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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันบทบาทของการเลี้ยงสัตว์ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตมนุษย์นิยมเลี้ยง
สัตว์เพียงเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ในลักษณะของการใช้ง าน แต่ ด้วยลักษณะสัง คมที่เปลี่ยนแปลงไป
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีขนาดครอบครัวเล็กลง ทาให้รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว ประกอบกับสังคมที่
มีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ให้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
เลี้ยงสัตว์จึงเปลี่ยนไปเป็นการเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงที่ใช้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาและผ่อนคลายทาง
อารมณ์ ความตึงเครีย ดได้เ ป็นอย่ างดี จนถึ ง ขนาดว่าในบางครอบครัว ให้ถือ ว่าเป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัวเลยทีเดียว สัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสุนัขและแมว เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่มี
ความน่ารัก ฉลาดแสนรู้ มีนิสัยซื่อสัตย์และรักเจ้าของ ส่งผลให้พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเปลี่ยนแปลงไป
จากสัตว์คู่กายยามล่าสัตว์เปลี่ยนเป็นยามเฝ้าบ้าน กลายเป็นเพื่อนรัก และเข้าสู่สถานะสัตว์ในเชิง
พาณิชย์ โดยปัจจุบันหากไม่นับรวมสุนัขที่มีการเพาะพันธ์จาหน่าย พบว่าข้อมูลทั่วประเทศมีฟาร์ม
เพาะพันธุ์สุนัขมากกว่า 500 ฟาร์ม จานวนสุนัขที่มีเจ้าของทั้งประเทศมีราว 5 ล้านตัว รองลงมาเป็น
แมวซึ่งมีอยู่ราว 1.5 ล้านตัวทั่วประเทศ (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด ,2552) ทั้งนี้ มีผลการวิจัย
ของคุณหมอพีท เวดเดอร์เบิร์น ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ชาวไอร์แลนด์ผู้มีชื่อเสียงลงไว้ในหนังสือพิมพ์ไอริช
อินดิเพนเด๊นท์ซึ่งพรรณนาถึงพลังแห่งการเยียวยารักษาของแมวและสุนัข โดยกล่าวว่า สัตว์เลี้ยงมี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพคนเราอย่างยิ่งจนน่าที่จะจัดไว้เป็นยาสาหรับหมอใช้เขียนใบสั่ง ให้แก่คนไข้
เนื่องมาจากพบหลักฐานว่าทั้งแมวและสุนัขให้ผลดีต่อการเยียวยารักษาที่ดีกว่ายาหลายๆขนานที่ใช้กัน
อยู่ทุกวันขณะนี้1
เมื่อสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากที่สุด จึงทาให้เกิดธุรกิจการ
จาหน่ายสุนัขและแมวขึ้นเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบธุรกิจต่างแข่งขันทางธุรกิจเพื่อมุ่งแต่เพียงหวังผล
กาไร แต่ไม่มีความรู้ ขาดความสนใจในสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare) ก่อนนาออกจาหน่าย
ส่ง ผลให้ สุนัข และแมวที่จะจาหน่ายแก่ผู้ ซื้อ มี สุขภาพไม่แข็ ง แรงสมบูรณ์ ติด เชื้อ หรื ออาจมีค วาม
บกพร่องตั้งแต่กาเนิดทางพันธุกรรมหรือจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ผลกระทบที่ตามมาและเป็น
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พงษ์เผ่า หอสถิตธรรม. "อันเกี่ยวกับความผูกพันของคน-สัตว์เลี้ยง และสุขภาพ
(About Human-Pet bond and Health !)," สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2559,
http://chiangmaichotanavet.blogspot.com/2009/12/blog-post.html.
