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ACB	 ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ		
(ASEAN	Centre	for	Biodiversity)

ACET	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์อาชญากรรม
การค้าสัตว์ป่า	(Analytic	Centre	of	Excellence	on	
Trafficking)

AEG	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการ
ค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า	
(ASEAN	Expert	Group	on	CITES)

AML	 หน่วยงานป้องกันการฟอกเงิน	(Anti-Money	
Laundering)

AMLO	 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
(Thailand	Anti-Money	Laundering	Office)

ASEAN	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association	of	Southeast	Asian	Nations)

CCTV	 โทรทัศน์วงจรปิด	(Closed-Circuit	Television)

CITES	 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	(Convention	on	
International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	
Flora	and	Fauna)

CTOC	 การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ	(Counter	
Transnational	Organized	Crime)

CWT	 การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(Counter	Wildlife	
Trafficking)

DEA	 สำานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ	(US	Drugs	
Enforcement	Administration)

DETECT	 การอบรมการสืบสวนอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม	
(Detection	of	Environmental	Crime	Training)		

DNP	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	(Thailand	
Department	of	National	Parks)

ENV	 องค์กรการศึกษาเพื่อธรรมชาติ	–	เวียดนาม	
(Education	for	Nature	–	Vietnam)

FIU	 หน่วยสืบสวนทางการเงิน	(Financial	Investigations	
Unit)

ID	 การจำาแนกชนิด	(Identification)

IDEC	 การประชุมเรื่องกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ	
(International	Drug	Enforcement	Conference)

JJ	 ตลาดนัดสวนจตุจักร	(Jatujak	(Chatuchak)	
Weekend	Market)	

LATF	 หน่วยเฉพาะกิจตามข้อตกลงลูซาก้า	(Lusaka	
Agreement	Taskforce)

ML	 การเรียนรู้ของเครื่อง	(Machine	Learning)

MPS	 กระทรวงพัฒนาสังคม	และความมั่นคงของมนุษย์	
(Ministry	of	Public	Security)

NGO	 องค์กรพัฒนาเอกชน	(Non-Governmental	
Organization)

OSINT	 การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
เปิดทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้	(Open-Source	
Intelligence)

PCU	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน	(Program	Coordination	Unit)

PR	 ประชาสัมพันธ์	(Public	Relations)

PROTECT	 การฝึกอบรมหลักสูตรอนุรักษ์และการบังคับ
ใช้กฎหมายในพื้นที่คุ้มครอง	(Protected-area	
Operational	&	Tactical	Enforcement	Conservation	
Training)

R&D	 งานวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)

RIACM	 การประชุมการสืบสวนและวิเคราะห์คดีระดับภูมิภาค	
(Regional	Investigative	and	Analytical	Case	
Meeting)

SAP	 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Action	
Plan)

SE	 ตะวันออกเฉียงใต้	(South	East)	

SFA	 สำานักงานการป่าไม้แห่งชาติจีน	(China’s	State	
Forestry	Administration)

SIG	 คณะทำางานสืบสวนพิเศษ	(Special	Investigation	
Group)

UNODC	 สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ	(United	National	Office	on	Drugs		
and	Crime)

USAID	 องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา	(US	Agency	for	International	
Development)

USFWS	 สำานักงานป้องปรามการลักลอบค้าสัตว์น้ำาและสัตว์ป่า
ของสหรัฐอเมริกา	(United	States	Fish	and	Wildlife	
Service)

WCO 	 องค์การศุลกากรโลก	(World	Customs	
Organization)

WCS	 สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	(Wildlife	Conservation	
Society)

WEN	 เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ผิดกฎหมาย	(Wildlife	Enforcement	
Network)

WIRE	 ประชุมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรม
สัตว์ป่าระหว่างภูมิภาค	(Wildlife	Inter-Regional	
Enforcement	Meeting)

XTC	 บริษัทไชยสว่างการค้า	(Xaysavang	Trading	
Company)

รายการคำาย่อที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 



3รายงานสรุปผู้บริหาร 

การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงถึง
หลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีทำาลายธรรมชาติและ
ทำาร้ายสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมการทุจริต และบ่อน
ทำาลายธรรมาภิบาลตลอดจนห่วงโซ่อาหาร นอกจาก
นี้ยังทำาให้ความมั่นคงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
มีความอ่อนแอลง ปัญหาความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ของผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าจากภายในภูมิภาคเองและจาก
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนนั้นได้รับการแก้ไข
ไม่เพียงพอจากหน่วยงานภาคความยุติธรรมทางอาญา
ที่เริ่มต้น การริเริ่มกำาหนดมาตรการโต้ตอบแบบองค์
รวมตลอดทั่วทั้งภูมิภาคจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบัน	การบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมสัตว์ป่าใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะออกมาในรูปของการยึดของ
กลางโดยไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำาผิด	มีการ
ตัดสินว่ากระทำาผิดน้อยมาก	อีกทั้งบทลงโทษก็ต่ำา	หรือไม่ก็
ไม่มีบทลงโทษเลย	สรุปก็คือ	การลักลอบกระทำาผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียนยังคงมีจำานวนมากกว่าการต่อต้านการ
ลักลอบกระทำาผิด

ประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถแก้ไขสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ได้
ด้วยการตั้งเป้าหมายหลัก:	ก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และแข็งแกร่ง	พร้อมทั้งเผยแพร่สิ่งจูงใจต่าง	ๆ	ให้แก่หน่วย
งานต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมายทุกหน่วยงาน

เป้าหมายเหล่านี้สามารถทำาให้สำาเร็จได้หากได้ใช้วิธีการใหม่	
ๆ	อย่างเต็มที่	ขั้นตอนที่สำาคัญก็คือการเลิกรับสินบน	ให้หน่วย
งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกับตำารวจ	กรมศุลกากร	องค์กรไซเตส	และกลุ่มอัยการ
ในการต่อต้านและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย	
หน่วยงานเหล่านี้มีความสำาคัญต่อผลสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง	
เนื่องจากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามักจะกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน	เสนอให้สินบน	และหลบเลี่ยงภาษีควบคู่ไปด้วย
อยู่เสมอ	หน่วยงานชุดใหม่นี้มีอำานาจในการยึดทรัพย์ของผู้
กระทำาความผิด	สั่งปิดกิจการ	เปลี่ยนแปลงค่าปรับให้เป็นเงิน
รางวัล	และแบ่งเงินรางวัลให้กับหน่วยงานพันธมิตรและภาค
ประชาสังคมได้จำานวนสูงกว่าของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ชุดดั้งเดิม

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดเราจึงเสนอให้เพิ่มหน่วยงานภาครัฐ

เข้าไปในกลุ่มปฏิบัติการ	เนื่องจากเราจำาต้องสืบหาร่องรอย

ของการค้าสัตว์ป่าและมาตรการตอบโต้ตั้งแต่แรกเริ่ม	เพื่อ

จะตอบคำาถามเหล่านี้ให้ได้	ก)	วิกฤตการของการลักลอบค้า

สัตว์ป่าเริ่มขึ้นมาได้อย่างไร	ข)	มีปัญหาใดบ้างที่ได้มีความ

พยายามในการแก้ไขไปแล้ว	รายงานฉบับนี้นอกจากจะได้

รวบรวมรายละเอียดพัฒนาการและเส้นทางการลักลอบ

และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกันแล้ว	ขณะเดียวกันก็ได้

วิเคราะห์สิ่งที่ทำาแล้วได้ผล	ไม่ได้ผล	และแนวทางที่ภูมิภาค

นี้จะดำาเนินการต่อไปได้	ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความท้าทาย	

โอกาส	และเส้นทางจากนี้ไป

คว�มท้�ท�ย
•	 การทุจริตตามระบบ	เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนร่วมมือกัน

อำานวยความสะดวกให้กับการซื้อขาย

•	 การขาดแรงจูงใจในการปราบปรามการลักลอบค้า

สัตว์ป่า	อาชญากรรมสัตว์ป่าถูกยึดทรัพย์	ขณะที่เจ้า

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร 
ภูมิภาคอาเซียนกำาลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอันร้ายแรงต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติลูซาก้า ประเทศแซมเบีย (กุมภาพันธ์ 
2018) “การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเครือข่ายของเส้น
ทางการค้าที่ใช้สำาหรับการลักลอบค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ยังคงมีความสำาคัญ
สูงสุด” (ภาพถ่ายโดย ฟรีแลนด์)
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หน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รางวัลตอบแทนเพียงเล็กน้อย

•	 การไม่รู้ตัวบทกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ได้ทั้งหมด

•	 การมีทักษะและเทคโนโลยีที่จำากัด	อาชญากรรมสัตว์
ป่าจำานวนมากเกิดขึ้นทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์	แต่
กลับมีผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้านดิจิทัลจำานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	ซึ่งในจำานวนนั้นก็
อาจไม่มีทักษะด้านการสืบสวนด้วยซ้ำา

•	 การขาดซึ่งการแบ่งปันข้อมูล ผู้ครอบครองข้อมูลไม่
แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก	เนื่องจากกลัวข้อมูลรั่วไหล	ไม่ก็กลัว
เสียเครดิต

•	 ตำารวจยังคงเป็นแค่หน่วยงานรอง	หน่วยงานไซเตสยัง
คงเป็นหน่วยงานหลักขององค์กรความร่วมมือในการ
ปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า	ซึ่งมีอำานาจในการ
บังคับใช้กฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้น		

•	 หน่วยงานไซเตส	เป็นหน่วยงานหลักขององค์กรความ
ร่วมมือในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า	ตำารวจ
ยังคงเป็นแค่หน่วยงานรอง	ซึ่งมีอำานาจในการบังคับใช้
กฎหมาย

โอก�ส
•	 ประเทศจีนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญของการลักลอบ

ค้าสัตว์ผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งขณะนี้
ศุลกากรจีนกำาลังร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและ
องค์กรภาคประชาสังคมต่าง	ๆ	เพื่อร่วมกันปราบปราม
การลักลอบค้าสัตว์ป่า

•	 การลักลอบค้าสัตว์ป่าได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากแหล่งกระแสเงินหมุนเวียนและการทุจริต	ธนาคาร
หลาย	ๆ	แห่งในอาเซียนแสดงความสนใจที่จะร่วมขัด
ขวางกระแสเงินหมุนเวียนเหล่านี้ด้วยการติดตามแหล่ง
เงินอย่างรวดเร็ว	เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร	และให้การสนับสนุนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเต็มกำาลัง

•	 เชื่อมโยง/รวบรวมองค์กรและเครือข่ายที่ปราบปราม
การลักลอบค้าสัตว์ป่า	แทนการก่อตั้งองค์กรใหม่	ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดจำานวนครั้งในการประชุม	ในทาง
กลับกันจะเพิ่มผลงานและเห็นผลกระทบที่มากกว่า
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แนวโน้มของธุรกิจค้�สัตว์ป่�ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน: 
อดีต ปัจจุบัน และอน�คต 
ธุรกิจค้าสัตว์ป่าที่หาประโยชน์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในฐานะที่เป็นแหล่งกำาเนิดและเส้นทางการค้าสัตว์
นั้นหยั่งรากลึกอยู่ในระดับภูมิภาค	และนับตั้งแต่ช่วงปี	1980	
เป็นต้นมา	(และในบางกรณี	ก็ก่อนหน้านี้หลายปี)	ธุรกิจเหล่า
นี้ได้สร้างกระบวนการขึ้นไว้อย่างมั่นคงประกอบด้วยผู้ลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่ามืออาชีพ	นักลักลอบมืออาชีพ	นักลงทุน	
และเจ้าหน้าที่ทุจริต	ปัจจุบันการลุกลามอย่างรวดเร็วของการ
ล่าสัตว์ในเอเชียและแอฟริกา	มักจะสืบย้อนกลับไปถึงบริษัท	
บุคคล	และวงศาคณาญาติเดิม	ๆ	ที่ทำาการล่าสัตว์ป่ามานาน
หลายทศวรรษ

ดังนั้น	การทำาความเข้าใจถึงวิวัฒนาการการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ในปัจจุบัน	วิธีการที่ผู้กระทำาผิดดำาเนินการ	และวิธีการปรับตัว
ของผู้กระทำาผิดต่อกฎหมายที่เพิ่มบทลงโทษในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาเพื่อรักษาผลกำาไรของธุรกิจนี้ให้อยู่ในระดับสูง	จึงเป็น
ประโยชน์อย่างมาก			

สาระสำาคัญที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนี้	

•	 ผู้ซื้อจากประเทศจีนเป็นผู้ซื้อที่ครองตลาด

•	 การจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนนำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพ
ของการบังคับใช้กฎหมาย	

•	 การเพิ่มศักยภาพการในบังคับใช้กฎหมายทำาให้ผู้กระทำา
ผิดต้องหาวิธีการที่ยุ่งยากมากขึ้น

•	 การบริการจัดการของขบวนการลักลอบการค้าสัตว์ป่าที่
ซับซ้อนทำาให้ต้องจ่ายเพิ่มค่าต้นทุนที่สูงขึ้น	จากจำานวน
ของสินค้าสัตว์ไม่แปลี่ยนแปลง	ทำาให้ราคาสูงขึ้น	

•	 แม้จะมีการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ	(รวมกฎหมาย
อาชญากรรมข้ามชาติ	กฎหมายฟอกเงิน	การเล่ียงภาษี	
การทุจริต	และอีกมากมาย)	เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย
ก็มักจะยึดติดใช้อยู่แค่เพียงกฎหมายสัตว์ป่าเท่าน้ัน	
นอกจากน้ียังมักไม่ขยายผลคดีจากคดีท่ีจับได้ในตอนแรก
อีกด้วย	ขาดข้อมูล	เช่ือมทางคดีเก่าและ	คดีท่ีเกิดข้ึนใหม่

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการลักลอบค้า
สัตว์ป่าเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบอื่น	ๆ	ซึ่ง
สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้

•	 ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามืออาชีพ	และเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต
บางคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้ออำานวยความสะดวกใน
การค้าซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการค้าอื่น	ๆ	ที่สำาคัญด้วย

•	 นักลงทุนหลายรายมักจะมีข้อมูลของการลงทุนในตลาด
มืดที่หลากหลาย

•	 ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามืออาชีพบางรายเห็นว่าการค้าสัตว์ป่า
ให้ผลกำาไรที่สูง	และมีความเสี่ยงต่ำา	จึงเลือกที่จะมีส่วน
ร่วมในการจัดหาและขายเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งที่มากขึ้น	
ตัวอย่างเช่น	เราจะเห็นหน่วยงานที่ให้ความสะดวกในการ
ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศมีส่วนร่วมโดยตรงมากขึ้น
กับการค้านอแรด1		

ข้อมูลของธุรกิจค้าสัตว์ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน	เป็น
ข้อมูลการค้าท่ีเกิดข้ึนท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศจีน	ซ่ึงบันทึกไว้ต้ังแต่ช่วงปี	1983	จนถึงปัจจุบัน2	แม้ว่า
ช่ือบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงไปบ้าง	แต่หลาย	ๆ	ครอบครัวก็
ยังคงมีความสัมพันธ์กันเช่นเดิม	

สัญญ�ณก�รลักลอบล่�สัตว์ที่เพิ่มขึ้น
อย่�งม�กในประเทศจีนช่วงปี 1980 
ตั้งแต่ทศวรรษที่	1980	เป็นต้นมา	ครอบครัวที่ทำาธุรกิจนี้ทั่ว
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้จัดหาสัตว์ป่าและพืชป่า
ส่งให้กับประเทศจีน	เนื่องจากความต้องการเชิงพาณิชย์และ
เศรษฐกิจที่กำาลังเติบโต	กำาลังซื้อของผู้บริโภคสัตว์ป่าชาวจีน
เพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่	1980	ชนิดสัตว์ที่ทำาเงิน
ได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้น	คือ	งู	เต่า	กบ	โสม	ปลิงทะเล	โดย
ตลาดที่มีขนาดเล็กกว่าหลายแห่งได้เพิ่มชนิดสินค้า	คือ	ดีหมี	
นอแรด	งาช้าง	ตัวลิ่น	และชิ้นส่วนของเสืออีกด้วย	เมื่อธุรกิจ
นี้เปิดตัวขึ้น	ประเทศแรกที่สัตว์ป่าโดนคุกคามคือประเทศ
จีน	ในขณะที่มูลค่าทางพาณิชย์ของชนิดสัตว์ในประเทศจีน
ลดราคาลง	และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งมาก

วิวัฒน�ก�รของก�รลักลอบค้�สัตว์ป่�ใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน
ในหมวดนี้ เป็นการสำารวจปัจจัยที่นำาไปสู่การลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้น
ทางการค้าของประเทศที่สำาคัญ

หมวดที่ 1
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ขึ้น	ฐานของธุรกิจการค้าสัตว์ป่าในประเทศจีนได้ขยายการ
จัดหาสัตว์ป่าไปยังแหล่งภายนอกประเทศที่ความสัมพันธ์
ของภาครัฐ	และ/หรือ	ครอบครัว	มีความแข็งแกร่งที่สุด	อัน
ได้แก่	ประเทศเวียดนาม	ไทย	กัมพูชา	และอินโดนีเซีย	บริษัท
สัญชาติจีนในประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีสายสัมพันธ์กับไต้หวัน	ฮ่องกง	และจีนแผ่นดิน
ใหญ่ก็เคยจัดหาสินค้าให้กับตลาดที่กำาลังเติบโตของจีน	และ
ตลาดภายในประเทศของตนเองด้วย	แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า	

ก�รเติบโตด้�นก�รจัดห�สัตว์ป่� 
ตัวแทนของบริษัทสัญชาติจีนถูกส่งไปยังประเทศแหล่งกำาเนิด
สัตว์ป่าเหล่านี้เพื่อดำาเนินการเรื่องการสั่งซื้อ	และบางธุรกิจก็
ดำาเนินการโดยผ่านวงศาคณาญาติทั้งทางตรงและทางอ้อม	
เช่น	ธุรกิจไทย-จีน	อินโดนีเซีย-จีน	เป็นแหล่งกำาเนิดและ
แหล่งเพาะพันธุ์จระเข้	เสือ	ลิงแสม	และหมี	เพื่อตลาดท้อง

ถิ่นและนักท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	เวียดนาม	
อินโดนีเซีย	กัมพูชาและ
ลาว	รวมถึงตลาดใน
ประเทศจีนด้วย	สัตว์ที่ยังมี
ชีวิตรวมถึงชิ้นส่วนต่าง	ๆ	
ถูกส่งไปยังมณฑลยูนนาน
และมณฑลกวางตุ้งโดย
ทางรถและทางเรือ	จนใน
ที่สุดก็มีการส่งทางอากาศ
ไปยังคุนหมิง	กวางโจว
และฮ่องกง	ในคดีที่รู้จัก
กันเป็นอย่างดี	เจ้าของสวน
เสือเชื้อสายไทย-จีนที่มีชื่อ
เสียงมีส่วนในการค้าเสือ

ในจีนแผ่นดินใหญ่	ตัวแทนจัดหาสัตว์ป่าของจีนได้เริ่มขยาย
ธุรกิจของตนไปยังตะวันออกไกลของประเทศรัสเซีย

ขณะเดียวกัน	เมื่อรัฐบาลมีการผ่อนปรนระเบียบการค้ามาก
ขึ้น	ผู้ค้าส่งในไต้หวันและฮ่องกงจึงกลายเป็นตัวแทนระดับต้น	
ๆ	ของการเป็นผู้นำาเข้าสัตว์ป่าชาวจีน	ผู้ค้าในไทไป	ไทจง	เกา
สง	และฮ่องกงเป็นแหล่งจัดหาสัตว์ป่าให้กับตลาดของตนเอง
และตลาดที่กำาลังเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่	เห็นได้จากนอ
แรดส่วนใหญ่ที่ถูกเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้ยึดได้ในช่วงปลาย
ทศวรรษ	1980	และต้นทศวรรษ	1990	ล้วนมีปลายทางสู่
ประเทศไต้หวันทั้งสิ้น	การสืบสวนที่ไต้หวันในช่วงต้นทศวรรษ	
1990	เผยให้เห็นว่าจำานวนนอแรดที่ลักลอบเข้ามาถูกขายให้
กับตลาดของไต้หวันเป็นส่วนน้อย	ในขณะที่นอแรดจำานวน
มากถูกเก็บไว้ในคลังหรือไม่ก็ขายต่อให้กับผู้ค้าส่งทางตอนใต้

