม่
สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันในการเลี้ยงสัตว์ที่ต่างชนิดกันได้ เช่น การเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากวิสัย
หรือพฤติกรรม ตามธรรมชาติของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายโดยวิสัยย่อมมีความดุร้ายและก้าวร้าวซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นได้มากกว่า
สุนัขทั่วไป แต่หากผู้เลี้ยงหรือผู้ดูแลแทนได้ใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยงดูสุนัขตามสมควรแก่ชนิด
และวิสัยของสุนัขแล้ว แม้สัตว์นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเจ้าของสัตว์หรือผู้ดูแลแทนไม่
จ าเป็นต้องรับผิดนั้น 
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2)  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้ดูแลแทนจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้

ว่า ถึงแม้หากตนจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีตามชนิดและวิสัยของสัตว์ชนิดนั้นๆ แล้วก็ตาม ความ
เสียหายนั้นย่อมต้องเกิดขึ้นอยู่นั่นเอง 

3.1.1.2  ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาท

เลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ด ีอนามัยก็ดี เสรีภาพ
ก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
การนั้น” โดยบทบัญญัติมาตรา 420 เป็นหลักความผิดที่อยู่บนหลักละเมิดทั่วไป98 โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการวินิจฉัยดังน้ี 

1)  ผู้กระท าได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
การกระท า คือ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก และการกระท าไม่รู้

ส านึก ไม่รู้ผิดชอบ เช่น ละเมอ วิกลจริต ไร้เดียงสา จะไม่ถือว่าเป็นการกระท าตามกฎหมาย 99 โดย
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นสิ่งที่จะสามารถแยกความรับผิดละเมิดธรรมดา กับ 
ความรับผิดเด็ดขาด เนื่องจากความรับผิดเด็ดขาดไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจ100 

จงใจ หมายถึง การรู้ได้ถึงผลและความเสียหายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จาก
การกระท าของตน โดยมีความประสงค์ต่อผลและความเสียหายเท่าน้ัน ถ้าไม่ได้ประสงค์ต่อผลอาจเป็น
เพียงแค่ประมาทเลินเล่อ101 โดยการประมาทเลินเล่อ คือการกระท าที่ไม่จงใจกระท า แต่ใช้ความ
ระมัดระวังไม่เพียงพอตามสมควรแก่สถานการณ์ โดยการจะวินิจฉัยว่าผู้กระท าความเสียหายนั้นเกิด
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อยังต้องค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมในขณะที่เกิดเหตุ
ประกอบด้วย102 

 
                                                            

98 ดรุพร ปิงสุทธวิงศ์, ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย
อันมีที่ประสงค์จะปกป้องบคุคลอื่น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 21. 

99 จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 177. 
100 ดรุพร ปิงสุทธวิงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
101 ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลกัษณะละเมิดและ

หลักกฎหมายละเมิด เรื่องข้อสันนิษฐานความผิดของกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: นิติ
บรรณาการ, 2548), หน้า 9. 

102 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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2)  การกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ความผิดตามกฎหมายในมาตรา 420 คือ ผู้กระท าได้กระท าความผิดก่อ

ความเสียหายต่อสิทธิเด็ดขาดของผู้อื่น คือ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใด
ของบุคคลอื่น โดยที่ผู้กระท าไม่มีสิทธิที่จะกระท าและไม่มีข้อแก้ตัวตามกฎหมายให้ท าได้103 

การกระท าโดยผิดกฎหมาย หมายถึง ถ้าผู้กระท ากระท าการล่วงสิทธิโดย
ผิดหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเคารพสิทธินั้น  แต่หากเป็นการกระท าที่กฎหมายได้ให้อ านาจและ
หน้าที่ การกระท าก็จะไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย104 

3)  การกระท าก่อให้เกิดความเสียหาย 
ความรับผิดทางละเมิดจะมีขึ้นได้ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วย ถ้ายังไม่มี

ความเสียหายถึงแม้จะมีการกระท าโดยจงใจหรือแม้แต่ประมาทเลินเล่อและการกระท ามีความผิดตาม
กฎหมายก็ยังไม่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด มาตรา 420 จึงบัญญัติว่าต้องเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น ความเสียหายจึงมีมูลความผิดฐานละเมิด 
โดยความเสียหายอาจจะสามารถค านวณเป็นจ านวนเงินได้หรือค านวณไม่ได้ก็ได้105 

4)  ความสัมพันธ์ของการกระท าและผล 
เกณฑ์สุดท้ายในการวินิจฉัยความรับผิดโดยละเมิดนั่นคือ ความเสียหาย

จะต้องมาจากการกระท าละเมิดของผู้กระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยหากไม่มีการกระท าความ
เสียหายก็ย่อมไม่เกิด ดังนั้นผู้ที่กระท าละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจึงต้องเป็นผู้รับผิด 

 
3.1.2  ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 บัญญัติว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละ

ละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยล าพังในประการที่อาจท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ106 เจ้าของสุนัขหรือผู้ดูแลแทน
หากไม่มีการควบคุมสุนัขได้ดี ปล่อยให้สุนัขไปท าร้ายร่างกาย ทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใดให้แก่บุคคลอื่น เจ้าของสุนัขหรือผู้ดูแลแทนย่อมจะต้องรับโทษทางอาญาในฐานที่เลี้ยงดูสุนัข
โดยประมาท และยังต้องชดใช่ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย 

                                                            
103 ดรพุร ปิงสุทธวิงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 24. 
104 พจน์ ปุษปาคม, เรื่องเดิม, หน้า 43. 
105 ดรุพร ปิงสุทธวิงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
106 มาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ.2540) 
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โดยสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายย่อมมีสัญชาตญาณและพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและดุร้าย

มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป การเลี้ยงดูสุนัขโดยปล่อยปละละเลย คือการที่ไม่ดูแลสุนัขโดยปล่อยสุนัข
ให้สามารถไปไหนก็ได้ตามล าพังโดยปราศจากผู้ควบคุมสุนัขนั้น107 ซึ่งอาจไปสร้างความเสียหายให้กับ
บุคคลอื่นได้ ในทางกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุความหมายของสัตว์ดุ หรือสัตว์ร้ายไว้ชัดเจน การจะ
พิจารณาว่าความเสียหายจากสัตว์ตามกฎหมายอาญาว่าเป็นสัตว์ดุ หรือสัตว์ร้ายหรือไม่นั้นจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบความรับผิดของกฎหมายอาญา 

 
3.1.3  พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ในการดูแลในทางสาธารณสุขในด้านต่างๆ ตามความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อน ามาปรับใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการ
สาธารณสุขมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขจะอยู่ในหมวด 6 การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ยังให้อ านาจ
กับราชการในส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถออกข้อก าหนดท้องถิ่นในกิจการที่ท้องถิ่นต้องการการควบคุม
ตามมาตรา 32108 ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีท้องถิ่นในหลายพื้นที่ที่มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการ และการใช้ชีวิตของประชาชนใน
แต่ละพื้นที ่
 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย คือ มาตรา 25 (1) บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นเหตุ
ร าคาญ (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ109 หากพิจารณาตามสิทธิส่วนบุคคล บุคคลย่อมีสิทธิและเสรีภาพในการเลี้ยงดู
สุนัขได้ตามจ านวนที่ตนต้องการแต่จ าเป็นต้องให้การดูรักษาสุนัขเหล่านั้นไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สุขอนามัยของบุคคลอื่นและผู้เลี้ยงเอง ตามบทบัญญัตินี้ 

                                                            
107 จิตติ ติงศ์ภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคที่ 2 ตอนที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา, 2543), หน้า 28. 
108 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ.2535) 
109 มาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ.2535) 
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 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในหมวดที่ 6 การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามมาตรา 29 เป็นมาตราที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถก าหนด
เขตหรือพื้นที่ให้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด หรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือ
เขตที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์บางประเภท จ าเป็นต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้มาตรการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิต การด ารงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือตามลักษณะภูมิภาค ประเภทสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่นั้นๆ เพื่อปูองกัน
อันตรายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น หากเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนอยู่พลุกพล่านเป็นจ านวน
มาก  หากมีการน าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายออกมาในพื้นที่ดังกล่าว สุนัขอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชนได้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมีบทบัญญัติมาตรการเด็ดขาดห้ามน าสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตรายออกมาเลยเพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือหากมีการน าสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายออกมาในสถานที่สาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องมีผู้
ควบคุมสุนัขอยู่ด้วยตลอด มีอุปกรณ์ที่ให้ในการควบคุมและปูองกันการเกิดอันตราย เช่น สายจูง หรือ
ตะกร้อครอบปาก เป็นต้น เพื่อปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  
 มาตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้มีการให้อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้สามารถกักสัตว์ที่พนักงานท้องถิ่นพบในที่หรือทางสาธารณะ โดยสามารถกักสัตว์
ดังกล่าวไว้ได้อย่างน้อยสามสิบวัน หากพ้นก าหนดไม่มีผู้มาแสดงตนหรือหลักฐานว่าตนเป็นเจ้าของ
สัตว์นั้นเพื่อรับกลับ สัตว์นั้นย่อมตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากการกักสัตว์ดังกล่าว อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์อื่นหรือสัตว์นั้นเอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลสัตว์ที่ถูกกักไว้ เจ้า
พนักงานจะสามารถน าสัตว์ขายทอดตลาดได้ตามแต่กรณี หรือในกรณีที่หากพบว่าสัตว์นั้นมีโรคติดต่อ
อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้ เจ้าพนักงานก็จะสามารถใช้อ านาจในการท าลายสัตว์หรือ
จัดการตามสมควรได้ โดยทั้งนี้หากเจ้าของสัตว์มารับสัตว์ของตนคืนภายในเวลาที่ก าหนดเจ้าของสัตว์
จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลสัตว์นั้นตามจริง  
 ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การออกข้อบัญญัติด้านท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ รวมทั้งการแก้ปัญหาสัตว์ที่
หลุดออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะจึงท าให้เกิดข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นออกมามากมาย และมาตรการที่
พบในการเลี้ยงสุนัขหรือเพื่อลดปัญหาสุนัขถูกปล่อย ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
จึงมีข้อบัญญัติเกิดขึ้นเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข เช่น ขึ้นทะเบียนสุนัข การฝังไมโครชิป 
การท าประวัติสุนัข เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถจัดการควบคุมการเลี้ยงสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
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3.1.4  พระราชบญัญัติป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดภิาพสตัว์ พ.ศ.2557 

 วัตถุประสงค์พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 
เนื่องด้วยเห็นว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก รวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
สิ่งแวดล้อม สัตว์จึงควรได้รับความคุ้มครองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะจากการถูกทารุณกรรม เจ้าของที่น า
สัตว์มาเลี้ยงต้องเลี้ยงดูและปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมกับประเภท ชนิด และความ
ต้องการของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การใช้งานสัตว์ พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จึงได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้สัตว์รับความดูแลและคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม 
 พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ์พ.ศ.2557 ไดม้ีการก าหนด
ความหมายของค าว่า สัตว์ ให้หมายความว่า สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน เพื่อใช้งาน เพื่อเป็น
พาหนะ เพื่อใช้เป็นเพื่อน เพื่อเป็นอาหาร เพ่ือใช้ในการแสดง หรือเพื่อใช้ในการอื่นใด โดยทั้งนี้ไม่ว่าจะ
มีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม โดยให้หมายรวมถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด110ซึ่งสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายก็คือสัตว์ในตามความหมายตามพระราชบัญญัติปูองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 โดยข้อบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โดยตรงกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายจะพบบัญญัติอยู่ในหมวด 6 การจัดสวัสดิภาพสัตว ์
แห่งพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ดังนี ้
 มาตรา 22 ได้บัญญัติให้เจ้าของสัตว์จะต้องด าเนินการเลี้ยงและดูแลสัตว์ของตนให้เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยจะต้องดูแลสัตว์โดยตรงค านึงถึงชนิด 
ประเภท ลักษณะ อายุ และสภาพของสัตว์นั้นๆ111 ซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ย่อมต้องท าการศึกษาถึงลักษณะสายพันธุ์ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม ความเป็นอยู่ หรือความต้องการ
พิเศษที่นอกเหนือจากสุนัขพันธุ์อื่น โดยสุนัขต้องได้รับการเลี้ยงดูให้ตรงต่อหลักการสวัสดิภาพสัตว์ทั้ง 
5 ด้านซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากผู้เลี้ยงสุนัขให้ความใส่ใจในการเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ย่อมท าให้สุนัขได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องสามารถลดการเกิด
ปัญหาจากการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้ 
 มาตรา 23 บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ละทิ้ง ปล่อยสัตว์ รวมถึงการกระท าการใดๆ ให้
สัตว์พ้นจากการดูแลของเจ้าของโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยไม่รวมไปถึงการโอนสิทธิครอบครอง

                                                            
110 พระราชบัญญตัิปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ.2557) 
111 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ.

2557) 
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ให้กับผู้ที่ต้องการน าสัตว์ไปดูแลแทน112 อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนั้นสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะ
มีแนวโน้มก่อปัญหาและสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทรัพย์สิน ได้มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป 
หากผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไม่ดูแลเอาใจใส่ปล่อยปละละเลย ทิ้งสุนัขเหล่านี้ออกมา
โดยขาดการดูแลและควบคุมอย่างถูกต้องย่อมก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่างๆ ตามมาอย่าง
แน่นอน พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 จึงเป็น
บทบัญญัติกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย รวมทั้ง
มาตรา 26 ยังก าหนดหน้าที่ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดูแลสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่
สัตว์ตามความเหมาะสม หากพบสัตว์ที่ถูกปล่อยละทิ้ง โดยไม่มีเจ้าของอีกด้วย ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติ
ทางกฎหมายอีกมาตราหน่ึงที่สามารถปูองกันความเสียหายแก่ประชาชน ที่เกิดจากสัตว์ที่ไม่มีผู้ดูแลอีก
ด้วย 
 

3.1.5  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 
 การประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
พุทธศักราช 2548 เป็นการก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร เพื่อการ
ดูแลรักษาความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการปูองกันอันตราย
หรือเหตุเดือดร้อนร าคาญอันอาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขได้ โดยการข้อบัญญัตินี้ ตราขึ้นโดยใช้อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 29  ซึ่งในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2548 มีบทบัญญัติบางประการที่เป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้กระท าการได้โดย
อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในที่นี้จะน าเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายเป็นหลัก เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข พุทธศักราช 2548 มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขหรือปล่อยสุนัขในที่สาธารณะโดยตรง 
รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขมากกว่ากฎหมายฉบับอื่น โดยข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ดังน้ี 

3.1.5.1  การจดทะเบียนสุนัข 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 

2548 ได้ก าหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องน าสุนัขไปจดทะเบียนที่ส านักงานเขตพื้นที่ หรือในสถานที่ที่ก าหนด 
เช่น กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมอนามัย โดยใบรับรองและค าขอจดทะเบียนเป็นไปตามที่ผู้ว่า
                                                            

112 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ.
2557) 
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ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด โดยต้องด าเนินการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยนับแต่วันที่สุนัขเกิด
หรือ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เลี้ยงน าสุนัขมาเลี้ยง โดยอาจมากระท าการจะทะเบียนด้วยตนเอง
หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมากระท าการแทนได้113 โดยผู้ที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท114 โดยการจดทะเบียนสุนัขตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนประกอบด้วยกัน 2 
ขั้นตอน115 

1)  ขั้นตอนที่ 1 คือ การท าเครื่องหมายที่สามารถระบุตัวของสุนัขได้อย่าง 
ถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป จากสัตวแพทย์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ส านักอนามัยหรือสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอนุญาต พร้อมทั้งออกใบรับรองการจดทะเบียน 

2)  เจ้าของสุนัขต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้แจ้งข้อมูล 
พนักงานบันทึกรายละเอียด รูปพรรณสัณฐานของสุนัข รายละเอียดเจ้าของสุนัข รหัสไมโครชิป 
สถานที่อยู่อาศัยของสุนัข พร้อมออกบัตรประจ าตัวให้แก่สุนัข โดยเจ้าของสุนัขต้องเตรียมเอกสารและ
หลักฐานส าหรับการด าเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้  โดยมี
รายละเอียด116 ดังนี ้

(1)  ใบรับรอง 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาขนเจ้าของสุนัข พร้อมรับรองส าเนา 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4)  หนังสือยินยอมให้สุนัขพักอาศัยจากเจ้าของบ้านที่สุนัขอาศัยอยู ่
(5)  หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี 

มีการระบุหมายเลขการผลิตวัคซีน และลงชื่อสัตวแพทย์ พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย ์

(6)  หนังสือรับรองการผ่าตัดท าหมันจากสัตวแพทย ์(ถ้ามี) 
(7)  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

  
                                                            

113 ข้อ 10, 11 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั 
(พ.ศ.2548) 

114 ข้อ 26 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) ประกอบมาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ.2535) 

115 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข (พ.ศ.2550) 
116 ข้อ 12 ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข      

(พ.ศ.2550) 
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ในกรณีที่มีการย้ายที่อยู่ของสุนัข บัตรประจ าตัวสุนัขสูญหาย หรือกรณีสุนัขท าร้ายคน

หรือพยายามที่จะท าร้ายคน เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ก าหนด เช่น กองสัตว
แพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย หรือสถานที่อื่นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดโดยในกรณี
ดังกล่าว เจ้าของสุนัขจะต้องด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 30 วัน เว้นแต่กรณีที่
สุนัขควบคุมพิเศษท าร้ายคน เจ้าของสุนัขควบคุมพิเศษต้องด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน 
กองสัตวแพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย หรือหน่วยงานที่ดูแลโดยไม่ชักช้า117 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขคนใหม่จะต้องมีหน้าที่
ในการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสุนัขภายใน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
มอบสุนัข โดยการเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจความถูกต้องและออก
บัตรประจ าตัวสุนัขใหม่ให้กับเจ้าของสุนัขคนใหม่แล้ว118โดยสถานที่ที่ผู้เลี้ยงสามารถน าสุนัขมารับการ
จดทะเบียน มีดังนี ้

1.  กองสัตวแพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่สุนัขอาศัยอยู ่
3.  สถานที่อื่นใดที่ส านักงานเขตพื้นที่ หรือกองสัตวแพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย

จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการ  
โดยเจ้าของสุนัขต้องน าสุนัขและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาท าเครื่องหมายระบุตัวสุนัข

อย่างถาวร โดยสามารถท าใบรับรองและรับบัตรประจ าตัวสุนัขได้ที่กองสัตวแพทย์ สาธารณสุข ส านัก
อนามัย หรือเจ้าของสุนัขสามารถน าใบรับรองที่ออกจากสัตวแพทย์อย่างถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่
ก าหนดไว้ในข้อ 12 มาขอจดทะเบียนและรับบัตรประจ าตัวสุนัขได้ที่ส านักงานเขตพื้นที่ หรือกองสัตว
แพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย โดยที่เจ้าของสุนัขไม่จ าเป็นต้องน าสุนัขมาด้วย 

ทั้งนี้หากตีความตามความหมาย “เจ้าของสุนัข” ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2548 ให้หมายความของค าว่าเจ้าของสุนัขนั้น
ให้รวมถึงผู้ที่ครอบครองสุนัข หรือผู้ที่ให้อาหารสุนัขเป็นประจ าอีกด้วย ผู้ที่ให้อาหารแก่สุนัขเป็น
ประจ าย่อมต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยการน าสุนัขไปขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน ซึ่งมาตรการ
ในการจดทะเบียนสุนัขนอกจากจะเป็นการก าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ เลี้ยงสุนัขแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์ในทางด้านสถิติฐานข้อมูลปริมาณจ านวนสุนัข การที่จะสามารถระบุตัวเจ้าของสุนัขในกรณี
                                                            

117 ข้อ 12 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข      
(พ.ศ.2548) 

118 ข้อ 14 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข (พ.ศ.
2548) 
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ที่สุนัขพลัดหลง หรือเจ้าของสุนัขเจตนาที่จะละเลยหรือทอดทิ้งสุนัข โดยสามารถน าสุนัขส่งคืนกลับสู่
เจ้าของ และให้ผู้ที่เจตนาทอดทิ้งสุนัขให้มารับผิดตามกฎหมายได้อีกด้วย 

3.1.5.2  การควบคุมการเลี้ยงสุนัข 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 

2548 ได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตที่มีการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข โดยก าหนด
มาตรการเบื้องต้นเอาไว้ 2 ประการด้วยกัน คือ 

1)  การห้ามไม่ให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
โดยให้หมายถึงการสละการครอบครองสุนัข และปล่อยสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ
ควบคุมโดยเด็ดขาด119 

2)  การห้ามมิให้เจ้าของสุนัข หรือผู้เลี้ยงสุนขั เลี้ยงสุนัขในพ้ืนที่สาธารณะ 
หรือในพื้นที่ของบคุคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม และอนุญาต120 

การควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย พบ
อยู่ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2548 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ข้อที่ 16 จะเป็นหลักเกณฑ์ที่เจ้าของสุนัขจะต้องปฏิบัติเมื่อมีการเลี้ยงสุนัข โดยเริ่ม
ตั้งแต่ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการเลี้ยงสุนัขคือเรื่องสถานที่เลี้ยงสุนัขจะต้องมีความเหมาะสมต่อ
การด ารงชีวิตของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบายอากาศ แสงสว่าง การระบายน้ า หรือการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล  

โดยในข้อที่ 16 (1) ได้ขยายความหมายของสถานที่เลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษเพิ่มเติมว่า
จะต้องเลี้ยงในสถานที่ที่สุนัขจะไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้ และต้องมีปูายเตือนที่สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนที่เตือนให้ระมัดระวังอีกด้วย  โดยผู้เลี้ยงสุนัขต้องควบคุมไม่ให้สุนัขออกจาก
สถานที่เลี้ยงดูโดยปราศจากการควบคุม ซึ่งในข้อนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายโดยตรง121 
                                                            

119 ข้อ 5, 8 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 

120 ข้อ 17 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 

121 ข้อ 16 (1), (2) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
(พ.ศ.2548) 
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ในการควบคุมสุนัขของผู้ที่เลี้ยงสุนัขยังต้องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเลี้ยง

สุนัขอีกหลายข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องควบคุมดูแลไม่ให้สุนัขของตนก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่
บุคคลอื่น เช่น การปล่อยให้สุนัขเห่าเสียงดังติดต่อกัน รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขที่ต้อง
รับผิดชอบให้การดูแลสุนัข โดยการรักษาความสะอาดสถานที่ที่เลี้ยงสุนัขไม่ให้หมักหมม เป็นแหล่งก่อ
เชื้อโรค รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ ความสะอาด อาหาร การมีผู้ดูแลสุนัขในช่วงที่เจ้าของสุนัขไม่
สามารถเลี้ยงสุนัขได้ และหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสุนัขเพื่อปูองกันอันตรายโรคที่สามารถ
ติดต่อระหว่างสุนัขกับคนได้ รวมถึงเมื่อสุนัขตายเจ้าของต้องด าเนินการจัดการกับศพของสุนัขให้
เหมาะสมถูกหลักอนามัย122 

ปัญหาที่พบในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะปัญหาการไม่ควบคุมสุนัข การปล่อยสุนัขให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสุนัข การที่ผู้เลี้ยงสุนัขปล่อยและทอดทิ้งสุนัข ท าให้มีบุคคลที่มีจิตใจเมตตาสงสารให้
อาหารสุนัขเร่ร่อนเป็นประจ า สุนัขท าร้ายบุคคลอื่น โดยปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสิ่ งที่กฎหมายฉบับนี้
ออกมาใช้มาตรการและหลักเกณฑ์บังคับแก่ผู้เลี้ยงสุนัข โดยที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะต้องมีหน้าที่ของตนเอง
และต่อผู้อื่นอีกด้วย เพื่อให้มาตรการดังกล่าวปูองกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงสุนัข เหตุ
เดือดร้อนร าคาญ และส่งผลให้สุนัขได้รับการดูแลเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย  

3.1.5.3  การน าสุนัขออกนอกสถานที่ 
นอกจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 

พุทธศักราช 2548 จะก าหนดห้ามปล่อยสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง หรือที่สาธารณะโดยปราศจากการ
ควบคุมแล้วนั้น123 ยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติตามเมื่อน าสุนัขออกนอก
สถานที่ เลี้ยงสุนัขอีกด้วย โดยเจ้าของสุนัขหากน าสุนัขออกนอกสถานที่ เลี้ยงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์124 ดังนี ้

1)  ผู้เลี้ยงสุนัขต้องพกบัตรประจ าตัวของสุนัข และหากเจ้าหน้าที่พนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ต้องแสดงบัตรสุนัขให้เจ้าหน้าที่ดู 

2)  ผู้เลี้ยงสุนัขจะต้องดูแลผูกสายจูงสุนัขที่มีความแข็งแรง และต้องจูงสุนัข
อยู่ตลอดเวลา โดยก าหนดเพิ่มเติมในกรณีสุนัขควบคุมพิเศษผู้เลี้ยงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังโดย
                                                            

122 ข้อ 16 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 

123 ข้อ 16(2) ของข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข   
(พ.ศ.2548) 

124 ข้อ 20 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 



66 

 
ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปาก และจับสายจูงสุนัขโดยควบคุมจูงสุนัขไม่ให้ห่างจากตัวเกินห้าสิบเซนติเมตร 
โดยหลักเกณฑ์ในข้อนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่สุนัขนั้นอยู่ระหว่างประกวด การแสดงหรือการประกอบ
กิจการ แต่ทั้งนี้ผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยปูองกันดูแลมิให้สุนัขท าร้ายคน สุนัขที่
อยู่ระหว่างการฝึกหัดฝึกสอน โดยผู้ฝึกสุนัขก็ต้องมีมาตรการในการปูองกันเช่นกัน และไม่จ าเป็นต้อง
ผูกสายจูงหรือใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัข ในกรณีที่สุนัขนั้นอยู่ในสถานที่ กรง หรือที่ควบคุมที่แข็งแรง
เพียงพอ ที่จะสามารถปูองกันไม่ให้สุนัขออกจากสถานที่และเข้าถึงบุคคลภายนอกได้ 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 
2548 ข้อ 21 ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ิมเติมในกรณีการน าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่ว่า ห้ามให้
บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าหรืออายุเกินกว่าหกสิบปี พาสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เว้นแต่สุนัขควบคุม
พิเศษจะอยู่ในกรง หรือสถานที่ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถปูองกันสุนัขควบคุมพิเศษมิให้
เข้าถึงบุคคลภายนอกได้125 โดยผู้ที่กระท าการฝุาฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท126 

3.1.5.4  อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
การที่จะควบคุมการเลี้ยงสุนัขให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้นั้น พนักงาน

เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและใช้อ านาจหน้าที่ที่รัฐมอบให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าถูกต้องเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัข 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 
2548 ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
โดยไม่พบเจ้าของ ซึ่งถือเป็นการฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถกักสัตว์ไว้ได้ โดยการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 30127 เจ้าของสุนัขต้องอ านวยความสะดวก ใน
การแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสุนัข เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเพื่อตรวจสอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้128 และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัข
                                                            

125 ข้อ 21 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 

126 ข้อ 26 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) ประกอบกับมาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ.2535)  

127 ข้อ 22 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข     
(พ.ศ.2548) 

128 ข้อ 23, 24 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั 
(พ.ศ.2548) 
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จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากฝุาฝืนผู้ฝุาฝืนจะมีโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535129 โดยโทษที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นโทษในทางแพ่ง 

 
3.1.6  หน่วยงานที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย กระทรวงหรือหน่วยงานใดที่มีอ านาจ

และหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทย มีเพียงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามหน้าที่เฉพาะตามที่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้อ านาจไว้ จึงท า
หน้าที่ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขในบางกรณีเท่านั้น คือ กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตามกฎกระทรวงได้แบ่งส่วนงานราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2549 โดยให้กรมปศุสัตว์มีอ านาจหน้าที่และภารกิจในการก าหนดนโยบาย การก ากับและ
ควบคุม ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับปศุสัตว์ โดยรวมถึงหน้าที่ในการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ การน าเข้าสัตว์ การควบคุมก ากับ 
ดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และปฏิบัติการใดๆ ตามกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของกรม
ปศุสัตว ์โดยไดแ้บ่งส่วนงานราชการกรมปศุสัตว์ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ได้ดังนี ้

1.  ราชการบริหารส่วนกลาง 
1)  ส านักงานเลขานุการกรม 
2)  กองการเจ้าหน้าที่ 
3)  กองคลัง 
4)  กองแผนงาน 
5)  ศูนย์สารสนเทศ 
6)  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
7)  ส านักกฎหมาย 
8)  ส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
9)  ส านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
10)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
11)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
12)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 

                                                            
129 ข้อ 25, 26 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั 

(พ.ศ.2548) 
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13)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
14)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
15)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
16)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
17)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
18)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
19)  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
20)  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
21)  ส านักเทคโนโลยีชีวภาพผลิตปศุสัตว์ 
22)  ส านักเทคโนโลยีพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
23)  ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์
24)  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
25)  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

2.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้มีการออกกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมและดูแลการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายคือ กรมปศุสัตว์ โดยส านัก
ควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ โดยส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ที่มีหน้าที่โดยตรงใน
การควบคุมการเคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-ซากสัตว์ ที่เข้า-ออกระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการ
ควบคุมการน าเข้า ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ดังนั้น 
การจะน าเข้าสัตว์ที่ถูกก าหนดไว้ตามกฎระเบียบว่าห้ามน าเข้าประเทศมายังราชอาณาจักรไทย หรือ
ก่อนจะน าเข้ามายังราชอาณาจักรไทยได้นั้น ผู้น าเข้าสัตว์ที่ถูกก าหนดไว้ตามกฎระเบียบต้อง
ด าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ถูกควบคุมการน าเข้า 
ก่อนที่จะน าสัตว์นั้นผ่านเข้ามายังราชอาณาจักรไทย จากภาระและอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้น จึงมีความจ าเป็นที่กรมปศุสัตว์ต้องดูแลการควบคุมการเคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-
ซากสัตว์ ที่เข้า-ออกระหว่างประเทศอย่างเข็มงวด โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระเบียบ 
เอกสารต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมการน าเข้าและส่งออกสัตว์และซากสัตว์ที่ก าหนดไว้ตามกฎระเบียบ 
โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายคือ ส านัก
ควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ ที่ได้มีค าสั่งบันทึกข้อความการระงับการน าเข้าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายไว้ 2 ฉบับ คือ 
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1. เรื่องการระงับการน าเข้าสุนัขพันธุ์อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรียไว้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 

27 พฤษภาคม 2534 กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์ ได้มีบันทึกข้อความ โดยเป็นค าสั่งให้ระงับ
การน าเข้าสุนัขพันธุ์ พิทบูลเทอร์เรีย (Pit Bull Terrier) ไว้เป็นการชั่วคราว ด้วยเป็นสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้
เพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะ อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ หากมีการแพร่ขยายพันธุ์ในประเทศเป็น
จ านวนมาก130 

2. เรื่องชะลอการน าเข้าสุนัขที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดย
ส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ โดยมีบันทึกข้อความโดยเป็นค าสั่งเรื่อง ชะลอการน าเข้าสุนัข
สายพันธ์ุที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เนื่องด้วยสุนัขพันธุ์ American Staffordshire Terrier และสาย
พันธุ์ American Staffordshire Bull Terrier เป็นสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายและนิยมเลี้ยงเพื่อเป็นเกมส์การ
ต่อสู้และมีสายเลือดใกล้เคียงกับสุนัขพันธุ์ Pit Bull Terrier ซึ่งส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรค
สัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสัง่ระงับการน าเข้าแล้วนั้น เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้มีการน าเข้าสุนัขพันธุ์ที่มี
ความดุร้ายเข้าราชอาณาจักรมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในประเทศ อาจท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ได้ส านักควบคุมปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ได้ให้ชะลอการน าเข้าสุนัขพันธุ์ American Staffordshire 
Terrier และพันธุ์ American Staffordshire Bull Terrier เข้าในราชอาณาจักร131 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานทางราชการใดที่ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยตรง มีเพียงกรมปศุสัตว์เท่านั้นที่ใช้อ านาจที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมเฉพาะเพียงการห้ามน าเข้าสุนัขสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น จึงพบว่าใน
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกลางที่บัญญัติมาเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะที่จะบังคับใช้
ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่ให้เป็นอ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการออกกฎบัญญัติควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ สุนัข โดยอาศัยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริการส่วนต าบล พ.ศ.2537 จึงท าให้การควบคุมการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยไม่ครอบคลุม
ทั่วทุกพื้นที่ จะมีเพียงข้อบัญญัติในแต่ละส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่ก าหนดข้อบัญญัติขึ้นมาใช้ในพื้นที่ดูแล
ของตนเท่านั้น 
 
                                                            

130 กองควบคุมโรคระบาด, หนังสือที่ กบ 0605/ว, 27 พฤษภาคม 2534 เรื่อง ระงับการ
น าเข้าสุนัขพันธุ์พิทบูลเทอร์เรียไว้เป็นการชั่วคราว, หน้า 1. 

131 ส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์, หนังสือที่ กษ 0610/ว, 29 พฤศจิกายน 2545 
เรื่อง ชะลอการน าเข้าสุนัขที่เป็นอันตรายต่อประชาชน, หน้า 1. 
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3.1.7  เทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยไม่มีพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัข

โดยตรง มีเพียงข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นที่ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการ
ออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ซึ่งมีบัญญัติใช้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น จึงท าให้ประชาชนในประเทศ
ไทยทั่วประเทศไม่ได้รับความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมทั้งในรูปแบบเทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยแบ่งด้วยกันเป็น 2 
เรื่อง คือ 1. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 2. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวม
จ านวนทั้งสิ้น 80 ฉบับ ซึ่งได้แก ่

1.  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข 
1) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ.2550 
2) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเทศบาลเมืองหนองปรือ พ.ศ.2552 
3) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเทศบาลต าบลส าราญ พ.ศ.2554 
4) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-แมวเทศบาลต าบลคลองขุด พ.ศ.

2555 
5) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ศ.

2556 
6) เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเทศบาลต าบลหนองบัวบาน 

พ.ศ.2557 
7) เทศบัญญัติการจดทะเบียนสุนัขและการดูแลสุนัขที่มีเจ้าของเทศบาลนครอุดรธานี 

พ.ศ.2557 
8) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัข พ.ศ.2555 
9) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัข พ.ศ.2555 
10) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัข-แมว พ.ศ.2557 
11) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2558 
12) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุกเทียม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัขและแมว พ.ศ.2558 
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13) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2558 
14) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสุนัข พ.ศ.2556 
15) ระเบียบเทศบาลต าบลหนองขุ่นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2553 

2.  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
1) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงพางค า เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2551 
2) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงนางค า เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2551 
3) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทับกฤช เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2551 
4) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางกระสัน เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2551 
5) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองปรือ เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2552 
6) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโข้ง เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2552 
7) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเชียวหลาน เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2552 
8) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาคลี เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
9) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองตราด เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2553 
10) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขุ่น เรื่องควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2553 
11) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเกาะช้าง เรื่องควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2553 
12) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลคลองใหญ่ เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2554 
13) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2556 
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14) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2556  
15) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปุาสัก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2547 
16) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 
17) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 
18) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 
19) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหลัว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 
20) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอินทขิล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549 
21) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549 
22) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2550 
23) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนืองเขต เรื่องการควบคุมการเลี้ยง

หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
24) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
25) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหย่วน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.

2550 
26) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
27) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2550 
28) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
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29) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโปุง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
30) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
31) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
32) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปาน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
33) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2550 
34) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2550 
35) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาค เรื่องการก าหนดเขตควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
36) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 
37) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสันผีเสื้อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
38) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
39) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
40) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
41) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดขวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
42) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
43) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 
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44) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2552 
45) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สามต้น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2552 
46) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2552 
47) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
48) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
49) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
50) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2553 
60) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไทรโยค เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
61) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 
62) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
63) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
64) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
65) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสาร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
66) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
67) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแดงหม้อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
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68) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปุาสัก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย

สัตว์ พ.ศ.2554 
69) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
70) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2554 
71) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสตัว์ พ.ศ.2556 
72) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 
73) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557 
74) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557 
จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์

ในแต่ละพื้นที่นั้นจะมีหลักการข้อบังคับที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมีบ้างข้อบัญญัติ
เพียงบางข้อที่แต่ละพื้นที่นั้นได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เหตุผลเนื่องมาจากแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีการก าหนดข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ มีการวิถีและการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในท้องที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นที่ ลักษณะสัตว์ที่คนในท้องที่
นิยมเลี้ยง ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์จึงได้ก าหนดบทบัญญัติให้มีความ
สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้บทบัญญัติในแต่ละท้องที่ได้ถูก
น ามาใช้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการ
เลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข โดยบัญญัติขึ้นมาบังคับในแต่ละเขตพื้นที่การปกครองของประเทศไทยนั้น  
ในบทบังคับของเทศบัญญัติได้อาศัยความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และในบทข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อาศัยอ านาจในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระหลักของข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือการ
ปล่อยสุนัขได้ ดังนี ้
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3.1.7.1  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข 
จากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข มีข้อบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1)  การก าหนดความหมาย และสายพันธ์ุสุนัขที่ดุร้าย 

(1) “เจ้าพนักงานหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้มีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

(2) “เจ้าของสุนัข” หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขรวมถึงผู้ที่ให้อาหาร
สุนัขเป็นประจ าด้วย 

(3) “สถานที่เลี้ยง” หมายถึง สถานที่เลี้ยงสุนัขที่มีการควบคุมโดย
เจ้าของสุนัข ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ 

(4) “การปล่อยสุนัข” หมายถึง การสละการครอบครองสุนัข หรือ
ปล่อยให้สุนัขอยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุมของเจ้าของสุนัข 

(5) “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่ที่ไม่ใช่เป็นของเอกชน 
เป็นพ้ืนที่สถานที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 

(6) “การจดทะเบียนสุนัข” หมายถึง การน าสุนัขไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัข ต าหนิที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น รหัสไมโครชิป 

(7) “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย สุนัขที่มี
ประวัติท าร้ายคนหรือสุนัขที่พยายามท าร้ายคน และสุนัขที่มีพฤติกรรมท าร้ายคนหรือสัตว์โดย
ปราศจากการยั่วยุ ในส่วนของการก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่ดุร้ายในบางพื้นที่ไม่มีก าหนดสายพันธุ์เอาไว้ 
แต่ในพื้นที่ที่มีการก าหนดสายพันธุ์เอาไว้จะมีสุนัขสายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ ลอตไวเลอร์ (Rottweiller), 
พิทบูลเทอเรีย (Pitbull Terrier), สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย (Staffordshire Bullterrier), ฟิลา
บราซิลเลียโร (Fila Brasileiro) และสายพันธ์ุอื่นๆ ที่มีการก าหนดเพิ่มเติม 

2)  การจดทะเบยีนสุนัข 
เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ที่จะต้องน าสุนัขไปขึ้นทะเบียน ณ สถานที่ก าหนดไว้ใน

บทบัญญัติ โดยต้องน าสุนัขและใบรับรองการฉีดวัคซีนมาขึ้นทะเบียนภายใน 120 วันโดยนับแต่วันที่
สุนัขเกิด หรือภายใน 30 วันที่ได้มีการน าสุนัขมาเลี้ยง โดยอาจกระท าการด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ
ให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการเองได้ ในกรณีที่สถานที่เลี้ยงสุนัขเจ้าของสุนัขมิใช้เจ้าบ้าน จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านก่อน และเมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารความสมบูรณ์ของค าการ
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะออกบัตรประจ าตัวสุนัขตามแบบที่ก าหนดหากมีการเปลี่ยน
เจ้าของสุนัข การย้ายที่อยู่ของสุนัข บัตรประจ าตัวสุนัขหาย หรือสุนัขท าร้ายหรือพยายามท าร้ายคน 
สุนัขตาย หรือสุนัขหาย เจ้าของมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 30 วัน 
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3)  การควบคุมการเลี้ยงสุนัข 
โดยก่อนการเลี้ยงเจ้าของสุนัขต้องมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงดูสุนัขจนกระทั่ง

สุนัขตายโดยหากเจ้าของสุนัขไม่พร้อมสามารถที่จะมอบสุนัขให้บุคคลที่ประสงค์จะดูแลต่อได้หรือแจ้ง
ให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วันเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาสถานที่เลี้ยงดูสุนัขต่อไป
ได้ รวมทั้งเจ้าของสุนัขต้องเลี้ยงสุนัขในสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้โดยสถานที่ต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะสุนัข ไม่คับแคบหรือสกปรกเกินไปกรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องมีปูายเตือนให้บุคคลอื่น
ทราบได้ในต าแหน่งที่ชัดเจน และต้องเป็นสถานที่ที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงตัวบุคคลภายนอกได้ โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบต่อสุนัขในการด ารงชีวิตให้น้ าและอาหารที่เหมาะสมหากเจ้าของสุนัขไม่สามารถดูแล
สุนัขได้เป็นการชั่วคราวต้องจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบสุนัขแทนโดยต้องให้สุนัขได้อยู่อย่างปกติ น าสุนัข
ไปรับการฉีดวัคซีนตามก าหนดและพบสัตวแพทย์เมื่อสุนัขมีอาการเจ็บปุวย โดยผู้เลี้ยงสุนัขต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล มลภาวะทางเสียงและกลิ่นที่รบกวนผู้อื่นด้วย และในกรณี
ที่สงสัยว่าสุนัขเจ็บปุวยด้วยโรคที่อาจเป็นอันตรายต้องแยกสุนัข และกักสุนัข พร้อมแจ้งให้กรมปศุสัตว์
หรือราชการส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการอย่างถูกต้อง และหากสุนัขตายเจ้าของสุนัขต้องก าจัด
ซากของสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ 

4)  การน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง 
ในกรณีที่เจ้าของสุนัขมีความจ าเป็นต้องน าสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง 

เจ้าของสุนัขจะต้องควบคุมสุนัขด้วยเครื่องควบคุมที่แข็งแรงพอที่จะควบคุมและหยุดยั้งสุนัขได้เพื่อมิ
ให้สุนัขสามารถไปท าอันตรายหรือสร้างความเสียหายกับบุคคลหรือสิ่งของสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่
พนักงานหากพบสุนัขที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเจ้าของมีอ านาจในการจับและควบคุมสุนัขไว้ได้ ใน
กรณีที่เจ้าของสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่ต้องน าบัตรประจ าตัวสุนัขติดตัวและสุนัขต้องสวมใส่
ตะกร้อครอบปาก สวมสายจูงที่แข็งแรง โดยต้องจับสุนัขให้ห่างจากเจ้าของสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
รวมทั้งห้ามบุคคลที่อายุต่ ากว่า 15 ปีหรือเกินกว่า 70 ปีน าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง 

5)  อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่และเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน

การตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้เลี้ยงสุนัขแสดงข้อมูลหลักฐานต่างๆ
เกี่ยวกับสุนัข และหากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัข เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากเจ้าพนักงานพบสุนัขในที่สาธารณะ ในเขต
ห้ามเลี้ยงโดยปราศจากผู้ควบคุมสุนัข เจ้าพนักงานมีหน้าที่สามารถจับและควบคุมสุนัขได้ หาก
ภายหลังเจ้าของสุนัขมาแสดงตนขอรับสุนัขคืน เจ้าของสุนัขต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
สุนัขให้กับหน่วยงานที่ดูแลตามจ านวนที่จ่ายจริง 
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6)  บทก าหนดโทษ 
ผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงาน ย่อมมีความผิด

ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือตามที่มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
3.1.7.2  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ทั้งในลักษณะของเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ

นั้น จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยเป็นการออกบทบัญญัติขึ้นมาโดย
อาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ท้องถิ่นต้องให้การดูแล และควบคุม
กิจกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น การก าหนดมาตรการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เป็นการปูองกันและแก้ไขการเกิดปัญหาโรคติดต่อที่มาจากสัตว์สู่คน รวมทั้งเป็น
การปูองกันและควบคุมความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  การก าหนดความหมาย และค าจ ากัดความ 
(1) “เจ้าพนักงานหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้มีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
(2) “การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การที่มีสัตว์หรือสัตว์ เลี้ยงไว้ใน

ครอบครอง โดยให้การดูแลเอาใจใส่ ดูแลรักษา มีการให้อาหารเป็นอาจิณ 
(3) “การปล่อยสัตว์” หมายถึง การสละการครอบครองสัตว์ หรือ

ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
(4) “เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์ 
(5) “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง คอก ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์

ที่มีเจ้าของควบคุม ไม่ว่าสถานที่เลี้ยงจะมีรั้วรอบหรือไม ่
(6) “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่ที่ไม่ใช่เป็นของเอกชน 

เป็นพ้ืนที่สถานที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 
2)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่จะมีการเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันตามวิถีการ

ด าเนินชีวิต ประเภทสัตว์ที่ประชาชนเลี้ยงในแต่ละท้องถิ่น เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ไก่ สุกร เป็ด 
สุนัข แมว รวมถึงสัตว์ปุาตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองซึ่งได้รับการอนุญาต
จากกรมปุาไม้ โดยในแต่ละท้องที่พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการประกาศ การก าหนดจ านวนสัตว์ 
ประเภทของสัตว์เลี้ยง ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนตามประเภทของสัตว์ รวมทั้งเงื่อนไข
การปล่อยสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์ต้องให้สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคตามระยะเวลาที่ก าหนดต้อง
จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงเหมาะกับประเภทและชนิดของสัตว์ โดยต้องรักษาสถานที่
เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้เป็นที่หมักหมม ก่อให้เกิดเชื้อโรคหรือสร้างมลภาวะทางกลิ่ นแก่
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บุคคลบริเวณใกล้เคียง หากสัตว์ได้ตายลงจะต้องมีการก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ปล่อยให้
สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม ในกรณีเป็นสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต้องเลี้ยงใน
สถานที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปถึงตัวสัตว์ได้และต้องมีปูายเตือนอย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะฟาร์มเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับตามค าสั่งที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้มีการระบายน้ าเสียจาก
การเลี้ยงสัตว์ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง โดยต้องจัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม และมี
การก าหนดระยะห่างสถานที่เลี้ยงสัตว์จากแหล่งน้ าสาธารณะตามที่หน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ ได้ก าหนด 

3)  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เจ้าพนักงานมีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือ

ก าหนดเขตเฉพาะควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ โดยเจ้าของต้องควบคุมสัตว์ และ
สถานที่เลี้ยงของตนไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจพบสัตว์ใน
สถานที่ ทางสาธารณะ หรือเขตควบคุมมิให้มีการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์โดยไม่มีเจ้าของสัตว์นั้นควบคุม 
หรือในกรณีที่พบสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน เจ้าพนักงานมีอ านาจในการจับสัตว์และน าไป
กักไว้ในสถานที่ที่มีการจัดไว้ และมีอ านาจในการท าลายหรือจัดการสัตว์ตามสมควร หากเจ้าของมา
แสดงตนขอสัตว์คืนต้องเสียอัตราค่าปรับตามบทบัญญัติของท้องที่นั้นๆ ก าหนด หากสัตว์สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น สามารถที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามข้อเท็จจริง หากเจ้าของสัตว์
ปฏิบัติดูแล และจัดการควบคุมสัตว์ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานมีอ านาจในการออกค าสั่ง หรือข้อแนะน า
ให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติตาม หากเจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตามหรือการเลี้ยงสัตว์อาจก่อให้เกิ ดความ
เดือดร้อนและสร้างปัญหาให้กับบุคคลอื่นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสั่งให้เจ้าของหยุดเลี้ยงสัตว์นั้นได้ 

4)  อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติเจ้าพนักงานสามารถเรียกบุคคลมาให้

ถ้อยค าและข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งกักหรือควบคุมสัตว์
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนเพื่อปูองกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

5)  บทก าหนดโทษ 
ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนข้อบัญญัติต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
จากการศึกษาข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในข้างต้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละ

ท้องที่ที่ต้องการการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้มีการบัญญัติ กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมและลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสัตว์โดยในแต่ล่ะท้องที่ได้มีการ
บัญญัติ กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ โดยปรับให้มีลักษณะให้เหมาะสมกับลักษณะการด ารงชีพของ
ประชาชนในแต่ละท้องที่ เพื่อปูองกันและควบคุมปัญหาทีเ่กิดจากการเลี้ยงสัตวท์ี่อาจเกิดขึ้นได ้
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในประเทศ 

อังกฤษ 
 

สหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษ พื้นที่ของประเทศอังกฤษแบ่งออกได้เป็น เกาะบริเตน
ใหญ่ (Gregt Bretain) และเกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Iceland) โดยที่มีพื้นที่ด้วยรวมทั้งหมด 
242,000 ตารามกิโลเมตร สหราชอาณาจักรปกครองประเทศแบบรัฐเดี่ยว โดยระบบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเป็นประมุข มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common 
Law) โดยมีการบริหารราชการเป็นสองระดับแบ่งเป็น การปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดย
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีอ านาจในการปกครองตนเอง โดยการปกครองยังต้องขึ้นอยู่กับ
รัฐสภา สิ่งที่จะก าหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจกระท าการหรือไม่กระท าการนั้นจะถูกก าหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติ รัฐสภาจะให้หรืออาจยกเลิก หากการปกครองส่วนท้องถิ่นท าอะไรเกินกว่าที่
กฎหมายให้อ านาจ หน่วยงานท้องถิ่นอาจถูกฟูองต่อศาลได ้
 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด เพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ของสุนัขต่างๆ 
มากมายหลากหลายสายพันธุ์ประเทศหนึ่ง รวมทั้งประชาชนประเทศอังกฤษก็มีความนิยมชมชอบใน
การเลี้ยงสุนัขด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาจากสถิติการเลี้ยงสุนัขในปี 2014-2015 ประเทศอังกฤษมีการ
เลี้ยงสุนัขเป็นจ านวนถึง 8.5 ล้านตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อครัวเรือน 24% ซึ่งสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มี
ความนิยมเลี้ยงมากที่สุด132 โดยพบสถิติว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์มีบุคคลที่
ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 76% หรือ 7,227 ราย133 สหราชอาณาจักรจึงได้มีการบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุม และปูองกันเหตุอันอาจเป็นอันตรายจากการเลี้ยงสุนัขขึ้นด้วยกันหลาย
ฉบับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย มีดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 (Guard Dogs Act 1975) 
2.  พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 (Dangerous Dogs Act 1991) 
3.  พระราชบัญญัติสุนขัอันตราย (ฉบับแก้ไข ค.ศ.1997) (Dangerous Dogs Amendment 

Act 1997) 

                                                            
132 Regional Pet Population 2015, Retrieved January 1, 2016 from http://ww 

w.pfma.org.uk/regional-pet-population-2015  
133 Hospital Admissions for Injuries Caused by Dogs up 76% in 10 Years, 

Retrieved January 1, 2016 from http://www.thegua,rdian.com/uknew/2015/may/28/ 
hospital-admissions-for-injuries-cause-by-dogs-up-76-over-past-10-years  
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4. บทบัญญัติข้อยกเว้นสุนัขอันตราย ค.ศ.2015 (The Dangerous Dogs Exemption 

Schemes Order 2015) 
5. บทบัญญัติการควบคุมสุนัขโดยไมโครชิป ค.ศ.2015 (The Microchipping of Dogs 

(England) Regulation 2015) 
โดยในแต่ละพระราชบัญญัติจะมีข้อกฎหมายที่มีการดูแลควบคุมสุนัขที่แตกต่างกันออกไปใน

แต่ละพระราชบัญญัติ โดยในที่นี้จะศึกษาบทบัญญัติที่ทีข้อกฎหมายที่มีจุดประสงค์ในการควบคุมสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 

 
3.2.1  พระราชบญัญัติสุนัขเฝ้ายาม ค.ศ.1975 (Guard Dogs Act 1975) 

