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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแนวทางการจัดการสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วน
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด สภาพปัญหา สถานการณ์ มาตรการในการจัดการ
ปัญหา รวมถึงภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวมีส่วนช่วยในการการไข
ปัญหาอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยร่วมกันด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัดหรือไม่อย่างไร รวมถึงวิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด เพ่ือเสนอ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบ และศักยภพในการจัด
ให้บริการสาธารณะที่แตกต่างกันไปตามบริบทและ งบประมาณ รวมไปถึงเป้าหมายแนวนโยบายของ
ผู้บริหารที่มุ่งเน้นการให้บริการไปในทิศทางใด ปัญหาสุนัขจรจัด จึงเกิดกว่าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดกลางและเล็ก จะด าเนินการได้โดยล าพัง จึงต้องอาศัยการบูรณาการ ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา โดยแบ่งการจัดการไปตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 แต่อย่างไรก็ดี ภารกิจอ านาจหน้าที่ในการจัดการสุนัขจรจัดนั้น ก็คงควรเป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการปัญหาเนื่องจากเป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุดและมีภารกิจโดยตรงในการให้บริการประชาชนด้านการสารธารณสุข การป้องกัน 
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(2) 

โรค และความปลอดภัยในพ้ืนที่  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งท้องถิ่น โดยรับการสนับสนุนจาก 
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: สุนัขจรจัด, องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น, จังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the study were to find out for managing abandoned 
dogs in public places of the Local Administration Organization in Patumthani 
Province. The Department of Local Administration is the one part of important to 
propel and solve about stray dogs problem, condition, situation and measures in 
problem management, which includes civil society and the department concerned 
with such issues has contribute to the problem and then altogether to solving the 
abandoned dogs problem that how to solve this problem that will happen in the 
future. Also analysis of management approaches the problem of stray dogs for the 
purpose to offer as a guideline to solve this problem. 
 According to study has been found that Local Administration 
Organization has form and potential in varies public services depend on context and 
budget. In order that including public service that policy of manager focused to reach 
the aims in any direct. So, the problem of stray dogs regard as a big problem for 
small and medium organization that exceeds ones’s power can manage. Thus have 
to integration and collaborate on these solutions. Divided by management to the 
relevant departments for help solve the problem as stated. 
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(4) 

 
 However, for problem about management of stray dogs the main mission 
in solving this problem should also be responsibility of Local government. Because of 
this place is the part of government service that closely to peoples and has a direct 
mission to public service such as Public health, disease prevention and security in 
the area. By the Act Established Local with the support of associated other 
government agencies to solve the problem is sustainable.  

 
Keywords: Stray Dogs, Local Government, Patumthani Province
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ในสาขาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 25 ทุกท่าน  
 ท้ายที่สุดกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจใน
การศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จ  ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
บิดามารดา เด็กและเยาวชนโดยทั่วไป   
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1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

สุนัขท่ีถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะหรือที่เรียกกันว่าสุนัขจรจัด เป็นสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของดูแล  
มักเห็นได้ทั่วไปในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเกือบทั้งหมดมาจากสุนัขบ้าน หรือสุนัขที่มีเจ้าของซึ่งไม่
สามารถให้การดูแลเลี้ยงดูสุนัขเหล่านั้นได้ จึงได้น ามาปล่อยตามสถานที่ต่าง ๆ สุนัขมีการผสมพันธุ์ตาม
สัญชาตญาณของสัตว์ ท าให้เกิดการขยายเผ่าพันธุ์ และเพ่ิมจ านวนสุนัขจรจัดน ามาซึ่งปัญหา และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การทอดทิ้งสัตว์ คือการขาดความรับผิดชอบ
ของเจ้าของสัตว์และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ ในบางกรณีเป็นการเพาะเลี้ยงตามกระแสนิยมและทอดทิ้งเมื่อไม่
ต้องการเมื่อขายไม่ได้ หรือหมดความเห็นคุณค่าในตัวสุนัขท่ีเลี้ยงไว้ และการละเลยปล่อยให้สัตว์เลี้ยง
ออกไปนอกสถานที่โดยขาดการควบคุม การทอดทิ้งเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงแทบทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู 
กระต่าย งู กิ้ งก่า เป็นต้น ทั้ งนี้ สุนัขเป็นสัตว์ที่ ถู กทอดทิ้ ง และสร้างปัญหามากที่ สุดชนิดหนึ่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กล่าวคือ นอกจากจะมีการบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วยังมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันเป็นผลจากความ
พยายามของรัฐบาลแต่ละยุคด้วยกัน  

ในเรื่องค่านิยม ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือเจือจุนสุนัขที่ไม่เป็นระบบก็นับเป็นสาเหตุ
ส าคัญ เช่น ให้อาหารสุนัขไม่เป็นที่เป็นทาง และการน าสุนัขมากักขังไว้โดยไม่ค านึงถึงสุขอนามัยหรือความ
แออัดเพราะเกรงสุนัขจะประสบอุบัติเหตุหรือถูกท าร้าย ปัจจัยทางธรรมชาติของสุนัขที่ถูกทอดทิ้งและสุนัข
จรจัด ย่อมมีสัญชาตญาณดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดและสืบพันธุ์โดยไม่อาจควบคุมได้หากมนุษย์ไม่ช่วยก ากับ
ดูแลเรื่องการควบคุมประชากรโดยทัศนคติของมนุษย์นั้น สุนัขถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งจากอยู่ภายใต้
บังคับของเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์จะท าอย่างไรกับสุนัขก็ได้มีกลุ่มคนที่ไม่รักสุนัขชุมชนต้องปรับทัศนคติ 
เพ่ือให้สุนัขสามารถอยู่กับกลุ่มที่รักและกลุ่มที่ไม่รักสัตว์ในชุมชนได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อน 

ปัญหาสุนัขจรจัดถือเป็นวาระระดับชาติ เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่กรมปศุสัตว์จะท าเพียงกรม
เดียว ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ทั้งสาธารณสุข กทม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอ็นจีโอ 
ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนเลี้ยงสุนัขมีความรับผิดชอบ ในกระบวนการจัดการปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับสุนัขจรจัดนั้น มีหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุนัขหลาย
หน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการด้านสัตว์ทุกประเภท ซึ่งแตกต่างกันตามบริบทต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อมซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการด้านสารธารณสุข และดูแลรักษาโรคและสุขอนามัยของ
ประชาชน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ในการออก
กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน กับก าดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการกระจายอ านาจด้านการจัดการสาธารณสุข ต้องแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคานและป้องกันมิให้เกิดโรคจากสัตว์สู่คน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมานั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ อันน าไปสู่การ
แก้ปัญหาในระดับประเทศต่อไป 

ประชากรสุนัขในประเทศไทย จากข้อมูลทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัขของส านัก
ควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค กรมปศุสัตว์ ที่ได้ท าการเมื่อปี พ.ศ. 2557 แสดงข้อมูลของสุนัขทั่วประเทศ 
มีจ านวนประมาณ 8,587,537 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 7,864,912 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 
722,625 ตัว และในการส ารวจประชากรสุนัขทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยมี
จ านวนประชากรสุนัขประมาณ 7,380,810 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 6,622,364 ตัว ไม่มี
เจ้าของประมาณ 758,446 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 ประชากรสุนัขในประเทศไทย, ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, ข้อมูลทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2557). 
และส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, ข้อมูลทางสถิติ
การส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2559). 
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ในขณะที่จังหวัดที่น่าสนใจเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาอย่างจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเรื่องศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจากส านักนายกรัฐมนตรี และ
รางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า และเป็นพ้ืนที่ปริมณฑล รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันมีจ านวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และมีประชากรแฝงเป็นจ านวน
มาก ทั้งจังหวัดปทุมธานียังมีพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร และตลาด
เป็นจ านวนมาก อันน ามาซึ่งการย้ายถิ่นฐานของสุนัขจรจัดที่มาตามแหล่งอาหาร ชุมชน รวมถึงการ
ปล่อยปะละเลยทอดทิ้งสุนัขของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ด้วย จากข้อมูลทางสถิติการ
ส ารวจประชากรสุนัขของส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค กรมปศุสัตว์ ที่ได้ท าการส ารวจ 

เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนประชากรสุนัขประมาณ 135,344 ตัว 
แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 97,756 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 37,588 ตัว และในการส ารวจ
ประชากรสุนัขครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีจ านวนประชากรสุนัขประมาณ 
146,061 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 103,564 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 42,497 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1. 2 ประชากรสุนัขในจังหวัดปทุมธานี, ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 
ข้อมูลทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2557). และส านักควบคุมป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, ข้อมูลทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 
2559). 
 

จากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ได้ว่าถึงแม้จ านวนประชากรสุนัขในภาพรวมของประเทศจะมี
ปริมาณที่ลดลง แต่ในระดับพ้ืนที่แหล่งเศรษฐกิจส าคัญกลับมีจ านวนประชากรสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้
ความส าคัญในการแก้ปัญหา เพราะหากปล่อยปะละเลย ปัญหาที่เกิดจากสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจะสร้าง
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ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ หรือความล้มเหลวของส่วนราชการในการให้ความส าคัญงานบริการ
สาธารณะด้านการควบคุมโรค สุขอนามัย ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนต่อการถูกท าร้าย หรือ
แพร่เชื้อโรคจากสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในประเทศ 

ซึ่งจากจ านวนปริมาณที่สุนัขมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากนั้น จะส่งผลทวีความรุนแรงและสร้าง
ปัญหามากมายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งยังก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นพาหะน าโรค 
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมา และประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่จะเกิดจากการที่มีสุนัขจรจัด เป็น
จ านวนมากนั้น ก็อาจมีสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ท าให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนได้ ซึ่งโ รคพิษ
สุนัขบ้านี้ ไม่สามารถรักษาได้ หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันอย่างทันท่วงที ผู้รับเชื้อจากการโดนกัด หรือ
ข่วนอาจได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ 

จากปัญหาดังกล่าว การจัดการปัญหาสุนัขจรจัดของส่วนราชการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นส่วนขับเคลื่อนที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด จึงท าให้ผู้
ศึกษาสนใจศึกษาถึง สภาพปัญหา สถานการณ์ มาตรการในการจัดการปัญหา รวมถึงภาคประชา
สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวมีส่วนช่วยในการการไขปัญหาอย่างไร และมี
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดหรือไม่
อย่างไร รวมถึงวิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือค้นหาแนวนโยบาย ในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภายใต้แนวนโยบาย 

 
1.3 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่ได้
ก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรส าหรับการศึกษาในครั้ง
นี้ คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมและพักพิงสุนัข 
งานสาธารณสุขฯ งานสัตวแพทย์ งานเหตุเดือดร้อนร าคาน ตัวแทนจากภาคประชาสังคม กลุ่ม
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เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และตัวแทนภาคประชาสังคม เพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือรับฟังแนวความคิด วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา อัน
น าไปสู่มาตรการในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดปทุมธานี จากนั้นท าการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดทฤษฎี บทความ งานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้น
น าเสนอผลการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นแนวทางการด าเนินงาน 3 แนวทาง 

ศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Nonprobability sampling) เป็นหลัก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี้ 

1.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่าที่ 1 ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ผู้ศึกษาศึกษาเลือกเข้าสัมภาษณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ

กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดบทบาท
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

  ส่วนที่ 2 ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี
ดังนี้ 
   1) เทศบาลนครรังสิต 
   2) เทศบาลเมือง 
   3) เทศบาลต าบล 
   4) องค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ในส่วนของภาคประชาสังคม และองค์กร หน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) กลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคม ในจังหวัด 
  2) กลุ่มมูลนิธิ หรือสมาคม หรือศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
  ประกอบการวิจัยเอกสาร (DocumentResearch) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
จ านวนประชากรสุนัข การจัดตั้งสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด และเอกสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมถึงเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ในพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานี 
เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีบริบทพ้ืนที่ที่หลากหลาย ทั้งความเป็นชุมชนเมือง แหล่งเศรษฐกิจส าคัญ 
แหล่งพาณิชกรรม แหล่งเพราะปลูกทางการเกษตร ทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวั ล
นวัตกรรมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และมีสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดตั้งอยู่ในพื้นท่ีหลายแห่ง 

 
1.5 ข้อเสนอทางเลือกแนวนโยบาย ในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดรวมถึงภารกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสุนัขจรจัด 
 
 1.5.1 รวบภารกิจด้านการจัดการสุนัขจรจัดไว้ที่ส่วนกลาง 
  การรวบภารกิจเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจรไว้ที่ส่วนกลาง รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ
ภารกิจด้านการจัดการสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่อยู่ในที่สาธารณะโดยไม่มีเจ้าของเองทั้งระบบ โดย
มอบหมายภารกิจหลักให้กับกรมปศุสัตว์ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และเรียกคืนอ านาจที่ถ่ายโอนไป กลับคืนสู่ส่วนกลาง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานไม่เกิดการทับซ้อน ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจ าเป็น โดยกรมปศุสัตว์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านการจัดการสุนัขจรจัดทั้งระบบในทุกมิติ ทุกด้าน ดังนี้ 
  (1) ด้านการป้องกันและควบคุมโรค  
   กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ส ารวจจ านวนสุนัขจรจัดในประเทศไทยทั้งหมด ว่ามี
จ านวนเท่าใด และเป็นผู้ลงพ้ืนที่ ฉีดวัคซีนในกับสุนัขจรจัดทั่วประเทศ กรอบอัตราก าลังสัตวแพทย์จะ
มีแค่ที่กรมปศุสัตว์เท่านั้น และกระจายไปตามจังหวัด แยกย่อยหย่อยงานไปตามปศุสัตว์จังหวัด  
ปศุสัตว์อ าเภอ อาจมีปศุสัตว์ต าบลเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
  (2) ด้านการควบคุมและจัดการสุนัขจรจัด 
   กรมปศุสัตว์จัดตั้งสถานพักพิงสุนัขจรจัดเอง โดยแบ่งพ้ืนที่กักกันให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ มีการด าเนินการก่อสร้าง และบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงานภารกิจต่าง  ๆ ทั้ง
ระบบโดยกรมปศุสัตว์  
  (3) ด้านการขึ้นทะเบียนสุนัข 
   กรมปศุสัตว์จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสุนัขทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเพ่ือให้ได้
จ านวนสุนัขบ้าน สุนัขจรจัด สุนัขตามชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณและผู้ใดเป็นเจ้าของหากเกิดการ
ทอดทิ้งจะด าเนินการกับผู้ทีเป็นเจ้าของ และด าเนินการตามบทก าหนดโทษ 
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  (4) ด้านควบคุมปริมาณสุนัขในที่สาธารณะ 
   นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วกรมปศุสัตว์ต้องมีหน้าที่ในการปูพรมท าหมันสุนัข
จรจัดในประเทศไทยทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือตัดวงจรการสืบพันธ์ ไม่ให้จ านวนสุนัขจรจัดมีเพ่ิมมากขึ้น และ
เมื่อลดปริมาณการเกิดได้ จ านวนสุนัขก็จะลดลงตามไปด้วยในอนาคต 
 1.5.2 โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทั้งระบบ 
  การด าเนินงานด้านการจัดการสุนัขจรจัดให้ถ่ายโอนอ านาจ ภารกิจ หน้าที่ 
งบประมาณ และบุคลากรลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจเต็มในการด าเนินงาน โดยมีกรม
ปศุสัตว์เป็นผู้สนับสนุนดูแลหากเกิดการขาดศักยภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง การ
ด าเนินงานหลักให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น โดยด าเนินการ
ตามภารกิจครอบคลุมทุกมิติ แบ่งเป็นด้านดังนี้ 
  (1) ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เอง โดยสามารถมีอ านาจในการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทที่ได้มาตรฐานตามก าหนด
ของกรมปศุสัตว์ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุแห่งต้องด าเนินการลงส ารวจจ านวนสุนัขท้ังมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบอยู่เสมอ พร้อมออกฉีดวัคซีนแก่สุนัขในพ้ืนที่ทั้งมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของเพ่ือตัดวงจรการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป 
  (2) ด้านการควบคุมและจัดการสุนัขจรจัด 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพียงพอในจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัดขึ้นเพ่ือกักกันสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปเลี้ยงดูเพ่ือมิให้เกิดปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ และให้องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดประจ าจังหวัด กรณีหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์ ให้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอฝากกักกันสุนัขจรจัดนั้น กรณีสุนัขที่ดุร้าย พิการ ป่วยหนัก หรือเป็นภาระ
ต่อการดูแลให้ท้องถิ่นสามารถพิจารณาก าจัดได้เป็นกรณีไปโดยแจ้งความจ าเป็นพร้อมรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือขออนุมัติให้ยกเว้นระเบียบก าจัดสุนัขนั้นโดยไม่มีความผิดตาม พรบ.ป้องกันและ
ทารุณกรรมสัตว์ 
  (3) ด้านการขึ้นทะเบียนสุนัข 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข) ที่มี
เจ้าของโดยตราเทศบัญญัติพ้ืนที่ห้ามปล่อยสัตว์ และตราเทศบัญญัติก าหนดให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้อง
น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน หากมีการแพร่พันธ์หรือผสมพันธ์ต้องขออนุญาต และท าการฝังชิปกับสุนัข
ทุกตัวเพ่ือเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของ กรณีสัตว์ที่อยู่ในที่สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ท าการส ารวจและฝังชิปโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่เป็นเจ้าของ ก าหนดในสุนัขในเขตพ้ืนที่ 
100 เปอร์เซ็นต์ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อจ ากัดดูและและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
  (4) ด้านควบคุมปริมาณสุนัขในที่สาธารณะ 
   นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลงพ้ืนที่ปูพรมทั้ง
พ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือท าหมันสุนัขจรจัดทุกตัวเพ่ือตัดวงจรการแพร่พันธ์ไม่ให้เกิดการขยายพันธ์เพ่ิม
จ านวนสุนัขจรจัดมากขึ้น ท าให้ในอนาคตสุนัขจรจัดจะลดจ านวนลงจนปัญหาสุนัขจรจัดหมดไป 
 1.5.3 ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ (Outsource) 
  การจัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่ภาครัฐติดขัดปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเรื่อง
ระเบียบฯ สถานที่ หรือแม้กระทั่งการขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางออกของปัญหาคือการ
จ้างเอกชนให้เข้ามาด าเนินการโดยเอกชนที่จะด าเนินการได้ต้องจดทะเบียนสถานสงเคราะห์สุนัขจร
จัดกรมกรมปศุสัตว์ และมีประวัติการด าเนินงานช่วยเหลือสุนัขโดยไม่หวังผลก าไรมีการด า เนินการ
เพ่ือให้การช่วยเหลือภาครัฐอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 
  การด าเนินงานของภาคเอกชนจะถูกกับกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในเขตพ้ืนที่ทั้งระบบ โดยให้ด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
   เอกชนที่เข้ามาด าเนินการ มีหน้าที่จัดสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ออกฉีด
วัคซีนให้กับสุนัขในเขตที่รับผิดชอบโดยประสานขอความร่วมมือจากท้องถิ่นให้ลงพ้ืนที่ด้วย ตาม
ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้ผู้รับจ้างอาจรับจ้างมากกว่าหนึ่ง
ท้องถิ่นก็ได้ หากสถานสงเคราะห์ที่ข้ึนทะเบียนแล้วสามารถมีศักยภาพที่จะรองรับการท างานเพียงพอ 
  (2) ด้านการควบคุมและจัดการสุนัขจรจัด 
   เอกชนที่เข้ามาด าเนินการมีหน้าที่ในการด าเนินการจับสุนัขที่อยู่ในพ้ืนที่ตามที่
ส่วนราชการร้องขอให้ด าเนินการออกจับเท่านั้น ไม่สามารถออกจับเองได้หากไม่มีการร้องขอ และต้อง
มีสถานสงเคราะห์สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการด าเนินงานจะถูกควบคุมกับกับดูแล
ภายใต้คู่สัญญาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (3) ด้านการชดเชยหากเกิดเหตุอันเนื่องมากจากสุนัข 
   เอกชนที่เข้ามาด าเนินการต้องท าประกันสัญญา หากเกิดการติดเชื้อพิษสุนัข
บ้า หรือมีสุนัขจรจัดที่ร้องขอไปให้ด าเนินการจับแล้วไม่ด าเนินการท าร้ายประชาชน หรือก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เอกชนที่เข้ามาด าเนินการต้องเสียค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และต้องจ่ายค่า
สินไหมทดแทนหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเนื่องจากความไม่รอบคอบหรือไม่ใส่ใจของเอกชนที่เข้ามา
ด าเนินการเอง 
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  (4) ด้านควบคุมปริมาณสุนัขในที่สาธารณะ 
   นอกจากที่เอกชนที่เข้ามาด าเนินการ เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการเรื่อง
ควบคุมโรค กักกันดูแลสุนัขจรจัดแล้ว กรณีพ้ืนที่ที่ประชาชนไม่ให้จับสุนัขไปที่สถานสงเคราะห์สุนัข 
จรจัด เอกชนที่เข้ามาด าเนินการต้องจัดให้มีสัตวแพทย์ผู้มีความรู้ ลงพ้ืนที่ท าหมันสุขนัขจรจัดด้วยเพ่ือ
ตัดวงจรการสืบพันธ์ไม่ให้มีสุนัขในพ้ืนที่มากขึ้น และลดจ านวนลงไป 
 1.5.4 กองทัพไทยเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทย 
  การด าเนินงานด้านการจัดการสุนัขจรจัดให้ถ่ายโอนอ านาจ ภารกิจ หน้าที่ ให้กับ
กองทัพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการปัญหาสุนัขทั้งระบบ เนื่องจากกองทัพมีทั้งบุคลากร 
งบประมาณ และสถานที่ที่สามารถจัดให้มีสถานสงเคราะห์ และดูแลสุนัขได้ โดยแบ่งการด าเนินงาน
ดังนี้ 
  (1) ด้านการป้องกันและควบคุมโรค  
   การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้นกองทัพไทย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ โดยสามารถมีอ านาจในการจัดซื้อ
วัคซีนกับบริษัทที่ได้มาตรฐานตามก าหนดของกรมปศุสัตว์ซึ่งกองทัพต้องด าเนินการลงส ารวจจ านวน
สุนัขทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมออกฉีดวัคซีนแก่สุนัขใน
พ้ืนที่ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเพ่ือตัดวงจรการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป 
  (2) ด้านการควบคุมและจัดการสุนัขจรจัด 
   กองทัพไทยมีศักยภาพสูงในจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นเพ่ือกักกันสุนัขที่ไม่
มีเจ้าของไปเลี้ยงดูเพ่ือมิให้เกิดปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ เนื่องจากกองทัพมีพ้ืนที่อยู่เป็นจ านวนมาก 
และมาหน่วยย่อยสาขาในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นจึงควรให้กองทัพไทยจัดตั้งสถานสงเคราะห์
สุนัขจรจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศให้หมดไปโดยได้รับการเลี้ยงดูในสถานที่ที่สมควร 
  (3) ด้านการพัฒนาสุนัขเพ่ือใช้งานในกองทัพ 
   หลังจากที่ด าเนินการจับสุนัขจรจัดมาแล้ว กองทัพไทยควรจัดให้มีการฝึกฝน
สุนัขที่สามารถอยู่ในช่วงที่สามารถรับการฝึกได้ ให้จากสุนัขจรจัดที่เป็นปัญหาให้กลายเป็นก าลังส าคัญ
ในการช่วยเหลือประเทศชาติในเรื่องอ่ืน ๆ เมื่อฝึกฝนส าเร็จแล้วก็จะส่งไปตามกรมต ารวจเพ่ือใช้ใน
ราชการตรวจค้นหาวัตถุระเบิด หรือสารเสพติด สร้างประโยชน์ให้กลับประเทศชาติ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด บทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เป็นฐานแนวคิดทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
3. แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
4. แนวคิดเก่ียวกับสุนัขจรจัด 
5. แนวคิดสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด 
6. แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพท้องถิ่น 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ 
9. กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โจน เจ. คลาร์ก (John J. Clarke) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ 
ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด โดยเฉพาะ 
และหน่วยการปกครอง ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

