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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสังคมเรามีสัตว์ไม่มีเจ้าของอยู่มากมาย และแน่นอนว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นไม่มี
เจ้าของการที่จะถูกท าร้ายโดยวิธีต่างๆได้โดยง่ายและไม่มีใครเรียกร้องเอาผิดผู้กระท าได้เพราะไม่มีผู้ใดเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสัตว์เหล่านั้น ท าให้ปัญหาสัตว์ไม่มีเจ้าของถูกท าร้ายหรือฆ่าอย่างทารุณนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ 
อีกทั้งการจัดการสวัสดิภาพในสัตว์เหล่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการจัดการอะไรเลย อาจเนื่องมาจากปัญหา
หลายๆประการเช่น การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ปัญหากฎหมายที่ไม่ครอบคลุม
หรือปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของค าว่า เจ้าของสัตว์ไว้ ว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์ และ
หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย แน่นอนว่าเมื่อสัตว์ที่มีเจ้าของถูกกระท าการใดๆอันเป็นการทารุณ
กรรมจนได้รับความเจ็บปวด หรือบาดเจ็บ ผู้เป็นเจ้าของย่อมจะเอาผิดกับผู้กระท าได้  
 ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์อยู่แล้ว แต่ในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงสัตว์จรจัดที่ไม่มีใครเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสัตว์นั้น อีกทั้งการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์ไม่มีเจ้าของนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก จึง
ควรมีการก าหนดข้อกฎหมายให้ครอบคลุมถึงสัตว์จรจัดเหล่านั้นอย่างชัดเจน รวมถึงควรมีการจัดการสวัสดิ
ภาพสัตว์เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพ่ือลดจ านวนสัตว์ไม่มีเจ้าของและป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นถูก
ท าร้ายจนบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย และกรณีท่ีสัตว์ตายระหว่างขนส่งถึงแม้ว่าจะมีตัวบทก าหนดหลักเกณฑ์
ไว้อยู่แล้ว แต่ในการพิจารณาเอาผิดก็ยังคงต้องอาศัยดุลพินิจวินิจฉัยประกอบข้อกฎหมายเป็นกรณีๆไป 
 
ค าส าคัญ : สัตว์ไม่มีเจ้าของ / การทารุณกรรมสัตว์ /การป้องกัน 
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Abstract 
 At present, there are a lot of animals in our societywithout owners. Of course, when 
these animals have no owners, they will be attacked in different ways, and no one can 
claimagainst the offender to have done so, because no one owns them. The problem of 
animals without the ownersto be was attacked or killedhas consistently increased. And the 
welfare of those animals is almost nothing. because of many problems.such as lack of 
knowledge and understanding in animal welfare administration, incomprehensive legal 
problems, and lack of budget..  Thailand has the Cruelty Prevention and Welfare of Animals 
Act B.E. 2557, which the word “animal owner” means the person who has ownership of the 
animal and includes a person who has the animal in possession.  Absolutely, when the 
animal with owner is cruelly attacked causing illness or injury, the owner can accuse the 
offender. 
 The research found that Thailand already has the Cruelty Prevention and Welfare of 
Animals Act, but this Act does notcoverhomeless animals without owners. In addition, the 
welfare of animals without owners is not effective. As such, there should be a clear 
definition of the law to cover such homeless animals. Thewelfare should be managed more 
effectivelyin order to. reduce the number of animals without owners and to prevent 
themfrom being harmed or injured.Also,In case that the animals die during transportation, 
even if the law is already in place,the consideration of offence is still necessary to rely on 
the discretion and legal issues on case-by-case basis. 
