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บทคัดย่อ 

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัสถาน

ที่ท�าความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และ

กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย 

 จากการศกึษาพบว่า แม้ประเทศไทยนัน้มพีระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แต่ไม่มข้ีอก�าหนด

หรอืกฎหมายอืน่โดยตรงทีเ่ข้าไปก�ากับดแูลหรอืควบคมุบริเวณการแสดงสัตว์ว่าต้องจัดให้มสีถานทีท่�าความสะอาด

มือดังเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากโรคติดต่อและเป็นการเสริม

สร้างสขุภาวะทีด่แีก่ประชาชน ราชการส่วนท้องถิน่จงึควรออกกฎหมาย โดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 32 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ของกิจการที่มี

การเล้ียง การรวบรวมสตัว์ หรอืธรุกจิอ่ืนใดอันมลีกัษณะท�านองเดยีวกนันี ้ทีใ่ห้ประชาชนเข้าชมหรอืเพือ่ประโยชน์

ของกิจการนั้น โดยไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม ให้เป็นกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และทั้งนี้ ควรออกข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์จัดให้

มีสถานที่ท�าความสะอาดมือที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ในบริเวณทางเข้าออกของพื้นที่

จัดแสดงสัตว์และบริเวณที่อนุญาตให้ผู้เข้าชมสัมผัสสัตว์ อีกทั้งต้องมีป้ายบอกต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท�าความ

สะอาดมือ รวมถึงค�าแนะน�าให้ผู้เข้าชมท�าความสะอาดมือทุกครั้งที่สัมผัสสัตว์ และค�าเตือนด้านโรคติดต่อจาก
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สัตว์สู่คน ซึ่งหากผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวนี้ไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษ เพื่อเป็นมาตรการ

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย;  สถานที่ท�าความสะอาดมือ;  บริเวณแสดงสัตว์

Abstract 

 This article aims to study the problems and legal measures relating to provision of 

hand sanitation stations at animal contact exhibits. This quality research is based on documentary 

researches and law comparison.

 Results show that Thailand lacks a specific statute to monitor or to control the 

management of animal contact exhibits. Thai Public Health Act B.E. 2535 does not include any 

provisions to monitor or control the management of animal contact exhibits. Meanwhile US 

legislations provide that it is compulsory to provide a hand sanitation station at animal contact 

exhibits. Therefore, there should be bye-laws to reduce the risks of communicable disease 

infections as well as to promote sanitary practices among Thai general public. The bye-law 

promulgation is to comply with Section 32 of the Public Health Act B.E. 2535. According to this 

section, local administrative agencies are authorized to determine animal collection or other 

similar activities accessible for the general public with or without entrance fee should be 

categorized as health hazardous activities to be prescribed in Public Health Ministry Notices. 

As a result, there should be regulations or rules that compel the owner or the manager of 

animal contact exhibits to provide a hand sanitarian station at the entrances to animal show 

area or other venues where viewers can use their hands in direct contacts with animals. The 

numbers of hand sanitarian stations should be sufficient for both children and adults. There 

should also be signboards indicating the location of hand sanitarian stations, accompanied with 

instruction encouraging viewers to wash their hands properly after they touch the animals with 

their hands. Also necessary is additional warning of communicable diseases from animals to 

human beings. The entrepreneurs or managers are subject to certain penalties for failing to 

provide these facilities. This is to ensure maximum healthiness of the general public. 

Keywords:  Legal Measures;  Hand Sanitation Station;  Animal Contact Exhibits

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีการน�าสัตว์ไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะ

เป็นในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ท ฟาร์มเปิด โดยบางแห่งมีกิจกรรมที่อนุญาตให้ผู้ชมใกล้ชิดกับ
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สัตว์ เช่น การให้อาหาร การป้อนนมลูกสัตว์ กิจกรรมขี่ม้า เป็นต้น โดยปัญหาที่ท้าทายงานด้านสาธารณสุขของ

ประเทศไทย คือ ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคติดจากสัตว์สู่คนเนื่องจากคนและสัตว์

มีปฏิสัมพันธ์กัน3 โดยการศึกษาพฤติกรรมของผู้ท่ีเข้าไปในสถานท่ีท่ีมีการน�าสัตว์มาจัดแสดงพบว่า เด็กจ�านวน 

10 ใน 13 คน และผู้ใหญ่จ�านวน 9 ใน 13 คน จะใช้มือสัมผัสกับสัตว์ในพื้นที่จัดแสดงสัตว์ และพบว่าเด็กจ�านวน 

7 ใน 13 คน และผู้ใหญ่จ�านวน 4 ใน 13 คน ให้สัตว์เลียมือของตน ทั้งนี้ ยังพบพฤติกรรมของเด็กและผู้ใหญ่มัก

จะดื่มน�้าและรับประทานอาหารภายในบริเวณพื้นที่แสดงสัตว์จ�านวน 5 ใน 13 คน4 

   โดยศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคของประเทศสหรัฐอเมริกาเตือนว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุ

แห่งการเพิ่มโอกาสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ (Zoonotic) หรือโรคอีโคไล (E. Coli) โดยพบว่ามีการระบาดของโรค

ดังกล่าวในปี ค.ศ. 2010 ถึงปี ค.ศ. 2015 ท�าให้มีผู้ติดเชื้อถึง 100 คน5 และยังมีงานวิจัยอื่นพบอีกว่าโรคอีโคไล

นั้น พบในแพะ 7 เปอร์เซ็นต์ และพบในแกะ 2.8 เปอร์เซ็นต์6 จากปัญหาดังกล่าวท�าให้หลายมลรัฐของประเทศ

สหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญในการจัดการด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชนและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ จึงได้

ออกมาตรการทางกฎหมายระดบัมลรฐั (State Laws) ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมาย ด้าน

สถานที่ท�าความสะอาดมือ (Hand Sanitation Laws for Animal Contact Exhibits) ที่ตั้งของสถานที่ท�าความ

