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บทนํา  

 
แนวรวมเพ่ือการควบคุมสัตวเลี้ยงระหวางประเทศ 
(International Companion Animal 
Management Coalition - ICAM)  ประกอบดวย
ตัวแท นจากสมาคมพิทักษสั ตว โลก  (World 
Society for the Protection of Animals - 
WSPA) สมาคมเพ่ือมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
(the Humane Society International – HIS) 
กองทุนระหวางประเทศเพ่ือสวัสดิภาพสัตว (the 
International Fund for Animal Welfare-
IFAW)  ราชสมาคมปองกันการทารุณสัตว ฝาย
งานตางประเทศ (the international arm of the 
Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals – RSPCA international) สมาพันธ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ ส วั ส ดิ ภ า พ สั ต ว  (the 
Universities Federation for Animal Welfare-
UFAW)  สมาคมสัตวแพทยสัดวเลี้ยงโลก (World 
Small Animal Veterinary Association – 
WSAVA)  และ องคกรเพ่ือการควบคุมโรคพิษสุนัข
บา (Alliances for rabies control –ARC) 
 
แนวรวมดังกลาวรวมตัวกันข้ึนเพื่อวัตถุประสงคหลาย
ประการ อันไดแก การแบงปนขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวเพื่อประชากรสัตวภายใตแนวคิดที่จะ
ประสานความรวมมือและปรับปรุงคําแนะนําและแนวทาง
ปฏิบัติขององคกรที่เปนสมาชิกทุกๆ องคกรเห็นพองวา
ความพยายามในการปรับปรุงความเขาใจรวมกันผาน
ความรวมมือน้ันเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง  หนาที่ของเราคือ
การเปนองคกรที่ใหความชวยเหลือดานเงินทุนและ
คําปรึกษาเพื่อรับประกันวาเรากําลังเสนอแนวทางที่ดี
ที่สุดซ่ึงอางอิงจากขอมูลและแนวคิดลาสุดที่มีอยูใหแก
องคกรดานการควบคุมประชากรสุนัขที่เกี่ยวของ  เรายัง
เชื่อม่ันวา เราจะตองมีความโปรงใสและเสนอความคิด
และปรัชญาของเราอยางเปนรูปธรรมในทุกๆ โอกาสที่
เปนไปได และน่ันเปนเหตุผลที่ทําให มีการจัดทํา
เอกสารน้ีข้ึนเพื่อเปนตัวแทนความเห็น ณ ขณะที่จัดทํา
เอกสารของเราโดยอางอิงจากความรูที่ไดสั่งสมมา
จนถึงปจจุบัน  เราสังเกตพบการขาดแคลนขอมูลใน
ดานน้ีอยางชัดเจน และจะพยายามสนับสนุนใหมีการ
รวบรวมขอมูลใหมๆ และแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาว 
ตลอดจนนําไปรวมกับการประเมินผลและคูมือของเรา
ตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
บุคคลที่จําเปนตองใชคูมือนี้ 
คูมือนี้จัดทําขึ้นสําหรับหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน 
(NGO) ที่มีสวนเกี่ยวของกับการควบคุมประชากรสุนัข 
 
แนวรวม ICAM  เชื่อวาความรับผิดชอบในการควบคุม
ประชากรสุนัขตกเปนของภาครัฐหรือองคกรบริหารสวน
ทองถิ่น  องคกรเอกชนที่ดูแลดานสวัสดิภาพสัตวไมควร
ไดรับการสนับสนุนหรือแสวงหาหรือรับเอาความรับผิดชอบ
ในการควบคุมประชากรสุนัขของภาครัฐ เกินกวาขอบเขต
ของขอตกลงที่ไดทําเปนสัญญาไวและภายใตเงินทุนและ
ทรัพยากรตามสมควร อยางไรก็ตามองคกรเอกชนที่ดูแล
สวัสดิภาพสัตวมีบทบาทที่สําคัญในการเปนผูนําและผูให
การสนับสนุนการดําเนินการของภาครัฐ  ดังนั้นองคกร
เอกชนจะตองเขาใจรายละเอียดของวิธีการดังกลาวอยาง
ลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถกําหนดเปาหมายในการสนับสนุน
เพื่อผลักดันใหการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางเกิดประโยชน
สูงสุด 
 
เปาหมาย 
ในฐานะผูสนับสนุนการยกระดับสวัสดิภาพสัตว  แนวรวม 
ICAM เชื่อมั่นวาหากมีการพิจารณาวาจําเปนตองมีการ
ควบคุมประชากร การดําเนินการดังกลาวจะตองลุลวงไป
โดยยึดหลักมนุษยธรรมและนําไปสูการยกระดับสวัสดิภาพ
ของประชากรสุนัขโดยรวมในทายที่สุด  ในฐานะองคกร
เอกชน เรายังเชื่อมั่นวาสิ่งสําคัญคือการควบคุมประชากร
สุนัขจะตองสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพภายใตเงื่อนไข
ของขอจํากัดดานทรัพยากรและความรับผิดชอบของเราที่มี
ตอผูบริจาค 
 
เปาหมายของคูมือนี้คือการใหแนวทางการประเมินความ
จําเปนในการควบคุมประชากรสุนัขและวิธีการพิจารณา
แนวทางในการควบคุมประชากรสุนัขตามหลักมนุษยธรรม
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางทรัพยากรสุงสุด1 
 
เราตระหนักดีวา สถานะ องคประกอบและขนาดของ
ประชากรสุนัขมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศและ
แมแตภายในประเทศเอง ดังนั้นจึงไมมีมาตรการแทรกแซง
สํ า เ ร็ จ รูป เพี ยง วิธี การ เ ดียวที่ ส ามารถใช ได กับทุ ก
สถานการณ   ดังนั้ น  เ ราสนับสนุนใหมีการประเมิน
สถานการณในเบ้ืองตนและพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของที่
เปนไปไดทั้งหมดกอนพิจารณาออกแบบแผนงาน  แนวคิด
เดียวที่สามารถประยุกตใชไดกับทุกสถานการณคือการ
พิจารณาถึงความจําเปนของโครงการที่ครอบคลุมที่มี
เปาหมายที่สาเหตุของปญหา (ประชากรสุนัขเรรอน) ไมใช
แคเพียงการบําบัดอาการเปนคราวๆ ไปเทานั้น 
1แมจะอยูในรูปแบบหรอืใชตัวอยางลาสุดที่แตกตางกัน คูมือนี้

อางอิงแนวคิดรวมกับคูมือการควบคุมประชากรสุนัขของ 
WHO/WSPA (1990) อยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
เกี่ยวกับการประเมินเบ้ืองตน 
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บทนํา 
 
องคกรสมาชิกแนวรวม ICAM ทุกองคกรมี
วัตถุประสงคและภารกิจหลักรวมกันคือการมุงไปท่ี
การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว  การควบคุมประชากร
สุนัขเปนเงื่อนไขหลักสําหรับเราทุกคนเมื่อพิจารณา
จากปจจัยดานสวัสดิภาพท่ีเก่ียวของ 
 
สุนัขเรรอนอาจพบกับปญหาดานสวัสดิภาพตางๆ 
อาทิ 

� ภาวะขาดสารอาหาร 
� โรค 
� การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทางการ

จราจร 
� การบาดเจ็บเนื่องจากการตอสู 
� การถูกทารุณกรรม 

 
ความพยายามท่ีจะควบคุมประชากรสุนัขยังมี
ความสําคัญตอปญหาดานสวัสดิภาพของสัตว อาทิ 

� วิธีการกําจัดท่ีขาดมนุษยธรรม เชน การใช
สตริกนิน  การใชไฟฟา และการกดน้ํา 

� วิธีการจับท่ีโหดราย 
� สถานท่ีพักท่ีขาดแคลนอุปกรณและการ

บริหารจัดการ 
 
ประชากรสุนัขอาจแบงตามประเภทของเจาของได
ดังนี้ 

� ประชากรสุนัขท่ีมีเจาของแตถูกจํากัดการ
การออกนอกเคหสถาน 

� ประชากรสุนัขท่ีมีเจาของแตไดรับอนุญาต
ใหออกมาเรรอน 

� ประชากรสุนัขท่ีไมมีเจาของ 
 

 
 
สุนัขท่ีมีเจาของซึ่งออกมาเรรอนในประเทศโปรตุเกส 
 
 
 

 
ยังมีประเด็นดานสวัสดิภาพสําหรับสุนัขท่ีถูกจํากัด
การออกนอกเคหสถานและสุนัขท่ีไดรับอนุญาตให
ออกมาเรรอน อยางไรก็ตาม สําหรับวัตถุประสงคของ
คูมือนี้  นิยามของวัตถุประสงคของการควบคุม
ประชากรสุนัข คือ 
 
“การควบคุมประชากรสุนัขเรรอนและความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้น รวมถึงการลดขนาดประชากรหาก
พิจารณาวาจําเปน” 
 
ในบางกรณี ไมวาการลดขนาดประชากรสุนัขเรรอน
จะถูกพิจารณาวาเปนส่ิงจําเปนหรือไมก็ตาม  ในแต
ละกรณ อาจมีคนบางกลุมยอมใหมีสุนัขเรรอนขณะท่ี
บางกลุมไมเห็นดวย  ยกตัวอยางเชน สมาชิกของ
องคกรภาครัฐและเอกชนบางรายมีความกังวลเรื่อง
ปญหาดานสาธารณสุขและความปลอดภัยเก่ียวกับ
ประชากรสุนัขเรรอน อาทิ 

� การแพรโรคสูมนุษย (โรคสัตวสูคน) และ
สัตวอ่ืน 

� การบาดเจ็บและความหวาดกลัวเนื่องจาก
พฤติกรรมท่ีกาวราว 

� การสรางความรบกวนเนื่องจากเสียงและ
ความสกปรก 

� การออกลาสัตวปศุสัตว 
� สาเหตุของอุบัติเหตุทางจราจร 

 
ในทางกลับกัน ในบางประเทศ สุนัขเรรอนอาจเปน
สัตวเล้ียงราคาแพงท่ีมีเจาของซึ่งทางการอนุญาตให
ออกมาเรรอนโดยไมถูกจํากัดการออกนอกเคหสถาน   
การลดจํานวนสมาชิกของสุนัขเรรอนนี้อาจไมจําเปน
หรือไมเปนท่ีตองการ แตการสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญในการปรับปรุงสวัสดิภาพและสุขภาพ
ของประชากรสุนัข รวมถึงการลดความเส่ียงในการ
แพรโรคสูคนยังเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีประโยชน 
 
สุนัขเรรอนอาจเปนไดท้ังสุนัขท่ีมีหรือไมมีเจาของ  
เจาของสุนัขมีหนาท่ีรับผิดชอบมิใหสมาชิกอ่ืนใน
ชุมชนมองวาสุนัขเปนตัวสรางปญหา  คูมือนี้ไดเสนอ
ทางเลือกในการควบคุมสําหรับสุนัขท้ังสองประเภท 
(ท้ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ) 
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คําศัพทเฉพาะ 
 
จากมุมมองของการควบคุมประชากร  เราคิดวา
อันดับแรก ควรมีการจําแนกสุนัขตามพฤติกรรมหรือ
ถิ่นท่ีอยู (หรือสถานท่ีท่ีมีการกักบริเวณหรือออกมา
เรรอน) และสถานะของเจาของ  ดังจะแสดงในภาพ 
1 ขางลางนี้  และจะมีการใหนิยามคําตางๆ ท่ีปรากฎ
ในแผนภาพในหัวขอคําจํากัดความตอไป 
 
ภาพ 1:  กลุมยอยของประชากรสุนัขท้ังหมด  
แผนภาพนี้แสดงประชากรสุนัขแบงตามกลุมยอยตงๆ  
โปรดสังเกตวากลุมเหลานี้ไมนิ่งและสุนัขอาจเคล่ือน
ไปมาระหวางกลุมเหลานี้ ตามทิศทางของลูกศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชาวประมงและสุนัขชุมชนในประเทศอินเดีย 
 
 
 

คําจํากัดความ 
สุนัขเรรอน 
สุนัขที่ไมอยูภายใตการควบคุมโดยตรงหรือไมถูกจํากัด
โดยเครื่องกีดขวาง คําวาสุนัขเรรอนมักใชแทนคําวา 
“สุนัขเรรอนอิสระ” หรือ “สุนัขเลี้ยงแบบปลอย” หรือ 
“สุนัขจรจัด” โปรดสังเกตวาคําดังกลาวครอบคลุมไปถึง
สุนัขเรรอนที่มีและไมมีเจาของ และไมไดจําแนกวาสุนัข
น้ัน มี “เจาของ” หรือ “ผูดูแล”  ในหลายประเทศ สุนัข
สวนใหญที่เรียกวา สุนัขเรรอนน้ันมีเจาของ แตไดรับ
อนุญาตใหออกมาเรรอนในที่สาธารณะไดตลอดทั้งวัน
หรือบางเวลาของวัน 
 
สุนัขมีเจาของ 
สําหรับวัตถุประสงคของคูมือน้ี  สุนัขมีเจาของหมายถึง
สุนัขที่มีคนประกาศตัวเปนเจาของหรืออางสิทธิ์ในสุนัข
น้ัน เชน หากมีผูสอบถามเรื่องสุนัข คนดังกลาวจะบอก
วา “น่ีคือสุนัขของฉัน”  ซ่ึงไมจําเปนตองหมายความวา
สุนัขน้ันจะตองเปนสุนัขที่มีเจาของรับผิดชอบเลี้ยงดู   
ความหมายของความเปนเจาของน้ันอาจมีขอบเขต
ตั้งแต เจาของแบบ “หางๆ”  คือมีการใหอาหารอยางไม
สมํ่าเสมอแกสุนัขที่รอนเรเปนอิสระบนถนน ไปจนถึง
สุนัขที่เลี้ยงไวเปนสวนหน่ึงของฟารมเพาะพันธุเชิง
พาณิชย ไปจนถึงสุนัขที่ไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใส ข้ึน
ทะเบียนอยางถูกกฎหมายและถูกกักบริเวณ  ในความ
เปนจริง ปจจัยที่กําหนดความเปนเจาของสุนัขน้ันมี
ความหลากหลายและผันแปรไปตามระดับการจํากัด
ความเคลื่อนไหว การใหปจจัยการดํารงชีพ เชนอาหาร
และที่พักอาศัย และระดับความผูกพัน 
 
สุนัขชุมชน 
ยังมีบางสถานการณืที่มีบุคคลมากกวาหน่ึงคนที่อาง
ความเปนเจาของในสุนัขตัวหน่ึง และลักษณะน้ีเรา
เรียกวาสุนัขชุมชน 
 
เจาของสัตวเลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ 
หลักการขอหน่ึงของสวัสดิภาพสัตวคือเจาของมีหนาที่
ใหการดูแลอยางเพียงพอและเหมาะสมแกสัตวเลี้ยง
ของตนและลูกหลาน  คําวา “หนาที่ ใหการดูแล” 
กําหนดใหเจาของใหปจจัยยังชีพ (เชน อาหาร นํ้า การ
ดูแลสุขภาพ และความสัมพันธทางสังคม) ที่จําเปนแก
สุนัขแตละตัวเพื่อที่จะรักษาสุขภาพและความเปนอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยูของ
สุนัขน้ัน – ทั้งน้ีเราสามารถใชหลักการของ อิสระ 5 
ประการ2  เพื่อเปนแนวทางได  เจาของยังมีหนาที่ลด
ความเสี่ยงที่สุนัขของตนไปทําอันตรายตอสัตวอื่นหรือ
บุคคลทั่วไป ในบางประเทศ หนาที่น้ีถือเปนขอบังคับ
ตามกฎหมาย 
2อิสระจากความหิวและความกระหาย, อิสระจากความไม

สะดวกสบาย,อิสระจากความเจ็บปวด,บาดเจ็บหรือโรคภัย ,อิสระที่
จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ,อิสระจากความกลัวและ
ความเครียด  Farm Animal Welfare Council 
(FAWC):www/fawc.org.uk/freedom.htm 

ประชากรสุนัขท้ังหมด 

ถูกกกับริเวณ/
ควบคุม 

สุนัขมเีจาของ -
หลงทาง 

เรรอน 

สุนัขในฟารมเพาะพันธ/โซอุปทานเชิง

 

 
สุนัขมี

เจาของ 

สุนัขมเีจาของ – 
ถูกทิ้ง 

สุนัขมเีจาของ – 
เรรอน 

สุนัขไมมีเจาของ 
– เรรอนโดย
กําเนิด 

หลงทาง 
รวมตัวกันใหม 

หาบานใหมให 

เจาของรับผิดชอบ 

ถูกทิ้ง 
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โครงสรางเน้ือหา 
คูมือนี้มีโครงสรางดังท่ีอธิบายในภาพ 2 ตอไปนี้ : ภาพรวมกระบวนการ 
 
