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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จัดทํา “เจตนารมณกฎหมายปองกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตวแหงชาติ 

19 – 20 มีนาคม 2548 
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา 

 
ภาพหมูผูเขารวมสัมมนา จาก 32 องคกร ท้ังภาครัฐ เอกชนธุรกิจ 

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เก่ียวกับสัตว สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ 
 
 

สมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย(TSPCA) ซึ่งเปนองคกรดําเนินงานเพื่อปองกันการทารุณ
กรรมสัตวในประเทศไทยมากวา 10 ป ไดริเริ่มโครงการรณรงคผลักดันกฎหมายปองกันการทารุณกรรม และการ
จัดสวัสดิภาพสัตวแหงชาติขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธการดําเนินงานภายใตโครงการปองกันการทารุณ
กรรมสัตวแหงชาติ (2548 – 2550) ซึ่งไดรวบรวมหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ภาคประชาชนและ
สื่อมวลชนเขาดวยกัน เพื่อดําเนินการผลักดันกฎหมายดังกลาวรวมกัน โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว         
8 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการรางกฎหมาย 
2. แตงตั้งคณะทํางานรางกฎหมายประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและผูอาวุโส

ตัวแทนวงการตาง ๆ  
3. จัดเวทีสัมมนา เพื่อหาเจตนารมณของกฎหมาย โดยกระบวนการ AIC 
4. ยกรางกฎหมาย โดยคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง 
5. ทบทวน ตรวจสอบรางโดยคณะนักกฎหมายและผูเช่ียวชาญ ฯลฯ 



6. เปดประชาพิจารณ โดยตัวแทนองคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาคมที่เกี่ยวของ ซึง่จะไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการกฎหมาย
ปองกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตวแหงชาติ 

7. พิจารณาปรับปรุงรางกฎหมายฯ โดยคณะทํางานและผูเช่ียวชาญ ฯลฯ จากกระบวนการ
ประชาพิจารณ 

8. นําเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันเขาสู
กระบวนการ 

- พัฒนาเครือขายประชาคมทั่วประเทศ เพื่อรวมผลักดัน 
- รวบรวมรายช่ือสนับสนุน 150,000 รายช่ือ (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 

กําหนด 50,000 รายช่ือ) เพื่อยื่นเสนอรัฐสภาฯ 
- แตงตั้งคณะทํางานอาวุโส (ที่เปนที่ยอมรับของประชาชน) เพื่อติดตามความ

คืบหนาและประสานงาน ฯลฯ ใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของโครงการ 
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ในขั้นตอนการดําเนินงาน ในขั้นตอนที่ 1,2 ทางสมาคมฯไดดําเนินการโดยการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจาก

หนวยงานตาง ๆ ในระดับชาติและผูเช่ียวชาญดานกฎหมายจัดตั้งเปนกรรมการยกรางและที่ปรึกษา และตอมาเมื่อ
วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2548 ทางสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย(TSPCA)รวมกับคณะสัตว
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ไดรวมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา “เจตนารมณกฎหมายปองกันการ
ทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตวแหงชาติ” ขึ้นที่อุทยานแหงชาติ เขาใหญ โดยการเขารวมสัมมนาจากผูมี
สวนไดสวนเสียในวงการสัตว ทั้งภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนเปนจํานวนเกือบ 50 องคกรเขารวมสัมมนา ซึ่ง
ประกอบดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่หลากหลายสะทอนถึงความตองการของประชาชน  
ในการที่จะใหมีกฎหมายดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทยเชนเดียวกับนานาอารยประเทศที่มีกฎหมายดังกลาวใช
บังคับแลว ซึ่งกําลังจะเปนเครื่องมือตอรองในทางการคาระหวางประเทศในเวลาไมนาน 
 
 ในการเปดสัมมนาดังกลาว นายสวรรค  แสงบัลลังค  ผูอํานวยการสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหง
ประเทศไทย(TSPCA) ไดกลาวโดยมีขอความตอนหนึ่งวา “เมื่อกาวสูวงการอนุรักษใหม ๆ เมื่อ 7 – 8 ป
กอน กระผมประทับใจในวลีของนักอนุรักษที ่กลาววา “ดอกไมดอกเดียวหายไปจากปา มีผลกระทบถึง
ดวงดาว” และวา….  “การอนุรักษ ไมใชการหามการใชทรัพยากรธรรมชาติ แตการอนุรักษ หมายถึง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาดและยั่งยืน…ตกทอดถึงอนุชนรุนหลัง…..และวา……..การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประชาชนหรือชุมชนจะตองมีสวนรวม…...” เปนตน 
 
