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บทคัดย่อ

 หลังการลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช	 ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญ

ของสยามซ่ึงมาพร้อมกบัความต้องการผลผลิตข้าวของต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	

จนท�าให้รัฐบาลสยามต้องขยายพื้นที่ทางการเกษตรด้วยการขุดคลองเพิ่มข้ึน	 อย่างไร

ก็ตามการขยายพื้นที่ทางการเกษตรไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่จะท�าให้ผลผลิตทางการ

เกษตรเพิม่ขึน้	แต่อัตราการตายของปศสัุตว์ทัง้ทีใ่ช้ในการเกษตรและการบรโิภค	อย่าง

โค	กระบือ	สุกร	และแกะ	ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	

ด้วยเหตุน้ีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

รัฐสยามน�าเข้าความรู้และวิทยาการจากตะวันตก	รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจ้างสัตวแพทย์

ชาวตะวันตกเข้ามารบัราชการ	พร้อมกบัก่อตัง้โรงเรยีนสัตวแพทย์ข้ึนเพือ่ผลิตสัตวแพทย์

ชาวไทย	 ในเวลาไม่นานความรู ้ด้านสัตวแพทย์จากตะวันตกถูกน�ามาใช้ควบคุม

โรคระบาด	 ด้วยการกักกันสัตว์ที่ติดโรคและการฉีดวัคซีนป้องกัน	 นอกจากน้ีอิทธิพล

จากตะวันตกเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ก็ท�าให้รัฐบาลหันมาพิจารณากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของสัตว์พาหนะที่ถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ	

ค�าส�าคัญ:	 การสัตวแพทย์,	ปศสัุตว์,	รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั,	
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Abstract

	 After	signing	the	Bowring	Treaty	in	the	reign	of	King	Mongkut,	rice	

became	the	most	significant	export	of	Siam.	At	the	same	time,	the	demand	for	

rice	rapidly	increased	in	foreign	countries.	Therefore,	the	Siamese	government	

expanded	the	cultivated	area	by	constructing	more	canals.	However,	expanding	

the	cultivated	area	was	not	the	only	factor	needed	to	increase	the	agricultural	

product.	Decreasing	the	mortality	rate	of	food-producing	animals,	including	

cattle,	buffaloes,	pigs	and	sheep,	was	another	factor	contributing	to	the	increase	

of	agriculture	products.	Therefore,	during	the	reign	of	King	Chulalongkorn,	

which	 was	 the	 age	 that	 Siam	 received	 knowledge	 and	 technology	 from	

the	West,	 the	Government	 decided	 to	 hire	Western	 veterinarians	 to	 serve	

the	 government.	 Simultaneously,	 a	 school	 of	 veterinary	 medicine	 was	

established	 for	 training	 Thai	 veterinarians.	 After	 that,	 the	 knowledge	 of	

veterinary	 science	was	 used	 to	 prevent	 and	 control	 epidemics	 in	 animals	

through	animal	quarantine	and	vaccination.	Furthermore,	the	influence	of	the	

West	on	animal	welfare	also	encouraged	the	government	to	enact	laws	relating	

to	animal	welfare	of	livestock	that	would	be	sent	to	foreign	countries.

Keywords: Veterinary	medicine,	livestock,	the	Reign	of	King	Chulalongkorn,	

 Siam
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บทน�า

	 คนและสัตว์มีความสัมพันธ์กันด้านการประกอบอาชีพมาตั้งแต่สมัยทวารวดี

โดยคาดการณ์จากสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรที่มีการค้าทางบกเป็นหลัก	 (Wyatt,	

2013,	 p.	 32)	 จึงต้องใช้สัตว์ส�าหรับล�าเลียงสินค้า	 อย่างไรก็ตามหลักฐานลายลักษณ์

อักษรทีแ่สดงให้เหน็ว่าคนไทยได้ใช้สัตว์เป็นเครือ่งมอืในการท�ามาหากนิและท�าสงคราม

เกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยมีเรื่องราวของพระองค์ที่ทรงชนช้าง

เอาชนะเจ้าเมืองฉอดได้	 นอกจากน้ีศิลาจารึกที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นในราว

พ.ศ.	๑๘๓๕	ซ่ึงบันทกึเรือ่งราวภายในอาณาจักรสุโขทยั	กไ็ด้กล่าวถงึการค้าขายช้างและ

ม้าของประชาชน	 และการที่ประชาชนใช้วัวในการขนส่งสินค้า	 รวมทั้งใช้ม้าส�าหรับ

เป็นพาหนะหลัก	 (Wyatt,	 2013,	p.	 76)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยอาณาจักรสุโขทัย

คนไทยเริ่มรู้จักน�าสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

	 การน�าสัตว์ป่าอย่างช้างหรือม้ามาเลี้ยงเพื่อใช้งานก็จ�าเป็นที่จะต้องดูแล	 ทั้ง

การหาอาหารมาให้สัตว์เหล่าน้ัน	 รวมไปถึงการรักษาความสะอาดและพยาบาล	 ด้วย

เหตุ น้ีในสมัยอยุธยาจึงแต ่งตั้งต�าแหน ่งส�าหรับคนเล้ียงและดูแลสัตว ์ ข้ึนมา	

โดยเฉพาะสัตว์ที่มีความส�าคัญในการท�าสงครามและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

บุญญาธิการและพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์อย่างช้าง	 กฎหมายพระอัยการ

นาทหารพลเรือนในสมัยอยุธยาจึงก่อต้ังหน่วยงานส�าหรับดูแลช้างโดยเฉพาะ

เรยีกว่า	“กรมช้าง”	โดยมเีจ้ากรมช้างด�ารงต�าแหน่ง	“พระเพทราชาธบิดศีรสุีรยิาภชิาติ

สิรวงษ์องคสมุหพระคชบาลจางวางขวา”	 และ	 “พระสุรินทราชานราธิบดีศรีสุริยศักดิ์

สมุหะพระคชบาลจางวางซ้าย”	ถือศักดินา	๕,๐๐๐	ไร่	(Mahawitthayalaithamsat	lae	

kanmueang,	 1939,	 p.	 204	 –	 205)	 และก่อต้ังหน่วยงานส�าหรับดูแลม้าเรียกว่า

“กรมม้า”	 โดยมี	 “ออกญาศรีสุริยะภาหะสมุหะพระอัศวะราชพิริยภาหะ”	 ถือศักดินา	

๓,๐๐๐	ไร่	เป็นเจ้ากรมม้า	(Mahawitthayalaithamsat	lae	kanmueang,	1939,	p.	210)	

การแบ่งสัดส่วนงานเช่นนี้ถูกใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น	

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรม

ราชโองการให้ช�าระกฎหมายทีใ่ช้อยูเ่สียใหม่	เพราะกฎหมายเดมิน้ันเป็นกฎหมายทีอ่าศยั

การจ�าและคัดลอกกันมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา	 ด้วยเหตุน้ีใน	 พ.ศ.	 ๒๓๔๗	 จึงได้ตรา

กฎหมายตราสามดวงขึ้น	 โดยแบ่งการปกครองออกเป็นสามส่วนใหญ่	 ๆ	 ได้แก	่
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การทหาร	 พลเรือน	 และการคลังและการต่างประเทศ	 ซ่ึงในกฎหมายตราสามดวงน้ี

กล่าวถงึคนทีท่�าหน้าทีด่แูลรกัษาสตัว์ของราชส�านักเช่นเดยีวกบักฎหมายพระอัยการนา

ทหารพลเรือนและนาทหารหัวเมืองที่ตราข้ึนในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 โดย

ตราต�าแหน่ง	 “หมอไชยศักดิขวา”	 และ	 “หมอไชยศักดิซ้าย”	 เป็นเจ้ากรมหมอ	 ดูแล

การรกัษาพยาบาลช้างทีป่่วยและได้รบับาดเจ็บโดยเฉพาะ	อีกทัง้ยงัมสัีตวแพทย์ประจ�า

กรมช้างอีก	๒๘	ต�าแหน่ง	(Mahawitthayalaithamsat	lae	kanmueang,	1939,	p.	206	–	

207)	ส่วนกรมม้าน้ันได้มกีารตราต�าแหน่ง	“พนัหมอในกรมม้าซ้าย”	และ	“พนัหมอในกรม

ม้าขวา”	มหีน้าทีค่อยดแูลรกัษาม้าของราชส�านักทีเ่จ็บป่วย	(Mahawitthayalaithamsat	

lae	kanmueang,	1939,	p.	212)	ต�าแหน่งเหล่านี้สืบต่อมากระทั่งในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สยามเปิดประตูรับวิทยาการต่างจากตะวันตก	

ความรู้เรื่องสัตวแพทย์ของตะวันตกที่เข้ามาก็ท�าให้โลกทัศน์และมุมมองของรัฐบาล

สยามต่อการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ได้เปลี่ยนแปลงไป

	 แม้ว่างานวิจัยจ�านวนมากที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทั้งการปฏิรูปกองทัพ	รูปแบบการปกครอง	

การแพทย์และการสาธารณสุข	 หรือแม้การเกษตร	 อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องการ

สัตวแพทย์สมัยใหม่ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ�ากัด	 งานเขียนส่วนใหญ่เป็นงานที่จัดท�า

ขึ้นโดยคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ซ่ึงเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองใน

คราวครบรอบการสถาปนาคณะ	เช่น	หนังสอื	๕๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์บณัฑิต ๒๔๗๘ – 

๒๕๒๘	ซ่ึงจัดท�าโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(Tantiwanit,	1985)	

