
 

 

 
 
 

 
 

  

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 
 

เรื่อง กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับสถานะการค้างาช้าง 
ของประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวล 

ในล าดับรอง (Secondary Concern)  
เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) 

 
 
 
 

จัดท าโดย นายปวิช  เกศววงศ์ 
รหัส 10026 

 
 
 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
 

เรื่อง กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับสถานะการค้างาช้าง 
ของประเทศไทยจากประเทศที่มสีถานภาพน่ากังวล 

ในล าดับรอง (Secondary Concern)  
เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นายปวิช  เกศววงศ์ 
รหัส 10026 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



 

 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

ลงชื่อ  
 (ดร. ธีวินท์  สุพุทธิกุล)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) เมื่อวันที่ 2–14 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
ยอมรับว่าการลักลอบค้างาช้างและซากช้างเป็นปัญหาในระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศต้นทาง ประเทศ
ที่น าผ่าน และประเทศปลายทาง จะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยที่ประชุมจัดสถานะให้  
ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา เป็นประเทศที่สถานภาพ 
น่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) โดยต้องจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (Ivory National Action 
Plan: NIAP) เพ่ือควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
ไซเตส (CITES) ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 7–11 กรกฎาคม 2557 ณ นครเจนีวา ได้มีมติให้ประเทศไทยต้อง
ด าเนินการเพ่ือการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2558 มิฉะนั้น ประเทศไทยอาจถูกคว่ าบาตรทางการค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าขายชนิดพันธุ์
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
อาทิ กล้วยไม้ และเครื่องหนังจากสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งมีมูลค่าหมื่นกว่าล้านบาทต่อปี 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NIAP) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามและสกัดกั้นงาช้างผิดกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเพ่ือควบคุมการค้างาช้างให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้อย่างต่อเนื่อง จนที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 23–26 กันยายน 
2559 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก พิจารณาปรับสถานะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลใน
ล าดับรอง (Secondary Concern) ในขณะเดียวกันที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 มีมติเอกฉันท์
ให้ประเทศสมาชิกที่มีตลาดการค้างาช้างภายในประเทศ ปิดตลาดงาช้างอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยในการล่าช้างเพ่ือเอางาและค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยังไม่ปฏิบัติ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยกระดับของประเทศไทย
จากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรองเป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง ( Important to watch)
ของสถานะการค้างาช้าง และ (2) กลยุทธ์หรือแนวทางเพ่ือยกระดับของประเทศไทยไปเป็นประเทศ
ต้องเฝ้าระวังเพื่อกันมิให้เกิดผลกระทบกับการค้าในอนาคต 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง แรงกดดันจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ระหว่างประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการจัดสถานะด้านการแก้ไขปัญหา
การค้างาช้างผิดกฎหมายของประเทศต่างๆ บีบให้ประเทศไทยปิดตลาดค้างาช้างในประเทศ แม้ว่า  
ผลการด าเนินงานของไทยจะมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทย
ต้องการหลุดพ้นจากบัญชีค้างาช้างผิดกฎหมายของอนุสัญญาไซเตส ก็ต้องเพ่ิมความพยายามมากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน ยังมีความท้าทายที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการปิดตลาดค้างาช้างของจีนเมื่อต้นปี พ.ศ. 
2561 ที่อาจเกิดตลาดมืด (Black market) และตลาดบนโลกออนไลน์อีกด้วย การศึกษาฉบับนี้ได้
ข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ (1) การก าหนดพืน้ที่ค้างาช้างเป็นการเฉพาะ (Zoning) และ (2) การปิด
ตลาดงาช้างในประเทศในที่สุด เพ่ือเป็นการตัดความเสี่ยงของการถูกคว่ าบาตรสินค้าที่อยู่ภายใต้  
ความควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับสถานะการค้างาช้างของ
ประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) เป็นประเทศ
ต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านเอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล และ ดร. ธีวินท์  สุพุทธิกุล ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา
และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของ
รายงานฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน โดยเฉพาะ
ท่านสุพจน์  โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.  รุ่งนภา  
พัฒนวิบูลย์ ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ (นบท. 5) และสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทุกท่านที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ น้องๆ กองการต่างประเทศ (คุณวัชรีย์  ช่วยศรี คุณทิพมาศ  ธาราชีวิน คุณพัชรี  ทิพย์ขวัญ 
คุณแก้วใจ  แสนสุทธิ์ คุณสิทธิพร  ปรีรอด และจ่าอากาศโท ภาสกร  ไชยแสง และท่านอ่ืนที่ไม่ได้
กล่าวถึง) ที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก  ท าให้รายงานฉบับนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
รวมทั้ง คุณนฤมล  โอริส คุณกรรษวรรณ  ทองค า และน้องๆ ส่วนความร่วมมือทวิภาคีทุกคนที่สละเวลา
และทุ่มเทการท างานในช่วงเวลาที่กระผมฝึกอบรม 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณวิทยากรและคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาบรรยายให้ความรู้
อันมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่อ านวยความสะดวกในระหว่างการอบรมอย่างดียิ่ง รวมทั้ง 
ขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ทุกท่าน ทีเ่ป็นก าลังใจให้กันและกันเพ่ือให้รายงาน
ส่วนบุคคลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

กระผมหวังว่า รายงานการศึกษาฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนคนไทยต่อไป 
ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด กระผมขอน้อมรับทุกประการ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora: CITES) หรือ อนุสัญญาไซเตส ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526 เป็น
ภาคีสมาชิกล าดับที่ 80 จาก 183 ประเทศ ในปัจจุบันอนุสัญญาไซเตส วัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ผ่านการควบคุมทางการค้า การน าเข้า การน าผ่านแดน 
และการส่งออก โดยการสร้างเครือข่ายนานาชาติ ในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่า 
พืชป่า และผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากสัตว์ป่าและพืชป่า อาทิ กล้วยไม้ หนังสัตว์เลื้อยคลาน และหนังฟอก 
(หนังงู และหนังจระเข้) ไม้หายาก งาช้าง เป็นต้น ทั้งนี้ อนุสัญญาไซเตสก าหนดให้ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูก
ควบคุมในบัญชีหมายเลข 1 คือ เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ห้ามค้าในเชิง
พาณิชย์ เว้นแต่ท าการศึกษาวิจัย เพาะพันธุ์ การส่งออกจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่
น าเข้าก่อน 

ช้างเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเพ่ือน างามาใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากมีความสวยงาม โดยมีการใช้
ประโยชน์จากงาช้างมากว่า 100 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออก เพ่ือตกแต่งบ้าน 
งานแกะสลักเครื่องใช้และเครื่องประดับ ส่วนประกอบเครื่องดนตรี และงานฝีมือต่างๆ ซึ่งงามาจากทั้ง
ช้างสายพันธุ์แอฟริกันซึ่งมีงาทั้งเพศผู้และเพศเมีย และช้างสายพันธุ์เอเชียซึ่ งมีเฉพาะเพศผู้ เนื่องจาก
งาช้างเป็นสิ่งที่มีผู้ต้องการมากจึงมูลค่าสูงขึ้นอันน าไปสู่การลักลอบล่าและค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย
เพ่ิมขึ้น เมื่อย้อนไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ช้างแอฟริกาถูกควบคุมในบัญชีหมายเลข 2 เป็นสัตว์ป่าที่
ควบคุมและจ ากัดการค้า ในขณะที่ช้างสายพันธุ์เอเชีย เป็นสัตว์ป่าที่ถูกควบคุมในบัญชีหมายเลข 1 
จนกระทั่งเมื่อช่วงทศวรรษที่ 80 เป็นช่วงเวลาแห่ง “สงครามงาช้าง (Ivory Wars)” ช้างแอฟริกามี
จ านวนลดลงจากกว่า 1.2 ล้านตัว คงเหลือประมาณ 600,000 ตัว ในปี พ.ศ. 2532 ท าให้อนุสัญญาไซเตส
ห้ามท าการค้างาช้างระหว่างประเทศ แต่อนุญาตให้มีการค้าขายงาช้างภายในประเทศ (Domestic) 
ส่งผลให้ราคางาช้างลดลงตลาดค้างาช้างในสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดลง และท าให้การล่าช้าง
แอฟริกาลดลง รวมทั้งจ านวนช้างเริ่มเพ่ิมขึ้น กระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ตลาดการค้าระหว่างเกิดใหม่
ระหว่างอาเซียและแอฟริกา เศรษฐกิจประเทศต่างๆ เติบโต รวมทั้งประเทศจีนท าให้เกิดผู้มีศักยภาพ
ในการที่จะผู้บริโภคงาช้าง จึงส่งผลให้มีการล่าช้างในแอฟริกาและค้างาช้างผิดกฎหมายเพ่ิมขึ้น1 

ปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายได้ถูกส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสแสดงความกังวล
ตั้งแต่การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 14 (CITES CoP14) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
                                                 
1 WildAid, Ivory Demand in Thailand. [Online], 2018, Available from: http://wildaid.org/wp-
content/uploads/2017/09/Thailand-Survey-EN.pdf [2018, June 2]. 
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เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 3–15 มิถุนายน 2550 ซึ่งมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุม
การค้างาช้าง โดยประเทศไทยถูกระบุให้อยู่ในประเทศที่ต้องให้ความส าคัญในระดับต้นในการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการค้างาช้างภายในประเทศ และประเทศไทยได้เริ่มตระหนักและมีการ
ด าเนินงานที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ด าเนินมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ โดยปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ แต่เนื่องจากการด าเนินงานยังไม่สามารถหยุดยั้ง
การค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายได้ ท าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 64 และ
ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 16 (CITES COP 16) เมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร มีมติ
ให้ประเทศไทย รวมทั้งอีก 7 ประเทศ อันประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีกลุ่ม
สถานภาพน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary concern)2 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และ
ถูกกล่าวหาว่าไม่มีมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อาจท าให้
ประเทศไทยถูกนานาชาติใช้มาตรการคว่ าบาตรทางการค้าสินค้าเชิงพาณิชย์ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้
ความควบคุมของไซเตส ซึ่งจะส่งผลกระทบในภาพรวมต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าของไทยใน
อนาคต โดยที่ประชุมมีมติเสนอแนะให้ประเทศภาคีสมาชิก 8 ประเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการงาช้าง
แห่งชาติ (National Ivory Action Plan: NIAP) เพ่ือยุติการลักลอบค้างาช้างโดยเร็ว ซึ่งส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาไซเตสก าหนดกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมายไว้ 3 ระดับ คือ  
(1) สถานภาพน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) (2) สถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary 
Concern) และ (3) ประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นประเทศ 
ที่มีการเลี้ยงช้างเป็นอาชีพหรือมีช้างป่าอยู่ในธรรมชาติ (Elephant range states) เท่านั้น แต่หมายรวมถึง
ประเทศที่เป็นทางผ่าน และประเทศปลายทางที่มีความต้องการงาช้างที่ไม่มีช้างตามธรรมชาติ เช่น 
สิงคโปร์ หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ในส่วนของไทย นายออยสไตน์ สโตร์เคอร์เซน ประธานคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส 
กล่าวในประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส (Standing Committee) ครั้งที่ 65 ระหว่าง
วันที่ 7–11 กรกฎาคม 2557 ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ว่า หลายปีที่ผ่านมาไทยไม่ได้มีมาตรการที่
เป็นรูปธรรมออกมาควบคุมตลาดค้างาช้างผิดกฎหมาย ดังนั้น ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสจึง
ก าหนดเส้นตายภายในเดือนสิงหาคม 2558 ให้ไทยแก้ปัญหาให้ได้ มิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ าบาตร 
โดยไทยต้องมีการส่งรายงานให้กับส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส ภายในเดือนมกราคม 2558 ว่ามี
มาตรการใดเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีเพียงการลงทะเบียนผู้ค้า ผู้น าเข้า และคลังสินค้า ซึ่งไซเตสมองว่ายัง
ไม่เพียงพอ หากประเทศไทยถูกคว่ าบาตรจริง ไทยจะไม่สามารถค้าขายพันธุ์พืชและสัตว์กว่า 35,000 
ชนิดได้ ซึ่งรวมถึงกล้วยไม้ และไม้มีค่าต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ นักรณรงค์จากองค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) สนับสนุนให้ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสลงโทษ

                                                 
2 T. Milliken, R.W. Burn, F.M. Underwood and L. Sangalakula, Monitoring of illegal trade in ivory 
and other elephant specimens [Online], 2018, Available from: https://cites.org/sites/default/files/ 
eng/cop/16/doc/E-CoP16-53-02-02.pdf [2018, June 2]. 
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ประเทศไทยให้รุนแรงกว่านี้3 เพราะตัวเลขการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายกลับเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากรายงานขององค์กร Traffic ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยึดงาช้างดิบจากแอฟริกา
จ านวนมากถึง 11,363 กิโลกรัม4 

ประเทศไทยได้ทบทวนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (NIAP) ตาม
ข้อก าหนดของอนุสัญญาไซเตส โดยจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส 
ฉบับแรกเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 6 หมวดกิจกรรม ได้แก่ (1) การออกระเบียบและ
กฎหมาย (2) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (3) การก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย  
(4) การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ (5) การประชาสัมพันธ์ และ (6) การติดตามและ
ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่  66 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25585 และ
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25596 โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมและคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตสขอให้ด าเนินงานตามมาตรการและนโยบายตาม
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (NIAP) ต่อไป7 ซึ่งประเทศไทยยังคงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
งาช้างผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามและสกัดกั้นงาช้างผิดกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเพ่ือควบคุมการค้างาช้างบ้านให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้อย่างต่อเนื่อง บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้างแห่ง
ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ประเทศไทยได้ท าความเข้าใจและท างานร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 
ระหว่างวันที่ 23–26 กันยายน 2559 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งมี พลเอก สุรศักดิ์  
กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
โดยในการประชุมวาระที่ 57.6 เรื่อง รายงานระบบข้อมูลการค้าตัวอย่างพันธุ์ช้าง (Elephant Trade 
Information System: ETIS) ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปรับสถานะที่ดีขึ้นเก่ียวกับปัญหาการค้า

                                                 

3 Jonathan Fowler, Thailand faces trade ban over ivory failings: CITES [Online], 2018, Available 
from: http://www.nationmultimedia.com/national/Thailand-faces-trade-ban-over-ivory-failings-
CITES-30238352.html [2018, July 14]. 
4 Naomi Doak, Traffic report: Polishing off the Ivory: Surveys of Thailand’s Ivory Market [Online], 2014, 
Available from: www.trafficj.org/publication/14_Polishing_off_the_Ivory_Thailand.pdf [2018, July 15]. 
5 CITES, Progress Report on the implementation of Revised Thailand’s Nation Ivory Action Plan for 
SC66 [Online], 2015, Available from: https://cites.org/sites/ default/files/eng/com/sc/66/E-SC66-
29-Annex8.pdf [2018, June 2]. 
6 CITES, Report Implementation of Thailand’s National Ivory Action Plan Submitted to 67th 
meeting of CITES Standing Committee [Online], 2016, Available from: https://cites.org/sites/ 
default/files/eng/com/sc/67/E-SC67-13-A5.pdf [2018, June 2]. 
7 CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
[Online], 2016, Available from: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/66/ExSum/E-SC66-
SR.pdf [2018, June 2]. 
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งาช้างผิดกฎหมาย จากประเทศที่สถานภาพน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) เป็นประเทศที่มี
สถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) และจะมีการประเมินประเทศไทยต่อไป และได้
รั บค าชื่ นชมจากคณะกรรมการบริ หารอนุ สัญญา ไซ เตสว่ า เป็ นประ เทศที่ มี ก ารแก้ ไ ข 
ปัญหาที่ชัดเจน โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส 
ครั้งที่ 17 มีมติเอกฉันท์ให้ประเทศสมาชิกที่มีตลาดการค้างาช้างภายในประเทศ ปิดตลาดงาช้างอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัจจัยในการล่าช้างเพ่ือเอางาและค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย8 