  รศ.น.สพ. ปานเทพ  รัตนากร คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
ผูนําการสัมมนาไดกลาวถึง คํานิยามของสวัสดิภาพสัตวไว 5 อยาง (FIVE FREEDOM) กลาวคือสวัสดิ
ภาพที่สัตวแตละตัวจะไดรับทางกายภาพและจิตใจโดยสัตวมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตโดยมีอิสรภาพ 5 ประการคือ 

1. อิสรภาพจากความหิวและกระหาย 
2. อิสรภาพจากความไมสะดวกสบาย 
3. อิสรภาพจากความเจ็บปวดและอันตราย หรือโรค 
4. อิสรภาพที่จะแสดงพฤติกรรมปกติตามธรรมชาติ 
5. อิสรภาพจากความกลัวและความเครียด 

 
ซึ่งลักษณะของนิยามดังกลาวจะเปนบรรทัดฐานในการกําหนดพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอสัตววา  การ

กระทําเชนใดที่จัดวาทารุณหรือไมทารุณ  ซึ่งจะเปนแนวคิดในการกําหนดกรอบของกฎหมาย  ซึ่งในปจจุบันนี้
หนวยงานภาครัฐโดยทั่วไป อาทิ  กทม. สวนสัตวตาง ๆ นําไปใชปฏิบัติอยู 
 
 สวนผลจากการสัมมนา โดยกระบวนการมีสวนรวมของผูเขารวมสัมมนา(AIC) ไดแบงออกมาเปน         
3 แนวทาง 

1. กฎหมายกับสวัสดิภาพสัตวของประเทศไทยในวันนี้ 
2. วิสัยทัศนของกฎหมายสงเสริมและคุมครองสวัสดิภาพสัตวในอนาคต 
3. กลยุทธในการสงเสริมและคุมครองสวัสดิภาพสัตวในประเทศไทย 

 
 



กลุม 1 

กลุม2 

กลุม3 

กลุม 4 

สําหรับขอคิดเห็นในแตละหัวขอของผูรวมประชุม ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. กฎหมายกับสวัสดิภาพสัตวของประเทศไทยในวันนี้ 
 

 กฎหมายออน 
 กฎหมายไมตรง  ตางคนตางคิด บุคคลที่เกี่ยวของมีมุมมองที่แตกตางกัน            
 ไมมีกรอบในการจัดทํากฎหมาย 

 
 

 กฎหมายมีนอย ไมเพียงพอและไมชัดเจน เชน กระทําทารุณ คือ      
ทําอยางไร  ซึ่งสัตวแพทยควรเปนผูกําหนด 

 ขาดการบังคับใช  ประชาชนขาดการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

 ความรวมมือกันระหวางหนวยงาน ขจัดความแตกตางในหลาย ๆ 
หนวยงาน ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระตาง ๆ  

 การคาขายสัตวที่มีมูลคามหาศาล ลัทธิบริโภคนิยม 
 การขาดความเขาใจของประชาชนในดานกฎหมาย เชน การทารุณ

สัตว การครอบครองสัตวปาคุมครอง ควรมีการดําเนินการในระยะ
ยาว เชน การใหความรูกับประชาชน 

 ปรับแกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายออน ขาดความควบคุมตนเอง
ของประชาชน 

  
 ตาดีแตมีนอย คือ คนที่รูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพมีจํานวนนอย  

แบงเปน  3 กลุม คือ 
1. กลุมคนตาบอด คือ ไมรูไมเห็นไมสนใจ เชนไมรูวาจะแจง

องคกรใด คนสวนใหญจึงไมอยากรับรู 
2. กลุมตาถั่ว  รูบางไมรูบาง ไมแนใจวาสามารถแจงความได

หรือไม 
3. กลุมคนตาเหล เห็นแตทําเปนไมเห็น 
 

ดังนั้น  ควรมีการออกกฎหมายใหชัดเจนใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุม 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิสัยทัศนของกฎหมายสงเสริมสวัสดิภาพสัตวในอนาคต 
  
