MEDIA RELEASE

EMBARGO: 8AM in Thailand 28th November 2016

กฎหมายไทยไม่เข้มแข็งพอที่จะหยุดการลักลอบค้าลิ งไม่มีหางชนิ ดพันธุท์ ี่มิได้มีถิ่นกาเนิ ดใน
ประเทศไทย
กรุงเทพ ประเทศไทย 28 พฤศจิกายน 2559 – รายงานใหม่สองฉบับได้สร้างความกังวลเกีย่ วกับจานวนและแหล่งทีม่ าของลิงไม่มหี างทีพ่ บตามแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
สัตว์ป่าแสดง และกลายเป็ นข้อถกเถียงถึงความสามารถของประเทศไทยในการป้ องกันการลักลอบค้าอุรงั อุตงั และลิงไม่มหี างชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศ
ไทย ทีอ่ าจสะดุดลง เนื่องจากกฎหมายทีม่ อี ยู่ควบคุมไม่เพียงพอ
รายงานนี้ มาจากข้อมูลในการสารวจสถานที่ 57 แห่ง ทัวประเทศ
่
ซึง่ พบอุรงั อุตงั 51 ตัว ทีถ่ ูกนามาแสดง ทัง้ ที่ตามข้อมูลทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือแสดงสายพันธุส์ ตั ว์ของ
อุรงั อุตงั 1 ในปี 2557 บันทึกไว้ว่ามีอยู่ 21 ตัว หนังสือนี้ได้บนั ทึกสถานทีเ่ กิด การขนย้าย และการตายของสัตว์แต่ละตัวทีอ่ ยูใ่ นสวนสัตว์และแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ สี ตั ว์ป่า
แสดงทัวโลก
่
จานวนของลิงไม่มหี างชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศไทย ทีพ่ บในช่วงทีม่ กี ารสารวจนัน้ มีมากกว่าจานวนทีบ่ นั ทึกว่า มีการนาเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่
จากฐานข้อมูล2ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (ไซเตส) แสดงให้เห็นว่า มีการนาอุรงั อุตงั เข้ามายังประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518 เพียงแค่ 5 ตัว ทาให้ไม่สามารถอธิบายถึงการทีพ่ บกอริลล่าตะวันตก 1 ตัว หรือชะนีมงกุฏ 14 ตัว ระหว่างการสารวจ
อ้างอิงจากงานวิจยั เรื่อง “เมือ่ ลิงไม่มหี างเป็ นทีต่ อ้ งการของสวนสัตว์และแหล่งท่องเทีย่ วในมาเลเซียและประเทศไทย” ซึง่ ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า “สัตว์เหล่านี้ ได้เดินทางมาถึงยัง
สถานทีเ่ ลีย้ งอย่างผิดกฎหมาย” และละเมิดข้อกาหนดทีเ่ ข้มงวดของไซเตสเกีย่ วกับการค้าชนิดพันธุท์ ร่ี ะบุไว้ตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1
รายงานฉบับดังกล่าว ถือว่าความล้มเหลวส่วนใหญ่มาจากกฎหมายของไทยทีไ่ ม่เข้มแข็งพอทีจ่ ะปกป้ องสัตว์ป่าจากต่างประเทศ
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึง่ ไม่ได้ให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่ลงิ ใหญ่ 6 ชนิดพันธุ์ และชะนีชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้ม ี
ถิน่ กาเนิดในประเทศไทยอีก 11 ชนิดพันธุ์ ทีร่ ะบุอยู่ในบัญชีไซเตส
ตามการวิเคราะห์กฎหมายไทยจากรายงานอีกฉบับหนึ่ง เรื่อง “บทวิเคราะห์ระบบกฎหมายทีค่ วบคุมการค้าลิงใหญ่ ชะนี และชนิดสัตว์ตามบัญชีไซเตส” พบว่า “ผูใ้ ดที่
ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าว ไม่จาเป็ นต้องแสดงว่าพวกเขาได้สตั ว์ป่าเช่นว่านัน้ มาได้อย่างไร แต่เป็ นหน้าทีข่ องรัฐในการพิสูจน์วา่ สัตว์ดงั กล่าวถูกนาเข้ามาอย่างผิด
กฎหมายเพื่อทีจ่ ะดาเนินคดี”
ช่องโหว่ของกฎหมายนี้ ส่งผลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไร้อานาจทีจ่ ะจัดการกับผูท้ ค่ี รอบครองลิงไม่มหี างชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศไทย เช่น อุรงั อุตงั