สะอาดมือ (Location of Hand Sanitation Stations) เครื่องหมายบอกต�าแหน่งสถานที่ท�าความสะอาดมือ 

(Signs Indicating Location of Hand Sanitation Stations) ตลอดจนป้ายค�าแนะน�าให้ท�าความสะอาดมือ 

และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพในการสัมผัสสัตว์ (Signs Recommending Hand Sanitation or Indicating 

Health Risks) โดยหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษ (Penalties) 

   ส่วนกฎหมายประเทศไทยนั้น แม้จะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 32 

ที่บัญญัติกระจายอ�านาจให้หน่วยงาน “ราชการส่วนท้องถิ่น” คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรอืองค์การปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิน่

สามารถออกข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการก�ากบัดูแลกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่จากการศึกษา

นั้น ยังไม่พบว่ามีราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อก�าหนดให้สถานประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ในลักษณะ 

ดงักล่าวต้องจัดให้มสีถานทีท่�าความสะอาดมอืดงัเช่นในกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา จึงท�าให้ประเทศไทย

มีความเส่ียงด้านการระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู ่คนในบริเวณสถานที่แสดงสัตว์ที่มีอยู่ท่ัวประเทศเป็น 

จ�านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกับเด็กและผู้สูงวัยซึ่งมี

ภูมิคุ้มกันต�่า 

 3 Prasert Thongcharoen, “The Spread of 271 Infectious Diseases from Animals to Humans,” Thairath, January 11, 

2007, accessed August 14, 2019, https://www.thairath.co.th/content/319378/ [In Thai]

 4 Gonzalo Erdozain et al., “Observation of Public Health Risk Behaviors, Risk Communication and Hand Hygiene at 

Kansas and Missouri Petting Zoos, 2010-2011,” Zoonoses and Public Health 60, no. 4 (June 2013): 304. 

 5 National Association of State Public Health Veterinarians, “Compendium of Measures to Prevent Disease Associated 

with Animals in Public Settings, 2011,” last modified May 6, 2011, accessed September 5, 2019, https://www.cdc.gov/mmwr/

preview/mmwrhtml/rr6004a1.html/

 6 James E. Keen et al., “Shiga-Toxigenic Escherichia Coli O157 in Agricultural Fair Livestock, United States,” Emerging 

Infectious Diseases 12, no. 5 (May 2006): 780-786.
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 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ของประเทศไทย  

   1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานท่ีท�าความสะอาดมือบริเวณ

แสดงสัตว์ขอประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย

   1.2.3 เพือ่เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานทีท่�าความสะอาดมอืบรเิวณแสดงสตัว์

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษาวจิยันี ้ได้ท�าการรวบรวมข้อมลูด้านสภาพปัญหา ข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัสถานทีท่�าความ

สะอาดมือบรเิวณแสดงสตัว์ และน�ามาวเิคราะห์กฎหมายประเทศไทยได้แก่ พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกีย่วข้อง โดยศกึษาเปรยีบเทียบกบักฎหมายของมลรฐัต่าง ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้แก่ กฎหมายรฐันวิยอร์ก 

รฐันวิเจอร์ซย์ี รฐันอร์ทแคโรไลนา รฐัเพนซลิเวเนยี รัฐยทูาห์ รัฐวอชงิตัน และรัฐวสิคอนซิน เพ่ือเสนอแนะมาตรการ

ทางกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 1) การ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Research) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จากต�ารา บทความ รายงานวจิยั วทิยานพินธ์ นโยบาย ค�าส่ัง ระเบยีบ ข้อบงัคบั ข้อมลูท่ีเผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็

ของประเทศไทยและต่างประเทศ  และ 2) กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Law Method) 

โดยการเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายในมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐนิว 

เจอร์ซีย์ (New Jersey) รัฐนิวยอร์ก (New York) รัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) รัฐเพนซิลเวเนีย 

(Pennsylvania) รัฐยูทาห์ (Utah) รัฐวอชิงตัน (Washington) และรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) เป็นต้น

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ของประเทศไทย  

   1.5.2 ท�าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการจดัสถานทีท่�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ของประเทศไทย  

   1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือบริเวณ

แสดงสัตว์ขอประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย

   1.2.3 เพือ่เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานท่ีท�าความสะอาดมอืบรเิวณแสดงสตัว์

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษาวจิยันี ้ได้ท�าการรวบรวมข้อมลูด้านสภาพปัญหา ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสถานทีท่�าความ

สะอาดมือบรเิวณแสดงสตัว์ และน�ามาวเิคราะห์กฎหมายประเทศไทยได้แก่ พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกีย่วข้อง โดยศกึษาเปรยีบเทียบกบักฎหมายของมลรฐัต่าง ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้แก่ กฎหมายรฐันวิยอร์ก 

รฐันวิเจอร์ซีย์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเพนซิลเวเนยี รัฐยทูาห์ รัฐวอชงิตนั และรฐัวสิคอนซิน เพือ่เสนอแนะมาตรการ

ทางกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 1) การ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จากต�ารา บทความ รายงานวจิยั วทิยานพินธ์ นโยบาย ค�าส่ัง ระเบยีบ ข้อบงัคบั ข้อมลูท่ีเผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็

ของประเทศไทยและต่างประเทศ  และ 2) กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Law Method) 

โดยการเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายในมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐนิว 

เจอร์ซีย์ (New Jersey) รัฐนิวยอร์ก (New York) รัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) รัฐเพนซิลเวเนีย 

(Pennsylvania) รัฐยูทาห์ (Utah) รัฐวอชิงตัน (Washington) และรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) เป็นต้น

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ของประเทศไทย  

   1.5.2 ท�าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ท�าความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการจดัสถานทีท่�าความสะอาดมือ

บริเวณแสดงสัตว์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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 7 David W. Babcock, “Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at Petting Zoos and Animal Exhibits,” Journal 

of Environmental Health 69, no. 4 (November 2006): 46. 

