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iii รายงานของ TRAFFIC : การบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทย 

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558

ปปง. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ASEAN-WEN เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่า

เเห่งภูมิภาคอาเซียน

ไซเตส อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บาท ไทยบาท

ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2504 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532

 
 ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ คุณธต์ี ศรนีพนคิม ส�าหรบัความช่วยเหลือในการตรวจสอบเน้ือหาของรายงานฉบบันี ้นอกจากนี ้ผู้

เขยีนขอขอบคณุความช่วยเหลอืทีไ่ด้รบัจากเจ้าหน้าทีข่อง TRAFFIC ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณุ Chris 

R. Shepherd ผูอ้�านวยการภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ คุณ Kanitha Krishnasamy คุณ Elizabeth John และคุณ  Aqeela 

Abdul Jalil และสมาชกิของ TRAFFIC ทัว่โลก คณุ Teresa Mulliken คณุ James Compton คุณ Sabri Zain คณุ Charity Payton 

คณุ Stephanie Pendry และคณุ Richard Thomas นอกจากนี ้ขอขอบคุณมลูนธิ ิARCUS ส�าหรบัการสนบัสนนุเงนิทนุในครัง้น้ี



ivรายงานของ TRAFFIC : การบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทย

 บทวิเคราะห์ฉบับนี้เก่ียวกับโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีควบคุมการค้าสัตว์ป่าภายใต้บัญชีของ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) โดยมุ่งเน้นที่ลิงไม่มีหางซ่ึงเป็น

สัตว์ประจ�าถิ่นของประเทศไทยถึงสี่ชนิด (ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมือด�า H. agilis, ชะนีมงกุฎ H. pileatus และ 

ชะนดี�าใหญ่ Symphalangus syndactylus) และชนดิสตัว์ภายใต้บญัชหีมายเลข 1 ของไซเตส อย่างไรกด็ปัีญหาอนัเกีย่วกบั

การค้าลิงไม่มีหางมีลักษณะเหมือนกับปัญหาที่พบกับสัตว์ชนิดอื่นภายใต้บัญชีทั้งสามของไซเตส บทวิเคราะห์ฉบับนี้ยัง

พิเคราะห์ถึงช่องว่างอันก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทยรวมทั้งยังน�าเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ไซเตสก�าหนดให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้รวมทั้งห้ามการค้าตัวอย่างพันธุ์อันขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งอนุสัญญา ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในปี พ.ศ. 2526 และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ. 

2535 เพือ่บงัคบัตามกลไกของอนสุญัญา โดยที ่พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ถอืเป็นกฎหมายหลกัทีบ่งัคบัใช้กบัสตัว์ป่า 

แต่อย่างไรกด็กีฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายล�าดบัอืน่ๆ ยงัคงมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อมอนัเกีย่วเนือ่งกบัการค้าสตัว์ป่า

ภายใต้บัญชีของไซเตส กฎหมายเหล่านี้รวมถึงกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, พ.ร.บ. ศุลกากร, พ.ร.บ. การส่งออก และ

การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า, พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 มาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการท่ีก�าหนดโดยไซเตสคือการจัดตั้งอย่างน้อยหน่ึงองค์กรบริหารงานและหนึ่ง

องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ในการน้ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ท�าหน้าท่ีท้ังสอง นอกจากน้ีไซเตสยังก�าหนดให้มีการก�าหนดความผิดอาญาในการค้าหรือการครอบครอง

ตัวอย่างพันธุ์และ “ก�าหนดการยึดและส่งกลับตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าวไปยังประเทศผู้ส่งออก” (ไซเตส มาตรา 8 1(ก)-(ข))

 แม้ว่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ แต่ก็พบว่ายัง

มีปัญหาอีกหลายประการ โดยท่ีค�านิยายของ “ค้า” ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่สอดคล้องกับค�านิยามของ

ไซเตสซ่ึงรวมถึงการน�าสินค้าเข้า การน�าสินค้าออก การส่งกลับออกไปและการน�าสินค้าเข้ามาจากทะเล ซ่ึงนิยามตาม 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครอบคลุมเฉพาะการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่าน เท่านั้น อนึ่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงสองครั้งแต่ยังไม่มีการควบคุมการครอบครองชนิดพันธุ์ท่ีมิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย

ถึงแม้ชนิดสัตว์ดังกล่าวจะอยู่ในบัญชีของไซเตส

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก�าหนดให้สัตว์ 15 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ดังกล่าวได้ถูกรวมอยู่ภายใต้

กฎสองฉบับซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. 2558 ชนิดพันธุ์จ�านวน 1,320 ชนิด ได้ถูกขึ้น

บัญชีเป็นชนิดหรือชนิดย่อยและได้รับการคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์มีกระดูกสันหลังจ�านวน

9 ชนิดพันธุ์ได้ถูกขึ้นบัญชีในอันดับขั้นที่สูงขึ้น (อันดับ, วงศ์, สกุล) และครอบคลุมถึง 6,000 ชนิดซึ่งกว่า 2,000 ชนิดเป็น

ชนิดตามบัญชีไซเตส(ภาคผนวก) กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้การคุ้มครองน้อยกว่าครึ่งหน่ึง

ของชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเตส หากไม่รวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซ่ึงขึ้นบัญชีไว้ในอันดับข้ันที่สูงขึ้น (ปะการัง, กัลปังหา และ 

หอยมือเสือ) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะครอบคลุมเพียงแค่ 12 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยอันเป็น

สัตว์ตามบัญชีไซเตส (สัตว์เลี้ยงดูด้วยนมเจ็ดชนิด, นกหนึ่งชนิด, สัตว์เลื้อยคลานสามชนิด และผีเสื้อหนึ่งชนิด)
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 ประเทศไทยเป็นบ้านของลิงไม่มีหางสี่ชนิด (ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมือด�า H. agilis, ชะนีมงกุฎ

H. pileatus และ ชะนีด�าใหญ่ Symphalangus syndactylus) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นบัญชีและได้รับการคุ้มครอง

ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ลิงใหญ่จ�านวน 6 ชนิดและชะนีที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย 11 ชนิดซึ่งอยู่ใน

บัญชีไซเตสไม่ถูกขึ้นบัญชีภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 บัญชีของชนิดพันธุ์ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนับตั้งแต่มีการประกาศใช้

กฎหมายนี้ ซึ่งต่างกับบัญชีแนบท้ายของไซเตสที่มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีและประเภทใหม่ๆ ซึ่งมักจะท�าขึ้น

ภายหลังที่ได้มีการประชุมระหว่างสมาชิกทุกๆ สองหรือสามปี โดยหลักการแล้วกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับไซเตสควร

จะต้องรวมบัญชีแนบท้ายและการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ อันเกิดขึ้นภายหลังด้วย

 แม้ว่า พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า จะก�าหนดให้มกีารรับใบอนญุาตเพือ่น�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านประเทศไทย

ส�าหรบัชนดิสตัว์ตามบญัชไีซเตสไม่ว่าจะได้ก�าหนดอยูภ่ายใต้ พ.ร.บ. หรอืไม่ อย่างไรกด็ไีม่พบว่ามกีฎทีอ่อกมาเพือ่ครอบคลมุ

ถึงการครอบครองตัวอย่างพันธุ์ท่ีไม่ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. แต่อย่างใด การละเว้นดังกล่าวนี้มีผลอย่างร้ายแรงในเรื่องความ

สามารถของประเทศไทยในการควบคมุการน�าเข้าทีผ่ดิกฎหมายของชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยตามบญัชไีซเตส 

ผูใ้ดทีค่รอบครองสตัว์ป่าดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องแสดงว่าพวกเขาได้สัตว์ป่าเช่นว่านั้นมาได้อย่างไร แต่เป็นหน้าที่ของรัฐในการ

พิสูจน์ว่าสัตว์ดังกล่าวถูกน�าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะด�าเนินคดี การที่ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ละเว้นการ

คุ้มครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสหลายชนิด ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมการ

ค้าตัวอย่างพันธุ์ทั้งในระหว่างประเทศและภายในประเทศ ช่องว่างดงักล่าวเคยปรากฏในคาบสมทุรมลายใูนกรณขีองเต่าซึง่

เป็นชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถ่ิีนก�าเนดิในประเทศไทยแต่ได้รับการแก้ไขไปหลายปีแล้ว ดังนั้นการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

 ประเด็นเรื่อการยึดและส่งตัวอย่างพันธุ์ท่ีได้ยึดมากลับยังมีความไม่ชัดเจนภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิด

ความล่าช้าในกระบวนการส่งกลบั เช่นในกรณขีองการส่งกลบัอรุงัอตุงั 11 ตวั ทีพ่บริมถนนเมือ่ปี พ.ศ. 2552 ในประเทศไทย 

ซึ่งเพิ่งถูกส่งกลับไปยังประเทศอินโดนีเซียเม่ือ พ.ศ. 2558 เมื่อทรัพย์สินซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าถูกค้นพบแต่ไม่สามารถระบุตัว

เจ้าของได้ ตามกฎหมายปัจจุบันรัฐจะต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นเวลาห้าปี

 การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นเมื่อ พ.ศ. 2555 และกระบวนการ

แก้ไขยังคงด�าเนินต่อไปในปี พ.ศ. 2559 บทวิเคราะห์ของ TRAFFIC นี้มีข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างผิดกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาน้ีได้พิจารณา พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในเชิง

บทบัญญัติโดยร่วมพิจารณากับกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะดงัต่อไปนีอ้้างองิถงึการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า โดยจะเกีย่วข้องกบัประเดน็เฉพาะเรือ่งเกีย่วกบั

การครอบครองและการค้าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ไทย

 1. นิยามปัจจุบันของค�าว่า “ค้า” ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ครอบคลุมถึงการส่งกลับ

ออกไปและการน�าสินค้าเข้าทางทะเล

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า โดยเพิม่การส่งกลับออกไปและการน�าสินค้าเข้าทางทะเล 

เข้าไปในค�านิยามของ “ค้า” เพื่อท�าให้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สอดคล้องกับไซเตส
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 2. ยกเว้นกรณีสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิด สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ท่ีมิได้มีถ่ินก�าเนิดในประเทศไทยไม่ได้รับการ

คุ้มครองในประเทศไทย ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ไม่ได้ระบใุห้ชนิดพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทย

เป็นสตัว์ทีไ่ด้รบัการสงวนหรอืรบัการคุม้ครองในประเทศไทยแต่ห้ามการครอบครอง น�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน ค้า โดยปราศจาก

ใบอนญุาตซึง่ชนดิสตัว์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ข้อห้ามดงักล่าวจะไม่มผีลบงัคับใช้หากปราศจากประกาศซึง่ออก

โดยรัฐมนตรี 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยให้ระบุว่าเม่ือรัฐมนตรีออกประกาศเพื่อก�าหนด

ชนิดสัตว์ที่ระบุไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคี ประกาศดังกล่าวจะใช้กับบัญชีทั้งหมด ประกาศ

ฉบับแรกที่ใช้บังคับผนวกตามบัญชีไซเตสจะต้องระบุรวมถึงการแก้ไขครั้งหลังด้วย 

 3. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุญาตการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองรวมทั้งชนิดสัตว์

ตามบัญชีไซเตส หากผู้ล่ามีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขหลักการดังกล่าวโดยก�าหนดการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 1 ของไซเตสเป็นการผิดกฎหมาย

และการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของไซเตสจะกระท�าได้เมื่อมีการยืนยันว่าสัตว์ที่จะล่าเป็นไปเพื่อการเพาะพันธุ์

หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับสถาบันวิจัยที่มีใบอนุญาต

 4. ไม่มบีทบญัญตัภิายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ทีก่�าหนดการยกเลิกการขึน้ทะเบยีนเป็นสตัว์ป่า

สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประไทย 

 ข้อแสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องแสดงเอกสารทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าชนิด

สัตว์นั้นไม่อยู่ในอันตรายแล้ว และท�าให้เอกสารดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อยกเลิกการ

ขึ้นทะเบียน

 5. ในปัจจุบันรัฐจะต้องพิสูจน์ถึงการกระท�าความผิดในการครอบครองสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดใน

ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส 

 ขอ้เสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดให้การครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

โดยไม่มีใบอนุญาต เว้นแต่มีเอกสารการน�าเข้าหรือส่งออกตามกฎหมาย ถือเป็นการกระท�าจากหรือมาจากวัตถุประสงค์เพื่อ

การค้าที่ผิดกฎหมายจนกว่าบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตน้ันสามารถพิสูจน์ได้โดยพ้นข้อสงสัยและโดยที่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ

จะต้องร่วมมือกับ ปปง. และเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อด�าเนินการสอบสวนด�าเนินคดีภายใต้กฎหมายเหล่านั้นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า ซึ่งการกระท�าดังกล่าวนี้ย่อมถือได้ว่าการป้องกันสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ

 6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้กับการส่งกลับซึ่งชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยซ่ึงถูกยึด

โดยรัฐและไม่มีการด�าเนินคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าจะต้องรอถึงห้าปีกว่าที่สัตว์ป่าดังกล่าวจะถูกส่งกลับ ในการนี้ประมวล

กฎหมายอาญาก�าหนดระยะเวลาการรอเป็นเวลาหนึง่ปีภายหลกัจากมีค�าพิพากษาถงึทีส่ดุจากศาลเพือ่ให้เจ้าของทีแ่ท้จรงิมา
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ขอทรัพย์สินดังกล่าวคืนหากรัฐยังคงรักษาทรัพย์สินนั้นไว้อยู่ 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดหลักการที่ว่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยที่ไม่มีใบอนุญาตถือเป็น

ผลพวงมาจากการค้าโดยผดิกฎหมายข้ามชาติ และเมือ่รฐัด�าเนนิการยดึและรกัษาชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยทีไ่ม่มี

