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บทความวิชาการ
เรื่อง การดําเนินงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
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โดย
นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย
วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับสมาชิก
วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภา บทความ
ทางวิชาการ เรื่อง การดําเนินงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญา
“ไซเตส” (Thailand’s operation for becoming a member of CITES convention)
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกและบุคคลในวงงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
หากสมาชิกวุฒิสภามีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประการใด หรือประสงค์ให้จัดทําข้อมูลทางวิชาการในเรื่อง
ที่ท่านสนใจ สามารถแจ้งความจํานงได้ที่ สํานักวิชาการ ชั้น 26 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 831 9305, 02 831 9307 โทรสาร 02 831 9308
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บทสรุปผู้บริหาร
การอนุรักษ์เป็นการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดและ
ยั่งยืนที่สุดที่สามารถทําได้ และควรคุ้มครองไว้เพื่อประโยชน์ของชนรุ่นนี้และอนุชนรุ่นต่อไป ดังนั้น
ประชาชนและประเทศต่าง ๆ สมควรเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่า รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าบางชนิดเพื่อไม่ให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์เกินสมควร จากการค้าระหว่างประเทศและประเทศภาคีในอนุสัญญาไซเตส จึงตระหนักถึง
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาของสัตว์ป่าและพืชป่าในด้านสุนทรียภาพ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การพักผ่อน
หย่อนใจ และเศรษฐกิจ อนุสัญญาฯ ได้กําหนดกรอบการปฏิบัติระหว่างประเทศในการทําการค้าชนิดพันธุ์
ที่กําลังจะสูญพันธุ์ โดยกําหนดให้ประเทศภาคีที่เป็นผู้ส่งออกและประเทศผู้นําเข้ามีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุของการมีอนุสัญญาไซเตสเนื่องมาจากปริมาณและมูลค่าการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทั่วโลก
มีปริมาณและมูลค่ามหาศาล ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์ป่าและพืชป่าลดลงอย่างรวดเร็ว
จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ ธุรกิจการลักลอบค้าสัตว์ป่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจตลาดมืดที่ให้กําไรต่อ
อาชญากรผู้ค้าสูง และเนื่องจากอาชญากรมักทํางานกันเป็นขบวนการจึงทําให้ธุรกิจการค้าสัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมายทั่วโลกนั้นสูงถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งนี้ สัตว์ป่าทั้งหลายถูกลักลอบล่าออกจากป่า
เร็วกว่าอัตราการเพิ่มประชากรของสัตว์ ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการสูญเสียทรัพยากร
ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทําให้สัตว์ป่าอื่น ๆ พลอยสูญพันธุ์ไปด้วย
ในที่สุด ซึ่งผลกระทบจากปัญหาการค้าสัตว์ป่า ได้แก่
• การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพจํ า นวนมากและไม่ ส ามารถเอากลั บ คื น มาได้
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่า หากเหตุการณ์เช่นนี้ยังคงดําเนินต่อไปสัตว์ป่าและพืชป่าในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถึง 13 – 42 % จะสูญพันธุ์ไปในศตวรรษนี้ และอัตราการสูญเสียอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
จากจํานวนดังกล่าวก็เท่ากับสัตว์เหล่านั้นจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างถาวร
• การสูญเสียระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังแหล่งต้นน้ําลําธาร
แหล่งอาหารและความแปรปรวนของสภาพอากาศ
• ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพิ่มอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสและเชื้อโรค
จากสัตว์สู่คน เช่น การระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก เป็นต้น
• แก๊งค์อาชญากรรมเหล่านี้อยู่ได้ด้วยกําไรมหาศาลจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งปัจจุบัน
สามารถพิสูจน์ได้ว่า อาชญากรรมด้านสัตว์ป่ามีส่วนเชื่อมโยงไปยังอาชญากรรมด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ
ยาเสพติดและการค้ามนุษย์

-ขเป้าหมายและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาไซเตส เพื่อต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่า
ในโลกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติของชนรุ่นนี้ และอนุชนรุ่นต่อไป โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในอนาคตโดยสร้างเครือข่าย
ทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่าและพืชป่าตลอดจนผลิตภัณฑ์ จากมติการ
ประชุมไซเตสทุกครั้งที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่า ที่ประชุมให้ความสําคัญและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการค้า
งาช้าง ซึ่งในการประชุมไซเตส ครั้งที่16 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนั้น ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลักลอบการค้างาช้าง จึงเกิดความร่วมมือโดยทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินงานในการ
ลักลอบการค้างาช้างอย่างจริงจัง
การดําเนินมาตรการของภาครัฐ
ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาไซเตส คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เกี่ยวกับ
การดําเนินมาตรการการควบคุมการค้างาช้าง โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการควบคุมการค้า
งาช้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง และประชาสัมพันธ์
แก่ ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ใ ห้ ซื้ อ งาช้ า งที่ ผิ ด กฎหมายจากประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก ารนํ า
เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรม (DNA Technology) มาช่วยในการจําแนกชนิดของงาช้าง เพื่อช่วยในการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังให้มีการสนับสนุนการทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร เกี่ยวกับการระงับคดี การจัดการ และการเก็บรักษาของกลางในคดีที่เกี่ยวกับงาช้างและ
สัตว์ป่าอื่นๆ เพื่อดําเนินการให้สอดคล้องตามอนุสัญญา CITES
การดําเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาชน
การดําเนินมาตรการในส่วนของภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้มีหน่วยงานเอกชนออกมา
รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงช่องทางในการแจ้งการลักลอบค้างาช้าง ในส่วนภาคประชาชนได้มี
การสํารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในการเพิ่มมาตรการ แนวทาง หรือการปรับแก้ข้อกําหนด
กฎหมายให้สอดคล้องกับการดําเนินมาตรการทางภาครัฐ เพื่อให้สามารถดําเนินงานไปในทางเดียวกัน
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
หรือไซเตส ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็น
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ
ถูกคุกคามนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรคํานึงถึงพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศ ซึ่งจะทําให้
เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติและสัตว์ป่าอันจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่อไป
********************************
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การดําเนินงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
ภายใต้อนุสัญญา “ไซเตส”
(Thailand’s operation for becoming a member
of CITES convention)
นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย*