 8 New Jersey Code of 2013, § 2:76-2A .13 (m) (5) (iv).

 9 New York Laws of 2014, General Business Law - GBS, § 399-ff 1 (a), (2).

 10 New York Code of 2014, Public Health Law - PBH, § 1311 (1).

 11 North Carolina Administrative Rules of 2006, § .0500, 02 NCAC 52K Hand-Washing Staions (a).

 12 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-192 (3).

 13 Chanika Charoenphanich, “Legal Measures Concerning the Management of Animal Cafe,” (Master’s thesis, Faculty 

of Law, Thammasat University, 2016), 3. [In Thai]

2. ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้แบ่งผลการศึกษาวิจัยออกเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

 2.1 ด้านสถานที่ท�าความสะอาดมือ 

   สมาคมสัตวแพทย์สาธารณสุขแห่งชาติของรัฐ (NASPHV) เชื่อว่าโรคหลายชนิดจะถูกส่งผ่านไปยัง

คนในสถานประกอบการทีม่กีารน�าสตัว์ไปจดัแสดง7 จงึท�าให้รฐันิวเจอร์ซีย์ก�าหนดให้สถานประกอบการทีน่�าสตัว์

ไปจดัแสดงและอนญุาตให้ผูช้มสัมผสัสัตว์ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมนัน้ ต้องมสีถานทีท่�าความสะอาดมือหรืออุปกรณ์

ท�าความสะอาดเช้ือแบคทเีรยีแบบอ่ืน8 ซึง่สอดคล้องกบักฎหมายของรฐันวิยอร์ก ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการ “สวน

สตัว์เลีย้ง” (Petting Zoo) คือ สถานประกอบการทีร่วบรวมหรือเกบ็สัตว์ไว้เพ่ือจุดประสงค์ในการให้ลูกค้าสามารถ

สมัผสัสตัว์ได้ โดยในสถานประกอบการดงักล่าวทกุแห่ง ต้องมสีถานทีท่�าความสะอาดมอื9 โดยสถานประกอบการ

ดังกล่าวนั้น รวมถึงสถานที่งานรื่นเริง (Carnivals) งานแสดงสินค้า (Fairs) และสวนสนุก (Amusement Parks) 

ฟาร์ม (Farms) และตลาดของเกษตรกร (Farmers’ Markets)10 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนา 

ที่ก�าหนดว่าบริเวณสถานประกอบการที่มีการน�าสัตว์ไปจัดแสดง โดยมีกิจกรรมที่ประชาชนสามารถติดต่อหรือ

สัมผัสกับสัตว์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือ มีสบู่และน�้า อยู่ในบริเวณที่ผู้ชม

สามารถสัมผัสสัตว์ได้11 และสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐวอชิงตัน ซึ่งบัญญัติว่าผู้ประกอบการจัดงานแสดงสัตว์ 

ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างมือหรือวิธีการฆ่าเชื้อด้วยแบบอื่น12 

   ในขณะที่การประกอบกิจการดังกล่าวของประเทศไทยมีจ�านวนมาก แต่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายทีห้่ามหรอืจ�ากดัสทิธใินการประกอบกจิการไว้โดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด13 มเีพียงพระราชบญัญตักิาร

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมาตรา 31 ที่ให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการก�าหนดรายชื่อ

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และกระทรวงสาธารณสุขกไ็ด้ตราประกาศ เรือ่งกจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2558 เพื่อก�าหนดว่ากิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว โดยประกาศดังกล่าวได้ก�าหนดให้

กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพรวมถงึกจิการทีม่กีารเลีย้ง การรวบรวมสตัว์หรอืธรุกิจอืน่ใดอันมลีกัษณะท�านอง

เดยีวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพือ่ประโยชน์ของกจิการนัน้ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าดหูรอืค่าบรกิาร

ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า กิจการที่มีการน�าสัตว์ไปจัดแสดงไว้ใน

สถานประกอบการนั้น ไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ท หรือฟาร์มเปิดก็ถือว่าเป็นกิจการ

เลีย้งหรอืกจิการท่ีมกีารรวบรวมสตัว์เพือ่ประโยชน์ของกจิการนัน้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุซ่ึงถอืว่าเป็น
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 14 New York Laws of 2014, General Business Law - GBS, § 399-ff (2).

 15 New York Code of 2014, Rules and Regulations, Title 10, § 7-5. 14 (a) (2).

 16 North Carolina Administrative Rule of 2006, § 0500, 02 NCAC 52K .0501 Hand-Washing Staions (a).

 17 Pennsylvania Code of 2010, Title 3 - Agriculture, Chapter 25 - Animal Exhibition Sanitation § 2502 (a) (2).

 18 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-192 (3) (c).

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ตาม แต่มีข้อสังเกตว่า การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี ้

ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ใด ๆ  จนกว่าราชการส่วนท้องถิน่นัน้จะได้ออกข้อก�าหนดของ

ท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติที่ตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอ�านาจตามความ

ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่จากการศึกษาพบว่า มีเพียงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนท�าความสะอาดมอืเท่านัน้ ยงัไม่มีกฎหมายหรือข้อก�าหนดของท้องถิน่ใดทีก่�าหนดให้

ผู้ประกอบการหรือผู้น�าสัตว์มาจัดแสดงดังกล่าวต้องมีสถานที่ท�าความสะอาดมือให้กับผู้ชม ดังเช่นกฎหมายของ

มลรัฐต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   จากการศึกษา ราชการส่วนท้องถิ่นควรก�าหนดให้กิจการที่มีการเลี้ยง การรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจ

อื่นใดอันมีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น เป็นกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสขุภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ และออกข้อก�าหนดของท้องถิน่ให้ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้ดั

แสดงสัตว์ดังกล่าวต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือหรือวิธีการฆ่าเชื้อแบบอื่น 

