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กำรลักลอบค้ำเสือโคร่งอย่ำงไม่สิน้สุด มีเสือโคร่งถูกยึดมำกถึง 150 ตัวต่อปี 

 
ผลการศึกษาของ TRAFFIC ฉบบัใหม่เปิดเผยในวนันีว่้า ตลอดระยะเวลาเกือบ 23 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทัว่โลกได้ตรวจยึดเสือโคร่ง
และชิน้ส่วนต่างๆ ได้เฉลี่ย 150 ตวัต่อปี โดยคดีเก่ียวกับเสือโคร่งในช่วงคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2565 นี ้เป็นสญัญาณถึงสถานการณ์อัน
เป็นภยัคุกคามอย่างไม่มีที่สิน้สดุต่อประชากรเสือที่เหลืออยู่ในธรรมชาติ 
 
ภาพรวมประมาณการตัวเลขอย่างน้อยที่สุดของจ านวนเสือโคร่งที่ถูกยึดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 
ใน 50 ประเทศและเขตปกครอง  มีเสือโคร่งทัง้ตัว ทัง้ที่ตายแล้วและยังมีชีวิต รวมถึงชิน้ส่วนต่างๆ รวมกันเท่ากับจ านวนเสือโคร่ง 
3,377 ตวั ซ่ึงข้อมลูนีแ้สดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 
 
ตามรายงานใน Skin and Bones: Tiger Trafficking Analysis ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 เสือโคร่ง
และชิน้ส่วนของเสือโคร่งถูกยึดได้จาก 2,205 คดี ส่วนใหญ่อยู่ใน 13 ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศยัอยู่ 
 
อินเดียซ่ึงเป็นประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติอยู่มากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลก ยงัคงเป็นประเทศอนัดบัต้นๆ ที่มีคดีและจ านวน
เสือโคร่งที่ยึดได้มากที่สดุ 
 
“หลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การลักลอบล่าและการค้าที่ผิดกฎหมายไม่ใช่ภัยคุกคามที่เกิดขึน้เพียงชั่วคราว เราต้องให้
ความส าคญัในการด าเนินการอย่างทนัท่วงทีและทนัเวลาเป็นอันดบัแรกๆ เว้นแต่ว่าเราอยากจะเห็นเสือในป่าถูกล่าและหายหมดไป
ในช่วงชีวิตของเรา” Kanitha Krishnasamy ผู้เขียนร่วมและผู้อ านวยการ TRAFFIC ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กล่าว 
 
ข้อมูลส ำคัญ: 
• ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 เสือโคร่ง 85% จ านวน 1,688 คดี ถูกยึดใน 13 ประเทศที่มีเสือโคร่ง
อาศยัอยู่ 
• มีผู้ถูกจบักุมมากกว่า 2,300 คนในข้อหาลกัลอบค้าเสือโคร่ง 95% ถูกจบักุมในประเทศที่มีเสือโคร่งอาศยัอยู่ 
• ประเทศ 3 อนัดบัแรกตามจ านวนการตรวจยึดและจบักุมตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา ได้แก่ อินเดีย (759 คดี หรือ 34% ของ
ทัง้หมด) จีน (212 - 10% ของทัง้หมด) และอินโดนีเซีย (207 - 9% ของทัง้หมด) 
 
ข้อมูลเฉพำะส ำหรับคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2565: 
• อินโดนีเซีย ไทย และรัสเซียมีจ านวนการจบักุมเพิ่มขึน้อย่างมีนัยยะส าคญัในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็นปีเสือ เม่ือ
เทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของสองทศวรรษที่ผ่านมา 
• อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นถ่ินที่อยู่ของเสือโคร่งสมุาตราที่ใกล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิง มีคดีการยึดเสือโคร่งที่เทียบเท่ากันจ านวนมากขึน้ในช่วง
คร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2565 (18 ตัว) เม่ือเทียบกับการยึดเสือโคร่งในปี พ.ศ. 2564 ทัง้หมด (16 ตวั) 
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ไฮไลท์ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
• ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศยัอยู่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก าลงัต่อสู้เพื่อปกป้องประชากรเสือโคร่งที่เหลืออยู่ใน
ธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับปัญหาการค้าอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงสถานเพาะเลีย้งที่คอยป้อนเสือโคร่งเข้าสู่ตลาดการค้าที่ผิด
กฎหมาย 
• ประเทศไทยและเวียดนามมีความเด่นชดัมากที่สดุ โดย 81% และ 67% ของเสือโคร่งที่ถูกจบัได้ทัง้หมดในประเทศนัน้มีความ
เก่ียวข้อง ต้องสงสยั หรือยืนยนัได้ว่าเก่ียวข้องกับเสือโคร่งที่มาจากสถานเพาะเลีย้ง ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2565 
• ในเวียดนาม มีการจบักุมเสือโคร่งเพิ่มมากขึน้ 185% ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2560 
 