อีไมล์ เจ. ซัดด้ี นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง ทาง
การเมืองที่อยู่ในระดับต่ าจากรัฐ ซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมาย และมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท ากิจการ ใน
ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอ านาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวอาจ
ได้รับการเลือกตัง้หรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นก็ได้ 1 

                                           
 1 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), “บทที่ 2 วรรณกรรม
ที่เก่ียวข้อง,” ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สืบค้นเมื่อวันที่ 
15 เมษายน 2561, file:///C:/Users/HP/Documents/Downloads/Fulltext%234_ 
181651%20(2).pdf  
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล 
สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่ 
ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจใน
การก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง2 

อุทัย หิรัญโต นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ บางอย่าง โดยด าเนินการกันเอง 
เพ่ือบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาล
ต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน 3 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้อง

อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการ ให้กับชุมชนต่าง ๆ 
อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น  ๆ ก็สามารถมี
รายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอ ที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  
จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน 
ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 

2. เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อม
มีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่
แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะ
สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่
ของ ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจ หน่วย
การปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือ น าไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ

                                           
 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น,” กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, http://file.siam2web.com/trdm/article 
/2013318_75592.pdf 
 3 อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2523), 2. 
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เป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจาก รัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
อย่าง รอบคอบ 

4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือก เข้าไปท าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติ หน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มี
ส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็น            
อย่างดี4 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 
 2.2.1 กรอบแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจ5 
  แนวคิดพ้ืนฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการ
ปกครองท้อง ถิ่นนั้น คือ แนวคิดว่าด้วย การกระจายอ านาจ (Decentralization) ได้มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหากแต่มีความแตกต่างหลากหลายอยู่ค่อนข้าง มาก จึงท าให้เกิดค าอธิบายและ
การให้ความหมายของค าดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 
  โภคิน พลกุล และ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาส ได้ให้ข้อสังเกตว่า มีความหมาย
ตามหลักภาษาฝรั่งเศสคือ การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลางปัญหาที่ตามมาคือ อ านาจ หมายถึง
อะไร ในขณะที่ จรัส สุวรรณมาลา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้คนส่วนใหญ่มักตีความค าว่าอ านาจในค า
กระจายอ านาจหมายถึงอ านาจอธิปไตยมักกล่าวกันว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ ในความหมายดั้งเดิมของ
ค าดังกล่าวมิได้เน้นเรื่อง อ านาจ (Power) หากแต่เป็นเรื่องของสภาวะศูนย์กลาง (Central) และสภาวะ
การกระจายอ านาจ (Decentral) เป็นส าคัญค าว่าDecentralization จึงควรหมายถึง การกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอ านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
มิใช่การสร้างอธิปไตย หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาค
ภายใต้อธิปไตยของชาติหนึ่ง  ๆ ร่วมกัน 

                                           
 4ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่วนท้องถิ่นกรมการ
ปกครอง, 2539), 26. 
 5 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ
เปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2546).  
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  Samuel Humes IV เสนอว่า ควรให้เป็นเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันอ านาจ 
(Distribution of Power) กล่าวคือ เมื่อพูดถึงการกระจายอ านาจภายใต้บริบทของการบริหาร
ปกครองในพ้ืนที่เรียกว่า ท้องถิ่น (Local Governance) ควรเป็นเรื่องของจัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจ 
(Distribution) มิใช่การแบ่งแยกอ านาจ (Division) ค าดังกล่าวมักน าไปสู่ความสับสนหรือปะปนกับ
การใช้แนวคิดเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการแบ่งแยกอ านาจ (Constitutional Division of Power 
between Nation and State) ขณะที่ค าว่า จัดสรร/แบ่งปันอ านาจมีความสอดรับและอยู่ในขอบวง
ของแนวคิดต่าง ๆ ในเรื่องการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากกว่า เช่น แนวคิดในเรื่อง 
(De)centralization, (De)concentration, Devolution และ Delegation 
  การกระจายอ านาจในความหมายกว้าง ๆ คือ การจัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจการ
ตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่า การวินิจฉัยสั่งการ) อันเกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะ 
(Public Affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 
  ในรูปแบบของการกระจายอ านาจ มีอยู่ด้วยกันหลายระดับและหลายรูปแบบ 
การกระจายอ านาจ ควรเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระบบการเมืองหนึ่ง ๆ 
สามารถแจกแจงขอบข่ายหรือรูปแบบของการกระจายอ านาจได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 
  1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by 
Default) เกิดจากสภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กรของรัฐเกิดความล้มเหลวในการด าเนิน กิจกรรม
ต่าง ๆ มิอาจสามารถจะเข้าไปใช้อ านาจหรืออิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครองอยู่ได้ และจากสภาวะที่
ประชาชนในระดับรากหญ้าเกิดความไม่เชื่อใจในรัฐบาล เหล่านี้จึงเป็นผลให้ประเทศที่มีภาคประชา
สังคมมีความตื่นตัวและเข้มแข็ง จ าเป็นต้องลุกขึ้นมาด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือชุมชนของตนด้วย
ตนเองโดยที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น 
  2) การแปรรูป กิ จการของภ าครัฐ  (Privatization) ได้ แก่  ก าร โยกโอน 
(Handover) กิจการบางอย่างที่เคยจัดท าโดยหน่วยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดท าแทน เช่น 
กิจการขนส่งมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น 
  3) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) หมายถึง 
การแบ่งอ านาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไปท างานในพ้ืนที่นอก ศูนย์กลางหรือ
ท้องถิ่น โดยที่องค์กรภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนี้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจต่าง ๆ ภายใน
พ้ืนที่ที่ตนดูแล แต่ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง 
บางครั้ งจึ งเรียกการกระจายอ านาจในลักษณ ะนี้ ว่ าการกระจายอ านาจทางการบริหาร  
(Administration Decentralization) 
  4) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจ (Delegation) มีระดับของ
การกระจายอ านาจที่ให้อิสระสูงกว่าการแบ่งอ านาจ การกระจายอ านาจเน้นในเชิงภารกิจหน้าที่มีการ
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ก าหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนให้องค์กรเหล่านั้นสามารถตัดสินใจและใช้ อ านาจหน้าที่ภายในขอบเขต
ของตนได้โดยอิสระ แต่รัฐส่วนกลางก็ยังคงมีอ านาจอยู่เหนือองค์กรเหล่านี้โดยอาศัยมาตรการทาง 
กฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและก ากับบทบาทองค์กรภายใต้หลักการมอบอ านาจ รวมถึงอ านาจ
ในการจัดตั้งและยุบเลิกองค์กรภายใต้หลักการมอบอ านาจ 
  5) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (Devolution) ถือเป็นการ
กระจายอ านาจที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับของการกระจายอ านาจที่กว้าง ขวางมากที่ สุด ถูกใช้เพ่ือ
อธิบายถึงสภาวะที่รัฐส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอ านาจการตัดสิน ใจในเรื่องต่าง  ๆ ไปยังองค์กร
ตัวแทนของพ้ืนที่ ชุมชน หรือท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ส่วนกลางจะไม่เข้ามามีบทบาทหรือ
แทรกแซงการท างานขององค์กรภายใต้หลักการโอน อ านาจหรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นต้องเป็นไป
อย่างจ ากัด ดังนั้น จึงมีการเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่าการกระจายอ านาจในทางการเมือง
หรือการกระจายอ านาจที่เน้นความเป็นประชาธิปไตย(Political of Democratic Decentralization) 
ทั้งนี้ การโอนอ านาจเท่าท่ีปรากฏมีอยู่ด้วยกันใน 2 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับที่หนึ่ง การโอนอ านาจในทางการปกครอง (Administration Devolution) 
สอดคล้องกับการจัดรูปการปกครองท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง (Local-self Government) 
เป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นที่เป็นของตนเอง 
โดยตนเอง และเพ่ือตนเอง โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเป็นอย่างสูงในการดูแลชีวิตความ
เป็น อยู่และสามารถจัดท ากิจการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็นภายในชุมชนของ
ตนได้อย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังมีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลังและบุคลากร 
  ระดับที่สอง การโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เป็น
รูปแบบของการกระจายอ านาจขั้นสูงสุดที่เป็นไปภายใต้การจัดรูปแบบการ ปกครองในระบบรัฐเดี่ยว 
(Unitary System) จนมีลักษณะเข้าใกล้กับระบบสหพันธรัฐ (Federal System) เป็นการถ่ายโอน
อ านาจจากส่วนกลางไปยังพ้ืนที่หรือท้องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับการโอนอ านาจ
สามารถที่จะก าหนดชะตากรรมในทางการ เมืองได้ด้วยตนเอง (Home Rule) ผ่านการจัดตั้งสถาบัน
ทางการเมืองในรูปสภา (Assembly) ที่เป็นของตนเอง 
  จากรูปแบบการกระจายอ านาจทั้งห้าลักษณะ เมื่อน ามาใช้ภายใต้บริบทของ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่
สามถึงรูปแบบที่ห้าเท่านั้น ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เนื่องจากว่า การกระจายอ านาจ
ในรูปแบบแรก เป็นการเกิดขึ้นเองโดยประชาชนมิใช่เป็นผลจากการด าเนินการจัดสรรหรือแบ่งปัน 
อ านาจจากรัฐบาลส่วนกลาง ขณะที่การกระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น 
ท้ายที่สุดมิได้น าไปสู่สภาวะของการกระจายอ านาจที่เป็นจริง 
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  จากความหมายและขอบข่ายโดยกว้าง เมื่อจ ากัดกรอบการมองโดยอยู่บนฐานคิด
เรื่องการบริหารปกครองในพื้นที่ท้อง ถิ่น ท าให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
หลักการกระจายอ านาจ แต่เนื่องจากการกระจายอ านาจนั้นมีหลายระดับ หมายความว่า ระบบการ
ปกครองท้องถิ่นในประเทศหนึ่ง ๆ ย่อมมีอ านาจและความเป็นอิสระที่มากน้อยแตกต่างกันออกไปอีก
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิด การกระจายอ านาจที่
ต่างรูปแบบกัน 

 
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
 

กริฟฟิน6 กล่าวว่า ทฤษฎีการจัดการ หมายถึง กรอบแนวความคิดความรู้ และการ
ก าหนดแนวทางในการจัดองค์การรวมทั้งเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์7 กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของทฤษฎีองค์การคือการมุ่งที่จะพรรณนา 
อธิบาย และพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมโดยชี้ให้เห็นถึงส่ วนประกอบ
หรือตัวแปรของการศึกษาในองค์การนั้น ๆ ทฤษฎีทางการบริหารนั้นมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Theory) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดทางการบริหารหรือการจัดการนั้น มาจากทฤษฎี
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง ซึ่งค าว่าทฤษฎีหมายถึงกลุ่มความคิดหรือ
แนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น8 ทฤษฎีองค์การเป็นแนวคิดหรือกรอบของการศึกษา
ขององค์การว่าในการพัฒนาให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้นมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้า
มา เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างองค์การ ภาวะความเป็นผู้น าขวัญของพนักงาน การสื่อสาร
การควบคุม การประเมินผลงานการตัดสินใจ พฤติกรรมกลุ่ม การวัดผลงาน การจูงใจ สถานภาพและ
บทบาท อ านาจ วัฒนธรรมบรรยากาศขององค์การเป็นต้น9 

                                           
6Griffin, R.W. Management 6th ed, (U.S.A. : Houghton Mifflin Company, 1999), 

36. 
 7ติน ปรัชญพฤทธิ์, ทฤษฎีองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2538), 10. 
 8เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2544), 45. 
 9นรินทร์ แจ่มจ ารัส, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ศูนย์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549), 22. 
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กระบวนการทางการบริหารการจัดการ (The Management Process) ได้กล่าวถึง
กระบวนการบริหารหรือการจัดการประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 5 ประการคือ10 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และก าหนดขึ้นเป็น
แผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เครื่องจักร สิ่ งของและตัวคนอยู่ ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้งานส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ
ทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้วหน้าที่ในการจัดการ
ของ ฟาโย (Fayo) ถือได้ว่า เป็นวิถีทางที่จะให้ผู้บริหารทุกคนสามารถบริหารงานของตนให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายได้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการ
ใด ก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่า งานบริหารขององค์การทุกวันนี้มีการจัดแบ่งหน้าที่ของผู้บริหาร
ไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ที่ ฟาโย ได้แบ่งแยกเอาไว้ในขณะที่การบริหารองค์การสมัยใหม่นั้นจะต้อง
มององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน แนวคิด ในเรื่องระบบจึง
จ าเป็นที่ผู้บริหารในองค์การต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มากระทบองค์การ 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ในยุคปัจจุบันองค์การรัฐบาลหรือเอกชน
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การแข่งขัน การเมือง สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมที่เปลี่ยนไป ล้วนส่งผลต่อการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะดังกล่าว องค์การในฐานะที่อยู่ใน
ระบบการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดขององค์การย่อมส่งผลกระทบ ซึ่งกันและกันได้จึงน าการศึกษา
แนวคิดของการจัดการวิธี “ระบบ”สรุปว่า กระบวนการบริหาร ประกอบด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
การวางแผน การจัดองค์การ การบัญชาการและการสั่งการ การประสานงานและการควบคุม การ

                                           
 10 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 
2540), 40. 
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บริหาร องค์การสมัยใหม่นั้นจะต้องมององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
บริหารงานผู้บริหารต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มากระทบองค์การ11 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสุนัขจรจัด12 
 

แนวคิดเกี่ยวกับสุนัขจรจัด จากเอกสารทางวิชาการ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต2559 

1 สุนัขลูกดกหมายถึง สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับการควบคุมประชากรหรือบรรดาลูกสัตว์แรก
คลอดที่มีขนาดเล็ก น่ารัก เมื่อใครมาขอเจ้าของก็ไม่ให้ หรือเจ้าของอยากเก็บไว้ขายแต่ขายไม่ได้ 

2 สุนัขเจ้าปัญหา หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือก่อปัญหาและเจ้าของ
เห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เห่า ดุ กัด หรือท าลายทรัพย์สิน เป็นต้น 

3 สุนัขไม่มีศาล หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น เจ้าของเก่า
เสียชีวิตหรือย้ายออก มีเด็กหรือสมาชิกใหม่ในบ้านแล้วไม่ต้องการเลี้ยงต่อ เป็นต้น 

4 สุนัขเน่า หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่รูปลักษณ์เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน เช่น ชรา เจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ เป็นต้น 

5 สุนัขรักร้าง หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่ได้รับเป็นของขวัญแล้วมีอันต้องเลิกรากับผู้ให้จึงไม่
อยากเลี้ยงอีกต่อไป 

6 สุนัขแจก หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่ได้รับแจกจ่ายมากจากผู้อ่ืนง่าย ๆ หรือเกรงอกเกรงใจ 
หรือซื้อหามาตามกระแสโดยไม่ศึกษาข้อมูล แล้วเลี้ยงไม่ไหว เช่น กินจุ ดุ เข้ากับคนหรือสัตว์เลี้ยงอ่ืน 
ในบ้านไม่ได้ ชอบซน ชอบเห่า ชอบแทะ ชอบเล่นน้ าลาย มีปัญหาพันธุกรรม ปัญหาผิวหนัง หรือต้อง
เอาใจใส่มาก เป็นต้น ตัวอย่างสายพันธุ์ เช่น โกลเด้นรีทรีพเว่อร์หรือสายพันธุ์ขนยาวอ่ืน  ๆ ที่ต้อง
อาบน้ าแปลงขนและวิ่งเล่นทุกวัน จึงมีกรณีโกลเด้นรีทรีพเว่อร์ ลาบราดอ บางแก้ว ชิสสุ พุดเดิ้ล 
แม้กระท่ังเซนเบอร์นาดถูกทอดทิ้งกลายเป็นสุนัขจรจัด 

7. สุนัขก่อสร้าง หมายถึง สุนัขในบริเวณโครงการก่อสร้างที่ลูกจ้างแรงงานเลี้ยงไว้แล้ว
ไม่สามารถน าไปด้วยหลังสิ้นสุดโครงการ 

8. สุนัขชุมชน หมายถึง สุนัขหรือแมวที่เกิดตามชุมชนหรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน
จัดสรร ตลาดสด สถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน วัด ร้านสะดวกซื้อ อาคาร

                                           
 11 สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), 11. 
 12 งานสัตวแพทย์, เอกสารทางวิชาการ (ปทุมธานี: เทศบาลนครรังสิต, 2559). 
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พาณิชย์ หอพัก เป็นต้น โดยในช่วงแรกเจ้าของสถานที่ไม่ใส่ใจพอประชากรมากขึ้นก็น าไปปล่อยใน
พ้ืนที่อ่ืน 

9. สุนัขเฝ้าทรัพย์ หมายถึง สุนัขที่เจ้าของเจตนาทิ้งไว้เฝ้าบ้านที่ไม่มีผู้พักอาศัย เมื่อเวลา
ผ่านไปก็ไม่มาให้อาหารหากไม่อดตายสุนัขอาจหนีหรือมีคนปล่อยออกมาเป็นจรจัด 

10. สุนัขกล่อง หมายถึง สัตว์จากฟาร์มเพาะเลี้ยงหรือมือสมัครเล่น เพราะพันธุ์แล้วมี
สุขภาพไม่ดีหรือจ าหน่ายไม่ได้จึงน าไปขายตามหน้าห้างสรรพสินค้าหรือตามบาทวิถีกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวงจรซื้อง่ายขายถูกมีปัญหาสุขภาพหรือเลิกสนใจก็ทอดทิ้ง 

แนวคิดเกี่ยวกับสุนัขจรจัด จากเอกสารโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ปีงบประมาณ 
2544 กองสัตวแพทย์สาธารณสุข ส านักอนามัย ได้ให้ความหมายสุนัขเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. สุนัขมีเจ้าของ หมายถึง สุนัขท่ีเจ้าของเลี้ยงไว้ในบ้าน หรือเพ่ือการค้า 
2. สุนัขกึ่งจรจัด หมายถึง สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ อาศัยอยู่นอกบ้าน โดยมีผู้ให้อาหารและ

คนเลี้ยงสามารถจับมาให้เจ้าหน้าที่ท าหมัน ฉีดยาคุมก าเนิด และฉีดวัคซีนได้ 
3. สุนัขจรจัด หมายถึง สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ อาศัยอยู่นอกบ้านและไม่มีผู้ให้อาหาร สุนัข

จะหาเศษอาหารกินเอง ไม่ก่อเหตุหรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญให้แก่ประชาชน ซึ่งสุนัขกลุ่มนี้
ก่อให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่าย 
 
2.5 แนวคิดสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด 
 
 2.5.1 ความหมายของสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด 
  สถานสงเคราะห์หมาถึงสถานที่ที่ให้การอุปการเลี้ยงดู ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาผู้รับบริการที่ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามอัตภาพ โดยพิจารณาจากความหมายของค าว่าสถานสงเคราะห์ ( Institution) ที่ Mayer et. AI 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและการดูแลแก่ผู้รับการสงเคราะห์ 
(อย่างน้อย 15 คน หรือมากกว่านั้น) ซึ่งไม่อาจอยู่กับครอบครัวของผู้รับการสงเคราะห์ได้ อาคาร
เหล่านี้อาจอยู่ในชุมชนหรือไม่ก็ได้  

  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  294 ระบุค าว่าสถานสงเคราะห์ หมายถึง 
“สถานที่ใหก้ารอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งควรได้รับการสงเคราะห์”13 

                                           
13บ้านจอมยุทธ์, “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294,” บ้านจอมยุทธ์, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 