หรอืงานเรือ่ง	อนุสรณ์ ๖๐ ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

(Sattawaphaet	 samakhom	 haeng	 prathet	 thai	 nai	 phrabrom	 rachupatham,	

2008)	โดยเน้ือหาส�าคญัของหนังสือเหล่าน้ีมุง่ไปทีก่ลุ่มสัตวแพทย์ทีม่คีณุปูการต่อวงการ

สัตวแพทย์ของไทยมากกว่าที่จะศึกษานโยบายทางด้านสัตวแพทย์	 ส�าหรับงานที่ศึกษา

ด้านนโยบายทางการเกษตรอ่ืน	 ๆ	 ก็มุ่งศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม

เป็นหลัก	 มากกว่าให้ความสนใจในด้านสัตวแพทย์	 อย่างงานของทิวาพร	 ใจก้อน	

(Jaikorn,	 2012)	 เรื่อง	 รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ : ประวัติศาสตร์ แนวคิด 

และความรู ้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๘๗	 ที่ศึกษานโยบาย

ของรัฐบาลกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกมาผสมผสานกับความรู้
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ดั้งเดิมของไทยในการจัดการศัตรูพืช	 หรืองานของเฌอมาลย์	 ราชภัณฑารักษ	์

(Rajabhadhraks,	 1977)	 เรื่อง	พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย 

พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒ - ๑๙๓๒)	โดยสนใจนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ความรู้

สมัยใหม่มาพัฒนาเกษตรกรรมไทยทั้งการเพาะปลูก	 ชลประทาน	 ป่าไม้	 รวมไปถึง

การรักษาสัตว์น�้า	 อย่างไรก็ตามกลับไม่มีงานศึกษาเรื่องใดให้ความสนใจต่อความรู้

ทางด้านสัตวแพทย์สมัยใหม่ซ่ึงเป็นการน�าเข้าความรู้เหล่าน้ีมาจากตะวันตกเพื่อใช้

รักษาและป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญต่อการเกษตร

ไทยในขณะน้ัน	 ด้วยเหตุน้ีงานวิจัยเรื่องน้ีจึงมุ ่งให้ความสนใจประเด็นดังกล่าว	

เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกษตรกรรมในไทย

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 เพือ่ศกึษานโยบายและการพฒันางานด้านสัตวแพทย์สมยัใหม่ของรฐับาลไทย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๔๓๕	-	๒๔๕๓)

สมมติฐาน

	 ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์สมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสัตว์

ด้วยความรู้ด้านยาและการป้องกันโรคของตะวันตกได้เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ในช่วง

เวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมพีระบรมราโชบายทีจ่ะปฏริปูประเทศ

ให้เป็นอย่างตะวันตก	การสัตวแพทย์สมยัใหม่ทีร่ฐับาลไทยน�ามาใช้ได้ให้ความส�าคญักบั

การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อในสัตว์เป็นส�าคญั	เน่ืองจากเป็นปัจจัยส�าคญั

ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางด้านปศุสัตว์	นโยบายการดูแลปศุสัตว์ของรัฐบาล

สยามได้ให้ความส�าคัญกับความรู ้สัตวแพทย์ของตะวันตกทั้งการกักกันโรคและ

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเช้ือ	 ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการลดการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อในปศุสัตว์ในเวลาต่อมา

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 งานศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์	(historical	approach)	

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเอกสาร	(documentary	research)	ที่ใช้ประกอบการ
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เสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์	 (analytical	 description)	 โดยใช้หลักฐาน

ช้ันต้น	 (primary	 sources)	 จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเป็นหลักฐาน

ส�าคัญในการศึกษา

การเกิดขึ้นของโรงเรียนสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ชาวไทย

	 พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ไทยคล้ายคลึงกับพัฒนาทางการแพทย์

เป็นอย่างมาก	 คือกองทัพได้กลายเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคนใน

ด้านน้ี	 เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ต้องพึ่งพาความรู้การแพทย์สมัยใหม่ในการรักษา

พยาบาล	โดยแพทย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่รัฐบาลไทยจ้างเข้ามาล้วนแต่รับราชการใน

กองทัพแทบทั้งสิ้น	หรือแม้แต่ในเวลาต่อมาที่รัฐบาลไทยได้ส่งนักเรียนไปเรียนวิชาการ

แพทย์	ณ	ทวีปยุโรป	ได้แก่	ม.จ.ถาวรมงคลวงศ์	ไชยันต์	ม.จ.วัลภากร	วรวรรณ	และ

พระยาวิบุลอายุรเวท	 (เสข	 ธรรมสโรช)	 บรรดาแพทย์เหล่าน้ีเมื่อส�าเร็จการศึกษา

กลับมาแล้วก็ต่างรับราชการอยู่ในกองทัพแทนที่จะรับราชการในโรงพยาบาลพลเรือน	

(NA.	KT.	65.16)

	 ส�าหรับเรื่องสัตวแพทย์เองก็ไม่ต่างกันนักจากการปฏิรูปกองทัพตามอย่าง

ตะวันตกที่ต้องน�าเข้าม้าราคาแพงจากต่างประเทศมาใช้ในราชการ	รวมไปถึงการต้อง

ดูแลสัตว์พาหนะต่าง	 ๆ	 ที่ท�าหน้าที่ทั้งล�าเลียงอาวุธและก�าลังคน	 ท�าให้รัฐบาลสยาม

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องว่าจ้าง

สัตวแพทย์ชาวตะวันตกเข้ามาดแูลสัตว์ทีใ่ช้ในการศกึสงคราม	ด้วยเหตน้ีุใน	พ.ศ.	๒๔๒๘	

กระทรวงกลาโหมได้ว่าจ้างมิสเตอร์กูเล่เข้ามาเป็นสัตวแพทย์ประจ�ากรมอัศวรักษ์	

ในต�าแหน่ง	“เวเตอรินารี	ซายัน”	(Tantiwanit,	1985,	p.	138)	

	 การเข้ามาของสัตวแพทย์ชาวตะวันตกถอืได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นขององค์ความรู้

ทางสัตวแพทย์รูปแบบใหม่	ที่น�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์

ของสัตว์	 เภสัชศาสตร์	 และความรู้ทางสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาสัตว์	 ซึ่ง

ความรูด้้านสัตวแพทย์สมยัใหม่น้ีมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ต่อประสิทธภิาพในการรกัษาสัตว์

และการดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว	 แต่ทว่าด้วยจ�านวนสัตวแพทย์

ชาวตะวันตกที่เข้ามารับราชการในสยามน้ันไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดูแล

รักษาสัตว์ได้อย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะส่วนของกองทัพน้ันที่มีกรมทหารตั้งกระจาย
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อยู่ทั่วประเทศซ่ึงหลายหน่วยมีสัตว์เล้ียงอย่างม้าไว้ใช้งาน	 โดยเฉพาะกรมทหารม้า

ที่ประจ�าอยู ่ตามภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ด ้วยเหตุ น้ี จึงจ�าเป ็นที่จะต ้องผลิตบุคลากร

ทางด้านการสัตวแพทย์เพื่อให้สามารถดูแลสัตว์ของกองทัพได้อย่างทั่วถึง	 ท�าให้ใน

พ.ศ.	๒๔๔๑	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	ให้	ม.จ.ทองฑีฆายุ	

ทองใหญ่	 โอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม	 ทรงศึกษาวิชา

ทหารม้าที่ประเทศรัสเซีย	ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาสัตวแพทย์ร่วมด้วย	(Tantiwanit,	

1985,	p.	11)	พร้อมกันนี้ยังได้จ้างสัตวแพทย์ชาวตะวันตกเพิ่มเติม	โดยใน	พ.ศ.	๒๔๔๗	

รัฐบาลได้จ้าง	นาย	แฮรี.	 เอส.	 เลียวนาร์ด	 (Harry	S.	Leonard)	ชาวอังกฤษมาเป็น

สัตวแพทย์ประจ�ากระทรวงเกษตราธิการ	 โดยท�าหน้าที่เป็นปรึกษาในการป้องกัน

โรคระบาดในสัตว์โดยเฉพาะโรคแอนแทรกซ์และการตรวจเน้ือให้แก่กรมนคราทร	

(กรมสุขาภิบาล)	 กระทรวงมหาดไทย	 ในเวลาต่อมารัฐบาลยังได้ว่าจ้างสัตวแพทย์

ตะวันตกอีกหลายคนในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ	 อย่าง	 นาย	 จี.เจ.	 ฮาร์วี	

(G.	 J.	 Harvey)	 ซ่ึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ขึ้นในสังกัดของกรมเพาะปลูก	

ทั้งยังริเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 (Sattawaphaet	 samakhom	 haeng	

prathet	thai	nai	phrabrom	rachupatham,	2008,	p.	28	–	29)

	 เมื่อ	 ม.จ.ทองฑีฆายุ	 ทรงเข้ารับราชการในกรมทหารม้า	 พระองค์มีด�าริให้

ก่อตั้งโรงเรียนนายดาบรักษาสัตว์ข้ึน	 และได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนนายสิบสัตวรักษ์

ใน	พ.ศ.	๒๔๕๔	(Prani,	1985,	p.	14)	กระทั่ง	พ.ศ.	๒๔๕๕	ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้ง

เป็นโรงเรยีนอัศวแพทย์ทหารบก	เพือ่ผลิตบคุลากรทางด้านการสัตวแพทย์มารบัราชการ

ในกองทัพบก	 (Tantiwanit,	 1985,	 p.	 57)	 ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก

รุ่นแรก	 ๆ	 อย่างหลวงสน่ันรักษ์สัตว์	 (สน่ัน	 ถมังรักษ์สัตว์)	 และหลวงสนิทรักษ์สัตว	์

(สนิท	 โรหิตเสถียร)	 ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกวงการสัตวแพทย์ไทยในเวลาต่อมา	

(Tantiwanit,	1985,	p.	11)

	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 กระทรวงเกษตราธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง

เกี่ยวกับสัตว์ได้เปิดหลักสูตรอบรมการดูแลสัตว์ระยะส้ันโดยใช้เวลาอบรมประมาณ	

๓	 -	 ๖	 เดือน	 เพื่อฝึกข้าราชการในกระทรวงเกษตราธิการให้มีความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์	 โดยในช่วงแรกได้ส่งข้าราชการของกรมช่างไหมไปอบรมกับ

นายสัตวแพทย์	 เอช.	 เอส.	 เลียวนาร์ด	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ได้ก่อตั้งกองโรงเรียน
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สัตวแพทย์ขึน้ในสังกดักรมเพาะปลูก	โดยรบันักเรยีนทีจ่บช้ันมธัยม	๖	มาอบรมเป็นระยะ

เวลา	๑	ปี	 เมื่อนักเรียนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสัตวแพทย์ก็จะเข้ารับราชการใน

กระทรวงเกษตราธิการ	 ต่อมาได้โอนย้ายโรงเรียนสัตวแพทย์ให้ไปสังกัดกรมปศุสัตว	์

และขยายระยะเวลาเรียนเป็น	 ๒	 ปี	 อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนวิชาสัตวแพทย์

ในช่วงแรกน้ันยังไม่ใช่การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตเป็นเพียงการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรเท่านั้น	(Tantiwanit,	1985,	p.	57)

	 ในขณะที่พัฒนาการในวิชาแพทย์และสาธารณสุขเติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดย

รฐับาลได้ส่งนักเรยีนจ�านวนมากไปเรยีนวิชาการแพทย์ทีต่่างประเทศ	ยงัไม่รวมแพทย์ที่

ส�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนแพทยาลัย	แต่ส�าหรบัการผลิตสัตวแพทย์แล้วกลับด�าเนิน

ไปอย่างล่าช้า	 แม้ว่ารัฐบาลจะว่าจ้างสัตวแพทย์ต่างชาติเข้ามารับราชการอยู่บ้าง	 แต่

กว่าที่รัฐบาลจะส่งคนไทยไปเรียนวิชาสัตวแพทย์ที่ต่างประเทศก็ล่วงเลยไปถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๑	รัฐบาลได้ส่งหลวงชัยอัศวรักษ์	

(ไชย	แสงชูโต)	ไปศกึษาวิชาสัตวแพทย์ทีป่ระเทศอังกฤษด้วยทนุของกระทรวงกลาโหม	

ในเวลาต่อมาหลวงชัยอัศวรกัษ์ได้ส�าเรจ็ปรญิญาสัตวแพทยศาสตร์	(MRCVS:	Member	

of	 the	 Royal	 College	 of	 Veterinary	 Surgeons)	 จากมหาวิทยาลัยลอนดอน	

(University	 of	 London)	 ซ่ึงเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วก็กลับมารับราชการที่กรมจเร

ทหารม้า	รฐับาลยงัได้ส่งหลวงสนิทรกัษ์สัตว์	(สนิท	โรหติเสถยีร)	ไปเรยีนวิชาสตัวแพทย์	

ณ	วิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งชาติแห่งไอฟัวลต์	(École nationale vétérinaire	d’Alfort	–

EnvA)	ประเทศฝรั่งเศส	ในพ.ศ.	๒๔๗๒	รวมถึงนายสัตวแพทย์จรัส	สืบแสง	ซึ่งส�าเร็จ

การศกึษาจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล	(Cornell	University)	ในพ.ศ.	๒๔๗๓	(Tantiwanit,	

1985,	p.	140)	

	 นอกจากความรู้ในการรักษาสัตว์อย่างตะวันตกแล้ว	สิ่งที่เข้ามาพร้อมกันคือ

ความรู้ด้านระบาดวิทยาในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 ซ่ึงนับว่าเป็นเรื่อง

ส�าคัญอย่างมาก	 เพราะการเกิดโรคระบาดในสัตว์ในแต่ละครั้งท�าให้สัตว์ล้มตายเป็น

จ�านวนมาก	ทัง้ยงัต้องก�าจัดสัตว์ทีเ่ป็นโรคเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดจนลกุลามตดิคน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น	ๆ 	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ	 และยังรวมไปถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน	 ด้วยเหตุน้ีในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเริ่มต้นออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ขึ้น
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นโยบายการป้องกันโรคระบาดในสัตว์

	 หลังสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง	 ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออก

ส�าคญั	ด้วยเหตน้ีุพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารใิห้เพิม่พืน้ทีผ่ลิต

ข้าวด้วยการขุดคลองตามที่ราบลุ่มต่าง	ๆ 	ทั้งคลองรังสิตและคลองมหาสวัสดิ์	เป็นต้น	

แม้ว่าการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจะมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	แต่ทว่า

ก็ต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก	 และนอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบ

ต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย	 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดแคลนปศุสัตว์ส�าหรับ

การท�าเกษตร	 เน่ืองจากการขาดความรู้ในการควบคุมโรคติดต่อทางสัตว์	 ท�าให้เมื่อ

เกดิโรคระบาดในวัวหรอืควายข้ึน	กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องฆ่าปศสัุตว์เหล่าน้ีทิง้เป็นจ�านวนมาก	

แน่นอนว่าจ�านวนปศุสัตว์ที่สูญเสียไปน้ันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการ

ผลิตสินค้าการเกษตรเช่นกัน	 ด้วยเหตุน้ีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัเมือ่รฐัสยามได้น�าความรูจ้ากตะวันตกเข้ามา	ความรูท้างด้านสัตวแพทย์กเ็ป็น

หนึ่งในความรู้ที่ถูกน�าเข้ามาเช่นกัน

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัฐบาลได้ตรากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดในสัตว์	 ได้แก่	 “พระราชบัญญัติช่ัวสมัยส�าหรับ

ป้องกันโรคสัตว์พาหนะ	 รัตนโกสินทร์ศก	 ๑๑๕”	 (Government	 Gazette,	 1897,	

p.	506	–	507)	และ	“พระราชบญัญตัสิ�าหรบัตรวจป้องกนัโรคสัตว์พาหนะ	รตันโกสินทร์

ศก	๑๑๙”	 (Government	Gazette,	1901,	p.	137	–	139)	ขึ้นใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	และ

พ.ศ.	 ๒๔๔๔	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับน้ีต่างมีเป้าหมายส�าคัญไปที่

ประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	 โดยเป็นการบังคับให้พ่อค้าทุกคนที่ต้องการจะน�าวัว

และควายไปขายยังต่างประเทศน้ัน	 ต้องได้รับการตรวจสอบจากทางรัฐบาลเสียก่อน

ว่าสัตว์ทีจ่ะส่งออกมสุีขภาพแข็งแรงเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้

จากสัตว์	ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจึงมีกฎข้อบังคับให้พ่อค้าวัวหรือควาย

จะต้องน�าสัตว์ของตนมาข้ึนท่าที่ต�าบลบางคอแหลมเท่าน้ัน	 และจะต้องเข้ามาภายใน

เวลาเช้าถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน	 โดยจะมีสัตวแพทย์คอยตรวจโรคโคและกระบือ

ที่มาข้ึนท่าเรือและหากสัตว์ตัวใดมีอาการป่วยก็จะต้องคัดแยกไว้ยังโรงส�าหรับขัง

สัตว์ป่วย	 (Government	Gazette,	 1901,	 p.	 137	 –	 139)	 หากสัตวแพทย์วินิจฉัยว่า	

สัตว์ตัวนั้นไม่สามารถรักษาได้ก็จะถูกการุณยฆาตและน�าไปฝัง	และยังห้ามไม่ให้น�าเอา
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เนื้อของโคและกระบือที่ติดโรคมารับประทาน	นอกจากการเฝ้าระวังโค	และกระบือที่

จะส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว	 การน�าสัตว์ทั้งสองชนิดเข้ามาภายในประเทศก็ต้อง

ได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกัน	 โดยโคและกระบือที่ถูกน�าเข้ามาเพื่อเป็นสัตว์พาหนะ

หรอืท�าการเกษตรทีไ่ม่ได้มวัีตถปุระสงค์เพือ่บรโิภค	จะต้องถกูกกัตวัทีโ่รงเลีย้งเป็นเวลา	

๘	 วัน	 เพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจสอบว่าสัตว์ที่น�าเข้ามาเหล่าน้ีปลอดจากโรคติดต่อ

ทีจ่ะแพร่กระจายสู่บรรดาสัตว์และคนในอนาคต	(Government	Gazette,	1901,	p.	138)

	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 รัฐบาลสยามได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติส�าหรับตรวจ

ป้องกันโรคสัตว์พาหนะ	 รัตนโกสินทร์ศก	 ๑๑๙	 เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับเดิมนั้น

