ก

ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้วจิ ัย
ปี ทีว่ จิ ัย

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์ พืชป่ า
แห่งภูมิภาคอาเซี ยนหรื ออาเซี ยนเวน
อัครเดช มณี ภาค และนฤมล ชมโฉม
2557

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชป่ าของประเทศไทย และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับ
การปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่ าแห่ งภูมิภาคอาเซี ยนหรื ออาเซี ยนเวน ให้เกิดผลปฏิบตั ิ
ได้อย่างจริ งจัง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 10 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาในการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่ าของประเทศไทย
โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2536) ที่บงั คับใช้ไม่สามารถ
ทาให้การสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังมีช่องว่างเกี่ยวกับการอนุ ญาต
ให้งาช้างที่ได้มาจากช้างบ้านนั้นสามารถค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย ทาให้เกิดการนางาช้างแอฟริ กา
มาสวมขายผ่านร้านต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสถานะทางกฎหมายของช้างแอฟริ กาในประเทศ
ไทย ไม่เป็ นสัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุ มตามพระราชบัญญัติใด และไม่เป็ นสัตว์ป่าคุ ม้ ครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ส่ งผลให้ไม่สามารถควบคุมการค้าและการครอบครอง
งาช้างแอฟริ กาหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากงาช้าง และในปั จจุบนั ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศในการที่
จะร่ วมมื อกันเพื่อสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่าของท้องถิ่ นอันเป็ นทรัพยากรที่ สาคัญของโลก ตาม
พันธกรณี ของอนุสัญญา CITES ที่ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามในฐานะประเทศสมาชิก และปั ญหา
เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ไม่มีมาตรการคุ ม้ ครองหรื อควบคุ ม
สัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้จะสู ญพันธุ์ ที่มีถิ่นกาเนิ ด
ในประเทศอื่น นอกจากช้างแล้วนั้น สัตว์ป่าอื่นๆ ก็ควรได้รับการคุ ม้ ครองด้วยเช่ นกัน แนวทางที่
เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่ าแห่ งภูมิภาค
อาเซี ยนหรื ออาเซี ยนเวน ให้เกิดผลปฏิบตั ิได้อย่างจริ งจัง ควรมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถ
ควบคุมการค้างาช้างในประเทศไทย ทั้งกรณี ชา้ งเลี้ยง และช้างแอฟริ กา กาหนดอัตราโทษปรับเป็ น
หลักให้เพิ่มสู งขึ้ น ประกอบกับการใช้โทษจาคุ กเพื่อเป็ นมาตรการป้ องกันและปราบปรามผูท้ ี่จะ
กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณี ของอนุสัญญา 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.
Keywords: Legal measures, suppression, crime, trade, the wildlife Trade and wild plant
varieties in the region, ASEAN or ASEAN Convention