ใบอนญุาต กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ จะต้องร้องขอค�าสัง่ศาลเพือ่ให้สัตว์ป่าดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เมือ่สัตว์ป่าตกเป็น

ของแผ่นดินแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ จะต้องด�าเนนิการพจิารณาหาประเทศต้นทางโดยพลนั หากเป็นสตัว์ทีม่ชีวีติ

กจ็ะต้องตดิต่อหน่วยงานทีเ่หมาะสมในประเทศดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าการส่งกลับสามารถกระท�าได้หรือไม่ 

 7. โดยปกติตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีสัตว์ป่าได้รับข้อยกเว้นเรื่องพยานหลักฐานตามประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและจะส่งรายงานเพื่อน�าเสนอสัตว์ป่าเป็นพยานวัตถุในชั้นศาลในการด�าเนินคดีอาญา 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดเนือ้หาเมือ่ใดทีช่นดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยตามบญัชีไซเตสซึง่ไม่มี

ใบอนุญาตถูกค้นพบไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ ให้สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และในกรณี

ดงักล่าวบทบญัญตัว่ิาด้วยพยานหลกัฐานภายใต้กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาจะน�ามาใช้ เจ้าพนกังานจะต้องออกเอกสาร

สัตว์ป่าเพื่อเป็นพยานวตัถุส�าหรบัการด�าเนนิคดอีาญาและหากเกีย่วข้องกับสตัว์ทีย่งัมชีวิีตจะต้องเริม่กระบวนการส่งกลับตาม

ความเหมาะสม

 8. โทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังน้อยและภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

โทษส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านและการครอบครองสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสโดยผิดกฎหมายจะต้องรับโทษจ�าคุก 3 

ถึง 10 ปี และปรับ 60 000 ถึง 200 000 บาท (1 727–5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อนึ่งโทษจ�าคุกภายใต้ พ.ร.บ. 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ก�าหนดโทษจ�าคกุหนึง่ปีซึง่น้อยกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ส่งผลให้

การด�าเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับการด�าเนินคดีการค้าสัตว์ป่า

ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีโทษปรับภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ยังคง

สูงกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 ข้อเสนอแนะ: (1) แก้ไขร่างให้รวมถึงการน�าผ่านแดน การขนส่ง การเก็บรักษาซึ่งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ผิด

กฎหมาย (2) ก่อนที่จะแก้ไขโทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ควรพิจารณาทาง

เลือกในการก�าหนดโทษส�าหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบันเพื่อท่ีจะสร้างความสอดคล้องและ

ก�าหนดโทษสูงสุดส�าหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในทุกลักษณะความผิด

 9. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีอ�านาจ

ในการควบคุมดูแลแต่ไม่มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้ร่างแก้ไข

จะไม่มีผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศและอ�านาจในการควบคุมดูแลมีข้อจ�ากัดมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังพบว่ากรม

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมด้านเทคนิคไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ

สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

 ข้อเสนอแนะ: (1) เพิ่มบทบัญญัติภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้รับรองคณะกรรมการ

เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยและบทบาทในการป้องกันการค้าสัตว์ป่า

ผิดกฎหมายและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด (2) แก้ไขร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อก�าหนดให้อ�านาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่าแห่งชาต ิและคณะกรรมการเครอืข่ายการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัสตัว์ป่า

เเละพชืป่าเเห่งประเทศไทยให้สนบัสนนุการท�างานซึง่กนัและกนั และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตมิหีน้า

ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

 10. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโดยทางตรงและทางอ้อมในการค้าชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสถูกดูแลโดย

หน่วยงานรัฐที่หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 ข้อเสนอแนะ: ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะต้องมีการศึกษากฎหมายที่มีความทับซ้อนกัน

และแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับบทบัญญัติปัจจุบันเพื่อให้มีความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมาย



1รายงานของ TRAFFIC : การบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทย

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

(ไซเตส) เมือ่ พ.ศ. 2526 ภาคีของไซเตสจะต้องจดัให้มกีฎหมายภายในประเทศทีเ่พยีงพอเพือ่บงัคบัใช้อนสุญัญาฉบบันีซ้ึง่จะต้อง

รวมถึงการก�าหนดบทลงโทษการครอบครองและ/หรือการค้าตัวอย่างพันธุ์ที่ขัดต่ออนุสัญญา (ดูกรอบที่ 1) ความกังวลเรื่อง

การลดจ�านวนลงของประชากรลิงใหญ่ท�าให้ไซเตสมีมติอนุรักษ์และควบคุมการค้าลิงใหญ่ (มติ Conf. 13.4 (CoP16)) 

ซึ่งก�าหนดให้รัฐภาคีบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองชนิดสัตว์เหล่านี้ (ดูกรอบที่ 2)

  เมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2532 (พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป์า่) เพื่อบงัคบัตามกลไกของอนสุัญญา พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป์า่ ก�าหนดให้การ

น�าเข้า น�าผ่าน และส่งออกสัตว์ป่า และควบคมุการครอบครองสตัว์ท่ีได้รบัการคุม้ครองภายใต้กฎหมายไทย แม้ว่า พ.ร.บ. สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า จะมีการแก้ไขถึงสองครั้ง ใน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2557 แต่ก็ไม่มีการควบคุมการครอบครองชนดิพนัธุ์

ทีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยทีเ่ป็นส่วนใหญ่ ทัง้ๆ ทีส่ตัว์หลายชนดิอยูภ่ายใต้บญัชไีซเตส (ภาคผนวกของรายงานฉบบันีมี้บท

วเิคราะห์ของชนดิสตัว์ท่ีรวมอยูภ่ายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แหล่งก�าเนดิ และสถานะตามบญัชไีซเตส) ดงันัน้ จงึ

หมายความว่า ชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยทีอ่ยูภ่ายใต้บญัชีไซเตสจะไม่มฐีานทางกฎหมายในการควบคุมการค้า

ภายในประเทศหากมีผูค้้าผดิกฎหมายน�าสตัว์เข้ามาในประเทศ ชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนิดในประเทศไทยทีอ่ยูภ่ายใต้บญัชไีซ

เตสสามารถถูกซื้อขายและเก็บในประเทศไทยได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามการครอบครองสัตว์เหล่านั้น 

กรอบที่1:บทบัญญัติของอนุสัญญา

“มาตราVIII-มาตรการที่ประเทศภาคีต้องถือปฏิบัติ

1. ประเทศภาคีต้องก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และห้ามท�า

การค้าตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ มาตรการเหล่านี้ให้รวมถึง

ก. การก�าหนดโทษส�าหรับผู้ซึ่งประกอบการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งตัวอย่างพันธุ์อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือทั้ง 

 สองประการ และ

ข. ก�าหนดให้มีการยึดหรือส่งกลับไปประเทศซึ่งน�าออกซึ่งตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าว

“มาตราXIV–ผลที่มีต่อกฎหมายภายในประเทศและอนุสัญญาสากล

1. บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับปัจจุบันไม่มีผลต่อสิทธิของประเทศภาคีในอันที่จะก�าหนด

ก. มาตรการภายในประเทศที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเงื่อนไขในการค้าขาย การมีไว้ในครอบครองหรือ

การเคลื่อนย้ายซึ่งตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข 1, 2 และ 3 หรือการห้าม 

โดยสิ้นเชิงต่อการกระท�าดังกล่าว หรือ

 ข. มาตรการภายในประเทศในอันที่ประกวดขันหรือห้ามท�าการค้า การมีไว้ในครอบครองหรือการเคลื่อนย้ายซึ่ง

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ไม่ได้ระบุในบัญชี แนบท้ายหมายเลข 1, 2 และ 3

กรอบที่2:มติConf.13.4(Rev.CoP16)

การอนุรักษ์และการค้าลิงใหญ่ ขอให้รัฐภาคีด�าเนินการ:

1) จัดให้มีและบังคับใช้กฎหมายภายในเพื่อคุ้มครองลิงใหญ่ โดยรวมถึง: 

i. ให้มีข้อห้ามการค้าที่เป็นการค้าตัวอย่างพันธุ์ของลิงใหญ่ที่จับได้จากธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการขาย ตั้งแสดง ซื้อ เสนอซื้อและ

การได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ และ

ii. จัดให้มีบทลงโทษเพื่อขจัดการค้าลิงใหญ่และชิ้นส่วนโดยผิดกฎหมาย



2 รายงานของ TRAFFIC : การบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทย 

 ประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งภูมิภาคอาเซียน (WEN) ซึ่ง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) ได้จัดต้ังกลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วม

มือระหว่างประเทศซ่ึงเป็นจุดประสานงานกลางของประเทศไทย ในการนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้

กฎหมายเกีย่วกบัสตัว์ป่าเเละพชืป่าประจ�าประเทศไทยซึง่ประกอบด้วยสมาชกิจาก 27 องค์กรภาครฐัซึง่รวมถงึจากกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ การบินไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และไปรษณีย์ไทย แม้ว่าคณะกรรมการเครือข่ายการ

บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าประจ�าประเทศไทยจะไม่มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย แต่คณะกรรมการดัง

กล่าวมีหน้าที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ควบคุมการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัเครอื

ข่ายการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกับสตัว์ป่าเเละพชืป่าเเห่งภมูภิาคอาเซยีนและให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศอื่นๆ1

 การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ถกูน�าออกรบัการแสดงความคดิเหน็เมือ่ปี พ.ศ. 2555 และการพจิารณา

แก้ไขตามข้อเสนอแนะยังคงด�าเนินอยู่ถึงปี พ.ศ. 2559 ร่างแก้ไขของกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้มีการรับใบอนุญาตการ

ครอบครอง น�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน ค้า และล่าสตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครองและชนดิสตัว์ทีถู่กระบอุยูภ่ายใต้ความตกลง

ระหว่างประเทศ (ข้อ 8) ทัง้นี ้ ข้อ 8 ยงัก�าหนดให้ต้องได้รบัใบอนญุาตเพือ่ประกอบกจิการผสมพนัธุสั์ตว์และกจิการสวนสตัว์ 

ข้อ 7 ของร่างกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องด�าเนินการออกประกาศเพื่อระบุชนิดสัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้ความตกลง

ระหว่างประเทศ

1 คณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าประจ�าประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นคณะแรกโดยค�าสั่งกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติฯ ที่. 225/2550 (ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dnp.go.th/thailand

-wen/about_tw/mutti.html. คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่ง ที่. 365/2554 (ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554) รายละเอียด

ออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dnp.go.th/thailand-wen/about_tw/comitt.html. ดู: http://www.dnp.go.th/thailand

-wen/index.html (ภาษาไทย)

อุรังอุตังPongo spp.ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ของรัฐบาลก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังประเทศอินโดนีเซีย
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 รายงานฉบับนี้เป็นการค้นคว้าเชิงเอกสารซึ่งตรวจสอบ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับ

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการค้าชนิดสัตว์ตาม

บัญชีไซเตส การค้นคว้ากฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีการด�าเนินการส�ารวจการบังคับใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติ

 กฎหมายทั้งหมดได้ถูกรวบรวมโดยอ้างอิงจากการค้นคว้างทางอินเตอร์เน็ตและโดยการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านอีเมล์และโทรศัพท์ หากมีประเด็นว่ากฎหมายฉบับใดมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ จะด�าเนินการติดต่อหน่วยงานภาครัฐท่ี

รับผิดชอบกฎหมายดังกล่าวทางอีเมล์และ/หรือทางโทรศัพท์เพื่อขอค�ายืนยันและช้ีแจง ภาคผนวกท้ายรายงานฉบับน้ีเป็น

ผลมาจากการค้นคว้าเชงิเอกสารเช่นกนัโดยการเปรยีบเทยีบรายการภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง โดยเทียบกับชนิดพันธุ์ภายใต้ภาคผนวกของไซเตสลงวันที่ 10 มีนาคม 2559

 รายงานฉบบันีจ้ะแสดงถึงภาพรวมของกฎหมายไทยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าชนดิสตัว์ภายใต้บญัชไีซเตส

ทั้งแบบระหว่างประเทศและภายในประเทศ แม้จะมีการอ้างอิงถึงลิงไม่มีหาง (กอลิล่า อุรังอุตัง ชิมแพนซี และชะนี) 

แต่อย่างไรก็ดีประเด็นของรายงานฉบับนี้มีความเหมือนกันปัญหาที่พบกับชนิดสัตว์อื่นๆ ภายใต้บัญชีไซเตสซ่ึงไม่ได้รับการ

คุ้มครองในประเทศไทย

 อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช้ค�านวณในรายงานฉบบันี ้อ้างอิง ณ วนัที ่1 สิงหาคม 2559 มอีตัรา คือ 1 ดอลลาร์ = 34.75บาท
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 เมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหน้าที่ดูแลการ

บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 อ�านาจหน้าที่ดัง

กล่าวได้ถูกโอนมาให้กระทรวงซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าว2 โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว 

ในการนี้ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีหน้าที่และอ�านาจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทั่วไป 

กรมประมงซึง่อยูภ่ายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหีน้าทีเ่กีย่วกบัสตัว์น�า้3 พ.ร.บ. ป่าไม้ให้อ�านาจกรมป่าไม้ในการควบคมุ

การตดัไม้โดยผดิกฎหมาย4 กรมอทุยานแห่งชาตฯิ รบัผดิชอบในการออกใบอนญุาตประกอบการสวนสตัว์ ส่วนหน่วยงานอืน่ๆ 

มีหน้าที่ล�าดับรองในการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า5 ซึ่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้ท�าให้เกิดการจัด

ตัง้คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่าแห่งชาติ ซึง่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายกระทรวงเพือ่ด�าเนนิการดแูลการบงัคับใช้

กฎหมาย (มาตรา 9) อย่างไรกด็คีณะกรรมการชดุนีมี้อ�านาจในการควบคมุดแูลมากกว่าการมอี�านาจในการบงัคบัใช้ (มาตรา 15)

2 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/

law2/%bb33/%bb33-20-9999-update.pdf
3 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพื์ช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2547, รายละเอียด

ออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=716d10ba-be0c-481d-9b33-90225dbe

5d12.pdf; และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545, รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตาม

ที่อยู่: http://www.fisheries.go.th/management/c012545.pdf
4 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484, มาตรา 64. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb26/

%bb26-20-9999-update.pdf
5 กฎกระทรวงที่ก�าหนดความรับผิดชอบของกรมต่างๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง: กฎกระทรวงแบ่งส่วนกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://portal.dnp.go.th/FileSystem/down

load/?uuid=4dadab5a-a189-4b55-bfb0-19b437c9fb2e.pdf; กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551; กฎกระทรวง

แบ่งส่วนกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2547; และกฎกระทรวงแบ่งส่วนกรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545, รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามท่ีอยู่: http://www.fisheries.go.th/management/c012

545.pdf.