เมษายน 2561,https://www.baanjomyut.com/library/law/02/013.html 
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  สถานสงเคราะห์เป็นรูปแบบของการควบคุมผู้รับการสงเคราะห์ให้มีปฏิสัมพันธ์
ภายในนั้นซึ่งประกอบด้วยคน 5 ประเภท คือ 
  1. ส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ที่ไร้ความสามารถและไม่มีอันตราย 
  2. ส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ที่พิเศษ เช่นโรงพยาบาลโคจิต 
  3. ส าหรับควบคุมผู้รับการสงเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสังคม 
  4. สถาบันส่งเสริมอาชีพ 
  5. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
  ซึ่งเมื่อน ามาพิจารณารวมกับนิยามของสุนัขจรจัดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สถาน
สงเคราะห์สุนัขจรจัดหมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้ให้อาหาร ไม่ได้
รับการดูแลรักษา และเลี้ยงดู เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
2.6 แนวคิด ทฤษฎีศักยภาพ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพเริ่มจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิล 
แลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง  
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการ
ท านายความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริง     
ออกมาได้  

ใน ปี  ค .ศ .1982 ริ ช าร์ ด  โบ ย าตซิ ส  (Richard  Boyatzis) ได้ เขี ยน ห นั งสื อ ชื่ อ  
The Competen Manager : A Model of Effective Performance แ ล ะ ไ ด้ นิ ย า ม ค า ว่ า  
competencies  เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่น าไปสู่การ 
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

ปี ค.ศ.1994 แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้เขียน
หนังสือชื่อCompeting for The Future ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญคือCore Competencies เป็น
ความสามารถหลักของธุรกิจ  ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหา สาระหลัก เช่น พื้น
ฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานอะไรได้บ้าง และอยู่ใน ระดับใด จึงท างานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ  

ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับต้น ๆ มีการส ารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลกน า Core  Competency  เป็น 1 ใน 25
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เครื่องมือที่ ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic 
Planning แสดงว่า Core competency จะมีบทบาทส าคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบ 
ความส าเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการน าหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพ่ิมมากขึ้น 

ความหมายของศักยภาพ ได้มีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของศักยภาพไว้หลายค าและมีค าที่ เรียก แตกต่ างกันออกไปหลายค า  บางท่ าน เรียกว่ า  
“ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า“สมรรถนะ” บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วน
แล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า“Competency” ทั้งสิ้น14 ความหมาย Competency หมายถึง 
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic or 
attributes) ที่ท าให้บุคคลผู้นั้นท างานในความรับผิดชอบ ของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน15 หรืออาจกล่าวได้ว่า 
Competency คือ คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งหนึ่ง ๆ ให้ประสบความส าเร็จสรุป แล้ว ศักยภาพ คือ ความรู้ ทักษะ และ 
พฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อ การท างานของบุคคล ให้ประสบ ผลส าเร็จสูง กว่ามาตรฐานทั่วไป16 ส่วน David 
C.McClelland เจ้าของแนวคิดทางการบริหาร ศักยภาพ (competency) ให้ความหมายและ
องค์ประกอบศักยภาพ (competency) ไว้ว่าศักยภาพ17คือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจก
บุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
งานที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และพฤตินิสัย
ที่พึงประสงค์ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น  ๆ และสามารถวัดผล
เทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและ
การพัฒนาศักยภาพคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรมเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ
เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการ มีพฤติกรรรมการท างานในแบบที่องค์กรก าหนดแล้ว จะส่งผลให้
ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น
การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดีเพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือการให้บริการแก่ประชาชน 

                                           
14สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 

Learning, พิมพ์ครั้ง ที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จ ากัด (มหาชน), 2548), 13. 
15เรื่องเดียวกัน, 17. 
16ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา, “การพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวทางสมรรถนะ,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2554), 11. 

17เรื่องเดียวกัน, 14-15. 
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ท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ วัตถุประสงค์ คือการท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน องค์ประกอบ
ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

1) กลุ่มความรู้ (knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขันตอน รู้ประยุกต์ใช้   

2) กลุ่มทักษะ (skill)  คือ ความสามารถในการลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลผลิต ผลลัพธ์อัน พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความ
ซับซ้อนในการ ปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ าเสมอ 3) กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยใน
การท างาน (attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับปัจจัย 3 ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการ
แสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบ คู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความ
อดทน และขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการยอมรับ ฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นต้น18 ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุความ
ล้มเหลวพ้ืนฐานส าคัญ 5 ประการ ในอดีตที่ผ่านมา และสาเหตุนั้น มาเป็นบทเรียน เพ่ือน ามาสู่การ
แก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยสาเหตุอดีตที่ผ่านมามีอยู่ 5 สาเหตุที่ส าคัญ แบ่งเป็นขั้นตอนเรียง
ตามล าดับคือ      

ขั้นที่ 1 การก าหนดนิยาม (define) สาเหตุจากการก าหนดปัญหา หรือประเด็นที่จะ 
พัฒนาร่วมกันไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกัน เป็นเหตุท าให้สมาชิกในทีมท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ให้แก้ไขโดยก าหนดนิยาม ปัญหาหรือหัวข้อพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน      

ขั้นที่ 2 การก าหนดวิธีวัด (measure) สาเหตุเกิดจากวัดผลการด าเนินงานไม่ได้ จึง
ยาก ต่อการสรุปผล ให้แก้ไขโดยก าหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดให้ชัด ทั้งนี้เพ่ือสามารถพิสูจน์ผลการ
ด าเนินการ ให้ได้ มิฉะนั้นการด าเนินงานที่ผ่านมาจะไม่มีความหมาย      

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์หาสาเหตุ (analyze) สาเหตุเกิดจากไม่ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุ
ของ ปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา ให้แก้ไขโดยการแยกวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือองค์ประกอบของ
ปัญหา ให้ได้     

ขั้นที่ 4 การปรับปรุง (improve) หลังจากที่ทราบค านิยาม ตัววัดสาเหตุหรือปัจจัย
แล้ว ก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าไม่สามารถบอกวิธีพัฒนาหรือวิธีปรับปรุงงาน ในกรณี
เช่นนี้ ให้แก้ไขโดยการจัดท าแผนพัฒนาหรือแผนปรับปรุง โดยการก าหนดกิจกรรมของแผนนั้นต้องให้
สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนา 

                                           
18 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), 6. 
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ขั้นที่ 5 การควบคุมก ากับ (control) เมื่อมีแผนแล้วไม่น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ 
ด าเนินการต่าง ๆ ที่ได้พยายามท ามาตั้งแต่ต้นก็จะไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ในกรณีนี้ให้แก้ไขโดย 
วิธีการก ากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน19 

 
2.7 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นุชนาถ เจริญสุข20 ได้ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัข มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทย ประสิทธิภาพและอุปสรรคของการใช้บังคับ
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขของ
ประเทศนิวซีแลนด์ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา มาตรการทางกฎหมาย และอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่าประเทศไทยมีบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขปรากฏอยู่ใน
กฎหมาย อันว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์มากกว่า 50 ฉบับ แต่ปัญหาที่เกิดจากสุนัข ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุนัข ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ปัญหา
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือปัญหาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องกันมา เช่น ปัญหาการสูญเสีย
งบประมาณ จ านวนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทต่อปี เพ่ือจัดการปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้เลี้ยงสุนัขกับผู้ตนในชุมชน และปัญหาความไม่สะดวกสบายในการสัญจรไปมา 
เป็นต้น กลับยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปและได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสุนัขและสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนในกว้าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นมี
ข้อบกพร่องบางประการ 

                                           
19 สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ, 

เอกสาร ประกอบค าบรรยาย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560), 
6. 

20 นุชนารถ เจริญสุข, “มาตรฐานทางกฎหมายในการควบคุมเลี้ยงสุนัข,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), 1. 
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ปิยะมาศ คงถึง,อัญญาภรณ์ แสนกั้วทอง,จารุวรรณ ไทยกลาง, ประภาวดี ไพรินทร์, 
วสันต์ ตั้งโภคานนท์ วงศ์กาฬสินธุ์ และ สุวิชัย โรจนเสถียร21 ได้ศึกษาประชากรสุนัขจรจัดในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาจ านวนประชากรสุนัขจรจัดในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชียงใหม่ ปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัดและความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งสถาน
พักพิงสุนัขจรจัด เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน จ านวน 516 
ชุด พบว่าจ านวนประชากรสุนัขจรจัดทั้งสิ้นมี 1,217 ตัว สุนัขจรจัดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี 
(ร้อยละ 26.86) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 3-5 ปี (ร้อยละ19.64) และเป็นสุนัขพันธ์พ้ืนเมือง (ร้อยละ 
67.12) และสุนัขพันธ์ผสม (ร้อยละ 32.88)ส าหรับปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัดที่พบบ่อย คือ การคุ้ย
เขี่ยขยะท าให้เกิดความสกปรก (ร้อยละ 15.06) รองลงมาคือการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด (ร้อยละ 28.67) 
เห็นว่าทุกหน่วยงานควรร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด (59.92) เห็นว่าสถานพักพิงควรรองรับ
สุนัขจรจัดได้จ านวน 201-500 ตัว (ร้อยละ 27.45) เห็นว่าการระดมทุนควรขอเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตามร้อยละ 65.36 เห็นว่าสุนัขจรจัดจะถูกน ามาทิ้งเพ่ิมข้ึน หากมีสถานพักพิงร้อยละ 
84.21 จะไม่น าสุนัขของตนมาทิ้ง และร้อยละ 78.29 จะไม่รับสุนัขจากสถานพักพิงไปเลี้ยงและใน
เบื้องต้นควรมีโครงการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัด  

วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ22 ได้ศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัด และโรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ใน
ระยะแรกของแนวนโยบายจะเน้นลดปริมาณสุนัขโดยการฆ่าสุนัขที่จับได้ในสวนสาธารณะโดยจะน า
สุนัขจรจัดที่จับมาได้มาขังไว้ 3 วัน หากครบก าหนดไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของหรือติดต่อรับไป
เลี้ยงสุนัขจะถูกก าจัดต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ไดม้ีการขยายเวลากักขังก่อนน าไปฆ่าเป็นเวลา 5 วัน และ
ในปี พ.ศ. 2535 นี้ได้มีการประกาศใช้ราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า โดยสาระส าคัญของราชบัญญัติ ฉบับ
นี้คือ การให้สุนัขทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้มีการท าเครื่องหมายให้กับ
สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว รวมถึงประชาชนต้องรายงานให้เจ้าพนักงานทราบในกรณีที่สัตว์หรือ
สุนัขถูกสัตว์อ่ืนที่ถูกสงสัยว่ามีโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน 24 ชั่วโมง และต้องสังเกตเฝ้าติดตามอาการเป็น
เวลา 6 เดือน และห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนสัตว์หรือสุนัขดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้ด าเนินการตาม

                                           
21ปิยมาศ คงถึงและคณะ , “การศึกษาประชากรสุนัขจรจัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต, สาขาวิชาชีพคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 57-62. 

22วิทยาลัยประชากรศาสตร์, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการ
ควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 3. 
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นโยบายดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยน
แนวนโยบายในการท าลายสุนัขจรจัดโดยได้ยกเลิกการท าลายสุนัขจรจัดและมาใช้นโยบายในการ
ควบคุมปริมาณ โดยการผ่าตัดท าหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดและน าไป
ปล่อยกลับที่เดิม 
 
2.8 กรอบแนวคิดสัตว์ท่ีถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.8.1 สาเหตุของการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ 
  2.8.1.1 แรงผลัก 
   ธรรมชาติของสัตว์ต้องดิ้นรนหาอาหารและน้ าเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัย
และด ารงเผ่าพันธุ์เหมือนมนุษย์สุนัขหรือสัตว์ทั่วไปจะเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งที่มีอาหารและน้ าสมบูรณ์ 
ถึงแม้จะมีน ามาปล่อยในที่สาธารณะ ถ้าไม่มีอาหารและน้ าสัตว์จะเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นอ่ืน ในทาง
กลับกันสัตว์ท าไมป่าไม่มีอาหารสัตว์นั้นจะเคลื่อนย้ายออกจากป่าอีกเช่นกัน สุนัข เมื่อพบแหล่งอาหาร
และถ้าไม่มีการควบคุมปริมาณก็จะเพ่ิมจ านวนมากอย่างรวดเร็ว สุนัขก็เหมือนสัตว์อ่ืนทั่ว ๆ ไป มีหรือ
สัตว์ทั่วไป มีรายเป็นเจ้าถิ่น ห่วงถิ่น จะปกป้องของตนเอง เพ่ือกีดกันทรัพยากรอาหารและน้ าของ

                                           
 23 งานสัตวแพทย์, กรอบแนวคิดสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ (ปทุมธานี: เทศบาลนคร
รังสิต, 2559). 
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ตนเองการจับสุนัขประจ าถิ่นออก อีกไม่นานประมาณ 1 เดือน ก็จะมีสุนัขอ่ืนมาทดแทนเจ้าถิ่นที่ถูกจับ
ในจ านวนบางครั้งอาจกลับมีมากกว่าเดิม เช่น บริเวณห้าง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งไม่ใช่สถานที่   
ทีเ่จ้าของสัตว์น าไปปล่อย 
  2.8.1.2 แรงเสริม 
   1) วัฒนธรรม (คนใจบุญ) น าอาหารและน้ ามาวางบริเวณที่สาธารณะ
ป้ายรถเมล์ หรือตามสถานที่ต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งอาหารที่ส าหรับสุนัขจะใช้ด ารงชีวิตและจะมีการเพ่ิม
จ านวนตามมา สุนัขเจ้าถิ่นอ่อนแอลง 
   2) สัตว์เคลื่อนย้าย เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่จะต้องดิ้นรนเพ่ือด ารงชีวิต
ความอยู่รอดปลอดภัยและการด ารงเผ่าพันธุ์ของตนเอง (1) การเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ออกจากป่า เช่น 
ช้าง ลิง (2) การเคลื่อนย้ายของสุนัขจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง ในเขต อปท. เดียวกัน เช่น จับ
สุนัขไปยังศูนย์พ่ึงพิงแล้วอีกประมาณ 1 เดือน จะพบว่า มีสุนัขเข้ามาแทนที่เจ้าถิ่นเดิมในจ านวนเท่า
เดิมหรือมากกว่า (3) การเคลื่อนย้ายสุนัข จาก อปท. หนึ่งไปยัง อปท. ข้างเคียง 
   3) กฎหมาย/หน่วยงานภาครัฐ (1) การไม่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่าง
จริงจัง ในการจัดการเศษอาหารที่เกิดจากการประกอบกิจการร้านค้าหรือตลาดนัดเร่ขายจ านวนมาก
และมีการเปลี่ยนสถานที่ต่าง ๆ ในเขต อปท.(2) หน่วยงานภาครัฐ ให้ความส าคัญ เรื่องสัตว์ถูกทอดทิ้ง
ไม่เหมือนกัน ท าให้พ้ืนที่ อปท . ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีสุนัขอยู่ในที่สาธารณะไม่รู้จบสิ้น  
(3) พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ก าหนดให้สิทธิสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ สามารถอยู่ในที่สาธารณะได้ (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุนัข ส่วนมากอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ซึ่งปัจจุบันสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์อ าเภอขาดแคลน และอีกทั้งกฎหมายไม่
เอ้ือต่อการกระจายอ านาจสู่ อปท. ในเชิงปฏิบัติ 
   4) เจ้าของสัตว์ทอดทิ้ง จากค านิยามค าว่า เจ้าของสัตว์มีความหมาย
มากมาย เช่น ตาม พ .ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ .ศ. 2557 หมายถึง ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและ 
ผู้ควบคุมสัตว์ด้วย ดังนั้น เจ้าของสัตว์ทอดทิ้ง ได้แก่  (1) เจ้าของสัตว์เพาะเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย (2) 
เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วไป (3) ผู้เลี้ยงสัตว์หรือผู้ให้ที่อยู่อาศัย ในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขด้วย 
   5) การจัดการขยะ/เศษอาหาร (สัตว์คุ้ยเขี่ยได้) สุนัขที่ถูกทอดทิ้งกรณี
การจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเป็นแรงเสริมที่เอ้ืออ านวยให้สุนัขได้ดิ้นรนมาพากันเลี้ยงชีพตนเอง
ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของสุนัขถูกทอดทิ้งสถานที่ต่าง ๆ เช่น (1) แคมป์คนงานก่อสร้าง (2) บริเวณถัง
ขยะรวม (3) ตลาดนัด/สด 
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  2.8.1.3 สุนัขจรจัดในต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์: ดินแดนที่ปราศจากสุนัข 
จรจัด 
   ประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบปัญหาสุนัขจรจัดมาตั้งแต่ราว ๆ ปี ค.ศ. 
1800 หรือกว่า 200 ปีมาแล้ว เนื่องจากมีการเลี้ยงสุนัขแทบทุกครัวเรือน – ผู้มีอันจะกินมักจะเลี้ยงไว้
ในใช้เกมกีฬาหรือเป็นสัตว์เลี้ยง ส่วนคนจนมักเลี้ยงไว้ลากจูง ใช้งานหรือเฝ้ายาม – โดยสุนัขส่วนเกิน
จากครัวเรือนจะเริ่มถูกปล่อยออกมาอยู่ตามท้องถนน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า ในเวลานั้นฮอลแลนด์ใช้วิธีการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธีการไล่จับและฆ่าทิ้ง 
นอกจากนี้ เมืองต่าง ๆ ของเนเธอร์แลนด์ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับเจ้าของสุนัข 
(Dog tax)แต่วิธีการนี้ก็ไม่ได้ท าให้ปัญหาการทอดทิ้งสุนัขหมดไป ซ้ ายังท าให้จ านวนสุนัขจรจัดเพ่ิมขึ้น 
เพราะเจ้าของสุนัข – โดยเฉพาะคนจน – จะกลัวการเก็บภาษีจนท าให้ต้องใช้วิธีทิ้งสุนัขไปเสีย 

 
2.9 กรอบการวิเคราะห์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการจัดการสุนัขจรจัด 

1.1 ทัศนคติ มุมมองเก่ียวกับปัญหาสุขนัขจรจัด 
1.2 ระดับการให้ความส าคัญกับปัญหา  

2. ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
2.2 ความพร้อมบุคลากร 
2.3 ความพร้อมสถานที่  
2.4 ความร่วมมือประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ  

3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวัสดิ

ภาพสัตว์ 

3.1 ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย 

4. การจัดการสุนัขในจรจัดของภาคเอกชน 

4.1 ศักยภาพของภาคเอกชนในการจัดการปัญหา  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
สุนัขจรจัด 

ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดปทุมธานี 
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ปัญหาสุนัขจรจัด เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการสนับสนุนนโยบายในระดับประเทศเพ่ือมอบ
นโยบายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญถึงปัญหาและใช้อ านาจหน้าที่ที่ตนมีในการ
ร่วมกันจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการจัดการสุนัขจรจัดนั้นไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพังเพียง
หน่วยงาน หรือภาคส่วนเดียว จ าเป็นต้องมีการประสานความรวมมือจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นในมิติด้านการจัดการในระดับพ้ืนที่เพ่ือมอบภารกิจอ านาจ
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการปัญหาตามระเบียบกฎหมาย 
และประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดปทุมธานี 
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานด้านสุนัขจรจัด 

 
ข้อมูลทั่วไปในการศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาสืบค้นข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวม จ านวนสุนัขจรจัดจากการส ารวจของกรมปศุสัตว์ รวมไป
ถึงสถานที่รับเลี้ยงดูแล สุนัขจรจัดทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และหน่วยงานเอกชนที่ให้
การช่วยเหลือเป็นที่พักพิงสุนัขจรจัด รวมไปถึงข้อมูลตัวอย่างของสถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

 
3.1 กฎหมาย และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 3.1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 25521 
  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 3.1.2 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 25572 
  มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจาก
การดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรการกระท าตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์ จะน าสัตว์ไปดูแลแทน 
  มาตรา 26 ในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง หรือไม่มีเจ้าของ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

                                           
1 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, 
http://www.thong thinlaws.com/2015/03/2496-13-2552.html  

2 ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์, “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557,” ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2561, http://dcontrol. dld.go.th/dcontrol/images/clinic/hiresพรบทารุณสัตว์
theng.pdf  
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 3.1.3 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25353 
  มาตรา 9  ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าตัว
สัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได ้
  มาตรา 15  ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 
 3.1.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25354 
  มาตรา 29 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ไดการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทโดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือ
บางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
  มาตรา 30 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 29 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลา
อย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสั ตว์คืน 
ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือ
สัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์
นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

                                           
3 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, “พระราชบัญญัติโรคพิษ

สุนัขบ้า พ.ศ. 2535,” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, 
http://aqi.dld.go.th/th/images/stories/ document /act2499/act-rabies2535.pdf  

4 ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560,” ท้องถิ่นไทย ข้อกฎหมาย, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, 
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/ 2535-3-2560.html. 
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  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มา
ขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดู
สัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 3.1.5 เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25565 
  ข้อ 17 ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) จัดสถานที่เลี้ยง
ตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสุนัขมีแสงสว่างเพียงพอและ
การระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ (2) กรณีเป็น
สุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้ายหรือสุนัขสายพันธุ์ อ่ืนที่มีประวัติท าร้ายคนจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่
สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน (3) 
ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม (4) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นต้น (5) รักษาสถานที่เลี้ยง
สุนัขให้สะอาดอยู่เสมอจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม 
จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง (6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขเกี่ยวกับ
เรื่องอาหารความสะอาดและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้เป็นการ
ชั่วคราวจะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็นปกติสุข  (7) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัข
จะต้องก าจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ 
โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า เว้นแต่สุนัขตายเนื่องจาก
ป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อหน่วยรับจดทะเบียนสุนัขทันที และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (8) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสุนัขมาสู่คน (9) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขแยกกันสุนัขไว้ต่างหาก และแจ้งให้หน่วยที่รับจดทะเบียนสุนัขไว้
ทราบและต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่  (10) ต้องจัดให้สุนัขมีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ติดที่ตัวตลอดเวลา (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                           
 5 ราชกิจจานุเบกษา, “เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, http://www.ratcha 
kitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2557/ D/045/173.PDF  
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  ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่ของ
บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม 
  ข้อ 19 เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดในเขตเทศบาลนครรังสิตโดยทันท ี
 