 
Keywords : animals without owners / animal cruelty / prevention 
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บทน า 
 เนื่องจากนานาอารยะประเทศมีการออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสัตว์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สัตว์ได้รับการ
รับรองและคุ้มครองแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป(ธันวรัตน์ โรจนวรรณ,2551: 97-98)ปัจจุบันหลายประเทศต่าง
ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและควรที่จะได้รับความคุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่บ่อยครั้ง
ที่เราจะทราบข่าวเกี่ยวกับการท าร้ายสัตว์ทั้งที่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหรือแม้แต่เป็นการรังแกสัตว์เพ่ือความ
สนุกสนาน ซึ่งหลายๆ คนอาจลืมไปว่าสัตว์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจและมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากมนุษย์ เมื่อ
มนุษย์ขาดความเอ้ืออาทรท าให้เกิดปัญหาการท าร้ายสัตว์อย่างทารุณโหดร้าย จนเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้คนใน
สังคมรู้สึกสะเทือนใจอยูเ่สมอ และตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยสามารถพบเห็นสุนัขและแมวจรจัดได้ทั่วไป
และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ สุนัขและแมวจรจัดที่ไม่ได้ถูกท าหมันจึง
ขยายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆ หรือสุนัขและแมวที่ถูกเจ้าของน ามาปล่อยทิ้งไว้ เป็นต้น และมีสภาพปัญหาที่ส าคัญ 
ทีม่ักจะพบเห็นสื่อรายงานข่าวเรื่องท่ีสุนัขและแมวเหล่านั้นถูกท าร้าย ฆ่า หรือถูกกระท าโดยทารุณโดยวิธีต่างๆ
ตลอดจนข่าวการน าเนื้อสุนัขมาปรุงเป็นอาหาร เกิดขบวนการค้าสัตว์ป่าและการค้าสุนัขข้ามชาติ ข่าวเหล่านี้ได้
ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ไปทั่วโลกจนท าให้ประเทศไทยถูกมองจากนานาอารยประเทศ โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยมี 
การละเมิดสิทธิสัตว์ หรือทารุณกรรมสัตว์ ท าให้นานาอารยประเทศเหล่านั้นเคยใช้เป็นข้ออ้าง ในการกีดกัน
ทางการค้ามาแล้ว(สุพรรณิการ์ กิ่งทอง,2558:29)ส าหรับสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มีสหภาพยุโรป
(EU) เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีหลักการเพื่อใช้ในการคุ้มครองสัตว์ที่น ามาบริโภค ใช้งาน และวิจัย ให้ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ให้สุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจท าให้สังคมโลกเล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแลเอาใจใส่สัตว์ (กรุงเทพ
ธุรกิจ,2560:1)พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ที่ถูกประกาศใช้
ได้ก าหนดข้อบังคับและก าหนดโทษจากการฝ่าฝืนข้อบังคับในการทารุณกรรมสัตว์ไว้อย่างชัดเจนเป็นการวาง
มาตรการเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกเบียดเบียนและ
เข่นฆ่าอย่างไร้คุณธรรมดั่งเช่นก่อนซึ่งหลักการจัดการสวัสดิภาพสัตว์นี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับเพ่ือให้
ระบบนิเวศเกิดความสมดุล และสัตว์ไม่ถูกเข่นฆ่า รังแก อย่างไร้คุณธรรมและจิตส านึก และได้รับการดูแลไม่ให้
ถูกกระท าการทารุณทั้งจากเจ้าของและจากบุคคลอ่ืน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และพัฒนาการเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
3.เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยนี้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ของประเทศไทย 

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลในคดีเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จากค าพิพากษาของศาล เอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับคดีทารุณกรรมสัตว์ 
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 3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย  
การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของค าว่าสัตว์ทางกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ .2557 มาตรา 3  ใน
พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้ “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้
งาน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการ
แสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใดทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนที่ 87 ก,2557:4) 
 ความหมายของค าว่าสัตว์ตามหลักสัตววิทยา 
 “สัตว์” ตามหลักสัตววิทยา หมายถึง สมาชิกของอาณาจักรสัตว์หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ที่แตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตชั้นพืชและเห็ดรา เนื่องจากไม่สามารถผลิตคลอโรฟิลล์ได้เองมีความต้องการสารอินทรีย์เป็นอาหารไม่