ผลการวิจัย
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บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการค้า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย (โดยพิจารณาจากลิงไม่มีหางเป็นหลัก)

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้คุ้มครองชะนีประจ�าถิ่นจ�านวนสี่ชนิดและควบคุมการค้าสัตว์ชนิดดังกล่าว 

โดยที ่พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ก�าหนดควบคมุการน�าเข้าหรอืส่งออกชนดิสตัว์ประจ�าถิน่ (มาตรา 23) และชนดิสตัว์

ตามบัญชีไซเตส (มาตรา 24) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ออกประกาศ6 ภายใต้ พ.ร.บ. สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อห้ามการน�าเข้าและส่งออกซึ่งชนิดสัตว์ที่อยู่ภายใต้บัญชีของไซเตสภาคผนวก 1 และ 2 โดยได้ห้าม

การน�าเข้าและส่งออกลิงไม่มีหาง 

 มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�าหนดบทนิยาม โดยได้ก�าหนดนิยามค�าว่า “สัตว์ป่า” หมายถึง 

สัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงชนิดที่อยู่ในอันดับขั้นสูง

ขึ้นไป ทั้งนี้กฎหมายได้ก�าหนดควบคมุสตัว์มกีระดกูสนัหลงัชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยภายใต้บญัชีไซเตสจ�านวน 

11 ชนดิ กฎหมายได้นยิามค�าว่า “สตัว์สงวน” หมายถึงสัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. นี้ ซึ่งรวมจ�านวนเพียง 15 ชนิด

โดยไม่ครอบคลุมถึงลิงไม่มีหางแต่อย่างใด นอกจากนี้กฎหมายยังได้นิยามค�าว่า “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ไว้ซึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ถูก

ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง และได้นิยามค�าว่า “ล่า” รวมถงึการจบั7 กฎกระทรวง พ.ศ. 25468 ก�าหนดชนดิสตัว์กว่า 1,300 ชนดิ 

ซึง่ชนดิส่วนใหญ่เป็นสตัว์ประจ�าถิน่ของประเทศไทยโดยรวมถึงชะนปีระจ�าถิน่สีช่นดิซึง่พบในประเทศไทยด้วยอนัได้แก่: ชะนดี�า

ใหญ่ Hylobates syndactylus (Symphalangus syndactylus), ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมงกุฎ H. pileatus, 

และชะนีมือด�า H. agilis. อย่างไรก็ดี ไม่มีลิงไม่มีหางชนิดอื่นถูกระบุในกฎกระทรวงดังกล่าว

 ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ไขกฎกระทรวง พ.ศ. 25469 เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการค้า

งาช้างแอฟริกาโดยผิดกฎหมาย ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ช้างแอฟริกาถือเป็นสัตว์ในจ�านวน 11 ชนิด ท่ีเป็นชนิดพันธุ์ท่ี

มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยภายใต้บัญชีไซเตสและมีกระดูกสันหลังซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทย นอกจากนี้การ

แก้ไขกฎกระทรวงดงักล่าวยงัคุม้ครองเต่าประจ�าถิน่อกีด้วย คอืเต่านามลาย ูMalayemys macrocephala ซึง่อยูใ่นบญัชไีซเต

สภาคผนวกที ่210 

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ก�าหนดนิยามของการครอบครองและไม่ได้ระบุถึงการมีกรรมสิทธ์ิเหนือ

สัตว์ป่ายกเว้นภายใต้ความหมายของค�าว่า “ค้า” ซึ่งหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ใช้

ค�าว่า “เจ้าของ” หรือ “กรรมสิทธิ์” ส�าหรับการอนุรักษ์และป้องกันสัตว์ป่าหากแต่อ้างถึงเฉพาะกรณีการครอบครองสัตว์ป่า

6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าท่ีห้ามน�าเข้าหรือส่งออก พ.ศ. 2556 

รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-2556-a0001.pdf
7 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ามาตรา 4 “ล่า” หมายความว่า เกบ็ ดกั จบั ยงิ ฆ่า หรือท�าอนัตรายด้วย ประการอืน่ใดแก่สตัว์ป่าท่ีไม่มเีจ้าของ

และอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระท�าดังกล่าวด้วย;
8 กฎกระทรวง ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 (2003). รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.

dnp.go.th/wildlifednp/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/gov2.pdf
9 กฎกระทรวง ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://

web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2558-a0001.pdf
10 ยงัรวมถึงเต่านาอสีาน Malayemys subtrijuga ซึง่ถกูขึน้บญัชใีนปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2551 Annotated Checklist of CITES Species 

ได้ก�าหนดรวม M. macrocephala ไว้ในภาคผนวกที่ 2 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นของประเทศไทย
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สงวนและสตัว์ป่าคุม้ครองเท่านัน้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ควบคมุเฉพาะการครอบครองชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิ

ในประเทศไทย 11 ชนิดซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังภายใต้บัญชีไซเตสและซากของสัตว์ดังกล่าว โดยไม่ได้ควบคุมการครอบ

ครองสัตว์ป่าประจ�าถิน่ซึง่ไม่ได้ถกูรวมอยูเ่ป็นจ�าพวกสตัว์ป่าสงวนหรอืสตัว์ป่าคุม้ครอง ทัง้นีป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

ได้นิยามการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สัตว์ป่าและนิยามการการครอบครองในความหมายทั่วไป

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (มาตรา 4) ก�าหนดนิยามค�าว่า “ค้า” หมายถึง ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ�าหน่าย 

จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึง มีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย กฎหมาย

อาญาของประเทศไทยก�าหนดว่าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระท�าความผิดอาญา การ

ครอบครองดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการด�าเนินคดีด้วยแม้ว่าบุคคลท่ีได้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวนั้นไม่ใช่เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ (มาตรา 32)

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังได้นิยามค�าว่า “น�าเข้า” หมายถึง น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และ

นิยามค�าว่า “ส่งออก” หมายความว่า น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนิยามค�าว่า “ค้า” ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้อง

กับนิยามซึ่งก�าหนดตามไซเตสซึ่งรวมถึงการส่งกลับออกไปและการน�าสินค้าเข้าทางทะเล

 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ห้ามการค้า “สตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุม้ครอง ซากของสตัว์ป่าสงวน ซากของสตัว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว” เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตาม

เงื่อนไขของ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (มาตรา 20) ในการนี้กฎกระทรวง พ.ศ. 254611 ได้ก�าหนดรายการของชนิด

สัตว์ประจ�าถิ่นซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยซึ่งไม่รวมถึงลิงไม่มีหางแต่อย่างใด 

 กฎหมายฉบับดังกล่าวก�าหนดห้ามการน�าเข้า ส่งออก และการน�าผ่าน ซ่ึงสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองโดย

ปราศจากใบอนุญาต (มาตรา 23) ท้ังยังได้ก�าหนดว่าการน�าเข้า การส่งออก และการน�าผ่านสัตว์ป่าและซากทั่วทั้ง

ราชอาณาจักรจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นไปตามที่ก�าหนดในไซเตส และก�าหนดให้มีกฎกระทรวง

เกี่ยวกับรายละเอียดด้านกระบวนการและเงื่อนไขการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่าน (มาตรา 24) อนึ่งทั้งมาตรา 23 และ 24 

บังคับใช้กับชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสด้วย

 กฎกระทรวง พ.ศ. 255812 ก�าหนดให้บุคคลใดที่มีความประสงค์จะน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชี

ไซเตส รวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซาก จะต้องมีใบอนุญาต (ข้อ 1 และ 4) และก�าหนดกระบวนการออกใบอนุญาต

และเงื่อนไข (ข้อ 3) ทั้งนี้ยังได้ก�าหนดให้การน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

ของไซเตส (ข้อ 5) อนึ่ง กฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ได้ออกมาแทนที่ กฎกระทรวง พ.ศ. 2537 และได้ก�าหนดเงื่อนไขมากขึ้น

เกีย่วกบัผลติภัณฑ์จากสตัว์ป่า โดยกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ก�าหนดเงือ่นไขโดยค�านงึถงึสวสัดภิาพของสตัว์ตลอดกระบวนการ

ขนส่งซึ่งผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือบุคคลท่ีน�าผ่านตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามในประเทศไทย ส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก 

และน�าผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดภายใต้ใบอนุญาตนั้นๆ (ข้อ 9) 

11 กฎกระทรวง ก�าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2546-a0001.pdf
12 กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น�าเข้า ให้ส่งออก หรือให้น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของ

สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/

law/law2/%ca04/%ca04-2b-2558-a0002.pdf.
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 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�าหนดความรับผิดทางอาญาส�าหรับการครอบครอง การน�าเข้า การส่งออก 

และการน�าผ่าน สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทย 

โดยปราศจากใบอนุญาต โดยมีระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกิน 40 000 บาท (1 151 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

(มาตรา 47) โทษเช่นเดียวกันน้ียังใช้บังคับกับกรณีการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส อย่างไรก็ตาม

ไม่มีการก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับการครอบครองชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ไม่ได้ข้ึนบัญชีคุ้มครองในประเทศไทย 

ซึ่งมีเพียงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย ตามบัญชีไซเตสเพียง 11 ชนิดที่การครอบครองมี

ความผดิอาญาตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า กฎหมายฉบบันีย้งัก�าหนดให้อธบิดี13 สามารถระงบัข้อพพิาทคดอีาญาได้

หากผู้กระท�าความผิดเสนอที่จะจ่ายค่าปรับภายใน 30 วัน (มาตรา 60) อย่างไรก็ดี ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ ยังไม่เคยบังคับใช้มาตราดังกล่าวเพื่อการระงับข้อพิพาททางอาญาแต่อย่างใด

 นอกจากนี้การอ้างถึงการ “ค้า” ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังพบในบทเฉพาะกาลซึ่งบังคับใช้กับ

สัตว์ป่าและซากซึ่งบุคคลในประเทศไทยครอบครองในวันที่กฎกระทรวงว่าด้วยสัตว์ป่าคุ้มครองมีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 

อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองและการครอบครอง

เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้เพาะพันธุ์14

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้อ�านาจเจ้าพนักงานในการสอบสวนซึ่งรวมถึงอ�านาจในการป้องกันการเกิด

อาชญากรรมและอ�านาจในการจบักมุเช่นเดยีวกนัเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีป่กครองตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

(มาตรา 45) นอกจากนี้ พ.ร.บ. ป่าไม้ ยังก�าหนดอ�านาจเช่นเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (มาตรา 64) ภายหลังการจับกุม

เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีความรับผิดชอบในการพิจาณาสอบสวนเพื่อด�าเนินการฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้ต้องหา

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�าหนดให้มีการรับใบอนุญาตเพื่อครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ซากของสัตว์ดังกล่าวและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ดังกล่าว โดยยกเว้นการได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือเพื่อจัดแสดงในสวนสัตว์ 

(มาตรา 19) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ก�าหนดให้การครอบครองชนิดสัตว์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าเป็น

สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองต้องได้รับใบอนุญาต อย่างไรก็ดีมีชนิดสัตว์มากกว่า 1 000 ชนิดตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับ

13 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น�้า (พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาตรา 4); และ

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb33/%bb33-2a-9998-update.pdf
14 กฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

การครอบครองและการน�าเคลื่อนท่ีเพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า

คุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2551. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.

go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2551-a0001.pdf. กฎกระทรวงได้ก�าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะค้าหรือน�าเคลื่อนที่สัตว์ป่าคุ้มครอง 

ซากของสตัว์ป่าคุม้ครองดงักล่าว หรอืผลิตภัณฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่าคุม้ครองดงักล่าว ต้องขอรับใบอนญุาต(ข้อ 18 และ 23) ผูรั้บใบอนญุาต

ให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับอนุญาต

ให้ค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย (ข้อ 20) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จ�าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า

คุ้มครองดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ

เพาะพนัธุอ์อกหนงัสือก�ากบัการจ�าหน่ายสัตว์ป่าคุม้ครอง ซากของสตัว์ป่าคุม้ครอง หรือผลติภณัฑ์ทีท่�าจากซากของสตัว์ป่าคุม้ครองให้แก่บคุคลนัน้

ทุกครั้งท่ีมีการจ�าหน่าย เว้นแต่เป็นการจ�าหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อน�าไปบริโภค (ข้อ 22) ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา

จากการเพาะพันธุ์ต้องจัดท�าบัญชีรับและจ�าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง (ข้อ 21)
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การระบุไว้ใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ดูภาคผนวก) กฎกระทรวง พ.ศ. 255815 ก�าหนดให้บุคคลใดที่ครอบครอง

สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดังกล่าวต้องรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หากอธิบดีพบว่าบุคคลใดครอบครองสัตว์ป่าที่มีชีวิตและเข้าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด อธิบดีสามารถออกใบอนุญาตช่ัวคราวเพื่อ

ครอบครองสัตว์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีกฎกระทรวงไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาของใบอนุญาตชั่วคราวไว้ หากอธิบดีพบว่าบุคคล

ผู้ครอบครองสัตว์ท่ีมีชีวิตไม่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดได้ อธิบดีสามารถสั่งให้น�าสัตว์ส่งไปยังสวนสัตว์หรือบุคคลอื่น

ทีม่ใีบอนญุาตเพาะพนัธุไ์ด้ภายใน 120 วนั พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า อนญุาตการครอบครองแต่ไม่ใช่การมกีรรมสทิธิ์

เหนือสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ดังนั้นการการเปลี่ยนมือการครอบครองสัตว์ป่าหรือสัตว์จึงเป็นเพียงการส่งมอบการ

ครอบครองไม่ใช่การโอนกรรมสิทธ์ิ หากบุคคลใดไม่เปล่ียนมือการครอบครองสัตว์ไปยังสวนสัตว์หรือบุคคลผู้ถือใบอนุญาต

เพาะพันธุ์ภายใน 120 วัน จะต้องส่งมอบสัตว์ดังกล่าวไปให้หน่วยงานราชการและสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองเช่นว่าจะตกเป็น

ของแผ่นดิน

 ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ พ.ศ. 2558 ก�าหนดให้บคุคลใดทีไ่ด้รบัใบอนญุาตครอบครองสตัว์ป่าคุม้ครองจะต้อง

ดูแลตามเงื่อนไขท่ีระบุในใบอนุญาต รวมท้ังการให้อาหารที่เหมาะสมเพียงพอ และป้องกันสัตว์จากอันตราย ความเจ็บป่วย 

ความเครียด และความกลัว16

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�าหนดให้การยึดสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและซาก รัง หรือผลิตภัณฑ์

จากสัตว์เหล่านั้นซ่ึงได้มาหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 58) การยึดจะกระท�าได้เมื่อมีค�าสั่งศาล ทั้งนี้

มาตรา 58 ยังก�าหนดให้สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่าน้ันซ่ึงได้มาโดยผิดกฎหมายจะต้อง

ถูกยึดและเมื่อถูกยึดแล้วให้ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากน้ีระเบียบของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2540 ยังก�าหนดให้สัตว์ป่าซึ่งเป็น

ทรัพย์สินของแผ่นดินจะไม่สามารถขาย จ�าหน่ายออก หรือโอนได้17 ระเบียบดังกล่าวยังก�าหนดว่าสัตว์ที่มีชีวิตจะต้องถูกส่ง

ไปยังสถานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ได้รับการรักษาและส่งกลับสู่ธรรมชาติ ซากของสัตว์ที่ตายแล้วจะต้องถูกส่งไปยัง

สถานอนรุกัษ์สตัว์ป่าทีใ่กล้ทีส่ดุเพือ่เกบ็รกัษา หากซากดงักล่าวเก็บรกัษาไม่ได้กจ็ะต้องถกูท�าลาย (ข้อ 5) ทัง้นี ้ข้อ 5 ยงับงัคบั

ใช้กับสัตว์ป่าทุกชนิดโดยไม่ค�านึงว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ อนึ่งหากพิจารณา

ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ซ่ึงก�าหนดนยิามค�าว่า “สตัว์ป่า” นัน้ ระเบยีบฉบบันีก้จ็ะใช้กบัชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิ

ในประเทศไทยด้วย นอกจากนีไ้ซเตสก�าหนดหลกัเกณฑ์เรือ่งการยดึตวัอย่างพนัธุภ์ายใต้มาตรา 8 ของอนสุญัญา (ดกูรอบที ่3) 

15 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือก�ากับการจ�าหน่าย การน�าพยาน

เอกสารหรอืหลกัฐานมาพิสจูน์ต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี การออกใบอนญุาตให้ครอบครองสตัว์ป่าคุม้ครองชัว่คราว การออกใบรบัรองการครอบครอง

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://

web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-9999-update.pdf
16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อก�าหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558 (2015). รายละเอียด

ออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-2558-a0002.pdf
17 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการด�าเนินการเก่ียวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2540. รายละเอียดออนไลน์เป็น

ภาษาไทยตามที่อยู่: http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/Regulation11.pdf
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กรอบที่3:บทบัญญัติของอนุสัญญา

“มาตราVIII–มาตรการที่ประเทศภาคีต้องถือปฏิบัติ

4. ในกรณีที่ตัวอย่างพันธุ์ถูกยึดตามมาตรการในวรรค 1 ของมาตรานี้

ก. ตัวอย่างพันธุ์จะต้องถูกมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ท�าการยึด

ข. เมื่อได้หารือกับประเทศที่ส่งออกแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องส่งตัวอย่างพันธุ์กลับไปยังประเทศนั้น

โดยประเทศดังกล่าวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรืออาจส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือ หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการได้เล็งเห็นแล้วว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ และ

ค. เจ้าหน้าที่ในการจัดการอาจขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หรือถ้าเห็นว่าจ�าเป็นก็อาจหารือ

กับคณะเลขาธิการเพื่อช่วยในการตัดสินใจตามความในวรรคย่อย (ข) รวมทั้ง การเลือกศูนย์ช่วยเหลือ หรือ

สถานที่อื่นๆ ด้วย”

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ควบคุมการประกอบกิจการสวนสัตว์โดยก�าหนดให้บุคคลใดมีความประสงค์จะ

ด�าเนนิกจิการสวนสตัว์จะต้องได้รับใบอนญุาต (มาตรา 29) สวนสัตว์จะต้องมใีบอนุญาตครอบครองสตัว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า

คุม้ครอง (มาตรา 19) การด�าเนนิการของสวนสตัว์จะต้องมใีบอนญุาตเพือ่ท่ีจะผสมพนัธุช์นดิสตัว์ทีส่งวนหรือคุม้ครอง (มาตรา 

18) บทบญัญตัเิหล่านีบั้งคบัใช้กบัสตัว์มกีระดกูสนัหลงัชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยตามบญัชีไซเตสซึง่ได้ขึน้บญัชี

ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ห้ามการครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (มาตรา 21) 

แต่ควบคุมการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองประจ�าถิ่นในกรณีของการประกอบกิจการสวนสัตว์ (มาตรา 19 

และ 30) ทั้งนี้กฎกระทรวง พ.ศ. 254018 ก�าหนดกระบวนการส�าหรับการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งและด�าเนินกิจการ

สวนสัตว์ ทั้งนี้โดยก�าหนดว่า: 

 • สวนสัตว์จะต้องจ้างนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ป่าและสัตวแพทย์

 • ที่พักพิงจะต้องเหมาะสมกับขนาดและจ�านวนสัตว์

 • การแสดงของสัตว์ป่าจะต้องไม่เป็นการทารุณหรือท�าร้ายสัตว์ และ

 • สวนสัตว์จะต้องมีระบบการป้องกันมลภาวะและระบบรักษาความปลอดภัย

 อย่างไรก็ดีกฎกระทรวงไม่ได้นิยามค�าว่า “ทารุณ” หรือการ “ท�าร้าย” และไม่ได้ให้รายละเอียดการพิจารณาถึง

ความ “เหมาะสม” ของที่พักพิง

18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2540. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/

%ca04-2b-2540-009.pdf
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 มาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาก�าหนดให้บุคคลได้รับการสันนิษฐานให้บริสุทธิ์ ทั้งยัง

ก�าหนดว่าหากมีข้อสงสัยว่าผู้ต้องหากระท�าความผิดจริงหรือไม่ กฎหมายได้ยกประโยชน์ให้ผู้ต้องหาในความสงสัยดังกล่าว 

ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ก�าหนดข้อสันนิษฐานว่าบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 

2545 ก�าหนดภาระการพิสูจน์เป็นของกรรมการของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตาม พ.ร.บ. เป็นบทบัญญัติ

ที่ไม่สามารถบังคับได้ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก�าหนดให้คู่กรณีฝ่ายท่ีกล่าวอ้างเป็นผู้น�าสืบข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน

ข้อกล่าวหายกเว้นกรณีที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ไม่สามารถโต้แย้งได้ หรือยอมรับโดยฝ่ายตรงข้าม (มาตรา 

84/1) มาตรา 15 ของประมวลกฎหมายวธิพีจิาณาความอาญาก�าหนดว่า หากไม่มบีทบญัญัตบิงัคบัแก่กระบวนการพจิารณาให้

ใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบังคับเท่าที่ใช้ได้ 

 มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีบทบัญญัติที่เหมือนกันกับ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 

ดงันัน้หากพจิารณาในบรบิทของค�าวินจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญที ่12/2555 แล้ว บทบญัญตัขิอง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 

ย่อมไม่สามารถใช้บงัคบัได้ บทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวิธพีจิาณาความแพ่งจะน�ามาบงัคบัใช้เมือ่ไม่มบีทกฎหมายอืน่ใด

บังคับใช้แก่กรณี เป็นไปได้ที่จะแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้มีการเปล่ียนภาระการพิสูจน์โดยก�าหนดให้

ผู้ค้าหรือบุคคลใดท่ีมีการครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถ่ินก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสเป็นผู้พิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับ

สัตว์ป่ามาอย่างถูกกฎหมาย

 ในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ได้ออกระเบยีบก�าหนดการส่งสตัว์ป่ากลบัถิน่ก�าเนดิ19 ซึง่สอดคล้องกบั

มาตรฐานไซเตส (ดูกรอบที่ 3) ระเบียบดังกล่าวก�าหนดให้ประเทศต้นทางของชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยที่ถูก

ยึด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสัตว์ป่าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้มีการยึด จนถึงวันที่ได้มีการส่งกลับประเทศ

รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการขนส่งกลับไป ยังประเทศต้นทาง ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ รัฐมนตรีมีอ�านาจในการยกเว้นค่าใช้

จ่ายดังกล่าวซึ่ง ระเบียบดังกล่าว ยังก�าหนดให้ประเทศไทยไม่สามารถด�าเนินการส่งกลับสัตว์ป่าได้จนกว่าสัตว์ป่าดังกล่าวตก

เป็นของแผ่นดนิแล้ว ซึง่ยงัผลให้มกีารน�าบทบญัญัตขิองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญามาใช้บงัคบั ในปี พ.ศ. 2558 กรมอทุยานแห่งชาตฯิ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า

แห่งชาต ิ ได้ยกเลิกระเบียบปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอ�านาจของรัฐมนตรีและอธิบดีในการ

ก�าหนดค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนือ่งกบัการดแูลและส่งกลบัรวมถงึการยกเว้นค่าใช้จ่ายดงักล่าว ดงันีม้รีะเบยีบสองฉบบัทีเ่กีย่วข้อง

กับการส่งสัตว์ป่ากลับคือ: ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ

การป่าไม้ พ.ศ. 253320 และระเบยีบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการด�าเนนิการเกีย่วกบัสัตว์ป่าหรอืซากของสัตว์ป่าทีต่กเป็นของแผ่นดนิ 

พ.ศ. 254021  

19 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการส่งคืนสัตว์ป่ากลับประเทศถ่ินก�าเนิด พ.ศ. 2550. รายละเอียดออนไลน์เป็น

ภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dnp.go.th/MFCD3/inoffice2008/0911.7-5360.pdf
20 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: www.dnp9.com/dnp9/web1/file_editor/file/001/19.pdf
21 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่:http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/Regulation11.pdf
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 ในปี พ.ศ. 2552 มกีารพบอรุงัอตุงัจ�านวน 11 ตวั รมิถนนในจงัหวดัภเูกต็ การส่งอรุงัอตุงัเหล่านีก้ลบัรวมทัง้สตัว์อืน่

อกีสามตวัไม่เกดิขึน้จนกระทัง้ปี พ.ศ. 255822 ฐานทางกฎหมายส�าหรบัการรกัษาสตัว์เป็นเวลาห้าปีเกดิจากประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ซึ่งควบคุมทรัพย์สินชนิดใดๆ โดยมาตรา 1327 ก�าหนดให้รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ที่ได้มา

โดยผิดกฎหมายและเป็นผลให้ทรัพย์สนิดงักล่าวต้องอยูใ่นความดแูลของรฐัจนกว่าจะมเีจ้าของทีแ่ท้จรงิมาร้องคนื มาตรา 36 

ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ก�าหนดให้เจ้าของทีช่อบด้วยกฎหมายมสีทิธเิรยีกร้องขอคนืทรพัย์สนิทีร่ฐัได้ยดึไว้ ภาย

ใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากไม่สามารถระบุตัวเจ้าของทรัพย์สินได้ รัฐจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นเวลา

ห้าปี อย่างไรก็ดีประมวลกฎหมายอาญามิได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุที่ไม่มีผู้เรียกร้องว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง

ในอรุงัอตุงัดงักล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ประเทศไทยจงึต้องเกบ็รกัษาทรพัย์สนิดงักล่าวไว้เป็นเวลาห้าปีก่อน

ที่จะส่งคืนกลับไปได้ ภายใต้ระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น ประเทศต้นทางจะต้องรบั

ผดิชอบในค่าใช้จ่ายในการส่งคนื ในกรณขีองอุรงัอตุงั มกีารใช้วธิกีารทางทตูเพือ่ขอยกเว้นทีจ่ะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย 

 ภายใต้มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หากทรพัย์สินทีถ่กูยดึสามารถเน่าเสียได้ซึง่หากหน่วงช้า

ไว้ความเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายจะเป็นเกนิส่วนกบัค่าของทรพัย์สนิ รฐัอาจขายทรพัย์สนินัน้ผ่านการขายทอดตลาด ทัง้นี ้พ.ร.บ. 

สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า มกีารอ้างองิถึงการจ�าหน่ายสตัว์ป่าออก อนึง่ ทัง้ไซเตสและ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ไม่ได้

ให้ความหมายของการ “จ�าหน่ายออก” ในกรณขีองสตัว์ป่าไว้ มาตรา 32 ห้ามวธิซีึง่บคุคลผูเ้ลกิกจิการสวนสตัว์จ�าหน่ายสัตว์

ป่าออก เมื่อรัฐยกเลิกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มาตรา 43 ก�าหนดเวลา 90 วันซึ่งบุคคลที่ถูก

ยกเลิกใบอนุญาตจะต้องจ�าหน่ายสัตว์ออก ระเบียบปี พ.ศ. 2540 ซึ่งควบคุมสัตว์ป่าให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของแผ่นดิน โดยให้

อธบิดขีองกรมอทุยานแห่งชาตฯิ มอี�านาจในการตัง้คณะกรรมการเพือ่พจิารณามลูค่าของสตัว์ป่าซึง่เพาะพนัธุใ์นประเทศไทย 

รวมทัง้ซากของสตัว์เช่นว่า ซึง่สามารถขายทอดตลาดออกได้ (ข้อ 8)23 จนถงึปัจจบุนั กรมทรพัยากรธรรมชาตฯิยังไม่มีการตั้ง

คณะกรรมการดังกล่าว นอกจากนี้ยังไม่มีบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�าหนดเรื่องการประเมินมูลค่า

ของสัตว์ป่าที่ไม่ได้เพาะพันธุ์

 บทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์จะใช้บงัคบักบักรณทีีไ่ม่มกีฎหมายก�าหนดไว้เฉพาะ ดงันัน้ มคีวาม

เป็นไปได้ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยก�าหนดให้ สัตว์ป่าที่ถูกน�าเข้ามาโดยผิดกฎหมายจะต้องส่งกลับ

โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยค�านึงถึงมาตรการการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 หมวด 2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�าหนดเรื่องกรรมสิทธิ์ของสัตว์ป่า:

 • ภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สัตว์ป่าถือว่าไม่มีเจ้าของตราบเท่าที่ยังเป็นอิสระ

22 วภิาธโยธนิ, ประเทศไทยส่งกลับอรุงัอตุงั 14 ตัวคนืแก่อินโดนเีซยี.บางกอกโพสต์.27 สงิหาคม 2558. http://www.bangkokpost.com/

news/asean/670416/thailand-to-return-14-orangutans-to-indonesia. เข้าเมื่อ 1 กันยายน 2558
23 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อก�าหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558 (2015). รายละเอียด

ออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-2558-a0002.pdf
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 • สัตว์ป่าในสวนสัตว์และปลาในบ่อหรือแหล่งน�้าปิดถือว่าไม่ใช่สัตว์ไม่มีเจ้าของ

 • สัตว์ป่าที่คนจับได้นั้น ถ้ามันกลับคืนอิสระและเจ้าของไม่ติดตามโดยพลัน หรือเลิกติดตามเสียแล้ว ท่านว่าไม่ใช่ 

   สัตว์ไม่มีเจ้าของ

 • สัตว์ซึ่งเลี้ยงเชื่องแล้ว ถ้ามันทิ้งที่ไปเลยถือว่าไม่มีเจ้าของ (มาตรา 1320)

 

 ทัง้นีก้ฎหมายก�าหนดให้บทบญัญติัเรือ่งกรรมสทิธิข์องสตัว์ป่าขึน้อยู่กบักฎหมายเฉพาะซึง่ในกรณนีีห้มายถงึ พ.ร.บ. 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว

 หมวด 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก�าหนดนิยามค�าว่า “ครอบครอง” ภายใต้กฎหมายไทย 

ซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่ามีดังนี้: 

 • บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง (มาตรา 1367)

 • บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ (มาตรา 1368)

 • บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นยึดถือเพื่อตน (มาตรา 1369)

 • ผู้ครอบครองนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริตโดยความสงบและโดยเปิดเผย (มาตรา 1370)

 • ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นได้ครอบครอง

ติดต่อกันตลอดเวลา (มาตรา 1371)

 • สิทธิซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิทธิซึ่งผู้ครอบครองมีตาม

กฎหมาย (มาตรา 1372)

 • การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมท�าได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง (มาตรา 1378)

 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ใช้กับในกรณีที่เป็นการครอบครองโดยถูกกฎหมายเท่านั้น 

และไม่บังคับใช้กับกรณีการครอบครองสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1303) ก�าหนดว่า ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน 

โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน ถ้าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้

ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต อย่างไรก็ตามมิให้ใช้มาตรานี้บังคับกับทรัพย์สินที่ได้มาโดย

การกระท�าผิด ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวจะมีการน�าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดท�าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งส้ิน 

ไม่ว่าเป็นของผู้กระท�าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่ (มาตรา 32) ในการริบทรัพย์สินศาลมีอ�านาจริบ

ทรัพย์สินเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิด (มาตรา 33) บรรดา

ทรัพย์สินซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระท�าความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท�าความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

เว้นแต่ทรัพย์สินน้ันเป็นของผู้อื่นซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิด (มาตรา 34) ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้

ริบให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ท�าให้ทรัพย์สินน้ันใช้ไม่ได้หรือท�าลายทรัพย์สินน้ันเสียก็ได้ (มาตรา 35) 

ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิดสามารถให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินน้ันยังคงมีอยู่

ในความครอบครองของเจ้าพนกังาน แต่ค�าขอของเจ้าของแท้จริงนัน้จะต้องกระท�าต่อศาลภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัค�าพพิากษา

ถึงที่สุด อย่างไรก็ดีในกรณีที่สัตว์ป่าถูกส่งคืนประเทศไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ (มาตรา 36)
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 ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานมีหน้าที่ยึดวัตถุใดๆ (ซึ่งควรจะรวมถึงสัตว์ป่าด้วย) ซึ่งอาจใช้เป็น

หลกัฐานและสามารถรกัษาวตัถดุงักล่าวจนกว่าคดีจะถกูตดัสิน หากการครอบครองวตัถดุงักล่าวไม่เป็นความผิด เจ้าของสามารถ

ร้องขอคืนแต่จะต้องวางประกันเพื่อยืนยันว่าวัตถุดังกล่าวจะสามารถมาใช้เป็นหลักฐานได้ (มาตรา 85) 

 หลกัเกณฑ์เกีย่วกับพยานหลกัฐานตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาก�าหนดว่า พยานวตัถุจะต้องน�ามาแสดงต่อ

ศาล อย่างไรก็ดีหากพยานวัตถุไม่สามารถน�ามาแสดงได้เนื่องจากลักษณะของพยานวัตถุดังกล่าว ศาลสามารถใช้ดุลพินิจใน

การรับฟังรายงานเกี่ยวกับพยานวัตถุดังกล่าวได้ (มาตรา 241) ตัวอย่างเช่น ในทางปฏิบัติบทที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความ

ผดิภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ซึง่เจ้าหน้าทีก่รมอทุยานแห่งชาตไิด้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาตโิดยทนัทสีามารถแสดง

รูปถ่ายแทนที่ในศาลได้ นอกจากนี้สัตว์ป่าชนิดอื่นอาจน�าเข้าไปตรวจร่างกายก่อนปล่อยไป

พ.ร.บ.การส่งออกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.2522

 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจก�ากับดูแล มากกว่าจะมีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย

 ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งออก และการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสนิค้า พ.ศ. 2522 กรมการค้าต่างประเทศมอี�านาจ

ในการออกประกาศเพื่อควบคุมการน�าเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งสัตว์ป่าถือเป็น “สินค้า” ชนิดหนึ่งซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ

สามารถห้ามการน�าเข้าและส่งออกสตัว์ป่าได้ ในปี พ.ศ. 2509 กรมการค้าต่างประเทศ (ซึง่สมยันัน้เรยีกว่ากรมการเศรษฐกิจ) ได้

ออกกฎกระทรวงการส่งออกสินค้า (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 250924 ซึ่งก�าหนดใบอนุญาตส่งออกส�าหรับการส่งออกสัตว์ป่าที่ก�าหนด

ภายใต้กฎกระทรวง กฎกระทรวงดังกล่าวยังบังคับใช้อยู่25 โดยที่กฎกระทรวงฉบับนี้ก�าหนดให้ชะนี แต่เนื่องจากไมได้ระบุ

ประเภทของชะนีจึงคาดว่าหมายถึงชะนีทุกชนิดแม้ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยก็ตาม อย่างไรก็ตาม

ลิงไม่มีหางไม่ถูกรวม ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้ อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับนี้ก�าหนดห้าม: 

 • ชนิดพันธุ์บางประเภทซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎเกณฑ์ที่ออกโดย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ

ตามบัญชีไซเตส

 • สัตว์หกชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยซึ่งไม่ถูกรวมตามบัญชีไซเตส

 • ชนิดพันธุ์บางประเภทซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยแต่อยู่ตามบัญชีไซเตส และ 

 • สัตว์สามชนิดพันธุ์ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยและไม่อยู่ตามบัญชีไซเตส 

 เจ้าหน้าทีข่องกรมการค้าต่างประเทศยนืยนัว่ากฎกระทรวงฉบบันีย้งัมผีลบงัคับใช้ อย่างไรกด็ใีนทางปฏบัิตกิรมการ

ค้าต่างประเทศจะไม่ออกใบอนญุาตน�าเข้าส่งออกสตัว์ป่า ผูน้�าเข้าและผูส่้งออกสตัว์ป่าจะต้องยืน่ขอใบอนญุาตจากกรมอทุยาน

แห่งชาติฯ

 อ�านาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้ พ.ร.บ.ศุลกากร ในการปราบปรามการลักลอบสามารถด�าเนินการค้น ยึดและ

จบัซึง่ใช้กบักรณกีารน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านด้วย (มาตรา 14/1) หากมเีหตใุห้ควรสงสยัว่าความผดิภายใต้กฎหมายฉบบันีไ้ด้ถกู

กระท�าขึน้ และเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรและเจ้าพนกังาน (ซึง่รวมถงึเจ้าหน้าทีส่ตัว์ป่า) มอี�านาจในการยดึสิง่ของทกุสิง่ทีเ่กีย่วข้องกับ

การกระท�าความผิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน (มาตรา 24) ความผิดส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านสินค้าต้องห้ามมีโทษจ�า

24 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dft.go.th/th-th/แสดงเนื้อหา/ArticleId/2660/-7-2509-26-2509
25 อ้างองิตามกรมการค้าต่างประเทศ ด:ู http://www.dft.go.th/th-th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B

2%E0%B8%A2/cid/1281 (ภาษาไทย)
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คกุไม่เกนิ 10 ปี หรอืปรบัไม่เกนิห้าเท่าของมลูค่าสนิค้า หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั รวมทัง้สนิค้าดงักล่าวรวมทัง้ทีบ่รรจแุละเครือ่งยนต์

ที่ใช้ในการขนส่งจะถูกยึดด้วย

 บุคคลใดประสงค์จะน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน สัตว์ป่าจะต้องมีใบอนุญาตสามชนิด โดยฉบับแรกจากกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ ฉบับสองจากกรมศุลกากร และอีกฉบับจากสถานกักกันโรคจากท่าที่เข้า26 ค�าสั่งกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 254627 

ให้อ�านาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอ�านาจให้ใบอนุญาตการน�าเข้าและส่งออกช้างเอเชีย Elephas maximus ค�าสั่ง

ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงชนิดสัตว์ป่าอื่นและกระทรวงพาณิชย์ไมได้ออกค�าส่ังอื่นใดอีกเกี่ยวกับการส่งออกสัตว์ป่าชนิดอื่น ในปี 

พ.ศ. 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งออกข้าว ช้าง และไม้ พ.ศ. 254928 ซึ่งก�าหนดให้มีการรับ

ใบอนุญาตในการส่งออกช้างเอเชีย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและซากช้างเอเชีย

พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2469แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2557

 อธิบดีกรมศุลกากรเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

 พ.ร.บ. ศลุกากร (มาตรา 24) ไม่ได้ให้อ�านาจเจ้าพนกังานกรมอทุยานแห่งชาตฯิไว้โดยเฉพาะ แต่กฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา (มาตรา 2) ก�าหนดถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรหิารให้มอี�านาจในการป้องกันอาชญากรรมและจบักมุโดยรวมถงึเจ้าพนกังาน

กรมอทุยานแห่งชาตฯิด้วย เจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาตฯิไม่มอี�านาจภายใต้ พ.ร.บ. ศลุกากร และในขณะเดยีวกันเจ้าหน้าที่

ศลุกากรกไ็ม่มอี�านาจภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า อย่างไรกด็ใีนทางปฏบิติัหากเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรตรวจพบสตัว์ป่า

หรอืซากกจ็ะใช้อ�านาจการยดึตามกฎหมายศลุกากรและตดิต่อเจ้าพนกังานกรมอทุยานแห่งชาติฯเพือ่ด�าเนนิการภายใต้ พ.ร.บ. 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร ซึง่ควบคมุการลกัลอบก�าหนดให้เจ้าหน้าทีศ่ลุกากร เจ้าหน้าทีต่�ารวจ และเจ้าหน้าที่

ปกครองสามารถตรวจยดึสิง่ของใดๆ เมือ่ใดและทีใ่ดกไ็ด้ (มาตรา 24) ภายใต้กฎหมายวธิพีจิาณาความอาญา (มาตรา 85) เจ้า

26 พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ก�าหนดว่า “ผูใ้ดน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านราชอาณาจกัรซึง่สตัว์หรือซากสตัว์ ต้องได้รับใบอนญุาต