บทนํา
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาตินับว่าเป็นปัญหาที่มนุษยชาติตระหนักถึงผลกระทบ
ที่ได้รับอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวะโลกร้อนที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งปัญหามหาอุทกภัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลในปี พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี
และยังมีปัญหาวิกฤตทางภัยธรรมชาติที่นานาประเทศประสบอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวนั่นคือความไม่สมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งกลไกในการที่จะ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ให้ได้ก็คือ จะต้องใช้หลักของระบบนิเวศวิทยามาช่วยในการจัดการกับทรัพยากร
ธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งดัชนี
ชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ สัตว์ป่าและพรรณพืชนั่นเอง
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (The 16Th meeting
of the Conference of Parties to CITES : CITES CoP16) วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําบทความเกี่ยวกับ “ไซเตส” ขึ้นมา เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจต่อกลไกที่สําคัญ
ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อระบบนิเวศที่ดี และจะเอื้ออํานวยให้ประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่กําลังจะสูญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การค้าระหว่าง
ประเทศได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือจากประเทศภาคีมีความจําเป็นในการควบคุมการส่งออก
สัตว์ป่าและพืชป่าจากประเทศไทย อีกทั้งเพื่อความร่วมมือกับประเทศภาคีอื่น ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าและพืชป่ามิให้สูญพันธุ์
บทความนี้ได้ทําการรวบรวมรายละเอียดของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งในส่วนแรกขอนําเสนอข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับไซเตส การดําเนินการของประเทศไทยภายใต้ภาคีอนุสัญญาฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
*

วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-2คุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สรุปประเด็นที่เป็นสาระสําคัญในการประชุมไซเตสแต่ละครั้งที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ก่อนที่จะนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สําหรับเรื่องนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป

1. ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับ “ไซเตส” (CITES)
1.1 ความเป็นมาของไซเตส (CITES)
ไซเตส (CITES) เป็นคําย่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) ได้ถูกยกร่างขึ้นในการประชุมสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมประชุม 88 ประเทศ และมีผู้ลงนามรับรองอนุสัญญา
ฉบับนี้ทันที 21 ประเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2516 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington
Convention) ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย แต่มาลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518
และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526 นับเป็นสมาชิกลําดับที่ 78
เมื่อปี พ.ศ. 2518 UNEP (United Nations Environment Programme) ได้จัดตั้งสํานัก
เลขาธิการไซเตส (CITES Secretariat) ขึ้น เพื่อทําหน้าที่บริหารการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ภายใต้
การดูแลของ IUCN จนถึงปี พ.ศ. 2527 เมื่อจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้จัดตั้งสํานักงานถาวรขึ้น
ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริหารงานโดย UNEP และในเดือนพฤษภาคม 2536 สํานัก
เลขาธิการไซเตสได้ย้ายสํานักงานไปอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบั นอนุ สัญญาไซเตสมีสมาชิกรวม 177 ประเทศ (มกราคม 2556) โดยสมาชิ กต้อ งจ่า ย
เงินอุดหนุนรายปี เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักเลขาธิการ CITES สําหรับประเทศไทย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนไซเตส โดยในช่วงปี พ.ศ.
2552 - 2554 ประเทศไทยต้องจ่ายเงินอุดหนุนปีละ 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยประมาณ
ไซเตสมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ในธรรมชาติ โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่า และพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือมีการคุกคาม ทําให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ อันเป็นผลกระทบ
จากการค้าระหว่างประเทศ การอนุรักษ์กระทําโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าเหล่านั้นทั้งสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีชีวิต ตลอดจนซากและผลิตภัณฑ์

-31.2 โครงสร้างของไซเตส (CITES)
โครงสร้างที่สําคัญของไซเตส ได้แก่
1.2.1 การประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส หรือ CITES CoP เป็นการประชุมของประเทศภาคีอนุสัญญา
CITES เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา CITES ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การกําหนดกฎเกณฑ์และงบประมาณ การแก้ไขปรับปรุงบัญชีชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่า การพิจารณาความก้าวหน้าการดําเนินงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในบัญชี การทบทวนและกําหนด
มติที่ประชุมเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา เป็นต้น การประชุมจะจัดขึ้น
ทุก ๆ 3 ปี มีช่วงระยะเวลาการประชุม 2 สัปดาห์ โดยมีภาคีใดภาคีหนึ่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 13 มาแล้ว เมื่อปี
พ.ศ. 2547 ณ กรุงเทพมหานคร และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 16 ในระหว่าง
วันที่ 2-14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
1.2.2 สํานักเลขาธิการไซเตส (CITES Secretariat) ผู้บริหารสูงสุด คือ เลขาธิการ
(Secretary General) ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการบริหารของ UNEP ในสํานักนี้จะมีบุคลากรประจํา ทํา
หน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม หน้าที่ของสํานักเลขาธิการ CITES มีดังนี้
- จัดประชุมภาคีอนุสัญญา และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการประชุม
- ทําหน้าที่ตามมาตรา 15 และ 16 แห่งอนุสัญญาฯ CITES ว่าด้วยการแก้ไขบัญชีรายชื่อ
สัตว์และพืช ในบัญชีหมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I, II, III)
- ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ภาคีไซเตส
- ตรวจสอบรายงานประจําปีของภาคีไซเตส
- กระตุ้นภาคีไซเตสให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ CITES
- จัดพิมพ์รายชื่อชนิดพันธุ์ใน Appendix I, II และ III แจกจ่ายแก่สมาชิกพร้อมด้วย
คําแนะนําอันเป็นประโยชน์ต่อการจําแนกชนิดพันธุ์นั้น ๆ
- จัดทํารายงานผลงานประจําปีของสํานักเลขาธิการ CITES เสนอสมาชิก
- ให้คําแนะนําแก่สมาชิกในการปฏิบัติตามระเบียบอนุสัญญาฯ CITES
1.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Standing Committee) ทําหน้าที่ดังนี้
- ให้คําแนะนําแก่สํานักเลขาธิการไซเตส ในการบริหารงานตามอนุสัญญาฯ
- ประสานงานในการเตรียมจัดประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ระหว่างสํานักเลขาธิการไซเตส
และประเทศเจ้าภาพ
- เป็นคณะกรรมการควบคุมกฎ ระเบียบวาระการประชุมภาคีไซเตส
- รับรองงบประมาณประจําปีของสํานักเลขาธิการไซเตส