 

 เพื่อเจตนารมณในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีใหกับ 
คนในสังคม  

 เพื่อใหมีสวัสดิภาพในสัตวทุกประเภท เชน สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตว
เศรษฐกิจ สัตวทดลอง ตองกําหนดวาแตละประเภทตองคุมครองอยางไร 
ซึ่งสัตวบางตัวอาจเปนไดหลายประเภท  ตองกําหนดใหครอบคลุม 

 เพื่อใหมีกรอบในการปฏิบัติใหเปนที่ยอมรับเปนมาตรฐานสากล 
 กําหนดมาตรการลงโทษใหเหมาะสม  ยืดหยุน เพียงพอแตตองมีความ

รัดกุม 
 เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชทรัพยากรสัตวอยางคุมคา  ไมมองวาสัตว

เปนสิ่งของ 
 เมื่อปฏิบัติตอสัตวถูกตอง  สัตวก็จะไมมีโรคและไมเกิดโรคระบาด 

แบงกลุมผูเขารวมสัมมนาออกเปน 4 กลุม เพื่อรวมกันพิจารณา 
 สถานภาพกฎหมายสวัสดิภาพสัตวของประเทศไทย ใน

ปจจุบัน 
 ความคาดหวังของผูเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิ

ภาพสัตวในอนาคต 
 การกําหนดกลยุทธเพื่อดําเนินการสงเสริมและคุมครอง

สวัสดิภาพสัตวในประเทศไทย 

 

 

 



 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อออกมาแนะนํา
หนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบจนกวาทุกหนวยงานจะเขาใจถึงการทารุณ
กรรมสัตว 

 
กลุม 2 

 
 เมื่อออกกฎหมายแลวตองไมขัดตอหลักสวัสดิภาพและทรัพยสินตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ไมขัดกับสวัสดิภาพของสัตว 
 มีหนวยงานที่จะดําเนินการหลัก ๆ  
 กําหนดคํานิยามของสัตวอยางชัดเจน เชน สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวเศรษฐกิจ 
 ตองสอดรับกับศีลธรรม  ไมมองดานเศรษฐกิจอยางเดียว 
 มีการบังคับใชอยางจริงจัง  โดยมี2 ทางเลือก คือกําหนดโทษรุนแรงและ

กําหนดโทษขั้นต่ํา 
 วิสัยทัศนคือ “คนและสัตวอยูรวมกันอยางมีความสุข” 

กลุม 3 
 ใหสัตวทุกประเภท ไมวาจะเปน สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวใชงาน มีความสุข 

คนเลี้ยงและคนในสังคม รวมถึงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยู
รวมกันอยางมีความสุขและอยางสมดุล 

 กฎหมายมีความชัดเจน เหมาะสม ทุกองคกรประสานงานและรวมมือกัน 
 กฎหมายมีความสมดุลชัดเจน มีการบังคับใชจริงและยุติธรรม 
 ดูแลสัตวอยางดี  เพื่อสุขภาพคนจะดีขึ้น 
 รณรงคใหเกิดความรักสัตว 
 มีองคกรที่รับผิดชอบอยางชัดเจน มีการบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน 
 เพิ่มโทษขึ้นเรื่อย ๆ กรณีที่ผิดซ้ําซาก  เพื่อคุมครองสัตวไมใหเกิดการ

ทารุณหรือทรมานสัตว 
 เพื่อสวัสดิภาพของคน  สัตวและสิ่งแวดลอม 

     กลุม4 
 แบงแยกชนิดของสัตวใหชัดเจน สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวบริโภค ใหมี

กฎหมายออกมาใหครบทุกประเภท เพราะแตละสัตวจะตองมีการคุมครอง
ที่แตกตางกัน 

 ใหความรูเรื่องสวัสดิภาพสัตวต้ังแตเด็ก โดยใสหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแล
สัตว เพื่อปลูกฝงการรักสัตวใหกับเด็ก ๆ  

 กฎหมายมีลักษณะเปนสากล เปนที่ยอมรับของทั่วโลก แตไมละเลยตอ
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 มีบทลงโทษที่ชัดเจนสําหรับผูที่เกี่ยวของ 
 



