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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี ้ม ีจ ุดมุ งหมายเพื ่อศ ึกษาถึงปญหาการควบคุม  กํากับ  ดูแล                     
ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเลี้ยงที่เปดใหบริการผูบริโภคในปจจุบันจากการศึกษาพบวาการ
ประกอบกิจการดังกลาวไดขยายตัวตามแนวทางเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัว เนื่องจากผูบริโภค
สามารถเขารับบริการจากธุรกิจดังกลาวไดงายและสะดวกมากขึ้นแตก็มีขอดอยในแงการ
ควบคุม กํากับ ดูแล ผูประกอบการที่ประกอบกิจการจําหนายสัตวเลี้ยงที่ยังไมมีมาตรการบังคับ
ที่มีประสิทธิภาพ และปญหาเกี่ยวกับการใหคํานิยามความหมายในกิจการจําหนายสัตวเลี้ยง
และความรับผิดชอบของหนวยงานและอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ดูแล
ธุรกิจจําหนายสัตวเลี้ยง และมาตรการในการลงโทษผูฝาฝนใหมีมาตรการที่ชัดเจนและบังคับ
ใชอยางมีประสิทธิภาพข้ึน  

จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลธุรกิจ
จําหนายสัตวเลี้ยงในประเทศไทยยังไมมีบทกฎหมายในการบังคับใชที่ควบคุม กํากับ ดูแล 
ธุรกิจจําหนายสัตวเลี้ยงโดยตรงและมีประสิทธิภาพ แมจะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ที่กําหนดมาตรการในการควบคุมดานสาธารณสุขของประชาชนที่ปองกันเหตุ
รําคาญอันอาจเกิดจากการเลี ้ยงสัตว และการควบคุมการเลี ้ยงสัตวหรือปลอยสัตว และ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 หมวดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตวแต
มาตรการดังกลาวยังไมครอบคลุมและยังไมชัดเจนเพียงพอตอการควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจ
จําหนายสัตวเล้ียง เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ผูประกอบการควรจะไดศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยางถี่ถวน เพื่อใหการประกอบกิจการมีแนวทางการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ผูเขียนจึงเห็นวา ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติที่เกี ่ยวกับการกําหนดคํานิยามธุรกิจ
จําหนายสัตวเลี้ยง การใหอํานาจหนวยงานที่รับผิดชอบและอํานาจพนักงานเจาหนาที่ และ         
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เพิ่มในสวนมาตรการการลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝนตอบทบัญญัติในสวนการควบคุม กํากับ ดูแล
ธุรกิจจําหนายสัตว รวมถึงควรมีการแบงประเภทสัตวเลี ้ยงในการคุ มครองไวเพื ่อที่จะให
ผูประกอบการรับทราบและนําไปดําเนินการในการประกอบธุรกิจดังกลาว อีกดวย DPU
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ABSTRACT 
  

 This thesis is to study the problem concerning control and supervision of the business 
entrepreneurs who selling pets to consumers. From the study the researcher found that the 
aforementioned business has been expanded itself together with an expanded economy.               
Even though consumers can access services from these businesses easier and more convenient,            
it has some disadvantages in the matter of the control and supervision of the pet shop business.          
In the present, there is no effective enforcement measure and there is problem relating to the 
definition of pets business operators and responsibilities of agencies and authorities who holds 
responsible for monitoring animal care distribution business. There is also problem about 
measures which is applied in punishing the violator which should be clearer and more efficient.  

From The study, the researcher found that the efficiency of the law in controlling pet 
shop business operator in Thailand does not have any laws regulating pet shop business operator 
directly and efficiently. Even though there is the Public Health Act BE 2535 which provides 
measure to prevent nuisances from the pets and about taking care of pets, or release pets. There is 
also the law called Animal Epidemic Act BE 2499 and the law empowers the division to control 
animal trade and animal remains. However, such measures are not cover and are not clear enough 
to control pet shop business operator in comparing with other countries. 
 The researcher recommend as follows: Entrepreneurs should study the law relate to 
business operation in Thailand for having a thorough thought about the business because the 
business operator should have a clear course of action. The researcher is of the opinion that 
Thailand should contain provisions relating to the definition of pet shop business operator.              
The law should empower an agency and authority officials. Measure should be established for 
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punishing the person who violating the provisions concerning control and supervision of the 
business entrepreneurs who selling pets to consumers. The law should classify protect animals in 
order inform business operator so the business operator can operate business legally.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงจากสภาพอดีตมีการใชชีวิตท่ีเรียบงายเปล่ียน               
เปนยุคแหงการแกงแยงแขงขันในทุกดานสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหการดําเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงไปดวยแตกอนสัตวเล้ียงไมไดมีบทบาทกับมนุษยมากนักแตในปจจุบันนี้สัตวเล้ียงเขา
มามีบทบาททําใหธุรกิจสัตวเล้ียงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สวนหน่ึงมาจากครอบครัวคนไทย
ปจจุบันจะเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยวเสียสวนใหญไมไดอยูกันเปนครอบครัวใหญเหมือนในอดีต 
ทําใหตองหาสัตวเล้ียงมาเปนเพื่อนคลายเหงา  
 สัตวเล้ียง (Domestic animal) คือ สัตวตางๆ ท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของมนุษย
ตลอดชีวิต ตองพึ่งพาอาศัยมนุษยในแงของการคุมครอง การดูแล และการใหอาหาร และมนุษย
สามารถควบคุมดูแลการผสมพันธุของสัตวเหลานี้ใหไปในทิศทางท่ีมนุษยตองการไดไมมากก็นอย 
อยางไรก็ดี เราจะไมนับวาสัตวตางๆ ในสวนสัตวหรือสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ เชน หนู หรือ 
ลิง เปนสัตวเล้ียง เพราะสัตวเหลานี้ไมไดมีสวนผูกพันกับชีวิตและความเปนอยูของมนุษยโดยตรง1 
ปจจุบันการการประกอบธุรกิจรานจําหนายสัตวเล้ียงมีสัตวเล้ียงจําหนายในรานท่ีใหบริการซ่ึงใน
ขณะเดียวกันกับรานจําหนายสัตวเล้ียงนั้นมักจะมีการใหบริการหลายประเภทมีความแตกตางเร่ือง
การจัดการพอสมควรซ่ึงผูประกอบการอาจจะจัดทําครบวงจรหรือไมก็ได 
 ธุรกิจบริการสัตวเล้ียง มีหลายประเภทซ่ึงมีความแตกตางกันในเร่ืองการจัดการ
พอสมควร ผูประกอบการบางรายอาจเลือกทําบางประเภทหรือทุกประเภทเปนแบบครบวงจรก็ได 
ซ่ึงพอจะแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

1) ขายอุปกรณ เชน แชมพู ปลอกคอ สายจูง กรง ตูปลา ของเลน หิน ทราย ตนไม ฯลฯ 
สวนนี้เปนสวนท่ีมีกําไรมากท่ีสุดรองจากการตัดแตงขน เนื่องจากบางสวนเปนสินคาฟุมเฟอยและ
สินคาแฟช่ันลูกคาจะซ้ือดวยความพอใจและไมคอยเกี่ยงเร่ืองราคา แตก็มีราน สัตวเล้ียงมากมายตอง
ปดกิจการลงไป เหตุเพราะมีสินคามากมายใหผูเล้ียงเลือกซ้ือแต ไมรูวาสินคาช้ินไหนท่ีสามารถขาย

                                                 
1  กองบรรณาธิการ.  สัตวเล้ียงคืออะไร.  สืบคนเมื่อ  1  พฤศจิกายน  2553,  จาก  

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1faeab9e8dc8c004.   
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ไดจริงเม่ือส่ังซ้ือสินคามาแลวก็ตองจายคาสินคาตามกําหนดไมวาจะขายไดมากนอยหรือขายไมได
เลยก็ตาม  

2) ขายอาหารสัตว ท้ังอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารสด อาหารประจําหรืออาหารเสริม 
เพราะสัตวตองใชทุกวันซ่ึงเจาของก็มักไมมีเวลาในการจัดเตรียมอาหารหรือปรุงอาหารเอง จึงตอง
พึ่งพาอาหารสําเร็จรูปอาหารสดจากรานขายอาหารสัตวอาหารที่ขายมีคุณภาพหลายระดับ ตั้งแต
อาหารธรรมดา  (regular grade) อาหารคุณภาพดี  (good quality grade) อาหารคุณภาพพิเศษ 
(premium grade) และอาหารคุณภาพพิเศษยิ่ง (super premium grade)  

3) ขายพันธุสัตว ท้ังแบบซ้ือขาดและฝากขาย หรือรับส่ังจองโดยมีภาพและรายละเอียด
พรอม การขายพันธุสัตวซ่ึงเปนของมีชีวิตจะมีความยุงยากกวาการขายอุปกรณและอาหารเพราะ
สัตวตองกินอาหารและขับถาย ตองมีการออกกําลังกาย มีการเจ็บปวยเสื่อมสลายหรือตายได 
นอกจากนี้สัตวยังตองการพื้นท่ีอาศัย ยิ่งสัตวตัวใหญยิ่งตองใหพื้นท่ีมากมีคาเล้ียงดูท่ีทุกวันและ            
ยังตองเส่ียงจากการปวยและตายดวยนอกจากนี้ควรมีการรับประกันคือ ภายในระยะเวลา 7 วัน           
หากสัตวปวยแลวตายทางรานควรเปล่ียนตัวใหมหรือคืนเงินให  

4) เสริมสวยตัดแตงทรงขน (grooming) หรือ การอาบน้ํา ตัดแตงทรงขนสุนัข เปนงาน
ท่ีเสริมความงามใหสัตวเล้ียงสําหรับเจาของท่ีรักความสวยงาม และใหความสะอาดกับสัตวเล้ียง
และเจาของ สัตวเล้ียงท่ีนิยมมาเสริมสวยกันมากก็ไดแก สุนัข รองลงมาก็เปน แมว หนู กระตาย 
ตามลําดับ สุนัขท่ีเขามาเสริมสวยมากท่ีสุดคือ พูเดิ้ล รองลงมาเปน ชิหสุ ค็อกเกอร มอลทีส ยอรค
เชียร ปอมเมอรเรเนียน และพันธุอ่ืนๆ การตัดแตงขนใหสวยข้ึน 

5) รับฝากสัตวเล้ียง เม่ือเจาของตองไปไกลจากท่ีเล้ียงสัตว โดยจะรับฝากไวเล้ียงดูและ
ใหอาหาร ซ่ึงผูประกอบการตองมีความพรอมของสถานท่ีและการจัดการท่ีดีรวมท้ังตองมีสถานท่ี
กวางขวาง จัดแบงเปนหองใหเหมาะสม ปรับตามขนาดสัตวไดหลายขนาด สะอาดและนาอยู  

6) รักษาสัตวปวย ในลักษณะคลินิกหรือโรงพยาบาล ซ่ึงตองมีบุคลากรเปนสัตวแพทย
เทานั้นจึงสามารถดําเนินการได และตองมีการขออนุญาตต้ังเปนสถานพยาบาลสัตวดวย 

แตละประเภทของกิจการการจําหนายสัตวเล้ียงในรานจําหนายสัตวเล้ียง ปจจุบันการทํา
การซ้ือขายสัตวเล้ียงไมไดมีการควบคุมและทําทะเบียนการซ้ือขายและจํากัดบุคคลท่ีจะทําการซ้ือวา
ตองมีคุณสมบัติอยางไรท่ีสามารถซ้ือขายสัตวเล้ียงไดเพื่อคํานึงถึงความรับผิดชอบของบุคคลท่ีจะ
ทําการเล้ียงสัตวใหมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะม่ันใจไดวาจะมีการทอดท้ิงอันจะสงผลทําให     
สัตวเล้ียงถูกท้ิงจนกลายเปนปญหาในอนาคต 
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การสุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาดมากนอยเพียงใดนั้นยังไมมี
มาตรการท่ีชัดเจนทําใหสภาพรานจําหนายสัตวเล้ียงแตละท่ีมีความแตกตางกันมากอาจสงผลตอ
สภาพแวดลอมได  

การกําหนดวิธีการดูแลยังไมมีมาตรการที่เจาของรานสัตวเล้ียงจะทําใหเปนการกระทําท่ี
จะไมทารุณสัตวเล้ียงโดยการกําหนดวิธีการเก็บรักษาสัตวเล้ียงและดูแลโดยบุคลากรที่มีความรู
เหมาะสมกับการดูแล และองคกรท่ีมีวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับการดูแลสัตว 
 
1.2  วัตถุประสงคการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล                   
ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 

1.2.2  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ผูประกอบ
ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงของไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับความหมาย หนวยงาน ท่ีรับผิดชอบ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานและมาตรการในการลงโทษของการจําหนายสัตวเล้ียงในราน                   
สัตวเล้ียง 

1.2.4 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหากฎหมาย
ดังกลาวขางตน 

 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 การประกอบธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงในรานสัตวเล้ียง เปนธุรกิจท่ีแพรหลายข้ึนใน
ปจจุบันและ มีปญหาหลายประการ เชน ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงไมมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง หรือการดําเนินธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงโดย
ไมไดรับอนุญาต เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีขาดความเอาใจใส ในการควบคุม กํากับ ดูแล                 
ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง รวมถึงกฎหมายท่ีมีอยู ในปจจุบันยังไมสามารถบังคับใชได
ครอบคลุมถึงปญหาเกี่ยวกับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง เปนตน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับความหมายและการดําเนินธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง 
หนวยงานรับผิดชอบในธุรกิจ การจําหนายสัตวเล้ียง อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีรับผิดชอบ 
และมาตรการในการลงโทษเพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรม และความปลอดภัยแกผูบริโภคยิ่งข้ึน 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษามาตรการเกี่ยวกับควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง กฎหมายคุมครองผูบริโภค            

ในการควบคุมกิจกา และระเบียบท่ีเกี่ยวของถึงปญหาในการดําเนินกิจการตลอดจนศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการใหบริการสัตวเล้ียงของตางประเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศไทย 
 
1.5  วิธีการดําเนินศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary 
Research) โดยจะศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลบทความวิชาการ  รายงาน  การสัมมนา 
วิทยานิพนธ เอกสารตางประเทศ รวมท้ังขอมูลท่ีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง ในรานสัตวเล้ียงของ
ตางประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงประเทศไทยใหเปนระบบมากข้ึน 

1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการตางๆ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง            
ในรานสัตวเล้ียง  

1.6.3 ทําใหทราบถึงผลกระทบและปญหากฎหมายเกี่ยวกับความหมาย หนวยงาน              
ท่ีรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานและมาตรการในการลงโทษของการจําหนายสัตวเล้ียง
ในรานสัตวเล้ียง 

1.6.4 ทําใหทราบแนวทางในการแกไขปญหากฎหมายดังกลาวขางตน 
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บทที่ 2 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล  

ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเลี้ยง 
 

 วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในธุรกิจ การจําหนายสัตว
เล้ียงมีจุดเร่ิมตนจากการแนวความคิดระบบเศรษฐกิจเสรี ผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการ
ประกอบธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงไดอยางเสรี ผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการประกอบการ
คาอยางเสรีโดยเร่ิมต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี  2 โดยไมมีกฎหมายมาควบคุมโดยตรง                    
แตเนื่องจากมนุษยมีความเปนอยูท่ีเปล่ียนแปลงไป มีปจจัยในการดําเนินชีวิตเพิ่มมากข้ึน และ
ตองการเล้ียงสัตวเล้ียงไวเปนเพื่อนคลายเหงาเพ่ิมมากข้ึนธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงจึงเปนการ
สนองความตองการในการหาซ้ือสัตวเล้ียงท่ีถูกใจ มีการเปดกิจการในการประกอบธุรกิจการ
จําหนายรานสัตวเล้ียงซ่ึงเปนปญหาใหภาครัฐ เขามากํากับดูแลและแกไขปญหา และดวยเหตุนี้จึงมี
มาตรการควบคุมในสวนการปองกันโรคระบาดเกี่ยวกับสัตวซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเขามาดูแลเกี่ยวกับ
โรคระบาดสัตว คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
จากการเล้ียงสัตวตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของ                 
เจาพนักงานในการระงับเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีเกิดแกชุมชนจากสัตวเล้ียง อยางไรก็ตามกฎหมาย
ดังกลาวก็ไมสามารถเขามาบังคับใชในกิจการการจําหนายสัตวเล้ียงโดยตรงและเปนเพียงมาตรการ
ท่ีบังคับใชในปจจุบัน 
  
2.1  ความหมายและแนวคิดของธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง 

“สัตว” ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา 
(สัดตะว สัด) น.ส่ิงมีชีวิตซ่ึงแตกตางไปจากพรรณไม สวนมากมีความรูสึกและเคล่ือนไหวยายท่ีไป
ไดเอง ความหมายท่ีใชกันเปนสามัญหมายถึง สัตวท่ีไมใชคน เดรัจฉาน 2 

“เล้ียง” มีความหมายวา ดูแล เอาใจใส บํารุง เชน เล้ียงกลวยไม ปรนปรือดวยอาหารการ
กินเปนตน เชน เล้ียงสัตวเล้ียงลูก เล้ียงดู ก็วาประคับประคอง ใหทรงตัวอยูได เชน เล้ียงชีพ               

                                                 
2  กองบรรณาธิการ.  (2552).  ความหมายสัตว.  สืบคนเมื่อ  12  กันยายน  2552,  จาก

http://guru.sanook.com 
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เล้ียงตะกรอไวไดนานๆ กินรวมกันเพ่ือความรื่นเริงหรือความสามัคคีเปนตน เชน เล้ียงเพื่อน              
เล้ียงรุน เล้ียงสังสรรคเปนเจามือจายคาอาหารหรือคาบันเทิงเปนตน เชน เล้ียงโตะจีน เล้ียงหนัง3 

การเล้ียงสัตว (animal husbandry) คือ การบํารุงรักษาเล้ียงดูสัตวใหเจริญเติบโตอยาง
สมบูรณและเปนปกติสุขจนไดรับผลตอบแทนจากสัตวไมวาจะเปนผลผลิต ผลิตภัณฑหรือผลพลอย
ไดจากสัตว มนุษยรูจักการเล้ียงสัตวมาแลวไมนอยกวา 9,000 ป จากเดิมท่ีเคยออกลาสัตวแลวฆาให
ตายกอนนําซากกลับไปบริโภคโดยการนําสัตวท่ีมีชีวิตท่ีจับไดมาขังรวมกันปลอยท้ิงไวสักระยะ
หนึ่งสัตวก็เพิ่มจํานวนข้ึนมนุษยจึงไดแนวความคิดวาหากนําสัตวมีชีวิตท่ีจับไดมาขังรวมกันแลวนํา
อาหารมาเล้ียงสัตวท่ีขังไวก็จะไดสัตวตัวใหมโดยท่ีไมตองไปออกลาและมนุษยจึงรูจักวิธีการเล้ียง
สัตวตั้งแตนั้นเปนตนมา ประวัติความเปนมาของการเล้ียงสัตว มนุษยรูจักวิธีการเล้ียงสัตวโดยการ
นําสัตวปา (wild animals) ท่ีไดจากการลาและยังมีชีวิตอยูมากักขังรวมกันโดยหาอาหารมาใหสัตว
กิน สัตวปาจะผสมพันธุกันเพิ่มจํานวนลูกหลาน เม่ือสัตวอยูกับมนุษยนานๆ เขาจากนิสัยดุราย                
ก็เช่ืองลงเม่ือมนุษยอพยพโยกยายถ่ินท่ีอยูก็จะนําสัตวเล้ียงไปดวย ทําใหสายพันธุสัตวแพรกระจาย
ออกไปกลาย เปน สัตว เ ล้ี ย ง  ( domestic animals) ของมนุษย ไปใน ท่ี สุด  ซ่ึ ง เ ร า เ รี ยกว า                          
การทําสัตวเล้ียง4 

สัตวท่ีมนุษยนํามาดูแลจึงเปนสัตวเล้ียงซ่ึงในปจจุบันมีการนําสัตวหลายประเภทมาเล้ียง
ดูโดยนํามาเปนสัตวเล้ียงในบานเชนสุนัข แมว และนอกเหนือจากนั้นมีการนําสัตวท่ีเปนสัตวปา
นํามาเล้ียงเปนสัตวเล้ียงไดเชน เมน เปนตนสัตวเล้ียงคือสัตวท่ีถูกควบคุมโดยมนุษย ในเร่ืองการ           
ใหอาหาร การคุมครองดูแล การผสมพันธุของสัตวตามตองการได และสรางความผูกพันตอกัน
ระหวางคนกับสัตว จึงเรียกวาสัตวเล้ียงแตจะไมนับสัตวท่ีอยูในสวนสัตว สัตวท่ีอยูในหองทดลอง
วาเปนสัตวเล้ียงดวย เหตุเพราะไมมีสวนผูกพันกับชีวิตและความเปนอยูของคนโดยตรง สัตวเล้ียง
คือมิตรคือเพื่อนผูซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอเจาของมนุษยไดเร่ิมทําการเล้ียงสัตวเม่ือประมาณ                
2 หม่ืนปมาแลว โดยมีการนําเอาลูกสุนัขปามาเล้ียงเปนสัตวเล้ียงในบานเพื่อเปนเพื่อนเลน เช่ือวา
แหลงท่ีเร่ิมเล้ียงสุนัขอยูในแถบยูเรเซียและเอเชียตะวันตกเฉียงใต ตอมาเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปมานี้ 
มนุษยเร่ิมเล้ียงสัตวเล้ียงลูกดวยนมอ่ืนๆ เชน โค แพะ แกะ และสุกร เพื่อเปนแหลงของอาหารและ

                                                 
3  แหลงเดิม. 
4  หลักการเลี้ยงสัตว.  (2554).  สืบคนเมื่อ  5  มีนาคม  2554,  จาก   

http://www.nsru.ac.th/e-learning/animals/lesson1_1.php. 
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เคร่ืองนุงหม และหลังจากนั้นจึงไดมีการเล้ียงสัตวชนิดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน เชน สัตวปก และแมลงตางๆ 
เวลาและสถานท่ีท่ีเร่ิมทําการเล้ียงสัตวสําคัญบางชนิด5 

การดําเนินชีวิตตางๆ เปนไปอยางเรงรีบสงผลใหประชากรสวนใหญประสบภาวะ
ความเครียดเพิ่มข้ึนจึงหาวิธีการลดความเครียดดวยการเล้ียงสัตวเล้ียงโดยเฉพาะการเล้ียงสุนัขและ
แมว เพราะสัตวเล้ียงจะชวยฟนฟูสภาพจิตใจและอารมณของผูเปนเจาของสัตวไดเปนอยางดีซ่ึง
แตกตางจากวัตถุประสงคการเล้ียงในอดีตท่ีนิยมเล้ียงสุนัขไวเพื่อเฝาบานดังนั้นจึงมีกิจการท่ี
ใหบริการเกี่ยวกับสัตวเล้ียงข้ึนเพื่อดูแล และสนองความตองการของเจาของท่ีอยากใหสัตวเล้ียง
ไดรับบริการตางๆ เชนตัดขน รักษาพยาบาล จนกระท่ังการรับฝากเล้ียงเปนตน ธุรกิจบริการสัตว
เล้ียงมีหลายประเภท ซ่ึงมีความแตกตางกันในเร่ืองการจัดการพอสมควร ผูประกอบการบางรายอาจ
เลือกทําบางประเภทหรือทุกประเภท เปนแบบครบวงจรก็ได  
 สัตวเล้ียงอีกชนิดท่ีนิยมเล้ียงกันไดแกเแมวซ่ึงเปนสัตวเล้ียงคลายเหงาท่ีนิยมมากชนิด
หนึ่งใกลเคียงกับสุนัข โดยการเลี้ยงแมวเร่ิมเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษยตั้งแตเม่ือประมาณ 
9,500 ปกอน ซ่ึงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเกาแกท่ีสุดของแมวคือการทํามัมม่ีแมวท่ีคนพบ
ในสมัยอียิปตโบราณ หรือในพิพิธภัณฑอังกฤษในกรุงลอนดอนมีการแสดงสมบัติท่ีนําออกมาจากป
รามิดโบราณแหงอียิปต ซ่ึงรวมถึงมัมม่ีแมวหลายตัวซ่ึงเม่ือนําเอาผาพันมัมม่ีออกก็พบวา แมวใน
สมัยโบราณทุกตัวมีลักษณะใกลเคียงกัน คือเปนแมวท่ีมีรูปรางเล็ก ขนส้ันมีแตมสีน้ําตาล มีความ
คลายคลึงกับพันธุในปจจุบัน ท่ีเรียกวาแมว อะบิสสิเนียน แมวเปนสัตวเลือดอุนท่ีมีรูปรางเพรียว            
มีหางยาว และบังคับหางได มีใบหนาท่ีเรียวและโครงหนาแหลมเชนเดียวกับเสือและสัตวอ่ืนๆ             
ในวงศเดียวกันเปนสัตวท่ีมีเล็บแหลมคม และมีตาท่ีสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนไดดี แมวจะ
นอนหลับในเวลากลางวัน และตื่นในเวลากลางคืนแมวเปนสัตวท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวท่ี
ไมมีในสัตวประเภทอ่ืนคือความสามารถของแมวเม่ือตกจากท่ีสูง ซ่ึงพบวาแมวแทบจะไมไดรับ
บาดเจ็บอะไรเลยหรือบาดเจ็บก็เพียงเล็กนอย เพราะแมวสามารถพลิกตัวกลับกลางอากาศไดและลง
ในทวงทาท่ีปลอดภัยท่ีสุด ในลักษณะของหลักการโมเมนตัม เนื่องจากแมวสามารถบิดตัวเองได
โดยใชพลังงานจากกลามเนื้อ โดยจะหมุนขาคูหนาไปในทิศทางลงพ้ืนกอน โดยจะหดขาคูหนาลง 
และยื่นขาหลังออก เม่ือแมวยืดขาหลังออก สวนขาหนาหดลง การหมุนในสองทิศทางนี้จึงมีปริมาณ 
ไมเทากัน โดยขาคูหนาหมุนไดเร็วกวาขาคูหลัง ขณะท่ีกําลังตกแมวจะคอยปรับแตงโมเมนต             
ความเฉื่อย โดยการหดและยืดขา จนหงายกลับมาในตําแหนงท่ีเทาลง เม่ือถึงพื้นขาจึงลงกอนและ
ชวยใหปลอดภัย แมวบางสายพันธุเชน แมวสีสวาด และแมววิเชียรมาศ เปนแมวไทยท่ีสวยงาม         
                                                 
   5  วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  สัตวเล้ียง.  (2553).  สืบคนเมื่อ  23  กุมภาพันธ  2554,  จาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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เปนท่ีช่ืนชอบท้ังในประเทศและตางประเทศ สรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยในฐานะประเทศท่ี
เปนตนกําเนิดของสายพันธุ มีการเล้ียงเพื่อเพาะพันธุเพื่อขาย ถือเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
นอกจากนี้อุจจาระของแมวสามารถนํามาทําปุยได แมวในโลกนี้มีมากมายหลายพันธุ โดยเฉพาะ
แมวท่ีเปนสัตวเล้ียงไมนับรวมสัตวตระกูลแมว พวกเสือ แมวดาว แมวปา หรือ สิงโต แมวเล้ียง หรือ
ท่ีเราเรียกวา Domestic cat นั้น มีวิวัฒนการมาจากแมวปาในธรรมชาติจากหลายภูมิภาคของโลก            
ช่ือเรียกพันธุแมวท่ีแตกตางกันท่ีเรียกกันทุกวันนี้ เชน เปอรเซีย แมวสยาม บาลิเนส อะบิสสิเนียน 
และโซมาลี นั้น แสดงถึงถ่ินกําเนิดท่ีแสดงถึงภูมิศาสตรท่ีเขาถือกําเนิดมา ในการจัดนิทรรศการท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดในประเทศอังกฤษเม่ือปคริสศักราช 1871 ถือเปนการเริ่มตนในการนําเสนอพันธุแมว
ในระดับนานาชาติ ทําใหผูสนใจในแมวมีความตื่นตัว แตการแสดงในคร้ังนั้นสวนใหญเปนแมว
เปอรเซียและแมวขนส้ันเปนหลัก  

คนไทยนอยคนนักท่ีจะรูจักวาแมวไทยจริงๆนั้นมีลักษณะเปนอยางไรทวา แมวไทย
พันธุแทนั้นกลับไปมีช่ือเสียงโดงดังท่ีตางประเทศมากกวาในเมืองไทย ท้ังยังไดรับการยกยองวาเปน
พันธุอันเลิศพันธุหนึ่งในโลก และมีความมหัศจรรยยิ่งกวาพันธุใดๆ เม่ือ ป พ.ศ. 2427 ชาวอังกฤษ
ช่ือนายโอเวน กูลด (Owen Gould) กงสุลอังกฤษประจํากรุงเทพมหานคร ไดนําแมวไทยคูหนึ่งจาก
ประเทศไทยไปฝากนองสาวท่ีอังกฤษ อีกหนึ่ง ปตอมา แมวคูนี้ถูกสงเขาประกวดในงานประกวด
แมวท่ีคริสตัลพาเลซ กรุงลอนดอน ปรากฏวาชนะเลิศไดรางวัลท่ีหนึ่ง ทําใหชาวอังกฤษพากัน
แตกต่ืนเล้ียงแมวไทยกันจนมีสโมสรแมวไทยเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2443 ช่ือวา The Siamese Cat Clubs 
ตอมาในป พ.ศ. 2471 ไดมีการตั้งสมาคมแมวไทยแหงจักรวรรดิอังกฤษข้ึน หรือ The Siamese Cat 
Society of the British Empire ข้ึนมาอีกสมาคมหน่ึงแมวท่ีนายโอเวน กูลด นําไปจากประเทศไทย
นั้น มีแตมสีคร่ังหรือน้ําตาลไหมเกาแหง คือหนา หูท้ังสองขาง เทาท้ังส่ี หาง และอวัยวะเพศ ซ่ึงถือ
วาเปนแตมสีท่ีอยูในบริเวณท่ีเหมาะสมและไมเลอะเทอะเหมือนแมวพันธุอ่ืน และเม่ือนําแมวไทย
ไปผสมกับแมวพันธุอ่ืน จะไดแตมสีตามรางกายในตําแหนงเดียวกัน แตรูปรางจะไมสงางามเทา 
และอุปนิสัยจะไมเหมือนกันดวย ซ่ึงแมวไทยพันธุนี้เปนพันธุแรกท่ีชาวตางชาติรูจักจึงมักเรียกกัน
ท่ัวไปวา Siamese Cat หรือ Seal Point สวนในสมุดขอยโบราณของไทยใหช่ือแมวไทยลักษณะนี้วา 
“แมววิเชียรมาศ” คุณสมบัติอันโดดเดนของแมวไทยอีกประการหนึ่งก็คือ อุปนิสัยท่ีมีความฉลาด 
รักบาน รักเจาของ เปนตัวของตัวเอง รูจักประจบ และท่ีสําคัญคือ การรักอิสระเปนชีวิตจิตใจ ซ่ึงถือ
วาเปนบุคลิกประจําตัว และทําใหแมวไทยเปนสัตวเล้ียงท่ีไดรับความนิยมอยางสูงไปทั่วโลก และ
เปนท่ีนาสังเกตวา การผสมพันธุระหวางแมวไทยและแมวตางชาตินั้น แมจะไดแมวท่ีมีลักษณะและ
สีเหมือนแมวไทย แตจะไมไดอุปนิสัยตามอยางแมวไทยไปดวย นอกจากวาจะเปนการผสมระหวาง
แมวไทยดวยกันเองเทานั้นในสมุดขอยโบราณไดกลาวถึงแมวไทยไวถึง 23 ชนิด ซ่ึงเปนแมวดี 
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(แมวใหคุณ) 17 ชนิด และแมวราย (แมวใหโทษ) 6 ชนิด ซ่ึงในปจจุบันไดสูญพันธุไปแลว 13 ชนิด 
เหลือเพียง 4 ชนิดเทานั้นในปจจุบัน ไดแกแมววิเชียรมาศ แมวโคราช แมวศุภลักษณ และแมว
โกญจา สวนแมวขาวมณีนั้นแมจะไมไดบันทึกอยูในสมุดขอยก็ตาม แตก็ถือเปนแมวไทย ตอมา
ภายหลังไดคนพบแมวแซมเสวตรซ่ึงเดิมทีเคยเช่ือวาสูญพันธุไปแลว โดยคนพบไมกี่ปมานี้6 
 2.1.1  ความหมายของธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง 
 แมว น. ช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิด Felis catus ในวงศ Felidae ซ่ึงเปนวงศเดียวกับเสือ 
ขนยาวนุม มีหลายสี เชน ดํา ขาว นํ้าตาล สวนใหญเล้ียงไวเพื่อความสวยงามและใชจับหนู แมว
วิเชียรมาศ และแมวสีสวาด เปนแมวไทยท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมาก  
 หมา(สุนัข) น. ช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ Canidae ลําตัวมีขนปกคลุม             
มีเข้ียว 2 คู ตีนหนามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซอนเล็บไมไดอวัยวะเพศของตัวผูมีกระดูกอยูภายใน             
1 ช้ิน ท่ียังคงเปนสัตวปา เชน หมาใน (Cuon alpinus) ท่ีเล้ียงเปนสัตวบาน คือ ชนิด Canis familiaris 
หมากลางถนน หมาท่ีไมมีเจาของโดยปริยายใชเปนสํานวนเปรียบเทียบคนท่ีไมมีสังกัด ไมมีญาติพี่
นอง7 

สัตวเล้ียง หมายถึงสัตวท่ีเล้ียงไวเพื่อความเพลิดเพลิน ความสวยงาม ความไพเราะของ
เสียง การแขงขันความเร็ว การกีฬา หรือเพ่ือประการอ่ืนๆ หรือสัตวอ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนสัตวเล้ียง ยกเวนการเล้ียงเพื่อเปนอาหารการเล้ียงเพ่ือใชแรงงาน การเล้ียงเพื่อผลิต นม หนัง 
กระดูก ขน ไขรัง เลือด เนื้อ น้ําหวาน หรือสัตวท่ีไดรับอนุญาตใหเพาะเล้ียงตามกฎหมายวาดวยการ
เพาะเล้ียงสัตวปา หรือ การเล้ียงเพื่อเปนสัตวทดลองหรือเพ่ือการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการ 

ในการเล้ียงสุนัขหรือแมวเปนสัตวเล้ียงแลวนั้นจึงเกิดความเช่ือมโยงระหวางผูเล้ียงกับ
สัตวเล้ียงท่ีเล้ียงมาจึงมีคํากลาวท่ีวา “Love Me Love My Dog” เปนคํากลาวท่ียืนยันถึงความรัก 
ความสัมพันธระหวางคนรักสุนัขกับสุนัขตัวโปรดของเขาจึงไมแปลกใจท่ีผูเปนเจาของสุนัขจะดูแล
เอาใจใสสุนัขตัวโปรดในเร่ืองอาหารการกิน การฝกสอนนิสัย สุขภาพและการปองกัน รวมไปถึง
การอาบน้ําและการเสริมสวยสุนัขธุรกิจรานเสริมสวยสุนัขจึงเกิดข้ึนจากความรัก ความเอาใจใส 
ตราบใดท่ีคนยังรักสุนัข ธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะยังคงมีอนาคตท่ีสดใสตอไปตองยอมรับวาสุนัข 
หรือแมวเปนสัตวเล้ียงท่ีมีกันเกือบทุกบานดวยสภาพของสังคมและความเปนอยูท่ีเปล่ียนไป            

                                                 
   6  วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  (2554).  แมว.  สืบคนเมื่อ  22  กุมภาพันธ  2554,  จาก  
http://th.wikipedia.org 
   7  กองบรรณาธิการ.  (2552).  ความหมายสุนัข.สืบคนเมื่อ  4  ธันวาคม  2553,  จาก  
http://guru.sanook.com   
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ไมวาจะเปนเวลาการทํางานท่ีมีมากนักกับสังคมท่ีมีการแขงกันกันอยางมากและตลอดเวลา 
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานสัตวเล้ียงอาจจะเปนคําตอบท่ีดีสําหรับสังคมในปจจุบัน ดังนั้น
ดวยความเปนคนเล้ียงจึงยอมเปนเจาของเจาของไปโดยปริยายความรับผิดของเจาของท่ีมีตอสุนัขจึง
ถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญท้ังเร่ืองสุขภาพ คุณภาพชีวิต (quality of life) การฝกพฤติกรรม และปฏิสัมพันธ
กับคนอ่ืนๆ ท่ีไมใชเจาของและสัตวอ่ืนๆ ดวยความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนเจาของอาจจะกินระยะ
เวลานาน บางคร้ังตองการความอดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะในยามที่เจ็บปวยหรือพิการ ท่ีเจาของ
ตองมีความรับผิดชอบชีวิตของสัตวเล้ียงตลอดไปตลอดอายุของสัตวเล้ียงท่ีนํามาเล้ียง 

สําหรับสุนัขเปนสัตวท่ีมนุษยนิยมเล้ียงเปนอันดับแรกซ่ึงมีลักษณะเปนสัตวท่ีชอบไลลา
ท่ีมีความพยายาม อดทน เฉลียวฉลาด โดยธรรมชาติ สุนัขเปนสัตวท่ีอยูรวมกันเปนกลุมจะสังเกตได
จากสุนัขปานิยมอยูรวมกันเปนฝูง มีการแบงหนาท่ีกันเล้ียงลูกออน และออกลาเหยื่อเปนอาหาร          
เม่ือมนุษยนํามาสุนัขปามาเล้ียง พฤติกรรมบางอยางของสุนัขปาจึงเปล่ียนไป 

ในการเคล่ือนไหวสุนัขบางพันธุสามารถวิ่งไดเร็วมาก เชน หมาปา ท่ีวิ่งไดความเร็ว            
56 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สายพันธเกรยฮาวนวิ่งไดเร็วถึง 70 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แมวาสุนัขจะวิ่งได
ไมเร็วมากเหมือนเสือชีตาท่ีวิ่งไดถึง 129 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แตสุนัขมีลักษณะพิเศษคือมีความ
อดทนสูงกวามันสามารถวิ่งติดตอกันเปนระยะทางไกลๆ เพื่อลาเหยื่อ นอกจากนี้สุนัขยังวายน้ําไดดี 
โดยใชขากวักไปมาในน้ํา เชน สุนัขปาแรคคูนในจีน ญ่ีปุน และไซบีเรีย ท่ีสามารถวายน้ํา และดําน้ํา
ลาเหย่ือไดเปนเวลาหลายนาทีสวนความสามารถในการดมกล่ินของสุนัขถือไดวาดีเยี่ยมและ
ความสามารถท่ีวาน้ีจะแตกตางกันไปตามสายพันธุ แตก็ดีกวามนุษยถึงลานเทาทีเดียวจึงไมนาแปลก
ใจท่ีมนุษยจะนําความสามารถนี้มาใชประโยชนนับไมถวน เชน ในฝรั่งเศส และอิตาลีใชสุนัข              
ในการคนหาเห็ด Truffle ท่ีอยูลึกลงไปในดินถึง 30 เซนติเมตร ในประเทศฮอลแลนดและประเทศ
เดนมารคใชสุนัขในการคนหาแกสร่ัว นอกจากนี้ ยังใชสุนัขในการคนหาวัตถุระเบิด ยาเสพติด และ
คนหายอีกดวย เพราะองคประกอบของกล่ินตางๆ คือ โมเลกุลของสารเคมีท่ีลองลอยในอากาศ 
สุนัขจะไดกล่ินโดยผานทางเน้ือเยื่อภายในจมูก และเนื้อเยื่อ ก็จะสงขอมูลของกล่ินนี้ไปยังสมอง 
สุนัขได พัฒนาทักษะในการดมกล่ินมายาวนานมาก วากันวาพื้นท่ีการดมกล่ินในจมูกของมนุษย 
ผูใหญมีประมาณ 3 ตารางเซนติเมตร แตของสุนัขเฉล่ียแลวมีถึง 130 ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ 
สุนัขยังมีเสนประสาทดมกล่ินมากกวามนุษยมาก คือ มนุษยมีเสนประสาทดังกลาว 5 ลานเซล             
แตสุนัขพันธดัชชุนมีถึง 125 ลานเซล พันธฟอกซเทอรเรีย มี 147 ลานเซล เยอรมันเชพเพิรดมี             
220 ลานเซล จมูกท่ีเปยกยังชวยใหการดมกล่ินดีข้ึน คือ มันจะชวยซึมซับกล่ินท่ีลองลอยในอากาศ 
และสงตอไปยังเนื้อเยื่อรับกล่ินภายในจมูก และไลกล่ินเดิมท่ีตกคางอยูออก 
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การไดยิน เปนอีกส่ิงหนึ่งสุนัขทําไดดีกวามนุษย สุนัขสวนใหญมีหูใหญ ท่ีประกอบไป
ดวย กลามเนื้อถึง 17 มัด และสามารถบิดหูไปมาเพ่ือรับคล่ืนเสียงใหตรงกับแหลงท่ีมาไดโดย             
มันสามารถรับคล่ืนเสียงไดถึง 35,000 การส่ันสะเทือน (Vibration) ตอวินาทีโดยเทียบกับมนุษยท่ี 
20,000 ตอวินาที และแมว 25,000 ตอวินาที นอกจากนี้มันยังสามารถแยกความแตกตางระหวาง
เสียงตางๆ ไดดวย แตท่ีพิเศษยิ่งไปกวานี้คือ มันสามารถปดหูช้ันใน เพื่อท่ีจะกรองเสียงภายนอก
อ่ืนๆ ท่ีไมตองการออกไปเหลือไวแตเสียงท่ีตองการเทานั้นและการมองเห็น สุนัขสายตาไมดีนัก 
สวนใหญจึงใชการดมกล่ินในการลาสัตวมากกวาสายตาแตก็ มีสุนัขบางพันธุ ท่ีไดพัฒนา
ความสามารถในการมองเห็น จนสามารถใชสายตาในการลาสัตวได เชนสายพันธ เกรยฮาวน เปนตน 
แตอยางไรก็ตามสุนัขไมสามารถมองเห็นภาพสี ภาพท่ีมันมองเห็นเปนโทนสีขาวดําและเทา8 

