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ไทยขับเคลือนต่ อต้ านการค้ างาช้ างเถือนด้ วยเครื องมือในการพิสูจน์ หลักฐาน
กรุ งเทพ ประเทศไทย กุมภาพันธ์
– เตือนผู้ลกั ลอบค้ างาช้ าง ขณะนี เจ้ าหน้ าที$ของไทยมีเครื$ องมือด้ านนิติเวชพิสจู น์
หลักฐานที$ใช้ สบื ค้ นหาต้ นทางของงาช้ างเถื$อนที$เข้ ามาขายในตลาดในเมืองไทย เพื$อผลักดันให้ การค้ างาช้ างในเมืองไทยเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย
โครงการดังกล่าวเป็ นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื และองค์กร TRAFFIC เครื อข่ายเฝ้าระวัง
การค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า โดยได้ มีการทดลองตรวจพิสจู น์ดเี อ็นเอของผลิตภัณฑ์จากงาช้ างเพื$อสืบค้ นแหล่งที$มาของผลิตภัณฑ์จาก
งาช้ างทีว$ างขายอยูใ่ นตลาดท้ องถิ$น
นักวิจยั จากเครื อข่ายเฝ้าระวังการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า ได้ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากงาช้ างจํานวน 89: ชินจากร้ านขายปลีกใน
กรุงเทพและส่งไปยังห้ องปฏิบตั ิการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึง$ เป้าหมายของการศึกษานี ก็เพือ$ หาทางพิสจู น์
ว่าผลิตภัณฑ์จากงาช้ างที$วางขายนัน ทํามาจากงาช้ างแอฟริ กนั หรื องาช้ างเอเชีย ซึง$ ช้ างแอฟริ กนั (Loxodonta africana) พบได้ ใน
C ประเทศในเชตซับซาฮาราของทวีปแอฟริ กา ส่วนช้ างเอเชีย (Elephas maximas ) พบในเมืองไทยและประเทศในเอเชียอื$นๆ อีก
8 ประเทศ
ผลจากการพิสจู น์หลักฐานพบว่า มากกว่าครึ$งหนึง$ ของจํานวนสินค้ าตัวอย่างที$สมุ่ มาทังหมดทํามาจากงาช้ างแอฟริ กนั แม้ วา่ การสุม่
เก็บตัวอย่างครังนี จะเป็ นเพียงตัวแทนกลุม่ เล็กๆ ของสินค้ าที$วางขายในเมืองไทย แต่ก็ทาํ ให้ ระบุได้ วา่ มีผลิตภัณฑ์จากงาช้ างแอฟริ
กันวางขายเป็ นจํานวนมากตามร้ านค้ าปลีกในกรุงเทพ
ความสามารถในการพิสจู น์หลักฐานนีจะช่วยสนับสนุนการจับกุมตามแผนปฏิบตั ิการงาช้ างแห่งชาติที$ไทยได้ ยื$นเสนอต่อเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญาไซเตสไปเมื$อเดือนกันยายน C ที$ผา่ นมา
แผนปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าวได้ ถกู พัฒนาขึนมาเพื$อควบคุมการค้ างาช้ างในประเทศ และให้ มีบทกําหนดโทษที$รุนแรงขึน เพื$อป้องกัน
การค้ างาช้ างในประเทศอย่างผิดกฎหมาย และยังครอบคลุมไปถึงการให้ มีกฎหมายและข้ อกําหนดที$เข้ มงวด และระบบการจด
ทะเบียนที$รัดกุมยิ$งขึน
นายอดิศร นุชดํารงค์ รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ความสามารถในการใช้ ดี
เอ็นเอเพื$อพิสจู น์หลักฐานและการมีผ้ เู ชี$ยวชาญในการพิสจู น์หลักฐานนี นับเป็ นแรงสนับสนุนสําคัญยิ$งต่อการบังคับใช้ กฎหมาย ผล
การศึกษาที$พบนีทําให้ เรายมีข้อห่วงใยมากขึน แต่ก็ถือว่าได้ ดาํ เนินการในเวลาทีเ$ หมาะสมในขณะที$ประเทศไทยได้ มีการนําระบบ
การจดทะเบียนงาช้ างในประเทศมาใช้ เพื$อควบคุมการค้ างาช้ างในไทยให้ เข้ มงวดขึน”
เมื$อเดือนมกราคม
รัฐบาลไทยได้ ผา่ นกฎหมายฉบับใหม่เพื$อกําหนดและควบคุมการครอบครองและการค้ างาช้ างที$ต้องแสดง
ให้ เห็นว่า ได้ มาจากช้ างสายพันธุ์เอเชียจากประเทศไทย เมื$อพระราชบัญญัตกิ ารค้ างาช้ าง พ.ศ.
ฉบับนีมีผลบังคับใช้ ผู้มีงาช้ าง
บ้ านหรื อผลิตภัณฑ์ที$ทําจากงาช้ างบ้ านไว้ ในครอบครอง ต้ องแจ้ งการครอบครองภายใน ) วัน 90 ม .ค.– 21 เม.ย
) หากฝ่ าฝื น
มีโทษหนัก จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 6 ล้ านบาท หรื อทังจําทังปรับ

“ขอแจ้ งเตือนแก่ผ้ ทู ี$กําลังจะจดทะเบียนว่า หากมีงาช้ างหรื อผลิตภัณฑ์งาช้ างทีม$ าจากช้ างแอฟริ กนั ไว้ ในครอบครอง ภายใต้ กฎหมาย
ฉบับใหม่นี ถือว่าผิดกฎหมาย ห้ ามมีไว้ ในครอบครองหรื อค้ าขายโดยเด็ดขาด” นายอดิศร นุชดํารงค์ กล่าวทิงท้ าย
เครื อข่ายเฝ้าระวังการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า ได้ แสดงความชื$นชมเจ้ าหน้ าที$ของไทยที$นําการตรวจสอบดีเอ็นเอมาใช้ ประโยชน์และระบุ
ชนิดพันธุ์ของช้ างต้ นทางของผลิตภัณฑ์งาช้ าง ที$พบในการค้ าขายในเมืองไทย ดร. คริ ส เชพเพิร์ด ผู้อํานวยการเครื อข่ายเฝ้าระวัง
การค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การออกกฎหมายฉบับนี นับเป็ นการนําประเทศไทยไปสูก่ ้ าวใหม่
ของความสามารถที$จะตรวจสอบตลาดค้ างาช้ างในประเทศเพื$อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของไซเตส ซึง$ ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมเมื$อปี
พ.ศ. 2526”
-จบข่าวสอบถามข้ อมูลเพิ$มเติม ติดต่อ:

เครื อข่ ายเฝ้ าระวังการค้ าสัตว์ ป่าและพืชป่ า (TRAFFIC):
ดร. คริ ส เชพเพิร์ด ผู้อํานวยการ เครื อข่ายเฝ้าระวังการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. +9: C : WX: / +6012 234 0790 อีเมล: chris.shepherd@traffic.org
กนิษฐา คริ ชนาซามี ผู้จดั การโครงการ เครื อข่ายเฝ้าระวังการค้ าสัตว์ป่าและพืชป่ า ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. +9: C : WX: / +9:8 : : 8W อีเมล: kanitha.krishnasamy@traffic.org
ริ ชาร์ ด โทมัส ผู้ประสานงานด้ านการสือ$ สาร
โทร. +XX(:) 8 9 8C / +XX(:) C 9 9X 89 อีเมล: richard.thomas@traffic.org

กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
ดร. กณิตา อุย่ ถาวร นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั กิ ารนิตวิ ิทยาศาสตร์ สตั ว์ป่า
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