 2.2 ด้านบริเวณที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ 

   กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ก�าหนดว่าสถานที่ท�าความสะอาดมือต้องตั้งหรืออยู่ห่างไม่เกิน 15 ฟุต 

(3 เมตร) จากทางออกจากบริเวณจัดแสดงสัตว์14 และต้องมีสถานที่ท�าความสะอาดมืออื่น ๆ  อยู่ในพื้นที่ 100 ฟุต 

จากทุกพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสัมผัสสัตว์ได้15 ส่วนกฎหมายของรัฐนอร์ทแคโรไลนาก�าหนดว่า สถานที่

ท�าความสะอาดมือต้องตั้งอยู่ภายใน 10 ฟุตจากทางออกของการติดต่อสัมผัสสัตว์16 ในขณะที่กฎหมายของรัฐ

เพนซลิเวเนยีก�าหนดว่า สถานทีท่�าความสะอาดมอืควรจะต้องอยูใ่นท�าเลทีส่ะดวกในการท�าความสะอาดมอืและ

ต้องเป็นบริเวณพื้นที่จัดแสดงสัตว์17 และกฎหมายของรัฐวอชิงตันก�าหนดว่า สถานที่ท�าความสะอาดมือต้อง 

ตั้งอยู่ใกล้ทางออก เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าล้างมือหลังจากสัมผัสกับสัตว์18 

   ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกฎหมายก�าหนดท่ีตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือดังเช่น

กฎหมายของมลรัฐดังกล่าว จึงส่งผลให้สถานท่ีจัดแสดงสัตว์บางแห่งไม่มีสถานท่ีท�าความสะอาดมือบริเวณทาง

เข้าออก และบริเวณที่อนุญาตให้สัมผัสสัตว์ ซึ่งหากมี แต่อาจไม่เพียงพอส�าหรับประชาชน เช่นนี้แล้ว อาจส่งผล

ให้ประชาชนไม่สามารถท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสสัตว์ และอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในบริเวณดัง

กล่าวได้ ดังนั้นราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปก�ากับดูแลสถานที่ดังกล่าวได้ ด้วยการออกข้อก�าหนดของท้อง

ถิน่ให้ผูจ้ดัแสดงสตัว์ดงักล่าวนัน้ ต้องจดัให้มสีถานทีท่�าความสะอาดมอืบริเวณทางเข้าออก และบริเวณทีอ่นญุาต

ให้ผู้ชมสัมผัสสัตว์ 
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 19 David W. Babcock, “Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at Petting Zoos and Animal Exhibits,” 47.

 20 New York Code of 2014, Rules and Regulations, Title 10, § 7-5.14 (a) (2).

 21 North Carolina Administrative Code of 2015, 02 NCAC 52K .0301 (4).

 22 Pennsylvania Code of 2010, Title 3 - Agriculture, Chapter 25 - Animal Exhibition Sanitation § 2502 (a) (2).

 23 Aila Hoss, “State Laws Requiring Hand Sanitation Stations at Animal Contact Exhibits United States,” Morbidity and 

Mortality Weekly Report 66, no. 1 (January 2017): 16.

 24 New Jersey Code of 2013, § 2:76-2A .13 (m) (5) (iv).

 25 North Carolina Administrative Code of 2015, 02 NCAC 52K .0301 (1)-(3).

 2.3 ด้านเครื่องหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ

   ในด้านเครื่องหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน และเพื่อป้องกันโรคติดต่อในสถานที่จัดแสดงสัตว์นั้น จึงควรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานท่ี

ท�าความสะอาดมือได้อย่างสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น19 กฎหมายของนิวยอร์ก จึงก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัด

แสดงสัตว์ต้องมีสัญญาณบอกต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ20 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ

นอร์ทแคโรไลนา ที่ก�าหนดว่าต้องมีป้ายต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือบริเวณทางเข้าและทางออก

ของการจัดแสดงสัตว์21 ในขณะที่กฎหมายรัฐเพนซิลเวเนีย ก็ก�าหนดให้ผู้ประกอบการที่น�าสัตว์ไปจัดแสดง 

ต้องมีป้ายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ และป้ายรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้าชมท�าความสะอาดมือ 

หลังจากสัมผัสสัตว์ และก่อนรับประทานอาหาร22 

   ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อก�าหนดด้านเครื่องหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความ

สะอาดมือดังเช่นกฎหมายของมลรัฐดังกล่าว อาจส่งผลให้ประชาชนไม่รู้ที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ 

จึงไม่ท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสสัตว์ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ท�าความสะอาดมือ

ได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการดังกล่าว 

ต้องจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกถึงที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือด้วย

 2.4 ด้านป้ายรณรงค์ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือและระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ

สัมผัสสัตว์ 

   กฎหมายของมลรัฐนั้น ก�าหนดให้การจัดแสดงสัตว์ต้องมีป้ายค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือที่

ถูกวิธี และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์23 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งก�าหนดให้

ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้ดัแสดงสตัว์ดงักล่าวต้องรณรงค์ให้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้ข้าชมว่าควรท�าความสะอาดมอืหลงัการ

สมัผสักับสตัว์ และเตอืนว่าสตัว์ในสวนสัตว์เลีย้งนัน้ อาจมีเชือ้โรคและแบคทเีรยีทีก่่อให้เกดิโรคได้24 ซึง่สอดคล้อง

กับกฎหมายรัฐเพนซิลเวเนีย มาตรา 2502 (a) (1) - (2) และกฎหมายนิวยอร์ก มาตรา 1311 (2) ส่วนในนอร์ท

แคโรไลนา ก�าหนดว่าสถานประกอบการใดท่ีอนญุาตให้ลูกค้าสามารถสัมผัสสัตว์ได้ ต้องมีป้ายบรเิวณทางเข้าและ

ทางออก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 1) การสัมผัสสัตว์ที่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ, 2) รายการ

สิ่งของที่ต้องห้ามเอาเข้าไปในบริเวณที่มีสัตว์ และ 3) ลักษณะของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก

อายุต�่ากว่าหกขวบ สตรีที่มีครรภ์ และคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว25 และกฎหมายของวอชิงตัน ซึ่งก�าหนดว่า
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 19 David W. Babcock, “Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at Petting Zoos and Animal Exhibits,” 47.