-4- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ
มีองค์ประกอบหลักของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ผู้แทนจาก 6 ภูมิภาคหลักของ CITES
ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อมริกากลาง อมริกาใต้ แคริบเบียน และโอเชียเนีย โดย
จํานวนผู้แทนเป็นสัดส่วนกับภาคีอนุสัญญาในภูมิภาคนั้น ๆ และมีผู้แทนจากประเทศต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบ
ด้วย ได้แก่ ประเทศผู้สนับสนุน (Depositary Government) ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์, ประเทศเจ้าภาพ
การประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ผ่านมาและครั้งต่อไป โดยผู้แทนจาก 3 ประเทศดังกล่าวนี้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
ยกเว้นกรณีผู้แทน 6 ภูมิภาคมีเสียงเท่ากัน Depositary Government จึงจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
สมาชิกภาพของผู้แทนจะมีการพิจารณาในทุกสมัยการประชุมภาคีอนุสัญญา
1.2.4 คณะกรรมการด้านสัตว์ (Animals Committee) เป็นกรรมการด้านวิชาการในส่วน
ของสัตว์ป่า ทําหน้าที่ตรวจตราควบคุม ปริมาณการค้าสัตว์ป่า พิจารณาการปรับเลื่อน เพิ่ม ถอดถอน
บัญชีสัตว์ป่า ตรวจสอบภาวะใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นต้น ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 ภูมิภาคหลัก
1.2.5 คณะกรรมการด้านพืช (Plants Committee) มีหน้าที่ทํานองเดียวกันกับคณะกรรมาธิการ
ด้านสัตว์ แต่เป็นด้านพืช ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 ภูมิภาคหลักเช่นกัน
คณะกรรมการด้านพืช และด้านสัตว์ อาจเรียกโดยรวมว่าคณะกรรมการวิชาการ
โครงสร้างของไซเตส (CITES)

การประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการด้านสัตว์
คณะกรรมการด้านพืช

สํานักเลขาธิการ
UNEP
FAO/IGO/NGO
และภาคเอกชน

-51.3 หน้าที่ของภาคีไซเตส
ภาคีอนุสัญญาไซเตสจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่อนุสัญญาไซเตสกําหนด ซึ่งมี
หลักการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสทั้ง 25 มาตรา ตลอดจนองค์ประชุมและมติข้อตัดสินใจต่าง ๆ
อันเป็นผลจากที่ประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ซึ่งประเด็นที่สําคัญ ได้แก่
1.3.1 สมาชิกต้องมีมาตรการในการบังคับใช้อนุสัญญาฯ CITES มิให้มีการค้าสัตว์ป่า พืชป่า ที่
ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของอนุสัญญา โดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้า ผู้ครอบครอง ริบของกลาง และส่งของ
กลางกลับแหล่งกําเนิดในกรณีที่ทราบถิ่นกําเนิดที่แท้จริง
1.3.2 ต้องตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า พืชป่าระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า
พืชป่า และการขนส่งที่ปลอดภัยตามระเบียบอนุสัญญา CITES
1.3.3 ต้องส่งรายงานประจําปี (Annual Report) เกี่ยวกับสถิติการค้าสัตว์ป่า พืชป่าของ
ประเทศตนเองแก่สํานักเลขาธิการ CITES และรายงานประจําสองปี (Biennial Report) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบังคับใช้อนุสัญญาไซเตส
1.4 ระบบการควบคุมของไซเตส
Trade หรือ ค้า มีนิยามตามบทบัญญัติอนุสัญญาไซเตสไว้ว่า “ส่งออก (Export) ส่งกลับออกไป
(Re-export) นําเข้า (Import) และ นําเข้าจากทะเล (Introduction from the sea)” ซึ่งแตกต่างจาก
นิยามคําว่าการค้าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่นิยามไว้ว่า “ซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน จําหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึง
มีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย”
การค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศจะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit)
และหนังสือรับรอง (Certificate) ซึ่งหมายถึงว่า สัตว์ป่าและพืชป่าที่ CITES ควบคุมจะต้องมีใบอนุญาต
และหนังสือรับรองเพื่อกํากับการค้าดังกล่าว
ชนิดพันธุ์ของสัตว์และพืชป่าที่ CITES ควบคุมจะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I,
II, III) ของอนุสัญญาฯ โดยได้กําหนดหลักการไว้ว่า
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บัญชี 1 (Appendix I) เป็นชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ที่มีหรือ
อาจจะมีผลกระทบจากการค้า การค้าซึ่งชนิดพันธุ์เหล่านี้ต้องเป็นไปโดยความเข้มงวดและโดยไม่มีวัตถุประสงค์
เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ และจะอนุญาตโดยมีข้อกําหนดเฉพาะ
เช่น กรณีการศึกษาวิจัย การเพาะพันธุ์ เป็นต้น การค้าชนิดพันธุ์ในบัญชี 1 จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ประเทศผู้นําเข้าเสียก่อน ประเทศผู้ส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ตัวอย่างชนิดสัตว์ป่าในบัญชี 1
เช่น ลิงอุรังอุตัง ช้างเอเชีย เสือโคร่ง นกแก้วมาคอว์ไฮยาซินท์ จระเข้น้ําจืด จระเข้น้ําเค็ม เต่ามะเฟือง
ปลายี่สกไทย เป็นต้น
สัตว์ป่าในอนุสัญญา CITES ที่ใกล้สูญพันธุ์ : บัญชีที่ 2