ภาพ 2 ภาพรวมกระบวนการ 
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ก. การเก็บขอมูลและการประเมินผลเบื้องตน (หนา 07) 
 -  ขนาดของประชากรสุนัขและกลุมยอยของประชากรดังกลาวเปนอยางไร 
 -  สุนัขมาจากแหลงใดและเหตุใดแหลงดังกลาวจึงยังมีอยู 
 -  ปญหาดานสวัสดิภาพที่สุนัขกําลังประสบอยูคืออะไร 
 -   ปญหาที่เกิดจากสุนัขคืออะไร (ที่เกิดจริงหรือที่คาดวาจะเกิด) และมีการดําเนินการอะไรเพื่อควบคุม
ปญหาเหลานี้  ใครเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว  
 -   มีการดําเนินการใดเพื่อควบคุมขนาดของประชากรและดวยเหตุใด  ใครเปนผูรับผิดชอบ 

  -   ใครเปนผูรับผืดชอบ 

ข. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมประชากรสุนัข (หนา 08-11) 
 พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลกระทบตอขนาดประชากร 
 -  ทัศนคติและพฤติกรรมของมนษุย 
 -   ความสามารถในการขยายพันธุของสุนขั 
 -   การเขาถึงปจจัยยังชีพ 
ปจจัยที่จูงใจใหมีการควบคุมสัตว 
- โรคจากสัตวสูคน 
- ประชากรสุนัขเรรอนที่มีในขณะนั้น 

 

ค. องคประกอบของแผนการควบคุมประชากรสุนัขที่ครบวงจร 
-   การศึกษา     -   สถานที่รับเล้ียงและศูนยหาบานใหม 
-   การออกกฎหมาย                   -   การุณยฆาต 
-   การขึ้นทะเบียนและการทําบัตรประจําตัวสุนัข  -   การฉีดวัคซีนและการรักษา 
-   การทําหมันและการคุมกําเนิด   -   การควบคุมการเขาถึงปจจัยยังชีพ 

ง. การออกแบบการแทรกแซง (หนา 17-18) 
-  การออกแบบเพื่อใหไดผลลัพธที่ย่ังยืน  -    การกําหนดดัชนีที่สามารถนําไปใช 
-  เปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรม                                  ประเมินและวัดผลขั้นตอนของแผนแต 
-  การกําหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว        ละขั้นตอน 

จ. การประเมินผล (หนา 19) 
กระบวนการตอเนื่องที่สงผลใหมีการปรับปรุงการนํา
แผนไปปฏิบัติใหดีขึ้น 

จ.  การนําไปปฏิบัติ (หนา 19) 
-  การดําเนินกิจกรรม 
-  การคงมาตรฐานขั้นตํ่าตลอดการ

ดําเนินการ  
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ก. การเก็บรวมรวบขอมูลและการประเมินผลเบื้องตน: ความเชาใจปญหาท่ีเผชิญอยู 
กอนเร่ิมโครงการควบคุมประชากรสุนัข  เราจะตองทําความเขาใจและวัดการเตล่ือนไหวของประชากรสุนัขอยางปราศจากอคติ
เสียกอน  สิ่งนี้จะชวยใหมีการออกแบบโครงการควบคุมประชากรขั้นสุดทายที่ตรงกับลักษณะเฉพาะของประชากรสุนัขในพื้นที่
มากกวาจะใชวิธีการแทรกแซงที่มีรูปแบบสําเร็จรูปซึ่งครอบคลุมสุนัขหรือสถานการณทุกรูปแบบ 

การประเมินประชากรสุนัขในพื้นที่ 
คําถามหลักที่พบระหวางการประเมินไดแก 
1.ขนาดของประชากรสุนัขและกลุมยอยของประชากรดังกลาว

เปนอยางไร  ขอมูลน้ีรวมไปถึงสุนัขทั้งที่มีและไมมีเจาของ , 
ถูกกักบริเวณและเรรอน  และสวนที่มีการซอนทับกัน 

 
2.สุนัขมาจากแหลงใดและเหตุใดแหลงดังกลาวจึงยังมีอยู 

วิธีการควบคุมควรมุงไปที่การลดจํานวนประชากรสุนัขเรรอน
ที่ไมพึงประสงคในอนาคตโดยวางเปาหมายไวที่แหลงปฐม
ภูมิ 

 
3.ปญหาดานสวัสดิภาพที่สุนัขกําลังประสบอยูคืออะไร 
  
4.มีการดําเนินการใดทั้งที่ทําขึ้นอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการเพ่ือควบคุมขนาดของประชากรและดวยเหตุใด   
ก.ศึกษาวาสามารถจัดสรรทรัพยากรใหแกการดําเนินการที่
ไดทําลงไปแลวบาง และเราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมเติม
วิธีการควบคุมใดไดบาง ขอมูลน้ีจะชวยใหเรามั่นใจไดวา
มาตรการแทรกแซงใหมน้ีจะไมขัดแยงกับมาตรการเดิมและ
สามารถแทนที่หรือไปเสริมกับมาตรการเดิมได 
  
ข.ผูที่รับผิดชอบการควบคุมประชากรสุนัขเรรอนคือใคร? 
โดยทั่วไปหนาที่น้ีจะตกเปนของกระทรวงเกษตรฯ (หรือ
กระทรวงสาธารณสุข)  โดยองคกรบริหารสวนทองถิ่นมี
หนาที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมในทองถิ่น   องคกร
เอกชนสามารถใหความชวยเหลือการควบคุมประชากรสุนัข
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจะตองไดรับการสนับสนุนภายใต
การนําของหรือโดยการเปนพันธมิตรกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ  ส่ิงที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือมาตรการใดๆ ที่จะ
ดําเนินการจะตองสอดคลองกับกรอบของกฎหมายของ
ประเทศน้ันๆ 
 
ค.  แรงกดดันจากสาธารณะเปนเคร่ืองมือที่มีพลังและมัก
เปน “เหตุผล” เบื้องหลังความพยายามในการควบคุม
ประชากรฯ  การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของชุมชน
ทองถิ่นและหนวยงานในทองถิ่นเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยให
โครงการมีความย่ังยืน ดุลพินิจในการพิจารณาวาจําเปน
จะตองมีการควบคุมประชากรสุนัขหรือไมขึ้นอยูกับความเห็น
วาสุนัขเรรอนน้ันเปนที่ตองการหรือไม  แตโปรดสังเกตวา
การพิจารณาดังกลาวจะตองรับฟงจากทั้งบุคคลที่เรากําลัง
สอบถามและบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับสุนัข 

 
ในหัวขอคําถามใหญแตละขอจะตองมีหัวขอยอยและเคร่ืองมือ
ที่สามารถใชเพ่ือระบุปญหาได  โปรดดูคําถามในเอกสาร
ผนวก ก  โปรดสังเกตวาหัวขอยอยและเคร่ืองมือที่อธิบายเปน
คําถามอยางกวางๆ ไมตายตัวโดยพยายามที่จะเนนใจความ
หลักที่สําคัญ 
ขั้นตอนน้ีจะตองปรึกษากับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย โดยจัดให
มีตัวแทนจากทุกฝาย ผูที่ไดรับผลกระทบจากประชากรสุนัข   

หากเปนไปได โปรดใชแนวทางของการมีสวนรวม โดยไมได
เพียงแคขอคําปรึกษาจากคนตางๆ แตยังตองนํามุมมองของ
คนเหลาน้ีมาพิจารณาและนําขอมูลที่ไดจากบุคคลดังกลาวมา
ออกแบบและผลักดันการแทรกแซงใหมที่จะเกิดขึ้นตอไป  
เพ่ือสงเสริมใหมี “การเขามามีสวนรวม” ของผูทีเก่ียวของและ
จะชวยใหโครงการประสบความสําเร็จสูงขึ้น 
 
การสรางคณะกรรมการผูมีสวนรวมหลายฝาย 
โดยหลักการแลว เปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ที่จะรวบรวมผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือตั้งขึ้นเปนคณะที่ปรึกษา 
อยางไรก็ตาม หากไมสามารถปฏิบัติได องคกรเอกชนสามารถ
กอตั้งคณะทํางานขึ้นเองและสะทอนผลการประเมินให
หนวยงานที่เก่ียวของทราบ  สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
พัฒนาคณะที่ปรึกษาโปรดดูเอกสารผนวก ข 
 
ตอไปน้ีคือรายชื่อของผูมีสวนเก่ียวของที่เขารวมเปนสวนหน่ึง
ของคณะที่ปรึกษา  คณะที่ปรึกษาจะตองประกอบดวยผูมีสวน
เก่ียวของ* เปนอยางนอย 
 
• ภาครัฐ* - โดยทั่วไปเปนองคกรบริหารสวนทองถิ่น แต

หนวยงานระดับประเทศสามารถมีสวนเก่ียวของทางดาน
นโยบายและกฎหมาย  และจะเปนผูมีสวนเก่ียวของหลัก
หากโครงการน้ันเก่ียวของกับกระทรวงและกรมตางๆ  ไดแก
กระทรวงเกษตร/ กรมปศุสัตว ,กระทรวงสาธารณสุข,
กระทรวงส่ิงแวดลอม, (โดยเฉพาะที่เก่ียวกับหนวยงานดาน
การเก็บขยะ) การทองเที่ยว,การศึกษาและสุขาภิบาล (รัฐ
จะตองเปนตัวแทนของคณะกรรมการ) 

• ประชาคมสัตวแพทย *- หนวยงานระดับประเทศ สมาคมผู
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย กลุมผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวเอกชน และคณะสัตวแพทยของมหาวิทยาลัย 

• ประชาคมองคกรเอกชน*–องคกรระดับทองถิ่น, 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ทาํงานดานสวัสดิภาพ
สัตว สิทธิของสัตว และสาธารณสุข 

• ชุมชนบานพักรับรองสัตว บานอุปถัมภและศูนยหาบานใหม* 
- ทั้งที่ทําโดยรัฐและองคกรบริหารสวนทองถิ่น และองคกรที่
ดําเนินการโดยเอกชนและประชาชน 

• ชุมชนนัก วิชาการที่ มี ประสบการณที่ เ ก่ียวของ  เชน 
พฤติกรรมสัตว สัตวศาสตร สังคมศาสตร นิเวศวิทยา และ
ระบาดวิทยา 

• เจาหนาที่ผูรางกฎหมาย* - ฝายที่รับผิดชอบการรางและ
บังคับใชกฏหมาย 

• นักการศึกษา – ในโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย 
• ส่ือทองถิ่น – ดานการศึกษา, ประชาสัมพันธและการ

สนับสนุนจากทองถิ่น 
• องคกรระหวางประเทศที่มีหนาที่ เ ก่ียวของ – องคการ

อนามัยโลก (WHO) องคการอนามัยสัตวโลก (OIE) และ 
สมาคมสัตวแพทยในประเทศตางๆ 

• ผูนํา/ตัวแทนชุมชนทองถิ่น* 
• ชุมชนทองถิ่น – ทั้งผูที่เปนและไมไดเปนเจาของสุนัข 
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ข. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมประชากรสุนัข : พิจารณาขอบเขตของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสวัสดิภาพของ
ประชากรสุนัขและขนาดและพิจารณาลําดับความสําคัญของปจจัย 
 
หลังเสร็จสิ้นการประเมินเบ้ืองตน เราจะไดรับขอมูลและมุมมองเกี่ยวกับสถานการณในพื้นที่ ขั้นตอนตอไปคือการเรียงลําดับ
ความสําคัญของปจจัย และปจจัยที่สําคัญที่สุดจะตองเปนภารกิจลําดับแรกของโครงการควบคุม การกําหนดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยชวยรับรองวาจะไมมีการใชทรัพยากรไปกับปจจัยที่มีผลกระทบหรือลําดับความสําคัญนอยในปญหาที่มีความสําคัญ
มากกวา  ในเกือบทุกสถานการณ จะมีปจจัยที่มีความสําคัญมากกวา 1 ปจจัย ดังนั้นเพื่อใหไดกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เรา
จําเปนตองใชมาตรการแทรกแซงแบบผสม  
 
ตอไปน้ีคือรายการปจจัยที่มักติดอันดับความสําคัญในลําดับ
ตนๆ ของการควบคุมประชากรสุนัข  รายการเหลาน้ีจะแบง
ออกเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอขนาดของประชากรสุนัขและที่มี
อิทธิพลหรือจูงใจคนใหพยายามควบคุมประชากรฯ  อยางไรก็
ตามอาจมีบุคคลอ่ืนๆทีเก่ียวของภายใตเงื่อนไขบางประกาศ 
โปรดคงเปาหมายอยูที่ปจจัยที่เหมาะสมกับชุมชนเปาหมาย
และสาเหตุของประชากรสุนัขเรรอน ไมใชแคผลกระทบจาก
ประชากรสุนัขเหลาน้ีเทาน้ัน 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขนาดของประชากรสุนัข 
ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย 
เปาหมาย: สนับสนุนการเปนเจาของที่มีความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมของมนุษยมักมี อิทธิพลสูงสุดที่ผลักดันการ
เคลื่อนไหวของประชากรสุนัข การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางคนและสัตวดวยความรับผิดชอบและแบบตางตอบ
แทนจะนําไปสูสวัสดิภาพที่ดีขึ้นและยังชวยลดแหลงที่มาของ
การเกิดสุนัขเรรอนลดลงอยางมาก  ประชากรสุนัขที่มีเจาของ
อาจเปนแหลงสําคัญของสุนัขเรรอนและอาจตองพบกับปญหา
ดานสวัสดิภาพที่สามารถปองกันไดหลายประการ และ
พฤติกรรมมนุษยที่แสดงตอสุนัขจะเปนแรงผลักดันเบื้องหลัง
ปญหาเหลาน้ี 
 
ขณะทําการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย คุณอาจ
จําเปนตองพิจารณาประเด็นตางๆ ตอไปน้ี 
ก. ความเชื่อและทัศนคติของคนในทองถิ่นอาจสงผลตอ

พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงตอสุนัข  การแกไขความเชื่อ
เหลาน้ีอาจสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน  อาจ
มีการแกไขความเชื่อที่ ว าการทําหมันจะทําให สุ นัขมี
พฤติกรรมในทางลบ โดยการใหความรูและยกตัวอยางสุนัข
ที่ทําหมันในชุมชน  เพ่ือสงเสริมใหเจาของพาสุนัขของตน
ไปทําหมัน เปนตน 

ข. ส่ือเร่ืองพฤติกรรมมนุษยที่มีผลกระทบตอประชากรสุนัข
อยางตอเน่ือง การแทรกแซงควรสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางคนและสัตวดวยความรับผิดชอบและแบบตางตอบ
แทนจะชวยสรางทัศนคติของความเห็นอกเห็นใจกันและ
ความเคารพซึ่ ง กันและกันในหมูประชากรในทองถิ่ น  
ระมัดระวังมิใหสวนใดๆ ของการแทรกแซงกลายเปนการ
สงเสริมพฤติกรรมของความไมรับผิดชอบและความไมเอาใจ
ใส 

ค. ศาสนาและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญตอทัศนคติและความ
เชื่อของประชาชน  ชักชวนตัวแทนศาสนาและผูนําชุมชนให
เขารวมในกระบวนการตั้งแตแรกเร่ิม เพ่ือศึกษาวาการ
ตีความทางศาสนาและวัฒนธรรมเปนอุปสรรคขัดขวางหรือ
เปนเคร่ืองสงเสริมการแทรกแซง 

 
 

ง.ออกแบบการส่ือการแทรกแซงเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
สําหรับผูฟงเปาหมายอยางระมัดระวัง เน่ืองจากคนในวัยและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันยอมตองการวิธีการทีแตกตางกัน  
ส่ิ ง สํ าคัญ คื อกา รทํ าค วาม เ ข า ใจ วิ ธี กา ร ส่ื อส ารที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับผูฟงเปาหมายแตละกลุม 

จ.เน่ืองจากพฤติกรรมมนุษยเปนปจจัยหลักของความสําเร็จ  
เจาของจะตองไมเพียงตระหนักถึงการแทรกแซงเทาน้ันแต
ยังจะตองเขาใจและเขารวมการแทรกแซงในทุกแงมุม (ดู
กรณีศึกษา 1) 

  
กรณีศึกษา 1 
ตัวอยางของทัศนคติของมนุษยที่อาจมีผลตอการควบคมุ
ประชากรสุนัข 
 
ในประเทศจีน IFAW และ การสํารวจความคิดเห็นที่ทําโดย 
MORI ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจาก ONE VOICE เปดเผยวาราว
รอยละ 76 ของประชากรเห็นวาการทําหมันแมวบานและสุนัข
บานเปนเร่ืองโหดราย  ผลการสํารวจเนนความจําเปนของการ
ใหความรูในวงกวางและการแลกเปลี่ยนความเห็นกอนเร่ิมการ
แทรกแซงใดๆ เก่ียวกับการควบคุมประชากรดวยวิธีการทํา
หมัน 
 
ในป 2549  มีเหตุการณที่คลายคลึงกันในซานซิบาร เมื่อ 
WSPA และ รัฐบาลทองถิ่นริเร่ิมนํามาตรการแทรกแซงโดยการ
ทําหมัน  โครงการเร่ิมตนที่การไดรับความรวมมือนอย มี
เจาของไมก่ีรายที่แสดงความประสงคจะนําสัตวมาทําหมัน 
อยางไรก็ตามเวลาผานไปหลายเดือน  การใหการศึกษา 
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผูนําชุมชนและตัวอยางของสัตวที่ถูก
ทําหมันแตยังมีสุขภาพดีเ ร่ิมสรางความเปลี่ยนแปลงตอ
ทัศนคติของชาวบาน  ชาวบานจึงเร่ิมกระตือรือรนนําสัตวของ
ตนมาทําหมัน 