 20 New York Code of 2014, Rules and Regulations, Title 10, § 7-5.14 (a) (2).

 21 North Carolina Administrative Code of 2015, 02 NCAC 52K .0301 (4).

 22 Pennsylvania Code of 2010, Title 3 - Agriculture, Chapter 25 - Animal Exhibition Sanitation § 2502 (a) (2).

 23 Aila Hoss, “State Laws Requiring Hand Sanitation Stations at Animal Contact Exhibits United States,” Morbidity and 

Mortality Weekly Report 66, no. 1 (January 2017): 16.

 24 New Jersey Code of 2013, § 2:76-2A .13 (m) (5) (iv).

 25 North Carolina Administrative Code of 2015, 02 NCAC 52K .0301 (1)-(3).

 2.3 ด้านเครื่องหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ

   ในด้านเครื่องหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน และเพื่อป้องกันโรคติดต่อในสถานที่จัดแสดงสัตว์นั้น จึงควรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานท่ี

ท�าความสะอาดมือได้อย่างสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น19 กฎหมายของนิวยอร์ก จึงก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัด

แสดงสัตว์ต้องมีสัญญาณบอกต�าแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีท�าความสะอาดมือ20 ซ่ึงสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ

นอร์ทแคโรไลนา ที่ก�าหนดว่าต้องมีป้ายต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือบริเวณทางเข้าและทางออก

ของการจัดแสดงสัตว์21 ในขณะท่ีกฎหมายรัฐเพนซิลเวเนีย ก็ก�าหนดให้ผู้ประกอบการที่น�าสัตว์ไปจัดแสดง 

ต้องมีป้ายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ และป้ายรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้าชมท�าความสะอาดมือ 

หลังจากสัมผัสสัตว์ และก่อนรับประทานอาหาร22 

   ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อก�าหนดด้านเคร่ืองหมายบอกต�าแหน่งของสถานที่ท�าความ

สะอาดมือดังเช่นกฎหมายของมลรัฐดังกล่าว อาจส่งผลให้ประชาชนไม่รู้ที่ต้ังของสถานที่ท�าความสะอาดมือ 

จึงไม่ท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสสัตว์ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ท�าความสะอาดมือ

ได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการดังกล่าว 

ต้องจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกถึงที่ตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือด้วย

 2.4 ด้านป้ายรณรงค์ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือและระบุความเส่ียงด้านสุขภาพจากการ

สัมผัสสัตว์ 

   กฎหมายของมลรัฐนั้น ก�าหนดให้การจัดแสดงสัตว์ต้องมีป้ายค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือที่

ถูกวิธี และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์23 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งก�าหนดให้

ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้ดัแสดงสตัว์ดงักล่าวต้องรณรงค์ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าชมว่าควรท�าความสะอาดมอืหลังการ

สมัผสักบัสตัว์ และเตอืนว่าสตัว์ในสวนสัตว์เลีย้งนัน้ อาจมเีชือ้โรคและแบคทเีรียทีก่่อให้เกดิโรคได้24 ซ่ึงสอดคล้อง

กับกฎหมายรัฐเพนซิลเวเนีย มาตรา 2502 (a) (1) - (2) และกฎหมายนิวยอร์ก มาตรา 1311 (2) ส่วนในนอร์ท

แคโรไลนา ก�าหนดว่าสถานประกอบการใดทีอ่นญุาตให้ลกูค้าสามารถสมัผสัสตัว์ได้ ต้องมป้ีายบรเิวณทางเข้าและ

ทางออก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 1) การสัมผัสสัตว์ที่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ, 2) รายการ

สิ่งของที่ต้องห้ามเอาเข้าไปในบริเวณที่มีสัตว์ และ 3) ลักษณะของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก

อายุต�่ากว่าหกขวบ สตรีท่ีมีครรภ์ และคนท่ีมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว25 และกฎหมายของวอชิงตัน ซึ่งก�าหนดว่า
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 26 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-192 (3) (b).

 27 Aila Hoss, “State Laws Requiring Hand Sanitation Stations at Animal Contact Exhibits United States,” 17.

 28 Utah Administrative Code of 2019, Rule R58-19-4 (2).

 29 New York Laws of 2014, General Business Law - GBS, § 399-ff (4).

 30 Pennsylvania Code of 2010, Title 3 - Agriculture, Chapter 25 - Animal Exhibition Sanitation § 2504 Penalty (a).

 31 North Carolina General Assembly of 1994, Article 45, § 106-520.7.

 32 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-070 (2).

 33 Wisconsin Administrative Code of 2015, Department of Health Services (DHS) § 178.08.

ต้องมีป้ายประกาศทางเข้าบริเวณจัดแสดงสัตว์ท่ีมีค�าเตือนดังต่อไปน้ี คือ 1) สัตว์สามารถน�าเชื้อโรคที่ท�าให้คน

ป่วยได้ ถึงแม้ว่าสัตว์จะมีสุขภาพที่ดี, 2) การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่มีสัตว์ 

อาจท�าให้เกิดความเจ็บป่วย, 3) ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเด็กเล็ก ๆ นั้นมีแนวโน้มที่

จะป่วยจากการสมัผสัสตัว์มากกว่าบุคคลอืน่, 4) เด็กและบคุคลทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญาควรได้รับการดูแล

ในพื้นที่จัดแสดงสัตว์ และ 5) ไม่แนะน�าให้ใช้ รถเข็นเด็ก ขวดนมเด็ก และของเล่นส�าหรับเด็กในพื้นที่จัดแสดง 

และต้องมีป้ายค�าแนะน�าในแต่ละทางออกของบรเิวณจดัแสดงสตัว์ เพือ่เตอืนให้ผูเ้ข้าชมล้างมอืหลงัจากสัมผสักบั