มีผนังเซลล์ มีการเจริญเติบโตอย่างจ ากัด มีความสามารถในการเคลื่อนไหว และมีอารมณ์ความรู้สึกหลาย
ประการ(สิทธินัย คลังมณี,2558:12-13) 
 ความหมายของการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมาย 
 ส าหรับ “การทารุณกรรมสัตว์” หมายความว่า การทารุณสัตว์เป็นการท าอันตรายต่อร่างกายของสัตว์ 
รวมถึงการฆ่าอย่างทารุณโดยการท าร้าย ร่างกายสัตว์ คือการท าให้สัตว์เจ็บปวดอย่างโหดร้าย เช่น เฆี่ยนตี 
หรือทรมานด้วยวิธีการ อันโหดร้าย ส่วนการฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับการทุกข์เวทนาอันไม่จ าเป็น คือการฆ่าสัตว์โดย
วิธีการที่ท าให้สัตว์นั้นเจ็บปวดทรมานโดยไมม่ีความจ าเป็น(บุญเพราะ แสงเทียน ,2543:155-156) 
 ส่วนความหมายของ “การทารุณสัตว์” ในทางกฎหมาย หมายถึงการกระท าที่เป็นเหตุให้สัตว์ได้รับ
อันตรายทั้งทางร่างกายหรือจิตใจรวมถึงมีแนวทางการกระท าที่เรียกว่า “การทารุณสัตว์” (ศุทธินี อยู่สวัสดิ์
,2558:10) เพียงแต่ในการตีความการทารุณสัตว์ในทางปฏิบัตินั้นจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจาก
สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจสื่อสารได้ว่ามีความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมาก
เพียงใด สัตว์แต่ละประเภทหรือชนิดย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทาง กายภาพและความรู้สึกทางจิตใจ เช่นสัตว์
ใหญ่ย่อมมีความทนทานต่อการทุบตีมากกว่าสัตว์เล็ก หรือสุนัขจะมีอารมณ์ความรู้สึกผูกพันกับมนุษย์มากกว่า
แมวซึ่งเป็นสัตว์ที่รักอิสระท าให้ในการพิจารณาแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ความหมายของค าว่าป้องกันตามกฎหมาย 
 ส าหรับวิธีการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์พ.ศ. 2557อาจไม่ได้กล่าวไว้ โดยเฉพาะ แต่ได้มีการก าหนดเพียงกว้างๆ ไว้ในมาตรา 20กล่าวคือ  
“ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรม สัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131
ตอนที่ 87 ก,2557:4)เช่นการเฆี่ยนตี การกระท าให้สัตว์เจ็บปวด พิการ หรือตาย การกักขังไว้ในที่คับแคบ การ
ทอดทิ้งสัตว์เพ่ือให้พ้นภาระ การจงใจท าให้สัตว์ทุกข์ทรมาน โดยการงดให้น้ า อาหาร หรือขาดจากการพักผ่อน 
การฝึกสัตว์อย่างทรมานเพ่ือใช้ในการแสดง หรือการใช้สัตว์ประกอบกิจกาม เป็นต้น (อริยพร โพธิใส ,2558 : 
182) ตามความหมายในมาตรา 20 นี้ท าให้ทราบว่าในกรณีที่มีเหตุอันสมควรก็สามารถที่จะท าทารุณกรรมสัตว์
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ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเหตุผลที่ว่านั้นปรากฏอยู่ในมาตรา 21ที่ก าหนดว่า “การกระท าดังต่อไปนี้ 
ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20”อันถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา20 (มนันญา ภู่แก้ว,2557:6) 
 การป้องกันการทารุณสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
 สิทธิสัตว์ (Animal Rights) หมายถึง สิทธิของสัตว์ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่าง อิสระปราศจาก
การหาประโยชน์ของมนุษย์ หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง เป็นมุมมองของนักปรัชญาที่ว่าสัตว์มีสิทธิเหมือน
หรือคล้ายกับมนุษย์(แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์,2555:197) 
 ส่วนค าว่า “สวัสดิภาพของสัตว์” เป็นค าที่ไม่ได้พบเห็นและได้ยินบ่อยนัก เพราะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้
มากนักโดยเฉพาะในประเทศไทย และไม่สามารถแสดงความหมายได้อย่างชัดเจนในตัวของค าศัพท์นั้นเอง 
เนื่องจากขอบเขตของการแปลความหมายของค าศัพท์ค านี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ว่าจะถูก
หยิบยกมาอธิบายในแง่มุมใด ซึ่งขอให้ความหมายกว้างๆ(ศุภมาส ชินวินิจกุล,2557:1) ของ “สวัสดิภาพของ
สัตว์” คือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่
สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” โดยยึด
หลักอิสรภาพ 5 ประการ ของสัตว์(5 Freedoms)ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ คือต้องปราศจากความหิว
กระหายและการให้อาหารที่ไม่ถูกต้องปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมปราศจาก
ความเจ็บปวดการบาดเจ็บและโรคภัยปราศจากความกลัวและความทุกข์และ มีอิสระในการแสดงพฤติกรรม
ตามปกติของสัตว์(มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ.2557:4) 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการการทารุณกรรมสัตว์ 
 ประเทศไทยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการทารุณกรรมสัตว์ปรากฏเป็นครั้งแรกในกฎหมายลักษณะอาญา ร.
ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ตรงกับปี ค.ศ. 1908 พบว่า ในภาค 2 ว่าด้วยลักษณะความผิดในส่วนที่ 10 ว่าด้วย
ความผิดฐานลหุโทษอยู่ในมาตรา 335 (16) และ (17)  ส าหรับกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ได้ใช้บังคับ
เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2499 เมื่อมีการ ประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญาแทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.
ศ. 127 เดิมได้ถูกยกเลิกไป แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามการทารุณและการใช้งานสัตว์เกินสมควรนั้นยังคงมี
ปรากฏ อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มิได้ถูกตัดออกไปแต่อย่างใดโดยถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 381 และ 
มาตรา 382 ภาคความผิดลหุโทษ(ไพโรจน์ อาจรักษา, 2545:43) 
 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557แบ่งออกเป็น 8หมวด 
จ านวน36 มาตรา สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ นิยามค าศัพท์ตามมาตรา3 ส่วนและส าหรับ
เนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ 
 1.การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โดยมีก าหนดไว้อย่างกว้างในหมวด5 มาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557 กล่าวคือ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ
อันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งหากพิจารณาตามตัวบทในมาตรานี้จะเห็นว่า ห้ามมิให้
กระท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้น หากมีเหตุอันสมควรก็สามารถกระท าได้นั้นเอง (สมเจต รู้คุณ,2558:1)ซึ่ง
เหตุอันสมควรซึ่งเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 20 นั้นถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา 21 คือ การกระท าดังต่อไปนี้ไม่ถือว่า
เป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20 เช่นการฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร  การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาด
การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน เป็นต้นหาก
ผู้ใดฝ่าฝืนกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่เข้า ข้อยกเว้นข้างต้น ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และนอกจากนี้หากสัตว์ที่ถูกท าร้ายนั้นเป็น
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สัตว์ที่มีเจ้าของผู้กระท าอาจต้องรับผิดฐานท าให้เสียทรัพย์อันเป็นความผิดอาญา และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยละเมิดอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
 2. การจัดการสวัสดิภาพสัตว์   พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557 นี้ได้ก าหนดวิธีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในมาตรา 22 ให้เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิ
ภาพให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนด ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเจ้าของสัตว์ก็ยังคงมีหน้าที่จัดสวัสดิภาพให้กับ
สัตว์ของตนให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของ สัตว์เป็นส าคัญด้วย 

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ใน
มาตรา 23 ยังได้ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใดๆ ให้สัตว์พ้นออกจากการดูแลของตนโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะน าสัตว์ไปดูแล
แทน ดังนั้นหากบุคคลใดที่น าสุนัขไปปล่อยในสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรย่อมมีความผิด รวมถึง
กรณีตามมาตรา 24 การขนส่งสัตว์ การน าสัตว์ไปใช้งาน หรือการน าสัตว์ไปใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมเช่นกัน แต่หากเจ้าของสัตว์ คนใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ เจ้าของสัตว์ผู้นั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นี้ ซึ่งบัญญัติบทลงโทษไว้ในหมวด 8 กล่าวคือ ปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท และหากการไม่ดูแลหรือไม่จัดสวัสดิภาพของสัตว์ดังกล่าวเป็นผลให้สัตว์นั้นไปท าร้ายหรือสร้าง
ความเสียหายให้กับผู้อ่ืน เจ้าของสัตว์ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยละเมิดอีกทาง
หนึ่งด้วย (มนันญา ภู่แก้ว,2557:7) 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
 การวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “มาตรการคุ้มครองการกระท าการทารุณ
กรรมสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ”และ “วิเคราะห์ปัญหาที่ว่าสัตว์ที่ถูกเพาะพันธุเพ่ือจ าหน่าย หากสัตว์ตายระหว่าง
ขนส่งจะเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่” โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ  ได้แก่ 