จากอธบิดหีรือผูซ้ึง่อธิบดมีอบหมายทุกครัง้ท่ีน�าเข้าส่งออกหรอืน�าผ่านราชอาณาจกัร การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธกีารน�าเข้า ส่งออก 

หรอืน�าผ่าน ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด.” มาตรา 4 ก�าหนดนยิามค�าว่า “สตัว์” หมายถงึ

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึงน�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์ และ

เอม็บรโิอของสตัว์เหล่านีด้้วย (2) สัตว์ปีกจ�าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถงึน�า้เชือ้ส�าหรับผสม พันธุ ์และไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุด้์วย 

(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด และให้หมายความรวมถึงน�้าเชื้อ ส�าหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ และไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์ของสัตว์

ชนิดนั้นด้วย” รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-20-2558-a0001.

pdf. กฎกระทรวง ก�าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546 ก�าหนดชนิดสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

ไว้หลายชนิดแต่ไม่รวมถึงลิงไม่มีหาง รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%

c330-2b-2546-a0002.pdf. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี โดยกรมปศุสัตว์ได้ออก ประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง 

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด้านกักกันสัตว์ พ.ศ.2558 ก�าหนดให้การขออนุญาตจะต้องส่งไปที่ด่าน

กักกันสัตว์ รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2558-a0015.

pdf. ส�าหรับรายละเอียดภาษาอังกฤษโปรดดู : http://aqi.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=73&Itemid=119
27 ค�าสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 121 พ.ศ. 2546 เรื่อง: การโอนอ�านาจการออกใบอนุญาตการส่งออกช้าง
28 ส�าหรับรายละเอียดภาษาไทยโปรดดู : http://www.dft.go.th/th-th/แสดงเนื้อหา/ArticleId/2087/-2549-17-2549
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หน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีป่กครองซึง่รวมถงึเจ้าพนกังานกรมอทุยานแห่งชาตฯิสามารถยดึสิง่ของซึง่ได้ผ่านการตรวจศลุกากร

แต่ไม่มหีลกัฐานการผ่านเข้ามา ทรพัย์สนิทีไ่ด้ตรวจยดึภายใต้กฎหมายศลุกากรจะถกูน�าไปทีส่�านกังานทีใ่กล้ทีส่ดุ (มาตรา 25) 

ในทางปฏิบัติการยึดสัตว์ป่าจะถูกน�าส่งไปยังเจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการนี้ พ.ร.บ. ศุลกากร อนุญาตให้เจ้าของ

ของทรัพย์สินที่ถูกยึดสามารถขอรับคืนได้ภายใน 30 วันมิเช่นนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินโดยไม่ค�านึงว่ากรมศุลกากรได้ด�าเนิน

คดีอาญาหรือไม่ (มาตรา 24) เช่นเดียวกันมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. ศุลกากร ก�าหนด

ให้การยึดทรัพย์สินที่เน่าเสียได้หรือหากการรักษาไว้จะมีความเสี่ยงที่จะก่อความเสียดาย หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับ

การรักษาซึ่งไม่สมเหตุสมผล อธิบดีกรมศุลกากรสามารถมีค�าส่ังให้ขายผ่านการขายทอดตลาดก่อนที่ให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็น

ของแผ่นดนิ (มาตรา 25) พ.ร.บ. ศลุกากร ก�าหนดให้บุคคลใดน�าเข้า ส่งออก เกบ็ หรอืขนส่งสนิค้าต้องห้ามจะต้องโทษปรบัสี่

เท่าของมูลค่าสินค้าเหล่านั้นและจ�าคุกเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี (มาตรา 27)

 หากมกีารกระท�าใดๆ อนัเกีย่วกบัสตัว์หรอืพชืซึง่ผิดกฎหมายของรฐัซึง่เป็นภาคีในความตกลงกบัประเทศไทย รฐัที่

เกดิการละเมดิกฎหมายดังกล่าวอาจเรยีกให้ประเทศไทยส่งกลบัสตัว์หรอืพชื ในกรณดีงักล่าวเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรจะต้องส่งคนื

ไปยังรัฐดังกล่าวตามที่ได้มีความตกลง อย่างไรก็ดีมาตรานี้อาศัยหลักต่างตอบแทนซึ่งหมายความว่าหากประเทศไทยพบว่า

สตัว์หรอืพชืได้ถกูน�าออกไปนอกประเทศ กจ็ะสามารถร้องขอให้ประเทศปลายทางส่งกลับมายงัประเทศไทยได้ กรมศุลกากร

จะด�าเนินการดังกล่าวหากการกระท�าดังกล่าวผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือผิดกฎหมายของท้ังสองประเทศ แต่ถ้า

การกระท�าดัง กล่าวผิดเฉพาะกฎหมายของรัฐนั้นเพียงอย่างเดียว ประเทศไทยจะด�าเนินการเฉพาะการส่งสัตว์และพืชกลับ

และให้ประเทศดงักล่าวด�าเนนิคดเีอง (มาตรา 37) ในทางปฏบิตัเิจ้าหน้าทีศ่ลุกากรจะส่งสตัว์ป่าท้ังหมดทีย่ดึได้ไปยงั เจ้าพนกังาน

กรมอทุยานแห่งชาตฯิ และกรมอุทยานแห่งชาติฯจะเป็นผู้ด�าเนินการส่งกลับ 

 หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือขนส่งที่ผ่านประเทศไทยอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย สามารถด�าเนินการ

ตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้ หากพบว่าเรือดังกล่าวมีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะต้องยึดและภายใต้กรณีเฉพาะ

อธิบดีอาจก�าหนดให้ส่งสินค้าผิดกฎหมายกลับไปยังผู้ส่งออกหรือท�าลาย (มาตรา 58) พ.ร.บ. ศุลกากร ไม่ได้ก�าหนดให้

อธิบดีมีอ�านาจในการเลือกวิธีทางอื่นนอกจากส่งคืนหรือท�าลาย

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพ.ศ.2556

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิก�าหนดนยิามค�าว่า “ความผดิร้ายแรง” 

หมายถึง ความผิดอาญาที่กฎหมายก�าหนดโทษจ�าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น (มาตรา 3)

 กฎหมายดังกล่าวนิยามค�าว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายถึงคณะบุคคลตั้งแต่สามคนข้ึนไปที่รวมตัวกันช่วง

ระยะเวลาหน่ึงและร่วมกันกระท�าการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�าความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 3) 

 ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่ถือว่าเป็น 

“อาชญากรรมข้ามชาติ” จะต้องด�าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ

 • ความผิดที่กระท�าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ

 • ความผดิทีก่ระท�าในรฐัหนึง่ แต่การตระเตรยีม การวางแผน การสัง่การ การสนบัสนนุ หรอืการควบคุมการกระท�า

ความผิดได้กระท�าในอีกรัฐหนึ่ง

 • ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ

 • ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท�าที่ส�าคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง (มาตรา 3) 
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   บุคคลใดกระท�าการดังต่อไปนี้ถือว่ากระท�าความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ: 

 • เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายด�าเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 • สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�าความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 • มีส่วนร่วมกระท�าการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการด�าเนินการขององค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด�าเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท�าความผิดร้ายแรงของ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

 • จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ�านวยความสะดวก หรือให้ค�าปรึกษาในการกระท�าความผิดร้ายแรงขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด�าเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท�าความผิด

ร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว (มาตรา 5)

 โทษส�าหรับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคือจ�าคุกตั้งแต่ 4 ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80 000 ถึง 

300 000 บาท (2 302–8 633 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 25)

 พนกังานสอบสวนมอี�านาจในการเข้าไป ค้นหา และยดึเมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ว่ามสีิง่ผดิกฎหมายซ่อนอยู ่(มาตรา 14) 

เช่นเดียวกับมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ร.บ. ป้องกัน

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก�าหนดให้หากในกรณีที่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บ

รักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น พนักงานสอบสวนอาจน�า

ทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้ (มาตรา 15)

 

 ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โทษทางอาญาส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชี

ไซเตสโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจ�าคุกสูงสุดสี่ปี ซ่ึงถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หากผู้กระท�าความผิดเข้าข่ายการกระท�าความผิดภายใต้นิยามของ พ.ร.บ. 

ป้องกนัและปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ โดยเข้าร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ โทษในการ

ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็จะเพิ่มมากขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อย่างไรก็ดี การที่ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ อนุญาตให้มีการน�าทรัพย์สินจากการยึดออกขายทอดตลาดได้นั้น ไม่เหมาะสมกับสัตว์ที่มีชีวิต

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2558

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน29 ก�าหนด “ความผิดมูลฐาน” รวมถึงความผิดที่:

 • เกี่ยวกับการลักลอบตาม พ.ร.บ. ศุลกากร

 • เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ 

 • เกี่ยวกับการใช้โดยผิดกฎหมาย การมีไว้หรือครอบครองซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการค้า (มาตรา 3 (7) (10)และ (14) ตามล�าดับ)

29 ส�าหรับรายละเอียดภาษาอังกฤษโปรดดู : http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/AMLA%20No%201-5.pdf
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 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิยามค�าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด” หมายถึง

เงนิหรือทรัพย์สนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าซ่ึงเป็นความผิดมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิหรอืจากการสนับสนนุหรอืช่วยเหลอื

การกระท�าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือ

สนบัสนนุการกระท�าความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ไม่ว่าทรพัย์สนิจะมกีารจ�าหน่าย จ่าย โอน หรอืเปลีย่นสภาพ

ไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็น

ของบุคคลใด (มาตรา 3) ระเบียบ พ.ศ. 2556 ก�าหนดความหมายของ “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�า

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีไม่ใช่เป็นเงิน และศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน30

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิยามการกระท�าความผิดฐานฟอกเงินโดยรวมถึง: 

 • โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของ

ทรัพย์สินน้ัน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษ

น้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

 • กระท�าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ�าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ต้ัง การจ�าหน่าย การโอน 

การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

 • ได้มา ครอบครอง หรอืใช้ทรพัย์สนิ โดยรูใ้นขณะทีไ่ด้มา ครอบครอง หรอืใช้ทรพัย์สนินัน้ว่าเป็นทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกับ

การกระท�าความผิด (มาตรา 5)

 โทษส�าหรบัการกระท�าความผดิฐานฟอกเงนิคือจ�าคกุต้ังแต่หนึง่ถงึ 10 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 20 000 ถงึ 200 000 บาท 

(575 - 5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 60)

 หากมเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าอาจมกีารโอน จ�าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรอืซ่อนเร้นทรพัย์สนิใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด คณะกรรมการตามกฎหมายน้ีมีอ�านาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราวมีก�าหนดไม่เกิน 90 วัน 

(มาตรา 48) ในกรณทีีป่รากฏหลกัฐานเป็นทีเ่ชือ่ได้ว่าทรพัย์สนิใดเป็นทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิ ให้เลขาธกิารส่ง

เรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเรว็ (มาตรา 49) หาก

ไม่มกีารด�าเนนิคด ีพ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ก�าหนดให้เจ้าของทรพัย์สินดงักล่าวมาขอคืนทรพัย์สินได้ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะโอนไปยังกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 49)

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�าหนดในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค�าร้องไม่เป็นทรัพย์สินท่ี

เกี่ยวกับการกระท�าความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินน้ัน และในกรณีเช่นว่าน้ี ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับ

แต่วันที่ศาลมีค�าสั่งดังกล่าว ให้ส�านักงานน�าทรัพย์สินน้ันส่งเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 51/1) 

ระเบียบ พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้เม่ือทรัพย์สินไม่สามารถขายได้เนื่องจากธรรมชาติของทรัพย์สินน้ัน ปปง. จะต้องท�าสินค้า

จากทรัพย์สนิดงักล่าวเพ่ือเป็นหลกัฐานและรายงานแก่กระทรวงการคลงั (ข้อ 5/7) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

มบีทบัญญตัเิช่นเดยีวกบัมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร ซึง่อนุญาต

ให้ทรพัย์สนิสามารถขายได้โดยการขายทอดตลาดหากไม่เหมาะสมทีจ่ะรกัษาไว้หรอืการรกัษาไว้จะก่อภาระอย่างไม่เหมาะสม 

(มาตรา 57)

30 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/

%bb40-2g-2556-a0009.pdf
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 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�าหนดว่าเมื่อมีกฎหมายอื่นใช้กับทรัพย์สิน ซึ่งในกรณีดังกล่าวคือ

กรณีตัวอย่างพันธุ์ แต่ไม่มีการด�าเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายเช่นว่าและการกระท�าความผิดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ 

อาจจะมีการด�าเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 58)

โทษขั้นต�่าของการฟอกเงินภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นความผิด

ร้ายแรงตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ดีมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก�าหนดช่องทางการบงัคบัใช้กับกรณขีองการครอบครองสัตว์ป่าผดิกฎหมาย บทบญัญตัิ

แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับทั้งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. ศุลกากร 

และพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่างก็ก�าหนดให้มีการขายทอดตลาดได้ใน

กรณีที่รัฐไม่สามารถเก็บรักษาได้ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมในบริบทของสัตว์ป่า ในทางปฏิบัติสัตว์ป่า ใดๆ ที่มีการยืดจะถูกส่ง

ไปยังเจ้าหน้าที่สัตว์ป่า

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504

 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ก�าหนดนิยามค�าว่า “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ 

สิ่งที่เกิดจากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ท�าขึ้น” (มาตรา 4) กฎหมายดังกล่าวห้ามการกระท�าอันเกี่ยวกับกับสัตว์ดังต่อไปนี้:

 • น�าสัตว์ออกไปจากอุทยานแห่งชาติ หรือท�าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