 
 
ชาวบานกําลังดูการผาตัดทําหมันทางหนาตางคลินิก
เคล่ือนที่ในซานซิบาร 
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ความสามารถในการขยายพันธุของประชากร 
เปาหมาย: เพ่ือรักษาสมดุลระหวาง “อุปทานและอุปสงค” 
เพ่ือใหจํานวนและประเภทของสุนัขที่เกิดตรงกับจํานวนและ
ประเภทที่คนทั่วไปตองการ 
 
เพ่ือลดขนาดของประชากรสุนัขเรรอนที่ไมพึงประสงคดวย
วิธีการตามหลักมนุษยธรรม เราจําเปนตองลดประชาการ 
“สวนเกิน”  ประชากร “สวนเกิน” น้ีอาจเปนสุนัขที่ไมมีเจาของ 
สุนัขที่ มี เจาของห รือสุ นัขที่ตั้ ง ใจผสมพันธุขึ้ นมา  เ รา
จําเปนตองนําสุนัขทั้งสามกลุมน้ีไปรวมกับการพิจารณาขณะ
ทําการควบคุม “อุปสงคและอุปทาน” 
 
ตอไปน้ีคือปญหาที่ควรทําการพิจารณา 
ก. การลดความสามารถในการขยายพันธุ  การทําหมันชวยลด

ความสามารถในการขยายพันธุได แตตองเลือกประชากร
สุนัขกลุมเปาหมายอยางระมัดระวัง 
1.สุนัขที่ติดลูกบอยๆ  

� เพ่ือลดอัตราการสืบพันธของประชากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด  เราจําเปนตองประเมินวาสุนัข
กลุมใดที่ตกลูกสุนัขและสามารถเลี้ยงลูกสุนัขให
เติบโตอยูรอดไดจริง 

� การศึกษาประชากรสุนัขบางกลุมที่ไมไดรับการดูแล
โดยตรงจากมนุษย (เชน ดํารงชีวิตโดยการคุยหา
อาหารจากถังขยะเทาน้ัน) รายงานวาการรักษา
ขนาดของประชากรเกิดจากการพเนจรอยาง
ตอเ น่ืองมากกวาจะเปนการผสมพันธุที่ประสบ
ความสําเ ร็จภายในกลุม จากขอมูลน้ี เราอาจ
ตั้งสมมติฐานไดวาในหลายๆกรณี มีเพียงสุนัขที่
ไดรับการดูแลโดยตรงระดับหน่ึงจากมนุษยเทาน้ันที่
จะสามารถประสบความสําเร็จในขยายพันธุ 

� จากมุมมองดานสวัสดิภาพสัตว   เราควรพิจารณา
ปญหาของลูกสุนัขที่เกิดจากแมสุนัขที่มีสถานภาพ
ทางสวัสดิภาพต่ํา (หากพวกมันเลี้ยงลูกสุนัขจน
รอด) โดยรวม การอยูรอดของลูกสุนัขในกลุม
ประชากรสุนัขเรรอนมีแนวโนมวาจะสูงขึ้น 

� อยางไรก็ตาม โปรดสังเกตวาสุนัขที่มีสถานภาพ
ของสวัสดิภาพต่ํ า ณ ขณะที่ทํ าการจัดลําดับ
ความสําคัญ อาจมีสุขภาพทีดีขึ้นในอนาคตและอาจ
สามารถแพรพันธุได 

2. ลูกหลานสุนัขที่มีแนวโนมจะกลายเปนสุนัขเรรอน 
   อาจมีประชากรสุนัขบางกลุมซึ่งลูกหลานของมันมี

แนวโนมจะถูกปลอยใหออกไปเรรอนหรือถูกทิ้ง  ปญหา
น้ีมักเก่ียวกับการขาดความเขาใจและการยอมรับความ
รับผิดชอบในฐานะเจาของสุนัข  ซึ่งอาจเปนผลมาจาก
การศึกษา  ทัศนคติสาธารณะหรือทางสถาบัน และ
สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

3. สุนัขเพศเมีย  การมุงความพยายามไปที่การแทรกแซง
สุนัขเพศเมียอาจเปนเร่ืองที่ฟงดูมีเหตุผล เน่ืองจากสุนัข
เพศเมียมักเปนปจจัยที่ จํากัดความสามารถในการ
ขยายพันธุ   การทําใหฝูงสุนัขเพศเมียตั้งทองอาจใช
เพียงสุนัขเพศผู (ที่ไมไดทําหมัน) เพียงไมก่ีตัว  ดังน้ัน
แมจะมีการทําหมันประชากรสุนัขเพศผูเปนจํานวนมาก
อาจไมสงผลใหความสามารถในการขยายพันธุลดลง  
แตการทําหมันสุนัข เพศเมียแตละค ร้ังจะชวยลด
ความสามารถในการขยายพันธุประชากรในภาพรวมได
เปนอยางมาก 

4. สุนัขเพศผู  อยางไรก็ตาม พฤติกรรมทางเพศของสุนัข
เพศผูทั้งหมดอาจกลายเปนปญหา โดยเฉพาะอยางย่ิง
เมื่อสุนัขเพศเมียที่ไมไดทําหมันอยูระหวางติดสัด  สุนัข
โตเพศผูอาจไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแมภายหลังการ
ทําหมันเทาสุนัขเพศผูหนุมที่ยังไมพัฒนาพฤติกรรมทาง
เพศ ดังน้ันเราอาจพิจารณาสุนัขหนุมเปนกลุมประชากร
ที่มีลําดับความสําคัญถัดไปในการทําหมัน ตอจากสุนัข
โตเพศผู 

หมายเหตุ ทั้งสุนัขเพศเมียและเพศผูสามารถเปนพาหะโรค
พิษสุนัขบา ดังน้ันหากเลือกทําหมันเฉพาะสุนัขเพศเมียใน
พ้ืนที่ที่มีโรคพิษสุนัขบา สุนัขเพศผูควรไดรับวัคซีนดวยเปน
อยางนอย 

ข. การลดอุปทานเชิงพาณิชย  เชน การผสมพันธุสุนัข กล
ยุทธที่ครอบคลุมควรพิจารณาถึงแหลงผลิตสุนัขเชิง
พาณิชย เชน ฟารมเพาะสุนัข หรือรานสัตวเลี้ยง 

   สถานที่เพาะพันธุสัตวเชิงพาณิชยอาจผลิตลูกสุนัขที้
สุขภาพออนแอและความสามารถในการเขาสังคมที่ไมดี
ทําใหกลายเปนสัตวเลี้ยงคุณภาพดอย   รานคา เชน ราน
สัตวเลี้ยงหรือตลาดยังอาจเก็บสัตวในสภาพที่ไมเหมาะสม
และจําหนายสัตวเลี้ยงโดยใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแล
หรือความรับผิดชอบ ที่ไมถูกตอง สุนัขที่มี “คุณภาพต่ํา” 
เหลาน้ีและการขาดความเขาใจหรือความคาดหวังที่
แทจริงของเจาของสุนัขเปนตัวทําใหสุนัขเหลาน้ีตกอยูใน
ความเส่ียงที่จะถูกทอดทิ้ง   เราสามารถใชการออก
กฎหมายควบคุมไป กับการบังคับใชกฎหมายโดย
หนวยงานที่เก่ียวของในการปรับปรุงสภาพของรานคา
เหลาน้ี และสวัสดิภาพของสัตวที่เก่ียวของ  กฎหมาย
จะตองกําหนดใหรานคาใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลและ
ความรับผิดชอบในฐานะเจาของสัตวเลี้ยงที่ถูกตอง  เรา
สามารถใชวิธีการใหความรูเพ่ือใหผูที่กําลังมองหาสุนัข
ทราบทางเลือกที่มีขณะหาสัตวเลี้ยงตัวใหม รวมถึงศูนย
หาบานใหมอีกดวย  รานคาควรทราบวาเจาของคาดหวัง
วาจะไดรับสุนัขที่สามารถเขาสังคมไดดีและมีสุขภาพดี 

 
การเขาถึงปจจัยยังชีพ 
เปาหมาย : เพ่ือลดการเขาถึงทรัพยากรที่อาจสงเสริมใหสุนัข
ออกไปเรรอน และเพ่ือใชวิธีการปรับปรุงทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือ
ลดจํานวนประชากรสุนัขเรรอนในพ้ืนที่ 
โดยทั่วไปสุนัขมักไดรับปจจัยยังชีพ (อาทิ อาหาร นํ้า และที่
พัก) ที่ เจาของจัดหาใหโดยตรงภายในบริเวณที่กักขังใน
บานเรือนหรือจากสาธารณะขณะเรรอน    ระดับของการพ่ึงพา
ทรัพยากรสาธารณะเพ่ือความอยูรอดขึ้นอยูกับระดับการดูแลที่
ไดรับจากเจาของ สุนัขมีเจาของบางตัวไดรับการสนับสนุนให
ออกไปเรรอนเน่ืองจากโอกาสในการเขาถึงยังชีพที่ไดจาก
สาธารณะ แตมิไดอาศัยปจจัยเหลาน้ีเพ่ือการอยูรอด ขณะที่
สุนัขที่ไมมีเจาของหรือเจาของไมเอาใจใสดูแลจะพ่ึงพาปจจัย
ที่ ได จากสาธารณะ น้ีอย าง ส้ิน เชิ ง ในการอ ยู รอด  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเขาถึงยังชีพจากสาธารณะน้ีสงผลตอ
ประชากรสุนัขเรรอนโดยปดโอกาสในการออกไปเรรอนของ
สุนัข อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวอาจลดโอกาสรอด

ชีวิตของสุนัขที่พึ่งพาปจจัยสาธารณะเหลานี้ได 
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ประเด็นที่ควรพิจารณาขณะสํารวจปจจัยในขอนี้ 
ก. หามใชการแทรกแซงโดยการลดการเขาถึงยังชีพเพียง

อยางเดียว  สําหรับสัตวที่ถูกระบุวาพึ่ งพาปจจัย
สาธารณะเพื่อการอยูรอด การเปล่ียนแปลงโอกาสใน
การเขาถึงเหลานี้ (ดวยมาตรการตางๆ เชน เปล่ียนวิธี
เก็บขยะ)  ควรทํารวมกับการลดประชากรสุนัขในกลุมนี้ 
หรือโดยการจัดเตรียมปจจัยทางเลือกใหแกสัตวเหลานี้ 

ข. การปรับปรุงวิธีการเก็บขยะและวิธีการทําลายสามารถ
ลดจุดเกิดปฏิสัมพันธระหวางคน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เด็ก กับสุนัขเรรอน 

ค. ในบางสถานการณ  แหลงอาหารหลักคืออาหารที่
มนุษยต้ังใจนําไปเล้ียงสัตว มากกวาจะเปนเศษขยะ 
(การใหอาหารทางออม)  แรงจูงใจของการใหอาหาร
สัตวอาจแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และแตละบุคคล 
และเราควรทําความเขาใจประเด็นดังกลาว และนํามา
พิจารณาหากกําลังพยายามครอบงําพฤติ กรรมการให
อาหารของมนุษย  ตัวอยางดูขอ ง. ถัดไป  การให
ความรูมีบทบาทสําคัญในการครอบงําพฤติกรรมนี้ การ
ลดประชากรสุนัขอาจนําไปสูการลดอาหารโดย
อัตโนมัติเนื่องจากถาไมมีสุนัข คนก็จะไมตองให
อาหารสุนัข 

ง.  การเปล่ียนแปลงการเขาถึงยังชีพในบางพื้นที่ ยัง
สามารถใชเพื่อแกไขการแพรกระจายประชากรสุนัข 
เชน สวนสาธารณะที่ประชาชนไมตองการใหมีสุนัขจร
จัดเพนพานอาจใชวิธีการกําจัดแหลงอาหาร เชน ใชถัง
ขยะชนิดที่สัตวไมสามารถคุยเขี่ยได และหามมิใหคน
ใหอาหารสุนัขในพื้นที่ ดังกลาว กฎหมายของบาง
ประเทศจํากัดพื้นที่ที่อนุญาตใหสุนัขสามารถออกกําลัง
กายหรือเรรอนไดอยางอิสระ  เจาหนาที่สิ่งแวดลอม
หรือเจาหนาที่ชุมชนสามารถบังคับใชกฎเหลานี้ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขาถึงปจจัยยังชีพโดยการคุยถังขยะของสุนัข                
ในประเทศเปรู 

ปจจัยที่จูงใจใหคนควบคุมประชากรสัตว 
โรคสัตวสูคน (โรคทีสามารถติดตอจากสัตวสูมนุษย) 
เปาหมาย : เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชากรสุนัขจะเปน
อันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสุขภาพของสัตวอื่น 
 
โรคสัตวสูคนมักเปนสาเหตุหลักของความวิตกเกี่ยวกับ
ปญหาประชากรสัตวเรรอน  โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกร
บริหารสวนทองถิ่นและภาครัฐซึ่ง รับผิดชอบงานดาน
สาธารณสุข  เนื่องจากโรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่ทําใหถึง
แกชีวิต ซึ่งมีสุนัขเปนพาหะหลักของการถายทอดสูคน การ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบามักเปนแรงจูงใจสําคัญของการ
ควบคุมประชากรสุนัข 
 
ประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาในการสํารวจปจจัยนี้ 
ก. ไมควรพูดคุยเร่ืองความสําคัญของการควบคุมโรคสัตว

กับผูที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข   สิ่งสําคัญ
คือ ค ว รค น ห า วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม โ รค สั ต ว สู ค น ที่ มี
ประสิทธิภาพไปพรอมๆกับการรักษาความเปนกลาง 
หรือ แมแตเลือกที่จะเนนการสวัสดิภาพสัตว  

ข. โรคสัตวสูคนเปนความวิตกของสาธารณะ และคนอาจมี
พฤติกรรมที่โหดรายตอสุนัขเนื่องจากความหวาดกลัว
โรคสัตวสูคน เชน โรคพิษสุนัขบา  การควบคุมโรค
สัตวสูคนและการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนถึงการ
ควบคุมนี้ (เชน สวมปลอกคอสีแดงเพื่อระบุวาเพิ่งฉีด
วัคซีน) ใหสาธารณะรับรู อาจชวยเพิ่มความเชื่อมั่นและ
ลดพฤติกรรมที่กาวราวตอสุนัข 

ค. ในบางสถานการณ  อาจดีกวาหากแนะนําใหมีการ
ควบคุมโรคสัตวสูคนที่ดีขึ้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของ
สาธารณะกอน แลวจึงตามดวยองคประกอบในการ
ควบคุมประชากรสุนัขอื่นๆ เชน การทําหมันหรือการ
ดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขที่ครอบคลุมที่ดําเนินควบคูไปกับการ
ควบคุมโรคสัตวสูคนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
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ง.พิจารณาความเส่ียงการถายทอดโรคสัตว สูคนแกผูที่
เก่ียวของในการแทรกแซงการควบคุมประชากร ยกตัวอยาง
เชน สุนัขที่เสียชีวิตเน่ืองจากโรคพิษสุนัขบาสามารถขับ
ไวรัสออกทางนํ้าลายสูงสุดถึง 2 สัปดาหกอนจะแสดงอาการ  
ผูที่ทํางานใกลชิดกับสุนัขทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรม
และไดรับอุปกรณและยาปองกันที่เหมาะสม 

 
ประชากรสุนัขจรจัดในปจจุบัน 
เปาหมาย : เพ่ือลดความเส่ียงที่ประชากรสุนัขจรจัดในปจจุบัน
มีตอชุมชน และเพ่ือมิใหสวัสดิภาพของประชากรสุนัขใน
ปจจุบันอยูในระดับที่ต่ํา 
 
ประชากรสุนัขเรรอนในปจจุบันอาจสรางความขัดแยงระหวาง
มนุษยและสัตว  (นอกจากโรคสัตวสูคน) และอาจเปนปญหา
ดานสวัสดิภาพสัตวที่สรางแรงจูงใจไดอยางชัดเจน  ในหลายๆ 
สถานการณ จําเปนตองมีการระบุถึงปญหาประชากรสุนัข
เรรอนในปจจุบันดวยเหตุผลดานแรงกดดันจากสาธารณะ  
สาธารณสุข และสวัสดิภาพของตัวสัตวเอง วิธีที่ดีที่สุดในการ
กลาวถึงประชากรสุนัขน้ีจะขึ้นอยูกับชุมชนมนุษยในทองถิ่น
น้ันๆ รวมไปถึงตัวประชากรสุนัขเอง 
 
ประเด็นตางๆที่ควรพิจารณาขณะสํารวจปจจัยขอน้ี 
ก. การระบุวาความขัดแยงระหวางมนุษยและสตวอยูที่จุดไหน

รวมถึงเหตุผลของความขัดแยงเปนส่ิงที่ จําเปน  การ
แกปญหาความขัดแยงบางปญหาอาจสามารถทําไดโดยวิธี
อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหัวขอการลดประชากร เชน การ
ใหความรูเ ก่ียวกับการปองกันการถูกสุนัขกัด หรือ การ
กําหนดเขตปลอดสุนัขในพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดความขัดแยง   