3.2 จังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี 
  จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวง
ที่ 100 องศา ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้ อย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา - ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอ า เภอ 
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี - ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
 3.2.2 การปกครอง 6 
  จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 466 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร         
1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 37 แห่ง อ าเภอ
ประกอบไปด้วยเมืองปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง ล าลูกกา ลาดหลุมแก้ว สามโคก และหนองเสือ  
 3.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
  พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง  
แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

                                           
 6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ,” กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561, http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp. 
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เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล 37
แห่ง7 
  3.2.3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
   1) องค์การบริหารส่วนจังวัดปทุมธานี 
  3.2.3.2 เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
   1) เทศบาลนครรังสิต 
  3.2.3.3 เทศบาลเมือง จ านวน 9 แห่ง 
   1) เทศบาลเมืองปทุมธานี 
   2) เทศบาลเมืองคคูต 
   3) เทศบาลเมืองลาดสวาย 
   4) เทศบาลเมืองท่าโขลง  
   5) เทศบาลเมืองคลองหลวง 
   6) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
   7) เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 
   8) เทศบาลเมืองบางคูวัด 
   9) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
  3.2.3.4 เทศบาลต าบล จ านวน  17 แห่ง 
   1) เทศบาลต าบลคูขวาง 
   2) เทศบาลต าบลธัญบุรี 
   3) เทศบาลต าบลล าลูกกา 
   4) เทศบาลต าบลล าไทร 
   5) เทศบาลต าบลหนองเสือ 
   6) เทศบาลต าบลบางหลวง 
   7) เทศบาลต าบลบางเตย 
   8) เทศบาลต าบลระแหง 
   9) เทศบาลต าบลบางกะดี 
   10) เทศบาลต าบลหลักหก 
   11) เทศบาลต าบลคลองพระอุดม 

                                           
 7กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ," กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561). 
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   12) เทศบาลต าบลสามโคก 
   13) เทศบาลต าบลบางเดื่อ 
   14) เทศบาลต าบลบางขะแยง 
   15) เทศบาลต าบลบางพูน 
   16) เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
   17) เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  3.2.3.5 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  37 แห่ง 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระแชง 
   3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 
   4) องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย 
   5) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
   6) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ 
   7) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
   8) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
   9) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 
   10) องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์ 
   11) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม 
   12) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 
   13) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน 
   14) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา 
   15) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 
   16) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง 
   17) องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
   18) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน 
   19) องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง 
   20) องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว 
   21) องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
   22) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห 
   23) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
   24) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง 
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   25) องค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม 
   26) องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
   27) องค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา 
   28) องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
   29) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย 
   30) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่ 
   31) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากน้อย 
   32) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
   33) องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ 
   34) องค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธิ์เหนือ 
   35) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านงิ้ว 
   36) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปทุม 

 
3.3 สถานการณ์สุนัขในประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี  
 
 3.3.1 จ านวนประชากรสุนัขประชากรสุนัขในประเทศไทย 
  จากข้อมูลทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัขของส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัด
โรค กรมปศุสัตว์ ที่ได้ท าการเมื่อปี พ.ศ. 25578 แสดงข้อมูลของสุนัขทั่วประเทศ มีจ านวนประมาณ 
8,587,537 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 7,864,912 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 722,625 ตัว 
และในการส ารวจประชากรสุนัขทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรสุนัขประมาณ 7,380,810 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมีเจ้าของประมาณ 6,622,364 ตัว ไม่มีเจ้าของ
ประมาณ 758,446 ตัว9 

 
 

                                           
 8 ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, ข้อมูล
ทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2557). 
 9 ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, ข้อมูล
ทางสถิติการส ารวจประชากรสุนัข (กรุงเทพฯ: ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุมป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559). 
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 3.3.2 สถานการณ์ประชากรสุนัขในจังหวัดปทุมธานี 
  จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ปริมณฑล รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
และปัจจุบันมีจ านวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และมีประชากรแฝงเป็น
จ านวนมาก ทั้งจังหวัดปทุมธานียังมีพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร และ
ตลาดเป็นจ านวนมาก อันน ามาซึ่งการย้ายถิ่นฐานของสุนัขจรจัดที่มาตามแหล่งอาหาร ชุมชน รวมถึง
การปล่อยปะละเลยทอดทิ้งสุนัขของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ด้วย จากข้อมูลทางสถิติการ
ส ารวจประชากรสุนัขของส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค กรมปศุสัตว์ ที่ได้ท าการส ารวจเมื่อปี 
พ.ศ. 2557 พบว่าจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนประชากรสุนัขประมาณ 135 ,344 ตัว แบ่งเป็นสุนัขมี
เจ้าของประมาณ 97,756 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 37,588 ตัว และในการส ารวจประชากรสุนัขครั้ง
ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่าจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนประชากรสุนัขประมาณ 146,061 ตัว แบ่งเป็น
สุนัขมีเจ้าของประมาณ 103,564 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 42,497 ตัว 

 
3.4 การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 

 
การก่อสร้างสถานที่เลี้ยง (ศูนย์พ่ึงพิง) สุนัขจรจัดเป็นการด าเนินการจัดตั้ง สถาน

สงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้    
ขั้นตอนที่ 1 ตราเทศบัญญัติ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตราเทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

(ควบคุมสัตว์)    
ขั้นตอนที่ 2 จับสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ  
 เมื่อ อปท. มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แล้ว และพบสัตว์ใน

ที่หรือทางสาธารณะมีอ านาจจับสัตว์ดังกล่าวไว้ได้ตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุขและกฎหมาย
ว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า    

ขั้นตอนที่ 3 การกักขังสัตว์หรือการกักสัตว์อาศัยอ านาจในการจับสัตว์ที่พบในที่หรือทาง
สาธารณะ แบ่งอ านาจ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) อ านาจกักขัง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า “กักขัง” 
หมายถึง (ค ากริยา) บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ ากัด เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ ากัด (กฎ) (ค านาม) โทษ

                                           
 10 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและ
พิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (กรุงเทพฯ: ส านักกรรมาธิการ, 
2560), 4 – 12. 
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ทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งก าหนดไว้อันมิใช่เรือนจ า มิใช่สถานีต ารวจ 
และมิใช่สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน  

 อปท. สามารถกักขังสัตว์ที่พบในที่หรือทางสาธารณะ (สัตว์ของผู้อ่ืน) ได้ 5 วันตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ไม่มีเจ้าของสัตว์มารับ อปท. มีอ านาจ
ท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ แต่ภายหลังจากกฎหมายว่าด้วย การป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์มีผลใช้บังคับ อปท. เห็นว่าการท าลายสัตว์ อาจไม่เหมาะสม จึงใช้เป็นฐานอ านาจ
ต่อไปในการสร้างสถานที่กักขังสัตว์ดังกล่าว (มิใช่ศูนย์พักพิง)      

 2) อ านาจกักสัตว์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า“กัก”
หมายถึง (ค ากริยา) ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่ก าหนดไว้ก าหนดเขตให้อยู่ เช่น กักตัว กักกัน ก็ว่า ; ยึดไว้ไม่
ปล่อยไป เช่น กักรถ กักน้ า กักไพ่ (ค าวิเศษณ์) อาการที่หยุดชะงัก เช่น หยุดกัก อปท. สามารถกัก
สัตว์ที่พบในที่หรือทางสาธารณะ (สัตว์ของ ผู้อ่ืน) ได้ 30 วันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งนี้ 
ส่วนใหญ่สัตว์ที่ถูกร้องเรียนให้จับ จะเกิดจากเหตุเดือดร้อนร าคาญ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างสถานที่กัก
สัตว์ อันเป็นฐานอ านาจต่อไป ในการสร้างสถานที่กักสัตว์ดังกล่าว (มิใช่ศูนย์พักพิง) 

 ข้อสังเกตหาก อปท. ท าลายสัตว์ภายหลังจากกักขัง 5 วันตามกฎหมายว่าด้วย โรคพิษ
สุนัขบ้าอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ การจัดสวัสดิภาพสัตว์    

ขั้นตอนที่ 4 กรณีสัตว์ตกเป็นทรัพย์ของ อปท. 
 แต่เดิมวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขบัญญัติเรื่อง เขตควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และให้อ านาจ อปท. ด าเนินการกักสัตว์และขายทอดตลาด สัตว์ดังกล่าวได้
เนื่องจากเห็นว่า สัตว์ดังกล่าวจะเป็นสัตว์ประเภทปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นปศุสัตว์
ดังกล่าวย่อมขายทอดตลาดได้ แต่กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะจะ
เป็นสุนัขและแมว การน าสัตว์ดังกล่าวไปขายทอดตลาด จึงไม่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมาย  

 ทั้งนี้ ภายหลังจาก อปท.กักสัตว์ไว้ 30 วัน และเมื่อพ้นก าหนด ดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ใดมา
รับคืนหรือไม่สามารถจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นได้ ให้สัตว์นั้น ตกเป็นของ อปท. (สัตว์เป็น
ของ อปท.) จึงเป็นความจ าเป็นที่ อปท. ต้องด าเนินการเลี้ยงดู และจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

ขั้นตอนที่ 5 แผนงานก่อสร้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
 เมื่อสัตว์ดังกล่าวตกเป็นของ อปท. แล้ว เป็นฐานอ านาจให้ อปท. บรรจุโครงการ

ก่อสร้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในแผนพัฒนาล่วงหน้า 4 ปี   
  

Ref. code: 25605903011061BJI



37 

ขั้นตอนที่ 6 แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เพ่ือด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์ดังกล่าว อปท. ต้องตราเทศบัญญัติ  ประจ าปี อันเป็น

กระบวนการใช้งบประมาณของ อปท. เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานที่ เลี้ ยงสัตว์และค่าอาหาร 
รวมถึงเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ดังกล่าว  

ขั้นตอนที่ 7 สถานที่เลี้ยงสัตว์ของ อปท.  
 เพ่ือด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์ดังกล่าว อปท.จึงจ าเป็นต้องมีศูนย์พ่ึงพิง  

 
3.5 ตัวอย่างสถานสงเคราะห์สัตว์ที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 3.5.1 ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี11 
  ศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง ตั้งอยู่เลขที่  34/5 หมู่ 7 ต าบลหนองสามวัง 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน 49 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับ ควบคุมดูแล
สุนัขจรจัดในเขตเทศบาลที่สร้างความเดือดร้อนและก่อปัญหาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โดยได้
เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบันยอดสุนัขคงเหลือ จ านวน 378 ตัว (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)    
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ปัจจุบันเทศบาลนครรังสิต
ได้ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะต าแหน่งสัตวแพทย์ เนื่องจากสัตวแพทย์ได้
มีการโอนย้ายมาจาก กรมปศุสัตว์ เมื่อมาปฏิบัติงานไม่นานนักมักจะด าเนินการย้ายกลับไปปฏิบัติงาน
ยังกรมปศุสัตว์ เช่นเดิม ทั้งนี้ การขาดแคลนสัตวแพทย์ท าให้เทศบาลนครรังสิตไม่สามารถด าเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ได้ เนื่องจากกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ. 2535 ก าหนดให้สัตวแพทย์ด าเนินการต่าง ๆ ได้แก่ ให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ออกเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนกรณีที่ สูญหาย 
ช ารุด รวมทั้งก าหนดให้สัตวแพทย์มีอ านาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือ เข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือ
สถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมได้ และก าหนดให้สัตวแพทย์ตรวจพบว่า สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษ
สุนัขบ้า หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ โรคพิษสุนัขบ้าให้สัตวแพทย์รีบแจ้งเจ้ า
พนักงานสาธารณสุขเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อโดยเร็วที่สุด เป็นต้น 

                                           
 11 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (กรุงเทพฯ :สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ, 2558), 41–43. 
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  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการด าเนินการต่อสัตว์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการต่อสัตว์สามารถกระท าได้ตามกฎหมายต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับสัตว์จะด าเนินการตาม พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ. 2535 เนื่องจากไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจ
ในการจัดตั้งศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาการทอดทิ้งสุนัขใน
พ้ืนที่สาธารณะเป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
เป็นจ านวนมาก และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ข้อมูลว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้มีอ านาจในการจัดตั้งศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัด จึงท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดเพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขท่ีถูกทอดทิ้งใน
ที่สาธารณะหรือ สุนัขจรจัดได้ การดูแลสุนัขของเทศบาลนครรังสิตจะด าเนินการต่าง ๆ เช่น การฉีด
วัคซีน ป้องกันโรคต่าง ๆ การท าหมัน การตอน ซึ่งการดูแลดังกล่าวอาจสร้างความเจ็บปวดให้แก่สุนัข
ได้ ดังนั้น การกระท าดังกล่าวอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 การด าเนินการจัดการปัญหา การส่งเสริมให้ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง
สิบสองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา นิยมมาให้อาหารแก่สุนัขหรือ
บริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่สุนัขมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครรังสิตจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ศูนย์
พ่ึงพิง สุนัขจรจัดคลองสิบสองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต การส่งเสริมให้สุนัขมีสุขภาพจิตที่ดี 
สุนัขจะมีสุขภาพจิตที่ดีจะด าเนินการได้โดย การก าหนดจ านวนสุนัขที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้สุนัขเกิดความดุร้ายและ เพ่ือให้สุนัขมีสุขภาพจิตที่ดี ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุนัข 
ในการดูแลสุนัขของศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัด คลองสิบสองหรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุนัข 
จะต้องอาศัยบุคคลที่ใจบุญและมีจิตใจ รักสัตว์ ดังนั้น เทศบาลนครรังสิตจึงดูแลบุคคลดังกล่าวเป็น
อย่างดี เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน การช่วยเหลือภาคเอกชน
หรือภาคประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภาคเอกชน หรือภาคประชาชนซึ่งดูแลและอุปการะสุนัขเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น ภาครัฐควรมีการให้ความ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน รวมทั้งการด าเนินการจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัข เช่น การรักษาโรคและ
การฉีดวัคซีน เป็นต้น  
  ผลการด าเนินการในเบื้องต้นการด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรือนนวัตกรรมใหม่ซึ่ง
สามารถให้อาหารกลางน้ า แก่สุนัขได้ โดยเห็นว่าเป็นการบูรณาการให้สุนัขได้มีการออกก าลังกาย
ระหว่างสถานที่ที่ให้อาหาร และสถานที่พักผ่อน ซึ่งถือเป็นการด าเนินการโดยใช้วิธีวารีบ าบัดที่ถูกต้อง
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และเหมาะสม ทั้งนี้ จะน าการด าเนินการของศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง เทศบาลนครรังสิตไป
เป็นกรณีตัวอย่าง ให้แก่สถานที่ดูแลสุนัขในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
 3.5.2 ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครประจ าจังหวัดอุทัยธานี12 
  วัตถุประสงค์ในการตั้งเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่เป็น 
จ านวนมาก ซึ่งรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคติดต่อมากมาย จึงไม่
เป็นที่ยอมรับและถูกต่อต้าน ประกอบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการผ่าตัด ท าหมัน
แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด การหาที่พักพิงให้กับสุนัขที่สร้างปัญหาเป็นทางเลือกใหม่ กรุงเทพมหานคร ไม่
มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการพักพิงได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างที่พักพิง สุนัขจรจัดที่ต าบล
โคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเพียงพอกับจ านวน สุนัขจรจัดสามารถ
รองรับสุนัขได้จ านวนประมาณ 5,000 ตัว นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสัตว์ ดูแลสุขภาพสุนัขภายใน
โครงการและบริการประชาชนมีการฝึกสุนัขเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ สุนัขจรจัด และส่งเสริมการอุปการะ
สุนัขจรจัดส าหรับประชาชนที่สนใจ 
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
  ปัญหาในการรับดูแลสุนัขที่ถูกทิ้งในที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ข้อ 22 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ ปล่อย
สุนัข พ.ศ. 2548 ท าให้ศูนย์ฯ นี้จะท าการรับสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลภายในศูนย์ฯ ได้ จะต้อง เป็นสุนัขที่
ส่งมาจากศูนย์ควบคุมสุนัขของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดของศูนย์ฯ ที่ไม่สามารถรับดูแล
สุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลทัพทันซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 ตัว  
  การด าเนินการจัดการปัญหา 
  เทศบาลได้มีการหารือกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะ ซึ่ง
ไม่ได้มีการใช้งานแล้วส าหรับท าเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา เพ่ือท า
ให้เกิดการจัดการปัญหาในเรื่องนี้มีข้อเสนอในการด าเนินการใน 2 แนวทาง คือ  
  แนวทางที่ 1 การหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดท าข้อตกลงหรือบันทึก 
ความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อให้สามารถรองรับสุนัขจรจัดจากในพื้นที่เขตเทศบาลได้      
  แนวทางที่ 2 การด าเนินการโดยใช้แนวทางศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนคร
รังสิต  
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  ผลการด าเนินการในเบื้องต้น 
  ปัญหาการรับอุปการะสุนัขมีจ านวนน้อย เพ่ือท าให้เกิดการหาที่อยู่และเจ้าของ 
ให้กับสุนัขทางศูนย์ฯ ได้มีการสร้างแรงจูงใจในการรับสุนัขไปอุปการะโดยเน้นการฝึกสุนัข อย่างไรก็
ตามพบว่าการขอรับสุนัขไปอุปการะยังมีจ านวนน้อย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการ ด าเนินการโดยเน้น
การสื่อสารประชามสัมพันธ์ทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับ อุปการะสุนัขที่โตแล้ว
สุนัขก็เชื่องได้  รวมทั้งการสื่อสารเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์ สุนัข ที่ ได้รับการฝึกและมี
ความสามารถ 10 อันดับ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจรับสุนัขไปอุปการะ    
 3.5.3 เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์13 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38/99 ซอย
หมู่บ้านเขาน้อย ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์รักษ์
สุนัขหัวหินเกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการ ให้ศูนย์ฯ เป็น
แหล่งพักพิงของสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของทอดทิ้ง อีกทั้งเป็นโครงการต้นแบบ ตัวอย่างของท้องถิ่น
อ่ืน ๆ (Pilot Project) ในการดูแลบริหารจัดการสุนัขเร่ร่อนอย่างมีระบบและครบวงจร ดูแลให้สุนัขจร
จัดเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ด้วยทุนทรัพย์พระราชทานตั้งต้นจ านวน 5,000,000 บาท จากการจ าหน่าย เสื้อ
ทองแดง แบ่งเป็นทุนในการด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ของศูนย์ฯ จ านวน 4,000,000 บาท 
โดยมอบหมายให้ส านักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (กอง
พันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์) เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ส่วนอีก 1,000,000 บาท เป็นทุน ในการ
จัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเทศบาลได้ยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งเป็น
มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มีนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ และมอบให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน โครงการ บนพ้ืนที่กว่า 
20 ไร่ ของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ได้รับการสนับสนุนจาก วัดเขาอิติสุคโต ใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน บ้านพัก และโรงเรือนสุนัข เทศบาลเมืองหัวหินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า โทรศัพท์ อุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ฯ โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้บรรจุเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การด าเนินงานในศูนย์รักษ์สุนัข บริหารจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบอุดหนุนให้แก่มูลนิธิ และมี
ระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เกิดขึ้นด้วยน้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความ
เมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยสุนัขจรจัด สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ครั้งเสด็จแปร
พระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ. 2546 ทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขจรจัดและสุนัข
เร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองด้วยปริมาณ
ของสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจ านวนมากตามชายหาด ชุมชนย่านการค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่ง
นับวันมีแต่จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขควบคุม บริหารจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะเป็น
เหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ ซึ่งนับเป็นการ สูญเสียที่ประมาณค่ามิได้หากเกิดขึ้น    
  การด าเนินการจัดการปัญหา 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเริ่มจากประชาชนเขียน
ใบค าร้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะออกจับสุนัข น าเข้าศูนย์รักษ์สุนัขเพ่ือท าประวัติ และคัด
กรอง โดยแยกเพศเพ่ือท าหมันและแยกอาการเพ่ือท าการรักษาหากพบว่าเจ็บป่วย เมื่อเข้าสู่โซนแรก
รับ จะมีการกักดูอาการ 14 วัน แล้วจึงน าเข้าสู่โซนเลี้ยง แล้วจึงคัดเลือกสุนัขดี เพื่อเข้าสู่โครงการสุนัข
ให้เลือด กรณีสุนัขนั้นสามารถให้เลือดได้ ก็จะถูกส่งเข้าโซนให้เลือดหรือ น าเข้าสู่โซนสุนัขหาบ้านใหม่ 
หรือหากสุนัขตาย จะน าไปเข้าเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงไร้มลพิษ   
  ปัจจุบัน ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีการด าเนินต่าง ๆ ดังนี้   
  - กิจกรรมธาราบ าบัด  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใช้บริการ    
  - ธนาคารเลือด (Blood Bank) เป็นการคัดเลือกสุนัขจรจัดที่มีคุณลักษณะดีและ
แข็งแรง น ามาแยกเลี้ยงและน าเลือดไปตรวจสอบตามกระบวนการทางงานสัตวแพทย์ เมื่อผ่านการ
ตรวจแล้ว ก็น าเลือดไปใช้ช่วยเหลือสุนัขที่บาดเจ็บตัวอ่ืนได้ ส่วนตัวที่ไม่ผ่านกระบวนการก็น ากลับมา
เลี้ยง และให้ยาหรือวิตามินตามแพทย์สั่งเพ่ือน ากลับไปตรวจเช็คครั้งต่อไป นับว่าเป็นสิ่งที่สุนัขจรจัด  
มีประโยชน์ช่วยเหลือเพ่ือสุนัขด้วยกันเอง เรียกว่าโครงการ “สุนัขช่วยสุนัข” 
  - โครงการเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงไร้มลพิษ เป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหา การ
ก าจัดซากสัตว์เลี้ยงของสุนัขในศูนย์และสุนัขของประชาชน เพราะเป็นกระบวนการจัดการ ซากของ
สัตว์เลี้ยงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า “เตาเผาไร้มลพิษ ไร้กลิ่น           
ไร้ควัน” ซึ่งเป็นเตาเผาที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ  
  ผลการด าเนินการในเบื้องต้น 
  - ปัจจุบันมีสุนัขในความรับผิดชอบเป็นจ านวน 1,280 ตัว จากแหล่งต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอหัวหิน พ้ืนที่รองรับได้ 812 ตัว 
  - ได้ด าเนินการท าหมันและรณรงค์เรื่องการเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ   
  - มีสุนัขที่สามารถเป็นสุนัขให้เลือดได้ จ านวน 30 ตัว     
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 3.5.4 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่14 
  เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ด าเนินการจัดระบบการดูแลสุนัขที่ถูกทอดทิ้งบริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่จะด าเนินการ 
ตามเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2542 ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2510) มาตรา 5 และมาตรา 7 และพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 
  จ านวนสัตว์เลี้ยงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จากการส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยงและการ
ขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์เลี้ยง ปี พ.ศ. 2559 จ านวนสุนัขทั้งสิ้น คือ 300,000 ตัว  โดยมีจ านวนสุนัข
และแมวที่ขึ้นทะเบียนใน ปี พ.ศ. 2559 คือ 8,495 ตัว      
  อนึ่ง ปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมว จ านวน 10,125 ตัว    
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
  เทศบาลนครเชียงใหม่มิได้จัดท าสถานที่พักพิงหรือศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดหรือ สัตว์
ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร 
ระเบียบการเบิกจ่าย ข้อกฎหมาย รวมทั้งอาจเป็นการกระตุ้นให้มีการทอดทิ้งสัตว์มากขึ้นและอาจขัด
ต่อพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ มีสุนัขจรจัด
จ านวนมากอาศัยอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเดือดร้อน ร าคาญให้แก่
บุคลากรในศูนย์ราชการและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งสุนัขดังกล่าวเป็นพาหะส าคัญ ในการน าโรคพิษ
สุนัขบ้าและโรคอ่ืน ๆ ที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่มนุษย์ 
  การด าเนินการจัดการปัญหา 
  วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีการประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ณ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการ ประชุม เพ่ือ
รับทราบปัญหา และร่วมหารือท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก าหนดแผนการด าเนินงาน    
 