บัญชี 2 (Appendix II) เป็นชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพไม่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ แต่หาก
ไม่มีการควบคุมการค้าอาจทําให้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์เหมือนบัญชี 1 ได้ การค้าจึงสามารถดําเนินการได้
โดยมีระบบการควบคุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจนส่งกระทบต่อการอยู่รอด
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กับชนิดพันธุ์ที่มีการค้าด้วยเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการค้า การค้าชนิดพันธุ์ในบัญชี 2 ประเทศ
ผู้ส่งออกจะต้องออกใบอนุญาตส่งออกเพื่อเป็นการรับรองว่าการส่งออกนั้นไม่กระทบต่อการดํารงอยู่ของ
ชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ ตัวอย่างชนิดสัตว์ป่าในบัญชี 2 เช่น ลิ่น อีเห็นลายพาด สมเสร็จบราซิล นกปรอด
แม่ทะ นกแก้วโม่ง เต่านา งูเหลือม เป็นต้น
บัญชี 3 (Appendix III) เป็นชนิดพันธุ์ที่รับได้ความคุ้มครองตามกฎหมายโดยภาคีใด
ภาคีหนึ่งอยู่แล้ว และต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืน หรือ
การใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมาย จึงร้องขอให้ภาคีอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการควบคุมการค้าด้วย
ตัวอย่างชนิดสัตว์ป่าในบัญชี 3 เช่น ควายป่า (เนปาล) นกกระทาดงปักษ์ใต้ (มาเลเซีย) เต่าอัลลิเกเตอร์
(สหรัฐอเมริกา) หอยเป๋าฮื้อแอฟริกาใต้ (แอฟริกาใต้) เป็นต้น

2. การดําเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับไซเตส
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไซเตสของประเทศไทยมี 3 หน่วยงานหลัก
ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีภารกิจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลชนิดพันธุ์ต่างๆ อยู่แต่เดิมแล้ว ตามผังข้างล่างนี้

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
พ.ศ. 2518 บังคับใช้ในขณะที่เข้าให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อปี พ.ศ. 2526 แต่เนื่องจาก
บทบัญญัติของกฎหมายมิได้ครอบคลุมตามที่อนุสัญญาไซเตสกําหนด ประเทศไทยจึงถูกระงับการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าในบัญชีอนุสัญญาไซเตส จากประเทศภาคีอนุสัญญาฯ CITES ตั้งแต่เดือนเมษายน 2534
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พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ CITES ควบคุม
และดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ให้ครอบคลุมและรองรับการบังคับใช้อนุสัญญา
ไซเตส โดยตราพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535
(ฉบับที่ 2) ประเทศไทยได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับสํานักเลขาธิการ CITES ถึงความพยายามและความตั้งใจจริง
ของประเทศไทยในการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ CITES เป็นผลให้สํานักเลขาธิการ CITES ประกาศยกเลิก
ระงับการค้ากับประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2535
การดําเนินงานตามพันธกรณีตามอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทยในปัจุบัน ใช้กฎหมายหลัก 2 ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่รองรับในส่วนของสัตว์ป่า
และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)
ที่รองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืช ทั้งนี้ ยังอาศัยกฎหมายอื่น ๆ ของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า
และส่งออก เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้อนุสัญญา CITES อีกด้วย
จุดนําเข้า-ส่งออก รวม 62 จุด
สํานักงานศุลกากร จํานวน 6 สํานักฯ
1. สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2. สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
3. สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
4. สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ (ท่าเอกชน ๑๑ ท่า)
5. สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6. สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านศุลกากรจํานวน 46 ด่าน
• สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
• สํานักงานศุลกากรภาคที่ 2
• สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
• สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4