ข. ประเด็นความขัดแยงระหวางคนและสัตว และสวัสดิภาพ
สัตวมักมีการกลาวโทษวาเกิดจากประชากรสุนัขเรรอนที่ไมมี
เจาของ  ขณะที่ในความเปนจริง สุนัขเรรอนจํานวนมากมี
เจาของหรือถูกเจาของคนกอนทอดทิ้ง  การแกไขปญหา
เร่ืองความรับผิดชอบของเจาของสัตวเลี้ยงและการนําวิธีการ
ขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัขเปนวิธีที่ใช รับมือ
ปญหาน้ีได คุณสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก 
ตอน ค 

ค.อาจมีความเปนไปไดที่จะจัดหาบานใหมใหแกสุนัขในชุมชน
ซึ่งทําใหสุนัขเรรอนที่ไมมีเจาของไดมีเจาของที่มีความ
รับผิดชอบ  ในกรณีน้ี อาจจําเปนตองมีการตั้งศูนยหาบาน
ใหมหรือระบบการอุปการะแมวาการดําเนินการดังกลาว
จําเปนตองทําอยางรอบคอบหรือมิเชนน้ันศูนยเหลาน้ีจะตอง
ไมสรางปญหาดานสวัสดิภาพสัตวเสียเอง ศูนยหาบานใหม
อาจตองการเงินและเวลาในการดําเนินการเปนจํานวนมาก 
ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุดคือการสํารวจหาทางเลือกที่สรางสรรคกอน
ลงมือกอตั้งศูนยอยางเปนรูปธรรม  ดูรายละเอียดหัวขอน้ี
เพ่ิมเติมในหัวขอ ค 

ง. ในบางกรณีการสรางศูนยหาบานใหมในพ้ืนที่อาจเปนไป
ไมไดหรือเปนไปไดนอยมาก  ในสถานการณน้ีใหพิจารณา
สวัสดิภาพของสัตวเปนหลัก  ในหลายๆ กรณีสภาพสวัสดิ
ภาพสัตวที่ไมดีหรือแรงกดดันของสังคมอาจทําใหสัตว
เหลาน้ีถูกกําจัด หากสัตวปวย ไดรับบาดเจ็บหรือมีปญหา
ดานพฤติกรรมอยางรุนแรง เชนมีอาการกาวราว  การุณย-
ฆาตเปนทางเลือกที่ดีที่สุด  หากไมมีบาน การุณฆาตอาจ
ดีกวาอยูในบานสุนัขเปนเวลานานดวยเหตุผลดานสวัสดิภาพ
สัตว  เน่ืองจากการหาบานสุนัขโดยไมใหมีปญหาน้ันยาก
และมีราคาแพงในระยะยาว 

จ.หากสวัสดิภาพสุนัขโดยทั่วไปดีและชุมชนในทองถิ่นยอมรับ
ได เปนไปไดวาเราจะสามารถแนะนํามาตรการควบคุมสุนัขที่
แหลงแบบผสมผสาน อาทิ การฉีดวัคซีนประชากรเพ่ือ
ควบคุมมิ ให สุ นัข เป นพาหะโรค พิษ สุ นัขบ า  กา รใช 
“รถพยาบาล” เพ่ือจับสัตวที่บาดเจ็บ ปวย หรือกาวราวเพ่ือ
ทําการุณยฆาต  การดูแลพ้ืนที่ปลอดสุนัขดวยการเก็บขยะ
และดูแลร้ัวใหอยูในสภาพดี มาตรการเหลาน้ีควรใชรวมกับ
มาตรการที่ออกแบบเพ่ือแกไขแหลงประชากรเหลาน้ี 
รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดูหัวขอ ค 

ฉ.มักมีการใช วิ ธีการสังหารหมู สุ นัขดวยวิ ธีที่ปราศจาก
มนุษยธรรมในการควบคุมประชากรสุนัข  มีเหตุผลหลาย
ประการที่เราไมสมควรใชวิธีการดังกลาว การสังหารสุนัข
เรรอนไมใชการแกปญหาที่มาของสัตว และแนนอนวา
จําเปนตองทําซ้ําไมรูจบ  วิธีการน้ียังถูกตอตานจากทั้ง
ภายในและภายนอก เน่ืองจากการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรม
ตอสัตวที่มีความรูสึกถูกมองวาเปนปญหาทางจริยธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อมีทางเลือกที่ไมขัดตอหลักมนุษยธรรมอยู  
หากวิธีการที่ไรมนุษยธรรม เชน การวางยาพิษ ยังเปน
วิธีการที่ไมเจาะจง ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงตอสิ งมีชีวิตที่
ไมใชเปาหมาย  สัตวเลี้ยงอ่ืนๆ รวมไปถึงมนุษย  ไมมี
หลักฐานยืนยันวาการสังหารชวยลดโรคพิษสุนัขบา (ดู
กรณีศึกษา 2) และอาจกลายเปนการผลักดันใหเจาของสุนัข
ไมเขารวมกับโครงการปองกันพิษสุนัขบาที่หนวยงานที่ใช
วิธีการสังหารไมเลือกหนา 

 
มีขอเสนอแนะวาในบางกรณีการสังหารหมูอาจทําใหสัตวที่
รอดชีวิตหลบหนีไปยังพ้ืนที่วางใหมซึ่งอาจทําใหเกิดความ
เส่ียงตอโรคพิษสุนัขบาเพ่ิมขึ้นจากการอพยพของสัตวเหลาน้ี  
นอกจากน้ียังมีการตั้งสมมติฐานวาในสถานการณที่การแพร
พันธุถูกจํากัดเน่ืองจากการเขาถึงปจจัยยังชีพ การลดลงอยาง
ฉับพลันของสัตวเน่ืองจากการสังหารหมูอาจทําใหสัตวที่เหลือ
สามารถเขาถึงปจจัยยังชีพไดมากขึ้น และอาจแพรพันธุไดมาก
ขึ้นซึ่งอาจทําใหสัตวรอดชีวิตไดมากขึ้น จนกระทั่งแทนที่สัตว
ที่ถูกสังหารไดอยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตามจนถึงทุกวันน้ีเรายัง
ไมมีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลดังกลาว 
 
กรณีศึกษา 2 
ตัวอยางของการสังหารหมูเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัข
บาที่ไมไดผล 
 
ฟลอเรสเปนเกาะของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งอยูโดดเดี่ยว
ปลอดโรคพิษสุนัขบาจนกระทั่งเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัข
บาโดยมีสุนัขเปนพาหะสงผลใหมีคนเสียชีวิตอยางนอย 113 
ราย การระบาดเร่ิมตนจากสุนัข 3 ตัวถูกนําเขาจากเกาะ  
สลาเวสีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในเดือนกันยายน 
2540  เจาหนาที่ทองถิ่นรับมือดวยการทําการสังหารหมูสุนัข
ในตนป 2541  ราวรอยละ 70 ของสุนัขในพ้ืนที่ที่เกิดโรคพิษ
สุนัขบาถูกสังหารในปน้ัน แตโรคพิษสุนัขบาที่มีสุนัขเปนพาหะ
ยังคงมีอยู ในเกาะฟลอเรส ณ ขณะที่มีการเผยแพรผล
การศึกษาดังกลาว (มิถุนายน 2547) 
จากงานของ Windiyaningsih et al (2004) การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบาบนเกาะฟลอเรส ประเทศอินโดนีเซีย (2541-
2546) วารสารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย 87 (11), 1-5 
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ค. องคประกอบของโครงการควบคุมประชากรสุนัขท่ีครอบคลุม : การเลือกสวนผสมท่ีเหมาะกับ
สถานการณ 
โครงการควบคุมประชากรสุนัขที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีแนวทางการดําเนินการที่ครอบคลุม โดยหลักการแลว โครงการ
จะตองประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการควบคุมประชากรสุนัข องคกรภาคเอกชนควรทํางานรวมกันเจาหนาที่เพื่อ
กําหนดขอบเขตการสนับสนุนโครงการและสรางความแตกตางใหมากที่สุด  เลือกกิจกรรมทั้งหมดจากลําดับความสําคัญที่จัดไว
ในขั้นตอนการประเมินความจําเปนเบ้ืองตน  เนื้อหาในตอนนี้จะกลาวถึงขอบเขตขององคประกอบที่ชวยสรางโครงการควบคุม
ประชากรสุนัขที่ครอบคลุม 
 
การใหความรู 
ในระยะยาว การใหความรูเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุดของการจัดการอยางครอบคลุม เนื่องจากพฤติกรรม
ของมนุษย เปนปจจั ยที่ มี อิทธิพลอย างมากตอการ
เคล่ือนไหวของประชากรสุนัข (ดูหัวขอ ข)   โดยทั่วไป 
การใหความรูจะตองสงเสริมให เจาของสุนัขมีความ
รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขมากย่ิงขึ้น ตลอดจน
ใหความเอาใจใสดูแลและสวัสดิภาพแกสุนัขแตละตัวอยาง
ดี อยางไรก็ตาม ในระยะตางๆ เนื้อหาของการใหความรูที่
ควรถูกหยิบยกขึ้นมาเนนความสําคัญจะแตกตางกันไป เชน 
การปองกันสุนัขกัด การเลือกและการดูแลสุนัข ความ
คาดหวังที่แทจริงของเจาของสุนัข การประชาสัมพันธ
ความสําคัญ และการเขาถึง การรักษาเพื่อปองกัน และ
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติและพฤติกรรมที่
ผิดปกติของสุนัข 
 
ประเด็นที่ควรพิจารณาขณะใชองคประกอบนี้ 
ก.การริเร่ิมการใหความรูควรไดรับการพัฒนาภายใตความ

รวมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่และจัดทําขึ้นโดย
ผูเชี่ยวชาญที่ผานการอบรม ผุมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
สามารถให คําแนะนําเกี่ ยวกับเนื้อหาและผลักดัน
โครงการ แตการสงมอบความรูควรทําภายใตการ
สนับสนุนของผูเชี่ยวชาญ 

 
กรณีศึกษา 3 
ตัวอยางของแผนการใหความรู 
หลังจากเหตุการณสึนามิในป 2547  Blue Paw Trust เร่ิม
แผนการใหความรูพรอมกับเปดคลินิกรักษาสัตวเคล่ือนที่
ทางชายฝงทางตอนใตและตะวันออกของศรีลังกา  แผนนี้
เกี่ยวกับการแจกใบปลิวเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุนัขและแมว , 
การพูดคุยที่ศูนยชุมชน และโรงเรียนในทองถิ่น และการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหวางสมาชิกทีมสัตวแพทยและ
สาธารณะที่คลินิก  และงานสวนหลังนี้เกี่ยวกับการแนะนํา
ใหเจาของรูจักกับสัตวแพทยประจําพื้นที่ของตน ซึ่งไดเขา
รวมกับคลีนิคเพื่อสนับสนับแผนการดังกลาวและทํา
ความคุนเคยกับเทคนิคการผาตัดทําหมัน 
 
การริเร่ิมใหความรูนี้วางแผนและออกแบบโดยไดรับขอมูล
จากโรงเรียนและเจาหนาที่ทองถิ่น (ผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข) และเขารวมกับกลุมสวัสดิการสัตว
อืนๆ ในทองที่ 
 
 
 
 

ข. ส่ิงสําคัญคือการเขารวมกับแหลงใหความรูเก่ียวกับสุนัขที่
เปนไปไดทุกๆ แหลงเพ่ือใหมีการส่ือสารขอมูลออกไปอยาง
สม่ําเสมอ   โดยหลักการแลวแหลงใหความรู ไดแก  กลุม
สวัสดิภาพสัตว  ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว โรงเรียน  
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย และส่ือ (รวมถึงกลุมส่ือเฉพาะ
ดานสัตว )   และจะตอง จัดใหมีองคกรห น่ึง รับหนาที่
ประสานงานโดยเฉพาะ 

ค. สัตวแพทยและนักศึกษาคณะสัตวแพทยอาจจําเปนตอง
พยายามผลักดันใหมีการใหความรูเฉพาะดานที่เก่ียวกับการ
ควบคุมประชากร ไดแก 

� เหตุผลเบื้องหลังหรือคําชี้แจงในการควบคุมประชากร 
� บทบาทที่เก่ียวของในปญหาสาธารณสุข 
� วิธีการควบคุมการแพรพันธุ 
� ขอมูลเก่ียวกับการเปนเจาของที่มีความรับผิดชอบ

สําหรับลูกคา 
� วิธีการุณยฆาต 
� ลักษณะที่สัตวแพทยและนักศึกษาเขาไปมีบทบาท

และขอดีจากโครงการควบคุมประชากรในเชิงรุกที่
สงเสริมใหมีการดูแลสุนัขอยางรับผิดชอบและการ
ดูแลของสัตวแพทยโดยทั่วไป 

ง. วิธีการส่ือขอมูลอาจทําไดหลายทาง อาทิ 
� การสัมนาอยางเปนทางการและแบบเรียนที่จัดทําขึ้น

ในโรงเรียน 
� ใ บ ป ลิ ว แ ล ะ แ ผ น พั บ ที่ แ จ ก ใ ห ผู อ า น ที่ เ ป น

กลุมเปาหมาย 
� การยกประเด็นขึ้นเสนอตอสาธารณะผานหนังสือพิมพ 

กระดานขาว วิทยุและโทรทัศน 
� การชักชวนประชาชนเขาแลกเปลี่ยนความเห็น

โดยตรงในฐานะสวนหน่ึงของแผนการที่จัดทําขึ้นโดย
รับฟงขอมูลจากชุมชน (ดูกรณีศึกษา 3) 

จ. การใหความรูเ ก่ียวกับการควบคุมประชากรสุนัขกวาจะ
ไดผลเปนรูปธรรมตองใชเวลา ดังน้ันวิธีการติดตามและ
ประเมินผลจําเปนตองกําหนดดัชนีวัดผลระยะส้ันและระยะยาว   
การพิจารณาผลที่ไดจะแบงออกเปน 3 ระดับไดแก ความรูและ
ทักษะที่ไดรับเพ่ิมขึ้น, การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลัพธ 
การออกกฎหมาย 
โครงการควบคุมประชากรสุนัขนอกจากจําเปนตองสอดคลอง
กับแนวทางการออกกฎหมาย และยังตองไดรับการรองรับและ
ผลักดันจากกฎหมาย กฎหมายมีความสําคัญตอความย่ังยืน
ของโครงการฯ และสามารถใชเปนเคร่ืองรับประกันวาการ
ควบคุมประชากรสุ นัขจะเปนไปตามหลักมนุษยธรรม   
กฏหมายที่เ ก่ียวของอาจเปนกฎหมายระดับประเทศหรือ
ทองถิ่น และอาจมีอยูกระจัดกระจายอยูทั่วไปในกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายและพรบ.ฉบับตางๆ  นโยบายที่รางขึ้นมายัง
อาจใชเปนเคร่ืองมือ และมีผลตอความสําคัญหรือวิธีการบังคับ
ใชกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงกฏเปนเร่ืองใหญและกินเวลานาน 
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ประเด็นที่ควรพิจารณาขณะใชองคประกอบนี้ 
ก.รักษาสมดุลระหวางกฎหมายที่ชัดเจนและกฎหมายที่

เขมงวดซึ่ งไมยอมให วิธีการปฏิ บั ติในการควบคุม
ประชากรเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัย 

ข.พิจารณากําหนดเวลาในการรางกฎหมายใหมอยาง
ระมัดระวังจากประสบการณที่ไดจากประเทศอื่นๆ และ
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ใชกระบวนการที่มีผูเกี่ยวของทุก
ฝายเขารวม รวมถึงการประเมินผลขอมูลที่ไดและ
รวบรวมใหมจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง 

ค.การเปล่ียนแปลงกฎหมายทําไดยากดังนั้นการย่ืนรางที่
ถูกตองและเปนไปไดในทางปฏิบัติจึงเปนสิ่งที่สําคัญ   
ผลลัพธขั้นสุดทายควรสรางกฎหมายที่ชุมชนมีสวนรวม
เห็นวาเหมาะสมและสมเหตุผล  มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
มีสวนรวม  ไดผลลัพธดานสวัสดิภาพสัตวตามที่ประสงค
อยางย่ังยืน 

ง.ควรใหเวลาตามสมควรในการสังเกตการเปล่ียนแปลง
สําหรับกฏหมายที่ถูกนํามาใช  และควรจัดทําหมายเหตุ
ประกอบคําแนะนําลวงหนาเพื่อชวยการตีความ 