ยังไม่รัดกุมมากพอที่ระบุชนิดของสัตว์เพียงแค่โคและกระบือ	 แต่ในเวลาต่อมาพบว่า

มกีารฆ่าแกะเพือ่เอาเน้ือมารบัประทานเพิม่มากข้ึน	อันเน่ืองมาจากจ�านวนของชาวยโุรป

ที่เพิ่มขึ้นในสยาม	 ซ่ึงชาวยุโรปนิยมบริโภคเน้ือแกะเป็นอาหารเช่นเดียวกับการบริโภค

เน้ือวัว	 ด้วยเหตุน้ีกรมสุขาภิบาลจึงได้เสนอให้เพิ่มแกะเป็นสัตว์พาหนะอีกประเภท

หน่ึงที่ต้องตรวจก่อนที่จะฆ่าเพื่อน�ามาบริโภค	 (Government	 Gazette,	 1908,	

p.	155)

	 พระราชบัญญัติส�าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ	 รัตนโกสินทร์ศก	 ๑๑๙	

ที่ตราขึ้นใน	พ.ศ.	๒๔๔๔	และพระบรมราชโองการ	ประกาศ	เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ส�าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ	รัตนโกสินทร์	ศก	๑๑๙	ที่ตราขึ้นใน	พ.ศ.	๒๔๕๑	

เป็นกฎหมายทีมุ่ง่เน้นให้เกดิประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นหลักทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม	

โดยทางด้านเศรษฐกิจน้ันพระราชบัญญัติฉบับน้ีท�าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด

ในหมู่สัตว์ที่ก�าลังจะถูกส่งออก	 อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรต้องประสบปัญหา

ขาดทุนจากการค้าสัตว์	 รวมไปถึงการถูกต่างชาติยกเลิกการน�าเข้าโคและกระบือจาก

ประเทศสยาม	 ส่วนทางด้านสังคมน้ันพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์

ที่ติดโรคน้ันแพร่กระจายเช้ือโรคในเขตพระนคร	 ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีประชาชนอยู่

หนาแน่น	อีกทัง้ยงัมสีภาพแออัดไม่ถกูสุขลักษณะเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว	หากเกดิการระบาด

ของโรคจากสัตว์ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม	 เฉกเช่นเมื่อคราวที่เกิด

โรคอหิวาตกโรคระบาดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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	 ในกรณีของสัตว์ที่น�าเข้ามาเพื่อบริโภค	รัฐบาลสยามได้ออกกฎหมายส�าหรับ

ควบคุมไม่ให้น�าสัตว์ที่ติดโรคมาใช้	 โดยใน	พ.ศ.	๒๔๔๔	รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ

ลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง	 (Government	 Gazette,	 1901,	 p.	 696)

โดยในพระราชบัญญัติฉบับน้ีก�าหนดให้จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ของรัฐขึ้น	 เพื่อที่รัฐบาล

จะสามารถตรวจสอบสัตว์ที่ถูกน�ามาฆ่าได้ว่าไม่มีโรคแต่อย่างใด	 ผู้ที่ต้องการฆ่าโค	

กระบือ	และสุกร	ต้องน�าสัตว์ของตนมารบัการตรวจโรคจากเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์	

เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่อนุญาตให้ฆ่าสัตว์	 ซ่ึงจะต้องฆ่าสัตว์ใน

โรงฆ่าสัตว์ของรัฐบาลและต่อหน้าเจ้าพนักงานที่เป็นผู้จัดการโรงฆ่าสัตว์เท่าน้ัน	

(Government	Gazette,	 1901,	 p.	 698)	 ทั้งนี้สัตว์ทุกตัวที่น�ามาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์นั้นจะ

ต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราควายตัวละ	 ๕	 บาท	 วัวตัวละ	๒	 บาท	 และสุกรตัวละ	

๓	บาท	(Government	Gazette,	1901,	p.	699)

	 นอกจากความกังวลของรัฐในด้านสุขอนามัยแล้ว	 ข้อบังคับที่ให้ผู้เล้ียงสัตว์

พาหนะประเภทต่าง	ๆ 	ต้องน�าสัตว์มารบัการตรวจโรค	และข้ึนทะเบยีนยงัเกีย่วข้องกบั

เรื่องการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐอีกด้วย	เพราะรายได้ทางหนึ่งของรัฐมาจากการเก็บ

ภาษีโรงฆ่าสัตว์	ซ่ึงภาษีน้ีจะเกบ็ตามจ�านวนของสัตว์ทีถ่กูฆ่าเพือ่น�าเน้ือมาขาย	ด้วยเหตุ

น้ียิ่งโรงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากเท่าไร	 รัฐก็ย่อมมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้นเท่าน้ัน	

ดังน้ันแล้วการบังคับให้คนเล้ียงสัตว์น�าสัตว์มาตรวจโรคก่อนที่จะฆ่านอกจากจะเป็น

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ไปสู่คนแล้ว	 อีกด้านหน่ึงรัฐ

ก็ยังสามารถตรวจสอบจ�านวนสัตว์ที่ถูกฆ่าได้อย่างแม่นย�า	 ท�าให้เก็บภาษีได้อย่าง

ครบถ้วน

	 รัฐบาลสยามพยายามป้องกันไม่ให้สัตว์ติดโรค	 โดยกระทรวงธรรมการได้

ส่ังการให้แพทย์ชาวตะวันตกในสังกัดกรมพยาบาล	 ออกฉีดวัคซีนให้กับกระบือในเขต

มณฑลกรุงเทพ	ได้แก่	นนทบุรี	ธัญบุรี	และมีนบุรี	โดยมีควายที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวม	

๒,๖๙๘	ตัว	(Government	Gazette,	1904,	p.	522	–	523)	สาเหตุส�าคัญที่รัฐบาลให้

ความส�าคัญกับการฉีดวัคซีนในกระบือก็เน่ืองมาจากเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการ

เพาะปลกูข้าว	ถ้าหากมกีระบือล้มตายจากโรคระบาดเป็นจ�านวนมากกจ็ะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลผลิตข้าวของประเทศ	
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	 แม้สยามจะว่าจ้างสัตวแพทย์เข้ามาดูแลรักษาสัตว์ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวแล้ว	 แต่ด้วยจ�านวนสัตวแพทย์ที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด

และการให้ความส�าคัญกับการป้องกันโรคระบาดไม่ให้แพร่ไปสู่คน	 ท�าให้รัฐบาลสยาม

เลือกที่จะให้แพทย์ทั่วไปลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์	ทั้งเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด

จากสัตว์สู่คนแล้ว	 อีกด้านหน่ึงยังเป็นการส�ารวจท้องที่น้ัน	 ๆ	 ว่ามีปัจจัยเส่ียงต่อการ

เกิดโรคระบาดโดยที่มีสัตว์เป็นพาหะสู่คนหรือไม่	 ซ่ึงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รฐับาลสยามได้ออกพระราชบัญญตัป้ิองกนัโรคระบาดอย่าง

เป็นรูปธรรม	 ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน	 (Government	

Gazette,	1913,	p.	376)

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๕๖	รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระงับโรคระบาด	โดยให้ความ

ส�าคญักบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของกาฬโรค	อหวิาตกโรค	และไข้ทรพษิ	เป็นส�าคญั	

(Government	 Gazette,	 1913,	 p.	 372)	 ประเด็นส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับน้ี

คือการป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายจากที่หน่ึงไปสู่ที่หน่ึง	 ซ่ึงสัตว์ประเภท

ต่าง	 ๆ	 ถือว่าเป็นพาหะน�าโรคชนิดหน่ึง	 ดังน้ันรัฐบาลจึงออกกฎหมายเพื่อตรวจโรค

บรรดาสัตว์ที่ถูกย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเหล่าน้ี	 (Government	

Gazette,	 1913	 p.	 376)	 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุ่งเน้นการดูแลคน

เป็นส�าคัญโดยเห็นว่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของพาหะน�าโรค	อีกทั้งพระราชบัญญัติส�าหรับ

ตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะรัตนโกสินทร์ศก	๑๑๙	ซึ่งตราขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดูจะล้าสมัยเกินไปเน่ืองจากการก�าหนดชนิดสัตว์

ที่เรียกว่า	 “สัตว์พาหนะ”	 จ�ากัดเพียงวัวและควาย	 แต่ต่อมาการเล้ียงสัตว์เพื่อค้าขาย

เริ่มขยายตัวมากขึ้นทั้งการเล้ียง	 หมู	 แพะ	 หรือแกะ	 และน�าวิทยาการอย่าง

ตะวันตกเข้ามาใช้ในการเล้ียงสัตว์ในลักษณะของปศสุตัว์	ด้วยเหตน้ีุในรชัสมยัพระบาท

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัจึงตราพระราชบัญญตัโิรคระบาดปศสัุตว์และสัตว์พาหนะ

ขึ้นมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 (Government	 Gazette,	 1931,	 p.	 496)	 เพื่อที่รัฐจะสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

	 พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ	พุทธศักราช	๒๔๗๔	 ได้

ปรับเปล่ียนชนิดของสัตว์ที่จะต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐจากเดิมที่มีแค่วัวและ

ควาย	โดยเพิ่ม	ช้าง	ม้า	ลา	ล่อ	แกะ	แพะ	สุกร	และยังรวมสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น	ๆ	
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ด้วย	 (Government	Gazette,	 1931,	 p.	 498)	 ซึ่งใจความส�าคัญของพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี	 คือการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคระบาดในสัตว์	 โดยให้เจ้าของสัตว์สังเกตกรณี

สัตว์ของตนที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุน้ันให้แจ้งแก่ทางการเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจสอบ

สาเหตุการตายของสัตว์ที่เจ้าของแจ้งเข้ามา	(Government	Gazette,	1931,	p.	499)	

