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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ปญหาและความสําคัญของปญหา

กลาวไดวาสุนัขเปนสัตวที่ใกลชิดกับคนมากที่สุด คนสวนหนึ่งเลี้ยงสุนัขไวใชงานอาทิไว
เฝาบานปองกันโจรผูราย เลี้ยงไวลาสัตว เลี้ยงไวชวยในการตอนฝูงสัตว ชนเผาเอสกิโมใชสุนัขชวย
ในการลากรถเพื่อเดินทางไปในที่ตางๆ คนสวนหนึ่งเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อน เลี้ยงสุนัขไวดูเลน แตมี
คนสวนหนึ่งที่นิยมรับประทานเนื้อสุนัขเปนอาหาร วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขมีพบเห็นในหลาย
ประเทศอาทิ ประเทศจีน ,เกาหลีใต ,เวียดนาม ,ญี่ปุน ,ฟลิปปนส ,เม็กซิโกและประเทศไทย*
ในประเทศไทยคนจํานวนมากมองวา การรับประทานเนื้อสุนัขเปนเรื่องแปลกประหลาด
เพราะวาคนสวนใหญของประเทศไมรับประทานเนื้อสุนัขเปนอาหาร เมื่อนึกถึงการรับประทานเนื้อ
สุนัขคนสวนใหญของประเทศจะนึกถึงชาวทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพราะชาวทาแรมี
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขมาเปนเวลายาวนาน จนเปนที่รับรูของคนทั่วไปทั้งประเทศ คน
สกลนครมักจะถูกคนตางถิ่นถามประจําวา “เปนคนสกลฯกินหมาหรือเปลา?” เพราะคนตางถิ่น
จํานวนมากมักจะคิดวาถาเปนคนสกลนครตองรับประทานเนื้อสุนัข นอกจากนั้นคนจํานวนมาก
มักจะคิดวาวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขในประเทศไทยจะมีแคที่สกลนครเทานั้น
การบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขของชาวทาแร เปนที่สนใจของผูคนสวนหนึ่ง เมื่อขาว
คราวการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขของชาวทาแรเปนที่รับรูกัน สงผลใหมีคนจํานวนหนึ่งซึ่ง
อยูนอกชุมชนทาแรออกมาตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขของชาวทาแร เพราะพวก
เขามองว า สุ นัขไมใชสัตว ที่มีไวเ พื่อบริโภคเป น อาหาร** ดั ง นั้น พวกเขาจึง มองว า คนไมค วร
รับประทานเนื้อสุนัข ถึงแมวาจะถูกตอตานจากสังคมภายนอกแตนาสนใจวาอะไรทําใหธุรกิจคา
สุนัขของทาแรยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้จะคนหาคําตอบวาเหตุใดธุรกิจคาสุนัข
ของชุมชนทาแรยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน ทามกลางกระแสตอตาน

* ที่มา http://en.wikipedia.org/dog_meat
** ที่มา www.thaiaga.org

สํารวจเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2550
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1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา
1.
2.
3.
4.

1.3

ศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนทาแรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
ศึกษากระบวนการผลิต , กระบวนการคาสุนัขเพื่อบริโภค
ศึกษาวาธุรกิจคาสุนัขมีความสําคัญตอชุมชนทาแรมากนอยเพียงใด
ศึกษาความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภค

ขอบเขตของการศึกษา

จะมีขอบเขตที่การศึกษาประวัติความเปนมาของธุรกิจคาสุนัขของชุมชนทาแรจังหวัด
สกลนคร ศึกษาวาธุรกิจคาสุนัขมีพัฒนาการอยางไรนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน และศึกษาความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขที่ตางกัน

1.4

นิยามศัพท

กระบวนการผลิตเนื้อสุนัข หมายถึงขั้นตอนการผลิตเนื้อสุนัขตั้งแตขั้นตอนหาสุนัข นําสุนัข
มาชําแหละแยกชิ้นสวน
กระบวนการคาสุนัข หมายถึงการคาสุนัขทั้งที่แยกชิ้นสวนแลวทั้งในรูปเนื้อสดและเนื้อตาก
แหง หนัง อัณฑะ กระดูก หรือการคาสุนัขแบบเปนๆ เพื่อที่จะนําสุนัขไปชําแหละขายอีกทอดหนึ่ง
การบริโภค หมายถึงการใชประโยชนจากสินคา/สิ่งของดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
การชําแหละเนื้อสุนัข หมายถึง การนําสุนัขมาฆาแลวชําแหละแยกชิ้นสวนตางๆ เชนเนื้อ
สด เครื่องใน หนัง กระดูก
การหาสุนัขหรือการแลนสุนัข หมายถึง การนําเอาสิ่งของเครื่องใชบรรทุกใส
รถยนตไปตระเวนแลกเปลี่ยนสุนัขจากชาวบาน หรือใชเงินซื้อ หรือบางครั้งอาจไดมาฟรีๆ
ชุมชน หมายถึง คนกลุมหนึ่งที่มีที่อยูอาศัยในบริเวณที่มีอาณาเขตแนนอน มีความเปน
อันหนึ่ งอันเดียวกั นทางดานความรูสึกนึก คิดและการกระทํา กอใหเกิ ดความผูกพั นรวมกันซึ่ ง
แตกตางกับคนอื่นๆที่อยูภายนอกจํานวนมาก ที่มิไดถือตนวาเปนคนในทองถิ่นนั้นๆ

3

ความเชื่อ หมายถึง การตัดสินใจวาปรากฏการณ ความคิด การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
เปนความจริง
คานิยม หมายถึง สิ่งที่คนเรายึดถือประจําใจ ที่ใชชวยในการตัดสินใจเลือกกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่ง คานิยมเปนคุณคาบางอยางที่ผูคนในสังคมหนึ่งๆเห็นสมควรวาควรกระทํา
สัตวเลี้ยง คือสัตวท่ีมนุษยนํามาเลี้ยงใหอาหาร เพื่อไวใชงาน ไวเปนอาหาร ไวเปนเพื่อน
ไวดูเลน
สัตวเศรษฐกิจ หมายถึงสัตวที่คนนํามาเลี้ยงเพื่อไวใชประโยชนเชนไวใชงาน ไวบริโภค ไว
คาขาย

1.5

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

การศึกษานี้จะทําใหทราบความเปนมาของวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขของชาวทาแร ทําให
ทราบวาธุรกิจคาสุนัขเริ่มเมื่อใด ทําใหทราบพัฒนาการของธุรกิจคาสุนัขทาแรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ทําใหทราบวาธุรกิจคาสุนัขเพื่อบริโภคเปนอาหารนั้นมีความสําคัญตอชาวทาแรมากนอย
เพียงใด ทําใหทราบสาเหตุของปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไข เพื่อที่จะสามารถทําให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําหนดเปนนโยบายที่เกี่ยวกับธุรกิจคาสุนัขไดตอไป

1.6

ระเบียบวิธศี กึ ษาวิจัย
1.6.1 วิธีการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานในอดีตจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาความเปนไปของชุมชนและการดําเนินธุรกิจคาเนื้อสุนัขของชุมชนทาแร
โดยใชวิธีการศึกษาสังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมไปถึงสัมภาษณผูเกี่ยวของกับอาชีพคาเนื้อ
สุนัข และสัมภาษณทัศนคติของคนทั่วไปที่มีตอสุนัขและการบริโภคเนื้อสุนัข เพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูล
3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1. และขอ 2. มาวิเคราะหประมวลผล
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4. ประยุกตผลการศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางของขอสรุป ทีไ่ ดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลว
1.6.2 แหลงขอมูลและพื้นทีท่ ี่ใชในการศึกษา
1. ขอมูลที่ เ ปน เอกสารที่ เ กี่ ย วของไมวา จะเปน แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่ เ กี่ ย วกับ การ
บริโภคและการคาสุนัข จะทําการคนควาจากหนังสือ ,รายงานวิจัย , วิทยานิพนธ ,บทความใน
วารสาร /นิตยสาร/หนังสือพิมพ ,ขาวจากหนังสือพิมพ และคนควาจากอินเตอรเนต โดยแหลง
คนควาจะมีทั้งซื้อหนังสือ /วารสาร/ นิตสาร /หนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือคนควาใน
หองสมุดของสถาบันการศึกษาตอไปนี้
หองสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หองสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สวนขอมูลจากอินเตอรเนตจะทําการคนควาดวยเครื่องคอมพิวเตอรสว นตัวที่บา น
2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคคลตางๆทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับการคาสุนัข และ
บุคคลทั่วไปที่ตองการความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคและการคาสุนัข จะใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก โดยเครื่องมือในการสัมภาษณก็จะใช 1. สมุด 2. ปากกา 3. เครื่องบันทึกเสียง คําถามที่
ใชในการสัมภาษณจะเปนคําถามที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมากที่สุด และจะเปนคําถามเพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกที่สุดเทาที่จะทําได โดยบุคคลที่จะทําการขอสัมภาษณจะมีทั้งคนในพื้นที่ชุมชนทาแร
และนอกชุมชนทาแร แลวแตความเหมาะสม
3. ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการประกอบอาชีพคาเนื้อสุนัขของทาแรจะทําการศึกษาทั้ง
จากเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อง ศึ ก ษาจากการสั ง เกตุ ก ารณใ นพื้น ที่ จ ริง และศึ ก ษาจากเทป
โทรทัศน ที่เกี่ยวของกับการคาสุนัขของทาแร วาขั้นตอนในการประกอบอาชีพคาสุนัขมีอยางไร
บาง ทําอยางไรบาง
4. พื้นที่ในการศึกษาจะเนนที่ชุมชนทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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1.7

ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการศึกษา

วิทยานิพนธนี้แบงออกเปน 5 บทโดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
บทที่ 1 นําเสนอความสําคัญของปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจคาสุนัขของชุมชน
ทาแร วัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
บทที่ 2 จะเปนการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 นําเสนอภาพรวมของธุรกิจคาสุนัขของชุมชนทาแร พัฒนาการของธุรกิจคา
สุนัขของชุมชนทาแร ความสําคัญของธุรกิจคาสุนัขที่มีตอชุมชนทาแร อุปสรรคของการทําธุรกิจ
คาสุนัขของชุมชนทาแร
บทที่ 4 นําเสนอปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการคาสุนัขของชุมชนทาแร
ระหวางกลุมตอตาน กับกลุมนายทุนคาสุนัขทาแร
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน

ในการศึกษาเรื่องนี้จะใชแนวคิดทฤษฎีตางๆเพื่อมาอธิบาย/สนับสนุนการศึกษา
ประกอบดวย

ซึ่งจะ

1.
แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมการบริโภค เพือ่ อธิบายวาในสังคมมีความแตกตางกัน
ของวัฒนธรรมการบริโภค และเพื่ออธิบายวาวัฒนธรรมการบริโภคมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
อุปสงคที่มีตอสินคา และทําใหเกิดการผลิตสินคาจําหนายเพื่อตอบสนองอุปสงค
2. แนวคิดทฤษฎีความขัดแยงทางวัฒนธรรม เพื่ออธิบายวาในสังคมมีความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความแตกตางทางวัฒนธรรมนี้เองทีเ่ ปนสาเหตุของความขัดแยง

2.1

แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมการบริโภค
2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม

การศึกษาสังคมแตละสังคมนั้น ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองศึกษาวัฒนธรรมของแตละ
สังคมนัน้ ๆวาสังคมนัน้ มีวัฒนธรรมอยางไร ในการศึกษานี้จะเนนการศึกษาแบบประวัติศาสตรของ
ทองถิน่ ประวัติศาสตรทองถิ่น(Local History) จะแตกตางจากประวัติศาสตรแหงชาติ (National
History) ประวัติศาสตรทอ งถิ่นไมใชเปนแตเพียงสวนประกอบ แตเปนสิ่งสําคัญ การศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิน่ ก็คือการศึกษาประวัติศาสตรสังคมของชุมชนทองถิ่นนัน้ ๆ
(Local
Communities) จุดมุงหมายของการศึกษาประวัติศาสตรทองถิน่ ก็เพื่อจะไดมีความเขาใจอยาง
ใกลชิดและลึกซึ้งตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิน่ เปน
การศึกษาตัวตนทางสังคมที่มีจุดกําเนิดและพัฒนาการของตนเอง ทัง้ เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิน่ จะเปนการศึกษาหมูบานเพียงหมูเดียวเดียวหรือ
วัฒนธรรม
ชุมชนเดียว ประวัติศาสตรทองถิน่ จึงเปน “ประวัติศาสตรจุลภาค” (Micro-History) (สุเทพ สุนทร
เภสัช,2548:68-77)
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ในแต ล ะสั ง คมจะมี ป ระวั ติ ค วามเป น มา มี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น ไปตามลั ก ษณะ
ภูมิศาสตร ของแตละทองถิ่น ดังนั้นถาเราจะศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนใดชุมชนหนึ่งยอม
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมนั้น
มีหลายกระแส อาทิแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย แนวคิดการแพรกระจายของวัฒนธรรม
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดทฤษฎีตางๆเหลานี้ตางมีจุดดีจุดดอยแตกตางกันไป
แนวคิดหนึ่งอาจใชอธิบายวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งไดดี แตกลับใชแนวคิดเดียวกันนี้อธิบาย
วัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่งไมได วัฒนธรรมมีลักษณะเปนระบบ เปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่
หากแตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การทําความเขาใจวัฒนธรรมจึงควรมองอยางเปนพลวัต
(dynamic)ที่เคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง (แสงอรุณ กนกพงษชัย ,2548: 4) ความหมายของวัฒนธรรม
นั้นมีคนใหนิยามไวเปนจํานวนมากแตกตางกันไป เชน
สุพัตรา สุภาพ(2525) นิยามวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิง่ ทุก
อยาง อันเปนแบบแผนในความคิด และการกระทํา ที่แสดงออกถึงวิถชี ีวิตของมนุษย ในสังคมของ
กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึง่ มนุษยไดคิดสรางระเบียบกฎเกณฑวิธกี ารในการปฏิบัติ
การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ในการควบคุม
และใชประโยชนจากธรรมชาติ (สุพัตรา สุภาพ , 2525 :99 )
เอกวิทย ณ ถลางใหความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมหมายถึงประสบการณสั่งสม
ของมนุษย ทีส่ ืบทอดและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามเหตุปจจัย วัฒนธรรมเปนองครวมของทุกสิ่งทุก
อยางที่มนุษยสรางขึ้น อันเนื่องมาจากมนุษยมีความสัมพันธกับธรรมชาติ สัมพันธกับสิง่ ทีเ่ หนือ
ธรรมชาติและสัมพันธกับมุนษยเอง ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายเกือบจะหาที่สุดมิได
และยังเปลีย่ นแปลงตอไปไมหยุดยัง้ (อางจาก เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2541:23)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ(์ 2541) ใหความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมคือวิถีของ
การดําเนินชีวติ ของคนในสังคม ที่หลอหลอมขึ้นผานการปฏิสัมพันธ หรือไดรับถายทอดจากบริบท
แวดลอม เชนไดรับการถายทอดจากความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ กลายเปนแบบแผนในความคิดและการกระทําของคนใน
สังคมสวนใหญ ที่สาํ คัญวัฒนธรรมมีลกั ษณะเปนกลางสามารถนํามาซึ่งความเจริญงอกงามหรือ
ความเสื่อมแกสังคมได (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ,2541 : 23-24)
อมรา พงศาพิชญ(2537) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมคือสิง่ ที่มนุษย
สรางขึ้น กําหนดขึ้น ไมใชสิ่งทีม่ นุษยทาํ ตามสัญชาตญาณ อาจเปนการคิดคนประดิษฐสิ่งของ
เครื่องใช การผลิตสินคา อาหารการกิน หรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิด
ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน
วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยที่อยูบริเวณใกลเคียงกันใน
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สังคมเดียวกัน ทําความตกลงกันวาจะยึดระบบไหนดี พฤติกรรมใดบางที่จะถือเปนพฤติกรรมที่
ควรปฏิบัติและมีความหมายอยางไร แนวความคิดใดจึงเหมาะสม ขอตกลงเหลานีค้ ือการกําหนด
ความหมายใหกับสิง่ ตางๆในสังคม เพื่อวาสังคมจะไดเขาใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน หรือเรา
อาจเรียกระบบที่สมาชิกในสังคมจะไดเขาใจตรงกันและยึดระบบเดียวกันวา
ระบบสัญลักษณ
ดังนัน้ วัฒนธรรมก็คือระบบสัญลักษณในสังคมมนุษยทมี่ นุษยคิดสรางขึ้น เมื่อสรางขึ้นมาแลวจึง
สอนใหคนรุน หลังๆไดเรียนรูห รือนําไปปฏิบัติ
วัฒนธรรมจึงตองมีการเรียนรูและมีการถายทอด
เมื่อมนุษยเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
มนุษยก็รูวาอะไรคือขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
(อมรา พงศาพิชญ,2537 : 1-2 )
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในสังคม เราอาจจะแบงวัฒนธรรมออกไดเปน 2 ลักษณะ(งามพิศ
สัตยสงวน ,2543 : 53 )คือ
1.
วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ หมายถึงสวนของวัฒนธรรมที่จับตองสัมผัสได เพราะมันคือ
สิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่มีรปู ราง มีขนาดและน้ําหนักแตกตางกันไป
วัฒนธรรมทางวัตถุเปน
วิธีการตางๆทีม่ นุษยคิดขึ้นมาแลวสามารถสรางทําใหเห็นเปนรูปรางได เชนอาคารบานเรือน วัด
โบสถ เครื่องบิน รถยนต ยารักษาโรค อาหาร เปนตน
2.
วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ คือสวนของวัฒนธรรมที่จับตองสัมผัสไมได เพราะไมมี
รูปรางขนาด หรือน้ําหนัก แตมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมาก เชนภาษาพูด ระบบความเชื่อ คานิยม
โลกทัศน กิรยิ า มารยาทขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อ คานิยม เปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรม ซึง่ ความเชื่อ คือ การตัดสินใจวา
ปรากฏการณ ความคิด การกระทําอยางใดอยางหนึง่ เปนความจริง ความเชื่อนี้ถามีหลักฐาน
สนับสนุนหรือพิสูจนใหเห็นจริงไดดวยระเบียบวิธที างวิทยาศาสตรปญหาก็จะไมเกิดขึ้นเพราะทุก
คนจะเชื่อเหมือนกัน แตความเชื่อบางอยางแมจะเปนเรื่องเดียวกันก็อาจมีความเชื่อที่ตางกันได
เชนนิสัยใจคอของบุคคลซึ่งแตละคนอาจจะมีความเชื่อแตกตางกัน ความเชื่อเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
มนุษย เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคง มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ถามนุษยไมยอมเชื่ออะไรเลย และ
ตั้งขอสงสัยในทุกเรื่องจนกวาจะพิสจู นไดดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร จิตใจก็จะตึงเครียด ชีวิตก็
จะไมสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น ความเชื่อมีอิทธิพลตอความคิดเห็น ทัศนคติและการกระทํา
ของบุคคล การตัดสินใจในเรื่องตางๆจะเปนไปในทางที่สอดคลองกับความเชื่อที่มอี ยู ความเชือ่
เปนทีม่ าของแบบแผนพฤติกรรม ความเชือ่ ที่สําคัญของมนุษยคือความเชื่อทางศาสนา จริยธรรม
ศีลธรรม บาปบุญ อุดมการณ สวนคานิยม(Value) หมายถึงสิ่งที่คนเรายึดถือประจําใจ ที่ใชชว ยใน
การตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึง่ ตั้งแตเรือ่ งเล็กนอยที่สดุ เชนวันนีจ้ ะแตงตัวแบบไหน
ไปจนถึงเรื่องใหญๆ เชนอุดมคติ อุดมการณ ถามนุษยตองมีการตัดสินใจเลือกระหวางของตัง้ แต
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สองสิ่งขึ้นไป ก็ตองใชคานิยมเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจทัง้ สิ้น การใชคานิยมในการตัดสินใจ
จะเปนการทําใหเกิดอคติ และสิ่งที่เลือกมาดวยการใชคานิยมตัดสินไมจําเปนจะตองเปนสิ่งที่ดี
ที่สุดเสมอไป แตเปนสิ่งที่ตรงกับความพอใจความชอบของตัวเอง คานิยมที่วา จะมีทั้งคานิยมสวน
บุคคลหรือคานิยมของสังคม คนในสังคมเดียวกันหรือแมแตครอบครัวเดียวกันอาจจะมีคานิยม
ความเชื่อที่แตกตางกันไป แตโอกาสที่คนในสังคมเดียวกัน หรือครอบครัวเดียวกันจะมีระบบความ
เชื่อ คานิยมเหมือนกันจะมีมาก(เฌอมาลย ราชภัณฑารักษ ,2548:61)
แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่สําคัญมีสองแนวคิดคือ
1.
แนวคิดวิวฒ
ั นาการของมนุษย
2.
แนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรม
1.)

แนวคิดวิวฒ
ั นาการของมนุษย

แนวคิดนี้มองวาหลังจากสิง่ มีชีวิตไดผานขัน้ ตอนของวิวฒ
ั นการทางชีวภาพมาเปนมนุษย
แลวไดเกิดการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม แนวคิดวิวัฒนาการจะมองการเปลี่ยนแปลงเปน
แนวตั้งเปนเสนตรง โดยมองวาสังคมวิวัฒนาการจากรูปแบบของยุคหนึง่ ไปสูอกี รูปแบบหนึง่ ของ
ยุคตอไป ซึ่งเปนการมองที่แคบวาสังคมมนุษยววิ ัฒนาการในลักษณะขั้นบันได เหมือนกับวา
มนุษยชาติมีจดุ กําเนิดและขัน้ ตอนการพัฒนาเหมือนๆกัน นักวิชาการคนสําคัญของสํานักนี้ก็คอื
แนวคิดนี้ไดรับการ
Herbert Spenser ซึ่งไดนําเอาทฤษฎีวิวัฒนาการมาใชอธิบายสังคม
วิพากษวิจารณมาก
ตอมานักวิชาการรุนหลังๆไดปรับแนวคิดมาเปนแนวที่เนนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ทําใหแนวคิดวิวัฒนาการไดรับการยอมรับ
(อมรา พงศาพิชญ,2547: 8-10 และ ยศ สันตสมบัต,ิ 2544: 21-22)
2.)

แนวคิดการแพรกระจายของวัฒนธรรม

แนวคิดเรื่องการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนอีกแนวคิดหนึ่งนักคิดคนสําคัญคือ ฟรานซ
โบแอส (Franz Boas) โดยแนวคิดพืน้ ฐานของโบแอสในระยะแรกคือการปฏิเสธแนวคิดของสํานัก
วิวัฒนาการที่เชื่อวาสังคมมนุษยมีจุดกําเนิดรวมกันแตเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ไปสูรูปแบบตางๆตามสภาพแวดลอม โบแอสมองวาสังคมและวัฒนธรรมของคนอาจมีจุดเริ่มตนที่
เปนอิสระไมเกีย่ วกัน เขาไมเชื่อในความเปนหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ โบแอสเชือ่ วาการที่สงั คม
หลายๆสังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันเปนเพราะการแพรกระจายของวัฒนธรรม(cultural diffusion)
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จากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึง่ การยอมรับวัฒนธรรมใหมทาํ ใหสงั คมมีวฒ
ั นธรรมที่เหมือนกัน
ไดโดยไมจําเปนวาเปนเพราะมีจุดกําเนิดรวมกัน เมื่อผูค นในตางสังคมมีการติดตอกันก็จะเกิดการ
แพรกระจายของวัฒนธรรมจากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึง่ ได
(Boas,1966,อางถึงในอมรา
พงศาพิชญ ,2547:12)
อมรา พงศาพิชญ (2547) ไดใหขอสังเกตในเรื่องการแพรกระจายวัฒนธรรมและเขต
วัฒนธรรมดังนี้ (อมรา พงศาพิชญ,2547:14-15)
1.
สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่ง(culture complex) มีศูนยกลางอยูทจี่ ุดใดจุดหนึ่ง
และแพรกระจายออกไป ขยายอิทธิพลใหญขึ้น ๆ จนครอบคลุมพื้นที่ในวงกวาง ในลักษณะของ
แกนกลางวัฒนธรรม (culture core) และเขตวัฒนธรรม (culture area) ศูนยกลางของวัฒนธรรม
มีหลายศูนยกลาง และเมื่อตางฝายตางขยายอิทธิพลก็อาจะเกิดการแลกเปลี่ยนและยอมรับซึ่งกัน
และกันได
เมื่อใดที่อทิ ธิพลของศูนยกลางวัฒนธรรมออนแอหรือเขตวัฒนธรรมกวางขวางมาก
และวัฒนธรรมจากศูนยกลางแพรกระจายไปไดไมเต็มที่ ความเขมขนนอย จะพบวาลักษณะของ
วัฒนธรรมชายขอบ(marginal culture) อาจแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลาง ตัวอยางทีเ่ ห็น
ชัดเจนคือขอแตกตางระหวางวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร(วัฒนธรรมทองถิ่น)
2.
เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและรูปแบบ
วัฒนธรรมแตละชุดยอมมีเหตุผลของการเกิด และมีคุณคาสําหรับสังคมนัน้ ๆ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมในเชิงคุณคาหรือความเจริญกาวหนาในลักษณะใครดีกวากัน หรือใครกาวหนากวากัน
จึงเปนการไมเหมาะสม ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพัทธ(cultural relativism) วัฒนธรรม
แตละชุดมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสภาพสังคมของตน การเกิดวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตัวเปรียบเทียบกันไดยาก
3.
เมื่อวัฒนธรรมแพรกระจายจากศูนยกลาง (cultural diffusion) และไปมี
ปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมขางเคียงทีม่ ีอยูแลว(cultural interaction ) ยอมมีการเรียนรูและรับรูซึ่ง
กันและกัน ในระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหมชวั่ คราวที่เรียกวาการยืมวัฒนธรรม (cultural
borrowing) และตอมาจึงรับไวเปนของตน (cultural adoption) กระบวนการและปฏิสัมพันธทาง
วัฒนธรรมมีหลายลักษณะ ในกรณีทวี่ ัฒนธรรมมีคุณลักษณะใกลเคียงกันพอยอมรับซึ่งกันและกัน
ได ปฏิสัมพันธจะอยูในรูปสันติวิธี แตปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะของความขัดแยง
ถาวัฒนธรรมสองชุดมีความแตกตางกัน ไมสามารถปรับรับหรือยอมรับกัน และตางฝายตางไม
ยอมใหอีกฝายหนึ่งครอบงํา
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมนี้อาจมีผลทําใหเกิดกรณีพิพาทหรือ
กลายเปนสงครามได
กรณีของความขัดแยงเห็นไดชัดในความขัดแยงทางชาติพันธุห รือความ
ขัดแยงทางศาสนา ซึ่งเกี่ยวของกับอํานาจหรือการใชอํานาจ
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แนวคิดเรื่องการแพรกระจายทางวัฒนธรรมนี้ถูกวิพากษวิจารณวาจะวางสมมุติฐานวา
มนุษยสวนใหญในสังคมตางๆมักไมคอยมีความคิดสรางสรรค ไมรูจักคิดคนสิ่งใหม แตมักคอย
เลียนแบบผูอนื่ อยูเสมอ (ยศ สันตสมบัติ ,2544:25) วัฒนธรรมของสองสังคมที่เหมือนกันหรือ
คลายกันไมจําเปนวาจะมีจุดกําเนิดเดียวกัน เพราะคนทีอ่ ยูตางสังคมอาจจะสรางวัฒนธรรมขึ้นมา
เองและบังเอิญวาวัฒนธรรมนั้นเหมือนกันหรือคลายกับอีกสังคมหนึง่ ยกตัวอยางวัฒนธรรมการ
บริโภคเนื้อสุนขั ซึ่งจะพบวาวัฒนธรรมนีม้ ีใหพบเห็นทัว่ โลก ดังนัน้ วัฒนธรรมนี้จึงนาจะเกิดขึ้นเอง
ของคนในสังคมแตละประเทศนั้นๆ โดยไมไดรับวัฒนธรรมนี้จากที่อนื่ แตเราจะพบวาแนวคิดเรื่อง
การแพรกระจายทางวัฒนธรรมก็ยังสามารถอธิบายปรากฏการณของสังคมในปจจุบันได
การ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากก็เชนเรื่องของอาหารการกิน แตกอนอาหารฝรั่ง ,ญี่ปุน ,
เกาหลีจะมีแตในประเทศของตัวเองไมมีในประเทศไทย
แตปจจุบันเราสามารถหาอาหารฝรั่ง,
เกาหลี และอาหารญี่ปุนรับประทานไดอยางสะดวกสบายในประเทศไทย
สรุปไดวาเมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน การ
ใชวิถีชีวิตอาจจะแตกตางกันบาง ความคิดความอานอาจไมสอดคลองกัน และจะมีปญหาความ
ขัดแยงตามมา ฉะนัน้ เมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้นก็จาํ เปนจะตองมีระบบและระเบียบมากขึ้น ตองมี
การตกลงกันวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา ขอตกลงตางๆเกีย่ วกับวิถีชีวิต เกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับความคิดความเชื่อจึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย ซึง่ อาจเรียกรวมๆกันวาวัฒนธรรม
เมื่อวัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้น/กําหนดขึ้น
และไมใชระบบที่เกิดขึ้นโดย
ระบบสัญชาตญาณ ก็ยอมจะหมายความวาวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยจะตองเรียนรู และจะตองมี
การถายทอดวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรมที่เห็นไดชัดที่สุดก็คือการทีพ่ อแมสอนลูกวาอะไร
ควรทําอะไรไมควรทํา การถายทอดวัฒนธรรมก็คือการสอนใหคนรุน หลังรูถงึ ระบบสัญลักษณของ
สังคม ซึ่งไดเคยมีการตกลงกันไววาประกอบดวยอะไรบาง
เนื่องจากวาวัฒนธรรมคือระบบ
สัญลักษณ ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันวาจะใชรวมกัน มนุษยที่อยูคนละสังคมยอมจะมี
วัฒนธรรมที่ตา งกัน เพราะในเมื่อตางกลุมตางตกลงกันเอง ขอตกลงของแตละกลุมยอมไม
เหมือนกัน
อาจมีบางสวนที่คลายคลึงกันและบางสวนที่เหมือนกัน แตเมื่อรวมเปนระบบ
สัญลักษณแลวจะพบวาสังคมที่ตางกันจะมีวัฒนธรรมทีต่ างกัน
นอกจากมนุษยเราจะถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุน หนึง่ ไปยังคนอีกรุน หนึ่งแลว มนุษย
เราอาจจะรับวัฒนธรรมบางสวนจากสังคมขางเคียง หรือจากผูคนที่อพยพมาจากสังคมอืน่ ที่อยู
ไกลออกไป หรือรับจากการรับรูผานระบบการสื่อสารเชนจากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ แตทงั้ นี้
ยอมหมายความวาสวนของวัฒนธรรมที่รบั มาจากสังคมอื่นไมขัดกับคานิยมหลักของสังคม สวน
ของวัฒนธรรมของสังคมอืน่ ที่รับมาจะตองสอดคลองกับของเดิมทีม่ ีอยู และเมือ่ สอดคลองกันไดก็
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จะคอยๆรับกันไป และในทีส่ ุดก็จะแยกไมออกวาวัฒนธรรมสวนใดเปนของเดิม และวัฒนธรรมสวน
ใดมาจากสังคมอื่น การรับวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาในระยะแรกอาจจะเรียกไดวาเปนการยืม
วัฒนธรรม แตเมื่อนานๆเขาการยืมวัฒนธรรมก็จะการเปนการรับวัฒนธรรมอันเปนจุดเริ่มตนของ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การยืมและรับวัฒนธรรมจากสังคมอืน่ เปนผลมาจากการที่วฒ
ั นธรรม
แผกระจายออกไป
ฐานะของผูคนในสังคมก็อาจเปนตัวกําหนดคานิยม/วัฒนธรรม ซึ่งจะแตกตางกันไปตาม
ฐานะของแตละบุคคล คนรวยก็จะมีวฒ
ั นธรรมในแบบหนึ่ง คนยากจนก็จะมีวัฒนธรรมในรูปแบบ
หนึง่ วัฒนธรรมของคนรวยก็อยางเชน การมีบานหรูหราราคาแพง มีรถยนตราคาแพง สวมเสื้อผา/
เครื่องประดับราคาแพง รับประทานอาหารราคาแพง เปนตน วัฒนธรรมของคนจนก็คืออยูบ าน
หลังเล็กๆราคาถูก สวมใสเสื้อคาราคาถูก ไมมเี ครื่องประดับราคาแพงใส ไมสามารถทีจ่ ะซื้อหา
อาหารราคาแพงรับประทานได เปนตน
กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมหมายถึงทุกสิง่ ทุกอยางที่อยูร อบๆตัวเรา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่
มนุษยสรางขึน้ กําหนดขึ้น ไมใชสิ่งทีท่ ําเปนสัญชาตญาณ วัฒนธรรมเปนตัวควบคุมพฤติกรรมหรือ
ความคิด ตลอดจนวิธกี ารหรือระบบการทํางานของมนุษย วัฒนธรรมเปนระบบสัญลักษณที่มนุษย
คิดขึ้น แลวถายทอดใหคนตอไปนําไปปฏิบัติ วัฒนธรรมมีทั้งแบบเปนวัตถุ เชน อาคารบานเรือน
สิ่งของเครื่องใช และที่ไมใชวัตถุเชน ภาษา ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมมีลักษณะเปนระบบมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วัฒนธรรมสามารถแพรกระจายจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึง่
เมื่อสังคมที่ตางๆกันมีปฏิสัมพันธตอกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยสวนใหญคนที่อยูตางสังคมกัน
มักจะมีวัฒนธรรมที่ตางกัน แตวัฒนธรรมของสังคมที่ตางกันอาจจะเหมือนกันหรือคลายกันก็ได
แตไมจําเปนวาวัฒนธรรมทีเ่ หมือนกันหรือคลายกันจะมีจุดกําเนิดจากที่เดียวกัน หรือเกิดจากการ
รับวัฒนธรรมจากสังคมอื่น วัฒนธรรมที่เหมือนกันหรือคลายกันของสังคมที่ตางกันอาจจะเกิดขึ้น
เองในสังคมนัน้ ๆ
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2.1.2 วัฒนธรรมการบริโภค
ในสวนนี้จะกลาวถึงแนวคิดและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศิวรักษ ศิวารมย กลาววา สินคาบริโภคมีความสําคัญอีกนัยหนึ่งนอกจากประโยชนใชสอยแลวคือ
เปนสิ่งจรรโลงและสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรม สินคาคือสื่อผานการแสดงออกของมนุษย
คนเราประเมินคาวัฒนธรรมตางๆแตกตางกันไป และการกระทําตางๆของมนุษยที่สะทอนใหเห็น
วิถีชีตหรือมิตชิ ีวิตทางสังคมที่มีพนื้ ฐานทางชนชัน้ ของมนุษยก็แตกตางกันไป สินคาบริโภคจะรับใช
กฎเกณฑทางวัฒนธรรมของมนุษยอยางสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือสินคาชนิดหนึง่ จะทําใหสิ่ง
หนึง่ แตกตางจากอีกสิง่ หนึ่ง
เชนเสือ้ ผาจะทําใหเห็นความแตกตางระหวางเพศชาย-เพศหญิง
เพราะคนสองเพศแตงตัวไมเหมือนกัน หรือเสื้อผาแสดงออกถึงความเปนคนชัน้ สูง-ชั้นต่ํา เสื้อผาจึง
สื่อถึงคนเปนเจาของในแตละประเภท และกอใหเกิดการแบงแยก(discrimination)ทางเพศและชน
ชั้น สินคาบริโภคคือสิ่งที่ความหมายของวัฒนธรรมดํารงอยู ไมวาจะเปนเสื้อผา อาหาร รถยนต
ฯลฯ (ศิวรักษ ศิวารมย,อางถึงในสิรพิ ร สมบูรณบูรณะ,2538:7-15)
อธิคม โกมลวิทยาธร ไดแสดงความคิดเห็นในงานเขียนเรื่อง จากทุนนิยมสูบริโภคนิยม
โดยใชทฤษฎีของมารกซมาวิเคราะหวา ทุกสิ่งทุกอยางในสังคมทุนนิยมถูกทําใหเปนสินคา สําหรับ
มารกซแลวสินคาทุกประเภทมีมูลคาอยูสองชนิดคือ มูลคาการใช และมูลคาแลกเปลี่ยน มูลคาการ
ใชคือประโยชนใชสอยที่สนิ คานัน้ ๆมีตอมนุษย สวนมูลคาแลกเปลี่ยนหมายถึงมูลคาที่กาํ หนดจาก
ความตองการในการแลกเปลี่ยนโดยใชเงินเปนสื่อกลาง
และมูลคาแลกเปลี่ยนนี้อาจจะมีสวน
เกี่ยวของกับประโยชนใชสอยหรือไมเกี่ยวของก็ได* สังคมทุนนิยมนํามาซึง่ ความแปลกแยกและนี่
คือที่มาของจิตสํานึกใหมของผุคนที่ไมเคยปรากฎมากอนในประวัติศาสตร คือ อุดมการณแหงการ
บริโภค เนื้อหาของอุดมการณใหม ก็คือความพึงพอใจที่ไดมาจากการบริโภควัตถุคือเปนเพียง
ความรื่นรมยจากการไดเสพวัตถุ โดยอุดมการณการบริโภคนี้ ไดเขามายึดกุมจิตใจผูคนผานการ
โฆษณา เพื่อกระตุนนิสัยการบริโภค โดยมีเปาหมายคือเพื่อผลักดันใหคนวิ่งตามการบริโภคไมหยุด
หยอน ความสัมพันธระหวางบุคคลถูกตัดขาดออกจากกันอยางสิน้ เชิง เหลือแตความสัมพันธ
ระหวางสิง่ ของลวนๆ สิ่งเหลานี้คือวัฒนธรรมบริโภคนิยมนั่นเอง ในสังคมสมัยใหมหรือสังคมแหง
การบริโภคนั้นการบริโภคสินคาไมไดอยูที่ประโยชนใชสอย หรือความพึงพอใจเทานัน้ แตจะวาง
*ยกตัวอยางอากาศที่เราใชหายใจมีประโยชนใชสอยมากแตไมมีมูลคาในการแลกเปลี่ยน แตสินคาบางชนิดมีประโยชน
ในการใชสอยนอยมากเชน เครื่องประดับกลับถูกทําใหมีราคาแพงๆ
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อยูบนพื้นฐานของการสรางคุณคาและความหมายของวัตถุสิ่งของที่ถกู สรางขึ้นมาในสังคม ซึง่
ตั้งอยูบนตรรกะแหงความแตกตาง การบริโภคสินคาแบบนี้นนั้ จะเรียกวา การบริโภคเชิงสัญญะ
การเปลี่ยนมูลคาเชิงสัญลักษณจนกลายมาเปนมูลคาการใชสอยและมูลคาการแลกเปลี่ยนจน
หมดก็คือกระบวนการกลายเปนสมัยใหม* ยกตัวอยางเชนหนุมสาวชาวรัสเซียพรอมที่จะใหราคา
กางเกงยีนสยหี่ อ Levi’s สูงเปนพิเศษก็ไมใชเพราะประโยชนใชสอยของมัน แตการใสกางเกงยีนส
ยี่หอ Levi’s เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากคนอื่น เพราะมันเปนสัญญะที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนตะวันตกและความทันสมัย หรือการรับประทานแฮมเบเกอร Mcdonald ของคนไทย
ไมไดรับประทานเพื่อตอบสนองความหิวเทานั้น หากแตสัญญะของมันคือความเปนอารยธรรม
ตะวันตก การรับประทานแฮมเบเกอร Mcdonald จึงเปนการสะทอนคุณคาความเปนอารยธรรม
ตะวันตก
การหลงไหลอารยธรรมตะวันตกวาสูงสงเหนือกวาอารยธรรมอื่นๆนัน้ นัน้ ไมไดอยูบ น
พื้นฐานของสัจธรรม ความจริงและธรรมชาติ แตเปนสิง่ ทีถ่ ูกสรางขึ้นมาในกระบวนการเขาสูความ
เปนสมัยใหม ไมไดเปนสัจจะหรือความจริงแทแตอยางใด พิธีกรรมสมัยใหมนี้ไมไดสรางระบบแหง
การเสแสรงหลอกลวง และมายาภาพตางๆเพียงแค วัตถุ สินคา สุขภาพ รางกายมนุษยเทานัน้ แต
ยังรวมไปถึง การเมือง ศีลธรรม เศรษฐกิจ เรื่องเพศ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมในแงมุมตางๆ
(อธิคม โกมลวิทยาธร,อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ ,2538:16-29)