 • น�าเครื่องมือส�าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ และ

 • ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระท�าการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนร�าคาญแก่คนหรือสัตว์ (มาตรา 16)

 ประกาศ พ.ศ. 2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ31 ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสัตว์น�้าและไม่จ�ากัด

ว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ ประกาศดังกล่าวก�าหนดห้ามบุคคลใดๆ รวบกวน ท�าร้าย หรือก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตว์โดยจะต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ

 บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และประกาศ พ.ศ. 2558 สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบังคับใช้ 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในส่วนท่ีเป็นบทบัญญัติที่ห้ามการค้าชะนีสี่ชนิดซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยโดย

หากว่าสัตว์ดังกล่าวถูกน�าออกจากอุทยานแห่งชาติ ในกรณีที่มีการน�าออกจากอุทยานแห่งชาติบทบัญญัติเหล่าน้ีสามารถใช้

เป็นฐานในการควบคุมการค้าชนิดสัตว์ประจ�าถ่ินตามบัญชีไซเตส แต่ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ที่

มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

31 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามกระท�าการใดๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือท�าอันตรายกับ

สัตว์ต่างๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/

data/law/law2/%cd10/%cd10-2e-2558-a0005.pdf
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อุรังอุตังPongo spp.และชิมแปนซีPan troglodytes ที่สวนสนุกในประเทศไทย
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ชิมแปนซีPan troglodytesซึ่งถูกน�ามาถ่ายรูปกับผู้เยี่ยมชมสวนสัตว์ในประเทศไทย
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 ด้วยเหตทุี ่พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ไม่ระบใุห้ชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยตามบญัชไีซเตสได้

รบัการคุ้มครองภายในประเทศ ประเทศไทยจงึไม่สามารถควบคมุการค้าสตัว์ตามบญัชไีซเตสได้ทัง้ในระดบัระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ก�าหนดถึงกรณีที่ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย

ถกูทอดทิง้ดงัทีเ่กดิขึน้กบัอรุงัอตุงัทีพ่บใกล้จังหวดัภเูกต็ อนึง่ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ พ.ร.บ. ป้องกนั

และปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิซึง่มผีลเมือ่ พ.ศ. 2556 และ 2558 ตามล�าดบั ได้สนบัสนนุการ

บังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในการนี้ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า ให้สามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างทีเ่กิดขึน้และเสรมิสร้างการบงัคบัใช้กฎหมายโดยสร้างความสอดคล้องกันในตวับทบญัญติั

และก�าหนดกลไกการร่วมมอืระหว่างภาครฐัซึง่ดแูลบงัคบัใช้ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ พ.ร.บ. ป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 การศึกษาน้ีได้พิจารณา พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในเชิง

บทบัญญัติโดยร่วมพิจารณากับกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะดงัต่อไปนีอ้้างองิถงึการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า โดยจะเกีย่วข้องกบัประเดน็เฉพาะเรือ่งเกีย่วกบั

การครอบครองและการค้าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ไทย

 1. นิยามปัจจุบันของค�าว่า “ค้า” ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ครอบคลุมถึงการส่งกลับ

ออกไปและการน�าสินค้าเข้าทางทะเล

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเพิ่มการส่งกลับออกไปและการน�าสินค้าเข้า

ทางทะเล เข้าไปในค�านิยามของ “ค้า” เพื่อท�าให้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สอดคล้องกับไซเตส

 2. ยกเว้นกรณีสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองใน

ประเทศไทย ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ไม่ได้ระบใุห้ชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยเป็นสตัว์ทีไ่ด้

รบัการสงวนหรอืรบัการคุม้ครองในประเทศไทยแต่ห้ามการครอบครอง น�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน ค้า โดยปราศจากใบอนญุาตซึง่

ชนดิสตัว์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ข้อห้ามดงักล่าวจะไม่มผีลบงัคบัใช้หากปราศจากประกาศซึง่ออกโดยรฐัมนตรี 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยให้ระบุว่าเม่ือรัฐมนตรีออกประกาศเพื่อก�าหนด

ชนิดสัตว์ที่ระบุไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ประกาศดังกล่าวจะใช้กับบัญชีทั้งหมด ประกาศ

ฉบับแรกที่ใช้บังคับผนวกตามบัญชีไซเตสจะต้องระบุรวมถึงการแก้ไขครั้งหลังด้วย 

 3. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุญาตการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองรวมทั้งชนิดสัตว์

ตามบัญชีไซเตส หากผู้ล่ามีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขหลักการดังกล่าวโดยก�าหนดการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 1 ของไซเตสเป็นการผิดกฎหมาย

และการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของไซเตสจะกระท�าได้เมื่อมีการยืนยันว่าสัตว์ที่จะล่าเป็นไปเพื่อการเพาะพันธุ์

หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับสถาบันวิจัยที่มีใบอนุญาต

 4. ไม่มบีทบญัญตัภิายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ทีก่�าหนดการยกเลิกการขึน้ทะเบยีนเป็นสตัว์ป่า

สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประไทย 

 ข้อแสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องแสดงเอกสารทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าชนิด

สัตว์นั้นไม่อยู่ในอันตรายแล้ว และท�าให้เอกสารดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อยกเลิกการ

ขึ้นทะเบียน
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 5. ในปัจจุบันรัฐจะต้องพิสูจน์ถึงการกระท�าความผิดในการครอบครองชนิดพันธุ์ท่ีมิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย

ตามบัญชีไซเตส 

 ขอ้เสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดให้การครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

โดยไม่มีใบอนุญาต เว้นแต่มีเอกสารการน�าเข้าหรือส่งออกตามกฎหมาย ถือเป็นการกระท�าจากหรือมาจากวัตถุประสงค์เพื่อ

การค้าที่ผิดกฎหมายจนกว่าบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตน้ันสามารถพิสูจน์ได้โดยพ้นข้อสงสัยและโดยที่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ

จะต้องร่วมมือกับ ปปง และเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อด�าเนินการสอบสวนด�าเนินคดีภายใต้กฎหมายเหล่านั้นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า ซึ่งการกระท�าดังกล่าวนี้ย่อมถือได้ว่าการป้องกันสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ

 6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้กับการส่งกลับซึ่งชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยซ่ึงถูกยึด

โดยรัฐและไม่มีการด�าเนินคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าจะต้องรอถึงห้าปีกว่าที่สัตว์ป่าดังกล่าวจะถูกส่งกลับ ในการนี้ประมวล

กฎหมายอาญาก�าหนด ระยะเวลาการรอเป็นเวลาหนึง่ปีภายหลกัจากมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุจากศาลเพือ่ให้เจ้าของทีแ่ท้จรงิมา

ขอทรัพย์สินดังกล่าวคืนหากรัฐยังคงรักษาทรัพย์สินนั้นไว้อยู่ 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดหลักการที่ว่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยที่ไม่มีใบอนุญาตถือเป็น

ผลพวงมาจากการค้าโดยผดิกฎหมายข้ามชาติ และเมือ่รฐัด�าเนนิการยดึและรกัษาชนดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยทีไ่ม่มี

ใบอนญุาต กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ จะต้องร้องขอค�าส่ังศาลเพือ่ให้สัตว์ป่าดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เมือ่สัตว์ป่าตกเป็น

ของแผ่นดินแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ จะต้องด�าเนนิการพจิารณาหาประเทศต้นทางโดยพลนั หากเป็นสตัว์ทีม่ชีวีติ

กจ็ะต้องตดิต่อหน่วยงานทีเ่หมาะสมในประเทศดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าการส่งกลับสามารถกระท�าได้หรือไม่ 

 7. โดยปกติตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีสัตว์ป่าได้รับข้อยกเว้นเรื่องพยานหลักฐานตามประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและจะส่งรายงานเพื่อน�าเสนอสัตว์ป่าเป็นพยานวัตถุในชั้นศาลในการด�าเนินคดีอาญา 

 ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�าหนดเนือ้หาเมือ่ใดทีช่นดิพนัธุท์ีม่ไิด้มถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทยตามบญัชีไซเตสซึง่ไม่มี

ใบอนุญาตถูกค้นพบไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ ให้สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และในกรณี

ดงักล่าวบทบญัญตัว่ิาด้วยพยานหลกัฐานภายใต้กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาจะน�ามาใช้ เจ้าพนกังานจะต้องออกเอกสาร

สัตว์ป่าเพื่อเป็นพยานวตัถุส�าหรบัการด�าเนนิคดอีาญาและหากเกีย่วข้องกับสตัว์ทีย่งัมชีวิีตจะต้องเริม่กระบวนการส่งกลับตาม

ความเหมาะสม

 8. โทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังน้อยและภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

โทษส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านและการครอบครองสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสโดยผิดกฎหมายจะต้องรับโทษจ�าคุก 3 

ถึง 10 ปี และปรับ 60 000 ถึง 200 000 บาท (1 727–5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อนึ่งโทษจ�าคุกภายใต้ พ.ร.บ. 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ก�าหนดโทษจ�าคกุหนึง่ปีซึง่น้อยกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ส่งผลให้

การด�าเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับการด�าเนินคดีการค้าสัตว์ป่า

ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีโทษปรับภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ยังคง

สูงกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 ข้อเสนอแนะ: (1) แก้ไขร่างให้รวมถึงการน�าผ่านแดน การขนส่ง การเก็บรักษาซึ่งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสท่ีผิด

กฎหมาย (2) ก่อนที่จะแก้ไขโทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ควรพิจารณาทาง

เลือกในการก�าหนดโทษส�าหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบันเพื่อท่ีจะสร้างความสอดคล้องและ

ก�าหนดโทษสูงสุดส�าหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในทุกลักษณะความผิด

 9. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีอ�านาจ

ในการควบคุมดูแลแต่ไม่มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้ร่างแก้ไข

จะไม่มีผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศและอ�านาจในการควบคุมดูแลมีข้อจ�ากัดมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังพบว่ากรม

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมด้านเทคนิคไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ

สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 
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 ข้อเสนอแนะ: (1) เพิ่มบทบัญญัติภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้รับรองคณะกรรมการ

เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยและบทบาทในการป้องกันการค้าสัตว์ป่า

ผิดกฎหมายและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด (2) แก้ไขร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อก�าหนดให้อ�านาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่าแห่งชาต ิและคณะกรรมการเครอืข่ายการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัสตัว์ป่า

เเละพชืป่าเเห่งประเทศไทยให้สนบัสนนุการท�างานซึง่กนัและกนั และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตมิหีน้า

ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

 10. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโดยทางตรงและทางอ้อมในการค้าชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสถูกดูแลโดย

หน่วยงานรัฐที่หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 ข้อเสนอแนะ: ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะต้องมีการศึกษากฎหมายที่มีความทับซ้อนกัน

และแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับบทบัญญัติปัจจุบันเพื่อให้มีความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมาย 
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 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ได้ก�าหนดชนดิของสตัว์ป่าสงวนจ�านวน 15 ชนดิ นอกจากนีร้ะเบยีบอกีสองฉบบั

ยังได้ก�าหนดชนิดสัตว์ท่ีควรได้รับการคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยฉบับแรกออกในปี พ.ศ. 2546 

ก�าหนดรายการไว้ 1303 ชนิดพันธุ ์32 และฉบับที่สองออกเมื่อปี พ.ศ. 255833 ซึ่งก�าหนดเพียงสองชนิดพันธุ ์ คือ 

เต่านามลายู Malayemys macrocephala34 และช้างแอฟฟริกาซึ่งมิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย Loxodonta Africana

 ภาคผนวกน้ีวิเคราะห์ชนิดสัตว์ท้ัง 1320 ชนิดพันธุ์ ซึ่งรวมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อที่จะ

พิจารณาว่ามีจ�านวนเท่าใดตามไซเตสรวมทั้งจ�านวนและสัดส่วนชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย 

 ภาคผนวกตามไซเตสได้รวมถึงชนิดสัตว์หลายชนิดพันธุ์และชนิดพันธุ์ย่อย (subspecies) ของสัตว์ในสามภาคผนวก 

(ตารางที่ 1)35 ไซเตสใช้บังคับกับการค้าสัตว์กว่า 5600 ชนิดพันธุ์ (ตารางที่ 2)35 ซ่ึงน้อยกว่า 10% เป็นสัตว์ประจ�าถ่ินของ

ประเทศไทย (ตารางที่ 3)35

32 กฎกระทรวง ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามท่ีอยู่: http://www.dnp.
go.th/wildlifednp/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/gov2.pdf
33 กฎกระทรวง ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://
web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2558-a0001.pdf
34 เต่านามลายู Malayemys macrocephala ถูกเพิ่มเข้ามาภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเต่านาอีสาน 
Malayemys subtrijuga ได้ถูกขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตาม 2008 Annotated Checklist of CITES Species ได้รวมถึง 
M. macrocephala ภายใต้ภาคผนวกที่ 2 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นประเทศไทย
35 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.The CITES species. https://www.cites.org/eng/disc/
species.php. เข้าเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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ชะนีมือขาวHylobates lar ที่จุดชมสัตว์ป่าในประเทศไทย

ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย
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ตารางที่1:ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส36

สัตว์ป่า ภาคผนวกI ภาคผนวกII ภาคผนวกIII

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 300 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 11 ประชากร) 
+ 23 ชนิดพันธุ์ย่อย
(รวม 3 ประชากร)

501 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 16 ประชากร) 
+ 7 ชนิดพันธุ์ย่อย 
(รวม 2 ประชากร)

45 ชนิดพันธุ์ 
+ 10 ชนิดพันธุ์ย่อย

สัตว์ปีก 154 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 2 ประชากร) 
+ 10 ชนิดพันธุ์ย่อย

1278 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 1 ประชากร) 
+ 3 ชนิดพันธุ์ย่อย