ของจีน3	ในทันที

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และ
ไต้หวันนั้นบางครั้งก็เปิดทำาการอย่างถูกกฎหมาย	และบาง
ครั้งก็ผิดกฎหมาย	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตึงเครียดทางการ
เมือง	แต่ในความเป็นจริงธุรกิจของไต้หวันกับจีนนั้นดำาเนิน
ไปอย่างรวดเร็วมาก	เห็นได้จากจำานวนที่เพิ่มขึ้นและคงที่ของ
ยอดสั่งซื้อ	แรด	ช้าง	และเสือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ
เพิ่มขึ้นจากแอฟริกาของผู้ประกอบการจีนและไต้หวัน	เห็นได้
จากจำานวนการล่าสัตว์ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี	2010	
ทั้งนี้จำานวนประชากรสัตว์ป่าที่มีค่าได้เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษที่	1980	เนื่องจากยอดสั่งซื้อจากตลาดมืดซึ่ง	“เปิด”	
ตลอดเวลา	ไม่เคยพอเพียง	ผู้ค้าทุกคนสามารถหาผู้ซื้อได้
ตลอดเวลา	ผู้ค้าส่งคาดเดาได้ว่าความต้องการสินค้าและราคา
จะเพิ่มขึ้น	ซึ่งพวกเขาสามารถขูดรีดได้จากผู้ซื้อ	สำาหรับตัวลิ่น
นั้นถูกล่าและส่งออกจากประเทศอินโดนีเซียอย่างเปิดเผย	มี
จำานวนเล็กน้อยที่ถูกล่าในประเทศกัมพูชา	ไทย	พม่า	มาเลเซีย	
และฟิลิปปินส์	เนื่องจากราคาของตัวลิ่นไม่แพงมาก	ทำาให้
ปริมาณการค้าค่อนข้างต่ำาและยั่งยืน

กรณีที่บริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่มีสาขาหรือเครือญาติอยู่ใน
ประเทศที่เป็นแหล่งกำาเนิดของชนิดสัตว์	การขนส่งก็จะถูก
ดำาเนินการโดยตรง	กรณีที่ไม่มีเครือข่ายดังกล่าว	ก็มักจะมี
นายหน้าชาวไต้หวันช่วยดำาเนินการ	โดยเฉพาะในแอฟริกา
ที่สถานภาพของจีนยังไม่เป็นที่ยอมรับ	และเครือข่ายธุรกิจ
ครอบครัวของชาวจีนยังมีเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้น	

คว�มสัมพันธ์กับประเทศเก�หลีเหนือ
นอกเหนือจากการพึ่งพาเครือข่ายของชาวไต้หวันแล้ว	บริษัท
จีนยังสั่งซื้อนอแรดแอฟริกากับนักการทูตเกาหลีเหนือที่
จัดหานอแรดจากประเทศแซมเบีย	ซิมบับเว	และแอฟริกาใต้	
โดยตรง	ซึ่งชิ้นส่วนสัตว์เหล่านี้จะถูกส่งกลับประเทศโดย
ไปรษณีย์ทางการทูต	ในบางครั้งนักการทูตเกาหลีเหนือก็จะ
นำานอแรดไปกวางโจวเองเพื่อขายต่อให้ผู้ค้าส่งที่จ้านเจียง
โดยตรง	การตกลงค้าขายสัตว์ป่ากับบริษัทรายใหญ่ของจีนมัก
เกิดขึ้นที่โรงแรมใหญ่ในกวางโจว4		การซื้อขายนอแรดในกรุง
เปียงยางไม่เคยถูกพบแม้จะต้องสงสัยอยู่เสมอเพราะนักการ
ทูตเกาหลีเหนือมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำาเข้านอ
แรดแอฟริกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา5	

รัฐ	และรัฐวิสาหกิจ	คือผู้นำาเข้ารายใหญ่ของจีน	ซึ่งรวมไปถึง
ฟาร์มที่พัฒนาไปเป็นสวนสัตว์ที่มีโรงงานแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์ชิ้นส่วนสัตว์เป็นของตนเอง	เช่น	บริษัทในกรุงฮาร์บิน	
เป็นเจ้าของสวนเสือที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม	โดยใกล้	ๆ	กัน
นั้นมีโรงงานแปรรูปกระดูกเสือและสัตว์ชนิดพันธุ์อื่นเพื่อ

ในขณะที่มูลค่าทาง
พาณิชย์ของชนิดสัตว์
ในประเทศจีนลดราคา
ลง และเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายเข้ม
แข็งมากขึ้น ฐานของ
ธุรกิจการค้าสัตว์ป่า
ในประเทศจีนได้ขยาย
การจัดหาสัตว์ป่าไป
ยังแหล่งภายนอก
ประเทศ
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ผลิตไวน์กระดูกเสือ	ยาและ	แผ่นพลาสเตอร์	กระดูกเสือมา
จากคลังในท้องถิ่น	จากการนำาเข้า	(ส่วนใหญ่จากประเทศ
เกาหลีใต้)	และนำามาผสมกับกระดูกวัว6	บริษัทเดียวกันนี้ยัง
ทำาการเพาะพันธุ์กวางเพื่อใช้เขาและกลิ่นผลิตกวางแปรรูป	

สวนสัตว์ลักษณะเดียวกัน
แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากใน
กุ้ยหลินมีเสือในครอบครอง
มากกว่า	1,000	ตัว	และหมี
อีก	400	ตัว	เพื่อให้คนทั่วไป
เข้าชม	และทำาโรงงานแปรรูป
ชิ้นส่วนสัตว์อยู่ใกล้	ๆ	ไป
ด้วยในเวลาเดียวกัน	สวน
สัตว์ทั้งสองแห่งขึ้นทะเบียน

อย่างถูกกฎหมายกับกรมป่าไม้จีน	(SFA)	อีกด้วย

อีกหนึ่งบริษัทในเมืองจ้านเจียงที่ไม่มีสวนสัตว์หรือสถาน
ที่ท่องเที่ยวเลย	กลับสามารถนำาเข้าลิงแสมตัวเป็น	ๆ	และ
ซากเสือจากประเทศเวียดนาม	และนอแรดจากนายหน้าชาว
ไต้หวัน	โดยจะเก็บโครงกระดูกเสือและนอแรดเอาไว้ที่โกดัง
เพื่อจำาหน่ายให้กับร้านขายยา	ขณะเดียวกันก็ส่งลิงให้กับ
เจาหน้าที่ไซเตส	กรมป่าไม้จีน	ที่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถ
ชำาแหละพวกลิงได้			

ประเทศจีนเพิ่มก�รจัดซื้อท�งตรง 
ช่วงปลายทศวรรษที่	1980	กฎหมายการค้าของจีนเริ่มผ่อน
ปรน	บริษัทของรัฐได้รับการส่งเสริมให้หาตลาดใหม่	ๆ	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กำาลังเติบโต
ของประเทศ	ช่วงต้นถึงกลางทศวรรษที่	1990	พบว่าผู้ลักลอบ
ค้าสัตว์ป่ามืออาชีพในตลาดมืดของจีนไปซื้อโครงกระดูกเสือ	
ดีหมี	โสม	ปลิงทะเล	และกบที่เขตตะวันออกไกลของประเทศ
รัสเซีย	ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามืออาชีพในตลาดมืดเหล่านี้จ่าย
สินบนให้กับตำารวจรัสเซียเป็นรายเดือนสำาหรับการอำานวย
ความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน	ในปี	2000	เจ้าหน้าที่
ตำารวจระดับสูงของรัสเซียถูกจับได้ว่ารับเงินสินบนจากนาย
หน้าชาวจีนเดือนละ	10,000	เหรียญ	(ซึ่งมากกว่ารายได้ทั้งปี
ของเขา)	เราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยว่านายหน้าชาวจีน
กับบริษัทที่พวกเขาจัดหาสินค้าให้มีจำานวนมากน้อยต่างกัน
อย่างไร

ช่วงปลายทศวรรษที่	1990	บริษัทในประเทศจีนได้ขยาย
ธุรกิจโดยเปิดบริษัทและรับหุ้นส่วนในประเทศกัมพูชาและ
อินโดนีเซีย	รวมทั้งได้ขยายธุรกิจที่ร่วมทุนกับประเทศไทยอยู่
ก่อนหน้านี้ด้วย	บริษัทในเวียดนามและจีนจึงเริ่มแข่งขันกัน
จัดหาลิงจากประเทศกัมพูชา	การแข่งขันนี้ยังนำาไปสู่การแข่ง

กันจัดหาสัตว์ชนิดพันธุ์อื่นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	โดยมีการก่อตั้งแหล่งเพาะพันธุ์ลิงแสมในประเทศลาวและ
กัมพูชาโดยบริษัทของเวียดนาม	ในช่วงต้นทศวรรษที่	2000	
แหล่งเพาะพันธุ์ลิงแสมแหล่งใหญ่ในกัมพูชาได้ร่วมทุนกับ
บริษัทในเสิ่นเจิ้นและกรมป่าไม้กัมพูชา	ท้ายที่สุดบริษัทในเสิ่น
เจิ้นได้จัดตั้งแหล่งเพาะพันธุ์ลิงแสมที่ไหหลำา	ซึ่งสามารถเก็บ
ครอบครองลิงได้ถึง	10,000	ตัว7	ลูกค้าและกลุ่มผู้ลงทุนหลัก
ของพวกเขาคือทหารจีน	และบริษัทยาในยุโรป	สหรัฐอเมริกา	
และญี่ปุ่น	

ก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่กระทบต่อก�ร
ค้�สัตว์ป่� 
ช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่	1990	ไต้หวัน	ฮ่องกง	และจีน	
เริ่มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายขึ้น	ทั้งนี้
เพื่อตอบโต้ต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากองค์กร
ไซเตส	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และประชาคมระหว่างประเทศ
ในเรื่องการค้าเสือและนอแรดที่ควบคุมไม่ได้ของพวกเขา	
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการคว่ำาบาตรทางการ
ค้าภายใต้มาตรการห้ามนำาเข้าสินค้าของสหรัฐ	ฯ		รายงาน
การละเมิดสนธิสัญญาไซเตส	และผลจากการสืบสวนของ
องค์กรพัฒนาเอกชนถูกใช้ในการยกระดับการคว่ำาบาตรต่อ
ประเทศจีนและไต้หวัน	เว้นแต่พวกเขาจะมีมาตรการแก้ไข	
ประเทศไทยถูกคว่ำาบาตรเช่นเดียวกันนี้ในปี	1993-1994	
ซึ่งมีการค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์	และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่า
นั้นกันอย่างเปิดเผย	เช่น	หนังเสือ	ประเทศไทยสนองการคว่ำา
บาตรด้วยการออกพระราชบัญญัติสัตว์ป่าในนาทีสุดท้ายก่อน
เส้นตายของไซเตส	โดยเกือบจะไม่ได้รวมการห้ามการนำาเข้า
กล้วยไม้ไทย	กับพืชป่าและสัตว์ป่าที่ถูกกฎหมายอื่น	ๆ		สิ่งที่
ยังไม่ทราบกันในเวลานั้นก็คือประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญใน
ฐานะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าสัตว์ป่าสู่ประเทศจีน

เช่นเดียวกัน	ฮ่องกงก็ได้เพิ่มศักยภาพในการสกัดการนำาเข้า
สินค้าที่ผิดกฎหมาย	และปราบปรามการค้าเสือและแรดที่ขาย
กันอยู่ตามร้านค้า	ช่วงกลางทศวรรษที่	1990	ไต้หวันได้จัดตั้ง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าขึ้นมาใหม่	และจู่โจมร้าน
ค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศแบบสายฟ้าแลบ	โดยเน้น
ไปที่ผลิตภัณฑ์จากเสือและแรดเป็นหลัก

ในทางกลับกัน	บริษัทและผู้ขายในประเทศจีนได้เร่งดำาเนิน
ธุรกิจกับนายหน้าและผู้ขายในประเทศไทย	กัมพูชา	และลาว	
ซึ่งกฎหมายและการบังคับใช้ยังอ่อนแออยู่

เวียดน�มกับบทบ�ทผู้รับสัญญ�ช่วง
จ�กบริษัทจีน 

ในบางครั้งนักการ
ทูตเกาหลีเหนือก็จะ
นำานอแรดไปกวาง
โจวเองเพื่อขายต่อ
ให้ผู้ค้าส่งที่จ้านเจียง
โดยตรง 
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บริษัทเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตทำาการค้าสัตว์ป่าและ

ผลิตภัณฑ์จากป่าอย่างถูกกฎหมาย	จะให้ความสำาคัญกับใบสั่ง

ซื้อจากจีนเป็นหลัก	แต่ในช่วงปลายปี	1990	ตลาดภายใน

ประเทศเวียดนามเองก็กำาลังเริ่มจะเติบโตขึ้น	เดิมผู้บริโภคใน

เวียดนามส่วนใหญ่จะบริโภคแต่สินค้าราคาถูก	จนเมื่อพวก

เขาเริ่มร่ำารวยจึงสามารถจ่ายเงินซื้อชิ้นส่วนของเสือและแรด

ที่มีราคาแพงกว่าได้	ไม่ว่าจะอย่างไรตลาดที่ใหญ่กว่าสำาหรับ

เวียดนามก็ยังคงเป็นประเทศจีนอยู่ดี

สมาชิกครอบครัวชาวเวียดนามที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศลาว

มีหน้าที่เป็นนายหน้า	จัดหาซื้อสินค้าจากลาวและไทย	และ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปที่เวียดนาม	จากการสังเกต

อย่างใกล้ชิด	ครอบครัวที่เป็นมืออาชีพทางด้านการจัดหาสัตว์

ป่าและด้านการจัดการขนส่ง	(นำาเข้า	ส่งออก	ลักลอบนำาเข้า)	

เผยให้เห็นรากฐานและความเกี่ยวพันธ์ของครอบครัวกับ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเวียดนาม	โดยเฉพาะที่จังหวัดทัญฮ

ว้าจังหวัดห่าติ๋ญ	ในหลายกรณีสมาชิกหลักของกระบวนการ

ค้าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือญาติของวงศ์ตระกูลที่ขยาย

ใหญ่ขึ้น	แม้ว่าบริษัทในประเทศลาวจะได้รับการขึ้นทะเบียน

อย่างถูกกฎหมาย	แต่บางบริษัทก็ดำาเนินกิจการโดยคนเชื้อ

สายเวียดนามหรือไม่ก็ลาวผสม	ซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาลาว	

เวียดนาม	และไทยได้	นอกจากนี้ยังรักษาความสัมพันธ์ทาง

เครือญาติและธุรกิจที่เวียดนามและทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น	โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนม	

บริษัทสัญชาติเวียดนามได้ตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัทสัญชาติ

เวียด-ลาว	ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ	
บริษัทเวียดนามข้ามชาติเหล่านี้ร่วมมือกันเพื่อขนย้ายสัตว์ป่า
จากประเทศไทย	(ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอื่น	และมา
พักที่ไทย)	ผ่านประเทศลาวเข้าสู่เวียดนาม	ซึ่งจะถูกแปรรูป
และเตรียมส่งออกสู่ประเทศจีน

ในขณะที่เศรษฐกิจของเวียดนามเริ่มขยายตัวขึ้น	เปอร์เซ็นต์
การนำาเข้าและขายตัวลิ่น	เสือ	และนอแรดให้กับเวียดนามก็
เพิ่มสูงขึ้นด้วย	แต่ถึงอย่างนั้นงาช้างก็ยังเป็นสินค้าส่วนใหญ่ที่
ส่งต่อไปยังประเทศจีน

ประเทศไทยในฐ�นะศูนย์กล�งระหว่�ง
ประเทศ 
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางทางการ
ค้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดนมาอย่างยาวนาน	ก่อนที่จะมีการขู่
คว่ำาบาตรจากไซเตสในปี	1993-1994	ซึ่งประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายสัตว์ป่า	จึงสามารถพบเห็นฟาร์มสัตว์ป่าและ
สวนสัตว์	ซึ่งมีทั้งเสือ	จระเข้	และหมี	ได้ทั่วประเทศ	อย่างไร
ก็ตามสวนสัตว์และฟาร์มเหล่านี้หลายแห่งคงยังเปิดให้บริการ
อยู่จนถึงทุกวันนี้	และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนสัตว์ทั้งหมด	
หนังเสือและเสือดาวมักพบเห็นได้ตามร้านค้าในเมือง	เช่นที่	
ตลาดนัดสวนจตุจักร	(JJ)	ในกรุงเทพ	ฯ	ที่มีชื่อเสียงว่ามีการ
ค้าขายสัตว์ป่าหลายชนิดพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกกันอย่างเปิด
เผย	ผู้ซื้อและนายหน้าจากประเทศต่าง	ๆ	มักจะมาแวะพักที่
ประเทศไทยเพื่อปิดดีลการค้า	และดำาเนินการจัดส่งสินค้า

ปี 1993: ตัวการสำาคัญในการลักลอบค้าสัตว์ป่าของจีนที่จังหวัดจ้านเจียงซื้อนอแรดจากนายหน้าชาวไต้หวันและนักการทูตเกาหลีเหนือ (ภาพถ่ายจากกล้องแอบ
ถ่ายโดยผู้เขียน สำาหรับ EIA) 



9หมวดที่ 1 วิวัฒนาการของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

ผู้ค้าสัตว์ป่ามืออาชีพในไทยได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมและเก็บ
รักษาสัตว์ป่าบางชนิดพันธุ์ที่สามารถขายได้ครั้งละเป็นจำานวน
มาก	ซึ่งบางแห่งก็แสดงตัวเป็นสวนสัตว์เอกชนต้อนรับนักท่อง
เที่ยว	ขณะที่แห่งอื่น	ๆ	ไม่ได้เปิดเพื่อการสาธารณะ	เช่น	ธุรกิจ
ครอบครัวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	มีงู	เต่า	และตัวลิ่นเก็บรวบรวม
เอาไว้อย่างต่อเนื่อง	โดยให้อยู่ในคอกเล็ก	ๆ	และในสระน้ำา	
ก่อนที่จะเตรียมขนส่งไปประเทศจีนในแต่ละสัปดาห์	ซึ่งบาง
ครั้งก็ขนส่งทางอากาศ	บางครั้งก็ทางรถโดยผ่านประเทศ
กัมพูชา	ลาว	และเวียดนาม	ร้านอาหารป่าในประเทศไทย	
กัมพูชา	ลาว	และเวียดนามก็สั่งซื้อสินค้าจากการขนส่งเหล่านี้
ด้วย

ผู้ค้าชาวไทยเคยล่าตัวลิ่นจากแหล่งในประเทศไทย	แต่เมื่อ
จำานวนประชากรลิ่นในประเทศลดลง	พวกเขาก็ย้ายไปล่า
ที่อินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึ้น	การสั่งซื้อตัวลิ่นกลาย
เป็นการผูกติดกับการสั่งซื้อเสือ	เนื่องจากลูกค้า	(บริษัท

ในประเทศลาวและ
เวียดนาม)	ยังดำาเนินการ
ส่งสัตว์ป่าทั้งสองชนิด
พันธุ์ให้กับประเทศจีน
อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงมัก
จะเห็นเสือและตัวลิ่นถูก
ขนส่งปนกันไป	นายหน้า
ชาวไทยมักจะจัดหาซื้อ
เสือจากประเทศมาเลเซีย
พร้อมกับสั่งซื้อตัวลิ่น
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน	
ตัวลิ่นจะถูกขนส่งแบบ
เป็น	ๆ	เนื่องจากได้ราคา

ต่อกิโลกรัมที่สูงกว่า	ผู้ขนส่งจะถูกสอนให้ให้น้ำาหรือแม้แต่
อาหารผงเพื่อรักษาน้ำาหนักตัว	(และราคาขาย)	ระหว่างการ
ขนส่งทางรถที่ยาวนานซึ่งอาจเริ่มจากอินโดนีเซีย	ผ่านมายัง
มาเลเซีย	ไทย	ลาว	เวียดนาม	และจีน	

แต่หากมีคำาสั่งซื้อเสือเข้ามา	และผู้ค้าก็ไม่ได้มีของพร้อมขาย
เสมอ	กรณีนี้นายหน้าหรือผู้ซื้อชาวไทยมีทางเลือกอยู่สามทาง	
คือ

•	 รอเสือจากผู้ค้าในมาเลเซีย	กรณีนี้พวกเขาจะเสี่ยงต่อการ
เสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง	แต่ก็ยังสามารถขายเสือได้ในภาย
หลัง

•	 ติดต่อกับนายพรานท้องถิ่นชาวไทย	อย่างไรก็ดีประชากร
เสือในประเทศไทยลดจำานวนลงอย่างรวดเร็ว	ส่วนการ
ปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ก็เพิ่มขึ้น	ดังนั้นวิธีการนี้จึง
ไม่รับประกันว่าจะสำาเร็จหรือไม่	(หลายปีต่อมากระบวน

การลักลอบค้าสัตว์ป่าก็จะต้องปรับตัว)	หรือ	

•	 ซื้อเสือจากฟาร์มในไทย	ซึ่งแน่นอนกว่า	แต่เสือจากฟาร์ม
ก็จะมีราคาสูงกว่าราคาเสือจากนายพรานมาก	ทั้งนี้เพื่อ
ให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการทั้งหมด.		