กำรค้ำออนไลน์ที่ผิดกฎหมำย: 
• พบการค้าชิน้ส่วนเสือโคร่งทางออนไลน์ที่ส าคญัใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ท าการศึกษา โดยมีบญัชีโปร
ไฟล์ 675 บญัชีในสื่อสงัคมออนไลน์ที่ลกัลอบค้าเสือโคร่ง ซ่ึง 75% เป็นบญัชีที่อยู่ในเวียดนาม 
• มีความเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ค้าออนไลน์ที่เสนอขายผลิตภณัฑ์จากเสือโคร่ง และผลิตภณัฑ์จากงาช้าง หมี และนอ
แรด 
 
ผลิตภัณฑ์ในกำรลกัลอบ: 
• หนังเสือโคร่งยงัคงเป็นสิ่งที่ถูกตรวจยึดได้บ่อยที่สดุในรอบเกือบ 23 ปีที่ศึกษา: หนังเสือโคร่งถูกยึดใน 902 คดี เสือทัง้ตวัใน 608 
คดี และกระดูกเสือใน 411 คดี 
• ความถ่ีในการจบักุมเสือโคร่งทัง้ตวัเพิ่มขึน้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้คิดเป็น 39% 
 
รายงานฉบบันี ้ ซ่ึงออกตีพิมพ์ก่อนการประชุมภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ครัง้ที่ 19 (CITES CoP 19) เป็นส่วนหนึ่งของล าดับความส าคัญของ TRAFFIC โดยที่ชะตากรรมของเสือโคร่งและสตัว์จ าพวกแมว
ใหญอ่ื่นๆ จะเป็นจุดสนใจของการอภิปราย 
 
ผู้ เขียนรายงานนี ้ ซ่ึงสอดคล้องกับจุดยืนของ TRAFFIC ได้เรียกร้องให้ฝ่าย CITES ด าเนินการตามข้อตกลง CITES Resolution 
Conf. 12.5 (Rev. CoP18) ว่าด้วยสัตว์จ าพวกแมวใหญ่ของเอเชีย (ABCs) และการตัดสินใจของ CoP ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแนะน าการ
ด าเนินการหลายอย่างที่ครอบคลมุการปรับปรุงกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย การเก็บบนัทึก และการด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
เสือโคร่ง ชิน้ส่วนและอนุพนัธ์ จากสถานเพาะพนัธุ์เข้าสู่ห่วงโซ่ของการค้าที่ผิดกฎหมาย  
 
ค ำพูดเพิ่มเติม 
 

Ramacandra Wong ผู้เขียนร่วมและนักวิเครำะห์อำวุโสด้ำนอำชญำกรรมสัตว์ป่ำ กล่าวถึงการจบักุมที่พุ่งสงูขึน้ในอินโดนีเซีย
ในช่วงคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2565: “นี่ถือเป็นลางไม่ดีของเสือโคร่งสมุาตราที่ใกล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิง และเป็นค าเตือนส าหรับเสือโคร่งทุก
สายพนัธุ์ ทัง้ยงัไม่เคยมีความเร่งด่วนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้ กับอาชญากรรมต่อสตัว์ป่าในแต่ละรัฐ” 
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Heather Sohl หัวหน้ำโครงกำร Tiger Trade จำก WWF’s Tigers Alive Initiative กล่าวถึงการยึดชิน้ส่วนเสือโคร่ง: “ชิน้ส่วนเสือ
โคร่งที่ยึดได้หลายพันชิน้ เป็นเคร่ืองพิสจูน์ถึงความพยายามในการบงัคับใช้กฎหมาย แต่ก็ยังต้องพูดถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องที่
เสือต้องเผชิญ ทัง้การล่า การค้า และความต้องการเสือโคร่งและชิน้ส่วนของพวกมัน ประกอบกับฟาร์มเสือโคร่งซ่ึงเพิ่มการค้าที่ผิด
กฎหมาย ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับแรงกดดนัที่เกิดขึน้กับประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ” 
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เกี่ยวกับ TRAFFIC 
TRAFFIC เครือข่ายเฝ้าระวงัการค้าสตัว์ป่าและพืชป่า เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรชัน้น า ท างานเพื่อช่วยให้มัน่ใจว่าการค้าสัตว์ป่า
จะต้องไม่เป็นภยัคุกคามต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทีมของเรารอบโลกท าการวิจยั สืบสวน และวิเคราะห ์เพื่อรวบรวมหลกัฐานที่เราใช้
เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และปัจเจก เราร่วมมือกับพนัธมิตรที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้มัน่ใจได้ว่าการค้าสัตว์
ป่าจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทีมของเราท างานในศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าแหล่งส าคัญของโลก ทัง้ยัง
เช่ือมต่อกันระหว่างศูนย์กลางเหล่านี ้ เพื่อระบุและเน้นย า้ถึงความท้าทายและโอกาสของการรักษาความหลากหลายทางชีวิภาพและ
การพฒันาที่ยัง่ยืนที่เก่ียวข้องกับการค้าสตัว์ป่าและพืชป่า 

https://drive.google.com/drive/folders/1T_5rscWrOhEXPsP1XeDuPQxM0htoxUng?usp=sharing
mailto:elizabeth.john@traffic.org
https://nyl.as/t1/248/hhe9yas0jevkvx0ujvi3s3nf/7/e19f48e9968c303b69092a7ba8ec839755b386b5e9e77d538377d27e372e790d
mailto:ConsultantThDE1@traffic.org