จ. กฎหมายจะเปน “เสือกระดาษ” จนกวาจะมีการ
ประกาศใชอยางเปนแบบแผนและบังคับใช  การประกาศ
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมุงไปที่การให
ความรูและสรางแรงจูงใจเปนหลัก สวนมาตรการลงโทษ
นั้นเปนรองๆ ไป  การใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายจะตอง
มุ งไปที่ ผูฟ งทุกระ ดับ ต้ังแตหนวยงานที่ บัง คับใช
กฎหมาย (เชน ทนาย ตํารวจ และผูตรวจสวัสดิภาพสัตว) 
ไปจนถึงผูมีอาชีพเกี่ยวของ (เชน สัตวแพทย และ
ผูจัดการศูนยรับรองสุนัข)  และเจาของสุนัข   การบังคับ
ใชกฎหมายที่ประสบความสําเร็จที่เกิดขึ้นในบางประเทศ
เกิดกจากการใชผูตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว (หรือที่
เรียกวา ผูคุม หรือเจาหนาที่ควบคุมสัตว)  เจาหนาที่
เหลานี้ไดรับการอบรมและมีทรัพยากรพรอมสําหรับการ
ใหความรู  ดูแลสัตวเมื่อจําเปน และบังคับใชกฎหมาย
ดวยการใหคําแนะนํา ขอควรระวัง คําเตือนและฟองคดี
ในทายที่สุด 

การข้ึนทะเบียนและการทําบัตรประจําตัว 
วิธีที่ไดผลที่สุดในการเชื่อมโยงเจาของสุนัขเขากับสุนัขคือ
การขึ้นทะเบียนและการทําบัตรประจําตัวสุนัขพรอมๆ กัน 
วิธีการนี้ชวยใหเจาของเกิดความรูสึกรับผิดชอบเนื่องจาก
สัตวนั้นมีชื่อเจาของระบุอยู    การขึ้นทะเบียน/ทําบัตร
ประจําตัวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงสุนัขหลงกลับไปหา
เจาของและยังเปนพื้นฐานที่สําคัญของการบังคับใช
กฎหมาย (รวมถึงกฎหมายการทอดทิ้งสัตวและการบังคับ
การฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาอยางสม่ําเสมอ) 
ประเด็นที่ควรพิจารณขณะใชองคประกอบนี้ไดแก 
ก. วิธีทําบัตรประจําตัวสัตวมีอยูหลายวิธี และวิธีการเหลานี้

สามารถใชแยกหรือรวมกันได   วิธีการเหลานี้แบง
ออกเปน วิธีการที่ถาวร , ชัดเจนและสัตวจะตองถูกฉีดยา
ชา/ยาสลบหรือไมขณะใชวิธีการดังกลาว  วิธีที่นิยมมาก
ที่สุดไดแก การฝงไมโครชิป การสัก และการใสปลอก
คอ/ปายชื่อ  วิธีที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยูกับสภาพใน
พื้นที่สวนหนึ่งและเหตุผลในการเลือกใชบัตรประจําตัว
ดังกลาวสวนหนึ่ง 

ข. หากมีการทําบัตรประจําตัวถาวรใหแกประชากรจํานวน
มาก ไมโครชิปถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่ง
เนื่องจากจํานวนการสลับลําดับของตัวเลขในรหัสมีมาก
พอที่จะจัดสรรใหแกจํานวนสุนัขทุกตัว เนื่องจากความ
บกพรองของมนุษย (การเปล่ียนตําแหนงตัวเลขและการ
อานตัวเลขไมถูกตอง) มีคอนขางนอยเนื่องจากมีการใช
เคร่ืองสแกนตัวเลขเพื่ออานชิป  ไมโครชิปยังมีขอดี
ตรงที่เปนระบบที่เปนสากล ดังนั้นหากมีการเคล่ือนยาย
สัตวจากพื้นที่ (หรือประเทศ) หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น การระบุ
ตัวสัตวก็ยังสามารถทําได (ดูกรณีศึกษา 4) กอนสราง
ระบบไมโครชิป ขอแนะนําใหตรวจสอบวาชิปและเคร่ือง
อานไดมาตรฐาน ISO 

ค.  สิ่งสําคัญคือการเก็บขอมูลการขึ้นทะเบียนและบัตร
ประจําตัวในฐานขอมูลกลาง (หรือฐานขอมูลที่ทําขึ้น
ตางหากซึ่งเชื่อมตอกันได)  ที่ ผูที่ เกี่ยวของทุกฝาย
สามารถเรียกดูได (เชน ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
ตํารวจ ผูคุมสุนัข และศูนยดูแลสัตวในทองถิ่น)  ระบบ
ขอมูลนี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให
มีการใชระบบเดียวกันทั่วประเทศ 

ง. การบังคับขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัขชวย
ทุเลาปญหาที่ศูนยรับรองสุนัขตองประสบ  เมื่อสุนัขถูก
นํามาที่ศูนยรับรองมีบัตรประจําตัว  ศูนยสามารถสงสุนัข
กลับไปหาเจาของไดทันที (เพื่อหลีกเล่ียงปญหาดาน
สวัสดิภาพสําหรับสุนัขและเพื่อลดความเครียดของ
เจาของ)  หากไมมีบัตรประจําตัว สุนัขจะถูกแยกประเภท
เปน  “สุนัขไมมี เจ าของ”  ดังนั้ น ศูนยจะสามารถ
ดําเนินการตามนโยบายของศูนย (หาบานใหมหรือกา
รุณยฆาต) ตอไปโดยไมตองรอจนกวาจะมีเจาของมา
แสดงตัว ทั้งสองกรณีจะชวยลดพื้นที่ขังสุนัขที่มีคา ซึ่ง
จะชวยเพิ่มศักยภาพได 

กรณีศึกษา 4 
ตัวอยางระบบการข้ึนทะเบียนและทําบัตรประจําตัวใน
เอสโตเนีย 
รัฐบาลเมืองทาลินเปนแหงแรกในเอสโตเนียที่นําระบบการ
บังคับขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัขมาใช  ระบบถูก
สรางขึ้นในเดือนสิงหาคม 2549 เปนโครงการนํารอง เมื่อ
เมืองทาลินไดมอบหมายใหบริษัททําการพัฒนาฐานขอมูล
เพื่อบันทึกและระบุตัวสัตวและเจาของ 
ระเบียบขององคการบริหารกําหนดไววาสุนัขทุกตัวจะตอง
ทําบัตรประจําตัวถาวรโดยใหสัตวแพทยฝงไมโครชิป  
เจาของและรายละเอียดของสัตวจะถูกบันทึกลงใน
ฐานขอมูลซึ่งเจาหนาที่รัฐสามารถเรียกดูได ทะเบียนสุนัข
ถูกออกแบบใหมีความครอบคลุมเพื่อที่จะมีการนําระบบ
เดียวกันนี้ไปใชทั่วเอสโตเนีย ระบบ รวมถึงการทําบัตร
ประจําตัวสัตวจะตองออกแบบเพื่อใหสามารถบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสุขภาพสัตว เชน การฉีดวัคซึนโรคพิษสุนัขบา 
คาดกันวาในทายที่สุดระบบจะถูกใชเพื่อออกใบเตือนใหแก
เจ าของเมื่อสุนัขครบกําหนดการฉีด วัคซีนประจําป 
เนื่องจากการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขเปนมาตรการบังคับใน
ประเทศเอสโตเนีย 
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จ.เราสามารถเรียกเก็บคาขึ้นทะเบียน (เก็บคร้ังเดียวหรือราย
ป) เ พ่ือหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการดานอ่ืนๆ ของ
โครงการควบคุม  แตจะตองใชความระมัดระวังในการ
กําหนดตัวเลขที่เหมาะสมเพือรักษาสมดุลกับการบังคับใช
กฎหมาย  หากคาธรรมเนียมสูงเ กินไป เจาของอาจ
หลีกเลี่ยงไมนําสัตวมาขึ้นทะเบียน  รัฐสามารถกําหนดอัตรา
คาขึ้นทะเบียนแบบตางๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหมีการนําสัตว
มาทําหมัน สงเสริมใหเจาของเลี้ยงสัตวจํานวนนอยและไม
พยายามผสมพันธุสัตว 

ฉ. อาจมีการใชวิธีการออกใบอนุญาตหากเจาของสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอยางที่ กําหนดไว เชน หากคน
ตองการผสมพันธุสัตวหรือเปนเจาของสุนัขพันธุที่ถูกควบคุม 
(เชนสุนัข “อันตราย”) และวิธีการดังกลาวยังสามารถใชเพ่ือ
สงเสริมความรับผิดชอบของเจาของโดยกําหนดใหคนกรอก 
“ใบรับรองความเปนเจาของสุนัข” กอนไดรับใบอนุญาตให
เปนเจาของสุนัข 

การทําหมันและการคุมกําเนิด 
การควบคุมการแพรพันธุดวยวิธีการทําหมันถาวรและการ
คุมกําเนิดชั่วคราวจะสัมฤทธ์ิผลดวยวิธีการหลัก 3 วิธีตอไปน้ี 
ก. การผาตัด : การตัดอวัยวะที่เก่ียวกับการสืบพันธุโดยการ

วางยาสลบเพ่ือทําหมันถาวรและสามารถลดพฤติกรรมทาง
เพศลงอยางมาก (โดยเฉพาะอยางย่ิงหากทํากอนสัตวจะเร่ิม
โตเขาสูวัยผูใหญ)  การผาตัดจะตองใชเทคนิคที่ถูกตอง 
ระหวางการผาตัดจะตองมีการรักษามาตรฐานของการทํา
ปลอดเชื้อ (การลดหรือการกําจัดความเส่ียงในการติดเชื้อ) 
และการจัดการความเจ็บปวดทีดีตลอดกระบวนการ  การ
ประเมินมาตรฐานกระบวนการเหลาน้ีจะสังเกตไดจากการ
ประเมินอาการหลังการผาตัดในชวงระยะเวลาพักฟน  การ
ผาตัดอาจมีราคาสูงในเบื้องตน แตใหผลลัพธที่ดีในระยะยาว 
และอาจถือเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพทางตนทุนเมื่อเทียบกับ
เวลา การทําหมันดวยวิธีการผาตัดจําเปนตองใชสัตวแพทย
ที่ผานการอบรม เคร่ืองมือและอุปกรณพ้ืนฐาน 

ข. การทําหมันและการคุมกําเนิดดวยสารเคมี : วิธีการเหลาน้ีมี
ขอจํากัดที่ตนทุน และในความเปนจริง การทําหมันดวยวิธีน้ี
จําเปนตองทําซ้ําและสารเคมีบางชนิดอาจมีผลตอสวัสดิ
ภาพของสัตว ปจจุบันยังไมมีการทําหมันหรือการคุมกําเนิด
ดวยสารเคมีใด ที่รับประกันผลรอยเปอรเซนตหรือไมมีความ
เส่ียงหากใชกับสุนัขเรรอนที่มิไดมีการติดตามผล  อยางไรก็
ตามคาดวาในอนาคตจะมีการวิจัยคนควาและสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการควบคุมการสืบพันธุ
สําหรับสัตวคราวละมากๆ  สารเคมีสวนใหญจําเปนตอง
ทดสอบทางการแพทยกับสัตวแตละตัวโดยสัตวแพทย
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความ สามารถในการสืบพันธุกอนที่
จะนําไปใชและฉีดใหแกสัตวอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง  ซึ่งไม
สามารถเปนไปไดสําหรับโครงการควบคุมสุนัขสวนใหญ  
สารเคมีและการคุมกําเนิดเหลาน้ีจะตองใชตามคําแนะนํา
ของผูผลิต และอาจสงผลหรือไมสงผลตอพฤติกรรมทาง
เพศของสัตว 

ค. การคุมกําเนิดโดยวิธีแยกสุนัขเพศเมียที่กําลังติดสัดออก
จากสุนัขตัวผู : เราสามารถใหความรูแกเจาของเพ่ือให
สังเกตอาการติดสัดของสุนัขเพศเมีย และวางแผนเพ่ือแยก
สุนัขเพศเมียออกจากสุนัขเพศผูระหวางระยะเวลาดังกลาว  
และจะตองใหความสําคัญกับสวัสดิภาพของสุนัขทั้งเพศผู
และเพศเมียขณะวางแผนแยกสุนัขเพศเมีย  พฤติกรรมทาง
เพศอาจสรางปญหาเน่ืองจากสุนัขเพศผูจะพยายามเขาหา
สุนัขเพศเมีย อยางไรก็ตามวิธีการแยกสุนัขมีคาใชจายนอย

ที่สุดแ ละไมจําเปนตองใชแพทยผาตัดที่ผานการอบรมเปน
พิเศษแตอยางไร 

   เมื่อมีการใชเคร่ืองมือในการทําหมันและคุมกําเนิด โปรด
พิจารณาความทนทานของเคร่ืองมือ – การควบคุมประชากร
สุนัขเปนปญหาถาวร ดังน้ันควรมีการพิจารณาเร่ืองความ
ทนทานตลอดการออกแบบการแทรกแซง  การใหบริการ
โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายต่ําเกินไปโดยไมมีการ
อธิบายถึงตนทุนที่แทจริง อาจทําใหเจาของสุนัขไมทราบถึง
ตนทุนที่แทจริงของการสัตวบาล 

  งานดานสาธารณสุขและสวัสดิภาพของสุนัขที่มีเจาของ
จําเปนตองมีโครงสรางพ้ืนฐานดานสัตวบาลในพ้ืนที่ หาก
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในพ้ืนที่สามารถใหบริการที่นา
พอใจ ขอแนะนําใหผลักดันใหมีการสงเสริมและรวมบริการ
เอกชนเขาไวในโครงการดีกวาจะตัดหรือมองขามบริการของ
เอกชนไปเสีย  การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจากตลาดการทําหมันสุนัข “ที่โตขึ้น”ในทองถิ่น 
โดยการสนับสนุนขอดีของการทําหมันและอุดหนุนเงิน
ชวยเหลือบางสวน รวมไปถึงสงเสริมการพัฒนาบริการดวย
การเปดอบรม (ดูกรณีศึกษา 5) 

กรณีศึกษา 5 
ตัวอยางของแผนการพัฒนาการควบคุมประชากร
สุนัขที่ยั่งยืนโดยความรวมมือขงผูมีสวนเกี่ยวของใน
ทองถิ่น 
การประเมินประชากรสุนัขในพื้นที่ในเชิงลึกซึ่งไดรวมเอา
การสํามะโนประชากรอยางเปนทางการและการนับสุนัข
โดยอาศัยขอมูลจากชุมชนไดใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงสุนัข
จรจัดในเมืองโดมินิกาและทําใหมีการตระหนักถึง “ปญหา”  
ผลลัพธคือ สภาเมืองประกาศความรับผิดชอบในการบังคับ
ใชระเบียบการควบคุมสุนัขชุมชนโดยยึดหลักมนุษยธรรม
อยางมีประสิทธิภาพ  จากนั้นสภาเมืองไดขอให IFAW 
สงเสริมเผนสําหรับชุมชนโดยการใหความชวยเหลือดาน
สัตวบาลในเบ้ืองตน (รวมถึงการทําหมัน)  และการให
ความรูภายใตแผนการใหบริการแบบเคาะประตูบานซึ่ง
อาศัยขอมูลจากการประเมินผลที่ทําขึ้น เปาหมายคือการ
จํากัดจํานวนประชากรสุนัขเรรอนที่แหลง และการระบุ
ปญหาดานสวัสดิภาพที่สงผลกระทบถึงสุนัขที่มีเจาของ 
เชน การทอดทิ้งสุนัข การกักขังสุนัขอยางไมถูกวิธีและ
สุขภาพที่ไมดี เปาหมายของโครงการคือการมีสวนรวมของ
ชุมชนและผุนําชุมชน  จากนั้นสัตวแพทยในพื้นที่จะ
กลายเปนสวนหนึ่งของโครงการ 
ห ลังจากการฝ กอบรมที่ จั ดขึ้ น ในโดมินิ ก าและใน
ตางประเทศ เจาหนาที่ IFAW จากสหรัฐและสหราช
อาณาจักร ไดใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องแกเจาหนาที่
และผูมีสวนเกี่ยวของหลักในทองถิ่น รวมถึงระเบียบดาน
การสัตวบาลที่เหมาะกับสภาพทองถิ่นแตสอดคลองกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติ ผานกระบวนการนี้ ชุมชน ผู
ประกอบวิชาชีพบําบัดสัตว และสภาเมืองจะสามารถใช
องคประกอบของโครงการนี้ทั้งหมดไดในระยะยาว 
สําหรับการอภิปรายผลลัพธของแบบสอบถามที่ทําขึ้นสําหรับ
ชุมชน ดู Davis et al (2007) การสังเกตการเบื้องตนเก่ียวกับ
ลักษณะของประชากรสุนัขในโรโซ โดมินิกา JAAWS,10(2) 
141-151 
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สถานที่รับรองสุนัขและศูนยหาบานใหม 
การสรางบานรับรองสุนัขหลงทางไมใชการแกปญหา
สุนัขเรรอนในระยะยาว แตออาจทําใหปญหาแยลงไป
อีก เน่ืองจากสถานที่รับรองสุนัขกลายเปนชองทางให
เจาของสัตวเลี้ยงทิ้งสัตวเลี้ยงของตนมากกวาจะคิด
เรื่องการไปรับสุนัขมาเลี้ยง นอกจากน้ีศูนยหาบานใหม
ยังอาจตองใชทั้งเงินและเวลาในการดําเนินงาน ดังน้ัน
จึงควรหาทางเลือกที่สรางสรรคกอนที่จะตัดสินใจสราง
ข้ึนมา  ยกตัวอยางเชน ระบบการอุปถัมภจะชวยใหศูนย
เหลาน้ีดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมทุนมาก
ข้ึน รวมทั้งใหสวัสดิภาพที่ดีแกสัตว (ดูกรณีตัวอยาง 6)  
นอกจากการสรางศูนยหาบานใหม ซ่ึงแกปญหาเรื่อง
ของการถูกทิ้ง มิใชที่ตนเหตุแลว การแกปญหาควรมุง
ไปที่การสรางความรับผิดชอบใหเจาของ ซ่ึงจะเปนวิธีที่
ชวยลดการทอดทิ้งสัตวเลี้ยงลง 
 
