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บทวิเคราะห์ฉบับนี้เกี่ยวกับโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศไทยที่ควบคุมการค้าสัตว์ป่าภายใต้บัญชีของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) โดยมุ่งเน้นที่ลิงไม่มีหางซึ่งเป็น
สัตว์ประจ�ำถิ่นของประเทศไทยถึงสี่ชนิด (ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมือด�ำ H. agilis, ชะนีมงกุฎ H. pileatus และ
ชะนีดำ� ใหญ่ Symphalangus syndactylus) และชนิดสัตว์ภายใต้บญ
ั ชีหมายเลข 1 ของไซเตส อย่างไรก็ดปี ญ
ั หาอันเกีย่ วกับ
การค้าลิงไม่มีหางมีลักษณะเหมือนกับปัญหาที่พบกับสัตว์ชนิดอื่นภายใต้บัญชีทั้งสามของไซเตส บทวิเคราะห์ฉบับนี้ยัง
พิเคราะห์ถึงช่องว่างอันก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทยรวมทั้งยังน�ำเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ไซเตสก�ำหนดให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้รวมทั้งห้ามการค้าตัวอย่างพันธุ์อันขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญา ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในปี พ.ศ. 2526 และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ.
2535 เพือ่ บังคับตามกลไกของอนุสญ
ั ญา โดยที่ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ถือเป็นกฎหมายหลักทีบ่ งั คับใช้กบั สัตว์ปา่
แต่อย่างไรก็ดกี ฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายล�ำดับอืน่ ๆ ยังคงมีผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอันเกีย่ วเนือ่ งกับการค้าสัตว์ปา่
ภายใต้บัญชีของไซเตส กฎหมายเหล่านี้รวมถึงกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, พ.ร.บ. ศุลกากร, พ.ร.บ. การส่งออก และ
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า, พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
มาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่ก�ำหนดโดยไซเตสคือการจัดตั้งอย่างน้อยหนึ่งองค์กรบริหารงานและหนึ่ง
องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ในการนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ท�ำหน้าที่ทั้งสอง นอกจากนี้ไซเตสยังก�ำหนดให้มีการก�ำหนดความผิดอาญาในการค้าหรือการครอบครอง
ตัวอย่างพันธุ์และ “ก�ำหนดการยึดและส่งกลับตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าวไปยังประเทศผู้ส่งออก” (ไซเตส มาตรา 8 1(ก)-(ข))
แม้ว่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ แต่ก็พบว่ายัง
มีปัญหาอีกหลายประการ โดยที่ค�ำนิยายของ “ค้า” ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่สอดคล้องกับค�ำนิยามของ
ไซเตสซึ่งรวมถึงการน�ำสินค้าเข้า การน�ำสินค้าออก การส่งกลับออกไปและการน�ำสินค้าเข้ามาจากทะเล ซึ่งนิยามตาม
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครอบคลุมเฉพาะการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่าน เท่านั้น อนึ่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงสองครั้งแต่ยังไม่มีการควบคุมการครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย
ถึงแม้ชนิดสัตว์ดังกล่าวจะอยู่ในบัญชีของไซเตส
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก�ำหนดให้สัตว์ 15 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ดังกล่าวได้ถูกรวมอยู่ภายใต้
กฎสองฉบับซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. 2558 ชนิดพันธุ์จ�ำนวน 1,320 ชนิด ได้ถูกขึ้น
บัญชีเป็นชนิดหรือชนิดย่อยและได้รับการคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์มีกระดูกสันหลังจ�ำนวน
9 ชนิดพันธุ์ได้ถูกขึ้นบัญชีในอันดับขั้นที่สูงขึ้น (อันดับ, วงศ์, สกุล) และครอบคลุมถึง 6,000 ชนิดซึ่งกว่า 2,000 ชนิดเป็น
ชนิดตามบัญชีไซเตส(ภาคผนวก) กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้การคุ้มครองน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเตส หากไม่รวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งขึ้นบัญชีไว้ในอันดับขั้นที่สูงขึ้น (ปะการัง, กัลปังหา และ
หอยมือเสือ) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะครอบคลุมเพียงแค่ 12 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยอันเป็น
สัตว์ตามบัญชีไซเตส (สัตว์เลี้ยงดูด้วยนมเจ็ดชนิด, นกหนึ่งชนิด, สัตว์เลื้อยคลานสามชนิด และผีเสื้อหนึ่งชนิด)
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ประเทศไทยเป็นบ้านของลิงไม่มีหางสี่ชนิด (ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมือด�ำ H. agilis, ชะนีมงกุฎ
H. pileatus และ ชะนีด�ำใหญ่ Symphalangus syndactylus) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นบัญชีและได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ลิงใหญ่จ�ำนวน 6 ชนิดและชะนีที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย 11 ชนิดซึ่งอยู่ใน
บัญชีไซเตสไม่ถูกขึ้นบัญชีภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
บัญชีของชนิดพันธุ์ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนับตั้งแต่มีการประกาศใช้
กฎหมายนี้ ซึ่งต่างกับบัญชีแนบท้ายของไซเตสที่มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีและประเภทใหม่ๆ ซึ่งมักจะท�ำขึ้น
ภายหลังที่ได้มีการประชุมระหว่างสมาชิกทุกๆ สองหรือสามปี โดยหลักการแล้วกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับไซเตสควร
จะต้องรวมบัญชีแนบท้ายและการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ อันเกิดขึ้นภายหลังด้วย
แม้วา่ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ จะก�ำหนดให้มกี ารรับใบอนุญาตเพือ่ น�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านประเทศไทย
ส�ำหรับชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสไม่วา่ จะได้กำ� หนดอยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. หรือไม่ อย่างไรก็ดไี ม่พบว่ามีกฎทีอ่ อกมาเพือ่ ครอบคลุม
ถึงการครอบครองตัวอย่างพันธุ์ที่ไม่ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. แต่อย่างใด การละเว้นดังกล่าวนี้มีผลอย่างร้ายแรงในเรื่องความ
สามารถของประเทศไทยในการควบคุมการน�ำเข้าทีผ่ ดิ กฎหมายของชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส
ผูใ้ ดทีค่ รอบครองสัตว์ปา่ ดังกล่าวไม่จ�ำเป็นต้องแสดงว่าพวกเขาได้สัตว์ป่าเช่นว่านั้นมาได้อย่างไร แต่เป็นหน้าที่ของรัฐในการ
พิสูจน์ว่าสัตว์ดังกล่าวถูกน�ำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะด�ำเนินคดี การที่ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ละเว้นการ
คุ้มครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสหลายชนิด ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมการ
ค้าตัวอย่างพันธุ์ทั้งในระหว่างประเทศและภายในประเทศ ช่องว่างดังกล่าวเคยปรากฏในคาบสมุทรมลายูในกรณีของเต่าซึง่
เป็นชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยแต่ได้รบั การแก้ไขไปหลายปีแล้ว ดังนั้นการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
ประเด็นเรื่อการยึดและส่งตัวอย่างพันธุ์ที่ได้ยึดมากลับยังมีความไม่ชัดเจนภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการส่งกลับ เช่นในกรณีของการส่งกลับอุรงั อุตงั 11 ตัว ทีพ่ บริมถนนเมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ในประเทศไทย
ซึ่งเพิ่งถูกส่งกลับไปยังประเทศอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. 2558 เมื่อทรัพย์สินซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าถูกค้นพบแต่ไม่สามารถระบุตัว
เจ้าของได้ ตามกฎหมายปัจจุบันรัฐจะต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นเวลาห้าปี
การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นเมื่อ พ.ศ. 2555 และกระบวนการ
แก้ไขยังคงด�ำเนินต่อไปในปี พ.ศ. 2559 บทวิเคราะห์ของ TRAFFIC นี้มีข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างผิดกฎหมาย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ได้พิจารณา พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในเชิง
บทบัญญัติโดยร่วมพิจารณากับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนีอ้ า้ งอิงถึงการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ โดยจะเกีย่ วข้องกับประเด็นเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับ
การครอบครองและการค้าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ไทย
1. นิยามปัจจุบันของค�ำว่า “ค้า” ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ครอบคลุมถึงการส่งกลับ
ออกไปและการน�ำสินค้าเข้าทางทะเล
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ โดยเพิม่ การส่งกลับออกไปและการน�ำสินค้าเข้าทางทะเล
เข้าไปในค�ำนิยามของ “ค้า” เพื่อท�ำให้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สอดคล้องกับไซเตส
v
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2. ยกเว้นกรณีสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิด สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยไม่ได้รับการ
คุ้มครองในประเทศไทย ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ไม่ได้ระบุให้ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทย
เป็นสัตว์ทไี่ ด้รบั การสงวนหรือรับการคุม้ ครองในประเทศไทยแต่ห้ามการครอบครอง น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน ค้า โดยปราศจาก
ใบอนุญาตซึง่ ชนิดสัตว์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ข้อห้ามดังกล่าวจะไม่มผี ลบังคับใช้หากปราศจากประกาศซึง่ ออก
โดยรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยให้ระบุว่าเมื่อรัฐมนตรีออกประกาศเพื่อก�ำหนด
ชนิดสัตว์ที่ระบุไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ประกาศดังกล่าวจะใช้กับบัญชีทั้งหมด ประกาศ
ฉบับแรกที่ใช้บังคับผนวกตามบัญชีไซเตสจะต้องระบุรวมถึงการแก้ไขครั้งหลังด้วย
3. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุญาตการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองรวมทั้งชนิดสัตว์
ตามบัญชีไซเตส หากผู้ล่ามีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขหลักการดังกล่าวโดยก�ำหนดการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 1 ของไซเตสเป็นการผิดกฎหมาย
และการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของไซเตสจะกระท�ำได้เมื่อมีการยืนยันว่าสัตว์ที่จะล่าเป็นไปเพื่อการเพาะพันธุ์
หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับสถาบันวิจัยที่มีใบอนุญาต
4. ไม่มบี ทบัญญัตภิ ายใต้รา่ งแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ทีก่ ำ� หนดการยกเลิกการขึน้ ทะเบียนเป็นสัตว์ปา่
สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประไทย
ข้อแสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดให้รัฐมนตรีต้องแสดงเอกสารทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าชนิด
สัตว์นั้นไม่อยู่ในอันตรายแล้ว และท�ำให้เอกสารดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อยกเลิกการ
ขึ้นทะเบียน
5. ในปัจจุบันรัฐจะต้องพิสูจน์ถึงการกระท�ำความผิดในการครอบครองสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดใน
ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดให้การครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส
โดยไม่มีใบอนุญาต เว้นแต่มีเอกสารการน�ำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมาย ถือเป็นการกระท�ำจากหรือมาจากวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้าที่ผิดกฎหมายจนกว่าบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นสามารถพิสูจน์ได้โดยพ้นข้อสงสัยและโดยที่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
จะต้องร่วมมือกับ ปปง. และเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อด�ำเนินการสอบสวนด�ำเนินคดีภายใต้กฎหมายเหล่านั้นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวนี้ย่อมถือได้ว่าการป้องกันสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้กับการส่งกลับซึ่งชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยซึ่งถูกยึด
โดยรัฐและไม่มีการด�ำเนินคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าจะต้องรอถึงห้าปีกว่าที่สัตว์ป่าดังกล่าวจะถูกส่งกลับ ในการนี้ประมวล
กฎหมายอาญาก�ำหนดระยะเวลาการรอเป็นเวลาหนึง่ ปีภายหลักจากมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ จากศาลเพือ่ ให้เจ้าของทีแ่ ท้จริงมา
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ขอทรัพย์สินดังกล่าวคืนหากรัฐยังคงรักษาทรัพย์สินนั้นไว้อยู่
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดหลักการที่ว่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยที่ไม่มีใบอนุญาตถือเป็น
ผลพวงมาจากการค้าโดยผิดกฎหมายข้ามชาติ และเมือ่ รัฐด�ำเนินการยึดและรักษาชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยทีไ่ ม่มี
ใบอนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะต้องร้องขอค�ำสัง่ ศาลเพือ่ ให้สตั ว์ปา่ ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เมือ่ สัตว์ปา่ ตกเป็น
ของแผ่นดินแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะต้องด�ำเนินการพิจารณาหาประเทศต้นทางโดยพลัน หากเป็นสัตว์ทมี่ ชี วี ติ
ก็จะต้องติดต่อหน่วยงานทีเ่ หมาะสมในประเทศดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าการส่งกลับสามารถกระท�ำได้หรือไม่
7. โดยปกติตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าได้รับข้อยกเว้นเรื่องพยานหลักฐานตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและจะส่งรายงานเพื่อน�ำเสนอสัตว์ป่าเป็นพยานวัตถุในชั้นศาลในการด�ำเนินคดีอาญา
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดเนือ้ หาเมือ่ ใดทีช่ นิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี น่ิ ก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึง่ ไม่มี
ใบอนุญาตถูกค้นพบไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ ให้สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และในกรณี
ดังกล่าวบทบัญญัตวิ า่ ด้วยพยานหลักฐานภายใต้กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาจะน�ำมาใช้ เจ้าพนักงานจะต้องออกเอกสาร
สัตว์ป่าเพื่อเป็นพยานวัตถุสำ� หรับการด�ำเนินคดีอาญาและหากเกีย่ วข้องกับสัตว์ทยี่ งั มีชวี ติ จะต้องเริม่ กระบวนการส่งกลับตาม
ความเหมาะสม
8. โทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังน้อยและภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
โทษส�ำหรับการน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่านและการครอบครองสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสโดยผิดกฎหมายจะต้องรับโทษจ�ำคุก 3
ถึง 10 ปี และปรับ 60 000 ถึง 200 000 บาท (1 727–5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ อนึ่งโทษจ�ำคุกภายใต้ พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�ำหนดโทษจ�ำคุกหนึง่ ปีซงึ่ น้อยกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ส่งผลให้
การด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับการด�ำเนินคดีการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีโทษปรับภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ยังคง
สูงกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ข้อเสนอแนะ: (1) แก้ไขร่างให้รวมถึงการน�ำผ่านแดน การขนส่ง การเก็บรักษาซึ่งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ผิด
กฎหมาย (2) ก่อนที่จะแก้ไขโทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ควรพิจารณาทาง
เลือกในการก�ำหนดโทษส�ำหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างความสอดคล้องและ
ก�ำหนดโทษสูงสุดส�ำหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในทุกลักษณะความผิด
9. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีอ�ำนาจ
ในการควบคุมดูแลแต่ไม่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้ร่างแก้ไข
จะไม่มีผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศและอ�ำนาจในการควบคุมดูแลมีข้อจ�ำกัดมากขึ้นกว่าเดิม 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�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด (2) แก้ไขร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อก�ำหนดให้อ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติ และคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับสัตว์ปา่
เเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยให้สนับสนุนการท�ำงานซึง่ กันและกัน และคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติมหี น้า
ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
10. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโดยทางตรงและทางอ้อมในการค้าชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสถูกดูแลโดย
หน่วยงานรัฐที่หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
ข้อเสนอแนะ: ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะต้องมีการศึกษากฎหมายที่มีความทับซ้อนกัน
และแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับบทบัญญัติปัจจุบันเพื่อให้มีความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมาย

vii
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ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(ไซเตส) เมือ่ พ.ศ. 2526 ภาคีของไซเตสจะต้องจัดให้มกี ฎหมายภายในประเทศทีเ่ พียงพอเพือ่ บังคับใช้อนุสญ
ั ญาฉบับนีซ้ งึ่ จะต้อง
รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษการครอบครองและ/หรือการค้าตัวอย่างพันธุ์ที่ขัดต่ออนุสัญญา (ดูกรอบที่ 1) ความกังวลเรื่อง
การลดจ�ำนวนลงของประชากรลิงใหญ่ท�ำให้ไซเตสมีมติอนุรักษ์และควบคุมการค้าลิงใหญ่ (มติ Conf. 13.4 (CoP16))
ซึ่งก�ำหนดให้รัฐภาคีบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองชนิดสัตว์เหล่านี้ (ดูกรอบที่ 2)
เมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2532 (พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ) เพื่อบังคับตามกลไกของอนุสัญญา พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ก�ำหนดให้การ
น�ำเข้า น�ำผ่าน และส่งออกสัตว์ปา่ และควบคุมการครอบครองสัตว์ทไี่ ด้รบั การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายไทย แม้วา่ พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า จะมีการแก้ไขถึงสองครั้ง ใน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2557 แต่ก็ไม่มีการควบคุมการครอบครองชนิดพันธุ์
ทีม่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ ทัง้ ๆ ทีส่ ตั ว์หลายชนิดอยูภ่ ายใต้บญ
ั ชีไซเตส (ภาคผนวกของรายงานฉบับนีม้ บี ท
วิเคราะห์ของชนิดสัตว์ทรี่ วมอยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แหล่งก�ำเนิด และสถานะตามบัญชีไซเตส) ดังนัน้ จึง
หมายความว่า ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยทีอ่ ยูภ่ ายใต้บญ
ั ชีไซเตสจะไม่มฐี านทางกฎหมายในการควบคุมการค้า
ภายในประเทศหากมีผคู้ า้ ผิดกฎหมายน�ำสัตว์เข้ามาในประเทศ ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยทีอ่ ยูภ่ ายใต้บญ
ั ชีไซ
เตสสามารถถูกซื้อขายและเก็บในประเทศไทยได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามการครอบครองสัตว์เหล่านั้น
กรอบที่ 1: บทบัญญัติของอนุสัญญา
“มาตรา VIII - มาตรการที่ประเทศภาคีต้องถือปฏิบัติ
1. ประเทศภาคีต้องก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และห้ามท�ำ
การค้าตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ มาตรการเหล่านี้ให้รวมถึง
ก. การก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ซึ่งประกอบการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งตัวอย่างพันธุ์อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือทั้ง
สองประการ และ
ข. ก�ำหนดให้มีการยึดหรือส่งกลับไปประเทศซึ่งน�ำออกซึ่งตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าว
“มาตรา XIV – ผลที่มีต่อกฎหมายภายในประเทศและอนุสัญญาสากล
1. บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับปัจจุบันไม่มีผลต่อสิทธิของประเทศภาคีในอันที่จะก�ำหนด
ก. มาตรการภายในประเทศที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเงื่อนไขในการค้าขาย การมีไว้ในครอบครองหรือ
การเคลื่อนย้ายซึ่งตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข 1, 2 และ 3 หรือการห้าม
โดยสิ้นเชิงต่อการกระท�ำดังกล่าว หรือ
ข. มาตรการภายในประเทศในอันที่ประกวดขันหรือห้ามท�ำการค้า การมีไว้ในครอบครองหรือการเคลื่อนย้ายซึ่ง
ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ไม่ได้ระบุในบัญชี แนบท้ายหมายเลข 1, 2 และ 3
กรอบที่ 2: มติ Conf. 13.4 (Rev. CoP16)
การอนุรักษ์และการค้าลิงใหญ่ ขอให้รัฐภาคีด�ำเนินการ:
1) จัดให้มีและบังคับใช้กฎหมายภายในเพื่อคุ้มครองลิงใหญ่ โดยรวมถึง:
i. ให้มีข้อห้ามการค้าที่เป็นการค้าตัวอย่างพันธุ์ของลิงใหญ่ที่จับได้จากธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการขาย ตั้งแสดง ซื้อ เสนอซื้อและ
การได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ และ
ii. จัดให้มีบทลงโทษเพื่อขจัดการค้าลิงใหญ่และชิ้นส่วนโดยผิดกฎหมาย
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ประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งภูมิภาคอาเซียน (WEN) ซึ่ง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) ได้จัดตั้งกลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศซึ่งเป็นจุดประสานงานกลางของประเทศไทย ในการนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับสัตว์ปา่ เเละพืชป่าประจ�ำประเทศไทยซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกจาก 27 องค์กรภาครัฐซึง่ รวมถึงจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การบินไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และไปรษณีย์ไทย แม้ว่าคณะกรรมการเครือข่ายการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าประจ�ำประเทศไทยจะไม่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย แต่คณะกรรมการดัง
กล่าวมีหน้าที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ควบคุมการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับเครือ
ข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับสัตว์ปา่ เเละพืชป่าเเห่งภูมภิ าคอาเซียนและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ1
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การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ถูกน�ำออกรับการแสดงความคิดเห็นเมือ่ ปี พ.ศ. 2555 และการพิจารณา
แก้ไขตามข้อเสนอแนะยังคงด�ำเนินอยู่ถึงปี พ.ศ. 2559 ร่างแก้ไขของกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้มีการรับใบอนุญาตการ
ครอบครอง น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน ค้า และล่าสัตว์ปา่ สงวนและสัตว์ปา่ คุม้ ครองและชนิดสัตว์ทถี่ กู ระบุอยูภ่ ายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ (ข้อ 8) ทัง้ นี้ ข้อ 8 ยังก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั ใบอนุญาตเพือ่ ประกอบกิจการผสมพันธุส์ ตั ว์และกิจการสวนสัตว์
ข้อ 7 ของร่างกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้รัฐมนตรีต้องด�ำเนินการออกประกาศเพื่อระบุชนิดสัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ

อุรังอุตัง Pongo spp. ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ของรัฐบาลก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังประเทศอินโดนีเซีย

1 คณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าประจ�ำประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นคณะแรกโดยค�ำสั่งกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติฯ ที่. 225/2550 (ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dnp.go.th/thailand
-wen/about_tw/mutti.html. คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นโดยค�ำสั่ง 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)
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วิธีวิจัย
รายงานฉบับนี้เป็นการค้นคว้าเชิงเอกสารซึ่งตรวจสอบ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการค้าชนิดสัตว์ตาม
บัญชีไซเตส การค้นคว้ากฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีการด�ำเนินการส�ำรวจการบังคับใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติ
กฎหมายทั้งหมดได้ถูกรวบรวมโดยอ้างอิงจากการค้นคว้างทางอินเตอร์เน็ตและโดยการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านอีเมล์และโทรศัพท์ หากมีประเด็นว่ากฎหมายฉบับใดมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ จะด�ำเนินการติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบกฎหมายดังกล่าวทางอีเมล์และ/หรือทางโทรศัพท์เพื่อขอค�ำยืนยันและชี้แจง ภาคผนวกท้ายรายงานฉบับนี้เป็น
ผลมาจากการค้นคว้าเชิงเอกสารเช่นกันโดยการเปรียบเทียบรายการภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ และกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง โดยเทียบกับชนิดพันธุ์ภายใต้ภาคผนวกของไซเตสลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
รายงานฉบับนีจ้ ะแสดงถึงภาพรวมของกฎหมายไทยและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการค้าชนิดสัตว์ภายใต้บญ
ั ชีไซเตส
ทั้งแบบระหว่างประเทศและภายในประเทศ แม้จะมีการอ้างอิงถึงลิงไม่มีหาง (กอลิล่า อุรังอุตัง ชิมแพนซี และชะนี)
แต่อย่างไรก็ดีประเด็นของรายงานฉบับนี้มีความเหมือนกันปัญหาที่พบกับชนิดสัตว์อื่นๆ ภายใต้บัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับการ
คุ้มครองในประเทศไทย

©Fingers234/Dreamstime.

อัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้คำ� นวณในรายงานฉบับนี้ อ้างอิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีอตั รา คือ 1 ดอลลาร์ = 34.75บาท
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ผลการวิจัย
เมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหน้าที่ดูแลการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 อ�ำนาจหน้าที่ดัง
กล่าวได้ถูกโอนมาให้กระทรวงซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าว2 โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว
ในการนี้ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีหน้าที่และอ�ำนาจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทั่วไป
กรมประมงซึง่ อยูภ่ ายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหี น้าทีเ่ กีย่ วกับสัตว์นำ�้ 3 พ.ร.บ. ป่าไม้ให้อำ� นาจกรมป่าไม้ในการควบคุม
การตัดไม้โดยผิดกฎหมาย4 กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตประกอบการสวนสัตว์ ส่วนหน่วยงานอืน่ ๆ
มีหน้าที่ล�ำดับรองในการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า5 ซึ่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้ท�ำให้เกิดการจัด
ตัง้ คณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายกระทรวงเพือ่ ด�ำเนินการดูแลการบังคับใช้
กฎหมาย (มาตรา 9) อย่างไรก็ดคี ณะกรรมการชุดนีม้ อี ำ� นาจในการควบคุมดูแลมากกว่าการมีอำ� นาจในการบังคับใช้ (มาตรา 15)
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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 แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ
์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 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�ำหนดความรับผิดชอบของกรมต่างๆ 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
แบ่งส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2547; และกฎกระทรวงแบ่งส่วนกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545, รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.fisheries.go.th/management/c012
545.pdf.
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บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการค้า
ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย (โดยพิจารณาจากลิงไม่มีหางเป็นหลัก)
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้คุ้มครองชะนีประจ�ำถิ่นจ�ำนวนสี่ชนิดและควบคุมการค้าสัตว์ชนิดดังกล่าว
โดยที่ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ก�ำหนดควบคุมการน�ำเข้าหรือส่งออกชนิดสัตว์ประจ�ำถิน่ (มาตรา 23) และชนิดสัตว์
ตามบัญชีไซเตส (มาตรา 24) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ออกประกาศ6 ภายใต้ พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อห้ามการน�ำเข้าและส่งออกซึ่งชนิดสัตว์ที่อยู่ภายใต้บัญชีของไซเตสภาคผนวก 1 และ 2 โดยได้ห้าม
การน�ำเข้าและส่งออกลิงไม่มีหาง
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�ำหนดบทนิยาม โดยได้ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “สัตว์ป่า” หมายถึง
สัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงชนิดที่อยู่ในอันดับขั้นสูง
ขึ้นไป ทั้งนี้กฎหมายได้กำ� หนดควบคุมสัตว์มกี ระดูกสันหลังชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยภายใต้บญ
ั ชีไซเตสจ�ำนวน
11 ชนิด กฎหมายได้นยิ ามค�ำว่า “สัตว์สงวน” หมายถึงสัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. นี้ ซึ่งรวมจ�ำนวนเพียง 15 ชนิด
โดยไม่ครอบคลุมถึงลิงไม่มีหางแต่อย่างใด นอกจากนี้กฎหมายยังได้นิยามค�ำว่า “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ไว้ซึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ถูก
ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง และได้นิยามค�ำว่า “ล่า” รวมถึงการจับ7 กฎกระทรวง พ.ศ. 25468 ก�ำหนดชนิดสัตว์กว่า 1,300 ชนิด
ซึง่ ชนิดส่วนใหญ่เป็นสัตว์ประจ�ำถิน่ ของประเทศไทยโดยรวมถึงชะนีประจ�ำถิน่ สีช่ นิดซึง่ พบในประเทศไทยด้วยอันได้แก่: ชะนีดำ�
ใหญ่ Hylobates syndactylus (Symphalangus syndactylus), ชะนีมือขาว Hylobates lar, ชะนีมงกุฎ H. pileatus,
และชะนีมือด�ำ H. agilis. อย่างไรก็ดี ไม่มีลิงไม่มีหางชนิดอื่นถูกระบุในกฎกระทรวงดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ไขกฎกระทรวง พ.ศ. 25469 เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการค้า
งาช้างแอฟริกาโดยผิดกฎหมาย ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ช้างแอฟริกาถือเป็นสัตว์ในจ�ำนวน 11 ชนิด ที่เป็นชนิดพันธุ์ที่
มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยภายใต้บัญชีไซเตสและมีกระดูกสันหลังซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทย นอกจากนี้การ
แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวยังคุม้ ครองเต่าประจ�ำถิน่ อีกด้วย คือเต่านามลายู Malayemys macrocephala ซึง่ อยูใ่ นบัญชีไซเต
สภาคผนวกที่ 210
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ก�ำหนดนิยามของการครอบครองและไม่ได้ระบุถึงการมีกรรมสิทธิ์เหนือ
สัตว์ป่ายกเว้นภายใต้ความหมายของค�ำว่า “ค้า” ซึ่งหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ใช้
ค�ำว่า “เจ้าของ” หรือ “กรรมสิทธิ์” ส�ำหรับการอนุรักษ์และป้องกันสัตว์ป่าหากแต่อ้างถึงเฉพาะกรณีการครอบครองสัตว์ป่า
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก พ.ศ. 2556
รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-2556-a0001.pdf
7 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ มาตรา 4 “ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท�ำอันตรายด้วย ประการอืน่ ใดแก่สตั ว์ปา่ ทีไ่ ม่มเี จ้าของ
และอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระท�ำดังกล่าวด้วย;
8 กฎกระทรวง ก�ำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 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�ำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://
web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2558-a0001.pdf
10 ยังรวมถึงเต่านาอีสาน Malayemys subtrijuga ซึง่ ถูกขึน้ บัญชีในปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2551 Annotated Checklist of CITES Species
ได้ก�ำหนดรวม M. macrocephala ไว้ในภาคผนวกที่ 2 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นของประเทศไทย
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สงวนและสัตว์ปา่ คุม้ ครองเท่านัน้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ควบคุมเฉพาะการครอบครองชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิด
ในประเทศไทย 11 ชนิดซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังภายใต้บัญชีไซเตสและซากของสัตว์ดังกล่าว โดยไม่ได้ควบคุมการครอบ
ครองสัตว์ปา่ ประจ�ำถิน่ ซึง่ ไม่ได้ถกู รวมอยูเ่ ป็นจ�ำพวกสัตว์ปา่ สงวนหรือสัตว์ปา่ คุม้ ครอง ทัง้ นีป้ ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้นิยามการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สัตว์ป่าและนิยามการการครอบครองในความหมายทั่วไป
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (มาตรา 4) ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “ค้า” หมายถึง ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ�ำหน่าย
จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึง มีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย กฎหมาย
อาญาของประเทศไทยก�ำหนดว่าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระท�ำความผิดอาญา การ
ครอบครองดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดีด้วยแม้ว่าบุคคลที่ได้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวนั้นไม่ใช่เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ (มาตรา 32)
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังได้นิยามค�ำว่า “น�ำเข้า” หมายถึง น�ำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และ
นิยามค�ำว่า “ส่งออก” หมายความว่า น�ำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนิยามค�ำว่า “ค้า” ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้อง
กับนิยามซึ่งก�ำหนดตามไซเตสซึ่งรวมถึงการส่งกลับออกไปและการน�ำสินค้าเข้าทางทะเล
พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ห้ามการค้า “สัตว์ปา่ สงวน สัตว์ปา่ คุม้ ครอง ซากของสัตว์ปา่ สงวน ซากของสัตว์ปา่
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว” เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตาม
เงื่อนไขของ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (มาตรา 20) ในการนี้กฎกระทรวง พ.ศ. 254611 ได้ก�ำหนดรายการของชนิด
สัตว์ประจ�ำถิ่นซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยซึ่งไม่รวมถึงลิงไม่มีหางแต่อย่างใด
กฎหมายฉบับดังกล่าวก�ำหนดห้ามการน�ำเข้า ส่งออก และการน�ำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองโดย
ปราศจากใบอนุญาต (มาตรา 23) ทั้งยังได้ก�ำหนดว่าการน�ำเข้า การส่งออก และการน�ำผ่านสัตว์ป่าและซากทั่วทั้ง
ราชอาณาจักรจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดในไซเตส และก�ำหนดให้มีกฎกระทรวง
เกี่ยวกับรายละเอียดด้านกระบวนการและเงื่อนไขการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่าน (มาตรา 24) อนึ่งทั้งมาตรา 23 และ 24
บังคับใช้กับชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสด้วย
กฎกระทรวง พ.ศ. 255812 ก�ำหนดให้บุคคลใดที่มีความประสงค์จะน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชี
ไซเตส รวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซาก จะต้องมีใบอนุญาต (ข้อ 1 และ 4) และก�ำหนดกระบวนการออกใบอนุญาต
และเงื่อนไข (ข้อ 3) ทั้งนี้ยังได้ก�ำหนดให้การน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของไซเตส (ข้อ 5) อนึ่ง กฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ได้ออกมาแทนที่ กฎกระทรวง พ.ศ. 2537 และได้ก�ำหนดเงื่อนไขมากขึ้น
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปา่ โดยกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ก�ำหนดเงือ่ นไขโดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ตลอดกระบวนการ
ขนส่งซึ่งผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก หรือบุคคลที่น�ำผ่านตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามในประเทศไทย ส�ำหรับการน�ำเข้า ส่งออก
และน�ำผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดภายใต้ใบอนุญาตนั้นๆ (ข้อ 9)
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กฎกระทรวง ก�ำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่:
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2546-a0001.pdf
12 กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น�ำเข้า ให้ส่งออก หรือให้น�ำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของ
สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่า 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�ำหนดความรับผิดทางอาญาส�ำหรับการครอบครอง การน�ำเข้า การส่งออก
และการน�ำผ่าน สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทย
โดยปราศจากใบอนุญาต โดยมีระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกิน 40 000 บาท (1 151 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(มาตรา 47) โทษเช่นเดียวกันนี้ยังใช้บังคับกับกรณีการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส อย่างไรก็ตาม
ไม่มีการก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับการครอบครองชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ไม่ได้ขึ้นบัญชีคุ้มครองในประเทศไทย
ซึ่งมีเพียงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย ตามบัญชีไซเตสเพียง 11 ชนิดที่การครอบครองมี
ความผิดอาญาตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ กฎหมายฉบับนีย้ งั ก�ำหนดให้อธิบดี13 สามารถระงับข้อพิพาทคดีอาญาได้
หากผู้กระท�ำความผิดเสนอที่จะจ่ายค่าปรับภายใน 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
เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้เพาะพันธุ14์
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานในการสอบสวนซึ่งรวมถึงอ�ำนาจในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและอ�ำนาจในการจับกุมเช่นเดียวกันเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าทีป่ กครองตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(มาตรา 45) นอกจากนี้ พ.ร.บ. ป่าไม้ ยังก�ำหนดอ�ำนาจเช่นเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (มาตรา 64) ภายหลังการจับกุม
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีความรับผิดชอบในการพิจาณาสอบสวนเพื่อด�ำเนินการฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้ต้องหา
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�ำหนดให้มีการรับใบอนุญาตเพื่อครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ดังกล่าวและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ดังกล่าว โดยยกเว้นการได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือเพื่อจัดแสดงในสวนสัตว์
(มาตรา 19) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้ก�ำหนดให้การครอบครองชนิดสัตว์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าเป็น
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองต้องได้รับใบอนุญาต อย่างไรก็ดีมีชนิดสัตว์มากกว่า 1 000 ชนิดตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับ
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“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น�้ำ (พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาตรา 4); และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb33/%bb33-2a-9998-update.pdf
14 กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
การครอบครองและการน�ำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2551. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.
go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2b-2551-a0001.pdf. กฎกระทรวงได้ก�ำหนดให้ผู้ใดประสงค์จะค้าหรือน�ำเคลื่อนที่สัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครองดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครองดังกล่าว ต้องขอรับใบอนุญาต(ข้อ 18 และ 23) ผูร้ บั ใบอนุญาต
ให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับอนุญาต
ให้ค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย (ข้อ 20) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จ�ำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุอ์ อกหนังสือก�ำกับการจ�ำหน่ายสัตว์ปา่ คุม้ ครอง ซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครอง หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครองให้แก่บคุ คลนัน้
ทุกครั้งที่มีการจ�ำหน่าย เว้นแต่เป็นการจ�ำหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อน�ำไปบริโภค (ข้อ 22) ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ต้องจัดท�ำบัญชีรับและจ�ำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง (ข้อ 21)
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การระบุไว้ใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ดูภาคผนวก) กฎกระทรวง พ.ศ. 255815 ก�ำหนดให้บุคคลใดที่ครอบครอง
สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดังกล่าวต้องรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากอธิบดีพบว่าบุคคลใดครอบครองสัตว์ป่าที่มีชีวิตและเข้าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด อธิบดีสามารถออกใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อ
ครอบครองสัตว์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีกฎกระทรวงไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาของใบอนุญาตชั่วคราวไว้ หากอธิบดีพบว่าบุคคล
ผู้ครอบครองสัตว์ที่มีชีวิตไม่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้ อธิบดีสามารถสั่งให้น�ำสัตว์ส่งไปยังสวนสัตว์หรือบุคคลอื่น
ทีม่ ใี บอนุญาตเพาะพันธุไ์ ด้ภายใน 120 วัน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ อนุญาตการครอบครองแต่ไม่ใช่การมีกรรมสิทธิ์
เหนือสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ดังนั้นการการเปลี่ยนมือการครอบครองสัตว์ป่าหรือสัตว์จึงเป็นเพียงการส่งมอบการ
ครอบครองไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ หากบุคคลใดไม่เปลี่ยนมือการครอบครองสัตว์ไปยังสวนสัตว์หรือบุคคลผู้ถือใบอนุญาต
เพาะพันธุ์ภายใน 120 วัน จะต้องส่งมอบสัตว์ดังกล่าวไปให้หน่วยงานราชการและสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองเช่นว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดิน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้บคุ คลใดทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ปา่ คุม้ ครองจะต้อง
ดูแลตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต รวมทั้งการให้อาหารที่เหมาะสมเพียงพอ และป้องกันสัตว์จากอันตราย ความเจ็บป่วย
ความเครียด และความกลัว16
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�ำหนดให้การยึดสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและซาก รัง หรือผลิตภัณฑ์
จากสัตว์เหล่านั้นซึ่งได้มาหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 58) การยึดจะกระท�ำได้เมื่อมีค�ำสั่งศาล ทั้งนี้
มาตรา 58 ยังก�ำหนดให้สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้นซึ่งได้มาโดยผิดกฎหมายจะต้อง
ถูกยึดและเมื่อถูกยึดแล้วให้ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากนี้ระเบียบของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2540 ยังก�ำหนดให้สัตว์ป่าซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินจะไม่สามารถขาย จ�ำหน่ายออก หรือโอนได้17 ระเบียบดังกล่าวยังก�ำหนดว่าสัตว์ที่มีชีวิตจะต้องถูกส่ง
ไปยังสถานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ได้รับการรักษาและส่งกลับสู่ธรรมชาติ ซากของสัตว์ที่ตายแล้วจะต้องถูกส่งไปยัง
สถานอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ เพือ่ เก็บรักษา หากซากดังกล่าวเก็บรักษาไม่ได้กจ็ ะต้องถูกท�ำลาย (ข้อ 5) ทัง้ นี้ ข้อ 5 ยังบังคับ
ใช้กับสัตว์ป่าทุกชนิดโดยไม่ค�ำนึงว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ อนึ่งหากพิจารณา
ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ซึง่ ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “สัตว์ปา่ ” นัน้ ระเบียบฉบับนีก้ จ็ ะใช้กบั ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิด
ในประเทศไทยด้วย นอกจากนีไ้ ซเตสก�ำหนดหลักเกณฑ์เรือ่ งการยึดตัวอย่างพันธุภ์ ายใต้มาตรา 8 ของอนุสญ
ั ญา (ดูกรอบที่ 3)