แมวเปนสัตวอีกประเภทหนึ่งท่ีนิยมเล้ียงกันเปนสัตวเล้ียงโดยท่ัวไปมีการแบงพันธุแมว
ออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ แมวขนยาว (Longhaired cat) และแมวขนส้ัน (shorthaired cats)           
การแบงพันธุดวยวิธีนี้ทําใหจําแนกแมวออกไดตามลักษณะพันธุท่ีจําเพาะตางๆ กัน การจัดจําแนก
แมวในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการกําหนดมาตรฐานของพันธุแมวท่ีเปนท่ียอมรับกัน ท้ังนี้
ลักษณะมาตรฐานของพันธุก็มีการเปล่ียนแปลงอยูบอยๆ การใชช่ือเรียกพันธุแมวท่ีแสดงถึงลักษณะ
ของพันธุท่ีจําเพาะมีความแตกตางกันระหวางในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีบางพันธุมีการจัด
จําแนกเฉพาะตางหากในสหรัฐอเมริกาเทานั้น แมวมีมากมายหลายพันธุ เชน แมวเปอรเซีย               
แมววิเชียรมาศ 9 

กระตาย จัดอยูในไฟลัมสัตวมีแกนสันหลัง ช้ันสัตวเล้ียงลูกดวยนม ในวงศ Leporidae               
มีลําตัวขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว พบในหลายแหงของโลก มีสัตว 7 สกุล จัดอยูในวงศของกระตาย            
ท่ีพบอาศัยตามปาท่ัวไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระตายปา (Lepus peguensis) ซ่ึงมี                 
ขนสีน้ําตาล ใตหางสีขาว ขุดดินเปนโพรงอาศัย สวนท่ีนํามาเล้ียงตามบานมีหลายชนิดและหลายสี 
แตท่ีพบมากจะเปนสีออนเชนสีขาว เชน ชนิด Oryctolagus cuniculus10 ซ่ึงสายพันธของกระตายนั้น
เชน (1) กระตายไทยเปนกระตายพื้นบานของประเทศไทย ลักษณะตัวใหญ มีหลากหลายสี วองไว 
ปราดเปรียว หูยาว หนาคอนขางจะกลม มีกลามเน้ือขาท่ีแข็งแรง สามารถกระโดดไดสูง (2) สายพันธ
นิวซีแลนด ไวท แรบบิท เปนกระตายพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด ลักษณะตัวใหญกวากระตาย
ไทย มีขนสีขาวจนถึงเหลืองออนๆ หูยาว ตาแดง มีลักษณะลําตัวอวนตัน ใชสําหรับเปนอาหารและ

                                                 
 8  กองบรรณาธิการ.  (2553).  ความรูเก่ียวกับสุนัข.  สืบคนเมื่อ  วันที่  22  กุมภาพันธ  2554,  จาก  
http://www.kingdomplaza. com/article/pet/news.php?nid=2 
 9  แหลงเดิม. 
 10  แหลงเดิม. 
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การทดลอง (3) สายพันธไลออนเฮดท เปนกระตายท่ีตัวใหญ มีขนเปนแผงคอจึงทําใหดูเหมือน
สิงโต ตัวอวน น้ําหนักมาก มีหลายสี (4) เท็ดดี้แบร เปนกระตายท่ีมีขนาดกลางๆ มีขนฟูท่ัวตัวและ              
มีหลากหลายสี พบไดงายในทองตลาด (5) สายพันธวูดดี้ทอย เปนกระตายขนาดคอนขางเล็ก                
มีขนนุมๆ ฟูๆ กระจายไปท่ัวตัว คลายๆ เท็ดดี้แบร แตจะตัวเล็กกวามีหลายสี อาจหาไดยากกวาเท็ดดี้
แบร (7) สายพันธเจอรร่ีวูดดี้ทอย เปนกระตายพันธุผสม มีขนนุมฟูไปท่ัวตัว ตัวเล็ก มีหลากหลายสี 
ราคาคอนขางสูง และหาไดยากตามทองตลาด (8) สายพันธมินิล็อป เปนกระตายหูตกชนิดหนึ่ง             
มีขนาดกลางๆ ลําตัวคอนขางอวนกลม ขนจะยาว หาเจอไดงายตามตลาด (9) สายพันธฮอลแลนดล็
อปกระตายหูตกอีกชนิดหนึ่งราคาคอนขางสูง มักมีแตสีพื้นๆ มีขนาดเล็กกวามินิล็อป ใบหนากลม
นารัก (10) สายพันธเฟรนซล็อปเปนกระตายหูตกพันธุใหญท่ีสุด ลําตัวอวน ตัน ตัวใหญมากๆ             
หาไดยากในเมืองไทย11 

ในดานผูประกอบการท่ีอยากเปดธุรกิจจําหนายสุนัขควรมีมีความรู เ ร่ืองสุนัขดี
พอสมควร เชน สายพันธ ตนกําเนิดสุนัข รูปทรงสุนัข สภาพเสนขน นิสัยและความดุรายสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการเล้ียงเพราะสุนัขแตละสายพันธมีความแตกตางกันตามธรรมชาติของ
แตละพันธ อีกท้ังตองมีความรูเร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีใชตัดแตงขนสุนัขใหเหมาะสมกับสุนัขแต
ละพันธุ เปนคนรักสุนัขการใหบริการ ผานการอบรมหลักสูตรเรียนตัดขนสุนัขและเม่ือเรียนจบ
หลักสูตรแลวผูท่ีจะดําเนินธุรกิจควรมีการฝกฝนความรูจริงสําหรับสัตวเล้ียงอยางอ่ืนเชนแมว 
กระตายก็ตองมีความรูในสายพันธเฉพาะของสัตวเล้ียงแตละชนิด 

ในการคัดเลือกสายพันธนั้นมีหลักการดังนี้ การคัดเลือกเปนขบวนการท่ีสัตวตัวใดตัว
หนึ่งในฝูงมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกไวเพื่อใหสืบพนัธุไปยังช่ัวอายุตอไป การคัดเลือกพันธุเปนวิธีการ
อยางหน่ึงในการปรับปรุงพันธุสัตว โดยใชรวมกับแผนการผสมพันธุเพื่อใหไดสัตวรุนตอๆ ไป                  
มีลักษณะท่ีดีตามความตองการมากยิ่งข้ึน ถาหากเราทําการคัดเลือกพันธุสัตวไดอยางถูกตองแมนยํา
แลวเราก็จะไดสัตวเล้ียงท่ีใหผลตอบแทนสูงในท่ีสุดและในการคัดเลือกสายแบงออกเปน 2 แบบ คือ  

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural selection) สวนใหญจะเกี่ยวของกับการปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและในดานวิวัฒนาการสัตวท่ีแข็งแรงจะมีโอกาสในการถายทอด
พันธุกรรมไดมากกวาพวกที่ออนแอ 

การคัดเลือกพันธุโดยมนุษย (Artificial selection) เปนการคัดเลือกโดยมนุษยเพ่ือใหได
ลักษณะตางๆ ตามความตองการของมนุษย โดยใชเคร่ืองไมเคร่ืองมือ และวิทยาการ สมัยใหมเขา 
ชวย การคัดเลือกโดยมนุษยมักจะไดสัตวท่ีมีคุณภาพดีใหผลิตผลสูงและไดผลรวดเร็วในการคัดเลือก  

                                                 
 11  สายพันธกระตาย.  (2554).  สืบคนเมื่อ  2  มีนาคม  2554,  จาก  http://www.thainame.net 
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  หลักในการคัดเลือกพันธุสัตวการคัดเลือกพันธุสัตวมีหลักในการยึดถือใหปฏิบัติหลาย
ประการผูเล้ียงสัตวจะยึดหลักการขอใดขอหนึ่งหรือท้ังหมดก็ไดซ่ึงหลักการคัดเลือกพันธุสัตวมี
หลักการ ดังตอไปนี้ คือ การคัดเลือกจากความสามารถของตัวมันเอง (Individualselection) หรือการ
คัดเลือกความสามารถของสัตวท้ังฝูง (mass selection) การคัดเลือกแบบนี้พิจารณาจากลักษณะท่ี
ปรากฏภาย นอกของสัตว เชน การใหผลผลิต ปริมาณน้ํานม การใหไข การคัดเลือกโดยวิธีนี้ตอง
พยายามควบคุมอิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดลอมใหคงท่ี วิธีการก็คือคัดเลือกจากสัตวท่ีเล้ียงดูใน
สภาพแวดลอมท่ีใกลเคียงกันใหมากท่ีสุด การคัดเลือกจากความสามารถของตัวมันเองจะเกิดผลดี
เม่ือลักษณะท่ีคัดเลือกนั้นมีอัตราพันธุกรรมสูง และลักษณะท่ีคัดเลือกนั้นตองปรากฏออกมาใน
ขณะท่ีสัตวมีชีวิต 

การคัดเลือกจากบันทึกประวัติ (Pedigree selection) เปนการคัดเลือกโดยอาศัยพิจารณา
จากพันธุประวัติหรือบันทึกพันธุประวัติของตนเอง และของบรรพบุรุษดังนั้นในการคัดเลือกจึงตอง
มีบันทึกพันธุประวัติสมบูรณและจะดูพันธุประวัติของบรรพบุรุษยอนหลัง2ชั่วอายุ คือ พอ แม ปู ยา 
ตา ยาย  

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภาพการถายทอดจากรุนสูรุน12 
 
ในการดําเนินการในการประกอบกิจการจําหนายสัตวเล้ียงนั้นจะเกี่ยวของกับการ

ดําเนินการท่ีอยูในความควบคุมของหนวยงานราชการตางๆ ดังนี้กอนที่จะเริ่มดําเนินการตอง
ดําเนินการติดตอ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อจดทะเบียนพาณิชยจัดต้ังธุรกิจ โดยท่ัวไปธุรกิจดาน
บริการอยางเดียวจะไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชยเวนแตมีการขายสินคาอ่ืนดวย

                                                 
 12  นายคมกริช  บุตรอุดม  และคณะ.  (2551).  การคัดเลือกสายพันธสัตว.  สืบคนเมื่อ  5  กุมภาพันธ  
2554,  http://www.Thaigoodview.com/library/contest2551/science03/53/2/heredity/topic09.html 
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ผูประกอบการก็ตองขอจดทะเบียนพาณิชยซ่ึงผูบริโภคสามารถดูรายละเอียดการจัดต้ังและการขอ
อนุญาตไดท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย และตองมีการดําเนินการกับกรมสรรพากร 
เพื่อดําเนินการทางดานภาษี ในการยื่นชําระภาษีผูประกอบการสามารถติดตอขอมีเลขและ                
บัตรประจําตัวผู เสียภาษีรวมถึงยื่นชําระภาษีได ท่ีสรรพากรเขต  หรือสรรพากร  เขตสาขา
กรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัดติดตอไดท่ีสรรพากรอําเภอ 

2.1.2 วัตถุประสงคของการคุมครองผูบริโภคท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ จําหนายสัตวเล้ียง 
 ในการคุมครองผูบริโภคในกิจการจําหนายสัตวเล้ียงยังไมมีมาตรการในการคุมครอง
ผูบริโภคซ่ึงผูบริโภคมีสิทธิตามกฎหมายในการเขารับไดรับการคุมครองจากการเขารับบริการอยาง
เปนธรรมซ่ึงสิทธิของผูบริโภคคือสิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไดแกซ่ึงผูบริโภคมีสิทธิดังนี้ 

 1)  สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษ
ภัยแกผูบริโภครวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
อยางถูกตองและเพียงพอท่ีจะไมหลงผิดในการซ้ือสินคา หรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 
 2)  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา
หรือบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค 

 3)  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการไดแกสิทธิท่ีจะไดรับ
สินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมแกการใชไมกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของ
สินคาหรือบริการนั้นแลว 

 4)  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแกสิทธิท่ีจะไดรับขอสัญญาโดย
ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 

 5)  สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชยคาเสียหาย เชนสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองและชดเชย
ความเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

 ดังนั้นสิทธิดังกลาวตามที่กฎหมายบัญญัติจะไดรับผลเต็มท่ีตอเม่ือผูบริโภคไดใชความ
ระมัดระวังในการซ้ือสินคาและตรวจสอบฉลาก ปริมาณและราคา วายุติธรรมหรือไมโดยไมเช่ือถือ
ขอความในโฆษณาโดยพิจารณาใหรอบคอบและการหาขอมูลแหลงกําเนิดวาเปนจริงตามท่ีโฆษณา
หรือไมในกรณีการเขาทําสัญญาผูกพันตามกฎหมายโดยลงลายมือช่ือนั้น ผูบริโภคตองตรวจสอบ
ซ่ีงผูบริโภคควรทราบขอมูลวาสุนัขท่ีเล้ียงไวเปนเพื่อนเลน (pet quality) เปนสุนัขท่ีมีลักษณะพันธุ 
แตยังคงมีสายเลือดวาเปนสุนัขพันธุแทไมมีการผสมขามพันธุ สุนัขท่ีเล้ียงไวเพ่ือประกวด (show quality) 
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เปนสุนัขสายพันธุแทท่ีมีลักษณะเดน ถูกตรงตามมาตรฐานพันธุท่ีกําหนด สุนัขดังกลาว สืบเช้ือสาย
ของการประกวดต้ังแตบรรพบุรุษ หรือไมก็มีความสมบูรณของสุนัขถูกตองมากท่ีสุดซ่ึงเปน
คุณสมบัติของสุนัขท่ีผูซ้ืออาจใชเปนองคประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือไดซ่ึงผูใหบริการตอง
เปดเผยและแนะนําตอผูบริโภคเพื่อใหผูท่ีเขามาใชบริการนํามาประกอบการเลือกซ้ือสัตวเล้ียงท่ี
ถูกใจ 

 สําหรับสายพันธสุนัขท่ีนิยมนํามาเล้ียงมีหลายสายพันธ เชน  
1) สายพันธ ลาบราดอร รีทรีฟเวอร เปน สุนัขขนาดใหญ เปนสุนัขท่ีตองการการออก

กําลังกายเปนพิเศษและรักเด็ก สวนสูง 21.5-24.5 นิ้วโดยท่ัวไปมีน้ําหนัก 55-75 ปอนด วงจรชีวิต
ประมาณ 10-12 ป การจัดกลุมพันธุเปนสุนัขท่ีใชในกีฬาลาสัตวมีลักษณะหางคลายหางตัวนาก         
โคนหางหนาและเรียวจนถึงปลายหางมีขนสองช้ัน ช้ันนอกส้ัน เหยียดตรง และแนน ขนช้ันในนุม
และชวยปกปองจากสภาพภูมิอากาศท่ีเลวรายไดดี สีขนเปนสีดํา สีเหลือง หรือสีช็อคโกแลต 
บางคร้ังอาจมีจุดขาวบริเวณหนาอก เปนสุนัขพันธุหนึ่งท่ี ฝกงาย ตื่นตัว กระฉับกระเฉง ชางประจบ 
ใจดี และ ฉลาด สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี เปนมิตรกับคนและสัตวอ่ืน นอกจากนี้
ยังมีความสามารถในการสะกดรอยและการปราบปรามยาเสพติดลาบราดอร รีทรีฟเวอรมีตนกําเนิด
ในนิวฟาวแลนด ประเทศแคนาดาปญหาสุขภาพของสายพันธุ นี้คือโรคขอสะโพกหาง โรคกระดูก
ออนบวม โรคขาดฮอรโมนไทรอยด โรคจอรับภาพเส่ือมเร้ือรัง โรคตอกระจก โรคลมบาหมู  

2) สายพันธโกลเดนรีทรีฟเวอรเปนสุนัขขนาดใหญ สวนสูงโดยเฉล่ีย 21.5-24 นิ้ว 
น้ําหนักประมาณ 55-75 ปอนด วงจรชีวิต 12-14 ป การจัดกลุมพันธุ เปนสุนัขท่ีใชในกีฬาลาสัตวมี
ขนชั้นนอกแนน เงา หยิกเปนลอนเล็กนอย และราบเรียบไปตามลําตัว กันน้ําไดดี ขนช้ันในแนน 
และกันน้ําไดดีเชนเดียวกัน มีขนปุกปุยหนาแนนบริเวณคอ ดานหลังขาหลัง และหาง และมีขน
ปุกปุยปานกลางบริเวณดานหลังขาหนาและทอง สีของขนมีหลายเฉดสีตางกันไป ตั้งแตสีทองเขม
จนถึงทองเงา มีลักษณะนิสัยสุภาพ นารัก มีเสนห ข้ีเลน ชางประจบเอาใจ และเสียสละรักเจาของ
เปนสุนัขท่ีใจดี ชอบอยูกับคนและสัตวอ่ืน เปนสุนัขท่ีมีถ่ินกําเนิดจากเมืองผูดีอังกฤษและสก็อต
แลนดในราวศตวรรษท่ี 19 ไดจากการผสมพันธุสุนัขระหวางพันธุนิวฟาวแลนดขนเรียบสีเหลืองกับ 
ทวีดวอรเตอร สแปเนียล ภายหลังไดผสมกับพันธุไอริช เว็ทเตอร บลัดฮาวด และวอเตอร สแปเนียล 
เดิมเปนสุนัขท่ีใชในกีฬาลาสัตว โดยนายพรานจะใชมันช้ีรอยตามรอย และเก็บเปดน้ําท่ียิงได
กลับมา สําหรับปญหาสุขภาพของสายพันธุ นี้คือโรคขอสะโพก ขอศอกหาง และโรคตอกระจก 
โรคขาดฮอรโมนไทรอยด โรคเน้ืองอกในตอมน้ําเหลือง  

3) สายพันธุเยอรมัน เชฟเฟอรดเปน สุนัขขนาดใหญ เปนสุนัขท่ีตองการการออกกําลัง
กายเปนพิเศษ ตองการการดูแลขนเปนพิเศษ และเปนสุนัขเฝายามท่ีดีมี สวนสูง 22-26 นิ้ว และ
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น้ําหนัก 65-95 ปอนดมี วงจรชีวิต 11-13 ป ในการจัดกลุมพันธุเปนสุนัขอารักขามีสวนขน 2 ช้ัน          
ขนช้ันนอกยาวปานกลาง ขนช้ันนอก แนน หยาบ เหยียดตรงและราบไปกับลําตัวปกคลุมขนช้ันใน
ท่ีแนนและนุม สีขนปกติจะเปนสีดํากับสีน้ําตาล หรือสีดําลวน แตมีบางตัวท่ีมีสีขาว จมูก ขอบตา 
และริมฝปากเปนสีดํา หางมีขนฟู หูตั้งลักษณะนิสัยจะเปนสุนัขท่ีเปนมิตร เรียบรอย ข้ีเลน                  
ชางประจบเอาใจ สุนัขพันธุนี้สามารถฝกใหเชื่อฟงไดงายเพราะฉลาด ตอบสนองไว และมีสมาธิ  
แตตองไดรับการออกกําลังกายอยางเพียงพอ ควรแปรงขนใหทุกวันเพราะสุนัขพันธุนี้จะผลัดขน
ตลอดป ตองการการออกกําลังกายดวยการเดินไกลๆ เพื่อไมใหมันรูสึกเบ่ือและมีพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค มีตนกําเนิดในราวศตวรรษท่ี 19 เพื่อใชตอนฝูงแกะ แตในปจจุบันเนื่องดวยมันเปนสุนัขท่ี
ฝกงาย เรียนรูไดเร็ว และมีความสามารถหลากหลาย จึงถูกนําไปใชในการ คนหา ชวยชีวิต                  
งานตํารวจและทหารและงานตรวจหาวัตถุระเบิด สําหรับปญหาสุขภาพของสายพันธุ โรคขอ
สะโพกและขอศอกหาง ทองรวงเร้ือรัง โรคทองมาน โรคกระดูกอักเสบ โรคแกวตาอักเสบ              
โรคเลือดไหลไมหยุด  

4) สายพันธุดัชชุน สุนัขพันธุดัชชุนหรือ “สุนัขไสกรอก” เปนสุนัขท่ีมีถ่ินกําเนิดจาก
ประเทศเยอรมันนี เปนสุนัขในตระกูลฮาวนด ท่ีมีช่ือเสียงและแปลกพวกหน่ึง สามารถแบงเปน
พันธุยอยไดถึง 6 พันธุ แตกตางกันท่ีลักษณะขน เชน ขนส้ัน ขนยาว ขนหยิก เปนตน สุนัขพันธุดัช
ชุนเปนสุนัขขนาดเล็กกะทัดรัด มีน้ําหนักไมเกิน 12.5 กิโลกรัม ลักษณะท่ีเดนมากคือตัวเต้ีย                 
แตลําตัวกลมยาว ทําใหดูคลายไสกรอก หัวยาวปากแหลม ฟนและเขี้ยวแข็งแรง หูใหญหอยลง
ดานขาง หางแหลมหอยลงดานลาง มีหนาอกใหญ ทําใหปอดและหัวใจแข็งแรง และโตพอท่ีจะลุย
เขาไปในโพรงดินเพื่อหาเหยื่อท่ีถูกลา สามารถเหาใหสัญญาณแกเจาของเม่ือพบเหยื่อ มีสีขนหลายสี 
สีท่ีพบบอยคือ สีน้ําตาล สีช็อกโกแลต และสีดํา สุนัขพันธุดัชชุน เปนสุนัขท่ีมีสัญชาตญานในการ
ดม ฟงเสียง และเคล่ือนไหวท่ีดีมากชนิดหนึ่ง การเล้ียงดัชชุน ควรระวังกระดูกสันหลังท่ียาวของมัน
ใหดี อยางลูบหลังบอย หรืออยางใหถูกกระทบกระแทกจากการกระโดด ดังนั้นจึงไมเหมาะท่ีจะ
เล้ียงในบานท่ีมีพื้นตางระดับ  

5) พันธุพูเดิ้ล มีท้ังพันธุมาตรฐาน สุนัขขนาดใหญ พันธุเล็กและพันธุตุกตาสุนัขขนาดเล็ก 
สวนสูง 22-27 นิ้ว น้ําหนัก 45-70 ปอนด วงจรชีวิต 10-14 ป การจัดกลุมพันธุ เปนสุนัขท่ีเล้ียงไวเปน
เพื่อนมีขนส้ันและเงางาม ขนคอนขางละเอียด เรียบ หยาบเล็กนอยและไมมีขนปุกปุย สีขนมีตั้งแต 
สีน้ําตาลออนจนถึงน้ําตาลแก มีขนสีขาวแตมบริเวณหนาอกเรียกวาสตาร ขอเทา และปลายหาง 
อาจจะมีจุดสีขาวเล็กนอยบริเวณใบหนา จมูกจะเปลี่ยนเปนสีแดงเม่ือมันตกใจเปนสุนัขท่ีข้ีประจบ
และตอบสนองไวสุนัขพันธุนี้ ปญหาสุขภาพของสายพันธุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความผิดปกติ
เกี่ยวกับทางเดินอาหาร  
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6) พันธชิวาวาสุนัขขนาดเล็ก เปนสุนัขเฝายามท่ีดี สวนสูง 6-9 นิ้ว น้ําหนัก 2-6 ปอนด 
วงจรชีวิต 12-15 ป เปนกลุมพันธุ สุนัขท่ีเล้ียงไวเปนเพื่อน ชิวาวามีตนกําเนิดจากพันธุเตชิชิ ซ่ึงเปน
สุนัขพันธุเล็กของชนเผาอินเดียนแดงตอลเตคแถบอเมริกากลางในศตวรรษท่ี 9 หรืออาจจะถูกนําเขา
มาในอเมริกากลางโดยชาวจีนหรือสเปนชิวาวาเปนสุนัขท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดาสุนัขท้ังหมด และดวย
ขนาดท่ีเล็ก และการเล้ียงดูท่ียุงยาก มันจึงไมเหมาะกับครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กๆ สุนัขพันธุนี้เหมาะ            
ท่ีจะเล้ียงไวเปนเพื่อนคนสูงอายุ ชิวาวาตองการการดูแลแปรงขนเปนคร้ังคราว พวกมันชอบเดินเลน
ระยะทางส้ันๆ ปญหาสุขภาพของสายพันธุนี้คือโรคกระดูกสะบาเคล่ือน ปญหาเกี่ยวกับหัวใจ13 

2.1.3  อิทธิพลการคุมครองผูบริโภคกับการประกอบธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง  
การประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวเพื่อควบคุมกํากับใหเกิดความ

เปนธรรมทางการคาและความปลอดภัยในการบริโภคนอกเหนือจากกฎหมายท่ีผูประกอบธุรกิจการ
จําหนายสัตวเล้ียงในรานสัตวเล้ียงตองปฏิบัติตามเชนการจัดตั้ง องคการธุรกิจ การหาเงินทุน            
การบริหารงาน การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมยังมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีผูประกอบธุรกิจตอง
คํานึงถึงต้ังแตกระบวนการผลิต สินคาหรือบริการในการขออนุญาตตามกฎหมายการกําหนดราคา
อาจมีกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการกําหนดราคา การจัดจําหนายอาจถูกกํากับโดยการขออนุญาต
และในสวนการโฆษณาสินคาหรือบริการมีกฎหมายควบคุมกํากับการโฆษณาสินคาบางชนิด 

และเม่ือจําหนายสินคาหรือบริการไปแลวเกิดความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือ
บริการนั้น ผูประกอบธุรกิจไมวาในฐานะผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก อาจตองรับผิดตามหลักเร่ืองความ
รับผิดในผลิตภัณฑ เวนแตพิสูจนไดวาผูบริโภคใชสินคาหรือบริการนั้นโดยวิธีผิดวิธี 
 ในเวทีการคาเม่ือสงครามกลางเมืองกลายสภาพเปนสงครามเศรษฐกิจการแขงขันทาง
การคามีความเขมขน การกีดกันทางการคาเปนอาวุธท่ีแตละประเทศใชเพื่อปกปองผลประโยชน
ของตนในท่ีสุดมีการปกปองผลประโยชนก็เกิดข้ึนจากความตกลงใหมีองคการคาโลก World Trade 
Organization หรือท่ีเรียกวา WTO เพื่อใหประเทศสมาชิกไดกําหนดแนวทางท่ีเปนธรรมทางการคา
รวมกัน อันเปนผลใหกฎเกณฑทางการคา ท่ีกําหนดข้ึนภายใตองคกร WTO นี้เปนเกณฑสากลใช
รวมกันมากข้ึน ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงมีการขยายอาณาเขตมากข้ึนภายใตหลักการคาเสรีมาก
ข้ึนและเทาเทียมกันการทําธุรกิจท้ังภายในประเทศและธุรกิจสงออกตางตองปรับสภาพตามแผนการ
ดําเนินการ ตองเรียนรูกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมีมาตรฐานในการผลิต คุณภาพการ

                                                 
 13  กองบรรณาธิการ.  (2552).  ลําดับสายพันธุสุนัขยอดนิยม  10  อันดับ.  สืบคนเมื่อ  23  กุมภาพันธ  
2554,  จาก  http://club.myfri3nd.com/bam/webboard/3944/13571 

DPU



18 

รับรองคุณภาพ เชน มาตรฐาน ISO หรือการดําเนินการผลิตท่ีคุมครองการพิทักษสภาวะแวดลอมท่ีดี 
ซ่ึงกฎเกณฑเหลานั้นเปนการคุมครองผูบริโภคไมจํากัดเช้ือชาติ สัญชาติ 14 

ในเมืองไทยการเล้ียงสุนัขไดเปดกวางสําหรับทุกชนช้ันต้ังแตผูท่ีมีรายไดต่ําไปจนถึงข้ัน
วัตถุประสงคของการเล้ียงจะแตกตางกันออกไปบางก็ตาม ดังนั้น รานจําหนายสัตวเล้ียงจึงยังเปนท่ี
ตองการของผูเล้ียงสุนัขคาดวาความตองการซ้ือสัตวเล้ียงท่ีไดคุณภาพและเช่ือถือไดวาเม่ือไดซ้ือ
สัตวเล้ียงจากรานดังกลาวเหลานั้นแลวจะไดรับสัตวเล้ียงท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและไดรับ
ความคุมครองหากเกิดความเสียหายหรือพบความบกพรองในสัตวเล้ียงเหลานั้นโดยผูประกอบ
ธุรกิจตองดําเนินการเปนแนวทางเดียวกัน  
 
2.2  ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

มนุษยกับการบริโภคเปนของคูกันมาแตโบราณสมัยกอนมนุษยอยูรวมกลุมเปนกลุม
เล็กๆ ซ่ึงอยูกันเปนครอบครัวเล็กการบริโภคก็เปนการผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวของตน ตอมา
ไดมีสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปจึงเปล่ียนแปลงเปนการซ้ือขายแกกันแตสินคาท่ีนํามาซ้ือขาย            
ก็ยังเปนสินคางายๆ ไมมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดังเชนสมัยปจจุบัน 
 ตอมาเม่ือป 1760 ไดมีการปฎิวัติอุตสาหกรรม (The Industirl Revolution) ท้ังในอังกฤษ 
และยุโรป เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการฝมือมาเปนการผลิตโดยเคร่ืองจักรกลท่ีมีการผลิตคิคคน
ข้ึนใหมอยางมากมายจากเดิมเปนการผลิตในครัวเรือนไดจัดต้ังเปล่ียนเปนการจัดต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหสามารถผลิตสินคาในปริมาณมากๆ และลดตนทุนการ
ผลิต ผลการปฎิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดแนวความคิดวาระบบการปกครองแบบฟวคัลท่ัวยุโรปท่ี
ประชาชนอยูภายใตการปกครองของรัฐ ระบบสังคมท่ีผูปกครองเปนผูตั้งกฎระเบียบใหผูอํานาจ
ปกครองปฏิบัติควรไดรับการเปล่ียนแปลงแนวความคิดดังกลาว เช่ือวารัฐไมควรออกขอกําหนด
ตางๆ มาจํากัดการประกอบอาชีพของประชาชน ควรปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ และรัฐควรทําหนาท่ีในการสงเสริมมากกวาการควบคุม ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพเทา
เทียมกัน มีอิสระในการประกอบอาชีพและทําสัญญาตางๆ ซ่ึงก็ไดรับการยอมรับจากฝายรัฐในเวลา
ตอมา จนเกิดเปนระบบการคาแบบเสรีในท่ีสุด 

2.2.1  ทฤษฎีการคาเสรี (Free-Trade) 
 สมัยเม่ือการคาและเศรษฐกิจของโลกยังอยูในลักษณะจํากัดเฉพาะวงแคบๆ ในทองถ่ิน
หนึ่งหรือในเมืองหน่ึงนั้น สภาพของสินคาและบริการยังไมมีความสลับซับซอนมากนัก เพราะ
กระบวนการผลิตยังเปนแบบงายๆ ตลาดยังเปนลักษณะแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน (Barter)  
                                                 
 14  สุษม  ศุภนิตย.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา  18-20. 
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ไมมีความจําเปนท่ีรัฐจักตองจัดหาเคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายเปนพิเศษ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของแนวคิดในระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยต้ังอยูบนความมีอิสระและเสรีภาพของบุคคลในการดํารงชีวิตไดเทา
เทียมกัน ความเทาเทียมหรือความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยนั้น ยังผลใหระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี (Laissez-Faire) เกิดข้ึนดวย โดยสมมติฐานท่ีวามนุษยทุกคนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการเทากัน รัฐจะไมเขาแทรกแซงเสรีภาพในการตกลง
ของเอกชน หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการคาหลักหนึ่งจึงเกิดข้ึนนั่นก็คือ ในการซ้ือขายนั้น “ผูซ้ือตอง
ระวัง” กลาวคือ หากมีความเสียหายใดๆ ในทรัพยท่ีซ้ือขายกันนั้น ความเสียหายนั้นตกเปนของผูซ้ือ
เอง หลักนี้เรียกกันตามภาษาโรมันวา Caveat Emptor หรือ Let the buyer beware  
 ในสมัยปจจุบันเม่ือโลกเจริญมากข้ึนท้ังในดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ทําให
ระบบเศรษฐกิจ การคาขายหรือบริการตางๆ เปล่ียนแปลงไปมีกระบวนการผลิตท่ีสลับซับซอนมาก
ข้ึน การผลิตสินคาใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัยเกินกวาความรูธรรมดาของผูใชหรือผูบริโภคจะ
ตามไดทัน ผูผลิตตางก็หาวิถีทางทุกวิถีทางท่ีจะลดคาใชจายในการผลิตและเพ่ิมผลกําไรใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได ในบางกรณีการขยายกําลังการผลิตทําใหความละเอียดรอบคอบและคุณภาพของ
สินคาหยอนลง ประกอบกับการขยายตัวแหงการคาพาณิชยกวางออกไปจากระดับหมูบาน เมือง 
ไปสูระดับระหวางประเทศ ทําใหสินคาในตลาดมีการแพรกระจายและเพิ่มประเภทหรือชนิดมาก
ยิ่งข้ึนกวาแตกอน หลักท่ีเคยถือวาผูซ้ือจะตองระวัง จึงขาดความยุติธรรมในแงท่ีวา ผูซ้ือในฐานะ
ผูบริโภค ไมอาจปรับตัวใหทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีตางๆ ไดความระมัดระวังในระดับ
ธรรมดาไมอาจชวยใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดรับผลตอบแทนคุมคากับเงินท่ีเสียไป ซํ้ารายยังอาจทํา
ใหเกิดอันตรายจากการบริโภคสินคาที่ซ้ือมาไดโดยคาดไมถึงดวย ทําใหประเทศตางๆ หันมา
พิจารณาถึงสิทธิของผูบริโภคในอันท่ีจะไดรับความคุมครองและปกปกษรักษาผลประโยชนเปน
การเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับคาเสียหายตามสัญญา หรือสิทธิฟองเรียกคาเสียหายในคดี
ละเมิดตามกฎหมายเดิม ดังนั้นประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย จึงไดมีการออก
กฎหมายคุมครองผูบริโภค ซ่ึงเปล่ียนแปลงหลักกฎหมายท่ีเคยมีอยูเดิมท้ังในแงความรับผิดในทาง
สัญญาหรือละเมิดใหเอ้ืออํานวยตอการเยียวยาชดใชความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคใหมากข้ึน 
ท้ังนี้โดยเนนท้ังดานการควบคุมกํากับกิจกรรมทางการผลิตโดยรัฐเพื่อปองกันความเสียหายและการ
ฟองรองดําเนินคดีเพื่อผูบริโภค (ในบางประเทศ)15 
 ในระบบการคาเสรี (Laissez-Faire) กอใหเกิดการแขงขันในทางการคา ผูผลิตพยายาม
หาวิธีการผลิตท่ีสามารถแขงขันกับผลิตรายอ่ืน โดยใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีซับซอนใชวัตถุดิบท่ีมี
                                                 
 15  สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา  1-2. 
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ราคาตํ่าและผลิตไดในปริมาณมากๆ เพื่อลดตนทุนการผลิตและการพยายามกระจายสินคาให
สามารถจําหนายไดมากท่ีสุด จนบางคร้ังทําใหคุณภาพของสินคาลดลง สงผลใหผูบริโภคท่ีซ้ือ
สินคาไปบริโภคไดรับอันตรายจากสินคาท่ีไมมีคุณภาพ การเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย
ดังกลาว ผูบริโภคสามารถทําไดหลักกฎหมายเร่ืองสัญญาหรือละเมิดซ่ึงเปนเร่ืองยากเพราะ
กระบวนการผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความสลับซับซอนไมสามารถทําใหผูบริโภคใช
ความรูธรรมดาเขาใจไดวาสินคานั้นมีความบกพรองในการผลิตชวงใด หรือความบกพรองเกิดจาก
สาเหตุใด ทําใหนักนิติศาสตรหันมาพิจารณาถึงแนวคิดท่ีเปนท่ียอมรับกันในขณะนั้นวาทุกคนมี
สิทธิเทาเทียมกัน เปนสาเหตุใหเกิดการเอาเปรียบจากผูผลิตดังกลาว จะยังมีความเหมาะสมอยู
หรือไม รัฐควรมีมาตรการอยางไรเพื่อใหความคุมครองปองกันและชดเชยความเสียหายใหแก
ผูบริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาท่ีไมมีคุณภาพหรือไม
เนื่องจากไดเล็งเห็นวา แมจะยอมรับในทางทฤษฎีวา ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมและถือวา “ผูซ้ือตอง
ระวัง” ในการซ้ือสินคา แตโดยสภาพของสังคมแลว ประชาชนผูบริโภคยอมมีอํานาจในการตอรอง
นอยกวาผูประกอบธุรกิจ ฉะนั้นจึงมีความเห็นวา จําเปนท่ีรัฐจะตองหามาตรการเขาไปดูแล
ชวยเหลือประชาชนผูบริโภคมากข้ึนกวาเดิม ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา ไดหันมาพิจารณา
ถึงสิทธิของผูบริโภคท่ีควรใหความคุมครองนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับคาเสียหายตามสัญญา 
หรือสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางละเมิด 

2.2.2  ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of will) 
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา แบบอาศัยกลไกตลาด การทําธุรกรรมใดๆในการซื้อขาย

ในตลาดผลิตระหวางหนวยงานทางธุรกิจกับปจเจกบุคคลหรือหนวยงานกับธุรกิจ และในตลาด
สินคาและบริการระหวางหนวยธุรกิจกับปจเจกบุคคล หรือหนวยธุรกิจกับหนวยธุรกิจ ยอมตอง
อาศัยนิติกรรสัญญาท้ังส้ิน หลักกฎหมายสําคัญพ้ืนฐาน คือหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom 
of contract) แลว หลักกฎหมายสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงสรางข้ึนมาเพ่ือจํากัดหลักเสรีภาพในการ
ทําสัญญา คือ หลักการเจตนาท่ีถูกตองตรงกัน (Doctrine of mirror image) เพื่อใหการแลกเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนนําไปสูประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative efficiency) ท่ีสูงข้ึน กลาวอีกนัย
หนึ่งในภาษากฎหมายคือ การแสดงเจตนาของคูสัญญาจะตองไมวิปริตเพราะสําคัญผิดนั้นเอง           
หากการแสดงเจตนาถูกตองตรงกันแลว รัฐมีหนาท่ีตองบังคับใหสัญญาเปนไปตามสัญญาตามหลัก
สัญญาตองเปนสัญญา (Pacta sunt servanda) 16  

