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กำหนดเผยแพร่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565
เวลำ 7.01 น. ประเทศไทย

กำรลักลอบค้ ำเสือโคร่ งอย่ ำงไม่ สนิ ้ สุด มีเสือโคร่ งถูกยึดมำกถึง 150 ตัวต่ อปี
ผลการศึกษาของ TRAFFIC ฉบับใหม่เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 23 ปี ที่ผ่านมา เจ้ าหน้ าที่ทวั่ โลกได้ ตรวจยึดเสือโคร่ ง
และชิ ้นส่วนต่างๆ ได้ เฉลี่ย 150 ตัวต่อปี โดยคดีเกี่ยวกับเสือโคร่งในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565 นี ้ เป็ นสัญญาณถึงสถานการณ์ อัน
เป็ นภัยคุกคามอย่างไม่มีที่สิ ้นสุดต่อประชากรเสือที่เหลืออยู่ในธรรมชาติ
ภาพรวมประมาณการตัวเลขอย่างน้ อยที่สุดของจานวนเสือโคร่งที่ถูกยึดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565
ใน 50 ประเทศและเขตปกครอง มีเสือโคร่ งทัง้ ตัว ทัง้ ที่ตายแล้ วและยังมีชีวิต รวมถึงชิน้ ส่วนต่างๆ รวมกันเท่ากับจานวนเสือโคร่ง
3,377 ตัว ซึ่งข้ อมูลนี ้แสดงให้ เห็นแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น
ตามรายงานใน Skin and Bones: Tiger Trafficking Analysis ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 เสือโคร่ง
และชิ ้นส่วนของเสือโคร่งถูกยึดได้ จาก 2,205 คดี ส่วนใหญ่อยู่ใน 13 ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่
อินเดียซึ่งเป็ นประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติอยู่มากกว่าครึ่งหนึง่ ของโลก ยังคงเป็ นประเทศอันดับต้ นๆ ที่มีคดีและจานวน
เสือโคร่งที่ยึดได้ มากที่สดุ
“หลักฐานแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การลักลอบล่าและการค้ าที่ผิดกฎหมายไม่ใช่ภัยคุกคามที่เกิดขึน้ เพียงชั่วคราว เราต้ องให้
ความสาคัญในการดาเนินการอย่างทันท่วงทีและทันเวลาเป็ นอันดับแรกๆ เว้ นแต่ว่าเราอยากจะเห็นเสือในป่ าถูกล่าและหายหมดไป
ในช่วงชีวิตของเรา” Kanitha Krishnasamy ผู้เขียนร่วมและผู้อานวยการ TRAFFIC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว
ข้ อมูลสำคัญ:
• ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 เสือโคร่ง 85% จานวน 1,688 คดี ถูกยึดใน 13 ประเทศที่มีเสือโคร่ง
อาศัยอยู่
• มีผ้ ถู ูกจับกุมมากกว่า 2,300 คนในข้ อหาลักลอบค้ าเสือโคร่ง 95% ถูกจับกุมในประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่
• ประเทศ 3 อันดับแรกตามจานวนการตรวจยึดและจับกุมตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา ได้ แก่ อินเดีย (759 คดี หรือ 34% ของ
ทังหมด)
้
จีน (212 - 10% ของทังหมด)
้
และอินโดนีเซีย (207 - 9% ของทังหมด)
้
ข้ อมูลเฉพำะสำหรับครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565:
• อินโดนีเซีย ไทย และรัสเซียมีจานวนการจับกุมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยยะสาคัญในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็ นปี เสือ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของสองทศวรรษที่ผ่านมา
• อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งสุมาตราที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่างยิ่ง มีคดีการยึดเสือโคร่งที่เทียบเท่ากันจานวนมากขึ ้นในช่วง
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565 (18 ตัว) เมื่อเทียบกับการยึดเสือโคร่งในปี พ.ศ. 2564 ทังหมด
้
(16 ตัว)

ไฮไลท์ ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
• ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กาลังต่อสู้เพื่อปกป้องประชากรเสือโคร่งที่เหลืออยู่ใน
ธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับปั ญหาการค้ าอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสถานเพาะเลี ้ยงที่คอยป้อนเสือโคร่งเข้ าสู่ตลาดการค้ าที่ผิด
กฎหมาย
• ประเทศไทยและเวียดนามมีความเด่นชัดมากที่สดุ โดย 81% และ 67% ของเสือโคร่งที่ถูกจับได้ ทงหมดในประเทศนั
ั้
้นมีความ
เกี่ยวข้ อง ต้ องสงสัย หรือยืนยันได้ ว่าเกี่ยวข้ องกับเสือโคร่งที่มาจากสถานเพาะเลี ้ยง ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงมิถุนายน
พ.ศ. 2565
• ในเวียดนาม มีการจับกุมเสือโคร่งเพิ่มมากขึ ้น 185% ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2560