 ประชาชนในประเทศสหราชอาณาจักรมีความนิยมในการเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝูายาม ไม่ว่าจะ
เป็นการเฝูาบ้าน หรือเฝูาอาคาร เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุนัขมีประสาทสัมผัสหลายด้านที่
ดีกว่ามนุษย์ได้ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น และความ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ว่องไว โดยสุนัขที่นิยมน ามาเฝูายามมักจะมีนิสัยและพฤติกรรมที่มั่นใจในตนเอง 
กล้าหาญ หวงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะสัญชาตญาณการปูองกันถิ่น ขับไล่ผู้บุกรุกได้ดีกว่าสุนัขสายพันธุ์
อื่นๆ รวมทั้งมีนิสัยจงรักภักดี มีพละก าลังมาก รวมถึงความไม่เป็นมิตรกับบุคคลแปลกหน้า ซึ่ง
คุณสมบัติของสุนัขที่กล่าวมาแล้วนั้นจึงท าให้สุนัขเฝูายามถูกจัดอยู่ในสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
สุนัขสายพันธุ์เฝูายาม เช่น สายพันธุ์บูลมาสตีฟ (Bull Mastiff), โดเบอร์แมนฟินเชอร์ (Doberman 
Pinscher), ร็อตไวเลอร์ (Rottweiter), ไจแอนท์ ซเนาเซอร์ (Giant Schnauzer), เยอรมันเชฟเฟิร์ด 
(German Shepherd), สแตฟฟอร์ดเชอร์ เทอร์เรีย (Stafford-Shire Terrier), เกรทเดน (Great Dane) 
เป็นต้น 
 การที่ผู้เลี้ยงจะเริ่มเลี้ยงสุนัขเพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝูายามนั้น ผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องทราบก่อน
ว่าสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้จะมีลักษณะความหวงแหนถิ่นที่อยู่ พร้อมทั้งมีพละก าลังมหาศาล ผู้เลี้ยงจึง
จ าเป็นต้องดูแลสุนัขเหล่านั้นให้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและสายพันธุ์รวมถึงการฝึกการเข้าสังคม 
เพื่อปูองกัน และคุ้มครองความปลอดภัยที่อาจเกิดจากพฤติกรรมของสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้ต่อ 
ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นภายนอกอีกด้วย ประเทศอังกฤษจึงได้ตราพระราชบัญญัติสุนัข
เฝูายาม ค.ศ.1975 เพื่อบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขไว้เฝูายาม 
โดยผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สุนัขในการเฝูายามอาคาร บ้านเรือน ผู้เลี้ยงสุนัข
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จะต้องมีหน้าที่น าสุนัขมาจดทะเบียนก่อนที่จะน าสุนัขมาใช้งานเฝูายามได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้
เลี้ยงสุนัขและบุคคลภายนอกที่อาจเข้าถึง “สุนัขเฝูายาม”134 
 โดยพระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 ได้มีข้อบัญญัติและกฎหมายไว้เกี่ยวกับบุคคลที่
เลี้ยงสุนัขจะต้องมีความสามารถในการควบคุมให้สุนัขให้อยู่ภายใต้การควบคุมของตนได้ตลอดเวลา
โดยไม่ปล่อยให้สุนัขสามารถไปในสถานที่ใดได้เองโดยอิสระ135 
 บทบัญญัติทางกฎหมายการเลี้ยงสุนัขเฝูายามจะต้องอยู่ใต้การควบคุมผู้เลี้ยงตลอดเวลาใน
ขณะที่สุนัขถูกน ามาใช้เป็นสุนัขเฝูายาม ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปน้ี 

1. ในขณะนั้นสุนัขเฝูายามได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลคนอื่น หรือ 
2. สุนัขเฝูายามได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะไม่สามารถออกไปสถานที่ใดๆ ได้โดยอิสระ 
3. บุคคลจะไม่สามารถน าสุนัขเฝูายามมาใช้เฝูายาม หรือได้รับอนุญาตใช้สุนัขเฝูายามใน

สถานที่ที่ไม่ได้มีการติดปูายประกาศเตือนว่า ในสถานที่นี้มีสุนัขเฝูายามอยู่ โดยการติดปูายเตือนต้อง
ติดโดยปรากฏให้แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละทางเข้าของสถานที่นั้น136 

3.2.1.1  การขอใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายาม 
โดยกฎหมายการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเฝูายามจะเคร่งครัดอย่างมากในกรณีที่บุคคล

จะเลี้ยงสุนัขเฝูายามได้ก็ต่อเมื่อผู้เลี้ยงจะต้องมีใบอนุญาตในการเลี้ยงสุนัข และจะไม่สามารถน าสุนัข
มาเฝูายามได้โดยเด็ดขาดหากรู้หรือสงสัยว่าสุนัขเฝูายามดังกล่าวไม่ได้มีการท าใบอนุญาตที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายามได้ให้อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายาม และอัตราค่าธรรมเนียมในการขอออก
ใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายาม โดยการออกใบอนุญาตจะต้องด าเนินตามเงื่อนที่พระราชบัญญัติก าหนด
หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นเห็นสมควรโดยใบอนุญาตจะต้องมีการระบุวันที่เริ่มและวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 12 เดือน 

ใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามศาลจะมีอ านาจในการยกเลิกใบอนุญาตได้ในกรณีที่ผู้ถือ
ครองใบอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติ Protection of animal Act 1911, The Protection 
of Animals (Scotland Act 1912), The Pet Animal Act 1951, The Animal Boarding 
Establishments Act 1963 หรือ The Breeding of dogs Act 1973 หากผู้ถือใบอนุญาตกระท า
                                                            

134 สุนัขเฝูายาม หมายถึง สุนัขซึ่งถูกน ามาใช้เพื่อปูองกันสถานที่ หรือทรัพยส์ินที่เก็บไว้ใน
สถานที่ หรือบคุคลผู้ดูแลสถานที่หรือทรัพยส์ินดังกล่าว  Guard Dogs Act 1975 setion 7 

135 Guard Dogs Act 1975 section 1 
136 Guard Dogs Act 1975 section 1 
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การอันเป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัติเหล่านี้ ศาลจะสามารถยกเลิกใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามได้ตาม
อ านาจจากพระราชบัญญัติ โดยผู้ถือครองใบอนุญาตอาจยื่นร้องขออุทธรณ์ค าตัดสินของศาลได้ หาก
ศาลเห็นสมควรอาจส่งคดีไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเพื่อให้การ
ทบทวนการตัดสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ137 โดยโทษของบุคคลที่กระท าการฝุาฝืน
มาตรา 1 หรือ 2 ของพระราชบัญญัตินี้การกระท าผิดจะมีโทษปรับไม่ เกิน 400 ปอนด์ 

3.2.1.2  อ านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น138 
1) อ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม 

ค.ศ.1975 ได้ให้อ านาจหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ขอก าหนดในการขอ
ใบอนุญาต รวมถึงเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงท าให้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 

2) ผู้ที่จะด าเนินการขอออกใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามต้องมีการช าระ
อัตราค่าธรรมเนียมการขอออกใบอนุญาต ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 

3) ใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามสามารถที่จะตกทอดเป็นมรดกได้ หรือใน
กรณีมีการโอนย้ายใบอนุญาต และในกรณีที่ผู้ถือใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามได้เสียชีวิตลง 

การใช้กฎระเบียบข้อบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 จะมีการ
ใช้ที่แตกต่างกันได้แล้วแต่กรณีไป รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมข้อก าหนดเนื่องจากการจัดการที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละพื้นที่ โดยภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐมนตรีมีอ านาจในการเสริมหรือเพิ่มเติม
บทบัญญัติได้โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  กฎเกณฑ์ หรือข้อบัญญัติซึ่งมีการก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ก็ต่อเมื่อมีมติเห็นชอบจากรัฐสภาเท่านั้น 

 
3.2.2  พระราชบญัญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 (Dangerous Dogs Act 1991) 

 พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ประเทศอังกฤษได้แยก
บัญญัติตรากฎหมายไว้โดยเฉพาะ โดยมีสภาพบังคับและโทษที่ เข้มงวดมากกว่าพระราชบัญญัติ
ควบคุมสุนัขฉบับอื่น เนื่องจากด้วยประเทศอังกฤษเห็นว่าสุนัขสายพันธุ์อันตรายหากมีการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์เหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายและความเสี่ยงสูง รวมถึงความสูญเสียที่อาจถึงชีวิต ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนภายในประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงต้องมีความเข็มงวดในเรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขอันตราย โดยมีการน าโทษทางอาญาเข้ามาใช้บังคับในพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
                                                            

137 Guard Dogs Act 1975 section 4  
138 Guard Dogs Act 1975 section 6 
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 พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1975 ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามบุคคลมีสุนัขสายพันธุ์
อันตรายไว้ในครอบครอง รวมไปถึงการผสมพันธุ์สุนัขเพื่อการต่อสู้โดยมีการก าหนดข้อจ ากัด ข้อห้าม 
และข้อบังคับให้มีความสัมพันธ์กับประเภทของสุนัข ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน โดยการบัญญัติ
ข้อก าหนดจะเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนว่าหากมีบุคคลที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
อันตราย สุนัขจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่เหมาะสม 
 พระราชบัญญัติสุนัขอันตรายได้ก าหนดให้ใช้กับสุนัขสายพันธุ์ต่อสู้  ซึ่งมีสายพันธุ์139 
ดังต่อไปนี ้

1.  สุนัขสายพันธ์ุพิทบูลเทอร์เรียร ์
2.  สุนัขสายพันธ์ุเจแปนนิช โทซา และ 
3.  สุนัขสายพันธุ์ใดๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามค าสั่งของของรัฐมนตรีตามความเหมาะสม สุนัขที่มี

การพัฒนาสายพันธุ์หรือผสมพันธุ์เพื่อการต่อสู้หรือสายพันธุ์ที่มีลักษณะ พฤติกรรม ที่คล้ายกับสุนัข
สายพันธ์ุต่อสู้หรือ สุนัขสายพันธุ์ที่ไม่อนุญาตให้ผสม 
 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ห้ามไม่ให้บุคคลผสมพันธ์สุนัขสายพันธุ์ที่พระราชบัญญัติได้
ก าหนดไว้ ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสุนัขทางโฆษณาหรือโดยวิธีการที่เปิดเผย การให้หรือ
เสนอสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้เป็นของขวัญ รวมถึงผู้เลี้ยงสุนัขภายพันธุ์เหล่านี้ห้ามน าสุนัขมายังสถานที่
สาธารณะโดยปราศจาก การควบคุม และการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสุนัข คือ สายจูงสุนัข และ
ตะกร้อครอบปาก และห้ามเจ้าของสุนัขละทิ้งสุนัขที่อยู่ในการดูแลของตนโดยเด็ดขาด140 
 โดยบุคคลที่ฝุาฝืนต่อข้อบัญญัติพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 จะมีความรับผิดทาง
กฎหมายโดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 5 ของมาตรฐาน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
โดยกฎหมายได้ใหก้ารยกเว้นบุคคลที่กระท าความผิดตามอนุมาตรา 2(b) หรือ (c) นั้นคือความผิดฐาน
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสุนัขหรือการมอบสุนัขให้เป็นของขวัญ หากบุคคลเหล่านั้นสามารถพิสูจน์ตนเองได้
ว่า ความผิดที่ได้กระท าลงไป เช่น การตีพิมพ์โฆษณาเกี่ยวกับสุนัขไม่ได้เป็นการกระท าของตนเอง
โดยตรง แต่เป็นการได้รับค าสั่งจากบุคคลอื่น บุคคลจะไม่ถูกจ าคุกหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้มี
ส่วนรู้เห็นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมความสัมพันธ์ใดๆ กับสุนัขสายพันธุ์อันตราย141 
 นอกเหนือจากสุนัขอันตรายตามสายพันธุ์ที่พระราชบัญญัติได้ก าหนดไว้ในมาตรา 1 แล้ว 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังสามารถก าหนดสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งหาก
ส านักเลขานุการรัฐพบว่ามีสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 1 และปรากฏว่าสุนัขสาย
                                                            

139 Dangerous Dogs Act 1991 section 1 (1) 
140 Dangerous Dogs Act 1991 section 2 
141 Dangerous Dogs Act 1991 section 7 
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พันธ์ุนั้นมีความก้าวร้าวดุร้ายอันอาจก่อให้เกิดความรุนแรงและอันตรายต่อประชาชนรัฐมนตรีมีอ านาจ
ที่จะด าเนินการออกค าสั่งบังคับเพิ่มเติม เพื่อก าหนดขอบเขตและควบคุมสุนัขประเภทนั้นได้ โดย
สามารถก าหนดบทลงโทษจากความเสียหายอันเกิดจากสุนัขในอัตราโทษเดียวกันคือ จ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 5 ตามมาตรฐาน หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยในการที่รัฐมนตรีจะเพิ่มเติมระบุ
ค าสั่งใดๆ ต่อสุนัขสายพันธุ์ไหนรัฐมนตรีควรด าเนินการปรึกษาบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์
รวมถึงต้องค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์นั้นๆ ด้วย ก่อนที่จะมีการประกาศ
เพิ่มเติมสายพันธ์ุสุนัขที่เป็นอันตราย142 

3.2.2.1  การดูแลสุนัขให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม143 
พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยสุนัขอันตรายหากไม่

สามารถควบคุมได้ในสถานที่สาธารณะโดยเจ้าของ หรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบสุนัขในเวลานั้นไม่
สามารถควบคุมสุนัขได้ และถ้าในขณะนั้นสุนัขได้ไปท าอันตรายหรือสร้างความบาดเจ็บแก่บุคคลอื่น 
บุคคลที่ควบคุมสุนัขในเวลานั้นจะมีความผิด หรือหากผู้ควบคุมสุนัขกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อข้อบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถ้าในขณะที่สุนัขก่อความเสียหายโดยในเวลานั้นสุนัขไม่ได้อยู่ในความดูแล
ของเจ้าของสุนัข เจ้าของสุนัขจะต้องพิสูจน์ว่าในขณะเวลาที่สุนัขก่อความเสียหายได้มีบุคคลอื่นที่เป็น
ผู้ดูแลและควบคุมสุนัข และหากเจ้าของสุนัขหรือบุคคลอื่นที่ดูแลสุนัขในขณะนั้นให้สุนัขเข้ามาใน
สถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ แต่เป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้า โดยสุนัขได้ท าให้บุคคลอื่นบาดเจ็บ 
และมีหลักฐานที่เพียงพอแสดงให้เชื่อได้ว่า เจ้าของสุนัขนั้นมีความผิดจากการที่สุนัขเข้าไปท าร้าย
บุคคลอื่น หรือผู้เลี้ยงได้กระท าผิดต่อกฎหมายในข้อบัญญัตินี ้

โดยบุคคลที่มีความผิดที่ไม่สามารถควบคุมสุนัข ท าให้สุนัขท าร้ายบุคคลอื่นในที่
สาธารณะและสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้าโดยเด็ดขาด นอกจากกฎหมายจะถือเป็นการกระท าผิดขัดต่อ
กฎหมายแล้ว บุคคลนั้นจ าต้องได้รับโทษโดยการจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 5 ตาม
มาตรฐาน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และบุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
หากในกรณีเกิดข้อพิพาทที่มีการฟูองร้องเกิดขึ้น โทษอาจเป็นจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตาม
ข้อก าหนดและโทษของการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ Dogs Act 1871 

หากบุคคลผู้เลี้ยงสุนัขอันตรายโดยไม่สามารถที่จะควบคุมสุนัขของตนได้ โดยท าให้
สุนัขไปก่อความเสียหายและสร้างความบาดเจ็บให้กับบุคคลอื่น เจ้าของหรือผู้ดูแลแทนในขณะนั้น 
ย่อมมีความผิดตามกฎหมายโดยศาลมีอ านาจในการตัดสินออกค าสั่งให้ก าจัดสุนัขที่เป็นอันตรายและ
ได้ท าอันตรายต่อบุคคลอื่น และอาจตัดสินผู้กระท าผิดตามสมควรส าหรับการมีสุนัขอันตรายไว้ในการ
                                                            

142 Dangerous Dogs Act 1991 section 2 
143 Dangerous Dogs Act 1991 section 3 
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ดูแล เมื่อศาลได้มีการตัดสิน ค าสั่งศาลออกมาแล้วว่าจ าต้องก าจัดสุนัขที่มีเจ้าของ หรือตัดสินโทษของ
บุคคลผู้กระท าผิด เจ้าของสุนัขสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้เพ่ือขอคัดค้านท าตัดสินนั้นได้ 

3.2.2.2  อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้มีอ านาจที่สามารถจะจับและยึดสุนัข

อันตรายที่พบอยู่ในสถานที่สาธารณะในกรณีที่เจ้าของสุนัขหรือผู้ดูแลแทนได้กระท าผิดกฎหมาย หรือ
ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือสุนัขไม่ได้สวมตะกร้อครอบปากในขณะที่เดินใน
สถานที่สาธารณะ หากสุนัขตัวใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมออกมาเดินในสถานที่สาธารณะโดยที่สุนัขมี
ลักษณะที่อาจเป็นอันตรายและไม่มีผู้ควบคุมดูแล เจ้าพนักงานมีสิทธิที่จะจับสุนัขและน าไปกักขังยัง
สถานที่กักขังได้ เนื่องจากตามกฎหมายแล้วการพาสุนัขอันตรายไปยังสถานที่สาธารณะต้องมีการสวม
ตะกร้อครอบปากเพื่อปูองกันไม่ให้สุนัขไปท าอันตรายต่อผู้อื่น และบุคคลที่จะควบคุมหรือน าสุนัข
ออกมายังสถานที่สาธารณะจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี144  

 
3.2.3  พระราชบัญญัติสนุัขอันตราย (ฉบบัแก้ไข ค.ศ.1997) (Dangerous Dogs 

Amendment Act 1997) 
Dangerous Dogs Amendment Act 1997 เป็นพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย (ฉบับแก้ไข 

ค.ศ.1997) เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย 
ค.ศ.1991 โดยมีเนื้อหาและสาระส าคัญ ดังนี ้

3.2.3.1  ควบคุมสุนัขในสถานที่สาธารณะ 
พระราชบัญญัติสุนัขอันตรายฉบับแก้ไข ค.ศ.1997 เป็นการเพิ่มเติมการบทบัญญัติใน

การควบคุมสุนัขเมื่อมีการน าสุนัขมาใช้ที่หรือทางสาธารณะ โดยบัญญัติเพิ่มเติมในกรณีที่มีการกระท า
ความผิดตามมาตรา 3(1) หรือ (3) แห่งพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 ที่ระบุในกรณีที่สุนัขที่
เป็นอันตรายถูกปล่อยให้อยู่ในสถานที่สาธารณะโดยอยู่นอกการควบคุมของเจ้าของสุนัขหรือบุคคลผู้
ควบคุมดูและสุนัข โดยสุนัขนั้นได้ท าอันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น ศาลมีอ านาจใน
การออกค าสั่งให้ท าลายสุนัขได้ เว้นแต่เจ้าของสุนัขจะสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าเจ้าของหรือผู้
ควบคุมสุนัขได้ใช้ความระมัดระวังและควบคุมสุนัขนั้นอย่างเหมาะสมแล้ว145 โดยตามมาตรา 2(4) นั้น
ศาลมีอ านาจในการออกค าสั่งเพิ่มเติมในการควบคุมสุนัขเมื่อน าสุนัขออกมาใช้ที่ทางสาธารณะ ไม่ว่า
จะเป็นการใส่ตะกร้อครอบปาก หรือสายลากจูง โดยทั้งนี้จะยกเว้นในสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้เป็น

                                                            
144 Dangerous Dogs Act 1991 section 7 
145 Dangerous Dogs Amendment Act 1997 section 2(4) 
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พิเศษ146 หรือในกรณีที่มีข้อมูลปรากฏต่อศาลว่าสุนัขจะมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายลดลงได้ด้วย
การท าหมันสุนัขนั้น ศาลอาจมีค าสั่งให้น าสุนัขนั้นไปท าหมันได้147 

3.2.3.2  ค าสั่งศาลเพื่อการท าลายสุนัข 
ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1997 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ

สุนัขอันตราย ค.ศ.1991 มาตรา 4(A) ในเรื่องค าสั่งศาลให้ท าลายสุนัขและการถูกตัดสิทธิในการดูแล
สุนัขตามระยะเวลาที่ศาลเห็นว่าเหมาะสมนั้น ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

ในกรณีที่สุนัขถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจที่จะควบคุมสุนัข โดยสุนัขจะถูก
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจควบคุมไปไว้ยังสถานที่คุมขังสุนัข สุนัขจะถูกควบคุมในกรณีที่เจ้าของสุนัขไม่
ควบคุมสุนัขปล่อยให้สุนัขไปอยู่ในสถานที่สาธารณะ และสุนัขนั้นไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ คือ สุนัขไม่มีการปูองกันหรือควบคุมสุนัขโดยการสวมตะกร้อครอบปากสุนัข และ
สายจูงสุนัข หรือสุนัขอยู่ในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมต่อการควบคุมสุนัข โดยสุนัข
น้ันอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่น ตามมาตรา 5(1) หรือ (2) ของ
พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 โดยลักษณะดังกล่าวได้มีผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม 
หรือความสงบเรียบร้อยในสก็อตแลนด์ หากไม่ปรากฏว่ามีผู้กระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือ
ค าสั่งตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 ที่ได้ก าหนดให้สุนัขทุกตัวที่ใช้ที่ หรือ
ทางสาธารณะจะต้องสวมปลอกคอที่ระบุชื่อพร้อมทั้งที่อยู่ของเจ้าของสุนัข ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากการที่
ไม่พบเจ้าของสุนัข หรือเหตุอื่นใดก็ตาม สุนัขนั้นจะไม่สามารถที่จะถูกปล่อยออกมาในสถานที่
สาธารณะได้หากไม่มีการควบคุมจากเจ้าของอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจอาจออกค าสั่งให้ท าลายสุนัขได้ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 4(2) จะถูกน ามาบังคับใช้ และใน
อีกกรณีหนึ่งที่จะไม่น าบทบัญญัติทางกฎหมายตามมาตรา 4 มาบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่ง
ท าลายสุนัข หากสามารถที่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจและประจักษ์แก่เจ้าหน้าที่ได้ว่า สุนัขจะไม่ไปท า
อันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะ หรือสุนัขที่เกิดก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 1991 และอยู่
ภายใต้ข้อบัญญัติตามมาตรา 1(3) ที่ซึ่งมีเหตุผลอันสมควรว่าท าไมสุนัขจึงควรได้รับการยกเว้นจาก
ข้อบัญญัตินี้148 

 
 

 
                                                            

146 Dangerous Dogs Amendment Act 1997 section 2(5) a 
147 Dangerous Dogs Amendment Act 1997 section 2(5) b 
148 Dangerous Dogs Amendment Act 1997 section 4 
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3.2.4  บทบัญญัติข้อยกเว้นสุนัขอนัตราย ค.ศ.2015 (The Dangerous Dogs 

Exemption Schemes Order 2015) 
บทบัญญัติข้อยกเว้นสุนัขอันตราย ค.ศ.2015 (The Dangerous Dogs Exemption Schemes 

Order 2015) โดยบทบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับรองที่ประกาศใช้ในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.2015 ภายใต้
พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

3.2.4.1  การตีความกฎหมายล าดับรอง149 
โดยได้มีการบัญญัติการตีความหมายของข้อความที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายล าดับรอง 

ไว้ดังนี ้
1)  พระราชบัญญัติ (The Act) หมายถงึ พระราชบัญญัติสุนัขอันตราย 

ค.ศ.1991 
2)  สุนัขที่โต (Adult Dog) หมายถึง สุนัขที่มีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่านั้น 
3)  ตัวแทน (The Agency) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ได้ก าหนด 

โดยรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ภายใต้ค าสั่งนี ้
4)  บุคคล (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่รวมถึงนิติบุคคล 

3.2.4.2  ค าสั่งศาลที่ได้รับการยกเว้น 
ค าสั่งศาลได้รับการยกเว้นโดยได้มีการบัญญัติเงื่อนไขและข้อก าหนดและข้อห้ามตาม

มาตรา 1(3) แห่งพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 ที่มีการบัญญัตกิ าหนดเรื่องห้ามผู้ใดมีสุนัขไว้
ในครอบครองหรือดูแลเว้นแต่เป็นไปเพื่อบุคคลนั้นมีอ านาจในการควบคุมสุนัขภายใต้บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติและมีสุนัขไว้เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งในการท าลายสุนัขหลังจากที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง จะ
ได้รับการยกเว้นและจะไม่น ามาใช้กับสุนัขโดยมีเงือ่นไขว่า150 

1.  สุนัขที่ได้รับการท าหมันตามมาตรา 6 
2.  สุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปตามมาตรา 7 
3.  มีการท าประกันบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวกับสุนัขตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 
4.  สุนัขที่มีใบรับรองที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 9 
ภายใต้การได้รับการอนุโลมจากศาลในเรื่องค าสั่งให้ท าลายสุนัข หรือการถูกตัดสิทธิ

ในการดูแลสุนัขตามระยะเวลาที่ศาลเห็นว่าสมควรตามเง่ือนไขในมาตรา 6-9 ต้องปฏบิัติตามดังนี้151 
1.  กรณีสุนัขโตเต็มวัยภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ท าลาย 

                                                            
149 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 2 
150 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 4(2) 
151 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 4(3) 
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2.  กรณีสุนัขที่อายุต่ ากว่า 6 เดือนในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ท าลายภายใน 1 เดือนนับแต่

วันที่สุนัขอายุครบ 6 เดือน 
3.2.4.3  การตอนสุนัข152 
สุนัขจะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 1(3) ของพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 

นั้นจะต้องได้รับการท าหมัน เว้นแต่สุนัขนั้นได้ท าหมันแล้ว โดยในกรณีสุนัขเพศผู้ให้ท าการตอน ใน
สุนัขเพศเมียให้ท าหมัน โดยการด าเนินการท าหมันสุนัขดังกล่าวต้องกระท าโดยสัตวแพทย์เท่านั้น 

3.2.4.4  การฝังไมโครชิป 
สุนัขจะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 1(3) ของพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 

นั้น ต้องได้รับการฝังไมโครชิป เว้นแต่สุนัขได้มีการฝังไมโครชิปแล้วโดยการฝังไมโครชิปนั้นจะต้อง
ด าเนินการโดย สัตวแพทย์ หรือผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ นักศึกษาแพทย์หรือ
นักเรียนผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์หรือ ผู้ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว153 

3.2.4.5  การท าประกันบุคคลที่ 3 
เจ้าของสุนัขหรือบุคคลที่ดูแลสุนัข ต้องอยู่ในสถานที่ตามที่กรมธรรม์ประกันภัย

ก าหนด โดยสุนัขที่จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 1(3) ของพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย ค.ศ.1991 
ตลอดอายุของสุนัข และภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ข้อจ ากัด หรือข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์จะต้องคุ้มครองบุคคลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากสุนัข โดยกรมธรรม์จะคุ้มรองการเสียชีวิตหรือการ
บาดเจ็บต่อร่างกายของสมาชิกในครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์หรือไม่ก็ได้154 

3.2.4.6  หนังสือรับรองการได้รับการยกเว้น 
หน่วยงานต้องออกหนังสือรับรองการได้รับการยกเว้นในส่วนของสุนัข ในกรณีที่ศาล

พิจารณาเห็นว่าสุนัขไม่ได้เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ที่ได้รับหนังสือจะต้องเป็น
บุคคลที่เหมาะสมในการให้การดูแลสุนัขและมีส่วนเกี่ยวข้องกับค าสั่งการท าลายสุนัขตามค าสั่งศาล 
โดยบุคคลต้องท าการจ่ายภาษีให้กับหน่วยงานเป็นจ านวนเงิน £ 77.00 และต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
6-8 คือสุนัขต้องได้รับการท าหมัน ฝังไมโครชิป และประกันภัยบุคคลที่ 3 ด้วย155 

 
                                                            

152 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 6 
153 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 7 
154 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 8 
155 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 9 
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3.2.4.7 ความปลอดภัยต่อสาธารณะ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ที่ควบคุมสุนัขเอาไว้สามารถที่จะปล่อยตัวสุนัขได้ในกรณีที่

เห็นว่าสุนัขจะไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะโดยการที่จะพิจารณาว่าสุนัขนั้นเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
หรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากพฤติกรรมและนิสัยของสุนัข รวมทั้งพฤติกรรมในอดีตร่วมด้วย และไม่ว่า
บุคคลใดจะอยู่ในช่วงระหว่างที่ถูกกล่าวหาถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่สมควรอยู่ในระหว่างการมี
หน้าที่ในการดูแลสุนัข และพิจารณาจากสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย156 