                                                 
 16  ศักดา  ธนิตกุล.  (ม.ป.ป.).  แนวคิดหลักกฎหมายและคําพิพากษา  กฎหมายกับธุรกิจ.  หนา  68.   
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2.2.3 ทฤษฎีท่ีมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในตางประเทศ 
 การเกิดข้ึนของกฎหมายคุมครองผูบริโภคเกิดจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป กฎหมาย             
ท่ีใชบังคับอยูเกิดชองวางข้ึนไมสามารถปองกันและแกไขปญหาของสังคมได หลักท่ีวา “ผูซ้ือตอง
ระวัง” (Caveat Emptor) หรือ “Let the Buyer Beware” อันเปนหลักกฎหมายโรมันแตเดิมท่ียึดถือ
กันในหลายประเทศในภาคพื้นยุโรปเกิดความขัดแยงกับทฤษฎีกฎหมายพื้นฐานท่ีมีความเช่ือวา
มนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินในการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการเทากัน แตการที่
สภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะหลังการ ปฎิวัติอุตสาหกรรมไดมีการนําเคร่ืองจักรมาใชแทน
แรงงานคนความเช่ือท่ีวามนุษยทุกคนมีความรูและความสามารถและมีอิสระเทาเทียมท่ีจะตกลงให
มีนิติสัมพันธกัน เชนใดก็เปล่ียนแปลงไป เนื่องดวยรูปแบบการผลิตสินคาตางๆ เปนไปในเชิง
อุตสาหกรรมมีการผลิตสินคาจํานวนมาก (Mass Production) ทําใหเกิดปญหาตามมาวาทุกคนเทา
เทียมกันซ่ึงใชมายาวนานยังคงใชไดหรือไม เพราะขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ผูบริโภคไมสามารถรูไดถึง
สวนผสมหรือวิธีการผลิต อีกท้ังผูผลิตก็ไมไดจํากัดการขายสินคาของตน มีการกระจายสินคาไปใน
ท่ีตางๆ จากการคาขายระหวางรัฐตอรัฐ เมืองตอเมือง จนในท่ีสุดผูขายกับผูซ้ือไปใชจริงๆ อาจ             
ไมเคยพบกันนอกจากนี้ยังมีเร่ืองของหลักความรับผิดความสัมพันธในสัญญา (Privity Rule) ซ่ึงมี
ผลวาเฉพาะคูกรณีในสัญญาคือผูซ้ือ ผูขายในสัญญาเทานั้น ท่ีมีสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบตอ
กันถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากการบริโภคสินคาตามสัญญาดังกลาว หากผูท่ีไดรับความเสียหาย
มิใชคูสัญญา ก็จะไมมีสิทธิเรียกรองใหคูกรณีอีกฝายรับผิดได ดังนั้นความเปนไปไดของปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการบริโภคของผูบริโภคท่ีไมไดเปนคูสัญญา ก็ยอมมีมากข้ึนตามมา ทําใหกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคถือกําเนิดข้ึน โดยปรากฏในรูปแบบของการเปนสวนหนึ่งกฎหมายท่ัวไปหรือมี
การบัญญัติเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะท้ังนี้ข้ึนอยูท่ีวาประเทศท่ีใชกฎหมายนั้นมีระบบกฎหมาย
ในรูปแบบใด ถาเปนประเทศในภาคพ้ืนยุโรปหรือประเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากกฎหมายภาคพ้ืน
ยุโรป ซ่ึงใชกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายดวยการรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของจักรวรรดิ
โรมันในอดีต ก็จะบัญญัติใหกฎหมายคุมครองผูบริโภคอยูในรูปลายลักษณอักษรเพื่อท่ีศาลจะได
นําไปปรับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แตกับประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณีเชน สหรัฐอเมริกา
หรือสหราชอาณาจักร ศาลเปนผูสรางกฎหมายข้ึนมา  
 1)  ทฤษฏีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

  วิวัฒนาการของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในระบบ Common Law เกิดจากที่ศาล
พยายามจะขยายขอบเขตการคุมครองประชาชนใหไดรับการปกปองสิทธิของตนมากข้ึนกวาเดิมทํา
ใหพัฒนาการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในระบบนี้มีการเกิดข้ึนของการหลักการรับผิดของ
สินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีความชํารุดบกพรองและทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคข้ึนโดย             
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ไมจําเปนตองใหมีการพิสูจนตางๆ ท่ีมีความชํารุดบกพรองและใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคข้ึน            
โดยไมจําเปนตองใหมีการพิสูจนและพัฒนาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในระบบนี้มีการเกิดข้ึน
ของหลักการรับผิดของผูผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีความชํารุดบกพรองและใหเกิดอันตราย
ตอบริโภคข้ึน โดยไมจําเปนตองใหมีการพิสูจนและพัฒนาตอเนื่องมาเปนกฎหมายความรับผิด            
ในผลิตภัณฑ (Product Liability Law)17 

  ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาไดรับการยอมรับจากหลายๆ ประเทศวาเปน
ประเทศท่ีประชาชนมีการต่ืนตัวในดาน  “สิทธิ” และ  “เสรีภาพ” อยางสูง  ประชาชนของ
สหรัฐอเมริกาเปนพลเมืองท่ีมีรูปแบบและการดํารงชีวิตท่ีผูกพันกับเสรีภาพอยางมาก เม่ือใดก็ตามท่ี
เกิดการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะสิทธิของผูบริโภค ชาวอเมริกา จะรวมตัวหรือแสดงออกเพื่อใหผู
ประกอบธุรกิจ ชาวอเมริกันรวมตัวกันแสดงออกเพื่อใหผูประกอบธุรกิจรับผิดชอบ ดังจะเห็นได
จากการท่ีสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกท่ีประชาชนฟองรองบริษัทผูผลิตบุหร่ีจนไดรับการชดใช
ในจํานวนเงินท่ีสูงมาก เนื่องจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปนรูปแบบของกฎหมาย 
Common law ท่ียึดถือแนวคําพิพากษาของศาลเปนหลักในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ซ่ึงแนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไดกลาวเรื่อง “สิทธิ” ของประชาชนพื้นฐาน
หลักท่ีเปนเชนนี้เพราะประวัติศาสตรของชนชาติอเมริกันนี้ความผูกพันเร่ืองสิทธิ และ “เสรีภาพ” 
เนื่องจากตองผานการตอสูจนไดรับเอกราช 
  สิทธิของผูบริโภคในความเขาใจของชาวอเมริกาแสดงออกทางรูปธรรมโดยการ
รวมกันเพื่อสิทธิเรียกรอง (Active) ใหผูมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค
แกปญหามิไดเปนการรอคอยฝายเดียวโดยถือวาเปนหนาท่ีของรัฐท้ังหมด ระบบการคาของอเมริกา
เปนระบบการคาเสรี (Free Trade) จนถือไดวาเปนผูนําแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปจจุบัน 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอยางเต็มท่ีภายใตกรอบกฎหมายในการประกอบอาชีพ และจากการ
ท่ีสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองในลักษณะของสหรัฐ มีรัฐบาลทอถ่ินท่ีเรียกวารัฐบาลมลรัฐ
และรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหรัฐ ซ่ึงรัฐบาลมลรัฐก็สามารถจะบัญญัติกฎหมายมาเพ่ือมาบังคับใช
กับประชาชนในรัฐนั้นๆ ไดท้ังนี้รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญของอเมริกาซ่ึง
ผูรางไดอิทธิพลแนวคิดจากแนวคิดของมองเตสกิเออ ผานทางหนังสือเจตนารมณแหงกฎหมาย 
(The spirit of law) หรือ (l’Esprit des Lois) ซ่ึงมองเตสกิเออเห็นวารูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดนั้น 

                                                 
 17  วิทูรย  อึ้งประพันธ.  (2544).  “เขาฟองบริษัทบุหรีกันอยางไรในตางประเทศ”  บทบัณฑิตย,  ตอน  4,  
เลม  57  .  หนา  76. 
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รัฐบาลตองมีการแบงแยกอํานาจการปกครองใหสมดุลกัน แนวคิดดังกลาวกลายมาเปนหลักการใน
การแบงแยกอํานาจปกครองออกเปน 3 อํานาจนี้ ตองคอยตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกัน 18 

  กฎหมายของประเทศอังกฤษวาดวยความรับผิดในทางสัญญาเดิมเปนไปตามสัญญา
เดิมเปนไปตามสัญญาซ้ือขายซ่ึงหลักวา “ผูซ้ือตองระวัง” (Caveat Emptor) เพราะในขณะน้ันการ
ผลิตสินคายังไมสลับซับซอนผูซ้ือตรวจดูสินคากอนซ้ือได หากเกิดความเสียหายจากการใชสินคาก็
ถือเปนเร่ืองท่ีผูซ้ือตองเคราะหกรรมไป ตอมาการผลิตสินคามีกรรมวิธีท่ีสลับซับซอนมากขึ้น ผูซ้ือ
ไมสามารถตรวจพบความชํารุดบกพรองของสินคาได แนวคําวินิจฉัยของศาลอังกฤษจึงคอยๆ 
เปล่ียนแปลงไปในทางใหความคุมครองผูซ้ือมากข้ึน จึงไดตรากฎหมาย The Sale of Goods Act 
1893 ซ่ึงมีผลรับรองขอกําหนดโดยปริยายเกี่ยวกับสินคา และคํารับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาอันเปนการลบลางหลัก “ผูซ้ือตองระวัง” แตกฎหมายดังกลาวก็ยังไมสามารถคุมครอง
ประโยชนใหแกผูบริโภค เพราะผูประกอบธุรกิจจะกําหนดขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิดของ
ตนเปนการเอาเปรียบผูบริโภคไวเสมอ ตอมาในป 1973 โดยกําหนดใหขอกําหนดยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดของผูประกอบธุรกิจ ภายใต The Sale of Goods Act 1893 ไมมีผลแตตองเปนกรณีการ
ขายเพื่อบริโภค ซ่ึงยังตองมีกฎหมาย The Unfair Contract Term Act 1977 ออกมาประกอบดวย 
  ปจจุบันกฎหมายซ้ือขายของกฎหมาย The Sale of Goods Act 1979 ไดกําหนด
เง่ือนไขการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับสินคาใหผูขายตองรับผิดตอผูซ้ือ หากสินคานั้นมีความ
ชํารุดบกพรอง 2 ประการ ไดแก การรับประกันโดยปริยายวาสินคานั้นเหมาะสมสําหรับการใช         
ตามเจตนารมณและการรับประกันท่ีแสดงชัดแจงจากผูขาย19 
  (1)  การรับประกันโดยปริยายวาสินคานั้นเหมาะสมสําหรับการใชตามเจตนารมณ
เ ฉ พ า ะ  ( Implied warranty that the goods shall be reasonably fit for particular purpose of 
Merchantable Quality) โดยประการแรกไดกําหนดไวในมาตรา 14 (3) วาเม่ือผูซ้ือแสดงโดยชัดแจง
หรือโดยปริยายตอผูขายวามีเจตนาหรือวัตถุประสงคเฉพาะในการซ้ือสินคาเนื่องจากไววางใจใน
ความรูความชํานาญของผูขาย และสินคานั้นอยูในธุรกิจการขายของผูขายถือไดวามีการรับประกัน
โดยปริยายวาสินคานั้นเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคดังกลาว สําหรับในประการหลังไดกําหนดไว
ในมาตรา 14 (2) วาในกรณีท่ีผูขายสินคาในธุรกิจการขายของตน ใหถือวามีการประกันโดยปริยาย
สินคานั้นมีคุณภาพเหมาะสมตามวิสัยของใชท่ัวๆไปเวนแตถาผูซ้ือไดตรวจสอบสินคากอนและ

                                                 
 18  ปนิธาน  ชอผูก.  (2549).  อํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค  พ.ศ. 2522:  ศึกษากรณีการดําเนินคดีแทนผูบริโภค.  หนา  19. 
 19  สมชาย  จุฑาศิริ.  (2542).  ปญหาในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.  หนา  30-35. 
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กอนความชํารุดบกพรองนั้นสามารถจะพบไดโดยการตรวจสอบดังกลาวการรับประกันดังกลาวนี้
เปนส่ิงเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายซ่ึงมีผลเฉพาะคูสัญญาโดยตรงเทานั้น การรับประกันมิไดโอนไป
ตามสินคา ฉะนั้นหากผูท่ีไดรับความเสียหาย เปนเพียงบุคคลภายนอก ก็ไมอาจใชเรียกรองตาม
หลักการรับประกันนี้ได 
  (2)  การรับประกันอาจแสดงออกโดยชัดแจงจากผูขาย เชนการโฆษณาวาสินคา               
มีคุณภาพอยางใดอยางใดอยางหนึ่ง หากสินคามิไดเปนตามท่ีรับประกันและเกิดความเสียหายข้ึน           
ผูซ้ือก็สามารถใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูขายได แตการใชสิทธิผูกพันเฉพาะคูสัญญาโดยตรง 
เชนเดียวกับการรับประกันโดยปริยาย แตหากเปนกรณีท่ีผูผลิตไดแสดงโดยแจงเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาตอผูซ้ือ และผูซ้ือเช่ือถือตามคําแถลงนั้นจนทําสัญญาแมจะเขาทําสัญญาซ้ือขายจากผูขาย
ปลีก ก็ถือวาผูผลิตไดทําสัญญาประกอบหรือคํารับประกันประกอบ (Conllateral Contract) ตอผูซ้ือ
ดวยผูซ้ือยอมเรียกรองคาเสียหายจากผูผลิตเชน คดี well v, Backhand Sand, (1965) 2QB170 ซ่ึงมี
ขอเท็จจริงวา โจทกไดซ้ือทรายสําหรับปลูกตนเบญจมาศจากผูขาย โดยเชื่อถือในการรับประกัน
อยางชัดแจงของผูผลิตวาเหมาะสมสําหรับปลูกตนเบญจมาศแมผูขายมิไดใหคํารับประกันดวย           
ศาลถือวากรณีเชนนี้มีสัญญาประกอบ (Collateral Contract) ท่ีทําใหผูซ้ือมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
จากผลิตไดตามที่รับประกัน 
    ความรับผิดในทางสัญญาตามกฎหมายอังกฤษคอนขางเครงครัดในเร่ือง
หลักเกณฑความสัมพันธในทางสัญญา (Privity of Contract) ฉะนั้นหากบุคคลผูไดรับความเสียหาย
มิไดอยูในฐานะเปนคูสัญญา จะเรียกรองคาเสียหายตองเรียกรองโดยอาศัยหลักในทางละเมิด 
  2)  หลักความรับผิดในทางละเมิด กฎหมายอังกฤษใหความสําคัญหลักความสัมพันธ
ในทางสัญญา (Privity of Contract) โดยพิพากษาในยุคแรกๆ ท่ีเกี่ยวกับความรับผิดจากสินคา 
(Products Liabitity) วินิจฉัยออกมาในแนวท่ีจะคุมครองเฉพาะผูเสียหายท่ีมีความสัมพันธทาง
สัญญากับผูขายหรือผูผลิตเทานั้นแมแตความเสียหายในทางละเมิดก็ตองตีความวาตองมีนิติสัมพันธ
ดังกลาวไวในคดี Winterbottom V.Wright (1842) 10 M. & W.f 109 ซ่ึงในคดีท่ีโจทกผูขับข่ีรถมาสง
ไปรษณียของกรมไปรษณีย ไดรับบาดเจ็บจากการท่ีรถมาสงไปรษณียของกรมไปรษณีย ไดรับ
บาดเจ็บจากการท่ีรถมาพลิกคว่ําเพราะเพลารถชํารุดบกพรอง โจทกจึงมาฟองจําเลยซ่ึงทําสัญญากับ
กรมไปรษณีไดรับบาดเจ็บจากการท่ีรถมาพลิกคว่ําเพราะเพลารถชํารุดบกพรอง โจทกจึงมาฟอง
จําเลยซ่ึงทําสัญญากับกรมไปรษณียวาจะดูแลซอมแซมรถมาใหอยูในสภาพดี โดยโจทกกับจําเลย
มิไดมีนิติสัมพันธใดๆ ตอกัน ปรากฎวาคดีนี้ศาลอังกฤษไดพิพากษายกฟอง โดยวินิจฉัยวาโจทก            
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ผูขับข่ีรถมาซ่ึงชํารุดและไดรับบาดเจ็บจะไปฟองรองเรียกคาเสียหายจากจําเลยมิได เพราะมิไดมีนิติ
สัมพันธตอกัน การตัดสินใหจําเลยรับผิดจะทําใหคดีไมท่ีส้ินสุด เพราะการฟองคดีกันเร่ือยไป20 
 3)  ความรับผิดของผูประกอบธุรกิจความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคสินคาหรือ
บริการมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมากผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับปานกลางและ
คอนขางยากจน ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจทําใหการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก
ผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีดําเนินการไดมากนัก เพราะการดําเนินการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายของ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีจะดําเนินการไดมากนัก เพราะการดําเนินคดีจะตองเสียคาใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายของบริโภคไมอยูในฐานะท่ีดําเนินการไดมากนัก เพราะการดําเนินคดีจะตองเสีย
คาใชจายและเสียเวลาคอนขางมาก ประกอบกับหลักกฎหมายท่ีใชในการดําเนินคดีที่ยังคงยึดทฤษฎี
ความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา (Freedom of Will) และทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูสัญญา 
(Privity of Contract) เปนหลักซ่ึงนับเปนอุปสรรคในการดําเนินของผูบริโภค 

4)  ความรับผิดตามสัญญานั้นเกิดข้ึนจากสัมพันธของคูสัญญาและมีผลผูกพันเฉพาะ
คูสัญญาเทานั้น เนื่องจากคูสัญญาตางมีหนาท่ีซ่ึงกันและกัน หากฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามหนาท่ี
ไดยอมตองรับผิด ดังนั้นความรับผิดในทางสัญญาจะเกิดจากความผิดในการผิดสัญญาหรือเปน
ความผิดจากคํารับประกันเกี่ยวกับสินคาโดยท่ัวไปแลว ผูขายไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย
ประการอ่ืนอันเปนผลมาจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมวาจะเปนความเสียหายท่ีเกิดตอชีวิตหรือ
ทรัพยสินแตผูขายตองรับผิดชอบถาหากมีคํารับประกันคุณภาพของสินคาอยางชัดแจงขณะมีการ
ขาย หรือผูขายไดฉอฉลหลอกลวงโดยปกปดความชํารุดบกพรองของสินคา ไมวาจะเปนความ
เสียหายท่ีเกิดตอชีวิตหรือทรัพยสินแตผูขายตองรับผิดชอบถาหากมีคํารับประกันคุณภาพของสินคา
อยางชัดแจงขณะมีการขาย หรือผูขายไดฉอฉล หลอกลวงโดยปกปดความชํารุดบกพรองของ
สินคา21 
  สวนกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนจากสินคาท่ีมีการซ้ือขายกันก็ตองพิจารณาตามหลัก
กฎหมายซ้ือขาย ซ่ึงปรากฏในประมวลกฎหมายแพงพาณิชย และไดบัญญัติหนาท่ีในเร่ืองนี้ไวท้ังผู
ซ้ือและผูขาย โดยตองใชความระมัดระวังตรวจตราทรัพยสินท่ีซ้ือขายกันตามควรแกกรณี โดยผูขาย
มีหนาท่ีตองสงมอบทรัพยสินท่ีขายใหแกผูซ้ือ กฎหมายจึงวางขอกําหนดใหผูขายเปนผูตองรับผิด
ในความชํารุดบกพรอง ซ่ึงเปนขอยกเวนของหลักผูซ้ือตองระวังตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 472   

                                                 
 20  William  L. Prosser.  (1974).  Handbook of  the  Law  of  Torts.  p. 641. 
   21  ปยะกุล  บุญเพ่ิม.  (2524).  ความรับผิดในการผลิตและจําหนายสินคา.  หนา  148. 
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5) หลักความรับผิดในการรับประกันเปนสัญญาวาจะรับผิดหรือการรับประกันอยาง
หนึ่งอยางใด โดยอาจแบงการรับประกันเปน 2 อยาง ไดแกการรับประกันโดยชัดแจง (Express 
Warranty) และการรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) 
  หลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) เปนหลักเกณฑท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของหลักความรับผิดในทางสัญญา ซ่ึงถือวาเฉพาะคูกรณีในสัญญาเทานั้นท่ีจะเรียกรองใหรับ
ผิดตอกันได เนื่องจากมีเสรีภาพในการเขาทําสัญญา หากทําสัญญากันเชนใด ก็ตองมีผลบังคับกัน
เชนนั้น ทุกคนจึงมีหนาที่ปกปองประโยชนของตัวเอง บุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดเปนคูสัญญาดวยไมอาจ
เรียกรองใหมีการรับผิดโดยอาศัยมูลเหตุแหงสัญญาไดเลย เนื่องจากบุคคลอ่ืนนั้นมิใชผูท่ีแสดง
เจตนาและเขาทําสัญญา จึงถือวามิไดเปนผูเขาเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธได 
  หลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) ดังกลาวจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญ
อยางหนึ่งในการคุมครองผูบริโภคที่ไมสามารถจะเยียวยาความเสียหายใหกับผูบริโภค ซ่ึงมิไดเปน
คูสัญญากับผูประกอบธุรกิจโดยอาศัยมูลสัญญา22 ซ่ึงหลักเกณฑท่ีสําคัญอยางหน่ึงของหลักความรับ
ผิดในสัญญา ถือวาเฉพาะคูกรณีในสัญญานั้นท่ีจะเรียกรองใหรับผิดตอกันได เนื่องจากเสรีภาพ
ในทางสัญญา ซ่ึงถือวาเฉพาะคูกรณีในสัญญาเทานั้นท่ีจะเรียกรองใหรับผิดตอกันได เนื่องจาก
เสรีภาพในการทําสัญญา หากทําสัญญากันเชนใด ก็ตองมีผลบังคับกันเชนนั้น ทุกคนมีหนาท่ี
ปกปองประโยชนของตัวเอง บุคคลอื่นๆ ซ่ึงมิใชคูสัญญาดวยไมอาจเรียกรองใหมีการรับผิดโดย
อาศัยมูลเหตุแหงการสัญญาไดเลย เนื่องจากบุคคลอ่ืนนั้นมิใชผูท่ีแสดงเจตนาและเขาทําสัญญาได
เลย เนื่องจากบุคคลอ่ืนนั้นมิใชผูท่ีแสดงเจตนาและเขาทําสัญญา จึงถือวามิไดเปนผูเขาเกี่ยวของหรือ
มีความสัมพันธได 

2.2.4  แนวความคิดในการคุมครองผูบริโภค 
 แนวความคิดในการคุมครองผูบริโภค จากอดีตจวบจนปจจุบันไดมีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงอาจแบงเปน 3 ชวงเวลา ไดแก 

1) ชวงกอนยุคแหงการแทรกแซงโดยภาครัฐ (pre-interventionist) 
 ชวงเวลากอน ค.ศ. 1960 แนวความคิดเกี่ยวกับผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาและใน

ประเทศยุโรปตะวันตกมีอยูวา ผูบริโภคตองระมัดระวังในการเลือกซ้ือสินคา มิฉะนั้นแลวความ
เสียหายใดๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการใชหรือบริโภคสินคานั้นๆ ผู ซ้ือตองเปนผูรับผิดชอบเอง 
แนวความคิดดังกลาวตามภาษาโรมันเรียกวา caveat emptor ตามหลักการของปรัชญาน้ี บทบาทของ
รัฐคือเพียงกํากับดูแลใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา
ไดอยางถูกตอง โดยการควบคุมดูแลการฉลากและการโฆษณาเปนหลัก แนวคามคิดดังกลาว              
                                                 
   22  สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา  9-10. 
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จะสอดคลองกับแนวความคิดพาณิชยนิยม (mercantilism) ซ่ึงเช่ือวา การแขงขันในตลาดจะทําให
ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเปนธรรม อันเปนี่มาของระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี (laisser faire) ตามแนวคิดนี้ รัฐสามารถคุมครองผูบริโภคโดยการมีนโยบายการ
แขงขันทางการคา (competition policy) ท่ีรักษาและสงเสริมกระบวนการแขงขันท่ีเสรีและ             
เปนธรรม 

2) ชวงแหงการแทรกแซงโดยภาครัฐ (interventionist) 
 ในชวงทศวรรษ 1960 ปรัชญาในการคุมครองผูบริโภคเปล่ียนไป ความไมเทาเทียม

กันในอํานาจตอรองของผูบริโภคและผูผลิตถูกหยิบยกข้ึนมาเปนสาเหตุหลักท่ีรัฐตองเขามามี
บทบาทในการคุมครองผูบริโภคโดยตรง ไดมีการกลาวถึง “สิทธิ” ของผูบริโภคเปนคร้ังแรกใน           
คําปราศรัยของ ประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคเนดี้ ท่ีสหประชาชาติในป ค.ศ. 1962 สิทธิดังกลาว
ไดแก 

(1) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคหรือใชสินคา 
(2) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารขอเท็จจริงเพื่อการเลือกซ้ือสินคา 
(3) สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการซ้ือสินคา 
(4) สิทธิท่ีจะไดรับฟงการรองเรียน 

 สืบเนื่องจากคําปราศรัยดังกลาว ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศไดออกกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค (consumer protection law) เพื่อรับรองสิทธิของผูบริโภค นอกจากนี้
แลวสมาคมผูบริโภคในหลายๆ ประเทศ ไดรอมตัวกันจัดต้ังสมาพันธผูบริโภคท่ีเรียกวา IOCU 
(Internationnal Organization of Consumer Unions) ซ่ึงมีสถานภาพเปนองคกรอิสระ ไมแสวงหา
ผลประโยชน และไมเกี่ยวของกับการเมือง ในปจจุบันองคกรนี้ซ่ึงประกอบดวยสมาคมผูบริโภคใน
ประเทศตางๆ กวา 200 องคกร จาก 80 ประเทศเพ่ือเปนการสงเสริมใหการคุมครองผูบริโภคใหมี
ความครอบคลุมและแข็งแกรงยิ่งข้ึน สมาพันธ ฯ ไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคนอกเหนือจากท่ีระบุ
ไวในคําปราศรัยของประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคเนดี้ ไวอีก 4 ประการ ไดแก 
 (1)  สิทธิท่ีจะไดรับชดใชคาเสียหาย 
 (2) สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินคาและสิทธิของผูบริโภค 
 (3)  สิทธิท่ีจะไดรับบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 (4)  สิทธิท่ีจะอยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีสะอาด 

 มีขอสังเกตวา สิทธิของผูบริโภค 2 ขอสุดทาย คือสิทธิท่ีจะไดรับสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และสิทธิท่ีจะอยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีสะอาดนั้น จะแตกตางกับสิทธิอ่ืนๆ เพราะ             
จะไมใชสิทธิของผูบริโภคในการซ้ือขายสินคา แตจะเปนสิทธิท่ีผูบริโภคในฐานะพลเมืองของ
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ประเทศพึงไดรับ จะเห็นไดวาสิทธิของผูบริโภคตาม ICOU นั้น จะครอบคลุมหลายมิติมากกวาสิทธิ
เดิม 4 ประการ ซ่ึงเนนเพียงสิทธิของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการเลือกซ้ือและบริโภคสินคา นับวาเปนอีก
กาวหนึ่งของการขยายกรอบของสิทธิของผูบริโภค 

3) ชวงหลังยุคแหงการแทรกแซงโดยภาครัฐ (post-interventionist) 
 ปรัชญาในการคุมครองผูบริโภคท่ีเนนบทบาทของภาครัฐไดรับการตอตานอยางมาก

จากกลุม “เศรษฐศาสตรใหม” ท่ีคัดคานการแทรกแซงของรัฐ กลุมดังกลาวมีความเห็นวา มาตรการ
ท่ีรัฐใชในการคุมครองผูบริโภคมีลักษณะท่ีเปนการแทรกแซงการดําเนินธุรกิจมากกวาการกํากับ
ดูแล ทําใหธุรกิจไมมีความคลองตัว แนวความคิดดังกลาวจะเปนไปตามกระแสหลักของการปฏิรูป
การกํากับดูแลเพื่อลดบทบาทของภาครัฐ (deregulation) ท่ีเร่ิมเปนท่ีแพรหลายในชวงเวลานั้น 

 การเปล่ียนแปลงของปรัชญาในการคุมครองผูบริโภคท่ีคัดคานการแทรกแซงของรัฐ 
มิ ได ทํ า ให มีการ เป ล่ี ยนแปลงกฎหมาย คุ มครอง ผู บ ริโภคแตอย า ง ใด  ซ่ึ ง ช้ี ให เห็นว า                        
กลุมเศรษฐศาสตรใหมนี้ มิไดคนคานบทบาทของรัฐในการคุมครองผูบริโภค เพียงแตตําหนิวา              
รัฐมีบทบาทมากเกินไป ทําใหการคุมครองผูบริโภคไมมีประสิทธิผล ท้ังนี้ดังกลาวมีความเห็นวา
แนวทางการคุมครองผูบริโภคท่ีดีตองใหท้ังผูประกอบการและผูบริโภคมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมของผูประกอบการในกระบวนการคุมครองผูบริโภคน้ัน อาจอยูใน
รูปแบบของการกํากับดูแล (Self-regulation) โดยความสมัครใจ เชนการท่ีผูผลิตจัดต้ังหนวยทดสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาท่ีผลิต การรับรองคุณภาพสินคา (Warranty) หรือการจัดต้ัง
หนวยรับคําฟองรองของลูกคาโดยหนวยงานอิสระ (ombudsperson) ถาหนวยงานรับฟองรอง
ดังกลาวสามารถกําหนดคาชดเชยความเสียหายแกผูบริโภคไดอยางยุติธรรม และ ไดรับความ
ยอมรับจากกลุมผูบริโภคแลวจะเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของรัฐในการคุมครองผูบริโภคได            
แตท่ีสําคัญกวานั้นก็คือ การกํากับดูแล23 
 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดิภาพสัตว 
 ในแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตวไดมีความสนใจมากข้ึนในสังคมมนุษยท่ีรับรูถึง
ความทุกขทรมานโดยท่ีมนุษย ตองหยุดยั้งการทารุณกรรมสัตวจึงเกิด “ปฎิญญาสากลวาดวยสวัสดิ
ภาพสัตว” ข้ึน ปฎิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว คือ ขอตกลงในหมูประชาชนและประเทศตางๆ 
ท่ียอมรับวา สัตวเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรูสึกและสามารถรับรูถึงความทุกขทรมานโดยท่ีมนุษย             
“ในฐานะมนุษยผูมีความรักความเมตตา” จําเปนตองใสใจสวัสดิภาพสัตว และหยุดยั้งการทารุณ
กรรมสัตวตลอดไป ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว (UDAW) เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล            
                                                 
 23  สุธีร  ศุภนิตย.  (2541).  การคุมครองผูบริโภค.  หนา  3-5. 
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ซ่ึงไมมีขอผูกมัด เปนชุดของหลักการทั่วไปท่ียอมรับวาสัตวเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรูสึกและเราควร
รวมกันดูแลหลักการเหลานี้จุดประสงคของหลักการนี้ เพื่อใหรัฐบาลมีการพัฒนากฎหมายในการ
คุมครองสัตวและเพิ่มการรับรูในการใหความสําคัญตอสัตว และสวัสดิภาพสัตวไปท่ัวโลกปฏิญญา
สากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว (UDAW) อางถึงสวัสดิภาพของสัตวท่ีมีความรูสึก สัตวท่ีมีความรูสึก 
คือความสามารถในการรับรูความเจ็บปวด ความหดหู ความทุกขทรมาน และความยินดี ผลการวิจัย
แสดงวาสัตวมีกระดูกสันหลังท้ังหมด และปลาหมึกยักษเปนสัตวท่ีมีความรูสึก อยางไรก็ตาม ยังมี
การคนควาตอไปอยางไมหยุดยั้งขณะน้ียังไมมีการยอมรับอยางเปนสากลวาสวัสดิภาพสัตวมี
ความสําคัญ ไมวาจะเปนการคนพบทางดานวิทยาศาสตรเร่ืองท่ีสัตวมีความรูสึกหรือการตระหนัก
ถึงความเกี่ยวโยงในเร่ืองการพัฒนาระหวางสวัสดิภาพสัตวและสวัสดิภาพมนุษย สวัสดิภาพสัตว
เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับกลยุทธในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตวเปนสวนสําคัญของความพยายามระหวาง
ประเทศในการรับมือกับประเด็นท่ีเกี่ยวกับความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม และสุขภาพของมนุษย
ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตวเปนตัวแทนของเกณฑมาตรฐานโลกสําหรับรัฐบาล โดยมี
เปาหมายสําหรับนําไปปฏิบัติ หรือปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวในประเทศของตน ส่ิงนี้
นําไปสูความพยายามระดับประเทศในการปรับปรุงอาหารเพ่ือความปลอดภัย สรางสรรคระบบการ
ทําฟารมแบบยั่งยืน และสงเสริมสวัสดิภาพสัตวท่ีดีในเขตแดนของตนสมาคมสัตวแพทย และ
องคกรรัฐบาลระหวางประเทศไดรับการเสนอใหมีโอกาสในการมีบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนด
อนาคตของสวัสดิภาพสัตวในระดับโลก โดยการสนับสนุนความกาวหนาของปฏิญญาสากลวาดวย
สวัสดิภาพสัตว ขณะน้ีมีจํานวนองคกรท่ีสนับสนุนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงองคกรโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (OIE) รัฐบาลสมาคมสัตวแพทย และองคกรรัฐบาลระหวางประเทศ สัตวแข็งแรง
หรือไม สัตวมีความสุขหรือไม สัตวสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไดหรือไม เหลานี้เปน
ขอสังเกตทางดานสวัสดิภาพสัตวท่ีไดเติบโตข้ึนเร่ือยๆ มีหลัก เชน อิสรภาพ 5 ประการ 1 ท่ีใชใน
การวัดกันท่ัวโลกองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) กลาวไววา “ในการใชสัตวจะตอง
มีความรับผิดชอบทางดานจริยธรรม เพื่อใหม่ันใจวาสัตวนั้นมีสวัสดิภาพในขอบเขตสูงสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได” (OIE International Animal Health Code พ.ศ. 2549) ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพ
สัตวแสดงถึงความรับผิดชอบเหลานี้ และสงเสริมใหรัฐบาลใหความสําคัญของสัตวภายในอาณา
บริเวณของตน 

ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว มีความหมายตอสัตวมีผลทําใหสถานะของ         
สวัสดิภาพสัตวเปนประเด็นสําคัญของโลก และ ดังนั้นสงเสริมใหรัฐบาลนานาประเทศท่ัวโลกหัน
มาใหความสําคัญตอสวัสดิภาพสัตวในประเทศตนเองมากยิ่งข้ึน โดยริเร่ิมกอต้ังกฎหมายและ
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กําหนดมาตรฐานวาดวยสวัสดิภาพสัตว หรือมีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูแลวใหดี
ยิ่งข้ึน ตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพสัตวในฐานะท่ีเปนปจจัยหลักในการกําหนดนโยบาย
ทางดานมนุษยธรรมและส่ิงแวดลอม สงเสริมใหอุตสาหกรรมตางๆ หันมาใหความสําคัญตอ สวัสดิ
ภาพสัตวมากข้ึน โดยรวมเร่ืองสวัสดิภาพสัตวเขาในการพิจารณากําหนดนโยบายและการนําไป
ปฏิบัติ คนจะเห็นความสําคัญและดูแลเอาใจใสสัตวและสวัสดิภาพสัตวมากข้ึนการประชุมระหวาง
รัฐบาลทางดานสวัสดิภาพสัตว ท่ีกรุงมะนิลา  มี รัฐบาลเขารวมประชุม  จาก  19 ประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในฐานะผูสังเกตการณ คณะกรรมาธิการยุโรปและไซปน โดยเนื้อหาหลักของ
ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว ไดรับการลงมติยอมรับท่ีนี่ มีการจัดต้ังคณะกรรมการรัฐบาล
อํานวยการโครงการปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว จากประเทศคอสตาริกา เคนยา 
สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย และฟลิปปนส ท่ีจะเปนผูนําในภูมิภาคของตนปฏิญญาสากลวาดวย สวัสดิ
ภาพสัตวมีเปาหมายรวมกันท่ีผูสนับสนุนทางดานสวัสดิภาพสัตวท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได จํานวน
ขององคกรทางดานสวัสดิภาพสัตวมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ทั่วโลกไดลงช่ือสนับสนุนสัตวมีบทบาท
สําคัญมากในชีวิต ประชากรมากกวาหนึ่งพันลานพึ่งพาสัตวเพื่อการดํารงชีพ มนุษยนับลานเล้ียง
สัตวไวเปนเพื่อน ผูคนใชสัตวเปนอาหาร สัตวปาชวยรักษาระบบนิเวศนการเปล่ียนแปลงในดานดี
สําหรับสัตวจะตามมาดวยการยอมรับเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวหมายถึง
การปรับปรุงสวัสดิภาพของมนุษยดวย การลดความเจ็บปวดท่ีมนุษยทําตอสัตวชวยใหเรามี
สัมพันธภาพตอสัตวท่ีดีข้ึนปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว เปนตัวแทนของการเร่ิมตน
ความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตวคุมครองสัตวทุกชนิด ไมใชแคหมา แมว หรือ สุนัขจรจัด             
ยังรวมไปถึงสัตวเลือดอุนทุกชนิด สัตวเล้ือยคลาน สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวน้ํา สัตวปก และแมลง 
ไมวาจะเล้ียงเพื่อเปนเพื่อน เพ่ือการบริโภค เพ่ือการทดลอง เพ่ือการแสดง เพ่ือการใชงาน หรือเพื่อ
การอยางอ่ืน ภายใตการดูแลของคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
เปดโอกาสใหองคกรเอกชนที่มีจุดประสงคเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตวเขารวมดวย และมีผลบังคับใชกับทุกคน ไมวาจะเปนเจาของสัตวหรือไมก็ตาม และยังข้ึน
ทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว เพื่อกํากับดูแลและใหความชวยเหลือสถานสงเคราะหสัตวตางๆ             
ในบานเมืองเรา มีการจัดต้ังกองทุนปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวซ่ึงมิไดมาจาก
งบประมาณแผนดินเพียงอยางเดียว โดยจะใหผูประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวจายเงินคาธรรมเนียม
บํารุงกองทุนดวย หามการทารุณกรรมสัตว ไดแก  

1) การเฆ่ียน ทุบตี ฟน แทง เผา ลวก หรือกระทําการอ่ืนใดในลักษณะท่ีไดรับทุกข
เวทนา ซ่ึงมีผลทําใหสัตวเจ็บปวดหรือพิการหรือตาย 
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2) ใชสัตวทํางานจนเกินสมควร หรือใชในการกระทําผิดกฎหมาย หรือใชทํางานอันไม
เหมาะสมแกประเภท ชนิด และสภาพของสัตว หรือใชสัตวทํางานเม่ือสัตวนั้นเจ็บปวย ชราออนอายุ 
ใกลคลอดหรือพิการ 

3) ใชยา หรือสารพิษ หรือสารอันตราย เพื่อใหสัตวไดรับอันตราย หรือความทุกข
ทรมาน หรือตาย 

4) ใชพาหนะท่ีไมเหมาะสมแกการขนสงหรือเคล่ือนยายสัตว ทําใหสัตวไดรับความ
ทุกขทรมาน บาดเจ็บหรือตาย 

5) เล้ียงหรือกักขังสัตวในท่ีคับแคบทําใหสัตวไดรับความทุกขทรมานบาดเจ็บ หรือตาย 
6) นําสัตวท่ีเปนอริกันไวในท่ีเดียวกัน 
7) พรากแมและลูกสัตวท่ียังไมหยานม เวนแตมีเหตุอันสมควร 
8) ทอดท้ิงสัตวเพื่อใหพนภาระ หรือหนาท่ีดูแล 
9) ทําใหสัตวไดรับความทุกขทรมาน หรือตายจากการอดอยาก ขาดอาหาร น้ํา หรือ 

การพักผอน 
10) เจาของหรือผูครอบครองสัตวไมดูแลรักษาเม่ือสัตวเจ็บปวย 
11) กระทําการใดๆ ใหสัตวเสียรูปรางหรือพิการ โดยไมจําเปน 
12) นําสัตวมาตอสู หรือประลองกําลังกัน เวนแตจะไดรับอนุญาต 
13) ฆา หรือทํารายสัตว โดยลุแกโทสะ 
14) พันธนาการสัตวเปนเวลานานเกินความจําเปน หรือดวยเคร่ืองพันธนาการท่ี                  

ไมเหมาะสม 
15) ใชสัตวเลือดอุนท่ียังมีชีวิตอยูเปนเหยื่อ หรือเปนอาหารสัตวอ่ืน 
16) บริโภคสัตวขณะท่ียังมีชีวิตอยู 
17) สังวาส หรือใชสัตวประกอบกามกิจ 
18) กระทําการอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ยกเวน 