15

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือก�ำกับการจ�ำหน่าย การน�ำพยาน
เอกสารหรือหลักฐานมาพิสจู น์ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ปา่ คุม้ ครองชัว่ คราว การออกใบรับรองการครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558. รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://
web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-9999-update.pdf
16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อก�ำหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2558 (2015). รายละเอียด
ออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-2e-2558-a0002.pdf
17 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการด�ำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2540. รายละเอียดออนไลน์เป็น
ภาษาไทยตามที่อยู่: http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/Regulation11.pdf
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กรอบที่ 3: บทบัญญัติของอนุสัญญา
“มาตรา VIII – มาตรการที่ประเทศภาคีต้องถือปฏิบัติ
4. ในกรณีที่ตัวอย่างพันธุ์ถูกยึดตามมาตรการในวรรค 1 ของมาตรานี้
ก. ตัวอย่างพันธุ์จะต้องถูกมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ท�ำการยึด
ข. เมื่อได้หารือกับประเทศที่ส่งออกแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องส่งตัวอย่างพันธุ์กลับไปยังประเทศนั้น
โดยประเทศดังกล่าวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรืออาจส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือ หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการได้เล็งเห็นแล้วว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ และ
ค. เจ้าหน้าที่ในการจัดการอาจขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หรือถ้าเห็นว่าจ�ำเป็นก็อาจหารือ
กับคณะเลขาธิการเพื่อช่วยในการตัดสินใจตามความในวรรคย่อย (ข) รวมทั้ง การเลือกศูนย์ช่วยเหลือ หรือ
สถานที่อื่นๆ ด้วย”
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ควบคุมการประกอบกิจการสวนสัตว์โดยก�ำหนดให้บุคคลใดมีความประสงค์จะ
ด�ำเนินกิจการสวนสัตว์จะต้องได้รบั ใบอนุญาต (มาตรา 29) สวนสัตว์จะต้องมีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ปา่ สงวนและสัตว์ปา่
คุม้ ครอง (มาตรา 19) การด�ำเนินการของสวนสัตว์จะต้องมีใบอนุญาตเพือ่ ทีจ่ ะผสมพันธุช์ นิดสัตว์ทสี่ งวนหรือคุม้ ครอง (มาตรา
18) บทบัญญัตเิ หล่านีบ้ งั คับใช้กบั สัตว์มกี ระดูกสันหลังชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึง่ ได้ขนึ้ บัญชี
ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ห้ามการครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (มาตรา 21)
แต่ควบคุมการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองประจ�ำถิ่นในกรณีของการประกอบกิจการสวนสัตว์ (มาตรา 19
และ 30) ทั้งนี้กฎกระทรวง พ.ศ. 254018 ก�ำหนดกระบวนการส�ำหรับการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งและด�ำเนินกิจการ
สวนสัตว์ ทั้งนี้โดยก�ำหนดว่า:
• สวนสัตว์จะต้องจ้างนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ป่าและสัตวแพทย์
• ที่พักพิงจะต้องเหมาะสมกับขนาดและจ�ำนวนสัตว์
• การแสดงของสัตว์ป่าจะต้องไม่เป็นการทารุณหรือท�ำร้ายสัตว์ และ
• สวนสัตว์จะต้องมีระบบการป้องกันมลภาวะและระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างไรก็ดีกฎกระทรวงไม่ได้นิยามค�ำว่า “ทารุณ” หรือการ “ท�ำร้าย” 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�ำหนดให้บุคคลได้รับการสันนิษฐานให้บริสุทธิ์ ทั้งยัง
ก�ำหนดว่าหากมีข้อสงสัยว่าผู้ต้องหากระท�ำความผิดจริงหรือไม่ กฎหมายได้ยกประโยชน์ให้ผู้ต้องหาในความสงสัยดังกล่าว
ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ก�ำหนดข้อสันนิษฐานว่าบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ก�ำหนดภาระการพิสูจน์เป็นของกรรมการของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ. เป็นบทบัญญัติ
ที่ไม่สามารถบังคับได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก�ำหนดให้คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอ้างเป็นผู้น�ำสืบข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน
ข้อกล่าวหายกเว้นกรณีที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ไม่สามารถโต้แย้งได้ หรือยอมรับโดยฝ่ายตรงข้าม (มาตรา
84/1) มาตรา 15 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ าณาความอาญาก�ำหนดว่า หากไม่มบี ทบัญญัตบิ งั คับแก่กระบวนการพิจารณาให้
ใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบังคับเท่าที่ใช้ได้
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีบทบัญญัติที่เหมือนกันกับ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง
ดังนัน้ หากพิจารณาในบริบทของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 แล้ว บทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
ย่อมไม่สามารถใช้บงั คับได้ บทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมายวิธพี จิ าณาความแพ่งจะน�ำมาบังคับใช้เมือ่ ไม่มบี ทกฎหมายอืน่ ใด
บังคับใช้แก่กรณี เป็นไปได้ที่จะแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้มีการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์โดยก�ำหนดให้
ผู้ค้าหรือบุคคลใดที่มีการครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสเป็นผู้พิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับ
สัตว์ป่ามาอย่างถูกกฎหมาย

ในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ออกระเบียบก�ำหนดการส่งสัตว์ปา่ กลับถิน่ ก�ำเนิด19 ซึง่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานไซเตส (ดูกรอบที่ 3) ระเบียบดังกล่าวก�ำหนดให้ประเทศต้นทางของชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยที่ถูก
ยึด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสัตว์ป่าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้มีการยึด จนถึงวันที่ได้มีการส่งกลับประเทศ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งกลับไป ยังประเทศต้นทาง ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ รัฐมนตรีมีอ�ำนาจในการยกเว้นค่าใช้
จ่ายดังกล่าวซึ่ง ระเบียบดังกล่าว ยังก�ำหนดให้ประเทศไทยไม่สามารถด�ำเนินการส่งกลับสัตว์ป่าได้จนกว่าสัตว์ป่าดังกล่าวตก
เป็นของแผ่นดินแล้ว ซึง่ ยังผลให้มกี ารน�ำบทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาใช้บงั คับ ในปี พ.ศ. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
แห่งชาติ ได้ยกเลิกระเบียบปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอ�ำนาจของรัฐมนตรีและอธิบดีในการ
ก�ำหนดค่าใช้จา่ ยอันเกีย่ วเนือ่ งกับการดูแลและส่งกลับรวมถึงการยกเว้นค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ดังนีม้ รี ะเบียบสองฉบับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งสัตว์ป่ากลับคือ: ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับ
การป่าไม้ พ.ศ. 253320 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการด�ำเนินการเกีย่ วกับสัตว์ปา่ หรือซากของสัตว์ปา่ ทีต่ กเป็นของแผ่นดิน
พ.ศ. 254021