นอกจากจะกล่าวถึงขั้นตอนตรวจสอบกรณีพบว่าสัตว์ที่เล้ียงอยู ่มีแนวโน้มที่จะ

ติดโรคระบาดแล้ว	 พระราชบัญญัติฉบับน้ียังระบุถึงวิธีการรับมือในกรณีที่เกิดโรค

ระบาด	การจัดการซากสัตว์ที่ตายจากการติดโรค	 รวมถึงการป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยง

ติดโรคระบาดเพิ่มขึ้น	(Government	Gazette,	1931,	p.	496	–	509)	รัฐบาลก�าหนด

โทษส�าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 โดยเจ้าของสัตว์ที่ไม่แจ้งต่อทาง

เจ้าหน้าทีว่่าสัตว์ของตนตดิโรค	รวมไปถงึการก�าจัดสัตว์ทีต่ายจากโรคระบาดผิดไปจาก

ข้อกฎหมายก�าหนดจะถกูลงโทษจ�าคกุไม่เกนิหน่ึงเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงร้อยบาท	หรอื

ทั้งจ�าและปรับ	(Government	Gazette,	1931,	p.	507)	แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่

ได้ระบุว่าโรคชนิดใดบ้างที่ทางกระทรวงเศรษฐการถือว่าเป็นโรคระบาด	 ดังน้ันใน

พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 จึงมีการประกาศของกระทรวงเศรษฐการเพื่อก�าหนดโรคระบาดในสัตว์	

ตาม	 “ประกาศกระทรวงเศรษฐการว่าด้วยโรคซ่ึงเป็นโรคระบาดตามความหมายแห่ง

พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ	พุทธศักราช	๒๔๗๔”	ซึ่งได้ก�าหนด

โรคระบาดสัตว์ไว้ได้แก่	 โรครินเดอร์เปสต์	 (Rinderpest)	โรคแอนแทรกซ์	 (Anthrax)	

โรคปากและเท้าเปื่อย	(Foot	and	Mouth	Disease)	โรคมงคล่อพิษ	(Glanders)	และ

โรคสารติก	(Epizootic	lymphangitis)	(Government	Gazette,	1933,	p.	4436)	และ

ในเวลาต่อมากไ็ด้เพิม่โรคต่าง	ๆ 	เข้าเป็นโรคระบาดในสัตว์อย่างเช่น	โรคเซอร่า	(Surra)	

รวมทัง้โรคคอบวม	(Hemorrhagic	septicemia)	(Government	Gazette,	1942,	p.	2539)

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์

	 การฉดีวัคซีนจ�าเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัการปอ้งกนัสัตว์ตดิเช้ือ	ในรชัสมยัพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แม้ในช่วงแรกรัฐบาลยังมีสัตวแพทย์รับราชการอยู่

อย่างจ�ากัดท�าให้มีจ�านวนไม่เพียงพอที่จะลงไปยังพื้นที่	 เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสัตว์	ดังนั้น

รฐับาลไดม้คี�าสัง่ใหแ้พทยข์องกรมสาธารณสุขทีม่กีระจายอยูต่ามภาคส่วนตา่ง	ๆ 	ออกไป

ฉีดวัคซีนให้กับกระบืออยู่เป็นประจ�าโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีนบุรี
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นนทบุรี	 และธัญบุรี	 เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 (Government	 Gazette,	 1904,

p.	 522	 –	 523)	 อย่างไรก็ตามในขณะน้ันวัคซีนส�าหรับป้องกันโรคระบาดในสัตว์เป็น

ส่ิงทีต่อ้งน�าเข้าจากตา่งประเทศ	แต่ในทางตรงกนัขา้มรฐับาลและเกษตรกรตา่งตอ้งการ

วัคซีนดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	 จึงท�าให้จ�านวนวัคซีนที่น�าเข้ามาไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ	ดว้ยเหตน้ีุรฐับาลจึงตดัสินใจตัง้หอ้งปฏบิตักิารทีอ่�าเภอพระปฐมเจดยี	์ในเดอืน

เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 โดยให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงธรรมการ	 ซ่ึงในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันวัคซีนป้องกันโรค

แอนแทรกซ์สองโดสแรกได้ถูกผลิตขึ้น	 (NA.0301.1.20/1)	 อันเป็นจุดเริ่มต้นของ

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ใช้เองเป็นครั้งแรกส�าหรับประเทศไทย	

	 โรคแอนแทรกซ์ในเวลาน้ันนับว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปศุสัตว์

ของไทย	เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ระบาดอย่างรวดเร็ว	โดยการติดต่อของโรคเกิดขึ้น

จากการที่สัตว์กินสปอร์ของโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน	 ซ่ึงเมื่อปศุสัตว์ติดโรคดังกล่าว

แล้วมักจะมีอาการไข้	 กล้ามเน้ือส่ัน	 หายใจล�าบาก	 นอกจากน้ียังมีอาการเลือดไหล

ออกมาจากปากและจมูก	

	 เดิมทีรัฐบาลไทยต้องน�าเข้าวัคซีนโรคแอนแทรกซ์มาจากต่างประเทศเท่าน้ัน	

ซ่ึงมีราคาแพงและต้องใช้เวลาส�าหรับการขนส่ง	 ซ่ึงหลาย	 ๆ	 ครั้งมักไม่ทันต่อการ

ปอ้งกนัการระบาดของโรค	ดว้ยเหตน้ีุหอ้งผลิตวัคซีนทีจั่ดตัง้ข้ึนจึงมเีปา้หมายส�าคญัใน

การผลิตวัคซีนปอ้งกนัโรคแอนแทรกซ์ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ	(NA.0301.1.20/1)

	 ทว่าห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนก็ต้องประสบปัญหาหลายประการที่เป็น

อุปสรรคต่อการผลิตวัคซีน	 ทั้งสภาพที่ตั้งในช่วงแรกซ่ึงตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองท�าให้

ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าสะอาดส�าหรับผลิตวัคซีน	 อีกทั้งสภาพโรงเรือนและห้อง

ทดลองส�าหรับผลิตวัคซีนก็ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่แพทย์ตะวันตกต้องการ	 ยังไม่รวม

ไปถึงการขาดแคลนอาหารส�าหรับสัตว์ที่ใช้เพาะเล้ียงเชื้อโรค	 และการเกิดโรคติดต่อ

อื่น	ๆ	ในสัตว์ในศูนย์วิจัย	ซึ่งตามมาด้วยการตายของสัตว์เหล่านี้เป็นจ�านวนมาก	โดย

เฉพาะการระบาดของพยาธใิบไม้ในตบัและพยาธใิบ้ไม้ในเลือดทีเ่กดิข้ึนกบัสัตว์ทดลอง

เหล่านี้	(NA.0301.1.20/1)	
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	 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับห้องทดลองส�าหรับการผลิตวัคซีนได้รับการแก้ปัญหา

ทีละขั้น	 ซ่ึงก็กินเวลาเกือบสองปีหลังการก่อตั้งที่ห้องทดลองดังกล่าวจะประสบ

ความส�าเร็จในการทดลองวัคซีนใน	พ.ศ.	๒๔๕๐	โดยสัตว์ทดลองจ�านวน	๓๖	ตัว	มีภูมิ

ต้านทานโรคแอนแทรกซ์จากวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการ	 และได้เริ่มต้นฉีด

วัคซีนให้สัตว์ในพื้นที่การเกษตรอย่างบริเวณทุ่งรังสิต	 ทว่าหลังฉีดวัคซีนให้สัตว์เพียง	

๒๐๐	ตวั	เจ้าหน้าทีฉี่ดวัคซีนกถ็กูเรยีกตวักลับ	(NA.0301.1.20/1)	กระทัง่ใน	พ.ศ.	๒๔๕๑	

นโยบายของรัฐบาลสยามก็มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนที่จะใช้วัคซีนในการป้องกันโรค

แอนแทรกซท์ี่ระบาดในสัตว	์โดยเจา้พระยาวชิติวงศ์วฒุไิกร	(หม่อมราชวงศ์คลี	่สทุัศน)์	

เสนาบดกีระทรวงธรรมการ	ไดม้คี�าส่ังใหเ้ตรยีมการส�าหรบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด

ของโรคแอนแทรกซ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�าในขณะนั้น	(NA.0301.1.20/1)	ด้วยเหตุนี้

การเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์จึงเกิดขึ้นพร้อมกับวัคซีนตัวใหม่ที่ ให้ผล

ข้างเคียงกับสัตว์น้อยกว่าเดิม	 ซ่ึงหลังการเร่งฉีดวัคซีนให้สัตว์จ�านวนมากก็พบว่า

ประเทศสยามใน	พ.ศ.	๒๔๕๒	กแ็ทบจะไมเ่จอการระบาดอยา่งรนุแรงของโรคแอนแทรกซ์

ในสัตว์อีกเลย	(NA.0301.1.20/1)

พระราชบัญญัติส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์ ซึ่งบรรทุกลงก�าปั่นไป

จากกรุงสยาม

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสัตว์ทีต่ราข้ึนในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวโดยมากแล้วมีวัตถุประสงค์อยู่ที่การปกป้องประชาชนและเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นหลัก	 อย่าง	 “พระราชบัญญัติส�าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ	

รัตนโกสินทร์ศก	๑๑๙”	หรือ	“พระราชบัญญัติระงับโรคระบาด”	อย่างไรก็ตามในพ.ศ.