(1) การตัดหู หาง ขน เขา งา เล็บ การตอนสัตว และการทําเคร่ืองหมายท่ีตัวสัตว
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(2) การฆาหรือการทําลายสัตว โดยพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(3) การเล้ียงและการใชสัตวทดลองตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การควบคุมผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว กําหนดใหมีการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว ซ่ึงสามารถพักใชและเพิกถอนได สงเสริมมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว สวัสดิภาพ
สัตว  ( Animal welfare) นั้ น เปน ท่ี รู จั กกั นดี ท่ั ว โลก  เ ที ยบกับคนก็ ค งจะคล า ยกั บ คํ าว า                        
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“สิทธิมนุษยชน” นั้นเอง หลักสวัสดิภาพสัตวท่ียึดถือกันท่ัวโลกมีเพียง 5 ประการ อันไดแก 
ปราศจากความหิวและกระหาย ปราศจากความไมสบาย ไมปลอดภัย ปราศจากความเจ็บปวด            
การถูกทําราย และโรคภัยไขเจ็บปราศจากการควบคุมมิใหแสดงพฤติกรรมไดตามธรรมชาติ
ปราศจากความกลัวและความเครียดจะเห็นไดวาเปนความหมายท่ีคอนขางกวาง และไมชัดเจนตอ
การปฏิบัติ พระราชบัญญัตินี้จึงตองทํามาตรฐานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวโดยละเอียด
นั่นเองวิธีการปฏิบัติตอสัตวเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอสัตวและมนุษยดวย สวัสดิภาพสัตวเกี่ยวของ
กับท้ังทางรางกายและจิตใจของสัตว ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญเปนพิเศษตอสัตวท่ีมีความรูสึก              
ซ่ึงไดแกสัตวท่ีสามารถ มีความรูสึก รวมท้ังมีความทุกขทรมาน ท้ังนี้ เนื่องจากมีหลักฐาน                    
ทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงถึงการมีความรูสึกของสัตวท้ังหลายทั้งท่ีมีกระดูกสันหลังและไมมี             
กระดูก สันหลัง ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตวจะกอใหเกิดประโยชนแกสัตวรวมท้ังผูคนและ
ส่ิงแวดลอมไดเชนเดียวกัน นับวาเปนประโยชนท่ีมีความสําคัญตอสมาชิกของสหประชาชาติและ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals) ดวย 
โดยประกอบดวยประโยชนดานตางๆ ดังนี้สุขภาพมนุษย เพราะการดูแลสัตวเปนอยางดี จะชวยลด
ความเส่ียงในการนําเช้ือโรคไปสูมนุษย และอาหารท่ีเปนพิษ สายสัมพันธระหวางมนุษยและสัตวยัง
มีผลตอการรักษาโรคดวยการพัฒนาทางสังคม เพราะทัศนคติและพฤติกรรมของผูคนท่ีมีตอสัตวจะ
ทับซอนอยูกับทัศนคติและพฤติกรรมของคนท่ีมีตอกันและกันดวยการลดความยากจนและความ 
อดอยาก เพราะการดูแลสัตวท้ังหลายอยางถูกตองเหมาะสม จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิต และชวยผูเล้ียงสัตวมีอาหารให กับตนเอง พรอมท้ังครอบครัวและชุมชนการจัดการภัยพิบัติ
เพราะสัตวท้ังหลายมีความสําคัญตอชีวิตและการดํารงชีพของมนุษย และจะตองนํามาพิจารณา
ประกอบในการเตรียมพรอมและการแกไขปญหาภัยพิบัติการรักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืนเพราะ
ความรับผิดชอบในการจัดการสัตวจะมีผลกระทบตอการใชท่ีดิน การเปล่ียนแปลงของอากาศ
มลภาวะ การจัดหาน้ํา การอนุรักษถ่ินอาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังนี้เพื่อจะได
ปรับปรุงใหดีข้ึน 

วิธีการปฏิบัติตอสัตวเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอสัตวและมนุษยดวย ซ่ึงเร่ืองนี้เปนสวน
หนึ่งของความเขาใจอยางกวางขวางเกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย แต
ปรากฏยังไมมีการรับรองอยางเปนทางการในระดับโลกถึงความสําคัญของสวัสดิภาพสัตวดังนั้นจึง
นาจะถึงเวลาท่ีจะตองมีการแกไขเร่ืองนี้ เนื่องจากการมีปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตวจะชวย
สงเสริมใหรัฐบาลของประเทศตางๆ และหนวยงานแหงรัฐท่ัวโลกไดดําเนินการเพี่อสรางประโยชน
ตอสัตว มนุษย และส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนประโยชนท่ีสําคัญตอสมาชิกของสหประชาชาติและ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals) ดวย
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นับวาสัตวท้ังหลายมีบทบาทสําคัญยิ่งตอชีวิตมนุษยท่ัวโลกเพราะประชากรของโลกเกือบคร่ึงหนึ่ง
ผูกพันอยูกับการเกษตรและการเล้ียงสัตวซ่ึงมีความสําคัญเนื่องจากเปนแหลงอาหาร แรงงานและ
รายได คนเปนจํานวนลานๆ ท่ีมีสัตวเปนเพ่ือนและมีโอกาสไดช่ืนชมชีวิตสัตวปาซ่ึงเปนการ
สงเสริมท้ังสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต จากประวัติศาสตรท่ัวโลกท่ีผานมาจะเห็นวามนุษยมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับโลกของส่ิงมีชีวิต และคนจํานวนมากรูสึกมีความผูกพันโดยธรรมชาติ
กับสัตวอ่ืนๆ แมแตคนในเมืองใหญ ซ่ึงมักจะไมคอยไดเห็นสัตวมากนัก ก็ยังไดรับประโยชนจาก
ผลผลิตของสัตวและจากความหลากหลายทางชีวภาพในเกือบทุกประเทศจะมีประเพณีทาง
วัฒนธรรมในเร่ืองการปฏิบัติของมนุษยท่ีมีตอสัตว รวมถึงคําส่ังสอนทางศาสนา ซ่ึงแสดงวาสัตว
ท้ังหลายมีความสําคัญตอมนุษยเสมอมาปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว ขอตกลงในหมู
ประชาชนและประเทศตางๆ ท่ียอมรับวา สัตวเปนส่ิงมีชีวิตท่ีความรูสึก และสามารถรับรูถึงความ
ทุกขทรมาน โดยท่ีเรา “ในฐานะมนุษยผูมีความรักความเมตตา” จําเปนตองใสใจสวัสดิภาพสัตว
และหยุดยั้งการทารุณกรรมสัตว ตลอดไปมนุษยไมอาจมีความสงบสุขได จนกวาจะมีความ                
เห็นอกเห็นใจเผ่ือแผไปยังส่ิงมีชีวิตอ่ืนท้ังหลาย “คํากลาวของ ALBERT SCHWEITZER” 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว ขอตกลงในหมูประชาชนและประเทศตางๆ                
ท่ียอมรับวา สัตวเปนส่ิงมีชีวิตท่ีความรูสึก และสามารถรับรูถึงความทุกขทรมาน โดยท่ีเรา                  
“ในฐานะมนุษยผูมีความรักความเมตตา” จําเปนตองใสใจสวัสดิภาพสัตวและหยุดยั้งการทารุณ
กรรมสัตว ตลอดไป  

สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) สวัสดิภาพของสัตวเกี่ยวของกับความเปนอยูท่ีดี
ทางดานรางกายและจิตใจของสัตวและเกี่ยวของกับการพิจารณาวิธีการวิวัฒนาการของสัตวและ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของสัตวท้ังหลาย เปนการบรรยายถึงสภาพของสัตวและผลกระทบอัน
เกิดจากการดูแลหรือการปฏิบัติตอสัตวอยางไมถูกตองความสําคัญของสวัสดิภาพสัตวนับวาเปน             
ท่ีตระหนักกันเปนอยางดีอยูแลว จะเห็นไดจากการเนนย้ําในบทบัญญัติทางศาสนาท่ีมีอยูมากมาย
และนักปรัชญาทางดานศีลธรรมจํานวนมาก รวมท้ังนักวิทยาศาสตรทางการเมือง ผูเช่ียวชาญ
ทางดานกฎหมายและนักเศรษฐศาสตรตางก็เห็นพองดวย งานทางดานวิทยาศาสตรมีสวนอยาง
สําคัญตอความเขาใจของเราเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวและ ความจําเปนในการดูแลสัตวจะเปนเร่ืองท่ีมี
หลักฐานในตัวเองโดยพิจารณาจากขอบเขตท่ีมนุษยตองพึ่งพาอาศัยสัตวเพื่อเปนอาหาร เพื่อการ
ดํารงชีพ และเพื่อเหตุผลทางดานวัฒนธรรมและจิตวิทยา รวมถึงหนาท่ีทางดานศีลธรรมของมนุษย
ท่ีจะตองปกปองสัตวท่ีอยูภายใตการดูแลของตน ซ่ึงสวนใหญจะเห็นไดจากหลักการ “จงดูแลสัตว
ของทาน แลวสัตวของทานจะดูแลทานเอง” อยางไรก็ตาม มนุษยมักจะไมยอมรับหรือไมวางแผน
เพื่อโอกาสตางๆดังกลาว และมนุษยยังไมสามารถดูแลสัตวท้ังหลายในยามวิกฤตในกรณีมีเวลาและ
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ทรัพยากรอยางจํากัดและมีความจําเปนเรงดวนอยางอ่ืนท่ีจะตองกระทํากอน ดังนั้นบางคร้ังจึงจงใจ
ปฏิบัติตอสัตวอยางไมถูกตอง บางคร้ังมีการละเลยเพราะความจําเปนเรงดวนอยางอ่ืน บางคร้ังเกิด
จากการขาดแคลนขอมูล และบางคร้ังก็เปนเพราะการขาดแคลนทรัพยากรหรือการเตรียมการท่ีดี
การจะใหความสนใจสวัสดิภาพสัตวอยางจริงจังจะตองมีความเขาใจถึงความตองการของสัตวแตละ
ประเภท การสงเสริมการดูแลและการลดการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมใหนอยลง ซ่ึงเร่ืองนี้ไมได
หมายความวาบุคคลใดหรือประเทศใดๆ จะใหสิทธิแกสัตวหรือยกระดับสถานะของสัตวใหเหนือ
มนุษยแตอยางใด แตหมายถึงการท่ีเราถามคําถามตางๆ ท่ีสําคัญมากข้ึนตอมนุษยจํานวนลานๆคน
ท่ัวโลก เกี่ยวกับการกระทําของเราท่ีมีผลตอสัตวและวิธีการที่เราจะสามารถลดความทุกขทรมาน
ของสัตวลงได องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (TheWorld Organization for Animal 
Health–OIE) กลาวไววา “ในการใชสัตวจะตองมีความรับผิดชอบทางดานจริยธรรมเพ่ือใหม่ันใจวา 
สัตวนั้นมีสวัสดิภาพในขอบเขตสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได” 

ความรูสึกของสัตว (Animal Sentience) ความรูสึกคือความสามารถในการรับรูความ
เจ็บปวด ความทุกขทรมาน และความช่ืนชมยินดี ในขณะท่ีการถกเถียงเกี่ยวกับความรูสึกบางคร้ัง
อาจรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ เชน ความรูความเขาใจท่ีซับซอนและสติสัมปชัญญะ แตประเด็นตางๆ
เหลานี้ไมไดเกี่ยวของมากนักกับการบงบอกวาสัตวชนิดใดไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากการดูแล
หรือการปฏิบัติท่ีไมถูกตองดังจะเห็นไดจากนักปรัชญาทางดานศีลธรรมคือ Jeremy Bentham ท่ีได
กลาวไวเกี่ยวกับสัตวท้ังหลายใน พ.ศ. 2532 วา “ปญหาไมใชวา สัตวสามารถใหเหตุผลไดหรือไม 
หรือ สัตวสามารถพูดไดหรือไม แตถามวา สัตวสามารถรูสึกทุกขทรมานไดหรือไม” การใหคํา
นิยามความรูสึกวาเปนความสามารถท่ีจะรูสึกทุกขทรมานและความรูสึกอ่ืนๆ ไดกลายเปนวิธีท่ี            
นักปรัชญานักวิทยาศาสตรและรัฐบาลท้ังหลายนํามาใช 

ประเภทของความทุกขทรมานไดแก ความหิวโหย ความกระหาย ความไมสบาย             
ความเจ็บปวด ความคับของใจ ความกลัว และความเปนทุกข ซ่ึงเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักการ 
“อิสรภาพ 5 ประการ” นอกจากนั้น ขอมูลทางดานวิทยาศาสตรท่ีมีอยู สวนมากมักจะเกี่ยวของ 

กับความหิวโหย ความกระหาย และความเจ็บปวดซ่ึงแสดงใหเห็นวาสัตวมีกระดูกสัน
หลังท้ังหมดและสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังบางสวนมีความคลายคลึงกับมนุษยและสัตวเล้ียงลูกดวย
นมอ่ืนๆ คือมีปฏิกิริยาตอการขาดแคลนอาหารหรือน้ําและตอส่ิงกระตุนท่ีไมนาช่ืนชม เพราะ                 
มีประสาทรับความรูสึกและกระบวนการทํางานท่ีคลายคลึงกันอยูภายในระบบประสาทสวนกลาง 
อันแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงนับวา                   
เปนหลักฐานเดนชัดวาสัตวเหลานี้มีความรูสึก และแสดงวาอยางนอยก็มีกระบวนการทางจิต
บางอยางเทียบเทากับกระบวนการทางจิตของมนุษยและสัตวเล้ียงลูกดวยนมอ่ืนๆ ในกลุมสัตวท่ี          
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ไมมีกระดูกสันหลังหลักฐานท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับความรูสึกจะอยูในสวนหัวไปยังหาง เชน ปลาหมึก
ยักษและสายพันธุสัตวท่ีใกลเคียงกันโดยจะมีสมองใหญท่ีสุดในกลุมสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง
ท้ังหลาย โดยมีรูปแบบการจัดองคกรท่ีซับซอนคลายคลึงกับสมองสวนนอก (Cerebral Cortex) ของ
สัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 

และมีกระบวนการที่แสดงใหเห็นวา สามารถมีความรูสึกเจ็บปวดได รัฐบาลตางๆ             
ใหความสําคัญกับหลักฐานนี้อยางจริงจัง ตัวอยางเชน รัฐบาลของสหราชอาณาจักรไดเปล่ียนแปลง
ระเบียบขอบังคับสําหรับการทดลองในหองทดลองท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวด ความทุกขหรือความ
ทรมานแกสัตว ท้ังนี้ก็เพื่อปกปองปลาหมึกยักษและสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ นับวาเปนสาขา
งานวิจัยและความรูท่ีเขมขนเกี่ยวกับความรูสึกของสัตวสายพันธุตางๆ เปนงานวิจัยและความรูท่ีจะ
กาวหนาตอไป 

2.3.1  การคํานึงถึงความรูสึกของสัตว (Animal Sentience Matters) 
ความเขาใจท่ีวาสัตวท้ังหลายมีความรูสึกมีความสามารถรับรูถึงความทุกขทรมาน

นําไปสูความรับผิดชอบวาเราควรปฏิบัติตอสัตวอยางไรตัวอยางเชน วิธีปฏิบัติปกติในการทําฟารม
เล้ียงสัตวคือการเขมงวดในการใหอาหารแกสุกรตัวเมียเพื่อไมใหสุกรอวนเกินไป ซ่ึงเคยคิดกันวา
สุกรจะเคยชินกับการเขมงวดนี้ อยางไรก็ตาม นักวิจัยในเมืองเอดินเบอรก ไดฝกสุกรท่ีไดรับอาหาร
ในระดับมาตรฐานใหดันแผนกระดานใหเดินเครื่องสงอาหารสวนเกิน จะเห็นวาสุกรดัน                    
แผนกระดานเปนรอยๆ คร้ังในการทดสอบส้ันๆ ในชวงเวลาหน่ึงเวลาใดของวัน นับวาเปน
หลักฐานท่ีสําคัญทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงใหเห็นวาสุกรตัวเมียไดรับความทุกขทรมานอยางตอเนื่อง
จากความหิวโหยอยางมากตลอดเวลา 16 สัปดาหท่ีตั้งทอง ท่ีเลวรายไปกวานั้นก็คือสุกรดังกลาวจะ
ถูกขังไวในคอกแมสุกรอุมทองของแตละตัวที่เล็กมาก ซ่ึงไมอาจขยับหรือแมแตหมุนตัวไดเลย             
ทําใหมีพฤติกรรมท่ีหงุดหงิดและเกิดความเครียดอยางรุนแรง ขอสรุปท้ังหลายเหลานี้เปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวาง 

และนําไปสูการเร่ิมยกเลิกการใชคอกแมสุกรในสหราชอาณาจักรเพราะไดเห็นพอง
ตองกันวาการหามไมใหสัตวท่ีหิวโหยเท่ียวเสาะหาอาหารเปนส่ิงท่ียอมรับไมได การใชกรงสําหรับ
ขังสัตวตั้งครรภในประเทศสหภาพยุโรปอ่ืนๆ และประเทศตางๆ กําลังจะถูกยกเลิกไป และประสบ
ผลสําเร็จในการกลับไปใชวิธีการเล้ียงสัตวโดยการอยูรวมกันเปนกลุมแทนการดูแลสัตวและการลด
ความทุกขทรมานในสัตวท่ีมีความรูสึกกอใหเกิดประโยชนไมเฉพาะแกสัตวเทานั้น แตยังเปน
ประโยชนตอผูคนและส่ิงแวดลอม  
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2.3.2  สุขภาพของมนุษยและสวัสดิภาพสัตว (Human Health and Animal Welfare) 
การปฏิบัติท่ีไมถูกตองหรือการละเลยสัตวในหลายๆ ดานกอใหเกิดปญหาตางๆ               

ตอสุขภาพของมนุษย ในทางตรงกันขาม การดูแลสัตวสามารถลดความเส่ียงและเพิ่มประโยชน
ใหกับมนุษยได ปญหาเรงดวนท่ีสุดก็คือปญหาเกี่ยวกับเช้ือโรคท่ีสามารถติดตอระหวางสัตวและ
มนุษยได เช้ือโรคตางๆ ดังกลาวบางชนิดมีมาชานานเชน โรคพิษสุนัขบา ซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิต
สัตวปา สุนัข และมนุษยโรคอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ ไดแก bovine spongiform encephalopathy 
หรือท่ีรูจักกันในชื่อโรควัวบา อยางไรก็ตามยังมีโรคอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนใหมซํ้าอีก และหนึ่งในโรค
ดังกลาวนับวามีอันตรายมากข้ึนตอท้ังสัตวและมนุษยท่ัวโลกยิ่งกวาโรคใดๆ ก็คือโรคไขหวัดนกวิธี
ปองกันและการปฏิบัติตอสัตวท่ีดีข้ึนในแตละกรณี จะชวยลดความเส่ียงจากโรคเหลานี้ นั่นก็คือ 
การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว และมนุษยใหดีข้ึน ในแตละปโรคพิษสุนัขบาคราชีวิตผูคนไปกวา 
55,000 คน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากถูกสุนัขกัด แตความพยายามในการควบคุมสุนัขก็มักจะเปนไป
อยางไมมีเมตตาและไมไดผล เชนการยิงใหตายเปนตน ตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมาเอ็นจีโอ ช่ือ 
Help in Suffering ทํางานในเมืองชัยปุระ ของประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนเมืองท่ีสุนัขไดรับการยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของชุมชน โดยสุนัขกวารอยละ 50 ในพ้ืนท่ี 8 กม. 14 กม. ไดรับการจับขังดวยวิธีท่ี
เปนไปดวยความเมตตาและไดรับการทําหมัน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนจะถูกปลอยตัว
ไป ซ่ึงไมเพียงแตเกิดประโยชนแกสุนัขเทานั้น แตมีรายงานกรณีของมนุษยท่ีปวยดวยโรคนี้ใน
โรงพยาบาลลดลงจาก 10 รายใน พ.ศ. 2536 จนไมมีอีกเลยใน พ.ศ. 2545 และแตขณะเดียวกันกลับมี
ผูปวยดวยโรคนี้เพิ่มมากข้ึนในพื้นท่ีนอกเขตดังกลาว จะเห็นไดวาการเอาใจใสตอความตองการของ
สัตว จะนําไปสูผลลัพธเชิงบวกตอท้ังสัตวเองและมนุษยท่ีเกี่ยวของท้ังหลาย 
 การดูแลสัตวยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทําใหอาหารมีความปลอดภัย อาหารเปนพิษ
นับวาเปนปญหายิ่งใหญในเกือบทุกประเทศ ตัวอยางเชน ในแตละป คนอเมริกัน 76 ลานคน            
จะติดเช้ือจากกรณีอาหารเปนพิษ และ 5,000 คน จะเสียชีวิตจากกรณีดังกลาว แหลงการติดเช้ือท่ี
สําคัญแหลงหนึ่งคือผลผลิตจากสัตวและผลกระทบท่ีสําคัญก็มาจากวิธีการดูแลสัตวในฟารมนั่นเอง 
สําหรับเช้ือ E.coli นั้นเสนทางการติดตอท่ีสําคัญในมนุษยคือเนื้อท่ีปนเปอนมูลสัตว ซ่ึงการจะเกิด
ผลกระทบเหลานี้หรือไม ข้ึนอยูกับการดูแลสัตววาไดรับการรักษาความสะอาด มีท่ีหลับนอนท่ีแหง
สนิท และไดรับการเล้ียงดูท่ีไมแออัด(เพราะอาจมีการสัมผัสกับมูลของกันและกันได) และไดรับ
การกํากับดูแลอยางดีในสถานท่ีฆาสัตวหรือไม ในทํานองเดียวกัน คนจํานวนมากอาจจะติดเช้ือ 
salmonella จากเปด  ไก  และไข  เปด  ไก  และไข  มีโอกาสติดเช้ือไดจากการจัดการ  ดังนั้น
กระบวนการใหไกตัวเมียอดอาหารโดยกระตุนดวยไฟฟานําไปสูการออกไขใหมอีกนั้น การผลัดขน
แบบถูกบังคับ นับวาเปนส่ิงผิดกฎหมายในบางประเทศ แตถูกกฎหมายในอีกหลายประเทศซ่ึงจะทํา
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ใหมีการติดเช้ือในไขของสัตวเหลานี้เพ่ิมมากข้ึนการปฏิสัมพันธกับสัตวในเชิงบวกจะชวยสงเสริม
สุขภาพของมนุษยดานอ่ืนๆ ดวย การมีสัตวเล้ียงนับวาเปนผลดีตอผูปวยบางคนท่ีพักฟนอยูใน
โรงพยาบาล ตัวอยางเชน ชวยทําใหมีการลดการใชยา ลดความรุนแรง และลดความพยายามในการ
ฆาตัวตายในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตเปนตน จะเห็นวาถาผูสูงอายุไดเปนเจาของสุนัขหรือ
แมวจะมีความเครียดลดลง นอกจากนั้น สัตวเล้ียงอาจมีอิทธิพลเชิงบวกตอพัฒนาการของเด็ก              
การปฏิสัมพันธกับสัตวนับวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการศึกษาของมนุษยดวย 

2.3.3  การพัฒนาทางสังคมและสวัสดิภาพสัตว (Social Development and Animal welfare) 
ทัศนคติและพฤติกรรมตอสัตวนับวาเปนแนวทางสําคัญของพัฒนาการของบุคคล 

สังคมและศีลธรรม ท้ังนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมแตกตางจากทัศนคติและพฤติการณของคนท่ีมี
ตอกันและกัน แตคาบเกี่ยวซ่ึงกันและกันซ่ึงนักปรัชญาท้ังหลายทราบดีมาอยางนอย 200 ป มาจนถึง
ทุกวันนี้  ผูนําบางคนท่ีใหความสําคัญในประเด็นนี้ไดแก  มหาตมะคานธี  ซ่ึงกลาวไวว า                    
“ความยิ่งใหญและความกาวหนาทางศีลธรรมของชาติสามารถตัดสินไดจากวิธีการที่ปฏิบัติตอสัตว
ท้ังหลาย” 

การเพิ่มความสนใจในเร่ืองนี้กอใหเกิดประโยชนทั้งท่ีเปนรูปธรรม และการมองโลกใน
แงดีโดยท่ัวไปวาจะกอใหเกิดความกาวหนา ตัวอยางเชน เปนเร่ืองท่ีเห็นไดชัดเจนวาถาเปดโอกาส
ใหนักโทษมีปฏิสัมพันธกับสัตวอาจลดอัตราการกลับไปทําความผิดใหมหลังจากการปลอยตัวและ
หลายประเทศกําลังนําโครงการดังกลาวมาใช นอกจากนั้น ยังมีความเขาใจเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับความ
เช่ือมโยงระหวางการทารุณสัตวและความรุนแรงระหวางมนุษย 

ดังนั้นผูชายบางคนจะกาวราวตอผูหญิงและสัตวเล้ียงของตน และผูหญิงดังกลาวมัก
ยินดีท่ีจะไปอยูบานพักฉุกเฉินเพื่อยุติความรุนแรงถาไดมีการจัดหาที่พักอาศัยใหแกสัตวเล้ียงของตน
กลาวโดยท่ัวไป จะเห็นวาประเด็นตางๆเหลานี้ เปนตัวเรงใหมีการยอมรับคุณคาของการศึกษา
ทางดานมนุษยธรรมมากข้ึนการฟนฟูสภาพของนักโทษ (Rehabilitation of Prisoners) เรือนจํา
จํานวนมากในสหรัฐอเมริกาไดนําโครงการการปฏิสัมพันธระหวางนักโทษสัตวมาใชโดยใหโอกาส
ในการรับผิดชอบและสอนทักษะในการฝกสัตว เชน การนําโครงการสัตวเล้ียงในเรือนจํา (Prison 
Pet Partnership Program) มาใชในศูนย ทัณฑสถานหญิงแหงมลรัฐวอชิงตันต้ังแต พ.ศ. 2524 โดย
ผูตองขังเปนผูฝกสุนัขเพื่อใหการบริการแกผูพิการ และต้ังแตเร่ิมโครงการไดมีการฝกสุนัขมาแลว
กวา 500 ตัว ผูตองขังยังไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการดูแลสัตวใหมีคุณภาพดีข้ึนโครงการ
ดังกลาวเกิดประโยชนตอท้ังสุนัข ผูรับสุนัข ผูตองขังและสังคมโดยรวม สุนัขเพื่อการบริการเหลานี้
ไดรับการฝกฝนดวยตนทุนท่ีลดลงอยางมากและจํานวนผูตองโทษท่ีกลับมา 
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ทําความผิดใหมลดนอยลงจนถึงไมปรากฏอีกเลยในชวง 3 ปท่ีผานมา โดยผูตองโทษท่ี
เขามามีสวนรวมไดรับการจางงานท้ังหมดหลังจากการปลดปลอย นอกจากนั้นเรือนจําในประเทศ
ตางๆ หลายประเทศมีการทําฟารมเล้ียงสัตว ซ่ึงสรางรายได และเรือนจําบางแหงไดนําโครงการ
ฟนฟูมาใชเกี่ยวกับการดูแลและฝกมาดวย 

เกี่ยวกับความเมตตา (Humane Education) ความหวงใยท่ีสําคัญในโรงเรียนท้ังหลายใน
แอฟริกาใตคือการใชความรุนแรงในหมูนักเรียน ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการไมมีการใหความเคารพ
อยางเหมาะสม จากการสํารวจใน พ.ศ. 2550 ท่ีโรงเรียนประถมแหงหนึ่งใกลเมืองเคปทาวนพบวา
ผูปกครองรอยละ 81 ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือในการจัดการพฤติกรรมและการมีวินัยในบาน
ของเด็ก ในขณะท่ีจากการถามคําถามกับเด็กอายุ 75 ถึง11 ป แสดงใหเห็นถึงความไมเขาใจของเสน
แบงระหวางการทําโทษและการใชกําลังในทางท่ีผิดๆภายในครอบครัว และตอสัตวเล้ียงของ
ครอบครัวดวย ขณะนี้นักวิชาการไดหันไปใชการศึกษาเกี่ยวกับความเมตตาเพ่ือปลูกฝงชีวิตเด็กๆให
มีความเคารพตอผูคนและสัตวตางๆ ดวย ใน พ.ศ. 2551 จะไดมีการแจกจายหนังสือจากฝาย
การศึกษาแหงเวทสตเทิรนเคป ท่ีมีบทวาดวยการศึกษาเร่ืองความเมตตาใหแกหองเรียนทุกหองเปน
คร้ังแรก สวนในสหรัฐอเมริกา โครงการท่ีมีอยูแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการให
การศึกษาเร่ืองนี้ ในขณะท่ีสมาคมเพ่ือการศึกษาเร่ืองความเมตตาและสภาพแวดลอมแหงชาติ (The 
National Association for Humane andEnvironment Education) ไดผลิตหนังสือพิมพขาวท่ีช่ือวาเด็ก
กับการปกปองธรรมชาติ  (Kids in Nature’s Defense: KIND) ซ่ึงมีครูจํานวนกวา  35,000 คน               
นําหนังสือพิมพนี้ไปใชในหองเรียนภายหลังจากการมีสวนรวมในหลักสูตร เด็กท้ังหลายจะมี
คะแนนในการวัดทัศนคติดานความเมตตาและทัศนคติดานความเมตตา จากสัตวถึงมนุษยโดยท่ัวไป
เพิ่มมากข้ึนสวนการสํารวจใน พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับครูท่ีใชหนังสือพิมพขาวดังกลาว พบวาครูรอยละ
84 คิดวาหนังสือพิมพขาวนี้ชวยปรับปรุงการปฏิบัติของเด็กๆตอกันและกันใหดีข้ึนมีการนําหลาย
ประเด็นขางตนท่ีเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสัตวมารวมไวดวยกัน เนื่องจากเปน
ประเด็นท่ีตรงกันกับเปาหมายตางๆ ในการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติเพราะการดูแล
สัตวเพิ่มมากข้ึนจะชวยสงเสริมในหลายเปาหมายดังกลาวไดโดย 

1) การบรรเทาความยากจน ความหิวโหยและอัตราการตายของเด็ก การสงเสริม
สุขภาพของมารดาและการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการตอสูกับเช้ือโรครายจะชวยไดโดยการ
ปรับปรุงทางดานโภชนาการรวมถึงการใชผลิตภัณฑจากปศุสัตวท่ีมีสุขภาพดี และสมบูรณ 

2) การตอตานโรคภัยในมนุษย จะตองดําเนินการขจัดโรคภัยในสัตวดวย 
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3) การสรางความม่ันใจดานส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน เกี่ยวของกับการตัดสินใจดานการ
จัดการปศุสัตวและสัตวปา ตัวอยางเชนเลือกระบบการคืนสูทุงหญามากกวาการเล้ียงสัตวแบบเรงรัด
ในคอก 

4) การพัฒนาหุนสวนเพื่อการพัฒนาโดยการสงเสริมการคาสินคาอินทรียและสินคา
จากสัตวท่ีไดรับการเล้ียงดูภายใตมาตรฐานสวัสดิภาพสัตวระดับสูง 

5) สงเสริมความเทาเทียมทางเพศจะไดรับการชวยสงเสริมโดยการยอมรับบทบาทและ
โอกาสของผูชายและผูหญิงในการสวัสดิภาพสัตวเปนเร่ืองของความหวงใยระดับโลก และ                   
มีความสําคัญในตัวของมันเอง ตอสัตวท่ีมีความรูสึกท้ังหลาย ไดแกสัตวท่ีสามารถรับรูถึงความทุกข
ทรมาน หรือ ความยินดี และยังมีความสําคัญตอมนุษย รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะมนุษยผูซ่ึงมีชีวิต
ข้ึนอยูกับสัตว และการดูแลสัตวจะเปนประโยชนตอท้ังมนุษยและสภาพแวดลอม ดังนั้น จึงถึงเวลา
แลวท่ีโลกของเราจะตองรับผิดชอบตอสัตวอยางจริงจัง และถึงเวลาแลวท่ีจะประกาศปฏิญญาสากล
วาดวยสวัสดิภาพสัตวดูแลสัตว และสนับสนุนบทบาทและโอกาสดังกลาวอยางเหมาะสม                   
เพื่อประโยชนของท้ังสัตวและมนุษย24 

 
 

                                                 
 24  สมาคมพิทักษแหงโลก.  (2552).  สวัสดิภาพสัตวมีความสําคัญ.  สืบคนเมื่อ 5 มีนาคม 2554,  จาก  
www.vet.chula.ac.th 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ผูประกอบธรุกิจ 

จําหนายสัตวเลี้ยง เปรียบเทียบกับตางประเทศ 

สังคมปจจุบันสัตวเล้ียงมีความใกลชิดกับมนุษยมากข้ึนมีผลใหมีผูประกอบธุรกิจ
จําหนายสัตวเล้ียงเพิ่มมากข้ึนตามลําดับแตธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ี
ใชในการควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงเพื่อคุมครองผูบริโภคท่ีเขารับบริการ
รานจําหนายสัตวเล้ียง ซ่ึงหากพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทย ไดเกิดการ
เจริญเติบโตของธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงเปนจํานวนมาก แตกตางจากการออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช 
ยังไมทันตอสภาวการณในปจจุบัน การจะออกกฎหมายเพื่อบังคับใชกับประเทศไทยจึงมีความ
จําเปนท่ีตองวิเคราะหใหรอบดานโดยการศึกษาจากประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศท่ีมีสภาพ
เศรษฐกิจสังคมท่ีใกลเคียงกัน และจากสภาพสังคมปจจุบันของประเทศไทยเองดวย 
 สืบเนื่องจากสภาพปจจุ บัน  กิจการรานจําหนายสัตว เ ล้ียงมีแพรหลายมากข้ึน                      
ซ่ึงผูประกอบกิจการรานจําหนายสัตวเล้ียงไดมีการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงอยาง
มากมายหลายดาน อันประกอบไปดวย 
 การขายอุปกรณสัตวเล้ียง เชน แชมพู สบู ปลอกคอ เส้ือผา เคร่ืองประดับ สายจูง กรง             
ตูปลา ของเลน หิน ทราย ตนไม ฯลฯ สวนนี้เปนสวนของสินคาฟุมเฟอย และสินคาแฟช่ันมุง
การตลาดไปท่ีผูบริโภคที่คอนขางมีกําลังซ้ือสูง ฐานะปานกลางข้ึนไป และมีความนิยมรองลงมา
จากการตัดแตงขนสัตว ซ่ึงสินคาจําพวกดังกลาวผูบริโภคยินดีท่ีจะซ้ือใหสัตวเล้ียงของตนเองดวย
ความพอใจไมคํานึงถึงราคาท่ีนํามาจําหนาย 
  กิจการรานคาขายอาหารสัตว ท้ังอาหารสําเร็จรูป อาหารสด อาหารประจําหรืออาหาร
เสริม ซ่ึงเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เนื่องจากเปนส่ิงจําเปนท่ีสัตวตองใชทุกวัน ซ่ึงเจาของก็มักไมมี
เวลาในการจัดเตรียมอาหารหรือปรุงอาหารเอง จึงตองพึ่งพาอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารสดจากราน
ขายอาหารสัตว แตการขายอาหารสัตว มีผูประกอบการ มากรายเกิดการแขงขันกันมากข้ึนเม่ือเกิด
การแขงขันกันในดานราคา จึงอาจทําใหสวนผสมของอาหารสัตวไมไดคุณภาพเทาท่ีควร จึงทําให
บางคร้ังก็อาจมีการเส่ือมคุณภาพของอาหาร ท้ังนี้อาหารสัตวท่ีขายในทองตลาดก็มีคุณภาพ ตั้งแต
อาหารธรรมดา (Regular grade) อาหารคุณภาพดี (Good quality grade) อาหารคุณภาพพิเศษ 
(Premium grade) และอาหารคุณภาพพิเศษยิ่ง (Super premium grade) พิเศษ เชนเดียวกับฟารม
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เพาะพันธุสัตวก็ใชอาหารคุณภาพพิเศษ สวนอาหารคุณภาพพิเศษยิ่งนั้นมีผูใชนอยราย สวนใหญ
เปนผูเล้ียงท่ีมีฐานะดีเล้ียงอยูตามบานและตองการสงเขาประกวดตามงานประกวด 
  กิจการขายพันธุสัตว ท้ังแบบซ้ือขาดและฝากขาย หรือรับส่ังจองโดยมีภาพและ
รายละเอียดพรอม การขายพันธุสัตวซ่ึงเปนของมีชีวิตจะมีความยุงยากกวาการขายอุปกรณและ
อาหาร เพราะสัตวตองกินอาหารและขับถาย ตองมีการออกกําลังกาย มีการเจ็บปวยเส่ือมสลายหรือ
ตายได ตนทุน การขายสินคาอ่ืน สัตวนั้นตองใหอาหารทุกวันนอกจากนี้สัตวยังตองการพื้นท่ีอาศัย 
ยิ่งสัตวตัวใหญยิ่งตองใหพื้นท่ีมาก ไมมีท่ีเก็บสัตว ใชวิธีฝากขายสัตว 
 เสริมสวยตัดแตงทรงขน (grooming) หรือ การอาบน้ํา ตัดแตงทรงขนสุนัข เปนงานท่ี
เสริมความงามใหสัตวเล้ียงสําหรับเจาของท่ีรักความสวยงาม และใหความสะอาดกับสัตวเล้ียงและ
เจาของสัตวเล้ียงท่ีนิยมมาเสริมสวยกันมากก็ไดแก สุนัข รองลงมาก็เปน แมว หนู กระตาย 
ตามลําดับ สุนัขท่ีเขามาเสริมสวยมากท่ีสุดคือ พูเดิ้ล รองลงมาเปน ชิหสุ ค็อกเกอร มอลทีส              
ยอรคเชียร ปอมเมอรเรเนียน และพันธุอ่ืนๆ การตัดแตงขนใหสวยข้ึนอยูกับหลายปจจัย ท่ีสําคัญคือ                
ตัวสัตวเองตองใหความรวมมือ คือ ตองนิ่งพอใหตัดขนได ซ่ึงชางตัดขนตองมีเทคนิคการจัดการ           
มิใหเกิดบาดแผลได และอุปกรณการตัดตองเปนอุปกรณท่ีมีคุณภาพดวยงานที่ไดจึงออกมาดี  
  รับฝากสัตวเล้ียง เม่ือเจาของตองไปไกลจากท่ีเล้ียงสัตว โดยจะรับฝากไวเล้ียงดูและ         
ใหอาหาร ซ่ึงจะประสบความสําเร็จไดก็ตองประกอบดวยความพรอมของสถานท่ีและการจัดการท่ี
ดี ตองมีสถานท่ีกวางขวาง จัดแบงเปนหองใหเหมาะสม ปรับตามขนาดสัตวไดหลายขนาด สะอาด
และนาอยู  

รักษาสัตวปวย ในลักษณะคลินิกหรือโรงพยาบาล ซ่ึงตองมีบุคลากรเปนสัตวแพทย
เทานั้นจึงสามารถดําเนินการได และตองมีการขออนุญาตต้ังเปนสถานพยาบาลสัตวดวย ซ่ึงราน 
สวนใหญบุคคลท่ี ทําธุรกิจสวนนี้ เพราะจะทําใหรานของเขาครบวงจรและบุคลากรที่เปนสัตว
แพทยและเครื่องมือทางการแพทยหรือบางทีก็จัดบริการกับคลินิกท่ีอยูใกลเคียงเพื่อสามารถ                
สงลูกคาไปใชบริการซ่ึงกันและกันได 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง           
ตามกฎหมายไทย 
 ปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงอันจะสามารถ
ใชบังคับเปนมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ดูแลผูประกอบธุรกิจ ดังนั้นเม่ือมีปญหาอันเกิด
จากการจําหนายสัตวเล้ียงจึงมีความจําเปนตองนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงอันมีอยูหลาย
ฉบับและแตละฉบับก็มีวัตถุประสงคในการบังคับใชท่ีแตกตางกันมาใชบังคับ เชน พระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25 และหมวด 6 การควบคุมการเล้ียงหรือ
ปลอยสัตว มาตรา 29 และมาตรา 30 และกฎหมายทองถ่ินเชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง   
การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2545  
 เนื่องจากมีการแพรกระจายของโรคติดตอจากสัตวเล้ียงสูคนเกิดมากข้ึนโดยการ
แพรกระจายนั้นอาจเกิดไดหลายทาง ไดแก การสัมผัสโดยตรงกับสัตวเล้ียงหรือกับวัตถุส่ิงของท่ี
ปนเปอนมูลของสัตวเหลานั้น ซ่ึงโรคติดตอจากสัตวเล้ียงสูคนถือเปนปญหาและเปนภัยตอสภาวะ
ความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนมากจึงมีออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
โรคติดตอจากสัตวเล้ียงสูคน คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  
 3.1.1  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
  ในการใหบริการรานสัตวเล้ียงในปจจุบันมีการใชกลยุทธดึงดูดใจผูบริโภคหลาย
ประการโดยแขงขันกันในดานตางๆ อีกท้ังตองแขงขันในการโฆษณารานใหมีความนาสนใจมาก
ข้ึนในการท่ีจะจูงใจผูบริโภคใหเขามารับบริการใหมากข้ึนดังนั้นจึงมีหลากหลายในการใหบริการ
ซ่ึงไมได มีขอกํ าหนดการประกอบการเพื่อหาผลกําไร  เ ร่ิมตนการจดทะเบียนพาณิชย 
“ผูประกอบการพาณิชย” อันไดแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงประกอบกิจการอันเปนพาณิชย
กิจ เม่ือจดทะเบียนแลวสามารถประกอบกิจการตามขอบวัตถุประสงคได 
  ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ โดยท่ัวไป ธุรกิจดานบริการ
อยางเดียวจะไดรับการยกเวนไมตองทําการจดทะเบียนพาณิชย เวนแตมีการขายสินคาอ่ืนดวย 
ผูประกอบการก็ตองขอจดทะเบียนพาณิชยซ่ึงการขอจดทะเบียนพาณิชย ตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนคือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หาง
หุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาต้ังสํานักงาน
สาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการอันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนดกิจการท่ี
ตองจดทะเบียนพาณิชย  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดออกประกาศใหผูประกอบกิจการดังตอไปนี้            
ตองจดทะเบียนพาณิชย คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจด
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว ขอ 4 ภายใตบังคับของขอ 5 ใหผูประกอบ
พาณิชยกิจดังตอไปน้ี ยกเวนผูประกอบพาณิชยกิจท่ีเปนหางหุนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด ทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรตองจดทะเบียนพาณิชย 
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1) ผูประกอบการกิจการโรงสีขาวและโรงเล่ือยท่ีใชเคร่ืองจักร 
2) ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางคิดรวมท้ังส้ิน