สัตว์26 ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ท�าป้ายรณรงค ์

ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมอื และระบคุวามเสีย่งด้านสขุภาพจากการสมัผสัสตัว์ดงัเช่นกฎหมายของมลรัฐ

ดังกล่าว เช่นนี้แล้ว อาจท�าให้ประชาชนไม่ทราบและไม่ตระหนักว่าการสัมผัสสัตว์ โดยไม่ท�าความสะอาดมืออาจ

ท�าให้เกดิโรคหรอืปัญหาต่อสขุภาพ ดงันัน้เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท�าความสะอาดมอืหลังจากสมัผัสสตัว์ 

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรออกหลักเกณฑ์เพื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวนั้น  

มีป้ายรณรงค์ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือ และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์ด้วย 

 2.5 ด้านบทก�าหนดโทษ 

   กฎหมายของมลรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ ก�าหนดให้การจดัแสดงสตัว์ต้องมสีถานทีท่�าความ

สะอาดมอืส�าหรบัประชาชนเพือ่ป้องกนัโรคตดิต่อจากสัตว์27 ดงันัน้หากผูป้ระกอบการหรอืผูจั้ดแสดงสตัว์ไม่ปฏบิตัิ

ตาม จะมีโทษ เช่น กฎหมายยูทาห์ ก�าหนดค่าปรับส�าหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการท�าความสะอาดมือ  

ไม่เกิน 5,000 เหรียญ ต่อการละเมิดแต่ละคร้ัง28 ส่วนกฎหมายนิวยอร์กมีโทษปรับไม่เกิน 500 เหรียญ29  

ซึ่งสอดคล้องกับเพนซิลเวเนีย ก�าหนดโทษปรับไม่เกิน 500 เหรียญ30 ในขณะที่กฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนา ให้

รัฐสามารถปฏิเสธการขอใบอนุญาต หรือระงับการเพิกถอนใบอนุญาตของการด�าเนินงานแสดงสัตว์ได้ และ

สามารถเรียกค่าปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญ ทั้งอาจมีโทษทางอาญา31 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐวอชิงตัน 

ก�าหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วย32 ส่วนกฎหมายของรัฐวิสคอนซิน ก�าหนดให้อ�านาจรัฐในการ

เพิกถอนใบอนุญาต หากละเมิดข้อก�าหนดด้านสถานที่ท�าความสะอาดมือ33

   ในส่วนประเทศไทยนัน้ ยงัไม่มมีาตรการทางกฎหมายทีก่�าหนดให้ผูจ้ดัแสดงสตัว์ต้องจดัให้มสีถาน

ทีท่�าความสะอาดมอืดงัเช่นของมลรฐัดงักล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ไม่ตระหนกัถึงปัญหา

และการป้องกนัโรคตดิต่อจากการจดัให้มสีถานทีท่�าความสะอาดมอืทีเ่พยีงพอส�าหรบัประชาชน ดังนัน้หน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิน่ควรเข้าไปก�ากบัดแูลสถานทีป่ระกอบการดงักล่าว โดยการก�าหนดให้มสีถานทีท่�าความสะอาด
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มือบริเวณทางเข้าออกและบริเวณที่อนุญาตให้สัมผัสสัตว์ หากไม่ปฏิบัติตามควรระงับการจัดแสดงสัตว์ และอาจ

มีโทษปรับ หรือโทษอื่นทางอาญาส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามด้วย 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล 

   จากปัญหาด้านสขุภาพของประชาชนในการเข้าใช้บรกิารสถานทีจั่ดแสดงสตัว์ดงักล่าว ท�าให้มลรฐั

ต่าง ๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเข้าไปควบคุมสถานประกอบการ หรือการน�าสัตว์เข้ามาจัดแสดง

ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าถึงได้ โดยก�าหนดให้สถานท่ีจัดแสดงสัตว์เหล่านั้นมีสถานท่ีท�าความสะอาดมือด้วย 

น�้าสะอาด และมีสบู่ล้างมือ กระดาษช�าระ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค โดยจัดเตรียมไว้ในบริเวณ

สถานที่ดังกล่าว อีกทั้งต้องมีป้ายบอกต�าแหน่งของสถานท่ีท�าความสะอาดมือ และให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชน

ท�าความสะอาดมือ หลงัสมัผสักับสตัว์หรอืก่อนออกจากบรเิวณดงักล่าว ตลอดจนให้ความรูก้บัประชาชนด้านโรค

ติดต่อจากสัตว์สู่คนในบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  

ซึง่มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวสามารถเสรมิสร้างทกัษะทางความรูแ้ละแรงจูงใจในการลดพฤตกิรรมเสีย่ง และ

สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกช่วงอายุ ทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพิงภาครัฐในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน

การป้องกนัโรคตดิต่อจากสตัว์สูค่น และลดปัญหาด้านสขุภาพของประชาชนท่ีมปีระสทิธภิาพ และหากผูป้ระกอบ

การไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษทางกฎหมาย

   ส่วนกฎหมายประเทศไทยนั้น มีการก�าหนดให้กิจกรรมที่มีการรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมี

ลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ

ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 แต่จากการจึงศึกษาพบว่า มีเพียงแต่การรณรงค์

ประชาสมัพันธ์จากหน่วยงานของรฐัให้มีการท�าความสะอาดมือหลงัสมัผัสกับสตัว์เท่านัน้ ยงัไม่มหีน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิ่นใดออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ในลักษณะดังกล่าว 

ต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือส�าหรับผู้ชมดังเช่นกฎหมายในมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่

อย่างใด 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศกึษา เพือ่สขุภาพของประชาชนและลดความเสีย่งด้านโรคตดิต่อจากสตัว์ในบรเิวณสถาน

ที่จัดแสดงสัตว์ ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรออกข้อก�าหนดโดยอาศัยอ�านาจตามในมาตรา 32 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้กิจการที่มีการเลี้ยง การรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอัน

มีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ

ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข และให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ออกข้อก�าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นให้ผูป้ระกอบการ

หรือเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสัตว์ดังกล่าวต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 26 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-192 (3) (b).