ผู้ศึกษาพิจาณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยมีการด าเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาไซเตส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อเรียกร้องให้มีการปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศของไทย
จากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพิจารณาสถานะงาช้างของส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาไซเตส และมองว่าตลาดค้างาช้างของไทยยังเป็นสาเหตุของการค้างาช้างผิดกฎหมาย  
ผู้ศึกษาเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ และแนวโน้มที่ดีในการได้รับการพิจารณาปรับล าดับสถานภาพ
ด้านการค้างาช้างให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary 
Concern) เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) ซึ่งเป็นสถานะต่ าที่สุดที่ส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาไซเตสจัดล าดับ และไม่จ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (NIAP) ส่งให้ส านัก
เลขาธิการฯ แต่ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสก็ยังคงมีการประเมินจากรายงาน ETIS ต่อไป 
การศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานต่างๆ อย่างไรก็ดี 
การด าเนินการปิดตลาดค้างาช้างในประเทศเป็นเรื่องที่อ่อนไหว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยใน
บางส่วน จึงต้องศึกษาข้อดี–ข้อเสียในการปิดตลาดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยกระดับของประเทศไทยจาก ประเทศที่มีสถานภาพ
น่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง ( Important to watch) 
ของสถานะการค้างาช้าง 

1.2.2 กลยุทธ์หรือแนวทางเพ่ือที่จะยกระดับของประเทศไทยจาก ประเทศที่มีสถานภาพ
น่ากังวลในล าดับรอง เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และความร่วมมือกับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้างาช้าง และความเป็นไปได้ในการ
ยกระดับของประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง 
เป็นหลัก  

                                                 
8 CITES Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) 
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1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) ทบทวนแนวทางการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างของไทย 
2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ อาทิ (1) กฎหมาย นโยบาย และแผนระดับชาติ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง และ (2) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
และรายงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน  

3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพความพร้อม ปัญหา อุปสรรค 
โอกาส และความท้าทายในการด าเนินงาน 

4) วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 
1.4  ค าถามการศึกษา  

ประเทศไทยจะสามารถยกระดับจากประเทศ กลยุทธ์หรือแนวทางเ พ่ือที่จะยกระดับของ
ประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) เป็นประเทศ
ต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) ได้อย่างไร 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

ประเทศไทยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างฉบับปัจจุบันอย่างเข้มข้น แต่ยังไม่
สามารถบรรลุข้อเรียกร้องจากทั้งข้อมติอนุสัญญาไซเตส ที่ 10/10 (COP 17) และข้อเรียกร้องของ
องค์กรพัฒนาเอกชนให้ปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศไทย ซึ่งหากประเทศไทยปิดตลาดค้างาช้างใน
ประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของการด าเนินความร่วมมือกับนานาชาติทั้งระดับภาครัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชนก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส ในการ
พิจารณาเพื่อยกประเทศไทยจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) 
เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) ได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดค้างาช้างในประเทศมีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนบางชุมชนมาช้านาน ทั้งนี้ หากจกยกเลิกคงจะต้องมีมาตรการ
หรือแนวทางในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง 

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
การลักลอบการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย เพ่ือยกระดับสถานะของประเทศไทย  

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 กฎหมาย นโยบาย และแผนระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง
ของประเทศไทย  

2.1.1.1 หากส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสแจ้งเวียนให้ประเทศภาคีสมาชิก 
ประมาณ 180 ประเทศ ระงับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชี CITES กับประเทศไทย (มากกว่า 
35,000 ชนิด) ก็อาจส่งผลกระทบทางลบ เช่น ต่อการส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่า มูลค่าประมาณ 
10,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญ คือ การเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยออกกฎหมายที่จ าเป็น 
และบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส9 

2.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี (พ.ศ. 2558–2561)  
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของไทย โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ข้อ 
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เพ่ือแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศ อาทิ ความมั่นคงระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ภาคเอกชนไทย ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดี
ต่อไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาคมโลกเห็นศักยภาพ และจุดเด่นของไทย ตลอดจนมีความ
เข้าใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศไทย 

2.1.1.3 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES)10 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) และซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ อนุสัญญากรุงวอชิงตัน (Washington Convention) เป็น
                                                 
9 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557–12 กันยายน 2558) (กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2558). 
10 CITES, What is CITES? [Onine], Available from: https://cites.org/eng/disc/what.php. 
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สนธิสัญญาซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 183 ประเทศ
เป้าหมายของไซเตส คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามท าให้
ปริมาณลดลงจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ วิธีการอนุรักษ์กระท าโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการ
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ ไซเตสไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศ
ส าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น การค้าสัตว์ป่า พืชป่า ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบ
ใบอนุญาตซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตในการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน 
และส่งกลับออกไป โดยชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I, II, III) ของอนุสัญญา11 โดยได้ก าหนดหลักการไว้ ดังนี้ 

1) ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพ่ือการศึกษา วิจัยหรือเพาะพันธุ์ซึ่ง
ต้องได้รับค ายินยอมจากประเทศที่จะน าเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วย 

2) ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย 
หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้
ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ ละครั้ง  
จะไม่กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นในธรรมชาติ 

3) ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้
ช่วยดูแลการน าเข้า คือ จะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถ่ินก าเนิด 

การก าหนดรายชื่อชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเตสใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้ง
ด้านอนุกรมวิธาน และข้อมูลด้านชีววิทยา ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพของประชากร แนวโน้มประชากร 
การแพร่กระจาย สถานะแหล่งที่อยู่อาศัย แนวโน้มด้านภูมิศาสตร์ และการถูกคุกคาม เป็นตัวก าหนด 
นอกจากนี ้ยังต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ทางการค้าและสถานภาพการทางกฎหมายประกอบในการ
พิจารณาด้วย 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) ก าหนดให้ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียอยู่ในบัญชี 1 (Appendix 1) ยกเว้น ช้างแอฟริกา
ในประเทศแอฟริกาใต้ ซิมบับเว นามิเบีย และบอตสวานา จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix 2) อย่างไรก็ตาม 
การค้างาช้างของประเทศดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ ยกเว้นการท าการค้าในรูปแบบ one–off 
commercial sale ซึ่งเป็นการค้างาช้างจากช้างที่ตายตามธรรมชาติ เพ่ือการควบคุมปริมาณช้างและงาช้าง
ในสต๊อกที่ถูกยึดเท่านั้น โดยเกิดข้ึนเพียง 2 ครั้ง เท่านั้น ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เป็นการค้างาช้าง
จากประเทศบอตสวานา นามิเบีย และซิมบับเว ให้กับญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษ และครั้งที่สอง เมื่อ ปี พ.ศ. 
2551 ประเทศดังกล่าว รวมประเทศแอฟริกาใต้ขายให้ญี่ปุ่นและจีน12 ทั้งนี้ มีการก าหนดข้อมติของ
                                                 
11 CITES, The CITES Appendices [Online], Available from: https://www.cites.org/eng/app/index.php. 
12 WildAid, Ivory Demand in Thailand [Online], 2018, Available from: http://wildaid.org/wp-
content/uploads/2017/09/Thailand-Survey-EN.pdf [2018, June 2]. 
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การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส เรื่อง การค้าชิ้นส่วนช้าง (Conf.10.10: Trade in elephant specimens) 
เพ่ือเป็นแนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข  
มาโดยตลอด โดยครั้งล่าสุดในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 มีการแก้ไขโดยเพ่ิม อาทิ 
การเรียกร้องให้มีการปิดตลาดค้างาช้างในประเทศโดยเร่งด่วน 

แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติของ CITES (CITES National Ivory Action 
Plans: NIAPs) เป็นเครื่องมือของอนุสัญญาไซเตสในการจ าแนกสถานะการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการค้างาช้าง แบ่งเป็น (1) ประเทศท่ีสถานภาพน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) 
(2) ประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) และ (3) ประเทศต้องเฝ้าระวัง 
(Important to watch)13 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างการควบคุมการค้าและตลาดงาช้าง และ
ต่อสู้กับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส  (CITES Standing 
Committee)14 เป็นผู้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติแต่ละฉบับจะ
แสดงมาตรการเร่งด่วนของประเทศสมาชิก เพ่ือต่อสู้กับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับ
สถานะความพร้อมของประเทศ ความความต้องการในการสร้างขีดความสามารถ งบประมาณ และ
ขนาดและลักษณะ (เป็นแหล่งต้นทางขนส่ง ทางผ่าน หรือปลายทาง) ส าหรับงาช้างที่ผิดกฎหมาย  
โดยให้ความส าคัญในการด าเนินงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการสร้างการรับรู้ของประชาชน
ตามท่ีก าหนด พร้อมกับกรอบเวลาและข้ันตอนที่ก าหนดส าหรับการด าเนินการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส (Steering Committee) 
ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 7–11 กรกฎาคม 2557 ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส มีมติให้ประเทศไทย
เร่งรัดด าเนินการเพ่ือการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนี้ 

1) ตรากฎหมายหรือข้อบังคับที่ เหมาะสม (เช่น การก าหนดให้ 
ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย) เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการควบคุม
การค้างาช้างและการครอบครองงาช้างภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการก าหนดโทษ
แก่ผู้กระท าผิดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

                                                 
13 CITES Standing Committee จะวิเคราะห์รายงาน Elephant Trade Information System (ETIS) และ
พิจารณาจัดกลุม่ให้กับ ประเทศภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การค้างาช้างผิดกฎหมาย แบ่งเป็น (1) กลุ่มประเทศ
ที่สถานภาพน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) ซึ่งจ าเป็นต้องเขา้สู่กระบวนการจัดท าและด าเนินงานตาม 
National Ivory Action Plan (NIAP) (2) กลุ่มประเทศท่ีมสีถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) 
ไม่จ าเป็นต้องเข้ากระบวนการ NIAP และ (3) กลุ่มประเทศต้องเฝ้าระวัง (importance to watch) ไม่ต้องเข้า
กระบวนการ NIAP อย่างไรก็ตาม อาจถูกพิจารณาปรับลด/ขึ้นสถานะได้ หากมีการด าเนินงานแก้ไขปญัหา 
การค้าช้างผิดกฎหมายแย่ลง/ดีขึ้น 
14 The Standing Committee provides policy guidance to the Secretariat concerning the 
implementation of the Convention and oversees the management of the Secretariat's budget. 
Beyond these key roles, it coordinates and oversees, where required, the work of other 
committees and working groups; carries out tasks given to it by the Conference of the Parties; and 
drafts resolutions for consideration by the Conference of the Parties [see Resolution Conf. 11.1 
(Rev. CoP17) Annex 1]. 
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2) ตรากฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ (1) ระบบการจดทะเบียนงาช้าง
ภายในประเทศ (2) ระบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตผู้ค้างาช้าง รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด 

3) เพ่ิมความพยายามในการติดตามและควบคุมผู้ค้างาช้างและข้อมูล
งาช้าง เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยต้องมีตัวชี้วัดที่
สามารถตรวจวัดได้ 

2.1.1.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2535 บัญญัติค าว่า “สัตว์ป่า” 

หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิด
และด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย แต่ไม่
หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ และ
สัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว สัตว์ป่ามี 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าสงวน15 
และสัตว์ป่าคุ้มครอง16 

ทั้งนี้ แต่เดิม ช้างแอฟริกา (Loxodona africana) เป็นสัตว์ป่าตามประกาศ
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่าและ
ซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน าเข้าและส่งออก พ.ศ. 2556 ล าดับที่ 325 และ 326 ซึ่งมีบทบัญญัติควบคุม
เฉพาะการน าเข้าและส่งออกซึ่งตัวและซากของช้าง (รวมทั้งงาช้าง) เท่านั้น เพ่ือเป็นการอนุวัตตาม
พันธกรณี ที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพ่ือให้การตรวจปราบปรามและด าเนินคดีกับผู้ลักลอบ  
ค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างแอฟริกาที่ผิดกฎหมายภายในประเทศด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงออกกฎกระทรวง ก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 เพ่ิมช้างแอฟริกาในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง พ.ศ. 2546 ในล าดับที่ 202 ของสัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

2.1.1.5 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 
ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสัตว์

พาหนะ พ.ศ. 2482 โดยกฎหมายได้นิยามค าว่า สัตว์พาหนะ หมายถึง ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา  
ซึ่งได้ท าหรือต้องท าตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ช้างเลี้ยงจึงสามารถครอบครองเป็น
เจ้าของได้ โดยน าช้างไปท าตั๋วรูปพรรณประกอบตัวช้างและเมื่อช้างเลี้ยงได้ตายลง เจ้าของสามารถ
น าเอาซากชิ้นส่วนของช้างเลี้ยงไปขายได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ภายในประเทศเท่านั้น กฎหมายฉบับนี้ 
อยู่ภายใต้การก ากับของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

                                                 
15 สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ จ านวน 15 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 
แรด กระซู ่กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เลียงผาหรือเยือง หรือกูร า หรือโคร า กวางผา 
นกแต้วแร้วท้องด า นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหมอ พะยูนหรือหมูน้ า และก าหนดเพิ่มเติมโดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา 
16 สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ปา่ที่กฎกระทรวงก าหนดใหเ้ป็นสตัวป์่าคุ้มครอง เช่น ช้างป่า ชะนี ไก่ฟ้า นกขุนทอง 
เสือดาว เสือโคร่ง หมีด า ฯลฯ สัตว์ป่าใดจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องดูตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในกฎกระทรวงดังกล่าว  
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ปัจจุบันผู้เลี้ยงช้างได้น าช้างบ้านไปจดทะเบียนกับกรมการปกครองหรือ
หน่วยงานในพื้นท่ีแล้วทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลประชากรช้างจากกรมการปกครองในปี พ.ศ. 2558 พบว่า
จะมีช้างเพศผู้อยู่ที่ประมาณ 1,421 เชือก จากทั้งหมด 3,282 เชือก รวมทั้งได้รับจากตรวจ DNA จาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพ่ือประกอบตั๋วรูปพรรณทั้งหมดแล้ว ซึ่งสามารถเป็นหลักฐาน
ในการตรวจพิสูจน์หากจะน างาช้างไปขาย และป้องกันการน ามาปะปนของงาช้างป่าหรือช้างแอฟริกา 

2.1.1.6 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งครอบคลุม

น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบ
สมบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย  

ซากสัตว์ หมายความถึง ร่างกายหรือส่วนของร่างกาย สัตว์ที่ตายแล้ว 
และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งา เขา และ
ขนที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิต และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป 

ห้ามมิให้บุคคลใดท าการค้า ช้าง หรือสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือท าการค้าซากสัตว์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
นายทะเบียน  

กฎกระทรวงก าหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2552 ข้อ 2 
ผู้ใดประสงค์จะท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
นายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต  

การน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้ห้ามให้มีการค้าซากและชิ้นส่วนของช้างเลี้ยง
จึงควบคุมการเคลื่อนย้ายซากและชิ้นส่วนของช้างเลี้ยง และอยู่ภายใต้การก ากับของกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การควบคุมการเคลื่อนย้ายซากและชิ้นส่วนของช้างเลี้ยงภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ มิได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากงาช้าง 

2.1.1.7 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญเพ่ือให้ประชาชนที่ครอบครองงาช้างบ้าน

หรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างบ้าน รวมทั้งผู้ค้างาช้างบ้าน มาจดทะเบียนการครอบครองและขออนุญาต 
ค้างาช้างบ้าน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ที่มีงาช้างบ้านรวมถึงสิ่งของใดๆ ที่ท าจากงาช้างบ้านไว้ในครอบครอง
ต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยในท้องที่กรุงเทพมหานคร 
สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนท้องที่ต่างจังหวัดแจ้ง
การครอบครองได้ที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1–16 และส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558 หรือสามารถแจ้งการครอบครองได้ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 555 ปณศ. 
จตุจักร กทม.10900 

2) ในกรณีมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า อย่างละไม่เกิน 
2 ชิ้นต่อคน รวมไม่เกิน 4 ชิ้นต่อคน และไม่เกิน 12 ชิ้นต่อครัวเรือน และน้ าหนักรวมไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 
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อาจใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการครอบครองได้ แต่จะไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หรือท าการค้าได้ เว้นแต่
ตกทอดทางมรดก โดยผู้รับมรดกต้องครอบครองไม่เกินจ านวนดังกล่าวด้วย 

3) ผู้ที่ประสงค์จะค้างาช้าง ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

4) การน าเข้า–ส่งออกงาช้าง ต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

2.1.1.8 อนุสัญญาไซเตสที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ASEAN) 
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Association of South East Asian Nations: 

ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาไซเตสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรอบความร่วมมือ
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาไซเตส ดังนี้ 

1) กรอบอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ประกอบด้วย การประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 
Crime: AMMTC) และประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior 
Officials Meeting on Transnational Crime: SOMTC) ซึ่งมีส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ประสานงานหลัก โดยที่ประชุม 17th SOMTC เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบต่อกรอบ 
การด าเนินงานอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นการค้าสัตว์ป่าและลักลอบการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายใน
ภูมิภาคอาเซียน 2559–2561 และประเทศไทยเป็นผู้น า (lead shepherd) ในการด าเนินการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือ โดยมีส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ ที่ประชุม 11 th AMMTC มีมติเห็นชอบ
ต่อการด าเนินงานดังกล่าว และรับรองการจัดตั้งคณะท างานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่
ผิดกฎหมาย ตลอดจนได้มีการรับรองแผนงานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผิดกฎหมาย 

2) กรอบอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ หลังจากการประชุมเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Wildlife Enforcement Network: ASEAN WEN) ครั้งที่ 11 (11th ASEAN WEN) ซึ่งเป็นกลไกในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่  
ผิดกฎหมายทั้งในระดับประเทศ และ 12th ASEAN EXPERT GROUP on CITES (AEG CITES) เมื่อปี 
พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบ ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF ได้มีการยุบรวมทั้งสอง
โครงสร้างเป็นคณะท างานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าและการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ASEAN Working Group on CITES and 
Wildlife Enforcement: CITES&WE) ท าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบตระหนักถึงผลกระทบจากการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและเก็บหาพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน 
การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสในการกระท าผิดเกี่ยวกับสัตว์ตามช่องทางต่างๆ  
การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามี
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บทบาทในโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของรัฐ โดยมี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

2.1.2  ทฤษฎีและแนวคิด 
2.1.2.1 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

ตลาด หมายถึง การซื้อขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภาวะการณ์ใน
การซื้อขายสินค้านั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องมีตลาดเป็นตัวตน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องมาพบกัน เพียงแต่
ใช้เครื่องมือสื่อสารตกลงกัน หน้าที่ของตลาด คือ แสวงหาอุปสงค์และคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ 
อุปสงค์ เสริมสร้างให้เกิดอุปสงค์ และสนองความต้องการอุปสงค1์7 

กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ  
1) กลไกราคา หมายถึง ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า

และบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้ผลิตพยายามผลิตสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ราคาสินค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน
จะผลิตสินค้าปริมาณเท่าใดและราคาเท่าใด18 

2) อุปสงค์และอุปทาน (Demand and supply)19 
2.1) อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใด

ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสินค้านั้นๆ โดยผู้บริโภคจะต้องมีความเต็มใจ 
ที่จะซื้อและมีเงินเพียงพอ 

(1) กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) คือ ปริมาณสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อจะมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับราคาสินค้าและบริการเสมอ 
(ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหรือบริการราคาถูกมากกว่าซื้อสินค้าหรือบริการราคาแพง) 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การที่ผู้บริโภคจะ
ท าการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเป็นจ านวนเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้ ราคาสินค้าและบริการ (ตามกฎของอุปสงค์) รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค สมัยนิยม 
การโฆษณาและเทคนิคการตลาด ราคาสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ร่วมกันหรือแทนกันได้   
การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ฤดูกาล การศึกษา และ 
ภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นๆ 

2.2) อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่งที่ผู้ขายต้องการขาย ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยอุปทานของ

                                                 
17 กระทรวงศึกษาธิการ, คลังเอกสารกลาง [ออนไลน]์, 2561, แหล่งทีม่า: http://www.moe.go.th/datacenter/ 
index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=153&qid=&lid=1323&sid=&page=&uid=&eid=&qui
z_ansattempts= [3 มิถุนายน 2561]. 
18 ดาราราย  พรหมพื้น, ใบความรู้ เรื่อง...กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.tta.in.th/ 
uploadfile/2351/SO-9-1050-14272-2351-ppt.pdf 
19 วรลักษณ์  หิมะกลสั, Economics for everyday life (751100) (เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2561). 
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สินค้าชนิดหนึ่งใดๆ นั้นจะเป็นปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตน าออกมาขายเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงปริมาณสินค้า
ทั้งหมดท่ีผู้ผลิตผลิตได้ 

(1) กฎของอุปทาน (Law of Supply) คือ ปริมาณสินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ขายต้องการจะขายจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาสินค้าและ
บริการเสมอ (ผู้ผลิตต้องการขายสินค้าหรือบริการในราคาแพงมากกว่าสินค้าและบริการราคาถูก 

ตามแนวทางที่ไซเตสให้ข้อแนะน าที่ไทยจะต้องด าเนิน
มาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร จะเห็นได้ว่า หากไม่มีอุปสงค์ หรือความต้องการ ก็จะไม่มี
อุปทาน หรือการตอบสนอง ดังนั้น แนวทางที่ทุกคนจะช่วยป้องกันปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง 
รวมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด คือ การไม่ใช้สินค้าหรือ
วัสดุจากสัตว์หรือพืชคุ้มครองและหากพบเห็นการกระท าผิด 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทานการที่ผู้ผลิตจะ
ผลิตสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ดังนี้ ราคาสินค้าและบริการในขณะนั้นๆ (กฎของอุปทาน) ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง 
(วัตถุดิบ) เทคโนโลยีการผลิตที่น ามาใช้ ฤดูกาล สภาวะของตลาดและภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น  
การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาสินค้าและบริการของผู้ผลิต (การเกิดก าไร) และจ านวนผู้ผลิตที่เป็น
คู่แข่ง (ราคาสินค้าและบริการชนิดเดียวกันที่มีการแข่งขันกัน) 

เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นว่า การความต้องการและ
การเติบโตของตลาดงาช้างของจีน ส่งผลให้เกิดการล่าช้างแอฟริกาเพ่ือเอางาเพ่ิมขึ้น และราคาของ
งาช้างก็เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการกระท าการดังกล่าว ซึ่งมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ป้องกันปราบปราบการใช้วัสดุหรือเครื่องประดับที่ท าจากงาช้าง ตามแนวทาง
ที่ไซเตสให้ข้อแนะน าที่ไทยจะต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ หากไม่มี
อุปสงค์ หรือความต้องการ ก็จะไม่มีอุปทาน หรือการตอบสนอง 

2.1.2.2 แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การศึกษาในครั้งนี้ ได้น าแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 

(SWOT Analysis) หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์หาความ
ชัดเจนของสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือสร้างความเข้าใจในปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค และ
ความเขา้ใจในปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก (SWOT Analysis) 