ในวันหนึ่งขายไดเงินต้ังแต 20 บาท ข้ึนไปหรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวมท้ังส้ินเปนเงิน
ตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 

3) การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตางซ่ึงทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใดๆ                
อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตามและสินคานั้นมีคารวมท้ังส้ินในวันหนึ่งวันใดเปนเงินต้ังแต 20 บาท 
ข้ึนไป 

4) ผูประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง           
ก็ตาม และขายสินคาท่ีผลิตได คิดราคารวมท้ังส้ินในวันหนึ่งวันใดเปนเงินต้ังแต 20 บาทข้ึนไปหรือ
ในวันใดมีสินคาท่ีผลิตไดมีราคารวมท้ังส้ินต้ังแต 500 บาทข้ึนไป 

5) ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตประจําทาง 
การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขายทอดตลาด           
การรับซ้ือขายท่ีดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราตางประเทศการซื้อหรือ
ขายต๋ัวเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม และในขอ 5 ของ
ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) ใหผู
ประกอบพาณิชยกิจดังตอไปนี้ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตองจดทะเบียนพาณิชย
ดังนี้ 

(1) ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี 
หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

(2) ขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี 
(3) ซ้ือขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต  
(4) การใหบริการอินเตอรเน็ต 
(5) การใหเชาพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  
(6) การบริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
(7) การผลิต รับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ             

แผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 
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(8) การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต  
(9) การใหบริการฟงเพลง และรองเพลงโดยคาราโอเกะ 
(10) การใหบริการเคร่ืองเลนเกมส 
(11) การใหบริการตูเพลง  
(12) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก

การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจากงาชางและของประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง ใหผูประกอบ
พาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) ในขอ 6 ใหผูประกอบพาณิชยกิจท่ีตองจดทะเบียน
พาณิชยตามขอ  4 และขอ  5 ยื่นขอจดทะเ บียนพาณิชย  ณ  สํานักงานทะเบี ยนพาณิชย
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ท่ีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ทองท่ี หรือองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในทองท่ีนอกเขตเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
 ถาสํานักงานแหงใหญของผูประกอบพาณิชยกิจตั้งอยูในตางประเทศ และมาตั้ง
สํานักงานสาขาเพ่ือประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สํานักงานสาขาใหญตั้งอยูในเขตทองท่ี
รับผิดชอบของสํานักงานทะเบียนพาณิชยใดก็ใหจดทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย
ในเขตทองท่ีนั้น 
 ในการขออนุญาตจดทะเบียนประกอบกิจการพาณิชยนั้นเอกสารที่ตองใชในการกิจการ
ในการจดทะเบียนต้ังใหม มีเอกสารดังนี้ 
 1) คําขอจดทะเบียน แบบ ทพ. 
 2)  หลักฐานการประกอบคําขอ ไดแก  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบกิจการพาณิชยกิจ หรือ หุนสวนผูจัดการ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ) ซ่ึงรับรองความ
ถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว 

(2) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
(3) กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศใหสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก. สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีรายการเกี่ยวกับช่ือ 
วัตถุประสงค ทุน ท่ีตั้งสํานักงาน รายช่ือกรรมการ และอํานาจกรรมการ 

ข. หนังสือแตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ 
ค. ใบอนุญาตทํางานของผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ (กรณีเปนบุคคล

ตางดาว)  
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ง. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของตางดาว หรือหนังสือรับรองการใชสิทธิตาม
สนธิสัญญา (ถามี) 
 เอกสารตาม ค. และ ง. หากทําข้ึนในตางประเทศ จะตองมีคํารับรองของโนตา
รีพับบลิค หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปนผูมีอํานาจรับรองเอกสาร พรอมดวย
ครับรองของเจาหนาท่ีกงสุลหรือสถานทูตไทย 

ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน ดีวิดี หรือ
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ตองแจงขอมูลและสงเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม ดังนี้แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจเปนปกติสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิ ของสินคาท่ีขายหรือ
ใหเชา หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจากตางประเทศใน
กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี ตองดําเนินการและ
ใหสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

ตรวจสอบและเรียกพยานหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน กรณีเปนนิติบุคคลใหยกเวน 
เนื่องจากนายทะเบียน สามารถตรวจสอบหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลไดจากระบบ
คอมพิวเตอรอยูแลว สําหรับบุคคลธรรมดา ใหเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริงของ
แหลงท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ หลักฐานการประกอบอาชีพหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิดหรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวนหรือบริษัท แลวแตกรณี
พาณิชยกิจท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนการเฉพาะใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขายใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศนแผนวีดิทัศน ดีวิดี หรือ
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

ขายอัญมณีหรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณีซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดย
วิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเคร่ือขายอินเตอรเน็ตบริการเปนตลาดในการซ้ือขายสินคา
หรือบริการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การใหบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ตการใหบริการฟงเพลงและรองเพลง โดยคาราโอเกะการใหบริการ
เคร่ืองเลนเกม การใหบริการตูเพลงโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง 
การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจากงาชางในสวนคาธรรมเนียมการขอดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของการ
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ดําเนินการดังตอไปนี้จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาทสวนการจดทะเบียนอ่ืนๆ ตองเสีย
คาธรรมเนียม ดังนี้ 

1) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน คร้ังละ 20 บาท 
2) จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
3) ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยกิจ 30 บาท 
4) ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ คร้ังละ 20 บาท 
5) ขอใหเจาหนาท่ีคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ 20 บาท 
กํ าหนดระยะ เวลาการจดทะ เ บียนพาณิชย  การจดทะเ บียนพาณิชยตั้ ง ใหม                          

ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ สวนการเปล่ียนแปลงรายการท่ี                 
จดทะเบียนไวแลว ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 การเลิกประกอบกิจการ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเลิกประกอบกิจการ 
กรณีใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแตวันสูญหาย  
 สวนในหนาท่ีผูประกอบกิจการตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวขางตนตองแสดงใบทะเบียนพาณิชย หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว                    
ณ สํานักงานในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย 
 ตองจัดใหมีปายมีช่ือท่ีใชในการประกอบกิจการไวหนาสํานักงานแหงใหญและ
สํานักงานสาขาโดยเปดเผยภายใน 30 วัน แตวันท่ีจดทะเบียนพาณิชย ปายช่ือใหเขียนเปนอักษรไทย 
อานงายและชัดเจนจะมีอักษรตางประเทศในปายช่ือดวยก็ได และจะตองตรงกับช่ือท่ีจดทะเบียนไว
หากเปนสํานักงานสาขาจะตองมีคําวา “สาขา” ไวดวย ตองไปใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจด
ทะเบียนตามคําส่ังของนายทะเบียนและตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาท่ี ซ่ึงเขาทําการตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบกิจการ  
 ในสวนบทกําหนดโทษในประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไมยอม
ใหถอยคํา ไมยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนอันเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท 
จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ25 

                                                 
25 มาตรา 19 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใด 

(1) ไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
(2) แสดงรายการเท็จ หรือ 
(3) ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวน ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมใหทะเบียนพาณิชยหรือ

พนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบตามมาตรา  17 
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 ถาใบทะเบียนพาณิชยสูญหายไปยื่นคํารองขอใบรับแทน หรือไมแสดงใบทะเบียน
พาณิชยไวทีสํานักงานท่ีเห็นไดงาย ไมจัดทําปายช่ือ มีความผิดปรับไมเกิน 200 บาท และถาเปน
ความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 20 บาท จนกวาจะไมปฏิบัติใหถูกตอง 
 ผูประกอบกิจการซ่ึงกระทําการฉอโกงประชาชน  ปนสินคาโดยเจตนาทุจริต                 
ปลอมสินคา หรือกระทําการทุจริตอ่ืนใดอยางรายแรง ในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียน
พาณิชย  เ ม่ือถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชยแลวจะประกอบกิจการตอไปน้ีไมได  เวนแต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะส่ังใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม 
  ผูประกอบกิจการท่ีถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชยแลวยังฝาฝนประกอบกิจการตอไป   
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือท้ังจําท้ังปรับ  
 กฎหมายกําหนดวาช่ือนิติบุคคลจะตองไมพอง หรือมีช่ือเรียกขานตรงกันหรือคลายคลึง
กับช่ือนิติบุคคลอ่ืนที่ไดจดทะเบียนไวแลว จึงมีระเบียบกําหนดวากอนยื่นจดทะเบียนจะตองขอจอง
ช่ือกอนเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะใชช่ือนั้นไดซ่ึงหลักเกณฑในการจองช่ือนิติบุคคล 
 ช่ือนิติบุคคลตองไมมีคําหรือขอความใด ดังตอไปนี้รายนามพระเจาแผนดินมเหสี              
รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ ในพระราชวงศปจจุบัน เวนแตจะไดรับพระบรมราชานุญาติ 

ช่ือกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานหรือ องคการ
ของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจากระทรวงท่ีเกี่ยวของ 

ช่ือประเทศ เวนแตจะไดระบุไวตอทายช่ือ และอยูหนาคําวา “จํากัด” 
ช่ือท่ีอาจกอใหเกิดสําคัญผิดวา รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ราชการสวน

ทองถ่ิน หนวยงาน หรือองคการของรัฐท้ังของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 

ช่ือท่ีขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ช่ือซ่ึงมีคําวา “บริษัทมหาชนจํากัด” หรือ “บริษัทจํากัด (มหาชน)”หรือ “บมจ” หรือช่ือ
ท่ีคลายกันหรือเรียกขานคลายกับคําเชนวานั้น 

ช่ือภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีความหมายหรือทําใหเขาใจไดวา ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยธุรกิจเครดิตฟองซิแอร กิจการประกันภัย 
กิจการจัดหางานและกิจการคลังสินคา เวนแตจะไดแสดงหลักฐานการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ดังกลาวไดจากสวน ราชการท่ีเกี่ยวของ 

                                                                                                                                            
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  และในกรณีตาม (1) อันเปนความผิดตอเน่ืองกัน  

ใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงรอยบาท  จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
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ช่ือท่ีเหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับช่ือหางหุนสวนหนังสือบริคณหสนธิหรือ
บริษัทท่ีไดยื่นจดทะเบียน หรือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวกอนแลวซ่ึงอาจทําใหเกิดความ 
หลงผิดได 

ช่ือท่ีอาจกอใหเกิดความสําคัญผิด หรือ การหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับความ                
เปนเจาของลักษณะ วัตถุประสงค หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่นๆ  

ช่ือหางหุนสวนบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จะตองมีคําแสดงประเภท           
นิติบุคคล และช่ือภาษาตางประเทศใหมีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับช่ือภาษาไทย                 
ในกรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัดตองเขียนช่ือภาษาตางประเทศเปนภาษาอังกฤษเทานั้น  

ช่ือท่ีสวนราชการขอความรวมไมใหใชคําหรือภาษาตางประเทศท่ีมีความหมาย
ดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของช่ือหางหุนสวนและบริษัท 

1) ทหารผานศึก อผศ. ผานศึก นอกประจําการ 
2) ทหารหรือตํารวจ 
3) กูเกยีรติไทย 
4) แหงชาติ แหงประเทศไทย ชาติไทย 
5) พุทธมณฑล 
6) บริษัทจังหวัด บริษัทพาณิชยจังหวัด 
7) ช่ือองคการระหวางประเทศ เชน UN UNO UNESCO  
8) ออสเตรเลีย เฮาส 
9) สวิส หรือ สวิต 
10) นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป เขตอุตสาหกรรมสงออกอาเซียน 
11) ศูนยหัตถกรรมภาคเหนือ ศูนยหัตถกรรมภาคใต ศูนยหัตถกรรมภาคตะวันออก 

ศูนยหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
12) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน โรงเรียน การศึกษา และคําอ่ืนๆ ในภาษาอ่ืนท่ีมี

ความหมายดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
13) อบพืช ไซโล หรือหองเย็น 
14) ตลาดกลาง 
15) เรดิโอ ไทยแลนด 
16) ทางดวน หรือทางพิเศษ 
17) ออมสิน 
18) ไทยไฟโตเลียม 
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19) ไฟโตดีเซล 
20) ไฟโตลู 
21) ไฟโตเลียม 

 วิธีการจองช่ือนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพวิธีการจองช่ือนิติบุคคลสามารถจองช่ือ
นิติบุคคลไดตามวิธีการดังนี้ในทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยใหลงทะเบียนไดท่ียื่นแบบจอง
ช่ือตอนายทะเบียนวิธีการกรอกแบบพิมพทางอินเตอรเน็ต (Internet) ใหกรอกรายละเอียดลงใน
แบบท่ีปรากฏในจอคอมพิวเตอรยื่นแบบจองชื่อตอนายทะเบียน ใหดําเนินการ ดังนี้ใหเร่ิมกอการ
กรรมการผู เปนหุนสวนผูจัดการแลวแตกรณี กรอกรายละเอียด ช่ือท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท                  
ท่ีสามารถติดตอไดและเปนผูลงลายมือช่ือในแบบจองช่ือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนกําหนดข้ึนโดย
นําไปยื่นดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่น ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจพรอมผนึกอากรแสตมป 
10 บาท ยื่นขอจองช่ือตอนายทะเบียนจํานวน 2 ฉบับ 

 การขอจองช่ือนิติบุคคลจะตองเปนภาษาไทยและใหระบุภาษาตางประเทศเปนอักษร
โรมันดวยทุกคร้ัง 

 ในกรณีตั้งใหมถาไมไดระบุประเภทนิติบุคคล จะนําไปจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใด
หรือนําไปจดทะเบียนท่ีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทใดก็ไดกรมสรรพากร 

 เพื่อดําเนินการทางดานภาษี ในการยื่นชําระภาษี ผูประกอบการสามารถติดตอขอมีเลข
ประจําตัวผูเสียภาษี รวมถึงยื่นชําระภาษีไดท่ีกรมสรรพากรเขต หรือสรรพากรเขตสาขา กทม. สวน
ตางจังหวัดติดตอไดท่ีกรมสรรพากรอําเภอหรืออําเภอสาขาผูมีสิทธิขอใชบริการขอเลขประจําตัว            
ผูเสียภาษีอากร 

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย แตไมรวมถึงนิติบุคคลท่ีเกิด
จากการควบกิจการ 

ผูใชบริการตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

ผูใชบริการยื่นคําขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร คลิกเลือกบริการอิเลคทรอนิกส 
เลือก ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี 

 ข้ันตอนการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรบันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคล และวันท่ีจด
ทะเบียนนิติบุคคลกรอกรายการขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของลงในคํารองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรประเภทนิติบุคคล เชนท่ีตั้งสํานักงานใหญ รอบระยะเวลาบัญชี ลักษณะการเปนนิติบุคคล 
รายละเอียดกรรมการผูมีอํานาจจัดการจะไดรับหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรใหทราบทันที 
กรมสรรพากรจะสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการ นับแตวันยื่นคํารอง 
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 กรณีผูเสียภาษียังไมไดรับบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามเวลาท่ีกําหนดไว ใหติดตอ
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู 

ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 หนวยงานท่ีรับจดทะเบียนการคาคือ 
"นายทะเบียนพาณิชย" หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงต้ังใหเปนผูมีหนาท่ีรับ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้26 
 ในสวนบทกําหนดโทษในประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียน แสดงรายการเท็จไมยอม
ใหถอยคําไมยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบในสํานักงานมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนอันเปนความผิดตอเนื่องปรับอีกวันละ 
ไมเกิน 100 บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
 3.1.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ผูประกอบการท่ีเปดธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงในรานสัตวเล้ียง ตองมีคุณสมบัติคือ 
ตองมีความพรอม ใจรัก มีเงินทุน มีความรูเร่ืองการเล้ียงสัตวเปนอยางดี แมไมเคย เล้ียงมากอน             
ซ่ึงเปนความรูท่ัวๆ ไป ท่ีผูประกอบการทุกรานตองมี นอกจากนี้ตองมี ความรูพิเศษ เชน มีความรู
ทางชางอยูบาง เพราะอุปกรณหลายอยางเปนอุปกรณท่ีคิด ประดิษฐข้ึนใหม ถามีความคิด
สรางสรรค ก็จะสามารถสรางความแตกตางจากรานอ่ืนได คนไทยเล้ียงสัตวตามแฟชั่น การมี
อุปกรณแปลกแตกตางจากคนอ่ืนจึงถือเปนหนาเปนตา หรืออาจมีความชํานาญเฉพาะทาง เชน            
เปนผูเพาะพันธุสัตว ก็จะสามารถเสนอขายพันธุสัตวอยางนาเช่ือถือกวา พอคา ขายของท่ัวไป หรือ
เปนนักตัดแตงขนมืออาชีพท่ีชนะการประกวด มีรางวัลเปนเคร่ืองประกันคุณภาพหรือเปน
นักวิชาการดานสัตว เ ล้ียง  ท่ีสามารถแนะนํา  การดูแลสัตวได  จะได รับความเ ช่ือถือกวา
ผูประกอบการท่ีเปนคนท่ัวไป โดยมีข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

การขออนุญาต ของบางอยางในรานจําหนายสัตวเล้ียง ตองขออนุญาตกอนขาย เชน 
หากภายในราการสะสมอาหารสัตวเพื่อจําหนายตองขออนุญาตกับกรมปศุสัตว หรือ ปศุสัตวจังหวัด 
อาหารสําหรับสุนัขและแมวตองมีทะเบียน แตอาหารสําหรับนก หนู ปลาสวยงาม สัตวเล้ือยคลาน 

                                                 
26  มาตรา  19  ผูประกอบพาณิชยกิจผูใด 

   (1) ไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
   (2) แสดงรายการเท็จ หรือ 
   (3) ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวน ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมใหทะเบียนพาณิชยหรือ
พนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบตามมาตรา 17 

 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเปนความผิดตอเน่ืองกัน  
ใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงรอยบาท  จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
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ยังไมมีการบังคับเร่ืองทะเบียน อุปกรณสวนใหญ เชน กรง ตูปลา ปลอกคอ เส้ือผา ท่ีนอน              
ไมตองขออนุญาตขาย สวนวัสดุส้ินเปลืองบางอยางตองมีใบอนุญาต เชน แชมพู ถาเปนแชมพู
ธรรมดาไมมีสวนผสมที่ควบคุม ก็ขายไดโดยเสรี แตถาเปนแชมพู ท่ีใชขจัดเห็บหมัดท่ีตองมีเลข
ทะเบียน อย. (คณะกรรมการอาหารและยา) อาจตองมีใบอนุญาตใหมีและขายได ยารักษาโรค
สําหรับสัตวตองมีทะเบียนและตองมีใบอนุญาต ใหขายดวยสัตวเล้ียงท่ีจะนํามาจําหนายเม่ือนําสัตว
เล้ียงมาเล้ียงภายในรานจําหนายนั้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนด
มาตรการปองกันและใหอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีอาจเกิด
จากการเล้ียงสัตวกลาวคือพระราชบัญญัตินี้ไดบทกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความเดือดรอนท่ีเกิดแกบริเวณ
ใกลเคียง วาเปนเหตุรําคาญในหมวด 5 (เหตุรําคาญ) มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญอันอาจ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้            
ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

1)  การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

2)  อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ี ประกอบการใด ไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ในสวนของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
มาตรา 26 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ
หรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดท้ังการดูแลปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดา
ถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ 
กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญ ตางๆ ได 

ในกรณีท่ีเหตุรําคาญนั้นเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณในมาตรา 27 ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ
หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว
ในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญ นั้นหรือสมควร
กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุ
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รําคาญนั้นข้ึนอีก โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ตองเปนผูเสียคาใชจายในการจัดการน้ันตามมาตรา 28 ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานท่ี
เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี
นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทํา
โดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดข้ึนใน
อนาคตใหระบุไวในคําส่ังไดและในกรณีท่ีไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อ
ปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก และถาเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทํา การละเลย หรือ              
การยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตอง
เปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น ตามแผนผังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวามีเหตุรําคาญเกิดข้ึน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนผังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535          
ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวามีเหตุรําคาญเกิดข้ึน 

 
ท่ีมา: ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณา  

อนุญาต การออกคําส่ัง การยึด หรืออายัดส่ิงของ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข               
พ.ศ. 2535. สืบคนเม่ือ 11 มีนาคม 2554, จาก http://advisor.anamai.moph.go.th. 
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ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจเกดิ
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้น ท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญน้ันแลว ในหมวด 6 การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวดังจะ
ปรากฏ 

ดังท่ีมีบทบัญญัติมาตรา 29 ไวเพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจาก
สัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดใหสวนหนึ่ง
สวนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตควบคุมการเล้ียง 

การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขต
หามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนท่ีกําหนด หรือ
เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยาง
หนึ่ง 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองท่ีพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 29 โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยาง
นอยสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนให
สัตวนั้นตกเปนราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตว
อ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น
ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจาของสัตวตองผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก
ราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนที่ใชจายจริงดวย 

ในปจจุบันการประกอบธุรกิจมีการแขงขันกันมากจึงตองมีการเตรียมการเพื่อใหกิจการ
ของตนไดรับการยอมรับและเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับใหมากท่ีสุดในการ
แขงขันของตลาดธุรกิจและผูบริโภคสัตวเล้ียงเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งมา
จากครอบครัวคนไทยปจจุบันจะเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยวเสียสวนใหญไมไดอยูกันเปน
ครอบครัวใหญเหมือนในอดีต ทําใหตองหาสัตวเล้ียงมาเปนเพื่อนคลายเหงา สัตวเล้ียงทุกชนิดท่ีเรา
นํามาเล้ียงท้ังแบบกักขังและแบบปลอย อาจจะนําปญหามาสูชุมชน และส่ิงแวดลอมโดยแหลง
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เพาะพันธุสัตวนําโรคจากสัตวสูคน ไมวาจะเปนขาวใหพบเห็นประจํา นอกจากนั้นอาจกอใหเกิด
เหตุรําคาญ ในเร่ืองกล่ินเหม็นจากมูลสัตว รวมถึงน้ําเสียจากการลางคอกสัตวเปนตนซ่ึงมาตรการ
ควบคุมในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ในหมวด 6 กําหนดใหมีการ
ควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว โดยใหอํานาจแกราชการทองถ่ินในการออกขอกําหนดทองถ่ิน 
เพื่อกําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือการปลอยท้ังเร่ืองประเภทของสัตวท่ีหาม กรรมวิธีการเล้ียง 
การปองกันเหตุรําคาญ และการปลอยสัตว ท้ังในเร่ืองประเภทของสัตวท่ีหามเล้ียงหรือปลอยซ่ึงแบง
ได 3 ประเภท 

1)  เขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดโดยเด็ดขาด คือ พื้นท่ีหนึ่งท่ีมีความเจริญ เปน
ชุมชนหนาแนน เปนสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงไมเหมาะสมจะใหมีการเล้ียงหรือปลอยสัตว โดยเฉพาะ
สัตวใหญ เชนมา โค กระบือ สุกร เปนตน และเม่ือไดมีการกําหนดเขตหามสัตวหรือปลอยสัตวชนิด
ใดก็ตาม จะมีผลใหประชาชนแมมีท่ีของตนเองก็ไมอาจเล้ียงสัตวท่ีถูกกําหนดในพื้นท่ีนั้นได เชน
กําหนดหามเล้ียงหรือปลอย โค กระบือ มา แพะ ในบริเวณรอบหนอง บึง เปนแหลงน้ําอุปโภค
บริโภคของชุมชน เพราะจะทําใหแหลงน้ําสกปรก 
 2)  เขตใหเล้ียงสัตวบางชนิดท่ีไมเกินจํานวนท่ีกําหนด ตองกําหนดชนิดและประเภท
ของสัตวท่ีหามใหชัดเจนดวย เชน ในเขตชุมชนอาคารพาณิชยท่ีมีผูอาศัยอยางหนาแนนไมสมควร
ใหมีสุนัขจํานวนเกินกวา 2 ตัวตออาคาร 1 คูหา เพื่อเปนการปองกันมิใหกอเหตุรําคาญแกผูขางเคียง 
หรือการกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีของทองถ่ินนั้นเปนเขตหามเล้ียงสุกรเกินกวา 50 ตัว ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงของปญหาวาตองมีจํานวนเทาไหรจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ  
 3)  เขตใหเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวบางชนิดไดโดยมีมาตรการอยางใดอยางหน่ึง โดย
การนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการทางวิชาการมากําหนด เพื่อมิใหเกิดปญหาในดานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอม สุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ เชนกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด อาคารสถานท่ี คอกสัตว ตัวสัตว การกําจัดมูลสัตวและส่ิง ปฎิกูลตางๆ การบําบัดน้ําเสีย
รวมท้ังการควบคุมโรคติดตอโดยการฉีดวัคซีน แลวแตกรณี หรือการนําสุนัขออกไปเล้ียงนอกบาน
ตองลามโซไปดวยหรือการกําหนดใหผูเล้ียงสุกรมากกวา 20 ตัว ข้ึนไปตองอยูหางจากชุมชน               
ไมนอยกวารอยเมตร หรือมีแนวพ้ืนท่ีวางไมนอยกวา 50 เมตรจากโรงเล้ียง และตองจัดทําระบบ
กําจัดมูลสุกรอยางนอย 1 ถัง 
 เม่ือราชการสวนทองถ่ินออกเปนขอกําหนดของทองถ่ินแลว ก็จะมีผลบังคับให
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตองปฏิบัติตามหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท27 

                                                 
 27  ศรัชฌา  กาญจนสิงห.  (2535).  มาตรการควบคุมสัตวเล้ียงในประเทศไทย.  สืบคนเมื่อ  12  กันยายน  
2552,  จาก  www.panyathai.or.th. 
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ในการเขารับบริการรานสัตวเล้ียงแลวเม่ือนํามาเล้ียงผูบริโภคเม่ือนําสัตวการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนมาตรการท่ีใชเพื่อการปองกันภัยลวงหนา และปองกันภัยลวงหนา
และปองกันการเส่ียงและปองกันความเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพและความเสียหายของ
มนุษยและส่ิงแวดลอมจากการดําเนินกิจการท่ีมีแนวโนมวาสงผลรายตอส่ิงแวดลอม การกําหนด
มาตรฐานการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมจําเปนตองคํานึงถึงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจท่ี
จะนํามาใช 

การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหผูเกี่ยวของ
จะตองระวังปองกันไมใหส่ิงท่ีเปนของเสียตางๆ เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของกิจการหรือ
โครงการน้ันๆ มีมาตรฐานเกินไปกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมคือการกําหนดคุณภาพของส่ิงแวดลอมโดยรอบ กับการกําหนดเปนคามาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมจากแหลงกําเนิดมลพิษคุณภาพดานส่ิงแวดลอมนั้นกําหนดข้ึนเพื่อมาตรฐานมลพิษ
บริเวณนั้นมีคามาตรฐานสูงตํ่าเพียงใด และในอัตราท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
และมนุษยมากนอยเพียงใด สมควรจะตองมีมาตรการใดท่ีจะลดมลพิษในบริเวณนั้นเพื่อดําเนินการ
เตือนภัยตอประชาชน  

สําหรับเจ าพนักงานทอง ถ่ินหมายถึงนายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา
สําหรับเขตเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหนา
ผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอ่ืน ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินแต
ละประเภทใหมีเขตอํานาจในเขตราชการทองถ่ินนั้น เจาพนักงานทองถ่ินแตละประเภทใหมีเขต
อํานาจเฉพาะทองท่ี ท่ีไมไดอยูในเขตการบริหารของราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  

ในกรณีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึน ประชาชนท่ีอยูขางเคียงท่ีประสบเหตุหรือผูท่ีไปประสบ
เหตุ มีสิทธิท่ีจะรองเรียนตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือหนวยงานราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือหนวยงานราชการสวนทองถ่ินหรือราชการสวน
ภูมิภาคท่ีเกี่ยวของได เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขของหนวยงานท่ีไดรับการ
รองเรียนตองคําเนินการตรวจสอบกรณีเหตุรองเรียนนั้น ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมักขอใหเจา
พนักงานสาธารณสุขเปนผูตรวจสอบ เพราะเปนผูมีความรูทางดานวิชาการ ซ่ึงการตรวจสอบ ตอง
พิจารณาวาเปนเหตุรําคาญหรือไม ถาไมเปนเหตุรําคาญเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขตองแจงใหผูรองทราบแลวแตกรณีเร่ืองเรียนนี้ถือเปนยุติแตถาเปนเหตุรําคาญตอง
พิจารณาวาเหตุรําคาญ 
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นั้นเกิดข้ึนในท่ีบริเวณสาธารณะหรือเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน และเกิดข้ึนในเขต
ทองถ่ินใดแลวดําเนินการตามข้ันตอนตอไป เม่ือตรวจสอบวาเปนเหตุรําคาญเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีหนาท่ีเสนอใหเจาพนักงานทองถ่ิน ท่ีมีอํานาจเหนือทองถ่ินนั้น ออกคําส่ังเปนหนังสือ
ใหผูท่ีกอเหตุนั้นหยุดกระทําการกอเหตุนั้นหยุดกระทําการกอเหตุรําคาญน้ัน คําส่ังประกอบดวยช่ือ
หนวยงาน ช่ือเจาพนักงานพรอมตําแหนง และวัน เดือน ปท่ีออกคําส่ัง โดยใหดําเนินการปรับปรุง
แกไข หรือระงับ หรือกําหนดวิธีการเพื่อการปองกันเหตุรําคาญในอนาคต ตามหลักวิชาการท่ี
สอดคลองกับขอเท็จจริงเร่ืองนั้น พรอมนี้ตองกําหนดระยะเวลาท่ีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินตาม
ความเหมาะสมดวย  

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 
 3.1.3  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว และสัตวพาหนะเทาท่ีใชอยูมีหลายฉบับ
ดวยกันไมสะดวกแกการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและเปนการยากแกราษฎรท่ีจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไวในฉบับเดียวกันใหเหมาะสมและสอดคลองแกเหตุการณและ
วิวัฒนาการของประเทศ จึงมีการออกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ข้ึนมาเพ่ือปองกัน
และควบคุมโรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีมีสัตวปวยหรือตายโดยรูวาเปนโรคระบาด หรือมีสัตวปวยหรือตายโดย
ปจจุบันอันไมอาจคิดเห็นไดวาปวยหรือตายโดยเหตุใด หรือในหมูบานเดียวกัน หรือในบริเวณ
ใกลเคียงกัน มีสัตวตั้งแตสองตัวข้ึนไปปวยหรือตาย มีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหางกันไม
เกินเจ็ดวันใหเจาของสัตวดังกลาวมีหนาท่ีตามมาตรา 8 คือแจงตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือ
สัตวแพทยทองท่ีภายในเวลายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีสัตวปวยหรือตายในกรณีท่ีสัตวปวย และให
เจาของควบคุมสัตวปวยท้ังหมดไวภายในบริเวณท่ีสัตวอยู และหามมิใหเจาของหรือบุคคลอ่ืนใด
เคล่ือนยายสัตวปวยไปจากบริเวณนั้น ในกรณีท่ีสัตวตายใหเจาของควบคุมซากสัตวนั้นใหคงอยู ณ 
ท่ีท่ีสัตวนั้นตาย และหามมิใหเจาของหรือบุคคลอ่ืนใดเคล่ือนยาย ชําแหละ หรือกระทําอยางใดแก
ซากสัตวนั้น ถาพนักงานเจาหนาท่ี สารวัตร หรือสัตวแพทยไมอาจมาตรวจซากสัตวนั้นภายในเวลา
ส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีสัตวนั้นตาย ใหเจาของฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวาหา
สิบเซนติเมตร สําหรับซากสัตวใหญใหพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบ
เซนติเมตรอีกดวย และใหพนักงานเจาหนาท่ี หรือสารวัตร มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
เจาของจัดการดังตอไปนี้ 
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1)  ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตามวิธีการท่ี
กําหนดให 

2)  ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้น ณ ท่ีท่ีกําหนดให ถาการฝงหรือเผาไมอาจทําไดใหส่ัง
ทําลายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร หรือ 

3)  ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวท่ีอยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวท่ีปวย 
นอกจากนี้ในกรณีตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด

กฎหมายใหอํานาจเฉพาะสัตวแพทยมีอํานาจ เขาตรวจสัตวหรือซากสัตวนั้น และใหมีอํานาจออก
คําส่ังเปนหนังสือใหเจาของจัดการดังตอไปนี้ 

1) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตามวิธีการท่ี
กําหนดให หรือใหไดรับการรักษาตามท่ีเห็นสมควร 

2) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้นท้ังหมด หรือแตบางสวน ณ ท่ีท่ีกําหนดให ถาการฝงหรือ
เผาไมอาจทําได ก็ใหทําลายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

3) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวท่ีอยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวท่ีปวยหรือสงสัย
วาปวย หรือตาย ไวภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให หรือใหไดรับการปองกันโรคระบาด
ตามท่ีเห็นสมควร 

4) ใหทําลายสัตวท่ีเปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวท่ีเปนพาหะของโรคระบาด 
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ใหเจาของไดรับคาชดใชตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของราคาสัตวซ่ึงอาจขายไดในตลาดทองท่ีกอนเกิดโรคระบาดเวนแต
ในกรณีท่ีเจาของไดจงใจกระทําความผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

5) ใหกําจัดเช้ือโรคท่ีอาหารสัตว หรือซากสัตวท่ีเปนพาหะของโรคระบาด ตามวิธีการ
ท่ีกําหนดให หรือ 

6) ใหทําความสะอาด และทําลายเช้ือโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในท่ีดิน 
อาคาร ยานพาหนะ หรือส่ิงของ ตามวิธีการท่ีกําหนดให 

เม่ือมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคระบาดเกิดข้ึน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองท่ีนั้นท้ังหมด หรือแตบางสวน เปนเขตปลอดโรคระบาด 
โดยประกาศนี้จะตองระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวยและหามมิใหผูใดเคล่ือนยายสัตวหรือ
ซากสัตวเขาใน หรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือ
สัตวแพทยซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ท้ังนี้ไมตัดอํานาจของผูวาราชการจังหวัดในกรณีท่ีเขต
ทองท่ีจังหวัดท่ีตนรับผิดชอบมี หรือสงสัยวามีโรคระบาดเกิดข้ึนใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ

DPU



59 

ประกาศกําหนดเขตทองท่ีจังหวัดนั้นท้ังหมดหรือแตบางสวนเปนเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามี
โรคระบาดแลวแตกรณี  

ภายหลังมีประกาศกําหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามหรือ
ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราว แลว หามมิใหผูใดเคล่ือนยายสัตว หรือซากสัตวภายในเขต
นั้น หรือเคล่ือนยายสัตว หรือซากสัตว เขาในหรือออกนอกเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากสัตวแพทย 

ในการดําเนินธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในปจจุบันการดําเนินการรานจําหนายสัตวเล้ียง
กอนการดําเนินการท่ีมีการขอจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 249928 เม่ือมีการจดทะเบียนในการประกอบกิจการอาจมีการประกอบกิจการในการขายสัตว
เล้ียงในรานจําหนายสัตวเล้ียงซ่ึงกรมปศุสัตวไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับปศุสัตวในฐานะนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวพิจารณาใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตวจําพวกสุนัข
และแมว กําหนดแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
โดยเปนไปตามมาตรา 21 และ 23 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กรมปศุสัตว
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวกฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑและเวชภัณฑเพ่ือใชในการปองกัน
และกําจัดโรคสัตวตลอดจนผลิตและจัดหานํ้าเช้ือเพื่อใชในการผสมเทียมดําเนินการดานปรับปรุง
และขยายพันธุสัตว ดานสุขภาพสัตวและดานบําบัดโรคสัตวตลอดจนการแปรรูปเนื้อสัตวเปน

                                                 
28  มาตรา 6 ใหถือกิจการดังตอไปน้ีเปนพาณิชยกิจ  ตามความหมายแหงพระราชบัญญัติน้ี   

   (1)   การซื้อ  การขาย  การขายทอดตลาด  การแลกเปล่ียน   
   (2)   การใหเชา  การใหเชาซื้อ   
   (3)   การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง   
   (4)   การขนสง   
   (5)   การหัตถกรรม  การอุตสาหกรรม 
   (6)   การรับจางทําของ 
   (7)   การใหกูยืมเงิน  การรับจํานํา  การรับจํานอง 
   (8)   การคลังสินคา 
   (9)   การรับแลกเปล่ียน  หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ  การซื้อ  หรือขายต๋ัวเงิน  การธนาคาร  การ
เครดิตฟองซิเอร  การโพยกวน 

 (10)   การรับประกันภัย 
   (11)   กิจการอื่นซึ่งกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

DPU



60 

ผลิตภัณฑตางๆ สงเสริมใหเกษตรกรทําการเล้ียงสัตวท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
ควบคุมคุณภาพเน้ือสัตวผลิตภัณฑและผลิตผลจากสัตวเพื่อใหไดมาตรฐานสากลปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมายในเร่ืองการควบคุมการคาสัตวและซากสัตวประเภทสุนัขและแมวโดยกําหนดใหนาย
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม
ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพ่ิมเติมคําขออนุญาต หรือไมจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหนึ่งใหถือวา            
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตท้ิงคําขออนุญาต และใหนายทะเบียนจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ29 

  ในปจจุบันกรมปศุสัตวไดยึดถือแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุญาตคาสัตวหรือซาก
สัตวจําพวกสุนัขแมว โดยใหนายทะเบียนผูออกใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตวจําพวกสุนัขและ
แมวกําหนดเง่ือนไขนี้ไวในใบอนุญาตดวย30 

  การเร่ิมดําเนินการตองมีการขออนุญาตคาสัตวและซากสัตวจําพวกสุนัขและแมวและ
เกิดความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว จึงใหนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการอนุญาต 

กรณีการขออนุญาตทําการคาสุนัขและแมวท่ีมีชีวิต ผูขออนุญาตจะตองมีคอกกักสุนัข
และแมวท่ีเหมาะสม ไมแออัด มีระบบอากาศที่ถายเทมีท่ีใหน้ํา อาหาร รวมท้ังการกําจัดปฎิกูลท่ี
เหมาะสม ผูขอรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

1) ดําเนินการใหสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยหรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ฉีดวัคซีนใหสุนัขท่ีอยูในความครอบครองทุกตัวโดยฉีดคร้ังแรกเม่ือ
สุนัขนั้นอายุตั้งแต 2 เดือน ข้ึนไปแตไมเกิน 4 เดือน และไดรับการฉีดวัคซีนคร้ังตอไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

2) ผูฉีดวัคซีนใหตาม ขอ ก. ตองมอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว (เหรียญหอยคอ) ซ่ึง
แสดงวาสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลวและใบรับรองการฉีดวัคซีนใหแกผูขอรับอนุญาตโดยผูรับ
อนุญาตตองหอยเหรียญดังกลาวใหแกสัตวทุกตัวพรอมท้ังเก็บใบรับรองฉีดวัคซีนท้ังหมดไวเปน
อยางดี31 

                                                 
29  กฎกระทรวง  กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว  พ.ศ.  2552,  ขอ  4.   
30  กรมปศุสัตว.  (2553).  การออกใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตวจําพวกสุนัขและแมว.  หนา  1. 
31  แหลงเดิม.   
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ในระหวางการดําเนินธุรกิจเม่ือมีการเปดรานจําหนายสัตวเล้ียงมีการดําเนินธุรกจิดาํเนนิ
ธุรกิจโดยกําหนดใหมีการบันทึกประวัติสัตวสําหรับผูซ้ือและแบบบันทึกประวัติสัตวประจํารานคา
สําหรับใหสัตวแพทย นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวหรือผูซ้ือสัตวตรวจสอบได
และใหสารวัตรแพทยเขาตรวจสอบสถานท่ีคาสุนัขและแมวท่ีไดรับอนุญาตแลวหากพบวาไดรับ
อนุญาตปฏิบัติผิดไปจากเงือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดไวในใบอนุญาต ใหดําเนินการตามมาตรา 23 
และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 