ในช่วงต้นทศวรรษที่	2000	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสัตว์
ป่าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น	ซึ่ง
ก็หมายความว่าการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยถูกสื่อและเวที
ระหว่างประเทศกล่าวถึงอย่างเปิดเผยมากขึ้นด้วย	และแม้ว่า
เจ้าหน้าที่ไทยจะไม่พอใจแต่ก็ตอบโต้ด้วยการปฏิบัติงาน
มากขึ้น	การบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าเริ่มมีผลมากขึ้นเมื่อเจ้า
หน้าที่ตำารวจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	(DNP)	ในการเข้าทำาการตรวจค้น

ผู้ค้าสัตว์ป่าตอบโต้ด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับนักค้า
สัตว์ป่ามืออาชีพในการลักลอบขนส่งเพื่อให้สินค้าของพวก
เขาปลอดภัยถึงมือผู้ซื้อ	ปัจจุบันผู้ค้าและนายหน้าบางคนเริ่ม
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในช่วงเวลานี้	อย่างนายวิไชย	แก้วสว่าง	
พลเมืองลาวเชื้อสายเวียดนามได้ก่อตั้งบริษัทไชยสว่างการ
ค้า	(XTC)	ขึ้นในประเทศลาว	โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน
และเทคโนโลยีจากบริษัทในประเทศจีน	นอกจากนี้ยังมีความ
สัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย	XTC	เป็นทั้ง
บริษัทนำาเข้า-ส่งออกและบริหารหน่วยงานการเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์และส่งออกตัวลิ่น	
เสือ	เต่า	งู	เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดพันธุ์อื่น	ๆ	ขณะนั้นประเทศ
ลาวกำาลังจะเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาไซเตส	ดังนั้นการ
ค้าสัตว์ป่าที่อยู่ในรายการของไซเตสจึงไม่ได้ถูกพิจารณาและ
มองว่าเป็นปัญหาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์
เหล่านี้แท้จริงแล้วก็คือการฟอกเงินดี	ๆ	นี่เอง

ระหว่างนั้นผู้จัดหาสัตว์ป่าเจ้าประจำาของนายวิไชย	คือ	นาย
ลือไท	เตียวเจริญ	(หรือรู้จักกันว่าแฟตตี้)	สัญชาติไทย	ได้
ร่วมมือกับพี่น้องบาค				ชาวเวียดนามที่มีี่ประวัติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยขนย้ายสัตว์ป่ามูลค่า	20,000	เหรียญต่อสัปดาห์
ไปยังประเทศลาวในราวปี	20028	พี่น้องบาคชาวเวียดนาม
ใช้คนไทยในการจดทะเบียนบริษัทสองสามแห่งที่จังหวัด
นครพนมและที่กรุงเทพ	ฯ	และดำาเนินการจัดเตรียมขนย้าย
ผลิตภัณฑ์	(เสือ	ตัวลิ่น)	จากพรมแดนไทย-มาเลเซีย	หรือไม่
ก็จากกรุงเทพ	ฯ	ไปประเทศลาว	และที่ลาว	บริษัทไชยสว่าง
การค้าจะเป็นผู้รับและเก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เอง

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอีกแหล่งหนึ่งของลาวตั้งอยู่นอกเมือง
ท่าแขก	จังหวัดสะหวันนะเขตออกไป	32	กิโลเมตรใกล้กับ
แม่น้ำาโขง	ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมที่พี่น้องบาคอาศัยอยู่	
เดิมทีนักธุรกิจชาวไต้หวันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งฟาร์ม
เพื่อเก็บรักษาสินค้าในเมืองท่าแขก9		ฟาร์มแห่งนี้ได้รับซื้อ

การสั่งซื้อตัวลิ่นกลาย
เป็นการผูกติดกับการ
สั่งซื้อเสือ เนื่องจาก
ลูกค้า (บริษัทใน
ประเทศลาวและ
เวียดนาม) ยังดำาเนิน
การส่งสัตว์ป่าทั้งสอง
ชนิดพันธุ์ให้กับประเทศ
จีนอย่างต่อเนื่อง



10 การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิวัฒนาการ เส้นทางการค้า และวิธีการหยุดยั้ง

เสือจากวัดเสือในจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการเพาะพันธุ์ของตนเอง10	ฟาร์มเสือที่ท่า

แขกเคยมีชื่อเรียกว่า	“เมืองทอง”	มาก่อน	สามารถเลี้ยงดูเสือ

ที่ยังมีชีวิตได้กว่าร้อยตัว	เมื่อได้รับคำาสั่งซื้อเจ้าหน้าที่ฟาร์มจะ

คร่าชีวิตเสือด้วยการฉีดยา	และแยกชิ้นส่วน	จากนั้นก็เตรียม

แพ็กใส่กระเป๋าเพื่อส่งออกในราคา	30,000	เหรียญต่อหนึ่ง

ซาก11		ถึงจุดหนึ่งฟาร์มเมืองทองสามารถขายซากเสือให้กับ

ลูกค้าในเวียดนามและจีนได้ถึง	100	ซากต่อปี12		และเมื่อ

แฟตตี้ได้ทราบว่าเมืองทองตั้งราคาสินค้าเท่าไร	เขาก็พยายาม

ที่แข่งขันด้วยการซื้อเสือจากป่ามาเลเซียเพื่อขายให้กับนาย

หน้าชาวเวียดนามที่ประเทศลาวในราคาที่ต่ำากว่ามาก	อาจ

กล่าวได้ว่าการขยายการเพาะพันธุ์เสือมีส่วนเกี่ยวพันโดยตรง

กับการเพิ่มจำานวนการล่าเสือจากป่า	

ประเทศล�ว: สวรรค์และโกดังของผู้ค้�
เช่นเดียวกับบริษัทในจีนและเวียดนาม	บริษัทในลาวที่

เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าได้รับการจดทะเบียนอย่างถูก

กฎหมายจากรัฐบาลให้ดำาเนินการค้าสัตว์	พืช	และสินค้าอื่น	ๆ	

(เช่น	หินปูน)	รัฐบาลลาวเก็บภาษีบริษัทเหล่านี้เช่นเดียวกับ

ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย	แต่บริษัทเหล่านี้จะต้องจ่ายเพิ่ม	2%	จาก

มูลค่าของสัตว์ป่าที่ส่งออกในแต่ละครั้งให้กับกรมศุลกากร	–	

ต่อหัวหรือต่อกิโลกรัม	ราคาจะถูกตั้งไว้เป็นเหรียญดอลลาร์

สหรัฐ	การจ่ายเงินให้กับศุลกากรลาวนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้

กับการค้าหลาย	ๆ	รูปแบบเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้า

หน้าที่ลาวดำาเนินการด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ซึ่งการขนส่งสัตว์ป่ามูลค่าหลายแสนเหรียญ	ฯ	(และบางครั้ง

เป็นล้าน)	ในแต่ละครั้ง	ทำาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำางานได้ดีขึ้น	

บางคนถึงขนาดช่วยขนถ่ายสัตว์ป่าที่ถูกล่าจากประเทศไทย

เนื่องจากมันถูกส่งข้ามแม่น้ำาโขงมายังลาวอย่างเปิดเผย13		

คนที่ดำาเนินกิจการบริษัทในประเทศลาวบางคนมีเครือญาติ
ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเฉพาะในเวียดนามเท่านั้น	แต่ยังมี
เครือญาติที่มีความสัมพันธ์กันในประเทศจีนตอนใต้ด้วย	โดย
เฉพาะที่มณฑลยูนนานและมณฑลกวางตุ้ง	

ก�รปรับตัวของผู้ค้�ให้เข้�กับก�ร
บังคับใช้กฎหม�ยของไทยที่เข้มข้นขึ้น
การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบกึ่งราชการในประเทศลาวมีผล	
กระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน	แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายใน
ประเทศไทยจะเข้มแข็งขึ้นก็ตาม	แต่ตัวบทกฎหมายเองไม่เข้ม
แข็ง	และยังมีเจ้าหน้าที่ทุจริตที่ช่วยปกป้องและรีดไถจากวงจร
การค้านี้	มีการตั้งค่าผ่านแดนขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่พรมแดน
ไทย	รวมไปถึงจุดตรวจบนถนน	ท่าเรือ	และสนามบิน	
ประเทศไทยออกคำาสั่งห้ามลักลอบนำาเข้าสิ่งผิดกฎหมาย
ระหว่างปี	2000-2002	แต่การลักลอบก็ยังคงดำาเนินต่อ
ไป	การจับกุมมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสื่อด้วย
การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานจริง	เจ้าหน้าที่
ทุจริตเจรจาขอเงินเพิ่มจากนายหน้าค้าสัตว์ป่า	ทั้งที่ไม่มีการ
รับประกันว่าเส้นทางขนส่งจะปลอดภัยหรือไม่14		เพื่อเป็นการ
ตอบโต้

นักค้าสัตว์ป่ามืออาชีพได้ยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ค้าสัตว์ป่าให้
สามารถปรับตัวได้ในหลาย	ๆ	รูปแบบ	ดังนี้:	

•	 จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเพื่อความสะดวกในการขนส่ง

•	 	เพิ่มช่องทางการขนส่ง	(เช่น	ขนส่งสินค้าไปในหลาย	ๆ	
ช่องทาง	ในเวลาเดียวกัน)

•	 จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้คืนของที่ถูกยึดไป

•	 ส่งสินค้าผ่านประเทศกัมพูชา

ปลายปี	2003	ประเทศไทยได้ประกาศ	“สงคราม
อาชญากรรมสัตว์ป่า”	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายก
รัฐมนตรีและได้รับแรงบันดาลใจจากพระราโชวาทในวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินีนาถ	ในเดือนสิงหาคม	ซึ่งพระองค์ทรงแสดงความเศร้า
โศกกับสถานการณ์การค้าสัตว์ป่า	มีคำาสั่งห้ามนำาเข้าสิ่งผิด
กฎหมายและให้จู่โจมตรวจค้นอย่างทันท่วงทีเพิ่มสูงขึ้นมาก
ในช่วงระยะเวลากว่า	3	เดือน	นับเป็นการรณรงค์การบังคับ
ใช้กฎหมายสัตว์ป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	
ผู้ค้าในประเทศมาเลเซียปรับตัวด้วยการส่งสัตว์ป่าจาก
ประเทศไทยไปประเทศลาวทางอากาศเพื่อเลี่ยงการบังคับใช้
กฎหมายทางบก	ตัวลิ่น	เสือ	เต่า	และงู	เดินทางจากประเทศ

ภาพเหตุการณ์: ตำารวจสายตรวจทางหลวงไทยจับยึดเสือท่ีลักลอบนำาเข้ามา
จากประเทศมาเลเซียได้ท่ีปัตตานี ปี 2009 (ภาพถ่ายโดย ฟรีแลนด์) 



11หมวดที่ 1 วิวัฒนาการของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

มาเลเซียมายังประเทศลาวโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำาด้วยราคา	
20,000	เหรียญต่อเที่ยวบิน15	

เมื่อสัตว์ป่าเดินทางมาถึงประเทศลาว	มันจะถูกนำาไปฝากไว้
ที่โกดังและสถานที่ดูแลสัตว์	ซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัทจะทำาการจด
บันทึกจำานวนหัว	น้ำาหนัก	และราคาของแต่ละสต็อก	จากนั้น

สัตว์ป่าก็จะถูกส่งออกไป
ยังประเทศเวียดนามผ่าน
ทางลักเซาโดยปกติ	หรือไม่
ก็ส่งตรงไปประเทศจีนทั้ง
ทางบกและทางอากาศเลย	
ปกติจะมีสัญญา	ใบกำากับ
สินค้าสำาหรับการขนส่ง
ทางอากาศ	และแม้แต่ใบ
อนุญาตของไซเตส	และ

เอกสารอื่น	ๆ	แนบมากับสินค้าด้วย	สุดท้ายการรณรงค์ของ
ประเทศไทยก็ลดความเข้มข้นลง	และการลักลอบขนสิ่งผิด
กฎหมาย	การสั่งห้ามนำาเข้าเป็นครั้งคราว	และการจ่ายสินบน
ก็กลับมาอีก		

กฎหม�ยเข้มแข็งขึ้น ผู้ค้�ลดจำ�นวน
ลง: ผู้ค้�ช�วเอเชียมองห�แหล่งใหม่ที่
แอฟริก� 
ในช่วงต้นของทศวรรษที่	2000	ประชากรแรด	เสือ	และช้าง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้อยเกินไปทำาให้นักค้า
สัตว์ป่ามืออาชีพไม่สามารถจัดหาตามเป้าหมายได้้			แรดใน
ภูมิภาคเอเชียใต้	–	ประเทศเนปาล	และทางตะวันออกเฉียง

เหนือของอินเดีย	(อัสสัม)	–	ยังมีประชากรอยู่หนาแน่น	แต่

กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ยังไม่สามารถค้นพบวิธีการจัดหานอแรดอย่างยั่งยืน

จากสองพื้นที่นี้ได้	เนื่องจากสองพื้นที่นี้มีเส้นทางการค้าที่

เชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศจีน	นอกจากนี้ทั้งรัฐอัสสัมและ

ประเทศเนปาล	(ข้อมูลไม่เป็นทางการ)	มีกฎให้เจ้าหน้าที่

ยิงเพื่อสังหารนักล่าแรดได้เลย	ส่วนนายหน้าในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น	อย่างไรก็

ดีมีสัตว์ชนิดพันธุ์อื่นถูกล่า	พิสูจน์ได้จากหลักฐานที่มีชิ้นส่วน

ของเสือวางขายอยู่ตามตลาดพรมแดนอินเดีย-พม่า	และ

พรมแดนพม่า-ไทย

ในที่อื่น	ๆ	การล่าสัตว์ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง	แรด

จำานวนมากสูญพันธุ์ไปจากเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

แม้ว่ายังคงพบฝูงช้างได้อยู่	แต่พวกที่มีงาขนาดใหญ่ก็สูญ

พันธุ์ไปเช่นกัน	แทบจะไม่พบเสือเลยในประเทศจีน	พม่า	

กัมพูชา	หรือลาว	ในขณะที่นักล่าบางคนโชคดีล่าเสือได้จาก

ประเทศไทยและมาเลเซีย	ฟาร์มเสือกลายมาเป็นแหล่งการค้า

ประจำา	แต่ราคาก็พุ่งสูงขึ้นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของฟาร์ม	

ส่วนตัวลิ่นนั้นแม้จะมีการซื้อขายกันอย่างหนัก	แต่ก็ยังหาพบ

ได้บ้างในเขตนี้	โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย	อย่างไร

เสียจำานวนประชากรของพวกมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	โดย

เฉพาะในประเทศกัมพูชา	ไทย	และพม่า	และหาพบได้ยาก

มากในประเทศเวียดนาม	แม้ว่าจะไม่สามารถขนส่งตัวลิ่นเป็น	

ๆ	จากเอเชียใต้ได้	แต่ก็เริ่มที่จะจับยึดเกล็ดลิ่นจากประเทศ

เนปาล	อินเดีย	และปากีสถานได้มากขึ้น

เพื่อรักษาธุรกิจของพวกเขาเอาไว้	นายหน้าในประเทศลาว

อาจกล่าวได้ว่าการ
ขยายการเพาะพันธุ์
เสือมีส่วนเกี่ยวพัน
โดยตรงกับการเพิ่ม
จำานวนการล่าเสือ 
จากป่า

กูเกิล ผู้นำาด้านการให้บริการข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง: สถานที่ตั้งของโรงเพาะพันธุ์สัตว์ในประเทศลาว: อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 



12 การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิวัฒนาการ เส้นทางการค้า และวิธีการหยุดยั้ง

จึงเริ่มมองหางาช้าง	นอแรด	ตัวลิ่น	และเสือ	จากแอฟริกา	
เพื่อป้อนตลาดที่มั่นคงและกำาลังเติบโตของประเทศจีนและ
เวียดนาม	ในปี	2005	นักค้าสัตว์ป่ามืออาชีพที่เป็นนักผจญภัย

ชาวไทยอย่างนายจำาลอง	
แหลมทองไทย	(ชัย)	กับ
ชาวลาวไม่ระบุชื่อเดิน
ทางไปแอฟริกาในนาม
ของบริษัท	XTC	เพื่อ
จัดหาสัตว์เหล่านี้และหา
ทางร่ำารวยจากเงินค่านาย
หน้าที่จะได้จากบริษัท
นี้	นายหน้า	“ชัย”	และ
นายหน้าชาวลาวได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ค้าใน
ประเทศแอฟริกาใต้และ

โมซัมบิกตามลำาดับ	และยังออกไปประเทศอื่นด้วย	ชัยเป็น
ผู้ดูแลทีมของคนไทยและเวียดนามในประเทศแอฟริกาใต้	
ในการรวมกลุ่มกับเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อกระทำาการอันผิด
กฎหมายด้วยการหาประโยชน์จากธุรกิจล่าสิงโตและแรดที่ถูก
กฎหมาย	ชัยใช้บริการขนส่งของพี่น้องบาคเพื่อขนย้ายนอแรด	
กระดูกสิงโต	และงาช้างผ่านประเทศไทยไปยังบริษัท	XTC	
ในประเทศลาวเป็นประจำา	ในที่สุดชัยก็ถูกจับกุมโดยกรม

สรรพากรของประเทศแอฟริกาใต้ในปี	2011

ชัยยอมรับจากในเรือนจำาว่าเขาจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับนาย
หน้าในกรุงเทพ	ฯ	เป็นเงินจำานวนเท่ากันทุกครั้งเพื่อเป็นการ
รับประกันว่าสินค้าของเขาจะผ่านการตรวจสอบที่สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง	นอกจากนี้ชัยยังจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
สายการบินพาณิชย์เพื่อคอยดูแลคาร์โกสินค้าให้ด้วย	ในปี	
2012	ขณะที่ชัยต้องขังอยู่	นายหน้าชาวลาวก็ยังคงเดินทาง
ไปกรุงมาปูโตเพื่อส่งเสริมการล่าแรดในแอฟริกาใต้	จาก
นั้นก็จัดการลักลอบนำานอแรดจากโมซัมบิกมาประเทศไทย
ผ่านสนามบินไนโรบีหรือแอดดิสอาบาบาโดยสลับสับเปลี่ยน
บริษัทขนส่งเวียดนามไปเรื่อย	ๆ	ส่วนในกรุงเทพ	ฯ	นายหน้า
ชาวลาวใช้วิธีจ่ายเงินจำานวนเท่ากันทุกครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานอยู่ตามสนามบินหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อให้สินค้าผ่านการตรวจสอบ