และชิมแปนซี หรือควบคุมการค้าสัตว์เหล่านี้ภายในประเทศ หลังจากทีไ่ ด้ลกั ลอบนาเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ช่องโหว่เดียวกันยังเป็ นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย เพื่อต้านการค้าสัตว์ชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และการ
อภิปรายเกีย่ วกับวิธกี ารแก้ไขสถานการณ์น้ี ก็ยงั คงอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ซึง่ ความไร้สามารถในการปฏิบตั เิ พื่อต้านการลักลอบค้าทีค่ ล้ายคลึงกันนี้ เกิดขึน้ กับ
งาช้างจากแอฟริกา ซึง่ ได้มกี ารหยิบยกมาพูดถึงเมื่อเดือนธันวาคม 2557 จนเกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รวมถึงชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศไทยนี้ไว้ใน
พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า ซึง่ ขณะนี้กฎหมายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
“ผูท้ ท่ี าการลักลอบค้าสัตว์ป่า รูเ้ ป็ นอย่างดีว่าประเทศไทยเป็ นแหล่งสวรรค์ในการทาผิดกฎหมาย จนกว่าช่องโหว่ของกฎหมายเหล่านี้จะถูกอุด สถานการณ์เหล่านี้กจ็ ะ
ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง” กล่าวโดย มิสแคลร์ บีสตัล จาก TRAFFIC ผูเ้ ขียนรายงานทัง้ สองฉบับซึง่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธอิ าคัส (Arcus Foundation)
งานวิจยั และบทวิเคราะห์ทางกฎหมาย ได้แนะนาขัน้ ตอนในการเสริมความแข็งแกร่งกฎหมายเกีย่ วกับสัตว์ป่าของไทย รวมถึงการเพิม่ บทลงโทษ และแก้ไขขัน้ ตอนที่
รัฐบาลกาหนดไว้วา่ ต้องดูแลสัตว์ป่าทีย่ ดึ ได้ไว้ถงึ 5 ปี หากไม่พบว่ามีเจ้าของ
อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนาหลักจากรายงานทัง้ สองฉบับ ได้เน้นการขยายความครอบคลุมชนิดพันธุข์ องสัตว์ทล่ี ะเว้น โดยให้มกี ารรวมถึงการปกป้ องลิงใหญ่ทกุ ชนิด รวม
ไปถึงการครอบคลุมชนิดพันธุท์ ม่ี ไิ ด้มถี นิ่ กาเนิดในประเทศไทย ทีอ่ ยู่ในบัญชีไซเตสด้วย
นอกจากนี้ ทีส่ าคัญคือการจัดตัง้ ระบบทีน่ ่าเชื่อถือและโปร่งใส ในการติดตามการเกิด การขนย้าย และการตายของลิงใหญ่ตามสวนสัตว์และแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ สี ตั ว์
แสดง หากปราศจากระบบดังกล่าว ก็จะเปิ ดโอกาสให้มกี ารปกปิ ดการได้สตั ว์เหล่านัน้ มาจากแหล่งทีผ่ ดิ กฎหมาย

“TRAFFIC แนะนาให้มกี ารตรวจสอบต้นกาเนิดของลิงใหญ่ทกุ ชนิดทีอ่ ยู่ในสถานทีเ่ ลีย้ งต่างๆ ในประเทศไทย และหากพบว่าสถานทีใ่ ดเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่
เกีย่ วกับการได้มาซึง่ ลิงใหญ่ สถานทีน่ นั ้ ก็ควรจะถูกเพิกถอนใบประกอบการและใบอนุญาต” มิสบีสตัลกล่าวทิง้ ท้าย
-จบ-

Notes
[1] The International Studbook of the Orangutan is managed by the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA).
[2] Records from the CITES Trade Database which is managed by the United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre
(UNEP-WCMC) on behalf of the CITES Secretariat.
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