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ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ เมื่อผู้ซื้อรับมอบสุนัขและแมวที่ตกลงซื้อ จากผู้ประกอบธุรกิจกลับพบ
อาการเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมว แต่เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด ก็จะได้รับการ
ปฏิเสธ โดยอ้างว่าความเจ็บป่วยบกพร่องดัง กล่าวเกิดขึ้น ภายหลัง ที่ซื้อไปและเกิ ดจากผู้ซื้อที่ดูแล
สัตว์เลี้ยงไม่ดีเอง
กรณีตัวอย่างของนายสืบพงษ์ สุวัติพานิช ผู้ที่ซื้อแมวจากผู้ประกอบธุร กิจร้านจาหน่าย
สัตว์เลี้ยงที่ตั้งอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรอันเป็นแหล่งขายสัตว์เลี้ยงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง โดยก่อนทาการ
ตกลงซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้คารับรองด้วยวาจาว่าแมวตัวที่ตกลงซื้อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มี
ประวัติการป่วย หรือติดเชื้อโรคแต่อย่างใด แต่ไ ม่มีใบรับรองสุขภาพหรือประวัติการทาวัคซีนมอบ
ให้ แก่ ผู้ซื้ อ หลั งจากตกลงซื้อ และรั บมอบแมวตั วดั ง กล่า วมาแล้ว ปรากฏว่า แมวมี อาการผิ ดปกติ
หลัง จากรับมอบมาได้เพียงวันเดียวเท่านั้น จึงได้รีบพาแมวไปรักษายัง คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์
หลายแห่ง ซึ่งทุกที่ต่างลงความเห็นว่าอาการเจ็บป่วยเป็นโรคและติดเชื้อโรคที่มีมาอยู่ก่อนจาหน่าย
ผู้ซื้อพยายามทาการรักษาทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตแมวอันเป็นที่รักไว้แต่ก็ไม่สามารถทาได้ ทั้งยังสูญเสีย
เงินในการรักษาไปเป็นจานวนมาก เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบก็กลับได้รับการปฏิเสธ
จนต้องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่ง ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแต่ก็ยังไม่
สามารถตกลงกันได้ จนสุดท้ายต้องดาเนินการฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดาที่ ผบ.6848/2554 ของศาล
แขวงนนทบุรี คดีดังกล่าวผู้ซื้อได้ฟ้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้เยียวยาค่าสัตว์เลี้ยงตามราคาที่ซื้อขาย
เป็นเงินจานวน 17,000 บาท ค่ารักษารวมค่าสัตวแพทย์เป็นเงินจานวน 3,285 บาท ค่าเสียหายอื่นๆ
ที่ผู้บริโภคต้องเสียไป 4,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินที่เรียกร้องให้ ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด
ทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 23,985 บาท แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้สามารถฟ้องคดี และเรียกค่าเสียหาย
แต่การเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายนั้น ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจและขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่า
ตกลงกันได้เพียงใด ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิในการการเรียกร้องไม่อาจเลือกหนทางการเยียวยาได้เอง ผล
ของคดีดังกล่าวทาได้เพียงการต่อรองประนีประนอมยอมความ ผู้ซื้อได้รับชดใช้เพียง 13,000 บาท2
ซึ่งหากไม่คานึงถึงค่าเสียหายอย่างอื่น ค่าเสียหายที่ได้ยังไม่เต็มตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงเสียด้วยซ้า
นอกจากนี้ กรณีของน.ส. ลฎาภา รัชตะอมรโชติ หรือที่รู้จักกันในนามของวงการบันเทิง
ว่า “เชอร์ รี่ สามโคก”ซึ่ง ได้ก ล่า วในเว็ ปไซด์ หนึ่ง และจากการให้ สัมภาษณ์ใ นรายการปากโป้ ง ซึ่ ง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2557 ว่าเธอต้องการซื้อสุนัขให้เป็นของขวัญกับเพื่อน จึงได้ทา
การซื้อสุนัขพันธุ์บีเกิ้ลจากร้านค้าแห่ง หนึ่ง ย่านจตุจักรชื่อ “Dog9Joe” ในราคา 8,000 บาท โดยที่
ตัดสินใจซื้อเพราะเห็นว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสภาพร้านเปิดเป็นห้อง
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นายสืบพงษ์ สุวัติพานิช กับ นายอดิเทพ สินรวม กับพวกรวม 3 คน, คาพิพากษา
คดีหมายเลขดาที่ ผบ.6848 (ศาลแขวงนนทบุรี 2554).