 
3.2.5  บทบัญญัติการควบคมุสุนัขโดยไมโครชิป ค.ศ.2015 (The Microchipping of 

Dogs (England) Regulation 2015) 
บทบัญญัติการควบคุมสุนัขโดยไมโครชิป ค.ศ.2015 (The Microchipping of Dogs (England) 

Regulation 2015) เป็นกฎหมายล าดับรองที่บัญญัติจากอ านาจตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
สวัสดิภาพสัตว์ ค.ศ.2006 ที่ประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 โดยมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขอันตราย ดังนี้ 

3.2.5.1  การตีความกฎหมายล าดับรอง157 
1) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (Local Authority) หมายถึง องค์กรที่ควบคุมโดย

รัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรที่ควบคุมโดยรัฐบาล เช่น เมืองเล็กๆ ที่ปกครองโดย
ตนเองในลอนดอน เมืองลอนดอน 

2)  ไมโครชิป (Microchipped) หมายถึง แผงวงจรไฟฟูาที่ระบุไว้ใน
ระเบียบข้อ 3 

3)  ผู้ดูแล (Keeper) หมายถึง บุคคลผู้มีความสัมพันธใ์นการรับผิดชอบการ
ฝึกอบรมให้กับสุนัขช่วยเหลือจนกว่าสุนัขสิ้นสุดสภาพ การท างานในฐานะช่วยเหลือสุนัข หรือหลังจาก
ที่สุนัขได้หยุดท างานเป็นสุนัขที่ช่วยเหลือบุคคลที่มีความสมัพันธ์กับ ลูกสนุัขเกิดใหม่จากเจ้าของที่เลี้ยง
สุนัขเพศเมียทีใ่ห้ก าเนิดลูกสนุัข และสุนัขประเภทอื่น 

3.2.5.2  หน้าที่ของผู้เลี้ยงตอ่การฝังไมโครชิปให้สุนัข 
กฎหมายล าดับรองนี้ได้บัญญัติให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องน าสุนัขมารับการฝังไมโครชิปภายใน

วันที่ 16 เมษายน 2016 โดยนับจากวันที่สุนัขมีอายุมากกว่า 8 สัปดาห์ และในกรณีสุนัขที่เป็นสุนัข
ช่วยเหลือบุคคล ที่ไม่มีการรับรองการท างานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ ค.ศ.2006 ที่
บัญญัติว่าสุนัขจะต้องได้รับการฝังไมโครชิป โดยการฝังไมโครชิปให้สุนัขจะไม่น ามาบังคับใช้กับสุนัขที่
                                                            

156 The Dangerous Dogs Exemption Schemes Order 2015 section 21 
157 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 2 



91 

 
ได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าสุนัขไม่ควรได้รับการฝั งไมโครชิป
เนื่องด้วยเหตุผลจากสุขภาพของตัวสุนัข หรือนับจากวันที่ 6 เมษายน 2016 ผู้ดูแลที่น าเข้าสุนัขต้อง
แน่ใจว่าสุนัขได้รับการฝังไมโครชิปภายใน 30 วันนับแต่มีการน าเข้าสุนัข เว้นแต่จะได้รับการรับรอง
จากสัตวแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ว่าสุนัขไม่ควรได้รับการฝังไมโครชิปเนื่องจากเหตุ
สุขภาพของสุนัข158 

สุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปนั้น ไมโครชิปจะต้องถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 
คือ ไมโครชิปที่ใช้ฝังสุนัขนั้นจะต้องมีการระบุตัวเลขรหัสของผู้ผลิตไมโครชิป และไมโครชิปต้องได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO (The International Organization for Standardization)159 รวมถึง
ข้อมูลที่บันทึกไว้ในไมโครชิปต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 คือในฐานข้อมูล
ของไมโครชิปต้องมีชื่อเต็มและที่อยู่ของเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัข, สายพันธุ์, รหัสประจ าตัวสุนัข, เบอร์
โทรศัพท์เจ้าของสุนัข, สี ต าหนิของสุนัข, เพศของสุนัข, วันเกิดของสุนัข และหมายเลขไมโครชิป160 

3.2.5.3  เงื่อนไขของผู้ประกอบการด้านฐานข้อมูล 
กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่านับจากวันที่ 6 เมษายน 2015 ผู้ด าเนินการด้านฐานข้อมูล

ของไมโครชิปที่เก็บข้อมูลสุนัขนั้นจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้161 
1) มีฐานข้อมูล รวมถึงความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ 
2) สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 
3) จัดหาข้อมูลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ซึ่งร้องขอโดยผู้ที่มีอ านาจ 
4) จัดหาข้อมูลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ซึ่งร้องขอโดยผู้ที่ดูแลสุนัข 
5) มีระบบที่สามารถบ่งบอกบุคคลผู้ที่มีอ านาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เป็นไปตามกฎ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขที่บันทึกลงในฐานข้อมูล 
6) มีระบบที่บ่งบอกระบุตัวผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขที่บันทึก

ลงในฐานข้อมูล 
7) ต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ เพื่อการสาธิตซึ่ งผู้ด าเนินการด้าน

ฐานข้อมูลได้ปฏิบัติตามกฎที่บังคับไว ้
8) ต้องมีระบบที่ตอบค าถามด้านข้อมูลทางโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์

ส าหรับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้บนฐานข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลา 
                                                            

158 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 3 (1)-(3) 
159 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 4 
160 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 5 

          161 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 6 
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9) มีระบบสายตรงที่ เกี่ยวกับสุนัข ซึ่ งรายละเอียดได้ถูกบันทึกใน

ฐานข้อมูล 
10) สามารถต่อสายตรงออนไลน์ได้โดยอัตโนมัติซึ่งรายละเอียดได้ถูก

บันทึกไว้ในฐานข้อมูล 
3.2.5.4  ฐานความผิด 
ในกรณีที่เกิดการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ จะได้รับบทลงโทษโดยการเสีย

ค่าปรับไม่เกินระดับ 4 ตามระดับมาตรฐาน162 และการฝุาฝืนการที่ได้รับบทลงโทษโดยการเสียค่าปรับ
ไม่เกนิระดับ 2 ตามระดับมาตรฐานในกรณี ดังนี้163 

1) กรณีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 8(2) คือ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2016 เจ้าของสุนัขจะไม่สามารถให้สุนัขไปยังเจ้าของใหม่ได้จนกว่าสุนัขจะได้รับการฝังไมโครชิป 

2) กรณีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 9(1) ที่ระบุผู้ที่จะด าเนินการฝังไม
โครชิปให้สุนัขได้จะต้องเป็น สัตวแพทย์ หรือผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ นักเรียน
สัตวแพทย ์หรือนักเรียนผู้ช่วยสัตวแพทยภ์ายใต้การดูแลของสัตวแพทย ์หรือบุคคลที่จบการอบรมจาก
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี 

3) กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9(2) ในกรณีที่เลขานุการรัฐรับทราบข้อมูล
ว่าบุคคลที่สามารถฝังไมโครชิปได้นั้นไม่อยู่ในมาตรฐานที่ควร บุคคลนั้นจะไม่สามารถกระท าการฝังไม
โครชิปสุนัขได้จนกว่าจะได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี 

4) กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10(1) คือ การไม่รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์หรือปัญหาของไมโครชิปต่อเลขานุการของรัฐ 

5) กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12(a) คือเจ้าของสุนัขที่ไม่น าสุนัขมาฝังไม
โครชิปภายใน 21 วัน 

6) ในกรณีที่มีอุปสรรคที่ท าให้ผู้ที่มีอ านาจไม่สามารถใช้อ านาจได้ตาม
มาตรา 12(b) หรือ 12(c) คือเจ้าของสุนัขไม่ปฏิบัติตามให้สุนัขได้รับการฝังไมโครชิป และไม่ยินยอม
ช าระค่าใช้จ่ายในการฝังไมโรชิปให้สุนัขจากเจ้าของ เจ้าของสุนัขไม่ยินยอมให้สุนัขได้รับการตรวจสอบ
การฝังไมโครชิป 

 
 

 
                                                            

162 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 13(1) 
163 The Microchipping of Dogs (England) Regulation 2015 section 13(2) 
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3.3  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในประเทศ 

นิวซีแลนด์ 
 

ระบบการปกครองของประเทศนิวซีแลนด์เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา และราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบสที่ 2 ทรงเป็นพระ
ประมุข โดยประเทศได้มีการปกครองแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การปกครองส่วนกลาง (Central 
Government) และการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) โดยมีสภาภูมิภาค 12 แห่ง 
ส าหรับดูแลการปกครองในด้านการขนส่งและสิ่งแวดล้อม และแบ่งเป็นสภาดินแดน 74 แห่ง เพื่อดูแล
เรื่องอื่นๆ ภายในท้องถิ่น เช่น การสร้างถนน ระบบระบายน้ าเสีย ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น และยัง
แบ่งเป็นสภานคร (City Council) 16 แห่ง และ สภาเขต (District Council) 57 แห่ง โดยมีหน้าที่ใน
การบริหารทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน โดยสภาดินแดนยังมีอ านาจ
ในการตราข้อบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ตรงต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ใน
แต่ละท้องถิ่น เช่น การปูองกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความปลอดภัยในท้องถิ่น การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย และเพ่ือดูแลควบคุมในกิจการด้านอ่ืนๆ 

ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ใน
ด้านการบริการจัดการกิจการภายในประเทศ โดยประเทศนิวซีแลนด์ยังมีความนิยมในการเลี้ยงสุนัขใน
แต่ละครัวเรือนเป็นจ านวนมาก และยังมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยคือ Dog Control Act 1996 ซึ่งสามารถเห็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศนิวซีแลนด์ได้จากสถิติของจ านวนสุนัขใน
ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นจ านวน 475,072 ตัว และเจ้าของสุนัขน าสุนัขมาฝังไมโครชิป
จ านวน 158,646 ตัว164 และกรณีที่สุนัขท าร้ายมนุษย์ประมาณ 10,000 รายในปีค.ศ.2015 มาตรการ
ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศนิวซีแลนด์ จึงเป็นประเทศหนึ่งที่ควรท าการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมสุนัขของประเทศไทยต่อไป 

ในประเทศนิวซีแลนด์มีกฎหมายที่เจตนารมณ์ที่ต้องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกันหลาย
ฉบับ แต่พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขคือ Dog Control Act 1996 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของสุนัข 

                                                            
164 About Dogs-at January 2010, Retrieved January 1, 2016 from http://webc 

ache.googleusercontent.com/search?q=cache:2dqUK6DhsJYJ:www.dogsafety.govt.nz/
dogsafety.nsf/wpg_URL/FAQsIndex!OpenDocument+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=th  
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มาตรการก าจัดสิทธิของผู้เลี้ยงสุนัข การควบคุมสุนัขในทุกช่วงเวลา เป็นต้น โดยบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจและหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติในการบังคับใช้กฎหมายคือ เจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัข (Dog 
Control Officer) เจ้าหน้าที่พิทักษ์สุนัข (Dog Ranger) และผู้ที่ได้รับการมอบหมายแต่งตั้งจากสภา
ดินแดน โดยบังคับใช้กฎหมาย เช่น การออกใบสั่ง ออกค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายก าหนด การก าจัด
สุนัขที่มีอันตรายตามค าสั่งศาล หรือเพื่อการช่วยเหลือสุนัข โดยสภาท้องถิ่นแต่ละที่จะสามารถมี
อ านาจในการก าหนดมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาบังคับควบคุมการเลี้ยงสุนัข ในแต่ละพื้นที่จึงอาจมี
มาตรการแตกต่างกันออกไป โดยในการศึกษาในที่นี้จะท าการศึกษามาตรการใน Dog Control Act 
1996 เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
3.3.1  มาตรการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข 

 กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าของสุนัขหมายความรวมถึงบิดามารดาของเจ้าของสุนัขที่มีอายุต่ า
กว่า 16 ปีเป็นเจ้าของสุนัข165 โดยเจ้าของสุนัขต้องมีหน้าที่ในการควบคุมสุนัขทั้งที่อยู่ในสถานที่เลี้ยง 
หรือขณะที่สุนัขอยู่นอกสถานที่เลี้ยงดู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1.1  ควบคุมสุนัขขณะอยู่ในสถานที่เลีย้ง 
ในขณะที่สุนัขอยู่ในสถานที่เลี้ยงเจ้าของสุนัขมีหน้าที่ในการควบคุมสุนัข ไม่ให้สุนัข

ออกนอกสถานที่เลี้ยงไปยังสถานที่อื่นใดได้โดยอิสระ โดยหากมีการฝุาฝืนผู้กระท าผิดต้องได้รับโทษ
ปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์166 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขพบสุนัขที่มีลักษณะในการฝุาฝืน
มาตรการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่มีอ านาจที่น าสุนัขไปกักขังในสถานที่เลี้ยงสุนัขได้167 

3.3.1.2  ควบคุมสุนัขขณะอยู่นอกสถานที่เลี้ยง 
ในขณะที่สุนัขต้องอยู่นอกสถานที่เลี้ยงเจ้าของสุนัขต้องด าเนินการจัดการควบคุมสุนัข

ของตนให้อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา โดยหากมีการฝุาฝืนผู้กระท าผิดต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 
3,000 ดอลลาร์168 รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่พบสุนัขที่ฝุาฝืนมาตรการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะในสถานที่
กฎหมายก าหนดหรือในสถานที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการจับและน าตัวสุนัขไปกักขังหรือน า
สุนัขนั้นไปส่งคืนแก่เจ้าของสุนัข หากเจ้าหน้าที่จ าต้องเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ใช่สาธารณะ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ครอบครอง หรือบุคคลผู้มีหน้าที่ในการดูแลสถานที่นั้น

                                                            
165 Dog Control Act 1996, section 2 
166 Dog Control Act 1996, section 52A 
167 Dog Control Act 1996, section 52A(4) 
168 Dog Control Act 1996, section 52(1) 
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ก่อน169 อีกทั้งหากผู้ที่ครอบครองหรือดูแลสถานที่อื่นหรือในที่ทางสาธารณะหากพบสุนัขที่มีการฝุาฝืน
มาตรการทางกฎหมาย โดยสุนัขนั้นอาจก่อความเดือดร้อนร าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
บุคคลนั้นย่อมมีอ านาจในการจับสุนัขและน าสุนัขไปส่งมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือด าเนินการ
ส่งคืนให้กับเจ้าของสุนัข170 

 
3.3.2  การจดทะเบียนสุนัข 

 ในประเทศนิวซีแลนด์ก าหนดให้เจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีหน้าที่ที่ต้อง
น าสุนัขของตนไปจดทะเบียนตามขั้นตอนและเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยผู้ฝุาฝืนจะมีโทษปรับไม่
เกิน 3,000 ดอลลาร์ หรือถูกใบสั่งช าระเทียบปรับ 300 ดอลลาร์ โดยหากผู้เลี้ยงสุนัขไม่ด าเนินการ
ตามที่กฎหมายก าหนด เจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะไปจับและน าตัวสุนัขไปกักขังได้171 โดยการน าสุนัข
มาจดทะเบียนในประเทศนิวซีแลนด์มีขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.2.1  ค าขอการจดทะเบียนสุนัข 
ก่อนวันที่สุนัขจะมีอายุครบ 3 เดือนเจ้าของสุนัขต้องด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนต่อ

สภาดินแดนในเขตพ้ืนที่ที่สุนัขอาศัยอยู่172 โดยต้องระบุข้อมูลต่างในใบค าขอจดทะเบียน ดังนี้ 
1)  ชื่อ วันเกิด และที่อยู่อาศยัของเจ้าของสุนัข 
2)  สถานที่อยู่ของสุนัข 
3)  สายพันธ์ุ ลักษณะรูปร่าง สี และต าหนขิองสุนัข 
4)  อายุของสุนัข 
5)  ระบปุระเภทของสุนัขด้วยว่าเป็นสุนัขดุ หรือเป็นสุนัขที่อันตรายหรือไม่ 
6)  ระบุเพศของสุนัขและรายละเอียดว่าสุนัขได้รับการท าหมันแล้วหรือไม่ 
7)  รายละเอียดบนตัวสุนัขที่ถาวรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การสัก 

การฝังไมโครชิป 
8)  หมายเลขทะเบียนสุนัขจากแผ่นบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนสุนัข และ 
9)  ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ทีส่ภาดินแดนเห็นควรว่ามีความจ าเป็น 
 
 

                                                            
169 Dog Control Act 1996, section 52 
170 Dog Control Act 1996, section 52(4) 
171 Dog Control Act 1996, section 42 
172 Dog Control Act 1996, section 36(3) 
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3.3.2.2  การฝังไมโครชิปสุนัข 
หลังจากที่เจ้าของสุนัขน าสุนัขไปจดทะเบียนภายในระยะเวลา 2 เดือน เจ้าของสุนัข

ต้องน าสุนัขไปรับการฝังไมโครชิป เพื่อระบุตัวสุนัขอย่างถาวร โดยสุนัขที่ต้องได้รับการฝัง ไมโครชิป 
ได้แก ่

1)  สุนัขที่ได้รับการจดทะเบียนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2549 เป็นต้นไป 

2)  สุนัขที่มีการระบุว่าเป็นสุนัขอันตราย ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2546 เป็นต้นไป 

3)  สุนัขที่มีการระบุว่าเป็นสุนัขดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 
เป็นต้นไป  

โดยเจ้าของสุนัขที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ หรือ
อาจได้ใบสั่งช าระค่าปรับในอัตรา 300 ดอลลาร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายในการให้สุนัข
ทุกตัวต้องจดทะเบียน นอกจากจะมีประโยชน์ต่อสภาดินแดนทั้งทางด้านสถิติ และใช้เป็นแนวทางใน
การออกมาตรการ หรือแก้ไขมาตรการการเลี้ยงสุนัขของประชาชนในท้องถิ่น ยังสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างตรงจุดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสังคม นอกจากนั้นแล้วยังได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น การส่งตัวสุนัขคืนเจ้าของได้อย่างถูกต้อง หากเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสุนัขก็
สามารถที่จะใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเจ้าของของสุนัขได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบประวัติ
วัคซีนของสุนัขในกรณีที่ถูกสุนัขกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการทางด้านการรักษาและทางด้าน
สาธารณสุขอีกด้วย 

3.3.2.3  การช าระค่าธรรมเนียม 
เจ้าของสุนัขจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสุนัขโดยตามอัตราที่สภา

ดินแดนก าหนด โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน173 ดังนี ้
1)  สุนัขที่ได้รับการท าหมันแล้วจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่

ต่ ากว่า 
2)  สุนัขที่มีอายุต่ ากว่า 12 เดือนจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่

ต่ ากว่า 
3)  สุนัขที่มีของเจ้าของที่ได้รับสถานะว่าเป็นเจ้าของที่มีความรับผิดชอบจะ

มีอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ต่ ากว่า 

                                                            
173 Dog Control Act 1996, section 37 
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4)  ส าหรับเจ้าของสุนัขที่มาขอจดทะเบียนสุนัขล่าช้า อัตราค่าธรรมเนียม

จะสูงขึ้นโดยเพ่ิมขึ้นไม่เกินรอ้ยละ 50 ของอัตราค่าธรรมเนียมปกติหากน าสุนัขมาจดทะเบียนในเวลา 
เมื่อสุนัขได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาดินแดนจะให้แผ่นบันทึกข้อมูล

ของสุนัขแก่เจ้าของสุนัข โดยเจ้าของสุนัขมีหน้าที่ในการน าแผ่นบันทึกข้อมูลไปติดที่ปลอกคอของ
สุนัข174 หากเจ้าพนักงานพบสุนัขที่อายุเกินกว่า 3 เดือนในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช้ที่
ของเจ้าของสุนัข และไม่พบว่ามีแผ่นข้อมูลประจ าตัวสุนัขเจ้าพนักงานสามารถใช้อ านาจในการจับสุนัข
ไปยังสถานที่กักขังได้175และในกรณีที่สุนัขมีการเปลี่ยนเจ้าของ เจ้าของสุนัขเดิมและผู้ที่จะมาเป็น
เจ้าของสุนัขใหม่จะต้องด าเนินการติดต่อสภาดินแดนในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอท าหนังสือแจ้ง
โอนย้ายและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 14 วัน หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ หรืออาจได้
ใบสั่งช าระค่าปรับ 100 ดอลลาร์176 

 
3.3.3  มาตรการควบคุมสุนัขอันตราย 
กฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขในประเทศนิวซีแลนด์ ด้านมาตรการจัดการกับสุนัขอันตราย

นั้น กฎหมายได้แบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ 
3.3.3.1  สุนัขที่เป็นอันตรายท าร้ายมนุษย์หรือสัตว์ประเภทอื่น  
ในกรณีที่สุนัขที่เป็นอันตรายท าร้ายบุคคลให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเข้าท าร้ายสัตว์

ประเภทอื่น เช่น สัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงของผู้อื่น หรือสัตว์ปุาคุ้มครอง กฎหมายได้บัญญัติ
ให้บุคคลผู้ที่ถูกท าร้าย หรือเห็นพฤติกรรมการท าร้ายของสุนัขอันตรายสามารถที่จะระงับเหตุและจับ
ตัวสุนัขไปมอบให้กับเจ้าพนักงาน โดยเจ้าพนักงานมีอ านาจตามกฎหมายที่จะก าจัดสุนัขหรือน าตัว
สุนัขไปกักขัง นอกจากนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขยังมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ และต้องรับผิดชอบ
ค่าสินไหมทดแทนแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากสุนัขมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงอาจสร้าง
ความเสียหายร้ายแรงแก่บุคคลอื่นศาลอาจมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นได้ด้วย177 

3.3.3.2  สุนัขที่เป็นอันตรายก่อความเสียหายในสถานที่สาธารณะ 
ในกรณีที่สุนัขอันตรายก่อความเสียหายในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการท าร้ายร่างกาย

มนุษย์ หรือท าอันตรายต่อสัตว์อื่น หรือท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือการกระท าใดๆ ของ
สุนัขที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และมีบุคคลได้รับอันตราย เจ้าพนักงาน โดยเจ้าพนักงานมีอ านาจตาม
                                                            

174 Dog Control Act 1996, section 46(2) 
175 Dog Control Act 1996, section 50(1) 
176 Dog Control Act 1996, section 48 and schedule 1 
177 Dog Control Act 1996, section 57A 
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กฎหมายที่จะน าตัวสุนัขไปกักขัง นอกจากนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขยังมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ 
และต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากสุนั ขมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมรุนแรงอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่บุคคลอื่นศาลอาจมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นได้ด้ว178 

3.3.3.3  สุนัขที่เป็นอันตรายท าร้ายมนุษย์หรือสัตว์ปุาคุ้มครองอย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่สุนัขท าร้ายมนุษย์หรือสัตว์ปุาคุ้มครองจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 

หรือถึงขั้นเสียชีวิต หรือจ าเป็นต้องก าจัดสัตว์ปุาคุ้มครองเพื่อให้พ้นจากความทุกขเวทนาจากการที่
ได้รับบาดเจ็บ กฎหมายได้ก าหนดโทษส าหรับบุคคลผู้เป็นเจ้าของสุนัขโดยระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ โดยศาลอาจมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นด้วย179 

นอกจากนี้ กฎหมายยังมีมาตรการที่ควบคุมให้ผู้ เลี้ยงสุนัขที่ เป็นอันตราย ที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวดุร้าย เป็นสุนัขที่เคยมีประวัติท าร้ายบุคคล สัตว์อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหาย เมื่อผู้เลี้ยงสุนัขต้องน าสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงดูต้องมีการปูองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากสุนัข โดยการใช้สายจูงเพื่อที่จะสามารถควบคุมสุนัขของตนได้ตลอดเวลา และต้องสวม
ตะกร้อครอบปากเพื่อปูองกันสุนัขเข้าท าร้ายผู้อื่น ยกเว้นแต่เป็นการพาสุนัขไปยังพื้นที่ส าหรับออก
ก าลังกายของสุนัข โดยหากผู้เลี้ยงสุนัขฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์หรือ
ถูกใบสั่งให้ช าระค่าปรับ 300 ดอลลาร์180 

 
3.3.4  มาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ 
สุนัขควบคุมพิเศษนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สุนัขอันตราย (Dangerous Dogs) 

และสุนัขดุร้าย (Menacing Dogs) โดยเจ้าของสุนัขในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม
สุนัขที่ตนเลี้ยงดู โดยมีรายละเอียดสุนัขแต่ละประเภทดังน้ี 

3.3.4.1  สุนัขอันตราย (Dangerous Dogs) 
สภาดินแดนมีอ านาจออกค าสั่งโดยเป็นหนังสือในการก าหนดว่าสุนัขตัวใดเป็นสุนัขที่

เป็นอันตราย เพื่อที่จะเป็นการควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่อันตรายโดยปูองกันความเสียหายอันสามารถ
เกิดขึ้นได้จากสุนัขอันตราย โดยสภาดินแดนจะก าหนดว่าสุนัขตัวใดเป็นสุนัขอันตราย โดยพิจารณา
จากกรณี ดังต่อไปนี้181  

                                                            
178 Dog Control Act 1996, section 57A 
179 Dog Control Act 1996, section 58 
180 Dog Control Act 1996, section 62 and schedule 1 
181 Dog Control Act 1996, section 31(1) 
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1) สภาดินแดนมีพยานหลักฐานอันที่น่าเชื่อถือได้ว่าสุนัขตัวนั้นมีลักษณะ

นิสัย และพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน และสัตว์ชนิดอ่ืนๆ หรือสัตว์ปุาคุ้มครอง 
2) เจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขอันตรายยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสุนัขของตน

น้ัน มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคล สัตว์ชนิดอื่น หรือสัตว์ปุาคุ้มครอง 
3) ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าเจ้าของสุนัขได้กระท าความผิดตาม

กฎหมายโดยการไม่สนใจสุนัขของตนปล่อยปละละเลยสุนัข จนเป็นเหตุให้สุนัขไปสร้างความเสียหาย
แก่บุคคล สัตว์หรือทรัพย์สิน หรือ 

4) ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าเจ้าของสุนัขได้กระท าความผิดตาม
กฎหมายโดยการไม่สนใจสุนัขของตนปล่อยปละละเลยสุนัข จนเป็นเหตุให้สุนัขไปสร้างความเสียหาย
ในสถานที่สาธารณะ โดยเมื่อเจ้าของสุนัขที่สภาดินแดนได้ออกค าสั่งว่าสุนัขของตนเป็นสุนัขอันตราย 
กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ หน้าที่ที่เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติ ดังนี้182 

(1)  เจ้าของสุนัขต้องกระท าการปรับปรุงสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสุนัขให้มี
ความแข็งแรงมั่นคง เพียงพอที่จะสามารถแน่ใจได้ว่าสุนขัจะไม่สามารถออกไปสถานที่ใดได้ด้วยตัวเอง 
โดยมีระยะเวลาในการแก้ไข 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