 27 Aila Hoss, “State Laws Requiring Hand Sanitation Stations at Animal Contact Exhibits United States,” 17.

 28 Utah Administrative Code of 2019, Rule R58-19-4 (2).

 29 New York Laws of 2014, General Business Law - GBS, § 399-ff (4).

 30 Pennsylvania Code of 2010, Title 3 - Agriculture, Chapter 25 - Animal Exhibition Sanitation § 2504 Penalty (a).

 31 North Carolina General Assembly of 1994, Article 45, § 106-520.7.

 32 Washington Administrative Code of 2013, Title 246, Chapter 246-100, § 246-100-070 (2).

 33 Wisconsin Administrative Code of 2015, Department of Health Services (DHS) § 178.08.

ต้องมีป้ายประกาศทางเข้าบริเวณจัดแสดงสัตว์ท่ีมีค�าเตือนดังต่อไปน้ี คือ 1) สัตว์สามารถน�าเชื้อโรคที่ท�าให้คน

ป่วยได้ ถึงแม้ว่าสัตว์จะมีสุขภาพที่ดี, 2) การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่มีสัตว์ 

อาจท�าให้เกิดความเจ็บป่วย, 3) ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเด็กเล็ก ๆ นั้นมีแนวโน้มที่

จะป่วยจากการสัมผัสสัตว์มากกว่าบุคคลอืน่, 4) เด็กและบคุคลทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญาควรได้รบัการดแูล

ในพื้นที่จัดแสดงสัตว์ และ 5) ไม่แนะน�าให้ใช้ รถเข็นเด็ก ขวดนมเด็ก และของเล่นส�าหรับเด็กในพื้นที่จัดแสดง 

และต้องมป้ีายค�าแนะน�าในแต่ละทางออกของบรเิวณจดัแสดงสตัว์ เพือ่เตอืนให้ผูเ้ข้าชมล้างมอืหลงัจากสัมผสักับ

สัตว์26 ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์มีหน้าที่ท�าป้ายรณรงค ์

ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมอื และระบคุวามเสีย่งด้านสขุภาพจากการสมัผสัสตัว์ดงัเช่นกฎหมายของมลรัฐ

ดังกล่าว เช่นนี้แล้ว อาจท�าให้ประชาชนไม่ทราบและไม่ตระหนักว่าการสัมผัสสัตว์ โดยไม่ท�าความสะอาดมืออาจ

ท�าให้เกดิโรคหรอืปัญหาต่อสขุภาพ ดังนัน้เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท�าความสะอาดมอืหลังจากสมัผัสสตัว์ 

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรออกหลักเกณฑ์เพื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าวนั้น  

มีป้ายรณรงค์ให้ค�าแนะน�าการท�าความสะอาดมือ และระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสัตว์ด้วย 

 2.5 ด้านบทก�าหนดโทษ 

   กฎหมายของมลรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ ก�าหนดให้การจดัแสดงสตัว์ต้องมสีถานทีท่�าความ

สะอาดมอืส�าหรบัประชาชนเพือ่ป้องกนัโรคตดิต่อจากสตัว์27 ดงันัน้หากผูป้ระกอบการหรอืผูจั้ดแสดงสตัว์ไม่ปฏบิตัิ

ตาม จะมีโทษ เช่น กฎหมายยูทาห์ ก�าหนดค่าปรับส�าหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการท�าความสะอาดมือ  

ไม่เกิน 5,000 เหรียญ ต่อการละเมิดแต่ละคร้ัง28 ส่วนกฎหมายนิวยอร์กมีโทษปรับไม่เกิน 500 เหรียญ29  

ซึ่งสอดคล้องกับเพนซิลเวเนีย ก�าหนดโทษปรับไม่เกิน 500 เหรียญ30 ในขณะที่กฎหมายรัฐนอร์ทแคโรไลนา ให้

รัฐสามารถปฏิเสธการขอใบอนุญาต หรือระงับการเพิกถอนใบอนุญาตของการด�าเนินงานแสดงสัตว์ได้ และ

สามารถเรียกค่าปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญ ทั้งอาจมีโทษทางอาญา31 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐวอชิงตัน 

ก�าหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วย32 ส่วนกฎหมายของรัฐวิสคอนซิน ก�าหนดให้อ�านาจรัฐในการ

เพิกถอนใบอนุญาต หากละเมิดข้อก�าหนดด้านสถานที่ท�าความสะอาดมือ33

   ในส่วนประเทศไทยนัน้ ยงัไม่มมีาตรการทางกฎหมายทีก่�าหนดให้ผูจ้ดัแสดงสตัว์ต้องจัดให้มีสถาน

ทีท่�าความสะอาดมอืดังเช่นของมลรัฐดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการหรอืผูจ้ดัแสดงสตัว์ไม่ตระหนกัถงึปัญหา

และการป้องกนัโรคติดต่อจากการจดัให้มสีถานทีท่�าความสะอาดมอืท่ีเพยีงพอส�าหรบัประชาชน ดงันัน้หน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิน่ควรเข้าไปก�ากบัดแูลสถานทีป่ระกอบการดงักล่าว โดยการก�าหนดให้มสีถานทีท่�าความสะอาด
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มือบริเวณทางเข้าออกและบริเวณที่อนุญาตให้สัมผัสสัตว์ หากไม่ปฏิบัติตามควรระงับการจัดแสดงสัตว์ และอาจ

มีโทษปรับ หรือโทษอื่นทางอาญาส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามด้วย 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล 

   จากปัญหาด้านสขุภาพของประชาชนในการเข้าใช้บริการสถานท่ีจัดแสดงสตัว์ดังกล่าว ท�าให้มลรฐั

ต่าง ๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเข้าไปควบคุมสถานประกอบการ หรือการน�าสัตว์เข้ามาจัดแสดง

ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าถึงได้ โดยก�าหนดให้สถานท่ีจัดแสดงสัตว์เหล่านั้นมีสถานท่ีท�าความสะอาดมือด้วย 

น�้าสะอาด และมีสบู่ล้างมือ กระดาษช�าระ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค โดยจัดเตรียมไว้ในบริเวณ

สถานที่ดังกล่าว อีกทั้งต้องมีป้ายบอกต�าแหน่งของสถานท่ีท�าความสะอาดมือ และให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชน

ท�าความสะอาดมอื หลงัสมัผสักบัสตัว์หรอืก่อนออกจากบรเิวณดงักล่าว ตลอดจนให้ความรูก้บัประชาชนด้านโรค

ติดต่อจากสัตว์สู่คนในบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  

ซึง่มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวสามารถเสรมิสร้างทกัษะทางความรูแ้ละแรงจูงใจในการลดพฤตกิรรมเสีย่ง และ

สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกช่วงอายุ ทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพิงภาครัฐในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน

การป้องกนัโรคตดิต่อจากสตัว์สูค่น และลดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนทีม่ปีระสิทธภิาพ และหากผู้ประกอบ

การไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษทางกฎหมาย

   ส่วนกฎหมายประเทศไทยน้ัน มีการก�าหนดให้กิจกรรมที่มีการรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมี

ลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ

ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 แต่จากการจึงศึกษาพบว่า มีเพียงแต่การรณรงค์

ประชาสมัพันธ์จากหน่วยงานของรฐัให้มกีารท�าความสะอาดมอืหลังสัมผัสกบัสัตว์เท่านัน้ ยงัไม่มหีน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิ่นใดออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ในลักษณะดังกล่าว 

ต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือส�าหรับผู้ชมดังเช่นกฎหมายในมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่

อย่างใด 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศกึษา เพือ่สขุภาพของประชาชนและลดความเสีย่งด้านโรคติดต่อจากสัตว์ในบริเวณสถาน

ที่จัดแสดงสัตว์ ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรออกข้อก�าหนดโดยอาศัยอ�านาจตามในมาตรา 32 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้กิจการที่มีการเลี้ยง การรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอัน

มีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ

ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ และให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ออกข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นให้ผูป้ระกอบการ

หรือเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสัตว์ดังกล่าวต้องจัดให้มีสถานที่ท�าความสะอาดมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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   3.2.1 เห็นควรก�าหนดให้สถานที่ท�าความสะอาดมือนั้น ต้องถูกสุขลักษณะ โดยประกอบไปด้วย

อ่างล้างมือ น�้า สบู่ ผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษช�าระ หรืออาจเป็นการท�าความสะอาดมือด้วยรูปแบบอื่น เช่น 

แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น

   3.2.2 เห็นควรก�าหนดให้ด้านบริเวณท่ีต้ังของสถานท่ีท�าความสะอาดมือนั้น ต้องเหมาะสมเพียง

พอต่อเดก็และผูใ้หญ่ และต้องสามารถมองเหน็ได้โดยง่าย โดยตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้ผูช้มสมัผสัสตัว์และ

บริเวณทางเข้าออกของพื้นที่ดังกล่าว

   3.2.3 เห็นควรให้มีเครื่องหมายบอกต�าแหน่งท่ีตั้งของสถานที่ท�าความสะอาดมือ และต้องมีป้าย

ค�าแนะน�าให้ท�าความสะอาดมอืหลงัสมัผสัสัตว์อย่างถกูวธิ ีตลอดจนระบคุวามเสีย่งต่อสขุภาพจากการสมัผสัสตัว์

ด้วย เช่น สัตว์ที่จัดแสดงอาจมีเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ ขอแนะน�าให้ทุกคนล้างมือหลังสัมผัสสัตว์ 

และก่อนออกจากบริเวณที่จัดแสดงสัตว์ เป็นต้น

   3.2.4 เห็นควรให้มีบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ประกอบการหรือผู้จัดแสดงสัตว์ดังกล่าว เช่น หากไม่

ปฏิบัติตาม อาจก�าหนดเป็นโทษปรับ หรืออาจถูกระงับการจัดแสดงสัตว์ในพื้นที่หรือบริเวณดังกล่าว เป็นต้น

References

Babcock, David W. “Legal Implications of Zoonotic-Disease Outbreaks at Petting Zoos and 

Animal Exhibits.” Journal of Environmental Health 69, no. 4 (November 2006): 46.

Chanika Charoenphanich. “Legal Measures Concerning the Management of Animal Cafe.” 

Master’s thesis, Faculty of Law, Thammasat University, 2016. [In Thai]

Erdozain, Gonzalo, Katherine KuKanich, Benjamin Chapman, and Douglas Powell. “Observation 

of Public Health Risk Behaviors, Risk Communication and Hand Hygiene at Kansas and 

Missouri Petting Zoos, 2010-2011.” Zoonoses and Public Health 60, no. 4 (June 2013): 

304.

Hoss, Aila. “State Laws Requiring Hand Sanitation Stations at Animal Contact Exhibits United 

States.” Morbidity and Mortality Weekly Report 66, no. 1 (January 2017): 16.

Keen, James E., Thomas E. Wittum, John R. Dunn, James L. Bono, and Lisa M. Durso. “Shiga-Toxigenic 

Escherichia Coli O157 in Agricultural Fair Livestock, United States.” Emerging Infectious 

Diseases 12, no. 5 (May 2006): 780-786.

National Association of State Public Health Veterinarians. “Compendium of Measures to Prevent 

Disease Associated with Animals in Public Settings, 2011.” Last modified May 6, 2011. 

Accessed September 5, 2019. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/

rr6004a1.html/



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 67วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11

Prasert Thongcharoen. “The Spread of 271 Infectious Diseases from Animals to Humans.” 

Thairath, January 11, 2007. Accessed August 14, 2019. https://www.thairath.co.th/

content/319378/ [In Thai]