กรณีศึกษา 6 
ตัวอยางทางเลือกของศูนยหาบานใหม 
ในเมืองทางเอเชียตะวันออกซ่ึงมีประชากรมนุษยอาศัย
อยูหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก ประชากรสุนัขจรจัด
ขนาดใหญ และความสามารถในการระดมทุนต่ํา ศูนย
รับรองสุนัขแนนทะลักไปดวยสุนัขอยางรวดเร็ว หลายๆ 
กรณี การขาดแหลงเงินและอุปสงคที่ตอเน่ืองทําให
มาตรฐานการดูแลสัตวตกต่ําลง สงผลใหสัตวตองอยูใน
ภาวะลําบากและเจาหนาที่เกิดความเครียด  ในฐานะ
ทางเลือกหน่ึง องคกรใหมที่มุงเนนไปที่การสรางระบบ
อุปถัมภที่ใหอาสาสมัครเขามารับสุนัขและแมวที่ถูก
ทอดทิ้งไปอยูที่บานชั่วคราว  สงองคกรตกลงใหการ
สนับสนุนสัตว โดยจายคารักษาพยาบาล คาฉีดวัคซีน
และคาทําหมันทั้งหมด จนกวาสัตวจะไดบานใหม  ในป
แรกองคกรไดสรางเครือขายบานอุปถัมภมากกวา 40 
หลังโดยมีเปาหมายจะผลักดันใหถึง 100 หลังภายในป
ที่สอง  สัตวจะหาบานใหมผานทางอินเตอรเน็ตและ
เครือขายสามารถหาบานใหสัตวไดมากกวาที่ศูนยเคย
ทําได  สัตวทุกตัวไดบานเหมาะที่มีสภาพเหมาะสมและ
แผนดังกลาวมีคาใชจายในการดําเนินการและบริหารต่ํา
กวาบานพักสัตวมาก   องคกรใหมน้ีประสบความสําเร็จ
ในเมืองดังกลาวขณะที่โครงการหลายๆ โครงการที่
คลายคลึงกันลมเหลว 
จาก คําแนะนําในการออกแบบและบริหารบานพัก
รับรองสัตว RSPAC International , 2006 
 
หากมีศูนยสําหรับรับรองสัตวเรรอนที่จับไดซ่ึงกอตั้งตาม
กฎหมายและมีการสังเกตพบสัตวตองสงสัยวาจะเปน
โรคกลัวนํ้า (ที่อาจดําเนินการโดยองคกรบริหารสวน
ทองถ่ินและ/หรือไดรับเงินอุดหนุน)  การปรับปรุงและ
ขยายศูนยที่มีอยูออกไปอาจคุมคากวาสรางศูนยแหง
ใหม 
 
 

ประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อใชองคประกอบน้ี 
ก.การเขียนนโยบายจะตองครอบคลุมประเด็นตางๆที่มี

ค ว า ม สํ า คั ญ  อ า ทิ  ก า ร ทํ า ห มั น  ก า ร ห า บ า น ใ ห ม 
ความสามารถในการรองรับ (จํานวนสัตว/กรงและ จํานวน
ทั้งหมดของสัตวที่รองรับไดและวิธีการดําเนินการเมื่อศูนย
เต็ม)  และการุณยฆาต  ประเด็นเหลาน้ีจะตองคิดถึงสวัสดิ
ภาพสัตวแตละตัว  ผลกระทบตอตนทุน เปาหมายและ
วัตถุประสงคของสถานรับรอง/ศูนย และผลกระทบของ
สถานรับรอง/ศูนยตอประเด็นดานการควบคุมประชากรสุนัข
ในระยะยาว รวมถึงความรับผิดชอบของเจาของสัตวเลี้ยง
เปนหลัก  เ น่ืองจากประเด็นน้ีเ ก่ียวของกับปจจัยดาน
ความรูสึกซึ่งจะมีผลกระทบตอนโยบายที่เจาหนาที่ทุกฝาย
จะตกลงรวมกันตั้งแตแรกเร่ิม  เจาหนาที่ใหมทุกคนจะตอง
เขาใจนโยบายอยางชัดเจน และไดรับคําชี้แจงที่ตั้งอยูบน
เหตุผล 

 ตัวอยางที่ 1 :  มีการตกลงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการประเมินสุขภาพและพฤติกรรมของสุนัขแตละตัวอยาง
ชัดเจนรวมกันโดยยึดแนวทางของบานมาตรฐานที่ควรจะ
เปนกับบานใหมที่สามารถจัดหาใหไดจริง การหาบานใหมที่
ไมเหมาะสมใหแกสุนัขอาจทําใหสาธารณชนเกิดความ
คลางแคลงใจ และนําไปสูความสัมพันธในการรับเลี้ยงที่ไม
ดีตอไป 

 ตัวอยางที่ 2:  จากตัวอยางที่ 1 สุนัขบางตัวไมเหมาะที่จะ
หาบานใหมใหเน่ืองจากสุขภาพและ/หรือพฤติกรรม3 และ
อาจมีบานไมพอสําหรับสุนัขที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การ
รักษาสวัสดิภาพของสุนัขโดยการเลี้ยงในกรงเปนเวลานาน
เปนเร่ืองยาก ในสถานการณน้ี อาจมีการพิจารณาวิธีการกา
รุณฆาตเพ่ือประโยชนของสุนัขตัวดังกลาว และเพ่ือที่สุนัข
ตัวอ่ืนจะไดมีโอกาสไดบานใหม  เพ่ือใหการตัดสินใจเปนไป
อยางมีมาตรฐาน การกําหนดนโยบายการการุณฆาตจะตอง
ชัดเจนและโปรงใสสําหรับเจาหนาทีทุทุกคนที่เก่ียวของ 

ข.ออกแบบระเบียบการสําหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตั้งแตการแยกขังเมื่อสัตวเดินทางมาถึงไปจนถึงขั้นตอน
ประจําวัน เชน การทําความสะอาด ใหอาหาร และวิธีการ
บันทึกขอมูลและหาบานใหม 

ค.การออกแบบศูนยจะตองพิจารณาความจําเปนดานสวัสดิ
ภาพสัตว รวมถึงความจําเปนดานรางกายและจิตใจ  การ
เลือกสถานที่จะตองพิจารณาความสะดวกสบายในการ
เขาถึง  ลักษณะทางกายภาพ  บริการ (เชน แหลงนํ้าหรือ
ทอระบายนํ้า)  เสียงดังรบกวน  ใบอนุญาตกอสรางและการ
ขยายสถานที่ใหอนาคต 

ง.เงินอุดหนุนแกศูนยหาบานใหมเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิง
เน่ืองจากศูนยยากจะปดตัวลงอยางกระทันหัน  เงินทุน
จะตองพิจารณาทั้งรายจายที่มีลักษณะเปนการลงทุนและ
ตนทุนดําเนินการ เราขอแนะนําวาจะตองมีการคํานวณเผื่อ
รายจายฝายทุนและตนทุนดําเนินการเปนเวลาหน่ึงป กอน
เร่ิมสรางศูนยฯ 

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมดู:คําแนะนําในการออกแบบและ
การบริหารบานพักรับรองสัตว RSPCA International,2006 
3.ดู คํ า จํ า กั ด ค ว า ม โ ด ย  Asilomar Accords 
http://www.asilomaraccords.org/definitions.html 
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การุณยฆาต 
เมื่อมีการดําเนินงานบานพักรับรองสุนัขและศูนยหรือเครือขาย
หาบานใหม การุณยฆาตจําเปนสําหรับสัตวที่ตองทนทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บอยางรุนแรง หรือสัตวที่มี
ปญหาดานพฤติกรรมที่ทําใหสัตวไมสามารถหาบานใหมหรือ
เขากับศูนยโดยมีความเปนอยูทีดีได   โครงการควบคุม
ประชากรที่ประสบความสําเร็จควรจะทําใหเกิดกรณีการทํากา
รุณยฆาตภายใตสาเหตุขางตนน้ีเทาน้ัน และสามารถหาบาน
ใหมใหสัตวที่มีสุขภาพดีทุกตัวได  อยางไรก็ตามในความเปน
จริง ประเทศสวนใหญไมสามารถผลักดันใหเกิดสถานการณ
ดังกลาวไดทันที แตจําเปนตองมุงไปที่แนวทางดังกลาว โดย
ยอมรับวาจําเปนตองมีสัตวที่มีสุขภาพดีบางตัวที่เขารับการกา
รุณยฆาตเน่ืองจากไมมีบานที่สามารถใหสวัสดิภาพที่ดีแกสัตว
อยางเพียงพอ 
 
การุณฆาตชวยแกที่ปลายเหตุของปญหาประชากรเทาน้ัน แต
ไมใชที่ตนเหตุ และไมไดทําใหเกิดการควบคุมประชากร และ
จะตองไมถูกใชเปนมาตรการแกไขปญหาเพียงมาตรการเดียว
เทาน้ัน  หากจําเปนตองมีการทําการุณฆาต การกระทํา
ดังกลาวตองยึดหลักมนุษยธรรมเพ่ือใหแนใจวาสัตวหมดสติ
และเสียชีวิตโดยไมทรมาน 
 
การฉีดวัคซีนและการกําจัดพยาธิ 
การบําบัดเชิงโรคปองกันชวยคุมครองสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของสัตว และลดปญหาโรคสัตวสูคน  การฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบาเปนประเด็นที่มีความสําคัญ แตการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคอ่ืนๆ ก็สําคัญที่ตองทําควบคูไปกับ การใชยากําจัดพยาธิ
ทั้งภายในและภายนอกรางกาย การบําบัดเหลาน้ีจะตองทํา
ควบคูไปกับการใหความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบของเจาของ 
การทําหมันหรือการคุมกําเนิด และการขึ้นทะเบียนและ/หรือ
การทําบัตรประจําตัวสุนัข  เจาของสัตวเลี้ยงมักเขาใจ
ความสําคัญของการฉีดวัคซีนและการกําจัดพยาธิดี  ดังน้ันการ
เสนอใหบริการเหลาน้ีอาจเปนหนทางที่งายที่สุดในการจูงใจ
ใหเจาของแลกเปลี่ยนขอมูลหรือเห็นดวยกับองคประกอบอ่ืนๆ 
ที่ไดพูดคุยกันในหัวขอน้ี 
ประเด็นที่ควรพิจารณาขณะใชองคประกอบน้ี 
ก.การฉีดวัคซีนอยางสม่ําเสมอ (โดยเฉพาะหากครอบคลุมโรค

อ่ืนๆ นอกจากโรคพิษสุนัขบา) และการกําจัดพยาธิมี
แนวโนมที่จะทําใหสุขภาพของสัตวแตละตัวดีขึ้น  สุนัขเพศ
เมียที่ไมเคยผสมพันธุสําเร็จอาจมีสุขภาพแข็งแรงจนกระทั่ง
สามารถตกลูกได  น่ันหมายถึงเราจําเปนตองพิจารณาและ
บรรเทาปญหาดานความตองการสืบพันธุที่เพ่ิมขึ้น 

ข. นอกจากการทําหมันและการคุมกําเนิด เรายังสามารถใช
การบําบัดเชิงปองกันเพ่ือสงเสริมใหเจาของเห็นคุณคาของ
การสัตวบาล และเคร่ืองมือควบคุมประชากรอ่ืน (เชนการขึ้น
ทะเบียนและการทําบัตรประจําตัว) ซึ่งจําเปนสําหรับสวัสดิ
ภาพสัตวในระยะยาว ดังน้ันการคนหาวิธิการโยงโครงสราง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่ เขากับการสัตวบาลเชิงปองกันจึงเปน
ประโยชนอยางย่ิง การใหบริการสัตวบาลเชิงปองกันโดยไม
เก็บคาใชจายควรทําดวยความระมัดระวังและสอดคลองกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจของชุมชน  เน่ืองจากการไมเรียก
เก็บคาใชจายหรือไมมีการชี้แจงใหเขาใจถึงขอบเขตการ
อุดหนุนเงินอาจกอใหเกิดความเส่ึยงที่เจาของจะไมเห็น
คุณคาของบริการที่ใหกับสัตวเลี้ยง 

 
 

  
การติดปลอกคอประจําตัวสีแดงแกสุนัขที่ไดรับวัคซีนปองกัน

พิษสุนัขบาและ 
ค.หากใหผลที่ดี  การสัตวบาลเชิงปองกันจําเปนจะตองทําขึ้น

อยางสม่ําเสมอ ดังน้ันควรพิจารณาความงายในการเขาถึง
บริการเปนหลัก 

 การสัตวบาลน้ีอาจทําในรูป “หนวยบริการเคลื่อนที่ ” 
(สถานที่รักษาชั่วคราวที่สามารถใหบริการไดคราวละมากๆ) 
ที่มีสามารถดึงดูดใจใหเจาของเห็นความสําคัญของการ
บําบัดเชิงปองกันและเคร่ืองมือควบคุมประชากรอ่ืนๆ 
อยางไรก็ตาม วิธีการน้ีมีความเส่ียงในการเกิดปฏิกริยา
กาวราวและการติดโรคระหวางสุนัขจํานวนมากที่เขารับ
บริการ และจําเปนตองมีการจัดการควบคุมการเขา-ออก
อยางระมัดระวัง โดยใชเข็มไมปนกัน และทําการแยกสุนัขที่
ปวยออก  กอนใหบริการในรูปแบบดังกลาว ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหทราบลวงหนา วิธีการน้ียังมีขอจํากัดดาน
ระยะทางที่คนทัวไปจะเดินทางมารับบริการ  ดังน้ันควร
พิจารณาจํานวนหนวยบริการเคลื่อนที่ที่สามารถครอบคลุม
พืนที่และจํานวนผูมารับบริการได 
การสงเสริมใหมีการบําบัดเชิงปองกันอยางสม่ําเสมอ ชวย
ใหมีการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

 
การควบคุมการเขาถึงปจจัยยังชีพ 
ที่สาธารณะซึ่งสุนัขสามารถเขาถึงปจจัยยังชีพไดเปนแรงจูงใจ
ที่ทําใหสุนัขออกไปเรรอน จําเปนตองมีการจํากัดสถานที่ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริเวณที่หามสุนัขเขา (เชน โรงเรียน
และสวนสาธารณะ)  ไปหาปจจัยยังชีพ  เพ่ือจํากัดการเรรอน 
การดําเนินการดังกลาวตองกระทําอยางระมัดระวังและใช
รวมกับมาตรการลดประชากรสุนัขเรรอนตางๆ เพ่ือมิใหสุนัข
เสียชีวิตเพราะอดอาหารเน่ืองจากมีการกําจัดแหลงอาหารหรือ
อพยพไปยังพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือหาแหลงอาหารใหม 
การควบคุมการเขาถึงปจจัยยังชีพสามารถประสบความสําเร็จ
ไดโดย 
ก. กําจัดขยะออกจากบานเรือนและถังขยะสาธารณะอยาง

สม่ําเสมอ 
ข.  ทําร่ัวก้ันสถานที่เก็บขยะและกําจัดขยะ 
ค. ควบคุมการกําจัดเคร่ืองในและโครงกระดูก 
ง. ใชถังขยะชนิดกันสัตวคุยเขี่ยได เชน ถังที่มีฝาหนัก หรือจัด

วางในสถานที่ที่สุนัขไมสามารถคุยเขี่ยได 
จ.ใหความรูหรือใชมาตรการบังคับเพ่ือหามคนทิ้งขยะเร่ียราด 

(ซึ่งจะเปนการใหอาหารสุนัขทางออม) และหามมิใหคน
เลี้ยงอาหารสุนัขในพ้ืนที่บางพืนที่ 
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ง.  การออกแบบการแทรกแซง : การวางแผน การสรางเปาหมายรวมกันและการกําหนดมาตรฐาน 
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินผล พิจารณาลําดับความสําคัญของการดําเนินการ และคนหาแนวทางรับมือกับประเด็นเกี่ยวกับ
ลําดับความสําคัญที่เหมาะสม ขั้นตอนตอไปคือการออกแบบและจัดทําแผนงานที่ครบสมบูรณ 
 
การวางแผนเพื่อความยั่งยืน 
โครงการควบคุมประชากรสุนัขจําเปนตองใชทรัพยากร
ตางๆ เปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง  อาทิ ทรัพยากรมนุษย 
โครงสรางพื้นฐาน และเงินอุดหนุน   ดังนั้นจึงควรมีการนํา
ปจจัยตอไปนี้มาพิจารณา 
 