3. กลยุทธในการสงเสริมและคุมครองสวัสดิภาพสัตวในประเทศไทย 
 

 การรณรงคเพื่อสรางแนวรวม 
 โครงการรวบรวมขอมูลและวิจัยเพื่อสวัสดิภาพสัตว 
 กําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสัตว 
 โครงการฝกอบรมและใหความรูดานสวัสดิภาพสัตว 
 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานสวัสดิภาพสัตวผานสื่อตางๆ 
 สงเสริมเกียรติคุณบุคคลหรือหนวยงานที่สงเสริมสวัสดิภาพสัตว 
 ชวยผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว   

 
รายชื่อผูเขารวมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 

การจดัทํา “เจตนารมณของกฎหมายปองกันการทารณุกรรม และการจัดสวัสดภิาพสตัวแหงชาต”ิ 

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2548 

ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  จ.นครราชสีมา 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล หนวยงาน 
1 สพ.ญ. มณทิพญ  เจตยะคามิน AFRIMS 
2  คุณยศพงษ  เต็มศิริพงษ  สมาคมสงเสริมการอนุรักษและเพาะเลี้ยงจระเขแหงประเทศไทย 
3  คุณโรเจอร  โลหนันทน  นายกสมาคมพิทักษสัตวไทย 
4  คุณกรกนก  สนิทวงศ ณ อยุธยา  กลุม ANIMALS RESCUE TEAM 
5  น.สพ.เกียรติศักดิ์  โรจนนิรันดร  มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด 
6  คุณดนัย  อนันติโย  อุปนายกฝายกิจการพิเศษ สภาทนายความ 
7  นายแพทยดิลก ทิวทอง  มูลนิธิชางแหงประเทศไทย 
8  คุณสุชาดา  วงศเฟองฟูถาวร  สมาคมนกสวยงามแหงปรเทศไทย 
9  คุณสิทธิพร  บุรณนัฏ  สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย 
10  คุณสวรรค  แสงบัลลังค  ผูอํานวยการสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย 
11  อ.เกียรติสกุล  ชลคงคา  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย 
12  คุณการุณ  ชัยวงศโรจน  นิตยสาร DOGAZINE  
13  คุณวิชญ  เชยะกุล  สนง.กม.และการบัญชีนิตินัย 
14  คุณโกเมน  สิมากร  ศูนยตราสารหนี้ไทย 
15  คุณชัชวาล  ช่ืนใจ  สนง.ศักยภาพทนายความ 
16  คุณนิรันดร  แสนสอน  สนง.กฎหมายนิรันดร แสนสอนและเพื่อน 
17  คุณประเสริฐ  โพธิจันทร  สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย 
18  อ.น.สพ.ยันต   สุขวงษ  สัตวแพทยสภา 
19  คุณอําพัน  ยงพิศาลภพ  กรมปศุสัตว 
20  คุณมัทนา  ศรีกระจก  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 



21  คุณนภาพร  เครือชัยสุข  หนังสือพิมพรวมดวยชวยกัน 
22  คุณนริศรา  ออนเรียน  หนังสือพิมพรวมดวยชวยกัน 
23  คุณกรุณา  บรรดาศักดิ์  หนังสือพิมพไทยโพสต 
24  คุณกมลทิพย  วรศร ี  หนังสือพิมพไทยโพสต 
25  คุณพีช  งามจิต  หนังสือพิมพโลกวันนี้ 
26  คุณสุภาพร  จุฬามณี  หนังสือพิมพสยามรัฐ 
27  คุณชุติมา  นันทะวงษ  สถานีวิทยุศึกษา 
28  คุณชุติมา  จันกิมฮะ  สถานีวิทยุจุฬาฯ 
29 คุณปาจรีย  อนันทคุณ  นิตยสารยัวร เพ็ท 
30  คุณลาวัลย  โชติกประคัลภ  นิตยสารยัวร เพ็ท 
31 คุณพยงค  ฉัตรวิรุฬห  อาจารยพิเศษคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
32 คุณวิชิต  แกนกําจร  รองอธิบดีสํานักงานศาลแขวง 
33 คุณธีระศักดิ์  ชึขุนทด  คณะกรรมการรางกฎหมาย 
34 คุณศิริ  หวังบุญเกิด  อดีตประธานคณะอนุกรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร 
 

 
 