(2)  กรณีผู้เลี้ยงสุนัขต้องน าสุนัขออกนอกสถานที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
สายจูง ตะกร้อครอบปากเพื่อที่จะสามารถควบคุมสุนัขของตนไม่ให้ก่อความเสียหาย ยกเว้นในกรณีที่
เจ้าของสุนัขพาสุนัขไปออกก าลังกายในสถานที่ออกก าลังกายของสุนัข 

(3)  เจ้าของสุนัขต้องน าหนังสือรับรองจากสัตวแพทย์ว่าสุนัขของตนได้
ท าหมันโดยน ามาแสดงต่อสภาดินแดนภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่เจ้าของสุนัขได้รบัค าสั่ง 

(4)  การจดทะเบียนสุนขัในปตี่อไปเจ้าของสุนัขต้องช าระค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนประจ าปีในอัตราร้อยละ 150 ของอัตราค่าธรรมเนียมปกต ิ

(5)  เจ้าของสุนัขจะไม่สามารถจ าหน่าย หรือจ่ายโอนสุนัขให้แก่บุคคล
ใดๆ ได้ หากยงัไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสภาดินแดน และ 

(6)  เจ้าของสุนัขจะต้องไม่ปกปิดบุคคลใดๆ ที่รับโอนว่าสุนัขของตนนั้น
เป็นสุนัขอันตราย 

ซึ่งหากเจ้าของสุนัขกระท าการฝุาฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 
ดอลลาร์หรือ ได้ใบช าระค่าปรับ 300 ดอลลาร์ รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมสุนัขไป
กักขัง รวมถึงศาลอังสามารถมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นได้183 
                                                            

182 Dog Control Act 1996, section 32(1) 
183 Dog Control Act 1996, section 32 
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3.3.4.2  สุนัขดุร้าย (Menacing Dogs) 
สภาดินแดนมีอ านาจออกค าสั่งโดยเป็นหนังสือในการก าหนดว่าสุนัขตัวใดเป็นสุนัขที่ดุ

ร้าย เพื่อที่จะเป็นการควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่ดุร้ายโดยปูองกันความเสียหายอันสามารถเกิดขึ้นได้จาก
สุนัขดุร้าย โดยสภาดินแดนจะก าหนดว่าสุนัขตัวใดเป็นสุนัขดุร้าย โดยพิจารณาจากกรณี ดังต่อไปนี้ 

1)  สภาดินแดนมีพยานหลักฐานที่น่าเช่ือถือได้ว่า สุนัขตัวนั้นมีลักษณะนสิัย 
และพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน และสัตว์ชนิดอื่นๆ หรือสัตว์ปุาคุ้มครอง184 

2)  ในกรณีที่ผู้เลี้ยงเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุดุร้าย เช่น อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย, 
เจแปนนิสโทซ่า, บราซิลเลียนฟิล่า และโดโกอาร์เจรติโน185 

3)  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าเจ้าของสุนัขได้กระท าการอันเป็นความผิด 
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยการไม่สนใจสุนัขของตนปล่อยปละละเลยสุนัข จนเป็นเหตุให้สุนัขไปสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคล สัตว์หรือทรัพย์สิน186 หรือ 

4)  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าเจ้าของสุนัขได้กระท าการอันเป็นความผิด 
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยการไม่สนใจสุนัขของตนปล่อยปละละเลยสุนัข จนเป็นเหตุให้สุนัขไปสร้าง
ความเสียหายในสถานที่สาธารณะ187 

ซึ่งหากเจ้าของสุนัขกระท าการฝุาฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 
ดอลลาร์หรือ ได้ใบช าระค่าปรับ 300 ดอลลาร์ รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมสุนัขไป
กักขัง รวมถึงศาลอังสามารถมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นได ้

3.3.4.3  หลักการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 
นอกจากพระราชบัญญัติควบคุมสุนัข ค.ศ.1996 จะก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับ

ควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประชาชนแล้วนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขยังค านึงถึง
การคุ้มครองหลักสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สุนัขของตนในด้านความเป็นอยู่ อาหาร น้ า ที่เหมาะสม การที่ผู้เลี้ยงต้องดูแลเอาใจใส่สุนัขอย่าง
สม่ าเสมอ ให้สุนัขได้ออกก าลังกายอย่างเพียงพอกับความต้องการของสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้ง
หากเจ้าของละเลยไม่ใส่ใจดูแลสุนัขตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 
5,000 ดอลลาร์ หรือถูกออกให้ช าระใบสั่ง 300 ดอลลาร์ รวมจึงพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะน า
สุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลไปยังสถานที่เลี้ยงเพื่อดูแลให้สุนัขได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
                                                            

184 Dog Control Act 1996, section 33A(1) 
185 Dog Control Act 1996, section 33C(1) 
186 Dog Control Act 1996, section 33ED(1) 
187 Dog Control Act 1996, section 33ED(1) and section 57A(2)(a) 



บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยง 
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 

 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ในบทที่ 2 และ
บทกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม และดูแลการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายทั้งในระบบของ
กฎหมายไทย กฎหมายประเทศอังกฤษ และกฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ ในบทที่ 3 จะสามารถท าให้
เข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของ
สุนัข และบุคคลผู้รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทน ความหมายและหลักเกณฑ์การ
วินิจฉัยถึงความหมายเจ้าของสุนัข การก าหนดสายพันธุ์สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย บทกฎหมาย
ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการเลี้ยงสุนัข รวมทั้งบทลงโทษของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายใน
การกระท าที่เป็นการฝุาฝืนต่อบทบัญญัติที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ หรือในกรณีที่เจ้าของสุนัขหรือบุคคล
ที่รับสุนัขไว้ดูแลแทนเจ้าของที่สุนัขปล่อยให้สุนัขไปก่อปัญหา และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย 
และชีวิตของบุคคลอื่น ทั้งในระบบของกฎหมายไทย ระบบกฎหมายประเทศอังกฤษ และระบบ
กฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจในการศึกษาความรับผิดชอบและ
หน้าที่ของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย บทลงโทษต่อเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็ น
อันตรายจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัข รวมถึงการก าหนดความหมายและหลักเกณฑ์ของ
การจ าแนกสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ให้มีความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในบทนี้จะท าการ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เปรียบเทียบ
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและดูแลการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ตามระบบของ
กฎหมายไทย ระบบกฎหมายประเทศอังกฤษ และระบบกฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายของประเทศไทยต่อไป 
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4.1  ปัญหาความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสุนัข 
 
 แม้ในประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข โดยได้มีการ
บัญญัติอยู่ทั้งในกฎหมายล าดับต้น กฎหมายล าดับรอง และข้อบัญญัติท้องถิ่นอยู่ด้วยกันหลายฉบับก็
ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังพบปัญหาท่ีเกิดจากการเล้ียงสุนัขสายพันธ์ุท่ีอาจเป็นอันตรายปรากฏให้พบเห็น
อยู่ทั่วไป จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ โดยจาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัขนั้นคือ ความ
รับผิดชอบและหน้าที่ของเจ้าของสุนัขต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งหากผู้เลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย มีความรับผิดชอบ รวมทั้งหากกฎหมายได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่
ออกมาเพื่อก าหนดหน้าที่และความรับผิดแก่เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายอย่างชัดเจน จะ
สามารถลดปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายลงได้ 
 

4.1.1  วิเคราะห์พฤติกรรมสุนัขกับพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัข 
 ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นว่าสายพันธุ์ของสุนัขนั้นได้มีการปรับปรุง และพัฒนา
สายพันธุ์สุนัขขึ้นมามากมายหลากหลายสายพันธุ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสุนัขว่ามี
ความต้องการเลี้ยงสุนัขเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพื่อเป็นเพื่อน เพื่อเฝูาอาคารบ้านเรือน เพื่อเฝูาฝูงสัตว์ 
หรือเพื่อล่าสัตว์ ด้วยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขที่หลากหลาย สุนัขที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ในแต่ละสายพันธ์ุจึงมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็พบว่าสัญชาตญาณดิบของ
สุนัขนั้นก็ยังคงแฝงและพบได้อยู่ในสุนัขทุกสายพันธุ์ โดยจากการศึกษาการแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณ
ดิบ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสุนัขนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการที่สุนัขได้รับการเลี้ยงดูจาก
เจ้าของว่าสุนัขนั้นได้รับการเลี้ยงดูและฝึกสอนได้อย่างถูกต้องและตรงต่อความต้องการของสุนัข
หรือไม่ เนื่องมาจากสุนัขทุกสายพันธุ์นั้นล้วนสืบเชื้อสายมาจากสุนัขปุา สัญชาตญาณดิบนั้นจึงแฝงอยู่
ในสุนัขทุกสายพันธุ์ ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ว่าต้องการ
พัฒนาสุนัขให้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมแบบไหนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานลักษณะใด มีความ
ต้องการให้สุนัขใช้สัญชาตญาณด้านใดมากเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขสามารถใช้งานสุนัขได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้เลี้ยงสุนัขจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจในลักษณะนิสัย และ
พฤติกรรมของสายพันธ์ุสุนัขที่ตนเลี้ยง เพ่ือที่จะสามารถเลี้ยง ฝึกสอน และควบคุมสุนัขได้อย่างถูกต้อง
ไม่ให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่สามารถก่อความเสียหาย 
และขนาดของความรุนแรง ก่อความเสียหายได้มากกว่าการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป 
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 จากการศึกษาพบว่าสุนัขจะแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว มีปัจจัย
ที่มีผลอยู่ด้วยกันหลายประการ สุนัขบางตัวอาจแสดงนิสัยและพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวมาตั้งแต่เริ่ม
เลี้ยง บางตัวอาจแสดงพฤติกรรมดังกล่าวตอนโต โดยเจ้าของสุนัขจะต้องท าความเข้าใจถึงสาเหตุและ
การแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวอย่างถูกต้อง โดยสามารถสรุปสาเหตุของการแสดงออกทางพฤติกรรม
ทางด้านดุร้ายและก้าวร้าวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนี้ 

1.  สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ของสุนัขเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้สุนัขมีแนวโน้มที่จะดุร้าย
ได้มากกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่น เนื่องจากพื้นฐานของสายพันธุ์ของสุนัขเหล่านั้นสุนัขบางสายพันธุ์เป็นนัก
ล่า บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ใช้พลังงานเยอะ โดยหากสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
ไม่ได้รับการปลดปล่อยพลังงานที่เหมาะสม หรือการได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้
สุนัขแสดงพฤติกรรมพื้นฐานของสายพันธุ์ออกมาได้ แต่หากสุนัขได้รับการดูแล เลี้ยงดู ฝึกฝนอย่าง
ถูกต้องผู้เลี้ยงสุนัข ก็จะสามารถควบคุมสุนัขที่ตนเลี้ยงได้ และสุนัขก็จะไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์

2.  พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข ซึ่งพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัขเป็นปัจจัยหลักที่ท า
ให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมาได้มาก พฤติกรรมการเลี้ยงบางพฤติกรรมที่เป็น
พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่ผิดวิธี ย่อมจะมีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวและดุร้ายของสุนัข
ได้ เช่น พฤติกรรมการเลี้ยงของเจ้าของที่ตามใจสุนัขมากเกินไป โดยไม่มีการควบคุมฝึกฝน ไม่ดุ ไม่
ห้ามสุนัขเมื่อสุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่พึงประสงค์ สุนัขจะเข้าใจว่าสามารถที่จะแสดง
พฤติกรรมเหล่านั้นได้ สุนัขจะรู้สึกว่าการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ไม่เป็นความผิด ส่งผลต่อความเคยชิน
ของสุนัขให้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไป และเมื่อเจ้าของสุนัขเริ่มตระหนักถึงปัญหา การออกค าสั่ง
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสุนัขอาจจะไม่ได้ผลเนื่องจากสุนัขเคยชินและติดเป็นนิสัยประจ าตัวไปแล้ว 
พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่ดีไม่ถูกวิธีของเจ้าของสุนัข จะเป็นการสร้างความทรงจ าที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อ
ตัวสุนัข เช่น การท าโทษสุนัขโดยการตีแบบไม่รู้สาเหตุ ความเจ็บปวดจากการโดนท าร้าย หรือการ
ลงโทษที่รุนแรงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสุนัข เนื่องจากสุนัขจะมีความหวาดระแวง กลัว เมื่อมีใคร
เข้าใกล้ก็จะแสดงอาการก้าวร้าว ดุร้ายออกมาได้ รวมทั้งพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่ไม่เหมาะสมกับสาย
พันธุ์ เช่น การขังสุนัขอยู่ในกรงตลอดเวลา สุนัขบางสายพันธุ์มีพลังงานเยอะจ าเป็นต้องได้รับการออก
ก าลังกายเพื่อปลดปล่อยพลังงาน การอยู่ในที่แคบๆ สุนัขจะเกิดความเครียด ไม่เข้าสังคมพบบุคคลอื่น 
สุนัขด้วยกันเอง หรือสัตว์ชนิดอื่นไม่เป็น อาจก่อให้เกิดความหงุดหงิด และแสดงความดุร้ายก้าวร้าว
ออกมาได ้

3.  สิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสุนัขย่อมมีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ท าให้สุนัขมีนิสัยที่ดุร้ายและก้าวร้าวขึ้นมาได้ เช่น ความหวงถิ่นที่อยู่ หวงลูกสุนัข หวง



104 

 
เจ้าของ ความเจ็บปวด หรือความเจ็บปุวย อาจท าสุนัขเกิดความหวาดระแวง และแสดงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ได้ 

4.  เพศ กล่าวคือ เพศของสุนัขเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมดุร้าย และก้าวร้าว คือ 
เพศของสุนัข และการท าหมันของสุนัข จากสถิติจะพบว่าสุนัขเพศผู้จะมีความดุร้ายมากกว่าสุนัขเพศ
เมีย จากสถิติการท าหมันจะท าให้สุนัขลดความดุร้ายลง 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท าให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีอยู่ด้วยกันหลาย
ปัจจัยซึ่งปัจจัยสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พื้นฐานสายพันธุ์ของสุนัข เพศ
ของสุนัข และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ โดยปัจจัยที่สามารถควบคุมได้สามารถลดปัญหาที่เกิดจาก
การเลี้ยงสุนัขได้คือ พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขของเจ้าของสุนัข ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการควบคุม
พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อันตรายของผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อควบคุมและปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาจาก
การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายขึ้น 

มาตรการในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของ
เจ้าของสุนัขในประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะ จะพบว่ามีบทบัญญัติมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขแทรกอยู่ใน
พระราชบัญญัติ กฎหมายล าดับรอง และข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พุทธศักราช 2535 เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข พุทธศักราช 2548 และเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นบางท้องถิ่นเท่านั้น การบังคับใช้
จึงเป็นเพียงการบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่ที่มีการออกบทบัญญัติมาบังคับใช้ ไม่สามารถน ามาบังคับใช้ใน
พื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในสากลประเทศที่มีความตระหนักในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะมีการตรากฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  

มาตรการการควบคุมพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของผู้เลี้ยงที่
สามารถบังคับใช้ได้ทั่วไปพบอยู่ในมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 ที่ระบุให้เจ้าของสัตว์จะต้องด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์ของตนให้
เหมาะสมและตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยต้องค านึงถึงชนิด 
ประเภท ลักษณะ อายุ และสภาพของสัตว์นั้นๆ และมาตรา 23 ที่บัญญัติให้เจ้าของสุนัขห้ามละทิ้ง 
ปล่อยสัตว์ หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นการท าให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน แม้จะไม่ใช่บทบัญญัติทาง
กฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรงแต่ก็สามารถที่จะน ามาใช้และเทียบเคียงได้ ซึ่ง
หากตีความตามมาตรา 22 และมาตรา 23 พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 สามารถน ามาบังคับใช้ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายได้ โดยจะเป็นการควบคุมให้เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจ าเป็นต้องมีความรู้
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และมีความเข้าใจในลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขที่ตนเลี้ยง เพื่อให้สุนัขได้รับการเลี้ยงดูที่
ถูกต้องตรงต่อความต้องการ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นให้เหมาะสมต่อสายพันธ์ุของสุนัข ซึ่งจะท าให้
สุนัขได้รับการดูแลที่ถูกต้องเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของสุนัขได้ รวมทั้งเป็นการควบคุมมิให้เจ้าของสุนัขละทิ้งสุนัข หรือสละกรรมสิทธิ์ใน
สุนัข หากยังมิได้โอนสิทธิครอบครองสุนัขให้กับบุคคลอื่นท าให้เจ้าของสุนัขไม่สามารถปฏิเสธความรับ
ผิดได้ในกรณีที่สุนัขของตนไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ นอกจากมาตรา 22 และมาตรา 23  
แห่งพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 มาตรการ
ควบคุมทางกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของก็ถูกบัญญัติอยู่ในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2548 ในเรื่องการควบคุม
สุนัขควบคุมพิเศษ ซึ่งจะเป็นเพียงการบังคับใช้ได้เพียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งเป็นการ
บัญญัติที่นอกเหนือจากการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข การน าสุนัขมาขึ้นทะเบียน คือการก าหนด
เพิ่มเติมในกรณีน าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยมีการก าหนดเพิ่มเติมว่าห้ามบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 15 ปี หรือมีอายุมากกว่า 60 ปี น าสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงเว้นแต่สุนัขควบคุมพิเศษจะ
อยู่ในกรงขังหรือสถานที่ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะปูองกันควบคุมไม่ให้สุนัขเข้าถึงบุคคลภายนอก
ได ้

ในด้านหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทยให้เป็นไป
ตามบทกฎหมายนั้น ด้วยเหตุที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุม
การเลี้ยงสุนัขโดยตรงที่บังคับใช้ได้ทั่วประเทศ จึงท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้ามามีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขทั้งประเทศ  มีเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตามหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขในบางกรณีเท่านั้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมอนามัย เป็นสถานที่ที่ ข้ อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2548 ให้เป็นสถานที่ออก
ใบรับรองและค าขอจดทะเบียนสุนัข แต่พบว่าไม่ประสบผลส าเร็จในการบังคับใช้เนื่องจากปัจจัย
หลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดหน่วยงานที่เข้ามาดูแลโดยตรง จ านวนเจ้าหน้าที่ หรือข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขอีกหน่วยงานหนึ่งคือ กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบการควบคุมดูแลสัตว์ทุกชนิด โดย
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายพบเพียงการดูแลควบคุม
ระงับการน าเข้าสุนัขสายพันธุ์ พิลบูลเทอร์เรีย สายพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดชายน์เทอเรียร์ เท่านั้น 
ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรง 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของ

ประเทศอังกฤษได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 และพระราชบัญญัติสุนัข
อันตราย ค.ศ.1991 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะสามารถมีผลบังคับใช้ในประเทศอังกฤษได้ทั่วทั้งประเทศ 
โดยตามพระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัขเพื่อ
เฝูายามซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขที่มีลักษณะและพฤติกรรมที่หวงที่อยู่ และดุร้าย จึงได้บัญญัติ
กฎหมายให้สุนัขที่เลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฝูายาม สุนัขนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของ
สุนัขตลอดเวลา รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขเพื่อเฝูายามจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตในการ
เลี้ยงสุนัขเฝูายามโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเฝูายามตามที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และจ าเป็นจะต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 12 เดือน โดยสิทธิในการเลี้ยง
สุนัขเพื่อเฝูายามจะสามารถถูกเพิกถอนได้หากผู้เลี้ยงสุนัขกระท าการผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ นอกจากจะบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 แล้วนั้นยังพบบทบัญญัติที่ควบคุมพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย พ.ศ.1991 ที่
เป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขอันตรายโดยเฉพาะ รวมถึงการ
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของเจ้าของสุนัขอันตรายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้สุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไปสร้างปัญหาและความเดือดร้อนเสียหายให้แก่บุคคลอื่น โดยสุนัขจะต้อง
อยู่ในการควบคุมของเจ้าของอย่างเคร่งครัด จึงเป็นการก าหนดและควบคุมว่าเจ้าของสุนัขจะต้องเลี้ยง
และสามารถที่จะควบคุมสุนัขของตนได้ โดยผู้เลี้ยงจะสามารถควบคุมสุนัขได้ดีนั้นจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขเป็นอย่างดี หากเจ้าของสุนัขไม่สามารถควบคุมสุนัขของตนจนเป็นเหตุให้
สุนัขไปก่อปัญหาสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ศาลสามารถที่จะตัดสิทธิในการเลี้ยงดูสุนัข ออก
ค าสั่งให้ก าจัดสุนัข หรือตัดสินลงโทษแก่ผู้เลี้ยงสุนัขได้ 

ประเทศนิวซีแลนด์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขถูกบัญญัติอยู่ใน
พระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัข ค.ศ.1996 โดยบทบัญญัติภายในพระราชบัญญัติได้มีการบัญญัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ทั่วไปด้วย และก็ได้มีบทบัญญัติในการควบคุม
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยได้มีการแยกบทบาทเอาไว้อย่างชัดเจน โดยบทบัญญัติในการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้มีการแบ่งความเสียหายที่เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายไว้ 3 ประเภทคือ การก่อความเสียหายหรือท าร้ายมนุษย์และสัตว์อื่น การก่อความ
เสียหายในสถานที่สาธารณะ และ การก่อความเสียหายแก่มนุษย์และสัตว์ปุาคุ้มครองอย่างร้ายแรง 
โดยหากเจ้าของสุนัขไม่สามารถที่จะควบคุมสุนัขของตนได้จนปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเดือดร้อน 
และความเสียหายแก่ มนุษย์ สัตว์ประเภทอ่ืน หรือสัตว์ปุาสงวน ศาลจะก าหนดโทษให้แก่เจ้าของสุนัข
หรืออาจมีค าสั่งให้ก าจัดสุนัขได้ ซึ่งกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้จะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ข้อบัญญัติ
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมสุนัข ค.ศ.1996 จึงเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ทั้งเพื่อควบคุม
พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป และสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของเจ้าของสุนัข หากผู้
เลี้ยงไม่สามารถควบคุมสุนัขที่ตนเลี้ยงได้ก็จะต้องได้รับโทษที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ผู้เลี้ยงสุนัขจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเลี้ยงสุนัขให้ถูกต้องและได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้สุนัขของตนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และน าไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายแก่บุคคลอื่นได ้

ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าการที่สุนัขจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาและความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น สัตว์อื่น และทรัพย์สินนั้น มีปัจจัยที่ท าให้สุนัขแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ด้วยกันหลายประการ แต่ปัจจัยหลักที่มีความส าคัญต่อการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่ดุร้ายก้าวร้าวคือ พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขของเจ้าของที่เลี้ยงสุนัข ซึ่งการที่เจ้าของ
สุนัขจะสามารถควบคุมสุนัขของตนได้นั้น ต้องมาจากความเข้าใจและการเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกต้องจึงจะ
สามารถควบคุมสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่ตนเลี้ยงได้ ดังนั้นจึงควรมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่
ออกมาควบคุมเจ้าของสุนัขที่ชัดเจน ซึ่งพบว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายที่ออกมา
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของสุนัขที่เฉพาะเจาะจง มีเพียงกฎหมายที่
น ามาใช้เทียบเคียงเท่านั้น จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและควบคุมเจ้าของสุนัขอย่างชัดเจน ท า
ให้ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรงที่เข้ามาบังคับใช้กฎหมาย
ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข ประเทศไทยจึงยังคงพบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายอยู่อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาจากข้อกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ จะเห็นว่าประเทศอังกฤษ และประเทศ
นิวซีแลนด์ได้ให้ความส าคัญต่อการเลี้ยงสุนัข จึงได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายไว้ควบคุมการเลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้อย่างชัดเจน และสามารถบังคับใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ จึงท าให้มีหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข การออกหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติและหน้าที่ของเจ้าของสุนัขไว้อย่างชัดเจนที่เจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขต้องปฏิบัติตาม แสดงให้เห็นว่า
ว่าหากมีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อันตรายออกมาโดยเฉพาะจะ
เป็นการลดปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้ 

 
4.1.2  ความรับผิดและโทษของเจ้าของสุนัข 
ประเทศไทยในปัจจุบันยังมิได้มีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเอาไว้

อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุนัขมีอิสระในการเลี้ยงสุนัขได้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเข้ามา
ควบคุมอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้พบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้อยู่
บ่อยครั้ง เนื่องจากขาดมาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยง จึงเห็นได้ว่า
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมีความแตกต่างจากมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
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อาจเป็นอันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ที่มีกฎหมายบัญญัติออกมาเพื่อควบคุม
การเลี้ยงสุนัข และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่การเริ่มต้นในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตราย เช่น จะต้องมีการขอใบอนุญาตการเลี้ยงสุนัข การน าสุนัขไปฝังไมโครชิป เป็นต้น 
โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการระบุเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์ และไม่มีการ
ก าหนดบทลงโทษเอาไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้เกิดประเด็นปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตรายอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ใน
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข โดยควรมีหลักเกณฑ์ และบทลงโทษให้ชัดเจนเพื่อเป็นการแก้ไขและลด
ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยจากการศึกษากฎหมาย
ทั้งของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ สามารถสรุปได้ว่ามาตรการควบคุมการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายควรมีการควบคุมการเลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเลี้ยงสุนัข และ
ขณะเลี้ยงสุนัข เพื่อให้มาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในการลดปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายในสังคมได้ 

มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขควรเริ่มตั้งแต่กฎเกณฑ์ในการควบคุมผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายตั้งแต่ก่อนเลี้ยงสุนัขโดยจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ประเทศ
อังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์พบว่าหลักเกณฑ์แรกควรมีการก าหนดสายพันธุ์ของสุนัขก่อนว่าสุนัข
สายพันธุ์ใดที่ควรถูกก าหนดว่าเป็นสุนัขที่อาจเป็นอันตราย และควรน ามาตรการในการควบคุมสุนัขที่
อาจเป็นอันตรายมาใช้บังคับซึ่งหลักเกณฑ์ในการก าหนดสายพันธุ์สุนัขจะขอกล่าวในหัวข้อต่อไป เมื่อ
ก าหนดสายพันธุ์ของสุนัขได้แล้วว่าสุนัขสายพันธุ์ใดที่ถือว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ใน
ขั้นตอนต่อมาจะขอกล่าวถึงการหลักเกณฑ์ที่ควรมีการก าหนดก่อนการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย โดยจากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์พบว่ามีการก าหนด
ขั้นตอนก่อนการเลี้ยงสุนัขไว้อย่างชัดเจนว่าหากเป็นการเลี้ยงสุนัขที่อาจเป็นอันตรายเจ้าของสุนัขต้อง
ด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตในการเลี้ยงสุนัขก่อน โดยการออกใบอนุญาตจะพิจารณาถึงสถานที่เลี้ยง
สุนัขว่ามีขนาดพื้นที่ แสงสว่าง การระบายอากาศเหมาะสมต่อการเลี้ยงสุนัข สถานที่เลี้ยงมีรั้วรอบ
ขอบชิดที่สุนัขจะไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้ มีปูายแจ้งเตือนให้บุคคลอื่นระมัดระวังที่อยู่ใน
ต าแหน่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจน โดยการขอใบอนุญาตจะก าหนดค่าธรรมเนียมและอายุของใบอนุญาต
เอาไว้อย่างชัดเจน และเมื่อมีการน าสุนัขมาเลี้ยงแล้วนั้นจะต้องน าสุนัขมาฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียน
สุนัขตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยในการขึ้นทะเบียนสุนัขก็จะมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด
ว่าการขอขึ้นทะเบียนสุนัขจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสุนัข เอกสารรับรองการท าวัคซีนตาม
ก าหนดของสุนัขเพื่อเป็นการปูองกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงสุนัข อีกทั้งจากการศึกษา
กฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์ในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะ
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พบว่ามีการก าหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายต้องมีการท าประกันภัยต่อบุคคลที่สาม
ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย ซึ่งประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการก าหนดให้บุคคลที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายต้อง
ท าประกันภัยบุคคลที่สามให้กับสุนัข ถึงแม้ในปัจจุบันจะพบว่าบริษัทประกันภัยในประเทศไทยได้มี
การออกกรมธรรม์ส าหรับสุนัขที่คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งนอกจากการคุ้มครองต่อ
บุคคลที่สามแล้วยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน ค่าโฆษณาตามหาสุนัข เป็นต้น ซึ่ง
หากมาตรการทางกฎหมายมีการบัญญัติให้ผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายต้องท าประกันภัย
ต่อบุคคลที่สาม ย่อมท าให้มั่นใจในเบื้องต้นได้ว่า ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายย่อมได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอน 

มาตรการทางกฎหมายนอกจากควรก าหนดขั้นตอนก่อนการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายแล้วนั้น ภายหลังการน าสุนัขมาเลี้ยงก็ควรมีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงของเจ้าของสุนัข
เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย อย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะ มีเพียงข้อบัญญัติการเลี้ยง
และปล่อยสุนัขในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์หลังการเลี้ยง
สุนัขไว้อย่างคราวๆ เท่านั้น ในเรื่องการควบคุมสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งหากพิจารณาจากบท
กฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ จะพบว่าได้มีการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมหลังการเลี้ยงสุนัขเอาไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถแบ่งได้เป็น
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายภายในสถานที่เลี้ยง ภายนอกสถานที่เลี้ยง 
และมาตรการหลังสุนัขก่อความเสียหาย โดยในกรณีการควบคุมการเลี้ยงภายในสถานที่เลี้ยงเจ้ าของ
สุนัขมีหน้าที่ควบคุมสุนัขไม่ให้ออกสถานที่เลี้ยงโดยอิสระ รวมทั้งสุนัขต้องได้รับการเลี้ยงดูตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ไม่ว่าจะด้านสถานที่เลี้ยง อาหาร น้ า การพาสุนัขไปออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
โดยหากเจ้าของละเลยไม่ใส่ใจดูแล จะมีโทษทั้งทางด้านอาญาและแพ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่มีสิทธิน าสุนัข
ไปดูแลยังสถานที่ที่สุนัขจะได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย ในด้านมาตรการควบคุมการ
เลี้ยงสุนัขนอกสถานที่เลี้ยง จะพบว่ามีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอายุของบุคคลที่จะพาสุนัขออก
นอกสถานที่อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่พาสุนัขออกนอกสถานที่จะสามารถจัดการ
ให้สุนัขของตนอยู่ภายใต้การควบคุมได้ตลอดเวลา นอกจากจะมีการก าหนดอายุของบุคคลที่พาสุนัข
ออกนอกสถานที่แล้ว สุนัขจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ควบคุมไม่ว่าจะเป็นสายจูง ตะกร้อครอบปากสุนัขที่มี
ความเหมาะสมกับสุนัขที่จะสามารถควบคุมไม่ให้สุนัขไปก่อความเสียหายได้อีกด้วย โดยหากมีการฝุา
ฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ และในมาตรการส่วนสุดท้ายคือมาตรการในกรณีที่
สุนัขได้สร้างความเสียหายแล้ว พบว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ได้ก าหนด
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หลักเกณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะโทษที่เจ้าของสุนัขจะได้รับ การชดใช้สินไหมต่อบุคคลผู้ที่
เสียหาย หรือมาตรการต่อสุนัขเอง โดยหากศาลพิจารณาว่าสุนัขนั้นเป็นสุนัขที่อันตรายก็สามารถมี
ค าสั่งให้ก าจัดสุนัขนั้นได้ หรือหากพิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่จะลดความดุร้ายของสุนัขได้ก็สามารถมี
ค าสั่งให้เจ้าของสุนัขพาสุนัขไปท าหมัน ปรับปรุงพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัข การเสีย
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสุนัขในปีถัดไปที่สูงขึ้น หรือไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนสุนัขให้บุคคลอื่นได้ 
เป็นต้น 

จากการศึกษาข้างต้นจะพบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ และประเทศ
นิวซีแลนด์ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลี้ยงสุนัขไว้อย่างชัดเจนทั้งขั้นตอนก่อนการเลี้ยงสุนัข 
ขณะการเลี้ยงสุนัข และมาตรการหลังจากที่สุนัขได้ก่อความเสียหายแล้ว เพื่อเป็นการก ากับและ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัขเอาไว้อย่างรัดกุม เพื่อเป็นทั้งการปูองกันก่อนการเกิดปัญหาใน
หลักเกณฑ์ก่อนการเลี้ยงสุนัข บรรเทาความรุนแรง และชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในหลักเกณฑ์หลังจากที่สุนัขได้ก่อความเสียหายแล้ว มาตรการทาง
กฎหมายจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุมผู้เลี้ยงสุนัขตลอดอายุของสุนัขโดยมาตรการในการต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือการจดทะเบียนในการเลี้ยงสุนัขทุกๆ ปี เมื่อได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายทั้งก่อนและหลังการน าสุนัขมาเลี้ยงแล้วนั้น การจะน ากฎหมายมาใช้
บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และรับผิดหากมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบั ติตาม
กฎเกณฑ์ย่อมหมายถึงผู้เลี้ยงสุนัข ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัขให้มีความ
ชัดเจน เพื่อก าหนดว่าบุคคลใดบ้างที่จะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตราย ในการก าหนดความรับผิดของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจ าเป็นต้องมี
การก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อความชัดเจนว่าผู้ใดบ้างที่
กฎหมายถือว่าเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล หรือบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 หากพิจารณาความหมายบุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือเจ้าของสุนัขตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยนั้น เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมการเลี้ยงสุนัขจึงยังไม่มีการก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัขเอาไว้
อย่างชัดเจน ดังนั้นการพิจารณาหาความหมายของเจ้าของสุนัขจึงต้องเทียบเคียงกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจากการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของเจ้าของสุนัขนั้น ยกเว้นความหมายของเจ้าของสุนัขที่บัญญัติอยู่ในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 ความหมายของเจ้าของสุนัข
ล้วนมีความหมายตามนัยของกฎหมายแพ่งเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้กับบุคคลทั้งหมด ในกรณีที่บุคคลเจตนาสละ
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กรรมสิทธิ์ หรือการปฏิเสธกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสุนัข จึงเป็นเหตุและที่มาของปัญหาที่เกิดจาก
สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย ถึงแม้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 จะบัญญัติความหมายของเจ้าของสุนัขเอาไว้อย่างชัดเจน แต่ข้อบัญญัติดังกล่าว
ก็สามารถน ามาบังคับใช้ได้เพียงแต่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีราชการส่วน
ท้องที่ได้ตราบทบัญญัติส่วนท้องถิ่นออกมาบังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่นเอง การนิยามความหมายของ
เจ้าของสุนัขจึงมีความแตกต่างกันรวมถึงผลการบังคับใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่าว
การควบคุมปัญหาที่เกิดการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและการเยียวยารักษาความเสียหายจากผลที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายอีกด้วย 
 อีกประการหนึ่งความหมายของเจ้าของสุนัขตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ตามมาตรา 22 และ
มาตรา 23 ได้กล่าวถึงผู้เลี้ยงสุนัขไว้เพียงในความหมายของเจ้าของสุนัขเท่านั้น ไม่ได้มีการขยาย
ความหมายของเจ้าของสุนัขให้ครอบคลุมบุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ที่ได้ก าหนดบุคคลที่ต้องรับผิดไว้ 2 ประเภทบุคคลคือ เจ้าของสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย และผู้ที่รับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้ดูแลแทน เนื่องจากบุคคลทั้ง
สองกลุ่มนี้เป็นบุคลที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลสุนัข และใกล้ชิดกับสุนัขมากที่สุด หากสุนัขไปก่อ
ความเสียหายกฎหมายย่อมต้องสันนิษฐานว่าบุคคลดังกล่าวบกพร่องในการดูแลและควบคุมการเลี้ยง
สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย  

ทั้งนี้ในการศึกษาความหมายของเจ้าของสุนัข ที่ปรากฏอยู่ ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
พระราชบัญญัติสุนัขเฝูายาม ค.ศ.1975 (Guard Dogs Act 1975) หรือพระราชบัญญัติสุนัขอันตราย 
ค.ศ.1991 (Dangerous Dogs Act 1991) และความหมายตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ 
พระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัข (Dog Control Act 1996) ซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่อง
ความหมายของเจ้าของสุนัขซึ่งนอกจากจะหมายถึงเจ้าของสุนัขตามนัยของกฎหมายแพ่ง เจ้าของที่มี
หลักฐานจากการจดทะเบียนสุนัข ผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน ยังรวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคล
ที่มีอายุต่ ากว่าที่กฎหมายได้ก าหนดไว้อีกด้วย โดยได้มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย
แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้เลี้ยงสุนัขโดยตรงและผู้
ที่ไม่ได้เลี้ยงก็ตาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย รวมทั้งยังเป็นการคุ้มครองเยียวยาประชาชนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายอีกด้วย ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของ
ประเทศไทยจึงควรก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัขไว้ให้มีความชัดเจน โดยเจ้าของสุนัขควรมี
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ความหมายรวมถึง ผู้ที่รับสุนัขไว้ดูแลแทนในขณะที่สุนัขไปก่อความเสียหาย และผู้ปกครองของบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของสุนัขที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

ปัจจุบันการเลี้ยงสุนัขได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคมอยู่บ่อยครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัข 
โดยเฉพาะสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย เจ้าของสุนัขจึงจ าเป็นที่จะต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย
อันเกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยกฎหมายละเมิดถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดของบุคคลที่ได้ก่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน
อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอื่น ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นก็จะต้องชดใช้สินไหมตามความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยมาตรการกฎหมายของประเทศไทยได้บัญญัติความรับผิด
จากความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่
ระบุว่าผู้ใดที่กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินผู้นั้นจะต้องชดใช้สินไหม และมาตรา 433 ที่ระบุว่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงสัตว์ไว้แทน จะต้องชดใช้สินไหมแก่ผู้ที่
ได้รับความเสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควร
แก่การเลี้ยงรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือพฤติการณ์แล้ว ดังนั้นหากสุนัขได้ไปท าอันตรายแก่
บุคคล หรือทรัพย์ของบุคคลอื่นจะเป็นความผิดทางแพ่งหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาว่าเจ้าของสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายหรือไม่ หากเป็นความประมาทขาดความระมัดระวังซึ่งเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายนั้นสามารถกระท าได้ การปล่อยให้สุนัขไปท าอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์ของบุคคลอื่นได้
แสดงว่าเจ้าของสุนัขมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเลี้ยงดูสุนัข เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง เจ้าของสุนัขจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสุนัข
จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท าของสุนัขของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้นแล้ว หรือเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายก็สามารถใช้สิทธิในการไล่เบี้ยเอาจากบุคคลที่เร้าหรือยั่วสุนัขนั้นก็ได ้

 ดังนั้นเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยให้สุนัขไปสร้างปัญหาและความ
เสียหายบุคคลอื่น กฎหมายได้บัญญัติให้เจ้าของสุนัขหรือผู้รับดูแลสุนัขไว้แทนเป็นผู้ที่ต้องรับผิดจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในที่นี้ตามกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมจะต้องหมายถึงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่มีเจ้าของ สุนัขที่ไม่มี
เจ้าของหรือสุนัขที่ถูกละทิ้งโดยสมัครใจจะไม่อยู่ในความหมายของมาตรานี้ จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
พิจารณาได้เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติความรับผิดไว้แค่สุนัขที่มีเจ้าของ ดังนั้นหากสุนัขที่ก่อความ
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เสียหายกับบุคคลอื่นเป็นสุนัขเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือ เจ้าของสุนัขได้สละกรรมสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของสุนัข เจ้าของสุนัขก็ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว 

ประเทศไทยไม่ได้มีการมีการบัญญัติโทษความรับผิดทางอาญาไว้อย่างชัดเจน ในประมวล
กฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติการควบคุมสุนัขดุร้ายไว้เป็นความผิดลหุโทษโดยมีอัตราโทษที่เบาเมื่อ
เทียบกับความเสียหายจากการกระท าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่สามารถถึงแก่ชีวิต ใน
ด้านความรับผิดในทางอาญาของเจ้าของสุนัขย่อมเกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกันกับ
ความรับผิดทางแพ่ง แตกต่างตรงที่ความผิดทางอาญาจะเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และเป็นความผิดที่รัฐประสงค์จะลงโทษแก่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายอาญา โทษทาง
อาญาจึงเป็นลักษณะของบทลงโทษ ซึ่งแตกต่างจากความรับผิดทางแพ่งที่มีลักษณะเพื่อการเยียวยา
ความเสียหายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยบทบัญญัติทางอาญาอยู่ในมาตรา 377  ระบุว่า
ผู้ใดที่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยให้สัตว์นั้นอยู่โดยล าพัง ในประการที่ท าให้ผู้อื่นหรือทรัพย์เป็น
อันตราย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยหาก
พิจารณาตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 377 “สัตว์ร้าย” หมายความว่า โดยธรรมชาติ
ของสัตว์นั้นที่มีทั้งนิสัยและพฤติกรรมที่ดุร้าย และเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่ได้พบเห็น ส่วนค า
ว่า“สัตว์ดุ” หมายความว่า โดยธรรมชาติของสุนัขนั้นมิใช่สัตว์ร้าย แต่อาจเป็นสัตว์ดุซึ่งเจ้าของสุนัข
จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษต่างจากปกติธรรมดา จึงสามารถพิจารณาได้ว่าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายแม้เป็นสัตว์เลี้ยง แต่ก็อาจมีความดุร้ายตามลักษณะและพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขนั้น 
แต่ก็มิได้ถือว่าสุนัขเป็นสัตว์ร้าย เนื่องจากสุนัขไม่ได้มีพฤติกรรมดุร้ายโดยธรรมชาติ ดังนั้นการ
พิจารณาความผิดทางอาญาของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงต้องพิจารณาดูตาม
พฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไป ในกรณีของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายอาจมีความดุร้ายตาม
ธรรมชาติของสุนัขนั้น เจ้าของจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องดูแลและควบคุมสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา เช่น การใช้สายลากจูง การสวมตะกร้อครอบปาก สุนัขออก
นอกสถานที่โดยผู้เลี้ยงน าออกไปเอง หรือเป็นลักษณะการเลี้ยงโดยปล่อยปละละเลยของเจ้าของสุนัข 
ดังนั้นหากเจ้าของสุนัขปล่อยปละละเลยสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายก็อาจไปท าอันตรายให้แก่
บุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่นได้ ดังนั้นหากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้ท าอันตรายแก่บุคคล หรือ
ทรัพย์ของผู้อื่น ย่อมถือได้ว่าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเป็นสัตว์ดุตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 377 เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงควรได้รับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 377  

ในการพิจารณาความรับผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 377 กล่าวว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือ
สัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยในประการที่อาจท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุก หรือ
ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากพิจารณาความหมายของผู้ใดที่ควรรับผิดตามกฎหมายอาญา ใน
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ความหมายของการควบคุมสุนัขควรพิจารณาความหมายถึงเจ้าของสุนัข และผู้ที่รับสุนัขไว้ดูแลแทน 
ว่าในขณะที่สุนัขก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นสุนัขนั้นได้อยู่ในความดูแลของใคร ผู้ที่ดูแลสุนัขใน
ขณะที่สุนัขก่อความเสียหายควรเป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายอาญา เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากตัวผู้เสียหายเอง หรือในกรณีที่เจ้าของสุนัขปิดบังซ้อนเร้นลักษณะนิสัยที่
อาจท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์แก่ผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน และผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทนได้ใช้ความ
ระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงและดูแลสุนัขตามสายพันธุ์ และลักษณะนิสัยของสุนัข โดยไม่ทราบ
ถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายที่เจ้าของสุนัขได้ปิดบังไว้ หากสุนัขได้ไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคล
หรือทรัพย์สิน เจ้าของสุนัขย่อมเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายอาญา 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ในกฎหมาย
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เมื่อสุนัขกระท าให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นจะน า
โทษทางอาญามาเป็นบังคับทางใช้ต่อเจ้าของสุนัข บุคคลผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน หรือผู้ปกครองของ
เจ้าของสุนัขที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยการพิสูจน์ทราบ เมื่อมีการก าหนดโทษเป็นสภาพ
บังคับทางกฎหมายแล้วก็จะท าให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้กับประชาชนในทุกพื้นที่และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมี
บทบัญญัติโทษทางอาญาจากการกระท าผิดที่เกิดจากการกระท าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ไว้เป็นกฎหมายเฉพาะ โดยมิต้องพิสูจน์การกระท าผิดว่าเป็นการกระท าโดยประมาทหรือเจตนา โดย
ให้เป็นความรับผิดแบบเด็ดขาดโดยเจ้าของสุนัขสายจ าเป็นต้องรับผิดทุกกรณีเพื่อเป็นการน ากฎหมาย
มาใช้ในการลดปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายของประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรการบังคับในกรณีที่เจ้าของสุนัขกระท าการฝุา
ฝืนไว้ 2 ประเภท คือ โทษปรับ ที่มีการก าหนดโทษอยู่ระหว่าง 200–5,000 บาท และโทษจ าคุก ที่มี
การก าหนดโทษอยู่ระหว่าง 1–3 เดือนเท่านั้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของปัญหาที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน มาตรการบังคับ
ใช้ที่ก าหนดบทลงโทษไว้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจาก
อัตราโทษไม่ได้มีความสอดคล้องกับความเสยีหายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงไม่สามารถที่จะปูองปรามการ
กระท าที่เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยหากพิจารณาถึง
ลักษณะความผิดของเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่กระท าอันเป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมาย
สาเหตุส าคัญล้วนมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่
ถูกต้องอย่างแท้จริง จึงท าให้สุนัขได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องจึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ก่อให้เกิดปัญหา และอันตรายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้ โดยมาตรการ
บังคับและการลงโทษทั้งสองประเภทข้างต้นล้วนเป็นการมุ่งเน้นการลงโทษเจ้าของสุนัขในกรณีที่มีการ
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ฝุาฝืนที่เป็นการกระท าผิดต่อกฎหมาย โดยมิได้มุ้งเน้นที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือปูองกันการกระท าความผิดต่อกฎหมายของเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขสาย
พันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นซ้ าได้อีกในอนาคต การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงยังไม่เกิดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุม 
และปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาและอันตรายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายขึ้นซ้ าได ้

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายในการบังคับและความรับผิดของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็น
อันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผู้เลี้ยงสุนัขที่กระท าการฝุาฝืนไว้ 2 ประเภทเหมือนเช่นของประเทศไทย แต่ได้มีการ
ก าหนดอัตราโทษไว้สูงกว่าประเทศไทยมาก ซึ่งนอกจากจะมีความแตกต่างตรงอัตราโทษที่สูงกว่า
อัตราโทษของประเทศไทยมากแล้วนั้น ยังมีหลักเกณฑ์และมาตรการบังคับอย่างอื่นเพิ่มเติมจากบท
ก าหนดโทษข้างต้น อันได้แก่ ก าหนดให้เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจ าเป็นต้องเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรการเลี้ยงและการเป็นเจ้าของสุนัข หรือหลักสูตรการฝึกสอนสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออบรมทั้งสองอย่าง มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดให้เจ้าของ
สุนัขที่กระท าการอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมายถูกภาคทัณฑ์ไม่สามารถจดทะเบียนเลี้ยงสุนัขได้ตามเวลา
ที่กฎหมายก าหนด หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการดูแลสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายตามระยะเวลาที่
ศาลเห็นว่าสมควร หรือแม้กระทั้งศาลสามารถที่จะมีค าสั่งให้ท าลายสุนัขหากสมควร ซึ่งจากการ
พิจารณามาตรการควบคุมผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนทางด้านพฤติกรรมในการเลี้ยงสุนัข และเพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตราย เพื่อเป็นการควบคุมและปูองกันการกระท าผิดที่เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายของผู้
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ าได้อีกในอนาคต โดยการสร้างความรับผิดชอบ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการปูองปราม และควบคุมการกระท าการอันเป็นการ
ฝุาฝืนต่อบทบัญญัติทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศ
ไทย มาตรการทางกฎหมายจึงควรมีการแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการเลี้ยงและดูแล
สุนัข การก าหนดค านิยามของเจ้าของสุนัขไว้ให้ชัดเจน ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของ
สุนัข เช่น การขอใบอนุญาต การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อที่จะสามารถระบุตัวผู้กระท าความผิดฝุาฝืน
กฎหมายได้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษในบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการการควบคุมการเลี้ยงดูสุนัขทั้งหมด โดยอัตราโทษควรอยู่ในระดับที่สามารถปูองปราม ข่มขู่ 
หรือยับยั้งการกระท าความผิดของผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้  โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดตามล าดับชั้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากการเพิ่มเติมบทก าหนด
โทษแล้วนั้น ควรมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดเพิ่มเติมส าหรับมาตรการบังคับที่มุ่งเน้นในเรื่องการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของสุนัข เช่น การก าหนดให้เจ้าของสุนัข
สายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจ าเป็นต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการเลี้ยง
สุนัข รวมทั้งจ าเป็นต้องมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เช่น สถานที่เลี้ยงสุนัข กิจวัตรประจ าวันที่มีความจ าเป็น
และสัมพันธ์กับการดูแลสุนัข รวมทั้งจ าเป็นต้องมีการขออนุญาตการเลี้ยงสุนัขและมีการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่กฎหมายเห็นสมควร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้มาตรการในการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านมาตรการบทลงโทษต่อผู้กระท า
การฝุาฝืนที่เหมาะสมกับความผิด มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด และมาตรการปูองปรามการ
กระท าความผิด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายของประเทศไทย 
 

4.2  การก าหนดความหมายของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 
 ในปัจจุบันจากการศึกษาพบว่าสุนัขที่ประเทศไทยก าหนดว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายที่ประเทศไทยห้ามน าเข้าสุนัขมีอยู่ เพียงสองสายพันธุ์  คือ สุนัขพันธุ์  American 
Staffordshire Terrier และพันธุ์ American Staffordshire Bull Terrier เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณา
ถึงสถานการณ์การเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันจะพบว่าสุนัขได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ออกไปหลายหลายสาย
พันธุ์โดยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์ความต้องการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสุนัขที่
แตกต่างกันของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัข จึงท าให้ในปัจจุบันมีสุนัขหลายสายพันธุ์ที่มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่
ก้าวร้าวดุร้าย รวมทั้งจากการศึกษาข้างต้นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ออกมาคือ พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยง และการเลี้ยงดูที่สุนัขได้รับ ดังนั้นการ
ก าหนดความหมายของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงไม่ควรถูกจ ากัดอยู่ที่สุนัขเพียงสองสายพันธุ์
เท่านั้น เช่นในกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขอันตรายของประเทศอังกฤษ ที่มิได้ก าหนดสายพันธุ์ของ
สุนัขเพียงสุนัขสายพันธุ์อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรียร์ สุนัขสายพันธุ์เจแปนนิช โทซา เท่านั้น ยังมีการ
บัญญัติเพิ่มเติมถึงสุนัขสายพันธุ์อันตรายไว้ด้วยว่าหากเป็นสุนัขสายพันธุ์ใดๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามค าสั่ง
ของของรัฐมนตรีตามความเหมาะสม สุนัขที่มีการพัฒนาสายพันธุ์หรือผสมพันธุ์เพื่อการต่อสู้หรือสาย
พันธุ์ที่มีลักษณะ พฤติกรรม ที่คล้ายกับสุนัขสายพันธุ์ต่อสู้หรือ สุนัขสายพันธุ์ที่ไม่อนุญาตให้ผสม จึง
เป็นการเปิดกว้างท าให้กฎหมายมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา กฎหมายจึงเปิดช่องให้สามารถที่จะเพิ่มเติมสายพันธุ์สุนัขอันตรายได้หากพบว่า
สุนัขบางสายพันธ์ุมีลักษณะที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดให้เป็นสุนัขสายพันธ์ุอันตราย  
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 ดังนั้นมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงควรมีการก าหนด
ความหมาย และหลักเกณฑ์การก าหนดสายพันธุ์ของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นการควบคุมและปูองกันการเกิดอันตราย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถเพิ่มเติมสาย
พันธ์ุสุนัขเพื่อน ามาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมอันตรายและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการควบคุมลดความสูญเสียและ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว 
 