 1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  
 1.2ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์รวมถึงการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 1.3 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 1.1  ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
 1.2  ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
 1.3  ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
2.ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้   
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 2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น จัด
กลุ่มข้อมูล    
 2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยงหาความหมาย หาข้อสรุป  
 สถานที่เก็บข้อมูล 
 ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายของไทย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
(สารสนเทศ) 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าในการคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในไทยนั้นยังคงไม่ได้ผลมากนัก อัน
เนื่องมากจากเหตุผลหลายๆประการ  ทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ ปัญหาการ
จัดการสวัสดิภาพสัตว์ ปัญหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของประชาชน ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
และปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้งและปัญหาหลักในการคุ้มครองสัตว์ไม่มีเจ้าของนั้นคือกฎหมายที่มีอยู่นั้นยังไม่
ครอบคลุมไปถึงสัตว์จรจัด ทั้งในเรื่องการคุ้มครองป้องกัน และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ท าให้ปัญหาการทารุณ
กรรมสัตว์ในสัตว์ไม่มีเจ้าของนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จะถูกน าออกมาบังคับใช้แล้วก็ตาม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 เนื่องจากปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยังพบเห็นบ่อยครั้งจากทางสื่อสังคม
ซึ่งแม้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์อยู่มากมายหลายฉบับ ทั้งในส่วนของกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติอีกหลายฉบับ แต่ยังคงไม่สามารถก าจัดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์นี้ออกไปจากสังคมได้ซึ่งอาจ
สืบเนื่องมาจากปัญหาหลายๆประการทั้งในเรื่องการบังคับใช้ที่ยังไม่เข้มงวดมากนัก และหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่ง
ไม่ได้ถูกน าออกมาใช้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรม
สัตว์จึงสรุปได้ดังนี้ 
 มาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของ 
 ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้น ได้ก าหนดขอบเขตของ
ค าว่า “เจ้าของสัตว์” ไว้ว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย เมื่อสัตว์ที่
มีเจ้าของถูกกระท าการใดๆอันเป็นการทารุณกรรมจนได้รับความเจ็บปวด หรือบาดเจ็บ ผู้เป็นเจ้าของย่อมจะ
เอาผิดกับผู้กระท าได้ จะเห็นว่าสัตว์ที่มีเจ้าของนั้นถูกคุ้มครองโดยเจ้าของของสัตว์ตัวนั้นอยู่แล้ว แต่หากเป็น
สัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของการเรียกร้องความเป็นธรรมทางกฎหมายจะท าได้อย่างไรจะเห็นว่าพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของไทยนั้นขาดมุมมองที่จะป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งไม่ใช่ว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ดี เพียงแต่ยังก าหนดไม่ครอบคลุมถึงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่า ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในไทยนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ และในพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557 ก าหนดตัวบทไว้ยังมีบางส่วนที่ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์
ไม่มีเจ้าของ อีกทั้งในส่วนของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์ไม่มีเจ้าของ ยังคงไม่มีประสิทธิภาพที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของนั้นถ้ามีการกระท าที่เป็นรูปแบบมีข้อกฎหมาย
ก าหนดชัดเจนใช้บังคับอย่างจริงจังดังนั้นในการก าหนดมาตรการในการแก้ไขนั้น ควรก าหนดเป็นตัวบท
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กฎหมายที่จะใช้ในการคุ้มครองสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของให้สอดคล้องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจนในด้านการ
ตีความตามตัวบทและการปฎิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 
 สัตว์ตายระหว่างการขนส่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ 
 การขนส่งสัตว์เลี้ยงอาจท าได้ในหลายวิธีทั้งทางบก ทางอากาศ หรือแม้กระทั่งทางเรือ ซึ่งการขนส่ง