25 ชนิดพันธุ์

สัตว์เลื้อยคลาน 80 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 8 ประชากร) 
+ 5 ชนิดพันธุ์ย่อย

673 ชนิดพันธุ์ 
(รวม 6 ประชากร)

40 ชนิดพันธุ์

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 17 ชนิดพันธุ์ 126 ชนิดพันธุ์ 3 ชนิดพันธุ์

ปลา 16 ชนิดพันธุ์ 87 ชนิดพันธุ์

สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง

63 ชนิดพันธุ์ 
+ 5 ชนิดพันธุ์ย่อย

2162 ชนิดพันธุ์ 
+ 1 ชนิดพันธุ์ย่อย

22 ชนิดพันธุ์ 
+ 3 ชนิดพันธุ์ย่อย

รวม 630ชนิดพันธุ์
+43ชนิดพันธุ์ย่อย

4827ชนิดพันธุ์
+11ชนิดพันธุ์ย่อย

135ชนิดพันธุ์
+13ชนิดพันธุ์ย่อย

ตารางที่2:จ�านวนชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส36

สัตว์ป่า ภาคผนวกI ภาคผนวกII ภาคผนวกIII
จ�านวนชนิดพันธุ์ตาม

บัญชีไซเตส

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 323 508 55 886

สัตว์ปีก 164 1281 25 1470

สัตว์เลื้อยคลาน 85 673 40 798

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 17 ชนิดพันธุ์ 126 ชนิดพันธุ์ 3 ชนิดพันธุ์ 146

ปลา 16 ชนิดพันธุ์ 87 ชนิดพันธุ์ 0 103

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 68 2163 25 2256

รวม 673 4838 148 5659

36
 กรุณาดูเชิงอรรถ 35 
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ตารางที่3:ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งประจ�าถิ่นประเทศไทย37

สัตว์ป่า
จ�านวนชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซเตส

ชนิดพันธุ์ซึ่งประจ�าถิ่นใน
ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดใน
ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 886 100 786

สัตว์ปีก 1470 116 1354

สัตว์เลื้อยคลาน 798 52 746

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 146 0 146

ปลา 103 12 91

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2256 263 1993

รวม 5659 543 5116

 สมาชิกของไซเตสจะต้องสามารถบังคับใช้บทบัญญัติของไซเตสได้ และสมาชิกจะต้องสามารถห้ามการค้าตัวอย่าง

สัตว์ที่ระบุว่าขัดต่อไซเตส ในการนี้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้ระบุครอบคลุมประมาณ 41% ของชนิดพันธุ์ตาม

บัญชีไซเตส (ตารางที่ 4) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามภาคผนวก 2 (ตารางที่ 5) ซึ่งรวมถึงชนิดสัตว์ที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบันแต่

อาจจะมีโอกาสสูญพันธุ์ได้หากไม่ได้รับการควบคุมรวมถึงชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง38

ตารางที่4:ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ถูกระบุตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า37

สัตว์ป่า

ภาคผนวกI ภาคผนวกII ภาคผนวกIII

ชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้
มีถิ่นก�าเนิดใน

ประเทศไทยตาม
บัญชีไซเตส
ที่ถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซ

เตส
ซึ่งถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้
มีถิ่นก�าเนิดใน

ประเทศไทยตาม
บัญชีไซเตส
ที่ถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้
มีถิ่นก�าเนิดใน

ประเทศไทยตาม
บัญชีไซเตส
ที่ถูกระบุตาม
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง

สัตว์ป่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 34 5 42 2 9 0

สัตว์ปีก 15 0 101 1 0 0

สัตว์เลื้อยคลาน 12 1 28 1 0 0

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 0 0 0 0 0 0

ปลา 1 0 1 0 0 0

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 2089 1828 4 4

รวม 62 6 2261 1832 13 4

37
กรุณาดูเชิงอรรถ 35

38 ไซเตส. บทบัญญัติของอนุสัญญา, มาตรา II Fundamental Principles
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ตารางที่5:ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสซึ่งรวมอยู่ในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า39

สัตว์ป่า ภาคผนวกI ภาคผนวกII ภาคผนวกIII

จ�านวนของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส 673 4838 148

ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ใน
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

62 2261 13

ร้อยละของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่
ในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

9.21% 46.73% 8.78%

 จ�านวนร้อยละของชนิดพันธุ์ตามภาคผนวก 2 ซึ่งถูกรวมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีจ�านวน

มากกว่าภาคผนวก 1 และ 3 อย่างมีนัยยะส�าคัญ โดยทั้งหมด (ซึ่งคือผีเสื้อ) ยกเว้น 4 ชนิดนี้ คือ ปะการัง, กัลปังหา และ หอย

มอืเสอื ถกูระบภุายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ให้อยูใ่นอนัดบัทีส่งูขึน้40 โดยให้ใช้ชือ่เดีย่วแต่หมายรวมถงึหลายชนดิ

พันธุ์ กล่าวคือ 

 • Antipatharia – กัลปังหาสีด�า ตามภาคผนวก II (250 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย)

 • Scleractinia – ปะการังแข็ง ตามภาคผนวก II (1567 ชนิดพันธุ์, 250 ประจ�าถิ่นประเทศไทย)

 • Stylasterina – ปะการังไฟ lace corals ตามภาคผนวก II (244 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย)

 • Milleporina – ปะการังไฟ ตามภาคผนวก II (14 ชนิดพันธุ์, 2 ประจ�าถิ่นประเทศไทย)

 • Helioporacea – ปะการังสีฟ้า ตามภาคผนวก II (1 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย)

 • Gorgonacea – กัลปังหา ตามภาคผนวก III (4 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย) และ

 • Tridacnidae - หอยมือเสือ ตามภาคผนวก II (9 ชนิดพันธุ์, 5 ประจ�าถิ่นประเทศไทย)

 ทั้งเจ็ดกลุ่ม รวมท้ังหมดมี 2,089 ชนิดพันธุ์ ซึ่งมี 257 ชนิดเป็นสัตว์ประจ�าถิ่นของประเทศไทย หากแยกเจ็ด

กลุ่มนี้ [4,838 (จ�านวนทั้งสิ้นภายใต้ภาคผนวก 2 ตามบัญชีไซเตส) – 2,089] จะเท่ากับ 2,749 (ตารางที่ 6) หากไม่รวม 

ปะการัง, กัลปังหาและหอยมือเสือ - พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะครอบคลุมเพียง 8.85% ของชนิดสัตว์ตามบัญชี

ไซเตส นอกจากการที่ไม่มีการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทยแล้ว พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

ยังไม่ครอบคลุมชนิดพันธุ์อื่นอีก 10% ตามบัญชีไซเตสซึ่งพบในประเทศ (ตารางที่ 7) 

ตารางที่6:สัดส่วนของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่ถูกระบุภายใต้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า39

สัตว์ป่า ภาคผนวกI ภาคผนวกII
(ไม่รวมปะการัง,กัลปังหา

และหอยมือเสือ)

ภาคผนวกIII

จ�านวนชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส 673 2749 148

ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า

62 261 9

ร้อยละของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ในพ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า

9.21% 9.49% 5.41%

39กรุณาดูเชิงอรรถ 35 
40 ทัง้ 9 กลุม่ได้ถกูระบภุายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า เป็นชนิดพันธุห์รือชนิดพันธ์ุย่อย ในการน้ีรวมถึงเจด็อันดบั หน่ึงวงศ์ และหน่ึงสกลุ 

โดยที่ทั้งหมดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจ�านวนทั้งสิ้น 6 551 ชนิด โดยที่อยู่ภายใต้บัญชีไซเตส 2 089 ชนิด
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ตารางที่7:ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งประจ�าถิ่นประเทศไทยและไม่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า41

กลุ่ม
ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�าถิ่นประเทศไทย

ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�าถิ่นประเทศไทย

และอยู่ภายใต้พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า

ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�าถิ่นประเทศไทย

และไม่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 100 71 29

สัตว์ปีก 116 115 1

สัตว์เลื้อยคลาน 52 38 14

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 0 0 0

ปลา 12 2 10

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 263 260 3

รวม 543 486 57

 หากไม่รวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีอยู่ในล�าดับขั้นที่สูงกว่า (ปะการัง, กัลปังหาและ หอยมือเสือ) พ.ร.บ. สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า ครอบคลุมเพียงแค่ 12 ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส โดยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิด (สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมเจ็ดชนิด นกหนึ่งชนิด และสัตว์เลื้อยคลานสามชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหนึ่งชนิด (ผีเสื้อ) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่

มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย42

 1. กูปรี Bos sauveli: ภาคผนวก I (ก่อนหน้าน้ีพบที่ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยขึ้นทะเบียน

เป็น สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ ภายใต้ IUCN Red List แต่เป็นไปได้มากว่าสูญพันธุ์แล้ว)

 2. กระซู่ Dicerorhinus sumatrensis (ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คือ Didermocerus 

sumatrensis): ภาคผนวก I (ก่อนหน้านี้พบในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปัจจุบันคาดว่ามีชีวิตอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย)

 3. แรดชวา Rhinoceros sondaicus: ภาคผนวก I (ก่อนหน้าน้ีพบในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบันคาดว่ามีชีวิตอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย)

 4. ช้างแอฟริกา Loxodonta africana: ภาคผนวก I/II (พบในแอฟริกาเท่านั้น รวมอยู่ในภาคผนวก l นอกจาก

จ�านวนประชากรในบอสวาน่า นามเิบยี แอฟรกิาใต้ และซมิบบัเว่ ซึง่ถกูระบอุยูใ่นภาคผนวก ll การค้าตวัอย่าง

พันธุ์ในภาคผนวก ll ถูกจ�ากัดตามภาคผนวก)

 5. วาฬฟิน Balaenoptera physalus (ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คือ B. physaius): 

ภาคผนวก I (พบโดยทั่วไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์)

 6. โลมาปากสั้น Delphinus delphius: ภาคผนวก II (พบโดยทั่วไปแต่ไม่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 7. วาฬ Cuvier’s Beaked Whale Ziphius cavirostris: ภาคผนวก II (พบโดยทั่วไป ในเอเชียตะวันออเฉีใต้          

               ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์)

41กรุณาดูเชิงอรรถ 35 
42 สัตว์ทั้ง 15 ชนิด พบในประเทศไทยครั้งเดียว แต่หกชนิดได้ถูกขึ้นทะเบียนว่าสูญพันธุ์ไปจากประเทศแล้ว ไม่ว่าโดย IUCN หรือไซเตส สัตว์

สองชนิด (Eld’s Deer Rucervus eldii (ระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็น Cervus eldi) และ Sarus Crane Antigone 

antigone (ระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า Grus antigone) ได้กลับมาใหม่
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 8. นกอินทรีหัวนวล Haliaeetus leucoryphus: ภาคผนวก II (ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในประเทศพม่า

และกัมพูชา)

 9. เต่าหวัค้อน Caretta caretta: ภาคผนวก I (พบโดยทัว่ไป ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในประเทศอนิโดนเีซยี

มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์)

 10. ตะพาบ Burmese Peacock Nilssonia formosa (freshwater turtle) ภาคผนวก I (พบในประเทศพม่า)

 11. ง ูSumatran Short-tailed Python Python curtus: ภาคผนวก II (พบในประเทศอนิโดนเีซยีเท่านัน้) หมายเหตุ 

ล�าดับขั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็น P. curtus ท�าให้เกิดการแยกออกมาเป็นสามชนิด ซ่ึงในชนิดเหล่าน้ีมีเพียง 

Brongersma’s Short-tailed Python P. brongersmai พบในประเทศไทย และ

 12. Kaiserrihind Teinopalpus imperialis (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง – ผีเสื้อ): ภาคผนวก II (พบได้ในประเทศ

ภูฎาน จีน อินเดีย พม่า เนปาล และเวียดนาม)

 ไซเตสได้ขึ้นบัญชีวานรที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งในภาคผนวก I หรือ II โดยมี 390 ชนิดรวมอยู่ในภาคผนวก ในการนี้ 

พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า ระบไุว้ 14 ชนดิ ((คดิเป็น 3.59% ของชนดิสตัว์ตามบญัชไีซเตส) (3.23% ตามภาคผนวก I

และ 3.76% ตามภาคผนวก II))

 ประเทศไทยเป็นบ้านของวานร 18 ชนิดตามบัญชีไซเตส ซึ่งมีส่ีชนิดที่เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นและไม่ได้ระบุไว้ภายใต้ 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และได้ถูกเปลี่ยนล�าดับขั้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

 • ลิงกังเหนือ Macaca leonina (แยกออกจาก ลิงกังใต้ M. nemestrina เม่ือ พ.ศ.2544 และถูกระบุภายใต้ 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)

 • Tenasserim Luntung Trachypithecus barbei (แยกออกจาก ค่างแว่นถิ่นใต้ T. obscurus และถูกระบุ

ภายใต้พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยตามชื่อชนิดเก่าว่า Presbytis obscurus);

 • Indochinese Luntung Trachypithecus germaini (แยกออกจาก Silvery Luntung T. cristatus ตามทีไ่ด้

มีการเปลี่ยนการจ�าแนกในปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548 โดยได้ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

โดยตามชื่อชนิดเก่าว่า Presbytis cristata) และ 

 • ลิงลมเหนือ Nycticebus bengalensis (ก่อนหน้านี้ถูกก�าหนดให้เป็นชนิดย่อยของ ลิงลม N. coucang โดยได้

ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า).

 อย่างไรก็ดีไม่มีการก�าหนดลิงไม่มีหางตามบัญชีไซเตส (ภาคผนวก I) ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ชะนีสี่ชนิดจาก 15 ชนิด ซ่ึงถูกระบุอยู่ในบัญชีไซเตส (ภาคผนวก I) ได้ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

โดยที่สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นประเทศไทย
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