 4.2.1  ความหมายสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 จากการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยง
สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายพบว่า ประเทศไทยมีแนวคิดในการแบ่งประเภทของสุนัขออกเป็นสอง
ประเภทด้วยกัน โดยได้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ระบุถึงสุนัขธรรมดาซึ่ง
สามารถก่อให้เกดิความเสียหายในมูลเหตุละเมิด และบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติถึง
สัตว์อันตราย ซึ่งหมายถึง สัตว์ร้ายหรือสัตว์ดุ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้แก่ ชีวิต และ
ร่างกาย ตามบทบัญญัติทางกฎหมายจึงสามารถแบ่งประเภทของสุนัขได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
สุนัขธรรมดา และสุนัขอันตราย ซึ่งจากการศึกษากฎหมายประเทศอังกฤษก็พบว่าได้มีการแบ่ง
ประเภทของสัตว์เป็น 2 ประเภทตาม พระราชบัญญัติสัตว์ ค.ศ.1971 (The Animal Acts 1971) คือ
ประเภทอันตราย (Dangerous Animal) และประเภทไม่อันตราย (Non-Dangerous Animal) 
 โดยจากการศึกษาประวัติ และความเป็นมาของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย พบว่าใน
ความเป็นจริงสุนัขในทุกๆ สายพันธ์ุล้วนแต่มีสัญชาตญาณดิบในด้านความดุร้าย ก้าวร้าว ความเป็นนัก
ล่าเหมือนกันในทุกสายพันธุ์ สุนัขในทุกสายพันธุ์จึงมีสัญชาตญาณ และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ที่จะสามารถก่ออันตรายและความเสียหายแก่ มนุษย์ สัตว์อื่น และทรัพย์สินได้เหมือนกันทุก
สายพันธุ์ เพียงแต่อัตราความรุนแรง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ตามขนาดของ
สุนัข พละก าลังของสุนัข และสัญชาตญาณ นิสัยพื้นฐานตามสายพันธุ์เท่านั้น เช่น ในสุนัขพันธุ์เล็ก
ขนาดความรุนแรงที่เกิดย่อมมีขนาดที่น้อยกว่าสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง และสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่
ที่มีขนาดล าตัวที่ใหญ่ และพละก าลังที่มากกว่า ซึ่งปัจจัยหลักที่ท าให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เป็นปัจจัยหลักมาจากพฤติกรรม และการเลี้ยงดูของเจ้าของที่สุนัขได้รับ หากเจ้ าของสุนัข
เลี้ยงสุนัขโดยขาดความเข้าใจในการดูแล ควบคุม และฝึกฝนสุนัข ดังนั้นจึงไม่ควรตีความสุนัขบางสาย
พันธุ์เป็นสุนัขสายพันธุ์อันตรายไปเลยซะทีเดียว เพียงแต่เป็นสุนัขที่อาจจะเป็นอันตรายได้หากได้รับ
การดูแลที่ไม่ถูกต้องซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.1  10-Year U.S. Dog Bite Fatality Chart–2005 to 2014188 
 
ตารางที่ 4.1  During this 10–Year Period, 326 American Suffered Death Due to Dog      

Bite Injury189 
 

  Dog Breed Deaths % of Total 

 

Pit Bull 203 62.30% 

 

Rottweiler 38 11.70% 

 

Mastiff / Bullmastiff 13 4.00% 

 

German Shepherd 12 3.70% 

 

Husky 11 3.40% 

 

Mixed Breed 10 3.10% 

 

American Bulldog 9 2.80% 

 

Unknown 8 2.50% 

  Combination   6 and less 6.50% 

                                                            
188 10-Year U.S. Dog Bite Fatality Chart–2005 to 2014, Retrieved October 10, 

2015 from http://www.dogsbite.org/pdf/11-year-dog-bite-fatality-chart-dogsbiteorg.pdf 
189

  Ibid. 
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ตารางที่ 4.2  Dog Attack Deaths and Mainings, U.S. & Canada September 1982 to   
                 December 31, 2014190 
 

Breed 
Attacks 

Doing Bodily 
Harm 

Child 
Victims 

Adult 
Victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Akita 70 44 22 8 52 .07% 
Beagle 4 3 1 1 3 2.32% 
Boston terrier 2 0 1 1 0 1.81% 
Boxer 64 19 23 7 31 1.25% 
Bulldog (English) 20 12 4 1 14 .06% 
Bull mastiff 
(Presa Canario) 111 46 41 18 63 0.02% 
Collie 4 4 0 1 3 1.62% 
Doberman 23 12 9 8 12 1.70% 
German 
shepherd 113 65 41 15 73 3.72% 
Golden retriever 11 9 2 3 7 3.08% 
Great Dane 37 12 9 3 19 1.08% 
Husky 83 51 8 26 27 1.04% 
Labrador 56 37 17 3 45 2.47% 
Rottweiler 535 297 141 85 296 2.76% 
       

 
 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่ามีสุนัขหลายสายพันธุ์ทั้งที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้ถูก
ก าหนดตามกฎหมายว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เป็นอันตราย ตามที่กฎหมายของประเทศไทย กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ และกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เป็น
อันตราย ห้ามน าเข้าประเทศ และต้องมีการขออนุญาตเพื่อเลี้ยงสุนัข เช่น สุนัขสายพันธุ์ ฮัสกี้ 

                                                            
190 Dog Attacks Deaths and Mainings, U.S. & Canada September 1982 to 

December 31 2014, Retrieved October 10, 2015 from http://www.dogsbite.org/pdf/ 
dog-attack-deaths-mainings-merritt-clifton-2014.pdf  
 

http://www.dogsbite.org/pdf/dog-attack-deaths-maimings-merritt-clifton-2014.pdf
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(Husky), อากิตะ (Akita), บ๊อกเซอร์ (Boxer), เชาว์ เชาว์ (Chow Chow), ดัชชุน (Duchschund) 
และ ลาบราดอร์ (Labrador) เป็นต้น พบว่าการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าวก็ยังพบปัญหาสุนัขท าร้าย
มนุษย์ และความร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีสุนัขอีกหลายสาย
พันธุ์ที่สามารถสร้างความสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่ไม่ได้ถูกก าหนดว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เป็น
อันตราย โดยจากการศึกษาจึงสามารถพิจารณาแบ่งสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายออกได้เป็น 2 
กลุ่มด้วยกันคือ  

1.  สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้แต่ก าเนิด พบว่าสุนัขในกลุ่มนี้เป็นสายพันธุ์ที่ก่อความ
เสียหายถึงชีวิตได้มากที่สุด เช่น พิตบูล เทอเรียร์, ร็อตไวเลอร์ เป็นต้น เนื่องจากสัญชาตญาณพื้นฐาน
ของสายพันธุ์สุนัขเหล่านี้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาให้มีความดุร้าย ถูกพัฒนามาเพื่อเฝูายาม คุ้มกัน และ
กัดกัน สุนัขสายพันธุ์เหล่านี้จึงมีสัญชาตญาณพื้นฐานเป็นสุนัขที่ดุร้ายอยู่แล้วโดยสายพันธุ์  สุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายได้แต่ก าเนิดได้ถูกก าหนดไว้ใน สายพันธ์ุสุนัขอันตรายของประเทศอังกฤษ และ
ประเทศนิวซีแลนด์เช่นกัน คือ สายพันธ์ุ อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย, เจแปนนิส โทซ่า, บราซิลเลียนฟิล่า 
และโดโกอาร์เจรติโน 

2.  สุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายจากสภาพการเลี้ยงดู เนื่องจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการแสดงพฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าวของสุนัขที่ส าคัญคือ การเลี้ยงดูสุนัขที่ไม่ถูกต้องของเจ้าของ
สุนัข ที่เลี้ยงดูสุนัขไม่เหมาะสมต่อความต้องการของสุนัขโดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวปาน
กลางถึงใหญ่ เนื่องจากสุนัขมีความต้องการออกก าลังกายหรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อ
ปลดปล่อยพลังงาน หากเลี้ยงสุนัขโดยการกักขังสุนัขจะเกิดการสะสมพลังและแสดงออกเป็น
พฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว การเลี้ยงหรือการท าโทษสุนัขที่ผิดก็มีผลต่อสภาพอารมณ์ของสุนัขได้เช่นกัน 

มาตรการทางกฎหมายจึงควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ การนิยามความหมายของสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย เนื่องจากสุนัขแต่ละสายพันธุ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นสุนัขที่ดุร้าย หรือไม่ดุร้ายเสมอ
ไป เพียงแต่พฤติกรรมก้าวร้าว ดุร้าย ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสภาพแวดล้อมหลายประการที่ส่งเสริมและ
ผลักดันให้สุนัขแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สุนัขในทุกสายพันธุ์สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้
เหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่ขนาดความรุนแรงของความเสียหายเท่านั้น จึงควรมีหลักเกณฑ์ขึ้นมา
เพื่อที่จะก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่อาจเป็นอันตราย เพื่อที่จะสามารถออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมผู้เลี้ยง
สุนัข ซึ่งเป็นการควบคุมและลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
เนื่องจากการนิยามความหมายของสุนัขอันตรายอยู่ในหลักการความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่
มีความแน่นอน เนื่องจากไม่ได้เอาลักษณะทางธรรมชาติของสุนัขนั้นมามีส่วนในการตัดสินว่าสุนัขสาย
พันธ์ุใดควรถูกจัดอยู่ในสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย ควรมีการก าหนดความหมายให้ชัดเจนว่าสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายหมายถึง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความสูญเสียได้
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ถึงขนาดที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกายอย่างรุนแรง จนถึงแก่ชีวิต ซึ่งสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้
จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมาย ที่บัญญัติเฉพาะเพ่ือคุมการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข 
 

4.2.2  หลักเกณฑ์การก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่อาจเป็นอันตราย 
 ในปัจจุบันจากการศึกษาพบว่ายังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลในการแบ่งกลุ่มสุนัขธรรมดา
ทั่วไป กับสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเอาไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตาม
ลักษณะ ขนาด และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขไว้เท่านั้น เช่น สุนัขขนาดเล็ก สุนัขขนาดกลาง 
สุนัขขนาดใหญ่ สุนัขกลุ่มเฝูายาม สุนัขกลุ่มล่าสัตว์ หรือสุนัขกลุ่มที่เลี้ยงเป็นเพื่อน ซึ่งจากการศึกษา
การก าหนดสายพันธุ์สุนัขอันตรายของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า
เป็นเพียงการก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่อาจเป็นอันตรายโดยการก าหนดสายพันธุ์ขึ้นมาใช้บังคับกันเองใน
แต่ละประเทศ ดังนั้นในการจัดกลุ่มสุนัขจึงควรมีความจ าเป็นที่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสุนัข
ทั่วไป และสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการออกกฎหมายใน
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เป็นสากลทั่วไป 

สุนัขในแต่ละสายพันธุ์ย่อมมีสัญชาตญาณของตนเองตามพื้นฐานของสายพันธุ์ โดยนับเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสุนัขปุามาเป็นสุนัขบ้าน ซึ่งกระบวนการได้มีการคัดเลือกและ
พัฒนาสายพันธุ์มานับพันปี จึงท าให้สุนัขในหลากหลายสายพันธุ์มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพ
บุรุษอย่างมาก โดยสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ก็ยังคงลักษณะทางด้านพฤติกรรมของสุนัขปุาอยู่ไม่มากก็
น้อย ถึงแม้การผสมพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์ของสุนัขในปัจจุบันจะแสดงให้เห็นถึงขนาด รูปร่าง 
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่สุนัขก็จะยังคงมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
บรรพบุรุษของหมาปุาที่มีลักษณะการเป็นผู้ล่า มีฟันที่แหลมคม และเขี้ยวที่แข็งแรงไว้ส าหรับจู่โจม
เหยื่อและฉีกอาหาร  ถึงแม้การพัฒนาสายพันธุ์จะเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสุนัข แต่สุนัข
ทุกตัวจะจดจ าลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ จากบรรพบุรุษได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป 
 ดังนั้นหลักเกณฑ์การก าหนดสายพันธุ์ของสุนัขที่อาจเป็นอันตรายอย่างแรกจึงควรมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะและสัญชาตญาณพื้นฐานของสายพันธุ์สุนัข ว่าสุนัขในแต่ละสาย
พันธุ์มีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมในด้านใดที่โดดเด่น เช่น สุนัขในกลุ่มล่าสัตว์ สุนัขในกลุ่มกีฬาล่า
สัตว์ จะมีสัญชาตญาณในการเป็นผู้ล่า มีความอดทน และแข็งแรงในการไล่จับสัตว์ที่ถูกล่า รวมทั้ง
สัญชาตญาณในการจู่โจมสัตว์ที่อ่อนแอกว่าตน หรือสุนัขในกลุ่มใช้งานที่ถูกพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ 
และถูกฝึกฝนให้เหมาะสมกับการท างานที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น สุนัขเพื่อเฝูายามก็จะมีลักษณะ
นิสัยที่หวงแหนถิ่นที่อยู่ มีรูปร่างที่ใหญ่โต และแข็งแรงเพื่อสร้างความน่าเกรงขามให้กับผู้พบเห็น 
รวมทั้งสุนัขที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการแข่งขัน เช่น การแข่งกัดสุนัข สุนัขสายพันธุ์ที่จะน ามากัดกัน จะ
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ได้รับการฝึกสอนให้สุนัขมีความก้าวร้าว ดุร้าย แข็งแกร่ง พละก าลังมากสู้ไม่ยอมถอย กัดไม่ยอมปล่อย
จนกว่าเหยื่อจะตาย ซึ่งสุนัขในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้แต่ก าเนิดโดยตัวของ
สายพันธุ์ของสุนัขเอง โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวพบว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดสุนัขสายพันธุ์
อันตรายทั้งของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้ก าหนดสายพันธุ์สุนัขอันตรายจาก
ลักษณะพื้นฐานสายพันธุ์ดั้งเดิมของสุนัข เช่น สุนัขสายพันธุ์อเมรกัน พิทบูล เทอร์เรียร์ สุนัขสายพันธุ์
เจแปนนิช โทซา และโดโกอาร์เจรติโน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีการก าหนดสายพันธุ์สุนัข
อันตรายที่เหมือนกัน 

ดังนั้นลักษณะนิสัย และสัญชาตญาณพื้นฐานของสุนัขแต่ละสายพันธุ์จึงควรน ามาใช้เป็นหนึ่ง
ในหลักเกณฑ์ของการก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งนอกจากหลักเกณฑ์ลักษณะนิสัย 
และสัญชาตญาณพื้นฐานของสุนัขแต่ละสายพันธุ์แล้วนั้น ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ในด้านของขนาด
และความรุนแรงของความสามารถในการก่อความเสียหายของสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ก็ควรน ามา
หลักเกณฑ์ในการก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่อาจเป็นอันตราย เนื่องจากสุนัขที่มีขนาดเล็กมีพละก าลังน้อย
ก็ย่อมจะไม่สามารถสร้างความรุนแรงให้มีความเสียหายได้ถึงแก่ชีวิต ซึ่งแตกต่างจากสุนัขที่ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มของสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง และสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดตัวสูงมากกว่า 41 
เซนติเมตร และมีพละก าลังที่มากกว่า ดังนั้นขนาดของความรุนแรงจากการกระท าอันตรายของสุนัข
ในกลุ่มนี้จึงมีความเสียหายที่มากกว่าและอาจถึงแก่ชีวิต ซึ่งสุนัขในกลุ่มใช้งาน และสุนัขที่ใช้ในการล่า
สัตว์ก็ถูกจัดอยู่ในสุนัขกลุ่มนี้  โดยสุนัขในกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะที่องอาจ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
สุนัขในกลุ่มนี้จะต้องการการควบคุมจากเจ้าของ เนื่องจากสุนัขมีพละก าลังที่มากกว่าโดยที่ทราบดีอยู่
แล้วนั้น พละก าลังของสุนัขหากไม่ได้รับการปลดปล่อยที่ถูกต้องสุนัขจะสามารถสะสมพลังงานและ
เมื่อถึงจุดหนึ่งจะปลดปล่อยพลังงานที่สะสมออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
พฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 ดังนั้นจากการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายนั้นเหตุใหญ่มาจากพฤติกรรม และวิธีการเลี้ยงดูสุนัขของเจ้าของประกอบกับพฤติกรรมและ
สัญชาตญาณตามธรรมของสุนัข โดยมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายเป็นเพียงการควบคุมและออกหลักเกณฑ์ในการควบคุมการเลี้ยงดูสุนัขของเจ้าของ
สุนัข โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมทางธรรมชาติของสุนัข และการควบคุมและปรับปรุง
พฤติกรรมการเลี้ยงของเจ้าของสุนัข ท าให้มาตรการทางกฎหมายส าหรับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถที่จะน ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตรายของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ และสามารถที่จะน ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการควบคุมและปรับปรุงพฤติกรรมและ
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วิธีการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของสุนัขควบคู่กันไป เช่น การก าหนดให้เจ้าของต้องพาสุนัขไปออกก าลังกาย
ตามความเหมาะสมของสุนัขในแต่ละสายพันธุ์เพื่อให้สุนัขได้มีการแสดงออกทางธรรมชาติ และเป็น
การลดการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือการจัดให้สุนัขได้รับการท าหมันในกรณีที่สุนัขมีแนวโน้ม
ที่จะมีพฤติกรรมที่ดุร้าย ก้าวร้าว เพื่อเป็นการลดพฤติกรรมเหล่านั้นลง รวมทั้งยังต้องมีการควบคุม
วิธีการเลี้ยง และพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์สากล และให้
สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเป็นการควบคุมการเกิดปัญหาจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
เป็นอันตราย 
 โดยปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย มักจะเกิดจากการเลี้ยงสุนัขที่
ไม่ถูกต้องประกอบกับความไม่แน่นอนทางด้านอารมณ์ของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย เมื่อมี
เหตุการณ์มากระตุ้นหรือยั่วยุให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ดุร้าย และได้ก่อให้เกิดความเสียหายจากการ
กระท าของสุนัขโดยความรุนแรงจากความเสียหายอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่ประเทศไทยยังไม่ได้มี
บทบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายไว้โดยเฉพาะ 
หากพิจารณาถึงประเทศที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย เช่น ประเทศอังกฤษ หรือประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีการบัญญัติกฎหมายในล าดับ
พระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์
ที่อาจเป็นอันตรายมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้ถึงแก่ชีวิตซึ่งจะก่อความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนจึงได้มีการบัญญัติกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด รวมทั้งได้มีการน าบทลงโทษทางอาญา
มาใช้บังคับในกรณีที่บุคคลกระท าการอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมายอีกด้วย  
 แม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัข แต่ก็เป็นเพียงการบัญญัติมาตรการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่มีการบังคับใช้กันเองในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีการใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
ไทย เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสุนัข ที่ก าหนดเป็นข้อบัญญัติในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งไม่มีการน า
บทบัญญัติมาบังคับใช้อย่างจริงจัง แม้จะมีการก าหนดสายพันธุ์สุนัขที่ห้ามน าเข้าประเทศแต่ก็มิได้มี
การเพ่ิมสายพันธ์ุสุนัขที่อาจเป็นอันตรายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าประเทศไทยยังมิได้ให้ความ
สนใจใส่ใจกับปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเท่าที่ควร ดังนั้นการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการบังคับใช้ที่เด็ดขาด และ
ด าเนินการควบคุมอย่างเข็มงวด โดยให้มีการบัญญัติบทลงโทษเพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับ ซึ่งจะท า
ให้เกิดการปฏิบัติตามของประชาชน 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 
 สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงประจ าบ้านมากที่สุด เนื่องจากสุนัขมี
ลักษณะที่เป็นมิตร มีความซื่อสัตย์ สามารถฝึกสอนได้ มีประสาทสัมผัสในด้านการดมกลิ่น และการได้
ยินที่เป็นเลิศ มนุษย์จึงนิยมเลี้ยงสุนัขโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปโดยอาศัยลักษณะเด่นใน
ด้านสัญชาตญาณ และประสาทสัมผัสของสุนัข สุนัขจึงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย
กว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของสุนัขให้มีรูปร่างและลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การ
เลี้ยงสุนัขของมนุษย์ แต่ด้วยสุนัขเป็นสัตว์ที่มีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด สุนัขแต่ละตัวจึงมีลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ความต้องการด้านการเลี้ยงดูย่อมแตกต่างกันออกไป หากสุนัข
ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องย่อมน ามาซึ่งการแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของสุนัขได้โดยเฉพาะ
พฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายแก่ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเนื่องจากขนาด
ความรุนแรงของความเสียหายย่อมมากกว่าสุนัขสายพันธุ์ธรรมดาทั่วไป ดังนั้นผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
อย่างถูกต้อง หากเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายปราศจากความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลี้ยง
ที่ถูกต้องและขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาได้ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินแล้วยังก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสุนัขอีกด้วย ดังตัวอย่างปัญหาที่พบในปัจจุบัน เช่น สุนัขสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่น ปัญหาความขัดแย้งของบุคคลจากเหตุเดือดร้อนร าคาญ
จากการเลี้ยงสุนัข หรือกรณีสุนัขถูกท าร้ายเนื่องจากไปท าลายทรัพย์สินหรือสัตว์เลี้ยงของบุคคลอื่น 
เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกัน และลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย มาตรการในการชดใช้ต่อผู้ได้รับความเสียหาย และหลักความรับผิดอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย เพื่อควบคุมผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายปล่อยให้สุนัข 
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ไปก่อความเสียหาย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้รับ
การเยียวยาที่เหมาะสม และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งในล าดับพระราชบัญญัติ กฎหมายล าดับรอง และ
ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น พบว่าประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขโดยตรงในกฎหมายล าดับพระราชบัญญัติ มีเพียงมาตรากฎหมายที่พบในพระราชบัญญัติ
ที่ไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมสุนัขโดยตรงที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2558 ที่ออกมาให้สัตว์ต้องได้รับการเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
ได้รับการเลี้ยงดู ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อชนิดและสายพันธุ์ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่ไดใ้ห้อ านาจแก่ส่วนท้องถิ่นในการออกบทบัญญัติขึ้นมาควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ได้
พระราชบัญญัติ โดยพบว่าปัจจุบันส่วนท้องถิ่นได้มีการบัญญัติข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข อยู่ด้วยกันรวมทั้งสิ้น 80 ฉบับ โดยจากการศึกษาพบว่าได้มีการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น มาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข มาตรการจดทะเบียนสุนัข 
มาตรการฝังไมโครชิป มาตรการน าสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง มาตรการปูองกันโรคติดต่อจากสุนัขสู่
มนุษย์ มาตรการปูองกันโรคระบาดสัตว์ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ข้อจ ากัด
ของบทบัญญัติส่วนท้องถิ่นคือสามารถบังคับใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถน าข้อบัญญัติมาใช้
บังคับได้ทั่วทั้งประเทศ ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจึงยังคงพบได้อยู่
ตลอดในสังคมของประเทศไทย 
 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศ
อังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ ได้ถูกก าหนดเป็นกฎหมายในล าดับพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์
เพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขเอาไว้โดยตรง ซึ่งบทบัญญัติในเบื้องต้นมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศ
ไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ในบางประการ 
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่แตกต่างกันเอาไว้อย่างสิ้นเชิง เช่น 
มาตรการตัดสิทธิการเป็นเจ้าของสุนัข มาตรการก าจัดสุนัข มาตรการแก้ไขพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข
ของเจ้าของสุนัข มาตรการค าสั่งจากศาลให้กระท าการอันเป็นการลดความดุร้ายของสุนัข มาตรการ
เพิ่มค่าธรรมเนียมในการต่อทะเบียนสุนัข เป็นต้น ซึ่งเมื่อประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์ได้
บัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขเอาไว้ในกฎหมายล าดับพระราชบัญญัติ จึงท าให้
กฎหมายสามารถน ามาบังคับใช้ได้ทั่วทั้งประเทศมีการก าหนดหน่วยงานที่ดูแลตามพระราชบัญญัติ
โดยตรง กฎหมายจึงมีภาคบังคับเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
อัตราของสุนัขได้เจ้าของน ามาจดทะเบียน ฝังไมโครชิป และอัตราผู้ที่ถูกสุนัขท าร้ายต่อปีของประเทศ
อังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์  
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ดังนั้นแม้ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขอยู่หลาย