ที่มา: Kaplan & Norton, 1992. 
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ส าหรับปัจจัยภายนอกที่เป็นประโยชน์และมีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
คือ โอกาส (Opportunity) เช่น มีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการค้าซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
และข้อมติต่างๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ให้ประเทศภาคีสมาชิกน าไปอนุวัติอย่างชัดเจน และการได้รับ  
การสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์ในการด าเนินงาน เป็นต้น 
ในทางกลับกันหากเป็นปัจจัยที่ขัดขวางและเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน คือ อุปสรรค (Threat) 
เช่น แรงกดดันของนานาชาติเพ่ือลดความน่าเชื่อถือ นโยบายภาครัฐและการเมือง และข้อจ ากัดของ
กฎหมาย เป็นต้น 

ในการวิ เคราะห์ปัจจัยภายในจะวิ เคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ 
ประกอบด้วย (1) นโยบายและการเมือง นโยบายของประเทศท่ีชัดเจนด้านการอนุรักษ์และมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาที่มีความชัดเจน (2) เศรษฐกิจ หากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการตามข้อมติของ
นานาชาติจะส่งผลให้เกิดการกีดกันทางการค้า (Sanction) ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ส่งออก 
(3) สังคมมีความพยายามในการกดดันจากองค์กรต่างๆ ในระดับสากลด้านการอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น และ
ผลกระทบด้านลบต่อประชาชน (4) มีกฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน  
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 การศึกษาเรื่ อง  Research Findings of Consumer Demand for Ivory and 
Tiger Products in Thailand โดย USAID (2018) ผลจากการส ารวจพบว่า คนไทยเชื่อว่าช้างมีความ
เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์ และการศึกสงคราม เป็นสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวพันกับศาสนาพุทธ และพิธีกรรมต่างๆ ช้างและงาช้างถูกเชื่อว่าจะช่วยปกป้องผู้ครอบครอง ช่วย
แก้ปัญหาอุปสรรค สร้างพลังงานที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ครอบครอง และเป็นสินทรัพย์ใน
การลงทุนที่คุ้มค่า ส าหรับช่องทางการซื้อขายหลักผลิตภัณฑ์จากงาช้าง คือ ร้านขายเครื่องประดับ
และอัญมณี ตลาดพระเครื่องหรือร้านค้าในวัด ซื้อขายระหว่างญาติ เพ่ือน และคนรู้จัก รวมถึงการซื้อขาย
ออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยม แม้ว่าประชาชนไทยโดยทั่วไปยังไม่มีความเข้าใจกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาช้าง โดย 8 ใน 10 คน ไม่ทราบว่า การค้างาช้างจากช้างบ้านถูกกฎหมาย 
ขณะที่ ร้อยละ 8 คิดว่า งาช้างจากแอฟริกาถูกกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 
เห็นด้วยกับการห้ามค้างาช้างในประเทศไทย และร้อยละ 71 ตระหนักถึงข้อความรณรงคเ์รื่อง งาช้าง 

2.2.2 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนักบริหารการทูต เรื่อง การควบคุมงาช้างของประเทศไทย 
โดยนางสาวกาญจนา  นิตยะ (2556) ระบุว่า ต่างประเทศ อาทิ International Center Trade and 
Sustainable Development ส านักข่าวต่างประเทศ (AFP, Independent UK) องค์กรพัฒนาเอกชน 
(WWF, TRAFFIC, Environmental Investigation Agency (EIA)) ดารานักแสดง (Leonardo DiCaprio) 
รวมทั้ง เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ มองว่า ประเทศไทยเป็นต้นเหตุและส่งเสริมการค้างาช้าง 
ที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการล่าช้างแอฟริกาเพ่ือเอางา รวมทั้งไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว อาทิ การควบคุมการค้างาช้างในประเทศ และถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความแตกต่าง เนื่องจากช้างเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน และกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับงาช้างบ้าน และถือว่างาช้างเป็นทรัพย์สินซึ่ง
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เจ้าของสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ได้ จึงสามารถซื้อขายงาช้างบ้านได้ ท าให้ตลาดค้างาช้าง
ของไทยปะปนด้วยงาช้างจากทุกแหล่ง ซึ่งการจ าแนกงาช้างต้องใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

2.2.3 บทความของ Charlotte Davies นักวิเคราะห์ด้านอาชญากรรมของ Environmental 
Investigation Agency (EIA) (2016) ได้รายงานว่า EIA เผยแพร่ภาพแสดงภาพเส้นทางการขนส่ง
งาช้างแอฟริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543–2559 ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลการจับกุมและยึดงาช้าง พบว่า
จ านวนงาช้างที่มีการจับกุม เทียบเท่ากับจ านวนช้างมากกว่า 31,000 ตัว และพบว่าเส้นทางมีความ
เชื่อมโยงกับประเทศในยุโรป (สเปน) ตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และเอเชีย โดยมี
ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เป็นประเทศทางผ่าน (Transit countries) ที่ส าคัญ
ต่อไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ อาทิ ประเทศจีน และญี่ปุ่น ตามภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  เส้นทางการลักลอบค้างาช้างในช่วงปี พ.ศ. 2543–2559 
ที่มา: จาก https://eia-international.org/tangled-routes-global-elephant-ivory-trafficking 

 
2.2.4 บทความเรื่อง International Cooperation Theory and International institutions 

โดย Dai, Snidal, and Sampson (2017) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ ( international 
cooperation) เกิดขึ้นทั้งระหว่างรัฐระดับทวิภาคี และรวมถึงระหว่างรัฐในระดับพหุภาคี ระหว่าง
ประเทศ และองค์กรต่างๆ ทั้งองค์ระหว่างประเทศ ( intergovernmental organizations: IGOs) 
และองค์กรพัฒนาเอกชน (nongovernmental organizations: NGOs) ซึ่งการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ การรวมกลุ่มของรัฐต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก  
การรวมกลุ่มของ NGOs ในการรณรงค์เพ่ืออนุรักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ไม่จ าเป็นต้องเกิดผลในด้านบวกเสมอ อาทิ การรวมกันเพ่ือกีดกันหรือคว่ าบาตรประเทศเป้าหมาย
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ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายที่นานาชาติรวมกลุ่มกัน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความตกลงพหุภาคี คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้จะสูญพันธุ์  (CITES) เป็นกติกาและกรอบการด าเนินงานของ 
ทุกประเทศที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการกีดกันทางการค้า (sanction) 
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในระดับพหุภาคีและการสนับสนุนของนานาชาติ โดยเฉพาะองค์กรพัฒนา
เอกชนจะสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มากดดัน
ให้ประเทศต้องด าเนินการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ คือ การปิดตลาดงาช้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ
ประชาชนไทยไม่มากก็น้อย 

2.2.5 รายงานของ Traffic เรื่อง Polishing off the Ivory: surveys of Thailand’s ivory 
market โดย Doak (2014) ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีตลาดงาช้างผิดกฎหมายแหล่งใหญ่
ของโลก และให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ประเทศไทยเพ่ิมความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้าง 
ผิดกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การขึ้นทะเบียน
งาช้างและการรวบรวม DNA ช้างในประเทศ การจัดท าระบบบัญชีงาช้างให้มีความน่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบได้ และการปิดตลาดค้างาช้างในประเทศ เป็นต้น 

2.2.6 การวิจัย เรื่อง Economics of Antipoaching Enforcement and the Ivory Trade 
Ban ของ Bulte and Kooten (1999) พบว่า รูปแบบของการอนุรักษ์ช้างจะน าประเด็นการล่าช้าง 
การพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย และการปรับปรุงกฎหมาย มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างและการควบคุมประชากรช้าง การศึกษาเชิงข้อมูลประจักษ์ส าหรับ
ประเทศแซมเบีย แสดงให้เห็นว่า การอนุรักษ์ช้างโดยการห้ามการค้างาช้างมีประสิทธิภาพมากกว่า
การอนุญาตให้เปิดการค้า 