กำรค้ ำออนไลน์ ท่ผี ิดกฎหมำย:
• พบการค้ าชิ ้นส่วนเสือโคร่งทางออนไลน์ที่สาคัญใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทาการศึกษา โดยมีบญ
ั ชีโปร
ไฟล์ 675 บัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่ลกั ลอบค้ าเสือโคร่ง ซึ่ง 75% เป็ นบัญชีที่อยู่ในเวียดนาม
• มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างผู้ค้าออนไลน์ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง และผลิตภัณฑ์จากงาช้ าง หมี และนอ
แรด
ผลิตภัณฑ์ ในกำรลักลอบ:
• หนังเสือโคร่งยังคงเป็ นสิ่งที่ถูกตรวจยึดได้ บ่อยที่สดุ ในรอบเกือบ 23 ปี ที่ศึกษา: หนังเสือโคร่งถูกยึดใน 902 คดี เสือทังตั
้ วใน 608
คดี และกระดูกเสือใน 411 คดี
• ความถี่ในการจับกุมเสือโคร่งทังตั
้ วเพิ่มขึ ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้ คิดเป็ น 39%
รายงานฉบับนี ้ ซึ่งออกตีพิมพ์ก่อนการประชุมภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้ สูญพันธุ์
ครัง้ ที่ 19 (CITES CoP 19) เป็ นส่วนหนึ่งของลาดับความสาคัญของ TRAFFIC โดยที่ชะตากรรมของเสือโคร่งและสัตว์จาพวกแมว
ใหญ่อื่นๆ จะเป็ นจุดสนใจของการอภิปราย
ผู้เขียนรายงานนี ้ ซึ่งสอดคล้ องกับ จุดยืน ของ TRAFFIC ได้ เรี ยกร้ องให้ ฝ่าย CITES ดาเนินการตามข้ อตกลง CITES Resolution
Conf. 12.5 (Rev. CoP18) ว่าด้ วยสัตว์จาพวกแมวใหญ่ของเอเชีย (ABCs) และการตัดสินใจของ CoP ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งแนะนาการ
ดาเนินการหลายอย่างที่ครอบคลุมการปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใช้ กฎหมาย การเก็บบันทึก และการดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
เสือโคร่ง ชิ ้นส่วนและอนุพนั ธ์ จากสถานเพาะพันธุ์เข้ าสู่ห่วงโซ่ของการค้ าที่ผิดกฎหมาย
คำพูดเพิ่มเติม
Ramacandra Wong ผู้เขียนร่ วมและนักวิเครำะห์ อำวุโสด้ ำนอำชญำกรรมสัตว์ ป่ำ กล่าวถึงการจับกุมที่พุ่งสูงขึ ้นในอินโดนีเซีย
ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565: “นี่ถือเป็ นลางไม่ดีของเสือโคร่งสุมาตราที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่างยิ่ง และเป็ นคาเตือนสาหรับเสือโคร่งทุก
สายพันธุ์ ทังยั
้ งไม่เคยมีความเร่งด่วนที่จะเพิ่มความเข้ มข้ นในการต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในแต่ละรัฐ”
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Heather Sohl หัวหน้ ำโครงกำร Tiger Trade จำก WWF’s Tigers Alive Initiative กล่าวถึงการยึดชิ ้นส่วนเสือโคร่ง: “ชิ ้นส่วนเสือ
โคร่ งที่ยึดได้ หลายพันชิน้ เป็ นเครื่ องพิสจู น์ถึงความพยายามในการบังคับใช้ กฎหมาย แต่ก็ยังต้ องพูดถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องที่
เสือต้ องเผชิญ ทังการล่
้
า การค้ า และความต้ องการเสือโคร่งและชิ ้นส่วนของพวกมัน ประกอบกับฟาร์ มเสือโคร่งซึ่งเพิ่มการค้ าที่ผิด
กฎหมาย ภาครัฐจาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างเข้ มแข็งเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันที่เกิดขึ ้นกับประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ”
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เกี่ยวกับ TRAFFIC
TRAFFIC เครือข่ายเฝ้าระวังการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรชันน
้ า ทางานเพื่อช่วยให้ มนั่ ใจว่าการค้ าสัตว์ป่า
จะต้ องไม่เป็ นภัยคุกคามต่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ทีมของเรารอบโลกทาการวิจยั สืบสวน และวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เราใช้
เพื่อกระตุ้นการดาเนินงานของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และปั จเจก เราร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ มนั่ ใจได้ ว่าการค้ าสัตว์
ป่ าจะต้ องไม่เป็ นภัย คุ กคามต่อ การอนุรั กษ์ ธรรมชาติ ทีมของเราทางานในศูน ย์ กลางการค้ าสัตว์ป่ าแหล่งส าคัญของโลก ทัง้ ยัง
เชื่อมต่อกันระหว่างศูนย์กลางเหล่านี ้ เพื่อระบุและเน้ นย ้าถึงความท้ าทายและโอกาสของการรักษาความหลากหลายทางชีวิภาพและ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า
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