ในกรุงเทพ	ฯ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิการตรวจสอบด้วย
โทรทัศน์วงจรปิดมีความทันสมัยมากขึ้น	ทำาให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับสินค้าที่ผิด
กฎหมายได้มากขึ้น	ในช่วงระหว่างปี	2006-2008	ศุลกากร
ไทยสามารถขัดขวางการขนส่งงาช้างจำานวนมากกับนอแรด
จำานวนหนึ่งได้	ผู้ค้าจึงปรับตัวด้วยการขนส่งงาช้างทางทะเล	
และจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจประจำาสนามบินเพื่อคุ้มกัน

...ทีมของคนไทยและ
เวียดนามในประเทศ
แอฟริกาใต้...รวมกลุ่ม
กับเกษตรกรท้องถิ่น
เพื่อกระทำาการอันผิด
กฎหมายด้วยการหา
ประโยชน์จากธุรกิจ
ล่าสิงโตและแรดที่ถูก
กฎหมาย

11 พฤษภาคม 2016 เจ้าหน้าที่ของแผนก LMED แผนกภาคสนาม และแผนกสื่อสารสัมพันธ์ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
PROTECT เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ พวกเขาแชร์ข้อมูลการจับยึดสินค้าจากร้านค้าสัตว์ป่าในพ้นที่ใกล้เคียง โดยมีทั้งกะโหลกศีรษะลิงอุรังอุตัง หนังตัวลิ่น 
เต่า กะโหลกและอุ้งตีนหมีหมา จะงอยปากนกเงือก และอีกมากมาย 



13หมวดที่ 1 วิวัฒนาการของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

สัมภาระที่บรรจุนอแรดผ่านด่านศุลกากร

การสืบสวนการเคลื่อนไหวของชัยและนายหน้าเจ้าอื่นใน

แอฟริกาเผยให้ทราบว่ามีตัวแทนชาวเอเชียทำางานอยู่ที่นั่น

ด้วย	เริ่มต้นในปี	2003	มีการพบว่าคนเวียดนาม	มาเลเซีย	

และลาว	ซึ่งเป็น

ตัวสำาคัญของ

กระบวนการที่ปฏิบัติ

การอยู่ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และประเทศจีน

ทำาธุรกิจในประเทศ

แอฟริกาใต้	โมซัมบิก	

ยูกันดา	โตโก	กานา	

และในที่สุดก็ลาม

ไปประเทศอื่น	ๆ	ใน

ทวีปแอฟริกา	ชื่อของ

บริษัทลาวและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับพวก

เขาถูกบันทึกอยู่ในเอกสารส่งออกของหน่วยงานไซเตสของ

รัฐบาลแอฟริกัน	ซึ่งสินค้าก็มี	ตัวลิ่น	กระดูกสิงโต	และนอแรด	

(จากการล่าสัตว์เพื่อความสนุก)

ต้นเดือนมีนาคม	2013	นายวิไชย	แก้วสว่าง	ถูกฟรี

แลนด์เปิดโปงในสื่อต่างประเทศว่าเป็นตัวการสำาคัญของ

กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า	ต่อด้วยการแถลงข่าวของเจ้า

หน้าที่ตำารวจไทยในสัปดาห์ต่อมา	ภายในเวลาไม่กี่เดือนนาย	
วิไชย	แก้วสว่าง	ก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ	ขณะเดียวกัน
สมาชิกอื่น	ๆ	ของกระบวนการก็มีบทบาทมากขึ้นในการกำากับ
ดูแลปฏิบัติการ	พี่น้องบาคเองก็ยังทำาหน้าที่ดูแลสายการจัดส่ง	
โดยนายวิไชย	แก้วสว่าง	กับนายหน้าของเขายังคงมีบทบาท
ในการเจรจาต่อรองการซื้อขาย	ชื่อของบริษัทถูกเปลี่ยนไป	
การดำาเนินธุรกิจจำานวนมากถูกย้ายไปอยู่กับบริษัทที่แยกตัว
ออกไป	ซึ่งยังได้รับโควตาการส่งออกจากรัฐบาลอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ

คว�มสัมพันธ์ของน�ยหน้�ช�วแอฟริ
กันและช�วเอเชีย
ปี	2013	นายหน้าค้าสัตว์ป่าชาวแอฟริกันถูกพบเห็นปรากฏ
ตัวในทวีปเอเชีย	รวมทั้งประเทศไทย	ลาว	เวียดนาม	และจีน	
เพื่อปิดดีลการค้ากับนายหน้าชาวเอเชีย	และรับเงินค่าสินค้า	
การสนทนาระหว่างนายหน้าชาวแอฟริกันและเอเชียเผยให้
เห็นถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความกังวลเกี่ยวกับการชำาระ
ค่าสินค้า	ทั้งสองฝ่ายต่างเล่นไล่จับกันตลอดเวลาด้วยการ
กดดันกันเองในเรื่องของสินค้าและการชำาระเงิน	นอกจากนี้
พวกเขายังหาวิธีที่จะตัดจำานวนพ่อค้าคนกลางและหาแหล่ง
ต้นกำาเนิดสัตว์ป่าและผู้ซื้อตรงเพื่อเร่งการจัดส่งและเพิ่มผล
กำาไรให้กับตัวเอง16

ปี 2010 – ปัจจุบัน: ก�รชะงักตัวและ
ก�รย้�ยที่
ไม่นานมานี้	ธุรกิจค้าสัตว์ป่าที่สำาคัญมุ่งเน้นไปกับการค้าสัตว์
จำานวนมากจากแอฟริกา	ความพยายามในการเพิ่มความเข้ม
ข้นด้านการปราบปรามการล่าสัตว์ในบางประเทศ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศแอฟริกาใต้	ไม่ได้หยุดยั้งความพยายามใน
การล่าสัตว์ลงเลย	พวกเขาเพียงแค่ย้ายที่ล่าไปเท่านั้น	กลุ่ม
นักล่าย้ายที่ล่าจากอุทยานที่มีการป้องกันหนาแน่น	ไปยังที่ที่
มีการป้องกันน้อยว่า	กลุ่มนักล่าที่คล้ายกันนี้ยังถูกพบว่าแอบ
ลักลอบทำาข้อตกลงกับฟาร์มแรดที่ตัดนอออกแล้วอีกด้วย

การเพิ่มความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่	
ทำาให้เกิดการย้ายที่ล่าและค้าสัตว์ป่าไปยังพื้นที่อื่นอย่างต่อ
เนื่อง	เนื่องจากความต้องการยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงและที่สำาคัญ
ที่สุดก็คือ	ธุรกิจค้าสัตว์ป่าไม่เคยได้รับความกระทบกระเทือน
เลย	ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้มีการปรับตัวดังต่อไปนี้

•	 จ้างอาชญากรที่ลักลอบนำาเข้าเพื่อรับรองความปลอดภัย
ของเส้นทางการซื้อขาย

•	 เพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่ทุจริตที่สนามบิน	แม้ว่าจะทำาให้

บริษัทที่เจ้าของเป็นชาว 
แอฟริกันในกรุงเทพฯ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การลักลอบนำาสัตว์ผิด
กฎหมายเข้าสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 
2011 เป็นอย่างน้อย ได้
นำาเข้างาช้างและเกล็ดลิ่น 
โดยใช้การค้าอัญมณีและ
สินค้าอื่นบังหน้า

การฝึกอมรมหลักสูตร PROTECT ในปี 2013/องค์กรพัฒนาเอกชนมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาซึ่งเริ่มต้นในปี 2000 (ภาพถ่ายโดย มอลลี่ เฟอร์ริล/ฟรี
แลนด์)  



14 การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิวัฒนาการ เส้นทางการค้า และวิธีการหยุดยั้ง

สินค้ามีราคาสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน

•	 เพิ่มการติดต่อกับนักธุรกิจจีนโดยตรงทั้งในแอฟริกาและ

ประเทศลาว

บริษัทที่เจ้าของเป็นชาวแอฟริกันในกรุงเทพ	ฯ	มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำาสัตว์ผิดกฎหมายเข้าสู่เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี	2011	เป็นอย่างน้อย	ได้นำาเข้างาช้าง

และเกล็ดลิ่น	โดยใช้การค้าอัญมณีและสินค้าอื่นบังหน้า	พวก

เขาขายอัญมณีให้กับลูกค้าในประเทศไทย	(กรุงเทพ	ฯ	และ

ชลบุรี)	ฮ่องกง	และจีนแผ่นดินใหญ่	บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่

มีชาวแอฟริกันที่มีสัญชาติมาลีและแกมเบียเป็นเจ้าของและ

ดำาเนินการ

ผู้จัดจำาหน่ายชาวแอฟริกันรายใหญ่รายหนึ่งที่จัดหาสัตว์ป่า

ให้กับบริษัทแอฟริกันในกรุงเทพ	ฯ	และในประเทศลาวเป็น

คนสัญชาติไลบีเรียชื่อนายโมอาซู	โครมาห์	ถูกจับกุมโดยเจ้า

หน้าที่ยูกันดาเมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2019	และถูกส่งตัวไป

สหรัฐอเมริกาเพื่อดำาเนินคดีที่กรุงนิวยอร์ก	ด้วยข้อหาเกี่ยวกับ

สัตว์ป่าในอเมริกา	(เป็นส่วนหนึ่งของคดีที่ใหญ่กว่า	ที่ผู้ต้อง

สงสัยรายอื่น	ๆ	ถูกตั้งข้อหาค้าเฮโรอีน)17	

นักธุรกิจชาวแอฟริกันสัญชาติแกมเบียที่ตั้งรกรากอยู่ที่

กรุงเทพ	ฯ	อีกคนหนึ่งชื่อไซนีย์	เจน	ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่

ตำารวจไทยเมื่อเดือนมีนาคม	2017	ข้อหานำาเข้างาช้างซึ่งแฝง

มากับอัญมณี	ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ	มีส่วนเชื่อมโยงกับ

นักธุรกิจพันธมิตรชาวจีนที่ประเทศมาลาวีและนักธุรกิจชาว
แกมเบีย	ซึ่งกำาลังถูกตำารวจท้องถิ่นและตำารวจสากลตามจับ
เกี่ยวกับคดีค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

เมื่อตรวจสอบบริษัทแอฟริกัน-ไทยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ	ฯ	
ที่น่าสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการจับกุมเกล็ดลิ่นและงาช้างล็อต
ใหญ่อย่างคร่าว	ๆ	เผยให้เห็นว่าบริษัทนี้ไม่ได้ชำาระภาษีเป็น
เวลาหลายปี	นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อบริษัทไปถึงสามครั้งใน
ระยะเวลาเพียงสี่ปี

18 ธันวาคม 2015 เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยจับยึดชิ้นส่วนสัตว์เป็นช้างแอฟริกัน 140 ตัว และตัวลิ่นแอฟริกันมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งแฝงมาในการขนส่งสินค้าที่
ระบุว่าเป็นวิกผม มีเส้นทางจากประเทศไนจีเรียไปยังประเทศลาว ผ่านประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ชิ้นส่วนสัตว์เหล่านี้มูลค่าในตลาดถึง 40 ล้านบาท (หรือ 1.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ) เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินสมุยเกิดความสงสัยเนื่องจากน้ำาหนักของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่หนักมากกว่า 1,200 กก. – มากเกินกว่าจะเป็นน้ำา
หนักของวิกผม (ภาพถ่ายโดย ฟรีแลนด์/อเล็กซ์ เอ)



15หมวดที่ 2: วิวัฒนาการการขานรับการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า

วิวัฒน�ก�รก�รข�นรับก�รต่อต้�นก�รลักลอบ
ค้�สัตว์ป่�
ในหมวดนี้เราจะอธิบายความคืบหน้าของความพยายามต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

เครือข่�ยก�รต่อต้�นก�รค้�สัตว์ป่� 
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และประเทศจีนได้ดำาเนินการอะไรไปบ้างเพื่อแก้ไขปัญหา

กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า?

เมื่อประเทศไทยตระหนักว่าไม่สามารถกำาจัดอาชญากรรม

สัตว์ป่าให้หมดไปด้วยการรณรงค์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ภายในสามเดือนได้	จึงได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน

กลุ่มอาเซียนเพื่อดำาเนินการและพัฒนาการตอบโต้ในระดับ

ภูมิภาค	ซึ่งแสดงให้เห็นตามช่วงระยะเวลาด้านล่าง

สมาชิกแต่ละประเทศต่างร่วมพันธะสัญญาในการจัดตั้งหน่วย

งานเฉพาะกิจในการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าขึ้นจากหลาย	

ๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ประสานงานหลักของไซเตสอา

สาเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเฉพาะกิจในการปราบ

ปรามการค้าสัตว์ป่าของแต่ละประเทศ	อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมายของสำานักเลขาธิการไซเตสและตำารวจสากล

ต่างติเตียนประเทศสมาชิกที่ไม่เข้าใจความจำาเป็นที่จะต้องให้

หน่วยงานตำารวจเป็นผู้นำาเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายนี้	เจ้า

หน้าที่ของไซเตสไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดและตั้งใจจะพิสูจน์ว่า

คนเหล่านั้นคิดผิด

หมวดที่ 2

Evolution of ASEAN-WEN

ต้นปี 2003
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเริ่ม
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ตุล�คม 2004 ะ 
นายกรัฐมนตรีไทยได้เปิด
การประชุมภาคีสมาชิก
อนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 
13(COP) โดยเสนอความ
คิดเกี่ยวกับ เครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่าง
ท่วมท้น 

ปล�ยปี 2003
ประเทศไทยยอมรับว่าถูก
อาชญากรใช้เป็นศูนย์กลาง
การลักลอบค้าสัตว์ป่า โดย
หวังว่าจะได้รับการสนับสนุน
ในระดับนานาชาติ

กล�งปี 2005
ฟรีแลนด์และทราฟ
ฟิกได้รับเงินสนับสนุน
จากกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐ ฯ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
และพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันและปราบ
ปรามการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN-WEN)

ธันว�คม 2005 
เครือข่ายการป้องกันและปราบ
ปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN-WEN) เปิดตัวขึ้นหลัง
จากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม  ไซเตสระดับ
ภูมิภาคกับสำานักงานเลขาธิการ  
ไซเตสหลายประชุมกับสมาชิกทั้ง 
10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ตุล�คม 2005
มีการก่อตั้งศูนย์ประสานงาน
ของเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน
(AWSP) โดยฟรี
แลนด์ องค์กร
ทราฟฟิก ได้รับ
เงินทุนสนับสนุน
จาก  องค์กร
เพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
ของสหรัฐ ฯ 
(USAID)

พฤษภ�คม 2006 ะ 
จากหน่วยงานเฉพาะกิจของ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพศูนย์
ประสานงานของเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน (PCU) 

กระดูกของสิงโตจากแอฟริกาใต้ส่งผ่านสนามบินกรุงเทพ ฯ เพื่อส่งไปยัง
ปลายทางประเทศเวียดนาม (ภาพถ่ายโดย องคุรี มาจุมดาร์/ฟรีแลนด์) 
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ในช่วงเวลาเก้าเดือนต่อจากนี้	องค์กรพัฒนาเอกชนฟรี

แลนด์และทราฟฟิก	ร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

จากสำานักงานปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์น้ำาและสัตว์

ป่าของสหรัฐอเมริกา	(USFWS)	กระทรวงยุติธรรมของ

สหรัฐอเมริกา	กระทรวงป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา	และศูนย์

อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	(ACB)	จะ

ทำาการประเมิน:

•	 ภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าในแต่ละประเทศ

•	 ความสามารถของแต่ละประเทศในการลดภัย	

คุกคามนั้น

จากผลการประเมิน	หน่วยการปราบปรามเฉพาะกิจได้

ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและนำาเสนอให้กับ

ประเทศไทย	มาเลเซีย	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	

และฟิลิปปินส์	นอกจากนี้ฟรีแลนด์และทราฟฟิกยังช่วย

พัฒนาและทำางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ

ป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด

กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN-PCU)	ของ

เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืช

ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	เพื่อ

จัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานเฉพาะกิจระดับประเทศใน

การรับมือกับอาชญากรรมสัตว์ป่าจากแหล่งกำาเนิดสู่ตลาด

แนวพรมแดน		

เครือข่�ยก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รค้�สัตว์ป่�และพืชป่�ที่ผิดกฎหม�ย
ในภูมิภ�คอ�เซียน (ASEAN-WEN) กับ
หน่วยก�รปร�บปร�มเฉพ�ะกิจ
เมื่อปี	2007	เครือข่ายการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ในแต่ละประเทศได้เริ่มจัดการประชุมประจำาปีเพื่อรายงาน

ความคืบหน้าของ
แผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์	(SAP)	
ระดับภูมิภาค	ฟรี
แลนด์และทราฟ
ฟิกได้สังเกตการณ์
หัวข้อการประชุมที่
สำาคัญ	พร้อมทั้งนำา
เสนอความก้าวหน้า
ของตนเองในการ
สนับสนุนเครือข่าย
การปราบปรามการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าใน

ระดับประเทศ	หัวข้อการรายงานของแต่ละประเทศเกี่ยวกับ
สถานะของอาชญากรรมสัตว์ป่าและการตอบโต้ในระยะแรก	
ซึ่งขณะนั้นไม่มีแหล่งข้อมูล	แต่ต่อมาข้อมูลเริ่มเปิดกว้าง
ขึ้น	จึงเริ่มเข้มงวดในบริบทของการลักลอบล่าสัตว์ป่า	ค้า
สัตว์ป่า	ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์

หัวข้อการรายงานของ
แต่ละประเทศเกี่ยวกับ
สถานะของอาชญากรรม
สัตว์ป่าและการตอบโต้
ในระยะแรก ซึ่งขณะนั้น
ไม่มีแหล่งข้อมูล แต่ต่อมา
ข้อมูลเริ่มเปิดกว้างขึ้น จึง
เริ่มเข้มงวดในบริบทของ
การลักลอบล่าสัตว์ป่า ค้า
สัตว์ป่า...