*การบริโภคแบบนี้เพื่อเปนการแสดงถึงความแตกตางทางฐานะและชนชั้น

เชนคนรวยจะตองอยูบานหลังใหญ

ขับ

รถยนตราคาแพง ทานอาหารภัตตาคารหรูหรา ใสเสื้อผา/เครื่องประดับราคาแพงๆเปนตน สิ่งเหลานี้เพื่อขับเนนฐานะใหดูแตกตาง
จากคนทั่วไป วัฒนธรรมแบบนี้จึงกอใหเกิดการเลียนแบบ คนทั่วไปที่ไมมีก็พยายามทีจ่ ะดิ้นรนแสวงหาเพื่อถีบตัวเองใหเปนที่
ยอมรับ จนบางครั้งคนจํานวนมากยอมที่จะบริโภคของปลอมเพื่อหลอกคนอื่น เชนกระเปาหลุยสวิตตองซึ่งคนรวยนิยมใชกันนั้นจะมี
ราคาแพงมาก มีราคาใบละหลายหมื่นบาทจนถึงหลักแสน คนที่จะซื้อหามาใชไดตองเปนคนรวย จึงมีคนหัวใสทําของเลียนแบบ
ออกมาขายซึ่งคุณภาพใชสอยไมตางกันมาก แตราคาของเลียนแบบแคใบละไมถึงพันบาท ปรากฎวาของเลียนแบบที่ปะยี่หอหลุยส
วิตตองขายดีมาก การเลียนแบบนี้เคยทําใหสินคายี่หอแบรนดเนมชื่อดังที่วางขายในประเทศไทยอยางทิมเบอรแลนดตองขาดทุน
จนครั้งหนึ่งถึงกับปดกิจการไป การใหความหมายตอสรรพสิ่งขาพเจาคิดวาไมจําเปนวาจะเปนเรื่องการบริโภคเทานั้น บางครั้ง
อาจจะเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมประเภทอื่นดวย เชนการประกอบอาชีพใครที่ทํางานอาชีพเกษตรกรรมถือวาต่ําตอย ไมทันสมัย หรือ
อยางเชนการใหความหมายตอสุนัข มีคนจํานวนหนึ่งใหความหมายสุนัขที่แตกตางจากเดิมวาสุนัขเปนเพื่อนของคน เปนสัตวเลี้ยง
ที่นารัก ที่คนควรเลี้ยงไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน สิ่งนี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการใหความหมายสุนัขแบบนี้เปนการแสดงออกถึงความมี
อารยะ/ทันสมัย ถาใครมองแตกตางจากนี้เปนการแสดงออกถึงความไมทนั สมัย ไมมีอารยะ วัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนก็
กําเนิดขึ้น ในราชสํานักของสหราชอาณาจักรเพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากคนทั่วไป หลังจากนั้นก็เกิดการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อน/ไวดูเลนไดแพรกระจายไปทั่วโลก ถาจะพูดในแงหนึ่งก็คือวัฒนธรรมหลายๆอยางของตะวันตก
ก็กลายเปนการแสดงถึงความมีอารยะ/ทันสมัยของคนทัว่ โลก ซึ่งรวมถึงคนในประเทศไทย ที่มีคนจํานวนมากมักจะเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตก เพราะวาวัฒนธรรมตะวันตกแสดงใหเห็นถึงความมีอารยะ/ทันสมัย
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ตอกรณีการบริโภคเพื่อสรางความแตกตางหรือสรางเอกลักษณตัวตนนี้ Michelle Craig
McDonald และ Steven Topik (2006) กลาววาวัฒนธรรมการบริโภคสินคา /วัฒนธรรมบริโภค
อาหารไดสรางเอกลักษณของชาติ หรือสรางวัฒนธรรมการบริโภคประจําชาติขึ้นมา เชนวัฒนธรรม
การบริโภคกาแฟของคนอเมริกัน เบียรของคนเยอรมัน ไวนของคนฝรั่งเศส ชาของคนอังกฤษหรือ
คนจีน เปนตน การดื่มกาแฟจึงเปนอารยธรรมของคนอเมริกัน กาแฟจึงเปนสินคาที่สําคัญใน
ประวัติศาสตร และ การพัฒนาสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Michelle Craig McDonald และ
Steven Topik,2006)
วัฒนา สุกณ
ั ศีล(2544) ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจางในชุมชน
ชนบททําความเขาใจชีวิตความเปนอยู พลวัตและการปรับเปลี่ยนของชาวบานและวัฒนธรรมของ
ชุมชนคนไทยบนพืน้ ทีช่ ายแดนในภาคใต
โดยมุงใหความสนใจไปที่ปรากฎการณที่เรียกกันวา
วัฒนธรรมบริโภคของกลุมชาวบานที่ทาํ งานรับจาง
ซึ่งมีฐานะเปนสวนหนึง่ ของกลุม สังคม
เครือขายความสัมพันธและชุมชน ขณะเดียวกันก็เปนมนุษยที่มีความรูสึกนึกคิด พยายามทําความ
เขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามดํารงชีวิตอยูในโลกนี้เชนเดียวกับคนอื่น ๆ เพื่อใหตัวเองดํารงอยูได
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษานี้ได
ชี้ใหเห็นวาแรงงานรับจางไมใชผูบริโภคที่ไรความรูสึกนึกคิด แตเปนคนที่รูจักเลือกใหความหมาย
ตีความ ใชประโยชนจากสิ่งที่บริโภคตามที่ตัวเองตองการ แตภายใตสภาพสังคมและชุมชนที่
ความสัมพันธเชิงอํานาจ โอกาสและขอจํากัดที่ไมเทาเทียมกันยังปรากฎและดํารงอยู กระบวนการ
สราง ตีความและใหความหมายวัฒนธรรมการบริโภคที่มีลักษณะซับซอนและปรากฎใหเห็นใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การลงทุนในภาคเกษตร การศึกษาการชวยเหลือกันและกัน การมีสว นรวมใน
พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน การครอบครองสิ่งของเครื่องใช การแขงขันในเชิงสัญลักษณวาท
กรรม การเปรียบเทียบ การใหความหมายและความสําคัญกับความทันสมัยหรือสังคมภายนอก
และความเปนชุมชนชนบท การศึกษายังชีใ้ หเห็นอีกดวยวา การพิจารณาความรูสกึ นึกคิดและการ
ใหความหมายวัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจางและชาวบานในฐานะเปนสวนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลง ไมเพียงแตจะทําใหเราเขาใจปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภค ปญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนความเขาใจและจุดยืน หรือทาทีที่ชาวบานมีตอกระแสการบริโภคสมัยใหมที่แทรก
แตยังทําใหเรารับรูถึงศักยภาพในการ
ซึมเขาไปในชีวิตความเปนอยูและในชุมชนเทานั้น
ปรับเปลี่ยนของชาวบาน
พลวัตวัฒนธรรมและชุมชนชนชทชายแดนในบริบทของการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึน้ ในพื้นที่และในสังคมวงกวางอีกดวย(วัฒนา สุกัณศีล
,2544)
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สวนจารุวรรณ ธรรมวัตร(2540) ไดวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน
เพื่อสํารวจสภาพการบริโภคอาหารของชาวอีสาน ศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นในการบริโภคอาหาร
ของชาวอีสาน ผลการศึกษาพบวาเดิมนัน้ สภาพการบริโภคอาหารของชาวอีสานในชนบทนั้นสวน
ใหญจะบริโภคอาหารตามที่หาไดตามธรรมชาติในทองถิ่นซึง่ ขึ้นอยูก บั ฤดูกาล ทั้งพืชผัก สัตว
แมลง ตางๆ สวนในเขตเมือง(ในเขตเทศบาล)ซึ่งจะเปนพืน้ ที่ของคนมีฐานะ/การศึกษาดีลักษณะ
การบริโภคจะไดรับอิทธิพลการบริโภคจากถิ่นอืน่ ผมผสานกับการบริโภคอาหารพื้นบาน แตใน
เวลาตอมา เมื่อชาวอีสานสวนหนึง่ ไดอพยพไปประกอบอาชีพชั่วคราว ในเขตชุมชนเมือง/เขต
อุตสาหกรรมก็เกิดการเลียนแบบการบริโภคของชาวเมือง ลักษณะเฉพาะถิน่ ในการบริโภคของ
ชาวอีสานนั้นประการทีห่ นึ่งการบริโภคมีบทบาททางสังคม
เปนกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน คนกับผี และคนกับพระ โดยมักจะแสดงพฤติกรรมการบริโภคในโอกาสพิเศษ
ตามประเพณีและงานมงคล
นอกจากนี้สงิ่ ทีน่ ํามาบริโภคในปจจุบันเปนสัญญลักษณะที่แสดง
สถานภาพทางสังคมของผูบริโภค อาหารที่ชาวอีสานนิยมบริโภคทีเ่ ปนเอกลักษณรวมคืออาหาร
ดิบ เชนการรับประทานอาหารทีท่ าํ จากเนื้อวัว ควาย ปลา ดิบๆ ซึง่ ที่มาที่ไปวาเหตุใดคนอีสานจึง
รับประทานอาหารดิบนี้ไมมีใครบอกได ทราบแตวาคนอีสานรับประทานอาหารดิบมานานแลว
(จารุวรรณ ธรรมวัตร ,2540)
ฉลาดชาย รมิตานนท และคณะ (2543) ไดทําการวิจัยวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคน
ชี้ใหเห็นวาความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติกับสังคม
เมืองหรือคนลานนา
วัฒนธรรมเปนความสัมพันธที่มีผลกระทบตอกัน อาหารการกินทีเ่ กิดขึ้นลวนแลวแตเปนปจจัยจาก
ธรรมชาติ ระบบนิเวศจะเปนตัวกําหนดพืชผักตามธรรมชาติ
แตขณะเดียวกันฤดูกาลก็เปน
ตัวกําหนดวัฒนธรรมการบริโภคดวย เชนในฤดูฝนคนเมืองจะทําอาหารอยางน้าํ พริกเห็ดหลม แต
ในหนาหนาวคนเมืองจะทําน้ําพริกออง สาเหตุเพราะน้ําพริกเห็ดหลมมีปริมาณไขมันเพียง 1.51
กรัมตอน้ําพริก 100 กรัม หรือใหพลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ แตน้ําพริกอองมีปริมาณไขมัน 9.46 กรัม
ตอน้ําพริก 100 กรัม หรือใหพลังงานถึง 123 กิโลแคลอรี่ การทีน่ ้ําพริกอองใหพลังงานสูงกวา
น้ําพริกเห็ดหลมคนเมืองจึงทานน้ําพริกอองหนาหนาว เพราะทําใหสคู วามหนาวเย็นได แตการ
ทานน้าํ พริกเห็ดหลมในหนาฝนเพราะน้าํ พริกเห็ดหลมใหพลังงานนอย ดังนัน้ การบริโภคอาหาร
ของคนเมืองจึงเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดีดวย (ฉลาดชาย รมิตานนท และคณะ ,2543)
อุบลศรี อรรถพันธและคณะ(2528) ไดทําการสํารวจวิจยั วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของ
คนใตสวนใหญพบวา คนใตจะรับประทานขาวเจาเปนอาหารหลัก สวนขาวเหนียวจะทําเปนขนม
หวานมากกวา อาหารของชาวใตเปนอาหารรสจัดคือ เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด ถาเปนแกงจะมีกะปเขม
และสีเหลืองจัด สีเหลืองจัดเกิดจากการใสขมิ้นผสมเครื่องแกง วัฒนธรรมการใชขมิ้นผสม
เครื่องแกงในอาหารถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะภาคใต เพื่อดับกลิน่ คาว นอกจากนัน้ คนใตสมัย
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หอนยังเชื่อวา ขมิน้ เปน “ยาแกยา” หรือ “พญายา” คือเชื่อวาจะทําใหบรรดาเวทมนตรคาถา หรือ
คุณไสยตางๆที่ผูอื่นกระทําเพื่อปองรายเสือ่ มสูญ (อุบลศรี อรรถพันธ และคณะ ,2528)
แปลงนาม (2549) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีกินเจ วาเปนประเพณีของคนจีน
ซึ่งจะเกี่ยวของกับความเชื่อที่มีตอศาสนา ในชวงเทศกาลกินเจนัน้ นอกจากจะทานอาหารเจแลวยัง
ตองรักษาศีลอุโบสถ* คือพยายามสํารวมอยูในศีลธรรมอันดีงามดวยการปฏิบัติธรรม ชําระกาย
วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์ เรียกวา “ถือศีลกินเจ”อาหารเจคืออาหารที่ไมปรุงดวยเนื้อสัตวยกเวนหอย
นางรม ผักที่นาํ มาปรุงเปนอาหารจะตองไมมีกลิน่ ฉุนเชนพวกกระเทียม กุยชาย เปนตน โดยให
เหตุผลวาผักทีม่ ีกลิ่นฉุนจะกระตุนกําหนัดราคะ ทําลายสุขภาพซึ่งเปนอุปสรรคแกการเจริญสมาธิ
การรับประทานอาหารเจตองรับประทานกอนเทีย่ ง หากรับประทานหลังเที่ยงไมถอื วาเปนการกิน
เจ อาหารเจตางจากอาหารมังสวิรัต เพราะอาหารมังสวิรัตไมไดมีขอหามวาจะตองรับประทานผัก
ชนิดไหนได บาง อยางไหนรับประทานไมได นอกจากนัน้ ไขไมใชอาหารเจ เพราะถือวาการ
รับประทานไขเปนการรับประทานเนื้อสัตวทางออม แตไขเปนอาหารมังสวิรัต (แปลงนาม, 2549)
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี (2541)ไดกลาวถึงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนจีนที่เกีย่ วกับ
อาหารที่เชื่อวาเปนยาบํารุงทางเพศวา กลุมคนที่ตองการยาบํารุงทางเพศนัน้ มักจะมีฐานะร่ํารวย
เปนชนชั้นสูงปกครองหรือชนชั้นปกครอง เพราะคนกลุม นี้ไมมีปญหาเรื่องปากทอง ทําใหมีเวลา
นึกถึงการมีชีวติ ที่ยืนยาว และตองการตักตวงความสุขทางเพศอยางเต็มที่ คนเหลานี้มักจะมี
ภรรยาหลายคน จึงตองการทั้งยาอายุวฒ
ั นะและยาบํารุงทางเพศควบคูกันไป ความรูทาง

* ศีลอุโบสถคือศีล 8 ซึ่งจะไดแก
1.เวนจากการฆาสัตว
2.เวนจากการลักทรัพย
3.เวนจากการเสพเมถุน
4.เวนจากการกลาวเท็จ
5. เวนจากการดื่มสุราเมรัย และน้ําเมา
6. เวนจากการทัดดอกไม ทเครื่องหอม
7.เวนจากการนอนบนที่สูง และที่นอนใหญ เวนจากการฟอนรําขับรอง และดูการละเลน
8.เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
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การแพทยในจีนนัน้ มักจะเริ่มในราชสํานักดังนัน้ ยาบํารุงทางเพศ และยาอายุวัฒนะก็จะเริ่มตนที่
ราชสํานัก สําหรับยาบํารุงทางเพศนัน้ ก็อาทิเชน อวัยวะเพศชาง ,เสือ, สุนัข เนื้อสุนขั ดํา อุงตีนหมี
กั๊บไกหรือตุกแกจีน มาน้าํ สมนุไพรตางๆ เปนตน ความเชื่อเหลานี้ไดรับการเลียนแบบจาก
ประชาชนทัว่ ไป (วันดี สันติวุฒิเมธี,2541)
กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมการบริโภคของผูคนจะแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่นหรือตาม
ลักษณะประวัติความเปนมา ซึ่งอาจขึน้ อยูก ับความเชื่อ คานิยมสวนบุคคล วัฒนธรรมการบริโภค
จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะสังคมมีการติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน กอใหเกิด
การรับ/แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภค เกิดการแพรกระจายของวัฒนธรรมการบริโภค ทําให
วัฒนธรรมของคนที่อยูหา งไกลกันมีลักษณะคลายกันหรือเหมือนกันได วัฒนธรรมการบริโภคที่
เหมือนกันไมจาํ เปนวาจะเกิดจากการเลียนแบบหรือเกิดจากการแพรกระจายของวัฒนธรรม แต
อาจเกิดจากการคิดขึ้นเองของคนในสังคมที่บังเอิญเหมือนกับอีกสังคมหนึง่
ในสังคมสมัยใหมการบริโภคสินคา/สิง่ ของไมไดอยูบนพืน้ ฐานของประโยชนใชสอย หรือ
ความพึงพอใจเทานัน้ แตอยูบนพื้นฐานของการสรางคุณคาและความหมายของวัตถุสิ่งของที่ถกู
ซึ่งตั้งอยูบนตรรกะแหงความแตกตาง
สรางขึ้นมาในสังคมอันเปนมูลคาเชิงสัญลักษณ
กระบวนการเปลี่ยนมูลคาเชิงสัญลักษณใหมาเปนมูลคาใชสอยและมูลคาแลกเปลี่ยนจนหมดก็คือ
กระบวนการกลายเปนสมัยใหม วัฒนธรรมบริโภคยังไดสรางความแตกตาง/เอกลักษณประจําชาติ
ขึ้น เชนวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟกลายเปนวัฒนธรรมของคนอเมริกัน วัฒนธรรมการบริโภค
เบียรกลายเปนวัฒนธรรมของคนเยอรมันนี
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2.1.3 วัฒนธรรมการบริโภคสุนัข
ในสวนนี้จะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคสุนัขซึ่งสวนใหญจะพบเห็นสอง
ลักษณะคือวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเพื่อเปนอาหาร และวัฒนธรรมบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อน/ดูเลน
(รวมทั้งการเลีย้ งไวใชงานเชนเฝาบานแตไมบริโภคเปนอาหาร)
1.วัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหาร สําหรับวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหารนั้นจะ
พบเห็นทั่วโลกแตจะแพรหลายในประเทศจีน เกาหลีใต เวียดนาม เม็กซิโก รวมทัง้ ประเทศไทยดวย
สุนัขเปนอาหารของคนจีนมานานแลว
ไดมีการบันทึกถึงอาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนขั ตั้งแตสมัย
ราชวงศโจว (Zhou dynasty,1122 BC-256 BC ) จากการสํารวจในสมัยราชวงศฮั่น (Han
Dynasty,206 BC- AD 220) พบวาในแตละปจะมีสนุ ัขถูกฆาเพื่อบริโภคมากถึง 300,000 ตัว*
อดุลย รัตนมัน่ เกษม (2542) กลาววาในสูตรตํารับยาจีนยังระบุวา เนื้อสุนัขมีรสเค็ม ออกฤทธิ์อนุ
บํารุงเสริมสรางรางกาย ชวยใหมามและกระเพาะอาหารอบอุน เพิ่มพลัง บํารุงเลือด บําบัด
อาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ (อดุลย รัตนมั่นเกษม, 2542) สวนโชติชว ง นาดอน(2546)
กลาวถึงการบริโภคเนื้อสุนัขในประเทศจีนวาการบริโภคเนื้อสุนัขมีอยางแพรหลายมากในประเทศ
จีน ราคาเนื้อสุนัขแพงกวาเนื้อหมู เนื้อวัว ในสังคมคนจีนใครที่สามารถซื้ออาหารทีท่ ําจากสุนัขได
(หมายถึงซื้อรับประทานปกติวิสัย)จะตองเปนคนฐานะดี เชนเกาเหลาเนื้อสุนัขจะแพงกวาบะหมี่
ทั่วไปถึง 6 เทา กลายเปนวาคนที่รับประทานเนื้อสุนัขเปนคนมีหนามีตาเสียอีก สุดยอดอาหารของ
คนจีนที่กวางเจา ยูนนาน คือเนื้อสุนัข(โชติชวง นาดอน,2546)
Young-Guen Ann(2000) กลาววาวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขแพรหลายอยางมากใน
ประเทศเกาหลีใต คนเกาหลีใตบริโภคเนื้อสุนัขมายาวนาน แตกอนเนื้อสุนัขถูกมองวาเปนยาบํารุง
สําหรับคนอายุมาก แตปจจุบันการรับประทานเนื้อสุนัขเปนแฟชัน่ มากขึ้น ความนิยมจึงแพรไปยัง
คนวัยหนุมสาว โดยนําเนือ้ สุนัขไปทํา คุกกี้ กวยเตี๋ยว ฮอทดอก หรือแมแตกิมจิ เขามองวาการ
บริโภคเนื้อสุนขั นาจะเพิ่มขึน้ เพราะเนื้อสุนัขมีคุณคาทางอาหารสูง คือมีแคลเซียมมากกวาเนื้อ
อื่นๆถึง 3 เทา เขาไดสํารวจคานิยมบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเกาหลีใต ผลการสํารวจพบวาในผูชาย
968 คน และผูหญิง 539 คน รวมทัง้ สิ้น 1,502 คน มีถงึ 83% ของคนเหลานี้ที่รับประทานเนื้อสุนัข

* ที่มาhttp://en.wikipedia.org/dog_meat
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91.9% ของผูชายที่สํารวจรับประทานเนื้อสุนัข 67.9% ของผูหญิงที่สาํ รวจรับประทานเนื้อสุนขั
ผูชาย 34.7% ของผูชายที่สาํ รวจกลาววาพวกเขาทําตามคนอื่นๆที่ไปรับประทานที่รา นอาหารทีท่ ํา
จากเนื้อสุนัข ในขณะที่ผหู ญิง 25.6% รับประทานตามสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆที่รับประทาน
เนื้อสุนัขที่บาน คนประมาณ 86.3% เห็นดวยกับการรับประทานเนื้อสุนัข คนสวนใหญมองวาการ
รับประทานเนือ้ สุนัขไมไดเปนเรื่องผิด เพราะเปนประเพณีการรับประทานของคนเกาหลี และเนือ้
สุนัขก็มีความอรอย เมืองที่คนนิยมรับประทานเนื้อสุนขั มากที่สุดก็คือ เมืองโบซินทาง ตามมา
ดวย แจงกอล ซูยุค และ มูคิม คนสวนใหญรับประทานเนื้อสุนัขสองถึงสามครัง้ ตอป คนสวน
ใหญเชื่อวาการรับประทานเนื้อสุนัขทําใหมีสุขภาพดีและกระปรี้กระเปรา เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
(Yong -Geun Ann,2000) เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขในประเทศเกาหลีใตนี้ ปยะพงษ
ผิวออนอดีตนักฟุตบอลศูนยหนาทีมชาติไทยชื่อดังไดใหสัมภาษณนิตยสาร 911 plus วา ขณะที่
เขาไปคาแขงกับทีม ลักกี้โกลสตารที่ประเทศเกาหลีใตนั้น เนื่องจากอากาศทีห่ นาวเหน็บเปน
อุปสรรคสําคัญมากในการฝกซอม จนเขารูสึกทอและคิดกลับเมืองไทย ตอนแรกเขาแทบไมไดลง
เลนเปนตัวจริง เพราะสภาพรางกายที่ไมฟต เนื่องจากไมคุนเคยกับสภาพอากาศทีห่ นาวเหน็บ
เมื่อ
จนมาวันหนึ่งเพื่อนรวมทีมชวนไปรับประทานขาวซึ่งมีเมนูอาหารทีท่ าํ จากเนื้อสุนัขดวย
รับประทานเขาไปแลวปยะพงษ รูสึกรางกายอบอุน สามารถฝกซอมสูกับอากาศที่หนาวจนน้าํ แทบ
เปนน้าํ แข็งไดสบาย ในตอนแรกรูสึกแปลกใจกับการปรับตัวของรางกาย จนมารูท หี ลังวาสาเหตุที่
รางกายเขาอบอุนขึ้นมาเพราะเนื้อสุนัขที่รบั ประทานเขาไปโดยไมรูตัวนั่นเอง หลังจากฝกซอมได
ปยะพงษก็สามารถปรับตัวเขากับทีมและไดลงเปนตัวจริง ซึ่งชวยยิงประตูคูแขงเปนวาเลนและตัว
เขาเองพาทีมควาแชมป และตัวเขาเองไดรางวัล 3 รางวัลรวดทัง้ นักเตะยอดเยี่ยม ผูผานประตูยอด
เยี่ยม และดาวซัลโว ปยะพงษบอกวาการรับประทานเนื้อสุนัขเปนเรื่องปกติของชาวเกาหลีใต
เพราะเปนประเทศที่มีอากาศหนาวมาก การไดรับประทานเนื้อสุนขั ทําใหรา งกายอบอุน (ปยะ
พงษ ผิวออน,2549 )
สวนที่ประเทศเวียดนามนั้นเมนูอาหารที่ทาํ จากจากเนื้อสุนัขเปนที่นยิ มอยางมากใน
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเนื้อสุนัขมีไขมันต่ําและเนื้อนุม ใหความอบอุนตอรางกาย ที่ถนน
Tayho ในฮานอยจะมีรานอาหาร “Thit Cho” อานออกเสียงภาษาไทยวา “ถิดจอ” เปนจํานวน
มาก ซึ่งเปนรานที่ขายเมนูเนื้อสุนัขอยางเดียว และเมนูอาหารจากเนื้อสุนัขไดรับความนิยม
มากกวาอาหารพื้นเมืองเวียดนามเสียอีก โดยจะเปนทีน่ ิยมในหมูวัยรุนผูชายและผูใ หญ ราคาตอ
จานขนาดเล็กอยูที่ประมาณ 200 บาท(ราคา เมื่อป พ.ศ. 2543) ซึ่งนับวาเปนราคาที่คอนขางจะ
แพงมาก เพราะฉะนัน้ จึงมีแตชนชัน้ กลาง หรือคนรวยที่จะสามารถหาเนื้อสุนัขรับประทานได
ถึงแมรานอาหาร “Thit Cho” จะมีจํานวนมาก แต Demand ก็ยงั สูงกวา Supply มาก แตก็จะ
พบวาวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเวียดนามจะพบเห็นในแถบเวียดนามตอนเหนือ ไม
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คอยพบในแถบเวียดนามใต
เจาของราน Thit Cho คนหนึ่งกลาววาปจจุบันอาหารที่ทําจาก
เนื้อสุนัขไดรับความนิยมมากกวาอาหารพืน้ เมืองเวียดนาม และเปนทีน่ ิยมในหมูวัยรุนชายและ
ผูใหญ เนื่องจากมีคนเวียดนามนิยมบริโภคเนื้อสุนัขมากขึ้นจนทําใหราคาสุนัขแพงขึ้นมากกวา 23 ปกอนหนาประมาณ 3 เทา คนที่บริโภคเนื้อสุนัขเชือ่ วาทําใหอายุยืน รางกายแข็งแรง ชวยเพิม่
พลังทางเพศ (ฺBangkok post,2000:4 )
เอมอร ไพใหล(2540) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการประกอบอาชีพคาสุนขั ชุมชนทาแร ตําบล
ทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาถึงประวัติความเปนมาของชุมชนทาแร จุดเริ่มตน
ของกระบวนการประกอบอาชีพคาสุนัข เอมอร บอกวาเริ่มจากมีชาวเวียดนามอพยพเขามาอาศัย
อยูในหมูบานทาแร การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวเวียดนามไดนําวัฒนธรรมการบริโภคเนือ้
สุนัขมาดวย โดยในตอนแรกเมื่อมีงานปใหมของชาวเวียดนาม หรือตรุษญวนก็ทําอาหารพิเศษคือ
ตุนสุนัขหรืออบสุนัข โดยเฉพาะสุนัขดํามาเลี้ยงพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นอง ปรากฏวาความ
นิยมไดเริ่มแพรหลายไปยังกลุมเพื่อนบาน ไมจํากัดเฉพาะชาวเวียดนามเทานั้น ดังนั้นในชุมชนทา
แรวัฒนธรรมการบริโภคเนือ้ สุนัขจึงเปนเรื่องปกติเพราะมีมาเปนรอยปแลว และไมจํากัดวาจะเปน
เทศกาลตรุษญวณเทานัน้ คนที่บริโภคเนื้อสุนัขเชื่อวาทําใหรางกายอบอุน แข็งแรง ชวยเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ (เอมอร ไพใหล,2540)
สิทธิพร ณ นครพนม (2537) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั และการคาเนื้อสุนัข
ของชาวทาแรวา วัฒนธรรมการบริโภคเนือ้ สุนัขนัน้ จะบอกวาเปนวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่สบื
ทอดกันมาก็คงจะไมผิด แตไมถูกนัก เพราะวาชาวลาวและชาวอีสานก็นิยมรับประทานเนื้อสุนขั
เหมือนกัน ดังคําพังเพยของชาวลาวสองฝง โขงที่วา “ยอดซิ้นแมนหมา ยอดปลาแมนเอี่ยน” คือ
ยอดแหงเนื้อคือเนื้อสุนัข ยอดแหงปลาคือปลาไหล ขณะที่ชาวจีน ชาวไทยลานนา และคนไทยภาค
กลางก็นยิ มบริโภคเนื้อสุนัข สิทธิพรบอกวาเนื้อสุนัขนั้นเปนอาหารชัน้ ยอดที่รัฐบาลจีนจะใชรับรอง
แขกบานแขกเมืองคนสําคัญ ซึ่งเรียกกันวาอาหารฮองเต
(สิทธิพร ณ นครพนม ,2537)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครไดทําการวิจัยสํารวจความคิดเห็นในการซื้อและขายเพื่อบริโภคเนื้อ
สุนัขในจังหวัดสกลนคร ป พ.ศ.2546
รายงานวิจัยฉบับนี้เกิดจากการวาจางของนายปานชัย
บวรรัตนปราณผูวาราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น โดยทําการสํารวจศึกษาความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางชาวทาแรจํานวน 500 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 62.8 บริโภค
เนื้อสุนัขเปนประจํา ประชาชนทาแรสวนใหญเห็นวาการรับประทานเนื้อสุนัขเปนเรือ่ งปกติธรรมดา
เพราะพวกเขารับประทานมาเปนเวลายาวนาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร,2546)
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กลาวโดยสรุปเดิมทีสุนัขเปนสัตวปา คนสมัยโบราณลาสัตวปาเปนอาหาร ซึง่ รวมทัง้ สุนัข
ดวย
ตอมาคนที่บริโภคสุนัขเปนอาหารสวนหนึง่ ไดใหคุณคา/ความหมายของเนื้อสุนัขวา ถา
บริโภคเนื้อสุนขั แลวจะทําใหรางกายแข็งแรง อบอุนตานทานความหนาวได ทําใหอายุยนื เปนยา
รักษาโรค ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เนื้อสุนัขเปนอาหารชั้นเลิศหรืออาหารฮองเต ผลของการ
สรางคุณคาความหมายกอใหเกิดกระแสความเชื่อ/คานิยมการบริโภคเนื้อสุนัขเกิดขึ้น ซึ่งกระแส
ความเชื่อ/คานิยมนี้สงผลใหราคาอาหารที่ทาํ จากเนื้อสุนัขในบางประเทศมีราคาแพงกวาอาหารที่
ทําจากเนื้อสัตวชนิดอืน่ ๆ ในสังคมประเทศจีน/เวียดนามอาหารที่ทาํ จากเนื้อสุนัขมีราคาแพงกวา
อาหารที่ทาํ จากเนื้อวัว, เนือ้ หมูมาก วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั ในประเทศจีนและประเทศ
เวียดนามจึงเปนวัฒนธรรมของคนรวยมีฐานะ ในสองประเทศนี้ไดเปลี่ยนมูลคาเชิงสัญลักษณจน
กลายมาเปนมูลคาใชสอย/มูลคาแลกเปลีย่ น ดังนัน้ วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั เปนอาหารของ
สองประเทศนีจ้ ึงเปนการแสดงออกถึงความทันสมัย คนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารจะ
มองสุนัขไมตางจากสัตวที่คนทัว่ ไปรับประทานเปนอาหาร คนสวนหนึง่ บริโภคสุนัขเปนอาหารเพื่อ
บําบัดความหิวของรางกาย แตการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารในปจจุบันสวนหนึง่ ก็คือการบริโภค
คุณคา/ความหมายของเนื้อสุนัขที่สรางขึ้นกําหนดขึ้น (ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ อาหารฮองเต
ทําใหรางกายอบอุนแข็งแรง อายุยนื สามารถรักษาโรคได ยอดแหงเนื้อ) ไมใชบริโภคเพื่อบําบัด
ความตองการของรางกายหรือเพื่อสนองความหิวเทานัน้
2.วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน ในสวนนี้จะเปนเอกสารแนวความคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขอีกแบบหนึง่ คือวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขที่ไมใชวัฒนธรรมการ
บริโภคสุนัขเปนอาหาร แตเปนวัฒนธรรมการบริโภคสุนขั อีกแบบหนึง่ คือวัฒนธรรมการบริโภคสุนัข
เพื่อความรื่นรมยจากการเสพดวยสายตา สัมผัส เลี้ยงดู เรียกวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขแบบนี้วา
“วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อน”
แตเดิมนั้นสุนขั เปนสัตวที่อาศัยอยูในปาหรือเปนสัตวปา ประมาณกันวาเมื่อราวๆ 15,000
ปมาแลวสุนัขไดถูกทําใหเปนสัตวบานโดยคนที่อาศัยอยูใ นประเทศจีน นอกจากนั้นสุนัขยังเปน
สัตวบานชนิดแรกๆในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะในจีน โดยสุนัขจะถูกมนุษยนํามาฝกเพื่อเพื่องาน
ตางๆ เชนเฝาบาน ,ชวยลาสัตว , ชวยในการเดินทาง(เชนชนเผาเอสกิโมในขัว้ โลกเหนือจะใชสุนขั
ลากรถในการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ) หลังจากนั้นสุนัขถูกทําใหกลายเปนสัตวเลี้ยงของมนุษย
ทั่วโลกที่ไมไดเลี้ยงไวทํางาน แตเลี้ยงไวเปนเพื่อน , เลี้ยงไวดูเลน จนกระทัง่ มีคําพูดที่วา “สุนัขคือ
เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย, man’s best friend” จุดเริ่มตนทีท่ ําใหสุนขั เปนสัตวเลี้ยงไวเปนเพื่อนจะ
เริ่มในราชสํานักของสหราชอาณาจักร ในยุคสมัย Renaissance โดยคนในราชสํานักของสหราช
อาณาจักรจะนิยมเลีย้ งสุนัขที่มีขนาดเล็กนารัก คนในราชสํานักของสหราชอาณาจักจะมอบสุนัขให
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เปนของขวัญแกกันในโอกาสตางๆ
หลังจากนั้นคานิยมนีก้ ็เผยแพรไปยังประชาชนทั่วไปจนถึง
ปจจุบัน* จะพบวาในสหราชอาณาจักรการนําสุนัขมาเลี้ยงไวเปนเพือ่ นจะเริ่มตนในสังคมของชน
ชั้นสูง คือในราชสํานัก นั่นยอมแสดงใหเห็นวาการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนก็เปนการแสดงออกถึง
ความแตกตางทางชนชัน้ เพือ่ แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากประชาชนทั่วๆไป วัฒนธรรมการ
เปนสิ่งแสดงออกถึงความมีอารยะ/ทันสมัย
เลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนจึงเปนวัฒนธรรมทางชนชัน้
หลังจากนั้นก็มีการเลียนแบบ จนกระทั่งวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนไดแพรหลายไปยัง
ประชาชนทัว่ ไป ยังไมมีหลักฐานวาวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพือ่ น/ไวดูเลนเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยเมื่อใด เปนไปไดวาวัฒนธรรมนี้เกิดจากคนชัน้ สูงของสังคมไทยที่รับวัฒนธรรมนี้มาจากสังคม
ประเทศอังกฤษ หรือจากคนอังกฤษที่เขามาทํางานในประเทศไทย แลววัฒนธรรมนี้ก็แพรกระจาย
ไปยังคนไทยในสังคมทั่วไป
นิธิ เอียวศรีวงศ(2546) ไดใหเหตุผลเกีย่ วกับการใหความหมายตอสัตวเลี้ยง(ที่เลีย้ งไวดู
เลน หรือไวเปนเพื่อน)วา สัตวที่ถกู เลี้ยงเปน “สัตวเลี้ยง” จริงๆคือไมมีประโยชนใชสอยอะไรเลยนั้น
เกิดขึ้นในสังคมที่พฒ
ั นาเปนสังคมเมืองเต็มที่แลวเทานัน้ และไมเกิดในสังคมเกษตรกรรม ใน
ความหมายของนิธิ สัตวเลีย้ งคือสัตวที่ไมมีประโยชนในทางอื่นใดเลย นอกจากเอาไวเลี้ยงเทานัน้
นิยามของสัตวเลี้ยง(ที่เลี้ยงไวดูเลน เปนเพื่อน)เปนนิยามใหม ก็ยอมไดรับความหมายใหมที่
แตกตางไปจากสัตวดวย ความหมายที่สาํ คัญคือ “เพื่อน” สัตวเลี้ยงเปนเพื่อนของเจาของ(นิธิ
เอียวศรีวงศ,2546:61-71)
บุญชู ไผปอง ใหความเห็นวาสุนัขเปนเพือ่ นที่ดที ี่สุดของคน สุนัขเปนสัตวที่ซื่อสัตยตอคน
มากที่สุด ดังนั้นคนจึงไมควรบริโภคเนื้อสุนัข (บุญชู ไผปอง , สัมภาษณ,1 เมษายน 2550) รัชดา
มณีวงศ มองวาสุนัขเปนสัตวทนี่ ารัก นาเอ็นดู เปนสัตวที่ตางจากหมู วัว ไก ที่เปนอาหารของคน
ทั่วไป แตก็ไมไดตอตานหรือรังเกียจคนที่บริโภคเนื้อสุนัข เพราะวาคนเราอาจจะเกิดในสังคมที่มี
ความแตกตางกัน (รัชดา มณีวงศ,สัมภาษณ,2 เมษายน 2550)

*ที่มา http:// en.wikipedia.org/dog
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กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนเลน ถือเปนวัฒนธรรมการบริโภคสุนัข
อีกแบบหนึง่ ทีแ่ ตกตางจากวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหาร ความหมายของสุนัขในมุมมอง
ของคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารคือมองสุนัขไมตางจากสัตวที่คนทั่วไปรับประทานเปน
อาหาร แตในมุมมองของคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนสัตวเลีย้ ง(ที่เลี้ยงไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน)
ุ คา/ความหมายใหมของสุนัขคือเพื่อนของ
จะมองสุนัขแตกตางจากสัตวทั่วไป คนกลุมหนึง่ ไดใหคณ
คน คุณคา/ความหมายใหมของสุนัขนีไ้ ดกลายเปนกระแสความทันสมัย แลวเกิดการเลียนแบบ
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ในประเทศไทยนั้นยังไมมีใครระบุไดแนชัดวาวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขไว
เปนเพื่อนนี้เกิดขึ้นเมื่อใด แตเนื่องจากวัฒนธรรมนี้เกิดขึน้ ที่สหราชอาณาจักร เปนไปไดวา
วัฒนธรรมนีน้ า จะมาจากชนชั้นสูงของสังคมไทยที่รับวัฒนธรรมนี้จากสหราชอาณาจักร