 

 

                                           

14 เรื่องเดียวกัน, 27-29. 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด กรณีศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยมีผลการศึกษา และวิเคราะห์ผลดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษา 
 
 4.1.1 ทัศนคติ มุมมองเกี่ยวกับปัญหาสุขนัขจรจัด 
  สุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ หรือ ที่เรียกว่า สุนัขจรจัดนั้น มีผู้ให้ค านิยาม
ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งทุกท่านให้ความเห็นและความหมายไปในทิศทางเดียวกัน หากแต่จะ
ต่างกันตรงทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัด ตามบริบทของแต่ละคน หากแปลความหมาย
ตามค าในภาษาไทย ค าว่าจรจัด หมายถึง ร่อนเร่ หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ดังนั้นสุนัขจรจัดหาก
แปลตามความแล้วก็หมายถึง สุนัขที่ร่อนเร่ ไปเรื่อย หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แม้กระทั่งสุนัขที่มีที่
อยู่แต่ไม่มีผู้เลี้ยงดู เป็นเจ้าของ ก็นับว่าเป็นสุนัขจรจัดเช่นกัน  

“ความจริงค าภาษาไทยเป็นค าที่ ชัดมาก คือค าสุภาพพูดว่าถูกทอดทิ้ ง 
หมายความรวมถึงสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งวัตถุโบราณเขาก็เรียกว่าถูกทอดทิ้งก็คือ
ว่าไม่มีคนดูแลใส่ใจ สุนัขจรจัดก็คือพเนจรไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่พักพิงนั้นเขาจึงมีค า
สองค าที่ว่าเร่รอน กับจรจัด เร่รอนใช้กับคนจรจัดใช้กับสุนัข สุนัขที่ไม่มีผู้เลี้ยง
ดูแลใส่ใจจึงเป็นสุนัขจรจัด” 1 
 “สุนัขที่อาจจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเพราะสถานะของสุนัขจรจัดมี
รูปแบบต่างกันแต่ในเขตเรา ส่วนใหญ่ก็เป็นสุนัขท่ีสถานะหนึ่งอาจจะถูกเลี้ยงโดย
ไม่มีการดูแลและไม่ได้มีการจัดสวัสดิภาพ หรือให้การดูแลอย่างเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่ และก็มาอยู่ในที่ทางสาธารณะก็เลยเป็นสุนัขจรจัด แต่ค าว่าสุนัขแม้แต่

                                           
 1 วัลลภ ตังคนานุรักษ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, รัฐสภาอาคาร 2, 2 พฤษภาคม 2561. 
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สุนัขที่อยู่ในวัดก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุนัขจรจัด อาจจะมีผู้เลี้ยงบ้างไม่มีผู้เลี้ยงบ้างเป็น
ครั้งคราวแต่ส าคัญคือไม่มีคนแสดงตนเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน”2 

  ปัญหาสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะนั้น แท้จริงแล้วเกิดจากการเจ้าของสุนัข
เองที่มีความรักในตัวสุนัข น ามาเลี้ยงดูให้อาหาร ให้ความรักความอบอุ่น เมื่อผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง 
อาจด้วยปัญหาหรือข้อติดขัดของตัวเจ้าของเอง ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขนั้นต่อไปได้ จึงน าสุนัขไป
ปล่อย เมื่อสุนัขอยู่ในที่ทางสาธารณะก็มีการผสมพันธุ์ แพร่พันธุ์ เป็นจ านวนมากก่อให้เกิดปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญต่าง ๆ เป็นพาหะน าโรค และสร้างปัญหาในกับประเทศเป็นวงกว้าง 

“สุนัขจรจัดมาจากคนเลี้ยง ในตอนแรกก็ชอบเลี้ยงสักพักก็ไม่ดูแลปล่อยทิ้งเป็น
หมาจรจัด พอตัวเองอยากเลี้ยง เลี้ยงไปสักพักก็เบื่อและปล่อยเป็นสุนัขจรจัด 
สุนัขก็ผสมพันธ์กันไปเรื่อยขยายพันธ์กันไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ตามวัดบ้าง พอไม่มีที่อยู่
ก็เกิดปัญหา”3 
 “ในจุดที่ด าเนินการจับมาส่วนใหญ่จะเป็นช่างก่อสร้างทอดทิ้งไวและก็
บัญหาก็ตามมาอยากเช่น คุ้ยขยะ วิ่งไล่กัดชาวบ้าน วิ่งไว้กัดยานพาหนะ ปัญหา
สุนัขจรจัด ถ้าเกิดเป็นชุมชนเมืองหรือที่ใหญ่ก็ต้องมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นคือเรามา
ในปลายเหตุเบื่อต้นมันไม่มีการถ่ายโอนอ านาจมาให้ท้องถิ่นในการผ่าตัดท าหมัน
คือเรามาแก้ตรงปลายเหตุคือจับเอาเข้ามาเรื่อยประชากรก็เพ่ิมขึ้นและก็ทุกคนก็
จะลืมดูว่าในถิ่นของ เจ้าถิ่นออกไปแต่ว่าที่อ่ืนไม่มีมันก็จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ ใน
เรื่องของศูนย์อาหารในเรื่องขยะ และท่ีส าคัญคือคนใจบุญ”4 
 “หมาที่ถูกทิ้งก็คือหมาที่มีเจ้าของ แต่พอเลี้ยงไปแล้วไม่สนใจก็เอาไปปล่อย 
หมาถูกทอดทิ้งป้าก็ต้องไปช่วย เจ้าของเขาเลี้ยงดูความอยากไม่ได้เลี้ยงด้วยความ
รักพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเค้าก็ทิ้งสุนัข ถ้าคนเราเลี้ยงหมาด้วยความรักก็จะไม่มีการ
ทิ้งหมาป้าพูดด้วยความคิดของป้านะเลี้ยงหมาต้องเลี้ยงด้วยความรักถ้าเลี้ยงด้วย
ความอยากมันเดือนร้อนตามเก็บขอให้เลี้ยงด้วยความรัก”5 

                                           
 2 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 3 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์ , องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561.  
 4 หมอบอย, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดคลอง 12, 30 เมษายน 2561. 
 5 ดวงเพ็ญ ผ่านศึกสมรชัย, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋, 30 
เมษายน 2561. 
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 “ในส่วนตัวป้าหมาจรจัดนี่ มันเกิดจากคนที่ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ได้รักหมา
จริง ๆ เลี้ยงเพียงแค่อยาก พอมันท าความร าคาญให้ก็เอามันไปทิ้ง ถ้าเราออกไป
ข้างนอกแล้วเจอ ถ้าช่วยได้ก็ช่วย ถ้าไม่สามารถช่วยได้ก็ไม่ได้ช่วยแต่ถามว่าท าไม
มันถึงมีไม่จบไม่สิ้นตอนนี้เอกชนก็ช่วยนะทุกวันนี้กลุ่มคนที่รักหมาเขาก็จะรวมตัว
ช่วยที่จะท าหมันแต่รัฐบาลเคยช่วยไหมไม่มีเลย เพราะความไม่รับผิดชอบของคน 
หมาจรจัดที่มันมีเยอะเกิดจากคนที่เป็นเจ้าของหมาไม่ได้ท าหมันวันดีคืนดีหมา
ท้องเลี้ยงไม่ไหวก็เอามาปล่อย”6 

  ทัศนะมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดนั้น โดยภาพรวมมีความเห็นและมุมมอง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าสุนัขจรจัด เป็นสุนัขที่เกิดจากการปล่อยปะละเลยของมนุษย์ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบดูแลสุนัขที่ตัวเองเป็นเจ้าของ รวมไปถึงความสงสาร เมตตาตามอุปนิสัยของคนไทยที่
ในการเลี้ยงดู สงเคราะห์ สุนัขจรจัดตามข้างทาง แต่ไม่ได้รับเป็นเจ้าของท าให้สุนัขจรจัดที่ผลัดถิ่ นมี
เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีแหล่งอาหาร และคนไทยมีจิตใจเมตตา ไม่สามารถก าจัดท าลายสุนัขได้ เพราะ
ขัดกับศีลธรรมอันดีของคนไทย ปัญหาสุนัขจรจัดนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็นปัญหาใกล้ตัวที่ถูก
มองข้ามและอยู่กับสังคมไทยมาช้านาน 
 4.1.2 อ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุนัขจรจัด 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับและแต่ละประเภทมีความพร้อมด้าน
บุคลากรและงบประมาณในการดูแลเรื่องสัตว์จรจัดต่างกันตามพรบ.จัดตั้ง ของฐานะและรูปแบบ 
รวมถึงงบประมาณ ทรัพยากร และความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกฎหมาย และ
แนวทางการด าเนินงานจากรัฐบาล หรือราชการส่วนกลาง ยังไม่มีความชัดเจนในด้านการให้อ านาจ
หน้าที่ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า 7,852 แห่งนั้น จะด าเนินการจัดการ
ปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยไม่มีผู้เป็นแกนหลักในการก ากับดูแลนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น 
หากจะให้องค์กรปกครองส่วนหากได้รับความชัดเจนในแนวทางวิธีการปฏิบัติในการจัดการกับสุนัขที่
ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ต้องก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานในกรณีนี้ ให้เป็นระเบียบฯ กฎหมาย เพ่ือเป็นวิถีการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบ 
แบบแผนที่ถูกต้อง และให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน 

“ ต้องมอบให้ทุกภาคส่วนพ้ืนที่หรือจัดอ านาจหน้าที่ความชัดเจนออกกฎหมาย
หรือระเบียบเพ่ือเอามารองรับอ านาจหน้าที่ และบทบาทและพัฒนาขบวนการ
มันก็จะไม่เกิดปัญหา ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดการการที่แต่ละหน่วยที่มีหน้าที่ไม่

                                           
 6 จุติภรณ์  ปรีชาสุชาติ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านพักสี่ขาเพ่ือหมาจร, 30 เมษายน 
2561. 
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ด าเนินการเช่นกฎหมาย พ.ร.บ. พิษสุนัขบ้า เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีหลายตัว
แล้วกฎหมายใช้มา 10-20 ปี มีกฎหมายบางตัวที่ปัจจุบันนี้พ่ึงออก เช่น โรคพิษ
สุนัขบ้า ซึ่งแนวทางปฏิบัติก็ยังไม่ชัดเจน ค าจ ากัดความก็ยังไม่ชัดเจน กรม
ส่งเสริมก็ไม่ออกระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดกระบวนการที่
ชัดเจนในการเบิกจ่าย เพ่ือให้เกิดการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อันนี้ถ้าเกิดแต่ละ
หน่วยออกกฎหมายลูกมาแล้วขับเคลื่อนกฎหมายให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ ”7 

  ในค าวินิจฉัยของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจดังกล่าว ควรมี
การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์เพ่ือเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับสถาน
สงเคราะห์สัตว์อ่ืนต่อไปแต่ในแนวทางการปฏิบัติยังไม่มีระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นข้อกังขาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ เพราะหากไม่มีระเบียบกฎหมายให้อ านาจในการเบิกจ่าย หรือด าเนินการใด ๆ 
แล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเสี่ยงสูงต่อการโดนตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
อย่างเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเหตุให้มีความผิดตามกฎหมาย และอาจถูกเรียกให้
ชดใช้เงินคืน อีกด้วย 
 4.1.3 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุนัขจรจัด ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  จากการศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจหน้าที่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุนัขจัด สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติจ านวน 5 ฉบับซึ่งมีความสอดคล้อง และขัดแย้งกัน คือ  
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อาศัยอ านาจตามความใน พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 โดยก าหนดไว้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  2) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 ในมาตรา 23 และ มาตรา 26 ก าหนดไว้ว่าไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ 
ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรในในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง หรือไม่มี

                                           
 7 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
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เจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสมในระเบียบ
กฎหมายฉบับนี้ ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพ
ให้กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีเจ้าของ หรือเจ้าของปล่อยปะละเลย โดยค าว่าสัตว์ในที่นี้หมายรวมถึงสุนัข
ด้วย จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินการตาม โดยจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม
เพ่ือจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัขจรจัดเพื่อดูแลตามความเหมาะสมตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มาตรา 9 และ 15 ก าหนดว่าในที่
สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ หรือมีแต่เป็นเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเ พ่ือ
กักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้และ มาตรา 15  ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรค
พิษสุนัขบ้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 
  ตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 นั้น ให้แนวทางการ
ด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุนัขที่ถูกทอดทิ้งโดยการก าจัด ท าลาย 
กล่าวคือการฆ่าสุนัขท่ีถูกทอดทิ้งนั้นเสีย ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการสุนัขจรจัดให้หมดไป 
  4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ก าหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ใน
เขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพ่ือเป็นกฎหมายให้
ประชาชนในพ้ืนที่ห้ามปล่อยสัตว์ออกมาโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้ง และ 
มาตรา 30 ก าหนดว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 29 โดยที่ไม่พบเจ้าของ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกักกันสัตว์นั้นเป็นของ
กลางอย่างน้อย 30 วัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน 
ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือ
สัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์
นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ ในกรณีที่
ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
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“ท้องถิ่นเราใช้กฎหมายอยู่หลายตัวทั้งกฎหมาย และใช้เครื่องมือทางสังคม และ
การรณรงค์ ในการที่จะด าเนินการส่วนใหญ่แล้ว เราใช้กฎหมายทั้ง พ.ร.บ. 
สาธารณะสุข พ.ร.บ พิษสุนัขบ้า และสุดท้ายคือจะใช้เครื่องมือในทางสังคมใน
การที่จะดูแลในเรื่องนี้ ถ้ากฎหมายก็จะเป็นกฎหมายหลัก 2 ตัวนี้”8 
 “ระเบียบกฎหมายที่มันไม่ชัดเจนอยากให้เขียนระเบียบกฎหมายให้มัน
ชัดเจนจริง ๆ ภารกิจของทุกกระทรวงมันอยู่ที่ท้องถิ่นทั้งหมดเลย แต่ว่าไม่มี
ระเบียบอ านาจหน้าที่ท าทุกกระทรวงทบวงกรม กระทรวงสาธารณะสุขก็อยู่ 
อ.บ.ต. กระทรวงวัฒนธรรม กองการศึกษา กระทรวงสวัสดิการ ก็กองสวัสดิการ 
ไม่มีในทุกกระทรวงทบวงกรม มันท าแล้วไม่ใช่อ านาจหน้าที่เค้าตีความอย่างนั้น
แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นอ านาจหน้าที่ ให้ไปดู พ.ร.บ . เกี่ยวกับของท้องถิ่นครับ
อ านาจหน้าที่ ดูแลหมดเลยนะ เวลาส.ต.ง. ไม่อ่านตรงนี้ไงให้ลองไปอ่านสิมัน
ควบคุมทั้งหมดเลยแต่มันท าอยู่ในพ้ืนที่ดูแลการศึกษาเอางบการศึกษาไปมันก็
ไม่ได้อีกดูสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุไม่มีเงินให้เค้าอีก แล้วจะเขียนไว้ท าไมระเบียบ
มันเขียนไว้ท าไมให้ดูแลอ านาจนี้”9 

  จากการวิเคราะห์โดยถี่ถ้วนพบว่าพระราชบัญญัติฯ แต่ละฉบับที่ประกาศใช้อยู่
นั้นมีการให้อ านาจหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่
สาธารณะไปในทิศทางเดียวกันคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการกักกัน ยึด ครอบครอง 
ดูแลสุนัขที่ ไม่มี เจ้าของในที่ สาธารณะได้  แต่ต่ างกันด้วยวิธีการด าเนินการ กล่ าวคือ ตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 นั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ก าจัด ท าลาย 
คือการฆ่าสุนัขนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าจัดสุนัขนั้น
แล้ว ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 ซึ่งถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ และมีความผิดตามกฎหมาย ค าถามก็คือแล้วจะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอย่างไร ?  

“เครื่องมือที่เกี่ยวกับการด าเนินงานที่จะจัดความสงบเรียบร้อยให้กับสัตว์มันก็มี
กฎหมายบังคับให้กระท า เช่นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามมาตรา 50 
ภายใต้การบังคับของเทศบาลมีหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ผมจะพูดถึงลึก ๆ ไปเลยว่า 
1.ป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับให้เทศบาลด าเนินการ

                                           
 8 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 9 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561. 
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คือภาพกว้างนะครับ อันนี้เสร็จก็จะเป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมจะเน้นไปที่ค านิยามของค าว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแปลว่าอะไรอยู่ในตัวนั้นก็จะมีเทศบาล อ.บ.จ. เมืองพัทยาและก็องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยจะมีตามที่วงเล็กของ พ.ร.บ. 
กระจายอ านาจคืออนุที่19 การสาธารณะสุขการอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล และ อนุที่ 20 คือการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ตาที่ พ.ร.บ. กระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสาธารณะสุขปี 2535 ก็หมวดที่6 คือการควบคุมและการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ตามมาตรา 29 มาตรา 30 คือมันจะสืบเนื่องกัน ที่ผมกล่าวมาใน
ข้างต้นนั้น”10 

  ในมิติการบริหารจัดการด าเนินงานด้านการจัดการสุนัขจรจัดนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องจับสุนัขจรจัดนั้นตามอ านาจหน้าที่ และในสภาวะปกติไม่สามารถก าจัดสุนัข
นั้นให้ตายได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องกักกันสุนัขนั้นเป็นของกลาง เพ่ือรอให้
เจ้าของมารับคืนภายใน 30 วัน เมื่อครบก าหนดสุนัขของกลางนั้นจะตกเป็นทรัพย์ของราชการ  
ซึ่งในทางปฏิบัติ ส่วนราชการมีหน้าที่ 2 อย่างคือ 1. จ าหน่ายทรัพย์นั้นให้เป็นรายได้เข้าราชการ และ 
2. เก็บดูแลรักษาทรัพย์ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของราชการ ในขณะที่เมื่อสุนัขตกเป็นทรัพย์แล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ าหน่ายสุนัขได้เนื่องจากขัดกับระเบียบแนวทางการปฏิบัติ และ
วัฒนธรรมของไทย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาสุนัขของกลาง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็น
เครื่องมือในการด าเนินการเพื่อจัดให้มีสถานที่กักกันสุนัขของกลางขึ้น เพ่ือมิให้ขัดต่อระเบียบกฎหมาย
และปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีระเบียบหรือแนวทางให้ปฏิบัติและเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่า
ด าเนินการใด ๆ ในศูนย์ดูแลนั้นก็ตาม 

“ตอนนี้เทศบาลนครรังสิตก าลังด าเนินการในการขับเคลื่อนในการผลักดันให้มี
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยการดูแลพลังประชาชน สวัสดิภาพ
ของสัตว์โดยในระเบียบนั้น คือโดยมีการช่วยเหลือน้องหมาเราเนี่ยแหละให้อยู่
เย็นเป็นสุขโดยที่มีงบประมาณคือทุกอย่างต้องมีงบประมาณไม่ว่าจะสร้างศูนย์พัก
พิงให้กับสัตว์หรือการเบิกจ่ายอาหารค่าเวชภัณฑ์ ทุกอย่างตอนนี้เทศบาลนคร

                                           
 10 อุทัย แข็งข้อ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
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รังสิตก าลังขับเคลื่อนให้ทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นโดนที่การออกโดย
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกระเบียบในการเบิกจ่ายเรื่องงบประมาณ”11 