ฉบับ แต่ก็เป็นเพียงกฎหมายส่วนท้องถิ่นเท่านั้นจึงท าให้ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของภาครัฐ
ที่จะเข้ามาท าหน้าที่ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรง จึงท าให้ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ผู้เลี้ยงสุนัขจึงยังคงมีอิสระในการเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมโดยเฉพาะ จึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงพบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งประชาชนและสวัสดิภาพของสุนัขในวงกว้าง จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ด้วยกันหลายประการ ดังนี้ 
 1.  ปัญหากฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 
 ประเทศไทยได้มีการบัญญัติมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรงอยู่เช่นกัน แต่
พบว่ามาตรการทางกฎหมายอยู่ในรูปของข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น โดยข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัด
คือ ไม่สามารถน ามาบังคับใช้มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ซึ่งจาก
การศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ และสากลประเทศจะ
บัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะท าให้มาตรการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสามารถบังคับใช้ได้ทั่วประเทศ จากข้อจ ากัดดังกล่าวปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายในประเทศไทยจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม เนื่องจากยังขาด
สภาพบังคับโดยบทบัญญัติของกฎหมาย จึงยังไม่มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ รวมถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขและควบคุม
ปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการตรา
กฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่าง
ทั่วถึง และเพื่อความชัดเจนในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามารับผิดชอบดูแลเพื่อบังคับใช้
กฎหมาย 
 2.  ปัญหาการก าหนดความหมาย และประเภทของสุนัข 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศทั้งกฎหมายหลักที่บังคับใช้ทั่วไปที่มีบางมาตรา
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัข และกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรงยังไม่มีการ
ก าหนดความหมาย และประเภทของสุนัขเอาไว้อย่างชัดเจน พบเพียงค านิยามของค าว่า “สัตว์” 
ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ที่ได้นิยามความหมายของสัตว์เอาไว้ด้วยกันสอง
ชนดิคือ “สัตว์ร้าย” หมายถึง สัตว์ที่โดยธรรมชาติมีนิสัยและพฤติกรรมดุร้ายเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
และ “สัตว์ดุ” หมายถึง ธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ร้าย แต่อาจเป็นสัตว์ดุจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ต่างจากปกติ สัตว์ตามความหมายของกฎหมายไทยจึงหมายถึง สัตว์ทั้งปวงทุกชนิด สัตว์ปุา สัตว์เลี้ยง 
สัตว์บก หรือสัตว์น้ า ย่อมอยู่ในความหมายของค าว่าสัตว์ หากพิจารณากฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ของประเทศนิวซีแลนด์ จะพบว่าได้มีการก าหนดความหมายของสุนัขแต่ละประเภทเอาไว้อย่างชัดเจน 
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เพื่อการก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงที่อาจมีลักษณะกฎเกณฑ์บางประการที่แตกต่างกัน โดย
ประเทศนิวซีแลนด์ได้แบ่งสุนัขเป็นสองประเภทด้วยกันคือ “สุนัขอันตราย” และ “สุนัขดุร้าย” โดยใน
สุนัขแต่ละกลุ่มจะมีหลักการพิจารณาและหลักปฏิบัติที่ชัดเจนแตกต่างกัน การก าหนดความหมายและ
ประเภทของสุนัขจึงมีความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการออกกฎเกณฑ์ข้ อบังคับที่แตกต่างกัน 
เพื่อที่จะสามารถน ามาควบคุมปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
 3.  การก าหนดความหมายเจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายจากสุนัข 
 บุคคลที่ต้องรับผิดในกรณีที่สุนัขได้ไปกระท าละเมิดไว้ของประเทศไทย หมายถึง เจ้าของหรือ
บุคคลที่รับสุนัขไว้ดูแลแทน โดยเจ้าของสุนัขและบุคคลผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน หรือผู้ครอบครองสุนัข ใน
บทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทยล้วนมีความหมายตามนัยของกฎหมายแพ่งเท่านั้น หมายถึง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสุนัขนั้น โดยในบทบัญญัติทางกฎหมายสุนัขที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยความ
เสียหายอันเกิดจากสัตว์ต้องเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเท่านั้นไม่ว่าจะมีเจ้าของโดยพฤตินัย หรือนิตินัย หาก
เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือบุคคลที่แสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการครอบครองสุนัขย่อมไม่สามารถน า
บทบัญญัติมาบังคับใช้ได้ การก าหนดบุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายจากสุนัขในแต่ละประเทศจะ
มีการก าหนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าการก าหนดความหมายตั้งอยู่บนฐานความคิดแบบใด เช่น ฐาน
ความคิดบุคคลผู้ได้ประโยชน์ ฐานความคิดความบกพร่องในการดูแลสัตว์ หรือความรับผิดเด็ดขาด ซึ่ง
หากพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศอังกฤษจะพบว่ามีการขยาย
ความรับผิดไปยังบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุนัขโดยตรงด้วย เช่น ก าหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่อายุ
ต่ ากว่า 16 ปีที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือครอบครองสุนัขต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยง
สุนัขด้วย หรือเจ้าของจะไม่สามารถสละสิทธิในการเลี้ยงดูหรือเป็นเจ้าของสุนัขได้โดยทันทีหากยังไม่มี
ผู้รับดูแลสุนัขต่อ ซึ่งการก าหนดมาตรการดังกล่าวจะท าให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขไม่
สามารถปฏิเสธความรับผิดได้ ผู้เสียหายย่อมได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย มาตรการทางกฎหมาย
ที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขจึงควรก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัข ผู้รับสุนัขไว้ดูแลแทน และบุคคลที่
ต้องรับผิดจากความเสียหายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเอาไว้อย่างชัดเชน 
เนื่องจากความเสียหายใดย่อมต้องมีผู้ที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขสาย
พันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย 
 4.  จากการศึกษาพบว่าเหตุที่ใช้ในการยกเว้นความรับผิดจากความเสียหายอันเกิดจากการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ จะมีการยกเว้น
ความรับผิดในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ที่ได้รับความเสียหายเอง ผู้กระท า
ความผิดจะสามารถอ้างเหตุยกเว้นความรับผิดได้ในสองกรณีเท่านั้น แต่จะไม่สามารถอ้างว่าตนไม่มี
ความผิดไม่ได้ ในส่วนของประเทศไทยเหตุยกเว้นความรับผิดอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจ
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เป็นอันตราย จะมีการยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของผู้
ที่ได้รับความเสียหายเอง และเพิ่มเติมตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้กระท า
ความผิดจะสามารถอ้างเหตุยกเว้นความรับผิดในเรื่องที่ผู้กระท าความผิดได้ใช้ความระมัดระวังอัน
สมควรแก่การเลี้ยง การรกัษาตามชนิด ตามวิสัย และพฤติกรรมของสัตว์เพ่ิมเติมอีกเหตุหนึ่ง 
 ในกรณีความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ผู้กระท าความผิด
ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของสุนัข ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัข และผู้รับดูแลสุนัขแทน เนื่องจากการเลี้ยง
สุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าสุนัขนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้แก่
ทรัพย์สิน และร่างกายของบุคคลอื่นได้ สุนัขจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่แตกต่างจากการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป เจ้าของสุนัขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขจึงต้องตระหนักและรู้จักสุนัข 
วิธีการเลี้ยง และการปูองกันการความเสียหายที่สามารถเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อปูองกันมิให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายขึ้นในสังคม ผู้เลี้ยงสุนัขและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขเมื่อต้องการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายความรับผิดชอบย่อมต้องมากขึ้นตามมา ดังนั้นหากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย การพิจารณาความรับผิดกฎหมายควรบัญญัติความรับผิดอัน
เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายบนพื้นฐานความรับผิดแบบความรับผิดโดยเคร่งครัด 
(Strict Liability) เพื่อเป็นการควบคุมผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายว่าต้องเป็น
บุคคลที่มีความพร้อม มีรู้และเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเป็นอย่างดี เพื่อที่การ
เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายจะไม่สามารถสร้างความเสียหายของทรัพย์สิน และบุคคลอื่นใน
สังคมได ้
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเมื่อได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศไทย โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
มาตรการความคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศอังกฤษ และประเทศ
นิวซีแลนด์ จึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายของประเทศไทย โดยน ามาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมาย โดยผู้เขียนขอแยกข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่ควร
น ามาใช้ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะทางด้าน
กฎหมาย และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 



129 

 
 5.2.1  ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย 

ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรมีการตรากฎหมายก าหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป และการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายขึ้นมาเป็นการ
เฉพาะ โดยควรตรากฎหมายขึ้นในล าดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้กฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขมีผล
บังคับใช้กับพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย ให้มีกฎเกณฑ์และหลักการปฏิบัติหลักที่ใช้เหมือนกันทุกพื้นที่ โดย
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะควรแบ่งมาตรการทางกฎหมายเป็นหมวดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1.  หมวดนิยามศัพท ์
 บทบัญญัติทางกฎหมายควรมีการก าหนดค านิยามความหมายต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อ
ความชัดเจนในความหมาย เพื่อให้เกิดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยจากการศึกษาเห็น
ว่ามาตรการทางกฎหมายควรก าหนดความหมายของเจ้าของสุนัข และหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภท
ของสุนัขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

เจ้าของสุนัข ต้องมีการก าหนดความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม โดยควรขยายความหมาย
เพิ่มเติมไปถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเจ้าของสุนัขซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดย
ความรับผิดของเจ้าของสุนัขจะยังคงมีอยู่ต่อไป แม้เจ้าของของจะสละกรรมสิทธิ์ในตัวสุนัข หรือสุนัข
ได้พ้นจากการดูแลของเจ้าของสุนัข โดยเจ้าของสุนัขจะไม่สามารถน ามาปฏิเสธความรับผิดได้ จนกว่า
สุนัขนั้นจะมีบุคคลอื่นมารับดูแลแทนโดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเจ้าของสุนัขโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
 การแบ่งกลุ่มสุนัข เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้ และ
เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเลี้ยงสุนัข ควรมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดแบ่งสายพันธุ์สุนัขให้มีความ
ชัดเจน โดยควรแบ่งกลุ่มสุนัขออกเป็นสุนัขกลุ่มทั่วไป กลุ่มที่อาจเป็นอันตราย และกลุ่มที่เป็นอันตราย
ด้วยสายพันธุ์ของสุนัขเอง เพื่อกฎหมายจะสามารถน ามาบังคับใช้กับสุนัขในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
ในด้านมาตรการควบคุมพิเศษที่ต้องกระท าเพ่ิมเติมมากกว่าการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป  
 2.  หมวดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และเจ้าพนักงาน 

ประเทศไทยควรมีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข เพื่อให้มี
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมการเลี้ยงสุนัขให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หากเจ้าของสุนัขไม่
ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามกฎหมาย โดยจากการศึกษาหน้าที่และภารกิจหน่วยงานของประเทศ
ไทยนั้น หน้าที่การควบคุมการเลี้ยงสุนัขเข้าได้กับหน้าที่และภารกิจของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนื่องจากภารกิจหลักคือการควบคุมและสัตว์ทุกชนิด ประกอบกับส่วนงานราชการของ
กรมปศุสัตว์ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ซึ่งท าให้สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขได้ทั่วประเทศ และเพื่อให้
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องมีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจึงควร
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มีการบัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถมีอ านาจในการเพิ่มเติมข้อบัญญัติและ
หลักเกณฑ์บางประการได้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องข้อก าหนดบางประการให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที ่

โดยอ านาจเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้มีอ านาจในการจับและยึดสุนัขที่อยู่ในที่สาธารณะ
ได้ในกรณีที่เจ้าของสุนัขหรือผู้ดูแลแทนกระท าผิดกฎหมาย สุนัขไม่ได้สวมตะกร้อครอบปาก หรือถูก
ควบคุมด้วยสายจูงในที่สาธารณะ หรือสุนัขมีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น โดยสามารถจับ
สุนัขเพื่อไปกักขังยังสถานที่ที่เหมาะสมได้ 
 3.  หมวดการขึ้นทะเบียนสุนัข และการขอใบอนุญาตการเลี้ยงสุนัข 
 จากการศึกษาแนวทางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศ
อังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ มาตรการทางกฎหมายการเลี้ยงสุนัขควรก าหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องน า
สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปมาจดทะเบียนตามขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนด และจ าเป็นต้องต่อ
ทะเบียนสุนัขเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการปรับปรุงประวัติของสุนัขทุกปี เช่น ประวัติการรับวัคซีน การ
ท าหมัน การเปลี่ยนที่อยู่ เป็นต้น โดยการขึ้นทะเบียนสุนัขประเทศไทยมาตรการทางกฎหมายควร
ก าหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ต้องน าสุนัขมาฝังไมโครชิปเพื่อเป็นเครื่องหมายระบุตัวสุนัขได้อย่าง
ถาวร โดยใส่ข้อมูลที่ส าคัญที่จ าเป็นของสุนัขเอาไว้ เพื่อติดตามสุนัข ตรวจสอบผู้เลี้ยง และหากสุนัขมี
พฤติกรรมที่มีดุร้ายและก้าวร้าว ระบบสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในไมโครชิปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขได้ โดยในส่วนของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายนอกจากการ
จดทะเบียนและการขึ้นทะเบียนควรมีการขอใบอนุญาตการเลี้ยงสุนัข และจ าเป็นต้องมีการต่ออายุทุก
ปีเพื่อประเมินความสามารถในการดูแลสุนัขที่อาจเป็นอันตรายของเจ้าของสุนัขได้ โดยมีการช าระ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน การขอใบอนุญาต และการต่อทะเบียนการเลี้ยงสุนัขตามที่กฎหมาย
ได้ก าหนดไว้ 
 4.  หมวดควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข  
 ควรมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมาควบคุมเจ้าของสุนัขที่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขโดยควรก าหนดให้
เจ้าของสุนัขหมายรวมถึงบิดามารดาของเจ้าของสุนัขที่มีอายุไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเจ้าของสุนัขร่วม
ด้วย โดยเจ้าของสุนัขต้องมีหน้าที่ในการควบคุมสุนัขทั้งที่อยู่ในสถานที่เลี้ยง หรืออยู่นอกสถานที่เลี้ยง 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายได้ก าหนด และควรมีมาตรการทางกฎหมายมาควบคุม 
ก าหนดความพร้อมของสถานที่เลี้ยงสุนัข ให้มีความเหมาะสมต่อสายพันธุ์สุนัข และปริมาณจ านวน
ของสนุัขที่ผู้เลี้ยงสุนัขประสงค์จะเลี้ยงสุนัข เช่น สุนัขสายพันธุ์ใหญ่ควรมีพื้นที่ให้สุนัขได้ออกก าลังกาย 
และแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสุนัขให้เพียงพอ หากมีการเลี้ยงสุนัขหลายตัวสถานที่ควร
เพียงพอต่อการเลี้ยงสุนัขไม่แออัด ดูและความสะอาดได้ดี 
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 5.  หมวดการควบคุมการเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ 
 หลักเกณฑ์ในการควบคุมเจ้าของสุนัขสายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตราย มาตรการทางกฎหมายควร
เข้มงวดในการเลี้ยงสุนัขในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เช่น การดูแลสุนัขสายพันธุ์ที่ก าหนดว่า
เป็นสุนัขสายพันธุ์ควบคุมพิเศษให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม สถานที่เลี้ยงดูสุนัขควรมีความ
แข็งแรงมั่นคงที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าสุนัขจะไม่สามารถออกจากสถานที่ได้เอง รวมถึงสถานที่ควรมี
ความมิดชิดบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงสุนัขได้ และสุนัขไม่สามารถมีอิสระในการออกนอก
สถานที่เลี้ยงสุนัขได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งควรมีปูายแจ้งเตือนให้บุคคลภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็น
สถานที่มีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย ในการน าสุนัขออกนอกสถานที่หรือมีความ
จ าเป็นต้องน าสุนัขไปสถานที่สาธารณะผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์สายจูง ตะกร้อครอบปากเพื่อที่จะ
สามารถควบคุมไม่ให้สุนัขไปก่อความเสียหายได้  

ควรก าหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่น าสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายออกนอกสถานที่เลี้ยง 
หรือน าสุนัขออกมายังสถานที่สาธารณะ ควรมีการก าหนดอายุบุคคลผู้พาสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายออกนอกสถานที่ว่าควรมีอายุอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-60 ปี หากเจ้าของไม่สามารถควบคุม
สุนัขได้ในขณะนั้นและสุนัขได้ไปท าอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นผู้ที่ควบคุมสุนัขอยู่
ในขณะนั้นจะมีความผิดตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจ้าของสุนัขจะไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน
สุนัขให้แก่บุคคลอื่นได้ หากยังไม่ได้มีหนังสือยินยอม และมีการจดทะเบียนใหม่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 6.  หมวดบทก าหนดโทษ 
 บทก าหนดโทษแก่ผู้ที่กระท าความผิดจากความเสียหายอันเกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่
อาจเป็นอันตรายควรมีความผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา โดยอัตราโทษควรอยู่ในระดับที่สามารถยับยั้ง
และปูองปรามการกระท าความผิดได้ และก าหนดให้สอดคล้องกับความเสียหายของผู้ได้รับความ
เสียหายตามสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม 

ในเหตุเพื่อยกเว้นความรับผิดเห็นควรพิจารณาเหตุยกเว้นความรับผิดให้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
และกลุ่มของสุนัข โดยในกรณีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายควรก าหนดพื้นฐานความรับ
ผิดแบบความรับผิดแบบเคร่งครัด (Strict Liability) เจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือผู้รับ
ดูแลแทนต้องรับผิด จะอ้างเหตุยกเว้นความรับผิดไม่ได้ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตรายเจ้าของสุนัขจะต้องตระหนักอยู่แล้วว่าสุนัขจ าเป็นต้องได้รับการดูแล และควบคุมเป็นพิเศษ
มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ทั่วไป เหตุยกเว้นความรับผิดควรใช้ได้เพียงกรณีเป็นความผิดที่เกิดจากตัว
ผู้เสียหายเพียงเท่านั้น 
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 5.2.2  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. การกระท าผิดหากพิจารณาพบว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข หรือการแก้ไขที่ตัวสุนัขได้โดยตรง ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการทาง
ทางกฎหมายในการมุ่งเน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข เพื่อเป็นการปูองกันการ
เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต เช่น การปรับเปลี่ยนสถานที่เลี้ยง ผู้เลี้ยงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
เลี้ยงสุนัขเพื่อการขอใบอนุญาต หรือการก าหนดระยะเวลาการครอบครองสุนัขของเจ้าของสุนัข เป็น
ต้น หรือในกรณีที่สามารถแก้ไขได้ที่ตัวสุนัข เช่น ค าสั่งให้ท าหมันสุนัขเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว การ
น าสุนัขไปเข้ารับการฝึกสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 

2. การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายควรมีการก าหนดให้ผู้เลี้ยงต้องท าประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่อาจได้รับความเสียหายจากการเลี้ ยงสุนัข
สายพันธ์ุที่อาจเป็นอันตรายว่าย่อมจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อ
ทั้งเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายและแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็น
อันตราย 

3. ภายใต้มาตรการทางกฎหมายในการเลี้ยงสุนัขเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนแล้ว ควรค านึงถึงการคุ้มครองสุนัขตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย โดยควร
ก าหนดให้เจ้าของสุนัขควรเลี้ยงดูสุนัขตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสุนัขของตน
ในด้านความเป็นอยู่ อาหาร น้ าที่เหมาะสม ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเมื่อสุนัขเจ็บปุวย สุนัขควร
สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสายพันธ์ุได้อย่างเหมาะสม โดยหากเจ้าของสุนัขละเลย
ไม่ปฏิบัติตามควรได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด และเจ้าพนักงานสามารถมีอ านาจที่จะน าสุนัขที่
ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่สุนัขจะได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ได ้

4. ประเทศไทยควรมีสถานที่ในการดูแลสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
อย่างเพียงพอเพื่อเป็นการลดปัญหาสุนัขจรจัด ท าหมันสุนัขเพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัขที่ ไม่มี
เจ้าของอันจะเป็นการลดภาระของภาครัฐในการจัดการกับสุนัขจรจัด โดยสามารถท าให้สถานที่รับ
ดูแลสุนัขเป็นสถานที่ที่บุคคลที่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขสามารถเข้ามาเพื่อขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูได้ เพื่อให้
การจัดการกับสุนัขที่ไม่มีที่อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราจ านวนสุนัขเร่ร่อน ลดค่าใช้จ่าย
ภาครัฐในการจัดการดูแลปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัด เช่น การดูแลจัดการความสะอาดจากสิ่งปฏิกูล 
ค่าดูแลรักษาบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากสุนัข และสามารถเป็นการควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสุนัขได้
อีกด้วย 
 สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับมนุษย์มาอย่างช้านาน ในปัจจุบันสุนัขเป็นสัตว์ที่
มนุษย์นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงประจ าบ้านมากที่สุด สุนัขจึงได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมามากมายเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์การเลี้ยงสุนัขของมนุษย์ แต่เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึก
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คิด การเลี้ยงสุนัขโดยปราศจากความเข้าใจที่เพียงพอย่อมอาจท าให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งสุนัขอาจก่อปัญหาและสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและร่างกายของบุคคลอื่นได้ เกิด
เป็นปัญหาในสังคม ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคคลด้วยกันหลายฝุาย โดยควรมีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขของบุคคลในสังคม ในส่วนของผู้เลี้ยงสุนัขย่อมต้องมีความตระหนักในความรับผิดชอบ
ของตนต่อสังคมจากการเลี้ยงสุนัข ควรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง ไม่ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความ
เสียหายต่อบุคคลอื่นได้ หากประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัข มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของเจ้าของสุนัขที่ชัดเจนครอบคลุม มีการก าหนดโทษและความรับผิดที่สามารถเป็นการควบคุมและ
ปูองปรามการกระท าความผิด มีหน่วยงานที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าของสุนัขมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสุนัข ด้วยการร่วมมือกันใน
หลายภาคส่วนประเทศไทยก็ย่อมจะปราศจากปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขในที่สุด 
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ตาราง  Dog Attack Deaths and Mainings, U.S. & Canada September 1982 to December 

31, 2014 
 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Akita 70 44 22 8 52 .07% 
Akita mix (inspecific) 2 2 0 0 2 

 Akita/Chow mix 3 3 0 0 3 
 Akita/Lab mix 1 1 0 0 1 
 Akita/terrier mix 2 1 0 0 1 
 Airedale/boxer 1 1 0 1 0   

Airedale 2 1 1 2 0 .02% 
Anatolian shepherd 1 1 0 0 1 

 Australian blue heeler 13 4 2 1 5 
 Australian shepherd 11 7 2 0 5 
 Australian shepherd 

mix 1 0 1 1 0 
 Basset 2 0 2 0 2 
 Basset/GSD mix 1 1 0 1 0 
 Basset/beagle mix 1 1 0 0 1 
 Basset/Lab mix 1 1 0 1 0 
 Beagle 4 3 1 1 3 2.32% 

Belgian shepherd 
(Malinois) 7 4 3 0 4 .04% 
Bernese mountain dog 1 0 1 0 1 .06% 
Black mouth cur 4 3 1 0 4 

 Blue heeler 20 2 3 0 5 
 Border collie 2 1 1 1 2 .09% 

Boston terrier 2 0 1 1 0 1.81% 
Boxer 64 19 23 7 31 1.25% 
Boxer/Australian 
shephe 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1  
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ตาราง  (ต่อ) 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Boxer/German 
shepherd mix 1 1 0 1 0  
Boxer/Lab mix                 3            1             2          0          3 

 Boxer mix 10 3 5 2 6 
 Boxer/Sharpei 1 1 0 0 1 

 Briard 2 0 1 1 0 .09% 
Brittany spaniel 4 1 0 0 1 

 Bulldog (English) 20 12 4 1 14 .06% 
Bull mastiff (Presa 
Canario) 111 46 41 18 63 0.02% 
Bull mastiff/German 
shepherd 2 1 0 1 0 

 Buff mastiff/Rottweiler 2 1 1 0 2 
 Bull mastiff/Boxer 1 1 0 1 0 
 Bull terrier (not pit) 3 1 1 0 1 
 Cane Corso/Italian 

mastiff 21 4 11 2 12 .05% 
Cane Corso/pit bull 
mix 1 1 0 1 1 

 Catahoula 4 1 1 1 1 .02% 
Catahoula/pit bull mix 1 0 1 1 0 

 Caucasian shepherd 1 0 1 0 1 
 Cavalier King Charles 

spaniel 1 0 1 0 1 
 Chesapeake Bay 

retriever 3 3 0 0 2 
 Chihuahua 1 1 0 1 1 2.75% 

Chow 61 37 18 8 40 .01% 
Chow/German 
shepherd 2 1 1 0 2 
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ตาราง  (ต่อ) 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Chow/husky mix 2 2 0 1 1 
 Chow/Labrador mix 5 5 0 0 4 
 Chow/Sharpei mix 1 1 0 0 1 
 Chow mix (other) 7 7 1 1 7 
 Cocker spaniel 2 2 0 0 2 .08% 

Collie 4 4 0 1 3 1.62% 
Collie/retriever mix 1 1 0 0 1 

 Coonhound 3 1 2 1 1 .02% 
Coton de Tulear 1 0 1 0 1   

Dachschund 6 3 3 1 6 4.68% 
Dalmatian 3 3 0 0 3 .01% 
Dalmatian/Akita mix 1 1 0 0 1 

 Doberman 23 12 9 8 12 1.70% 
Doberman/Great Dane 
mix 1 1 0 0 1 

 Dogo Argentino 5 2 3 1 3 
 Doge de Bordeaux 2 1 0 0 1 
 East Highland terrier 1 0 1 1 0 
 Fila Brasiero 5 1 1 1 1   

German shepherd 113 65 41 15 73 3.72% 
German shepherd mix 45 28 14 7 30 

 German 
shepherd/husky mix 6 5 1 2 3  
German shepherd/Lab 
mix 11 4 2 1 5 

 German 
shepherd/Sharpei 1 1 0 0 1 

 Golden retriever 11 9 2 3 7 3.08% 
Golden retriever mix 1 0 1 1 0 
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ตาราง  (ต่อ) 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Golden retriever/Lab 
mix 1 1 0 0 1 

 Great Dane 37 12 9 3 19 1.08% 
Great Pyrenees 4 1 2 1 2 

 Greyhound 1 1 0 0 1 1.60% 
Hound mix 3 2 1 0 3 

 Husky 83 51 8 26 27 1.04% 
Husky/Malamute mix 2 2 0 0 2 

 Husky/Labrador mix 2 1 1 0 2 
 Husky mix 3 0 2 1 1 
 Jack Russell terrier 5 3 1 2 2 1.46% 

Jack Russell/English 
bulldog 1 1 0 0 1 

 Karelian bear dog 1 0 1 0 1 
 Keeshond 1 0 1 1 0   

Labrador 56 37 17 3 45 2.47% 
Labrador mix 27 18 7 1 23 8.98% 
Lab/blue heeler mix 1 0 1 0 0 

 Labrador/boxer mix 1 0 1 0 0 
 Lab/Doberman 1 1 0 0 1 
 Lab/Great Pyranees 1 0 1 0 1 
 Malamute 15 12 2 6 5 .08% 

Maremma 1 0 1 0 1 .01% 
Mastiff 28 23 5 5 17 1.15% 
Mastiff/Rhodesian 
ridgeback 1 1 0 1 0 

 Mini-pinscher 1 1 0 0 1 
 Norwegian elkhound 1 0 1 0 1 
 Old English sheep dog 2 1 1 2 0 
 Old English sheep mix 1 0 1 0 1 
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ตาราง  (ต่อ) 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Pit bull 3397 1355 1312 295 2110 6.69% 
Pit bull/Akita mix 4 0 4 0 4 

 Pit bull/Australian 
shepherd 2 1 0 0 1 

 Pit bull boxer mix 35 14 13 2 23 
 Pit bull/chow mix 11 3 4 1 5 
 Pit bull/Doberman mix 1 0 1 0 1 
 Pit 

bull/Doberman/GSD/L
ab 2 2 0 0 2 

 Pit bull/Great Dane 1 1 0 0 1 
 Pit bull/Great 

Dane/Dalmatian 1 0 2 0 2 
 Pit bull/GSD mix 15 7 6 1 14 
 Pit bull/Lab mix 43 27 11 5 29 
 Pit/Rhodesian 

ridgeback mix 2 2 0 0 2 
 Pit bull/Rott. Mix 56 12 9 2 17 
 Pit bull/Sheltie mix 7 4 0 0 4  

Pit bull/Weimaraner 
mix 1 0 1 0 1 

 Pit bull/wolf hybrid 1 1 1 0 2 
 Pit mix unknown 22 3 2 1 5 
 Plott hound 10 0 1 0 1 
 Pointer mix 1 0 1 0 0 
 Pomeranian 1 1 0 1 0 1.33% 

Poodle 4 2 1 0 1 2.55% 
Poodle/terrier 1 1 0 0 1 

 Pug 1 1 0 0 1 
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ตาราง  (ต่อ) 

Breed 
Attacks 

doing bodily 
harm 

Child 
victims 

Adult 
victims 

Deaths Mainings %/dogs 

Pug/Rottweiler mix 2 1 0 1 0 
 Rat terrier 2 0 1 0 1 
 Queensland heeler 5 0 3 0 3 
 Rhodesian ridgeback 2 2 0 0 2 .02% 

Rottweiler 535 297 141 85 296 2.76% 
Rottweiler/chow mix 2 2 0 0 2 

 Rottweiler/GSD mix 18 9 8 3 14 
 Rottweiler/Labrador 8 7 1 0 8 
 Rottweiler/mastiff 2 1 1 1 1 
 Russian terrier 1 0 1 0 1 
 Saint Bernard 12 8 1 1 7 .10% 

Schnauzer 1 0 1 1 0 1.55% 
Setter 1 0 1 0 1 2.26% 
Sharpei 6 6 0 0 6 1.45% 
Sharpei/Rottweiler 2 1 0 0 1 

 Sharpei/unknown mix 2 2 0 0 2 
 Sharpei/Labrador 1 1 0 0 1 
 Shiba Inu 3 1 1 1 1 .05% 

Shih Tzu 5 2 3 0 5 1.74% 
Springer spaniel 3 4 0 0 4 

 Terrier mix (not pit 
bull) 2 0 2 0 2 

 Tosa 1 1 0 0 1 
 Unidentified 81 16 29 8 32   

Weimaraner 2 2 0 1 1 .82% 
West Highland terrier 2 0 2 1 1 .32% 
Wheaten terrier 3 1 1 0 2 .12% 
Wolf hybrid 85 70 5 19 49   
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