ดังกล่าวนี้ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ให้มาก หีบ ห่อ หรือกรงที่ใช้ในการใส่สุนัขระหว่างขนส่งต้องไม่สร้าง
ความอึดอัดให้สัตว์จนสัตว์ปราศจากอิสระในการที่จะแสดงพฤติกรรมและท าให้สัตว์อึดอัดจนเกินไป และที่
ส าคัญคือสัตว์ต้องได้รับน้ าอาหาร และอากาศที่ดี ตลอดการขนส่งและผู้รับจ้างขนส่งนั้นต้องค านึงถึงสภาพตาม
ประเภทและพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงนั้นๆด้วย พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ.2557 ก าหนดสวัสดิภาพการขนส่งของสัตว์ไว้ในหมวด6 มาตรา24ก าหนดว่า การขนส่งสัตว์ เจ้าของสัตว์
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และ
อายุของสัตว์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สัตว์ตายระหว่างขนส่งนั้น ผู้วิจัย เห็นว่าจะเข้ากรณีการทารุณกรรมสัตว์
หรือไม่นั้น อาจต้องพิจารณาเป็นกรณีไป อาทิ หากเป็นการขนส่งสุนัขต้องดูว่าสุนัขพันธุ์นั้นมีลักษณะเช่นไร 
เช่นถ้าเป็นพันธุ์ไซบีเรียน ซึ่งมีขนหนาและข้ีร้อน ผู้ขนส่งควรที่จะทราบอยู่ก่อนแล้วถึงชนิด ลักษณะ และสภาพ
ของสัตว์ และไม่ควรให้สัตว์อยู่ในอากาศที่ร้อนเป็นเวลานานเพราะอาจท าให้สุนัขพันธุ์ดังกล่าวตายลงได้ และ
เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึน้และสัตว์ตายผู้ขนส่งจะเข้าข่ายการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 

 ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์นั้นเป็นปัญหาที่คนในสังคมเห็นกันบ่อยครั้ง โดยเพราะกับสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
และอาจจะเห็นจนชินตาไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะชินตากับมันเนื่องจากเมื่อมนุษย์เรายอมรับว่าสัตว์เป็น
สิ่งมีชีวิตมีความรู้สึก มนุษย์เราก็ควรที่จะตระหนักได้เช่นกันว่าเมื่อสัตว์มีความรู้สึกเขาย่อมเจ็บปวดเป็นเหมือน
อย่างมนุษย์เช่นกัน การแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในสัตว์ไม่มีเจ้าของนั้นอาจจะแก้ไขได้จากการเริ่มจาก
จุดเล็กๆที่เจ้าของสัตว์เมื่อคุณอยากเลี้ยงสัตว์สักตัวควรจะดูแลมันให้ดี ไม่ใช่รักเฉพาะตอนอยากเลี้ยงและพอไม่
อยากเลี้ยงก็น ามันไปปล่อยทิ้งการกระท านั้นเป็นการเพิ่มจ านวนสัตว์ไม่มีเจ้าของให้มีจ านวนมากขึ้น จากปัญหา
เล็กๆที่เรามองข้ามนี้จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง เมื่อกฎหมายยังครอบคลุมไปไม่ถึงสัตว์จรจัดเหล่านั้นมนุษย์ก็
ควรมีจิตส านึกในตัวเอง การที่กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ฉบับนี้ยังถูกบังคับใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก อาจ
เนื่องมาจากคนในสังคมยังไม่เห็นถึงความส าคัญในเรื่องสิทธิสัตว์ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อต้องการที่จะคุ้มครองสัตว์
แล้วก็ควรจะท าให้ถึงที่สุด ท าให้สังคมเล็งเห็นถึงสิทธิสัตว์ให้มากขึ้น เช่นการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและอีก
หนึ่งข้อเสนอแนะคือพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรบัญญัติให้ตัวบทกฎหมายครอบคลุมและสอดครองกับ
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ในส่วนของสัตว์ไม่มีเจ้าของด้วย และอีกสิ่งที่ควรท าคือการสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้และท าความเข้าใจกับหลักการนี้ เพราะอาจจะเป็นอีกหนทางในการแก้ไข้ปัญหา
การทารุณกรรมสัตว์ได้ 

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ คงอาศัยแต่เพียงตัวบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ เพราะหากมีเพียงกฎหมาย แต่ไม่มีคนปฏิบัติตามก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้ตัว
บทกฎหมายก็คือมนุษย์เพราะเมื่อมนุษย์เรามีจิตส านึกในการที่จะรักเพ่ือนร่วมโลก มีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต
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อ่ืน จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าท าให้มนุษย์ไม่คิดระรานซึ่งเพ่ือนร่วมโลก และอีกสิ่งที่ส าคัญคือการเร่งให้ความรู้กับ
คนในสังคมเพ่ือให้มีความรู้ไปในทิศทางเดียวกันเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะใช้แก้ปัญหาได้  

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจับเอกสารซึ่งอ้างอิงจากพระราชบัญญัติป้องกันกาทารุณกรรมสัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เป็นหลัก ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดขอบเขตไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งยังครอบคลุม
ไปไม่ถึงส่วนของสัตว์ไม่มีเจ้าของมากนัก ดังนั้นเพ่ือให้กฎหมายครอบคลุมถึงสัตว์ทุกตัวควรที่จะก าหนดถึงถึง
สัตว์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย  เพื่อให้การคุ้มครองสัตว์เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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