๒๔๔๕	 รัฐบาลสยามได้เสนอร่าง	 “พระราชบัญญัติส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์	

ซ่ึงบรรทกุลงก�าป่ันไปจากกรงุสยาม”	(NA.	R.5.18.4/3)	นับเปน็ครัง้แรกทีร่ฐับาลสยาม

ได้เริ่มออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์เป็นส�าคัญ

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๔๕	พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ	กรมพระนเรศรว์รฤทธิ	์เสนาบดกีระทรวง

นครบาลทรงเสนอร่างข้อบังคับส�าหรับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์พาหนะอย่าง

โคและกระบือที่จะส่งออกไปยังสิงคโปร์ซ่ึงต้องบรรทุกไปทางเรือ	 (NA.	 R.5.18.4/3)	

แม้ว่าสัตว์เหล่าน้ีจะถูกน�าไปบริโภคหรือใช้แรงงาน	 แต่ก็ต้องใส่ใจว่าการขนส่ง



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕16

สัตว์ทางเรือใช้เวลานานในการเดินทางจะต้องไม่เป็นการทรมานสัตว์จนตายระหว่าง

การเดินทาง	 ซ่ึงข้อบังคับฉบับน้ีมีจุดเริ่มต้นมาจากรัฐบาลอาณานิคมช่องแคบ	

(Straits	 Settlement)
๕
	 ต้องการที่จะออกข้อบังคับส�าหรับการขนส่งสัตว์จากกรุงเทพ

มายังสิงคโปร์	เนื่องจากแต่เดิมนั้นการขนส่งสัตว์ทางทะเลไม่มีการค�านึงถึงสวัสดิภาพ

สัตว์	 โดยเฉพาะหลาย	 ๆ	 ครั้งที่มีการขนส่งวัวทางทะเลมักจะบรรทุกวัวจนเต็มล�าเรือ

แล้วใช้โซ่ผูกเขาวัวไว้กบัดาดฟา้เรอื	เมื่อเรอืถกูคลื่นซัดแรงวัวกจ็ะตกใจดิน้จนเขาทีถ่กูโซ่

ผูกไว้กับดาดฟ้าเรือนั้นหลุดออกมา	(NA.	R.5.18.4/3)	ด้วยเหตุนี้ทางสิงคโปร์จึงได้ขอ

ให้รัฐบาลสยามช่วยออกข้อบังคับเช่นเดียวกับทางรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อดูแลสวัสดิภาพ

ของสัตว์ที่จะต้องถูกขนส่งลงเรือมายังสิงคโปร์	(NA.	R.5.18.4/3)

	 อย่างไรก็ตามการจะออกกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้และมีบทลงโทษต่อ

ชาวต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 จ�าเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากอุปทูตของชาติ

น้ัน	 ๆ	 เสียก่อน	 ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นผลพวงจากสนธิสัญญาเบาว์ริงที่สยามท�ากับอังกฤษใน

พ.ศ.	๒๓๙๘	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซ่ึงเน้ือหาส�าคญัตอนหน่ึง

ของสนธิสัญญาเบาว์ริงคือ	 ชาวอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษจะอยู่ภายใต้กฎหมาย

ของอังกฤษ	(Wyatt,	2013,	p.	313)	และในเวลาต่อมาชาติตะวันตกชาติอื่น	ๆ	ได้ท�า

สนธิสัญญาในลักษณะเดียวกับสนธิสัญญาเบาว์ริง	 ท�าให้รัฐบาลสยามสูญเสียอ�านาจ

อธิปไตยในการใช้กฎหมายของสยามควบคุมชาวต่างชาติ	ดังนั้นร่าง	“พระราชบัญญัติ

ส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์	ซึ่งบรรทุกลงก�าปั่นไปจากกรุงสยาม”	ที่รัฐบาลสยาม

ก�าลังจะตราขึน้จึงจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งให	้นายดบับลิว	เจ.	อาเชอร	์(W.J.	Archer)	ทตูอังกฤษ

ประจ�าสยามและ	ดร.ฟอน	เดอร์	เฮย์เด	(Dr.	Von	der	Heyde)	ทูตเยอรมนีประจ�า

สยามซ่ึงเป็นสองชาตทิีจ่ะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายฉบับน้ีเหน็ชอบเสียกอ่น	

ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงได้ส่งร่างกฎหมายฉบับน้ี ไปให้ทางอุปทูตอังกฤษและเยอรมนี	

(NA.	R.5.18.4/3)

 
๕
	 รัฐบาลอาณานิคมช่องแคบ	 (Straits	 Settlement)	 เป็นรัฐอาณานิคมของอังกฤษซ่ึง

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณปีนัง	(Penang)	เแมนจุง	(Manjung)	มะละกา	(Malacca)	ในประเทศมาเลเซีย	

และประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน	 โดยรัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั้งผู้ส�าเร็จราชการมาปกครองอาณานิคม

ช่องแคบ	 ผู้ส�าเร็จราชการคนแรกคือ	 โรเบิร์ต	 ฟูลเลอร์ตัน	 (Robert	 Fullerton)	 โดยมีเมืองหลวง

อยู่ที่สิงคโปร์
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	 ร่าง	 “ข้อบังคับส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์ซ่ึงบรรทุกลงก�าป่ันไปจาก

กรุงสยาม”	 มีสาระส�าคัญคือการให้ความส�าคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างการขนส่ง

ว่าจะต้องไม่เป็นการทรมานสัตว์	 เช่น	 คอกขังสัตว์ในเรือน้ันต้องมีความแข็งแรงพอที่

จะรับน�้าหนักของสัตว์ในเวลาที่มีคลื่นกระแทกตัวเรือและก�าหนดให้คอกหน่ึงบรรจุวัว

ได้เพียงสี่ตัวเท่านั้น	อีกทั้งยังห้ามล่ามวัวที่เขาและจมูก	หรือการที่จะตระเตรียมน�้าจืด

และหญ้าส�าหรับสัตว์ให้เพียงพอ	โดยก�าหนดว่าจะต้องมีปริมาณหญ้าให้สัตว์ได้บริโภค

วันละหน่ึงครั้ง	 ส่วนน�้าต้องมีปริมาณให้บริโภควันละสองครั้ง	 รวมไปถึงต้องมีผ้าใบ

บังแดดให้แก่สัตว์	(NA.	R.5.18.4/3)

	 นอกจากน้ียังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ข้ึนและลงเรือที่ยังห้ามไม่

ให้ ใช้วิธีการผูกเชือกกับเขาสัตว์เพื่อชักลอกขึ้นหรือลงเรือเด็ดขาด	 และต้องอนุญาต

ให้แพทย์ขึ้นตรวจสอบเรือเพื่อดูว่าเรือล�านั้น	ๆ	ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือไม่	ส�าหรับ

ผู้บังคับการเรือหรือลูกเรือที่ฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะมีโทษปรับในแต่ละคดีไม่เกิน	

๑๐๐	บาท	หรืออาจถูกยึดใบอนุญาตเดินเรือเป็นเวลา	๓	เดือน	แต่หากผู้กระท�าผิดเป็น

เจ้าของสัตว์ก็จะมีโทษปรับคดีละไม่เกิน	 ๕๐	 บาท	 หรืออาจงดไม่ออกหนังสืออนุญาต

ส�าหรับบรรทุกสัตว์ลงเรือเป็นเวลา	๓	เดือน	(NA.	R.5.18.4/3)

ปัญหาระหว่างรัฐบาลสยามกับเยอรมนี

	 ส่ิงหน่ึงที่รัฐบาลสยามเป็นกังวลอย่างมากในการออกกฎหมายฉบับน้ีก็คือ

การที่กฎหมายฉบับน้ีจะต้องบังคับใช้กับชาวต่างชาติ	 เพราะการขนส่งสัตว์ไปยัง

ต่างประเทศเป็นธุรกิจที่อยู่ในมือของชาวต่างชาติ	 โดยที่คนไทยไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจเหล่าน้ีเท่าใดนัก	 ดังน้ันการที่ข้อกฎหมายเหล่าน้ีจะต้องมีผลบังคับใช้กับชาว

ตา่งชาต	ิท�าใหศ้าลไทยไมม่อี�านาจทีจ่ะตดัสินคดเีหล่าน้ีหากมกีารกระท�าผิดตามขอ้บังคบั

ผู้กระท�าผิดทีเ่ป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งขึน้ศาลกงสุลตา่งประเทศตามสนธสัิญญาทีส่ยาม

ท�าไว้กับชาติต่าง	 ๆ	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ดังน้ันพระเจ้า

บรมวงศเ์ธอ	กรมพระนเรศรว์รฤทธิจึ์งมพีระด�ารทิีจ่ะท�าใหก้ฎหมายน้ีสามารถบังคบัใช้

กับชาวต่างชาติได้	 โดยทรงก�าหนดให้เรือที่จะบรรทุกสัตว์ต้องขอหนังสืออนุญาตจาก

รฐับาลสยามเสียกอ่น	หากเป็นในกรณีทีช่าวตา่งชาตกิระท�าผิดกฎข้อบังคบักจ็ะสามารถ

ยึดใบอนุญาตไม่ให้บรรทุกสัตว์	 (NA.	 R.5.18.4/3)	 ซ่ึงการยึดใบอนุญาตน้ี ไม่ขัดต่อ
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ข้อบังคับในสนธิสัญญาเบาว์ริงเพราะมิใช่การลงโทษชาวต่างชาติแต่อย่างใด

	 ร่างข้อบังคับส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์	 ซ่ึงบรรทุกลงก�าปั่นไปจาก

กรุงสยามที่ถูกเสนอให้ทางอุปทูตอังกฤษและเยอรมนีประจ�าสยามน้ัน	 ส�าหรับทาง

อังกฤษแล้วอุปทตูอังกฤษไมม่ข้ีอโตแ้ยง้ในข้อบงัคบัดงักล่าวตามทีร่ฐับาลสยามเสนอมา

เนื่องจากขอ้บังคบัส่วนใหญท่ีป่ระกาศมาเปน็การบงัคบัใช้ในส่วนของเรอืทีบ่รรทกุสัตว์

มากกว่าตัวพ่อค้าสัตว์	ซึ่งชาวอังกฤษส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ในฐานะพ่อค้าสัตว์	

ต่างจากกรณีของเยอรมนี	 เนื่องจากเรือบรรทุกสัตว์ออกจากสยามโดยมากแล้วเป็น

เรือของเยอรมนี	 ดังนั้นทูตอังกฤษจึงให้รัฐบาลสยามไปปรึกษาหารือกับทูตเยอรมนีให้

เรียบร้อยเสียก่อน	หากทูตเยอรมนียินยอมที่จะท�าตามข้อบังคับฉบับนี้ทางอังกฤษเอง

ก็จะยินยอมเช่นกัน	(NA.	R.5.18.4/3)	ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสยามจึงส่งร่างข้อบังคับไปให้

กับทูตเยอรมนี	 และก็เป็นอย่างที่รัฐบาลสยามได้คาดการณ์ไว้	คือทูตเยอรมนีไม่พอใจ

ต่อร่างข้อบังคับฉบับนี้สักเท่าใด	เพราะหากกฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศใช้ฝ่ายเยอรมนี

จะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ	 และเสียผลประโยชน์มากที่สุด	 ท�าให้อุปทูตเยอรมนียัง

ไม่ยอมรับร่างข้อบังคับดังกล่าวในทันที	 และต้ังคณะกรรมการของเยอรมนีข้ึนเพื่อ

พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้	(NA.	R.5.18.4/3)

	 สาเหตุประการหน่ึงที่ท�าให้รัฐบาลเยอรมนียังไม่ยอมรับกฎหมายฉบับน้ี

เนื่องจากว่า	กอ่นหน้าน้ีรฐับาลสิงคโปร์ไดร้า่งกฎหมายทีม่ลัีกษณะใกล้เคยีงกบัรา่งของ

รัฐบาลสยาม	 ซ่ึงร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกรัฐบาลหลายชาติคัดค้านเป็นอย่างมาก

เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับใช้อย่างทั่วถึง	 และมีแนวโน้มที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่

คนอังกฤษ	 ด้วยเหตุว่ากฎหมายที่รัฐบาลสิงคโปร์ร่างขึ้นนั้นให้รัฐบาลสิงคโปร์มีอ�านาจ

ที่จะอนุญาตให้เรือล�าใดก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี	 รวมทั้งข้อบังคับอื่น	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายน้ีซ่ึงอาจจะตราข้ึนในภายหลัง	 นอกจากน้ีรัฐบาลสิงคโปร์ยังมี

สิทธอินุญาตใหเ้รอืของอังกฤษบรรทกุสัตว์ไดม้ากกว่าเรอืล�าอื่น	ๆ 	ดว้ยเหตน้ีุกงสุลชาติ

ตา่ง	ๆ 	ซ่ึงประจ�าอยูท่ีสิ่งคโปรจึ์งพรอ้มใจกนัคดัคา้นกฎหมายทีร่ฐับาลสิงคโปรร์า่งขึน้มา	

ผลคือรัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่สามารถประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ี ได	้ ขณะที่รัฐบาลสยาม

ก�าลังมีความพยายามที่จะออกกฎหมายในลักษณะเดียวกับของรัฐบาลสิงคโปร์	 ท�าให้

กงสุลเยอรมนีขอน�าร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไปพิจารณาเสียก่อน	(NA.	R.5.18.4/3)
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	 เมื่อทูตเยอรมนีตรวจสอบร่างกฎหมายที่รัฐบาลสยามส่งให้แล้วก็ได้เข้าพบ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์	 เยอรมนีแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่าง

กฎหมายฉบับดังกล่าว	 ด้วยเหตุผลว่าข้อบังคับหลาย	 ๆ	 ข้อขัดต่อกฎหมาย	 และผล

ประโยชน์ของประเทศเยอรมนี	 (NA.	 R.5.18.4/3)	 โดยทูตเยอรมนีได้ช้ีแจ้งว่าการที่

รัฐบาลสยามจะบังคับให้เรือของเยอรมนีจดทะเบียนกับรัฐบาลสยามน้ันกระท�าไม่ได้

เพราะเท่ากับว่าเรือของเยอรมนีจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายสยาม	รวมทั้ง

การที่แพทย์สยามก็ไม่มีอ�านาจที่จะสั่งให้กักลูกเรือและเรือของเยอรมนี

	 ส่วนกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสัตว์น้ันทตูเยอรมนีไดอ้ธบิายใหเ้หน็ว่าการทีร่ฐับาล

สยามส่ังให้ฆ่าสัตว์ก่อนที่จะทิ้งลงทะเลน้ัน	 บางครั้งคลื่นก็แรงเกินกว่าที่จะฆ่าสัตว์ได้

จึงจ�าเป็นที่จะต้องทิ้งสัตว์ลงทะเลทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่	 นอกจากน้ีเยอรมนียังไม่ยอม

ให้สยามลงโทษปรับเรือและคนเยอรมนี	 รวมถึงไม่ยอมให้สยามยึดใบอนุญาตบรรทุก

สัตว์	ซ่ึงโดยรวมแล้วทตูเยอรมนีปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัรา่งกฎหมายทีร่ฐับาลสยามไดเ้สนอ

ในทกุขอ้	จนเปน็เหตใุหพ้ระเจ้าบรมวงศเ์ธอ	กรมพระนเรศรว์รฤทธิต์อ้งถามทตูเยอรมนี

ว่า	 จะให้ทางรัฐบาลสยามท�าอย่างไรในเมื่อทางเยอรมนีไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย

ฉบับน้ีเกือบทุกข้อ	 ซ่ึงทูตเยอรมนีได้เสนอให้รัฐบาลสยามควรเอากฎหมายที่รัฐบาล

สิงคโปร์ไดร้า่งขึน้มาใช้	แต่ใหย้กเว้นบางขอ้	เช่น	การบงัคบัใหค้นเล้ียงสัตว์ตอ้งมสีถานะ

เป็นลูกเรือ	(NA.	R.5.18.4/3)

	 ทูตเยอรมนีช้ีแจงแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศร์วรฤทธ์ิเพิ่มเติมว่า	

โดยแท้จริงแล้วบริษัทนอร์ธเยอรมันลอยด์	 (North	 German	 Lloyd)
๖
	 ได้ด�าเนินการ

ป้องกนัการทารณุกรรมในสัตว์ทีบ่รษัิทตอ้งบรรทกุลงเรอือยูแ่ล้ว	ดว้ยเหตน้ีุรา่งกฎหมาย

ทีจ่ะตราข้ันน้ันหากมกีารบังคบัใช้ข้ึนมาทางบรษัิทกค็งจะท�าตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย

ฉบับดงักล่าวไดอ้ยา่งครบถว้น	โดยทตูเยอรมนีรบัปากว่าจะส่งส�าเนาความเหน็เกีย่วกบั

 
๖
	 บริษัทบริษัทนอร์ธเยอรมันลอยด์	หรือชื่อภาษาเยอรมันคือ	“นอร์ดดอยส์เชอร์	ลอยด์”

(Norddeutscher	Lloyd)	เป็นบรษิทัเดนิเรอืของประเทศเยอรมนี	ซ่ึงก่อตัง้โดยแฮรมนั	ไฮน์รชิ	ไมเออร์	

(Hermann	Henrich	Meier)	และ	เอดูอาร์ด	ครืซมัน	(Eduard	Crüsemann)	โดยบริษัทเริ่มด�าเนิน
กจิการในวันที	่๒๐	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	๑๘๕๗	โดยในค.ศ.	๑๙๗๐	บรษัิทนอร์ดเยอรมนัลอยด์ได้รวมเข้ากบั

บริษัทฮัมบูร์ก	–	อเมริกัน	ไลน์	(Hamburg	America	Line)	เป็นบริษัทฮาพาก	ลอยด์	(Hapag-Lloyd)
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ร่างกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมที่ออกโดยรัฐบาลสิงคโปร์ไปยังรัฐบาลเยอรมนี

ให้แก่รัฐบาลสยาม	 เพื่อให้รัฐบาลสยามแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปในท�านองเดียวกับ

กฎหมายของรัฐบาลสิงคโปร์	(NA.	R.5.18.4/3)

	 การทีเ่ยอรมนีไมย่อมใหร้ฐับาลสยามบังคบัใช้กฎหมายป้องกนัการทารณุกรรม

ตอ่สตัว์กบัเรอืเยอรมนี	ท�าใหร้ฐับาลสยามเหลือทางเลือกเดยีว	คอืการบังคบัใช้กฎหมายน้ี

ตอ่พอ่คา้สัตว์ซ่ึงส่วนใหญแ่ล้วเปน็ชาวอังกฤษ	อยา่งไรกต็ามรฐับาลสยามตระหนักดว่ีา

หากรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายน้ีกับพ่อค้าอังกฤษโดยที่ความผิดไม่ได้เกิดจากทางพ่อค้า