 4.1.4 การจัดการสุนัขจรจัดของภาคเอกชน 
  สถานสงเคราะห์สัตว์ของบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มักด าเนินการในสถานส่วน
บุคคล สถานที่เช่า บ้านพัก หรืออาจใช้บริเวณพ้ืนที่ของวัด ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ประมวลผลไว้แล้วในบทที่ 3 พบว่า สถานสงเคราะห์สัตว์ของ บุคคลธรรมดา
บางแห่งมีความแออัด มีสัดส่วนการดูแลสัตว์ต่อพ้ืนที่และต่อผู้เลี้ยงไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ส่วนใหญ่ยังมีความบกพร่องหลายประการ เช่น ขาดความรู้
ในการดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง ขาดการคุมก าเนิด ขาดการดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค (รวมทั้ง
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) และขาดการดูแลสุขลักษณะ นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์สัตว์หลายแห่ง
ยังถูกร้องเรื่องเหตุร าคาญด้วย 

“ทุกวันนี้ที่ป้าท าก็ท าเป็นระบบนะมีแต่ละแผนกแยก จ้างคนงาน  10 กว่าคนดู
แยกเป็นแผนกหมาป่วย หมาพิการ ส่วนป้าก็มีหน้าที่ไปช่วยตามที่แบบมีการร้อง
ขอให้ไปช่วยหรือหมาถูกทิ้งหมาจากประเวศที่ได้รับ หมาที่โดนทรมานจับขังไว้ ก็
ไปช่วยมาศูนย์ของป้าได้จดทะเบียนสถานสงเคราะห์กับทางการเรียบร้อยแล้ว 
เพราะจะได้ท าให้ถูกต้องและไม่เป็นที่เลี้ยงหมาเถื่อน”12 

  ดังนั้น สถานสงเคราะห์สัตว์ของบุคคลธรรมดาดังกล่าวจ าเป็นต้องขอรับการขึ้น
ทะเบียนเป็น สถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด  
สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งไม่เพียงจะได้รับสิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในด้าน ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การควบคุม
ปริมาณ และการป้องกันโรคระบาดหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจมีส่วนช่วยในการลดปัญหาความ
เดือดร้อน จากการถูกร้องเรียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงปัญหาความขัดแย้ง 
อ่ืน ๆ อีกด้วย  
 4.1.5 ระดับความส าคัญของปัญหา และปัญหาของสุนัขจรจัดที่พบเห็น  
  จากการศึกษาพบว่าปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดเป็นปัญหาใหญ่ ที่สะท้อนถึงความไร้
ประสิทฺธิภาพของรัฐในมิติด้านการให้ความส าคัญกับสุขภาพ และสวัสดิภาพ ของประชาชนในการ

                                           
 11 อุทัย แข็งข้อ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 12 จุติภรณ์ ปรีชาสุชาติ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านพักสี่ขาเพ่ือหมาจร, 30 เมษายน 
2561. 
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ป้องกันมิให้เกิดโรคติดต่อร้ายร้ายซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ อีกทั้งยังก่อให้บ้านเมืองไม่มีความ
เรียบร้อยดูไม่สะอาดตาจากการที่มีสุนัขจรจัดบนท้องถนน ตามแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ และใน
ชุมชน ตลาด ห้างร้านเป็นจ านวนมาก ซึ่งในอดีตระดับความส าคัญของปัญหานั้นถือว่าอยู่ในระดับที่
น่าเป็นห่วง เพราะหน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไปจะไปเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และเร่งด าเนินการ
งานบริการสาธารณะด้านอื่นก่อนในประเด็นสุนัขจรจัด ในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นเรื่อง
ไกลตัว และไม่ค่อยให้ความส าคัญ แม้แต่นักวิชาการเองก็ยังไม่ค่อยมีผู้สนใจศึกษา สังเกตจากงานวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในไทย ยังมีงานศึกษาน้อยมาก ต่างกับงานบริการสาธารณะ
ด้านอื่น ๆ  

“เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณก็มีไม่ค่อยมากแล้วก็ขีดความสามารถ
ทางด้านบุคลากรงบประมาณมันก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับเรายังมีปัญหาเรื่องของ
ที่เราต้องพัฒนาในส่วนอ่ืน เช่นโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังมีน้ าไฟบางประการที่ต้อง 
พัฒนาถนน หลาย ๆหมู่เองที่ยังที่ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ เราจะต้องมุ่งแบ่ง
งบประมาณในส่วนนั้น ประกอบกับมีการกระจายอ านาจากภาครัฐบาลส่วนกลางมา 
ในเรื่องดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องของการดูแลประชาชน เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 และเรา
ต้องแบ่งสันงบประมาณไปดูแลในส่วนนั้นก็กลายเป็นว่าส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กร
ขนาดเล็กซ่ึงได้รับการกระจายอ านาจ และนโยบายของรัฐบาลให้มาท า มันจึงไม่
สามารถที่จะแบ่งงบประมาณพอหรือจะเป็นส่วนในสุนัขจรจัดได้อย่างเต็มที่ สุนัขจร
จัดในเขตพ้ืนที่เรามีประมาณ 1,200 กว่าตัว แม้งบประมาณ 800 กว่าตัว รวมแล้ว
มันก็อยู่ในที่ได้มันก็เลยกลายเป็นอยู่ในง่ายที่ตั้งรับ มีปัญหาเราก็ด าเนินการ ครับอัน
นี้เราก็ตั้งอยู่ในงบประมาณรับบาลในการซื้อวัคซีนในการจัดการปัญหา ก็กลายเป็น
ว่าเราให้ความส าคัญค่อยข้างน้อย ปัญหาไม่ได้มีมากในพ้ืนที่”13 

  ในขณะที่ปัจจุบันจากการละเลยปัญหาสุนัขจรจัด และการเข้าตรวจสอบและ
ทักท้วงประเด็นเรื่องอ านาจหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ท าให้เกิดวิกฤติโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทย จึงท าให้หน่วยงานหลายแห่ง ให้ความส าคัญกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดการ
ปัญหาสุนัขจรจัดมากยิ่งขึ้น ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะท างานขึ้นหลายชุดเพ่ือด าเนินการศึกษา เรื่องการจัดการสุนัข และ

                                           
 13 ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง, 
30 เมษายน 2561. 
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สัตว์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดออกเป็นระเบียบกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
ปัญหาสุนัขจรจัดมากยิ่งขึ้น 

“ความจริงมันก็มีมิติหลายมิติทั้งมิติในเชิงจริยธรรมก็รู้สึกว่าเค้าก็เป็นสัตว์ที่
มนุษย์รักท าไมยังทอดทิ้งมันได้นี้เป็นในแง่ของแนวคิดอีกแนวหนึ่งก็เมื่อดูแลเขา
ไม่ได้แล้วทิ้งเขา เมื่อเขาอยู่กันมาก ๆ แล้วไม่จัดการให้ดีเค้าก็จะสร้างปัญหา
ให้กับสัตว์ชนิดอ่ืนได้เหมือนกันทั้งการสร้างปัญหากันเองและสร้างปัญหาให้กับ
มนุษย์ได้ก็ตองมองสองมิติ มิติที่เป็นทุกข์เวทนาที่น่าสงสารกับมิติที่มองเค้าเป็น
อันตราย ในขณะนี้ สนช. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายชุดเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทในการแก้ปัญหา ให้ความส าคัญกับปัญหาสุนัขจรจัดนี้มากขึ้น”14 

  เมื่อพูดถึงปัญหาสุนัขจรจัดแล้ว ต้องมองไปที่หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
และมีหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันมิให้เกิดโรค มีภารกิจในมิติของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
คงจะหนีไม่พ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
นับเป็นท้องถิ่นอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดนี้ ซึ่งต้อง
ด าเนินงานถึงแม้จะไม่มีระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนในการให้กระท าการ หรอจัดให้มีศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัดขึ้น แต่ด้วยความที่เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของประชาชนในพ้ืนที่ และให้ความส าคัญกับการจัดการ
ปัญหาสุนัขจรจัด จึงหาช่องทางทางกฎหมายที่บังคับให้ต้องด าเนินการ โดยอ้างถึงระเบียบกฎหมาย  
3 ฉบับ มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน รวมไปถึงท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ที่ถึงแม้จะไม่มีศักยภาพ
เพียงพอแต่ก็มีการให้ความส าคัญกับปัญหาในระดับสูงเช่นกัน 

“สืบเนืองจากว่าหน่วยงานของเทศบาลนครรังสิต เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ทั้งคนและทั้งสัตว์ในการดูและตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเทศบาล
ก็คือการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะโดยเฉเพราะสุนัขจรจัดซึ่งนับเป็นเรื่องท่ีส าคัญ
ที่เกิดในสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าในด้านอุบัติเหตุ ในด้านสุขภาพ ในด้านความ
สกปรกที่สุนัขจรจัดนี้ไปคุยเข่ียขยะ และขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้สัตว์ที่ถูก
ทอดทิ้งหรือสัตว์ที่อยู่ในที่สาธารณะได้มีที่อยู่อาศัยก็เลยเทศบาล โดยมีกฎหมาย 
ก ากับให้ช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติของกฎหมาย” 15 

  

                                           
 14 วัลลภ ตังคนานุรักษ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, รัฐสภาอาคาร 2, 2 พฤษภาคม 2561. 
 15 อุทัย แข็งข้อ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
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 “เราให้ความส าคัญกับปัญหาค่อนข้างสูงเพราะเป็นหน่วยงานต้น ๆ ของ
ประเทศที่ให้ความส าคัญและเข้ามาดูแลเรื่องนี้ ทั้งดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของ
คน และสัตว์ในที่ทางสาธารณะ แต่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับสุนัขจรจัดจะเป็นเรื่อง
ของการเลี้ยงอย่างไม่รับผิดชอบของคนการที่เลี้ยงแล้วไม่ดูแลและไม่รับผิดชอบ
ต่อสังคมในการเลี้ยงสุนัขเลยท าให้เกิดปัญหา ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น
ตัวเจ้าของสุนัขตัวท้องถิ่นตัวราชการส่วนกลาง และตัวปศุสัตว์เองก็ไม่รู้จักหน้าที่
ในการที่จะต้องด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.ที่
ต้องใช้ในเกิดอ านาจบังคับและสุดท้ายคือตัวผู้เลี้ยง”16 
 “อันที่จริงแล้วเรื่องสุนัขจรจัดต้องให้ความส าคัญนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นอยู่
กับจิตส านึกของคนที่เลี้ยงหมาคนเลี้ยงหมาเป็นอ าดับแรกต้องมีจิตส านักถ้าคุณ
อยากจะเลี้ยงก็ต้องดูแลจนกว่ามันจะตายเหมือนชีวิตหนึ่งเหมือนกับลูกเราคน
หนึ่งเลย แล้วมันจะไม่เกิดปัญหานี้คือต้นเหตุของปัญหา ต้องมีการฉีดวัคซีนดูแล
เยอะแยะไปหมดไม่ใช่สักแต่ว่าเลี้ยงถ้าไม่ได้ฉีดยาให้มัน มันก็จะเป็นโรคต่าง  ๆ 
แล้วมันก็วนกลับเข้ามาหาเรามันก็จะเป็นปัญหาสังคมเช่นเดียวกัน” 17 
 “ผอ.เป็นผู้บริหารกองสาธารณสุขอ านาจสูงสุด ถ้าถามว่าส าคัญระดับไหน 
ผอ.มองว่าปัญหาสุนัขจรจัดเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขส าหรับปัจจุบันนะเป็น
ปัญหาส าคัญล าดับ 1 เพราะก าลังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอันเนื่องมากจากโรค
พิษสุนัขบ้าที่ระบาดไปเกือบทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากการทักท้วงของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ชัดเจน จนเกิดปัญหานี้ขึ้น ผอ.คิดว่าผอ.ยังเป็นคนที่ให้ความส าคัญกับ
สิ่งมีชีวิต ผอ.ว่าสุนัข มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่กับสังคมไทยแล้วก็มันยังมีประโยชน์
ของจริง ๆ แล้วคือเขาอยู่สังคมไทยได้ เข้าใจในการดูแลมันมองว่าต้องเป็นทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญ และความร่วมมือกันที่จะควบคุมดูแล 
หมายถึงว่าถ้าอย่างท้องถิ่นเองเนี่ย เราเป็นเจ้าของพ้ืนที่อยู่แล้วเราต้องดุแลทุกข์
สุขของประชาชน เราต้องดูแลทุกเรื่อง โดยเฉพาะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน
เราก็ต้องดูแล แต่ว่าทั้งทีนี้ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นทุกที่ ไม่เท่ากันแล้วก็มี
ปัญหาเรื่องของบุคลากร ต่อให้มีเงิน แต่เราไม่สามารถหาตัวบุคคลมาด าเนินการ

                                           
 16 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 17 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561. 
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ได้ เราก็ไม่ได้ถูกไหม ตัวประชาชนเองต้องได้รับความรู้ความเข้าใจจากทุกฝ่ายพอ 
ท้องถิ่นเป็นพูดคนเดียวก็จะกลายเป็นว่าท้องถิ่นจะเกลี้ยงเป็นไม่รับผิดชอบแล้ว
ตัวบางที่ถ้าท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ ปศุสัตว์ก็ต้องหันกลับมาที่ให้ความ
ร่วมที่จะด าเนินการให้เรา ซึ่งปัจจุบัน ปศุสัตว์กับเรามองในเชิงลึกไม่เหมือนกัน 
มันก็เลยท าให้การท างานยากข้ึน”18 

  ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพแล้วนั้น ก็จะให้ความส าคัญกับ
ปัญหาสุนัขจรจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขทันที แต่
มีการด าเนินการแก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถควบคุมจ านวนประชากรสุนัขใน
พ้ืนที่ได้อยู่บ้างพอสมควร เพราะปัญหานั้นอย่างที่กล่าวไปว่าเกิดจากคนที่ทอดทิ้งสุนัข จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ในขณะที่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคนรักสุนัขนั้น มอง
ว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องให้
ความส าคัญ และเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน รวดเร็ว เพ่ือลดภาระในส่วน
ของเอกชนที่ทนกับการด าเนินงานของรัฐบาลไม่ได้ จนต้องออกมาด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่เอง 

“มันควรเป็นปัญหาระดับชาติได้แล้ว กรมปศุสัตว์ควรมาดูแลมันผ่านมากี่ยุคกี่
สมัย มันก็ยั งแก้ ไขไม่ ได้  แล้วยังโยนให้ เป็นภาระของกลุ่มคนรักสุนัขอีก 
งบประมาณก็ไม่มีให้พวกเราทุกวันนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากกลุ่มคนที่รัก
สุนัข ไม่ใช่มาจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการท าหมันพวกเราก็จัดการเองจากกลุ่มรัก
หมา”19 
 “ถ้าระดับ 1/10 ป้าให้ 10 ไปเลย ป้าเป็นคนที่จะช่วยหมาเราช่วยเท่าที่จะ
ช่วยได้ จริง ๆ แล้วรัฐบาลมีคนมากมายแต่ท าไมไม่คิดถึงปัญหาหลักจริง ๆ 
จุดส าคัญอยู่ที่ท าไมไม่พาหมาจรจัดไปท าหมันรัฐบาลบอก ฉันเปิดสถานที่ที่จะได้
พาหมาจรจัดเข้าไปท าหมันฟรี แต่คุณต้องเข้าถึงประชาชนให้เยอะกว่านี้”20 

  

                                           
 18 พูลศรี มีเครือ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลเมืองท่าโขลง, 30 เมษายน 2561. 
 
 19 จุติภรณ์  ปรีชาสุชาติ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านพักสี่ขาเพ่ือหมาจร, 30 
เมษายน 2561. 
 20 ดวงเพ็ญ ผ่านศึกสมรชัย, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋, 30 
เมษายน 2561. 
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 4.1.6 บทบาทหน้าที่ ในการด าเนินการภารกิจ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสุนัขจรจัด 
  บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุนัขจรจัดทั้งสามระดับ 
ตั้งแต่หน่วยงานผู้มีหน้าที่ก าหนดออก ระเบียบ กฎหมาย  หน่วยงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ และภาคเอกชน
ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนองค์กรภาครัฐ นั้น มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามภาระงาน และสถานะที่
รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่ก าหนด ระเบียบ กฎหมาย และศึกษา อย่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการศึกษา ประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข โดยมีการด าเนินการศึกษามิติด้านการจัดการสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง จนใกล้จะได้แนวทางการด าเนินงานจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ 

“หน้าที่ของนิติบัญญัติผมท าตามบทบาทหน้าที่ ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน
ก็เลยดูว่าส่วนราชการไหนหละที่เป็นคนดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้บ้างและก็จะ
กวดขันให้ที่คุณดูแลดีพอไหม เช่น งานนี้กฎหมายหน้าที่ก็เป็นของปศุสัตว์ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี หน้าที่คือก ากับติดตามรวมทั้งรัฐบาลด้วยจะ
ดูแลสุนัขจรจัดทั้งประเทศอย่างไร และดูกฎหมายว่ามันมีช่องโหว่อะไรหรือป่าว 
ที่ท าให้สัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้น และคนที่ไม่สามารถดูแลมันได้ก็ดูกฎหมาย ถ้าแก้
ได้ก็แก้ถ้าไม่ต้องแก้ก็ดูระเบียบกฎเกณฑ์ ถ้าดูแล้วกฎเกณฑ์ยังอ่อนก็แก้ก็จะท า
เป็นสองมิติแบบนี้คู่กันตลอด”21 

  ส าหรับผู้ปฏิบัติอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คือ ตัวน าหลักในการ
ด าเนินงานลงมือท าเพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ บทบาทส าคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการ
ถ่ายโอนอ านาจ อัตราก าลังและงบประมาณ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้การด าเนินงานที่ถูกต้อง
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงาน
ภารกิจในมิติของงานสาธารณสุข เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งมีทั้งการด าเนินงานในทั้ง
สุขภาพคน และสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่ขนานไปพร้อมกัน โดยด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย 

“เรามีบทบาททั้งการดูแลในพ้ืนที่และก็บทบาทที่ดูแลตัวสัตว์ และก็ตัวบุคคลที่
อาจจะมีผลกระทบจากสัตว์ที่อยู่ในที่ทางสาธารณะในขณะเดี่ยวกันเราก็ยังมี
บทบาทที่จะช่วยเข้าไปด าเนินการขับเคลื่อนที่ด าเนินการเลี้ยงสัตว์ในที่ทาง
สาธารณะเชิงประชาสังคม และก็ในระดับประเทศด้วย”22  
 “ตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าทาง กรมปศุสัตว์จะซื้อวัคซีนให้เราก็ดีใจก็เลยต้อง
ออกมารณรงค์ สรุปแล้วบางบ้านมี 7-8 ตัวบางบ้านมี 12 ตัวมันเยอะขนาดนี้เลย

                                           
 21 วัลลภ ตังคนานุรักษ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, รัฐสภาอาคาร 2, 2 พฤษภาคม 2561. 
 22 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
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หรืออาจเกิดปัญหาการดูแลไม่ไหว มันมีปัญหาเยอะมากในพ้ืนที่ของผมเลี้ยงหมา
เป็นโหลแบบนี้มันก็เดือนร้อนไปยังเพ่ือนบ้านอีกอะไรต่าง ๆ ตอนนี้ก็คงต้องให้มา
ลงทะเบียน ทั้งหมาท้ังแมว เราจะได้ควบคุมกันต่อไป”23 

 4.1.7 ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการปัญหา 
  ประเด็นเรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งที่มีความอิสระ
ทางการงบประมาณ และการด าเนินงานในพ้ืนที่ของตัวเองนั้น นับเป็นเรื่องส าคัญ ในการก าหนดว่า
ภารกิจในการจัดการสุนัขจรจัดนั้น ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี มีความพร้อมในการจัดการปัญหา
หรือไม่ ทั้งนี้ศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่
ปัจจัยหลักส าคัญคือ 1.งบประมาณ 2.บุคลากร 3.สถานที่ และ 4. ความพร้อมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่มองว่า การจัดการสุนัขจรจัดนั้นเป็นเรื่องที่สมควรด าเนินการอยู่ในล าดับที่
เท่าใด ซึ่งไม่แปลกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีศักยภาพในการด าเนินงานที่แตกต่าง
กัน ถึงแม้ว่าจะใช้ระเบียบกฎหมายฉบับเดียวกันก็ตาม 

“ในเรื่องปัญหาในการด าเนินงานของท้องถิ่นในการด าเนินงานแต่ละที่ อันนี้
แน่นอนมันก็ต้องมีหน้าที่ต่างกัน กฎหมายจึงให้ความพร้อมไงท้องถิ่นนี้พร้อมจะ
รับออกระเบียบถ้าไม่พร้อมก็เป็นหน้าที่ ของกรมปศุสัตว์ซึ่ งมีอ านาจตาม 
พระราชบัญญัติสาธารสุข และพระราชบัญญัติป้องกันการ ทารุณกรรมสัตว์อยู่
แล้ว ที่เป็นเจ้าของสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง”24 

  ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 
และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญแห่งหนึ่ง ท าให้ประชากรจ านวนมากย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ ท าให้
ที่ดินในจังหวัดมีพ้ืนที่ว่างลดลง เป็นแหล่งชุมชนมากขึ้น และค่าที่ดินก็สูงขึ้นมากตามไปด้วย จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี พบปัญหาไม่มีพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการ จึงขาดความ
พร้อมในเรื่องการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด 

“มันติดขัดตรงที่ไม่มีที่ เลี้ยงสุนัขจรจัดเพราะเมื่อมีตัวที่หนึ่งก็ต้องมีตัวที่สอง
ออกมา มันไม่มีที่เลี้ยงพอมีที่เลี้ยงปัญหามันก็จะเยอะขึ้น ทั้งเรื่องอาหาร เรื่อง
อะไรต่าง ๆ วิธีท าจึงต้องตัดวงจรให้ได้และปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้น”25 