หากนายทะเบียนตรวจสอบและพิจารณาแลวเห็นวาผูขออนุญาตคาสัตวหรือซากสัตว
จําพวกสุนัขและแมวรายใดมีพฤติการณสอวาเปนการคาเพื่อการบริโภค ใหนายทะเบียนชะลอการ
ออกใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตวจําพวกสุนัขและแมวสําหรับผูขออนุญาตรายนั้นไวกอน32 
 3.1.4  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 

ในการดําเนินการในกิจการรานสัตวเล้ียงรานสัตวเล้ียงมีบริการหลากหลายเม่ือผูบริโภค
เขาไปใชบริการซ่ึงมีบริการในดังนี้เลือกบริการตางๆ ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงท่ีมีการขายพันธุสัตว 
ท้ังแบบซ้ือขาดและฝากขาย หรือรับส่ังจองโดยมีภาพและรายละเอียดพรอม การขายพันธุสัตว
อุปกรณและอาหาร เพราะสัตวตองกินอาหารและขับถาย ตองมีการออกกําลังกาย มีการเจ็บปวย
เส่ือมสลายหรือตาย การเสริมสวยตัดแตงทรงขน (grooming) หรือ การอาบน้ํา ตัดแตงทรงขนสุนัข 
เปนงานท่ีเสริมความงามใหสัตวเล้ียงสําหรับเจาของสัตวเล้ียงและสัตวเล้ียงท่ีนิยมมาเสริมสวยกัน
มากก็ไดแก สุนัข รองลงมาก็เปน แมว หนู กระตาย ตามลําดับ สุนัขท่ีเขามาเสริมสวยมากท่ีสุดคือ
พันธพูเดิ้ล รองลงมาคือสายพันธชิหสุ สายพันธค็อกเกอร สายพันธมอลทีส สายพันธยอรคเชียร 
และสายพันธปอมเมอรเรเนียน และพันธุอ่ืนๆ ซ่ึงโดยมากสายพันธท่ีเขามารับการเสริมสวยมักเปน
สุนัขพันธขนาดเล็กสามารถเล้ียงในบานได สวนการรับฝากสัตวเล้ียงเม่ือเจาของมีความจําเปนตอง
ไปไกลจากท่ีเล้ียงสัตว โดยจะรับฝากไวเล้ียงดูและใหอาหาร สําหรับการรักษาสัตวปวย ในลักษณะ
คลินิกหรือโรงพยาบาล ซ่ึงตองมีบุคลากรเปนสัตวแพทยเทานั้นจึงสามารถดําเนินการไดและตองมี
การขออนุญาตต้ังเปนสถานพยาบาลสัตวดวย ซ่ึงรานสัตวเล้ียงโดยบุคลากรที่เปนสัตวแพทยและใช
เคร่ืองมือทางการแพทย 

ในปจจุบันมีการจัดต้ังและดําเนินกิจการสถานพยาบาลสัตวมากข้ึนและมีการโฆษณาท่ี
อาจทําใหประชาชนหลงเขาใจผิดวาสถานพยาบาลสัตวนั้นมีสัตวแพทย ผู เ ช่ียวชาญเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ท้ังในทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมตลอดมีการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคสัตวตางๆ โดยใชช่ือวาสัตวแพทยคลินิค หรือคลินิกรักษาสัตวหรือโรงพยาลบาลสัตว
ตางๆ ท้ังท่ีสถานท่ีดังกลาวนั้นไมมีสัตวแพทยปริญญาประจําสถานพยาบาลเหลานั้นหรือจัดใหมี            
                                                 
 32  แหลงเดิม.   
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ผูไมมีใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว จนเปนเหตุใหเจาของสัตวหลงเช่ือในคําชักชวน
โฆษณาอันไมเปนความจริง นอกจากนั้นสถานท่ีบางแหงไมเหมาะสมที่จะต้ังเปนสถานพยาบาล
สัตวเนื่องจากโรคสัตวบางชนิดสามารถติดตอถึงคนไดอันเปนอันตรายตอเจาของสัตวและผูท่ีอยู
ใกลชิดกับสัตวท่ีปวยทําใหเกิดความเสียหายตอเจาของสัตวและสถานพยาบาลท่ีไมถูกสุขลักษณะ
และไมมีผูประกอบการสมควรท่ีไดรับการควบคุม จึง มีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมกิจการ
โรงพยาบาลสัตว ไดแกพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533  

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวพ .ศ .  2533 ไดให คําจํ ากัดความของ
สถานพยาบาลสัตวท่ีเปดใหบริการในการรักษาสัตวเล้ียงไวใน มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติดังกลาว
ไววา 

“สถานพยาบาลสัตว” หมายความวา สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ ซ่ึงจัดไวเพื่อการ
บําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตวโดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะ
ไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวยยาซ่ึงประกอบ
ธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

“สัตวปวย” สัตวท่ีจัดใหเขารับบริการในสถานพยาบาลสัตว 
“ท่ีพักสัตวปวย” หมายความวา กรง คอก หรือท่ีสําหรับใชกักสัตวปวย 
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูเล้ียงหรือผูครอบครองสัตวดวย 
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว 
“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว 
“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบการ

บําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
“พนักงานเจ าหนา ท่ี” หมายความว า  ผู ซ่ึ ง รัฐมนตรีแตง ต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจออก

ใบอนุญาต 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรี ผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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และไดกําหนดไวใหพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวของราชการ
บริหารสวนกลางราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคกรของรัฐ สภากาชาด
ไทย และสถานพยาบาลสัตวอ่ืน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา33และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูมีอํานาจแตงต้ังพนักงาน
เจาหนาท่ี และกําหนดคาธรรมเนียม และในการแบงประเภทสถานพยาลบาลตามมาตรา 6 สามารถ
แบงได 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1)  สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน 
2)  สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลสัตวแตละประเภทตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
  ผูท่ีจะจัดต้ังสถานพยาบาลสัตวตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตในมาตรา 7 หามมิให

ผูใดจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตการขออนุญาตจึงจะสามารถ
จัดต้ังสถานพยาบาลดังกลาวสัตวได34 ผูท่ีขออนุญาตจะออกใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวได
ตอเม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
2) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงถึงท่ีสุดให

จําคุกเวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
5) ไมเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และ 
6) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
7) มีสถานพยาบาลสัตวตามลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
8) มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใชตลอดจนยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาลสัตว

นั้นอยางเพียงพอตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
 33  มาตรา  4  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวของราชการบริหารสวนกลางราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคกรของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวอื่น ซึ่ง
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 34  มาตรา  7  หามมิใหผูใดจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตการขอ
อนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกระทรวงใบอนุญาตนั้นกําหนด
สาขาและช้ันของการประกอบการบําบัดโรคสัตว และจะกําหนดระเบียบที่ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติไวดวยก็ได 
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9) มีผูดําเนินการ และมีผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสถานพยาบาลสัตว               
ตามสาขา ช้ัน และจํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม (1) ดวย และในมาตรา 9 หามมิใหผูใดเปนผูดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาต                  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ใบอนุญาตน้ันจะกําหนดสาขาและชั้นของการประกอบกิจการบําบัดโรคสัตว และ             
จะกําหนดระเบียบท่ีผูดําเนินการตองปฏิบัติไวดวยก็ได 

สําหรับผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวไดตอเม่ือปรากฏ
วาผูขออนุญาต 

 เปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  และไมเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว                 
เปนจํานวนสองแหงอยูแลว แตในกรณีท่ีเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว
ปวยไวคางคืนอยูแลวหนึ่งแหง จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมมีสัตวปวย
ไวคางคืนและเปนผูท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตวนั้นไดโดยใกลชิด 

ใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ใหมีอายุสามป นับแตวันออกใบอนุญาตนั้นถา
ผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดยื่น
คําขอและชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตพรอมกับการยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น  

ในสวนการควบคุมสถานพยาบาลสัตวไดมีบทบัญญัติใน มาตรา 16 บทบัญญัติใน
มาตรา 18 และมาตรา 22 ซ่ึงผูรับอนุญาตตองจัดใหมีปายช่ือสถานพยาบาลสัตวกับปายช่ือและ
รายละเอียดเก่ียวกับผูประกอบการบําบัดโรคสัตวในสถานพยาบาลสัตวแสดงไวในท่ีเปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลสัตวนั้นและหามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือ
ประกาศ หรือยอมใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใดๆ ซ่ึงช่ือ ท่ีตั้ง หรือกิจการของ
สถานพยาบาลสัตว คุณวุฒิหรือความสามารถของผูประกอบการบําบัดโรคสัตว เพื่อชักชวนใหนํา
สัตวปวยมารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสัตวของตน โดยใชขอความเกินความจริง หรือ
นาจะกอใหเกิดความเขาใจสาระสําคัญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับกรณีท่ีประสงคจะเลิก
กิจการสถานพยาบาล ดังท่ีบัญญัติไว และในการกําหนดใหผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการ
สถานพยาบาลสัตว ท่ีตองทําการแจงเปนหนังสือและจัดทํารายงานท่ีจะปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวปวยสง
ใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
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เม่ือไดรับแจงดังท่ีกลาวขางตน ผูอนุญาตจะส่ังใหผูรับอนุญาตปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งกอนเลิกกิจการก็ได ในมาตรา 23 ผูดําเนินการตองดูแลมิใหบุคคลซ่ึงมิใชเปนผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวประกอบการบําบัดโรคสัตวในสถานพยาบาลสัตวซ่ึงตนเปนผูดําเนินการและมิใหมี
การประกอบการบําบัดโรคสัตวผิดสาขาหรือช้ันตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว 

  ตามท่ีบัญญัติเกี่ยวกับผูดําเนินการมิใหรับสัตวปวยไวคางคืนตาม มาตรา 24 มาตรา 25
และมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 30 โดยใหผูดําเนินการตองดูแลมิใหมีการรับสัตวปวยไว
คางคืนเกินจํานวนท่ีพักสัตวปวยตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวเวนแตในกรณี
ฉุกเฉินซ่ึงหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกสัตวปวยและในสวนการดูแลสถานพยาบาล อีกท้ัง
ผูดําเนินการตองดูแลสถานพยาบาลสัตวใหสะอาดเรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสม
แกการใชเปนสถานพยาบาลสัตวและ ผูดําเนินตองจัดใหมีประกอบการบําบัดโรคสัตวตามสาขาช้ัน 
และจํานวน ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาอยูประจําสถานพยาบาลสัตวตลอดเวลา
ทําการ 

ผูดําเนินการตองดําเนินการตาม คือ ตองจัดใหมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยา และเวชภัณฑ            
ท่ีจําเปนสําหรับสถานพยาบาลสัตวใหเพียงพออยูเสมอและมีหนาท่ีจัดทําสถิติสัตวปวยจากหลักฐาน
การบําบัดโรคสัตวและสัตวปวยกับเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตวตามท่ีอธิบดีกําหนด 
และตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบไดไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา และผูดําเนิน            
มีหนาท่ีจัดทําสถิติสัตวปวยจากหลักฐานการบําบัดโรคสัตวยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและ
ระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับผูประกอบการบําบัดโรคสัตว                
ในผูดําเนินการตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

อํานาจในการในการปฏิบัติงานตามท่ีระบุไวในมาตรา 32 โดยใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 

1) เขาไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะที่พนักงานเจาหนาท่ีมีเหตุอันควรสงสัยจะเปน
สถานพยาบาลสัตวท่ีไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

2) เขาไปในสถานพยาบาลสัตวในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให
การเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

3) มีหนั ง สือ เ รียกผู รับอนุญาต  ผู ดํ า เนินการ  ผูประกอบการบํ า บัดโรคสัตว                         
ในสถานพยาบาลสัตวหรือเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลสัตว มาใหถอยคําหรือช้ีแจงหรือใหสง
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทําตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนแกการดําเนินคดี 
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4) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี หนังสือแจงตามวรรคหน่ึงตองกําหนดใหผูรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการจัดทํารายงานท่ีจะปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวปวย สงใหผูอนุญาตจะส่ังการใหผูรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการจัดการอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับสัตวปวยนั้น 

ถาไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ หรือผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไมยอมรับ
คําส่ังดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผย ณ สถานพยาบาล และใหถือวาผูรับ
อนุญาตหรือผูดําเนินการนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวต้ังแตวันท่ีไดปดคําส่ังและคําส่ังของผูอนุญาต
ดังกลาว จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกดวยก็ได ท้ังนี้ ไดมีบทกําหนดโทษสําหรับ 
ผูท่ีฝาฝนจัดต้ังสถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญาตคือตองทําการขออนุญาตจากผูอนุญาต หรือหาม
มิใหผูใดเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลจะส่ังริบบรรดาส่ิงของ
ท่ีใชในการดําเนินการสถานพยาบาลสัตวดวยก็ได 

3.1.5  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2550 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือ

ปลอยสุนัข อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับขอ 6 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 และ ขอ 16 
แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2548 ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบนี้ข้ึน เพื่อกําหนดรายละเอียดในการจดทะเบียนสุนัขและการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดในการจดทะเบียนสุนัข 

เจาของสุนัขซ่ึงหมายความรวมถึงผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวยมีหนาท่ีตอง
ดําเนินการขอจดทะเบียนสุนัข เม่ือมีการนําสุนัขมาเล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครโดยตองจดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแตนํามาเล้ียงหรือเม่ือมีการเกิดลูกสุนัขโดยตองจดทะเบียนภายใน 120 วัน นับแต
สุนัขเกิด การจดทะเบียนสุนัขตอพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัยตาม
ขอ 9 ใหใชแบบคําขอจดทะเบียนสุนัขพรอมแนบหลักฐานดังท่ีกําหนดไวในขอ 12 และใหนําสุนัข
พรอมหลักฐานท่ีเกี่ยวของ มาทําเคร่ืองหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร เชน การฝงไมโครชิปเปนตน
และนําใบรับรอง (แบบคลส.1) ท่ีสัตวแพทยออกใหอยางถูกตองมาขอรับแบบคําขอจดทะเบียน
สุนัข (แบบคลส.2) และแบบทําบัตรประจําตัวสุนัข (แบบคลส.3) เพ่ือจดทะเบียนสุนัขและรับบัตร
ประจําตัวสุนัข เจาของสุนัขจะนําสุนัขมาดวยหรือไมก็ได 

กรณีท่ีมีการจดทะเบียนสุนัขโดยถูกตอง ขอมูลท่ีอยูอาศัยของเจาของยอมปรากฎใน
ทะเบียนสุนัขและบัตรประจําตัวสุนัข หากมีเหตุท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในทะเบียน
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และบัตรประจําตัวสุนัขเชน เจาของประสงคจะยายสถานท่ีเล้ียงสุนัข สุนัขตาย บัตรประจําตัวสุนัข
หาย มีการเปล่ียนตัวเจาของสุนัข จะตองมีการยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามขอ 14 เพ่ือขอแบบ
เอกสารคําขอเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของสุนัข (แบบคลส.4) 

การออกใบรับรอง การจดทะเบียนสุนัข การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการจดทะเบียน
สุนัขมีข้ันตอนท่ีมีความหลากหลายและมิไดกําหนดชัดเจนถึงมาตรฐานและความเหมาะสมในการ
นําสุนัขมาเล้ียงในท่ีพักอาศัย ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหามากมายจากการนําสุนัขมาเล้ียงในท่ีพักอาศัย
โดยขาดความเหมาะสมสงผลใหระเบียบนี้ไมอาจใชบังคับไดตามเจตนารมณ รวมถึงการบังคับใช
นั้นมิไดบังคับใชท่ัวราชอาณาจักรแตบังคับใชเฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเชนเดียวกับ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในตางประเทศ 

สําหรับธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงในตางประเทศไดมีการพัฒนาข้ึนแตดั้งเดิมและ
มาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในตางประเทศนั้นไดมีบังคับใชอยาง
เปนรูปธรรมแลวและในประเทศคํานึงถึงรายละเอียดในการกํากับ ดูแล ธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง
ใหมีการจัดการดูแลอยางชัดเจนเพ่ือประโยชนตอผูเขามารับบริการและเปนแนวทางในการ
ดําเนินการในการประกอบการแกผูประกอบกิจการใหมีดําเนินการเปนในรูปแบบและแนวทาง
เดียวกัน 
 3.2.1  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงของ ประเทศแคนาดา 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 1 แหงกฎหมายคําตอไปนี้จะมีความหมายตรงกันสําหรับ
วัตถุประสงคของ “สัตว” หมายถึงสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังรวมท้ังนกและไมไดอาศัยอยูในสภาพปา
และธรรมชาติในประเทศแคนาดาในความหมาย รานสัตวเล้ียง หมายถึงรานคาหรือสถานท่ีมีสัตว
เพื่อใชเปนสัตวเล้ียงมีเพื่อการขายหรือเก็บไวขาย  

การประกอบกิจการรานสัตวเล้ียงโดยมีวัตถุประสงคตามกฎหมายหามบุคคลประกอบ
ธุรกิจรานสัตวเล้ียงภายในเมือง Guelph  

หากไมมีลิขสิทธ์ิท่ีออกโดยรัฐบาลเมือง แมจะมีขอกําหนดท่ีกําหนดโดยรัฐบาลเมือง
ลิขสิทธ์ินั้นจะไมถูกตองหากไมมีขอรายละเอียดดังนี้ 

1)  ท่ีเก็บสัตวท่ีดําเนินการโดยรัฐหรือในนามของรัฐ 
2)  ท่ีเก็บสัตวท่ีดําเนินการโดยองคกรท่ีชวยเหลือสัตวหรือ องคกรอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ี

เกี่ยวกับสวัสดิการสัตว 
3)  โรงพยาบาลหรือคลินิกสัตวแพทย  
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4)  สถานท่ีเล้ียงสัตวจะไดรับการดูแล  
ผูรับอนุญาตของสัตวเล้ียงทุกรานจะตองใหแนใจวาจะเก็บสัตวเล้ียงในรานทุกคร้ังตอง

มีการรักษาสุขาภิบาลใหดีลมพัดสะอาดและอยูในสภาพท่ีจะไมทําใหสัตวกาวราว  
ทุกพื้นท่ีจัดไวสําหรับสุนัขและแมวจะมีการฆาเช้ือโรคโดยวิธีการเหมาะสม และ

แกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพของสัตวคือเก็บไวในสถานท่ีท่ีมีการสุขาภิบาล ลม สภาพแวดลอมท่ี
สะอาดและจะตองรักษาสภาพดังกลาวไวตลอด  

การสาธารณสุขท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมกับชนิด
ของสัตวเล้ียงภายในราน  

1)  แตละกรง เล้ียงสัตวภายในรานเปน ท่ีอยูในกรงขนาดเพียงพอเพื่อ เพียงพอใหสัตว
ยืนปกติ และสามารถหมุนตัวไดโดยรอบและตอง เหมาะสมเม่ือสัตวโตเต็มท่ี สําหรับนกทุกกรง             
ในขนาดกรงนกท้ังหมดสามารถอยูในกรงนั้นซ่ึงขนาดกรงและ เพียงพอ และขนาดแตละประเภท
จํานวนพื้นท่ีท่ีนกเกาะไดและตองมีขนาดใหมันขยายปกเต็มท่ีในทิศทางโดยรอบทิศในขณะท่ีนก
ท้ังหมดจะถูกตั้งโดยตองไมโดนนกตัวอ่ืน และส่ิงท่ีกีดขวางดานขางของกรงนั้น  
  2) กรง  ถัง  หรือภาชนะท่ีมีในสถานท่ีตั้ งอยู ในลักษณะดังกลาวเปนใหความ
สะดวกสบายสูงสุดเพื่อความเหมาะสมตอสายพันธุและเปนการปองกันรักษาโดยจะไมทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมเกินไป เพื่อปองกันการสัมผัสโดยตรงกับตัวของสัตวดังกลาวนั้น 
  3)  กรงทุกกรงหรือภาชนะอ่ืนท่ีแมวจะอาศัยตองติดต้ัง ท่ีสําหรับขับถาย และตองมีการ
เปล่ียนโดยสมํ่าเสมอ 

4)  กรงที่ใชในสัตวทุกบานใหมีพื้นผิวผานไมไดหรือลวดตาขายท่ีมีชองวางระหวางตา
ขายเล็กแคบกวาเทาสัตวนั้น และมีความหนาเพียงพอท่ีเหมาะสมกับน้ําหนักของของสัตวนั้น 

5)  ในแตละวันตองตองใหน้ําดื่มแกสัตวและอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอ ตามลักษณะ
นิสัยการกินและท่ีความจําเปนสําหรับสายพันธุของสัตวนั้น  

 ตามกฎหมายในเมือง Guelph ไมใหมี “สัตวแปลก” โดยกฎหมายไมอนุญาตใหเก็บ
หรือใหมี ไวในรานสัตวเล้ียงดวยเหตุผลใดก็ตาม กฎหมายในเมือง Guelph แกไขลาสุด หามไมใหมี
งูเก็บหรืออนุญาตใหถูกเก็บไวในสัตวเล้ียงรานดวยเหตุผลใดก็ตาม 
 การขายสัตวเล้ียงในเมือง Guelph บุคคลท่ีมีไดรับอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลเมืองนั้นจะตองปฏิบัติ
ดังนี้ 

1)  ผูขอรับอนุญาตจะตองไมทําการ   
 (1) ทําการขายหรืออนุญาตใหขายสัตวท่ีเปนโรค 
  (2) ทําการขายหรืออนุญาตขายหรือมอบสุนัขหรือแมวอายุต่ํากวาแปดสัปดาห  
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  (3) ทําการขายหรือใหขายสัตวท่ีดุราย 
  (4) ทําการขายหรืออนุญาตใหขายหรือมอบสัตวปกอ่ืนๆ หรือยอมสัตว  

2) เม่ือขายหรือจําหนายอ่ืนๆของสุนัขหรือแมว ผูรับอนุญาตทุกคนจะตองใหแนใจวามี
ขอกําหนดใหผูไดรับสัตวท่ีรัฐดังกลาวดังตอไปนี้  
  (1) ช่ือและท่ีอยูของสัตวเล้ียงในรานท่ีจําหนาย 
  (2) วันท่ีทําการจําหนายสัตว  
  (3) คําอธิบายของสัตวรวมเพศอายุสีและตําแหนงของและเคร่ืองหมายและ 
คําอธิบายของสายพันธุหรือผสมขามเม่ือสัตวเปนสุนัขหรือแมวเม่ือขายหรือจําหนายอ่ืนๆ ของสุนัข
หรือแมวผูรับอนุญาตของสัตวเล้ียงทุกรานจะม่ันใจวาปจจุบันใบรับรองสุขภาพที่ออกโดยสัตว
แพทยท่ีผานการรับรองแลวฝกฝนในองคกรเกี่ยวสวัสดิภาพสัตว (Ontario) โดยมีเง่ือนไขใหกับคน
รับสุนัขหรือแมว 

3)  ผูรับอนุญาตทุกคนจะตองใหลงทะเบียนท่ีขอมูลเกี่ยวกับแตละ สุนัขหรือแมวที่ซ้ือ
หรือรับไวโดยผูรับอนุญาตจะถูกบันทึกไวท่ี เวลาสุนัขหรือแมวเขามาในครอบครองผูรับอนุญาต
และขอมูล ท่ีอยูในการลงทะเบียนจะรวมถึง  

 วันท่ีรานคาไดรับสัตวเล้ียงสุนัขหรือแมวนั้น ช่ือและท่ีอยูของผูผลิตของสุนัขหรือ
แมวและรายละเอียดท้ังหมดของสุนัขหรือแมวรวมทั้งเพศ สี สายพันธุหรือ ขามสายพันธุสถานท่ีตั้ง
ของเคร่ืองหมายใดและช่ือของสัตวนั้นถามีดวย  

4)  ผู รับอนุญาตของสัตว เ ล้ียงทุกรานจะตองใหลงทะเบียนของกําหนดการคือ 
ระยะเวลาอยางนอยสิบแปดเดือนในของแตละรายการและตองรักษาในสภาพดังกลาวจนกวาจะมี
การตรวจสอบตามชวงเวลาและรายการทั้งหมดโดยสามารถตรวจสอบในเวลาทําการปกติ 

5)  ผูรับอนุญาตของสัตวเล้ียงทุกรานจะตองพยายามท่ีจะสอบถามเพื่อทราบขอรับชื่อท่ี
อยูและคําอธิบายของผูเสนอสัตวท่ีผูรับอนุญาตเม่ือมีสาเหตุหรือ เหตุผลใหสงสัยวาสัตวนั้นถูก
ขโมยหรือไดมาอยางผิดกฎหมายและรายงานความจริงนั้นตอเจาหนาท่ีตํารวจทันที 

6)  ผูรับอนุญาตของสัตวเล้ียงทุกรานตองมีการปอนลงในสัญญาท่ีเขียนดวย สัตวแพทย
เพื่ออํานวยความสะดวกในบริการเรียกสัตวแพทยรักษาฉุกเฉินและมีดูแลสัตวใดๆ ท่ีเก็บไวเพื่อขาย
หรือแสดงในรานสัตวเล้ียง และขอตกลงเหลานี้จะตองรายงานตอเจาหนาท่ี 35 
 

                                                 
 35  The corporation  of  the  city  of  guelph.  (2552).  Retrieved  16  September,  2010,  frin  
http://guelph.a/uploads/IS_Dept/documents/Business%20Licence/Schedule22_petshop.pdf. 
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 3.2.2  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงของ สหราชอาณาจักร 
Pet Animals Act 1951 พระราชบัญญัติสัตวเล้ียง 1951 พระราชบัญญัติบัญญัติดังกลาว

กํากับการขายสัตวเล้ียง ในสวนการขออนุญาตของรานจําหนายสัตวเล้ียง (Licensing of pet shops) 
ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโครงสรางสําหรับรานคาสัตวเล้ียงในสหราช
อาณาจักรพระราชบัญญัตินี้กําหนดเง่ือนไขบางอยางวาเจาหนาท่ีทองถ่ินอาจพิจารณาในการกําหนด
หรือไมท่ีจะกําหนดใหผูประกอบการขอใบอนุญาตรานสัตวเล้ียง ในการพิจารณาวาอนุญาตหรือไม
และกําหนดใหใบอนุญาตใหหนวยงานทองถ่ินอาจตรวจสอบการสมัครและยืนยันสัตวท่ีจะถูกเก็บ
ไวในสภาพแวดลอมทางกายภาพและสุขอนามัยท่ีเหมาะสมที่สัตวเล้ียงจะไดรับอาหารและนํ้าอยาง
สมํ่าเสมอและสัตวเล้ียงจะไมถูกขายกอนท่ีจะเขาถึง อายุท่ีเหมาะสมและพระราชบัญญัติดังกลาว
หามทําการขายสัตวในท่ีสาธารณะใดๆ รวมท้ังถนนหรือแผงหรือรถเข็นในตลาดดวย 

1) บุคคลใดจะเปดรานสัตวเล้ียงไมไดยกเวนไดรับการอนุญาตโดยมีใบอนุญาตใหเปด
รานภายใตอํานาจบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 

2) ทุกทองถ่ินอํานาจออกใบอนุญาตภายในวัตถุประสงคท่ีขอรับอนุญาตประกอบ
กิจการและจะตัดสิทธ์ิหากฝาฝนขอกําหนดเกี่ยวการเก็บรักษารานสัตวเล้ียงและไมทําการชําระเงิน
คาธรรมเนียมท่ีตองชําระดังกลาว 

3) การไดรับพิจารณาจากรัฐบาลทองถ่ินมีสิทธ์ิท่ีอนุญาตใหบุคคลนั้นเพื่อใหนําสัตว
เล้ียงมายังสถานท่ีรานคาดังกลาวในพื้นท่ีมีการระบุไวในใบสมัครและอาจมีการเงื่อนไขท่ีสอดคลอง
กับท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

4) ในการพิจารณาวาจะมีสิทธ์ิไดรับใบอนุญาตสําหรับการเก็บรักษาสัตวเล้ียงของราน
สัตวเล้ียง รัฐบาลทองถ่ินมีอํานาจในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย ของสัตวตลอดเวลา และจะตอง
ถูกเก็บไวในท่ีพักที่เหมาะสมมีการกําหนดอุณหภูมิแสงสวางและการระบายอากาศท่ีสะอาด 

5) การท่ีจะใหสัตวไดรับอาหารและเคร่ืองดื่มอยางเพียงพอเหมาะสมและจําเปนโดยให
การดูแลนั้นตามระยะเหมาะสม 

6) สัตวเล้ียงท่ีกําลังมีลูกและสัตวเล้ียงท่ีใหนมลูกจะไมถูกจําหนาย  
7) ปองกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อในหมูสัตว  
8) ตองมีความเหมาะสมไฟฉุกเฉินหรืออ่ืนๆ ตามบทบัญญัตินี้และตรวจสอบสัตวและ

สัตวใดๆท่ีพบมีหรือส่ิงนั้นเพื่อวัตถุประสงคในการสืบหาวามีการกระทําผิดกฎหมายหรือมีความ                 
มีเจตนาจะละเมิดพระราชบัญญัตินี้ 
 ในสวนบทกําหนดโทษความผิดของบุคคลใดท่ีกระทําผิดกฎหมายใดภายใต
พระราชบัญญัตินี้ปรับไมเกินสองระดับมาตรฐานหรือโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือท้ังการปรับ
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และจําคุกในกรณีท่ีบุคคลคือบังคับภายใตพระราชบัญญัตินี้การกระทําผิดกฎหมายใดๆ ศาลอาจ
ยกเลิกการอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้และอาจหรือยกเลิกการอนุญาตความเปนเจาของ
ใบอนุญาตและหามเก็บรักษาสัตวเล้ียงในรานตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้สัตวท่ีมีเพื่อการขายหรือการเก็บรักษาสัตวที่สัตวเล้ียงบทบัญญัติ
กลาวคือ แมวและสุนัข เพื่อการ ขายหรือการเก็บรักษาตามแตกรณี  

1) “สัตว” รวมถึงคําอธิบายใดๆ ท่ีมีกระดูกสันหลัง  
2) “ อํานาจทองถ่ิน” หมายถึงสภาใดๆ เมืองหรือสภาท่ัวไปของเมืองแหงลอนดอนและ

ในสกอตแลนดหมายความตามมาตรา 2 ของรัฐบาลทองถ่ินพระราชบัญญัติ 1994 
3) “ประยูรสัตว” หมายถึงสัตวใดๆ ซ่ึงมีคําอธิบายโดยการผสมพันธุมีสิทธ์ิในการ

ลงทะเบียนกับท่ี ยอมรับสโมสรหรือสังคมการรักษาสัตวท่ีลงทะเบียน 
4) “ถนน” มีความหมายเดียวกบัในถนน พระราชบัญญัติ 1984  
5) “สัตวแพทยศัลยแพทย” หมายถึงบุคคลท่ีสําหรับเวลาการจดทะเบียนในทะเบียนการ

รักษาสัตวศัลยแพทย 
6) “สัตวแพทย” หมายถึงบุคคลท่ีสามารถจดทะเบียนในการรักษา  
พระราชบัญญัตินี้อาจอางเปนสัตวเล้ียงสัตวพระราชบัญญัติ 195136 สหราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติสัตวเล้ียง 1951 เปนพระราชบัญญัติควบคุมการขายสัตวเล้ียงสัตว อํานาจของระบบ
การปกครองทองถ่ินอํานาจออกใบอนุญาตสําหรับสถานประกอบธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงเปน
ดําเนินการและสถานท่ีท่ีจะสัตวถูกเก็บเปนท่ีมีจัดสัตวไวดูเพื่อการขายซ่ึงในพระราชบัญญัติหาม
การขายสัตวเล้ียงสัตวในท่ีสาธารณะและตลาด หรือขายใหแกเด็กท่ีอายุต่ํา 12 ป  

ดังนั้น หากแผนการคาใดมีลักษณะดังกลาวยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายน้ี ซ่ึงใช
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม  (Secretary of state for Trade and 
Industry) ในการออกขอบังคับท่ีเกี่ยวกับแผนการคา เชนการโฆษณาการจัดหาสินคา หรือบริการ 
การปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปนธรรม หรือการออกขอบังคับยกเวนแผนการคาท่ีไมตกอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ได แตสําหรับแผนการที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายฉบับนี้กําหนด
นั้น ยังไมถือวาเปนแผนการคาท่ีผิดกฎหมายหรือเปนแผนการคาท่ีตองหาม เพียงแตแผนการคา
ดังกลาวจะตองถูกควบคุมในเร่ืองตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  

                                                 
 36  David  Faver  Editor-in-chief.  (2552).  Retrived  18  May,  2010,  from  www.animallaw.info.   
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3.2.3 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 การคุมครองทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับรานสัตวเล้ียง ดูจะยังไมมีความหมายและเพียง
พอท่ีจะใหการปองกันกับสัตวเล้ียงไดท้ังหมดประชาชนโดยท่ัวไปอาจมองวากฎหมายกลางของ
สหรัฐอเมริกาอาจเปนกรอบพื้นฐานในการดูแลสัตว แตแทจริงแลวก็ยังไมสามารถ ท่ีจะปองกัน
สัตวเล้ียงไดท้ังหมดสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาผานกฎหมายวาดวยสวัสดิการสัตว (Animal 
Welfare Act หรือ AWA) ในป 1966 แตเดิมเรียกวา“พระราชบัญญัติหองปฏิบัติการเพื่อสวัสดิการ
สัตว” กฎหมายนี้ไดรับการแกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง ซ่ึงท่ีผานมาจนถึงปจจุบันนี้ สัตวหลายประเภท 
ก็อยูในขอบขายการดูแลของพระราชบัญญัติดังกลาว  
 AWA ในการบังคับใชชวงแรกถือวาไดรับการยอมรับดวยดี แตเม่ือไดวิเคราะหโดยการ
บังคับใชในระยะเวลาตอมาพบวากฎหมายดังกลาวยังมีขอจํากัดอยูมากมาย เชน มาตรฐานเกี่ยวกับ
เอกสารท่ีใชในการดูแลสัตวบางอยาง การสุขาภิบาลเกี่ยวกับสัตว การจัดการอาหารและน้ํา                
การบริการทางสัตวแพทย และการคุมครองสัตวจากสภาพอากาศท่ีรุนแรง เปนตน จะเห็นไดวา
มาตรฐานในการดูแลสัตวยังมีนอยและอาจดูเหมือนวายังไมเพียงพอตอการปองกันสัตวจากการ
ทารุณกรรม รวมถึงการละเลยไมบริหารจัดการเล้ียงดูสัตวอยางเหมาะสม 
 นอกจากนี้ AWA ยังจํากัดชนิดของสัตวในการปกปอง และในบางสถานการณเทานั้น 
เชน การปกปอง สุนัข แมว หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร กระตาย ซ่ึงใชในการวิจัย หรือการจัด
นิทรรศการ ดังจะเห็นไดวา สัตวเลือดเย็นและสัตวในรานขายสัตวเล้ียง ยังไมไดรับการคุมครองโดย 
AWA ท้ังนี้กิจการเหลานี้ก็ไมอยูภายใตการคุมครองของ AWA ดวย เชน ตัวแทนจําหนายอาหาร
สัตว รานขายปลีกสัตวเล้ียง ท่ีพักอาศัยสัตวเอกชน กิจการเหลานี้มีอยูจํานวนมาก ซ่ึงไดรับ
ประโยชนจากขอยกเวนและขอจํากัดของกฎหมาย ดังนั้นแตละรัฐจึงตองการคุมครองทางกฎหมาย
สําหรับสัตวเล้ียงท่ีเหมาะสมสําหรับทองถ่ินนั้นๆ 
 ขณะท่ีกฎระเบียบของรัฐบาลกลางอยูในระหวางพิจารณาเพื่อใหมีการปกปอง 
ครอบคลุม ถึงสัตวหลายชนิด และรวมไปถึงรานคาสัตวเล้ียง จะยังไมชัดเจน จนกวาจะมีความ
ชัดเจนในกฎหมาย ก็ยังจะเปนการยากที่จะคาดการณวากฎระเบียบดังกลาวจะมีความสมบูรณ 
ครอบคลุมเพียงใด 

1)  ภาพรวมของกฎหมายของมลรัฐในสหรัฐอเมริกาเพียง 27 มลรัฐ และโคลอมเบีย 
(District of Columbia) มีการตรากฎหมายท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และรูปแบบของแตละรัฐ
เพื่อใหมีมาตรฐานสําหรับสัตวเล้ียงและการดูแลสัตวอยางมีมนุษยธรรมกฎหมายของ แตละรัฐ              
ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาและการขายสัตวท่ีรานคา สัตวเล้ียงท่ีพอสรุปได มีดังนี้ 
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2)  อาหาร น้ํา และสุขอนามัยกําหนดใหรานคาสัตวเล้ียง ตองใหขอมูลสัตวเล้ียงท่ี
เกี่ยวของกับอาหาร และน้ําของสัตวเล้ียง บทบัญญัติท่ีไดตราข้ึนมักจะเนนย้ําและระบุคุณภาพของ
อาหารและนํ้า รวมถึงเวลาในการใหอาหารและน้ําสําหรับสัตวเล้ียง และการสุขาภิบาลสถานที่เก็บ
สัตวเล้ียงใหมีความสะอาดและปลอดภัยสําหรับสัตว ใน 17 รัฐ กําหนดใหรานคาสัตวเล้ียงท่ีใหการ
ดูแลและรักษาสัตวท่ีเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ตองมีสัตวแพทยท่ีไดรับใบอนุญาตอยูประจําราน
ดวย และในการขนยายลําเลียงสัตวจากมลรัฐหนึ่งไปสูอีกมลรัฐหนึ่ง ตองมีหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตวแนบไปกับสัตวนั้นดวย และในบางรัฐตองมีใบรับรองสุขภาพสัตวกอนท่ีจะขายสัตวเหลานั้น
ไมวาจะอยูในมลรัฐเดียวกันหรือตางมลรัฐ 

3)  สัตวท่ียังไมหยานม (unweaned) ในยี่สิบสามมลรัฐ หามขายสัตวบางชนิดท่ียังไม
หยานม (unweaned) การคุมครองผูบริโภคเปนแรงจูงใจสําหรับบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงไดกําหนดมา
เพื่อปองกันกันการขายลูกสุนัขและแมวท่ีอายุยังไมถึงแปดสัปดาห ในขณะท่ีบางรัฐหามขายกระตาย 
และนกแกว ท่ียังอยูในชวงแรกเกิด ในสถานคาสัตวปลีก 

4)  แสงสวางและความเครียด ในสิบสามมลรัฐ มีการกําหนดใหตองมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับสัตว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบสัตว วามีการเจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงรานคาอาจ
ตองมีการใชไฟสํารองในเวลากลางวันเพื่อประโยชนในการลดความเครียดของสัตว 

5)  ท่ีอยูของสัตวในสิบแปดมลรัฐ ไดมีบทบัญญัติใหรานคาตองจัดใหสัตวมีพื้นท่ีเพียง
พอท่ีจะยืนข้ึนหรือนั่งลงไดอยางสะดวกสบาย และเปนตําแหนงท่ีสามารถทรงตัวไดอยางธรรมชาติ
ตามชนิดของสัตวเล้ียง และการจัดวางตําแหนงท่ีอยูของสัตวในลักษณะท่ีสามารถจะลดความเครียด
ใหกับสัตว และลดความผิดปกติใหกับสัตว 

6)  อุณหภูมิและการระบายอากาศในสิบเอ็ดมลรัฐ กําหนดใหรานคาสัตวเล้ียงตองมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับสัตวแตละชนิด ซ่ึงจะสงเสริมใหสัตวมีสุขภาพท่ีดี ไมเจ็บปวย                 
ไมตึงเครียด และในสิบส่ีมลรัฐ ตองจัดใหมีการระบายอากาศเพ่ือลดกล่ินท่ีเปนพิษตอสัตว ความช้ืน 
และการควบแนนของอากาศ 