19

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการส่งคืนสัตว์ป่ากลับประเทศถิ่นก�ำเนิด 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 มีการพบอุรงั อุตงั จ�ำนวน 11 ตัว ริมถนนในจังหวัดภูเก็ต การส่งอุรงั อุตงั เหล่านีก้ ลับรวมทัง้ สัตว์อนื่
อีกสามตัวไม่เกิดขึน้ จนกระทัง้ ปี พ.ศ. 255822 ฐานทางกฎหมายส�ำหรับการรักษาสัตว์เป็นเวลาห้าปีเกิดจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งควบคุมทรัพย์สินชนิดใดๆ โดยมาตรา 1327 ก�ำหนดให้รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ที่ได้มา
โดยผิดกฎหมายและเป็นผลให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต้องอยูใ่ นความดูแลของรัฐจนกว่าจะมีเจ้าของทีแ่ ท้จริงมาร้องคืน มาตรา 36
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำ� หนดให้เจ้าของทีช่ อบด้วยกฎหมายมีสทิ ธิเรียกร้องขอคืนทรัพย์สนิ ทีร่ ฐั ได้ยดึ ไว้ ภาย
ใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากไม่สามารถระบุตัวเจ้าของทรัพย์สินได้ รัฐจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นเวลา
ห้าปี อย่างไรก็ดีประมวลกฎหมายอาญามิได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุที่ไม่มีผู้เรียกร้องว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง
ในอุรงั อุตงั ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเทศไทยจึงต้องเก็บรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้เป็นเวลาห้าปีกอ่ น
ที่จะส่งคืนกลับไปได้ ภายใต้ระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น ประเทศต้นทางจะต้องรับ
ผิดชอบในค่าใช้จา่ ยในการส่งคืน ในกรณีของอุรงั อุตงั มีการใช้วธิ กี ารทางทูตเพือ่ ขอยกเว้นทีจ่ ะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ภายใต้มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดสามารถเน่าเสียได้ซงึ่ หากหน่วงช้า
ไว้ความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยจะเป็นเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สนิ รัฐอาจขายทรัพย์สนิ นัน้ ผ่านการขายทอดตลาด ทัง้ นี้ พ.ร.บ.
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ มีการอ้างอิงถึงการจ�ำหน่ายสัตว์ปา่ ออก อนึง่ ทัง้ ไซเตสและ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ไม่ได้
ให้ความหมายของการ “จ�ำหน่ายออก” ในกรณีของสัตว์ปา่ ไว้ มาตรา 32 ห้ามวิธซี งึ่ บุคคลผูเ้ ลิกกิจการสวนสัตว์จำ� หน่ายสัตว์
ป่าออก เมื่อรัฐยกเลิกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มาตรา 43 ก�ำหนดเวลา 90 วันซึ่งบุคคลที่ถูก
ยกเลิกใบอนุญาตจะต้องจ�ำหน่ายสัตว์ออก ระเบียบปี พ.ศ. 2540 ซึ่งควบคุมสัตว์ป่าให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของแผ่นดิน โดยให้
อธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอำ� นาจในการตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณามูลค่าของสัตว์ปา่ ซึง่ เพาะพันธุใ์ นประเทศไทย
รวมทัง้ ซากของสัตว์เช่นว่า ซึง่ สามารถขายทอดตลาดออกได้ (ข้อ 8)23 จนถึงปัจจุบนั กรมทรัพยากรธรรมชาติฯยังไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว นอกจากนี้ยังไม่มีบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก�ำหนดเรื่องการประเมินมูลค่า
ของสัตว์ป่าที่ไม่ได้เพาะพันธุ์
บทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะใช้บงั คับกับกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายก�ำหนดไว้เฉพาะ ดังนัน้ มีความ
เป็นไปได้ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยก�ำหนดให้ สัตว์ป่าที่ถูกน�ำเข้ามาโดยผิดกฎหมายจะต้องส่งกลับ
โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยค�ำนึงถึงมาตรการการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด 2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�ำหนดเรื่องกรรมสิทธิ์ของสัตว์ป่า:
• ภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สัตว์ป่าถือว่าไม่มีเจ้าของตราบเท่าที่ยังเป็นอิสระ

22 วิภาธโยธิน, ประเทศไทยส่งกลับอุรงั อุตงั 14 ตัวคืนแก่อนิ โดนีเซีย.บางกอกโพสต์.27 สิงหาคม 2558. http://www.bangkokpost.com/

news/asean/670416/thailand-to-return-14-orangutans-to-indonesia. เข้าเมื่อ 1 กันยายน 2558
23 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อก�ำหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง 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�้ำปิดถือว่าไม่ใช่สัตว์ไม่มีเจ้าของ
• สัตว์ป่าที่คนจับได้นั้น ถ้ามันกลับคืนอิสระและเจ้าของไม่ติดตามโดยพลัน หรือเลิกติดตามเสียแล้ว ท่านว่าไม่ใช่
สัตว์ไม่มีเจ้าของ
• สัตว์ซึ่งเลี้ยงเชื่องแล้ว ถ้ามันทิ้งที่ไปเลยถือว่าไม่มีเจ้าของ (มาตรา 1320)
ทัง้ นีก้ ฎหมายก�ำหนดให้บทบัญญัตเิ รือ่ งกรรมสิทธิข์ องสัตว์ปา่ ขึน้ อยูก่ บั กฎหมายเฉพาะซึง่ ในกรณีนหี้ มายถึง พ.ร.บ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว
หมวด 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “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�ำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง (มาตรา 1378)
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ใช้กับในกรณีที่เป็นการครอบครองโดยถูกกฎหมายเท่านั้น
และไม่บังคับใช้กับกรณีการครอบครองสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1303) ก�ำหนดว่า ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน ถ้าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้
ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต อย่างไรก็ตามมิให้ใช้มาตรานี้บังคับกับทรัพย์สินที่ได้มาโดย
การกระท�ำผิด ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวจะมีการน�ำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดท�ำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น
ไม่ว่าเป็นของผู้กระท�ำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่ (มาตรา 32) ในการริบทรัพย์สินศาลมีอ�ำนาจริบ
ทรัพย์สินเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำความผิด (มาตรา 33) บรรดา
ทรัพย์สินซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระท�ำความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท�ำความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น
เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำความผิด (มาตรา 34) ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้
ริบให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ท�ำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือท�ำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ (มาตรา 35)
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำความผิดสามารถให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่
ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่คำ� ขอของเจ้าของแท้จริงนัน้ จะต้องกระท�ำต่อศาลภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ค�ำพิพากษา
ถึงที่สุด อย่างไรก็ดีในกรณีที่สัตว์ป่าถูกส่งคืนประเทศไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ (มาตรา 36)
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ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานมีหน้าที่ยึดวัตถุใดๆ (ซึ่งควรจะรวมถึงสัตว์ป่าด้วย) ซึ่งอาจใช้เป็น
หลักฐานและสามารถรักษาวัตถุดงั กล่าวจนกว่าคดีจะถูกตัดสิน หากการครอบครองวัตถุดงั กล่าวไม่เป็นความผิด เจ้าของสามารถ
ร้องขอคืนแต่จะต้องวางประกันเพื่อยืนยันว่าวัตถุดังกล่าวจะสามารถมาใช้เป็นหลักฐานได้ (มาตรา 85)
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับพยานหลักฐานตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาก�ำหนดว่า พยานวัตถุจะต้องน�ำมาแสดงต่อ
ศาล อย่างไรก็ดีหากพยานวัตถุไม่สามารถน�ำมาแสดงได้เนื่องจากลักษณะของพยานวัตถุดังกล่าว ศาลสามารถใช้ดุลพินิจใน
การรับฟังรายงานเกี่ยวกับพยานวัตถุดังกล่าวได้ (มาตรา 241) ตัวอย่างเช่น ในทางปฏิบัติบทที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความ
ผิดภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ซึง่ เจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานแห่งชาติได้ปล่อยกลับสูธ่ รรมชาติโดยทันทีสามารถแสดง
รูปถ่ายแทนที่ในศาลได้ นอกจากนี้สัตว์ป่าชนิดอื่นอาจน�ำเข้าไปตรวจร่างกายก่อนปล่อยไป
พ.ร.บ. การส่งออก และการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�ำนาจก�ำกับดูแล มากกว่าจะมีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งออก และการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522 กรมการค้าต่างประเทศมีอำ� นาจ
ในการออกประกาศเพื่อควบคุมการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งสัตว์ป่าถือเป็น “สินค้า” ชนิดหนึ่งซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ
สามารถห้ามการน�ำเข้าและส่งออกสัตว์ปา่ ได้ ในปี พ.ศ. 2509 กรมการค้าต่างประเทศ (ซึง่ สมัยนัน้ เรียกว่ากรมการเศรษฐกิจ) ได้
ออกกฎกระทรวงการส่งออกสินค้า (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 250924 ซึ่งก�ำหนดใบอนุญาตส่งออกส�ำหรับการส่งออกสัตว์ป่าที่ก�ำหนด
ภายใต้กฎกระทรวง กฎกระทรวงดังกล่าวยังบังคับใช้อยู25่ โดยที่กฎกระทรวงฉบับนี้ก�ำหนดให้ชะนี แต่เนื่องจากไมได้ระบุ
ประเภทของชะนีจึงคาดว่าหมายถึงชะนีทุกชนิดแม้ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ลิงไม่มีหางไม่ถูกรวม ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้ อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับนี้ก�ำหนดห้าม:
• ชนิดพันธุ์บางประเภทซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎเกณฑ์ที่ออกโดย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ
ตามบัญชีไซเตส
• สัตว์หกชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยซึ่งไม่ถูกรวมตามบัญชีไซเตส
• ชนิดพันธุ์บางประเภทซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยแต่อยู่ตามบัญชีไซเตส และ
• สัตว์สามชนิดพันธุ์ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยและไม่อยู่ตามบัญชีไซเตส
เจ้าหน้าทีข่ องกรมการค้าต่างประเทศยืนยันว่ากฎกระทรวงฉบับนีย้ งั มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ดใี นทางปฏิบตั กิ รมการ
ค้าต่างประเทศจะไม่ออกใบอนุญาตน�ำเข้าส่งออกสัตว์ปา่ ผูน้ ำ� เข้าและผูส้ ง่ ออกสัตว์ปา่ จะต้องยืน่ ขอใบอนุญาตจากกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ
อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้ พ.ร.บ.ศุลกากร ในการปราบปรามการลักลอบสามารถด�ำเนินการค้น ยึดและ
จับซึง่ ใช้กบั กรณีการน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่านด้วย (มาตรา 14/1) หากมีเหตุให้ควรสงสัยว่าความผิดภายใต้กฎหมายฉบับนีไ้ ด้ถกู
กระท�ำขึน้ และเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรและเจ้าพนักงาน (ซึง่ รวมถึงเจ้าหน้าทีส่ ตั ว์ปา่ ) มีอำ� นาจในการยึดสิง่ ของทุกสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกระท�ำความผิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน (มาตรา 24) ความผิดส�ำหรับการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านสินค้าต้องห้ามมีโทษจ�ำ

24 รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://www.dft.go.th/th-th/แสดงเนื้อหา/ArticleId/2660/-7-2509-26-2509
25 อ้างอิงตามกรมการค้าต่างประเทศ ดู: 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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คุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินห้าเท่าของมูลค่าสินค้า หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ รวมทัง้ สินค้าดังกล่าวรวมทัง้ ทีบ่ รรจุและเครือ่ งยนต์
ที่ใช้ในการขนส่งจะถูกยึดด้วย
บุคคลใดประสงค์จะน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน สัตว์ป่าจะต้องมีใบอนุญาตสามชนิด โดยฉบับแรกจากกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ฉบับสองจากกรมศุลกากร และอีกฉบับจากสถานกักกันโรคจากท่าที่เข้า26 ค�ำสั่งกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 254627
ให้อ�ำนาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอ�ำนาจให้ใบอนุญาตการน�ำเข้าและส่งออกช้างเอเชีย Elephas maximus ค�ำสั่ง
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงชนิดสัตว์ป่าอื่นและกระทรวงพาณิชย์ไมได้ออกค�ำสั่งอื่นใดอีกเกี่ยวกับการส่งออกสัตว์ป่าชนิดอื่น ในปี
พ.ศ. 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งออกข้าว ช้าง และไม้ พ.ศ. 254928 ซึ่งก�ำหนดให้มีการรับ
ใบอนุญาตในการส่งออกช้างเอเชีย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและซากช้างเอเชีย
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
พ.ร.บ. ศุลกากร (มาตรา 24) ไม่ได้ให้อำ� นาจเจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯไว้โดยเฉพาะ แต่กฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา (มาตรา 2) ก�ำหนดถึงเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารให้มอี ำ� นาจในการป้องกันอาชญากรรมและจับกุมโดยรวมถึงเจ้าพนักงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯด้วย เจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯไม่มอี ำ� นาจภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ศุลกากรก็ไม่มอี ำ� นาจภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ อย่างไรก็ดใี นทางปฏิบตั หิ ากเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรตรวจพบสัตว์ปา่
หรือซากก็จะใช้อำ� นาจการยึดตามกฎหมายศุลกากรและติดต่อเจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯเพือ่ ด�ำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร ซึง่ ควบคุมการลักลอบก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ และเจ้าหน้าที่
ปกครองสามารถตรวจยึดสิง่ ของใดๆ เมือ่ ใดและทีใ่ ดก็ได้ (มาตรา 24) ภายใต้กฎหมายวิธพี จิ าณาความอาญา (มาตรา 85) เจ้า