                                           
 23 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561. 
 24 วัลลภ ตังคนานุรักษ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, รัฐสภาอาคาร 2, 2 พฤษภาคม 2561. 
 25 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561. 
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 “ในภาพรวมตอนนี้เองผมก็จะมีเครือข่ายเกี่ยวกับองค์กรบนท้องถิ่น ปัญหา
ใหญ่ในส่วนท้องถิ่นคือ เราไม่มีพ้ืนที่โดยเฉพาะเราต้องซื้อพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งสถานที่
กักกันสุนัขของกลาง ปัญหาเราต้องบัญญัติดูหมาจรจัดโดยเฉพาะบาง อปท. ก็มี
เทศบัญญัติบาง อปท.ไม่มีเทศบัญญัติ ผมบอกเลยนะครับเทศบาลต าบลระแหงมี
ตั้งเทศบัญญัติไว้และใช้พระราชบัญญัติสาธารณะสุขเป็นหลัก  แล้วพ้ืนที่การ
ปกครองต่าง ๆ กระทั่ งเทศบาลต าบลระแหงเราก็ไม่มี พ้ืนที่จัดท าบริการ
สาธารณะ จ านวนสุนัข ในเขตพ้ืนที่ต าบลระแหง ตอนนี้มีหนึ่งพันสองร้อยกว่าตัว
ให้ อสม.ส ารวจมาแล้วย้ายหมา 1,200 กว่าตัวมาในเขตพ้ืนที่ตรงนี้แล้วตั้ง
งบประมาณ ตั้งอาหารเลี้ยง เรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอ เราติดขัดในเรื่องของ
งบประมาณซื้อที่ที่ดินเป็นร้อยล้านการตั้งเทศบัญญัติอันนี้ค่อยข้างจะง่ายแต่ถึง
เวลาจะต้องมีงบประมาณรายจ่ายในการจ้างบุคลากรมาดูแล้วเงินในส่วนตรงนี้ 
เทศบาลต าบลระแหงเรามีงบประมาณหนึ่งร้อยล้านในการพัฒนาแบ่งเป็น
เงินเดือนพนักงานลูกค้าก็เป็น 40%เข้าไปแล้วเหลือ 50-60 % เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานการจัดท าอย่างอ่ืนมันจะมีงบประมาณน้อยมากครับไม่พอในการที่จะดูแล
หมาสุนัขจรจัดครับ”26 

 4.1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มีประเด็นปัญหาแบ่งเป็น 3 ประเด็นปัญหาหลักที่ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1. ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน และไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการจัดซื้ออาหารสุนัข หรือของจ าเป็นในการ
บริหารจัดการสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดได้ รวมไปถึงระเบียบกฎหมายอ านาจหน้าที่ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เคยเป็นประเด็นปัญหาท าให้ท้องถิ่น หยุดด าเนินการในเรื่องนี้หลายแห่งทั่วทั้ง
ประเทศ 2. ปัญหาด้านงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีงบประมาณรายรับ
แตกต่างกัน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการในส่วนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และเงินเดือนบุคลากรก่อนท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในการจัดการสุนัขจร
จัดนี้ 3.ปัญหาด้านบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง อย่างสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นต าแหน่งส าคัญในการด าเนินการเรื่องนี้ รวมไปถึง
บุคลากรของท้องถิ่นเองยังขาดความรู้ความสามารถในการด าเนินการมิติการจัดการสุนัขจรจัด 

                                           
 26 ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง, 
30 เมษายน 2561. 
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“ปัญหาแบ่งเป็น 1.เรื่องงบประมาณ 2.เรื่องปัญหาทางเชิงกฎหมาย 3. เรื่อง
ปัญหาทางเชิงบุคลากรเนื่องจากมันมีกฎหมายแต่ว่ากฎหมายมันไม่ได้อ านาจของ
ท้องถิ่น ในทั้งจังหวัดมีอ านาจเพียงคนเดียวคือปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นยังไม่มี
อ านาจนี้คนยังไม่เข้าใจและก็มีกฎหมายลูกหรือมีประกาศอีกหลายฉบับที่ยังไม่
บังคับใช้อันนั้นก็เป็นสิ่งส าคัญ วิธีการตามภาระหน้าที่อยากไรให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยไม่ให้ขัดต่อระเบียบกฎหมายอันนี้ก็ต้องใช้ความพยายาม ใช้เทคนิค
และใช้กระบวนการและสร้างความเข้าใจและก็ต้องมีความรู้ในด้านระเบียบ
กฎหมายและก็ต้องสร้างทีม และลงทุกพ้ืนที่เพ่ือที่จะด าเนินการศึกษาปัญหา 
ต่าง ๆ 
 “เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องระเบียบเรื่องของ
บุคคลากรในเรื่องของงานสัตว์แพทย์หรือบางต าแหน่งที่ไม่ได้ผลิตแล้ว เช่น สัตว์บาล 
หรือผู้ช่วยการมอบอ านาจจากหน่อยงานของรัฐความเข้าใจของบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยตรวจสอบและหน่วยก ากับดูแล หรือผู้มีอ านาจโดยตรงในเชิงกฎหมายก็คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีผู้ดูแลกฎหมายอยู่หลายกระทรวง เช่นกรมปศุสัตว์ 
หรือกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งแบ่งกันดู แต่สุดท้ายแล้วท้องถิ่นก็ต้องดูทั้งคนละ
สัตว์”27 
 “ประเด็นหลักคือ 1. กฎหมายกฎระเบียบ เปิดช่องให้ท าไหมอ านาจ กฎหมาย
เปิดช่องให้เราเป็นเจ้าอ านาจดูแลหรือเป็นเจ้าถิ่นของเราดูแลทางด้านงบประมาณ 
งบประมาณเสร็จมองว่ามีคนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือสัตวแพทย์หนึ่งคนที่จะสามารถ
มาจัดอบรมให้ความความรู้หรือดูแลการฉีดหมา การท าหมันหรืออะไรได้อีกหนึ่งคน
ที่จะท าการดูแลองค์ท างานร่วมกับเราแล้วสิ่งที่ส าคัญเลยคือการที่จะร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นต้องมีกฎหมายรองรับด้วย”28 
 “ในปัจจุบันนี้อัตราก าลังคนที่มีความสามารถ และความรู้ยังขาดแคลน จึง
จ าเป็นต้องใช้พนักงานจ้างที่ด าเนินการหน้าที่อ่ืนเข้ามาช่วยท าไปก่อนเพ่ือให้งานเดิน
ต่อไปได้ เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนก็เป็นปัญหาส าคัญ รวมถึงอ านาจที่อยู่
ที่กรมปศุสัตว์ที่ยังไม่ถ่ายโอนลงมายังท้องถิ่นอย่างเต็มระบบก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้อง
ให้ผู้มีอ านาจเร่งแก้ไข ในส่วนของระเบียบกฎหมายมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ใน

                                           
 27 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 28 ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง, 
30 เมษายน 2561. 
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เรื่องของการใช้ซื้อจัดจ้าง 1. การซื้อมีเงื่อนไขเดิมที่เราบอกว่า เราซื้อไม่ได้เพราะไม่มี
เรื่องของสัตวแพทย์ ในเรื่องของราคา ในเรื่องคุณภาพ วัตถุดิบ วัคซีน อย่าง เราซื้อ
วัคซีนมาได้ผลอะไรไหม แล้วก็เรื่องของการเก็บรักษาวัตซีนอย่างที่บอกถ้าเรื่อง
ระเบียบการจัดซื้อ การจัดจ้างเราต้องซื้อเท่านี้เราก็ต้องแบ่งแล้วว่าเราต้องมีการ
จัดซื้อจัดจ้างไหม”29 
 “ต้องดูกฎหมายที่มีอยู่ก่อนว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้าง เช่น 
ตัวที่ออก สนช. ชุดนี้คือการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ก็พบว่ามันยังไม่มี
กฎกระทรวง ออกหน้าที่ก็คือให้ออกก็ครบละยังขาดของทางจังหวัดที่ยังไม่ออกต้อง
ให้ออกให้ครบ อันที่สองต้องดูว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายบางประการ เช่นเราไม่ได้
พูดเรื่องของการเอาสัตว์ไปขั้นทะเบียนขึ้นทะเบียนก็เพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเมื่อ
ทิ้งจะต้องออกมารับผิดชอบด้วย รวมทั้งค าว่าสุนัขที่ในพ้ืนที่และไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
ตกลงใครเป็นเจ้าของกันแน่ แต่สุดท้ายก็คือท้องถิ่นนั้นเอง เราก็เลยแก้ออกมา แก้ก็
คือต้องเป็นการขึ้นทะเบียนสัตว์สองรายละเอียดทั้งหมดคือให้ท้องถิ่นไปออก
รายละเอียดเองว่าจะก าหนดสัตว์ประเภทไหนทั้งหมดเท่าไหร่ในการดูแล” 
 “ข้อจ ากัดก็คือของเราเป็นชุมชนเมืองและก็เวลาตั้งศูนย์เราอาจจะต้องตั้งไกล
จากที่อยู่ในเขตเรามันก็จะมีเรื่องการขนส่งเราก็มองไปถึงว่ามันก็จะมี พ.ร.บ.ในเรื่อง
ของการป้องกับการทารุณกรรมสัตว์อยู่หรือป่าวในการขนส่งสัตว์สะดวกสบายไหมใน
การขนส่งอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะมองว่าอาจจะเป็นการทารุณกรรมคือในส่วนของการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ก็คืออาจจะขนย้ายสัตว์สัตว์มีน้ ากินมีอาหารแต่ในส่วนของเรา มัน
เป็นจรจัดเราต้องเข้าในค าว่าจรจัดก่อนคือเราไม่สามารถอุ้มเค้าขึ้นรถโดยไม่สลบได้
ส่วนในเราต้องท าให้เค้าสลบก่อนแล้วค่อยน าขึ้นรถมา” 

  ในมิติการจัดการสุนัขจรจัดของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยภาครัฐด าเนินการนั้น ก็
จะมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานใกล้เคียงกันโดยประเด็นหลักจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการ
บริหารจัดการสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ซึ่งเอกชนต้องขอรับการ
สนับสนุนจากประชาชนทั่วไปเพ่ือระดมทุนมาใช้ในการบริหารจัดการ อีกประการสถานสงเคราะห์
สุนัขจรจัดของภาคเอกชนนั้น ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีความช่วยเหลือใด ๆ 
จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังน าสุนัขที่ภาครัฐจับได้ มาส่งมอบให้เป็นภาระของเอกชน
อีกด้วย 

                                           
 29 พูลศรี มีเครือ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลเมืองท่าโขลง, 30 เมษายน 2561. 

Ref. code: 25605903011061BJI



60 

“ปัญหาของการจัดการบ้านพักสี่ขาของป้า ก็ไม่มีอะไรนอกจากตอนนี้ยังไม่มี
ความม่ันคงด้านเงินดูแลศูนย์ นอกจากหน่วยงานรัฐจะไม่เข้ามาดูแล ไม่สนับสนุน 
ไม่ช่วยเหลือ แล้วกรมปศุสัตว์ยังจะเอาหมามาให้ป้าอีกทีละเป็นร้อยตัว รายจ่าย
ต่อเดือนมากกว่า ห้าแสนบาท ซึ่งเงินทุกบาทป้าก็ได้รับมาจากคนรักหมาทั่วไป 
ไม่มีการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานรัฐ การจัดตั้งศูนย์นี้ก็ไม่มีใครสนับสนุน  
ป้าดิ้นรนขอรับบริจาค จากคนรักหมาก็ช่วย พาพวกสุนัขให้อยู่รอดแล้วจัดระบบ
การด าเนินงานเองให้เป็นระบบสัดส่วน ถามถึงศักยภาพของป้าในตอนนี้ก็ยังพอ
ด าเนินการไปได้ แต่ส่วนส าคัญที่สุดคืองบประมาณที่ต้องขอรับบริจาคเพียงอย่าง
เดียว ภาครัฐไม่เคยให้การสนับสนุน”30 

 4.1.9 ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ หรือภาคเอกชนอื่น ๆ 
  การด าเนินงานด้านการจัดการสุนัขจรจัด มีความเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลาย
ภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาดูแลปัญหานี้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็น
ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ดังนั้น การประสานงานบูรณาการร่วมมือ
กันระหว่างส่วนราชการรวมไปถึงภาคเอกชน จึงเป็นการด าเนินการร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หากแต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ อาจให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหายังไม่มากพอ  
จึงอาจท าให้เป็นปัญหาขึ้นอย่างในปัจจุบัน 
  ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก าหนดระเบียบกฎหมาย และแนวทางการ
ด าเนินงานให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ก็ได้มีการศึกษาประเด็นปัญหาและมีความพยายามที่จะ
ตรากฎหมายขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ และขอบเขตการประสานงานขึ้นเพ่ือให้การมีส่วน
ร่วมเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน 

“เราก ากับตามระเบียบกฎหมายแผ่นดิน และการที่ต้องดูกฎหมายนี้เราจึงจ าเป็น
จะต้องท างานร่วมกับทุกส่วนแม้กระทั่งองค์กรภาคประชาชน รัฐ เอกชน ภาค
ประชาชนท้องถิ่นต้องร่วมมือเราจึงถึงขั้นเป็นยุคแรกนะที่ตั้งคณะกรรมการของ 
สนช. ดูแลเรื่องสัตว์ถูกทอดทิ้งเป็นการเฉพาะ ซึ่งสุนัขและแมวเป็นส่วนหนึ่งที่ถูก
ก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยเหตุการณ์ตั้งคณะกรรมการเลยเชิญทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยราชการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่น NGO ร่วม

                                           
 30 จุติภรณ์  ปรีชาสุชาติ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านพักสี่ขาเพ่ือหมาจร, 30 
เมษายน 2561. 
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ทั้ง สนช. มาร่วมเป็นองค์ประกอบการจัดการเพ่ือดูปัญหาร่วมกันซึ่งก็ท ามาได้
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว”31 

  ในมิติการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้น าการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการ
สุนัขจรจัด รวมไปถึงต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนอยู่เสมอ เนื่องจากระเบียบกฎหมาย
ก าหนดไว้ ในการด าเนินงานอย่างเช่นการฉีดวัคซีนสุนัข ต้องประสานขอรับการอุดหนุน หรือขอจัดซื้อ
จากกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงการลงพ้ืนที่ส ารวจประชากรสุนัขในชุมชน ก็ต้องใช้เครือข่ายชุมชนในการ
ช่วยขับเคลื่อน 

“เทศบาลนครรังสิตเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนี้ค่อนข้างสูงเพราะมีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการนี้ เพราะในการแก้ไขปัญหานั้นเราต้องใช้หลาย
ภาคส่วน ต้องรณรงค์ให้รู้จักการเลี้ยงอย่างถูกวิธีหรือการเลี้ยงโดยรับผิดชอบก็
ต้องใช้ภาคประชาสังคมการรับบริจาคกับผู้มีจิตศรัทธา ช่วยดูแลเรื่องอาหารเรื่อง
ยากอันนี้ก็ต้องมีภาคสังคมและภาคเอกชนก็มีส่วนร่วม เราต้องมีการบูรณาการ
เนื่องจากอ านาจทางกฎหมายหรือในบางเรื่องเราขาดองค์ความรู้ เราก็ต้องมีทั้ง
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ซึ่ง
ในบ้างครั้งเราไม่มีสัตว์แพทย์เราก็ต้องไปใช้หน่วยงานอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยเข้าไป
ช่วยด าเนินการ”32 
 “ถ้าไม่ได้ภาคประชาชนมาช่วย ทาง อสม. ที่ดูแลแต่ละหมู่  ๆ มี อปพร. มี
อะไรต่าง ๆ ต้องให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เพราะในคลองสามมีประชากร
ประมาณสองแสนกว่าคน นายกฯต้องสร้างอาสาสมัครขึ้นมา อย่างเช่น
อาสาสมัครจราจร อย่างวินมอเตอร์ไซค์ อสม. อปพร. ลูกเสือชาวบ้าน ต้องข้ามา
ช่วยกันให้หมด เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนต้องช่วยกันทุกภาคส่วน”33 

  

                                           
 31 วัลลภ ตังคนานุรักษ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, รัฐสภาอาคาร 2, 2 พฤษภาคม 2561. 
 32 ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
 33 วีรศักดิ์ ฮาดดา, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 30 
เมษายน 2561. 
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 “เทศบาลต าบลระแหงท าประชาสัมพันธ์โดยเสมอ ผู้สูงอายุค่อนข้างมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา แม้แต่ต้นทางปัจจัยภายนอกมันอยู่ที่จิตส านึกประชาชนเรา
ได้ท ากระจายหน่วยงานกับสังคมสุนัขจรจัดจะได้ไม่เป็นปัญหาของสังคม
ท้องถิ่น”34 
 “ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันคือการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าภาค
หน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐมีหน่วยงานใดบ้างเช่นหน่วยงานควบคุมโรคหน่วยงาน
สาธารณะสุข และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับพลังยืนยัดมากที่สุดก็คือ
พลังประชาชนในการขับเคลื่อน” 35 

  ส่วนการด าเนินงานของภาคเอกชนนั้น ระดับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนนั้น
ค่อนข้างต่ าเนื่องจากการประสานงานกันในแต่ละครั้ง หมายถึงการเพ่ิมภาระในการดูแลสุนัขของสถาน
สงเคราะห์ของทางเอกชนเพ่ิมข้ึนไปด้วย การปฏิสัมพันธ์สร้างมิตรภาพอันดี หรือสร้างความคุ้นเคยกัน 
จะเป็นการล าบากใจที่จะปฏิเสธไม่รับสุนัขเข้าสถานสงเคราะห์ของเอกชนในอนาคต ดังนั้นภาคเอกชนที่
ด าเนินการในเรื่องนี้จึงไม่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหากับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นมากนัก 

“ในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือนั้น เอกชนยังไม่ค่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไร 
เอกชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าปัญหาเดือดร้อนมันเป็นส่วนของเขาโดยตรง เราก็จะ
อธิบายให้เค้าฟังว่า เราไม่สามารถก าจัดหรือท าลายสุนัขได้ แต่เราจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้โดยจะประสานกับวัดหรือสถานที่รับเลี้ยงตรงไหนแล้วคุณ
รับผิดชอบตรงนั้น เรายินดีที่จะส่งคนช่วยจับ”36 
 “การประสานงานกับภาครัฐนี่ป้าไม่เคยไปประสานอะไรเลยนอกจากที่เขา
จะเอาหมามาให้ป้า หน่วยงานหรือศูนย์อ่ืนก็ไม่มีการประสานจะมีก็ประสานงาน
กันแค่ในกลุ่มคนรักหมาที่จะให้ป้าไปช่วยเหลือ หรือเขามาช่วยเหลือป้าก็มีแค่
นั้น”37 

                                           
 34 ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง, 
30 เมษายน 2561. 

35 อุทัย แข็งข้อ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลนครรังสิต, 1 พฤษภาคม 2561. 
36 พูลศรี มีเครือ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, เทศบาลเมืองท่าโขลง, 30 เมษายน 2561. 