 § คณะ ฯ นี้ได้ประชุมกันเพียงแค่สอง
ครั้งเท่านั้น ในการประชุมประจำา
ปีระดับภูมิภาค (ที่ประเทศลาวและ
ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2007 และ 
2010 ตามลำาดับ)

 § ศูนย์ประสานงาน ฯ มีส่วนร่วมใน
การดำาเนินการกลุ่มนี้ด้วย เห็นได้
จากมีวิทยากรชาวต่างประเทศเข้า
ร่วมประชุมด้วย

 § การอบรมระดับอาเซียนนั้นจัด
ได้ยากมากหากไม่มีหัวหน้าคณะ
ทำางานเฉพาะกิจระดับอาเซียนให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุน  
ASEAN-led working group

 § คณะนี้พบกันค่อนข้างบ่อย
 § ความร่วมมือขยายไปยังประเทศจีน

และแอฟริกา
 § นำาโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ที่ทำางานร่วมกับศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN-
PCU) เพื่อก่อตั้งปฏิบัติการคอบร้า
ซึ่งขณะนั้นเป็นความร่วมมือในการ
บังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก

 § คณะนี้ได้พบปะกันหลายครั้ง แต่ละครั้ง
ก็ยิ่งมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับงบ
ประมาณร่วมกันในการสนับสนุนศูนย์
ประสานงาน ฯ

 § ได้รับการคัดค้านจากเจ้าหน้าที่
มาเลเซียเกี่ยวกับการที่เป็นเทศไทย
เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานเครือ
ข่ายการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) 
ที่ใช้เงินงบประมาณสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกา 

 § ได้รับผลกระทบจากการเมืองภายใน
ประเทศไทยเอง

 § ได้รับผลกระทบจากการขาดเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่สามารถอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายในระดับภูมิภาคจาก
ประเทศสมาชิก

คณะเสริมสร้�ง คณะสืบสวนพิเศษ คณะทำ�ง�นเพื่อคว�มยั่งยืน

ASEAN-WEN Working Groups
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ป่า	รวมทั้งความจำาเป็นในด้านอื่น	ๆ			แต่ละประเทศสมาชิก
ต่างรับเอาบทเรียนของกันและกันมาปรับใช้	นอกจากนี้ยังได้
รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน	(ASEAN-WEN-PCU)	อีกด้วย	ศูนย์ประสานงาน	
ฯ	นี้ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขาธิการ	มีเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์	
ฯ	ให้ความช่วยเหลือในด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเป็นเวลามากกว่าห้าปี	หน่วยงานตำารวจและศุลกากร
ได้ร่วมคณะทำางานเข้าประชุมประจำาปีระดับภูมิภาคด้วย	
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่หน่วยงานตำารวจไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมนี้

ขณะที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันและปราบปราม
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	
(ASEAN-WEN-PCU)	เริ่มลดความช่วยเหลือในการจัด
ประชุมประจำาปีลงในปี	2010	(ปีที่	4)	หน่วยงานตำารวจก็
ลดบทบาทลงเช่นกัน	นี่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตำารวจทั่ว
ทั้งอาเซียนยังไม่ได้จัดลำาดับปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าใน
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตนให้เป็นวาระสำาคัญลำาดับ
แรก	ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการจัดทำางบประมาณเดินทางในการ
ออกไปหารือปัญหานี้กับหน่วยงานตำารวจในประเทศอื่น	ๆ	
ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ไซเตสกลับสามารถใช้งบประมาณ
การเดินทางจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านอนุสัญญา	หรือ	
AEG	โดยจัดประชุม	AEG	พร้อมไปกับการประชุมเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	เลย	ทั้งนี้
หน่วยงานศุลกากรยังเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน	(ASEAN-WEN)	อย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่

ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	ได้ทำาการ

ปรับปรุงแผน	SAP	เป็นครั้งคราว	ทั้งนี้การปรับปรุงแผน	ฯ	จะ

ดำาเนินการโดยหน่วยการปราบปรามเฉพาะกิจเครือข่ายการ

ปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าในระดับประเทศกับหน่วย

การปราบปรามเฉพาะกิจระดับภูมิภาคสามคณะ:

ข้อเรียกร้องของคณะทำางานเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่

สำาหรับอาเซียน	พวกเขามักจะแก้ปัญหาด้วยเงินทุนอัดฉีดจาก

ต่างประเทศจนกว่าจะมีหนึ่งประเทศหรือมากกว่าตัดสินใจที่

จะตั้งงบประมาณถาวรสำาหรับศูนย์	ฯ	นี้

ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พกับเครือข่�ย
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�สัตว์
ป่�และพืชป่�ที่ผิดกฎหม�ยในภูมิภ�ค
อ�เซียน (ASEAN-WEN)
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์

ป่าเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำา	เป็นระดับพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาค	

ทำาให้ฟรีแลนด์และ	ACB	ได้ออกแบบโปรแกรมป้องกันและ

ปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าสำาหรับผู้พิทักษ์ป่าชื่อว่า	

PROTECT	ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก	USFWS	นอกจากนี้

ฟรีแลนด์ยังได้ออกแบบโปรแกรมการสืบสวนการลักลอบค้า

สัตว์ป่าให้กับหน่วยงานตำารวจและศุลกากรชื่อว่า	DETECT	

ส่วนทราฟฟิกได้ออกแบบโปรแกรมความรู้หรือการตระหนักรู้

ทางด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานผู้พิพากษาและอัยการ	และ

โปรแกรมจำาแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่าให้กับทุกหน่วยงาน	ตลอด

แปดปีที่ผ่านมา	มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ	เจ้าหน้าที่ศุลกากร	เจ้า

หน้าที่ไซเตส	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	และ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาล	ผ่านการอบรมไป

แล้วมากกว่า	4,700	นาย

2007
กรมป่าไม้ส่งคณะผู้แทนจำานวนหนึ่งเข้าร่วมประชุม
ประจำาปีเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN-WEN)

2010
ประเทศจีนขอให้เครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) 
แบ่งปันข้อมูลให้มากขึ้น

MAY 2010
ในการประชุมเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน (ASE-
AN-WEN) ครั้งที่ 5 ที่ประเทศ
พม่า  ประเทศจีนได้เปิดตัว NICE-
GG ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ
ของตนเอง เทียบเท่ากับเครือ
ข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่า
ระดับประเทศ ของแต่ละประเทศ
 

China’s Engagement with ASEAN-WEN
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(ASEAN-WEN	SUPPORT	PROGRAM)		SFA	เคย

ประสบปัญหาในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อหยุดยั้งการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดน	เนื่องจากไม่มีหน่วยงานรับ

ผิดชอบปัญหานี้ในประเทศเพื่อนบ้าน	จึงได้รับเอาโครงการ

สนับสนุนเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN	

SUPPORT	PROGRAM)	เข้ามาเป็นเครื่องมือในการประสาน

งาน

SFA	ถึงขั้นพัฒนาคู่มือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าตาม

แบบอย่างโปรแกรมป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์

ป่า	DETECT	ของเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม

การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	

(ASEAN-WEN)	ซึ่งพวกเขานำาเสนอและให้เครดิตกับเครือ

ข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่

ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	ด้วย	ศูนย์

ประสานงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์

ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-

WEN-PCU)	และฟรีแลนด์ได้หารือกันถึงวิธีการใช้ประโยชน์

จากความต้องการมีส่วนร่วมของประเทศจีน

ในที่สุด	USAID	ก็ตกลงสนับสนุนค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่

ป่าไม้จีนให้มาประจำาที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันและ

ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค

อาเซียน	(ASEAN-WEN-PCU)	ในกรุงเทพ	ฯ	เป็นเวลาสาม

เดือน	ส่วนประเทศจีนก็ตอบแทนด้วยการจัดหางบประมาณ

เพื่อเดินทางไปร่วมกลุ่มกับคณะทำางาน	SIG	ซึ่งประเทศจีนแส

ดงบทบาทมากขึ้น	จากนั้น	SFA	ก็วางแผนที่จะเป็นเจ้าภาพ

การประชุมประจำาปีเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม

การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	

(ASEAN-WEN)	ในปี	2012	ที่ประเทศจีน

ตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักสูตร PROTECT (ภาพถ่ายโดย ฟรีแลนด์) 
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ปฏิบัติก�รคอบร้� 1
มกราคม	2013	คณะทำางาน	SIG	ได้ประชุมพบปะกันที่
กรุงเทพ	ฯ	และได้เกิดปฏิบัติการคอบร้าขึ้น	SFA	ของจีน	เจ้า
หน้าที่ตำารวจจีน	USFWS	เครือข่ายการป้องกันและปราบ
ปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน	(ASEAN-WEN)	หน่วยเฉพาะกิจตามข้อตกลง						
ลูซาก้า	(LAFT)	องค์การศุลกากรโลก	(WCO)	และประเทศ
ที่ได้รับการคัดเลือกจากแอฟริกาและเอเชียใต้ได้รวมตัวกัน
เป็นเวลายี่สิบหกวันที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ
เมื่อจบการประชุมหารือ	ปฏิบัติการคอบร้าก็ได้มีผลงาน
จับกุมและยึดของกลางดังต่อไปนี้:	

•	 งาช้าง	6,500	กิโลกรัม

•	 ผ้าชาทูช	1,550	กิโลกรัม

•	 ไม้จันทน์แดง	42,000	กิโลกรัม	

•	 เนื้อช้าง	31	กิโลกรัม

•	 นอแรด	22	อัน	และนอแรดแกะสลัก	4	อัน

•	 ซากเสือ	10	ตัว	และซากเสือดาวที่ล่าเพื่อความสนุก	7	ตัว	
งูเป็น	ๆ	อีก	2,600	ตัว

•	 จะงอยปากนกเงือก	324	อัน

•	 ตัวลิ่น	102	ตัว	และเกล็ดลิ่น	800	กิโลกรัม

ปฏิบัติก�รคอบร้� 3
คอบร้าได้ปฏิบัติการเป็นครั้งที่สามในปี	2015	นำาทีมโดย
องค์การตำารวจสากล	ซึ่งได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อ
การฝึกอบรมขั้นสูง	ฟรีแลนด์จึงได้พัฒนาหลักสูตร	DE-
TECT-Intelligence	ขึ้น	ภายใต้โครงการ	ARREST-Asia	
และ	ARREST-Africa	ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	
จากนั้น		ฟรีแลนด์ก็ได้พัฒนาหลักสูตร	DETECT-	CTOC	
(การหยุดยั้งอาชญากรรมข้ามชาติ)	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในความพยายามที่จะหยุดยั้งและวิเคราะห์
กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ที่ซับซ้อนในวงที่กว้างขึ้น		

ผลโดยรวมของต่อต้�นก�รลักลอบค้�
สัตว์ป่� - CWT (2006-2016)
การเกิดขึ้นของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	
(ASEAN-WEN)	ทำาให้หน่วยงาน				ไซเตสในเอเชียไม่ต้อง
ต่อสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่าตามลำาพังอีกต่อไป	เนื่องจาก
หน่วยงานตำารวจและศุลกากรให้ความสนใจกับปัญหานี้

มากขึ้น	การค้าสัตว์ป่าถูกเปิดโปงมากขึ้นทั้งจากรายงาน
สถิติของรัฐบาลและจากสื่อ	การหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์
ป่าก็พัฒนาขึ้นในพื้นที่หลักบางพื้นที่	เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจที่
จะหยุดยั้งและยึดสินค้าที่ส่งข้ามประเทศเพื่อที่จะได้รับการ
ประชาสัมพันธ์และโปรโมทต่อผู้บังคับบัญชาที่แสดงความ
กระตือรือร้นในการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศตนที่มีต่อ
ไซเตสและอาเซียน	ผลก็คือเป้าหมายของกระบวนการค้าสัตว์
ป่าได้ย้ายออกจากอาเซียน	ไปสู่แอฟริกาซึ่งรับแนวทางไปปรับ
ใช้และยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้

โดยรวมของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-
WEN)	ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	สรุปได้ดังนี้:

•	 จับกุมพุ่งสูงขึ้น	9	เท่าทั่วทั้งภูมิภาค	โดยเฉพาะ	ใน
ประเทศมาเลเซีย	ไทย	กัมพูชา	และเวียดนาม

•	 ความร่วมมือทางด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ	เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	
(ASEAN-WEN)	และประเทศจีนเพิ่มขึ้น

•	 การจับกุมและดำาเนินคดีในประเทศไทย	มาเลเซีย	และ
ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น

•	 คดีเพิ่มขึ้นมากจากระดับต่ำาว่าพื้นฐานเป็น	1,234	คดี
ระหว่างปี	2008-2014	ประสบความสำาเร็จสูงสุดในช่วง	
SIG	(ปฏิบัติการคอบร้า)	เมื่อมีการเปิดและติดตามคดี
เพิ่มขึ้นอีก	551	คดี

•	 มีการยึดทรัพย์สินมากกว่า	100	ล้านเหรียญตั้งแต่ปี	
2008-2015	การจับกุมคดีขนาดใหญ่ยังคงดำาเนินต่อ
ไปและเพิ่มจำานวนขึ้นระหว่างปี	2015-2017	และเพราะ	
SIG	ตัวการหลักทั้งในเอเชียและแอฟริกาเริ่มที่จะถูกจับ
ได้

ผู้เข้าร่วม SIG ได้เข้าอบรมและวางแผนปฏิบัติการคอบร้าร่วมกัน (ภาพถ่าย
โดย ฟรีแลนด์) 
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•	 การลักลอบล่าสัตว์ป่าในเอเชียลดลง	โดยมีการจัด
อบรมผู้เชี่ยวชาญและก่อตั้งหน่วยพิเศษขึ้น	(เช่น	ใน
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย)

•	 การลักลอบล่าสัตว์ป่าในแอฟริกาเพิ่มจำานวนขึ้น	
เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอกว่าและการทุจริต
มีมากกว่า	

ขณะที่อาเซียนตั้งอยู่บนพื้นฐานของฉันทามติ	ดังนั้นเพียง
เสียงคัดค้านจากประเทศเดียวเท่านั้นก็สามารถยับยั้งการ
เคลื่อนไหวได้	ซึ่งประเทศมาเลเซียคือประเทศที่โหวดคัดค้าน
มาตลอดเก้าปี	และเมื่อประเทศมาเลเซียตกลงในที่สุดที่จะ
ร่วมสนับสนุนแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	–	ซึ่งประกอบไป
ด้วยการที่แต่ละประเทศสมาชิกตกลงให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณจำานวน	15,000	เหรียญ/ปี	กับศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN-PCU)	
–	ก็เกิดมีเสียงคัดค้านที่น่าประหลาดใจขึ้นมา:	นั่นก็คือ	
ประเทศไทย

การเมืองในประเทศไทยทำาให้ความคิดในระดับภูมิภาคเกิด
การชะงักงัน	USAID	จึงหมดความสนใจที่จะสนับสนุนเครือ
ข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	ต่อไป	ทั้งที่
สนับสนุนมาแล้วถึงสิบปี
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อ�เซียนหลังปี 2020 – ทิศท�งในคว�มพย�ย�ม
หยุดยั้งก�รค้�สัตว์ป่�จะเป็นไปในท�งใด? 
ในหมวดนี้เราจะตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเครือข่ายการค้าสัตว์ป่ากับหน่วยงานที่ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า 
และเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำางานของเครือข่าย  

สถ�นะก�รณ์ปัจจุบันของก�รค้�สัตว์
ป่�ที่ผิดกฎหม�ย
เนื่องจากอาชญากรรมสัตว์ป่าได้รับความสนใจมากขึ้น	
สถานการณ์ปัจจุบันของการค้าสัตว์ป่าในประเทศที่สำาคัญจึง
จำาแนกได้ดังนี้:

•	 มีความเสี่ยงสูงขึ้น

•	 มีความซับซ้อนมากขึ้น

•	 มีการดำาเนินการแบบพวกตื่นทองโดยมีตัวการของบริษัท
ที่คุ้นเคยทำาการสั่งซื้อ	นักค้าสัตว์ป่ามืออาชีพเป็นผู้จัดหา
สินค้าผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่	และนักลักลอบมืออาชีพ
ถูกจ้างให้หลบเลี่ยงไม่ก็ร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมาย	ใช้
เทคนิคที่ฉลาดขึ้นเพื่อให้สินค้าผ่านไปได้อย่างปลอดภัย

•	 การค้าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

•	 ให้สินบนกับเจ้าพนักงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน

ทำ�ไมกระบวนก�รค้�สัตว์ป่�ที่ผิด
กฎหม�ยยังดำ�เนินไปอย่�งต่อเนื่อง
ด้วยการที่	NGO	และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสำาคัญกับการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่ามากขึ้น	ทำาให้กระบวนการค้าสัตว์ป่าหยุด
ชะงักลง	แต่ยังไม่ถูกทำาลาย	ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

•	 มีกระบวนการที่แข็งแกร่ง: ที่ยังได้รับการคุ้มครองเป็น
อย่างดี	ส่วนสมาชิกที่ถูกจับก็จะถูกแทนที่ด้วยสมาชิกอื่น
ที่มีศักยภาพ

•	 มีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง: ธรรมชาติของ
ความต้องการสินค้านี้จะต้องได้รับการศึกษาอย่างใกล้
ชิดมากขึ้นโดยข้อมูลเชิงลึกจากผู้ค้าเพื่อเป็นการยืนยันว่า
พวกเขากำาลังสต็อกสินค้าอยู่	และสต็อกไว้กี่เปอร์เซ็นต์
เพื่อทำาการขายในอนาคต	และมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ส่งตรงไป
ที่ตลาดเลย

•	 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีงานยุ่งและได้รับงบ
ประมาณไม่เพียงพอ: มันยากสำาหรับพวกเขาที่จะต้อง
รับงานเพิ่มโดยไม่มีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น	การทำา

รายงานแต่ละคดีนั้นต้องใช้ความอุตสาหะเป็นอย่างมาก	
แต่กลับไม่ค่อยได้รับผลตอบรับในแง่บวกเท่าไร	ยิ่งไป
กว่านี้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการปฏิบัติการ
ก็หมดลงไม่นานก่อนที่จะมีการทำาลายกระบวนการค้า
สัตว์ป่าอีกด้วย

ประเทศสำ�คัญที่อยู่ในกระบวนก�รของ
แอฟริกัน-อ�เซียน
รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่มีบทบาทสำาคัญ:

หมวดที่ 3

ประเทศผู้บริโภค

จีน
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา

เวียดนาม

ประเทศท�งผ่�น

แองโกลา 
กัมพูชา 

คองโก-บราซาวีล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ไอวอรีโคสต์
ลาว 

สาธารณรัฐมาลาวี
มาเลเซีย 

ไทย 
เวียดนาม 

ประเทศแหล่งสัตว์ป่�ลำ�ดับต้น ๆ

อินโดนีเซีย
เคนยา

มาเลเซีย 
โมซัมบิก 

แอฟริกาใต้
แทนซาเนีย
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หน่วยง�นหลักต่�ง ๆ ในประเทศที่มี
บทบ�ทสำ�คัญ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ควรที่จะถูกรวมอยู่ในความพยายามใน
การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งหมด	(CWT)	รวมถึง
การเข้ารับการฝึกอบรมร่วมระดับภูมิภาคต่าง	ๆ		การประชุม
เครือข่าย	การแบ่งปันข้อมูล	และการประชุมหารือทางด้าน
นโยบาย: :

•	 ประเทศกัมพูชา: หน่วยงานต่อต้านการทุจริต	กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ,	หน่วยสืบสวนทางการเงิน,	เครือ
ข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าประเทศกัมพูชา	(หน่วย
จู่โจมกู้ภัยสัตว์ป่าแบบเฉียบพลัน),	กรมศุลกากร,	สำานัก
งายอัยการสูงสุด,	กรมสารวัตรทหารของกัมพูชา

•	 ประเทศจีน: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ	(กรม
ศุลกากรต่อต้านการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย),	
เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าประเทศจีน,	หน่วย
สืบสวนทางการเงิน

•	 ประเทศคองโก-บราซาวีล: สำานักงานอัยการสูงสุด,	
สำานักงานป้องกันการฟอกเงิน

•	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: สำานักงาน
อัยการสูงสุด,	สำานักงานป้องกันการฟอกเงิน

•	 ประเทศอินโดนีเซีย: สำานักงานป้องกันการทุจริต,	
สำานักงานตำารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย,	สำานักงานอัยการ
สูงสุด

•	 ประเทศเคนยา: คณะกรรมการจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต,	หน่วยงานด้านสัตว์ป่าของเคนยา,	สำานักงาน
อัยการสูงสุด,	กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

•	 ประเทศลาว: หน่วยงานป้องกันการทุจริต,	กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ,	เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์
ป่าประเทศลาว	(กรมป่าไม้),	หน่วยสืบสวนทางการเงิน,	
กระทรวงการต่างประเทศ,	สำานักงานอัยการสูงสุด

•	 ประเทศมาเลเซีย: หน่วยงานป้องกันการทุจริต,	กรม
อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า,	RNP,	กรมศุลกากร,	หน่วย
สืบสวนทางการเงิน

•	 ประเทศโมซัมบิก:	หน่วยงานป้องกันการทุจริต,	
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ,	กรมศุลกากร,	หน่วย
สืบสวนทางการเงิน,	สำานักงานอัยการสูงสุด,	กระทรวง
การต่างประเทศ

•	 ประเทศไนจีเรีย: หน่วยงานป้องกันการปลอมแปลง
เอกสารและการฟอกเงิน

•	 ประเทศแอฟริกาใต้:	หน่วยการป้องกันการทุจริต,	
สำานักงานตำารวจประเทศแอฟริกาใต้,	กรมสรรพากร