ก.ความรับผิดชอบ: ทรัพยากรที่จําเปนทั้งหมดจะถูก

ประเมินออกมาเปนตัวเลขงบประมาณสําหรับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ  หนวยงานของรัฐมักสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่องเนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
องคกรภาคเอกชนที่ รับผิดชอบงานดานการควบคุม
ประชากรสุนัขจะตองพิจารณาวาตนไดรับการสนับสนุน
และไดรับทรัพยากรอยางเต็มที่ ไมวาจากเจาหนาที่หรือ
จากแหลงอื่นๆ กอนที่จะดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ  และ
ควรพิจารณาอยางรอบคอบวาองคกรภาคเอกชนจะตอง
ล ง ทุ น เ ป น ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ ภ า ร กิ จ นี้ อ า จ ท า ท า ย
ความสามารถในการรับงานอื่น  

 
ข.การมีสวนเกี่ยวของของเจาของ: การแทรกแซงที่

ออกแบบใหสงผลกระทบตอความรับผิดชอบของเจาของ
อาจทําใหองคประกอบของโครงการมีความย่ังยืน และมี
การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมในเชิงบวกอยางถาวร  
ยกตัวอยางเชน แผนการทําหมันจะมีความย่ังยืนถา
เจาของไดรับการสงเสริมใหจายคาใชจายสําหรับบริการ
นี้ ขณะเดียวกันผูประกอบการสัตวบาลก็จะตองไดรับการ
สนับสนุนเพื่อใหสามารถใหบริการไดในราคาที่คนทั่วไป
สามารถรับบรืการได 

 
ค.การขึ้นทะเบียน: ระบบการขึ้นทะเบียนที่เจาของสุนัข

รับผิดชอบคาใชจายในจํานวนที่ไมสูงจะเปนแหลง
เงินทุนสําหรับองคประกอบอื่นๆ ของแผน อยางไรก็ตาม
จะตองมีการควบคุมตัวเลขของคาบริการนี้อยางรอบคอบ
เนื่องจากหากคาใชจายสูงเกินไปอัตราการขึ้นทะเบียนจะ
ตํ่า อยางไรก็ตามการเรียกเก็บคาบริการจะขึ้นกับความ
เหมาะสมของแตละประเทศ 

 
ง. การระดมทุน: ความสามารถในการระดมทุนในแตละ

พื้นที่จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ วัฒนธรรมใน
การบริจาคเงิน และสถานภาพของสุนัขในชุมชนดังกลาว 
ชาวบาน ธุรกิจ  หางราน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
สุนัข (เวชภัณฑ อาหารสุนัขและประกันภัยสําหรับสุนัข) 
อาจสนใจใหการสนับสนุนโครงการควบคุมสุนัข หรือให
เงินอุดหนุนหรือจัดหาทรัพยากร (เชนอาหารหรือยา)  
องคการกุศลระหวางประเทศยังอาจใหเงินอุดหนุน
คาใชจายของโครงการบางรายการ แตจะไมสนับสนุนคา
ใขจายดําเนินการในระยะยาว  ควรพิจารณาถึงความ
ตอเนื่องของแหลงเงินทุนและ/หรือทรัพยากรแตละ
แหลงนี้ 

จ. ทรัพยากรมนุษย:  อาจมีผูประสงคที่จะใหการชวยเหลือ
โครงการโดยไมรับคาตอบแทนหรือที่เรียกวาอาสาสมัคร  
อาจมีผูประกอ บวิชาชีพบางอาชีพที่สามารถทํางาน
อาสาเพื่อองคกรภาคเอกชน เชน บริษัทดานการตลาด 
บัญชี และการบริหาร 

    
ผูประกอบการสัตวบาล เปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ ไม
เพียงเพราะทักษะดานการผาตัดและการรักษา แตยังรวม
ไปถึงอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมของเจาของ  สัตวแพทยที่
มีคุณวุฒิอาจใหบริการทั่วไปบางประเภทโดยไมเรียกเก็บ
คาใชจายหรือในราคาถูก  นักศึกษาสัตวแพทยยังอาจ
ชวยเหลือโดยเปนสวนหนึ่งของการอบรมหรือจัดใหอยู
ในหลักสูตรการเรียนอยางเปนทางการภายใตการกํากับ
ดูแล สัตวแพทยอาสาและ ผูช วยสัตวแพทยจาก
ตางประเทศยังอาจเปนแหลงความชวยเหลือที่มีคา 
แมวามีความเปนไปไดวาสัตวแพทยเหลานี้จะถูกมองวา
เปนคูแขงของสัตวแพทยในทองถิ่น เนื่องจากการ
ใหบริการแทน  แตความตอเนื่องของทรัพยากรบุคคลนี้
เปนไปไดยากเนื่องจากคาใชจายในการเดินทางที่สูง  
แตสัตวแพทยอาสาเหลานี้เหมาะกับการสงเสริมการ
เติบโตและทักษะของผูประกอบการสัตวบาลในประเทศ
ตอไป 

 
ฉ. ความย่ังยืน: รางแผนซึ่งจะทําใหโครงการมีความย่ังยืน

ในระยะยาวต้ังแตเร่ิมตน การควบคุมประชากรสุนัขดวย
มนุษยธรรมเปนงานที่ไมมีที่สิ้นสุด เนื่องจากโครงการ
ดังกลาวจําเปนตองดําเนินกิจกรรมตอเนื่องเพื่อควบคุม
ประชากรสุนัขใหอยูในระดับที่เหมาะสม  การรางแผน
โดยพิจารณาและอางอิงจากศักยภาพของทองถิ่นจะชวย
สรางความย่ังยืน เนื่องจากเมื่อความรับผิดชอบของ
เจาของสุนัขสูงขึ้น เจาของสุนัขแตละรายจะเร่ิมสนับสนุน
กิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัข 

 
เปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรม 
แผนงานน้ีจะตองประกอบดวยเปาหมายและวัตถุประสงคที่
ชัดเจนและไดรับความเห็นชอบรวมกัน  ในระยะน้ีการอธิบาย
รายละเอียดของดัชนีที่ใชในการประเมินความกาวหนาของ
โครงการแตละขั้นตอนเปนส่ิงสําคัญ  การติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จของของโครงการจะใชดัชนีตางๆ (ดู
หัวขอ จ) และจําเปนจะตองกําหนดใหดัชนีเหลาน้ีเปนบรรทัด
ฐานการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนโครงการ 
 
หากมีองคกรที่เขารวมโครงการควบคุมประชากรสุนัขจํานวน
มาก อาจจําเปนตองมีการรางขอตกลงเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ
แตละฝายไดรับรูเปาหมายที่ครอบคลุมและบทบาทของตน
ภายใตโครงการ   รวมถึงมีการแจงโครงการเหลาน้ีใหผูใชราย
สุดทายทราบ เชน เจาของสุนัข และผูมีสวนเก่ียวของที่จะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวแมวาผูมีสวนเก่ียวของ
เหลาน้ันจะไมไดมีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมตางๆ โดยตรง     
(รวมถึงเจาหนาที่บางหนวยงาน) ดูตัอยางการออกแบบการ
ควบคุมประชากรสุนัข ไดในกรณีศึกษา 7  



18 

 

การกําหนดมาตรฐานของสวัสดิภาพสัตว 
 
มาตรฐานของโครการจะตองระบุเปาหมายของการรักษาระดับ
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตวใหอยูในระดับที่สามารถปฏิบัติได
อยางดีที่ สุด เ พ่ือใหแนใจวาทุกฝายยอมรับและเขาใจ 
มาตรฐานจะตองพัฒนาขึ้นโดยคณะผูมีสวนเก่ียวของ การ
ตัดสินใจเก่ียวกับชะตากรรมกับของสัตวแตละตัวจะตอง
พิจารณาจากสวัสดิภาพในระยะยาวของสัตวและของประชากร
สุนัขในทองถิ่น   ควรมีมีขั้นตอนการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือเปนการรักษาระดับมาตรฐานไวรวมถึงทําการทบทวน
มาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 

สวนของงานภายใตโครงการควบคุมประชากรสุนัขที่
จําเปนตองรักษาระดับมาตรฐานขั้นตํ่าไวเสมอ 
ก. การผาตัด รวมถึงเทคนิคปลอดเชื้อ การใชยาชา/

ยาสลบ การใหยา (เชนยาระงับความเจ็บปวด) 
ข.การขนยายสุนัข 
ค.การจัดที่พักและการสัตวบาลสุนัข 
ง.ขั้นตอนการหาบานใหม  
จ.การการุณยฆาต – เมื่อใดที่ควรมีการใชวิธีการุณยฆาต

และมีการดําเนินการเชนไร 
ฉ. การปรับปรุงขอมูลและวิเคราะหขอมุลอยางสม่ําเสมอ – 

แมจะไมมีผลโดยตรงตอสวัสดิภาพสัตว การปรับปรุงขอมุ
ลอยางสม่ําเสมอที่บันทึกการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ
สามารถชวยดานการจัดทําขอมูลประจําตัวของสุนัขซึ่ง 

 
อาจอธิบายสวัสดิภาพของสัตวได  ยกตัวอยางเชน การ
เกิดโรคแทรกซอนหลังผาตัดเปนประจํา  ภายในระยะเวลา
หนึ่ง อาจบงบอกวาจําเปนตองมีการอบรมเจาหนาที่บางคน
ใหม หรือ เปล่ียนวิธีการดูแลหลังการผาตัด 
 

 
การผาตัดโดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ, ประเทศไทย 
 
 

กรณีศึกษา 7 
ตัวอยางของข้ันตอนการออกแบบการแทรกแซง 
ก. ทําความเขาใจสถานการณ 
มีการกรอกแบบสอบถามในทองที่ X ซึ่งมีการรายงานวามีการรองเรียนเร่ืองประชากรสุนัขเขามาอยางมาก คําตอบแบบสอบถาม
แสดงวารอยละ 50 ของประชาชนที่เล้ียงสุนัขเพศเมียมีปญหาเร่ืองการมีลูกสุนัขมากเกินไปจนไมสามารถเล้ียงหรือหาบานใหม  
ใหได  และยังมีรายงานวารอยละ 45 ของลูกสุนัข “หายไป”  อัตราการทําหมันประชากรสุนัขเพศเมียมีเพียงรอยละ 3 เทานั้น 
เจาของสุนัขแจงวาไมเชื่อมั่นในฝมือ “สัตวแพทยในทองที่” และกังวลวานิสัยของสุนัขจะเปล่ียนไปหลังจากทําหมัน 
 
ข. จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
ตัวแปรของความสําคัญของกรณีศึกษานี้คือการแพรพันธุของสุนัข มีลูกสุนัขสวนเกินที่ไมเปนที่ตองการในหมูประชากรสุนัขที่มี
เจาของ  ความจําเปนในการเพิ่มอัตราการทําหมันในสุนัขที่มีเจาของ และความจําเปนในการอธิบายความสามารถของสัตว
แพทยและความเขาใจผิดเกี่ยวกับผลกระทบของการทําหมันตอพฤติกรรมของสุนัข 
 
ค. องคประกอบของแผนงานที่ครอบคลุม 
องคประกอบไดแก : การทําหมันโดยวิธีการผาตัด โดยใชโครงสรางพื้นฐานสําหรับสัตวในทองที่ การใหความรูดานการผาตัดแก
สัตวแพทยและแกเจาของดานความสําคัญของการทําหมัน 
 
ง. การออกแบบการแทรกแซง 
จากขอมูลนี้ เปาหมายคือ : ลดจํานวนสุนัขที่ไมเปนที่ตองการและเรรอนที่ตองสังสัยวาจะติดโรคและบาดเจ็บบนถนนในทองที่ X  
เพื่อบรรลุเปาหมายนี้ มีการเขียนวัตถุประสงคขึ้นหลายขอ หนึ่งในนันคือการเพิ่มอัตราการทําหมันสุนัขเพศเมียที่มีเจาของจาก
รอยละ 3 เปนรอยละ 50 ภายในเวลาสองป  ตัวเลขรอยละ 50 ที่ถูกเลือกเปนเปาหมายเนื่องจากรอยละ 50 ของเจาของสุนัข
รายงานปญหาเร่ืองมีลูกสุนัขมากเกินไป   ตัวเลข 2 ปที่เลือกเนื่องจากทรัพยากรในทางปฏิบัติ (เวลาทํางานและเงินอุดหนุน) 
และเพื่อใหเห็นผลของโครงการ 
 
วัตถุประสงคนี้จะเกี่ยวกับกิจกรรมตอไปนี้ 
          �   การอบรมทักษะการผาตัดทําหมันใหแกสัตวแพทยในทองที่ 4 นาย ควบคูไปแรงจูงใจ 2 ขอคือระบบคูปองที่ชวยให
สัตวแพทยสามารถใหบริการทําหมันไดในราคาถูก โดยไดรับเงินอุดหนุนจากองคกรภาคเอกชนในทองที่ และแผนการตลาด
อยางงายสําหรับคลินิกรอบจุดทําหมันราคาถูก 
          �  แผนการใหความรู โดยใชโปสเตอร และเครือขายชุมชนทองถิ่นโดยมุงเนนไปที่ผูนําศาสนาในทองถิ่น ซึ่งอธิบาย
ขอดีของการทําหมันดานสุขภาพและพฤติกรรมของสัตวใหเจาของสุนัขรับทราบ 
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จ. การนําแผนงานไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล : การตรวจสอบวาโครงการบรรลุเปาหมายที่วางไว 
การนําแผนงานไปปฏิบัติ 
 
การนําแผนงานไปปฏิบัติจะเปนไปตามลําดับความสําคัญที่
ไดจัดวางไว รวมถึงรายละเอียดของการออกแบบการ
แทรกแซงที่ทําขึ้น  ขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองแบงซอยพื้นที่
โดยใชพื้นที่นํารองที่มีการติดตามผลวาปญหาไดรับการ
แกไขกอนที่จะเร่ิมโครงการเต็มรูปแบบ  โดยดําเนินการ
อยางคอยเปนคอยไป อาจมีปญหาในระยะ “ต้ังไข” ดังนั้น
ผูมีสวนเกี่ยวของหลักจะตองทําการปรับปรุงแกไขแผนเพื่อ
ติดตามผลอยางใกลชิด และปรับปรุงความคืบหนาต้ังแตใน
ระยะแรกๆ 
 
การติดตามและการประเมินผล 
ระหวางการดําเนินการ  จําเปนตองมีการติดตามความ
คืบหนาและประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อ 
ก.ชวยปรับปรุงการทํางาน โดยเนนไปที่องคประกอบของ

การแทรกแซงทั้งที่เกิดปญหาและที่ประสบความสําเร็จ 
 
ข. เพื่อชี้แจง อธิบายตอผูบริจาค ผูใหการสนับสนุนและ

ประชาชนทั่วไปเมื่อสิ้นสุดการแทรกแซงวาโครงการ
กําลังเดินไปตามจุดมุงหมาย 

การติดตามผลเปนกระบวนการตอเนื่องที่มีเปาหมายที่การ
ตรวจสอบวาโครงการกําลังเดินไปตามแผนหรือไม และ
ชวยใหมีการปรับปรุงแผนอยูเสมอ  การประเมินผลเปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งโดยทั่วไปมักทําขึ้นเมื่อถึงวาระหนึ่ง เพื่อ
ตรวจสอบวาโครงการกําลังสรางผลกระทบตามที่แถลงไว
และตามความประสงคหรือไม  การประเมินผลยังสามารถ
ใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนใน
อนาคตและความตอเนื่องของแผน ขั้นตอนทั้งสองขั้นตอน
นี้เกี่ยวกับการผลการวัดเมื่อเทียบกับดัชนีที่เลือกในระยะ
การออกแบบ เนื่องจากขั้นตอนทั้งสองนี้จะสะทอน 

 
องคประกอบที่สําคัญของโครงการที่ระยะตางๆ กัน (ดู
ตัวอยางกรณีศึกษา 8)  
 
การติดตามและการประเมินผลเปนสวนที่สําคัญของ
โครงการแตจะตองไมเปนกระบวนการที่สิ้นเปลืองเวลาหรือ
คาใชจายแตอยางไร การเลือกดัชนีที่ เหมาะสมโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการสะทอนการเปล่ียนแปลงที่
ตองการวัดผลและสามารถวัดไดอยางแมนยํา เปนหัวใจ
ของความสําเร็จของขั้นตอนนี้ เพื่อเลือกดัชนีที่เหมาะสม 
เราจําเปนตองมีแผนที่ชัดเจนซึ่งระบุวาความสําเร็จที่
โครงการกําลังมุงหนาไปนั้นคืออะไร และทําไมจึงเปน
เชนนั้นและการแทรกแซงจะทําใหเปาหมายดังกลาว
สัมฤทธิ์ผลไดอยางไร  
 
โดยหลักการ การติดตามและการประเมินผลจะถูกสรางขึ้น
โดยที่ผุมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหคําปรึกษาและมีสวนใน
คําแนะนํารวมกัน  ตลอดกระบวนการนี้การรับฟงอยางเปด
กวางและการพูดคุยในเชิงบวกเปนสิ่งที่สําคัญ  เนื่องจาก
อาจมีการเปล่ียนแปลงที่ขัดแยงกับความคาดหวัง  ควรมอง
การคนพบปญหาหรือความลมเหลววาเปนโอกาสในการ
ปรับปรุงโครงการมากกวาจะเปนความผิดที่ตองมีการตัดสิน
โทษ 
 
แนวคิดของการติดตามและประเมินผลไมมีอะไรซับซอน 
เพียงแตตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับหัวขอที่จําเปนตองทํา
การติดตามผลรวมถึงวิธีการดําเนินการ และวิธีการวิเคราะห
ผลและนําไปใชอยูเปนจํานวนมาก  เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นเหลานี้และประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารอื่น  ดู
ตัวอยางที www.intrac.org. 