 37 จุติภรณ์  ปรีชาสุชาติ, สัมภาษณ์โดย ศรัณยู ภักดีวงษ์, บ้านพักสี่ขาเพ่ือหมาจร, 30 
เมษายน 2561. 
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  ในส่วนประเด็นของการมีส่วนร่วม แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นมีความเกี่ยวพัน
แตกต่างกันไป การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองกับส่วนราชการอ่ืน จะมีการติดต่อ
ประสานงานความร่วมมือเป็นไปในรูปแบบของการท าตามหน้าที่ของใครของมัน และเก่ียวข้องกันตาม
ระเบียบกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้มีภาพของการประสานร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
ต่างจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน หรือภาคประชาสังคมในท้องถิ่นซึ่ง
จะมีการช่วยกันท างานแบบร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด หรือ
ความไม่เป็นระเบียบในท้องถิ่นของตน โดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ประชาชน ชุมชนกลับให้ความเต็มใจ 
และให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างเต็มก าลัง ในส่วนของภาคเอกชนเองนั้น ก็ไม่มีการประสานงาน
กับหน่วยงานใด เพียงแต่จะมีการขอรับบริจาค จากกลุ่มคนรักสัตว์เพ่ือน ามาบริหารจัดการภายใน
สถานสงเคราะห์สุนัขเท่านั้น  

 
4.2 วิเคราะห์ผลการศึกษา 
 
 4.2.1 ทัศนคติ มุมมองเกี่ยวกับปัญหาสุขนัขจรจัด 
  ทัศนะมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดนั้น โดยภาพรวมมีความเห็นและมุมมอง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าสุนัขจรจัด เป็นสุนัขที่เกิดจากการปล่อยปะละเลยของมนุษย์ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบดูแลสุนัขที่ตัวเองเป็นเจ้าของ รวมไปถึงความสงสาร เมตตาตามอุปนิสัยของคนไทยที่
ในการเลี้ยงดู สงเคราะห์ สุนัขจรจัดตามข้างทาง แต่ไม่ได้รับเป็นเจ้าของท าให้สุนัขจรจัดที่ผลัดถิ่นมี
เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีแหล่งอาหาร และคนไทยมีจิตใจเมตตา ไม่สามารถก าจัดท าลายสุนัขได้ เพราะ
ขัดกับศีลธรรมอันดีของคนไทย ปัญหาสุนัขจรจัดนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็นปัญหาใกล้ตัวที่ถูก
มองข้ามและอยู่กับสังคมไทยมาช้านานมุมมองของกลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันและตอบรับกับแนวคิดการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 
 4.2.2 อ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุนัขจรจัด 
  ในมิติการบริหารจัดการด าเนินงานด้านการจัดการสุนัขจรจัดนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องจับสุนัขจรจัดนั้นตามอ านาจหน้าที่ และในสภาวะปกติไม่สามารถก าจัดสุนัข
นั้นให้ตายได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องกักกันสุนัขนั้นเป็นของกลาง เพ่ือรอให้
เจ้าของมารับคืนภายใน 30 วัน เมื่อครบก าหนดสุนัขของกลางนั้นจะตกเป็นทรัพย์ของราชการ  
ซึ่งในทางปฏิบัติ ส่วนราชการมีหน้าที่ 2 อย่างคือ 1. จ าหน่ายทรัพย์นั้นให้เป็นรายได้เข้าราชการและ 
2. เก็บดูแลรักษาทรัพย์ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของราชการ ในขณะที่เมื่อสุนัขตกเป็นทรัพย์แล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ าหน่ายสุนัขได้เนื่องจากขัดกับระเบียบแนวทางการปฏิบัติ และ
วัฒนธรรมของไทย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาสุนัขของกลาง โดย
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็น
เครื่องมือในการด าเนินการเพื่อจัดให้มีสถานที่กักกันสุนัขของกลางขึ้น เพ่ือมิให้ขัดต่อระเบียบกฎหมาย
และปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีระเบียบหรือแนวทางให้ปฏิบัติและเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่า
ด าเนินการใด ๆ ในศูนย์ดูแลนั้นก็ตาม 
 4.2.3 การจัดการสุนัขจรจัดของภาคเอกชน 
  สถานสงเคราะห์สัตว์ของบุคคลธรรมดาจ าเป็นต้องขอรับการขึ้นทะเบียนเป็น 
สถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งไม่
เพียงจะได้รับสิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในด้านความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การควบคุมปริมาณ และการป้องกัน
โรคระบาด หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจมีส่วนช่วยในการลดปัญหาความเดือดร้อน จากการถูก
ร้องเรียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงปัญหาความขัดแย้งอ่ืน ๆ ด้วย  
 4.2.4 ระดับความส าคัญของปัญหา และปัญหาของสุนัขจรจัดที่พบเห็น  
  ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพแล้วนั้น ก็จะให้ความส าคัญกับ
ปัญหาสุนัขจรจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขทันที แต่
มีการด าเนินการแก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถควบคุมจ านวนประชากรสุนัขใน
พ้ืนที่ได้อยู่บ้างพอสมควร เพราะปัญหานั้นอย่างที่กล่าวไปว่าเกิดจากคนที่ทอดทิ้งสุนัข จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ในขณะที่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคนรักสุนัขนั้น มอง
ว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องให้
ความส าคัญและเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน รวดเร็ว เพ่ือลดภาระในส่วน
ของเอกชนที่ทนกับการด าเนินงานของรัฐบาลไม่ได้ จนต้องออกมาด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่เอง 
  ในส่วนของภาคเอกชนที่มีใจรักสัตว์ก็จะให้ความส าคัญกับปัญหาอย่างมากที่สุด
และพยายามผลักดันให้ปัญหานี้เป็นเรื่องในระดับชาติที่รัฐบาลต้องให้ความส าคัญและเข้ามาแก้ไข
ปัญหา ส าหรับภาคเอกชนทั่วไปก็ให้ความส าคัญระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องหลักที่ต้องการให้ราชการเข้า
มาช่วยเหลือ หากไม่เกิดความเดือดร้อนกับตน หรือคนรอบข้าง เนื่องจากยังมีปัญหาด้านอ่ืนที่มองว่า
ส าคัญกว่า 
 4.2.5 บทบาทหน้าที่ ในการด าเนินการภารกิจ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสุนัขจรจัด 
  ส าหรับผู้ปฏิบัติอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คือ ตัวน าหลักในการ
ด าเนินงานลงมือท าเพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ บทบาทส าคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการ
ถ่ายโอนอ านาจ อัตราก าลังและงบประมาณ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้การด าเนินงานที่ถูกต้อง
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงาน
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ภารกิจในมิติของงานสาธารณสุข เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งมีทั้งการด าเนินงานในทั้ง
สุขภาพคน และสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่ขนานไปพร้อมกัน โดยด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย 
  ส่วนภาคเอกชน ก็มีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานจัดการ
ปัญหาสุนัขจัดจร แบ่งเบาภาระจากภาครัฐและช่วยเหลือเนื่องจากมีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการโดยไม่ติดขัดต่อกฎระเบียบด้านการเบิกจ่ายหรือบริหารจัดการ แต่มักติดขัดในด้านการหา
แหล่งทุน และการบริหารงบประมาณภายใน เนื่องจากไม่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการใดแต่มาจากการบริจาคของประชาชนที่มีใจรักสัตว์เอง 
 4.2.6 ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการปัญหา 
  ประเด็นด้านศักยภาพความพร้อมในการจัดการปัญหานั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมากเพียงพอก็มักจะให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่าง
จริงจัง และหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและระงับไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ รวมไปถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือภาครัฐในการการจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดนี้ ก็ให้
ความส าคัญและมีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างมาก 
  ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ที่งบประมาณมีไม่มากพอ ก็จะให้
ความส าคัญกับเรื่องจ าเป็นมิติอ่ืน ๆ ก่อน เพราะต้องบริหารจัดการวิธีการทางงบประมาณให้พร้อมต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ ประเด็นปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดจึงให้ความส าคัญน้อย หรือไม่ให้ความส าคัญเลย แต่ก็
ยังด าเนินการไปตามระเบียบกฎหมายอ านาจหน้าทีที่บังคับให้กระท าเป็นพ้ืนฐาน เช่น การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 4.2.7 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ในมิติการจัดการสุนัขจรจัดของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยภาครัฐด าเนินการนั้นก็จะ
มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานใกล้เคียงกันโดย ประเด็นหลักจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการ
บริหารจัดการสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ซึ่งเอกชนต้องขอรับการ
สนับสนุนจากประชาชนทั่วไปเพ่ือระดมทุนมาใช้ในการบริหารจัดการ อีกประการสถานสงเคราะห์
สุนัขจรจัดของภาคเอกชนนั้น ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีความช่วยเหลือใด ๆ 
จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังน าสุนัขที่ภาครัฐจับได้ มาส่งมอบให้เป็นภาระของเอกชน
อีกด้วย 
 4.2.8 ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ หรือภาคเอกชนอื่น ๆ 
  ในส่วนประเด็นของการมีส่วนร่วม แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นมีความเกี่ยวพัน
แตกต่างกันไป การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองกับส่วนราชการอ่ืน จะมีการติดต่อ
ประสานงานความร่วมมือเป็นไปในรูปแบบของการท าตามหน้าที่ของใครของมัน และเก่ียวข้องกันตาม
ระเบียบกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้มีภาพของการประสานร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
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ต่างจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน หรือภาคประชาสังคมในท้องถิ่นซึ่ง
จะมีการช่วยกันท างานแบบร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด หรือ
ความไม่เป็นระเบียบในท้องถิ่นของตน โดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ประชาชน ชุมชนกลับให้ความเต็มใจ 
และให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างเต็มก าลัง ในส่วนของภาคเอกชนเองนั้น ก็ไม่มีการประสานงาน
กับหน่วยงานใด เพียงแต่จะมีการขอรับบริจาค จากกลุ่มคนรักสัตว์เพ่ือน ามาบริหารจัดการภายใน
สถานสงเคราะห์สุนัขเท่านั้น  
 
4.3 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียทางเลือกนโยบายจากผลการศึกษา 
 
 4.3.1 แนวคิดทางเลือกนโยบายรวบภารกิจด้านการจัดการสุนัขจรจัดไว้ที่ส่วนกลาง 
  ข้อดีของการรวบอ านาจกลับคืนส่วนกลางให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการทั้ง
ระบบนั้น การด าเนินงานภายใต้การท างานของราชการส่วนกลางจะมีความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ 
และประหยัดงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจะมีอ านาจต่อรองราคา สามารถสั่งซื้อใน
ปริมาณที่มากท าให้ราคาถูกลง การปฏิบัติราชการสามารถด าเนินการอย่างตรงจุดไม่เกิดการทับซ้อน 
กรมปศุสัตว์เพียบเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน และมีหน่วยงานย่อยอยู่ในทุกจังหวัด 
หากเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ไม่เกิดการเก่ียงพ้ืนที่ด าเนินงาน 
  ข้อเสียของการรวบอ านาจด าเนินงานไว้ที่ส่วนกลางคือ เกิดการรวบศูนย์อ านาจ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลักการกระจายอ านาจ และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เพราะกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่คน
ในพ้ืนที่จึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง แนวทางการท างานของส่วนกลางไม่คล่องตัว
เหมือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน อัตราก าลังของกรมปศุสัตว์อาจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงงบประมาณในการด าเนินการของปศุสัตว์ที่มีจ ากัดอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการ 
 4.3.2 แนวคิดทางเลือกนโยบาย โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการทั้งระบบ 
  ข้อดีของการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทั้งระบบ
นั้น การด าเนินงานภายใต้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมีความคล่องตัว  
มีงบประมาณ และบุคลากร มีความยืดหยุ่นในการท างาน และเข้าใจบริบทของพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และประชาชนสามารถ
เข้าถึงง่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และเครือข่าย
ภาคประชาชน อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้การประสานงาน และการด าเนินงานนั้น
เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น และง่ายต่อการด าเนินงานมากกว่ากรมปศุสัตว์  
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  ข้อเสียของการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทั้งระบบ
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีศักยภาพในการด าเนินงานเหมือนกันทุกแห่ง แนวทางการ
ปฏิบัติมักเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินงาน 
การลงพ้ืนที่อาจมีความทับซ้อนในเรื่องของพ้ืนที่รับผิดชอบ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
พ้ืนที่ติดต่อกัน พื้นที่ช่วงรอยต่อเขตรับผิดชอบก็อาจมีปัญหาได้ ข้อจ ากัดส าคัญที่ได้ศึกษามาคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีพ้ืนที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง อัตราก าลังในส่วนของสัตวแพทย์เป็นต าแหน่งที่ขาดแคลนและไม่ได้มีกรอบอัตรานี้ 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายเป็นการเฉพาะในทุกท้องถิ่น 
 4.3.3 แนวคิดทางเลือกนโยบายส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการ (Outsource) 
  ข้อดีของการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินการส่วนราชการจะได้กลุ่ม
คนที่มีใจรักในการเลี้ยงสุนัขและให้การดูแลสุนัขอยู่แล้วเข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภาครัฐ
สามารถควบคุมกับกับดูแลได้ และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานอย่างมาก เนื่องจากเอกชนที่
เข้ามาด าเนินการนั้นไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรับอัตราก าลังจ้างคนมา
ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ กรณีเกิดปัญหาหรือข้อภิพากย์ต่าง ๆ เอกชนที่เข้ามาด าเนินการก็ต้อง
ชดใช้ไปตามข้อตกลงในสัญญา  
  ข้อเสียของการให้ภาคเอกชน เข้ามาด าเนินการ ภาครัฐอาจต้องใช้งบประมาณใน
การจัดจ้างจ านวนมาก ภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินการในตอนแรกอาจท าด้วยใจรักในการเลี้ยง แต่เมื่อ
เข้ามาด าเนินการนานไปอาจมองเป็นเรื่องของธุรกิจ ท าให้สุนัขขาดการดูแล  
 4.3.4 แนวคิดทางเลือกนโยบายกองทัพไทยเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
ในประเทศไทย 
  ข้อดีของการถ่ายโอนภารกิจให้กองทัพไทยด าเนินการทั้ งระบบนั้น การ
ด าเนินงานภายใต้การท างานกองทัพไทยค่อนข้างมีความคล่องตัว เป็นระบบแบบแผน กองทัพไทย มี
งบประมาณ และบุคลากร สถานที่ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูงในการท างาน ทั้งยังเข้าใจบริบท
ของพ้ืนที่เป็นอย่างดี เข้าถึงประชาชนง่าย และสามารถพัฒนาสุนัขให้กลับมารับใช้ประเทศชาติได้อีก
ด้วย  
  ข้อเสียของการถ่ายโอนภารกิจให้กองทัพไทยด าเนินการทั้งระบบคือ กองทัพมี
ข้อจ ากัดในภารกิจที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศชาติ การด าเนินงานใน
เรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งกองทัพยังเป็นหน่วยงานปิดยากต่อการตรวจสอบ ใน
บางครั้งประชาชนอาจไม่เข้าใจในบทบาทการด าเนินงานของกองทัพไทยในการจัดการสุนัขจรจัดนี้ 
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บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางปฏิบัต ิ

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสุนัขจรจัดมานั้น ผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุนัขจรจัด กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นทางเลือก
นโยบายตามวัตถุประสงค์ เป็นแนวคิดทางเลือกนโยบาย 4 ทางเลือกในบทที่ 1 และ วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสีย ในบทที่ 4 แล้วนั้น จึงสรุปการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุดจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติโดยน าข้อดีของทางเลือกนโยบายที่กล่าวมานั้น 
มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และปรับปรุงข้อเสียแต่ละทางเลือก เพ่ือสรุปเป็นของเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 
5.1 ข้อเสนอนโยบายจากผลการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ 
 

จากทางเลือกนโยบายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาจเป็น
โมเดลให้สารถด าเนินการได้ทั้งประเทศเนื่องจากปทุมธานีมีความหลากหลายในพื้นที่มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และก าลังเป็นโมเดลให้กับท้องถิ่นอ่ืน ๆ โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก และสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดของเอกชนในพ้ืนที่
หลายแห่ง 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุนัขจรจัดครอบคลุมทั้งจังหวัดปทุมธานีพบว่าทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด
ในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดนั้นการน าทางเลือกนโยบายทั้ง 4 ส่วนมาประสานกัน แบ่งไปตาม
ภารกิจหน้าที่ ซึ่งใช้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ (Outsource) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณในการบริหารจัดการมากพอ แต่ไม่สามารถจัดให้มีศูนย์พักพิงได้เนื่องจาก
ติดขัดปัญหาหลายประการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขาดศักยภาพ ไม่เข้าใจในประเด็นกฎหมาย 
และไม่น าการออกเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยสัตว์มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ทั้งยังขาด
แคลนอัตราก าลัง อย่างสัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการโดยตรงทางด้านนี้และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

ทางเลือกนโยบายส่วนราชการจัดซื้ อจัดจ้างให้ ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ
(Outsource) นั้นมีข้อดี ข้อเสีย หรือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกนโยบายอ่ืน คือ การด าเนินงานให้
ส่วนราชการสามารถ Outsource ภารกิจด้านจัดการสุนัขจรจัดออกไปนั้น ท าให้ข้อจ ากัดทางระเบียบ

Ref. code: 25605903011061BJI



69 

วิธีการปฏิบัติ ด้านวิธีการทางงบประมาณ การขาดแคลนอัตราก าลังเฉพาะทาง ข้อจ ากัดพ้ืนที่
ด าเนินการ และข้อจ ากัดทางทักษะเฉพาะด้านจบสิ้นไป เพราะหากจัดจ้างให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการนั้นก็จะต้องด าเนินการตามสัญญา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติ หรือ 
TOR ขึ้นเพ่ือให้เอกชนด าเนินการตามสัญญา ส่วนวิธีการด าเนินการนั้นเป็นเรื่องของเอกชนที่จะ
ด าเนินการซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอระบบราชการ 
ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ส่วนราชการอาจต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการจัดจ้างภาคเอกชนเข้า
มาด าเนินการ ส่วนราชการก็สามารถเปิดรับบริจาคจากกลุ่มคนรักสุนัข ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดจ้างเอกชนนั้นได้ 
 
5.2 แนวทางการปฏิบัติภายใต้แนวนโยบายแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 
 5.2.1 การด าเนินงาน ระยะที่ 1  
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ วประเทศ ผ่าน 4 สมาคมหลักเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ  
1. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 2. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
3. สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และ 4.สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หารือถึงแนวทางการด าเนินงาน แบบแผน และเสนอร่างระเบียบฯวิธีการปฏิบัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเข้าใจ และรับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสุนัข  
จรจัด โดยให้มีการจ้างภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ 
 5.2.2 การด าเนินงาน ระยะที่ 2  
  หลังจากประชุมหารือ และทูลเกล้าฯถวายลงนาม ประกาศบังคับใช้เป็น
พระราชบัญญัติแล้ว ให้กรมปศุสัตว์รับสมัครและรับขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดทั่วประเทศ 
พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ สถานที่และศักยภาพของแต่ละแห่งให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด พร้อมให้การรับรองสถานสงเคราะห์นั้น ๆ ทั่วทั้งประเทศ 
 5.2.3 การด าเนินงาน ระยะที่ 3  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด าเนินการตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา
การจัดการสุนัขจรจัดขึ้นเพ่ือเป็นสัญญาให้กับภาคเอกชนที่จะเข้ามารับด าเนินการ โดยตั้งงบประมาณ 
และข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเพ่ือตั้งงบประมาณจ้าง หรืออุดหนุนภาคเอกชนในด าเนินการด้านสุนัขจร
จัดทั้งระบบ 
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  โดยมีวิธีการด าเนินงานตามภารกิจแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
   ด้านการป้องกันและควบคุมโรค แยกภารกิจ เป็นการด าเนินการส ารวจ
ประชากรสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า รวมถึงการด าเนินงานกรณีเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการก าหนดแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการ
ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีน พร้อม
อุดหนุนงบประมาณ และวัคซีนต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า ในสภาวะปกติ หากเกิดเหตุโรคระบาดใน
สภาวะภัยพิบัติ โรคระบาดสัตว์ ให้เป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่จะระดมทรัพยากรและบุคลากร ลง
พ้ืนที่เพ่ือเข้าแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมงหลังพบโรคระบาดครั้งแรก 
  2. ภารกิจด้านการควบคุม และจัดการสุนัขจรจัด 
   ภารกิจด้านการควบคุมและจัดการสุนัขจรจัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่หลักในการส ารวจประชากรสุนัข ปูพรมพ้ืนที่ทั้งเขตรับผิดชอบเพื่อด าเนินการท าหมันสุนัขจรจัด
ในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายท าหมัน 100% เพ่ือตัดวงจรการขยายพันธ์ ไม่ให้มีจ านวนสุนัขจรจัดมาก
ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม 
   และมีหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์กักกันสุนัขจรจัด ขึ้นเพ่ือกักกันสุนัขที่ ได้รับการ
ร้องเรียนเนื่องจากก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อประชาชน หรือประชาชนร้อง
ขอให้ไปจับเมื่อตกเป็นสุนัขของกลาง ก็จัดจัดให้มีศูนย์กักกันสุนัขของกลางขึ้น หากไม่มีเจ้าของมา
แสดงตัว จ าเป็นต้องเลี้ยงดูในศูนย์พักพิง หรือสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือศูนย์ของเอกชนที่ได้ด าเนินการจัดจ้างไว้ต่อไป 
  3. ด้านการลงทะเบียนสุนัข 
   ภารกิจการขึ้นทะเบียนสุนัขมีเจ้าของให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเปิดศูนย์รับขึ้นทะเบียนสุนัขมีเจ้าของขึ้นเพ่ือเป็นการควบคุมจ านวน และทราบเมื่อสุนัข
ถูกทอดทิ้ง สามารถด าเนินการกับเจ้าของสุนัขนั้นได้ โดยต้องส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ เป็นส่วนกลาง
ฐานข้อมูล ออนไลน์ทั่วประเทศ เมื่อสุนัขย้ายถิ่นฐานก็สามารถเรียกดูจากฐานข้อมูลทะเบียนสุนัขได้ 
   กรณีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลงพื้นที่ส ารวจและ ขึ้น
ทะเบียนเป็นสุนัขภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการตามกระบวนการ
ด้านการจัดการสุนัขจรจัดต่อไป 
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  4. การด าเนินการด้านสถานสงค์เคราะห์สุนัขจรจัด 
   กรมประศุสัตว์มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สุนัขของเอกชนที่
ประสงค์จัดตั้งสถานสงเคราะห์สุนัขขึ้น โดยมีหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน และส ารวจความพร้อมก่อน
อนุญาต เพ่ือด าเนินการงานด้านการจัดการสุนัข ทั้งที่เป็นส่วนของ NGO และ ที่ต้องการด าเนินการ
กับภาครัฐ 
   การจัดจ้างภาคเอกชนให้เข้ามาด าเนินการด้านการจัดการสุนัขจรจัด จะ
ด าเนินการจัดจ้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เอกชนเข้ามาด าเนินการด้านการจัดให้มี
สถานที่เลี้ยงดูแลสุนัข อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการลงพ้ืนที่ ฉัดวัคซีน เนื่องจากภาคเอกชนมีความ
พร้อมทางศักยภาพ บุคลากรที่มากกว่า และยังมีความคล่องตัวในการด าเนินงานากกว่าทางราชการ 
เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านระเบียบเบิกจ่ายหลายประการ 
  5. ด้านการพัฒนาศักยภาพของสุนัขจรจัด 
   มิติการด าเนินงานการจัดการสุนัขท่ีสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าเรื่องส่งไปให้ กองทัพไทยที่มีหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการสุนัข เพ่ือรับสุนัขที่
สามารถพัฒนาได้ เข้ารับการฝึกเป็นสุนัขทหาร สุนัขต ารวจ หรือ ส่งกลับไปเป็นสุนัขเลี้ยงที่ฉลาดและ
มีความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อกิจการต ารวจ ทหาร เพ่ือสร้างคุณประโยชน์ต่อไป ไม่ใช่สุนัขที่เป็น
ภาระของราชการที่ต้องให้การเลี้ยงดูไปจนตาย แต่จะผลิตสุนัขจรจัดที่แสนรู้กลับสู่เจ้าของใหม่ หรือ
ส่วนราชการที่จ าเป็นต้องใช้ในอนาคต 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายศรัณยู ภักดีวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด 20 สิงหาคม 2533 
ต าแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ ช่วยราชการงาน

เลขานุการผู้บริหาร ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลนครรังสิต 

  
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2556 เจ้าพนักงานเทศกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

     พ.ศ. 2557 นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ  
     ช่วยราชการงานเลขานุการผู้บริหาร  
     ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      เทศบาลนครรังสิต 
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