จํานวน 11 ด่านฯ
จํานวน 9 ด่านฯ
จํานวน 9 ด่านฯ
จํานวน 17 ด่านฯ

ที่มา : กรมศุลกากร ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สํานักสืบสวนและ
ปราบปราม
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3. สรุปประเด็นการประชุม “ไซเตส” ที่สําคัญในการประชุม
คราวที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั
3.1 ประเด็นสําคัญในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 13 (CITES coP # 13)
รายงานผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES CoP 13) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุม โดยผลการประชุมในส่วนข้อเสนอของประเทศไทย สรุปดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนโลมาอิระวดี (Orcaella brevirostris) จากบัญชี 2 (ยังคงอนุรักษ์
บางส่วน แต่อนุญาตให้ซื้อ/ขายได้ โดยมีการควบคุม) ของอนุสัญญาเป็นบัญชีที่ 1 (ห้ามซื้อขายให้อนุรักษ์
และใช้ศึกษาทางวิชาการได้)
2. ให้ถอดหยก (Euphorbia lacteal) ในบัญชีที่ 2 ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม ออกจากบัญชี
อนุสัญญา
3. ให้ถอดโป๊ยเซียน (Euphorbia milii) ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมออกจากบัญชีอนุสัญญา
4. ให้กล้วยไม้ลูกผสม 4 สกุล คือ สกุลแวนด้า สกุลฟาแลนนอปซิส สกุลเดนโดรเบียม และสกุล
ซิมบิเดียม ยกออกจากบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ
5. ให้เลื่อนกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย (Vanda crerulea) จากบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ 2
นอกจากนี้ การประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า
หลายชนิด เช่น เต่านา ตะพาบน้ํา จระเข้แม่น้ําไนล์ ช้างแอฟริกา ฯลฯ ซึ่งบางชนิดมีผลกระทบกับการอนุรักษ์
และการค้าชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีอยู่ในประเทศไทย สําหรับการดําเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ที่ประกาศไว้ในการเปิดประชุม CITES CoP 13 ได้แก่ การแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน
(ASEAN Statement) ในระหว่างการประชุม CITES CoP 13 เพื่อแสดงเจตจํานงร่วมกันในความร่วมมือ
ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การติดตามตรวจสอบการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยสําคัญของเครือข่าย เป็นต้น การจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน และการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 14 (CITES Cop 14) จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ และเพื่อสร้างเครือข่ายการบังคับใช้
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรี
อาเซียน (ASEAN Statement on CITES)
3.2 ประเด็นสําคัญในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 14 (CITES coP # 14)
การประชุมภาคีอนุสัญญาฯ CITES CoP14 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-15 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีภาคีเข้าร่วมประชุมกว่า 150 ประเทศ ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญา
CITES ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอนุสัญญา CITES ได้แก่ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร
ทั้งนี้ โดยมีนายสุวัช สิงหพันธุ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะ
มติที่ประชุมและข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในส่วนของสัตว์ป่าที่สําคัญ
1. การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ ที่ประชุม CITES CoP14 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการควบคุมการค้างาช้าง ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากแผนปฏิบัติการเดิมที่เน้นประเทศในทวีปแอฟริกา
ที่เป็นถิ่นแพร่กระจายของช้างแอฟริกา ให้ครอบคลุมถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง
ภายในประเทศ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นประเทศถิ่นแพร่กระจายของช้าง หากภาคีไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กําหนดจะเป็นผลให้ถูกระงับการค้าได้ โดยประเทศไทยมีรายชื่อในลําดับต้นที่ต้องดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เนื่องจากเป็นประเทศหนึ่งที่มีการค้างาช้างภายในประเทศ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนี้ และต้องกําหนดมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศที่เข้มงวด
และมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
2. กฎหมายเพื่อการบังคับใช้อนุสัญญา CITES สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ได้มีการ
จับกุมผ้าชาทูธในประเทศไทย ผ้าชาทูธเป็นชื่อเรียกผ้าขนสัตว์ที่ทําจากขนของแอนทิโลปทิเบต หรือ ชิรู
(Pantholops hodgsonii) ซึ่งเป็นสัตว์ในบัญชี 1 ของอนุสัญญา CITES คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ในชั้นศาล ที่เกี่ยวเนื่องถึงความครอบคลุมของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามความในมาตรา 23 และ 24 ซึ่งเป็นการกําหนดชนิดสัตว์ในบัญชีอนุสัญญา CITES
ให้เป็นชนิดสัตว์ป่าที่ควบคุมการนําเข้าและส่งออก โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายหลักในการ
บังคับใช้อนุสัญญา CITES ในส่วนของสัตว์ป่า และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ตามโครงการกฎหมาย
ระดับชาติเพื่อการบังคับใช้อนุสัญญา CITES ที่จัดว่าครอบคลุมการบังคับใช้อนุสัญญา CITES อย่างครบถ้วน
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ผลให้กฎหมายของไทยถูกลดลําดับลงมาอยู่ในกลุ่มที่ 2 และต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3.3 ประเด็นสําคัญในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 15 (CITES coP # 15)
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Conference
of the Parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 15 (CoP 15) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 25 มีนาคม 2553
ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ โดยมี นายภิมุข สิมะโรจน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสําคัญของ
การประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบบทบาทการเป็นผู้นําของประเทศไทยในการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 (The 1st Asia Ministerial
Conference on Tiger Conservation : The 1st AMC) ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2553 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลจากการประชุมได้บรรลุข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์
เสือโคร่ง (Hua Hin Declaration) และรับทราบถึงมาตรการของประเทศไทยในการควบคุมการค้างาช้าง
ภายในประเทศและการรณรงค์หยุดการลักลอบนํางาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างออกนอกประเทศ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเพิ่มมาตรการในการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์อื่น ๆ ในกลุ่ม Asian
Big Cat โดยเพิ่มมาตรการการรายงานการค้าเสือ และควบคุมการเพาะพันธุ์เสือในปริมาณที่เหมาะสม
ต่อการอนุรักษ์เสือในธรรมชาติเท่านั้น
3. ที่ประชุมลงมติไม่รับข้อเสนอของประเทศแทนซาเนียและแซมเบียในการขอลดบัญชีช้างแอฟริกา
จากบัญชี 1 ลงมาเป็นบัญชี 2 เพื่อสามารถค้าช้างและงาช้างระหว่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย
4. ที่ประชุมลงมติไม่รับข้อเสนอในการขอขึ้นบัญชี Blue Fin Tuna ในบัญชี 1 ตามที่กลุ่มประเทศ
ยุโรปและอเมริกาสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่ามีประชากรลดลงอย่างรวดเร็วและใกล้สูญพันธุ์
5. ที่ประชุมลงมติไม่รับข้อเสนอในการขอขึ้นทะเบียนปลาฉลาม จํานวน 4 ชนิด ได้แก่ ฉลาม
หัวค้อนหยัก (Sphyrna lewini) ฉลามหัวค้อนยักษ์ (Sphyrna mokarran) ฉลามหัวค้อนดํา (Sphyrna
zygaena) และฉลามครีบด่าง (Carcharhinus longimanus) ในบัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตส
6. ที่ประชุมมีมติไม่รับการขอขึ้นทะเบียนสัตว์บัญชี 1 ที่ได้จากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์
(นกกระตั้วและนกแก้วมาคอว์)
7. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขแนวทางการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสัตว์บัญชี 1 ที่ได้จากการ
เพาะพันธุ์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ตามที่เลขาธิการ CITES เสนอ
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พืชตระกูล Cactaceae และ Orchidaceae ที่มีอยู่เดิมว่าสามารถควบคุมการค้าชนิดพันธุ์พืชตาม
รู ป แบบที่ มี ใ นตลาดได้ ห รื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาการค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป ที่ มี ส่ ว นผสมของ Cibotium
barometz, Cistanche deserticola, Dionea muscipula และ Euphorbia spp. ซึ่งผลการประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขคํ า อธิ บ ายแนบท้ า ยโดยยกเว้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป ที่ มี ส่ ว นผสมของ Euphobia
antisyphylitica (Candellilar wax) ออกจากการควบคุมของอนุสัญญา
9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CoP 16 ซึ่งกําหนด
จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2556
3.4 ประเด็นสําคัญในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 16 (CITES coP # 16)
ผลการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63
และ 64 วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สรุปสาระสําคัญของคํากล่าวเปิดงาน
1) ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนต่อที่ประชุมในความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญ
ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
2) เน้นย้ํากลุ่มประเทศภาคีสมาชิกขอให้ความร่วมมือทุกรูปแบบ เพื่อให้แผนงานอนุรักษ์สัตว์ป่า
และพืชป่ามีการพัฒนาและประสบผลสําเร็จ
3) ประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศ โดยประเทศไทย
จะดําเนินการ
- เพิ่มมาตรการป้องกันการนํางาช้างแอฟริกันเข้าประเทศไทย
- ควบคุมการค้างาช้างบ้านให้เป็นระบบ
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้ภาคีสมาชิกเห็นความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหา
การลักลอบค้างาช้างอย่างจริงจัง
3.4.1 วัตถุประสงค์และลักษณะของการประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาครั้งที่ 63 เป็นการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาคัดกรองเรื่องก่อนเข้าที่ประชุม CoP และพิจารณาเรื่องที่สําคัญ ๆ โดยมี
ประเด็นที่สําคัญของประเทศไทย ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการควบคุมการค้างาช้างของแต่ละประเทศ
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ครั้งที่ 64 อีกครั้งหนึ่ง
(2) การประชุม CITES CoP16 เป็นการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ (CITES) เพื่อให้ประเทศภาคี
อนุสัญญา CITES พิจารณาวาระต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสิ้น 79 วาระ โดยการประชุมแบ่งการประชุมออกเป็น 3
การประชุม ได้แก่
2.1) การประชุมแบบองค์รวม (Plenary meeting) เป็นการประชุมในวาระที่เป็นเรื่อง
ระเบียบวาระการประชุม การคัดเลือกประธานการประชุมรวม ประธานคณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2
และการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2 เพื่อให้ที่ประชุมให้การรับรองผลการประชุมนั้น
ประธานประชุมรวม คือ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และรองประธานประชุมรวม คือ นายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.2) การประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 (Committee I Meeting) มี Ms. Carolina Caceres
ประเทศแคนาดา เป็นประธาน เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการทางด้านการค้า
และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอเพื่อปรับลดบัญชีหมายเลข 1 และ 2
2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 (Committee II Meeting) มี Mr. Robert Gabe
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธาน เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการ
อนุวัติอนุสัญญาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ การออกใบอนุญาตเพื่อควบคุม
การค้า การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ
(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 64 เป็นการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารอนุสัญญาฯ เพื่อสรุปผลการประชุม CITES CoP16 การแนะนําคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ
ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ และพิจารณาเรื่องที่สําคัญ ๆ โดยมีประเด็นที่สําคัญของประเทศไทย ได้แก่
การพิจารณารายงานผลการควบคุมการค้างาช้างของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมกําหนดให้
8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนย่า จัดทํา
แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศให้แล้วเสร็จ และส่งให้สํานักเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญา
3.4.2 ผลการประชุมเกี่ยวกับการปรับลดบัญชีอนุสัญญา (คณะกรรมการชุดที่ 1)
ที่ประชุมได้พิจาณาข้อเสนอปรับลดบัญชีอนุสัญญาทั้งสิ้น 71 ข้อเสนอ แบ่งเป็นข้อเสนอด้าน
สัตว์ป่าทั้งสิ้น 49 ข้อเสนอ และข้อเสนอทางด้านพืชป่า 22 ข้อเสนอ โดยมีข้อเสนอของประเทศไทย ดังนี้