26 พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ก�ำหนดว่า “ผูใ้ ดน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รบ
ั ใบอนุญาต

จากอธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายทุกครัง้ ทีน่ ำ� เข้าส่งออกหรือน�ำผ่านราชอาณาจักร การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธกี ารน�ำเข้า ส่งออก
หรือน�ำผ่าน ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด.” มาตรา 4 ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “สัตว์” หมายถึง
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึงน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์ และ
เอ็มบริโอของสัตว์เหล่านีด้ ว้ ย (2) สัตว์ปกี จ�ำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน�ำ้ เชือ้ ส�ำหรับผสม พันธุ์ และไข่สำ� หรับใช้ทำ� พันธุด์ ว้ ย
(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด และให้หมายความรวมถึงน�้ำเชื้อ ส�ำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ และไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์ของสัตว์
ชนิดนั้นด้วย” รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-20-2558-a0001.
pdf. กฎกระทรวง ก�ำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546 ก�ำหนดชนิดสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไว้หลายชนิดแต่ไม่รวมถึงลิงไม่มีหาง รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%
c330-2b-2546-a0002.pdf. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยกรมปศุสัตว์ได้ออก ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�ำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด้านกักกันสัตว์ พ.ศ.2558 ก�ำหนดให้การขออนุญาตจะต้องส่งไปที่ด่าน
กักกันสัตว์ รายละเอียดออนไลน์เป็นภาษาไทยตามที่อยู่: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2558-a0015.
pdf. ส�ำหรับรายละเอียดภาษาอังกฤษโปรดดู : http://aqi.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=73&Itemid=119
27 ค�ำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 121 พ.ศ. 2546 เรื่อง: การโอนอ�ำนาจการออกใบอนุญาตการส่งออกช้าง
28 ส�ำหรับรายละเอียดภาษาไทยโปรดดู : http://www.dft.go.th/th-th/แสดงเนื้อหา/ArticleId/2087/-2549-17-2549
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หน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าทีป่ กครองซึง่ รวมถึงเจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯสามารถยึดสิง่ ของซึง่ ได้ผา่ นการตรวจศุลกากร
แต่ไม่มหี ลักฐานการผ่านเข้ามา ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ตรวจยึดภายใต้กฎหมายศุลกากรจะถูกน�ำไปทีส่ ำ� นักงานทีใ่ กล้ทสี่ ดุ (มาตรา 25)
ในทางปฏิบัติการยึดสัตว์ป่าจะถูกน�ำส่งไปยังเจ้าพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการนี้ พ.ร.บ. ศุลกากร อนุญาตให้เจ้าของ
ของทรัพย์สินที่ถูกยึดสามารถขอรับคืนได้ภายใน 30 วันมิเช่นนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินโดยไม่ค�ำนึงว่ากรมศุลกากรได้ด�ำเนิน
คดีอาญาหรือไม่ (มาตรา 24) เช่นเดียวกันมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. ศุลกากร ก�ำหนด
ให้การยึดทรัพย์สินที่เน่าเสียได้หรือหากการรักษาไว้จะมีความเสี่ยงที่จะก่อความเสียดาย หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับ
การรักษาซึ่งไม่สมเหตุสมผล อธิบดีกรมศุลกากรสามารถมีค�ำสั่งให้ขายผ่านการขายทอดตลาดก่อนที่ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน (มาตรา 25) พ.ร.บ. ศุลกากร ก�ำหนดให้บคุ คลใดน�ำเข้า ส่งออก เก็บ หรือขนส่งสินค้าต้องห้ามจะต้องโทษปรับสี่
เท่าของมูลค่าสินค้าเหล่านั้นและจ�ำคุกเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี (มาตรา 27)
หากมีการกระท�ำใดๆ อันเกีย่ วกับสัตว์หรือพืชซึง่ ผิดกฎหมายของรัฐซึง่ เป็นภาคีในความตกลงกับประเทศไทย รัฐที่
เกิดการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจเรียกให้ประเทศไทยส่งกลับสัตว์หรือพืช ในกรณีดงั กล่าวเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรจะต้องส่งคืน
ไปยังรัฐดังกล่าวตามที่ได้มีความตกลง อย่างไรก็ดีมาตรานี้อาศัยหลักต่างตอบแทนซึ่งหมายความว่าหากประเทศไทยพบว่า
สัตว์หรือพืชได้ถกู น�ำออกไปนอกประเทศ ก็จะสามารถร้องขอให้ประเทศปลายทางส่งกลับมายังประเทศไทยได้ กรมศุลกากร
จะด�ำเนินการดังกล่าวหากการกระท�ำดังกล่าวผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศ แต่ถ้า
การกระท�ำดัง กล่าวผิดเฉพาะกฎหมายของรัฐนั้นเพียงอย่างเดียว ประเทศไทยจะด�ำเนินการเฉพาะการส่งสัตว์และพืชกลับ
และให้ประเทศดังกล่าวด�ำเนินคดีเอง (มาตรา 37) ในทางปฏิบตั เิ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรจะส่งสัตว์ปา่ ทัง้ หมดทีย่ ดึ ได้ไปยัง เจ้าพนักงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมอุทยานแห่งชาติฯจะเป็นผู้ด�ำเนินการส่งกลับ
หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือขนส่งที่ผ่านประเทศไทยอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย สามารถด�ำเนินการ
ตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้ หากพบว่าเรือดังกล่าวมีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะต้องยึดและภายใต้กรณีเฉพาะ
อธิบดีอาจก�ำหนดให้ส่งสินค้าผิดกฎหมายกลับไปยังผู้ส่งออกหรือท�ำลาย (มาตรา 58) พ.ร.บ. ศุลกากร ไม่ได้ก�ำหนดให้
อธิบดีมีอ�ำนาจในการเลือกวิธีทางอื่นนอกจากส่งคืนหรือท�ำลาย
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “ความผิดร้ายแรง”
หมายถึง ความผิดอาญาที่กฎหมายก�ำหนดโทษจ�ำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น (มาตรา 3)
กฎหมายดังกล่าวนิยามค�ำว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายถึงคณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วง
ระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท�ำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�ำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 3)
ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่ถือว่าเป็น
“อาชญากรรมข้ามชาติ” จะต้องด�ำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ
• ความผิดที่กระท�ำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
• ความผิดทีก่ ระท�ำในรัฐหนึง่ แต่การตระเตรียม การวางแผน การสัง่ การ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระท�ำ
ความผิดได้กระท�ำในอีกรัฐหนึ่ง
• ความผิดที่กระท�ำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�ำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
• ความผิดที่กระท�ำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท�ำที่ส�ำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง (มาตรา 3)
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บุคคลใดกระท�ำการดังต่อไปนี้ถือว่ากระท�ำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ:
• เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายด�ำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
• สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�ำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
• มีส่วนร่วมกระท�ำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการด�ำเนินการขององค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด�ำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท�ำความผิดร้ายแรงของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
• จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ�ำนวยความสะดวก หรือให้ค�ำปรึกษาในการกระท�ำความผิดร้ายแรงขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด�ำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท�ำความผิด
ร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว (มาตรา 5)
โทษส�ำหรับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคือจ�ำคุกตั้งแต่ 4 ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80 000 ถึง
300 000 บาท (2 302–8 633 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 25)
พนักงานสอบสวนมีอำ� นาจในการเข้าไป ค้นหา และยึดเมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีสงิ่ ผิดกฎหมายซ่อนอยู่ (มาตรา 14)
เช่นเดียวกับมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก�ำหนดให้หากในกรณีที่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บ
รักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น พนักงานสอบสวนอาจน�ำ
ทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้ (มาตรา 15)
ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โทษทางอาญาส�ำหรับการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านชนิดสัตว์ตามบัญชี
ไซเตสโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจ�ำคุกสูงสุดสี่ปี ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หากผู้กระท�ำความผิดเข้าข่ายการกระท�ำความผิดภายใต้นิยามของ พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเข้าร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โทษในการ
ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็จะเพิ่มมากขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อย่างไรก็ดี การที่ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ อนุญาตให้มีการน�ำทรัพย์สินจากการยึดออกขายทอดตลาดได้นั้น ไม่เหมาะสมกับสัตว์ที่มีชีวิต
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน29 ก�ำหนด “ความผิดมูลฐาน” รวมถึงความผิดที่:
• เกี่ยวกับการลักลอบตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
• เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ
• เกี่ยวกับการใช้โดยผิดกฎหมาย การมีไว้หรือครอบครองซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการค้า (มาตรา 3 (7) (10)และ (14) ตามล�ำดับ)

29 ส�ำหรับรายละเอียดภาษาอังกฤษโปรดดู : http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/AMLA%20No%201-5.pdf
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พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิยามค�ำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด” หมายถึง
เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการกระท�ำซึง่ เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
การกระท�ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือ
สนับสนุนการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ไม่วา่ ทรัพย์สนิ จะมีการจ�ำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลีย่ นสภาพ
ไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็น
ของบุคคลใด (มาตรา 3) ระเบียบ พ.ศ. 2556 ก�ำหนดความหมายของ “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่ใช่เป็นเงิน และศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน30
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิยามการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินโดยรวมถึง:
• โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของ
ทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษ
น้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
• กระท�ำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจ�ำหน่าย การโอน
การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
• ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สนิ โดยรูใ้ นขณะทีไ่ ด้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สนิ นัน้ ว่าเป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับ
การกระท�ำความผิด (มาตรา 5)
โทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินคือจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ถึง 10 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 20 000 ถึง 200 000 บาท
(575 - 5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 60)
หากมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ อาจมีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สนิ ใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด คณะกรรมการตามกฎหมายนี้มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีก�ำหนดไม่เกิน 90 วัน
(มาตรา 48) ในกรณีทปี่ รากฏหลักฐานเป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ทรัพย์สนิ ใดเป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด ให้เลขาธิการส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว (มาตรา 49) หาก
ไม่มกี ารด�ำเนินคดี พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�ำหนดให้เจ้าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาขอคืนทรัพย์สนิ ได้ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะโอนไปยังกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 49)
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�ำหนดในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค�ำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับ
แต่วันที่ศาลมีค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส�ำนักงานน�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 51/1)
ระเบียบ พ.ศ. 2556 ก�ำหนดให้เมื่อทรัพย์สินไม่สามารถขายได้เนื่องจากธรรมชาติของทรัพย์สินนั้น ปปง. จะต้องท�ำสินค้า
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพือ่ เป็นหลักฐานและรายงานแก่กระทรวงการคลัง (ข้อ 5/7) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีบทบัญญัตเิ ช่นเดียวกับมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร ซึง่ อนุญาต
ให้ทรัพย์สนิ สามารถขายได้โดยการขายทอดตลาดหากไม่เหมาะสมทีจ่ ะรักษาไว้หรือการรักษาไว้จะก่อภาระอย่างไม่เหมาะสม
(มาตรา 57)