2.2.7 บทความเรื่อง Impact of the ivory trade ban on poaching incentives: a 
numerical example ของ Heltberg (2001) ระบุว่า การห้ามการค้างาช้างมีผลต่อการลดแรงจูงใจ
ในการล่าช้างแอฟริกาเพ่ือเอางา แม้ว่า การห้ามการค้าขายงาช้าง และการจับกุมและยึดงาช้างที่ผิด
กฎหมายจะช่วยลดอุปสงค์ของงาช้างในระดับนานาชาติ ลดความต้องการการผลิ ตผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง และยับยั้งการเติบโตของตลาดค้างาช้าง จะส่งผลให้ค่าจ้างขบวนการล่าช้างมีราคาสูงขึ้นใน
ตลาดผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การห้ามค้างาช้างมีแนวโน้มที่จะลดการล่าช้างเพ่ือเอางา หาก
สามารถลดความต้องการบริโภคงาช้าง และการป้องกันและจับกุมผู้ลักลอบค้าอย่า งผิดกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.2.8 บทความเรื่อง “ขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเมืองไทยกับเศรษฐศาสตร์
อาชญากรรม: กรณีศึกษาช้างป่า” โดย แบ๊งค์  งามอรุณโชติ (2555) ได้ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
อาชญากรรมเป็นเครื่องมืออธิบายถึงขบวนการของการค้าช้างเถื่อนในประเทศไทย ตั้งแต่การล่าจนถึง
การส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าเพ่ิมของการค้าช้างเถื่อนกับ
ต้นทุน ซึ่งพบว่า ขบวนการลักลอบค้าช้างป่า 1 ตัว อาจมีมูลค่าสูงถึง 2,600,000 บาท และเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนจากการได้รับโทษตามกฎหมายจะมีความเสียหายเกิดขึ้นราว 760,000 บาท ซึ่งน้อยกว่ามูล
ค่าท่ีได้รับจึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการลักลอบค้าช้างอย่างผิดกฎมาย 
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด 
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นหาแนวทางที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ในแก้ไขปัญหา

การค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย และการยกระดับจากประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง 
(Secondary Concern) เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to watch) จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลไกทางเศรษฐศาสตร์ (อุปสงค์และอุปทาน) และการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในภายนอก (SWOT Analysis) รวมทั้งบทความต่างๆ อาทิ Bulte and Kooten (1999) และ
Heltberg (2001) ซึ่งมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การปิดตลาดค้างาช้างจะท าให้การล่าช้าง
เพ่ือเอางาอย่างผิดกฎหมายลดลง ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนรายงานของ TRAFFIC ที่ได้ท าการวิจัย
ตลาดค้างาช้างของได้มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสได้เน้นย้ าให้
ประเทศที่มีตลาดค้างาช้างปิดตลาด ตามข้อมติ Resolution Conf.10.10 (Rev. CoP17) นอกจากนี้ 
บทความของ แบ๊งค์  งามอรุณโชติ (2555) วิเคราะห์ว่าผลตอบแทนของการลักลอบค้างาช้างเมื่อ
เทียบกับอัตราโทษทางกฎหมายเป็นเหตุจูงใจให้กระท าความผิด ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการค้างาช้างข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดโทษรุนแรงขึ้น 
ท าให้ผู้คิดกระท าผิดกฎหมายมีความเกรงกลัวที่จะกระท าความผิด และข้ันตอนการจดทะเบียนร้านค้า
งาช้างก็มีความยุ่งยาก รวมทั้ง มีการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและเข้มข้น ท าให้
ร้านค้างาช้างได้ปิดตัวลงไปเป็นจ านวนมากนับตั้งแต่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ 
ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่น นักท่องเที่ยวจีนและผู้บริโภคภายในประเทศก็ลดลงด้วย 
เนื่องจากการห้ามน างาช้างออกนอกประเทศ และการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 ปัจจัยและมิติภายในประเทศ  

3.1.1 ข้อกฎหมาย นโยบาย ข้อตกลงระหว่างประเทศ และแผนระดับชาติ 
3.1.1.1 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทรโอชา ให้ความส าคัญกับ 

การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน  
โดยประเทศไทยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (National Ivory Action Plan: NIAP) 
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามที่ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสก าหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) สนองนโยบายโดยมอบนโยบาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานให้หลุดพ้นจากบัญชีของอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
ในโอกาสเป็นประธานการประชุมเพ่ือมอบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564 

3.1.1.2 มีการปรับปรุงและตรากฎหมายใหม่ อาทิ การออกพระราชบัญญัติงาช้าง 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เป็นกฎหมายหลักที่เอ้ือให้เกิดระบบการจัดการในตลาดงาช้าง เช่น การแจ้ง
ครอบครอง ใช้ประโยชน์ โอน เคลื่อนย้าย ฯลฯ ที่เป็นระบบมากขึ้น รวมถึงท าให้ข้อมูลเรื่องขนาดและ
ประเภท รวมถึงแหล่งที่มาของงาช้างได้รับการบันทึกและรวบรวมโดยรัฐ ตลอดจนการเพ่ิมโทษ
ส าหรับการค้าผลิตภัณฑ์งาช้างโดยไม่มีใบอนุญาต และการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า โดยการบัญญัติให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  

3.1.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น 
เช่น การจัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท าความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ภายใต้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการค้าและ
ครองครองสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย การลักลอบน างาช้างป่าหรืองาช้างแอฟริกามาจ าหน่ายปะปนกับ
งาช้างบ้าน ตามค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 
เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท าความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) โดยการสนธิก าลังกับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เป็นต้น  
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนคดีและน้ าหนักงาช้างดิบและผลิตภัณฑ์งาช้างที่ถูกตรวจยึด/จับกุม  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555–2561 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 

ผลของการมีกฎหมายและปฏิบัติการอย่างเข้มงวดท าให้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2558 จ านวนคดีที่จับกุมและน้ าหนักงาช้างดิบและผลิตภัณฑ์งาช้างที่ถูกตรวจยึดมีปริมาณลดลง 
(แผนภูมิที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญ (Criteria) ของการประเมินเพ่ือจัดท ารายงานระบบ
ข้อมูลการค้าตัวอย่างพันธุ์ช้าง (Elephant Trade Information System: ETIS) ตามข้อมติ 10.10 
(Rev.CoP16) ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 16 ที่ก าหนดให้ TRAFFIC จัดท ารายงาน 
ETIS เพ่ือเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส โดยผ่านพิจารณาของคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิค 
(Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE)20 and ETIS Technical Advisory Group) 
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติประมาณการคดีการจับกุมและน้ าหนักงาช้างที่จับกุมได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550–2557 จากการรายงานของประเทศสมาชิก 55 ประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดแบ่งเป็น 
กลุ่มประเทศ (Cluster analysis) โดยมีตัวชี้วัด คือ ความถี่ของการจับกุม ปริมาณน้ าหนักที่จับกุมได้ 
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม (Organised crime) 
มีที่จะพิจารณาให้ความส าคัญกับคดีใหญ่ที่มีการลักลอบขนงาช้างดิบหรือผลิตภัณฑ์งาช้างที่มีน้ าหนัก
มากกว่า 800–1000 กิโลกรัม21 และการควบคุมตลาดค้างาช้างในประเทศ22 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกับประเทศคองโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย คาเมรูน กาบอง และแอฟริกาใต้ โดยมีจ านวนคดี  

                                                 
20 The primary mandate of the MIKE programme is to monitor levels of illegal killing of elephants 
at a sample of sites spread across the range of African and Asian elephants. 
21 Involvement of organised crime is measured by taking the proportion of the mean weight in 
reported seizures that represent large–scale seizures (i.e. those seizures which are equal to or 
greater than 800 kg of ivory (RIE) weight in which a particular country/territory either made or was 
implicated in) in the period 2012–2014; high values indicate the presence of organised crime in 
the movement of ivory; low values indicate the absence of organised crime in the movement of ivory. 
22 Internal ivory trade is measured by the ‘mean market score’; scores range from-2.5 (no or very 
small, highly regulated domestic ivory markets) to 12 (large, unregulated domestic ivory markets). 
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การจับกุมและปริมาณน้ าหนักงาช้างที่ยึดได้ลดลง แต่ยังคงพบความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
ที่มีการขนงาช้างในปริมาณมาก การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการออก
กฎหมายใหม่เพ่ือควบคุมตลาดค้างาช้างในประเทศ รวมทั้งประเทศอ่ืนมีการปราบปรามตลาดงาช้ าง
อย่างเข้มงวดมากข้ึน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  สรุปสถิติการวิเคราะห์จัดแบ่งเป็นกลุ่มประเทศ (Cluster analysis) 23 
 