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แอร์จัด เป็นสั ดส่วนน่าเชื่ อว่ามี มาตรฐานระดับหนึ่ง ทั้ง ขณะตกลงท าการซื้อขายร้านค้าได้ รับรอง
การัน ตีว่า ถ้าภายในสามวันเกิดปั ญ หาสุนัขป่ วยให้รับ เงิน ค่าสุนั ขคืน ได้ทั นที และหากภายในหนึ่ ง
สัปดาห์หากสุนัขเกิดปัญหาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ซึ่งวันแรกที่ทาการรับมอบสุนัขมีอาการปกติดี แต่ใน
วันถัดมาสุนัขเริ่มผิดปกติและมีอาการชักจนต้องนาส่งโรงพยาบาลก่อนรอบแรก และได้ติดต่อกลับไปที่
ร้านจาหน่ายสุนัขดังกล่าวเพื่อให้รับผิดชอบแต่กลับได้รับการปฏิเสธ เธอได้พยายามพาไปทาการรักษา
หลายแห่งเพื่อรักษาชีวิตของสุนัขไว้ โดยค่ารักษาเพียงวันเดียวเกิดค่าใช้จ่ายเกือบ 10,000 บาท แต่ก็
ไม่สามารถยื้อชีวิตสุนัขตัวดังกล่าวได้ เธอกับเพื่อนเสียใจมากเพราะตั้งแต่รับมอบสุนัขมาแม้จะเพียง
5 วันเท่านั้น แต่เธอกับเพื่อนก็ผูกพันกับสุนัขตัวนั้นไปแล้ว3
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้ ซื้อในการซื้อขายสินค้าที่มีความชารุดบกพร่อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง บัญ ญัติอยู่ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
มาตรา 472 ถึงมาตรา 474 ตามหลักความรับผิดทางสัญญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้ให้ความคุ้ มครองแก่ผู้ซื้ออย่าง
เพียงพอ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้ภาระการพิสูจน์กลับตกที่ผู้ซื้อ หรือตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯมีการผลักภาระการพิสูจน์ไปที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่บท
บัง คับโดยเด็ดขาด ซึ่งการให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่ผู้ซื้อที่ต้องพิสูจน์ว่าความเจ็บป่วยบกพร่องของ
สัตว์เลี้ยงย่อมเป็นภาระที่ยากยิ่งสาหรับผู้ซื้อ เพราะความเจ็บป่วยบกพร่องนี้ ยากที่จะเห็นประจักษ์ได้
ง่ายแบบสินค้าทั่วไป ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสัตวแพทย์ในการวินิจฉัย และข้อมูลต่างๆของ
สัตว์เลี้ยงเป็นข้อเท็จจริงเฉพาะของฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น อีกทั้งกฎหมายยังขาดความชัดเจนของ
นิยามคาว่า “ชารุดบกพร่อง”จึงเกิดปัญ หาในการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ และการเยียวยาความ
เสียหายยังคงใช้บังคับแบบสินค้าทั่วไปที่ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกาหนดและยังมุ่งเยียวยาความเสียหาย
ที่คานึงถึงมูลค่าราคาสินค้าเป็นสาคัญ แต่สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มีผลต่อจิตใจ นอกจากต้องการการ
เยียวยาที่เป็นตัวเงินแล้วยังคงต้องคานึงด้วยว่าเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาความรู้สึกของผู้ซื้อแต่ละรายได้
ด้ ว ย นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศไทยยั ง ขาดมาตรการเชิ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาในการควบคุ ม
ผู้ประกอบธุรกิจให้มีการรับรองรับประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การดูแลและเอาใจใส่ในสัวสดิภาพ
ของสัตว์เลี้ยงที่จะจาหน่ายอันเป็นการป้องกันคุ้มครองผู้ซื้อที่ต้นเหตุ ซึ่ง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจถือเป็ น
ผู้ประกอบการจึงควรให้มีความรับผิดอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ
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ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึง มุ่ง เน้นการศึกษาหาแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาและเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายที่ สามารถให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างแท้จริงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อ
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวของประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อสุนัข
และแมวในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และการเยียวยาความ