แอฟริกาใต้,	กรมสิ่งแวดล้อม,	สำานักงานอัยการสูงสุด,	
กระทรวงการต่างประเทศ18

•	 ประเทศไทย:	หน่วยงานป้องกันการทุจริต,	สำานักข่าว
กรองกลาง	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ,	สำานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน,	กรมศุลกากร,	สำานักงาน
อัยการสูงสุด

•	 ประเทศเวียดนาม: หน่วยงานป้องกันการทุจริต,	
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ,	กรมศุลกากร,	หน่วยงาน
สืบสวนทางการเงิน,	สำานักงานอัยการสูงสุด

•	 ประเทศสหรัฐอเมริกา:	USFWS,	กระทรวงความมั่นคง
แห่งมาตุภูมิ

ระบบเครือข่�ยเป็นสิ่งสำ�คัญ
การต่อสู้ของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับกระบวนการ
ค้าสัตว์ป่าที่สำาคัญนั้น	บางคนอาจมองว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่เป็น
ธรรม	ทั้งนี้ยังมีสิ่งสำาคัญที่สามารถทำาให้ก้าวหน้าไปได้	รวมถึง:

•	 ให้ปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นปัญหาสำาคัญอันดับ
แรก

•	 ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นอันดับแรก

•	 มีศักยภาพและความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
อาชญากรรมสัตว์ป่า

•	 ความร่วมมือระหว่างเอเชียและแอฟริกา

แผนและกลไกที่ดีที่สุดเพื่อคว�มยั่งยืน
และพัฒน�เครือข่�ยต่อต้�นก�ร
ลักลอบค้�สัตว์ป่� (CWT) 
ขณะที่เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	
เริ่มต้นความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างเอเชีย
และแอฟริกาอย่างรวดเร็ว	แต่ปัจจุบันกลับมีบทบาทน้อยลง
เนื่องจากผู้ให้ทุนหมดความสนใจ	เครือข่ายปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าระดับชาติในบางประเทศยังคงดำาเนินงานอยู่และ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	องค์กรระหว่างประเทศต่าง	ๆ	โดย
เฉพาะองค์การตำารวจสากลและสำานักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNODC)	ได้สร้างเครือ
ข่ายคู่ขนานขึ้นมาใหม่	เช่น	WIRE	(การประชุมการบังคับใช้
กฎหมายระหว่างภูมิภาค)	หน่วยงานตำารวจสากลได้ก่อตั้ง	
SIG	ของตัวเองขึ้นมีชื่อเรียกว่า	RIACM	(การประชุมด้านข่าว
กรองและการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค)

ประเทศจีนแสดงความสนใจและเข้าร่วมกับเครือข่าย
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การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	แต่ทั้งนี้หน่วย
งานหลาย	ๆ	หน่วยงานกลับถูก	SFA	ครอบงำาอยู่	ด้วยการ
ทำาหน้าที่เป็นหน้าด่านให้กับหน่วยงานอื่น	ๆ	ในประเทศจีน	
ตำารวจป่าไม้จีนเองก็ตั้งอยู่ในที่ทำาการของ	SFA	นอกจากนี้
กรมศุลกากรต่อต้านการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายของ
จีนได้กลายมาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญในการต่อต้าน
การลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกทั้งยังได้ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย	และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น	ๆ	ทั่วโลกเพื่อความ
ร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า

มีการผนึกกำาลังกันอย่างชัดเจน	โดย	องค์การตำารวจสากลได้
จัดการประชุมในหลายประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติกับชนิด
พันธุ์สัตว์ที่จำาเพาะ	ส่วน	UNODC	ก็ให้ความสำาคัญกับการจัด
ประชุมโดยนำาอัยการและเจ้าหน้าที่ตำารวจจากประเทศต่าง	
ๆ	มาหารือกันภายใต้	WIRE	ไม่มีหน่วยงานใดเลยที่เชิญให้
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	เข้าร่วม
ด้วยในฐานะเจ้าภาพร่วมเมื่อมีการจัดประชุมขึ้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เนื่องจากทั้งหน่วยงานตำารวจสากล
และ	UNODC	เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
จากแหล่งเงินทุนเดียวกันกับโครงการสนับสนุนเครือข่าย

การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN	SUPPORT	
PROGRAM)		ไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขามีแผนความยั่งยืน
ให้กับแผนงานของเขาอย่างไร	อย่างไรก็ดี	SIG	ของเครือ
ข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	ยังคงอยู่
และขยายตัวออกไปเรื่อย	ๆ	มีการลอกเลียนทำาตามเกิดขึ้น
ด้วย	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	SIG	ก็ดำาเนินการได้ด้วยการสนับสนุนงบ
ประมาณจากผู้บริจาคเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้	ตัวเลือกสำาหรับกลไกในการทำางานของเครือข่าย
ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	รวมถึงจุดแข็ง	จุดด้อย	
และข้อเสนอแนะจึงมีดังนี้:

เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN-WEN)  

•	 จุดแข็ง: เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระดับชาติ
ยังคงปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศไทย	ลาว	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	
และจีน

•	 จุดด้อย: การปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้นอยู่กับเงิน

การจับยึดงาช้างเมื่อเดือนเมษายน 2016 (ภาพถ่ายโดย อเล็กซ์ เอ/ฟรีแลนด์) 
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บริจาค	ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการป้องกันและปราบ
ปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาเซียน	(ASEAN-WEN-PCU)	ถูกระงับอยู่	หน่วย
งานตำารวจอาจไปร่วมมือกับองค์การตำารวจสากลและ	
UNODC	แทน

•	 ข้อเสนอแนะ: สร้างความท้าทายให้เครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	มีงบประมาณ
ของตนเองและไปร่วมมือกับองค์การตำารวจสากลและ
องค์การตำารวจอาเซียน	(ASEANAPOL)	ในการประชุม	
SIG	และการประชุมระดับภูมิภาค	

องค์การตำารวจอาเซียน ASEANAPOL 

•	 จุดแข็ง:	มีการแชร์ผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ตำารวจและสำานักงานกลางแห่งชาติตำารวจสากล

•	 จุดด้อย:	ไม่มีการทดสอบในด้านการต่อต้านการต่อต้าน
การลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)

•	 ข้อเสนอแนะ:	สนับสนุนให้สร้างบทบาทด้านการต่อต้าน
การลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	กับเครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายใน
ภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	และองค์การตำารวจ
สากล	และร่วมกันปฏิบัติการหรือประชุมหารือในด้าน
การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	ที่สำาคัญ	

องค์การตำารวจสากล 

•	 จุดแข็ง:	มีอิทธิพลที่เข้มแข็งกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทุกหน่วยงาน	มีประสบการณ์ด้านการต่อต้าน
การลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)

•	 จุดด้อย: ในอดีตไม่เคยมีผลงานในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	แต่การปรากฏตัวในภาพที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาคจะทำาให้
มีผลงานมากขึ้นภายในปี	2021

•	 ข้อเสนอแนะ:	ให้องค์การตำารวจสากล	เครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	และ	
ASEANAPOL	เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมและอบรม	
SIG	กระตุ้นให้ผู้ให้บริจาคและองค์การระหว่างประเทศ
สนับสนุนในความสัมพันธ์นี้		

สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC)  

•	 จุดแข็ง:	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับการประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสูงอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและอัยการ

•	 จุดด้อย:	ปฏิบัติงานซ้ำาซ้อนกับองค์การตำารวจสากล

และ	SIG	ของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	
(ASEAN-WEN)

•	 ข้อเสนอแนะ: ร่วมมือกับองค์การตำารวจสากลและเครือ
ข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	ช่วย
เพิ่มบทบาทของอัยการและหน่วยงานใหม่	ๆ	ด้านการต่อ
ต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	

ประเทศจีน  

•	 จุดแข็ง:	เป็นผู้บริโภคหลัก	ซึ่งจะถูกกดดันให้ถอนราก
ถอนโคนกระบวนการค้าสัตว์ป่าในประเทศหากรัฐบาลจีน
มีบทบาทเป็นผู้นำาด้านการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	
(CWT)	ในระดับภูมิภาค	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ของจีนมีศักยภาพในการให้คำาปรึกษาหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน

•	 จุดด้อย:	กระทรวงความมั่นคงสาธารณะและศุลกากร
ของจีนจะต้องมีบทบาทเป็นผู้นำาด้านการต่อต้านการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	แทนที่จะนั่งอยู่หลังฉากของ	
SFA	ในเรื่องการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	
ระหว่างประเทศ	การเปลี่ยนแปลงดูเหมือนกำาลังเกิดขึ้น
เนื่องจากศุลกากรจีนมีบทบาทมากขึ้น

•	 ข้อเสนอแนะ:	ประเทศจีนร่วมมือกับเครือข่ายอะไรก็ได้
ที่มีเป้าหมายไปทางเดียวกับอาเซียน



25หมวดที่ 4: ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์  

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์  
ในหมวดนี้ เราจะสำารวจการดำาเนินการตามลำาดับความสำาคัญแบบ 

แนวท�งเชิงกลยุทธ์ 
จากภูมิหลังด้านความสามารถของหน่วยงานที่กำาเนิดขึ้น	และ

ระดับภูมิภาค	ข้อแนะนำาเชิงกลยุทธ์ของเราคือ:		

a)	 สร้างรากฐานด้านความสามารถและความตระหนักรู้ให้มี

ความทันสมัย

b)	 ตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานมุ่งไปที่จุดอ่อนของ

กระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย	–	จากสถานที่เกิด

เหตุไปจนถึงผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการล่า	

และ

c)	 แบ่งปันข้อมูลกับประเทศจีน	(ศุลกากรและกระทรวง

ความมั่นคงสาธารณะ)	ซึ่งสามารถโจมตีเบื้องหลังของนัก

ลงทุนรายใหญ่และผู้นำาเข้าชาวจีนได้

ด้วยวิธีการนี้กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าจะสามารถถูก

ทำาลายลงได้ทีละเครือข่าย	จนในที่สุดก็จะทำาให้ธุรกิจของ

อาชญากรเหล่านี้ล้มเหลวพังทลายอย่างไม่เป็นท่า	การบรรลุ

ความสำาเร็จทีละขั้นเช่นนี้	ทุกหน่วยงานจะได้รับแรงจูงใจใน

การพัฒนาการปฏิบัติงานของพวกเขาให้ยั่งยืน	ขณะเดียวกัน

ก็สามารถส่งต่อวิธีการที่ได้ผลนี้ให้กับหน่วยงานอื่น	ๆ	ได้

ด้วย	บทเรียนและความสำาเร็จเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและ

สืบสานไปยังหน่วยงานพันธมิตรท้องถิ่นที่จะปรับตัวและ

พัฒนาศักยภาพในเรื่องการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	

หมวดที่ 4

1

2

3

4

5

6

7

กระตุ้นหน่วยง�นใหม่ ๆ ด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�ลัตว์ป่� (CWT): พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานต่อ
ต้านการทุจริต การฟอกเงิน และหน่วยงานสืบสวนทางการเงิน และเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์และล้มล้�งกระบวนก�รให้กับหล�ย ๆ หน่วยง�น: ให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถให้ความรู้หน่วยงานอื่นได้ ด้วยการจัดการอบรมแบบเฉพาะทาง และให้คำาปรึกษาขณะปฏิบัติงานจริง

ให้ร�งวัลตอบแทนก�รลักลอบค้�สัตว์ป่� (CWT): ใช้ทรัพย์สินที่ยึดมาได้ ตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการ
ฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องอาชญากรรมสัตว์ป่ารู้สึกมีอำานาจในการทำาหน้าที่และจะได้รับรางวัลเป็นการ
ตอบแทน

ก�รใช้ทรัพย์สินที่ยึดและปรับม�ได้: สร้างกองทุนฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์เพื่อสำาหรับให้รางวัลกับผู้บังคับใช้
กฎหมายที่ทำางานสำาเร็จและเพื่อเป็นทุนในโครงการฟื้นฟูสัตว์ป่า

ก�รสนับสนุนก�รบังคับใช้กฎหม�ยจ�กภ�คประช�สังคม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อยังให้ความสำาคัญกับ
การต่อต้านการค้าสัตว์ป่า (CWT) และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง รวมถึง
การแบ่งปันข้อมูลที่สำาคัญระหว่างกลุ่ม NGO กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ใช้เทคโนโลยี: สรุปตัวบทกฎหมายและการจำาแนกชนิดพันธุ์สัตว์ในรูปแบบดิจิทัล นำาเสนอเครื่องมือที่ใช้ใน
การเรียนรู้และการจัดฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงศักยภาพที่สำาคัญทางด้านข่าวกรอง

ลดคว�มต้องก�รบริโภค: ทำาการรณรงค์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนใจผู้ค้าและผู้บริโภค
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(CWT)	ให้ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ประเทศจีนต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนสำาคัญสรุปได้ดังนี้:

รายละเอียดของบทสรุปข้างต้นมีดังต่อไปนี้		

1. กระตุ้นหน่วยงานใหม่ ๆ ด้านการต่อต้านการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่า (CWT)

ขณะที่ผู้สังเกตการณ์และองค์การต่าง	ๆ	ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือแบบไร้พรมแดนอย่างต่อเนื่องนั้น	รัฐบาลของ
ประเทศส่วนใหญ่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเป็นอันดับแรกเสียก่อน	คณะทำางานปกติ
กับคณะทำางานด้านบังคับใช้กฎหมาย	เช่น	หน่วยงานตำารวจ	
กรมศุลกากร	ไซเตส	และผู้พิทักษ์ป่าจะต้องได้รับการอบรม
ทำาความรู้จักกับการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	
อย่างเพียงพอ	อย่างไรก็ตามคณะทำางานใหม่จำาเป็นต้องมีแรง
จูงใจและถูกมอบหมายให้เข้าร่วมในการต่อต้านการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่า	(CWT)	อีกทั้งต้องได้รับทราบถึงความท้าทายใน
งานนี้ด้วย	นอกจากนี้กลยุทธ์จากหลาย	ๆ	หน่วยงานที่ดีอยู่
แล้วต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและดำาเนินการดูและรักษา
โดยเจ้าหน้าที่			

ความจำาเป็นในการกระตุ้นให้เกิดคณะทำางานด้านต่อ
ต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า (CWT) ใหม่ ๆ:

•	 หน่วยงานสืบสวนทางการเงินและผู้ตรวจสอบทาง
ภาษี: ส่วนใหญ่ประเทศต่าง	ๆ	นอกจากประเทศไทยยัง
ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือถูกเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระดับประเทศ	SIG	
หรือปฏิบัติการต่าง	ๆ		กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย
แปซิฟิก	(APG)	ได้กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม	หน่วย
งานสืบสวนทางการเงิน	และธนาคารต่าง	ๆ	มีส่วนร่วม
มากขึ้นในด้านการต่อต้านลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)		มี
เพียงหน่วยงานสืบสวนทางการเงินของประเทศไทย	
(AMLO)	เท่านั้นที่เคยดำาเนินการกับธุรกิจลักลอบค้า
สัตว์ป่ารายใหญ่ด้วยความช่วยเหลือของ	NGO		ผู้ตรวจ
การทางภาษียังไม่เคยมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าในเอเชีย	แม้ว่าผู้ค้าทั้งหลายต่างก็ใช้
บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นฉากบังหน้า
ในการฟอกเงินและเลี่ยงภาษีก็ตาม	ดังนั้นเราจึงเสนอให้
ดึง	APG	และ	UNODC	เข้ามาเพื่อเชิญหรือชักชวนให้
หน่วยงานสืบสวนทางการเงินและผู้ตรวจการภาษีเข้าร่วม
ในกลุ่มคณะทำางานพิเศษของการต่อต้านการลักลอบค้า
สัตว์ป่า	(CWT)	และ	SIG	ซึ่งในการนี้หน่วยงานตรวจการ
ด้านภาษีประจำาแต่ละประเทศควรเข้าร่วมด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง

•	 สิ่งจูงใจที่จะทำาให้เกิดความร่วมมือ:	จัดการประชุม
สัมมนาเรื่องปฏิบัติการของกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิด

เป้�หม�ย: ระบุสาเหตุและวิธีการถอนใบอนุญาตจากบริษัท
ที่เอยู่เบื้องหลังกระบวนการ ปรับและจับกุมเจ้าของกิจการ 
พร้อมทั้งยึดทรัพย์
คณะทำ�ง�น: หน่วยงานสืบสวนทางการเงิน ผู้ตรวจสอบ
ภาษี หน่วยงานป้องกันการฟอกเงิน

เป้�หม�ย: ใช้วิธีการสืบสวนหลากหลายรูปแบบกับ
อาชญากรรมสัตว์ป่า โดยพุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมที่ก่อโดย
ผู้ค้าหน้าเดิม ๆ
คณะทำ�ง�น: หน่วยต่อต้านยาเสพติด หน่วยต่อต้าน
การก่อการร้าย หน่ยงานต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ 
สำานักงานอาชญากรรมไซเบอร์

เป้�หม�ย: ใช้กฎหมายหลายฉบับเพื่อดำาเนินการกับบริษัท
ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นฉากหน้าให้กับ
กระบวนการค้าสัตว์ป่า
คณะทำ�ง�น: สำานักงานอัยการสูงสุดประจำาประเทศไทย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน และเวียดนาม

เป้�หม�ย: ลดการทุจริตในกระบวนการลงด้วยการจับกุม
เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นทำาตาม
คณะทำ�ง�น: หน่วยงานต่อต้านการทุจริตและคณะ
กรรมการกำากับดูแลด้านกฎหมาย

เป้�หม�ย: ให้ประเทศจีนมีบทบาทสำาคัญในความร่วมมือ
ด้านการสืบสวนในอาเซียน
คณะทำ�ง�น: ศุลกากรจีน

เป้�หม�ย: ให้อำานาจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ในการถอนรากถอนโคนเป้าหมายที่แน่ชัด (SIGs)
คณะทำ�ง�น: องค์การตำารวจสากล เครือข่ายการป้องกัน 
และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) องค์การตำารวจอาเซียน 
หน่วยเฉพาะกิจตามข้อตกลงลูซาก้า ประเทศจีน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา

อ�ชญ�กรรมท�งก�รเงิน(AML, สรรพ�กร)

หน่วยตำ�รวจปฏิบัติก�รพิเศษ

อัยก�รสูงสุด

หน่วยง�นป้องกันก�รทุจริต

ร่วมมือกับประเทศจีน

เชื่อมโยงกับหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย 
ค้�สัตว์ป่�อื่น ๆ
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กฎหมายภายในประเทศ	และการละเมิดกฎหมายฟอก
เงิน	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ

•	 หน่วยตำารวจปฏิบัติการพิเศษ: อาชญากรรมสัตว์
ป่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมด้านอื่น	ๆ	–	ยาเสพ
ติด	การลักลอบนำาอาวุธเข้าประเทศ	การลักลอบขนส่ง
และค้ามนุษย์	และ	พ.ร.บ.	มั่นคงไซเบอร์	ล้วนเป็น
อาชญากรรมที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับหรือระหว่างการ
เกิดอาชญากรรมสัตว์ป่า	นอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบัน
ที่กระบวนการค้าสัตว์ในเอเชียพุ่งเป้าไปที่สัตว์ป่า
แอฟริกาควรเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายในเอเชีย	เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจใน
แอฟริกาของตัวการใหญ่มีความเข้มแข็ง	พวกเขาจะใช้
ประโยชน์นี้หาโอกาสที่จะทำาลายสัตว์ป่าในเอเชียแทนการ
พุ่งเป้าไปที่กระบวนการที่ใช้เวลาและระยะทางที่นานกว่า

•	 สิ่งจูงใจที่จะทำาให้เกิดความร่วมมือ:	โอกาสในการถอด
เขี้ยวเล็บของกระบวนการในเอเชียด้วยการสืบสวนที่ซับ
ซ้อนหลากหลาย	ก่อนที่กระบวนการเหล่านี้จะกลายเป็น
แหล่งเงินทุนที่มีอิทธิพลจากการค้าในแอฟริกา