2.2

แนวคิดทฤษฎีความขัดแยงทางวัฒนธรรม

ในสังคมมีความแตกตางหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
ซึ่งความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมอาจจะเปนปจจัยสําคัญที่นาํ ไปสูความขัดแยง อมรา พงศาพิชญ (2547) กลาววา
โดยปรกติกลุม ชาติพนั ธที่มวี ัฒนธรรม ,ขนบธรรมเนียมประเพณี ,ความเชื่อ ,และภาษาพูดรวมกัน
มักจะไมมีความขัดแยงทางวัฒนธรรม ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะสังสรรค
ของวัฒนธรรมที่ตางกัน การปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมนี้เกิดจากการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ใดวัฒนธรรมหนึง่ หรือทั้งสองชุด ทั้งนี้อาจเกิดจาก
1.
การอพยพยายถิ่นของกลุมใดกลุมหนึ่ง เขามาสูอาณาบริเวณทีม่ ีกลุมชาติพันธ
หรือวัฒนธรรมอื่นอยูแลว
ถาอพยพยายถิ่นนี้ไมไดรับการยอมรับอยางเปนมิตรก็จะเกิดความ
ขัดแยงได
2.
การขยายดินแดนของกลุมใดกลุมหนึ่ง เพือ่ เสริมอาณาเขตของตน ซึง่ มีผลในการ
รุกรานกลุม ทีต่ ั้งถิ่นฐานเดิมอยูกอนแลว กลุมที่ขยายดินแดนมักจะเปนกลุมที่มีอํานาจมากกวา
กลุมทีถ่ ูกยึดดินแดน ดังนัน้ สามารถที่จะบีบบังคับใหกลุมคนที่ออนแอกวายอมรับวัฒนธรรมของ
กลุมอํานาจ
3.
นอกจากนี้ความขัดแยงทางวัฒนธรรมอาจจะเกิดจากการแพรกระจายวัฒนธรรม
โดยการสื่อสาร, ถายทอดผานสื่อมวลชน, ระบบการศึกษา และเทคโนโลยีตางๆ ไปยังสังคมที่อยู
หางไกลออกไป ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ (อมรา พงศาพิชญ,2547:21-22)
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Samuel P. Huntington(1993) ไดเสนอทฤษฎีความขัดแยงทางวัฒนธรรมในงานของเขา
เรื่อง The Clash of Civilizations ,Huntington ใหความเห็นวาหลังสงครามเย็นความขัดแยงที่
เกิดขึ้นทัว่ โลกจะเปนความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางของวัฒนธรรม/อารยธรรม โดยเฉพาะ
ความขัดแยงระหวางประเทศมุสลิมกับประเทศตะวันตกที่นาํ โดยสหรัฐอเมริกา ไมใชความขัดแยง
อันเนื่องมาจากอุดมการณหรือเศรษฐกิจอยางที่เคยเปนมา (Samuel P. Huntington ,1993)
Thorsten Sellin (1938) กลาววาในสังคมมีความแตกตางของคนหลายกลุม และมีความ
หลากหลายของวัฒนธรรม ซึง่ ความแตกตางและหลากหลายของวัฒนธรรมนําไปสูความขัดแยง
และการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ เกิดอาชญากรรม (Thorsten Sellin,1938) วิเชียร วิทยอุดม
(2549) แสดงความคิดเห็นในหนังสือเรื่อง พฤติกรรมองคกร วา ในสังคมปจจุบันมีสญ
ั ญาณความ
เสื่อมโทรมระหวางความสัมพันธของผูคนในสังคม ซึง่ มีปญหาอันเนื่องมจากความแตกตางทางเชือ้
ชาติ ชองวางระหวางเพศ กอใหเกิดความกลัวโดยไรซงึ่ เหตุผล เปนสัญญาณเตือนภัยวา ความ
(วิเชียร
วิทยอุดม
แตกตางทางดานวัฒนธรรมจะสงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมได
,2549:339) ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543) กลาววาความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้นในที่ตางๆของ
โลกยุคโลกาภิวัตน/โลกยุคหลังสงครามเย็น ตางมีองคประกอบรวมกันที่สาํ คัญประการหนึ่งนัน่ คือ
การปะทะประสานระหวางพลังและขนบธรรมเนียมจารีตแบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิง่ ศาสนา ชาติ
พันธุ ลัทธิชาตินิยม และความเปนชนบท กับกระแสสมัยใหม (ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร,2543:342343)
ฉันทนา บรรพศิริโชิต(2547) ไดกลาวถึง ความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม มักจะเปนความ
ขัดแยงที่พวั พันกับปญหาอัตวิสัย(subjectivity) ปญหาความขัดแยงอันเนื่องมาจากอัตวิสัยเกิด
มาจากความแตกตางของบุคคล ซึ่งมี ความแตกตางทางชนชัน้ ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ความแตกตางทางชาติพันธุ และความเปนมาทางประวัติศาสตรของสังคม เมื่อพิจารณาใหดีแลว
จะพบวาปญหาอัตวิสัยก็คือการยึดตัวเองและพวกเดียวกันเปนศูนยกลาง การมองเห็นตัวเองเปน
จุดศูนยกลางหรือเหนือกวาผูอื่นนัน้ แทจริงแลวเปนสิ่งทีก่ ําหนดขึ้นเองโดยมนุษย ไมไดเปนความ
แตกตางตามธรรมชาติ การเอาตัวเองเปนตัวตั้งเปนจุดศูนยกลาง มักจะเปนสาเหตุของความ
ขัดแยง(ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว,2547:55-59)
ลิขิต ธีรเวคิน(2526) กลาววาปญหาความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมสวนกลางและ
วัฒนธรรมทองถิน่ ของประเทศไทย อาจจะเนื่องมาจากรัฐไทยเปนรัฐที่รวมศูนยอํานาจการปกครอง
ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแตการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เพือ่ รับความเปลีย่ นแปลงของ
สังคม ที่ประเทศสยามในขณะนั้นกําลังเผชิญ โดยเปลี่ยนจากราชอาณาจักรสยามใหเปนรัฐชาติ
เพื่อใหเขากับสภาวะ การปกครองแบบรวมศูนยก็คือจะมีขาราชการกินเงินเดือนจากรัฐบาลกลาง
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ออกไปปกครอง เพื่อดึงเอาเมืองตางๆใหอยูภายใตอาํ นาจของเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ และรัฐ
แบบรวมศูนยก็พัฒนามาเรือ่ ยจนถึงปจจุบัน โดยทีท่ องถิน่ ไมไดมีโอกาสปกครองตนเอง อยางไรก็
ตามถึงแมปจจุบันทองถิน่ จะมีโอกาสในการปกครองตัวเองมากขึ้น แตก็ยังอยูภายใตอํานาจของ
รัฐจากสวนกลางอยูดี (ลิขิต ธีรเวคิน, 2526) สวน Anderson (1979) กลาววาความขัดแยง
ระหวางรัฐกับทองถิน่ ตางๆในประเทศไทยเกิดจากการไมยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของรัฐ และการบังคับใชวฒ
ั นธรรมจากสวนกลางกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนใน
ทองถิน่ ตางๆของประเทศไทย เพราะรัฐไทยไดพยายามสรางวัฒนธรรมไทยอันแสดงถึงเอกลักษณ
ไทยหรืออัตลักษณไทยเปนวัฒนธรรมหลักของประเทศชาติ เพื่อเปาหมายในการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ทําใหรัฐไทยมีความขัดแยงกับชนกลุมนอยที่มวี ฒ
ั นธรรมเปน
ของตนเอง และไมยอมรับวัฒนธรรมจากสวนกลาง (Benedict Anderson ,1979 ) กรณีความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมขาราชการกับวัฒนธรรมของชาวบาน(ทองถิน่ )นัน้
เธนศ อาภรณสุวรรณ (2549) ไดศึกษาถึงปญหาการแบงแยกดินแดนในพืน้ ที่รัฐปตตานี
เดิม
เขาบอกวาการใชวัฒนธรรมรัฐไปบีบบังคับวัฒนธรรมทองถิน่ เปนการใชความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม ซึง่ มักจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับทองถิ่นตามมา ยกตัวอยางกรณีรัฐบาล
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชนโยบายรัฐ-ชาตินิยม ในนาม “ลัทธิชาตินิยมไทย” ซึง่ เปน
ที่มาของนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแบบบีบบังคับ ที่ไมมหี รือมีนอยมากในการยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชุมชนทองถิน่ ตางๆ นโยบายสรางชาติของหลวง
พิบูลสงครามพุงเปาไปยังการปฏิรูปและสรางสรรคมิติทางวัฒนธรรมและสังคมดานตางๆ ของคน
ในประเทศเสียใหม
จอมพล ป. พิบูลสงครามกลาววา
“ในความพยายามที่จะสรางชาติใหมพี ื้นฐานอันมัน่ คงและคงทนนัน้ รัฐบาลจําเปนจะตอง
ทําการปฏิรูปและสรางสิง่ ใหมๆ ในดานตางๆของสังคม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดาน
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญเติบโตและความงดงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเจริญกาวหนา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และจริยธรรมของชาติ”
นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดสรางกฏ
ขอบังคับอยางเครงครัดในหลายๆดาน อาทิการแตงกาย การหามรับประทานหมากและพลู ผล
ของนโยบายนีส้ รางความไมพอใจใหแกชาวมุสลิมในภาคใตเปนอยางมาก คนมุสลิมถูกหามไมให
สวมหมวกแบบอิสลาม สวนผูหญิงก็ไมใชผาคลุมหัว อันเปนธรรมเนียมของคนมุสลิม ภาษามลายู
ก็หามใช ผูชายหามนุงโสรง และดวยนโยบายนี้เองทีท่ ําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับชาว
มุสลิมภาคใต
ประชาชนในพืน้ ที่ไดตอตานนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐจาก
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สวนกลางอยางมาก และผลของนโยบายนี้เองที่ทาํ ใหเกิดความรุนแรงตามมา
สุวรรณ,2549:69-79)

(เธนศ อาภรณ

Ng Hui Hui(2002) ไดนําเสนอปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภคสุนัข ระหวาง
กลุมนักอนุรักษสัตวตะวันตกกับชาวเกาหลีใต
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของเกาหลีเปนที่
ถกเถียงกันมานาน
เพราะที่ประเทศเกาหลีใตคานิยมในการบริโภคเนื้อสุนัขแพรหลายมาก
ผูบริโภคเนื้อสุนัขไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปจจุบนั
สงผลใหนักอนุรักษสัตวชาวตะวันตกไดออกมา
ตอตานวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเกาหลีใต โดยกลุมผูอนุรักษสัตวบอกวาการบริโภค
เนื้อสุนัขเปนการทารุณกรรมสัตว รวมไปถึงพวกเขามองวาสุนัขคือเพือ่ นมนุษยจงึ ผิดศีลธรรมหาก
ฆาเพื่อน โดยพวกเขาใหเหตุผลวา วัวถูกเลี้ยงเพื่อเปนอาหาร แตสุนขั ไมใช แตกลุมนักอนุรักษสตั ว
ก็ถูกตอบโตกลับไปวา ถาเชนนัน้ การบริโภคเนื้อสุนัขในเกาหลีถือวาไมผิด เนื่องจากคนเกาหลีไมได
มองวาสุนัขคือสัตวเลี้ยง(ที่เลี้ยงไวเปนเพือ่ น/ดูเลน) หากแตมองวาสุนัขสามารถรับประทานได พอ
มาถึงจุดนีก้ ลุม ผูตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขก็บอกวา ประเทศทีม่ ีอารยธรรมไมรับประทานเนื้อสุนัข
กัน ซึ่งชาวเกาหลีใตก็ตอบโตกลับไปวาถือเปนการดูถูกชนชาติกนั เพราะเหมือนพูดเปนนัยวาชาว
เกาหลีไมมีวฒ
ั นธรรม เพราะรับประทานเนื้อสุนัข ดวยเหตุที่ชาวตะวันตกตอตานการบริโภคเนื้อ
สุนัขของชาวเกาหลีใตนี้ยงิ่ ทําใหชาวเกาหลีใตหนั มาบริโภคเนื้อสุนัขเพิ่มขึ้นเปนการตอบโต ซึ่งคน
เกาหลีใตมองวาคนตะวันตกไมมีสิทธิที่จะมาวิพากษวจิ ารณวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
โดยมี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงชาติที่กรุงโซล(Soul National University)
ไดทําเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัข นัยวาเปนการกระทําตอบโตชาวตะวันตก ที่ “บังอาจ”
วิพากษวิจารณวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเกลาหลีใต
ซึ่งปรากฏวามีคนลงชื่อ
สนับสนุนกวา 11,000 คน (Ng Hui Hui,2002) วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขที่ตางกันกอใหเกิด
ความขัดแยงทางวัฒนธรรม
ความขัดแยงนี้เกิดจากการใหคุณคา/ความหมายของสุนัขตางกัน
ไปกลาวหาคนที่มี
สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนเพื่อน
วัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารวาการบริโภคเนื้อสุนัขไมดี ไมเหมาะสม กอใหเกิดการปะทะกัน
ทางวัฒนธรรม ซึง่ นํามาสูค วามขัดแยง
สรุปไดวาในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยมของตนเอง ที่อาจจะเหมือนหรือ
แตกตางจากสังคมอื่นๆ
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะกันระหวาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เมื่อผูคนที่อยูตางสังคมหรือตางวัฒนธรรมกันไมยอมรับวัฒนธรรมของ
คนในอีกสังคมหนึง่ และพยายามเปรียบเทียบวัฒนธรรมวาวัฒนธรรมของตัวเองดีกวาวัฒนธรรม
ของอีกสังคมหนึง่ หรือความขัดแยงทางวัฒนธรรมอาจจะเกิดจากกลุมคนที่มีอํานาจมากกวาใน
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สังคม
ไปบีบบังคับกลุมคนที่มีอาํ นาจนอยกวาทีม่ ีวัฒนธรรมแตกตางจากตนเองใหยอมรับ
วัฒนธรรมของตน
หรือใชอํานาจไปจัดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนที่มอี ํานาจนอยกวา
ตัวเอง ใหเปนไปตามที่ตัวเองตองการ ปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรม/ความคิดนี้เปนความ
ขัดแยงในเชิงอัตวิสัย ซึง่ สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากผูคนมักจะเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง
แลวจะมองคนอื่นที่มวี ัฒนธรรม/ความคิดแตกตางจากตนวาเปนคนไมดี มักจะคิดวาวัฒนธรรม/
ความคิดของตัวเองดีกวา/เหนือกวาวัฒนธรรมของคนอืน่ เมื่อเห็นวาวัฒนธรรมของคนอื่นไมเปน
อยางที่ตัวเองเปนหรือตองการอยากใหเปน ก็จะพยายามไปกลาวหาวาวัฒนธรรมนั้นไมดี หรือ
พยายามไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนอื่นที่ตางจากตัวเองใหเปนอยางที่ตัวเองตองการ

2.3

กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห

การศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะคนหาคําตอบของคําถามที่วา เหตุใดธุรกิจคาสุนัขเพื่อบริโภคของ
ทาแรยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบันทามกลางกระแสตอตานจากสังคม
โดยใชแนวคิดทฤษฎีที่
นําเสนอไปซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมการบริโภค และแนวคิดทฤษฎีความขัดแยง
ทางวัฒนธรรมมาอธิบาย การศึกษาครั้งนี้จะวางกรอบแนวทางการวิเคราะหที่วา วัฒนธรรมการ
บริโภคของคนในสังคมจะเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดอุปสงค(Demand)ที่มีตอสินคา และเมื่อมี
อุปสงคก็ยอมมีอุปทาน(Supply)
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขอาหารเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดอุปสงคที่มีตอเนื้อสุนัข ซึง่ เปนปจจัยไปสูการผลิตเนื้อสุนัขเพื่อจําหนาย กอใหเกิดตลาด
คาเนื้อสุนัข/คาสุนัข เนือ่ งจากในสังคมมีความแตกตางทางวัฒนธรรม
ในสังคมมีคนทีม่ ี
วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขตางกัน คนกลุม หนึง่ บริโภคสุนัขเปนอาหาร แตคนกลุมหนึ่งบริโภคสุนัข
เปนเพื่อน วัฒนธรรมบริโภคสุนัขที่แตกตางกันกอใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น

บทที่ 3
การคาสุนัขของทาแร
3.1

วัฒนธรรมการบริโภคสุนขั เปนอาหารของคนทาแร

ในแตละสังคมจะมีประวัติความเปนมา มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศของแตละทองถิ่น ดังนั้นถาเราจะศึกษาชุมชนใดชุมชนหนึง่ ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ (แสงอรุณ กนกพงษชัย,2548:1) สุพัตรา สุภาพ ใหนิยามของ
วัฒนธรรมวา “วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมทุกสิง่ ทุกอยาง อันเปนแบบแผนในความคิด และ
การกระทํา ทีแ่ สดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย” (สุพัตรา สุภาพ,2525:99) สวนอมรา พงศาพิชญให
นิยามของวัฒนธรรมวา “วัฒนธรรมคือสิง่ ที่มนุษยสรางขึ้นกําหนดขึน้ ไมใชสิ่งทีม่ นุษยทาํ ตามสัญ
ชาตญาณ” (อมรา พงศาพิชญ ,2537:1-2)
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแตละสังคมจะแตกตางกันไปตามแตละลักษณะ
ภูมิศาสตรของแตละทองถิ่นหรือตามแตลักษณะประวัตคิ วามเปนมา เชนคนอีสานสวนใหญมกั จะ
บริโภคขาวเหนียวเปนหลัก คนอีสานจํานวนหนึ่งนิยมบริโภคอาหารดิบเชนปลาดิบ เนื้อดิบ
อาหารของคนอีสานจะมีหลากหลายมากที่แตกตางจากคนทองถิ่นอืน่ ก็เชนอาทิ แมงจินนู ,จิโปม ,
จั๊กจั่น ,ตั๊กแตน, ไขมดแดง, แมงกะซอน, แย ,กิ้งกา (จารุวรรณ ธรรมวัตร,2540) สวนคนใตนยิ ม
ทานขาวเจาเปนหลักสวนขาวเหนียวจะใชทําขนม ของหวาน คนใตนิยมใชขมิน้ ผสมลงใน
เครื่องแกงอันเปนเอกลักษณของอาหารใต (อุบลศรี อรรถพันธและคณะ ,2528 ) บางครั้ง
วัฒนธรรมของคนตางสังคมอาจจะเหมือนกันหรือคลายกันก็ได นัน่ อาจจะเปนเพราะวาเกิดจาก
การแพรกระจายของวัฒนธรรมจากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึ่ง
หรืออาจจะเกิดจากการคิด/
กําหนดขึ้นเองไมไดรับวัฒนธรรมมาจากไหน เชนคนทาแรนยิ มบริโภคเนื้อสุนัข แตชาวเขาใน
ภาคเหนือของประเทศไทยก็นิยมบริโภคเนือ้ สุนัข(สิทธิพร ณ นครพนม ,2537) วัฒนธรรมการ
บริโภคเปนปจจัยพืน้ ฐานสําคัญที่จะทําใหเกิดอุปสงค(demand)ที่มีตอ สินคา และจะนําไปสูการ
ผลิตสินคาจําหนายเพื่อตอบสนองอุปสงคที่มีตอสินคา ผูผลิตที่จะทําการผลิตสินคาชนิดใดชนิด
หนึง่ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค จําเปนจะตองสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบริโภคเสียกอนวามีความตองการสินคาชนิดใด การผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคก็คืออุปทาน(supply) ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การซื้อขายจะสินคาจะขึ้นอยูก บั
ความพอใจในการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางผูซื้อและผูขาย ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษา
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เกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารและการคาสุนัขของชาวทาแร
ดังนัน้ จึงจําเปนทีจ่ ะตอง
พิจารณาถึงทีม่ าของวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขของทาแรวามีความเปนมาอยางไร
วัฒนธรรม
บริโภคเนื้อสุนขั เริ่มที่ทา แรตั้งแตเมื่อใด และปจจัยที่กอใหเกิดตลาดคาสุนัขมีอะไรบาง
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั ไมไดมีแตที่ทาแรเทานั้น วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั พบเห็นอยาง
แพรหลายในประเทศจีน เกาหลีใต เวียดนาม เม็กซิโก และ ประเทศไทย สุนัขเปนอาหารของคน
จีนมานานแลว ไดมีการบันทึกถึงอาหารที่ทาํ จากเนือ้ สุนัข
ตัง้ แตสมัยราชวงศโจว (Zhou
dynasty,1122 BC-256 BC ) จากการสํารวจในสมัยราชวงศฮนั่ (Han Dynasty,206 BC- AD
220) พบวาในแตละปจะมีสุนัขถูกฆาเพือ่ บริโภคมากถึง 300,000 ตัว* ในประเทศจีน ราคาเนือ้
สุนัขแพงกวาเนื้อหมู เนื้อวัว ในสังคมคนจีนใครที่สามารถซื้ออาหารที่ทําจากสุนขั ได(หมายถึงซื้อ
รับประทานปกติวิสัย)จะตองเปนคนฐานะดี เชนเกาเหลาเนื้อสุนัขจะแพงกวาบะหมีท่ ั่วไปถึง 6 เทา
สุดยอดอาหารของคนจีนทีก่ วางเจา ยูนนาน คือเนื้อสุนัข(โชติชวง นาดอน,2546) อดุลย รัตนมั่น
เกษมกลาววาในสูตรตํารับยาจีนระบุไววาเนื้อสุนัขมีรสเค็ม ออกฤทธิ์อุน เพิ่มพลัง บํารุงเลือด
บําบัดอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ (อุดลย รัตนมัน่ เกษม,2542) คนจีนมีความเชื่อวาอวัยวะ
เพศสุนัขเปนยาเพิ่มพลัง ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (วันดี สันติวุฒิเมธี,2541) เนือ้ สุนัขดํานัน้ จัด
วาเปนอาหารชั้นยอดในประเทศจีน รัฐบาลจีนนิยมนําอาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนัขดํามาตอนรับแขก
คนสําคัญของประเทศ(สิทธิพร ณ นครพนม,2537)
วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขแพรหลายอยางมากในประเทศเกาหลีใต คนเกาหลีใตบริโภค
เนื้อสุนัขมายาวนาน แตกอนเนื้อสุนัขถูกมองวาเปนยาบํารุงสําหรับคนอายุมาก แตปจจุบันการ
รับประทานเนือ้ สุนัขเปนแฟชั่นมากขึ้น ความนิยมจึงแพรไปยังคนวัยหนุมสาว เพราะเนื้อสุนัขมี
คุณคาทางอาหารสูง พบวาในผูชาย 968 คน และผูหญิง 539 คน รวมทัง้ สิ้น 1,502 คน มีถงึ
91.9% ของผูชายที่สํารวจรับประทานเนื้อสุนขั
83% ของคนเหลานีท้ ี่รับประทานเนื้อสุนัข
67.9% ของผูห ญิงที่สํารวจรับประทานเนือ้ สุนัข ผูชาย 34.7% ของผูชายที่สํารวจกลาววาพวกเขา
ทําตามคนอืน่ ๆที่ไปรับประทานที่รานอาหารที่ทําจากเนื้อสุนัข ในขณะที่ผูหญิง 25.6% รับประทาน
ตามสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆที่รับประทานเนื้อสุนัขที่บาน คนประมาณ 86.3% เห็นดวยกับการ
รับประทานเนือ้ สุนัข คนสวนใหญมองวาการรับประทานเนื้อสุนัขไมไดเปนเรื่องผิด เพราะเปน
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนเกาหลีใต และเนื้อสุนัขก็มีความอรอย คนสวนใหญเชื่อวาการ
รับประทานเนือ้ สุนัขทําใหมสี ุขภาพดีและกระปรี้กระเปรา
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Yong
Geun -Ann,2000)
*ที่มา http://en.wikipedia.org/dog_meat
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สวนที่ประเทศเวียดนามเมนูอาหารที่ทาํ จากจากเนื้อสุนัขเปนทีน่ ิยมอยางมากในประเทศ
เวียดนาม เนือ่ งจากเนื้อสุนขั มีไขมันต่ําและเนื้อนุม ใหความอบอุน ตอรางกาย ทีถ่ นน Tayho ใน
ฮานอยจะมีรานอาหาร “Thit Cho” อานออกเสียงภาษาไทยวา “ถิดจอ” เปนจํานวนมาก ซึ่งเปน
รานที่ขายเมนูเนื้อสุนัขอยางเดียว และเมนูอาหารจากเนื้อสุนัขไดรับความนิยมมากกวาอาหาร
พื้นเมืองเวียดนามเสียอีก โดยจะเปนทีน่ ยิ มในหมูวยั รุน ผูชายและผูใหญ ราคาตอจานขนาดเล็กอยู
ที่ประมาณ 200 บาท(ราคา เมื่อป พ.ศ. 2543) ซึ่งนับวาเปนราคาที่คอนขางจะแพงมาก
เพราะฉะนัน้ จึงมีแตชนชัน้ กลาง หรือคนรวยที่จะสามารถหาเนื้อสุนัขรับประทานได
ถึงแม
รานอาหาร “Thit Cho” จะมีจํานวนมาก แต Demand ก็ยังสูงกวา Supply มาก แตก็จะพบวา
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั ของชาวเวียดนามจะพบเห็นในแถบเวียดนามตอนเหนือ ไมคอ ยพบ
ในแถบเวียดนามใต
เนื่องจากมีคนเวียดนามนิยมบริโภคเนื้อสุนัขมากขึน้ จนทําใหราคาสุนขั
แพงขึ้นมากกวา 2-3 ปกอนหนาประมาณ 3 เทา คนทีบ่ ริโภคเนื้อสุนขั เชื่อวาทําใหอายุยนื รางกาย
แข็งแรง ชวยเพิ่มพลังทางเพศ (ฺBangkok post,2000:4 )
เมื่อเอยถึงทาแรคนทั่วไปมักจะนึกถึงวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัข ซึง่ ถือเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของชุมชนทาแร ทาแรเปนชุมชนเกาแกกวา 120 ป ทาแรกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2427 โดย
บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อซาเวียร เกโก ซึ่งอพยพครอบครัวจากตัวเมืองสกลนครขามหนองหาร มา
ตั้งหลักแหลงใหมทางฝงเหนือของหนองหาร และไดสรางโบสถชื่อวา "วัดอัครเทวดามีคาแอลทาแร"
เปนศาสนาคริสตนิกาโรมันคาทอริก แรกกอตั้งบานทาแร ไดมีครอบครัวชาวเวียดนามอพยพ
ประมาณ 10 ครอบครัว และคนพืน้ เพอีสานอีก 10 ครอบครัว เขามาตั้งรกรากอยูด วยรวมแลว 20
กวาครอบครัว เทานัน้ ปจจุบันชุมชนขยายตัวใหญโตมีมากถึง 2,200 ครอบครัว ที่ตงั้ ของชุมชนจะ
อยูบนทางหลวงสายสกลนคร-นครพนม หางจากตัวเมืองสกลนคร 21 กิโลเมตร ปจจุบันทาแรเปน
ชุมชนขนาดใหญมีประชากรอาศัยอยู 10,788 คนแบงเปนชาย 5,342 คน หญิง 5,446 คน ทีต่ ั้ง
ชุมชนจะอยูตดิ กับทะเลสาบหนองหาน ทะเลสาบน้าํ จืดที่ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย
ประชากรสวนใหญของชุมชนทาแรนับถือศาสนาคริสต
ชุมชนทาแรเปนชุมชนคริสเตียนที่ใหญ
อนึ่งตําบลทาแรมีลักษณะ
ที่สุดในประเทศไทย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา
พิเศษคือหมูบ า นตางๆในเขตตําบลทาแรจะอยูติดกันไป สภาพทัว่ ไปของชุมชนทาแร เปนชุมชน
เมืองกึง่ ชนบท แตละหมูบานอยูไมหา งกัน หมูบานที่อยูไ กลที่สุดจะหางจากตัวเมืองศูนยกลางทา
แรเพียงประมาณ 1 กิโลเมตรเทานัน้ ดังนัน้ เมื่อเอยถึงตําบลทาแรกบั ชุมชนทาแรจึงถือวาเปนสิง่
เดียวกัน*
* ที่มาwww.thaitambon.com สํารวจเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549
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เอมอร ไพใหลบอกวาเนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัข เปนที่แพรหลายอยางมาก
ในหมูคนชาวเวียดนาม การอพยพเขามาของชาวเวียดนามไดนําวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั
เขามาเผยแพรในชุมชนทาแร
โดยในชวงแรกๆนัน้ ชาวเวียดนามจะปรุงเนื้อสุนัขรับประทานกัน
ในชวงเทศกาลตรุษญวน นั่นคือเมื่อถึงเทศกาลตรุษญวน(ปใหมของชาวเวียดนาม) ชาวเวียดนาม
ในทาแรจะปรุงอาหารสูตรพิเศษคือตุนสุนขั (โดยจะเนนที่สนุ ัขดํา) มาเลี้ยงฉลองในหมูญาติมิตรที่
เปนคนเวียดนาม จนกระทั่งความนิยมในการบริโภคไดแพรออกไปยังเพื่อนบานหรือเครือญาติที่
เปนคนลาว(หรือที่เขาใจกันตอมาวาคือคนไทย) ทําใหวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขถือเปนเรื่อง
ปกติของคนทาแร (เอมอร ไพใหล,2540: 2) แตสิทธิพร ณ นครพนม ใหความเห็นวาการที่จะบอก
วาวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนขั เผยแพรจากชาวเวียดนามไมนาจะถูกนัก เพราะวัฒนธรรมบริโภค
เนื้อสุนัขแพรหลายอยูแลวในหมูชาวลาวสองฝงโขง และแพรหลายในประเทศไทยทัง้ ชาวเขา ,ชาว
ลานนา ,ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยภาคกลางไมใชมีแตชาวเวียดนามอพยพเทานั้น (สิทธิพร
ณ นครพนม,2537)
จากการสํารวจวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขบางหมูบา นในจังหวัดสกลนครที่อยูห า งไกล
จากทาแร พบวาที่บานหนองไผ ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครที่อยูห า ง
จากทาแรประมาณ 100 กิโลเมตร ก็มีคนที่นยิ มบริโภคเนื้อสุนัขเปนประจํา โดยจะทํากินกันเองใน
หมูเพื่อนฝูง ญาติมิตร (สุกรี วงศธร, สัมภาษณ,12 มีนาคม 2549) คนในหมูบา นหนองไผ ตําบล
สวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครไมมีใครที่มีเชื้อสายเวียดนาม สวนใหญเปนคน
ลาว(หรือที่ตอมาคือคนไทย)
สวนที่บานดานคํา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ก็มีคนบริโภคเนื้อสุนัข
อยางแพรหลาย มีรานอาหารที่ขายอาหารที่ปรุงจากเนือ้ สุนัขหลายราน คนบานดานคําสวนใหญ
จะเปนคนภูไท และคนลาวไมใชชาวเวียดนาม ดังนัน้ วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขของคนทาแรจะ
บอกวาเผยแพรมาจากชาวเวียดนามจึงอาจจะไมถูกนัก เพราะคนลาวที่อพยพมาอยูทที่ า แรเอง
อาจจะมีวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขอยูแลว
แตอยางไรก็ตามเปนที่เขาใจวาวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขเปนที่แพรหลายอยางมากในทา
แร โดยในตอนแรกนัน้ การบริโภคเนื้อสุนขั มักนิยมกันในหมูพ วกผูชาย แตตอมาไดขยายไปยังคน
ทุกเพศทุกวัย(เอมอร ไพใหล,2540: 3 )
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จะพบวาวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขสําหรับคนทาแรนั้นมีมานานมากกวารอยป และ
การบริโภคสุนขั ถือวาเปนเรื่องปกติของคนที่นี่ คนทาแรกวา 63% บริโภคเนื้อสุนัขเปนประจํา
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ,2546:16) สําหรับการบริโภคเนื้อสุนขั นั้น ชาวบานที่บริโภคสวน
หนึง่ มีความเชือ่ วาจะทําใหรา งกายอบอุน ในฤดูหนาว ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและสามารถ
ชวยรักษาโรคได(สมเจตน กําลังเดช,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) ความเชือ่ นี้ไมไดจํากัดแต
เฉพาะผูบริโภคเนื้อสุนัขในทาแรเทานั้น ในที่อนื่ ๆทัง้ ในประเทศและตางประเทศก็มีคนเชื่อเชนนี้
อดุลย รัตนมัน่ เกษมกลาววาในสูตรตํารับยาจีนระบุไววา เนื้อสุนัขมีรสเค็ม ออกฤทธิ์อุน เพิม่ พลัง
ุ ิ
บํารุงเลือด บําบัดอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ (อุดลย รัตนมั่นเกษม,2542) สวนวันดี สันติวฒ
เมธีกลาวไววาคนจีนเชื่อวาอวัยวะเพศของสุนัขจะชวยใหรางกายกระปรี้กระเปาคึกคัก ถือวาเปน
ยาเพิ่มพลังทางเพศ(วันดี สันติวุมิเมธี ,2541) คนในประเทศเวียดนามก็เชื่อวาการรับประทานเนื้อ
สุนัขทําใหรางกายอบอุน อายุยนื แข็งแรง ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ(ฺBangkok post ,2000:4)
เชนเดียวกันคนเกาหลีใตเชือ่ วาการรับประทานเนื้อสุนัขทําใหมีสุขภาพที่ดี กระปรีก้ ระเปรา และ
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ(Yong Guen –Ann,2000) ความเชือ่ เหลานี้นา จะเกิดจากการให
ความหมายของผูบริโภคเนือ้ สุนัขภายหลัง เพราะในตอนแรกคนที่บริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารนาจะ
เพื่อบําบัดความหิวของรางกายเทานั้น วัฒนธรรมการการบริโภคเนือ้ สุนัขเปนอาหารในชวงตอมา
จึงเกิดจากความเชื่อสวนหนึง่ เนื่องจากเนื้อสุนัขทําใหรา งกายอบอุน ดังที่ปยะพงษ ผิวออนยืนยัน
วาสมัยที่เขาไปเลนฟุตบอลอาชีพที่ประเทศเกาหลีใต เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต
หนาวเย็นมาก ทําใหเขาฝกซอมดวยความยากลําบากทําใหเขาไมมีโอกาสสรางผลงาน เพราะแทบ
ไมไดลงเปนตัวจริงเนื่องจากสภาพรางกายไมพรอม
จนกระทัง่ วันหนึ่งเพื่อนรวมทีมชวนไป
รับประทานขาว และวันนั้นมีเมนูอาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนขั ที่เขารับประทานลงไปไมรตู ัว พอทานเขา
ไปรูสึกวารางอบอุนขึ้นทําใหตอมาสามารถฝกซอมกับเพื่อนรวมทีม และสามารถไดลงเปนตัวจริง
ในชวงที่เขาเลนฟุตบอลอาชีพที่ประเทศ
และตอมาเขาทราบวาอาหารที่ทานลงไปคือเนื้อสุนัข
เกาหลีใตจึงรับประทานเนื้อสุนัขประจํา เพื่อที่จะชวยใหรางกายอบอุน (ปยะพงษ ผิวออน ,2549)
เปนไปไดวาคนที่อาศัยในเอเชียตะวันออกจะรับประทานเนื้อสุนัขเพื่อแกหนาวในฤดูหนาว เพราะ
พื้นที่ของประเทศ จีน ,เกาหลี ,ลาว, เวียดนามตอนเหนือ และประเทศไทยทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมาก ผลของการรับประทานสุนัขแกหนาวก็
เลยอาจจะรับประทานประจําจนเคยชิน จนกระทัง่ ถึงปจจุบันก็ยังบริโภคเนื้อสุนัขเปนเรื่องปกติ
ดังนัน้ ความเชือ่ ก็มีพนื้ ฐานมาจากความเปนจริงสวนหนึง่ แตความเชื่อที่วา เนื้อสุนัขหรืออวัยวะเพศ
สุนัขทําใหรางกายคึกคัก ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยังไมสามารถพิสูจนไดวา เปนจริง
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บรรพบุรุษของทาแรประกอบดวยชาวเวียดนาม และชาวลาว ถึงแมวายังไมมีขอสรุปที่แน
ชัดวาวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขของชาวทาแรเกิดจากการเผยแพรของชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู
ที่ทา แรตามทีเ่ อมอร ไพใหลกลาวไว หรือวาคนลาวก็มีวัฒนธรรมนีอ้ ยูแลว แตอยางไรก็ตามก็
ปฏิเสธไมไดวาทาแรมีสวนสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขไปยังสังคมอื่นๆ ทัง้
ดังจะเห็นไดจากเมื่อชาวกรุงเทพมหานครหรือคนถิน่ อื่นที่ไมเคย
ที่อยูใกลเคียงและหางออกไป
บริโภคเนื้อสุนขั มาเทีย่ วทาแร คนทาแรก็จะทําอาหารจากเนื้อสุนัขตอนรับ โดยเฉพาะเนื้อสุนัขดํา
อบ เปนที่ถูกอกถูกใจแกผูมาเยือน เมื่อกลับไปก็จะสั่งซื้อเนื้อสุนัขตากแหงจากทาแรไปรับประทาน
จนกลายเปนลูกคาประจํา(สมเจตน กําลังเดช , สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549)
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเปนปจจัย
ดังนัน้ จึงสามารถกลาวไดวา
สําคัญที่กอใหเกิดอุปสงค และอุปสงคจะเปนปจจัยทีก่ อใหเกิดอุปทาน คือการผลิตเพื่อจําหนาย
สินคาเพื่อตอบสนองผูบริโภค ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่การซื้อขายจะขึ้นอยูกับความพึง
พอใจของผูซื้อและผูขาย โดยมีกลไกตลาดเปนตัวควบคุมกิจกรรมการซื้อขายนัน้ ดังนัน้ เมื่อคนทา
แรจํานวนมากนิยมบริโภคเนือ้ สุนัขก็ยอมมีคนคิดชําแหละเนื้อสุนัขเพื่อขาย ตามหลักกลไกตลาด
ที่วา เมื่อมีอปุ สงคยอมมีอปุ ทาน การบริโภคเนื้อสุนัขก็เกิดจากความพึงพอใจของคนบริโภคไมมี
ใครบีบบังคับ ในสวนนี้ไดชี้ใหเห็นวาการจะเริ่มมีตลาดคาเนื้อสุนัขในทาแรนั้น ไมใชวาจะเกิดขึ้น
เองโดยไมมที มี่ าที่ไป โดยจะชี้ใหเห็นวาสาเหตุสาํ คัญสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหมีตลาดขายเนื้อสุนัขทีท่ า
แรนั้นคือวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารของชาวทาแรทที่ าแรมีมานานตัง้ แตตั้งชุมชน
3.2

ตลาดคาสุนขั ทาแร
3.2.1 จุดเริ่มตน

จุดเริ่มตนของการคาสุนัขเพือ่ บริโภคเปนอาหารเริ่มตนในป 2510
โดยคนแรกที่คิด
ชําแหละเนื้อสุนัขขายเคยขายของชําในตลาดสดทาแร แตกิจการคาของชําไมคอยดี เนื่องจากใน
ทาแรมีคนนิยมบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารมาก จึงคิดวาถาฆาชําแหละเนื้อสุนัขขายนาจะสามารถ
ขายได ซึ่งปรากฎวากิจการคาเนื้อสุนัขมีคนอุดหนุนเปนจํานวน จนทําใหฐานะดีขึ้นตามลําดับ
หลังจากนั้นในป 2512 ก็มคี นชําแหละเนือ้ สุนัขเพื่อจําหนายเพิ่มขึน้ เพราะเห็นวาผูป ระกอบการาย
แรกที่เปนญาติกันมีฐานะดี
ขณะทีผ่ ูบริโภคก็มีปริมาณเพิม่ ขึ้น ทั้งในชุมชนทาแรและชุมชน
ใกลเคียง จนทําใหอาชีพคาเนื้อสุนัขในชุมชนทาแรขยายตัวเพิ่มขึน้ จนถึงปจจุบนั (เอมอร ไพใหล
,2540:16-18)
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ป 2518 ไดมีนายทุนจากเทศบาลเมืองสกลนครที่ไดรับโควตาใหจัดสงพวงอัณฑะสุนัขตาก
แหงหรือที่เรียกวา “หําหมา” ไปยังประเทศจีน ฮองกง และญี่ปุนไดเดินทางไปยังตลาดทาแรเพื่อรับ
ซื้อพวงอัณฑะสุนัขในอัตราพวงละ 80-120 บาท ตามแตขนาด ซึ่งถือวาราคาแพงมากในขณะนัน้
และที่สําคัญคือรับซื้อไมจํากัดจํานวน(เอมอร ไพใหล, 2540: 3-4 ) ดวยเหตุนี้จงึ สงผลใหมีผูเขาสู
ธุรกิจคาสุนัขมากขึ้น และทําใหธุรกิจคาเนื้อสุนัขมีความสลับซับซอนมากยิง่ ขึ้น การคาสุนขั ที่
สลับซับซอนมากขึ้นกอใหเกิดกระบวนการแบงงานกันทําขึ้นในระบบการคาสุนัข เมื่อมีการฆา
สุนัขเพื่อเอาอัณฑะมากขึ้น ก็มีชนิ้ สวนอื่นๆหลงเหลือจํานวนมากโดยเฉพาะเนื้อสด จึงมีการนํา
เนื้อสุนัขสดไปแปรรูปเปนเนือ้ สุนัขตากแหง, ไสกรอกอีสาน, ลูกชิ้น เนื่องจากมีปริมาณมากเกิน
ความตองการของคนในชุมชน นายทุนคาสุนัขทาแรจึงหาชองทางจัดจําหนายไปยังตางจังหวัด
โดยจะเนนที่เนื้อสุนัขตากแหง และนี่คอื ที่มาของเสนทางเนื้อสุนัขแดดเดียวทาแร ทีก่ ระจายไป
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยพอคาแมคาจะนําเนื้อสุนัขตากแหงไปผสมกับเนื้อวัวขาย
ผูบริโภคสวนใหญจะไมรูตัววาเนื้อที่ตวั เองรับประทานคือเนื้อสุนัข ไสกรอก/ลูกชิน้ พอคาแมคาก็จะ
บอกวาทําจากเนื้อหมู เนื้อวัว ตลาดใหญที่สุดอยูทกี่ รุงเทพมหานคร ปจจุบันหนังสุนัขยังเปนที่
นิยมของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะญีป่ ุน โดยหนังสุนัขจะถูกนําไปทํากระเปา , เครื่องหนัง , ถุง
มือกอลฟ (สุรีชัย บุรนี อก, สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) โรงงานแหงหนึง่ ที่อาํ เภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ก็ใชวัตถุดบิ จากหนังสุนขั มาทําถุงมือกอลฟ (สิรวิชญ พิมพกลาง , สัมภาษณ,15
สิงหาคม 2549)
3.2.2 ปจจัยทีท่ ําใหเกิดตลาดคาสุนัขในทาแร
จะพบว า ปจจั ยสํา คัญที่ทํา ใหเ กิดตลาดค า สุนัขที่ท า แร คือพฤติกรรมของคนทา แร ที่ มี
คานิยม(หรือวัฒนธรรม)บริโภคเนื้อสุนัขเปนปกติวิสัย คนที่เริ่มฆาชําแหละเนื้อสุนัขขายคนแรก
มองวาคนทาแรนิยมบริโภคเนื้อสุนัข จึงทดลองฆาสุนัขเพื่อชําแหละเนื้อขายปรากฎวาขายดีมาก
หลังจากนั้นการคาสุนัขเพื่อบริโภคของทาแรก็ดําเนินมาจนถึงปจจุบัน กรณีการเกิดตลาดคาสุนขั ที่
บานดานคํา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ก็เชนเดียวกัน นายเกตุ จําปาทอง
อายุ 50 ป อยูบานเลขที่ 129 บานดานคํา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปนผู
หนึ่งที่ประกอบอาชีพขายเนื้อสุนัขไดบอกวา แตกอนจะขายลาบน้ําตก เนื้อยางที่ทําจากเนื้อหมู
เนื้อวัว พบวาลูกคาไมคอยมี รายไดวันหนึ่งไมพอใชจาย บางวันขาดทุน เนื่องจากในหมูบานมีคน
ชอบรับประทานเนื้อสุนัขจึงลองนําสุนัขมาชําแหละขาย ปรากฎวาขายดีมาก ลูกคาสวนใหญจะ
เปนวัยรุน ทั้งจากในหมูบานและในตัวเมืองมุกดาหาร นอกจากนั้นก็จะมีพอคา ขาราชการในตัว
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เมืองนิยมมารับประทานกัน ทุกวันนี้สามารถขายลาบ กอย น้ําตก ตมแซบ เนื้อยาง ที่ทําจากเนื้อ
สุนัขไดกําไรวันละ1,500-2,000 บาท (เกตุ จําปาทอง, สัมภาษณ,27 ธันวาคม 2549) ในหมูบาน
ดานคําไดมีพอคาแมคาที่เปดรานขายอาหารที่ทําจากเนื้อสุนัขอยางเปดเผยถึง 5 แหง และมีลกู คา
มาอุดหนุนอยางคับคั่ง โดยจะสั่งซื้อสุนัขจากพอคาที่ทาแรจังหวัดสกลนครในราคาตัวละ 150-200
บาทตามแตขนาด เพื่อนํามาชําแหละขายอีกทีหนึ่ง
ที่จังหวัดนครพนมไดมีสวนอาหารแหงหนึ่งชื่อสวนอาหารฮองเตเสนอคาเฟ ก็ไดนําเนื้อ
สุนัขมาปรุงเปนอาหารบริการแกลูกคา และมีลูกคามาอุดหนุนอยางเนืองแนน นายเสนอ คํากรฤา
ชา เจาของรานเปดเผยวา แตเดิมไดเปดรานอาหารประเภทลาบ กอย ตมที่ทําจากเนื้อวัว แต
กิจการเจงไปไมรอด จึงมานั่งวิเคราะหดูตลาด เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม มี
ประชาชนนิยมบริโภคเนื้อสุนัขอยางกวางขวาง จึงลองนําเนื้อสุนัขมาปรุงเปนอาหารขาย ปรากฎวา
ขายดีมาก ในแตละวันจะมีกําไรตกราววันละ 3,000-4,000 บาท สวนเนื้อสุนัขนั้นเขาไดไปหาซื้อ
มาจากบานทาแร จังหวัดสกลนคร หากซื้อยกรถจะตกตัวละ 100 บาท ถาซื้อแบบเลือกเอา
เฉพาะตัวสวยๆอวนสมบูรณ ไมมีโรคเรื้อน จะตกตัวละ 120-150 บาท(ราคาในขณะนั้น) แตเมื่อ
นํามาปรุงเปนอาหารก็จะไดกําไรตัวละ 800-1,000 บาท( กรุงเทพธุรกิจ, 2542:10 )
ดังนั้นสามารถกลาวไดวาวัฒนธรรม(คานิยม)บริโภคเนื้อสุนัขของทาแรที่มีมาตั้งแตตั้ง
ชุมชนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการผลิตเนื้อสุนัขเพื่อจําหนายในทาแร เพราะถาใน
ทาแรไมมีคนนิยมบริโภคเนื้อสุนัขอยางกวางขวาง คนที่ทําการผลิตเนื้อสุนัขเพื่อจําหนายก็คงไม
สามารถขายได หรือสามารถขายไดแตไมมีกําไรเพียงพอ เนื่องจากมีคนซื้อนอยก็ตองเลิกกิจการ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจคาสุนัขดําเนินกิจการตอไปไดก็คือผูบริโภคตองมีมากพอ ดังนั้นการ
จะผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่ง คนที่ทําการผลิตตองสํารวจพฤติกรรม/คานิยมของผูบริโภคกอนวา
ผลิตออกมาแลวจะสามารถขายไดหรือไม ยกตัวอยางเชนในสังคมมุสลิมถาหากมีคนนําเนื้อหมู
มาปรุงเปนอาหารก็คงไมมีคนซื้อ หรือซื้อนอย เพราะคนมุสลิมไมบริโภคเนื้อหมู เนื่องจากเนื้อหมู
เปนเนื้อตองหามในศาสนาอิสลาม
แตปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือผลตอบแทนทางธุรกิจ เพราะเหตุผลของคนที่เริ่มตนคิด
ชําแหละสุนัขขายที่ทาแรเนื่องจากกิจการขายของชําไมดี จึงทดลองฆาชําแหละเนื้อสุนัขขาย สวน
ที่บานดานคํา จังหวัดมุกดาหารตลาดคาสุนัขเกิดขึ้นเพราะวากิจการขายอาหารที่ทําจากเนื้อวัว/
เนื้อหมูไมคอยดีจึงทดลองฆาชําแหละสุนัขมาปรุงเปนอาหารขาย และที่รานอาหารฮองเตเสนอคา
เฟจังหวัดนครพนมจะเปนเหตุผลมาจากการขายอาหารที่ทําจากเนื้อวัวไมคอยมีลูกคาสนใจ จึง
ทดลองนําเนื้อสุนัขมาปรุงเปนอาหารขาย ซึ่งปรากฎวาผลตอบแทนจากธุรกิจขายเนื้อสุนัขทั้งที่ทา
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แร บานดานคํา รานอาหารฮองเตเสนอคาเฟมีมากกวาธุรกิจเดิมมาก ดวยผลตอบแทนทางธุรกิจที่
มีมาก จึงเปนแรงจูงใจทําใหคนอื่นเขามาประกอบอาชีพขายเนื้อสุนัขหรือเปดรานอาหารที่ทําจาก
เนื้อสุนัขมากขึน้ ถาหากผลตอบแทนจากธุรกิจคาเนื้อสุนัขมีนอยกวาธุรกิจอืน่ ๆตอใหมีคนบริโภค
เนื้อสุนัขเปนอาหารจํานวนมาก ก็คงไมมคี นสนใจอยากเปดรานขายอาหารที่ทาํ จากเนื้อสุนัขหรือ
ดังนั้นผลตอบแทนทางธุรกิจจึงเปน
ฆาชําแหละเนือ้ สุนัขขาย หรือถาสนใจแตคงมีไมมาก
ปจจัยพืน้ ฐานสําคัญปจจัยหนึ่ง นอกเหนือจากปจจัยทางดานวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปน
อาหารที่ทาํ ใหเกิดตลาดคาเนื้อสุนัข/สุนัขเกิดขึ้น นอกจากนั้นแลวในเวลาตอมาจนถึงปจจุบนั การ
ผลิตเนื้อสุนัขของทาแรไมไดตอบสนองความตองการของคนที่มีวฒ
ั นธรรมบริโภคเนื้อสุนัขเปน
อาหารเทานัน้ เพราะมีคนจํานวนมากทีบ่ ริโภคเนื้อสุนขั ไมรูตัว เพราะมีพอคาแมคานําเนื้อสุนขั
แดดเดียวไปปะปนขายกับเนือ้ วัว นอกจากนั้นยังมีไสกรอกอีกสาน, ลูกชิ้นทีท่ ําจากเนือ้ สุนัข ซึ่งคน
ทั่วไปเขาใจวาทําจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว การรับประทานเนื้อสุนัขหรืออาหารที่ทาํ จากสุนัขจึงอาจ
เกิดจากความไมรูวาสิ่งที่ตัวเองรับประทานลงไปคือเนื้อสุนัขหรือทําจากเนื้อสุนัข ไมใชเพราะเกิด
จากความตองการบริโภคเนือ้ สุนัข/อาหารที่ทาํ จากเนื้อสุนัขที่แทจริง กรณีนี้ถือวาเกิดอุปสงคปลอม
เกิดขึ้น
คําถามทีน่ าสนใจคือทําไมชุมชนอืน่ ที่อาจมีคนนิยมบริโภคเนื้อสุนัขแตทําไมไมมีคนขาย
เนื้อสุนัขเหมือนทาแร จากกรณีการคาเนื้อสุนัขของรานอาหารที่บา นดานคํา ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และรานอาหารฮองเตเสนอคาเฟที่บานดงขวาง ตําบลดงขวาง
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมพบวาปจจัยที่จะทําใหเกิดตลาดเนื้อสุนัขนั้นจะคลายกันคือคนทําการ
ผลิตเนื้อสุนัขขายจะทําการสํารวจคานิยมของคนในชุมชน แลวเห็นวามีคนนิยมบริโภคเนื้อสุนขั
จํานวนมาก จึงทดลองนําเนื้อสุนัขมาปรุงเปนอาหารขาย ถาหากชุมชนอื่นมีคนคิดทําก็นา จะ
สามารถทําได จากการสัมภาษณสมเจตน กําลังเดชและสุรชัย บุรนี อกเรื่องตลาดขายเนื้อสุนัขวามี
ที่อื่นอีกหรือไม
ทัง้ สองคนใหขอมูลที่ตรงกันวาในจังหวัดสกลนครมีตลาดเนือ้ สุนัขหลายแหง
นอกจากทาแรแลวก็เชน เทศบาลตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง ,ตลาดอําเภอโพนนาแกว,ตลาดสด
เทศบาลเมืองสกลนคร ,ตลาดอําเภอพังโคน ที่จงั หวัดนครพนมนอกจากบานดงขวางแลวยังมีการ
ขายเนื้อสุนัขทีต่ ลาดอําเภอนาหวา ,อําเภอนาแก อําเภอเมือง ที่จังหวักกาฬสินธิ์ก็มที ี่อําเภอเมือง
ขณะที่จังหวัดเชียงรายก็มีตลาดคาเนื้อสุนขั (สมเจตน กําลังเดช, สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549
และ สุรชัย บุรีนอก , สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) การที่ชมุ ชนอืน่ ที่ไมมีตลาดคาเนื้อสุนัข/สุนัข
นาจะอยูที่ไมมีคนคิดทํา หรือกลัวเจาหนาที่ตํารวจจับมากกวา เชนที่บานดงสวรรค ตําบลสวาง
แดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ก็มีคนเคยเปดรานอาหารที่ทาํ จากเนือ้ สุนัข และมีคน
อุดหนุนอยางคับคั่ง แตถูกตํารวจจับ ดวยขอหาคาเนื้อสุนัขผิดกฎหมายจึงเลิกกิจการไป และไมมี
คนในหมูบานนั้นกลาเปดรานอาหารทีท่ าํ จากเนื้อสุนัขอีก(บุญชู บรรจง, สัมภาษณ,30 ธันวาคม
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2549 ) เนื่องจากชาวบานทั่วไปยังไมรูขอกฎหมาย และมักจะเกรงกลัวตํารวจ หรือไมตองการมี
ปญหากับตํารวจ เพราะในชนบทตํารวจคือตัวกฎหมายนัน่ เอง ทั้งที่ยงั ไมมีกฎหมายขอไหนระบุ
วาฆาสุนัข/ขายเนื้อสุนัข/การบริโภคเนื้อสุนัขผิดกฎหมาย
3.3

กระบวนการผลิตและจําหนายเนื้อสุนัข/สุนัขเปน

โดยกระบวนการผลิตและจําหนายสุนัขในปจจุบันมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน โดยจะ
ประกอบดวย กลุมนายทุนจัดหาสุนัขหรือที่เรียกกันวาพวก “แลนสุนัข” โดยนายทุนกลุม นี้จะ
ตระเวนหาสุนขั ตามที่ตางๆ
เพื่อจัดสงใหกลุม นายทุนที่รับสุนัขไปฆาและชําแหละอีกทอดหนึ่ง
กลุมนายทุนทีร่ ับสุนัขมาฆาและชําแหละก็จะนําสุนัขมาจัดการฆาชําแหละ เพื่อแยกชิ้นสวนตางๆ
ของสุนัขออก แลวจัดสงไปใหนายทุนที่รบั ซื้อเนื้อสุนัขไปจัดจําหนายอีกทอด บางครั้งกระบวนการ
ผลิตเนื้อสุนัขจะเปนนายทุนคนเดียวกันทั้งจัดหาสุนัข
ทัง้ ทําการชําแหละสุนขั เพื่อแยกชิน้ สวน
และการจัดจําหนาย
3.3.1 การแลนสุนัข
จุดสําคัญที่ทาํ ใหคนหันมาประกอบอาชีพแลนสุนัขมากขึ้นจุดแรกคืออุปสงค ตอ “อัณฑะ
สุนัข“ ที่ไมจํากัดจํานวนในป พ.ศ. 2518 ปจจุบันอัณฑะสุนัขไดลดความนิยมลงไป คําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศมีนอยและราคาไมแพง แต ”หนังสุนัข” กลับเปนที่ตอ งการของตลาดตางประเทศ
โดยเฉพาะญีป่ ุน ซึง่ แตเดิมทีขายกันเพียงผืนละ 40-50 บาท ปจจุบันหนังสุนัขขายกันที่ราคา
ประมาณ 120-300 บาท แตหนังสุนัขไมใชรายไดหลักของทาแรในปจจุบัน ปจจุบันรายไดหลัก
ของทาแรมาจากการสงสุนัขเปนไปยังประเทศเวียดนาม ทีม่ ีคําสัง่ ซื้อไมจํากัดจํานวน สรางความ
ร่ํารวยใหแกผปู ระกอบอาชีพแลนสุนัข
และนี่คือสาเหตุสาํ คัญที่สุดทีท่ ําใหคนหันมาประกอบ
อาชีพแลนสุนขั มากยิง่ ขึ้น(สุรชัย บุรีนอก,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) ปริมาณคนแลนสุนัข
เพิ่มจํานวนมาก จากป พ.ศ. 2530 มีจํานวนรถยนตแลนสุนัขเพียง 50-60 คัน พ.ศ. 2535 เพิ่มเปน
112 คัน (เอมอร ไพใหล ,2540:31) และในป พ.ศ. 2549 มีรถยนตแลนสุนัขประมาณ 400 คัน
(สมเจตน กําลังเดช, สัมภาษณ ,14 สิงหาคม 2549) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2535 ถึง ประมาณ 300
% ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเติบโตอยางตอเนื่องของกระบวนการคาสุนัขทาแร
การแลนสุนัขเพื่อตระเวนหาสุนัขนัน้ กลุมนายทุนจะดัดแปลงรถกระบะหรือรถ 6 ลอ แลว
สรางกรงขังสุนัขไวดานหลัง แลวก็ตระเวนออกหาสุนัข โดยจะมีทงั้ ไปขอซื้อจากชาวบานโดยตรง
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หรือนําสิง่ ของไปแลก สิ่งของทีน่ ําไปแลกก็เชนครุถัง กาละมัง โองใสน้ํา เสื้อผา หรือบางครั้งก็ไดมา
ฟรีๆเนื่องจากสุนัขดุเจาของเลยใหมาฟรีๆก็มี โดยจะมีเด็กรถหรือคนทีท่ ําหนาที่จบั สุนัขติดรถไป
ดวย คันละ 1-2 คน คาจางในการจับสุนัขจะตกวันละ 200-500 บาทตอคนตอวัน แลวแต
ความสามารถของคนจับสุนขั เพราะบางคนที่มีความชํานาญในการจับสุนัขจะสามารถจับสุนัขได
มากตัวตอวัน คาตอบแทนก็จะมากตามไปดวย การแลนหมาทําใหเกิดการจางงานเกิดขึ้น เพราะ
คนจับสุนัขก็จะเปนคนในชุมชนทาแร ซึ่งจะมีทั้งที่จบั เปนอาชีพหรือจับเปนบางชวงเชนวางจาก
หนานาเปนตน
ป จ จุ บั น ปริ ม าณสุ นั ข ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ป ริ ม าณไม เ พี ย งพอต อ ความ
ตองการของคนทาแร บางทีกลุมนายทุนที่จัดหาสุนัขตองตระเวนไปไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรี หรือ
ราชบุรี การออกไปตระเวนหาสุนัขในแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 4-5 วันเมื่อไดสุนัขตามที่
ตองการแลวก็ขนสุนัขกลับมาชําแหละหรือขายใหนายทุนที่ทาแร หรือจัดสงใหลูกคาในทองถิ่น
ตา งๆที่ติดต อเขา มา รวมไปถึง จัดสง สุนัขไปยังตางประเทศโดยเฉพาะเวี ยดนามโดยผา นทาง
ประเทศลาว การตระเวนหนึ่งครั้งจะสามารถจัดหาสุนัขไดประมาณครั้งละ 70-200 ตัว(แลวแต
ขนาดของรถที่สามารถบรรจุสุนัขไดมากนอยแคไหน) เมื่อหักคาใชจายทุกอยางตั้งแตคาน้ํามันรถ
คาอาหาร คาเด็กรถ คาสิ่งของที่นําไปแลกสุนัข คาซื้อสุนัข ก็จะไดกําไรครั้งละประมาณ 7,000
บาท-15,000 บาทตอรถ 1 คัน ในเดือนหนึ่งกลุมนายทุนที่ตระเวนหาสุนัขจะออกตระเวนหาสุนัข 78 ครั้ง ซึ่งจะทํากําไรใหนายทุนที่ตระเวนหาสุนัขเดือนละประมาณ 50,000 บาท-120,000 บาทตอ
รถ 1 คัน(นายทุนบางคนอาจมีรถหลายคัน) กลุมคนที่ทําอาชีพจับสุนัขมีทั้งยึดเปนอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม โดยกลุมคนที่ทําเปนอาชีพเสริมอาจจะทําหลังฤดูทํานา ทําไร โดยแรงงานจับสุนัข
ก็จะอาศัยแรงงานในทองถิ่น ทําใหเกิดการจางงานในทองถิ่นจํานวนมาก โดยประมาณวาธุรกิจ
แลนสุนัขทําใหเกิดการจางคนจับสุนัขประมาณ 400-800 คน (สมเจตน กําลังเดช , สัมภาษณ ,14
สิงหาคม 2549 )
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รูปที่3.1 การเตรียมรถออกแลนสุนัข
รถของนายทุนแลนสุนัขแตละคันจะติดลําโพงไวบนหลังคารถเพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหชาวบานนําสุนัขมาขายหรือมาแลกกับสิ่งของทีพ่ วกเขาเตรียมมา ขอความของแตละคนก็ไม
เหมือนกัน ยกตัวอยางเชน
“มาแลวๆ พอแมพี่นองทัง้ หลาย ... ทั้งหญิงทัง้ ชายทัง้ ซายทั้งขวา
มีหมาตัวเล็กตัวใหญ นํามาแลกครุถังกาละมังฟรี หมาตัวใดดุ
รายกัดเจาของกัดคนไมเลือก สรางความเดือดรอนใหเจาของอยา
เอาไว รีบนํามาแลกเดี๋ยวนี้ พอแมพี่นองที่มีหมาชอบกินเปดกินไก
ขโมยกินอาหารที่เก็บไวนําออกมาแลกเสียเถิด ปลอยไวจะทําให
ทานเสียหายทิง้ ไวจะทําใหเกิดโรคระบาด กําจัดมันเสีย ชาวทาแร
มาบริการทานถึงบานแลว เร็วรีบดวนกําจัดหมาเพื่อใหทา นสบาย
ใจ ไดทั้งของ ไดทั้งเงิน โชคดีมาถึงทานแลว เร็วรีบดวนนะครับ”
(สิทธิพร ณ นครพนม,2537)
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รูปที่3.2 การจับสุนัข
การหาสุนัขในยุคเริ่มตนจะใชเชือกผูกคอปน จักรยานจูงและใหอีกคนหนึ่งใชไมไลตีคอย
บังคับใหสนุ ัขวิ่งตามรถ
ตอมาจะใชรถจักรยานยนตออกแบบตอเปนกรงติดกับตะแกรงทายรถ
สามารถบรรทุกสุนัขไดครั้งละ 5-6 ตัว ขณะที่ระยะทางในการหาสุนขั จะประมาณ 5-8 กิโลเมตร
จากชุมชนทาแร และสามารถแลนสุนัขไดวันละ 2-3 เที่ยว
ตอมาเมื่อใชรถเข็นพวงทาย
รถจักรยานยนตทําใหสามารถบรรทุกสุนัขไดครั้งละ 10-15 ตัว พ.ศ.2517 ไดมีการนํารถยนตมาใช
ในการหาสุนัขเปนครั้งแรก ทําใหสามารถบรรทุกสุนัขไดครั้งละ 30-40 ตัว 2-3 วันจึงจะออกเลน
หมา 1 ครั้ง สุนัขที่หามาไดจะนํามาขังคอกไวเพื่อรอการฆาชําแหละตอไป (เอมอร ไพใหล
2540:23 ) จนกระทั่งปจจุบันเพื่อลดตนทุนในการแลนสุนัข และเพื่อการทํากําไรตอเที่ยวใหมาก
ขึ้น นายทุนไดดัดแปลงรถกระบะสรางกรงขังหลายชัน้ ทําใหสามารถบรรทุกสุนัขไดมากถึงเที่ยวละ
150-200 ตัว(สมเจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549)
สําหรับวิธีการจับสุนัขนัน้ ก็จะมีวิธกี ารแตกตางกันไปแลวแตความดุความเชื่องของสุนัข
สุนัขบางตัวเชือ่ งก็จะจับงายถาตัวไหนดุก็จะตองมีวธิ ีการในการจับ นายโงง โพธิมล คนจับสุนัข
คนหนึ่งกลาววา
“แรกๆในการจับสุนัขพบปญหาและอุปสรรคมากเพราะไมกลากลัวสุนัขกัด และสุนัขจับ
ยากหรือจับไมได จึงตองอาศัยเจาของสุนัขเปนคนจับไวให แลวตนจะใชเชือกไนลอน
ขนาดหัวแมมอื ทําเปนบวงแลวผูกคอสุนัข แลวชวยกันจับโยนเขาไปในกรงขังบนรถยนต
จากนั้นจึงแกบวงเชือกออกจากคอสุนัขและทําอยางนีต้ ลอดมา ตอมาไดปรับปรุงวิธกี าร
จับสุนัขใหม
โดยจัดเตรียมเครื่องมือจับสุนัขทีท่ ําดวยอุปกรณงา ยๆคือใชเชือกไนลอน
ขนาดหัวแมมอื ยาวประมาณ 3-5 เมตร ปลายเชือกดานหนึง่ ทําเปนบวงสําหรับคลองคอ
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สุนัข เมื่อเจาของสุนัขอนุญาตใหจับสุนัขได คนจับสุนขั จะคอยๆเดินเขาใกลสุนัขใหมาก
ที่สุดโดยใหมีระยะหางประมาณ 1-2 เมตร จากนั้นจะโยนบวงคลองคอสุนัขและกระตุก
บวงใหรัดคอสุนัข ลักษณะการโยนบวงคลองคอสุนัขจะคลายๆกับการจับวัวหรือมัวแบบ
ตะวันตก (แบบคาวบอย) ทั้งนี้ตองอาศัยความเร็วและความแมนยําในการโยนบวงคลอง
คอสุนัข ในระยะแรกก็พบปญหาวาจับสุนัขไดบางไมไดบาง ในกรณีที่จับไมไดตองใช
เวลานานกวาที่เจาของสุนัขจะเรียกสุนัขตนเองกลับมาอีกครั้ง ถาไมไดตองเดินทางไปที่อื่น
แลวสั่งใหเจาของสุนัขจับไวได การจับสุนัขในแตละตัวจะใชเวลา 10-15 นาที ใน
ระยะแรกๆ ตอมาเมื่อมีความชําราญมากขึ้นจะใชเวลาเพียง 5 นาทีในการจับสุนัข ยิง่
เปนสุนัขดุยงิ่ งายเพราะมันจะกระโดดเขามาจะกัด ตองใชความเร็วเหวี่ยงบวงคลองคอ
ทันทีแลวกระตุกไว และใชไมเรียวตีใหกลัว จากนัน้ จึงจับโยนเขาไปในกรงขังแลวปลด
บวงออกจากคอ ตอมามีการจัดทําบวงคลองคอสุนัขใหมโดยใชทอเหล็กขนาดครึ่งนิ้วยาว
ประมาณ 2-3 เมตร ใชเชือกไนลอนสอดเขาไปขางในใหทะลุปลายขางหนึง่ และทําเปนบวง
ทั้งนี้เพื่อปองกันสุนัขกัดเชือก” (เอมอร ไพใหล 2540:53)
ในปจจุบันวิธกี ารจับสุนัขก็จะใชวิธกี ารอยางเดิม ในกรณีที่สุนัขกลัวคนจะใหเจาของสุนัข
จับไวให ดวยวิธกี ารนําอาหารมาลอใหสนุ ัขเขามากินอาหาร ขณะทีส่ ุนัขกินอาหารเจาของจะจับ
สุนัขไวใหดวยเชือก หรือโซสุนัขซึ่งบางรายก็มีอยูกอนแลว พบวาไมวาสุนัขจะดุหรือเชื่องขนาด
ไหนก็ตาม เมื่อเขาสูกรงขังพวกมันจะไมกัดกันเอง เหมือนกับวาพวกมันรูชะตากรรมวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับตนเอง แนนอน ปญหาหลักของคนจับสุนขั ก็คือการถูกสุนัขกัด โดยเฉพาะในขั้นตอน
การจับสุนัขเขากรงขังบนรถยนต ซึง่ สุนัขจะตอสูขัดขืนอยางสุดฤทธิ์ ปญหาที่พบจากการแลนสุนัข
คือจะมีขอบังคับวาดวยเรื่องการขนยายสัตวของกรมปศุสัตว ซึ่งจะตองมีการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบากอนที่จะมีการขนยายขามถิ่น ทําใหตน ทุนการขนสงสุนัขเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจาก
ราคาน้าํ มันขณะนี้ ( 2549 )แพงกวาแตกอนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอผูประกอบอาชีพแลนหมา
อยางมาก ทําใหคาใชจายมีมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีปญ
 หาเรื่องสวยทั้งจากเจาหนาที่ตํารวจ และ
เจาหนาที่ประจําดานกักกันสัตว(สุรชัย บุรนี อก ,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549)
สรุปวาการแลนสุนัขจะประกอบดวย
1.นายทุน
2.คนจับสุนขั หรือเด็กรถ
3.รถยนต(รถกระบะหรือรถหกลอ)ที่สรางกรงขังไวขางบน
4.หลังคารถติดเครื่องขยายเสียงเพื่อเชิญชวนใหชาวบานนําหมามาขายหรือแลกเปลีย่ น
สินคา
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4.พื้นทีท่ ี่จะออกไปแลนหาสุนัข
5.วิธีการแลกเปลี่ยนสินคา
6.วิธีการจับสุนัข
7.การนําสุนัขมารวมในกรงขัง
8.เมื่อไดครบตามจํานวนก็บรรทุกสุนัขกลับทาแร
9.เมื่อถึงเทาแรแลวก็นําสุนัขลงคอก

รูปที่3.3 รถบรรทุกสุนัขที่ไดจากการแลกสุนัข

3.3.2 การฆาและชําแหละสุนัข
เมื่อคนแลนสุนัขเดินทางกลับถึงทาแรเจาของรถยนตจะนําสุนัขไปลงคอกขังทันที การลง
คอกนั้นเจาของรถยนตจะนําไปลงคอกที่ตนเองตกลงกันใหเจาของคอกรับจางฆาและชําแหละให
เทานัน้ เพื่อนําสุนัขไปชําแหละแยกชิน้ สวนเพื่อสงจําหนายตอไป หรือคนแลนหมานําไปขายใหกับ
เจาของคอก แลวเจาของคอกก็นาํ สุนัขไปชําแหละเพื่อขายตออีกทอดก็มี กระบวนการฆาและ
ชําแหละเนื้อเริม่ มีการจัดระบบหรือขั้นตอนมากขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ.2518 เปนตนมา
และ
พัฒนาขึ้นตามลําดับจนถึงปจจุบัน(เอมอร ไพใหล,2540) บริเวณที่ใชเปนสถานทีฆ่ าและชําแหละ
สุนัขเริ่มตนจากใชบริเวณบานของตนเอง
ตอมาไดยายไปอยูทนี่ าตนเองที่หา งไกลจากชุมชน
พอสมควร เพราะวาถาอยูใกลชมุ ชนจะสรางความเดือดรอนใหแกชาวบานทีอ่ าศัยอยูใกลเคียง
เนื่องจากไดรับกลิ่นเหม็นสาบจากเลือด กระดูก และขี้สุนัข ซึ่งจะสงกลิน่ เหม็นคาวตลบไปทั่ว
บริเวณ(สิทธิพร ณ นครพนม,2537)
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รูปที่3.4 คอกขังสุนัข
เนื่องจากในแตละวันมีการชําแหละสุนัขมากกวา 400-500 ตัว แตหลังจากนั้นไดมีการ
จัดการดวยการฝงกลบชิ้นสวนที่ไมตองการ คือขี้และเลือดสุนัข สวนกระดูกและหนังนั้นจะเปนที่
ตองการของพอคา โดยเฉพาะปจจุบันหนังสุนัขนัน้ ราคาแพงมากตกผืนละ 120-150 บาทสําหรับ
ผืนเล็ก และ 300 บาทสําหรับผืนใหญ ทําใหมลภาวะภายในชุมชนลดลงจนแทบไมหลงเหลือใน
ปจจุบัน เนื่องจากตอมามีความตองการสุนัขจํานวนมาก คนแลนสุนัขอาจจะไมสามารถชําแหละ
สุนัขเองไดหมดภายในระยะเวลาอันจํากัด จึงมีคนรับจางฆาและชําแหละสุนัขโดยเฉพาะ โดยคน
รับจางชําแหละสุนัขเรียกวาเจาของคอก ซึ่งจะสรางคอกขังสุนัขในบริเวณทีห่ างไกลชุมชนออกไป
จะมีพนักงานทําหนาทีฆ่ าและชําแหละโดยเฉพาะแบบมืออาชีพ
เจาของคอกสุนัขมักจะเปน
นายทุนรายใหญที่ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร คือ แลนสุนัขดวย รับจางฆาชําแหละสุนัขดวย และ
จัดจําหนายสุนัขดวย แตก็มีหลายเจาที่รบั จางฆาชําแหละสุนัขอยางเดียว การฆาและชําแหละ
สุนัขจะกระทํากันในเวลากลางคืนตัง้ แตหัวค่ําจนถึงสวาง ในชวงเวลากลางวันจะไมมีการฆาและ
ชําแหละสุนัข การฆาและชําแหละสุนัขก็กระทําอยางงายๆ โดยคนฆาสุนัขจะนําสุนขั ไปยังบริเวณที่
ฆา โดยกอนจะฆาสุนัขจะตองกอไฟหรือสุมไฟเพื่อตมน้ําใหเดือด คนฆาสุนัขก็จะทําการฆางายๆ
โดยจะผูกสุนัขไวกับเสา หรือใหคนอีกคนหนึง่ จับเชือกทีผ่ ูกสุนัขไว แลวอีกคนหนึง่ จะใชคอนทุบจน
สุนัขตาย หลังจากนัน้ จะใชมีดปลายแหลมแทงคอสุนขั เอาเลือดออก และใชมีดปาดหลอดลมให
ขาด เพื่อทําใหสุนัขตายสนิท จากนั้นนําสุนัขไปเผาแลวใชน้ํารอนลวกขูดขนออกใหขาวสะอาด
ตอไป สุนัขที่ผา นการขูดขนจนหมดทั้งตัวแลวก็จะมีคนอีกคนหนึง่ นําสุนัขที่ขูดขนแลวไปเผาไฟ หรือ
ภาษาอีสานเรียกวา “ลนไฟ” เพื่อใหขนออนหรือขนบางสวนที่ขดู ออกไมหมดถูกไฟลนจนไหม
เกรียม เมื่อลนไฟทัว่ ทั้งตัวแลวก็จะนําสุนัขไปลางน้ํา และขูดหนังสุนัขใหสะอาด จากนัน้ ก็จะทํา
การชําแหละเพื่อแยกชิน้ สวนเชน เนื้อสด หนัง เครื่องใน กระดูก พวงอัณฑะ แลวจัดสงให
นายทุนทีม่ ารับไปจัดจําหนายตอไป(บางทีอาจจะเปนคนเดียวกับนายทุนแลนสุนัข ) การฆาและ
ชําแหละเนื้อสุนัขจะกระทํากันในตอนกลางคืน สาเหตุนา จะมาจากเพราะตอนเชาจะไดนาํ เนือ้
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สุนัขไปขายตอไดเลย ซึ่งก็เหมือนกับการฆาชําแหละหมู วัว แตกอนการฆาและชําแหละสุนัขจะ
กระทํากันเองในครอบครัวตั้งแตตนจนจบ ตอมาเมื่อความตองการของตลาดสูงขึน้ ปริมาณสุนัขที่
ตองฆาและชําแหละมีมากขึน้ แรงงานภายในครอบครัวไมพอ นายทุนที่ชําแหละสุนัขก็ทําการ
วาจางแรงงาน โดยแรงงานที่วา จางจะแบงงานกันทํา โดยกลุมแรกจํานวนสองคนแรกจะทําการ
ฆาสุนัขโดยเฉพาะ
เริ่มตนจากจับสุนัขออกจากคอกโดยใชเชือกไนลอนขนาดหัวแมมือยาว
ประมาณ 3-5 เมตร ปลายดานหนีง่ ทําเปนบวงสวมไวดวยทอเหล็กยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ผูก
ติดไวกับไมไผยาว 3-4 เมตรโดยคนหนึ่งจับสุนัขอีกคนหนึ่งจะใชคอนหรือไมทุบสุนัขใหสลบหรือ
ตาย จากนั้นใชมีดปลายแหลมแทงคอเอาเลือดออก และปาดหลอดลมใหขาดจนตาย อีกกลุม
หนึง่ จะเตรียมกอกองไฟและตมน้ําใหเดือด 2-3 เตา แลวนําสุนัขที่กลุมแรกฆาแลวมาจุม น้าํ รอน
แลวขูดขนออกครั้งละตัว และทําการเผาขนอีกครั้งจนหมดทุกตัว จากนัน้ ก็จะชวยกันชําแหละแยก
ชิ้นสวนสุนัขออกจากกัน แยกแตละชิ้นสวนออกเปนกองๆ ไดแก เนื้อสด เครื่องใน โครงกระดูก
หนัง พวงอัณฑะ แลวจัดสงใหนายทุนที่มารอรับซือ้ อีกทอด โดยชิน้ สวนทุกอยางของสุนัข
นอกจากเลือดและมูลสุนัขแลวจะขายไดหมด และมีนายทุนรับซื้อทั้งหมด (สุรชัย บุรีนอก,
สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549)
สรุปขั้นตอนการชําแหละสุนขั จะประกอบดวย
1.นําสุนัขมาฆา ซึง่ จะมีคนงานที่ทาํ หนาทีฆ่ าสุนัขโดยเฉพาะ
2.นําสุนัขทีถ่ ูกฆามาชําแหละแยกชิน้ สวน ซึ่งจะมีคนงานอีกกลุม ทําหนาที่ในการชําแหละ
แยกชิ้นสวนสุนัขใหเปนหมวดหมู
3.วิธีการฟอกหนังสุนัข
4.การตมโครงกระดูกสุนัข
5.การเคี่ยวสกัดน้ํามันสุนัข
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รูปที่ 3.5 การชําแหละสุนัข

3.3.3 การจัดจําหนาย
ในตอนแรกกระบวนการคาสุนัขจะทําเองในครอบครัวตั้งแตตนจนจบ คือหาสุนัข แลวนํา
สุนัขมาชําแหละ แลวนําเนือ้ สุนัขและชิ้นสวนที่ชําแหละไปขาย โดยสวนปกติแลวนายทุนที่ซื้อสุนัข
มาชําแหละหรือที่เรียกวาเจาของคอกสุนัขจะเปนผูจัดจําหนายดวย(แตโดยสวนใหญเจาของคอก
จะเปนนายทุนแลนสุนัขดวย) ตอมาเมื่อความตองการของตลาดมีมากขึน้ ก็จะมีนายทุนที่ทาํ
หนาที่รับเนื้อสุนัขที่ชาํ แหละแลวไปจัดจําหนายอีกทอด สําหรับเนื้อสดนั้นจะขายกันเองในชุมชน
ทาแร หรือจะมีพอคาจากบริเวณใกลเคียงมารับไปขาย สวนเนื้อสุนัขตากแหงหรือเนื้อสุนัขแดด
เดียวนัน้ ก็จะมีขายในชุมชนทาแร แตสวนใหญจะสงไปขายยังตางจังหวัด โดยจัดสงไปทั่วประเทศ
ไทยตามแตมคี ําสั่งซื้อ ซึง่ จะมีนายทุนจากตางจังหวัดสั่งซื้อเนื้อแดดเดียว(เนื้อสุนัขตากแหง)ไปจัด
จําหนายอีกทอดหนึง่ โดยตลาดใหญที่สดุ อยูที่กรุงเทพมหานคร ในปจจุบัน(2549)แตละวันจะมี
สุนัขถูกฆาและชําแหละประมาณ 400 -500 ตัว ซึ่งนอยกวาชวงป พ.ศ.2540 ที่การฆาชําแหละจะ
ตกวันละกวาพันตัว เหตุผลก็คือนายทุนจะนิยมขายสุนัขเปนมากกวา แตที่ยงั ทําการฆาชําแหละ
อยูเพื่อชวยไมใหคนที่ทาํ อาชีพฆาชําแหละสุนัขตกงาน การฆาสุนัขเพื่อชําแหละขายในแตละวันใน
ทาแร จะตอบสนองตออุปสงคจากภายนอกชุมชนมากกวาภายในชุมชนทาแร(สุรชัย บุรนี อก ,
สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549 ) ปจจุบันนายทุนทาแรนิยมขายสุนัขเปนมากกวาเพราะสะดวก
รวดเร็ว และไดกําไรมากกวาการฆาชําแหละขาย โดยการขายสุนขั เปนจะมีทั้งขายในประเทศ ทัง้
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ในจังหวัดสกลนครเองและจังหวัดใกลเคียงเชน มุกดาหาร ,นครพนม และ กาฬสินธ แตสวนใหญ
นายทุนทาแรจะสงสุนัขเปนไปยังประเทศเวียดนามที่มีความตองการสุนัขมาก จนนายทุนทาแรหา
สุนัขสงไมทนั (สมเจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549 )
การคาสุนัขเปนเพื่อนําไปฆาชําแหละอีกทอดหนึง่ เปนธุรกิจการคาหลักของชาวทาแรใน
ปจจุบัน มีทงั้ การคาในประเทศและตางประเทศ โดยในประเทศจะมีคําสั่งซื้อสุนัขเปนจากพอคา
แมคาในทองถิน่ อื่นๆ ในจังหวัดสกลนคร เชนเทศบาลตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
,ตลาดอําเภอกุสุมาลย , ตลาดอําเภอโพนนาแกว , ตลาดสดเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร, ตลาด
อําเภอพังโคน สวนที่อนื่ ก็มีตลาดอําเภอนาหวา ,อําเภอนาแก ,อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม ,
อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร และทีจ่ ังหวัดกาฬสินธ โดยพอคาแมคาที่รับซื้อจะนําไปชําแหละ
เนื้อขายตออีกทอดหนึ่ง ปจจุบันตลาดคาสุนัขในจังหวัดสกลนครและใกลเคียง มีการขยายตัว
มากขึ้น ความตองการบริโภคเนื้อสุนัขมีสูง แตเนื่องจากสุนัขในทองถิ่นขาดแคลน และในทองถิ่น
อื่นไมมีใครที่ทาํ อาชีพแลกสุนัขเหมือนชาวทาแร พอคาแมคาตางถิน่ จึงพึง่ พาคนแลกสุนัขจากทา
แร เพื่อทีจ่ ะนําสุนัขไปฆาชําแหละเพือ่ ปรุงเปนอาหารขาย หรือชําแหละเนื้อและเครื่องในขาย
สุนัขเปนที่ขายเพื่อฆาชําแหละในประเทศราคาจะไมแพงมากนัก ตกตัวละประมาณ 150-200 บาท
(สมเจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) สวนการคาสุนัขเปนกับตางประเทศนัน้ จะ
คาขายกับประเทศเวียดนามเทานัน้
โดยปจจุบันจะมีคําสั่งซื้อสุนัขเปนจากทาแรจากนายทุน
ประเทศเวียดนามเปนจํานวนมาก สําหรับการซื้อขายสุนัขนัน้ จะตกราคาตัวละ 600 บาทไมวา จะ
เล็กหรือใหญ ปจจุบนั มีนายทุนที่สง สุนัขออกไปยังประเทศเวียดนามมีทั้งหมด 5 กลุม (รวมทั้ง
สหกรณการเกษตรทาแรบูรณกิจดวย) ซึ่งสุนัขสวนหนึ่งจะถุกสงตอไปยังประเทศจีน (สุรชัย บุรี
นอก , สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549)
กลาวโดยสรุปในการศึกษาสวนนี้สามารถชี้ใหเห็นวาปจจัยเริ่มตนของการกําเนิดตลาดคา
สุนัขนัน้ มาจากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารของชาวทาแร และปจจัยจากผลตอบแทน
ทางธุรกิจ แตตอมาปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหธุรกิจคาสุนัขขยายตัวเติบโตจนถึงปจจุบนั ไมใชปจจัยจาก
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั เปนอาหารของคนทาแร แตเปนปจจัยจากผลตอบแทนทางธุรกิจซึ่ง
ซึ่งการคาสุนัขกับ
มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั ของตางประเทศเปนสําคัญ
ตางประเทศใหผลตอบแทนมากกวาการคาสุนัขในประเทศมาก
จึงเปนแรงจูงใจใหคนเขามา
ประกอบอาชีพคาสุนัขมากยิ่งขึ้น ถาหากผลตอบแทนจากธุรกิจคาสุนัขมีไมมากตอใหมีคนบริโภค
เนื้อสุนัขจํานวนมากทัว่ โลกก็ไมใชแรงจูงใจสําคัญที่จะทําใหคนหันมาประกอบธุรกิจคาสุนัขมากขึ้น
เรื่อยๆดังที่เปนอยู
นอกจากนัน้ การผลิตเนื้อสุนัขตากแหง/อาหารที่ทาํ จากเนือ้ สุนัขเชนไสกรอก
อีสาน/ลูกชิน้ สวนใหญไมไดเกิดจากอุปสงคที่มีตอเนื้อสุนัขตากแหง/อาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนัข แต
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เนื่องจากคนทัว่ ไปไมรูวาอาหารที่ตวั เองรับประทานลงไปนั้นคือเนื้อสุนัข เพราะพอคาแมคาจะนํา
เนื้อสุนัขตากแหงไปปนกับเนือ้ วัวเนื้อควายแลวบอกผูบริโภควาเปนเนื้อวัว หรือไสกรอกอีสานก็
บอกวาทําจากเนื้อหมู ลูกชิ้นก็บอกวาทําจากเนื้อวัว สิ่งเหลานี้คืออุปสงคที่ไมใชอปุ สงคจริง และ
อุปสงคสวนนีม้ ีสวนทําใหการคาสุนัขของทาแรเติบโต มีสวนชวยใหคนทาแรมีงานทํา

3.4

การรวมตัวกันของกลุมผูป ระกอบอาชีพคาสุนขั

นายทุนคาสุนขั ทาแรไดรวมตัวกันจัดตัง้ สหกรณเพื่อเปนตัวกลางในการซื้อขายสุนัขขึ้นในป
พ.ศ. 2547 ชื่อ “สหกรณการเกษตรทาแรบูรณกิจสกลนครจํากัด” สํานักงานตั้งอยูท ี่เลขที่ 415 หมู
8 ตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และไดรับจัดตั้งเปนสหกรณอยางถูกตองเมื่อวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยมีคณะผูจัดตั้งสหกรณดังนี้
1.นางทองอินทร วรรณพรม ,ประธานสหกรณ
2.นายธงชัย นิ่มสกุล, รองประธานสหกรณ
3.ด.ต.สมเจตน กําลังเดช, เหรัญญิก
4. นายสุรชัย บุรีนอก, เลขานุการ
5.นายบุญสง ศรีครชุม
6.นายประเสริฐชัย เซียนพลแสน
7.นางรัตน ศีกาแกว
8.นายพัฒนพงษ ซึมเมฆ
9.นายประกาย ทรงถ้าํ
10นางสาวดาว แซจง
11.นายบุญแยม ฐานระษา
โดยสหกรณการเกษตรทาแรบูรณกิจสกลนครจํากัดไดริเริ่มจากแนวคิดของผูจําหนายสุนัข
และผูประกอบอาชีพฆาชําแหละสุนัข ทีป่ ระสบปญหาในการฆาสุนัขจําหนาย เพือ่ ที่จะพยายาม
ผลักดันใหอาชีพคาสุนัขเปนอาชีพทีถ่ ูกกฎหมาย โดยสหกรณฯจะเปนตัวกลางในการซื้อขายสุนัข
ใหแกสมาชิก จากนั้นสหกรณจะทําการชําแหละและหาตลาดจัดจําหนายทัง้ ในรูปสุนัขเปนและเนือ้
สุนัขตากแหง ทางสหกรณจะมีคอกขังสุนขั และโรงฆาชําแหละสุนัขทีถ่ ูกสุขอนามัย
สมาชิกของสหกรณจะมีสองประเภทคือ
1.สมาชิกหลักคือสมาชิกที่อาศัยอยูในจังหวัดสกลนคร
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2.สมาชิกสมทบคือสมาชิกทีอ่ ยูตางจังหวัด
ปจจุบัน(2549)มีสมาชิกหลักจํานวน 173 ราย สมาชิกสมทบจํานวน 113 รายในแตละ
วันทางสหกรณฯจะมีเงินหมุนเวียนจากการซื้อขายสุนัขวันละประมาณ 2 ลานบาท หรือปละกวา
700 ลานบาท (สุรชัย บุรนี อก ,สัมภาษณ ,14 สิงหาคม 2549)
การมีสหกรณฯเปนตัวกลางในการจัดซื้อและจําหนาย ทําใหการคาสุนัขเปนระบบระเบียบ
มากขึ้นและสะดวกยิง่ ขึ้น ในการซื้อขายสุนัขทางสหกรณจะคิดคาบริหารจัดการตัวละ 5 บาท การ
จัดตั้งสหกรณการเกษตรทาแรบูรณกิจ นับเปนความพยายามของกลุมนายทุนคาสุนัขทาแรที่จะ
พยายามผลักดันใหอาชีพคาสุนัขเปนอาชีพทีถ่ ูกกฎหมาย โดยทางรัฐสามารถจัดเก็บภาษีอันเกิด
จากการคาสุนขั ได นอกจากนัน้ การวมกลุมกันของผูประกอบอาชีพคาสุนัขยังเปนการเพิม่ อํานาจ
ในการตอรอง เพื่อปกปองผลประโยชนทางการคาสุนัขของชาวทาแร

3.5

ความสําคัญของธุรกิจคาสุนัขตอทาแร

ธุรกิจคาสุนัขของทาแรเปนธุรกิจขนาดใหญ มีคนที่เกีย่ วของประมาณ 2,000 คนคิดเปน
ประมาณ 20% ของคนทาแรทั้งหมด ซึง่ จะประกอบดวยนายทุน คนจับสุนัข คนฆา ชําแหละสุนัข
แรงงานในธุรกิจคาสุนัขจะอาศัยคนในทองถิ่น โดยคนจับสุนัขที่ไปกับรถแลนสุนขั จะมีรายไดวนั ละ
300-500 บาท(แลวแตความสามารถ) คนฆาชําแหละสุนัขจะมีรายไดมากกวา 500 บาทตอวัน
(แลวแตความสามารถและจํานวนสุนัขที่ฆา ชําแหละ)
สําหรับนายทุนแลนสุนัขนั้นจะมีรายได
ตั้งแตเดือนละ 50,000 บาทโดยประมาณ จนถึงมากสุดเดือนละ 3 ลานกวาบาท (สุรชัย บุรีนอก
, สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549) ธุรกิจคาสุนัขเปนธุรกิจที่มีกาํ ไรสูงมาก เปนหัวใจหลักของทาแร
และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมากทีเดียว สุรชัย บุรีนอกบอกวา
“แตกอนผมเคยทํางานเปนอาสาสมัครของมูลนิธิรวมกตัญู
แลวตอมาก็ทํางานเปน
ซุปเปอรไวเซอร บริษัทยาม มาไดเมียที่ทา แร ผมเปนคนอําเภอวาริชภูมิ ผมไมเคยกินหมา
ปจจุบันก็ไมกนิ สาเหตุทผี่ มหันมาประกอบอาชีพแลนหมา เพราะมาอยูท ี่นี่ไมมอี าชีพที่
แนนอนทํา ก็ทํานาทําไร รายไดไมพอเลีย้ งตัว ตอนแรกก็ไปนั่งดูเขาจับหมาลงจากรถที่
คอก ถึงกับตกใจ เพราะเฉพาะคาจับหมาลงจากรถตัวละ 5 บาทแปบเดียวก็จับหมดเปน
รอยๆตัว การจับหมาลงรถจะใชเหมือนคีมคีบหนีบหมาไวแลวก็จับวางลงในคอก คิดในใจ
วาทําไมยากเรานาจะทําได สวนคาฆาหมาอยางเดียวไมเกี่ยวกับชําแหละ ตกตัวละ 3
บาท ผมนั่งดูแลวก็คิดวามันเปนรายไดทสี่ ูงมากๆ เพราะไมไดยุงยากอะไร คิดวาเราก็
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นาจะทําได เลยไปขอทํากับเจาของคอก ปรากฏวาวันแรกที่ทาํ สามารถคีบหมาลงคอก
140 ตัวและรับฆาหมาทั้ง 140 ตัวไดเงินมา 1,120 บาทภายในเวลาไมถึง 3 ชั่วโมง เปน
รายไดสูงที่สุดในชีวิตตั้งแตเกิดมาในตอนนั้น และเริ่มอาชีพแลกหมาในป 2539 โดยตอน
แรกไปขอความชวยเหลือจากปาทองอินทร วรรณพรม เจาของคอกหมารายใหญที่สุดใน
ทาแร ขอทํางานดวย เปนลูกนองติดรถหาหมากับทีมงานของปาทองอินทรอยูส ักพักมี
ความรูเสนทางแลว ก็เลยขอยืมเงินแกมาออกรถกระบะรวมวิง่ หาหมาดวย ปจจุบันมี
รายไดหักคาใชจายแลวตกเดือนละ ประมาณ 50,000 บาท ผมทํามา 10 ปแลว การวิ่ง
หมาของผมจะไปเปนกลุมๆ ตามเสนทางทีก่ ําหนด ทัว่ ทัง้ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ มีลูกนอง 1 คนจายคาแรงให เที่ยวละ 1,000 บาท คาบุหรี่อีกตางหาก เดือน
หนึง่ จะออกแลนหมาประมาณ 7-8 เที่ยว ใชเวลาเทีย่ วละ 3-4 วัน เนื่องจากผมชํานาญ
เสนทางแลวจึงสามารถหาหมาไดเร็ว
ผมไดกําไรจากการเลนหมาเทีย่ วละ ประมาณ
7,000 บาท” (สุรชัย บุรีนอก,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549)
ผลของธุรกิจคาสุนัขทําใหคนทาแรจะมีฐานะความเปนอยูที่ดี มีรายไดมากพอที่จะสงลูก
ใหเรียนสูงๆ ซึ่งแตกตางจากชาวอีสานทัว่ ๆไปที่มีฐานะยากจน คนทาแรไมคอยไดไปขายแรงงาน
ยังตางถิน่ เพราะพวกเขามีงานทําและมีรายไดอยางเพียงพอจากธุรกิจคาสุนัข ทีห่ ลอเลี้ยงชุมชน
อยางไมขาดแคลน ธุรกิจคาสุนัขจึงมีความสําคัญตอทาแรมาก ขาพเจามองวาหากไมมีธุรกิจคา
สุนัข ทาแรคงไมเจริญมากขนาดนี้ ขนาดเปนเพียงตําบลหนึง่ แตทาแรเปนเมืองที่เจริญมาก เขต
เทศบาลตําบลทาแรมีตลาดสด 2 แหง มีโรงเรียนระดับมัธยมที่สอนถึงชั้นมัยมศึกษาปที่ 6 สองแหง
เนื่องจากชาวทาแรมีงานทําในทองถิน่ ตัวเอง ปญหาความแตกแยกทางครอบครัวอันเกิดจากการ
ไปขายแรงงานตางถิ่น และปญหาเรื่องยาเสพติดจึงไมคอ ยมี เชนเดียวกับปญหาลักเล็กขโมยนอย
ก็ไมคอยมี ความสัมพันธในครอบครัวมีมาก ชาวทาแรสวนใหญนบั ถือศาสนาคริสต วันอาทิตย
สวนใหญชาวทแรจะไปโบสท สวดมนตขอพรจากพระเจา (สมเจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ,14
สิงหาคม 2549 )
ดังนัน้ กลาวไดวาธุรกิจคาสุนขั เปนธุรกิจที่สาํ คัญตอทาแรมาก หากไมมีธุรกิจนี้จะทําให
สังคมทาแรแตกสลายทันที เพราะธุรกิจนี้ทาํ ใหคนทาแรไมทิ้งบานชองไปทํางานตางถิน่ รายได
จํานวนมหาศาลจากธุรกิจคาสุนัขทําใหเศรษฐกิจทาแรเกิดการหมุนเวียน คนอื่นที่ไมไดทําธุรกิจ
เกี่ยวกับการคาสุนัขก็ไดประโยชนทางออมดวย สุรชัย บุรนี อกบอกวา
“ความสําคัญของธุรกิจคาหมาไมใชเพียงสําคัญตอทาแรเทานั้น แตยงั สําคัญตอเศรษฐกิจ
ของเมืองสกลนครดวย ถาไมมีการคาหมารับรองวาสังคมทาแรแตกทันที และจะทําให
เศรษฐกิจของสกลนครมีปญ
 หาดวย เอาแคการซื้อรถคนทาแรสวนใหญมีรถยนตทั้งกระบะ
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และรถเกงกันทั้งนั้น เพราะมีรายไดจากการคาหมามาก ผมเชื่อเลยวาในจังหวัดสกลนคร
ไมมีหมูบา นไหนจะซื้อรถมากเทาทาแร แมแตคนในเมืองสกลก็เถอะ ผมกลายืนยันไดวา
ทาแรมีกาํ ลังซือ้ ที่สูงมาก คนทาแรเปนกลุมคนทีม่ ีฐานะดีที่สุดของจังหวัดสกลนคร ถา
รัฐบาลหามไมใหพวกผมคาหมา รับรองไดเลยวาเศรษฐกิจของสกลก็ไดรับผลกระทบมาก
ดวย” (สุรชัย บุรีนอก ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549)
ในสวนนี้สามารถสรุปไดวาธุรกิจคาสุนัขเปนหัวใจสําคัญของทาแร การหามบริโภคเนื้อ
สุนัขไมไดทําใหวิถกี ารดํารงชีวิตเรื่องอาหารการกินของคนทาแรขาดแคลน
ไมสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของทาแรมากนัก แตที่จะสงผลกระทบตอทาแรมากคือการหามคาสุนัข เพราะถาหาม
คาสุนัขจะทําใหคนทาแรกวา 20 % ตกงาน และมีหนี้สนิ จากการลงทุนในธุรกิจคาสุนัข จะสงผล
ใหสังคมทาแรแตกสลายทันที การบริโภคเนื้อสุนัขของชาวทาแรมีนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ
คาสุนัขโดยรวม ซึง่ สวนใหญจะเปนอุปสงคจากตางประเทศ(เวียดนาม)

3.6

การเติบโตของธุรกิจคาสุนัขทาแร

นับตั้งแตเริ่มมีตลาดคาสุนัขเกิดขึ้นในชุมชนทาแรเมื่อป พ.ศ. 2510 ธุรกิจนี้ก็เติบโตอยาง
ตอเนื่อง มีผูประกอบการหนาใหมๆเขาสุธ รุ กิจนี้มากขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง ดังทีก่ ลาวมาแลววา
ธุรกิจคาสุนัขนี้เติบโตมาก ดูไดจากป พ.ศ.2535 มีรถแลกสุนัขเพียง 112 คัน ป พ.ศ.2549 เพิ่มเปน
400 คัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 300% ในเวลา 14 ป คาดวาธุรกิจคาสุนัขนีถ้ าไมไดถูกขัดขวางจากสังคม
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ธุรกิจนีย้ ังจะเติบโตตอไปอีกมาก เพราะประชาชนในประเทศเองก็หนั
มาบริโภคเนื้อสุนัขมากขึน้ มีตลาดคาเนื้อสุนัขที่เกิดขึ้นใหมทงั้ ในจังหวัดสกลนครเองและจังหวัด
ใกลเคียง ขณะที่อุปสงคจากประเทศเวียดนามและอุปสงคจากประเทศจีน ที่สงั่ ซื้อสุนัขผานนายทุน
ชาวเวียดนามมีมากเกินความสามารถของคนแลนสุนัขทาแรทั้งหมดจะหาสุนัขสงไปใหได ขณะที่
ราคาสุนัขที่สง ไปขายยังประเทศเวียดนามแพงกวาสุนขั เปนที่ขายในประเทศประมาณ 300 % ดูได
ราคาขายสงสุนัขเปนในประเทศจะตกตัวละเพียง 150-200 บาท แตราคาขายสุนัขเปนไปยัง
ประเทศเวียดนามตกตัวละไมต่ํากวา 600 บาท ทําใหกําไรจากการคาสุนัขเปนกับประเทศ
เวียดนามมีมาก
นอกจากนัน้ ธุรกิจคาสุนัขนี้ไมจําเปนตองอาศัยความรูมาก ไมจําเปนตองจบปริญญาก็
สามารถทําธุรกิจนี้ได หากมีเงินลงทุน เพราะตลาดยังมีความตองการสูงมาก และตลาดหางาย
มาก ในอนาคตความตองการสุนัขจากเวียดนามและจีนยิง่ จะมีมากขึ้นกวาปจจุบันมาก อาจจะ
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หลายเทาตัวก็ได
เพราะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และประเทศจีนเติบโตอยางตอเนื่อง
คนรวยของสองประเทศนี้เพิม่ ขึ้นมาก
อาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนัขเปนอาหารที่มรี าคาแพงในสอง
ประเทศนี้ คนที่มีฐานะดีเทานั้นจึงจะสามารถซื้ออาหารทีท่ ําจากเนื้อสุนขั มารับประทานได เมื่อคน
รวยเพิม่ ขึ้นอุปสงคที่มีตอเนื้อสุนัขยอมเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากราคาสุนัขในประเทศเวียดนามเมื่อ
ป พ.ศ.2543 แพงกวาราคาสุนัขเมื่อ 2-3 ปกอนหนาถึง 3 เทา(Bangkok Post , 2000:4) ดังนัน้
ดวยเหตุนี้ยงิ่ จะทําใหธุรกิจคาสุนัขของทาแรเติบโตมากขึน้
เพราะอุปสงคที่มีตอ สุนัขมีมากขึ้น
นั่นเอง นอกจากนัน้ เนื่องจากคนรวยมีมากขึ้น ความตองการบริโภคเนื้อสุนัขมีมากขึ้น อุปสงคตอ
สุนัขมีมากขึ้น แลวราคาขายสงสุนัขนาจะแพงขึ้นมากกวาปจจุบนั
ซึ่งยิง่ จะทํารายไดใหคน
ประกอบธุรกิจคาสุนัขมากยิง่ ขึ้น ยิง่ ปจจุบันสุนัขในประเทศไทยลดนอยลงไปมาก ในอนาคตยิ่ง
จะทําใหราคาของสุนัขแพงขึน้
สรุปไดวาการเติบโตของธุรกิจคาสุนัขทาแร
เปนผลมาจากอุปสงคจากตางประเทศ
มากกวาอุปสงคภายในประเทศ เนื่องจากวัฒนธรรมบริโภคอาหารทีท่ าํ จากสุนัขในประเทศจีนและ
เวียดนาม เปนวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากคนทั่วไป เปนวัฒนธรรมของคนรวย
มีฐานะ การบริโภคเนื้อสุนัขจึงเปนการแสดงออกถึงฐานะของผูบริโภค ไมใชเพื่อบําบัดความหิว
เทานัน้
การเติบโตอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศจีนและเวียดนามทําใหมีคนรวยเพิม่ ขึ้น
ความตองการบริโภคเนื้อสุนขั ยอมมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการคาสุนัขของทาแร ผลตอบแทน
จากการคาสุนขั กับตางประเทศที่มมี ากมายนี้ เปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหมีผูประอาชีพคาสุนัขหนา
ใหมๆเพิ่มขึน้
และเมื่อมีผูเขามาประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งรายไดจากธุรกิจคาสุนัขมีมาก
อํานาจตอรองของนายทุนคาสุนัขยอมมากตามไปดวย

3.7

อุปสรรคของการคาสุนัข

การทําธุรกิจการคาทุกอยางยอมมีอุปสรรค อุปสรรคที่สําคัญของการประกอบธุรกิจคา
สุนัขของชาวทาแรคือปญหาที่เกิดจากการถูกตํารวจจับ ซึ่งอาจจะทําใหคนที่ประกอบธุรกิจคาสุนขั
ทาแรประสบปญหาขาดทุนได ผูประกอบอาชีพคาสุนัขทาแรมักจะถูกตํารวจจับอยูบ อยๆ บางคน
ก็จับเพื่อเรียกเงิน แตบางคนก็สงั่ ใหปลอยสุนัขที่แลกมาทัง้ หมด ไมยอมรับเงิน เพราะเขาบอกวา
การคาสุนัขผิดกฎหมาย เปนบาป (สมเจตน กําลังเดช,2549:สัมภาษณ) ตนตอของปญหาสําคัญ
เกิดจากภาครัฐ/ขาราชการ เนื่องจากไมไดมีกฎหมายขอใดระบุวาสุนัขเปนสัตวที่หา มฆา /หาม
บริโภค แตผูประกอบอาชีพคาสุนัขทาแรก็ยังถูกตํารวจจับเปนประจํา นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
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อธิบดีกรมปศุสัตวเปนคนบอกเองวาไมมกี ฎหมายรองรับใหไปเอาผิดคนคาสุนัขได
(เดลินิวส
,2546:10) นี่คือปญหาสําคัญอันเกิดจากการใชอํานาจของขาราชการ เมื่อรัฐเองไมไดระบุไว
แนชัดวาสุนัขคือสัตวที่หา มฆา/หามบริโภค แตยังมีเจาหนาที่ตาํ รวจจับกุมผูประกอบอาชีพคาสุนขั
อยูเสมอ ซึง่ มักจะอางวาการคาสุนัขผิดกฎหมาย นี่แสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจทีเ่ กินขอบเขตของ
เจาหนาที่ตํารวจ ผลของการใชอํานาจเกินขอบเขตของเจาหนาที่ตํารวจขณะที่ผุประกอบอาชีพคา
สุนัขทาแรไมมอี ํานาจมากพอที่จะไปโตแยงได พวกเขาจึงจําเปนที่จะตองจายเงินใตโตะหรือ “สวย”
เพื่อทําใหการประกอบอาชีพราบรื่น
สุรชัย บุรีนอก เนื่องจากการคาสุนัขยังเปนอาชีพที่ไมมกี ฎหมายรองรับ ดังนัน้ เพื่อที่จะทํา
ใหกลุมผูห าสุนัขหรือพวก “แลนหมา” และนายทุนอืน่ ๆ ประกอบอาชีพไดสะดวกราบรื่นไมถูกกลัน่
แกลงก็ตองจายสวยใหกับผูเกี่ยวของ ทั้งตํารวจ คนใหญคนโตในจังหวัด และนายดานกักกันสัตว
ขณะผูทําหนาที่สงสุนัขออกผานทางชายแดนจังหวัดนครพนมเพื่อสงไปยังประเทศลาวก็ตองจาย
ใหกับเจาหนาที่ในทองถิ่นที่เกี่ยวของดวยเชนกัน แตถึงอยางไรก็ตามปญหาเรื่องสวยเปนปญหา
เล็กนอย ไมไดสงผลตอธุรกิจคาสุนัขโดยรวมของทาแรมาก
“พวกผมตองการใหรัฐบาลใหการรับรองอาชีพคาสุนัขวาเปนอาชีพทีถ่ ูกตองตามกฎหมาย
เสียที เพราะจะไดไมตองเสียสวยใหกับตํารวจ หรือพวกนายดานกักกันสัตว ดานปาไมปา
สงวนแหงชาติ รายจายตรงนี้เสียไปโดยเปลาประโยชน ปหนึ่งๆ พวกผมตองเสียสวย
รวมๆกันปละหลักหลายลานบาท เพื่ออํานวยความสะดวก ไมงั้นการประกอบอาชีพก็
ลําบาก สูเอาเงินที่เสียสวยเหลานี้มาจายเปนภาษีใหกับประเทศชาติยงั จะดีกวา” (สุรชัย
บุรีนอก,สัมภาษณ ,14 สิงหาคม 2549)
ในสวนนี้สรุปไดวาอุปสรรคสําคัญของธุรกิจคาสุนัขคือเจาหนาที่ตํารวจ ที่ใชอาํ นาจเกิน
ขอบเขตในการจับกุม ตํารวจบางคนจับเพื่อตองการรีดไถเงิน แตบางคนจับเพื่อขัดขวางการคา
สุนัข โดยทําการยึดรถบรรทุกสุนัข หรือสัง่ ใหปลอยสุนัข แตก็สงผลกระทบตอธุรกิจคาสุนัขของทา
แรนอยมาก เพราะผูป ระกอบอาชีพคาสุนัขของทาแรไดแกปญหาเรื่องนี้ดวยการจายสวยใหแก
เจาหนาที่ตํารวจทุกสถานีทรี่ ถแลนสุนัขทาแรวิ่งผาน เพื่ออํานวยความสะดวก มีเพียงตํารวจสวน
นอยเทานั้นทีจ่ ับกุมโดยไมยอมรับเงิน
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3.8

สรุปทายบท

ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคนั้นผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคา
ตามความพึงพอใจ วัฒนธรรมการบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดอุปสงคทมี่ ีตอสินคา และ
สงผลทําใหมกี ารผลิตสินคาจําหนายเพื่อตอบสนองอุปสงค ดังนัน้ ผูผลิตจะทําการผลิตอะไรเพื่อ
ขายตองสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคกอน ปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเกิดตลาดคาสุนัขเพื่อบริโภคในทา
แรจะผสมผสานกันระหวางปจจัยทางวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารของคนทาแร เพราะ
คนทาแรสวนใหญนิยมบริโภคเนื้อสุนัข และบริโภคมานานกวา 120 ป ตั้งแตตั้งชุมชน กับปจจัย
ทางดานผลตอบแทนทางธุรกิจ คนที่คิดขายคนแรกมีสาเหตุจากกิจการขายของชําตลาดทาแรไม
คอยดีจึงทดลองฆาสุนัขเพื่อชําแหละเนื้อขาย เพราะคนทาแรจํานวนมากนิยมบริโภคเนื้อสุนัข ผล
คือมีคนอุดหนุนอยางมาก และการคาเนือ้ สุนัขในทาแรก็เจริญเติบโตจนถึงปจจุบนั จากการเริ่มตน
ชําแหละสุนัขขายเพียงครอบครัวเดียวในป พ.ศ.2510 ปจจุบันธุรกิจคาสุนัขทาแรเปนธุรกิจขนาด
ใหญ มีคนทาแรเกี่ยวของโดยตรงประมาณ 20%
ปจจัยทีท่ ําใหธุรกิจคาสุนัขของทาแรขยายตัวใหญโต เปนปจจัยจากผลตอบแทนทางธุรกิจ
ที่มีมากโดยมีปจจัยทางดานวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของตางประเทศสนับสนุน สาเหตุ
สําคัญที่ทาํ ใหคนเขามาประกอบอาชีพคาสุนัขมากขึน้ และทําใหธุรกิจคาสุนัขขยายตัวมากยิ่งขึน้
คืออุปสงคจากตางประเทศ ในป พ.ศ. 2518 จะเปนอุปสงคที่มีตอ “อัณฑะสุนัข” จากประเทศจีน
, ญี่ปนุ , ฮองกงที่ไมจาํ กัดจํานวน
แตในปจจุบันจะเปนอุปสงคที่มีตอสุนขั เปนจากประเทศ
เวียดนาม(และจากประเทศจีนผานเวียดนาม) ที่ไมจาํ กัดจํานวน สิง่ จูงใจที่สําคัญที่สุดคือกําไรที่
ของธุรกิจคาสุนัขที่มีมาก
คาดวาในอนาคตธุรกิจนีจ้ ะยังคงขยายตัวอีกมาก และคาดวาจะมี
ผูประกอบการหนาใหมๆเขาสูธุรกิจคาสุนัขอีกมาก
กําไรจากการคาเปนสุนัขกับเวียดนามมี
มากกวาการคาสุนัขเปนในประเทศ ราคาขายสุนัขเปนไปยังประเทศเวียดนามจะแพงกวาราคา
ขายสุนัขเปนในประเทศประมาณ 300% ธุรกิจคาสุนัขเปนธุรกิจทีส่ ําคัญที่สุดของทาแร รายได
หลักของธุรกิจคาสุนัขทาแรปจจุบันจะมาจากการขายสุนัขเปนสงใหประเทศเวียดนาม
อุปสรรคสําคัญของการคาสุนัขคือปญหาถูกเจาหนาทีร่ ัฐจับกุม นายทุนคาสุนัขทาแรจึง
จําเปนที่จะตองจายสวยใหแกเจาหนาที่รัฐที่เกีย่ วของเพือ่ อํานวยความสะดวก ปจจุบันธุรกิจคา
สุนัขของทาแรเปนธุรกิจขนาดใหญ มีคนเกี่ยวของจํานวนมาก มีรายไดเขาประเทศจํานวนมาก
อํานาจตอรองของนายทุนคาสุนัขทาแรจึงมีมาก

บทที่ 4
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภคสุนัข
4.1

สาเหตุของความขัดแยง

ในบทนี้จะไดศึกษาถึงความขัดแยงอันเนือ่ งมาจากวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขที่ตางกัน
สาเหตุของความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดจากการปะทะสังคสรรคของวัฒนธรรมที่ตา งกัน เมื่อ
ผูคนที่อยูตา งสังคมที่มวี ัฒนธรรมที่แตกตางกันเกิดการไมยอมรับวัฒนธรรมของกัน (อมรา พงศา
พิชญ,2547:21-22) ในสังคมนัน้ มีความแตกตางหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมนี่เองที่เปนสาเหตุของความขัดแยง Samuel P. Huntington ใหความเห็นวา
หลังสงครามเย็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเปนความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางของ
วัฒนธรรม/อารยธรรม โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางประเทศมุสลิมกับประเทศตะวันตกทีน่ ําโดย
สหรัฐอเมริกา
ไมใชความขัดแยงอันเนื่องมาจากอุดมการณหรือเศรษฐกิจอยางที่เคยเปนมา
(Samuel P. Huntington ,1993)
ความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม
มักจะเปนความขัดแยงทีพ่ ัวพันกับปญหาอัตวิสัย
(subjectivity) ปญหาความขัดแยงอันเนือ่ งมาจากอัตวิสัยเกิดมาจากความแตกตางของบุคคล ซึ่ง
มี ความแตกตางทางชนชั้น ความแตกตางทางวัฒนธรรม ความแตกตางทางชาติพนั ธุ และความ
เปนมาทางประวัติศาสตรของสังคม
เมื่อพิจารณาใหดีแลวจะพบวาปญหาอัตวิสัยก็คือการยึด
ตัวเองและพวกเดียวกันเปนศูนยกลาง การมองเห็นตัวเองเปนจุดศูนยกลางหรือเหนือกวาผูอนื่ นัน้
แทจริงแลวเปนสิ่งที่กาํ หนดขึ้นเองโดยมนุษย ไมไดเปนความแตกตางตามธรรมชาติ การเอาตัวเอง
เปนตัวตั้งเปนจุดศูนยกลาง มักจะเปนสาเหตุของความขัดแยง(ฉันทนา บรรพศิรโิ ชติ หวันแกว
,2547:55-59) ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมรัฐ(ขาราชการ)กับวัฒนธรรมทองถิ่นในประเทศ
ไทย ก็มีสวนสําคัญทีก่ อใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมตามมา
ความขัดแยงระหวาง
วัฒนธรรมรัฐ(วัฒนธรรมขาราชการ)กับวัฒนธรรมชาวบานหรือวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆใน
ประเทศไทยเกิดจากการไมยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของรัฐ(ราชการ)
และการ
บังคับใชวัฒนธรรมจากสวนกลางกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในทองถิน่ ตางๆ
ของประเทศไทย เพราะรัฐไทยไดพยายามสรางวัฒนธรรมไทยอันแสดงถึงเอกลักษณไทยหรืออัต
ลักษณไทยเปนวัฒนธรรมหลักของประเทศชาติ เพือ่ เปาหมายในการสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ ทําใหรัฐไทยมีความขัดแยงกับชนกลุมนอยที่มีวฒ
ั นธรรมเปนของตนเอง
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และไมยอมรับวัฒนธรรมจากสวนกลาง (Benedict Anderson ,1979 ) การใชวฒ
ั นธรรมรัฐไป
บีบบังคับวัฒนธรรมทองถิน่ เปนการใชความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึง่ มักจะกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางรัฐกับทองถิน่ ยกตัวอยางกรณีรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชนโยบายรัฐชาตินิยม ในนาม “ลัทธิชาตินิยมไทย” ซึ่งเปนที่มาของนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
แบบบีบบังคับ ที่ไมมหี รือมีนอยมากในการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอย
หรือชุมชนทองถิน่ ตางๆ
นโยบายสรางชาติของหลวงพิบูลสงครามพุง เปาไปยังการปฏิรูปและ
สรางสรรคมิติทางวัฒนธรรมและสังคมดานตางๆ
ของคนในประเทศเสียใหม นโยบายผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดสรางกฏขอบังคับอยางเครงครัดใน
หลายๆดาน อาทิการแตงกาย การหามรับประทานหมากและพลู ผลของนโยบายนี้สรางความไม
พอใจใหแกชาวมุสลิมในภาคใตเปนอยางมาก คนมุสลิมถูกหามไมใหสวมหมวกแบบอิสลาม สวน
ผูหญิงก็ไมใชผาคลุมหัว อันเปนธรรมเนียมของคนมุสลิม ภาษามลายูกห็ ามใช ผูช ายหามนุงโสรง
และดวยนโยบายนีเ้ องที่ทาํ ใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวมุสลิมภาคใต ประชาชนในพื้นที่
ไดตอตานนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐจากสวนกลางอยางมาก
และผลของ
นโยบายนี้เองที่ทาํ ใหเกิดความรุนแรงตามมา (เธนศ อาภรณสุวรรณ,2549:69-79) ในบทนีจ้ ะ
ชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของความขัดแยงอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขที่ตางกัน และการคา
สุนัขของทาแรจะเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเกิดความขัดแยง
4.1.1 วัฒนธรรมการบริโภคสุนขั ไวเปนเพื่อน
“วัฒนธรรมเลีย้ งสุนัขไวเปนเพื่อน” เริ่มตนที่ราชสํานักสหราชอาณาจักรเมื่อประมาณ 400
ปที่ผานมา หลังจากนั้นวัฒนธรรมเลี้ยงสุนัขไวเปนเพือ่ นนีก้ ็แพรหลายไปยังคนอื่นๆในสังคมเกาะ
อังกฤษ และคานิยมนีก้ ็แพรไปยังที่ตางๆทั่วโลก จนกระทัง่ มีคําพูดที่วาสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของ
คน(man’s best friend)* ยังไมมหี ลักฐานเปนที่แนชัดวาวัฒนธรรมเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนเกิดขึ้น
ที่ประเทศไทยตั้งแตเมื่อใด
แตเมื่อวัฒนธรรมนี้เริ่มที่เกาะอังกฤษ ดังนั้นวัฒนธรรมนี้จึงนาจะ
เผยแพรมายังประเทศไทยผานทางชนชั้นสูงของสังคมทีไ่ ปศึกษาตอทีป่ ระเทศอังกฤษ
แลวนํา
วัฒนธรรมนี้มาเผยแพรในประเทศไทย หรือไมก็รับจากชาว อังกฤษทีเ่ ขามาทํางานในประเทศไทย
คนที่ หลังจากนัน้ วัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อนจึงแพรกระจายไปยังคนทั่วไปในสังคมของ
ประเทศไทย ซึ่งมักจะเลียนแบบคนในสังคมชั้นสูง
* ที่มา http:// en.wikipedia.org/dog
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นิธิ เอียวศรีวงศมองวา “สัตวเลี้ยง” (ที่หมายถึงเลีย้ งไวเปนเพื่อน ไวดูเลน )เปนของเกิด
ใหม เกิดขึ้นในสังคมที่พฒ
ั นาเปนสังคมเมืองเต็มที่แลวเทานัน้ และไมเกิดในสังคมเกษตรกรรม
ดังนัน้ สัตวเลี้ยงที่คนทัว่ ไปเขาใจกันจึงเปนสัตวที่ไมมีประโยชนอะไรนอกจากเอาไวเลีย้ งเทานั้น เมื่อ
สัตวเลี้ยงเปนของเกิดใหม จึงไดรับความหมายที่แตกตางไปจากสัตวทั่วไปดวย ความหมายที่
สําคัญก็คือ “เพื่อน” สัตวเลี้ยงเปนเพื่อนกับเจาของ เพราะเปนเพื่อนกับคนสัตวเลี้ยงจึงรับเอา
อุปนิสัยและโลกทัศนของคนไปดวย ดวยเหตุนี้ทัศนคติที่ชาวนาทั่วโลกมีตอสัตว(รวมทัง้ สุนขั )จึง
กลายเปนอนารยธรรมไปเลย(ไมทันสมัย) เพราะในสายตาของชาวนามองสัตว(ซึ่งรวมทั้งสุนัข)
ก้ํากึง่ กันระหวาง อาหาร วัตถุดิบ แรงงาน และเพื่อนเลน (นิธิ เอียวศรีวงศ,2546:61-71)
ความหมายของสุนัขในทัศนะของคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อนจะคลายกันเชน บรรดา
นักอนุรักษสัตวชาวตะวันตกมองวาสุนัขเปนสัตวเลี้ยงสําหรับเปนเพื่อนกับมนุษย การบริโภคเนือ้
สุนัขจึงถือวาผิดศีลธรรม เปนบาป หรือแสดงใหเห็นถึงความไรอารยธรรม ประเทศที่มีอารยธรรม
ไมรับประทานเนื้อสุนัขกัน การบริโภคเนื้อสุนัขเปนการทารุณกรรมสัตว (Ng Hui Hui ,2002) สวน
รัชดา มณีวงศ มองวาสุนัขเปนสัตวที่นา รัก เปนสัตวเลีย้ งไวเปนเพื่อน สุนัขแตกตางจากหมู, ไก, วัว
ที่เปนสัตวเพื่อบริโภคเปนอาหารแตสุนัขไมใช (รัชดา มณีวงศ , สัมภาษณ,2 เมษายน 2550) บุญชู
ไผปองมองวาสุนัขเปนสัตวที่ซื่อสัตยตอคนที่รักมัน สุนขั เปนเพื่อนที่ดที ี่สุดของคน ดังนัน้ คนจึงไม
ควรบริโภคสุนัขเปนอาหาร (บุญชู ไผปอง,สัมภาษณ,1 เมษายน 2550) โรเจอร โลหะนันท บอกวา
การบริโภคเนือ้ สุนัขเปนการกระทําทารุณกรรมตอสัตว ขัดตอหลักคําสอนของศาสนาพุทธ คนสวน
ใหญไมบริโภคกัน (คมชัดลึก , 2546:8)
สรุปไดวาวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเพื่อเลี้ยงไวเปนเพือ่ นนัน้ เปนวัฒนธรรมเกิดใหมเมื่อ
ประมาณ 400 ปที่ผานมา จุดกําเนิดเกิดจากชนชั้นสูงในราชสํานักของสหราชอาณาจักร แลว
วัฒนธรรมนี้กแ็ พรกระจายไปยังประชาชนทั่วไป เปนไปไดวาวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อน
ของสังคมไทยไดรับวัฒนธรรมนี้มาจากประเทศอังกฤษอีกทอด โดยวัฒนธรรมนีน้ า จะเริ่มตนจาก
ชนชั้นสูงของสังคมไทยแลวคอยเกิดการเลียนแบบของประชาชนทั่วไป การใหความหมายแกสนุ ขั
ของคนทีว่ ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเพื่อเลีย้ งไวเปนเพื่อนคือ สุนัขคือเพือ่ นที่ดที ี่สุดของคน สุนัขเปน
สัตวนารัก ซือ่ สัตยตอคน การรับประทานเนื้อสุนัขเปนบาป ผิดศีลธรรม เปนการกระทําทารุณ
กรรมตอสัตว การรับประทานเนื้อสุนัขเปนการแสดงออกถึงความไรอารยธรรม วัฒนธรรมการเลี้ยง
สุนัขไวเปนเพือ่ นเปนการแสดงออกถึงความเปนสมัยใหม
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4.1.2 วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหาร
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั พบเห็นอยางแพรหลายในประเทศจีน เกาหลีใต เวียดนาม
เม็กซิโก และ ประเทศไทย สุนัขเปนอาหารของคนจีนมานานแลว ไดมีการบันทึกถึงอาหารที่ทาํ
จากเนื้อสุนัข ตั้งแตสมัยราชวงศโจว (Zhou dynasty,1122 BC-256 BC )* ในประเทศจีน ราคา
เนื้อสุนัขแพงกวาเนื้อหมู เนือ้ วัว ในสังคมคนจีนใครทีส่ ามารถซื้ออาหารทีท่ าํ จากสุนัขได(หมายถึง
ซื้อรับประทานปกติวิสัย)จะตองเปนคนฐานะดี เชนเกาเหลาเนื้อสุนัขจะแพงกวาบะหมี่ทวั่ ไปถึง 6
เทา สุดยอดอาหารของคนจีนทีก่ วางเจา ยูนนาน คือเนื้อสุนัข(โชติชว ง นาดอน,2546) คนจีนมี
ความเชื่อวาอวัยวะเพศสุนัขเปนยาเพิม่ พลัง ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี
,2541) เนื้อสุนัขดํานัน้ จัดวาเปนอาหารชั้นยอดในประเทศจีน รัฐบาลจีนนิยมนําอาหารที่ทาํ จาก
เนื้อสุนัขดํามาตอนรับแขกคนสําคัญของประเทศ(สิทธิพร ณ นครพนม,2537) วัฒนธรรมบริโภค
เนื้อสุนัขแพรหลายอยางมากในประเทศเกาหลีใต คนเกาหลีใตบริโภคเนื้อสุนัขมายาวนาน แตกอน
เนื้อสุนัขถูกมองวาเปนยาบํารุงสําหรับคนอายุมาก แตปจจุบันการรับประทานเนือ้ สุนัขเปนแฟชั่น
มากขึ้น ความนิยมจึงแพรไปยังคนวัยหนุม สาว 83% ของคนเกาหลีใตรับประทานเนื้อสุนัข คน
เพราะเปนประเพณีการ
เกาหลีใตสวนใหญมองวาการรับประทานเนื้อสุนัขไมไดเปนเรื่องผิด
รับประทานของคนเกาหลี และเนื้อสุนัขก็มีความอรอย
คนเกาหลีใตสวนใหญเชื่อวาการ
รับประทานเนือ้ สุนัขทําใหมสี ุขภาพดีและกระปรี้กระเปรา เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Yong Geun
-Ann,2000) คนเกาหลีใตที่บริโภคเนื้อสุนัขมองวาการบริโภคเนื้อสุนขั ไมผิด เนื่องจากคนเกาหลี
ไมไดมองวาสุนัขคือสัตวเลี้ยงที่เลีย้ งไวเปนเพื่อน แตเปนสัตวที่สามารถรับประทานได (Ng Hui
Hui,2002)
สวนทีป่ ระเทศเวียดนามเมนูอาหารที่ทําจากจากเนื้อสุนัขเปนทีน่ ิยมอยางมากใน
ประเทศเวียดนาม คนที่บริโภคเนื้อสุนัขเชื่อวาทําใหอายุยืน รางกายแข็งแรง ชวยเพิ่มพลังทางเพศ
(ฺBangkok post,2000:4 )สุรชัย บุรีนอก มองวาสุนัขไมตางจากหมู, วัว, ไกคือเปนสัตวที่สามารถ
กินได ไมไดมองวาสุนัขคือสัตวสําหรับเลี้ยงไวเปนเพือ่ นหรือดูเลน(สุรชัย บุรีนอก, สัมภาษณ,14
สิงหาคม 2549)จันทรเพ็ญ ศรีจันทร บอกวาเนื้อสุนัขอรอยกวาเนื้อวัว, เนื้อหมู (จันทรเพ็ญ ศรี
จันทร ,สัมภาษณ , 12 มีนาคม 2549) สิรวิชญ พิมพกลาง มองวาสุนัขก็คือสัตวที่ไมไดแตกตาง
จากสัตวอนื่ ๆ ดังนัน้ ใครจะบริโภคก็ทําไดไมผิดอะไร ถาหากบอกวาการบริโภคสุนขั เปนบาป การ
บริโภคสัตวชนิดอื่นๆก็เปนบาปเหมือนกัน (สิรวิชญ พิมพกลาง ,สัมภาษณ,15 สิงหาคม 2549)
*ที่มา http://en.wikipedia.org/dog_meat
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สรุปไดวาคนทีม่ ีวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารไมไดมองสุนัขวาเปนสัตวเลี้ยงที่คนควร
เลี้ยงไวเปนเพือ่ น/ ไวดูเลน แตมองวาสุนัขเปนสัตวทสี่ ามารถรับประทานไดไมตางจากเนื้อวัว หมู
ไก ปลา การใหความหมายของคนที่มีวฒ
ั นธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารกลุมหนึง่ คือ เนื้อสุนัขทํา
ใหรางกายอบอุนแข็งแรง เปนยารักษาโรค ทําใหอายุยนื ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เปนอาหาร
ฮองเต วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหารในประเทศจีนและเวียดนามยังเปนวัฒนธรรมที่แสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางทางดานฐานะ เปนวัฒนธรรมของคนรวย เปนการแสดงใหเห็นถึงความ
ทันสมัย
ในสวนนี้ไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางทางดานวัฒนธรรมการบริโภคสุนขั ระหวางคนที่มี
วัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนเพือ่ น/ไวดูเลน กับกลุมคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหาร ความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรมการบริโภคสุนขั นี้เองที่จะเปนสาเหตุของความขัดแยง
เมื่อเกิดการ
ปะทะกันของวัฒนธรรมที่ตา งกัน

4.2

กระบวนการของความขัดแยง
4.2.1 การปะทะกันของวัฒนธรรมบริโภคสุนขั ที่ตา งกัน

ตัวอยางความขัดแยงทางวัฒนธรรมบริโภคสุนัขคือความขัดแยงระหวางกลุมนักอนุรักษ
สัตวตะวันตกกับชาวเกาหลีใต ที่ประเทศเกาหลีใตคา นิยมในการบริโภคเนื้อสุนัขแพรหลายมาก
และปริมาณผูบริโภคเนื้อสุนขั ไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปจจุบนั สงผลใหนักอนุรักษสัตวชาวตะวันตกได
ออกมาตอตานวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัข โดยกลุมผูอนุรักษสตั วบอกวาการบริโภคเนื้อสุนขั
เปนการทารุณกรรมสัตว รวมไปถึงพวกเขามองวาสุนัขคือเพื่อนมนุษยจึงผิดศีลธรรมหากฆาเพื่อน
โดยพวกเขาใหเหตุผลวา วัวถูกเลีย้ งเพื่อเปนอาหาร แตสุนัขไมใช แตกลุมนักอนุรักษสัตวก็ถกู ตอบ
โตกลับไปวา ถาเชนนัน้ การบริโภคเนื้อสุนัขในเกาหลีถือวาไมผิด เนื่องจากคนเกาหลีไมไดมองวา
สุนัขคือสัตวเลีย้ ง(ที่เลีย้ งไวเปนเพื่อน/ดูเลน) หากแตมองวาสุนัขสามารถรับประทานได พอมาถึง
จุดนี้กลุมผูตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขก็บอกวา ประเทศที่มีอารยธรรมไมรับประทานเนื้อสุนัขกัน
เพราะเหมือนพูดเปนนัยวาชาว
ซึ่งชาวเกาหลีใตก็ตอบโตกลับไปวาถือเปนการดูถูกชนชาติกัน
เกาหลีไมมีวฒ
ั นธรรม เพราะรับประทานเนื้อสุนัข ดวยเหตุที่ชาวตะวันตกตอตานการบริโภคเนื้อ
สุนัขของชาวเกาหลีใตนี้ยงิ่ ทําใหชาวเกาหลีใตหนั มาบริโภคเนื้อสุนัขเพิ่มขึ้นเปนการตอบโต ซึ่งคน
เกาหลีใตมองวาคนตะวันตกไมมีสิทธิที่จะมาวิพากษวจิ ารณวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
โดยมี
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นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงชาติที่กรุงโซล(Soul National University)
ไดทําเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัข นัยวาเปนการกระทําตอบโตชาวตะวันตก ที่ “บังอาจ”
วิพากษวิจารณวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเกลาหลีใต
ซึ่งปรากฏวามีคนลงชื่อ
สนับสนุนกวา 11,000 คน (Ng Hui Hui,2002)
กรณีความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภคของนักอนุรักษสัตวชาวตะวันตกกับชาว
เกาหลีใต เกิดจากการไมยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขไว
เปนเพื่อน/ไวดเู ลน(นักอนุรักษสัตวชาวตะวันตก) ทีม่ องวาวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารไมดี
ไมเหมาะสม กรณีของทาแรก็เชนเดียวกัน ความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเกิดจาก
การไมยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของคนทีม่ ีวฒ
ั นธรรมบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน
กลุมหนึ่งไปกลาวหาคนที่มวี ัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารวาไมดี/ไมเหมาะสม และพยายามใช
มาตรการอยางใดอยางหนึ่งเขาไปจัดการกลุมคนทีม่ ีวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหาร เพื่อเปน
การแสดงใหเห็นวาตัวเองไมพอใจตอวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหาร
ซึ่งถือเปนการ
ตอตานวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารนัน่ เอง
และนี่คือการปะทะกันของคนที่มีวฒ
ั นธรรมที่
ตางกัน ซึง่ กอใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น สวนชาวเกาหลีใตก็ตอบโตกลับไปโดยมี
การเชิญชวน/สงเสริมวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัข เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของชาวเกาหลีใต เปน
การตอบโต/ตอตานวัฒนธรรมตะวันตกทีม่ องวาสุนัขคือสัตวเลี้ยงที่คนควรเลี้ยงไวเปนเพื่อน ตอบ
โตชาวตะวันตกที่มาวิพากษวิจารณวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารของพวกเขา
การสงเสริม
วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขในเกาหลีเปนการปลุกกระแสชาตินิยมอยางหนึง่
เหตุผลของผูตอ ตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขเพื่อบริโภคของทาแรจะคลายๆกับ
เหตุผลของนักอนุรักษตะวันตกที่ตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขในประเทศเกาหลีใตคือ อาทิ ปานชัย
บวรรัตนปราณ
มองวาการบริโภคเนื้อสุนัขและการขายเนื้อสุนขั ทําใหเสียภาพพจนของจังหวัด
สกลนครและประเทศไทย ขณะทีน่ ายโรเจอร โลหะนันท มองวาการบริโภคเนื้อสุนัขและขายเนือ้
สุนัขถือเปนการทารุณกรรมสัตว เปนบาป สรางความเสียหายตอพุทธศาสนา จริยธรรม และ
ภาพลักษณของประเทศ คนสวนใหญของประเทศไมบริโภคกัน สวนนายประพันธ เตชะสกลกิจกูร
ประธานหอการคาจังหวัดสกลนครเปนอีกคนหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับการบริโภคเนื้อและการขายเนื้อ
สุนัข นายประพันธอางถึงความอับอายที่ไดรับจากการพูดคุยกับบุคคลที่อยูตางจังหวัด หรือ
ตางประเทศ ซึ่งมักจะพูดแบบเหมารวมวา คนสกลนครกินเนื้อสุนัข รวมถึงเปนแหลงผลิตเนื้อสุนัข
รายใหญจงึ ควรยกเลิกอาชีพนี้เสีย(คมชัดลึก,2546:8)
แตกลุมผูคาสุนัขและผูบริโภคสุนขั ทาแรใหเหตุผลวา(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
,2546)
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1.
สุนัขไมใชสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวเปนเพื่อน พวกเขามองสุนัขเหมือนสัตวทสี่ ามารถกิน
ได เหมือนหมู เหมือนไก
2.
เนื้อสุนัขอรอย มีประโยชนตอรางกาย ประเทศจีน เวียดนาม เกาหลียกใหเนื้อ
สุนัขเปนอาหารฮองเต
3.
พวกเขาบริโภคกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษไมเห็นมีอะไร การบริโภคเนื้อสุนัขก็
ไมไดสรางความเสียหายอะไรใหแกสังคม
4.
ขออางดวยเรือ่ งการฆาสุนัขเปนการทารุณกรรมสัตว ถาเชนนัน้ สัตวชนิดอื่นที่ถูก
ฆาไมวา จะเปนหมู วัว ไก ฯลฯ ไมเรียกวาเปนการทารุณกรรมสัตวหรอกหรือ
5.
ถาการรับประทานเนื้อสุนัขเปนบาป ดังนั้นการรับประทานเนื้อสัตวชนิดอื่นก็เปน
บาปเหมือนกัน ทําไมตองมาจําเพาะเจาะจงที่สุนัข
6.
การประณามคนบริโภคเนื้อสุนัขวาเปนพวกไรอารยธรรมถือวาเปนการดูถูก
วัฒนธรรมกัน ดังนั้นยิ่งประณามพวกเขาก็ควรทีจ่ ะยิง่ บริโภคเนื้อสุนขั เพื่อแสดงการตอตานการดู
ถูกวัฒนธรรม
7.
การคาสุนัขถือวาชวยกําจัดการแพรขยายพันธสนุ ัขที่ขยายตัวอยางรวดเร็วเปน
การชวยประเทศชาติอีกทาง
8.
การคาสุนัขทํารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท
9.
การคาสุนัขทําใหเกิดการจางงานทําใหคนมีงานทํา
10. การคาสุนัขเปนอาชีพที่สุจริต ไมไดสงผลเสียหายใหแกสังคม แตเกิดประโยชนตอ
สังคมตางหาก เชนชวยกําจัดปริมาณสุนขั จรจัด กําจัดปริมาณสุนขั สวนเกินที่มมี ากเกินความ
ตองการของเจาของ
12. พวกตอตานคือพวกที่มองโลกแบบคับแคบไมยอมรับวาสังคมมีความแตกตาง
หลากหลาย ตางประเทศอยางจีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุนก็มีคนทีน่ ิยมบริโภคเนือ้ สุนัขเยอะแยะ
ในประเทศไทยเองก็มีคนจํานวนมากทีน่ ิยมบริโภคเนื้อสุนัข ไมใชมแี คทาแรหรือจังหวัดสกลนคร
เทานัน้ ถาบอกวาการบริโภคเนื้อสุนัขทําใหเสียภาพพจนตอประเทศ ทําใหตางประเทศไมอยาก
คาขายดวย ประเทศอื่นอยางเชนประเทศจีน เกาหลีใต ญี่ปุน เวียดนามก็มีคนบริโภคเนื้อสุนัขเปน
อาหารเปนจํานวนมาก ไมเห็นพวกเขากลัวเสียภาพพจนของประเทศ หรือกลัววาตางชาติไม
อยากคาขายดวย
เพราะพวกเขาทํามานานจนเกิด
13. ถาใหเลิกอาชีพคาสุนัขแลวจะใหไปทําอะไร
ความชํานาญ
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14. มีอาชีพอะไรทีท่ ํารายไดมากเทาอาชีพคาสุนัข อาชีพคาสุนัขเปนอาชีพทีท่ ํางาย
และเปนอาชีพที่มีรายไดสูง
สิรวิชญ พิมพกลางบอกวา พวกที่ออกมาตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัข คือ
พวกดัดจริต ไมยอมรับความเปนจริง เอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่น คับแคบทาง
ความคิด เขามองวาคนบริโภคเนื้อสุนัขนัน้ มีมากมายอยางในประเทศจีน ,เวียดนาม, เกาหลีใต
สุนัขเปนอาหารของมนุษยมานาน เขาบอกวาถาหามบริโภคเนื้อสุนัขรับรองไดวา สุนัขเต็มประเทศ
แนๆ แลวมันจะกอปญหาตางๆตามมามาก คนบริโภคสุนัขก็ชวยกําจัดปริมาณสุนขั สวนเกิน การ
สงสุนัขไปขายยังประเทศเวียดนามทํารายไดเขาประเทศปหนึง่ ๆตั้งมากมาย นี่ถือวาเปนการชวย
ประเทศชาติทแี่ ทจริง (สิรวิชญ พิมพกลาง , สัมภาษณ,15 สิงหาคม 2549)
4.2.2 วิธกี ารของกลุมตอตานที่ตอตานการบริโภคสุนัขเปนอาหารและการคาสุนัข
ของชาวทาแร
กลุมตอตาน/ขัดขวางการบริโภคและการคาสุนัขเพื่อบริโภคจะมีทงั้ คนทีอ่ ยูในภาครัฐ ,
องคกรเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ที่ผา นมาจะพบผูต อตาน/ขัดขวางการบริโภคและคาสุนัขเพือ่
บริโภคในภาครัฐไดแกเจาหนาตํารวจ/ เจาหนาที่ดานกักกันสัตวบางคน ,อดีตผูวาราชการจังหวัด
สกลนครนายปานชัย บวรรัตนปราณ สวนองคกรเอกชนที่ตอตานการคาสุนัขอยางตอเนื่องคือ
สมาคมพิทักษสัตวไทย ทีม่ นี ายโรเจอร โลหะนันทเปนนายกสมาคม โดยทางสมาคมพิทกั ษสัตว
ไทยไดเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมสัตว ใหแกทางกรมปศุสตั ว เพื่อทีจ่ ะใช
เปนขอบังคับใหมีการหามบริโภคเนื้อสุนัขและหามฆาชําแหละสุนัข (ดูภาคผนวก ก.) สมาคม
พิทกั ษสัตวไทยไดเริ่มตนรณรงคตอตานการบริโภคและการคาสุนัขมาตั้งแตป พ.ศ.2538 แตกอน
หนานัน้ นายโรเจอร โลหะนันทถือวาเปนคนแรกที่ออกมาตอตานบริโภคและการคาสุนัขของชาวทา
แร ยังไมไดทําในนามสมาคม โดยเขามาพบเห็นการคาสุนัขทีท่ า แรดวยตัวเอง และเผยแพร
เรื่องราวของชาวทาแรไปยังสื่อ ตั้งแตป พ.ศ.2528 ใหสื่อเขียนโจมตีชาวทาแร ทีบ่ ริโภคเนื้อสุนขั
และคาสุนัขเพือ่ บริโภค ทําใหโรเจอรมีปญหาขัดแยงกับชาวทาแรจนถึงปจจุบนั (สมเจตน กําลังเดช
,สัมภาษณ , 14 สิงหาคม 2549) โดยสมาคมพิทักษสตั วจะเนนรณรงคตอตานการบริโภคเนื้อสุนขั
และการคาสุนขั ของชาวทาแรผานสื่อตางๆ สําหรับประชาชนทัว่ ไปทีต่ อตานการบริโภคเนื้อสุนัข
นาจะมีมาก
แตไมไดทําการอยางหนึง่ อยางใดในการตอตาน/ขัดขวางการบริโภคเนื้อสุนัขและ
การคาคาสุนัขเพื่อบริโภคของชาวทาแรอยางเปนรูปธรรม
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กรณีเจาหนาที่ตํารวจนั้นนาจะเปนอุปสรรคสําคัญที่มีผลตอธุรกิจคาสุนัขของชาวทาแร
มากที่สุด การจับกุมรถบรรทุกสุนัขของเจาหนาที่ตํารวจพบเห็นเปนขาวอยูบอยๆ บางคนอาจจะ
จับเพื่อตองการเงินคาสินบน กรณีนี้สามารถเจรจากันไดเมื่อใหเงินไป 200-300 ก็ปลอย กรณีนี้
ไมใชปญหาใหญ เพราะนายทุนทาแรไดแกปญหาดวยการจายสวยใหแกโรงพักทุกแหงที่รถแลน
สุนัขวิ่งผาน เพื่อเคลียรเสนทางใหตํารวจอํานวยความสะดวกให และจายสวยใหแกเจาหนาที่ดา น
กักกันสัตวและหนวยงานอืน่ ๆที่มีผลตอธุรกิจคาสุนัขของพวกเขา หรือจายเงินใหเจาหนาที่ตามแต
ตกลงขณะถูกจับ ซึ่งเปนเงินไมมาก แตมีเจาหนาที่ตาํ รวจบางคนที่ไดใชอํานาจจับรถบรรทุกสุนัข
ของนายทุนทาแรไมใชเพื่อรีดสินบน แตเพราะเขามองวาอาชีพคาสุนัขเปนอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรม เปนบาป เปนการกระทําทารุณตอสัตว และการจับกุมประเภทนี้คือการจับกุมแบบไม
ยอมประนีประนอม คือจะทําการยึดรถบรรทุกสุนัข แลวบางทีสงั่ ใหปลอยสุนัขทีน่ ายทุนทาแรแลน
มาไดทั้งหมด แตบางทีกน็ ําสุนัขที่จับกุมไปเลี้ยงไวที่ดานกักกันสัตว ซึ่งกรณีนี้อาจจะทําใหนายทุน
คาสุนัขทาแรบางคนประสบปญหาขาดทุนถึงขั้นหมดตัวได (สมเจตน กําลังเดช , สัมภาษณ,14
สิงหาคม 2549 )
กรณีการใชอํานาจแบบนี้เปนการใชอาํ นาจเกินขอบเขตของเจาหนาทีต่ ํารวจ เปนการใช
อํานาจที่ไมไดอยูในขอบเขตของกฎหมายที่สามารถทําได เพราะการคาสุนัขไมไดผิดกฎหมาย ถือ
วาเปนการใชอํานาจที่เหนือกวารังแกคนทีม่ ีอํานาจนอยกวา นายทุนคาสุนัขทาแรเองสวนใหญ
เปนคนที่ไมไดมีระดับการศึกษาสูงๆ ไมมีอาํ นาจที่จะไปตอกรกับเจาหนาตํารวจ ดังนั้นจึงยอมถูก
รังแก ในเมื่อการคาสุนขั ไมผิดกฎหมาย เหตุผลเบือ้ งหลังของเจาหนาที่ตํารวจที่จับกุม/ขัดขวาง
การคาสุนัขของชาวทาแรนอกจากเพื่อรีดเงินสินบนแลวนาจะเกิดจากการไมยอมรับความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมเจาหนาที่ตาํ รวจบางคน จับกุมโดยใชความรูสึกสวนตัว เพราะวามีเจาหนาที่ตํารวจ
อีกจํานวนมากที่ไมไดตอตาน/ขัดขวางการคาสุนัขของชาวทาแร โดยอํานาจหนาทีแ่ ลวเจาหนาที่
ตํารวจไมมีเหตุผลอะไรที่จะไปจับกุมผูประกอบอาชีพคาสุนัข
เพราะคนคาสุนัขไมไดทําผิด
กฎหมาย แตการขัดขวางของเจาหนาทีต่ ํารวจบางคนสงผลกระทบตอธุรกิจคาสุนัขไมมากนัก ถา
หากนายทุนคาสุนัขทาแรถูกจับแลวไมสามารถเจรจาผลประโยชนได แลวถูกยึดรถบรรทุกสุนขั
หรือถูกสัง่ ใหปลอยสุนัขพวกเขาจะถือวาเปนความซวย (สุรชัย บุรีนอก ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม
2549)
กรณีนายปานชัย บวรรัตนปราณ อดีตผูวาราชการจังหวัดสกลนคร พบวาหลังจากที่เขามา
รับตําแหนงผูวา ราชการจังหวัดสกลนครไมนาน ปานชัยก็ประกาศหามขายเนื้อสุนัขทีท่ าแร ปานชัย
บอกกับประชาชนที่ประกอบอาชีพขายเนือ้ สุนัข วาจะพยายามหาอาชีพอืน่ ใหทํา เนื่องจากปาน
ชัยมองวาการบริโภคและการขายเนื้อสุนัข ทําใหเสียภาพพจนของจังหวัดสกลนครและประเทศ
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ไทย ซึง่ นายปานชัยมีนโยบายจัดระเบียบการบริโภคเนื้อสัตว โดยออกคําสั่งที่ 1498/ 2546
แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมคานิยมบริโภคเนื้อสัตวทเี่ ปนประโยชนตอรางกาย กําหนดใหชาวบาน
ต.ทาแร อ.เมืองสกลนคร เลิกชําแหละเนื้อสุนัขเพือ่ การบริโภคและจําหนาย
แตถูกกลุม
ผูประกอบการคาสุนัขออกมาประทวงประมาณ 1,000 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2546 นํา
โดยนายวัฒนา วรรณพรม , นายสายทอง ลาลุน ,นางทองอินทร วรรณพรม ,นายเริ่ม ซึมเมฆ ,
นายสมชาย แซอื้อ โดยทางกลุม ผูคาสุนัขไมพอใจทีน่ ายปานชัยออกมาใหสมั ภาษณวา จะใหเลิก
ฆาชําแหละสุนัข และกลาวหาวาคนทาแรปาเถื่อน หลังจากถูกกดดันอยางหนักจากผูประกอบ
อาชีพคาสุนัข
ทําใหนายปานชัยตองยกเลิกคําสัง่ เพราะกลัวปญหาความขัดแยงจะบานปลาย
นายปานชัย บวรรัตนปราณอางเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผลสํารวจชาวทาแร รอยละ 79
สนับสนุนใหบริโภค-ขายเนื้อสุนัข จึงยกเลิกคําสั่งที่หา มซื้อขายเนื้อสุนขั (ขาวสด,2546:12)
สวนสมาคมพิทักษสัตว (ไทย)นั้นไดเสนอรางพ.ร.บ.ปองกันการทารุณกรรมสัตว เพื่อที่จะ
ทําใหการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขหมดไปจากประเทศไทย มีหัวขอสําคัญทีน่ าสนใจคือ*
“สัตวเลี้ยง” หมายความวาคือสัตวที่มนุษยนํามาเลี้ยงไวและใหนา้ํ ใหอาหาร โดยอาจเลี้ยง
ไวเพื่อดูเลน เพื่อเปนเพื่อน เพื่อเปนอาหาร หรือเพือ่ การอยางอื่นตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด และหมายความถึงสัตวพาหนะ ตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะดวย แตไม
หมายความรวมถึง สัตวปา สัตวเศรษฐกิจ หรือสัตวทดลองตามความหมายของ
พระราชบัญญัตินี้
มาตราที่ 19 หามมิใหผูใด บริโภค หรือคาเนื้อ ,หนัง,อวัยวะ หรือซากสวนหนึ่งสวนใด หรือ
ทั้งหมดของสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
มาตรา 47 หามมิใหผูใดฆาและทําลายสัตวเลี้ยง เวนเสียแตเพื่อบริโภค หรือเพื่อควบคุม
โรคระบาด หรือเพื่อใหสัตวนนั้ พนความทุกขทรมาน และโดยวิธที ี่สัตวเจ็บปวดนอยทีส่ ุด
มาตราที่ 68 ผูใดกระทําการทารุณกรรมสัตว ตามมาตรา 14 มาตรา 19 มาตรา 29 หรือ
มาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้ง
ปรับ

*ที่มาwww.thaiaga.org สํารวจเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550
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เมื่ออานดูแลวจะพบวาเปาหมายจริงๆของ พรบ. ฉบับนีน้ าจะอยูทมี่ าตรา 19,มาตรา 47
และมาตรา 68 คือเพื่อตองการใหมีผลบังคับเพื่อใหหามบริโภคเนื้อสุนัขและแมว หามคาซากสุนัข
และแมว และใหมีบทลงโทษในกรณีที่มกี ารบริโภคเนือ้ สุนัขและแมว รวมไปถึงการคาซากสุนัข
และแมว เพราะเมื่ออานดูก็เขาใจไดวาทางสมาคมพิทกั ษสัตวไทยมองวา สุนัขและแมวเปนสัตว
เลี้ยงที่ไมใชสาํ หรับบริโภคเปนอาหาร แตมองสุนัขและแมวเปนสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อเปนเพื่อน ไวดู
เลน
อยางไรก็ตามเนื่องจากวัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารมีมานานแลวในประเทศไทย
และไมไดมีแตที่ทา แรเทานัน้ ในที่อนื่ ๆของประเทศไทยไมวาจะเปนภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง
ก็มีคนนิยมบริโภคสุนัขเปนอาหาร(สิทธิพร ณ นครพนม ,2537) และตลาดคาสุนัขเองไมไดมีแตที่
ทาแรเทานัน้
ที่นา สนใจก็คือวาเหตุใดคนกลุมหนึง่ จึงพุง เปาการตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและ
การคาสุนัขมาที่ทา แรเทานัน้ วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหารของชาวทาแรอาจจะเปนปจจัย
สําคัญปจจัยหนึ่งที่กลุมคนทีต่ อตานใชเปนขออางในการตอตาน แตสิ่งสําคัญมากกวานาจะมา
จากธุรกิจคาสุนัขของทาแรทใี่ หญโตมาก การฆาชําแหละสุนัขจํานวนมากในแตละวัน อาจจะสราง
ความสะเทือนใจแกคนที่มวี ฒ
ั นธรรมบริโภคสุนัขไวเปนเพื่อน
ขณะที่คนในทองถิน่ อื่นๆทีน่ ิยม
บริโภคเนื้อสุนขั สวนใหญนานๆครั้งอาจจะทํากินกันเองในหมูญาติมิตรเพื่อนฝูงทีหนึ่ง จํานวนสุนัข
ที่ถูกฆาก็มีไมมาก หรือไมปรากฎใหเห็นเปนหลักฐาน ขณะที่ตลาดคาสุนัขในที่อนื่ ถึงแมวา จะ
ปรากฎผานสือ่ อยางเชนที่บา นดานคําจังหวัดมุกดาหาร หรือ บานดงขวาง จังหวัดนครพนม แต
ปริมาณสุนัขทีถ่ ูกฆาในแตละวันมีไมมากเมื่อเทียบกับทาแร ซึ่งมีสนุ ัขถูกฆาชําแหละในแตละวัน
ประมาณ 400-500 ตัว (สุรชัย บุรีนอก ,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549 ) เพราะถาหากการคาสุนัข
เพื่อตอบสนองอุปสงคภายในทาแรเองปริมาณสุนัขที่ถูกฆาชําแหละในแตละวันไมนาจะมากนัก
การคาสุนัขของทาแรเองก็ไมไดตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการบริโภคเนื้อ
สุนัขเทานัน้ เพราะพบวาเนื้อสุนัขตากแหงที่สงไปขายยังตางถิน่ นัน้ พอคาแมคาจะนําไปผสมกับเนือ้
วัว/เนื้อควายตากแหง แลวบอกวาเปนเนือ้ วัว หลอกขายใหแกผูบริโภค สาเหตุเพราะวาในชวงป
พ.ศ.2518 ไดมีคําสั่งซื้อพวงอัณฑะของสุนัขเปนจํานวนมากจากประเทศจีน ญี่ปนุ ฮองกง และ
ราคาพวงอัณฑะจะมีราคาแพงมากคือพวงละ 80/120 บาท ทําใหเกิดการฆาสุนขั เพื่อเอาอัณฑะ
เปนจํานวนมากในแตละวัน สงผลใหมีเศษเนื้อสุนัขเหลือเปนจํานวนมาก จึงมีคนนําเนื้อสุนัขมา
แปรรูปเปนเนือ้ ตากแหง ไสกรอก ลูกชิ้น แลวสงไปจําหนายทัว่ ประเทศ โดยตลาดใหญอยูท ี่
กรุงเทพฯและปริมณฑล คนสวนใหญไมรูตัววาที่ตัวเองรับประทานลงไปคือเนื้อสุนัข (สมเจตน
กําลังเดช ,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549) และเนื่องจากมีคนทีท่ ําอาชีพฆาชําแหละสุนัขจํานวน
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มาก การฆาชําแหละสุนัขของทาแรในปจจุบนั นัน้ ไมใชเพื่อตองการตอบสนองอุปสงคที่มีตอเนื้อ
สุนัข แตเพื่อตองการใหคนฆาชําแหละสุนัขไมตกงาน เพราะปจจุบันธุรกิจคาสุนัขของทาแรขึ้นอยู
กับการคาสุนขั เปนไปยังประเทศเวียดนาม ทีท่ ํากําไรใหมากกวาและเร็วกวาการฆาชําแหละแยก
ชิ้นสวนสุนัขขาย (สุรชัย บุรนี อก ,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549 )
ดังนัน้ การคาสุนัขของทาแรจึงไมใชเปนปจจัยอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อ
สุนัขเปนอาหารเทานั้น แตการคาสุนัขของทาแรยังมีผลมาจากผลประโยชนทางธุรกิจของชาวทา
แรดวย การคาเนื้อสุนัขตากแหง และเนื้อสุนัขแปรรูปของทาแรนนั้ นัน้ ไมใชเพราะเกิดจากความ
ตองการของผูบ ริโภคเปนหลัก แตเพราะผูบ ริโภคจํานวนมากเขาใจวาเนื้อที่ตัวเองรับประทานลงไป
นั้นคือเนื้อวัว เพราะพอคาแมคานําเนื้อสุนขั มาปนกับเนือ้ วัวขาย กรณีนี้ถือวาเปนอุปสงคที่ไมใชอุป
สงคจริง โดยกรณีนี้ทางสมาคมพิทักษสัตวไทยไดบอกวาเปนการหลอกลวงผูบริโภค การคาสุนัข
ของทาแรยงั ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน ทัง้ ในและตางประเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการ
รองเรียนผานทางสถานทูตไทยในประเทศตางๆอยางตอเนื่องตัง้ แตป พ.ศ.2538 ใหจัดการกับ
การคาสุนัขของทาแร *
ดังนัน้ การคาสุนัขของทาแรนา จะเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหเกิดการตอตาน เพราะหากคน
ทาแรยังบริโภคสุนัขเปนอาหารโดยทํารับประทานกันเองในหมูญาติมติ รเพื่อนฝูง หรือถามีการฆา
ชําแหละสุนัขขายเพื่อตอบสนองความตองการในชุมชนทาแรคงไมเปนที่สนใจของสื่อมวลชนหรือ
สังคมภายนอก เพราะในประเทศไทยมีตลาดคาเนื้อสุนัขที่เนนตอบสนองความตองการของชุมชน
อยูมากหลายจังหวัด แตเปนตลาดคาสุนขั เล็กที่มีปริมาณฆาสุนัขในแตละวันไมมาก แตเพราะวา
ธุรกิจคาสุนัขของทาแรเปนธุรกิจขนาดใหญกวาที่อื่นมากจึงมีคนจากสังคมภายนอกสนใจ และ
สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัข

* ที่มา www.thaiaga.org สํารวจเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
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4.3

ผลของความขัดแยงและการปรับตัวของความขัดแยง

ในกรณีเจาหนาที่รัฐบางคนที่ออกมาขัดขวางการคาสุนขั นั้น
มีบางคนที่สามารถ
ประนีประนอมดวยการตักเตือน เพราะเขาใจและเห็นใจ คนทํามาหากิน โดยไมรับเงินคาสินบนแต
อยางใด แตบางคนจับเพราะตองการเงินคาสินบน เมื่อไดก็ปลอย แตเจาหนาที่บางคนไมยอม
ประนีประนอมดวย แตถา เกิดบอยๆก็อาจจะทําใหขาดทุนจนตองเลิกประกอบอาชีพคาสุนัข (สม
เจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ,14 สิงหาคม 2549 ) ความขัดแยงระหวางคนทาแรที่ประกอบอาชีพคา
สุนัขกับเจาหนาที่รัฐที่ไมยอมประนีประนอมดวยนี่แหละ ที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุดตอธุรกิจคาสุนัข
เพราะคนทาแรไมตองการทีจ่ ะมีปญหากับทางเจาหนาจึงจําเปนตองยอมทําตาม
อยางไรก็ตามกรณีนายปานชัยก็ยอมประนีประนอมกับกลุมผูคาสุนัขทาแร โดยปานชัย
บอกวาการบริโภคเนื้อสุนัขวาเปนสิง่ ที่สามารถทําไดเพราะถือเปนสิทธิสว นบุคคล และการคาสุนัข
เพื่อบริโภคสามารถทําได ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหนายปานชัยหยุดตอตานอาจจะมีหลายสาเหตุ
สาเหตุหนึง่ คือนายปานชัยไดวาจางมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครทําการสํารวจวิจยั ความคิดเห็น
ของชาวทาแรที่มีตอการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัข ซึง่ คนทาแรประมาณ 80% สนับสนุนให
บริโภคและขายสุนัขตอไป
โดยเหตุผลที่สําคัญของผูสนับสนุนบอกวาธุรกิจคาสุนัขเปนธุรกิจที่
สําคัญตอชาวทาแร ไมมีอาชีพไหนที่จะทํารายไดเทากับอาชีพคาสุนขั อาชีพคาสุนัขทําไดงา ย ไม
ตองอาศัยความรูมาก
ถาเลิกใหชาวทาแรประกอบอาชีพคาสุนัขจะทําใหทาแรแตกสลายทันที
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2546) อีกสาเหตุหนึ่งคือในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เปนนายกรัฐมนตรี(2544-2549) ไดเปดสวนสัตวไนทซาฟารีทจี่ ังหวัดเชียงใหม และมีเมนูเนื้อสุนัข
ไวบริการนักทองเทีย่ ว ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหนายปานชัย เลิกตอตานการคาสุนัข
ของทาแร เพราะรัฐบาลทักษิณมองการรับประทานเนือ้ สุนัขเปนเรื่องธรรมดา หากนายปานชัยยัง
ออกมาตอตานอาจจะมีผลตอหนาที่การงานได
อีกสาเหตุหนึ่งคือนายปานชัยอาจจะมี
ผลประโยชนตา งตอบแทนกับนายทุนคาสุนัขทาแร แตกรณีนี้ไมมีหลักฐานที่แนชัด อยางไรก็ตาม
นายทุนทาแรนั้นจะจายเงินใหแกผูมีอํานาจตางๆเพื่อใหอํานวยความสะดวกแกธุรกิจของพวกเขา
ธุรกิจคาสุนัขเปนธุรกิจที่มีผลประโยชนมาก ผลประโยชนตางตอบแทนอาจจะเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ
ใหนายปานชัยหยุดตอตานการบริโภคและคาสุนัขของคนทาแร แตสุรชัย บุรีนอกไมไดกลาวถึง
เรื่องนี้เมื่อถูกถามวาจายสวยใหใครบาง สวนอีกสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากการชุมนุมประทวงของ
นายทุนและผูป ระกอบอาชีพ ที่เกีย่ วของกับการคาสุนขั กวา 1,000 คนไดกดดันนายปานชัยอยาง
หนัก นายปานชัยอาจจะเกรงวาจะมีปญหาตามมาในภายหลัง จึงยุติความขัดแยงโดยการบอกวา
ใหอนุญาตชาวทาแรบริโภคเนื้อสุนัขแลวคาสุนัขตอไปได สวนอีกสาเหตุอาจจะเปนเพราะชาวทา
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แรที่บริโภคและคาสุนัขไมไดทําผิดกฎหมายขอไหน นายปานชัยไมมีสิทธิที่จะไปบังคับใหชาวทา
แรเลิกบริโภคเนื้อสุนัขและเลิกคาสุนัข
สุดทายจึงอางเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม
อํานาจตอรองของกลุมผูประกอบอาชีพคาสุนัขทาแรมีมาก เพราะคนที่ออกมากดดันนายปานชัย
นั้นไมไดมีแตชาวทาแรเทานัน้ นักการเมืองทัง้ ระดับทองถิ่น และระดับชาติก็รวมกดดันนายปานชัย
ดวย (สุรชัย บุรีนอก , สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549)
สวนกรณีของสมาคมพิทักษสัตวไทยของนายโรเจอร โลหะนันทยงั ดําเนินการตอไปในการที่
จะเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อบังคับใหคนเลิกบริโภคเนื้อสุนัขใหได และคนทาแรถือวานายโร
เจอร เปนศัตรูหมายเลขหนึ่ง(สุรชัย บุรีนอก, สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549) กรณีของสมาคม
พิทกั ษสัตวไทยที่ออกมาตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขนาจะเปนเรื่องของอุดมการณ
สวนอีกเหตุผลหนึง่ ที่ไมควรมองขามคือสมาคมพิทักษสัตวเปนองคกรเอกชน
การออกมา
เคลื่อนไหวตอตานการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขอาจจะเกี่ยวของกับผลประโยชนที่จะตามมา
เชน ผลประโยชนที่ไดรับจากสมาคมพิทกั ษสัตวโลก(world society foe protection of animals)
รวมไปถึงรายไดจากการบริจาคจากประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ การเคลื่อนไหวตอตานการบริโภคเนือ้
สุนัขและการคาสุนัขนัน้ เปนการหาแนวรวมแตในขณะเดียวกันก็อาจเปนการหารายไดดวย อยางไร
ก็ตามโรเจอรเปนคนที่ตอตานการคาสุนัขมาเปนเวลายาวนาน การตอตานของเขานาจะเพราะ
อุดมการณมากกวาเรื่องผลประโยชน
กรณีสมาคมพิทักษสัตวไทยนั้นไมตองการที่จะประนีประนอมกับผูคา สุนัขชาวทาแร เพราะ
เปาหมายของสมาคมพิทักษสัตวอยูทกี่ ารออกกฎหมายบังคับใหคนเลิกบริโภคเนื้อสุนขั และหาม
คาสุนัข แตมีพลังสนับสนุนนอย ยังไมเทานั้น พรบ. ปองกันการทารุณกรรมสัตวที่สมาคมพิทักษ
สัตวไทยพยายามผลักดันตัง้ แตป พ.ศ.2543 แตทา ทีของภาครัฐก็ยังนิ่งเฉย จากเว็บไซตของ
สมาคมพิทักษสัตวไทยบอกวา
“อุปสรรค พรบ. ปองกันการทารุณสัตวฯ ที่ตอตานการคาเนื้อคาหนังสุนัข และการยื่นถวาย
ฎีกาของสมาคมพิทกั ษสัตว(ไทย)
ทําใหขาราชการที่เกี่ยวของมีความอึดอัดทีจ่ ะระบุวา
“หามบริโภคสุนัขและแมว” ตามที่สมาคมฯเสนอ โดยใหเหตุผลวา “ไมเหมาะที่จะเจาะจง
เฉพาะสุนัขและแมว หรือแมแตคําวาบริโภคสัตวเลี้ยง เพราะอาจเปนการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพหรือวัฒนธรรมของคนในทองถิน่ ””*

69
* ที่มา www.thaiaga.org สํารวจเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
นาสนใจวาเหตุใดภาครัฐกลับไมยอมทําตามขอเสนอของสมาคมพิทักษสัตวไทย หรือทํา
ตามขอเสนอของกลุมตอตาน
คือจัดการขั้นเด็ดขาดกับผูบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหาร และผู
ประกอบอาชีพคาสุนัขของทาแร
สามารถกลาวไดวาวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหารและการคาสุนขั ของชาวทาแรเปน
ปจจัยนําไปสูความขัดแยงทางวัฒนธรรม เนื่องจากกลุมคนทีม่ ีวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนเพื่อน/ ไว
ดูเลนบางกลุมไมยอมรับวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหาร จึงออกมาตอตานวัฒนธรรมการ
บริโภคสุนัขเปนอาหารและการคาสุนัขของทาแร แตกลุม ตอตานยังไมสามารถที่จะทําอะไรชาวทา
แรได เพราะพลังสนับสนุนยังมีนอย ทั้งการสนับสนุนจากมวลชน และจากภาครัฐ มีเหตุผลหลาย
ประการทีท่ ําใหพลังสนับสนุนของกลุมตอตานการบริโภคสุนัขเปนอาหารและการคาสุนัขของชาว
ทาแรมีนอย
1.ขออางในการตอตานการบริโภคเนื้อสุนขั และการคาสุนัขยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เปน
ขอกลาวหาทีล่ วนมีขอโตแยงกลับไป(ดูหัวขอ 4.2) เพราะผูบริโภคเนื้อสุนัขและผูคาสุนัขไมไดทําผิด
กฎหมายตรงไหน
และไมไดสรางความเสียหายใหแกสังคมประเทศชาติ เพราะถาบอกวาการ
บริโภคเนื้อสุนขั เปนอาหารและการคาสุนัขทําใหเสียภาพพจนของประเทศ
เสียตรงไหน เสีย
อยางไร เพราะถาบอกวาจะทําใหตางชาติ(นาจะเนนที่ชาติตะวันตก)ไมอยากคาขายกับประเทศ
ไทย แตก็ไมมีประเทศไหนที่ระบุวา จะไมคาขายกับประเทศไทยโดยยกเรื่องการบริโภคสุนัขเปน
อาหารและคาสุนัขมาเปนขออาง นอกจากนั้นประเทศจีน ญี่ปนุ เวียดนาม เกาหลีใต ทีม่ ี
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนขั เปนอาหารและมีการคาสุนัขแพรหลายกวาประเทศไทยมาก ก็ยงั มี
ตางชาติเขาไปลงทุน ไปทองเทีย่ ว หรือติดตอคาขายดวย ขออางนี้คือการขมขูม ากกวาที่จะทําได
จริง เพราะถาสามารถทําไดนาจะทําไปนานแลว
เมื่อกลุมตอตานไมสามารถยกปญหาการ
บริโภคเนื้อสุนขั เปนอาหารและการคาสุนัขใหเปนปญหาของประเทศชาติได ก็เทากับวาปญหานี้
เปนปญหาของกลุมคนที่ออกมาตอตานไมกี่คน
2.การจะทําใหการบริโภคเนือ้ สุนัขหมดไปทําไดยากมาก
การจะทําไดตองใชอํานาจ
เด็ดขาดโดยตองอาศัยอํานาจรัฐออกเปนกฎหมายควบคุม หามบริโภคเนื้อสุนัข หามฆาสุนัข และ
มีบทลงโทษทีช่ ัดเจนหากใครฝาฝน สมเจตน กําลังเดชบอกวาถาออกกฎหมายหามฆาสุนัขจะทํา
ใหประชากรสุนัขลนประเทศแนนอนเพราะสุนัขแพรพนั ธไดรวดเร็วมาก และจะทําใหเกิดปญหา
ทางสังคมตามมา เกิดการการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงดูสุนัข การบริโภคสุนัขเปน
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อาหาร และการคาสุนัขของทาแรจึงเทากับชวยกําจัดปริมาณสุนัขสวนเกิน ชวยแกปญหาสังคม
ทางออม และชวยทําเงินเขาประเทศชาติดว ย(สมเจตน กําลังเดช ,สัมภาษณ , 14 สิงหาคม 2549)
กรณีปญหาสุนัขสวนเกินนีม้ ีตัวอยางสําคัญคือกรณีวัดศรีเอี่ยม จากหนังสือพิมพไทยโพสท หนา Xcite ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดเสนอขาววัดศรีเอีย่ มยานออนนุช เขตบางนา
กรุงเทพมหานครที่สุดทนกับพฤติกรรมของคนทีน่ ําสุนัขและแมวมาปลอยวัด ถึงกับติดปายไววา
“ขอบคุณคุณโยมที่เมตตา นํา “หมา-แมว” มาปลอย “วัด” ทางวัดจะนํา “หมา-แมว” ไป
เลี้ยงเปนอาหารของ “จระเข” ตามเจตนาของโยมตอไป สาธุ ขอบคุณที่เมตตาตอ
“จระเข” คณะสงฆวัดศรีเอีย่ ม”
พระครูวินยั ธร องอาจ อาภาโร เจาอาวาสวัดศรีเอี่ยมเผยถึงสาเหตุทตี่ องติดปายประกาศ
ขอความจะนําสุนัขและแมวที่มีคนนํามาปลอยวัดไปใหจระเขกินวาเปนเพียงกุศโลบายของวัด เพื่อ
ปองกันการเพิม่ ขึ้นของสุนัขจรจัด เนื่องจากมีคนนําสุนัขและแมวมาปลอยจํานวนมากจนทางวัด
รับภาระไมไหว บางวันอาหารทีพ่ ระไดจากการบิณฑบาตรก็ไมพอตอจํานวนสุนัขและแมว จึงตอง
ซื้อเพิ่มตกเดือนละหลายพันบาท(ไทยโพสท,2549: X-cite 2) กรณีวัดศรีเอี่ยมเปนตัวอยางอันดีของ
ปญหาสุนัขสวนเกินที่คนเลี้ยงไมตองการแลวนํามาปลอยวัด
สรางปญหาใหกบั สังคมตามมา
กลายเปนสุนขั จรจัด ไมมีใครที่จะเลี้ยงสุนัขจํานวนมากไวเฝาบาน หรือเลี้ยงสุนัขจํานวนมากไวเปน
เพื่อน ถามีสุนัขเกินความตองการสุดทายก็นาํ ไปปลอยวัดหรือฆาทิง้ ถานําสุนขั สวนเกินนี้มา
บริโภคเปนอาหารหรือขายใหตางประเทศนําเงินเขาประเทศยังจะเกิดประโยชนมากกวา (สมเจตน
กําลังเดช ,สัมภาษณ ,14 สิงหาคม 2549)
3. สุนัขไมใชสัตวทนี่ ารักเทานั้น แตสุนัขเปนสัตวที่ดุรายดวย ขาวสุนัขไปกัดทํารายคนมีให
เห็นบอยๆตามหนาหนังสือพิมพและทีวี ถาหากบอกวาสุนัขเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของคนแลวทําไม
สุนัขถึงกัดคน ทัง้ ที่คนไมไดไปทําอันตรายแกมัน นี่คือปญหาที่ชัดเจนที่สุด สุนัขอาจจะซื่อสัตยตอ
คนเลี้ยงดูมันและเปนเพื่อนทีด่ ีตอนายของมัน แตสุนัขไมไดซื่อสัตยและเปนมิตรตอคนแปลกหนา
ในเรื่องนีท้ างกรุงเทพมหานครตระหนักถึงปญหาเรื่องสุนัขจรจัดและสุนัขอันตราย
จึงไดออก
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2548 เรื่องการควบคุมและปลอยสุนัข เพื่อทําการควบคุมการ
เลี้ยงสุนัข โดยใหคนที่เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครมาทําการจดทะเบียนสุนัข และใหสุนัขพันธ
ดุรายอาทิเชน บลูเทอเรีย พิทบูลเทอเรีย หรือสุนัขทีม่ ีประวัติทาํ รายคน เปนสุนขั ควบคุมพิเศษ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ทาํ ขึ้นเพื่อแกปญหาสุนัขไรเจาของและสุนัขดุราย (ดูภาคผนวก
ข.)
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4.ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมไดกอตัวที่ภายในชุมชนทาแร พลังจึงมีนอย ถาความขัดแยงทาง
วัฒนธรรมเกิดขึ้นทีท่ าแรเองจะสงผลกระทบตอการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขของทาแร
มากกวาความขัดแยงจากภายนอก ยกตัวอยางเชนแตเดิมการฆาชําแหละสุนัขของชาวทาแรจะทํา
กันที่บานในชุมชนทาแร การฆาชําแหละสุนัขจะมีของเหลือเชนเลือด ขี้ กระดูก หนัง จํานวนมาก
สงกลิน่ เหม็นสรางความเดือดรอนใหแกชมุ ชนทาแร เมื่อเกิดการรองเรียนขึน้ ในชุมชน ผูประกอบ
อาชีพคาสุนัขก็ยายไปทําการฆาชําแหละที่หา งไกลชุมชน
และทําการฝงของเหลือจากการฆา
ชําแหละสุนัข ทําใหปจจุบนั ไมมีกลิ่นเหม็นจากการฆาชําแหละสุนัข(สิทธิพร ณ นครพนม,2537)

4.4

การปรับตัวของผูประกอบอาชีพคาสุนขั ทาแร

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นสวนหนึง่ จะมาจากความไมชัดเจนของภาครัฐทีม่ ีตอสุนัข เพราะรัฐ
ไมไดระบุวาสุนัขเปนสัตวสงวนที่ตองหามฆา หามบริโภค ถาไมใชสัตวสงวนสุนัขก็ตองเปนสัตว
เศรษฐกิจทีห่ มายถึงสัตวทคี่ นนํามาเลีย้ งไวเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ถาเปน
สัตวเศรษฐกิจก็แสดงวาสามารถบริโภคได ซื้อขายได แตทําไมผูประกอบอาชีพคาสุนัขบางทีจงึ ถูก
ตํารวจจับ เพราะตํารวจไมมีสิทธิท์ ี่จะจับคนขายเนื้อสุนัขหรือคนแลกสุนัข เพราะคนขายเนื้อสุนัข
หรือคนแลกไมไดทําผิดกฎหมายขอไหน ถาเจอคนที่มคี วามรูตํารวจนั่นเองทีจ่ ะถูกฟองรองได ตรง
นี้ภาครัฐจะไปกลาวโทษผูคา สุนัขไมได และเชนเดียวกันคนอืน่ ๆจะไปบอกวาคนรับประทานเนื้อ
สุนัขหรือขายสุนัขเพื่อบริโภคผิดก็ไมได เพราะพวกเขาไมไดทําผิดกฎหมายอะไร เพียงแตรัฐไมเขา
มาทําการเก็บภาษีธุรกิจคาสุนัขเพื่อบริโภคเอง ไมใชความผิดของคนทาแร ดังนั้นถึงจะบอกวา
อาชีพคาสุนัขไมถูกกฎหมายแตก็ไมผิดกฎหมาย
เพราะไมมกี ฎหมายไหนหามบริโภคเนื้อสุนัข
หรือหามฆาสุนัขเพื่อบริโภค ถึงแมวาจะถูกตอตานจากสังคมภายนอก แตกลุมผูประกอบการ
คาเนื้อสุนัขก็พยายามอยางยิ่งที่จะใหหนวยงานภาครัฐเห็นวาอาชีพคาเนื้อสุนัขเปนอาชีพที่ถูก
กฎหมาย กลุมผูประกอบอาชีพคาสุนขั ไมกลัวที่จะจายภาษีใหกับภาครัฐ การกอตั้งสหกรณ
การเกษตรทาแรบูรณกิจของกลุมนายทุนผูคาสุนัข ก็ดวยเหตุผลที่จะพยายามผลักดันใหอาชีพคา
สุนัขเปนอาชีพทีถ่ ูกกฎหมาย หลังจากที่อาชีพคาสุนขั ของชาวทาแรถูกจับตาจากสังคมภายนอก
มาก (สุรชัย บุรีนอก ,2549:สัมภาษณ) ขณะที่สมาคมพิทกั ษสัตวพยายามที่จะทําใหการบริโภค
เนื้อสุนัขและการคาสุนัขเพื่อบริโภคผิดกฎหมาย
ทางกลุม ผูคาสุนัขทาแรกพ็ ยายามที่จะทําให
อาชีพคาสุนัขเปนอาชีพทีถ่ ูกกฎหมาย
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นอกจากนัน้ กลุมผูประกอบอาชีพคาสุนัขและชาวทาแร ยังไดพยายามเสนอความจริงผาน
สื่อตางๆ โดยเฉพาะรายการโทรทัศน เพือ่ ตองการนําเสนอใหเห็นวาการประกอบอาชีพคาสุนัขนัน้
ไมไดเลวรายอยางทีห่ ลายๆคนเขาใจกัน เปนอาชีพสุจริต ไมไดสรางความเสียหายใหแกสงั คม
การคาขายสุนขั เกิดจากความพอใจทัง้ สองฝาย และเพือ่ ตองการชี้ใหเห็นวาคนทาแรไมไดมีจิตใจ
โหดรายดังที่คนภายนอกเขาใจกัน ชาวทาแรไมกลัวสื่อที่นาํ เสนอความจริง แตกลัวสื่อที่บิดเบือน
ความจริง ซึง่ กรณีหลังมักจะเขียนถึงทาแรในทางลบ โดยใชอคติสวนตัว เมื่อมาขอสัมภาษณผู
ประกอบอาชีพคาสุนัขก็มักจะบอกวาจะเขียนเปนกลาง รายงานตามความเปนจริง แตขาวที่
ปรากฎตามหนาหนังสือพิมพกลับเปนอีกอยาง (สุรชัย บุรีนอก ,สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2549 )*

4.5

สรุปทายบท

ในสังคมมีความแตกตางหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมนี่เองที่เปนสาเหตุของความขัดแยงทางดานวัฒนธรรรม อันเกิดจากการไมยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเกิดจากวัฒนธรรม
บริโภคสุนัขที่ตางกัน เพราะในสังคมมีคนคนบริโภคสุนัขไมเหมือนกัน คนกลุมหนึง่ บริโภคสุนัขเพื่อ
เปนอาหาร แตคนกลุมหนึง่ บริโภคสุนัขเพือ่ เปนเพื่อน/เพือ่ ดูเลน
วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเพือ่ เลี้ยงไวเปนเพื่อนนั้นเปนวัฒนธรรมเกิดใหมเมื่อประมาณ
400 ปที่ผานมา จุดกําเนิดเกิดจากชนชัน้ สูงในราชสํานักของสหราชอาณาจักร แลววัฒนธรรมนีก้ ็
แพรกระจายไปยังประชาชนทั่วไป วัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพือ่ นของสังคมไทยนาจะไดรับ
วัฒนธรรมนี้มาจากประเทศอังกฤษอีกทอด
โดยวัฒนธรรมนีน้ าจะเริ่มตนจากชนชั้นสูงของ
สังคมไทยแลวคอยเกิดการเลียนแบบของประชาชนทัว่ ไป ความหมายของสุนัขของคนทีว่ ัฒนธรรม
บริโภคสุนัขเพือ่ เลี้ยงไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน คือสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคน สุนขั เปนสัตวนา รัก
ซื่อสัตยตอคน การรับประทานเนื้อสุนัขเปนบาป ผิดศีลธรรม เปนการกระทําทารุณกรรมตอสัตว
การรับประทานเนื้อสุนัขเปนการแสดงออกถึงความไรอารยธรรม วัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขไวเปน
เพื่อนเปนการแสดงออกถึงความเปนสมัยใหม สวนคนทีม่ ีวัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารจะมอง
สุนัขไมตางจากสัตวอื่นๆทั่วไป ไมไดมองสุนัขวาเปนสัตวเลี้ยงที่เลีย้ งไวเปนเพื่อน ไวดูเลน แตมอง
วาสุนัขสามารถรับประทานได ไมตางจากเนื้อวัว หมู ไก ปลา การใหความหมายของคนทีม่ ี
*กรณีนี้ขาพเจาประสบดวยตัวเอง เมื่อเขาไปหาขอมูลเรื่องการคาสุนัขที่ทาแรนั้น พวกเขาจะไมยอมตอบคําถามและ
ไมใหความรวมมือเพราะกลัวเปนนักขาว แตพอรูวาเปนนักศึกษาเพื่อมาทําการศึกษาเรื่องธุรกิจคาสุนัขของทาแร พวกเขากลับให
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ความรวมมือและอํานวยความสะดวกดียิ่ง แมแตคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดของทาแร ยังชวยเหลือแนะนําบุคคลมาใหสัมภาษณ
สําหรับสมเจตน กําลังเดชนั้นบอกกับขาพเจาเองวาถามาลงพื้นที่ที่ทาแรใหไปพักที่บานของเขาก็ได

วัฒนธรรมบริโภคสุนัขเปนอาหารกลุมหนึง่ คือ เนื้อสุนัขทําใหรางกายอบอุนแข็งแรง เปนยารักษา
โรค ทําใหอายุยืน ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เปนอาหารฮองเต วัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปน
อาหารในประเทศจีนและเวียดนามยังเปนวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานฐานะ
เปนวัฒนธรรมของคนรวย เปนการแสดงใหเห็นถึงความทันสมัย สวนที่ประเทศเกาหลีใตยงั มีการ
เชิญชวนบริโภคเนื้อสุนัขเพื่อแสดงถึงเอกลักษณของชาวเกาหลีใต เพือ่ ตอตานวัฒนธรรมตะวันตก
ที่มองวาสุนัขคือสัตวเลี้ยงทีค่ นควรเลี้ยงไวเปนเพื่อน แลวมาวิพากษวิจารณวัฒนธรรมบริโภคสุนัข
เปนอาหารของชาวเกาหลีใตวาไมดีไมเหมาะสม เปนการปลุกกระแสชาตินิยมอยางหนึ่ง
การคาสุนัขของทาแรเปนปจจัยสําคัญมากกวาวัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหาร ทีท่ าํ
ใหคนกลุมหนึง่ ออกมาตอตานการคาสุนัขและการบริโภคสุนัขเปนอาหารของชาวทาแร ถึงแมวา จะ
ยังมีคนกลุมหนึ่งตอตาน/ขัดขวางการบริโภค และการคาสุนัข แตก็มีผลกระทบไมมากตอธุรกิจ
คาสุนัขของทาแร นั่นเพราะวากลุม คนที่ออกมาตอตาน ยังไมมพี ลังสนับสนุนมากพอ เหตุผลของ
คนที่ออกมาตอตานก็ไมมีรปู ธรรมที่ชัดเจนวาคนบริโภคเนื้อสุนัข การคาสุนัขสรางความเสียหายตอ
สังคม/ประเทศชาติอยางไร
อีกอยางความขัดแยงเกิดจากภายนอกไมไดกอตัวในชุมชนทาแร ดังนัน้ จึงไมมีพลังมาก
พอที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจคาสุนัขทาแร ตราบใดทีภ่ าครัฐยังไมออกกฎหมายหามบริโภคเนื้อ
สุนัข หามฆาสุนัข หามซื้อขายซากสุนัข การบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขเพื่อบริโภคก็สามารถ
ดําเนินตอไป ทุกอยางขึ้นอยูกับความพอใจของผูซื้อและผูขาย ซึง่ กับอุปสงคที่มีตอ เนื้อสุนัขเปน
สําคัญ เมื่อมีคนบริโภคเนือ้ สุนัขเปนจํานวนมากทัง้ ในและตางประเทศ ก็ยอมมีคนขายสุนัขเพื่อ
ตอบสนองผูบริโภค ตามหลักกลไกตลาดที่วา มีอุปสงคยอมมีอุปทาน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
5.1

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาที่ไดทําใหทราบวาวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขมีอยางแพรหลายในทา
แร คนทาแรกวา 63% ที่บริโภคเนื้อสุนัขเปนประจํา วัฒนธรรมบริโภคเนื้อสุนัขเริ่มมีในทาแรตั้งแต
ตั้งชุมชนเมื่อประมาณ 120 ปที่ผานมา การบริโภคเนือ้ สุนัขเปนเรื่องปกติวิสยั ของคนทาแร คนที่
บริโภคเนื้อสุนขั จะมองสุนัขไมแตกตางจากวัว, ไก, หมู ,ปลา คือเปนสัตวที่สามารถบริโภคได
ธุรกิจคาสุนัขมีความสําคัญตอทาแรมาก ตลาดคาสุนัขเริ่มที่ทา แรเมื่อป พ.ศ.2510 โดยคน
ที่คิดผลิตเนื้อสุนัขขายไดทาํ การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของคนทาแร พบวาในทาแรมี
คนนิยมบริโภคเนื้อสุนัขจํานวนมาก จึงทดลองฆาชําแหละเนื้อสุนัขขายผลปรากฎวาไดรับการตอบ
รับจากผูบริโภคในชุมชนทาแรและชุมชนใกลเคียง สงผลใหกิจการคาสุนัขเติบโตขึน้ อยางตอเนื่อง
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดตลาดคาสุนัขทีท่ าแรคือปจจัยจากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเปนอาหารของ
ทาแร
รวมทัง้ ปจจัยเรื่องผลตอบแทนทางธุรกิจ ปจจัยที่ทาํ ใหธุรกิจคาสุนขั ของทาแรเติบโต
ขยายตัวคือ ปจจัยจากอุปสงคตางประเทศที่มวี ัฒนธรรมการบริโภคสุนัขเปนอาหารรองรับ รวมไป
ถึงปจจัยจากอุปสงคที่ไมใชอุปสงคจริงในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญไมรูวา เนื้อ/อาหารที่
รับประทานลงไปคือเนื้อสุนัข/ทํามาจากเนือ้ สุนัข
มีคนทาแรที่เกีย่ วของกับธุรกิจการคาสุนัขประมาณ 2,000 คน คิดเปนประมาณ 20% ของ
ประชากรทาแร ธุรกิจคาสุนขั เติบโตขึ้นถึงประมาณ 300% จากปพ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2549 ปจจุบัน
การคาสุนัขของทาแรสวนใหญจะเปนการสงสุนัขเปนไปขายยังประเทศเวียดนาม ธุรกิจคาสุนัขเปน
ธุรกิจที่มีความสําคัญตอชาวทาแรอยางยิง่ หากหามขายสุนัขเพื่อบริโภคจะทําใหเศรษฐกิจทาแรมี
ปญหา และจะทําใหสังคมทาแรแตกสลายทันที
การบริโภคเนือ้ สุนัขและการคาสุนัขกอใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมขึ้น เนื่องจากมี
กลุมคนที่ไมเห็นดวยกับการบริโภคเนื้อสุนัขและการคาสุนัขของชาวทาแร เนื่องจากพวกเขามอง
วาสุนัขเปนสัตวที่คนควรเลี้ยงไวเปนเพื่อน/ไวดูเลน ไมใชเลี้ยงไวบริโภคเปนอาหาร การบริโภคเนือ้
สุนัขและการคาสุนัขทําใหภาพลักษณของประเทศเสียหาย ขณะที่ชาวทาแรมองวาการบริโภคสุนัข
เปนอาหารไมใชเรื่องเสียหาย พวกเขาไมไดทําอะไรผิด ไมไดสรางความเดือดรอนใหแกสังคม
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เพราะพวกเขาบริโภคเนื้อสุนขั มาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ พวกเขาไมไดมองวาสุนัขคือสัตวที่เลี้ยงไว
เปนเพื่อน/ไวดเู ลน การบริโภคสุนัขเปนอาหารเกิดจากความพอใจของพวกเขาเอง ไมมีใครบังคับ
นอกจากนัน้ การคาสุนัขยังชวยทํารายไดเขาประเทศมาก
การแลกเปลี่ยนสุนัขก็เกิดจากความ
พอใจทัง้ สองฝาย ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนความขัดแยงทางวัฒนธรรมการบริโภค ของคนทีม่ ี
วัฒนธรรมบริโภคสุนัขที่ตางกัน
ถึงแมวา จะยังมีคนกลุมหนึ่งตอตาน/ขัดขวางการบริโภค และการคาสุนัขของทาแร แต
ก็มีผลกระทบไมมากตอธุรกิจคาสุนัขของทาแร นั่นเพราะวากลุมคนที่ออกมาตอตาน ยังไมมีพลัง
สนับสนุนมากพอ
เหตุผลของคนที่ออกมาตอตานก็ไมมีรูปธรรมที่ชัดเจนวาคนบริโภคเนื้อสุนขั
การคาสุนัขสรางความเสียหายตอสังคม/ประเทศชาติอยางไร
อีกอยางความขัดแยงเกิดจาก
ภายนอกไมไดกอตัวในชุมชนทาแร ดังนัน้ จึงไมมพี ลังมากพอที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจคาสุนัขทา
แร
การบริโภคเนือ้ สุนัขไมผิดกฎหมาย ดังนัน้ การคาสุนัขก็ไมผิดกฎหมาย การคาสุนขั ทาแรจึง
ขึ้นอยูกับอุปสงคที่มีตอเนื้อสุนัข/สุนัข เปนหลัก ดังนัน้ ถึงแมวาจะมีคนออกมาตอตานการบริโภค
เนื้อสุนัขและการคาสุนัขของชาวทาแร แตธุรกิจคาสุนัขของทาแรยังดํารงอยูได เพราะยังมีคน
บริโภคสุนัขเปนอาหารอยูเปนจํานวนมาก ทั้งในและตางประเทศ ตามหลักกลไกกาลตลาดเมือ่
มีอุปสงคยอมมีอุปทาน

5.2

ขอเสนอแนะ

1.
กอนอื่นตองยอมรับความจริงกอนวาเนื้อสุนัขนัน้ เปนอาหารของมนุษยมานาน
แลว และเปนเนื้อสัตวที่มปี ระโยชนตอรางกาย การบริโภคเนื้อสุนัขเปนที่นยิ มในประเทศจีน ,
เกาหลี, เวียดนาม, ลาว, และไทย เมื่อมีคนทีน่ ิยมบริโภคเนื้อสุนขั ก็ยอมมีคนขายเนื้อสุนัขเปน
ธรรมดา ตามหลักกลไกของตลาดที่วา เมื่อมีอุปสงคก็ยอมมีอุปทาน ดังนั้นการทีจ่ ะมีคนนิยมบริโภค
เนื้อสุนัข มองเนื้อสุนัขวาเปนอาหารของมนุษย ก็ไมนา จะเปนสิ่งแปลกประหลาดแตอยางใด และ
ไมควรอยางยิง่ ที่คนกลุมใดกลุมหนึ่งจะไปประนามกลาวรายวาคนทีน่ ิยมบริโภคเนือ้ สุนัขเปนพวก
ไรวัฒนธรรม เปนคนจิตใจโหดราย เพราะถาหากมองในแงที่สุนัขเปนสัตว ถาบริโภคเนื้อสุนัขแลว
เปนสิ่งไมดี ดังนัน้ คนบริโภคเนื้อวัว หมู ไก ปลา ฯลฯ ก็เปนพวกจิตใจโหดรายดวย
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คนเรายอมมองโลกตางกัน คนหนึง่ มองวาสุนัขเปนสัตวทนี่ ารัก เปนสัตวที่เหมาะเลี้ยงไว
เปนเพื่อนยามเหงา ไวเฝาบาน แตไมจําเปนวาอีกคนหนึ่งจะมองวาสุนัขเปนสัตวทนี่ ารัก เขาอาจจะ
มองวาสุนัขเปนสัตวดุราย นากลัว ไมไดรักสุนัขหรือมองวาสุนัขก็ไมตางจากสัตวอยางวัว หมู ไก
ปลา คือสามารถฆาเพื่อนําเนื้อมาปรุงเปนอาหารรับประทานได
ดังนัน้ ผูมีหนาที่เกีย่ วของทั้งภาครัฐและเอกชนตองทําความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง
ความแตกตาง สังคมแตละสังคมมีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม บุคคลก็มีความแตกตาง
กันทางดานความคิด ,คานิยม การบอกวาวัฒนธรรมตัวเองดีกวาวัฒนธรรมคนอืน่ ความคิดของ
ตนเองดีกวาความคิดของคนอื่นเปนสิง่ ที่ไมควรอยางยิ่ง เพราะมันจะเปนบอเกิดของความขัดแยง
และนํามาซึง่ วิธีการแกปญหาดวยความรุนแรง ที่สาํ คัญขาราชการจากสวนกลางที่ไปทํางานใน
พื้นที่ตางจังหวัด ตองมีความเขาใจวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น และไมควรที่จะนํากรอบแนวคิด
วัฒนธรรมจากสวนกลางไปครอบสังคมทองถิ่น เพราะวัฒนธรรมจากสวนกลางกับทองถิ่นแตกตาง
กัน
ความขัดแยงระหวางชุมชนทองถิน่ กับเจาหนาที่ภาครัฐมักจะเกิดจากการที่ขาราชการของ
หนวยงานภาครัฐบางคนไมเขาใจวิถกี ารดํารงชีวิต และวัฒนธรรมของประชาชนแตละทองถิ่น พอ
เห็นวาวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นไมใชไมเหมือนอยางที่ตวั เองเปน ก็จะใชอํานาจไปจัดการ ไปบีบ
บังคับ ไปปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน อยางกรณีนายปานชัย บวรรัตนปราณเปน
ตัวอยางสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงเกิดขึน้ สังคมแตละสังคมมีประวัติความเปนมา มีระบบ
เรียนรูของตัวเอง และมีการปรับตัวตลอดเวลา ไมจําเปนที่ภาครัฐจะตองไปควบคุมบังคับเสียหมด
ยกเวนการประกอบอาชีพทีเ่ ปนภัยตอสังคมอยางเชนคายาเสพติด คาประเวณี
2.
กรณีของกลุมผูตอตานการขายและบริโภคเนื้อสุนัข พยายามผลักดันมาตรการให
ยกเลิกการขายและบริโภคเนื้อสุนัข ถาจะหามขายเนือ้ สุนัขหรือหามบริโภคเนื้อสุนัขก็ตองหามฆา
สุนัข ถามวาถาหามฆาสุนขั แลวจะเกิดอะไรขึ้น แนนอนปริมาณของสุนัขคงจะมีมากมายเต็มไป
หมด เพราะสุนัขเปนสัตวทแี่ พรพันธไดเร็วมาก ทีนี้อาจจะมีคนเสนอวาก็ใหทําหมันสุนัขเสีย มาถึง
ตรงนี้ก็ขัดแยงกันเองในตัว เพราะถาบอกวาสุนัขเปนสัตวที่ดี นารัก ก็ไมควรที่จะทําหมันสุนัข
ควรจะใหมีสนุ ขั มากๆ อีกอยางปริมาณของสัตวแพทยที่มีอยูในหนวยงานราชการจะเพียงพอตอ
การทําหมันสุนัขทั่วประเทศไทยหรือ และที่สําคัญสัตวแพทยจะมีเวลามากขนาดนัน้ หรือ เพราะวา
ตองดูแลในสวนอื่นๆ และงบประมาณที่ใชจะมากมายแคไหน
คนที่บอกวารักสุนัขนัน้ จะรักแตสุนัขของตัวเองที่ตัวเองเปนเจาของเทานัน้ แตไมไดรักสุนัข
ทั้งหมด ไมเชนนัน้ คนเหลานี้คงจะเก็บสุนัขจรจัดที่มีอยูมากมายไปเลี้ยงดูแลวเมื่อพบเห็น หรือ
ถึงแมวา มีคนที่เลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อน ไวเฝาบาน แตถามันออกลูกแผหลานมามากเกินความ
ตองการ สุดทายก็ตองนําสุนัขไปปลอยวัด หรือนําไปทิ้งที่ไกลๆใหกลายเปนสุนัขจรจัด กอใหเกิด
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ปญหาของสังคมตามมา ทําความเดือดรอนใหแกคนอื่น ไมเชนนัน้ แลวก็ทาํ การฆาสุนัขทิง้ ดังนัน้
เมื่อมีคนบริโภคเนื้อสุนัขหรือนําสุนัขไปขายยังตางประเทศ ก็เทากับกําจัดปริมาณสุนขั สวนเกินนี้ได
ถือวาเปนประโยชนแกสงั คมทางหนึ่ง
3.
รัฐบาลควรกําหนดใหอาชีพคาสุนัข ฆา-ชําแหละ ขายเนื้อสุนัข เปนอาชีพทีถ่ ูก
กฎหมาย เพราะปญหาการแพรขยายพันธสนุ ัขที่มีมากมาย สุดทายเมื่อเกินความตองการของผู
เลี้ยง ถาไมขายก็นําสุนัขไปปลอยวัด ไปปลอยในทีท่ หี่ างไกล ซึง่ สรางปญหาใหแกสังคมตามมา
หรือไมก็ตองฆาทิง้ ขาพเจามองวาถาฆาสุนัขทิง้ แลวฝงดินกลบถือวาเปนความสูญเสียโดยเปลา
ประโยชน
ธุรกิจคาสุนัขของชาวทาแรเปนธุรกิจที่มีความสําคัญกับชาวทาแรมาก
ถาหามฆา
ชําแหละสุนัข บีบบังคับใหพวกเขายกเลิกอาชีพคาสุนัข จะทําใหสงั คมทาแรแตกสลายทันที เพราะ
เศรษฐกิจของทาแรขึ้นอยูก บั การคาสุนัขอยางมาก จะมีคนตกงานทันทีหลายพันคน ไมเทานัน้ ยัง
จะทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีปญ
 หาตามมาดวย เพราะธุรกิจคาสุนัขของชาวทาแรทํา
เงินเขาจังหวัดสกลนครปละหลายรอยลานบาท มีเงินทุนหมุนเวียนจากการคาสุนขั ปหนึง่ ๆกวา 1
พันลานบาท ตอขอเสนอทีว่ าใหพอคา แมคา คนจับสุนัข คนฆา-ชําแหละสุนัขไปประกอบอาชีพ
อื่น ถามวาจะใหเขาไปทําอาชีพอะไร เพราะพวกเขาคุนเคยกับอาชีพนี้มานาน จนมีความ
เชี่ยวชาญ ถาเปลี่ยนอาชีพแลวจะใหพวกเขาไปทําอะไรที่มีรายไดเทาอาชีพคาสุนัข ขาพเจามอง
วารัฐบาลเองยังไมมีความสามารถแกปญหาความยากจนใหประชาชนไดเลย ถาสามารถหาอาชีพ
ที่สามารถสรางรายไดมากๆงายๆ ประเทศไทยคงไมมีคนจน ยกตัวอยางคนจับสุนัข คนฆา
ชําแหละสุนัข มีรายไดเดือนละมากกวา 7,000 บาท บางคนที่มีความชํานาญมากมีรายได
มากกวาเดือนละ 10,000 บาท ขณะทีก่ รรมกรทํางานแบกหามมีรายไดวันละ 150-180 บาท คน
จบปริญญาตรีมาเยอะมากที่มีรายไดไมถงึ เดือนละ 7,000 บาท ขณะที่นายทุนแลนหาสุนขั มี
รายไดตกเดือนละ 50,000 บาทเปนอยางนอย ถามวามีอาชีพอะไรที่จะทําใหคนทาแรมีรายได
มากมายขนาดนี้
ธุรกิจคาสุนัขชวยใหคนทาแรมีงานทํา เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน เปนอาชีพที่สุจริต การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสุนัขก็เกิดจากความพอใจ ระหวางผูซื้อ(นายทุนทาแร)กับผูขายหรือแลกสุนัข
ไมไดเกิดจากการบีบบังคับหรือจากการลักขโมย คนที่ขายสุนัขหรือแลกสุนัขกับนายทุนจากทาแร
มักจะเกิดจาก
1.สุนัขมีมากเกินความตองการ ทําใหคาใชจายในการเลี้ยงดูสุนัขมากตามไปดวย
2.สุนัขดุ เกเร ชอบกัดสัตวเลีย้ ง กัดผูคน กอใหเกิดความเสียหาย
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ถารัฐบาลออกกฎหมายใหสามารถคาขายสุนัขอยางเสรี จะทําใหมรี ายไดเขาประเทศป
หนึง่ ๆเพิ่มเปนหลักพันลานบาท เพราะความตองการสุนัขเปนๆจากประเทศเวียดนาม(และจาก
ประเทศจีน)มีอีกมาก ดีกวาปลอยใหสุนัขถูกฆาทิ้งโดยเปลาประโยชน
4.
เมื่ออาชีพคาสุนัขเปนอาชีพที่ถูกกฎหมายแลว ควรจัดระเบียบการฆา-ชําแหละ
การขายเนื้อสุนัข การฆาชําแหละควรมีสถานที่ฆา ชําแหละที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย มีความ
สะอาด ผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ
สถานที่ฆา ชําแหละควรอยูห างไกลชุมชน สิ่งปฏิกูลของเสียที่เกิดจากการชําแหละสุนัขก็ควรมีการ
กําจัดใหเปนทีเ่ ปนทาง อยางมีระบบ สุนัขทีน่ ํามาฆาชําแหละควรผานการตรวจสอบใหแนชัดวา
ไมมีเชื้อโรค เนื้อสุนัขที่ไปวางจําหนายในทองตลาดควรมีปายติดไว เพื่อใหผบู ริโภคจําแนกได
ถูกตองวาคือเนื้อสุนัข เพราะบางคนอาจจะเขาใจผิดคิดวาเปนเนื้อหมู เนื้อวัว
5.
เมื่ออาชีพคาสุนัขเปนอาชีพที่ถูกกฎหมาย รัฐก็สามารถเรียกเก็บภาษีการคาจาก
ธุรกิจคาสุนัขได ซึ่งจะทํารายไดเขารัฐปหนึ่งเปนเงินจํานวนมาก
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ภาคผนวก ก
ราง
พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมสัตวที่เสนอโดยสมาคมพิทักษสัตวไทย
พ.ศ….
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมสัตว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……….
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมสัตว พ.ศ….”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สิง่ มีชีวิตที่มกี ระดูกสันหลังซึง่ มิใชมนุษย โดยใหหมายความรวมถึง สัตว
เลี้ยง สัตวปา สัตวเศรษฐกิจ และสัตวทดลอง ตามพระราชบัญญัตินี้ และรวมถึงสัตวพาหนะตาม
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะดวย
“สัตวเลี้ยง” หมายความวา สัตวที่มนุษยนาํ มาเลีย้ งไวและใหนา้ํ ใหอาหาร โดยอาจเลีย้ งไวเพื่อดู
เลน เพื่อเปนเพื่อน เพื่อเปนอาหาร หรือเพือ่ การอยางอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด และ
หมายความรวมถึงสัตวพาหนะตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะดวยแตไมหมายความรวมถึง สัตว
ปา สัตวเศรษฐกิจ หรือสัตวทดลองตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้
“สัตวปา” หมายความวา สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา รวมถึงสัตว
ปาที่มนุษยไดรับอนุญาตใหนํามาเลี้ยง และสัตวที่เกิดหรือดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติดวย
“สัตวเศรษฐกิจ” หมายความวาสัตวที่มนุษยเลี้ยงไวเพือ่ ประโยชนทางการคา การพาณิชย การกีฬา
การแสดง หรือการธุรกิจอืน่ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
“สัตวทดลอง” หมายความวา สัตวที่มนุษยเพาะหรือเลีย้ งไวเพื่อวัตถุประสงคทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทุกสาขา
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“การทารุณกรรมสัตว” หมายความวา การกระทําใดๆทีส่ งผลใหสัตวตอ งไดรับความเจ็บปวดทุกข
ทรมานโดยไมจําเปน ไมวาจะทางรางกายหรือจิตใจของสัตว ทัง้ โดยตรงหรือโดยออม รวมถึงการ
กระทําที่กฎหมายถือวาเปนการทารุณกรรมสัตวดวย
“ความทุกขทรมาน” หมายความวา ความกดดันทางรางกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึง
ความเจ็บปวด ความกลัว
“สวัสดิภาพสัตว” หมายความวา สภาวะทางรางกายและจิตใจของสัตวที่ประเมินได ในขณะที่
เผชิญกับสภาพแวดลอม ทั้งที่มนุษยกระทําใหเกิดขึน้ หรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
“การฆาสัตว” หมายความวา การกระทําไมวาจะดวยวิธกี ารใดๆเพื่อใหสัตวตาย
“เจาของ” หมายความวา ผูมีสิทธิ์ครอบครองสัตว ในกรณีสัตวที่ไมปรากฏตัวเจาของให
หมายความรวมถึงผูเลีย้ งและผูดูแลสัตวดวย
“ผูตรวจสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา ผูซ ึ่งคณะกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ใหมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมสัตว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพือ่ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททัว่ ไป
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มาตรา 5 เพื่อประโยชนในการปองกันการทารุณกรรมสัตว ใหอธิบดีเปนผูกําหนดระเบียบ
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. การจัดสวัสดิภาพสัตว
2. การเพาะเลี้ยงและใชสัตว
3. การจับและควบคุมสัตว
4. การการคาหรือจัดแสดงสัตว
5. การกําจัดหรือทําลายสัตว
การกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ตามวรรคหนึง่ ใหกระทําโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา 6 การพิจารณาคําอุทธรณเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว การจัดสวัสดิภาพสัตว การเพิก
ถอน คําสั่ง หรือใบอนุญาต ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

หมวด 2
คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมสัตว

มาตรา 7 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการทารุณสัตว”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน1 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติหรือ
ผูแทน2 อธิบดีกรมศาสนาหรือผูแทน3 เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติหรือผูแทน4 ผูแทน
กระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน5 ผูแทนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยหนึ่งคน6 ผูแทนกระทรวงการ
ตางประเทศหนึ่งคน7 ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยซึง่ แตงตัง้ จากคณะสัตวแพทยหนึ่งคน8 ผูแทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหนึง่ คน9 ผูแทนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน10
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งคน11 ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน12 เปนกรรมการโดยตําแหนง

86
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอนื่ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาเจ็ดคน และใหอธิบดีกรมปศุสัตว
เปนกรรมการและเลขานุการ13
ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตัง้ ผูชว ยเลขาธิการตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมหรือมูลนิธทิ ี่เกีย่ วของ
กับสวัสดิภาพสัตวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดัง ตอไปนี้
1. เสนอแนะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับการจัดสวัสดิภาพสัตวและการปองกันการทารุณ
กรรมสัตว
2. กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงระเบียบหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
3. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชนในการสงเสริมจัดสวัสดิภาพสัตวและการ
ปองกันการทารุณกรรมสัตว
4. กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
5. พิจารณาคํารองอุทธรณ เพิกถอนคําสั่ง ใบอนุญาต ตามมาตรา 6
6. แตงตั้งผูตรวจสวัสดิภาพสัตวโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบและ
รายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
7. ปฏิบัติการอื่นตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 9 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมอยูในตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง พน
จากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
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2. ลาออก
3. เปนบุคคลลมละลาย
4. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
5. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีมีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมเกินเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิม่ ขึ้นในระหวางที่คณะกรรมการซึง่ แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งเพิม่ อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ ระชุมหรือไมสามารถปฏิบตั ิ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ้นทําหนาทีแ่ ทน
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีกรรมการเปนผูม ีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใด หามมิใหกรรมการผู
นั้นลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนาํ มาตรา 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม
หมวด 3
การปองกันการทารุณกรรมสัตว
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มาตรา 14 หามมิใหผูใดกระทําการใดๆตอสัตว อันเปนการทารุณกรรมสัตว
มาตรา 15 การกระทําดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว
1. เฆี่ยน ทุบตี ฟนแทง เผา ลวก หรือกระทําการอยางอื่นอันมีลักษณะคลายคลึงกัน
ใหสัตวเจ็บปวด
2. ใชสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชทํางานอันไมสมควรแกประเภทและสภาพของ
สัตวเพราะสัตวนนั้ เจ็บปวย ชรา ออนอายุ ใกลคลอด หรือพิกลพิการ
3. ใชยา หรือสารอันตรายตอสัตว ซึ่งมีผลทําใหสัตวเกิดอันตรายตอรางกายหรือ
จิตใจ หรือทําใหสัตวตองทุกขทรมาน
4. ใชพาหนะที่ไมเหมาะสมแกการขนสงหรือเคลื่อนยายสัตว ทําใหสัตวตอ งทุกข
ทรมานหรือบาดเจ็บ
5. เก็บหรือกักขังสัตวในที่คับแคบใหสัตวไดัรับความทุกขทรมาน
6. นําสัตวที่เปนอริกันไวในที่เดียวกัน
7. พรากแมและลูกสัตวทยี่ ังไมหยานมโดยปราศจากความจําเปน
8. ทอดทิง้ สัตวเพือ่ ใหพน ภาระ
9. ทําใหสัตวตองไดรับความทุกขทรมานจากการอดอยากขาดอาหาร น้ํา หรือการ
พักผอน
10. เพาะหรือเลี้ยงสัตวโดยไมดูแลรักษาเมื่อสัตวเจ็บปวย
11. ใชยาพิษหรือสารพิษหรือวิธอี ื่นใดใหสัตวตายอยางทุกขทรมาน
12. กระทําการใดๆใหสัตวตองเสียรูปหรือพิการโดยไมจําเปน
13. นําสัตวมาตอสูหรือประลองกําลังกัน โดยไมไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
14. กระทําหรือฆาสัตวหรือทํารายสัตวโดยลุแกโทสะ
15. พันธนาการสัตวเปนเวลานานเกินความจําเปน หรือดวยเครื่องพันธนาการที่หนัก
หรือสั้นหรือเล็กเกินไป จนสัตวตองไดรับความทุกขทรมาน
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16. ใชสัตวทํางานหรือประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
17. ใชสัตวเลือดอุนเปนเหยื่อหรือเปนอาหารสัตวอื่น
18. บริโภคสัตวทั้งที่สัตวยงั มีชวี ติ อยู โดยเฉพาะสัตวเลือดอุน
19. สังวาสหรือใชสัตวประกอบกามกิจ
20. สนับสนุนหรือมีสวนใหผูอื่นกระทําการทารุณกรรมสัตว
บทบัญญัติในวรรคแรกไมรวมถึงการกระทําดังตอไปนี้
1. การตัดหู หาง ขน เขา งา หรือเล็บ และการตอนสัตว หรือการทําเครื่องหมายที่ตวั สัตว
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
2. การฆาและทําลายสัตวโดยพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายวาดวยการนัน้
3. การใชสัตวทดลองตามกฎหมายวาดวยจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
การกระทําในวรรคนี้ใหผูไดรับอนุญาตดําเนินการภายใตการดูแลของสัตวแพทย ไมใหสัตวตอง
ไดรับความเจ็บปวดโดยไมจาํ เปน
มาตรา 16 เจาของตองไมประมาทเลินเลอหรือละเลย ใหมีการกระทําทารุณกรรมสัตวตาม มาตรา
15
มาตรา 17 เจาของสัตวจะตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามชนิด ประเภท และพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตวนนั้ ทั้งนี้ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 18 การจัดสวัสดิภาพสัตว ตองมีขอ กําหนด หลักเกณฑวธิ ีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. การดูแลรักษาสัตว
2. การฝกและใชงานสัตว
3. การควบคุมและกักขังสัตว
4. การขนสงสัตว
5. การฆาสัตว
6. อื่นๆตามความเหมะสมแก ชนิด และประเภทของสัตวนนั้ ๆ
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หมวด 4
สวนที่ 1
สัตวเลี้ยง

มาตรา 19 หามมิใหผูใดบริโภคหรือคา เนือ้ หนัง อวัยวะ หรือซากสวนหนึง่ สวนใดหรือทั้งหมดของ
สัตวเลี้ยง ประเภทสุนัขและแมว
มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีเปนผูก ําหนดชนิดของสัตวเลี้ยงทีต่ องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้โดยประกาศเปน
กฎกระทรวง
มาตรา 21 ใหอธิบดีกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไข ในการจัดสวัสดิภาพสัตวตามมาตรา
18 ใหสัตวเลี้ยงที่ตองขึน้ ทะเบียนตามมาตรา 20
มาตรา 22 เจาของตองไมละเลยหรือเลินเลอใหสัตวเลี้ยงของตนตองทุกขทรมานหรือเสียชีวิตจาก
ความอดอยาก
มาตรา 23 เจาของตองไมฝก หรือบังคับใหสัตวเลี้ยงทําในสิ่งที่อาจทําใหสัตวตองไดรับความทุกข
ทรมาน บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
มาตรา 24 เจาของตองไมทอดทิ้งใหสัตวเลี้ยงของตนออกไปรอนเรหากินหรือกลายเปนสัตวจรจัด

สวนที่ 2
สัตวปา
มาตรา 25 หามมิใหผูใดกระทําการใดๆตอสัตวปาในลักษณะที่เปนการทารุณกรรมสัตว
มาตรา 26 หามมิใหผูใดทําลายรัง ที่อยูอาศัย ไข หรือตัวออนของสัตวที่อาศัยอยูในธรรมชาติ
เวนเสียแตไดรับอนุญาติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 27 ผูทไี่ ดรับอนุญาติใหเพาะหรือเลี้ยงสัตวปา ตองจัดสวัสดิภาพใหแกสัตวตามชนิด
ประเภท และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตวเหลานั้น ทัง้ นี้ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา 28 ผูทไี่ ดรับอนุญาติใหเพาะหรือเลี้ยงสัตวปา ตองปองกันและควบคุมไมใหสัตวหลบหนี
หรือทําอันตรายตอคนหรือสัตวอื่น หรือกอความเสียหายแกทรัพยสนิ ผูอ ื่นหรือของสาธารณะ
สวนที่ 3
สัตวเศรษฐกิจ

มาตรา 29 หามมิใหผูใดกระทําทารุณหรือเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในลักษณะที่เปนการทารุณกรรมสัตว
มาตรา 30 ผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวเศรษฐกิจแตละประเภทให
เหมาะสม ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 31 การฆาสัตวเศรษฐกิจตองกระทําโดยไมใหสัตวตองทุกขทรมานคือใหสัตวตายในทันที
หรือไดรับความเจ็บปวดนอยที่สุดทัง้ นี้ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 32 หามมิใหผูใดซื้อขายหรือจัดแสดงซึ่งสัตวที่ปวย เปนโรค บาดเจ็บ หรือพิกลพิการ
มาตรา 33 หามมิใหผูใดหารายไดจากการนําสัตวมากักขังหรือหนวงเหนีย่ ว เพื่อใหผูอื่นมาถาย
อิสระภาพใหแกสัตวนนั้
มาตรา 34 หามนําสัตวมาใชเปนรางวัล เวนแตไดพิจารณาแนชัดแลววาไมมีผลเสียตอสวัสดิภาพ
สัตวนนั้
มาตรา 35 หามมิใหนําสัตวมาแขงขันประลองกําลังหรือความเร็วกัน เวนเสียแตไดรับอนุญาตตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 36 หามผูใดทําการฝกสัตวเพื่อการแสดง เวนเสียแตไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 37 ผูทฝี่ กหรือใชสัตวไวเพื่อการแสดงตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวนนั้ ทั้งนี้ตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา 38 หามฝกหรือบังคับสัตวดวยการเฆี่ยนตีหรือวิธอี ื่นใดซึ่งอาจทําใหสัตวบาดเจ็บ
มาตรา 39 หามเผยแพรภาพยนตรที่แสดงใหเห็นการทารุณกรรมสัตว รวมถึงบทตอนที่ระหวางการ
ถายทําสัตวตองไดรับความทุกขทรมาน เวนเสียแตเพื่อการศึกษาหรือเผยแพรความรูแก
สาธารณชน
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มาตรา 40 หากผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจาง ใหถือวานายจางหรือนิติบุคคลที่
ผูกระทําผิดทํางานใหมีความผิดดวย
สวนที่ 4
สัตวทดลอง

มาตรา 41 หามมิใหผูใดกระทําการใดๆตอสัตวทดลองเกินกวาความจําเปนตามลักษณะและ
ประเภทของการทดลองนั้น
มาตรา 42 หามมิใหผูใดเพาะเลี้ยงหรือใชสัตวทดลอง เวนเสียแตไดรับอนุญาติและปฎิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
มาตรา 43 หามมิใหนําสัตวเลี้ยง สัตวปา และสัตวที่ไมปรากฏวามีเจาของมาใชเปนสัตวทดลอง
เวนเสียแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีเพื่อประโยชนในการบําบัดโรคสัตวหรือเพื่อตัวสัตวเอง
มาตรา 44 หามนําสัตวที่อยูใ นระยะสุดทายของการตั้งทองมาใชเปนสัตวทดลอง เวนเสียแตไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี เพื่อประโยชนในการบําบัดโรคสัตวหรือเพื่อตัวสัตวเอง
มาตรา 45 ผูทไี่ ดรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงหรือใชสัตวทดลองตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม
ตามกฎหมายวาดวยจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
มาตรา 46 การใชสัตวในสถานศึกษาใหคํานึงถึงจริยธรรมและความเหมาะสม หรือใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือกฎกระทรวงวาดวยการนั้น
หมวดที่ 5
การฆาและทําลายสัตว

มาตรา 47 หามมิใหผูใดฆาหรือทําลายสัตวเลี้ยง เวนเสียแตเพื่อบริโภค หรือเพื่อควบคุมโรคระบาด
หรือเพื่อใหสัตวนนั้ พนความทุกขทรมาน และโดยวิธที ี่สัตวเจ็บปวดนอยที่สุด
มาตรา 48 หามมิใหผูใดฆาหรือทําลายสัตวปาทุกชนิด เวนเสียแตกระทําดวยความจําเปนอัน
หลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากอันตราย
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มาตรา 49 หามมิใหจา ง วาน หรือใชใหเด็กกระทําการฆาหรือทําลายสัตวใดๆ
มาตรา 50 การฆาสัตวเศรษฐกิจ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา 51การทําลายสัตวทดลอง ตองเปนไปตามหลักเกณฑวธิ ีการและเงื่อนไขตามกฎหมายวา
ดวยจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
มาตรา 52 การฆาหรือทําลายสัตวเพื่อควบคุมโรคระบาดฆาสัตว หรือตามที่ศาลหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีคาํ สั่ง ใหกระทําโดยสัตวแพทยเพื่อไมใหสัตวนั้นตองไดรับความทุกขทรมานโดยไม
จําเปน
มาตรา 53 การฆาสัตวตามความเชื่อทางศาสนาตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ โดย
กระทําอยางรวดเร็วเพื่อไมใหสัตวตองเจ็บปวดทรมาน และตองไมกระทําในที่สาธารณะหรือใน
ขณะที่มีเด็กอยูในบริเวณ
หมวด 6
การขอและการออกใบอนุญาต

มาตรา 54 การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจจะตองดําเนินการ
พิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยนื่ คําขอทราบภายในหกสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอ
อนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
ถือวาผูม ีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผยู ื่นคําขอนั้น
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอื่น ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงค
จะขอตออายุใบอนุญาตใหยนื่ ขอเสียกนใบนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว
จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูมีอาํ นาจอนุญาตจะสั่งไมตอใบอนุญาตให
การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ผูใดประสงคจะฝกสัตวหรือใชสตั วเพื่อการแสดงตองขออนุญาตตออธิบดี
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การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 56 ผูใดประสงคจะเพาะเลีย้ งสัตวทดลอง ตองขออนุญาตตออธิบดี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 57 เมือ่ ไดรับคําขออนุญาตใหผมู ีอํานาจอนุญาตตรวจพิจารณา และออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจง คําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวัน นับแตได
รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน
ในกรณีมีเหตุจําเปนผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิน้ กําหนดตามวรรค
หนึง่ หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนนั้ แลวแตกรณี
มาตรา 58 ประเภทของใบอนุญาตและระยะเวลาการใช มีดังนี้
(1)ใบอนุญาตใชสัตวเพื่อการทดลอง ใหใชไดสามป นับแตวันออก
(2) ใบอนุญาตใบอนุญาตใชสัตวเพื่อการแสดง ใหใชไดสามป นับแตวนั ออกใบอนุญาต
มาตรา 59 ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ การออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาต จะตองทําใหเสร็จภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ได
รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดที่ถกู ตองและครบถวน
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 60 ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมีสทิ ธอุธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ภายในสามสิบวัน นับ
แตวันไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด 7
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อํานาจและพนักงานเจาหนาที่

มาตรา 61 หากปรากฏวาผูไดรับอนุญาต หรือใบรับรอง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในใบอนุญาต หรือมีการไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสัง่ ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจสัง่ พักใชใบอนุญาตไดตาม
ระยะเวลาที่ประกาศกําหนด หรือหากเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นได
ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอน หรือระหวางรอการอุทธรณตอคณะกรรมการ ใหผรู ับอนุญาตเปน
ผูรับผิดชอบดูแลสัตว แตไมอนุญาตใหจาํ หนายถายโอน หรือใหพนักงานเจาหนาที่มอบหมายให
สัตวที่เกีย่ วของอยูในความดูแลของผูที่เหมาะสมเปนการชั่วคราว โดยใหผูรับอนุญาตเปนผูเสีย
คาใชจาย
มาตรา 62 ในการจับกุมดําเนินการกับผูก ระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
สารวัตรกรมปศุสัตว พนักงานฝายปกครอง และเจาหนาที่ตํารวจตามประมวลกฎหมายพิจารณา
ความอาญา
มาตรา 63 เพือ่ ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา
หากลาชาอาจมีการยักยายหรือทําลายหลักฐาน พนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจและหนาที่ตาม
กฎหมายในการเขาตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาปกติ เพื่อ
1. ตรวจสอบเหตุการทารุณกรรมสัตว ตามที่ไดรับแจง หรือเมื่อมีเหตุอนั ควรใหเชื่อวามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
2. คน หรืออายัดสัตว หรือซากของสัตวที่สงสัยวาถูกฆา หรือถูกทารุณ รวมถึงอุปกรณ
เครื่องมือ หรือเอกสาร ที่สงสัยวาเกี่ยวของกับการทารุณกรรมสัตวนนั้ เพื่อตรวจสอบหรือ
เก็บเปนหลักฐาน
3. นําสัตวที่ไดรับบาดเจ็บไปตรวจรักษาโดยไว หรือสั่งการใหทาํ ลายสัตวนั้นเพื่อไมใหตอ ง
ทุกขทรมานโดยใหสัตวแพทยดําเนินการ
มาตรา 64 เมือ่ ไดรับแจงและมีเหตุผลหรือหลักฐานใหเชือ่ วาสวัสดิภาพสัตวกาํ ลังอยูในอันตราย
เรงดวนหรือไมปรากฏวามีเจาของอยูในสถานที่ พนักงานเจาหนาที่สามารถเขาไปในสถานที่เพื่อ
ทําการชวยสัตวนนั้ ได
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มาตรา 65 หากมีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบสัตวใดอยูในสภาพทีท่ กุ ขทรมาน
จากการปวยหรือบาดเจ็บสาหัส และสัตวแพทยหรือผูตรวจสวัสดิภาพสัตวเห็นวาการใหสัตวมีชีวิต
อยูตอไปเปนการทารุณ พนักงานเจาหนาทีส่ ามารถใหสัตวแพทยทาํ ลายสัตวที่เกี่ยวของได โดย
อาจไมตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของ และใหบันทึกรายละเอียดไวเปนสําคัญ
มาตรา 66 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว และบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ประกาศในกฎกระทรวง
มาตรา 67 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของสถานที่และผูเกี่ยวของ อํานวย
ความสะดวกตามสมควร และใหทาํ บันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐาน
หมวด 8
บทลงโทษ
มาตรา 68 ผูใดกระทําการทารุณกรรมสัตว ตามมาตรา 14 มาตรา 19 มาตรา 29 หรือมาตรา 38
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 69 ผูใดฝาฝนไมจัดสวัสดิภาพใหแกสัตว ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา 17
มาตรา 27 หรือมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 70 ผูใดฝาฝน ตามมาตรา16 มาตรา20 มาตรา21 มาตรา22 มาตรา23 มาตรา24 มาตรา
28 มาตรา32 มาตรา33 มาตรา34 หรือมาตรา35 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ปรับไม
เกินหนึง่ พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนประกาศของอธิบดีตามมาตรา 31 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดกระทําการทารุณสัตวปา ตามมาตรา 25 หรือทําลายรังที่อยูอาศัย ไข หรือตัวออน
ของสัตวปา ตามมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 39 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 หรือมาตรา 47 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาทหรือทั้งจําทัง้ ปรับ
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มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 หรือมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม
เกินหนึง่ หมื่นบาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 75 ผูใดฝาฝนมาตรา 43 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 76 ผูใดฝาฝนประกาศของอธิบดี ตามมาตรา 51 หรือมาตรา 53 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึง่ หมื่นบาท
มาตรา 77 ผูใดฝาฝนตามมาตรา 55 หรือมาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินหาหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
ขอกําหนด หลักเกณฑและเงือ่ นไขในหมวดนี้ควรใหเปนไปตามกระบวนการและความเหมาะสม
ของกฎหมาย สมาคมพิทักษสัตว(ไทย)ขอเสนอความเห็นไวเพียงสังเขป
การรูเห็นหรือเพิกเฉยใหเกิดการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ควรใหมีโทษจําหรือปรับหรือ
ทั้งจําทัง้ ปรับ
การละเลยหรือรูเทาไมถงึ การณหรือไมปองกันตามสมควรจนเปนเหตุใหมีการกระทําตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไมตองใหมีโทษจํา แตใหมีโทษปรับ
กรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ควรตองใหกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูอํานาจแทนนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแต
สามารถพิสูจนวา ตนมิไดมสี วนเกี่ยวของ
(สํานวน และอื่นๆใหเปนไปตาม รูปแบบ และกระบวนการนิติบัญญัติ)

บทเฉพาะการ
(ใหอยูในดุลพินิจของหนวยราชการตามกระบวนการกฎหมาย)
คําจํากัดความและความหมายอืน่ ๆ
สัตว 4 ประเภท
1. สัตวเลี้ยง สมาคมพิทักษสตั ว(ไทย) หมายถึง สัตวที่ไดเคยชินกับการเลี้ยงดูจากมนุษย โดยอาจ
เลี้ยงไวดูเลน ไวเปนเพื่อน ไวใชงาน เปนพาหนะ หรือเพื่อเปนอาหาร และอาจรวมถึงสัตวปาทีถ่ ูก
นํามาเลี้ยงหรือฝกดวย
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ตามกฎหมาย ควรหมายถึง สัตวที่มนุษยนาํ มาเลีย้ งไวและใหนา้ํ ใหอาหาร โดยอาจเลีย้ งไวเพื่อดู
เลน เพื่อเปนเพื่อน เพื่อเปนอาหาร หรือเพือ่ การอื่น และหมายความรวมถึงสัตวพาหนะตาม
กฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ แตไมหมายรวมถึง สัตวปา สัตวเศรษฐกิจ หรือสัตวทดลอง
2. สัตวปา สมาคมพิทักษสัตว(ไทย) หมายถึง สัตวที่อาศัยอยูตามธรรมชาติโดยไมจําเปนตอง
พึ่งพาการเลี้ยงดูจากมนุษย จึงรวมทั้งสัตวที่อาศัยในปาเขา และสัตวทอี่ าศัยอยูในชุมชนเมือง เชน
นก หนู แมลง คางคาว งู กิง้ กา และอืน่ ๆดวย แตไมรวมถึงสัตวจรจัด
ตามกฎหมาย ควรหมายถึง สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา รวมถึง
สัตวปาทีม่ นุษยไดรับอนุญาตใหนํามาเลีย้ ง และสัตวที่เกิดหรือดํารงชีวติ อยูในธรรมชาติดวย
3. สัตวเศรษฐกิจ สมาคมพิทักษสัตว(ไทย) หมายถึง สัตวที่มนุษยนาํ มาใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งทางตรงและทางออม โดยอาจแยกเปน สัตวการเกษตร เชน วัว ควาย หมู ปลา และเปดไก กับ
สัตวธุรกิจ เชน การคาสัตวเลีย้ ง สวนสัตว การแสดงสัตว การแขงสัตว และสัตวในธุรกิจบันเทิง เปน
ตน ดังนั้น สุนขั ชาง มา และปลาตู จึงอาจเปนไดทงั้ สัตวเลี้ยงและสัตวเศรษฐกิจ
ตามกฎหมาย ควรหมายถึง สัตวที่มนุษยเลี้ยงไวเพื่อประโยชนทางการคา การพาณิช การกีฬา การ
แสดง หรือการธุรกิจอื่น
4. สัตวทดลอง สมาคมพิทักษสัตว(ไทย) หมายถึง สัตวทเี่ พาะหรือเลี้ยงไวเพื่อวัตถุประสงคทาง
วิทยาศาสตร การแพทย การเรียนการสอน และการคนควาวิจยั รวมถึงการผลิตและทดสอบยาหรือ
ผลิตภัณฑตางๆดวย
ตามกฎหมาย ควรหมายถึง สัตวที่มนุษยเพาะเลีย้ งไวเพือ่ วัตถุประสงคทางวิทยาการ การเรียนการ
สอน การคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและการแพทย รวมทั้งการผลิตและทดสอบยาหรือ
ผลิตภัณฑตางๆดวย
ผูชํานาญการสวนใหญใชหลักคุณภาพชีวติ 5 ประการในการวิเคราะหสวัสดิภาพสัตว
คุณภาพชีวิต อิสระ 5 ประการที่สัตวพึ่งไดรับภายใตการดูแลของมนุษย คือ
1. อิสระจากความหิวโหย หากจะเลี้ยงเพื่อการใดก็ตามตองใหอาหารและน้ําในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของสัตว
2. อิสระจากความแออัด เชน ในคอกพักอาศัยหรือระหวางการขนสงเวนเสียแตเปนธรรมชาติ
ของสัตวนนั้ ๆ ทั้งนี้รวมถึงอิสระในการเคลื่อนไหวดวย
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3. อิสระจากความเจ็บปวด จากการปวยไข ถูกทําราย หรือตอสูกันเอง โดยรวมถึงการปองกัน
และเยียวยารักษาดวย
4. อิสระจากความหวาดกลัว ทั้งจากอันตรายและความหงอยเหงา ในระหวางการเลีย้ งดู
ฝกหัด หรือระหวางทําการฆา เชนไมทาํ การฆาใหสัตวตัวอื่นเห็น โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
ของสัตว บางชนิดตองอยูเปนคูหรือเปนกลุม บางชนิดชอบอยูโดดเดี่ยวเปนบางครั้งหรือ
โดยตลอด
5. อิสระในการแสดงออก ของพฤติกรรมตามธรรมชาติ เชน การออกกําลัง การมีคู และการมี
สังคมระหวางสัตวชนิดเดียวกัน
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ภาคผนวก ข
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
พ.ศ .2548
หลักการ
ใหมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรในการกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนขั ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญอันตรายจากการเลี้ยงสุนขั ตลอดจนอันตรายจากเชือ้
โรคที่เกิดจากสุนัข ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา
29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มบี ทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย ประกอบกับมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
พ.ศ.2548
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535 อันดเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง
มาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ. ศ.2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตรา
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา” ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ. ศ2548”
ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอืน่ ใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน
ขอ 3/1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ
ขอ 4 ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ การปลอยสุนัข” หมายความวา การสละการครอบครองสุนัข หรือปลอยใหอยูน อกสถานที่เลีย้ ง
โดยปราศจากการควบคุม
“ เจาของสุนัข” หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย
“ สถานที่เลี้ยง” หมายความวา กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอืน่ ทีม่ ีการควบคุมของเจาของสุนัข
“ เจาพนักงานทองถิน่ ” หมายความวา ผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร
“ เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ ไดรับแตงตั้ง จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 5 วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535
“ พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิน่ ตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535
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“ ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานทีห่ รือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
“ สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายรวมถึงสิง่ อื่นใดซึง่ เปนสิง่ โสโครก
หรือมีกลิน่ เหม็น
“ ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
อยางถาวร ไมสามารถเปลีย่ นแปลงได เชน การฝงไมโครชิป เปนตน ซึ่งออกโดยสถานพยาบาล
สัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
“ การจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพือ่
บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข
“ สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา


สุนัขสายพันธุท ี่ดุราย เชน พิทบลูเทอเรีย บลูเทอเรีย สเตฟฟออรดเชอร บลูเทอเรีย รอทไว
เลอร

และฟลา บราซิลเรียโร เปนตน


สุนัขที่มีประวัติทํารายคน หรือพยายามทํารายคน

ขอ 5 ใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 6 ใหกรุงเทพมหานครเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
ขอ 7 หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในทีห่ รือทางสาธารณะ หรือในที่อนื่ ใดในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เด็ดขาด
หมวด 2
การจดทะเบียนสุนัข
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ขอ 8 เจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน ณ สถานที่ทกี่ ําหนดไวตาม
ขอ 9 ภายใน 120 วันนับแตวันที่สนุ ัขเกิด หรือภายใน 30 วันนับแตวันทีน่ าํ สุนัขมาเลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอนื่ ไปทําการแทนก็ได
ขอ
9
การจดทะเบียนสุนัขทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่
หรือสถานที่อนื่ ใดตามที่ผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด ใหนําใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย
การจดทะเบียนสุนัขที่กองงสัตวแพทยสาธารณสุข
สํานักอนามัยหรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด จะนําสุนขั หรือใบรับรองอยางหนึง่ อยางใดมาจดทะเบียนก็ได
แบบใบรับรองและคําขอการจดทะเบียนสุนัข
กําหนด

ใหเปนไปตามแบบทีผ่ ูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ขอ 10 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสุนขั แลว ปรากฎวา
หลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่ผวู า ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ 11 ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายใน 30 วัน






เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัข
ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รบั จดทะเบียนกองสัตว
แพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อนื่ ใดตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด
เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของสุนัขแจง
ตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานทีอ่ ื่นใด
ตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อทําบัตรประจําตัวสุนัขใหม
ในกรณีที่สนุ ัขที่ไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทํารายคนหรือพยายามทํารายคน ใหเจาของสุนัข
แจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่
อื่นใดตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตร
ประจําตัวสุนัข

ในกรณีที่สนุ ัขทํารายคน ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รบั จดทะเบียน กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครกําหนดโดยไม
ชักชา
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ขอ 12 ในกรณีที่สุนัขตาย เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน 30
วัน ตามแบบที่ผูวา กรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ 13 ในกรณีที่สุนัขหาย เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานทีอ่ ื่นใดตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน 3
วันนับแตวันทีท่ ราบ หากเจาของสุนัขพบสุนัขทีห่ ายแลว ตองแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไว กอง
สัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อนื่ ใดตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ทราบภายใน 3 วัน
ขอ 13/1 การแจงตามขอ 11 ขอ 12 และขอ 13 เจาของสุนัขอาจแจงทางไปรษณียล งทะเบียน หรือ
วิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หมวด 3
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ขอ 14 ในการเลี้ยงสุนัข เ จาของสุนัขตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสุนัข มี
แสง สวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถกู
สุขลักษณะ
กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สนุ ัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน







ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลีย้ งโดยปราศจากการควบคุม
ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ
ระยะเวลานานๆ เปนตน

เชน

กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปน

รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา ไม
ปลอยใหเปนที่สะสมหมัหหมมจนเกิดกลิน่ เหม็นรบกวนผูที่อยูบ ริเวณใกลเคียง
ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข เชน เรื่องอาหาร ความสะอาด เปนตน ถาเจาของ
สุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสนุ ัขไดเปนการชัว่ คราว จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัข
ใหเปนปกติสุข
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เมื่อสุนัขตาย เจาของสุนขั จะตองกําจัดซากสุนัขใหถกู สุขลักษณะ เพื่อปองกันมิใหเปน
แหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนาํ โรค ทัง้ นี้ โดยวิธที ี่ไมกอ เหตุรําคาญ และไมเปนเหตุให
เกิดการปนเปอ นของแหลงน้ํา
จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขเพื่อปองกันอันตรายจากเชือ้ โรคที่เกิดจากสุนัข
มาสูคน
ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา
สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน ใหเจาของสุนัขแยกกักสุนัขนัน้ ไวตางหาก และแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไว
กองสัตวแพทยสาธารณสุข
สํานักอนามัย
หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย
ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น

ขอ15 หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในทีห่ รือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความ
ยินยอม
ขอ 16 เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในทีห่ รือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใด
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที
ขอ 17 หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลีย้ งสุนัขอีกตอไป ตองมอบสุนัขพรอมบัตรประจําตัวสุนัข
ใหกับบุคคลอืน่
และเจาของใหมจะตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว
กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานทีอ่ ื่นใดตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด ภายใน
30 วันนับแตวนั รับมอบสุนัข
หากเจาของสุนัขไมสามารถหาเจาของใหมได จะตองมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครดูแล โดยเสีย
คาใชจายในการเลี้ยงดูตามที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หมวด 4
การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
ขอ18 ผูใดที่นาํ สุนัขออกนอกสถานทีเ่ ลี้ยง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้


พกบัตรประจําตัวสุนัขและตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจาพนักงานทองถิ่น
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ

เจา
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ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา
ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม
พิเศษตองใสอปุ กรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกิน 50 ซ. ม.
ตลอดเวลา

ความใน (2) มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้





ขณะที่สุนัขอยูใ นระหวางการประกวด การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน แตผูจัดงานจะตองมีมาตราการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
ขณะที่สุนัขอยูใ นการฝกหัด แตผูฝกจะตองมีมาตราการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
ขณะที่สุนัขอยูใ นกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มนั่ คงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกันมิ
ใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก

ขอ 19 หามบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป หรือเกินกวา 65 ป นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลีย้ ง
เวนแตจะอยูในกรง ที่ขงั หรือเครื่องควบคุมอื่น ที่มนั่ คงแข็งแรง เพียงพอที่จะปองกันสุนัขมิให
เขาถึงบุคคลภายนอก
หมวด 5
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาที่
ขอ 20 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบสุนัขในทีห่ รือทางสาธารณะ ในเขตหามเลีย้ งหรือปลอยสุนัข
อันเปนการฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ โดยไมปรากฏเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่กัก
สัตวดังกลาวไว และใหดําเนินการตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535
ขอ 21 เจาของสุนัขตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามอํานาจ
หนาทีท่ ี่กาํ หนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ขอ 22 เจาของสุนัขตองแสดงขอมูล หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับสุนัข เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองขอ
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ 23 ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกีย่ วกับการเลี้ยงสุนัข พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับผูรองเรียน และเจาของสุนัขตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ คําสั่งของ
พนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 24 ผูใดฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.
2535

107
บทเฉพาะกาล
ขอ 25 เจาของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไวกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับตองจด
ทะเบียนสุนัขใหแลวเสรจภายในกําหนด 1 ปนับแตวนั ทีข่ อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบงั คับ
ขอ 26 หากเจาสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงสุนขั อีกตอไป อาจมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครภายใน 180
วันนับแตวันทีข่ อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบงั คับและใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาใชจาย
ตามขอ 17
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ 2548

(นายอภิรักษ โกษะโยธิน)
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 140 ง วันที่ 7
ธันวาคม พ.ศ. 2548
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