-14(1) ขอปรับลดบัญชีจระเข้น้ําจืด (Crocodylus siamensis) ของประเทศไทยจากบัญชี 1 เป็น
บัญชี 2 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม เกิน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียง จึงทําให้ยังคงอยู่ในบัญชี
หมายเลข 1
(2) ขอปรับลดบัญชีจระเข้น้ําเค็ม (Crocodylus porosus) ของประเทศไทยจากบัญชี 1 เป็น
บัญชี 2 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม เกิน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียง จึงทําให้ยังคงอยู่ในบัญชี
หมายเลข 1
(3) ข้อเสนอให้บรรจุไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) อยู่ในบัญชี 2 ได้รับความเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
3.4.3 ผลการประชุมเกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญา (คณะกรรมการชุดที่ 2)
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องระเบียบ การบริหาร การบังคับใช้กฎหมายและการอนุวัติอนุสัญญาทั้งสิ้น
48 วาระ โดยมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่
(1) การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ โดยที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) การตรวจยึดจับกุมคดีลักลอบนําเข้าส่งออกงาช้าง
ที่ประชุมเห็นชอบให้สํานักเลขาธิการหามาตรการในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระยะยาวระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
ที่ประชุมขอให้ประเทศซึ่งตรวจยึดงาช้างแต่ละครั้งที่มีปริมาณมากกว่า 500 กิโลกรัม
ทําการเก็บตัวอย่างงาช้างดังกล่าวเพื่อทําการวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของงาช้างดังกล่าวภายใน 90 วัน
และภายใต้งบประมาณที่มีขอให้ทําการวิเคราะห์คดีตรวจยึดงาช้างมากกว่า 500 กิโลกรัม ที่เกิดขึ้น
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาด้วย
สถิติการจับกุมนําเข้าและส่งออกงาช้าง โดยกรมศุลกากร
ปีงบประมาณ จํานวนราย
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

3
6
3
4
2
18

ปริมาณ

น้ําหนัก (ก.ก.)