 
กรณีศึกษา 8 
ตารางองคประกอบของโครงการ ซึ่งแสดงเฉพาะดัชนีที่เสนอแนะเพยีงตัวเดียว (โดยปรกติมีมากกวา 1) สําหรับแตละระยะของ
โครงการที่เร่ิมเปดตัวในกรณีศึกษา 7 

 ระยะ ดัชนี สิ่งที่ตองการติดตามและประเมินผล 
ผลกระทบ การลดจํานวนประชากรสุนัข

เรรอนที่ไมพึงประสงคใน
ทองถิ่น X 

การสํารวจประชากรทุกๆ  2 ป 
– การนับประชากรสุนัขเรรอน
ในพื้นที่ตัวอยางขนาด 500 
ตร.ม.ในทองที่ X โดยตรง 

การเปล่ียนแปลง 

ผลลัพธ การเพิ่มขึ้นของอัตราสุนัขที่มี
เจาของที่มารับการทําหมัน 

แบบสอบถามประจําป
เกี่ยวกับการทําหมันของสุนัข
ที่สอบถามจากเจาของสุนัข
ดวยวิธีสุมตัวอยาง 

ผลกระทบ 

ขอมูลขาออก จํานวนสุนัข x ตัวที่มารับการ
ทําหมันและบําบัดตอเดือน 

บันทึกทางการแพทยแสดง
จํานวนสุนัขที่ทําหมันในฐานะ
สวนหนึ่งของแผน 

ความพยายาม 

กิจกรรม แผนการผาตัดทําหมันตนทุน
ตํ่า 

จํานวนคลีนิคที่ลงชื่อเขารวม
แผน 

 

ขอมูลขาเขา ผูฝกสอนสัตวแพทยทองถิ่น
และเงินอุดหนุนรอยละ 50
สําหรับการทําหมัน x คร้ัง 
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เอกสารผนวก ก:  เคร่ืองมือประเมินความจําเปนของโครงการควบคุมประชากรสุนัข 
เอกสารผนวกนี้มีเปาหมายทีการหาคําตอบของคําถามที่เสนอในหัวขอ ก. ภายใตหัวขอแตละหัวขอมีหัวขอยอยคูกับคําแนะนํา
ของเคร่ืองมือที่สามารถใชในการคนหาคําตอบ  คําแนะนําดังกลาวมิใชคําตอบที่เจาะจงหรือตายตัว แตเปนคําอธิบายเพื่อชวย
ใหเขาใจประเด็นมากย่ิงขึ้น 
 
1. การหาวิธีการประมาณขนาดของประชากรและประเภทของสุนัข 
 
คําถามยอย 
ขณะนี้มีสุนัข “เรรอน” และ “ถูกกักขัง” เปนจํานวนเทาใด? 
โปรดสังเกตวาสุนัขที่กําลังเรรอนเปนสุนัขเรรอนที่มีหรือไมมี
เจาของ 

คําแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือ/วิธีการ 
การสํารวจประชากรสุนัขเรรอนรวมกับแบบสอบถามสําหรับ
เจาของสุนัขในพื้นทีเกี่ยวกับจํานวนสุนัขที่มักจะออกไปเรรอน
ขณะที่ ทํ าก า รสํ า ร วจ   โป รดสั ง เ กตว าก า รออกแบบ
แบบสอบถามจําเปนตองอาศัยประสบการณเพื่อใหไดรับ
ขอมูลที่เกี่ยวของและเปนจริง 

 
2. การทําความเขาใจวาสุนัขเรรอนมาจากแหลงใด หรือ แหลงที่มาของสุนัขเหลานี้คืออะไร และทําไมแหลงเหลานี้จึงยังมีอยู? 
คําถามยอย 
ลักษณะการเปล่ียนแปลงของประชากรสุนัขเรรอนเมื่อเวลา
เปล่ียนแปลงเปนอยางไร และมีแนวโนมเปนอยางไร? 
ประชากรสุนัขที่ไมมีเจาของสามารถแพรพันธุไดดวยตัวเองจน
ประสบความสําเร็จหรือไม?  สุนัขไมมีเจาของสามารถเล้ียงลูก
สุนัขจนโตไดหรือไม 
 
สุนัขซึ่งเจาของไมตองการถูกทิ้งตามถนนจนกลายเปนสวน
หนึ่งของประชากรสุนัขเรรอนใชหรือไม? หรือสุนัขที่มีเจาของ
ไดรับอนุญาตใหเรรอนโดยอิสระใชหรือไม? 
 
 
หากสุนัขที่ถูกทอดทิ้งหรือเรรอนเปนปญหา ทําไมจึงเกิด
เหตุการณดังกลาว? มีปจจัยเกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติหรือ
สิ่งแวดลอมอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมเหลานี้หรือไม? 

คําแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือ/วิธีการ 
สังเกตจํานวนสุนัขในแตละชวงอายุ (ลูกสุนัข  สุนัขหนุมสาว
และสุนัขโต) ของประชากรสุนัขเรรอนในเวลาตางๆ สังเกตการ
ตกลูกสุนัขระหวางชวงฤดูผสมพันธุจากทั้งประชากรสุนัข
เรรอนที่มีเจาของและไมมีเจาของเพื่อสังเกตวามีการรอดชีวิต
มากนอยเทาใดในกลุมประชากรทั้งสอง 
 
แบบสอบถามสําหรับเจาของสุนัข – ถามวาสุนัขถูกกักขังใน
พื้นที่สวนบุคคลหรือเจาของสุนัข (หรือใครก็ตามที่เจาของรูจัก 
–หากการยอมรับพฤติกรรมดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหา) เคย
ทิ้งสุนัขบางหรือไม  
 
ทัศนคติและความเชื่อเบ้ืองหลังพฤติกรรมดังกลาวอาจประเมิน
เปนตัวเลข (ที่ใชสเกลตัวเลขทั่วไป) ไดยาก  การพูดคุยหรือ
ทําการสัมภาษณกลุมคนที่มีประสบการณเกี่ยวของ (เชน
เจาของสุนัขหรือเจาหนาที่ที่ทํางานดานสุขภาพสุนัข) แบบ
เปดจะชวยใหไดรับความเห็น  กลุมการพูดคุยนี้จะตองมีขนาด
เล็กและไมเปนทางการโดยเปดใหมีการแสดงความเห็นใน
หัวขอที่พูดคุยอยางเสรีใชคําถามสดเพื่อเปนแนวทางการ
พูดคุย 
 

 
สํารวจความเห็นจากเจาของสุนัขในโดมินิกา 
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3. ปญหาดานสวัสดิภาพที่สุนัขกําลังประสบอยูคืออะไร และทําไมปญหาดังกลาวจึงเกิดข้ึน 
 

คําถามยอย คําแนะนําสําหรับเคร่ืองมือ/วิธีการ 
การประเมินสวัสดิภาพสัตวสามารถหาไดจากทั้งการประเมินผลสัตว (การสังเกตุสัตวโดยตรง) หรือการประเมินผลจากปจจัย
ยังชีพ (การประเมินการเขาถึงปจจัยยังชีพที่สําคัญตอสวัสดิภาพของสัตว) หรือใชทั้งสองวิธีผสมกัน การประเมินสวัสดิภาพ
ในหมูประชากรสุนัข โดยเฉพาะอยางในกลุมที่มีประชากรสวนหนึ่งเปนประชากรสุนัขเรรอน เปนการศึกษาขอมูลตัวแทนเชิง
เปรียบเทียบ  อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้จําเปนสําหรับเราเนื่องจากสวัสดิภาพสัตวเปนขอมูลที่เราพยายามจะดึงคําตอบออกมา
จากหัวขอยอยบางหัวขอ 
สถานภาพดานสวัสดิภาพของประชากรสุนัขเรรอนเปน
อยางไร? และระดับความรุนแรงของปญหาดานสวัสดิภาพ
เปนเชนไร? 
 
สถานภาพดานสวัสดิภาพของสุนัขมีเจาของเปนเชนไร และ
ระดับความรุนแรงของปญหาดานสวัสดิภาพเปนเชนไร 
เจาของจัดหาปจจัยยังชีพใหสุนัขของตนที่จําเปนตอการมี
สวัสดิภาพที่ดีหรือไม 
 
 
สถานภาพดานสวัสดิภาพสัตวของสุนัขไดรับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมในปจจุ บันอยางไร? จงยกตัวอยาง
สถานภาพของสวัสดิภาพของสัตวในบานพักรับรองสุนัข   
วิธีการการุณยฆาตที่ใชถามี 
 
อัตราการรอดชีวิตของประชากรกลุมตางๆ  (สุนัขที่ถูกกัก
บริเวณ, เรรอนโดยไมมีเจาของหรือเรรอนโดยมีเจาของ) 
หรือกลุมวัยตางๆ เปนเชนไร และจงระบุสถานภาพดาน
สวัสดิภาพของสัตวที่รอดชีวิต เนื่องจากการรอดชีวิตเฉล่ีย
ในชวงสั้นๆ จะมีสุขภาพไมดี  

การสังเกตสถานะสุขภาพสัตวโดยตรง เชน  คะแนนสภาพ
รางกาย ขาเจ็บ สภาพการบาดเจ็บหรือสภาพผิวหนัง 
 
 
การสังเกตสถานะสุขภาพและพฤติกรรมที่มีตอเจาของของ
สุนัขที่มีเจาของโดยตรง  (เพื่อดูวาเจาของสุนัขปฏิบัติตอ
สุนัขอยางไรกอนหนานี้)  แบบสอบถามสําหรับเจาของ
เกี่ยวกับการใหปจจัยยังชีพ เชน การดูแลสุขภาพ อาหาร น้ํา
และที่พัก 
 
การสังเกตสุนัขในบานพักรับรองโดยตรงโดยใชเงื่อนไข
เดียวกับที่ ใชกับสุนัขประ เภทอื่ นๆ  เพื่ อ ให ไดขอมูล
เปรียบเทียบ พูดคุยกับเจาหนาที่บานพักรับรองสุนัขเกี่ยวกับ
ปจจัยยังชีพที่ใหและวิธีที่ใชในการทําการุณยฆาต 
 
การรอดชีวิตของประชากรสุนัขเรรอนที่ไมมีเจาของนั้น
ประเมินไดยาหากไมทําการติดตามผลกลุมตัวอยางแตละ
กลุม แบบสอบถามสําหรับเจาของซึ่งถามเกี่ยวกับสุนัขใน
บานเรือนของผูเล้ียงที่เสียชีวิตกอนหนานี้ ยังชวยใหสามารถ
ทําการประมาณตัวเลขการรอดชีวิตของสัตวที่มีเจาของและ
เหตุผลของการเสียชีวิต (โปรดสังเกตวาการรอดชีวิตของลูก
สุนัขและสุนัขโตควรแยกแสดงตางหากเนื่องจากตัวเลข
เหลานี้จะแตกตางกันอยางมาก) 
 

   
4. ปจจุบันมีการดําเนินการควบคุมประชากรสุนัขทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางไร? และดวยสาเหตุใด 

คําถามยอย คําแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือ/วิธีการ 

ประชาชนคิดวามีปญหาในการควบคุมประชากรสุนัขใน
ทองที่หรือไม?  ปญหาใดที่เกิดจากตัวสุนัขเอง? 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีการดําเนินการควบคุมประชากรสุนัขอยางไร? 
 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมประชากรสุนัขที่มีอยูคืออะไร? 
 

พูดคุยกับประชาชนที่มีภูมิหลังแตกตางกันเปนกลุมเล็กๆ  
อยางไมเปนทางการ  แลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับหัวขอที่
ยกขึ้นมาและต้ังคําถามนําโดยใชคําถามสดที่เหมาะสม 
สอบถามเจาหนาที่ในทองที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับลักษณะการ
รองเรียน, จํานวนการรองเรียนและสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร
ของผูรองเรียน 
 
พูดคุยกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อสอบถามความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนการควบคุมประชากรสุนัขในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต  - เปนไปไดวาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่ง
ฉบับ (เชน ระเบียบการควบคุมโรค, ระเบียบดานสัตว , 
ระเบียบดานสิ่งแวดลอม) 
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เอกสารผนวก ข. การสรางคณะกรรมการจากผูมีสวนรวมหลายฝาย 
ตอไปนี้เปนตัวอยางกระบวนการที่สามารถใชเพื่อใหเกิดการยอมรับและเขามามีสวนเกี่ยวของโดยผูเกี่ยวของ กระบวนการ
ดังกลาวสามารถนํามาใชกับโครงการที่มีขนาดตางๆ กันได (ต้ังแตโครงการระดับชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงโครงการ
ระดับประเทศ) 
 
• สรางกลุมงานที่ประกอบดวยคนที่มีสวนเกี่ยวของและ

ความรับผิดชอบดานการควบคุมประชากรสุนัข (ดู
รายชื่อของผูมีสวนเกี่ยวของใน หัวขอ ก ) กลุมงานนี้
จะรับผิดชอบการออกแบบและการเก็บรวมรวมขอมูล
เบ้ืองตน รวมไปถึงการประเมินประชากรสุนัขในทองที่ 

• หลังจากการประเมินผลเบ้ืองตน กลุมงานนี้อาจพัฒนา
เปนคณะกรรมการอยางเปนทางการที่มีตัวแทนจากผูมี
สวนเกี่ยวของแตละฝาย  คณะกรรมการนี้ควรทําราง
ขอบเขตงาย รายชื่อสมาชิก และหนาที่ของสมาชิก 
พันธกิจในการประชุมอยางสม่ําเสมอ การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการและเปาหมายที่ชัดเจนเปนอยางนอย  
อาจมีการสรางคณะกรรมการนี้ตามหนาที่ ในการ
ปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน เชน ฝายที่ถูกต้ังขึ้นเพื่อ
ดูแลสุขภาพของมนุษย  และยังอาจรวมไปถึงการเชิญ
สมาชิกของคณะกรรมการเหลานี้ที่มีประสบการณเขา
รวมกับคณะกรรมการควบคุมประชากรสุนัขนี้ 

 
• สมาชิกคณะกรรมการแตละรายมีหนาที่เปนตัวแทน

ความตองการในการควบคุมประชากรสุนัขของผูมีสวน
เกี่ยวของ ยกตัวอยางเชน องคกรดานสาธารณสุข
ตองการควบคุมโรคสัตวสูคน องคกรภาคเอกชน
ตองการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว สภาชุมชนตองการลด
รายงานการกอความรําคาญของสุนัข  รางวัตถุประสงค
เปนขอๆ ตามขอมูลที่ไดจากการประเมินผลเบ้ืองตน
และความจําเปนของผูมีสวนเกี่ยวของแตละฝาย การ
วางแผนโครงการอาจสรางขึ้นในลักษณะดังกลาวโดย
ไดรับความเขาใจเปาหมายและรวมถึงบรรทัดฐานของ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวอยางชัดเจนจากผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
สรางแผนในหัวขอ ง. ) 

 
• คณะกรรมการจะตองพูดคุยและเห็นชอบกับภารกิจดาน

ฝายการเงินที่จําเปนตอความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวของโครงการรวมกัน  รวมไปถึงเงินอุดหนุนที่
คาดวาจะมาจากทุกฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กําหนดความรับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการแต
ละฝายในการดําเนินการ  ติดตามและประเมินผล
โครงการอยางชัดเจน เมื่อโครงการเร่ิมออกดําเนินการ 
จะตองมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อแจงความ
คืบหนาและแลกเปล่ียนขอมูลผลลัพธการติดตาม 
ประเมินผล และการเปล่ียนแปลงที่จําเปนตอโครงการ 

• คณะกรรมการจะตองเปนคณะกรรมการถาวรเนื่องจาก
การควบคุมประชากรสุนัขเปนความทาทายที่ไมสิ้นสุด 
แมวาอาจจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงที่
หลีกเล่ียงไมได  

 

ตอไปนี้คือคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงการทํางาน
ของคณะกรรมการ 
• อาจใชการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

กระตุนและพัฒนาโครงการ เมื่อถึงจุดสําคัญ รวมถึง
ระยะการวางแผน  วิธีการเหลานี้ยังอาจดึงผูเชี่ยวชาญ
ที่ไมไดอยูในคณะกรรมการเขามามีสวนรวมไดดวย 

• บทบาท รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจน  เชน ประเด็นดาน
การบริหารงาน (เชน รายงานการประชุมและการจัด
ประชุม)  จะชวยสรางเปาหมายที่มีความเปนไปได  ทั้ง
บทบาทและรายละเอียดเหลานี้จะตองได รับการ
ทบทวนและหมุนเวียนอยางสม่ําเสมอ ถาเปนไปได 

• หากเปนไปได คณะกรรมการจะตองมีความโปรงใส 
เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอโครงการ 

• คณะกรรมการจะตองประสบกับปญหาดานการขัดแยง
ทางความคิดอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้นแนวทางและ
ความเขาใจอยางชัดเจนตอวิธีการจัดการสถานการณ
ตางๆจะชวยการทํางานของคณะกรรมการเปนไป
ในทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