30

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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�ำหนดว่าเมื่อมีกฎหมายอื่นใช้กับทรัพย์สิน ซึ่งในกรณีดังกล่าวคือ
กรณีตัวอย่างพันธุ์ แต่ไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายเช่นว่าและการกระท�ำความผิดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
อาจจะมีการด�ำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 58)
โทษขั้นต�่ำของการฟอกเงินภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นความผิด
ร้ายแรงตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ดีมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�ำหนดช่องทางการบังคับใช้กบั กรณีของการครอบครองสัตว์ปา่ ผิดกฎหมาย บทบัญญัติ
แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับทั้งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. ศุลกากร
และพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่างก็ก�ำหนดให้มีการขายทอดตลาดได้ใน
กรณีที่รัฐไม่สามารถเก็บรักษาได้ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมในบริบทของสัตว์ป่า ในทางปฏิบัติสัตว์ป่า ใดๆ ที่มีการยืดจะถูกส่ง
ไปยังเจ้าหน้าที่สัตว์ป่า
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์
สิ่งที่เกิดจากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ท�ำขึ้น” (มาตรา 4) กฎหมายดังกล่าวห้ามการกระท�ำอันเกี่ยวกับกับสัตว์ดังต่อไปนี้:
• น�ำสัตว์ออกไปจากอุทยานแห่งชาติ หรือท�ำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
• น�ำเครื่องมือส�ำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ และ
• ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระท�ำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนร�ำคาญแก่คนหรือสัตว์ (มาตรา 16)
ประกาศ พ.ศ. 2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ31 ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสัตว์น�้ำและไม่จ�ำกัด
ว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ ประกาศดังกล่าวก�ำหนดห้ามบุคคลใดๆ รวบกวน ท�ำร้าย หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตว์โดยจะต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และประกาศ พ.ศ. 2558 สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบังคับใช้
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ห้ามการค้าชะนีสี่ชนิดซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยโดย
หากว่าสัตว์ดังกล่าวถูกน�ำออกจากอุทยานแห่งชาติ ในกรณีที่มีการน�ำออกจากอุทยานแห่งชาติบทบัญญัติเหล่านี้สามารถใช้
เป็นฐานในการควบคุมการค้าชนิดสัตว์ประจ�ำถิ่นตามบัญชีไซเตส แต่ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ท่ี
มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

31 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามกระท�ำการใดๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือท�ำอันตรายกับ

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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อุรังอุตัง Pongo spp. และชิมแปนซี Pan troglodytes ที่สวนสนุกในประเทศไทย

ชิมแปนซี Pan troglodytes ซึ่งถูกน�ำมาถ่ายรูปกับผู้เยี่ยมชมสวนสัตว์ในประเทศไทย
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ด้วยเหตุที่ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ไม่ระบุให้ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสได้
รับการคุม้ ครองภายในประเทศ ประเทศไทยจึงไม่สามารถควบคุมการค้าสัตว์ตามบัญชีไซเตสได้ทงั้ ในระดับระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ก�ำหนดถึงกรณีที่ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย
ถูกทอดทิง้ ดังทีเ่ กิดขึน้ กับอุรงั อุตงั ทีพ่ บใกล้จงั หวัดภูเก็ต อนึง่ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึง่ มีผลเมือ่ พ.ศ. 2556 และ 2558 ตามล�ำดับ ได้สนับสนุนการ
บังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในการนี้ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้การแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า ให้สามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายโดยสร้างความสอดคล้องกันในตัวบทบัญญัติ
และก�ำหนดกลไกการร่วมมือระหว่างภาครัฐซึง่ ดูแลบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การศึกษานี้ได้พิจารณา พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในเชิง
บทบัญญัติโดยร่วมพิจารณากับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนีอ้ า้ งอิงถึงการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ โดยจะเกีย่ วข้องกับประเด็นเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับ
การครอบครองและการค้าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ไทย
1. นิยามปัจจุบันของค�ำว่า “ค้า” ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ครอบคลุมถึงการส่งกลับ
ออกไปและการน�ำสินค้าเข้าทางทะเล
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเพิ่มการส่งกลับออกไปและการน�ำสินค้าเข้า
ทางทะเล เข้าไปในค�ำนิยามของ “ค้า” เพื่อท�ำให้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สอดคล้องกับไซเตส
2. ยกเว้นกรณีสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองใน
ประเทศไทย ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ไม่ได้ระบุให้ชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยเป็นสัตว์ทไี่ ด้
รับการสงวนหรือรับการคุม้ ครองในประเทศไทยแต่หา้ มการครอบครอง น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน ค้า โดยปราศจากใบอนุญาตซึง่
ชนิดสัตว์ตามความตกลงระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ข้อห้ามดังกล่าวจะไม่มผี ลบังคับใช้หากปราศจากประกาศซึง่ ออกโดยรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยให้ระบุว่าเมื่อรัฐมนตรีออกประกาศเพื่อก�ำหนด
ชนิดสัตว์ที่ระบุไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ประกาศดังกล่าวจะใช้กับบัญชีทั้งหมด ประกาศ
ฉบับแรกที่ใช้บังคับผนวกตามบัญชีไซเตสจะต้องระบุรวมถึงการแก้ไขครั้งหลังด้วย
3. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุญาตการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองรวมทั้งชนิดสัตว์
ตามบัญชีไซเตส หากผู้ล่ามีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขหลักการดังกล่าวโดยก�ำหนดการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 1 ของไซเตสเป็นการผิดกฎหมาย
และการล่าชนิดสัตว์ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของไซเตสจะกระท�ำได้เมื่อมีการยืนยันว่าสัตว์ที่จะล่าเป็นไปเพื่อการเพาะพันธุ์
หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับสถาบันวิจัยที่มีใบอนุญาต
4. ไม่มบี ทบัญญัตภิ ายใต้รา่ งแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ทีก่ ำ� หนดการยกเลิกการขึน้ ทะเบียนเป็นสัตว์ปา่
สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประไทย
ข้อแสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดให้รัฐมนตรีต้องแสดงเอกสารทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าชนิด
สัตว์นั้นไม่อยู่ในอันตรายแล้ว และท�ำให้เอกสารดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อยกเลิกการ
ขึ้นทะเบียน
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5. ในปัจจุบันรัฐจะต้องพิสูจน์ถึงการกระท�ำความผิดในการครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถ่ินก�ำเนิดในประเทศไทย
ตามบัญชีไซเตส
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดให้การครอบครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตส
โดยไม่มีใบอนุญาต เว้นแต่มีเอกสารการน�ำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมาย ถือเป็นการกระท�ำจากหรือมาจากวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้าที่ผิดกฎหมายจนกว่าบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นสามารถพิสูจน์ได้โดยพ้นข้อสงสัยและโดยที่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
จะต้องร่วมมือกับ ปปง และเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อด�ำเนินการสอบสวนด�ำเนินคดีภายใต้กฎหมายเหล่านั้นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวนี้ย่อมถือได้ว่าการป้องกันสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้กับการส่งกลับซึ่งชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยซึ่งถูกยึด
โดยรัฐและไม่มีการด�ำเนินคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าจะต้องรอถึงห้าปีกว่าที่สัตว์ป่าดังกล่าวจะถูกส่งกลับ ในการนี้ประมวล
กฎหมายอาญาก�ำหนด ระยะเวลาการรอเป็นเวลาหนึง่ ปีภายหลักจากมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ จากศาลเพือ่ ให้เจ้าของทีแ่ ท้จริงมา
ขอทรัพย์สินดังกล่าวคืนหากรัฐยังคงรักษาทรัพย์สินนั้นไว้อยู่
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดหลักการที่ว่าชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยที่ไม่มีใบอนุญาตถือเป็น
ผลพวงมาจากการค้าโดยผิดกฎหมายข้ามชาติ และเมือ่ รัฐด�ำเนินการยึดและรักษาชนิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศไทยทีไ่ ม่มี
ใบอนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะต้องร้องขอค�ำสัง่ ศาลเพือ่ ให้สตั ว์ปา่ ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เมือ่ สัตว์ปา่ ตกเป็น
ของแผ่นดินแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะต้องด�ำเนินการพิจารณาหาประเทศต้นทางโดยพลัน หากเป็นสัตว์ทมี่ ชี วี ติ
ก็จะต้องติดต่อหน่วยงานทีเ่ หมาะสมในประเทศดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าการส่งกลับสามารถกระท�ำได้หรือไม่
7. โดยปกติตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าได้รับข้อยกเว้นเรื่องพยานหลักฐานตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและจะส่งรายงานเพื่อน�ำเสนอสัตว์ป่าเป็นพยานวัตถุในชั้นศาลในการด�ำเนินคดีอาญา
ข้อเสนอแนะ: แก้ไขร่างโดยก�ำหนดเนือ้ หาเมือ่ ใดทีช่ นิดพันธุท์ มี่ ไิ ด้มถี น่ิ ก�ำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีไซเตสซึง่ ไม่มี
ใบอนุญาตถูกค้นพบไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ ให้สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และในกรณี
ดังกล่าวบทบัญญัตวิ า่ ด้วยพยานหลักฐานภายใต้กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาจะน�ำมาใช้ เจ้าพนักงานจะต้องออกเอกสาร
สัตว์ป่าเพื่อเป็นพยานวัตถุสำ� หรับการด�ำเนินคดีอาญาและหากเกีย่ วข้องกับสัตว์ทยี่ งั มีชวี ติ จะต้องเริม่ กระบวนการส่งกลับตาม
ความเหมาะสม
8. โทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ยังน้อยและภายใต้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
โทษส�ำหรับการน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่านและการครอบครองสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสโดยผิดกฎหมายจะต้องรับโทษจ�ำคุก 3
ถึง 10 ปี และปรับ 60 000 ถึง 200 000 บาท (1 727–5 755 ดอลลาร์) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ อนึ่งโทษจ�ำคุกภายใต้ พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก�ำหนดโทษจ�ำคุกหนึง่ ปีซงึ่ น้อยกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ส่งผลให้
การด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับการด�ำเนินคดีการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีโทษปรับภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ยังคง
สูงกว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ข้อเสนอแนะ: (1) แก้ไขร่างให้รวมถึงการน�ำผ่านแดน การขนส่ง การเก็บรักษาซึ่งชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ผิด
กฎหมาย (2) ก่อนที่จะแก้ไขโทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ควรพิจารณาทาง
เลือกในการก�ำหนดโทษส�ำหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างความสอดคล้องและ
ก�ำหนดโทษสูงสุดส�ำหรับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในทุกลักษณะความผิด
9. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีอ�ำนาจ
ในการควบคุมดูแลแต่ไม่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้ร่างแก้ไข
จะไม่มีผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศและอ�ำนาจในการควบคุมดูแลมีข้อจ�ำกัดมากขึ้นกว่าเดิม 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�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด (2) แก้ไขร่างแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อก�ำหนดให้อ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติ และคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับสัตว์ปา่
เเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยให้สนับสนุนการท�ำงานซึง่ กันและกัน และคณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติมหี น้า
ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเเละพืชป่าเเห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
10. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโดยทางตรงและทางอ้อมในการค้าชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสถูกดูแลโดย
หน่วยงานรัฐที่หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
ข้อเสนอแนะ: ในการแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะต้องมีการศึกษากฎหมายที่มีความทับซ้อนกัน
และแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับบทบัญญัติปัจจุบันเพื่อให้มีความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมาย
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ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย
พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ได้กำ� หนดชนิดของสัตว์ปา่ สงวนจ�ำนวน 15 ชนิด นอกจากนีร้ ะเบียบอีกสองฉบับ
ยังได้ก�ำหนดชนิดสัตว์ที่ควรได้รับการคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยฉบับแรกออกในปี พ.ศ. 2546
ก� ำ หนดรายการไว้ 1303 ชนิ ด พั น ธุ ์ 32 และฉบั บ ที่ ส องออกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2558 33 ซึ่ ง ก� ำ หนดเพี ย งสองชนิ ด พั น ธุ ์ คื อ
เต่านามลายู Malayemys macrocephala34 และช้างแอฟฟริกาซึ่งมิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย Loxodonta Africana
ภาคผนวกนี้วิเคราะห์ชนิดสัตว์ทั้ง 1320 ชนิดพันธุ์ ซึ่งรวมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อที่จะ
พิจารณาว่ามีจ�ำนวนเท่าใดตามไซเตสรวมทั้งจ�ำนวนและสัดส่วนชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย
ภาคผนวกตามไซเตสได้รวมถึงชนิดสัตว์หลายชนิดพันธุ์และชนิดพันธุ์ย่อย (subspecies) ของสัตว์ในสามภาคผนวก
(ตารางที่ 1)35 ไซเตสใช้บังคับกับการค้าสัตว์กว่า 5600 ชนิดพันธุ์ (ตารางที่ 2)35 ซึ่งน้อยกว่า 10% เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นของ
ประเทศไทย (ตารางที่ 3)35
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กฎกระทรวง ก�ำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546. 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
33 กฎกระทรวง ก�ำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (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�ำถิ่นประเทศไทย
35 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.The CITES species. https://www.cites.org/eng/disc/
species.php. เข้าเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ชะนีมือขาว Hylobates lar ที่จุดชมสัตว์ป่าในประเทศไทย
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ตารางที่ 1: ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส36
สัตว์ป่า