 “Lemon Law” เปนมาตรการการคุมครองผูบริโภคท่ีมุงคุมครองประชาชนท่ีซ้ือหรือ
พบอาการปวยของสัตว ท่ีซ้ือจากรานคาสัตวเล้ียง ท่ีนําเร่ืองมารองเรียนในรัฐท่ีไมมีกฎหมายนี้บังคับ
ใช สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการตางประเทศของผูบริโภค อาจมีเขตอํานาจครอบคลุมไปถึง
ภูมิลําเนาของผูบริโภคซ่ึงมีขอพิพาทกับรานคาสัตวเล้ียง ซ่ึงมลรัฐเหลานั้นตองใหรานคาสัตวเล้ียง
ตองเปดเผยขอมูลใหผูซ้ือ เพื่อผูซ้ือสัตวเล้ียงจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับสัตวท่ีจะซ้ือ พอพันธุ แมพันธุ 
และวิธีการดูแลรักษาสัตวแตละชนิด กอนท่ีจะซ้ือ ประวัติ การรับประกันสุขภาพ การฉีดวัคซีน 
คําแนะนําสําหรับการทําหมันสัตว ฯลฯ 
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7)  ใบอนุญาตและการเก็บขอมูลสัตว รานคาสัตวเล้ียงตองไดรับอนุญาตจากมลรัฐ            
แตละมลรัฐเปนการเฉพาะในแตละทองถ่ินนั้นกอนท่ีจะทําการคาขายสัตวเล้ียง ซ่ึงมลรัฐแตละมลรัฐ
อาจจะออกใบอนุญาตในทองถ่ินของตน โดยไมอยูในบังคับของกฎหมายมลรัฐได ในสวนของการ
เก็บขอมูลสัตวถือเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับผูซ้ือ เชนการบันทึกขอมูลพื้นฐานของสัตว           
วันเกิด อายุ เพศ หมายเลขประจําตัวของสัตว ช่ือพอแมพันธุ ขอมูลการติดตอสําหรับผูซ้ือเม่ือ
ตองการความชวยเหลือ  

8)  การฝกอบรมในบางมลรัฐ รานคาสัตวเล้ียงตองมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหมีการ
ดูแลสัตวไดอยางเหมาะสม ความรูดานการดูแลสัตวนี้ถือวาเปนความจําเปนสําหรับพนักงาน                      
ผูใหบริการ ประโยชนนี้ยังรวมไปถึงการสังเกตอาการของสัตวถึงสัญญาณของการเจ็บปวย หรือ
ความเครียดของสัตว เพ่ือรายงานความผิดปกติดังกลาวใหสัตวแพทยไดรับทราบโดยทันที 

ในสวนการตัดแตงขนสุนัขกฎหมาย Connecticut ผูตัดแตงขนสัตวเล้ียง (groomers) 
ตองไดรับอนุญาตตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตร การตัดแตงขนสัตวเล้ียง (grooming) ตองมี
ส่ิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณในการตัดแตงขนสัตวเล้ียง ท่ีมีมาตรฐานในรัฐอ่ืนๆ สวนใหญ
ไมไดกําหนด groomersไวใหถูกตองตรงตามความตองการของทองถ่ิน และมีมาตรฐานอยาง
เพียงพอ 37 

3.2.4  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงของประเทศญ่ีปุน 
ประเทศญ่ีปุนไดบัญญัติกฎหมายสําหรับคุมครองสวัสดิภาพของสัตวไดแกกฎหมาย

สําหรับสัตวสวัสดิการในญ่ีปุน  
การคุมครองสวัสดิภาพสัตวในญ่ีปุน เร่ิมหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือจํานวนสุนัขจร

จัดเปนปญหารายแรง ในป ค.ศ. 1948 ในญ่ีปุน ทําใหมีการจัดต้ังองคกรปองกันความโหดราย (JPS 
CA) กอต้ังข้ึนคร้ังแรกและเริ่มมีการบังคับใช โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเกี่ยวกับการปองกันปญหา
ดังกลาว 

ความทารุณตอสัตวมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนและสังคมเกิดความกังวลสําหรับกฎหมาย
คุมครองสัตว เปนคร้ังแรกภายใต ช่ือของ “กฎหมายเพื่อการคุมครองและการจัดการสัตว”                 
เปนกฎหมายท่ีสมาชิกสภา ตามกฎหมาย มาตรฐานการใหอาหารเหมาะสมและการปกปองสุนัข
และแมวของสัตวหองปฏิบัติการสัตวและการผลิตสัตวท่ีออกเพ่ือแสดงเพ่ือรักษากลาวประเภทสัตว
ในทางปฏิบัติ แตคนอยางจริงจังเกี่ยวกับการคุมครองสัตวสําหรับการกํากับดูแลในการควบคุมของ
ความปองกันการกระทําโหดรายใหสัตว ในชวงสุดทาย 25-30 ป หลังจากกฎหมายมาบังคับใชเพื่อท่ี
                                                 
 37  Thecurrent  state  of  pet  shop  law.  (2003-2011).  Retrived  18  May,  2010,  from  
www.bornfreeusa.org/  b4al_currentstate.php.   
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ผูใหญกับเด็กนอยไดเพิ่มความสนใจของคนในความสําคัญของสัตวท่ีเติบโตไมเพียงแตเปนสัตว
เล้ียงแตมีความรูสึกในทางกลับกันปญหาบางสวนยังคงมีการเกิดข้ึน เชนการดูแลสัตวท่ีไม
เหมาะสมกอใหเกิดปญหาในละแวกใกลเคียงและอันตรายท่ีเจาของรับผิดชอบละท้ิงสัตวและการ
ละเมิดตอสัตวในกรณีเหลานี้หลายองคกรสวัสดิการสัตวรวมท้ังญ่ีปุนและแพทยสมาคมไดรับ
นาสนใจตองการเรงดวนเพ่ือแกไขกฎหมายในการควบคุมกฎหมายสัตวและสวัสดิการสัตวท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวาไมเพียงแตใหความรูและโดยการเคล่ือนไหวทางการเมืองสุดทายกฎหมายได
แกไขในป 1999 กฎหมายนี้พูดถึงคุณสมบัติลักษณะของกฎหมายใหมนี้ไดปรับปรุงใหมมาตรฐาน
การใหอาหารและ การปกปองสัตวหนาแรกซ่ึงเคยเปนเฉพาะสุนัขแตในกฎหมายใหมนี้รวมได
กลาวถึงแมวดวยคุณสมบัติลักษณะของกฎหมายแกไขสําหรับสวัสดิการสัตวมีดังนี้  

 กฎหมายถูกเปล่ียนดวยเจตนาท่ีดีของการสวัสดิการสัตว  กฎหมายเดิมเปนช่ือกฎหมาย 
“เกี่ยวกับการคุมครองและการจัดการสัตว” ขณะที่ช่ือของกฎหมายแกไขเพ่ิมเติมโดยโดยตรงแปล
เปนกฎหมายสําหรับสัตว AIGO และบริหาร “AIGO” เปนภาษาญ่ีปุนกันอยางถูกกําหนดไวใน
พจนานุกรมวาหมายถึงการคิดดวยรักและใชเฉพาะสําหรับสัตวในลักษณะเชน “AIGO Animal” 
เปนภาษาอังกฤษไมเทียบเทาระยะน้ีญ่ีปุนพบช่ือภาษาอังกฤษของกฎหมายนี้จะหากเรากลาจะแปล
ความหมายกฎหมายสําหรับการมีน้ําใจการรักษาและการจัดการสัตว แมวาเรามีคําญ่ีปุน “Fukushi 
เทียบเทา” เปน “สวัสดิการ” จะไมใชกฎหมายนี้เพื่อหลีกเล่ียงความสับสนไดระหวางสวัสดิการ
มนุษยและสวัสดิภาพสัตว  

 สัตวมีชีวิตสัตวเปนท่ีรูจักในกฎหมายนี้เปนคร้ังแรกในกฎหมายญี่ปุนนี้ในหลักการ
พื้นฐานของการแกไขกฎหมายนี้ก็ระบุชัดเจนวาประชาชนควรรับรูและเคารพสัตวเปนสัตวโลกและ
ควรพิจารณาตอการอยูรวมกันของมนุษยและสัตวหลักการนี้ปรากฏดีในการยังชีพจํานวนมากตลอด
ท้ังกฎหมายน้ีและความสําคัญของการศึกษาในลักษณะสัตวสาธารณะถูกเนนเฉพาะในเร่ืองนี้  

 ความสําคัญในการรับรูสัตวบุคคลโดยปายช่ือ microchips หรือมาตรการท่ีเหมาะสม
อ่ืนๆคือเนนเปนความรับผิดชอบของเจาของในญ่ีปุนใชมีจะไมแนะนํากฎหมายเพื่อแสดงความเปน
เจาของสัตวของพวกเขาจึงมีการวิธีการติดตามเจาของสัตวบันทึกกอนระเบียบใหมท่ีคาดวาจะมี
ประโยชนในการหาเจาของสัตวหนี  

ธุรกิจการซ้ือขายสัตวราชการจังหวัดจึงจําเปนสําหรับประเภทเชนธุรกิจที่ขายคอย
สินเช่ือการฝกอบรมและการแสดง จนกวาจะมีการแกไขกฎหมายเชนนี้ไดมีการควบคุมไมใหธุรกิจ
เหลานี้และคนใดสามารถกําหนดการประกอบธุรกิจดังกลาวไดหากไมมีวุฒิการศึกษาใดๆตามท่ี
กําหนดและมีสถานท่ีไมนาพอใจ ตามกฎหมายใหมราชการมีอํานาจท่ีจะใหคําแนะนําหรือเพื่อ
ปรับปรุงใหเจาของธุรกิจหากสถานท่ีหรือการรักษาของสัตวพบวาไมไดตามมาตรฐานราชการ

DPU



76 

จังหวัดยังสามารถส่ังใหมีการตรวจสอบเว็บไซตของผูประกอบการและใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทํา
การบริหารจัดการเม่ือจําเปน  

เม่ือสัตวจะทําใหการลงโทษสําหรับการละเมิดกฎระเบียบและการละท้ิงสัตวเล้ือยคลาน
และนกในการพิจารณาในสถานการณปจจุบันท่ีสัตวเล้ือยคลานจํานวนมากของตลาดสัตวเล้ียงท่ี
ความรับผิดชอบของผูขายและซ้ือไดอยางชัดเจนจากจุดมุมมองของสัตวสวัสดิการ  

 ในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแกไขกฎหมายใหมใหเครือขายพื้นฐานใน
หนวยใหสิทธิพิเศษไดอธิบายของราชการจังหวัดมีคณะกรรมการท่ีเหมาะสมเชนสัตวแพทยและ
อ่ืนๆจําเปนตองมีความรูและประสบการณ เพื่อสงเสริมการรักษาและการมีน้ําใจตอสัตวราชการ
จังหวัดอาจจัด “สภาการสงเสริมการขายสัตวสวัสดิการ” โดยความรวมมือของสมาคมสัตวแพทย
ทองถ่ินและกลุมการสวัสดิการสัตวผูมีอํานาจในการสนับสนุนกิจกรรมของผูใหคําแนะนําความรู 

 การควบคุมและบทลงโทษสําหรับการกระทําตอสวัสดิการสัตว สวนมากเปนกฎหมาย
แกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเการะเบียบอาญาสําหรับการละเมิดและการละท้ิงของสัตวเปน                    
250 เหรียญสหรัฐความสําคัญของสัตวสวัสดิการระเบียบลงโทษสําหรับการฆาสัตวไมมีเหตุผลท่ีดี
มีท้ังนอยกวาหนึ่งปทางอาญาหรือปรับไมเกินประมาณ 8500 เหรียญสหรัฐ ระเบียบอาญาสําหรับ
การละเมิดสัตวเชนไมใหอาหารหรือน้ําโดยไมมีเหตุผลดีนอยกวาปรับประมาณ 2,500 เหรียญสหรัฐ 
มาตรฐานการใหอาหารและดูแล ตามกฎหมายแกไขปญหามาตรฐานในการพิจารณาทบทวน 
มาตรฐานการใหอาหารและการปกปองของสุนัขและแมว มีคุณสมบัติลักษณะของมาตรฐานและ
คูมือรวมท้ังในการน้ีรวมนกและสัตวเล้ือยคลานเก็บไวท่ีบานโดยเปนสัตวเล้ียงและเร่ืองของสัตว
เก็บไวในโรงเรียนและสถานท่ีเล้ียงและสวัสดิการจะรวมถึงสวัสดิภาพสัตวเปนกฎหมายคุมครอง 
เจาของตองเปนเจาของตลอดชีวิต ใหขอใหคํานึงถึงเกี่ยวกับครอบครัวและสถานการณท่ีอยูอาศัย 
สําหรับดูแลสัตวเล้ียงไปตลอดชีวิตกอนท่ีจะตัดสินใจท่ีจะรับสัตวเล้ียงไปเล้ียงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผนการรักษาสัตวปาตัดสินระมัดระวังมากและแนะนําสําหรับการดูแลไปตลอดชีวิตท่ี
เปนไปไดการเนื่องจากผลของการการนําสัตวปาเล้ียงอาจมีผลตอระบบนิเวศอยางรายแรง  

 เจาของท้ังหมดของสัตวท่ีบานขอใหระบุเปนเจาของโดยท้ังปายช่ือวงขา Microchips 
หรือวิธีการที่เหมาะสมอ่ืนๆ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหผูใช microchips และใช microchips 
สําหรับสัตวสวัสดิการอยางมีประสิทธิภาพองคกรไมหวังผลกําไร AIPO เรียกกอต้ังเม่ือเร็วๆนี้โดยมี
อํานาจส่ีกลุมสวัสดิการและญ่ีปุน Animal Veterinary Association แพทยและพรอมท่ีจะควบคุม
ฐานขอมูลบนพ้ืนฐานท่ัวประเทศซึ่งจะสามารถเขาถึงไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
และสัตวแพทย  
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 สภาพและสถานะของท่ีมีเจาของสัตวท้ังหมดจะตองพิจารณาถึงอาหารท่ีเหมาะสมและ
จัดหาน้ํารักษาพยาบาลสัตวปวยอยางรวดเร็วโดยสัตวแพทยและส่ิงอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะ
การพิจารณาชนิดสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตวทําใหปนเปอนส่ิงแวดลอมจากอุจจาระและขน
การจํากัดจํานวนของสัตวท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีจําเปนตองเกิดควบคุมสถานการณการขนสงสัตว
ปญหา เปนไปไดการปองกันการหลบหนีการปกปองในกรณีของมนุษยทําใหสัตวอันตรายและหาท่ี
พักพิงสําหรับเจาของและสัตวในขณะท่ีมีอันตราย 

เจาของสุนัขไมปลอยสุนัขและตองระมัดระวังสนใจสําหรับความยาวของเชือกท่ีใช
เวลาการบังคับหรือการออกกําลังกายเม่ือลูกสุนัขพันธุจะมีผูท่ีจะมาเปนเจาของใหมตองแนะนําให
รอจนกวาอายุหลังจากประมาณ 12 สัปดาหสําหรับสุนัขและ 9 สัปดาหสําหรับแมว  

 เจาของแมวตองดูแลใหแมวอยูในบานเพื่อปองกันแมวจากการติดเช้ือและอุบัติเหตุท่ี
ไมคาดหมายก็ยังทราบวาบทบัญญัติของพ้ืนท่ีสะดวกสบายสําหรับการรับประทานอาหารและ
ขับถายเปนส่ิงจําเปนสําหรับสุขภาพจิตท่ีดีและรางกายเม่ือแมวถูกเก็บไวในบานในการพิจารณาการ
เพิ่มลาสุดสัตวเก็บไวในโรงเรียนดูแลสัตวภายใตการดูแลของสัตวแพทยหรือผูมีประสบการณอ่ืนๆ
และปฏิบัติตามมาตรฐานน้ีเพื่อปองกันปญหาท่ีไมพึงปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนได 

 กฎหมายสําหรับสัตว AIGO และการจัดการ ในป 1999 รัฐสภาญ่ีปุนผานการแกไข
กฎหมายคุมครองสัตว (Doubutsu Aigo Kanri Hou)นี้กฎหมายใหมอนุญาตใหดําเนินคดีอาญา
สําหรับ“โหดราย” และ “ละเลย” ของสัตวกฎหมายนี้ฟองรองเปนไปไดสําหรับความไมเหมาะสม
ของสัตวและผูครอบครอง กฎหมายใหมอนุญาตใหจับกุมและลงโทษการละเมิดโดยเจตนาและ
ละเลยไมคํานึงถึงความเปนเจาของกรณีการละเมิดทันทีและประมาทท่ีทําใหเกิดการตายของสุนัข38 
 

 

                                                 
 38  กฎหมายคุมครองสัตวของญี่ปุน.  (2553).  สืบคนเมื่อ  15  มิถุนายน  2553,  จาก  
www.allacademic.com 
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล  

ผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเลี้ยง 
    
 การประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตัวทําใหผูประกอบธุรกิจสนใจในการประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง
มากข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคท่ีตองการสัตวเล้ียงไวเล้ียงไวในบานเพ่ือวัตถุประสงค
ท่ีแตกตางกันเชนเล้ียงไวเปนเพื่อนเลนคลายเหงาหรือเล้ียงเพื่อเฝาบาน เปนตน ดังนั้นมาตรการท่ีใช
ควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในปจจุบันท่ีบังคับใชอยูในประเทศไทย              
ยังไมมีมาตรการที่จะเขาควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอจึงกอใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ผูประกอบธุรกิจจําหนาย
สัตวเล้ียงดังตอไปนี้ 
 
4.1  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความหมายและการดําเนินการของธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 

ในสภาพการณปจจุบันมีการขยายตัวทางดานๆ มีการขยายตัวดานเศรษฐกิจ กอใหเกิด
ธุรกิจมากมายท่ีกอต้ังข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคท่ีตองการบริโภคมากข้ึนและเม่ือ
ความตองการมากผูประกอบการก็ขยายการประกอบธุรกิจและดําเนินธุรกิจมากข้ึนดวยในสวนของ
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ไดมีการตอบสนองในความตองการของผูบริโภคในดานการ
ตองการซ้ือหาสัตวเล้ียงมาเล้ียงในครัวเรือนเพราะปจจุบันมีความตองการสัตวเล้ียงที่มีคุณภาพและ
สายพันธตามท่ีผูบริโภคพอใจและในความตองการดังกลาวทําใหผูประกอบการจําหนายสัตวเล้ียง
นําสัตวเล้ียงมาเปนสินคาและนํามาเสนอขายในรูปแบบรานสัตวเล้ียงเพื่อสนองตอบความตองการ
ของผูบริโภคในสังคมปจจุบันท่ีตองการความสะดวก และรวดเร็ว สนองตอบตรงกับความตองการ
ของตนและทําการประกอบกิจการดังกลาวจึงเปนกิจการท่ีแพรหลายข้ึน และขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ทําใหการควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบการของประเทศไทย ยังไมคลอบคลุม ผูประกอบธุรกิจ
จําหนายสัตวเล้ียงอยางครอบคลุม กอใหเกิดปญหาทางกฎหมายในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการ
ดังตอไปนี้ 
 

DPU



79 

  4.1.1  ปญหาเก่ียวกับความหมายของธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง  
 ในความหมายของการประกอบธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงในประเทศไทยน้ันปจจุบัน
การจําหนายสัตวเล้ียงที่มีการจําหนายในรานขายสัตวเล้ียง มีความแตกตางกับการจําหนายสัตว               
ท่ีเปนสัตวในเชิงธุรกิจ หรือสัตวท่ีใชเปนอาหาร หรือสัตวในภาคอุตสาหกรรมท่ีเล้ียงเปนธุรกิจ           
ในท่ีนี้สัตวเล้ียงท่ีจําหนายในรานสัตวเล้ียงนั้นประกอบดวยสุนัข แมว ท่ีรานจําหนายสัตวเล้ียง
ดังกลาวจัดจําหนายใหแกผูบริโภคในลักษณะท่ีมนุษยสามารถเล้ียงไวเปนสัตวเล้ียงท่ีมีความใกลชิด
กับมนุษย อาจเพื่อเปนเพื่อนคลายเหงา เพื่อเฝาบาน หรือเพื่อใชงานสําหรับผูพิการ เพราะในสภาวะ
ปจจุบัน สภาพสังคมเปล่ียนไปจากสภาพสังคมแบบชนบทเปล่ียนไปเปนสังคมเมือง จึงมีการเล้ียง
สัตวเล้ียงไวเปนเพื่อนมนุษยมากข้ึน และในการจําหนายสัตวก็ยังไมมีการใหคํานิยามศัพทคําวา 
“สัตวเล้ียง” ใหชัดเจน และหรือวาตองมีการจําหนายสัตวเล้ียงในลักษณะใด ซ่ึงปจจุบันมีการ
จําหนายสัตวเล้ียงในหลายรูปแบบเชนการจําหนายตามรานคาท่ีมีท่ีตั้งรานคาในลักษณะถาวรการ
จําหนายในตลาดนัดซ่ึงมีลักษณะเปนการช่ัวคราว และการจําหนายทางส่ืออินเตอรเน็ต เปนตน          
ซ่ึงการกําหนดความหมายการจําหนายสัตวเล้ียงควรจะมีความชัดเจนมากข้ึน 
 ตามความหมายของคําวา “สัตวเล้ียง” ท่ีใหคํานิยามท่ีเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงท่ีใกลเคียง
มากท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มาตรา 4 (1) ท่ีวา “สัตว” หมายความวา 
ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี และ ใหความหมายรวมถึง น้ําเช้ือ
สําหรับผสมพันธุ และเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวท่ียังไมเจริญเติบโตถึงข้ันท่ีมีอวัยวะครบบริบูรณ) 
ของสัตวเหลานี้ดวย แตความหมายดังกลาวนี้ไมครอบคลุมถึงคํานิยามในความหมายของ “สัตว
เล้ียง” ท่ีมนุษยนํามาเล้ียง ในการนี้จึงควรที่จะใหมีคํานิยามความหมายท่ีเกี่ยวของกับการจําหนาย
สัตวเล้ียงโดยเฉพาะดวย เพื่อประโยชนของผูบริโภค และเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจจําหนาย
สัตวเล้ียงอีกทางหนึ่งดวย 
 ปจจุบันธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงไดขยายตัวอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการจําหนายตาม
ตลาดนัด ท้ังขนาดใหญและเล็ก เชนในกรุงเทพมหานครก็มีจําหนายท่ีตลาดนัดจตุจักรซ่ึงมีผูบริโภค
สนใจเขาเลือกซ้ือเปนจํานวนมาก และยังมีการวางขายตามรานคาในตลาดนัดขนาดเล็ก และตามขาง
ถนนทางเดินอีกดวย ซ่ึงการดําเนินการในการประกอบการของรานจําหนายสัตวเล้ียงดังกลาวนี้ยัง
ไมมีการควบคุมลักษณะการขายสัตวเล้ียงอยางเปนรูปธรรม และยังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภค และรานคาจําหนายสัตวเล้ียง ดังนั้นการศึกษากฎหมาย และ
มาตรการท่ีเกี่ยวกับการเปดรานคาใหจําหนายสัตวเล้ียงในประเทศไทยจึงยังคงพบปญหาและ
อุปสรรคหลายประการเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศท่ีมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีบังคับใช
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สําหรับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงไวอยางเหมาะสมโดยระบุไวในกฎหมายถึงลักษณะธุรกิจจําหนาย
สัตวเล้ียงท่ีตองดําเนินการอยางชัดเจน 

 ในหลักกฎหมายประเทศแคนาดาไดใหคํานิยามของรานจําหนายสัตวเล้ียง คือรานคา
หรือสถานท่ีใชเปนสัตวเล้ียงมีขายหรือ เก็บไวขาย ซ่ึงเปนการบัญญัติคํานิยามของรานจําหนายสัตว
เล้ียงไวโดยชัดเจนซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยท่ียังไมมีการกําหนดคํานิยามของธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียงไวในกฎหมายอยางชัดเจน 

สืบเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจํากัดคํานิยาม ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงวาเปนการ
เก็บสัตวเล้ียงไวในลักษณะเชนไรจึงจะเขาองคประกอบในลักษณะการเก็บสัตวเล้ียงไวเพื่อจําหนาย
และตองไดอยูภายใตการควบคุม กํากับ และดูแลตามกฎหมาย จึงสงผลใหรานจําหนายสัตวเล้ียงใน
ปจจุบันมีการประกอบธุรกิจกันอยางเสรีแมวาการประกอบธุรกิจดังกลาวนี้จะมีลักษณะคลายคลึง
กันคือการนําสัตวเล้ียงมาเก็บไวภายในรานเพ่ือรอการจําหนายใหแกผูบริโภค แตก็ยังไมมีคําจํากัด
ความถึงธุรกิจดังกลาววาเปนลักษณะของรานจําหนายสัตวเล้ียงแมจะมีการออกกฎกระทรวง
ควบคุมการคาสัตวท่ีบังคับใชกับแมวและสุนัขดวยก็ไมไดใหคํานิยามไวในสวนธุรกิจท่ีทําการ
จําหนายสัตวเล้ียงเพียงกําหนดใหผูท่ีจะทําการคาสัตวจําพวกสุนัขกับแมวตองทําการขออนุญาตกับ
กรมปศุสัตวดวยเทานั้นทําใหขาดความชัดเจนและกฎหมายยังไมมีบัญญัติท่ีคลอบคลุมถึง 
 จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 โดยกําหนดคํานิยาม “รานจําหนายสัตวเล้ียง” ใหหมายความรวมถึง สถานท่ีสัตวเล้ียงท่ี
มนุษยนํามาเล้ียงไวจําหนาย และกําหนดคํานิยามของคําวา “รานจําหนายสัตวเล้ียง” ท้ังนี้ เพื่อเปน
การควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงที่เปนสถานท่ีประกอบการและรานคา และ            
ใหผูบริโภคไดรับความคุมครองมากยิ่งข้ึน 

4.1.2  ปญหาเก่ียวกับการดําเนินการของธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 
ในสวนการดําเนินการในกิจการการจําหนายสัตวเล้ียงจากสังคมปจจุบันมีการวาง

จําหนายตามรานจําหนายเชนเปนท่ีนิยมและเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานครคือสวนจตุจักร
ซ่ึงเปนศูนยรวมรานจําหนายสัตวเล้ียงมากเปนอันดับหนึ่งและเปนสถานท่ีแหงแรกท่ีผูบริโภคจะ
สนใจและนึกถึงเม่ือตองการหาซื้อสัตวเล้ียงเพื่อนําไปเล้ียงและในสวนการดําเนินการของราน
จําหนายสัตวเล้ียงของประเทศไทยเม่ือมีการจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ. 2499 เม่ือดําเนินการจดทะเบียนพาณิชยแลวก็สามารถดําเนินกิจการตอไปได 
 ในการดําเนินการของธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงจะตองทําการขออนุญาตคาสัตวตอนาย
พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวเพื่อขอทําการคาสัตวแตตามกฎกระทรวง 
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2552 ขอ 2 ผูใดประสงคจะทําการคาสัตวหรือซาก
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สัตวตาม (1) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัข และแมว ซ่ึงในการจําหนาย
สัตวเล้ียงนี้สวนใหญสัตวท่ีนํามาจําหนายโดยมากจะเปนสุนัขและแมวซ่ึงเปนท่ีนิยมเล้ียงกันอยาง
มากดังนั้นกฎกระทรวงฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงการคาสุนัขและแมวตองทําการขออนุญาตกอนการ
ทําการคา โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ี
กําหนดไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต ในการดําเนินการคาสัตวนั้นตองทําการขออนุญาตตอนาย
ทะเบียนมีกําหนดเฉพาะสุนัข กับแมวเทานั้น ท่ีตองทําการขออนุญาตในกรณีท่ีตองการทําการคา
สัตวตามความหมายในกฎกระทรวงฉบับนี้ดังนั้นในการดําเนินการของธุรกิจจําหนายตองทําการ 
ขออนุญาตตอกรมปศุสัตวหากมีการคาสุนัขและแมวแตหากมีสัตวเล้ียงอยางอ่ืนดวย เชนกระตาย 
เมน หรือนก ก็จะไมเขาตามความหมายของการท่ีตองขออนุญาตตามกฎกระทรวงดังกลาวนี้ทําให
เกิดปญหาในการดําเนินการและในการดําเนินประกอบธุรกิจยังไมมีกําหนดแนวทางการดําเนินการ
วาผูประกอบการตองทําเชนไรเปนแนวทางท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมเชนรานคาตามสวนจตุจักรมี
รูปแบบท่ีแตกตางกันบางรานจําหนายสัตวเล้ียงในรานคาโดยใหผูบริโภคเขาไปเลือกซ้ือโดยวาง
สัตวเล้ียงใหชมเลือกซ้ือได บางรานวางจําหนายหนาราน หรือแมกระท่ังมีการจําหนายตามขางทาง
โดยใหผูบริโภคเลือกซ้ือไดเลยโดยวางไวในกรงหรือกระบะ ใสสัตวโดยไมคํานึงถึงเร่ืองการแพร
ระบาดของโรค หรือความทุกขทรมาณของสัตวเล้ียงท่ีตองทนตอสภาพดังกลาว 
 ในประเทศสหราชอาณาจักรไดมีกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการดําเนินการของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโครงสรางสําหรับรานคาสัตวเล้ียงในสหราช
อาณาจักรพระราชบัญญัตินี้กําหนดเง่ือนไขบางอยางวาเจาหนาท่ีทองถ่ินอาจพิจารณาในการกําหนด
หรือไมท่ีจะกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานสัตวเล้ียงในการพิจารณาวาหรือไมท่ี
จะกําหนดใหใบอนุญาตใหหนวยงานทองถ่ินมีอํานาจตรวจสอบการและจะอนุญาตเม่ือยืนยันไดวา
สัตวท่ีจะถูกเก็บไวในสภาพแวดลอมทางกายภาพและสุขอนามัยท่ีเหมาะสมที่พวกเขาจะไดรับ
อาหารและน้ําอยางสมํ่าเสมอและวาพวกเขาจะไมถูกขายกอนท่ีจะเขาถึง อายุท่ีเหมาะสมและ
พระราชบัญญัติดังกลาวหามทําการขายสัตวในท่ีสาธารณะใดๆ รวมท้ังถนนหรือแผงหรือรถเข็นใน
ตลาดจะเปดรานสัตวเล้ียงไมไดยกเวนไดรับการอนุญาตโดยมีใบอนุญาตใหเปดรานภายใตอํานาจ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ทุกทองถ่ินอํานาจออกใบอนุญาตภายในวัตถุประสงคท่ีขอและตัด
สิทธ์ิเพราะฝาฝนการเก็บรักษารานสัตวเล้ียงและไมการชําระเงินดังกลาวคาธรรมเนียมตามท่ีอาจจะ
ไดรับพิจารณาจากอํานาจทองถ่ินสิทธ์ิท่ีอนุญาตใหบุคคลนั้นเพื่อใหนําสัตวเล้ียงมายังสถานท่ีรานคา
ดังกลาวในพื้นท่ีมีการระบุไวในใบสมัครและอาจมีการเงื่อนไขท่ีสอดคลองกับท่ีระบุในใบอนุญาต 
ในการพิจารณาวาจะมีสิทธ์ิใบอนุญาตสําหรับการเก็บรักษาของรานสัตวเล้ียงโดยบุคคลใดๆ ท่ี
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สถานทองถ่ินจะอํานาจเฉพาะ มีเร่ืองท่ีตองสําหรับรักษาความปลอดภัย ท่ีสัตวจะตลอดเวลาถูกเก็บ
ไวในท่ีพักที่เหมาะสมเปนเคารพขนาดอุณหภูมิแสงและการระบายอากาศสะอาด 

ดังนั้นในการดําเนินการประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงจึงตองมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม กํากับ ดูแล อยางชัดเจน เพราะปจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมมีบทกฎหมายใด                 
ที่ควบคุมดูแลการผูประกอบการธุรกิจจําหนายสัตวเ ล้ียงอยางชัดเจนทําใหแตละรานมีการ
ดําเนินการท่ีตางกันมีนําสัตวเล้ียงมาใสกรงหรือใสภาชนะเพ่ือจําหนายโดยไมมีการคํานึงวาสัตวนั้น
จะเปนทุกขทรมานอยางไร 

ในการสุขาภิบาลก็เปนอีกปญหาหนึ่งในการดําเนินการในธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงเพราะ
สัตวเล้ียงในประเภทตางกัน จึงจําเปนตองเพ่ิมบทบัญญัติกฎหมายในพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตวในการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจจําหนายสัตว เ ล้ียงเปนขอกําหนดที่ เปนแนวทางให
ผูประกอบการดําเนินการเปนในแนวทางเดียวกัน 
  ในสวนบทกําหนดโทษความผิดของบุคคลใดท่ีกระทําผิดกฎหมายใดภายใต
พระราชบัญญัตินี้ปรับไมเกินสองระดับมาตรฐานหรือโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือท้ังการปรับ
และจําคุกในกรณีท่ีบุคคลคือบังคับภายใตพระราชบัญญัตินี้การกระทําผิดกฎหมายใดๆ ศาลอาจ
ยกเลิกการอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้และอาจหรือยกเลิกการอนุญาตความเปนเจาของ
ใบอนุญาตหามเก็บรักษาสัตวเล้ียงในรานสําหรับระยะเวลา ที่ ศาลกําหนด 
  
4.2  ปญหาเก่ียวกับหนวยงานรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 

สําหรับหนวยงานท่ีเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียงในปจจุบันมีหนวยงานท่ีเขามามีบทบาท อยู 2 หนวยงานหลัก คือ ราชการสวนทองถ่ินโดย
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  2535 และ  กรมปศุสัตว  ตามอํานาจ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แตท้ังสองหนวยงานก็มีบทบาทในการคุมครองท่ี
แตกตางกันในสวนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น
กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินดูแลในการสาธารสุขในสวนปองกันเหตุรําคาญอันอาจเกิดจากการ
เล้ียงสัตวเล้ียงเพ่ือดูแลดานสุขอนามัยแกประชาชนเปนวัตถุประสงคหลัก และ กรมปศุสัตวจะมี
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มุงคุมครองและปองกันโรคระบาดอัน
อาจเกิดกับสัตวมิใหแพรกระจายสูสัตวและสูมนุษยไดดังนั้นในความรับผิดชอบของท้ังสอง
หนวยงานนั้นยังไมมีหนวยงานไหนท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบการ
จําหนายสัตวเล้ียงโดยตรงท่ีจะเขาไปมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการดังกลาวอยางชัดเจน  
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4.2.1  ราชการสวนทองถ่ิน  
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายในการควบคุมกิจการสําหรับผูประกอบกิจการราน

สัตว เ ล้ียงโดยตรง  แต มีกฎหมายท่ีสามารถใช บังคับกับกิจการรานขายสัตว เ ล้ียงได  คือ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหมีการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยให
อํานาจแกราชการทองถ่ินในการออกขอกําหนดทองถ่ิน กําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว
ท้ังในประเภทของสัตวท่ีหามเล้ียง กรรมวิธีการเล้ียง การปองกันเหตุรําคาญ และการปลอยสัตวในท่ี
หรือทางสาธารณะดวยซ่ึงขอกําหนดทองถ่ินท่ีกําหนดในเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว
สามารถแบงได 3 ลักษณะดังนี้ 
 1)  เขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดโดยเด็ดขาด คือ เขตพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีความ
เจริญ เปนชุมชนหนาแนน เปนสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียวซ่ึงไมเหมาะสมท่ีใหมีการเล้ียงหรือ
ปลอยสัตวโดยเฉพาะสัตวใหญ เชนมา โค กระบือ สุกร เปนตน และเม่ือไดมีการกําหนดเขตหาม
เล้ียงหรือปลอยสัตวชนิดใดในเขตพ้ืนท่ีใดก็ตาม จะมีผลใหประชาชนทั่วไปท่ีแมมีท่ีดินเปนของ
ตนเอง ก็ไมอาจเล้ียงสัตวท่ีถูกกําหนดในพื้นท่ีนั้นได เชนการกําหนดหามเล้ียงหรือปลอย โค 
กระบือ มา แพะ ในบริเวณรอบหนอง คลอง บึง ท่ีเปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนเพราะจะ
ทําใหแหลงน้ําสกปรก 

2)  เขตใหเล้ียงสัตวบางชนิดไมเกินจํานวนท่ีกําหนด ตองกําหนดชนิดและประเภทของ
สัตวท่ีหามใหชัดเจนดวย เชนในเขตชุมชนอาคารพาณิชยท่ีมีผูอาศัยอยางหนาแนนไมสมควรใหมี
สุนัขจํานวนเกินกวา 2 ตัวตออาคาร 1 คูหา เพื่อเปนการปองกันมิใหกอเหตุรําคาญแกผูขางเคียง หรือ
การกําหนดใหเขตพื้นท่ีของทองถ่ินนั้นเปนเขตหามเล้ียงสุกรเกินกวา 50 ตัว ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงของปญหาวาตองมีจํานวนเทาไหรจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ  

  3)  เขตใหเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวบางชนิดไดโดยมีมาตรการอยางใดอยางหน่ึง โดย
การนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการทางวิชาการมากําหนด เพื่อมิใหเกิดปญหาดานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอม สุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ เชน กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด อาคาร สถานท่ี คอกสัตว ตัวสัตว การกําจัดมูลสัตวและส่ิงปฏิกูลตางๆ การบําบัดน้ําเสีย 
รวมท้ังการควบคุมโรคติดตอโดยการฉีดวัคซีน พนยาฆาเช้ือ แลวแตกรณี หรือการนําสุนัขออกไป
เล้ียงนอกบานตองลามโซไปดวย หรือกําหนดใหผูเล้ียงสุกรต้ังแต 20 ตัวข้ึนไปอยูหางจากชุมชน          
ไมนอยกวา 100 เมตร หรือมีแนวพ้ืนท่ีวางไมนอยกวา 50 เมตร จากโรงเล้ียงและตองจัดทําระบบ
กําจัดมูลสุกรอยางนอย 1 ถัง39 เม่ือราชการทองถ่ินออกเปนขอกําหนดของทองถ่ินแลว ก็จะมีผล
                                                 

39 มาตรการควบคุมสัตวเล้ียงในเมืองไทย.  สืบคนเมื่อ  18  พฤษภาคม  2553,  จาก  
www.panyathai.or.th.   
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บังคับใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ตองปฏิบัติตาม หากใครฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท 
และในการกําหนดเขตควบคุมดังกลาวจะตองออกเปนขอกําหนดของทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย ซ่ึงเปนอํานาจราชการทองถ่ินนั้นๆ  

ตามความหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ท่ีวา “ราชการ
สวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถ่ิน และในดานการสาธารณสุข เพื่อเปนการกํากับ ดูแล ในสวนท่ีเกี่ยวกับอนามัย
ส่ิงแวดลอม แตการควบคุมนี้ยังมีขอจํากัดวาการเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือจํานวนเกิน
สมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เปนเหตุใหกอใหเกิดความเดือดรอนแก
ผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนี้จึงถือวาเปนเหตุรําคาญถึงจะเขาหลักเกณฑ 
เปนเหตุรําคาญท่ีราชการทองถ่ินสามารถหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในบริเวณทางสาธารณะ
หรือสถานท่ีเอกชนและจึงสามารถระงับเหตุรําคาญนั้นไดซ่ึงราชการสวนทองถ่ินตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ไดใหอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล ในดาน
การสาธารณสุขซ่ึงเปนวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติดังกลาวเปนประเด็นหลักดังนั้นในกรณีท่ี
การกอใหเกิดเหตุรําคาญตามความหมายในหมวด 5 (เหตุรําคาญ) นั้นตองเปนกรณีการเล้ียงสัตวใน
ท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ          
ในหมวด 6 การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว ในมาตรา 29 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะ
ความเปนอยูเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือ
โรคท่ีเกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการออกขอกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ท้ังหมดของพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวได 

4.2.2 กรมปศุสัตว 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดบัญญัติไวเกี่ยวของกับการควบคุม

การคาสัตวและซากสัตว ไวในหมวด 4 ตามมาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอ่ืน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตว
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และตามมาตราดังกลาวนี้
ไดมีการออกกฎกระทรวง มารองรับคือ กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 
พ.ศ. 2552 ในขอ 2 ผูใดประสงคจะทําการคาสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอใบอนุญาตตอ
นายทะเบียนพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต (1) ชาง มา 
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัข และแมว ตามบทบัญญัติดังกลาวในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงคือสุนัข และแมว ท่ีตองมีการขออนุญาตคาแมว หรือสุนัข
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ท่ีจะทําการคา ซ่ึงกรมปศุสัตวเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต           
คาสัตวดังกลาว ซ่ึงในการกํากับดูแลมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันโรคระบาดท่ีเกิดจากสัตวตาม
ความหมายของกฎหมายดังกลาวท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมโรคระบาดท่ีอาจเกิดจากสัตวเล้ียง
เทานั้น มิไดครอบคลุมถึงการควบคุมธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียงโดยตรง จึงเปนบทบัญญัติท่ีบังคับ
ใชไมครอบคลุมถึงธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงท้ังหมด 