20 กิ่ง 797 ท่อน 16 ชิ้น
568 กิ่ง 99 ชิ้น
433 กิ่ง 55 ท่อน
25 กิ่ง 202 ท่อน
11 กิ่ง 22 ท่อน
1,057 กิ่ง 1,076 ท่อน 115 ชิ้น

1,882.10
3,883.63
3,385.90
520.42
160.84
9,842.47

มูลค่า (บาท)
68,829,872
317,404,217
217,739,443
33,764,992
9,126,000
646,864,524

ที่มา : กรมศุลกากร ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สํานักสืบสวนและปราบปราม

-151.2) การแก้ไขมติที่ประชุม 10.10 (Rev.CoP15) ว่าด้วยการค้าช้างและซากต่าง ๆ
ของช้าง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการค้าช้างและซากต่าง ๆ ของช้าง โดยมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้
ที่ ประชุ มยอมรั บว่ าการลั กลอบค้ าช้ างและซากต่ าง ๆ ของช้ างเป็ นปั ญหาในระดั บ
นานาชาติซึ่งประเทศถิ่นกําเนิด ประเทศที่นําผ่านและประเทศผู้บริโภคจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
และร่วมมือกัน
นอกเหนือจากที่จะต้องดําเนินการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศแล้ว ประเทศ
ที่มีอุตสาหกรรมแกะสลักงาช้างจะต้องทําการสํารวจปริมาณงาช้างที่ภาครัฐถือครองอยู่ รายงานข้อมูล
ดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการทราบภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และหากมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากปีก่อนหน้าให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวด้วย รวมไปถึงให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับในการควบคุมการค้างาช้าง และการลดปริมาณอุปสงค์
อุปทานในตลาดการค้างาช้างด้วย
1.3) การจัดทําแผนปฏิบัติงานงาช้างแห่งชาติ
ที่ประชุมให้ประเทศไทย รวมทั้งอีก 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, เคนยา,
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อูกันดา, แทนซาเนีย และเวียดนาม จัดส่งแผนปฏิบัติงานงาช้างแห่งชาติ เพื่อลดการค้า
งาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยมีกรอบระยะเวลาและกิจกรรมที่สามารถชี้วัดได้ และนําเสนอให้กับสํานักเลขาธิการ
ดังนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้างาช้างให้ดําเนินการ
เพื่อมิให้เกิดกรณีที่จะเป็นการทําให้เกิดการระงับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา CITES โดยรวม
ของประเทศ ดังนี้
- ลงทะเบียนผู้ประกอบการค้างาช้างและจัดทําบัญชีงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ตามที่ราชการกําหนด
- ไม่ซื้องาช้างที่ไม่มีที่มาแน่ชัด หรืองาช้างที่อาจเป็นงาช้างแอฟริกามาใช้ในการทํา
ผลิตภัณฑ์
- ไม่ขายงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างให้กับชาวต่างชาติ หรือคนไทยเพื่อจะนํา
ออกนอกประเทศ
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สารวัตรบัญชี และสารวัตรใหญ่บัญชีในการสํารวจ
ปริมาณงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างที่มีอยู่ในครอบครอง
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ตัวอย่างคดีการลักลอบนําเข้างาช้าง (CASE STUDY)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดการขนส่ง
เที่ยวบิน : TG 416
วันที่
: 23 กุมภาพันธ์ 2554
น้ําหนัก : 1,208 กิโลกรัม
ประเทศต้นทางบรรทุก : มาเลเซีย
รายละเอียดการจับกุม
ผลการตรวจพบ : งาช้าง 118 กิ่ง 50 ท่อน
น้ําหนักสุทธิ : 1,026.40 กิโลกรัม

-17-

Route of Flight TG 416/23.02.54
Kenya Airway

Doha
2 Qatar
4

TG416/23.02.54
1

Lagos City
Nigeria

3

Qatar Airway

Kualalumpur
Malaysia

ที่มา : กรมศุลกากร ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สํานักสืบสวนและปราบปราม

-18จับกุมวันที่ 15 ธันวาคม 2555
รายละเอียดการขนส่ง
เที่ยวบิน : ET 608
วันที่
: 15 ธันวาคม 2555
น้ําหนัก : 72 กิโลกรัม
ประเทศต้นทางบรรทุก : เอธิโอเปีย
รายละเอียดการจับกุม
ผลการตรวจพบ : งาช้าง 11 ท่อน
น้ําหนักสุทธิ : 50 กิโลกรัม

(2) การอนุรักษ์เสือ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อตัดสินใจเกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมวใหญ่
(Asian big cats) โดยเห็นชอบให้ประเทศถิ่นกําเนิดทุกประเทศ จัดทํารายงานผลการจับกุมการลักลอบฆ่า
และค้าสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ของเอเชีย นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 65 (ก.ค. 2557)
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าวกับสํานักเลขาธิการเพื่อทําการวิเคราะห์ และจัดทํารายงานหน่วยงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและประเทศถิ่นกําเนิดต่อไป
(3) ไม้กฤษณา ได้รับความเห็นชอบในการปรับคํานิยามในเรื่องการขยายพันธุ์เทียมที่จําเพาะสําหรับ
ไม้กฤษณา ซึ่งคํานิยามที่กําหนดใหม่นี้ทําให้ผู้ปลูกกฤษณาในประเทศไทยสามารถส่งออกไม้กฤษณาจาก
สวนป่าไปยังประเทศต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
3.4.4 ผลการประชุมแบบองค์รวม (Plenary Meeting)
(1) ที่ประชุมได้รับรองผลการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2
(2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับประเทศไทยในการกําหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ
วันที่อนุสัญญา CITES ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2516 เป็นวันสัตว์ป่าโลก