•	 อัยการสูงสุด:	ประเทศไทย	มาเลเซีย	และฟิลิปปินส์
ได้ทำางานร่วมกับอัยการสูงสุดบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่
สม่ำาเสมอ	ซึ่งสิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงอัยการสูงสุดจะได้
เข้ามามีสวนร่วมในความพยายามต่อต้านการลักลอบค้า
สัตว์ป่าอย่างเป็นประจำา

•	 สิ่งจูงใจที่จะทำาให้เกิดความร่วมมือ:	จัดการประชุม
สัมมนาเรื่องกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าเกี่ยวข้อง
กับบุคคลและบริษัทต่าง	ๆ	ได้อย่างไร	ซึ่งแม้จะเป็นการ
สืบสวนที่แยกคนละคดี	แต่อัยการก็สามารถที่จะเพิ่มโทษ
ได้

•	 หน่วยงานป้องกันการทุจริต:	ส่วนใหญ่ยังไม่มีหน่วยงาน
ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าของทุกประเทศในภูมิภาค
อาเซียน	ทั่วไปแล้วหน่วยงานป้องกันการทุจริตอาจได้
รับการติดต่อโดยประชาชนและองกรค์ต่าง	ๆ	โดยเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	นักการเมือง	หรือหน่วยงานต่าง	
ๆ	ที่ทำาการทุจริต	ดังนั้นจึงควรชวนให้หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตในประเทศไทย	เวียดนาม	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	
อินโดนีเซีย	ลาว	และกัมพูชาตรวจสอบข้อมูลและแนว
โน้มของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศของตน

สิ่งจูงใจที่จะทำาให้เกิดความร่วมมือ: จัดการประชุม
สัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่
ผิดกฎหมายที่มีการทุจริตมาเกี่ยวข้องในประเทศของตน

เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย:

•	 ทำาข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจีน: 
ประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศุลกากรได้แสดง
ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกับประชาคมโลก	
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา
ในเรื่องต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย	ใน
ฐานะที่มีบทบาทเป็นประเทศผู้บริโภคที่สำาคัญ	ข้อตกลง
ความร่วมมือจะต้องเพิ่มมากขึ้น

•	 ข้อเสนอแนะ: สร้างเครือข่ายเพิ่ม	และจัดการฝึกอบรวม
ร่วมระหว่างประเทศจีนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

•	 เชื่อมโยงการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่า การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบค้า
มนุษย์เข้าด้วยกัน: ขณะที่อนาคตของเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN-WEN)	นั้นยังไม่
ชัดเจน	เครือข่าย	ฯ	ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจาก
คณะรัฐมนตรีระดับภูมิภาคเมื่อเดือนมีนาคม	2019	และ
ยังได้รับคำาสั่งให้รวบรวมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หลายหน่วยงานมาทำางานด้านการต่อต้านลักลอบค้าสัตว์
ป่า	(CWT)	ขณะเดียวกัน	เครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย
ที่นำาโดยหน่วยงานตำารวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ	เช่น	องค์การตำารวจอาเซียน	
(ASEANAPOL)	และการประชุมระดับโลกด้านการ
บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ	(IDEC)	ซึ่ง
สำานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ	(DEA)	ได้เริ่ม
เอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน

เนื่องจากผู้ค้าสัตว์ป่ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นั้นเชื่อมอยู่กับการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรม
ข้ามชาติในรูปแบบอื่น	ๆ	จึงเป็นเหตุผลที่ดีสำาหรับ	
ASEANAPOL	และ	IDEC	ที่จะแสดงความร่วมมือกับ
เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าในระดับประเทศ

IDEC	ยังคงเคลื่อนไหวอยู่หลังจากก่อตั้งมาได้	30	ปีแล้ว	
มีสมาชิกทั้งหมด	120	ประเทศ	ซึ่งปัจจุบันสมาชิกมักจะ
นำาข้อมูลข่าวสารและหมายจับมาที่การประชุม	IDEC	ซึ่ง
เจ้าภาพจะทำาการหมุนเวียนกันไปตามประเทศสมาชิก	
รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นผู้จัดหางบประมาณในการเดิน
ทางเอง	ไม่มีค่าใช้จ่ายของสำานักงานเลขาธิการหรือค่าใช้
จ่ายในภูมิภาคที่ต้องการเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค

ข้อเสนอแนะ:	มันอาจจะคุ้มค่าในการลอกเลียนการ
ประชุมเกี่ยวกับการต่อต้านลักลอบค้าสัตว์ป่า	(CWT)	ที่
ให้เกียรติหน่วยงานและเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านนี้อยู่
แล้วโดยไม่ใช้โครงสร้างระบบราชการ	เจ้าหน้าที่จะจัดการ
ประชุมด้วยความสนใจที่แท้จริงด้วยแรงจูงใจจากข้อมูล
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ที่ได้รับว่าจะช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและจับกุม

อาชญากรพร้อมทั้งยึดทรัพย์คนเหล่านี้ได้ด้วย	(ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์อาชญากรรมการค้าสัตว์

ป่า	–	ACET	จะจัดทำารายงานแยกส่วนกันที่แสดงให้

เห็นถึงรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมาย)

2. การฝึกอบรมและดำาเนินงานด้วยทีมงานหลาย

จากหน่วยงาน 

การจัดอบรมและการบังคับใช้กฎหมายที่ตามมาในระดับ
ภูมิภาคจะต้องเป็นสิ่งที่จำาเพาะเจาะจง	มุ่งประเด็นไปที่การ
รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น	(ทั้งวัตถุและ
ดิจิทัล)	ติดตามเส้นทางการเงินและทำางานในคดีจริง

ความต้องการที่สำาคัญเพิ่มเติมสำาหรับหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติการในปัจจุบัน:

•	 หาช่องโหว่ในกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย: ผู้
ค้าเริ่มได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ม
ข้นขึ้น	จนเกิดการชะงักงัน	และราคาการซื้อขายก็มีมูลค่า
เพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ดีธุรกิจการค้าสัตว์ป่าต่างหาวิธีอัน
ชาญฉลาดหลากหลายในการลักลอบค้าสัตว์ป่า	เพื่อหยุด
ยั้งพวกเขาให้ได้	เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจำาเป็นต้อง
ตั้งคำาถามว่า:	ช่องโหว่ของผู้ค้าสัตว์ป่าอยู่ตรงไหน?

ช่องโหว่	(หรือที่เรียกว่า	“แหล่งเคลื่อนย้ายเงิน”)	ที่อยู่
เบื้องหลังกระบวนการที่ผิดกฎหมายคือ	เหล่าบริษัท
ทั้งหลายที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	มีผู้ค้าเป็น
เจ้าของ	และได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ทุจริต	การ
บังคับใช้กฎหมายจนถึงปัจจุบันมุ่งเน้นเป้าหมายที่สินค้า
ที่ผิดกฎหมาย	อย่างดีที่สุดก็เป็นการลักลอบนำาเข้าของ
ปัจเจกบุคคล	ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็แค่การยึดและบางครั้ง
มีการจับกุมแค่ผู้จัดการด้านการขนส่งมืออาชีพในระดับ
ล่างถึงกลางของกระบวนการเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ: เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด	หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายจะต้องพุ่งเป้าไปที่ตัวบริษัท	เจ้าของบริษัท	และ
เจ้าหน้าที่ทุจริตผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการนำาเข้าและส่ง
ออกนี้

•	 การดำาเนินคดีตามหลักฐาน: คดีที่เรียกได้ว่าประสบ
ความสำาเร็จจะต้องเป็นคดีที่ได้รับการดำาเนินคดีและมี
บทลงโทษ	ดังนั้นการฝึกอบรมจึงต้องพุ่งเป้าไปที่การเก็บ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง	–	ทั้งวัตถุและ
ข้อมูลดิจิทัล	(จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้จากผู้
ต้องสงสัย)	หน่วยงานต่าง	ๆ	จะต้องได้รับการฝึกอบรม
และคำาสั่งให้รู้จักพิจารณาว่าหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาจาก
ที่เกิดเหตุลักลอบล่าสัตว์ป่าหรือลักลอบค้าสัตว์ป่าทุกชิ้น
คือการเริ่มต้นการสืบสวน	และไม่ใช้หลักฐานเหล่านั้น
เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในการแถลงข่าวก่อนที่จะปิด
คดี

เรื่องนี้มีความสำาคัญมากเนื่องจากจะทำาให้คดีที่สำาคัญ
ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายในชั้นศาล	เพราะการ
ดำาเนินคดีที่ไม่ดีหรือศาลเองไม่ได้เห็นอาชญากรรมสัตว์
ป่าเป็นปัญหาอันดับต้น	ๆ				“ร่องรอย”	ของวัตถุพยาน
หรือสื่อดิจิทัล	จะสามารถช่วยโน้มน้าวศาลได้ดีกว่าการ

เป้�หม�ย: หาสิ่งหรือวิธีการที่กระบวนการลักลอบค้าสัตว์
ป่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เจอ และกำาหนดขอบเขตและ
มาตรการในการจับกุม ดำาเนินคดี และยึดทรัพย์
คณะทำ�ง�น: ตำารวจ หน่วยงานสืบสวนทางการเงิน 
สำานักงานอัยการสูงสุด

เป้�หม�ย: สร้างมาตรฐานความร่วมมือจากหลายหน่วย
งาน และกำาหนดให้หลักฐานทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าและถุกยึดมาได้เป็นหลักฐานสำาคัญและ
เป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวน หาใช่จุดจบไม่ (จัดการแถลง
ข่าวการจับกุมด้วย)
คณะทำ�ง�น: ตำารวจ หน่วยพิทักษ์ป่าพิเศษ ศุลกากร 
อัยการ และทหาร

เป้�หม�ย: กำาหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานให้กับหน่วยงาน
ให้ใช้กฎหมายอื่น ๆ ในการดำาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำาผิด
ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า
คณะทำ�ง�น: ตำารวจ อัยการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
อื่นที่ไม่ใช้กฎหมายสัตว์ป่า

เป้�หม�ย: กำาหนดกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถ
กระทำาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้
คณะทำ�ง�น: UWA ฟรีแลนด์  WJC  องค์การตำารวจสากล

เป้�หม�ย: แสดงให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงประโยชน์ใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการฝึกอบรมแบบเฉพาะทาง
คณะทำ�ง�น: LATF เครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่า
ระดับประเทศ ศุลกากรประเทศจีน

ก�รกำ�หนดช่องโหว่

ก�รดำ�เนินคดีต�มหลักฐ�น 
(ไม่ใช่ต�มคำ�ให้ก�ร)

ให้คำ�ปรึกษ� / สนับสนุน / ตรวจสอบ (OJT) 

ให้คำ�ปรึกษ� / สนับสนุน / ตรวจสอบ(OJT) 

ผส�นกำ�ลังเครือข่�ยและก�รฝึกอบรม
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ให้ปากคำาของพยานบุคคล	กระบวนการลักลอบค้าสัตว์
ป่ารายใหญ่ทั้งหมดต่างดำาเนินธุรกิจภายใต้บริษัทที่ถูก
กฎหมายและทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลของการค้าสัตว์ป่าเอา
ไว้อย่างชัดเจนในแหล่งข้อมูลเปิด	เช่น	ประวัติของบริษัท
มหาชน	หรือ	รายงานผู้ถือหุ้นฉบับสาธารณะ	ข้อมูลที่
มากมายเหล่านี้ควรถูกนำามาใช้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่าง:	คดีบุญชัย	บาคอันโด่งดังของประเทศไทย	แต่
กลับล้มเหลว	เนื่องจาก:	

	» คดีนี้รับผิดชอบโดยอัยการ	ไม่ได้จัดตั้งสำานักงาน
อัยการเฉพาะทางอาชญากรรมสัตว์ป่า	เช่นคดี
อาชญากรรม	คดียาเสพติด	คดีบุญชัยฯ	โดยถือว่า
เป็นคดีเช่นเดียวกับอาชญกรรมทั่วๆไป

	» การดำาเนินคดีอาศัยพยานบุคคลเพียงแค่ปากเดียว	
ซึ่งเปลี่ยนคำาให้การในภายหลัง	ทำาให้ผู้พิพากษาไม่มี
ทางเลือกจึงจำาต้องตัดสินว่าไม่มีความผิดและยกฟ้อง
ไป

ข้อเสนอแนะ: นำาจุดเด่นของ	DETECT	และ	PROTECT	
มาใช้โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ด้านการดำาเนินคดีโดยใช้หลักฐานที่มีประสิทธิภาพ		

•	 การดำาเนินคดีหลายคดีพร้อมกัน:	นอกจากนี้การบังคับ
ใช้กฎหมายจะต้องเลี่ยงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์ป่า
เป็นบทสรุปแทนที่จะใช้กฎหมายอื่นที่ส่งผลกระทบ
มากกว่า	เช่น:

	» การฟอกเงิน:	บริษัทที่ถูกกฎหมายหลายบริษัทที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อการลักลอบค้าสัตว์ป่ามักแสดงหลักฐานสินค้า
ที่ไม่ตรงกันและได้กำาไรมาจากการฟอกเงิน

	» การเลี่ยงภาษี:	กลุ่มบริษัทเดิมแสดงแหล่งที่มาของ
รายได้ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง

	» การฉ้อฉลและปลอมแปลง:	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่ามัก
จะติดป้ายฉลากที่ไม่ตรงกับความจริง

	» การทุจริต:	กฎหมายป้องกันการทุจริตในท้องถิ่น	
(และบางครั้งในต่างประเทศ)	ถูกละเมิดทุกครั้งที่
มีการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งได้รับความช่วย
เหลือจากเจ้าหน้าทุจริต			เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด่านแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับคำาสั่งให้ให้ความช่วยเหลือ
โดยตรงหรือไม่ก็ทำาเป็นเพิกเฉย	จากนั้นก็จะแบ่ง
สินบนที่ได้รับกับผู้บังคับบัญชา

ข้อเสนอแนะ: กระตุ้น	ฝึกอบรม	และออกคำาสั่งให้
หน่วยงานหลักที่ทำาการสืบสวนนำากฎหมายอื่นมาใช้
ประกอบการดำาเนินคดีอาชญากรรมลักษณะต่าง	ๆ	ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทันทีหากหน่วยงานเหล่านั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของเครือข่ายปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระดับ

ประเทศหรือตัวเครือข่ายเองอยู่แล้ว

ให้คำาปรึกษาหรือทำาการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน

จริง: แม้จะได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว	แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้

ทำางานด้านสืบสวนคดีหลายคดีเป็นเวลานาน	ก็อาจกลับ

ไปใช้วิธีการดั้งเดิมเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: จ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ผ่าน

การฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่อาวุโส	(แม้จะเกษียณไปแล้ว)	

ให้ไปประจำาหน้าที่ที่สำานักงานสืบสวนภาคสนามที่เป็น

สำานักงานที่รับผิดชอบด่านแรก	ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	

เพื่อให้คำาแนะนำาแก่ทีมที่กำาลังดำาเนินการสืบสวนคดี

•	 ผสานกำาลังเครือข่ายและการฝึกอบรม: การศึกษา

อันยอดเยี่ยมของ	ACET	เรื่องการเสริมสร้างขีด

ความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาการมาบรรจบกันของ

กระบวนการค้าสัตว์ป่ากับการทุจริต	เผยให้ทราบว่า

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

สูงสุดจากการผสานกำาลังเครือข่ายและการฝึกอบรม

เฉพาะทาง	หลักสูตรที่ชื่อว่า	CTOC	(การหยุดยั้ง

อาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติ)	เป็นหลักสูตรที่รวมไว้ทั้ง

การฝึกอบรม	เทคโนโลยี	การสร้างเครือข่าย	และข่าว

กรอง	หลักสูตร	CTOC	มีอยู่สองส่วนด้วยกัน:	ก)	ส่วน

ที่หนึ่ง:	หลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่ดึงหน่วยงานต่าง	ๆ	

หรือแม้แต่ประเทศต่าง	ๆ	มาฝึกร่วมกัน	ข)	ส่วนที่สอง:	

ประกอบไปด้วยวิทยากรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่	ๆ	

ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร	CTOC	ให้กับหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมายจากทวีปแอฟริกาและเอเชียมาแล้ว	ซึ่ง

นำาไปสู่การจับกุมที่สำาคัญ	24	คดีใน	5	ประเทศ

ข้อเสนอแนะ:	จัดการฝึกอบรมหลักสูตร	CTOC	เพิ่ม

ขึ้น	โดยการเชิญประเทศจีน	ประเทศกลุ่มอาเซียนและ

ประเทศที่สำาคัญในแอฟริกาให้เข้ามาอบรมโดยเน้นการ

อบรมในเรื่อง	“การติดตามเส้นทางการเงิน”

3. ให้รางวัลกับผู้ดำาเนินการด้านการต่อต้านการค้า
สัตว์ป่า (CWT)

ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายต้องเผชิญกับความเสื่อมถอย	

ปัญหาระบบราชการ	ความเสี่ยง	และความน่าเบื่อหน่ายมาก

ยิ่งขึ้น	เมื่อเทียบกับผู้ค้าสัตว์ป่าที่ได้รับผลตอบแทนในทันที	

สถานการณ์เช่นนี้จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง	มิเช่นนั้นการบังคับ

ใช้กฎหมายก็จะตามหลังเกมของผู้ค้าอยู่เสมอ	ทั้งนี้ขอเสนอ

แนะสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้กับเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้:	
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•	 ให้รางวัลตอบแทนกับหน่วยงานและสายข่าวที่มีผล
งานเป็นเลิศ:	เพื่อที่จะให้การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์
ป่าประสบความสำาเร็จ	พวกเขาจำาเป็นต้องได้รับรางวัล
ตอบแทน	ตัวการ	และหัวหน้ากระบวนการค้าสัตว์ป่า	และ
เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตที่อำานวยความสะดวกให้กับการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง	
หรืออย่างน้อยก็เป็นที่รู้จักของคนบางกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ: ทำาโครงการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ให้
ข่าวเกี่ยวกับอาชญากรสัตว์ป่าจะช่วยทำาให้มีการจับกุม
เพิ่มมากขึ้น	รางวัลจำาเพาะ	(ได้รับความสนใจจากสื่อ	
หรือ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟู)	จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

•	 ปรับตำาแหน่ง (ขึ้นตำาแหน่ง) ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายในอัตราใหม่: เจ้าหน้าที่สมควรได้รับรางวัล
ตอบแทน	และเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นจากการได้
รับรางวัลนี้	การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรสัตว์ป่า
จะสำาเร็จได้นั้นควรส่งผลต่อความยินดีและการสนับสนุน
จากสาธารณะ	แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำาเป็นต้อง
กำาหนดระดับรางวัล/การปรับตำาแหน่งตามความสำาเร็จ
ของการบังคับใช้กฎหมาย	ตัวอย่างเช่น	การจับกุมระดับ
หัวหน้าของกระบวนการ	ควรได้รับคะแนนมากกว่าแค่
การยึดงาช้างหรือแค่จับกุมระดับลูกล่อที่ลักลอบนำาเข้า	
ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากเครื่องโทรศัพท์ของนัก
ลักลอบในการระบุตัวการของกระบวนการสมควรได้รับ
รางวัลตอบแทนอย่างสูง

ข้อเสนอแนะ:	การใช้เทคโนโลยีทำาให้การสั่งงานและการ
จัดลำาดับการให้รางวัลตอบแทนของระดับหัวหน้าทำาได้
โดยง่าย	(จะกล่าวต่อไปในหัวข้อการยึดทรัพย์และการใช้
เทคโนโลยีด้านล่าง)

4. ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยึดมาได้ 

ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าทำารายได้มหาศาลเป็นพันล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี	วิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้หยุดอำานาจของตัวการก็คือการ
ยึดผลกำาไรของพวกเขา	แม้ว่าตัวบุคคลจะเปลี่ยนได้	แต่แหล่ง
ทุนไม่เปลี่ยน	–	อย่างน้อยก็ไม่ใช่สำาหรับกระบวนการที่ดำาเนิน
การมาอย่างยาวนาน	ถ้าสามารถยึดทรัพย์ได้จำานวนมหาศาล
พอ	แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการหาทรัพย์เหล่านั้น	(ไม่ว่าจะใน
รูปแบบของทรัพย์สภาพคล่องหรืออสังหาริมทรัพย์	หรืออย่าง
อื่นก็ตาม)	ข้อเสนอแนะในหัวข้อก่อนหน้านี้	(การฝึกอบรม	
การสร้างเครือข่าย	การเชิญหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายเดิม	ๆ	เข้าร่วม)	ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าอาชญากรจะต้องเสียประโยชน์จากอาชญากรรม
ที่พวกเขาก่อ	นี่คือวิธีการที่แน่นอนที่สุดที่จะทำาให้พวกเขา
หมดแรงจูงใจ	

•	 ใช้ทรัพย์ที่ยึดมาก่อตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู: เมื่อยึด
ทรัพย์มาได้	ทรัพย์เหล่านี้ควรถูกนำามาแบ่งปันกันใน
ทีมของผู้บังคับใช้กฎหมายที่เป็นผู้ยึดทรัพย์	เช่นเดียว
กับองค์กรที่สามารถฟื้นฟูความเสียหายที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชากรสัตว์ป่า	(ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานเรื่อง	“เส้นทางการเงิน
เพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่า”	ของ	ACET)

ข้อเสนอแนะ:	ร่วมมือกับภาครัฐในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายเพื่อก่อตั้งกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูจากทรัพย์ที่ถูกยึดมาได้	สร้างเครือข่ายระหว่างผู้
ออกกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีกลไกใน
การก่อตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	(สหรัฐ	ออสเตรเลีย)	ใน
การเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น

5. ให้การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายจากภาค
ประชาสังคม 

คณะทำางานภาคประชาสังคม	(สื่อ	องค์กรพัฒนาเอกชน	หรือ
แม้แต่ประชาชนทั่วไป)	สามารถแสดงบทบาทที่สำาคัญด้วย
ความเคารพและตรงไปตรงมาในการสนับสนุนหรือเฝ้าระวัง
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แสดงผลงานได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนใน
การลดปริมาณการค้าสัตว์ป่า	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนจะมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	โดยเฉพาะ:		

•	 การสนับสนุนจากสื่อและการเฝ้าระวัง:	ร่วมมือกับ
สื่อ	(ทั้งสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)	จะช่วยทำาให้ปัญหา
เรื่องการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า	(CWT)	เป็นข่าวสดทั้ง
หน้าหนึ่งและหน้ากลาง	มันจะช่วยส่งผลอย่างทวีคูณใน
การปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์จากการถูกลงโทษเพราะ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้วยการเน้นย้ำาเครือข่าย

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ประชุมร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งเวียดนาม
ในการบังคับใช้กฏหมายการค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USAID) (ภาพถ่ายโดย Mar Guidote USAID Ecofish 
Philippines) 
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และความเชื่อมโยงของอาชญากร	การเฝ้าระวังของสื่อ
ยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์การบังคับใช้กฎหมายอันผิด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย	แต่ในขณะเดียวกัน
การรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาการค้าสัตว์ป่าในบางครั้ง
อาจไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม	เช่น	มีการเปิดเผยสถาน
ที่ตั้งของประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	ซึ่งทำาให้พวกมัน
ตกเป็นเป้าของผู้ลักลอบล่าสัตว์

ข้อเสนอแนะ: จัดฝึกอบรมนักข่าวเพื่อการรายงาน
อาชญากรรมสัตว์ป่าให้ถูกต้อง	เช่นเดียวกับจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
กับสื่อเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่	ๆ	เกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าที่
โดดเด่นน่าสนใจ

•	 NGO ในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งข้อมูล: 
ข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการถอนรากถอนโคนกระบวนการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าในแถบทวีปเอเชียถูกเก็บรักษาไว้กับ	
NGO	เช่น	ฟรีแลนด์	องค์กรการศึกษาเพื่อธรรมชาติ	
–	เวียดนาม	Wildlife	Alliance	สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	
(WCS)	ทราฟฟิก	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลาย	ๆ	
หน่วยงาน	และองค์การตำารวจสากล	แม้ว่า	NGO	จะได้
รับข่าวมาจากประชาชนทั่วไป	แต่ก็มองหาแหล่งข่าวอื่น
จากคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว	จากเอกสารจดทะเบียน
บริษัท	ข่าว	และข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	ฯลฯ	เพิ่มเติม
ด้วย		หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะไม่สนใจข้อมูล
จากแหล่งข่าวพวกนี้	จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างเสริม
ทักษะและความสนใจให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อควบคุม
การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป
ที่สามารถเข้าถึงได้	(OSINT)	และเพื่อความรวดเร็วของ	
NGO	ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	OSINT	เพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายได้

ข้อเสนอแนะ:	ให้องค์การตำารวจสากลเป็นผู้นำากลุ่ม
คณะทำางานด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า	(CWT)	
(NGO	และภาครัฐ)	ในการอำานวยความสะดวกในการ
วางแผนปฏิบัติการที่จะช่วยสร้างแผนภาพที่สมบูรณ์ของ
กระบวนการ	และจัดระเบียบการใช้	DETECT-CTOC	
เพื่อเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มบังคับใช้กฎหมายในการ
วิเคราะห์และขัดขวางกระบวนการที่ผิดกฎหมายราย
สำาคัญ

6. ใช้เทคโนโลยี 

เรากำาลังอยู่ในยุคของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่สามารถเร่ง
ให้เกิดการปฏิบัติการหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าและส่ง
ผลกระทบได้อย่างรวดเร็วมหาศาล	หากเราใช้มันอย่างถูกต้อง	
โดยเฉพาะ:	

•	 ความฉลาดทางดิจิทัล:	เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์	
(AI)	และการเรียนรู้ของเครื่อง	(ML)	สามารถนำามา
ใช้กับการสืบสวนคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยให้ผลลัพธ์
ที่ดีกว่ามาก	ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การแยกข้อมูล
จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงไปที่เครือข่าย
อาชญากรได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถ
จับกุมและยึดทรัพย์ผู้กระทำาผิดได้	เทคโนโลยีชนิดนี้อาจ
มีราคาแพง	แต่เมื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผลลัพธ์ที่
ได้มามีค่ามากกว่าราคาของมันหลายเท่า

ข้อเสนอแนะ:	แนะนำาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายรู้จักกับ
เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยการรวมการสาธิตการใช้งานเข้ากับ
การฝึกอบรม

•	 รางวัลและแรงจูงใจ:	แอพพลิเคชั่นสำาหรับติดตามการ
ทำางานมีอยู่อย่างมากมาย	แต่บางตัวก็อยู่ระหว่างการ
พัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานผู้อื่นได้	และให้
รางวัลผู้ใช้งานเป็นเหรียญดิจิทัลได้เมื่อแอพพลิเคชั่น
เสร็จสมบูรณ์	(สำาหรับแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าจากบริษัท
พันธมิตร	เช่น	ร้านอาหารและสายการบิน)	แอพพลิ
เคชั่นเหล่านี้ยังสามารถทำาให้ผู้บังคับบัญชาให้รางวัล
แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีผลงานดีเด่นได้	นอกจากนี้ยัง
สามารถให้รางวัลกับประชาชนที่เป็นสมาชิกที่เป็นสาย
ข่าวได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ:	แนะนำาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายรู้จักกับ
เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยการรวมการสาธิตการใช้งานเข้ากับ
การฝึกอบรม	ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา	(R&D)	เพื่อ
รับประกันข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข่าว

7. ลดปริมาณความต้องการบริโภค 

ท้ายที่สุด	ไม่มีความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
หยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าใด	ๆ	ที่ทำาให้เกิดธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืนต่อกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า	เว้นแต่จะมีการ
เรียกร้องให้การลดปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการแก้ไข	ประเทศผู้นำาเข้าสัตว์
ป่าชั้นนำาของโลกหลายประเทศ	เช่น	ประเทศจีนและอเมริกา	
ได้เพิ่มระดับความเข้มแข็งของกฎหมายต่อต้านการซื้อสัตว์ป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์	ประเทศจีนถึงขั้นห้ามขายงาช้างทั้งภายในและ
จุดข้ามพรมแดนของประเทศ	ประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศข้อ
ห้ามเช่นเดียวกันในวันช้างโลกปี	(12	สิงหาคม)	2019		

•	 ภาครัฐรับบทบาทเป็นผู้นำา: การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจะต้องนำาโดยภาครัฐ	อย่างที่รายงานฉบับนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าต่างหารายได้จากการสูญพันธุ์เฉก
เช่นเดียวกับตลาดในอนาคต	การห้ามซื้อสัตว์ป่าที่ใกล้



32 การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิวัฒนาการ เส้นทางการค้า และวิธีการหยุดยั้ง

สูญพันธุ์อย่างถาวรจะเป็นการส่งสัญญาณไปให้กับผู้ค้า
ว่าตลาดในอนาคตจะมีจำากัด	เป็นตลาดมืด	และมีความ
เสี่ยง	ขณะที่ผู้ค้าบางรายอาจเลือกที่จะใช้โอกาสนั้น	ราย
อื่น	ๆ	จะเลือกที่จะหยุดเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง	อีกทั้งจำานวนผู้บริโภคและ
ราคายังลดลงอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ:	กระตุ้นและชักชวนให้ภาครัฐออกคำาสั่ง
ห้ามซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์อย่างถาวร	ไม่ว่าจะภายในประเทศเองหรือการนำา
เข้า	เครือข่ายระหว่างผู้ออกกฎหมายของแต่ละประเทศ
ที่ยังอนุญาตให้มีการซื้อ	หรือได้ห้ามการซื้อไปแล้ว	
(อินเดีย	สิงคโปร์	จีน)	สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
ความพยายามได้
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บทสรุป

รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำางานรวมกัน

ของเจ้าหน้าที่ฟรีแลนด์ทุกคนเป็นเวลามากกว่า	60	ปีในการ

สนับสนุนความพยายามต่อต้านกระบวนการต่อต้านการค้า

สัตว์ป่า	(CWT)	ของรัฐบาล	รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่

จะให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของอาชญากรรมและการ

ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	อาจถือได้ว่าเป็นภาพรวมของอาชญากรรมสัตว์ป่าและการ

บังคับใช้กฎหมายของภูมิภาคในปัจจุบัน	หรือเป็นแนวทาง

เพื่อการวางแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น

อาชญากรรมสัตว์ป่าได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งใน

อาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้	เนื่องจากมันเคยถูก

ละเลยหรือไม่ได้รับความสำาคัญ	อย่างไรก็ดี	ด้วยการเชื่อมโยง

หน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศและระดับโลกทำาให้ความ

สำาคัญและความมั่นคงของระบบนิเวศวิทยาได้รับการยอมรับ
เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	แม้ความเท่าเทียมด้านระดับความสำาคัญเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้	แต่มันก็เกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางด้านสัตว์ป่าที่ใช้ร่วมกันทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค	และความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้ความโลภของ
คนส่วนน้อยมาบดบังสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ

สาเหตุที่คาดหวังในสิ่งที่ดี:	ความสมัครใจ	ความมุ่งมั่น	และ
ความบากบั่น	ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำาเป็น	นอกจากนี้เครื่องมือ	
กฎหมาย	การเปลี่ยนแปลงและทัศนคติใหม่	ๆ	ช่วยให้ผู้เขียน
มีความหวังสำาหรับอนาคตและให้แรงบันดาลใจพวกเขาใน
การปฏิบัติงานในปัญหาสำาคัญเช่นนี้ต่อไป

หมวดที่ 5

การจับยึดงาช้างโดยกรมศุลกากร (ภาพถ่ายโดย ฟรีแลนด์) 



1. พี่น้องบาคเป็นเคสตัวอย่าง	ดูเพิ่มเติมได้ที่เดอะการ์เดียนซีรีส์ตอนการลักลอบค้าสัตว์	กันยายน	2016

2. ผู้เขียนและทีมงานได้ทำาการสำารวจการลักลอบค้าสัตว์ป่าในทั้งในประเทศเป้าหมายและประเทศอื่นตั้งแต่ปี	1993	นอกจากนี้พวก
เขายังได้ออกแบบวางแผนและริเริ่มกิจกรรมการต่อต้านและปราบปรามการลักลอบล่าและค้าสัตว์ในประเทศเหล่านี้	

3. การสืบสวนเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำาเนินการโดยสำานักงานสืบสวนสิ่งแวดล้อม	ซึ่งผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นระยะเวลามากกว่า	32	เดือนใน
แอฟริกาและเอเชีย

4. การสังเกตการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนระหว่างการสืบสวนปี	1993/1994	ได้พบกับผู้ซื้อชาวจีนที่เล่าให้ผู้เขียนและเจ้าหน้าที่สืบสวนฟัง
เกี่ยวกับการซื้อขายกับนักการทูตเกาหลีเหนือ	ยอดขายใกล้เคียงกับรายงานข่าวของนักการทูตเกาหลีเหนือที่ถูกจับได้ว่ากำาลังซื้อนอ
แรดในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้	ได้แก่	ซิมบับเวแซมเบียและแอฟริกาใต้

5. การสืบสวนในปี	1994	นำาโดยผู้เขียนเพื่อสำานักงานสืบสวนสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และ	Rademeyer,	Julian:	“Tipping	Point”	for	
Global	Initiative.	กรกฎาคม	1994

6. การสืบสวนนำาโดยผู้เขียนเพื่อกองทุนเสือ	(Tiger	Trust),	1994

7. ผู้เขียนได้พบกับเจ้าของซึ่งพาไปชมแหล่งเพาะพันธุ์แห่งใหม่ของเขา	ซึ่งเขาอธิบายว่าพวกเขาไม่ต้องการพึ่งพาการนำาเข้าจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มากเกินไปในอนาคต

8. จากการสัมภาษณ์ลือไทหลายครั้ง	ปี	2016

9. ผู้เขียนสัมภาษณ์ทีมสำารวจฟาร์มเสือของลาว	ปี	2017

10. ผู้เขียนสัมภาษณ์ทีมสำารวจฟาร์มเสือของลาว	ปี	2017

11. ผู้เขียนสัมภาษณ์ทีมสำารวจฟาร์มเสือของลาวและอดีตผู้ค้าเสือ	ปี	2017	

12. ผู้เขียนสัมภาษณ์ทีมสำารวจฟาร์มเสือของลาว	ปี	2017

13. ข้อสังเกตส่วนตัวของผู้เขียนระหว่างการสำารวจ	กรกฎาคม	2008

14. ผู้เขียนสัมภาษณ์ผู้ลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน	แยกต่างหากจากเจ้าหน้าที่ตำารวจไทย	
ซึ่งทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์ตรงกัน	(การสัมภาษณ์กับทั้งผู้ลักลอบและเจ้าหน้าที่ตำารวจในหัวข้อนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี	2005	และผู้
ลักลอบที่วางมือแล้วให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ซ้ำาในระหว่างการสัมภาษณ์ปี	2016	เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งขึ้น)

15. ผู้เขียนได้สัมภาษณ์หนึ่งในผู้ลักลอบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนี้

16. ผู้เขียนสัมภาษณ์สมาชิก	4	คนจาก	2	กระบวนการที่ถูกจับ

17. แถลงข่าวโดยกระทวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา	เขตทางใต้ของนิวยอร์ก	13	มิถุนายน	2019

18. กระทรวงการต่างประเทศในบางประเทศมีความจำาเป็นเนื่องจากจำานวนนักการทูตที่ทุจริตเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ยังมีการทุจริต

เอกสารอ้างอิง

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้เขียนขึ้นโดยนายสตีฟ	อาร์	กาลส์เตอร์		(Steve	R.	Galster)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ACET	และร่วมเขียนโดยนายริคาร์โด	

อาร์			ฟอร์เรสเตอร์	(Ricardo	R.	Forrester)	ผู้จัดการ	ACET	และนางสาวองคุรี	มาจุมดาร์	(Onkuri	Majumdar)	รองผู้อำานวยการโครงการ	

รายงานฉบับนี้จะสำาเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบุคคลหลายท่าน	ได้แก่	นายฌอน	โอรีแกน	(Sean	

O’	Regan)	นายอรุณิมา		เชรสต้า	(Arunima	Shrestha)	นางสาวกลอเรีย	โลเปซ	เฮอร์นานเดส	(Gloria	Lopez	Hernandez)	และนางสาว

แอนเดรีย	คอสมา	(Andrea	Cosma)	ซึ่งทุกท่านได้ให้ผลการวิจัยและการสนับสนุนอันมีคุณค่ายิ่งในการพัฒนารายงานฉบับนี้		

รายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก	PMI	IMPACT	(บริษัท	ฟิลลิป	มอร์ริส	อินเตอร์เนชั่นแนล	-	(PMI))

กิตติกรรมประกาศ เครดิต และเอกสารอ้างอิง



เกี่ยวกับ ACET

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่า (“ACET”)

การใช้ข้อมูลเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและฟื้นฟูอำานาจ

ทั่วทุกมุมโลกของเราเป็นทั้งแหล่งต้นกำาเนิด ส่งผ่าน และปลายทางของเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติทั้งการลักลอบค้ามนุษย์ ค้า
สัตว์ป่า ค้าอาวุธ และ “สินค้า” ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

การลักลอบค้าสินค้าต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และความร่วมมือกันระหว่าง
พรมแดน ในแต่ละปีการลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมายทำารายได้หลายแสนล้านเหรียญ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายอาชญากรรมและการทุจริต นอกจากนี้ยังเป็นบ่อนทำาลายธุรกิจที่ถูกกฏหมาย และคุกคามสิทธิมนุษยชนและสิ่ง
แวดล้อมอีกด้วย

เพื่อลดปริมาณการลักลอบค้าสัตว์ป่า รัฐบาล องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมจำาเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้เพื่อ
เป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ การป้องกัน และกลยุทธในการฟื้นฟู

ด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีข่าวกรองดิจิทัลของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) และ บริษัทเซลเลไบรต์ (Cellabrite) รวมถึง
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับแนวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่า (หรือ ACET ออก
เสียงว่า แอสเสท) เป็นศูนย์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คณะทำางานสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งจะ
ช่วยลดปริมาณการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย วิธีนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลา เงิน และชีวิต

การใช้หลักฐานที่วิเคราะห์โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น โดยมี ACET ทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู้เก็บ
ข้อมูลเข้ากับผู้ร่างกฎหมายและผู้บังคับใช้ รวมถึงชี้ให้เห็นปัญหาของการลักลอบค้าสัตว์ป่าและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้กับ:

• เจ้าหน้าที่พรมแดน: เพื่อสามารถระบุเวลาจริงในการลักลอบค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายได้

• เจ้าหน้าที่สืบสวน: เพื่อสามารถติดตามและยึดทรัพย์สินที่ได้จากการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายได้

• เจ้าหน้าที่นิติบัญญัติ: เพื่อสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเพื่อลดการลักลอบค้าสิ่ง
ผิดกฎหมายได้ 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: เพื่อสามารถจำาแนกตับขับเคลื่อนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของการ
ลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายได้

• องค์กรเอกชน: เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าทำาธุรกิจที่ถูกกฎหมายและคำานึงถึงสังคม

ACET ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคประชาสังคมและพันธมิตรภาคองค์กรเอกชนรวมถึงฟรีแลนด์ บริษัทไอบีเอ็ม 
บริษัทเซลเลไบรต์ และ แม่โขงคลับ 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก PMI-Impact ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มโดยบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์
เนชั่นแนล ในการสนับสนุนโครงการที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการค้าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง






