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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาจากการปราบปรามการคา้สัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืชป่าของประเทศไทย และเพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบั
การปราบปรามการคา้สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนเวน ให้เกิดผลปฏิบติั
ไดอ้ยา่งจริงจงั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาในการปราบปรามการคา้สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชป่าของประเทศไทย 
โดยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2536) ท่ีบงัคบัใชไ้ม่สามารถ        
ท  าให้การสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัมีช่องวา่งเก่ียวกบัการอนุญาต
ใหง้าชา้งท่ีไดม้าจากชา้งบา้นนั้นสามารถคา้ขายไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย ท าให้เกิดการน างาชา้งแอฟริกา
มาสวมขายผา่นร้านต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสถานะทางกฎหมายของชา้งแอฟริกาในประเทศ
ไทย ไม่เป็นสัตวท่ี์อยู่ภายใตก้ารควบคุมตามพระราชบญัญติัใด และไม่เป็นสัตวป่์าคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการคา้และการครอบครอง
งาชา้งแอฟริกาหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากงาช้าง และในปัจจุบนัไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในการท่ี
จะร่วมมือกนัเพื่อสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าของทอ้งถ่ินอนัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของโลก ตาม
พนัธกรณีของอนุสัญญา CITES ท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามในฐานะประเทศสมาชิก  และปัญหา
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ไม่มีมาตรการคุม้ครองหรือควบคุม
สัตวป่์าในบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญา CITES ซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุท่ีมีถ่ินก าเนิด
ในประเทศอ่ืน นอกจากช้างแลว้นั้น สัตวป่์าอ่ืนๆ ก็ควรไดรั้บการคุม้ครองดว้ยเช่นกนั แนวทางท่ี
เหมาะสมในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการปราบปรามการคา้สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชป่าแห่งภูมิภาค
อาเซียนหรืออาเซียนเวน ใหเ้กิดผลปฏิบติัไดอ้ยา่งจริงจงั  ควรมีการปรับแกก้ฎหมายเพื่อให้สามารถ
ควบคุมการคา้งาชา้งในประเทศไทย ทั้งกรณีชา้งเล้ียง และชา้งแอฟริกา ก าหนดอตัราโทษปรับเป็น
หลกัให้เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัการใช้โทษจ าคุกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัและปราบปรามผูท่ี้จะ
กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพนัธกรณีของอนุสัญญา CITES 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the problems from suppression of the wildlife 

Trade and wild plant varieties in Thailand and to study the appropriately effective ways in 
enforcement on suppression of the wildlife Trade and wild plant varieties in the region of ASEAN 
or ASEAN Convention. The population consisted of ten people in Bangkok. The research tools 
were the in-depth interview and questionnaires.  

The results revealed that the problems of suppression of the wildlife Trade and wild plant 
varieties in Thailand according to the wildlife conservation and conservation act, B.E. 2535 (the 
second edition B.E. 2536) could not make the conservation and protection of the wildlife effective 
and there was also the problem on permission of the legal ivory trade. This caused African ivory 
import and the products made of ivory to trade in Thailand. In addition, it was legal, could not be 
controlled according to any acts and it was also not the wildlife according to the wildlife 
preservation and conservation act, B.E. 2535. At the present, there is agreement between the 
countries in cooperation to conserve and protect the local wildlife, the world resource according 
to CITES that Thailand, one of their members, has to follow. And the problem on the wildlife 
preservation and conservation act, B.E. 2535 lacked the protection and conservation measures 
under CITES. Most of extinct wildlife and wild plant are in other foreign countries. Except 
elephants, the other wildlife should be conserved, too. The appropriate ways for the law 
enforcement on the wildlife and wild plant in the region of ASEAN or ASEAN Convention were 
the laws should be adjusted to control the elephant’s ivory trade in Thailand including elephants 
in Thailand and in Africa and to achieve the goal of the convention on the extinct wildlife and 
wild plant species trade. the punishment of fine with high rate in accordance with the price of 
ivory including the punishment of imprisonment for protection and suppression of the illegal 
people should be regulated under CITES on the culture protected wildlife species. 
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