ภาคผนวก I

ภาคผนวก II

ภาคผนวก III

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�้ำ

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

630 ชนิดพันธุ์
+ 43 ชนิดพันธุ์ย่อย

4827 ชนิดพันธุ์
+ 11 ชนิดพันธุ์ย่อย

135 ชนิดพันธุ์
+ 13 ชนิดพันธุ์ย่อย

ตารางที่ 2: จ�ำนวนชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส36
ภาคผนวก I

ภาคผนวก II

ภาคผนวก III

จ�ำนวนชนิดพันธุ์ตาม
บัญชีไซเตส

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

323

508

55

886

สัตว์ปีก

164

1281

25

1470

สัตว์เลื้อยคลาน

85

673

40

798

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ

17 ชนิดพันธุ์

126 ชนิดพันธุ์

3 ชนิดพันธุ์

146

ปลา

16 ชนิดพันธุ์

87 ชนิดพันธุ์

0

103

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

68

2163

25

2256

รวม

673

4838

148

5659

สัตว์ป่า

36
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ตารางที่ 3: ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งประจ�ำถิ่นประเทศไทย37
จ�ำนวนชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซเตส

ชนิดพันธุ์ซึ่งประจ�ำถิ่นใน
ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดใน
ประเทศไทยตามบัญชีไซเตส

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

886

100

786

สัตว์ปีก

1470

116

1354

สัตว์เลื้อยคลาน

798

52

746

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ

146

0

146

ปลา

103

12

91

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

2256

263

1993

รวม

5659

543

5116

สัตว์ป่า

สมาชิกของไซเตสจะต้องสามารถบังคับใช้บทบัญญัติของไซเตสได้ และสมาชิกจะต้องสามารถห้ามการค้าตัวอย่าง
สัตว์ที่ระบุว่าขัดต่อไซเตส ในการนี้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้ระบุครอบคลุมประมาณ 41% ของชนิดพันธุ์ตาม
บัญชีไซเตส (ตารางที่ 4) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามภาคผนวก 2 (ตารางที่ 5) ซึ่งรวมถึงชนิดสัตว์ที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบันแต่
อาจจะมีโอกาสสูญพันธุ์ได้หากไม่ได้รับการควบคุมรวมถึงชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง38
ตารางที่ 4: ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสที่ถูกระบุตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า37
ภาคผนวก I
สัตว์ป่า

ภาคผนวก II

ชนิดพันธุ์
ชนิดพันธุ์ที่มิได้
ตามบัญชีไซเตส มีถิ่นก�ำเนิดใน
ซึ่งถูกระบุตาม ประเทศไทยตาม
พ.ร.บ. สงวน
บัญชีไซเตส
และคุ้มครอง
ที่ถูกระบุตาม
สัตว์ป่า
พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า

ภาคผนวก III

ชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซ
เตส
ซึ่งถูกระบุตาม
พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้
มีถิ่นก�ำเนิดใน
ประเทศไทยตาม
บัญชีไซเตส
ที่ถูกระบุตาม
พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์
ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งถูกระบุตาม
พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ที่มิได้
มีถิ่นก�ำเนิดใน
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�้ำ

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
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38 ไซเตส. บทบัญญัติของอนุสัญญา, มาตรา II Fundamental Principles
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ตารางที่ 5: ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสซึ่งรวมอยู่ใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า39
สัตว์ป่า

ภาคผนวก I

ภาคผนวก II

ภาคผนวก III

จ�ำนวนของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส

673

4838

148

ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ใน
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

62

2261

13

9.21%

46.73%

8.78%

ร้อยละ ของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่
ในพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   

จ�ำนวนร้อยละของชนิดพันธุ์ตามภาคผนวก 2 ซึ่งถูกรวมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีจ�ำนวน
มากกว่าภาคผนวก 1 และ 3 อย่างมีนัยยะส�ำคัญ โดยทั้งหมด (ซึ่งคือผีเสื้อ) ยกเว้น 4 ชนิดนี้ คือ ปะการัง, กัลปังหา และ หอย
มือเสือ ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ให้อยูใ่ นอันดับทีส่ งู ขึน้ 40 โดยให้ใช้ชอื่ เดีย่ วแต่หมายรวมถึงหลายชนิด
พันธุ์ กล่าวคือ
• Antipatharia – กัลปังหาสีด�ำ ตามภาคผนวก II (250 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย)
• Scleractinia – ปะการังแข็ง ตามภาคผนวก II (1567 ชนิดพันธุ์, 250 ประจ�ำถิ่นประเทศไทย)
• Stylasterina – ปะการังไฟ lace corals ตามภาคผนวก II (244 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย)
• Milleporina – ปะการังไฟ ตามภาคผนวก II (14 ชนิดพันธุ์, 2 ประจ�ำถิ่นประเทศไทย)
• Helioporacea – ปะการังสีฟ้า ตามภาคผนวก II (1 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย)
• Gorgonacea – กัลปังหา ตามภาคผนวก III (4 ชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย) และ
• Tridacnidae - หอยมือเสือ ตามภาคผนวก II (9 ชนิดพันธุ์, 5 ประจ�ำถิ่นประเทศไทย)
ทั้งเจ็ดกลุ่ม รวมทั้งหมดมี 2,089 ชนิดพันธุ์ ซึ่งมี 257 ชนิดเป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นของประเทศไทย หากแยกเจ็ด
กลุ่มนี้ [4,838 (จ�ำนวนทั้งสิ้นภายใต้ภาคผนวก 2 ตามบัญชีไซเตส) – 2,089] จะเท่ากับ 2,749 (ตารางที่ 6) หากไม่รวม
ปะการัง, กัลปังหาและหอยมือเสือ - พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะครอบคลุมเพียง 8.85% ของชนิดสัตว์ตามบัญชี
ไซเตส นอกจากการที่ไม่มีการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยแล้ว พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ยังไม่ครอบคลุมชนิดพันธุ์อื่นอีก 10% ตามบัญชีไซเตสซึ่งพบในประเทศ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 6: สัดส่วนของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า39
สัตว์ป่า

39

ภาคผนวก I

ภาคผนวก II
(ไม่รวม ปะการัง, กัลปังหา
และหอยมือเสือ)

ภาคผนวก III

จ�ำนวนชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตส

673

2749

148

ชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า

62

261

9

ร้อยละของชนิดพันธุ์ตามบัญชีไซเตสที่รวมอยู่ใน พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า

9.21%

9.49%

5.41%

กรุณาดูเชิงอรรถ 35

40 ทัง้ 9 กลุม่ ได้ถกู ระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ เป็นชนิดพันธุห
์ รือชนิดพันธุย์ อ่ ย ในการนีร้ วมถึงเจ็ดอันดับ หนึง่ วงศ์ และหนึง่ สกุล

โดยที่ทั้งหมดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 551 ชนิด โดยที่อยู่ภายใต้บัญชีไซเตส 2 089 ชนิด
26 รายงานของ TRAFFIC : การบังคับใช้ไซเตสในประเทศไทย

ตารางที่ 7: ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตสซึ่งประจ�ำถิ่นประเทศไทยและไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า41
ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�ำถิ่นประเทศไทย

ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�ำถิ่นประเทศไทย
และอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า

ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส
ซึ่งประจ�ำถิ่นประเทศไทย
และไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

100

71

29

สัตว์ปีก

116

115

1

สัตว์เลื้อยคลาน

52

38

14

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ

0

0

0

ปลา

12

2

10

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

263

260

3

รวม

543

486

57

กลุ่ม

หากไม่รวมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในล�ำดับขั้นที่สูงกว่า (ปะการัง, กัลปังหาและ หอยมือเสือ) พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า ครอบคลุมเพียงแค่ 12 ชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส โดยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 11 ชนิด (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมเจ็ดชนิด นกหนึ่งชนิด และสัตว์เลื้อยคลานสามชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหนึ่งชนิด (ผีเสื้อ) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่
มิได้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย42
1. กูปรี Bos sauveli: ภาคผนวก I (ก่อนหน้านี้พบที่ประเทศไทย 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 (ก่อนหน้านี้พบในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบันคาดว่ามีชีวิตอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย)
4. ช้างแอฟริกา Loxodonta africana: ภาคผนวก I/II (พบในแอฟริกาเท่านั้น รวมอยู่ในภาคผนวก l นอกจาก
จ�ำนวนประชากรในบอสวาน่า นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว่ ซึง่ ถูกระบุอยูใ่ นภาคผนวก ll การค้าตัวอย่าง
พันธุ์ในภาคผนวก ll ถูกจ�ำกัดตามภาคผนวก)
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)
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กรุณาดูเชิงอรรถ 35
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. เต่าหัวค้อน Caretta caretta: ภาคผนวก I (พบโดยทัว่ ไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์)
10. ตะพาบ Burmese Peacock Nilssonia formosa (freshwater turtle) ภาคผนวก I (พบในประเทศพม่า)
11. งู Sumatran Short-tailed Python Python curtus: ภาคผนวก II (พบในประเทศอินโดนีเซียเท่านัน้ ) หมายเหตุ
ล�ำดับขั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็น P. curtus ท�ำให้เกิดการแยกออกมาเป็นสามชนิด ซึ่งในชนิดเหล่านี้มีเพียง
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. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ระบุไว้ 14 ชนิด ((คิดเป็น 3.59% ของชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส) (3.23% ตามภาคผนวก I
และ 3.76% ตามภาคผนวก II))
ประเทศไทยเป็นบ้านของวานร 18 ชนิดตามบัญชีไซเตส ซึ่งมีสี่ชนิดที่เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นและไม่ได้ระบุไว้ภายใต้
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และได้ถูกเปลี่ยนล�ำดับขั้นเมื่อเร็วๆ นี้
• ลิงกังเหนือ Macaca leonina (แยกออกจาก ลิงกังใต้ M. nemestrina เมื่อ 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 ตามทีไ่ ด้
มีการเปลี่ยนการจ�ำแนกในปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548 โดยได้ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
โดยตามชื่อชนิดเก่าว่า Presbytis cristata) และ
• ลิงลมเหนือ Nycticebus bengalensis (ก่อนหน้านี้ถูกก�ำหนดให้เป็นชนิดย่อยของ ลิงลม N. coucang โดยได้
ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า).
อย่างไรก็ดีไม่มีการก�ำหนดลิงไม่มีหางตามบัญชีไซเตส (ภาคผนวก I) ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ชะนีสี่ชนิดจาก 15 ชนิด ซึ่งถูกระบุอยู่ในบัญชีไซเตส (ภาคผนวก I) ได้ถูกระบุภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
โดยที่สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นประเทศไทย
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