น้ันทางรัฐบาลอังกฤษจะต้องไม่ยินยอมอย่างแน่นอน	 รัฐบาลไทยจึงได้ส่งนายแพทย์

ฮิวจ์	แคมเบลล์	ไฮเอต	(Dr.	Hugh	Cambell	Highet)	เจ้ากรมกองแพทย์สุขาภิบาล	

กระทรวงสาธารณสุข	 ไปเจรจาหารือกับทูตอังกฤษในกรณีที่รัฐบาลสยามจะห้ามไม่ให้

เรือเยอรมนีที่ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับบรรทุกสัตว์ของพ่อค้าอังกฤษน้ันทางทูตอังกฤษ

จะยินยอมหรือไม่	 ซ่ึงทางทูตอังกฤษยืนกรานที่จะคัดค้านข้อก�าหนดดังกล่าวเพราะ

เห็นว่าพ่อค้าอังกฤษไม่ได้ท�าผิดแต่อย่างใด	 ทูตอังกฤษยืนยันว่าอังกฤษจะยินยอมใน

ข้อกฎหมายที่เยอรมนียินยอมเท่านั้น	(NA.	R.5.18.4/3)

	 ในเวลาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ทรงได้รับหนังสือ

จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ	เสนาบดีกระทรวงการ

ต่างประเทศ	 เกี่ยวกับนโยบายของเยอรมนีต่อข้อบังคับเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ที่

รัฐบาลสยามได้ร่างขึ้น	 ซ่ึงทางรัฐบาลเยอรมนีช้ีแจ้งว่า	 บริษัทนอร์ธเยอรมันลอยด์ได้

ออกค�าสั่งพิเศษในวันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.๒๔๔๖	แก่ผู้บังคับการเรือทุกคนของบริษัทที่

เดนิเรอือยู่ในทวีปเอเชียใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการส่งสัตว์พาหนะทางทะเลของ

รัฐบาลสิงคโปร์	(NA.	R.5.18.4/4)	หากมีการร้องเรียนว่าผู้บังคับการเรือคนใดละเมิด

ข้อบังคับทางบริษัทจะด�าเนินการไล่ผู้บังคับการเรือออกจากต�าแหน่ง	 โดยทางบริษัท

นอร์ธเยอรมันลอยด์	สาขาฮ่องกง	จะท�าหน้าที่ตรวจตราให้เรือทุกล�าของบริษัทปฏิบัติ

ตามกฎอย่างเคร่งครัด	(NA.	R.5.18.4/4)	ซึ่งทูตเยอรมนีได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเยอรมนี

ได้ท�าตามข้อบังคับเรื่องการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แล้ว	 รัฐบาลสยามเองก็เห็น

ว่ากฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ของรัฐบาลสิงคโปร์น้ันเหมือนกับร่าง

“พระราชบัญญตัสิ�าหรบัปอ้งกนัการทรกรรมสัตว์	ซ่ึงบรรทกุลงก�าปัน่ไปจากกรงุสยาม”	

อยู่แล้ว	อีกทั้งการลงโทษผู้กระท�าผิดกฎหมายก็จะต้องไปพิจารณา	ณ	เมืองปลายทาง
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ที่สัตว์ไปถึง	 เพราะการจะกระท�าผิดตามข้อบังคับต่าง	 ๆ	 น้ีโดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น

หลังจากที่ออกจากสยามไปแล้ว	 ด้วยเหตุน้ีเองพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศร์

วรฤทธิ์มีพระวินิจฉัยว่ารัฐบาลสยามจึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องออกกฎหมาย

“พระราชบัญญตัสิ�าหรบัปอ้งกนัการทรกรรมสัตว์	ซ่ึงบรรทกุลงก�าปัน่ไปจากกรงุสยาม”	

อีกต่อไป	(NA.	R.5.18.4/4)	

	 แม้ว่าสยามไม่สามารถตรา	 “พระราชบัญญัติส�าหรับป้องกันการกรรมสัตว์	

ซ่ึงบรรทกุลงก�าปัน่ไปจากกรงุสยาม”	ขึน้เนื่องจากชาตมิหาอ�านาจอยา่งเยอรมนีไมเ่หน็

ดว้ย	อยา่งไรกต็ามกฎหมายฉบบัดงักล่าวกท็�าใหเ้หน็ว่าสยามในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้เพียงแต่เดินตามความรู้ด้านสัตวแพทย์ของตะวันตก

เท่านั้น	แต่นโยบายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในตะวันตกก็เป็นสิ่งที่สยาม

ใส่ใจว่าจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานระเบียบโลกที่ถูกวางขึ้นมา	แต่อีกด้าน

ก็จะเห็นว่าสนธิสัญญาเบาว์ริงมีผลอย่างชัดเจนต่อนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีความ

เกี่ยวข้องกับชาติมหาอ�านาจตะวันตกได้ท�าสนธิสัญญาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

สนธิสัญญาเบาว์ริง	 ท�าให้สยามไม่มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายใด	 ๆ	 กับชาติเหล่าน้ี	

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสยามจึงไม่ได้ตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

สรุปและอภิปรายผล

	 ขณะที่การค้าข้าวของสยามก�าลังเจริญเติบโตหลังการลงนามในสนธิสัญญา

เบาว์ริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แต่ในทางตรงกันข้ามสยาม

กบัใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรและการปศสัุตว์น้อยมาก	การเพิม่

ผลผลิตทางการเกษตรของสยามกระท�าโดยการขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกดว้ยการขดุคลอง

ตา่ง	ๆ 	บรเิวณทีร่าบลุ่มภาคกลาง	แตท่ว่าการขดุคลองเหล่าน้ีตอ้งใช้งบประมาณจ�านวน

มาก	 และไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตตกต�่าได้ทั้งหมด	 เพราะตราบใดที่ปศุสัตว์

ซ่ึงใช้ในการเกษตรยังล้มตายเป็นจ�านวนมากจากการติดโรคระบาดในสัตว์ก็ยังคงเป็น

ข้อจ�ากัดในการเพิ่มผลิตทางการเกษตร	ด้วยเหตุนี้ความรู้ด้านสัตวแพทย์แบบตะวันตก

จึงถูกน�าเข้ามาเพื่อลดอัตราการตายของปศุสัตว์โดยเฉพาะที่ใช้ ในภาคการเกษตร

	 ความรู้ด้านสัตวแพทย์สมัยใหม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงของการปฏิรูป

ประเทศในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	โดยมจุีดเริม่ตน้จากกองทพั
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ที่จ�าเป็นต้องใช้สัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์พาหนะที่ใช้ ในกองทัพ	 ซ่ึงในเวลา

ต่อมากระทรวงเกษตราธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการเกษตรและปศุสัตว์

ของประเทศก็ไดว่้าจ้างสัตวแพทยช์าวตะวันตกเขา้มารบัราชการ	โดยสัตวแพทยเ์หล่าน้ี

ได้น�าความรู้และวิทยาการจากตะวันตกโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือผ่านการกักกันสัตว์และการใช้วัคซีนป้องกันโรค	 ซ่ึงความรู้ดังกล่าวมีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการลดอัตราการตายของปศุสัตว์ในประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นการลด

การติดเช้ือจากสัตว์สู่คนโดยการออกกฎหมายไม่ให้คนน�าเน้ือสัตว์ที่ติดโรคตายมา

รับประทาน

	 การใช้วัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดูเป็นส่ิงที่ได้ผลเป็นอย่าง

มาก	 และรัฐบาลไทยเองก็พยายามกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมโดย

เฉพาะพืน้ทีก่ารเกษตรบรเิวณลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง	ทว่าในขณะน้ันวัคซีนป้องกนั

โรคยังต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	ด้วยเหตุนี้ใน	พ.ศ.	๒๔๔๙	รัฐบาลจึงมีโครงการ

ก่อตั้งห้องทดลองวัคซีนข้ึนเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	 โดยเฉพาะโรค

แอนแทรกซ์ซ่ึงเป็นโรคระบาดที่มีอยู่อย่างชุกชุมในประเทศ	 แม้จะต้องใช้เวลากว่า

สองปีกว่าที่จะผลิตวัคซีนชุดแรกออกมาได้	 แต่สุดท้ายแล้วห้องผลิตวัคซีนดังกล่าว

ก็มีส่วนส�าคัญในการควบคุมโรคแอนแทรกซ์ในประเทศได้เป็นผลส�าเร็จ

	 ไมเ่พยีงความรูด้า้นสัตวแพทยเ์ทา่น้ัน	รฐับาลยงัไดร้บัอิทธพิลจากตะวันตกใน

เรื่องสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย	 จึงพยายามที่จะตรากฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

ทีถ่กูขนส่งไปยงัตา่งประเทศ	อยา่งไรกต็ามกฎหมายดงักล่าวดจูะสรา้งความเดอืดรอ้น

ให้แก่ชาติมหาอ�านาจอย่างอังกฤษและเยอรมนี	 ด้วยเหตุน้ีกฎหมายฉบับน้ีจึงไม่ถูก

บงัคบัใช้	อยา่งไรกต็ามความพยายามตรากฎหมายฉบบัน้ีกท็�าใหเ้หน็ว่ารฐับาลสยามเอง

พยายามน�าตัวเองไปอยูู่่บนมาตรฐานของโลกตะวันตก

	 ความรู้ด้านสัตวแพทย์ที่น�าเข้ามาจากตะวันตกได้เปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของ

ชนช้ันน�าและประชาชนสยามต่อการจัดการและดูแลปศุสัตว์ของตนเอง	 การเล้ียง

ปศุสัตว์แบบตามมีตามเกิดถูกแทนที่ด้วยความรู้และเทคโนโลยีของตะวันตก	 แน่นอน

ว่าเรื่องน้ีมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของภาคการเกษตรและเศรษฐกิจ

ของประเทศในเวลาต่อมา
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