ดังนั้นจึงเห็นไดวาพระราชบัญญัตินี้มิไดใหการคุมครองในกิจการรานขายสัตวเล้ียงเปน
การเฉพาะท่ีเหมาะสมกับกิจการรานขายสัตวเล้ียง ซ่ึงกฎหมายกําหนดเฉพาะสัตวท่ีกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญตอทองถ่ิน และการปองกันโรคระบาดสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว         
ในสวนท่ีเกี่ยวกับการคาสัตวเทานั้นท่ีบังคับใช แตไมครอบคลุมถึงกิจการการจําหนายสัตวเล้ียง
ท้ังหมดและหนวยงานท่ีรับผิดชอบตางรับผิดชอบในหนาท่ีของตน ดังจะเห็นวาราชการทองถ่ินมุง
ดูแลดานสาธารณสุขท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญอยางเดียว และกรมปศุสัตวไดดูแลเก่ียวกับ
โรคสัตวและควบคุมการคาสัตวและซากสัตว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและปองกันโรคท่ีอาจ
เกิดกับสัตว แตยังไมถึงกับเปนเหตุเดือดรอนรําคาญตามความหมายของพระราชบัญญัติดังกลาว 

จากเหตุดังกลาวทําใหการที่หนวยงานท้ังสองหนวยงานคือกรมปศุสัตวท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบดานการปองกันโรคระบาด พ.ศ. 2499 และสวนทองถ่ินรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีจะดูแลในแตละดานแตยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะควบคุมดูแลผู
ประกอบธุรกิจจําหนายสัตวอยางเพียงพอ 

ในประเทศแคนาดามีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตและกําหนดแนวทาง
ท่ีรานสัตวเล้ียงตองดําเนินการโดยบัญญัติใหมีท่ีเก็บสัตวเล้ียงใหเหมาะสมและการเก็บรักษาสัตว
เหลานั้นตามความเหมาะสม 

ดังนั้น จากอํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถ่ิน ท่ีมีอํานาจเฉพาะของแตละหนวยงานยังคงพบปญหาชองวาง ของการบังคับใช
กฎหมายในสวนปญหาของหนวยงานที่ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล รานขายสัตวเ ล้ียง                    
จึงจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 โดยกําหนดใหกรมปศุ
สัตวเปนหนวยงานรับผิดชอบและมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงอยาง
ครอบคลุมและเปนรูปธรรมมากข้ึน เพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสําคัญ 
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4.3  ปญหาเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของเจาพนักงาน 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ิน มีอํานาจ 

หนาท่ี ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการ
หรือการดําเนินการในเร่ืองตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยามคําวา “เจาพนักงานทองถ่ิน” ใหหมายความวา (1) นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด (2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล                 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล (4) ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร (5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา           
(6) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น โดยในหมวด 5 ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน 
มีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการ
ระงับเหตุรําคาญดวย ซ่ึงเหตุรําคาญท่ีเกี่ยวกับสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การเล้ียงสัตวในท่ี
หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ อาคาร
อันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว ท่ีไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการ
ควบคุมสารเปนพิษหรือมี แตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยาง
พอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้โดยใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได จะเห็นไดวาการ
ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญนี้ อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีมีเฉพาะการควบคุมเหตุรําคาญ
เทานั้นไมครอบคลุมถึงกิจการจําหนายสัตว ท่ีไมถึงขนาดสรางความเดือดรอนรําคาญ ตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีวาจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ แตก็อาจสรางความรําคาญแกชุมชนและผูคนใกลเคียงได 

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดบัญญัติคําศัพทคําวา “การคา” ให
หมายความวา การคาในลักษณะคนกลาง และใหมีพนักงานเจาหนาท่ี สารวัตร นายทะเบียน สัตว
แพทย เปนผูกํากับ ควบคุม ดูแล โดยมีอํานาจหนาท่ีแตกตางกัน ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ไดให
อํานาจไว เชน การออกใบอนุญาตใหคาสัตว และซากสัตว การตรวจสัตวและซากสัตว การประกาศ
เขตโรคระบาดสัตว เปนตน ซ่ึงหากไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวแลว จะเห็นได
วา เปนการมุงคุมครองเนนหนักไปในดานการคาสัตว และซากสัตวในลักษณะของการปศุสัตว หรือ
การผลิตเพ่ือใชเปนอาหาร ยา เคร่ืองประดับ เปนตน โดยที่ยังไมมีบทบัญญัติท่ีจําเพาะเจาะจงถึง
ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 
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   การกําหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวของในธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองบัญญัติ
ไวเปนการเฉพาะ แตในปจจุบันประเทศไทยไดมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับและหนวยงานท่ี
รับผิดชอบยังใชอํานาจหนาท่ีท่ีซํ้าซอนกัน ซ่ึงเม่ือนํามาบังคับใชโดยท่ัวไปเชนในปจจุบันแลวทําให
ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม เชนท่ีเก็บสัตวเพื่อจําหนายหรือ เก็บไว
เพื่อใหบริการตางๆ  นั้น  ยังไมมีบทบัญญัติ ท่ีกําหนดชัดเจนวาควรจะมีมาตรฐานเพียงใด 
โรงพยาบาลสัตว คลินิกสัตว หรือสถานท่ีรับเล้ียงสัตวจะตองทําการดูแลใหปลอดภัย กรงของสัตว 
เล้ียง การสุขาภิบาลสัตว การรักษาสุขอนามัยท่ีดีใหแกสัตวเล้ียง การรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สําหรับสัตวแตละชนิด ซ่ึงลวนแลวแตเปนการปองกันเช้ือโรคท่ีอาจเกิดผลรายโดยตรงแกสัตวเล้ียง
เอง และท่ีสําคัญอาจเกิดการติดตอจากสัตวเล้ียงสูคนได ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับประเทศแคนาดาใน
การดําเนินการตางๆ  เกี่ยวกับขอกําหนดนั้นตองดําเนินการโดยองคกรชวยเหลือสัตว ท่ีมี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวซ่ึงรานคาสัตวเล้ียงตางๆ ตองปฏิบัติตามเพื่อเปนการใหความ
ปราณีกับสัตวเล้ียงท่ีมีไวจําหนาย การกําหนด วิธีการเกี่ยวกับสุขภาพ ตองมีการสาธารณสุขและ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับชนิดของสัตวภายในราน ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี
เจาพนักงานใหมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การดําเนินกิจการการจําหนายสัตวเล้ียง
ในรานสัตวเล้ียงท่ีชัดเจน และเหมาะสมเพียงพอ 
  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงของประเทศไทยยังไมมี
ความชัดเจนในการกําหนดแนวทางการใหบริการของรานจําหนายสัตวเล้ียงอยางเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ผูบริโภคตองไดรับสิทธิในการเขาใชบริการรานจําหนายสัตวเล้ียง แตในปจจุบันนี้ยังไมมี
มาตรการที่จะใหผูใหบริการรานจําหนายสัตวเล้ียงตองดําเนินการ เชนในกรณีการคุมครองผูบริโภค
ในประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติท่ีใหไดรับเงินคืนจากรานจําหนายสัตวเล้ียงหากเกิดความบกพรอง
จากการซ้ือสัตวเล้ียง รวมท้ังภาษีเกี่ยวกับการขาย และเงินในสวนท่ีใชจายเกี่ยวกับสัตวแพทย สิทธิท่ี
จะไดรับสัตวเล้ียงแลกเปล่ียนหรือกลับคืนตามราคาท่ีเทียบเทาสิทธิท่ีจะรักษาสัตวและรับเงินคืน
สําหรับคาใชจายท่ีเหมาะสมกับการบริการและการรักษาสัตวเล้ียง หรือเม่ือพบความผิดปกติแต
กําเนิดหรือติดตัวกับสัตวโดยพันธุกรรม เปนตน  
 สําหรับหนวยงานท่ีจะเขามากํากับดูแลธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงนั้น มีอยูหลายหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจควบคุม  กํากับ  ดูแล  อยูในปจจุบัน  กอนท่ีจะเปดกิจการรานจําหนายสัตว เ ล้ียง                      
ตองดําเนินการขอจดทะเบียนเปดกิจการจากกระทรวงพาณิชย และในการขออนุญาตเปดกิจการ
รานคาสัตวเล้ียงก็จําเปนตองขออนุญาตตอกรมปศุสัตวในการจําหนายและขายอาหารสัตว สวนท่ี
เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาท่ีดูแลในดานการสาธารณสุข            
จะเห็นไดวามีหลายหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบ
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ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง ซ่ึงยังไมมีหนวยงานใดท่ีเขามากํากับดูแลธุรกิจรานจําหนายสัตวเล้ียงอยาง
ชัดเจน ท่ีจะทําใหมีความเปนเอกภาพ เปนรูปธรรม และครบวงจร 
 จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีอํานาจและหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจรานจําหนายสัตวเล้ียงดวย 
 
4.4  ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษ 
  การกําหนดมาตรการลงโทษที่เกี่ยวของกับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการออกขอบังคับสําหรับราชการ           
สวนทองถ่ิน ในดานการกอใหเกิดเหตุรําคาญลักษณะกวางๆ แตมิไดระบุจําเพาะเจาะจงถึงความผิด
สําหรับรานจําหนายสัตวเล้ียงไวแตอยางใด  
 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการ
ใชอํานาจสวนอาญา เชนการจับกุม การตรวจยึด และการปรับสําหรับผูกระทําความผิด แตเม่ือ
พิจารณาถึงอัตราสวนโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นไดวายังบัญญัติกําหนดโทษ
สําหรับผูกระทําความผิดท่ีไมสมกับการกระทําความผิด เชน ในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง กําหนดให
เจาของสัตวตองแจงแกพนักงานเจาหนาท่ี ภายในเวลายี่สิบส่ีช่ัวโมง หากพบวามีสัตวปวยหรือตาย
โดยปจจุบันอันไมอาจทราบไดวาปวยหรือตายโดยเหตุใด หากไมปฏิบัติตามตองไดรับโทษ ตามท่ี
ระบุไวในมาตรา 39 มีการกําหนดโทษวา ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท ซ่ึงหากพิจารณาจากการกระทําความผิดเปรียบเทียบกับอัตราโทษท่ีไดรับแลวจะเห็น
ไดวายังไมมีความสัมพันธกันในดานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน และสังคมโดยสวนรวม
ได และในสวนท่ีเกี่ยวของกับรานจําหนายสัตวเล้ียง เชน สุนัข และแมว ก็ยังไมไดกําหนดไวเปน
การเฉพาะเชนกัน 

 ดังนั้น จากการพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของขางตน หากจะนํามาใชบังคับเกี่ยวกับ
ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง ก็สามารถท่ีจะนําใชบังคับไดเปนบางสวน เชนการขออนุญาตคาสัตวการ
ดูแลสัตวปวยหรือตาย การดูแลไมใหเกิดเหตุรําคาญ เปนตน แตในสภาพปจจุบันธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียง เติบโตอยางรวดเร็วสัมพันธกับอุปนิสัยของผูบริโภคท่ีเปนไปในลักษณะของสังคมเมือง              
เปนครอบครัวเดี่ยว หรือมีบุตรนอย ทําใหมีการเลือกซ้ือสัตวเล้ียงไวเปนเพื่อนมากข้ึน เกิดธุรกิจ
จําหนายสัตวเ ล้ียง เชนสุนัข และแมว  เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในการจําหนายสัตวเ ล้ียงนี้ มีท้ังพันธุ
ภายในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ นอกเหนือจากการซื้อ ขาย สุนัขและแมวแลว ยังมีอีก
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การประกอบการหลายสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาวอีก เชน การรักษาพยาบาล การรับฝากเล้ียง 
การขายอาหารหลัก อาหารเสริม เคร่ืองนุงหม เคร่ืองประดับสําหรับสัตวเล้ียงดวย จากการประกอบ
ธุรกิจดังกลาวมีผลทําใหกฎหมายท่ีมีใชอยูในปจจุบันไมสามารถบังคับใชไดครอบคลุมท้ังหมด 
และไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลผูประกอบการท่ีดําเนินกิจการ
ในสภาวการณในปจจุบันท่ีเปนอยูได จึงจําเปนตองมีการแกไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ โรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนในเร่ืองธุรกิจ
จําหนายสัตวเล้ียงจําพวก สุนัข และแมว รวมถึงการกําหนดบทลงโทษในทางอาญาแกผูฝาฝนให
สัมพันธกับการกระทําความผิดในปจจุบัน 
 
4.5  ปญหาเก่ียวกับการแบงประเภทสัตวเล้ียง 

สัตวแตละประเภท ท่ีถูกควบคุมโดยมนุษย ในเร่ืองการใหอาหาร การคุมครองดูแลการ
ผสมพันธุของสัตวตามตองการได และสรางความผูกพันตอกันระหวางคนกับสัตว จึงเรียกวาสัตว
เล้ียง สัตวเล้ียงคือ มิตรคือเพื่อนผูซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอเจาของสัตวแตละประเภทจึงตองมีการ
แบงแยกประเภทและการควบคุม ดูแล ในการท่ีจะนํามาจําหนายเปนสินคาซ่ึงในมาตรการทาง
กฎหมายของประเทศไทยปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติถึงการแบงประเภทของสัตวและการจัดประเภท
ในการควบคุม กํากับ ดูแลสัตวเล้ียงใหแตกตางและการดําเนินการในการจําหนายสัตวแตละ
ประเภทที่นํามาจําหนายจึงเปนปญหาในปจจุบันท่ีไมไดรับการแกไขซ่ึงตองทําการควบคุมกํากับ 
การดูแลที่แตกตางกันและการคุมครองทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจําหนายสัตวเล้ียงยังไมมี
ครอบคลุมและเพียงพอท่ีจะใหการปองกันกับสัตวเล้ียงไดท้ังหมดในการแยกประเภทสัตวเล้ียงจะ
สามารถแบ งแยกตามลักษณะสภาพแวดลอม ท่ี เกี่ ย วข องกับ สัตวแตละประ เภทและ                            
ในสภาพแวดลอมของสัตวแตละประเภทจะแตกตางกันในการกําหนดสภาพแวดลอมของสัตว              
แตละประเภทซ่ึงสัตวเล้ียงแตละประเภทมีธรรมชาติท่ีแตกตางกันและความตองการที่แตกตาง เชน 
สุนัขพันธุขนยาว ก็ตองดูแลตกแตงขนมากกวาพันธุท่ีมีขนส้ัน บางพันธุตองการออกกําลังกายมาก 
เพื่อจะไดเปนสุนัขท่ีแข็งแรงสมบูรณผูเล้ียงจึงตองมีเวลาพาออกไปเดินหรือวิ่งในแตละวันดวย 
ดังนั้นในการเก็บสัตวเล้ียงในรานสัตวเล้ียงเพ่ือจําหนายนั้น ตองกําหนดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
กับสัตวแตละประเภทเพราะเมื่อไมมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับสัตวเล้ียงแตละ
ชนิดแลวนั้น จะทําใหการเก็บรักษาสัตวเล้ียงไวเพ่ือจําหนายนั้นจะสงผลตอสภาพแวดลอมในราน
และความทุกขท่ีสัตวไดรับซ่ึงเปนการทารุณสัตวนั้นดวย และ การกําหนดมาตรฐานอาหารสําหรับ
สัตวดังกลาวเพื่อความเหมาะสมสําหรับสายพันธดวยในการดูแลเกี่ยวกับการจําหนายในประเทศ
ไทยยังไมมีการกําหนดแนวทางในการแบงประเภทของสัตวตางๆ ซ่ึงดังเชนการแบงประเภทสัตวท่ี
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ยังไมหยานมหามนํามาทําการจําหนาย หากสัตวเล้ียงท่ียังดื่มนมแมนั้นตองจัดใหสัตวนั้นหยานม
กอนจึงจะนํามาจําหนายตามรานไดดวยเหตุวาสัตวท่ียังดื่มนมนั้นยังมีอายุนอยและรางกายสัตวยังมี
ความตองการสารอาหารจากนมเชนกันหากนํามาทําการจําหนายอาจทําใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น
และทําใหสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยอีกท้ังผูบริโภคจะไดรับสัตวเล้ียงท่ีไมไดคุณภาพเพราะหากนํา
สัตวดังกลาวไปเล้ียงอาจทําใหสัตวนั้นปวยตายได 

การกําหนดแสงสวางใหเพียงพอภายในรานเพื่อจะไดทําการตรวจสอบสัตวท่ีปวยและ
ทางรานควรตองจัดไฟสําหรับสัตวเพื่อวัตถุประสงคลดความเครียดแกตัวสัตวเพราะสัตวท่ีนํามา
กักขังไวอาจจะมีความเครียดเพราะโดยธรรมชาติแลวสัตวควรไดรับการปลดปลอยดังนั้นในการ
ปองกันความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวสัตวไดจึงควรมีแสงไฟเพียงพอภายในรานดวย 

การกําหนดกรงหรือท่ีอยูของสัตวภายในรานตองกําหนดใหเหมาะสมกับสัตวแตละ
ประเภทดังเชนนกท่ีขังในกรงควรมีขนาดกรงท่ีเหมาะสมกับตัวนกและหากเปนนกท่ีตองการพื้นท่ี
ในการกางปกตองมีกรงท่ีใหญพอท่ีจะกางปกได 

อุณหภูมิภายในรานตองเหมาะสมสําหรับสัตวโดยจะเปนการลดความเครียดและการ
กําหนดใหมีการระบายอากาศใหเพียงควรเพราะหากไมมีการระบายอากาศอาจทําใหสัตวเกิด
ความเครียดและเจ็บปวยได 

ซ่ึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีอาจใชเปนแนวทางในการแบงประเภทสัตว
เล้ียงและในการดูและสามารถที่จะปองกันสัตวเล้ียงท้ังหมดได ดังเชนพระราชบัญญัติสวัสดิการ
สัตว  (Animal Welfare Act หรือ  AWA) การแบงประเภทของสัตวตองคํานึงถึงการกําหนด
สภาพแวดลอมของสัตวแตละประเภทและรูปแบบมาตรฐานสําหรับสัตวเล้ียงและการดูแลท่ี
เกี่ยวกับการรักษาและขายสัตวเกี่ยวกับอาหาร และน้ําของสัตว ตองกําหนดระบุคุณภาพของอาหาร
และนํ้ารวมถึงรวมถึงเวลาในการใหอาหารและน้ําสําหรับสัตวเล้ียง และการสุขาภิบาลสถานท่ีเก็บ
สัตวเล้ียงใหมีความสะอาดและปลอดภัยสําหรับสัตว และกําหนดใหรานคาสัตวเล้ียงท่ีใหการดูแล
และรักษาสัตวท่ีเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ตองมีสัตวแพทยท่ีไดรับใบอนุญาตอยูประจํารานดวย 
และในการขนยายลําเลียงสัตวจากรัฐหนึ่งไปสูอีกรัฐหนึ่ง ตองมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวแนบไป
กับสัตวนั้นดวย และในบางรัฐตองมีใบรับรองสุขภาพสัตวกอนท่ีจะขายสัตวเหลานั้นดวย 

การแบงสัตว ท่ียังไมหยานม  ในบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยยังไมการ                 
แบงประเภทหามขายสัตวบางชนิดท่ียังไมหยานมอาจมีการจําหนายสัตวเล้ียง ท่ียังไมหยานมให
ผูบริโภคสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดกําหนดมาเพ่ือปองกันกันการขายลูกสุนัขและแมวท่ี
อายุยังไมถึงแปดสัปดาห ในขณะท่ีบางรัฐหามขายกระตาย และนกแกว ท่ียังอยูในชวงแรกเกิด              
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ในสถานคาสัตวปลีก เพ่ือเปนหามขายสัตวท่ียังไมหยานม มาจําหนายแกผูบริโภคโดยคํานึงถึงการ
ใหความสําคัญกับการปองกันการทารุณกรรมสัตวดวย 

การกําหนดใหมีแสงสวางและคํานึงถึงความเครียดและในการกําหนดใหตองมีแสง
สวางเพียงพอสําหรับสัตว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบสัตว วามีการเจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บ 
ซ่ึงรานคาอาจตองมีการใชไฟสํารองในเวลากลางวันเพื่อประโยชนในการลดความเครียดของสัตว 

ท่ีอยูของสัตวตองจัดใหสัตวมีพื้นท่ีเพียงพอท่ีสามารถจะยืนข้ึนหรือนั่งลงไดอยาง
สะดวกสบาย และเปนตําแหนงท่ีสามารถทรงตัวไดอยางธรรมชาติ ตามชนิดของสัตวเล้ียง และ           
การจัดวางตําแหนงท่ีอยูของสัตวในลักษณะท่ีสามารถจะลดความเครียดใหกับสัตว และลดความ
ผิดปกติใหกับสัตว 
  อุณหภูมิและการระบายอากาศในสิบเอ็ดรัฐ กําหนดใหรานคาสัตวเล้ียงตองมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมสําหรับสัตวแตละชนิด ซ่ึงจะสงเสริมใหสัตวมีสุขภาพท่ีดี ไมเจ็บปวย ไมตึงเครียด และ 
ในสิบส่ีรัฐ ตองจัดใหมีการระบายอากาศเพ่ือลดกล่ินท่ีเปนพิษตอสัตว ความช้ืน และการควบแนน
ของอากาศประโยชนนี้ยังรวมไปถึงการสังเกตอาการของสัตวถึงสัญญาณของการเจ็บปวย หรือ
ความเครียดของสัตว เพื่อรายงานความผิดปกติดังกลาวใหสัตวแพทยไดรับทราบโดยทันที 

จากปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกฎหมายโรคระบาดสัตวพ.ศ. 2499            
โดยกําหนดใหมีประสิทธิภาพและกําหนดการแบงประเภทของเก่ียวกับสัตวตางๆใหมีความชัดเจน
มากข้ึนดวย  
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ประเทศไทยมีการเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตจากครอบครัวใหญเปนครอบครัวเดี่ยวจาก
สภาพสังคมดังกลาวทําใหสัตวเล้ียงเขามามีความสําคัญกับมนุษยมากข้ึนจึงเกิดธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียง และในปจจุบันมีการประกอบธุรกิจรานจําหนายสัตวเล้ียงเกิดข้ึนมากมายดังจะเห็นไดตลาดนัด
ขายสัตวเล้ียงท่ีเปนท่ีรูจักกันในกลุมคนท่ัวไปและเปนท่ีนิยม เชน สวนจตุจักร สนามหลวงสองและ
ตามรานจําหนายสัตวเล้ียงท่ัวไปตามหางสรรพสินคา เปนตน 
 ในการประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงจึงมีการกอตั้งและขยายตัวมากข้ึนอยางรวดเร็ว
จึงมีการนําสัตวเล้ียงมาจําหนายท่ีรานดังกลาวมากข้ึนมีการดําเนินการจําหนายอยางเสรีโดยไมมี
รูปแบบการดําเนินการท่ีเปนเอกภาพท่ีผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึงและยึด ถือนําไปปฏิบัติตามซ่ึง
มาตรการที่ควบคุม กํากับ ดูแล ผูประกอบธุรกิจนี้ปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
พ.ศ. 2535 หมวด 5 (เหตุรําคาญ) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในควบคุม ดูแล ดานการ
สาธารณสุขของประชาชนและพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มีวัตถุประสงคปองกัน
การแพรระบาดโรคระบาดท่ีอาจเกิดจากสัตวมาสูคน  
 เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันเลือกท่ีจะบริการรานจําหนายสัตวเล้ียงเพื่อหาสัตวเล้ียงท่ี
ถูกใจทําใหเกิดธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงมากข้ึนและผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยไมมีมาตรการทาง
กฎหมายท่ีควบคุม กํากับ ดูแล กิจการดังกลาวโดยอยางมีประสิทธิภาพคงมีเพียงบทบัญญัติกฎหมาย
ท่ีสามารถนํามาบังคับใชในการดูแลในดานตางๆ เชนในดานการสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงคใน
การคํานึงถึงสุขภาพอนามัยประชาชนเปนวัตถุประสงคหลัก 

1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดมีบัญญัติเร่ืองการปองกันเหตุรําคาญ
อันอาจเกิดจากการเล้ียงสัตวไวในหมวด 5 มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เหตุรําคาญในมาตรการในสวนท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับสัตวเล้ียงที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนไดใน 
มาตรา 25 (2) การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ มาตรา 25 (3) อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ี
ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดส่ิงปฎิกูลหรือการควบคุมสารเปนพิษ

DPU



93 

หรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุ
ใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพและในหมวด 6 การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว มาตรา 
29 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของพื้นท่ีใหเขตอํานาจราชการสวน
ทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวไดและการออกขอกําหนดของทองถ่ินดังกลาว
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวด 6 กําหนดใหมีการควบคุมการเล้ียงสัตวหรือ
ปลอยสัตว โดยใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดทองถ่ิน เพื่อกําหนดเขต
ควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท้ังในเร่ืองประเภทของสัตวท่ีหามเล้ียง กรรมวิธีการเล้ียง             
การปองกันเหตุรําคาญ และการปลอยสัตวในที่หรือทางสาธารณะดวย ขอกําหนดของทองถ่ินท่ี
กําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวสามารถแบงได 3 ลักษณะดังนี้ (1) เขตหามเล้ียงหรือ
ปลอยสัตวบางชนิดโดยเด็ดขาด คือ เขตพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีความเจริญเปนชุมชนหนาแนน             
เปนสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียว ซ่ึงไมเหมาะสมที่จะใหมีการเล้ียงหรือปลอยสัตว โดยเฉพาะสัตว
ใหญ เชน ชาง มา โค กระบือ สุกร เปนตน (2) เขตใหเล้ียงสัตวบางชนิดไมเกินจํานวนท่ีกําหนดตอง
กําหนดชนิดและประเภทของสัตวท่ีหามใหชัดเจนดวย เชน ในเขตชุมชนอาคารพาณิชยที่มีผูอาศัย
อยางหนาแนนไมสมควรใหมีสุนัขจํานวนเกินกวา 2 ตัวตออาคาร 1 คูหาเพื่อเปนการปองกันมิใหกอ
เหตุรําคาญแกผูอยูขางเคียง หรือการกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีของทองถ่ินนั้นเปนเขตหามเล้ียงสุกรเกิน
กวา 50 ตัว ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับขอเท็จจริงของปญหาวาตองมีจํานวนเทาไหรจึงจะเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ (3) เขตใหเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวบางชนิดไดโดยมีมาตรการอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยการนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการทางวิชาการมากําหนด เพื่อมิใหเกิดปญหา
ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ เม่ือราชการสวนทองถ่ินออกเปน
ขอกําหนดของทองถ่ินแลว ก็จะมีผลบังคับใหประชาชนในเขตพื้นท่ีนั้นๆ ตองปฏิบัติตาม หากใคร
ฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท และในการกําหนดเขตควบคุมดังกลาวจะตองกําหนด
ขอบเขตใหชัดเจน และตองข้ึนอยูกับปญหา และตองมีเหตุมีผล มีขอเท็จจริงตามสภาพส่ิงแวดลอม
ของชุมชนนั้นๆ หากไมมีเหตุผล ประชาชนยอมมีสิทธิฟองศาลปกครองใหเพิกถอนขอกําหนดของ
ทองถ่ินนั้นได  
   ในการประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงอาจเปนเหตุใหเกิดความรําคาญ แกชุมชน
ใกลเคียงไดหากการประกอบการดังกลาวทําใหเกิดเหตุรําคาญ ราชการสวนทองถ่ินคือผูมีอํานาจให
พนักงานทองถ่ินหามมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับ
เหตุรําคาญดวยโดยออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคล ท่ีเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอใหเกิดเหตุ
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รําคาญน้ันระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร และหากเห็นสมควรใหมีอํานาจระงับ
หรือปองกันเหตุรําคาญ ภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ังกําหนดให ซ่ึงกฎหมายดังกลาว
มานี้ไดบังคับใชในสวนท่ีการเล้ียงสัตวในสถานที่ใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูท่ี
อยูใกลเคียงสถานท่ีเล้ียงสัตวและสวนท่ีเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กับการดํารง
ชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว จึงเปนมาตรการ
ทางกฎหมายยังไมคลอบคลุมและเพียงพอท่ีจะกํากับ ดูแลควบคุมกิจการจําหนายสัตวเล้ียง                       
จะนําบังคับกับกิจการจําหนายสัตวเล้ียง 
  2)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  
  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวเปนกฎหมายท่ีปองกันโรคระบาดจากสัตวสูคนซ่ึง
สัตวเล้ียงอาจเปนพาหนะท่ีจะนําโรคมาสูคนไดในพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีบทบัญญัติท่ี
ควบคุมดูแลในสวนการควบคุมการคาสัตวและซากสัตวไวในหมวด 4 มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ 
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 โดยหามมิใหบุคคลใดทําการคาสัตว ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ 
สุกร หรือสัตวชนิดอ่ืน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว
อาศัยอํานาจความตามมาตรา 7 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
กําหนดในขอ 2 ผูใดประสงคจะทําการคาสัตวและซากสัตวดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ
นายทะเบียนพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต (1) ชาง มา 
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัขและ แมว ท้ังนี้ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงท่ีตอง
ทําการขออนุญาตในบทบัญญัติท่ีกลาวถึงไดแกการจะทําการคาสุนัขและแมวซ่ึงเปนสัตวเล้ียงตอง
ไดนับการขออนุญาตจากนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารและหลักฐานในการขอรับอนุญาต  
  สําหรับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงนั้นกอนทําการคาสัตวเล้ียงหากเปนการจําหนายสุนัข
และแมวจะตองทําการขออนุญาตทําการคาสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. 2499ซ่ึง
เปนกฎหมายควบคุมการคาสัตวเล้ียงซ่ึงกําหนดใหครอบคลุมถึงการคาสุนัขและแมวดวย แต
กฎหมายดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงการคาสัตวเล้ียงประเภทอ่ืนดวยเชนกระตาย เมน ท่ีรานสัตว
เล้ียงอาจนํามาจําหนายในรานไดและกฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับ
รานจําหนายสัตวเล้ียงโดยตรงเปนเพียงการขออนุญาตทําการการคาสุนัขและแมวเทานั้นกฎหมาย
ดังกลาวยังไมสามารถบังคับกํากับ ดูแล ผูประกอบการจําหนายสัตวเล้ียงอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
  3) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2550 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 
ประกอบกับขอ 6 ไดกําหนด ใหสัตวแพทยตามความหมายของระเบียบนี้ไดแกขาราชการ
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กรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยหรือสัตวแพทยท่ีไดรับอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย ช้ัน 1 ทําการจดทะเบียนสุนัข โดยทําเคร่ืองหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร เชน
การฝงไมโครชิพ จากสัตวแพทยพรอมออกใบรับรอง และใหเจาของสุนัขแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี 
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและไมโครชิป รายละเอียดเจาของสุนัข สถานท่ี
สุนัขอาศัยพรอมออกบัตรประจําตัวสุนัขซ่ึงสุนัขท่ีตองทําการจดทะเบียนไดแกสุนัขท่ีมีอายุไมเกิน
รอยยี่สิบวันตองจดทะเบียนสุนัขภายในรอยยี่สิบวันนับแตสุนัขเกิด และสุนัขท่ีนํามาเล้ียงในเขต
กรุงเทพมหานครตองจดทะเบียนสุนัขภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนําสุนัขมาเล้ียงในสวนระเบียบ
ของกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2550  

จากปญหาการสืบเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจํากัดคํานิยามธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียงวาเปนการเก็บสัตวเล้ียงไวในลักษณะเชนไรที่จะเขาองคประกอบในลักษณะการเก็บสัตวเล้ียง
ไวเพื่อจําหนายและตองไดอยูภายใตการควบคุม กํากับ และดูแลตามกฎหมาย ดวยรานจําหนายสัตว
เล้ียงในปจจุบันมีการประกอบธุรกิจกันอยางเสรีมีการจําหนายสัตวเล้ียงตามสถานท่ีสาธารณะท่ัวไป
เชนตลาดนัด หางสรรพสินคา และตามรานคาท่ัวไปที่เปดในรูปแบบรานสัตวเล้ียง แมวาการ
ประกอบธุรกิจดังกลาวนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกันคือการนําสัตวเล้ียงมาเก็บไวภายในรานเพื่อรอ
การจําหนายใหแกผูบริโภค แตก็มีลักษณะท่ีแตกตางโดยการเก็บสัตวเล้ียงอาจจะมีท้ังเก็บสัตวเล้ียง
ในรานคาหรือการเก็บไวท่ีอ่ืนแลวนํามาจําหนายในรานคาดังกลาวท้ังนี้ยังไมไดนิยามความหมาย
ของธุรกิจดังกลาว วาเปนลักษณะของรานจําหนายสัตวเล้ียง 
 อีกท้ังปญหาในการดําเนินการประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงจะตองทําการขอ
อนุญาตคาสัตวตอพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซ่ึงในการ
จําหนายสัตวเล้ียงนี้โดยการดําเนินธุรกิจดังกลาวไดดําเนินการไดอยางเสรีและไมมีกําหนดแนว
ทางการใหผูประกอบการยึดถือโดยการดําเนินการวาผูประกอบการตองทําซ่ึงจะเปนไปในแนวทาง
เดียวกันและเม่ือจะทําการคาสัตวเล้ียงจําพวกสุนัขและแมวตองดําเนินการทําการขออนุญาตกอน
การทําการคาโดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ี
กําหนดไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต ในการดําเนินการคาสัตวนั้นตองทําการขออนุญาตตอนาย
ทะเบียนมีกําหนดเฉพาะสุนัข กับแมวเทานั้น ท่ีตองทําการขออนุญาตในกรณีท่ีตองการทําการคา
สัตวตามความหมายในกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2552 ดังนั้น
ในการดําเนินการของธุรกิจจําหนายตอง ทําการขออนุญาตตอกรมปศุสัตวหากมีการคาสุนัขและ
แมวแตและหากสัตวเล้ียงอยางอ่ืนดวย เชนกระตาย เมน หรือนกจึงไมรวมในความหมายของท่ีตอง
ทําการขออนุญาตทําการคาสัตวเล้ียงดังกลาวถึงนี้ดวย ในการดําเนินธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงในการ
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ดําเนินการและในการดําเนินประกอบธุรกิจยังไมมีกําหนดแนวทางการดําเนินการใหผูประกอบการ
ตองดําเนินการ 

สําหรับหนวยงานท่ีเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตว
เล้ียงในปจจุบันมีหนวยงานท่ีเขามามีบทบาท อยู 2 หนวยงานหลัก คือ ราชการสวนทองถ่ินโดย
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  2535 และ  กรมปศุสัตว  ตามอํานาจ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แตท้ังสองหนวยงานก็มีบทบาทในการคุมครองท่ี
แตกตางกันในสวนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น
กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินดูแลในการสาธารสุขในสวนปองกันเหตุรําคาญอันอาจเกิดจากการ
เล้ียงสัตวเล้ียงเพ่ือดูแลดานสุขอนามัยแกประชาชนเปนวัตถุประสงคหลัก และ กรมปศุสัตวจะมี
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มุงคุมครองและปองกันโรคระบาดอัน
อาจเกิดกับสัตวมิใหแพรกระจายสูสัตวและสูมนุษยไดดังนั้นในความรับผิดชอบของท้ังสอง
หนวยงานนั้นยังไมมีหนวยงานไหนท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการควบคุม กํากับ ดูแลผูประกอบการ
จําหนายสัตวเล้ียงโดยตรงท่ีจะเขาไปมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการดังกลาวอยางชัดเจน  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ิน มีอํานาจ 
หนาท่ี ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการ
หรือการดําเนินการในเร่ืองตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยามคําวา “เจาพนักงานทองถ่ิน” ใหหมายความวา (1) นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด (2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล (4) ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร (5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา           
(6) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้นใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจหามผู
หนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญ
ดวย ซ่ึงเหตุรําคาญท่ีเกี่ยวกับสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือ
มีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุให เ ส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพและเจาหนา ท่ี
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดบัญญัติคําศัพทคําวา “การคา” ใหหมายความวา 
การคาในลักษณะคนกลาง และใหมีพนักงานเจาหนาท่ี สารวัตร นายทะเบียน สัตวแพทย เปนผู
กํากับ ควบคุม ดูแล โดยมีอํานาจหนาท่ีแตกตางกัน ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ไดใหอํานาจไว เชน การ
ออกใบอนุญาตใหคาสัตว และซากสัตว การตรวจสัตวและซากสัตว การประกาศเขตโรคระบาดสัตว 
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เปนตน ยังไมมีพนักงานเจาหนาท่ีใดที่มีอํานาจโดยตรงในการการควบคุม กํากับ ดูแลธุรกิจจําหนาย
สัตวเล้ียง 
 การกําหนดมาตรการลงโทษที่เกี่ยวของกับธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการออกขอบังคับสําหรับราชการสวน
ทองถ่ิน ในการกอใหเกิดเหตุรําคาญ แตมิไดระบุจําเพาะเจาะจงถึงความผิดสําหรับรานจําหนายสัตว
เล้ียงไวแตอยางใดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ี
ในการใชอํานาจสวนอาญา เชนการจับกุม การตรวจยึด และการปรับสําหรับผูกระทําความผิดดังนั้น
จึงยังไมมีมาตรการทางอาญาสําหรับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับบทบัญญัติในการควบคุม กํากับ ดูแล 
ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง 
 ในสวนการแบงประเภทสัตวเล้ียงยังไมในการท่ีจะนํามาจําหนายเปนสินคาซ่ึงใน
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติถึงการแบงประเภทของสัตวและ
การจัดประเภทในการควบคุม กํากับ ดูแลสัตวเล้ียงใหแตกตางและการดําเนินการในการจําหนาย
สัตวแตละประเภทท่ีนํามาจําหนายจึงเปนปญหาในปจจุบันท่ีไมไดรับการแกไขซ่ึงตองทําการ
ควบคุมกํากับ การดูแลท่ีแตกตางกันและการคุมครองทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจําหนายสัตวเล้ียง
ยังไมมีครอบคลุมและเพียงพอที่จะใหการปองกันกับสัตวเล้ียงไดท้ังหมดในการแยกประเภทสัตว
เล้ียงจะสามารถแบงแยกตามลักษณะสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับสัตวแตละประเภทและ                   
ในสภาพแวดลอมของสัตวแตละประเภทจะแตกตางกันในการกําหนดสภาพแวดลอมของสัตว              
แตละประเภท ซ่ึงสัตวเล้ียงแตละประเภทมีธรรมชาติท่ีแตกตางกันและความตองการท่ีแตกตางกัน
จึงมีความจําเปนตองมีการแบงแยกประเภทสัตวเล้ียงตางๆ ตามสภาพส่ิงแวดลอมและความ
เหมาะสมกับสายพันธของสัตวนั้น 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปดังกลาว ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรมีกฎหมายระบุคํานิยามของคําวาธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงวามีลักษณะการมีสัตว
เล้ียงไวจําหนายหรือเก็บไวขาย และการเก็บสัตวไวในรานเพ่ือรอการจําหนายทุกประเภทใหเขาขาย
การประกอบธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงโดยผูประกอบการท่ีเขาขายหรือมีการดําเนินการในรูปแบบ
การเก็บสัตวเล้ียงไวนั้นตองอยูภายใตบทบัญญัติดังกลาว 

2) ควรมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยกําหนดในพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ใหกรมปศุสัตว เปนหนวยงานรับผิดชอบและมีอํานาจในการควบคุม กํากับ 
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ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงอยางครอบคลุมและเปนรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือประโยชนของผูบริโภค
เปนสําคัญ 

3) ควรเพิ่มเติมกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาท่ีและกําหนดอํานาจหนาท่ีในการควบคุม
ธุรกิจการจําหนายสัตวเล้ียง โดยใหเพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499           
ในสวนอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีใหเจาพนักงานเจาหนาท่ีสามารถเขาไปทําการตรวจสอบ และ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจท้ังกอนเริ่มทําการกอต้ังและระหวางท่ีมีการดําเนินธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียง
ดังกลาว 

4) ควรเพิ่มมาตรการการลงโทษทางอาญาในสวนท่ีผูประกอบการไมดําเนินการตาม
บทบัญญัติในหมวดการควบคุม ดูแล ธุรกิจจําหนายสัตวเล้ียงเพื่อท่ีจะทําใหกระบวนการในการ
ควบคุมดูแลมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีบทกําหนดโทษสําหรับผูท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติดังกลาวให
มีประสิทธิภาพ 

5) ควรมีการกําหนดและแบงประเภทของสัตวในการดําเนินการใหชัดเจนจาก
การศึกษาแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาในสวนแบงการดําเนินการเกี่ยวกับสัตวท่ียังไมหยานม
ควรหามทําการจําหนายและการใหผูประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับกรงหรือท่ีอยูของสัตวให
เหมาะสมกับประเภทของสัตวโดยคํานึงถึงธรรมชาติของสัตวดังกลาววาตองการที่อยูขนาดใด และ
การกําหนดแสงสวางและคํานึงถึงความเครียดของสัตวแตละชนิดใหมีความเหมาะสมกับประเภท
ของสัตวเล้ียง การคํานึงและตรวจถึงรางกายสัตวหากพบวาปวยใหแจงตอสัตวแพทยทันทีท่ีพบ
อาการผิดปกติในรางกายสัตวดวย 
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