เสียหายของผู้ซื้อที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของประเทศไทย
1.2.4 เพื่อเสนอแนะมาตรการ หรือ แนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขกฎหมายของ
ประเทศไทยที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สุ นั ข และแมว และให้ มี
มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันปัญหาที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงให้ปฏิบัติอย่าง
หนึ่ง อย่างใดอัน มีลักษณะเป็นการรับประกันสุขภาพของสุนัขและแมวก่อนนาออกจาหน่ายแก่ผู้ซื้อ
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุต่อไป
1.3 สมมุติฐานการศึกษา
ธุร กิ จ การซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นัข และแมวอยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ ของหลั ก
กฎหมายซื้อ ขายตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ และพระราชบั ญ ญัติคุ้ มครองผู้บริ โภคฯ
แต่กฎหมายไม่สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ เหตุจากสุนัขและแมวไม่ได้ถูกจาแนกจากทรัพย์สินจึงเกิด
ข้อขัดข้องของภาระการพิสูจน์ การเยียวยาบนหลักค่าเสียหายที่แท้จริง ซึ่งความไม่เป็นธรรมเหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไข โดยการใช้กฎหมายเฉพาะที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงมาตรการเชิงป้องกัน และการ
ยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงให้รับผิดอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสุ นัขและแมว เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ พระราชบัญ ญั ติวิธีพิ จารณาความคดี
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ผู้บริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2541 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
และรัฐนิวเจอร์ซีในประเทศสหรัฐอเมริกา

1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บั บ นี้ ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า แ ล ะ วิ จั ย ใ น เ ชิ ง เ อ ก ส า ร
(Documentary Research) ซึ่ง ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนัง สื อ บทความทางวิช าการ รายงานวิจั ย
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูล
ทางอิ เล็ กทรอนิก ส์ใ นเว็บ ไซด์ต่ างๆทั้ ง ของประเทศไทยและต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้ องกับ กฎหมาย
เฉพาะที่ใช้ คุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยง โดยรวบรวมและเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมแบบบรรยายโวหาร
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่สามารถใช้คุ้มครองซื้อสัตว์เลี้ยงได้อย่างแท้จริง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบถึงความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง
ซึ่งเป็นเหตุอันเป็นแหล่งที่มาของการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว
1.6.2 ทาให้ท ราบถึง มาตรการทางกฎหมายเกี่ย วกับ การคุ้ม ครองผู้ซื้ อสั ต ว์เ ลี้ ยงใน
ปัจจุบันของประเทศไทยและรัฐต่างๆที่มีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.6.3 ทาให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์
เลี้ยงของประเทศไทย
1.6.4 ท าให้ ท ราบถึ ง มาตรการการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมว
เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการนามาปรับปรุงกฎหมายที่สามารถเยียวยาผู้ซื้อได้อย่างแท้จริง
และให้มีมาตรการเชิงป้องกันปัญหาที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสุนัขและแมวให้เปิดเผยข้อมูล
สาคัญของสุนัขและแมว จัดให้มี การรับประกันการคุณภาพและสุขภาพของสุนัขและแมวที่จาหน่าย
รวมทั้งให้มีมาตรการทางกฎหมายกาหนดความรับผิด กรณีผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อนามาบัญญัติเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเป็นการเฉพาะของ
ประเทศไทยต่อไป