-19(3) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งที่ 17 ในปี
พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการขอเป็นเจ้าภาพดังกล่าว
(4) สํานักเลขาธิการไซเตสและภาคีสมาชิกได้กล่าวชื่นชมผลสําเร็จของการจัดประชุมครั้งนี้ และ
ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
3.4.5 การประชุมและกิจกรรมคู่ขนานที่สําคัญ (Side Event)
(1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบอนุสัญญา CITES และเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบ
อนุสัญญา CITES ในวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้เห็นชอบร่วมกัน
ในความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายภูมิภาคอาเซียนในเรื่องการป้องกัน
การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายหรือ ASEAN-WEN รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
(2) การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งระดับโลกปี พ.ศ. 2556 - 2557 ในวันที่
10 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 13 ประเทศ ที่มีเสือโคร่ง
ในธรรมชาติร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของการประชุมรัฐมนตรีด้านการอนุรักษ์
เสือโคร่งครั้งที่ 2 ที่ประเทศภูฏาน ซึ่งที่ประชุมได้กล่าวชมเชยการดําเนินการของประเทศไทยและขอให้
ประเทศไทยช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการลาดตระเวนและการ
ศึกษาวิจัย
(3) กิจกรรมวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2556 มีการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับช้าง เรื่อง Return
to the forest ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อสนอง
พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ช้างไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ IUCN

4. มาตรการที่ต้องดําเนินการต่อไป
มาตรการที่ต้องดําเนินการต่อไป อย่างน้อย 5 ประการ ที่สมควรดําเนินการ ได้แก่
4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการค้างาช้างเสนอต่อสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ
4.2 จัดทําประกาศกระทรวงกําหนดชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
แก้ไขจากการประชุม CITES CoP16 ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-204.3 จัดทํารายงานเรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ให้กับสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
4.4 ต้องจัดส่งคู่มือการจําแนกชนิดไม้พะยูงให้สํานักเลขาธิการฯ เพื่อเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิก
อื่น ๆ นําไปใช้เป็นคู่มือในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกไม้พะยูงต่อไป
4.5 ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกกฤษณาเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และมีการส่งออกกฤษณาใน
หลากหลายรูปแบบต้องดําเนินการจัดทําคู่มือกฤษณาและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งคําจํากัดความของกฤษณา
และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ประเทศไทยได้ดําเนินการในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเริ่มจากการที่ประเทศไทย
มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ. 119 แต่กฎหมาย
ฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อรักษาช้างป่าอย่างเดียว ในสมัยนั้นการล่าสัตว์ของชาวชนบทถือเป็นเรื่องปกติ คนเมือง
การล่าสัตว์เพื่อเอาเขา หรือหนัง ถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ได้ออกพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เนื่องจาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ทันสมัยขึ้น
สามารถเข้าไปในเขตทุรกันดารได้ง่าย การล่าจึงมีมากขึ้น อีกทั้งยังมีการขยายพื้นที่การเกษตร บุกรุก
แผ้วถางป่าซึ่งทําให้สัตว์ป่าลดจํานวนลงรวดเร็ว และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป จนถึง พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า เนื่องจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 บังคับใช้
เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ส่งผลให้มาตรการที่มีอยู่ ไม่สามารถทําให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการที่ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างอนุสัญญาไซเตส
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 และได้ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ นี้ ในปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นภาคีลําดับที่ 78 ด้วยเหตุผลที่ว่าอนุสัญญาไซเตส จะเอื้ออํานวยให้ประเทศไทย
สามารถควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่กําลังจะสูญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้
การค้าระหว่างประเทศได้รับความสะดวกมากขึ้น และความร่วมมือจากประเทศภาคีมีความจําเป็นในการ
ควบคุมการส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าจากประเทศไทย อีกทั้งเพื่อความร่วมมือกับประเทศภาคีอื่น ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่ามิให้สูญพันธุ์ จนกระทั่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2547 และล่าสุด ครั้งที่ 16 (The 16th meeting of the Conference of Parties to CITES :
CITES CoP16) วันที่ 3-14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-215.2 ข้อเสนอแนะ
สัตว์ป่าและพืชป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีวิธีการป้องกัน
และแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชลดจํานวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดังนี้
1. กําหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้มีมากเพียงพอ
2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
อย่างจริงจัง
3. การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะปัจจุบัน
สัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจํานวนลงอย่างมากทําให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
4. การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะทําให้ป่าไม้ถูกทําลายแล้วยังเป็นการทําลายแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย
5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตเหมือนกับ
มนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งมักไม่มีชีวิตรอด
6. การเพาะพันธุ์เพิ่มสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กําลังจะสูญพันธุ์หรือมีจํานวนน้อยลง
เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น

ควรมีการ

7. การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่า
มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น เช่น จัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า การจัดตั้งก็อาศัยกฎหมาย
สําหรับการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย มีโอกาสขยายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นและสัตว์ป่าบางส่วนจะกระจายจํานวนไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง การจัดตั้งเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า นอกจากจะจัดตั้งเพื่อคุ้มครองสัตว์โดยทั่วไปแล้วบางส่วนยังจัดขึ้นเป็นพิเศษ คือ คุ้มครอง
ป้องกันมิให้สัตว์ป่าที่หาได้ยากบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปภายในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ก็จัดให้มีการควบคุม
ป้องกัน การปรับปรุงแหล่งอาหารของสัตว์ เป็นต้น
8. เน้นหนักให้ทุกคนมีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ปรากฏในมาตรา 73
ในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ทั้งมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิชุมชน ในมาตรา 66 และมาตรา 67 ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ในการที่จะให้สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในขณะเดียวกันด้วย
********************************
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