 
ที่ ม า :  The Elephant Trade Information System (ETIS) and the Illicit Trade in Ivory: A 
report to the 17th meeting of the Conference of the Parties to CITES 

 
3.1.1.4 ที่ผ่านมาการลักลอบค้างาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้างที่มาจากช้างแอฟริกา 

มีความยุ่งยากในการตรวจสอบและจ าแนกระหว่างงาช้างเอเชียและงาช้างแอฟริกา จ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
ทางนิติวิทยาศาตร์เท่านั้น จึงมีการน าระบบเทคโนโลยีและกระบวนการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
(Forensic) คือ การแยกงาช้างเอเชียและงาช้างแอฟริกา ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ 
แบบพกพา (X–RAY Fluorescence: XRF) หรือ HANDHELD XRF ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระหว่าง 

                                                 
23 T. Milliken, et al., Monitoring of illegal trade in ivory and other elephant specimens [Online], 
2018, Available from: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-53-02-02.pdf 
[2018, June 2]. 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล DNA ช้างบ้านทั่วประเทศ โดยมีการก าหนด
แนวทางและกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีมาตรฐาน และข้อมูล DNA โดยกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทยจะบันทึกข้อมูลประจ าตัวช้างบ้านในฐานข้อมูลช้างบ้านและตั๋วรูปพรรณ เพ่ือป้องกันปัญหา
การปะปนของงาช้างแอฟริกาและช้างป่า 

3.1.1.5 อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย คือ การยังคงอนุญาตให้มี
ตลาดค้างาช้างภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยประชาชนผู้เลี้ยงช้างสามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากงาช้างที่ตนเอง
ครอบครองเปรียบเสมือนการลงทุนในทรัพย์สินของตน ซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารข้อมติของที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 (CITES, Conf. 10.10 (Rev. CoP17)) ที่เรียกร้องให้ประเทศ
ที่มีตลาดค้างาช้างในประเทศปิดตลาดการค้า24 แม้ว่าจ านวนร้านค้างาช้างของประเทศไทยจะลดลง 
ตั้งแต่เริ่มให้มีการขึ้นทะเบียนงาช้างเมื่อปี พ.ศ. 2558 จาก 215 ร้านค้าที่แจ้งครอบครองงาช้างเพ่ือ
การค้า จนปัจจุบันคงเหลือ 117 ร้านค้า และมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากกฎระเบียบที่เคร่งครัด 
และแรงกดดันจากต่างประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคท่ีนิยมงาช้างของไทยลดลง ดังแผนภูมิที่ 2 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2  สรุปจ านวนผู้แจ้งครอบครองเพ่ือการค้างาช้าง ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2561 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

 
  

                                                 
24 ใช้ค าว่า “take all necessary legislative, regulatory and enforcement measures to close their 
domestic markets for commercial trade in raw and worked ivory as a matter of urgency” (CITES, 
Conf. 10.10 (Rev. CoP17). 
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3.1.1.6 ข้อจ ากัดบางประการในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น อาทิ ขั้นตอนต่างๆ ที่มาก
อาจสะท้อนหรือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเลือกด าเนินการแจ้งจดทะเบียนต่างๆ อย่างถูกกฎหมาย
ลดลงหรือการที่กฎหมายเน้นก ากับกิจกรรมด้านการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” แต่มิติของการค้าอ่ืนๆ เช่น 
การแลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ ยังสามารถท าได้อย่างไม่เป็นทางการ และสามารถตรวจสอบได้ยาก 
รวมทั้งกรณีของงาช้างที่อาจได้มาจากช้างป่าที่มาสวมสิทธิ์  

3.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม สถานภาพความพร้อม ปัญหา อุปสรรค โอกาส 

และความท้าทายในการด าเนินงาน และรายงานและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้างาช้าง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์การค้า
งาช้างของประเทศไทย ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์การค้างาช้างของประเทศไทย 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. รั ฐบาลมี น โยบายด้ านการป้ องกั นและ

ปราบปรามการค้าสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหา
การค้างาช้างที่ชัดเจน 

2. มีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
เป็นกรอบการด า เนินงานซึ่ ง  ก าหนดให้
ประเทศไทยต้องมีการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (NIAP)  

3. มีกฎหมายที่ป้องกันและปราบปรามการค้า
งาช้างอย่างผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และ
โทษรุนแรง อาทิ พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 โดย
ก าหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์คุ้มครอง เป็นต้น  

4. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการควบคุมและปราบปรามของภาครัฐที่
เข้มข้นอย่างเนื่องท าให้คดีการค้างาช้างผิด
กฎหมายลดลง และร้านค้างาช้างต้องปิดตัวลง 

5. การรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
เข้มข้นและต่อเนื่องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และคนไทย เป็นปัจจัยหนึ่งท าให้เกิดการลดลง
ของความต้องการซื้องาช้าง 

1. ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ง่ายต่อ
การค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งนานาชาติ
โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนชี้ว่า ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่น าเข้า น าผ่าน และส่งออก
งาช้างผิดกฎหมายที่ส าคัญ ซึ่งมีเส้นทางการ
ลักลอบทั้งทางอากาศยาน เรือขนส่งสินค้า 
และทางรถยนต์  รวมทั้ งการส่งผ่านทาง
ไปรษณีย ์

2. ประเทศไทยอนุญาตให้มีการค้างาช้างใน
ประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย (Domestic 
Market) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งฟอกงาช้าง
ผิดกฎหมายจากแอฟริกา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
6. น า เทคโนโลยีด้ าน พันธุ วิ ศวกรรม (DNA 

Technology) มาช่วยในการจ าแนกชนิดของ
งาช้างอาเซียและช้างแอฟริกา 

7. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างมา
ตั้งแต่โบราณ โดยถือว่าช้างเป็นสัตว์ประจ า
ชาติ 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1. นานาชาติความส าคัญจึงเป็นโอกาสให้การ

สนับสนุนและความช่วยเหลือช่วยเหลือ
ประเทศไทยเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้างาช้าง
อย่างผิดกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ความรู้ และ
ประสบการณ ์

2. เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
ระหว่างประเทศมีความเข้มแข็งซึ่งสามารถ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

3. ประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งบริโภคงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์ งาช้ า งที่ ใหญ่ที่ สุ ดของโลก ได้
ประกาศปิดตลาดงาช้าง ท าให้อุปสงค์ ใน
ประเทศลดลง 

4. เพ่ือลดความต้องการงาช้างและจัดท ารายงาน
สต็อกงาช้างของรัฐและเอกชนส่งส านัก
เลขาธิการอนุสัญญาไซเตส ภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ของทุกปี 

5. ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 มี
ข้อมติให้ประเทศที่มีงาช้าง และมีตลาดค้า
งาช้าง รวมทั้งประเทศไทยให้มีการบังคับใช้
กฎหมายและมาตรการที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มงวด 

 

1. แรงกดดันจากนานาชาติ โดยเฉพาะองค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศให้ประเทศไทย
ปิดตลาดค้างาช้างในประเทศเนื่องจากมองว่า
ประเทศไทยเป็นตลาดค้างาช้างที่ไม่มีการ
ควบคุมขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งการค้าขาย
งาช้างในไทยจ านวนมากเป็นการค้างาที่ได้
จากการฆ่าช้างแอฟริกาที่ถูกลักลอบน าเข้า
มายังตลาดภายใน ประเทศ 

2. หากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินงานในการ
ป้ อ งกั นและปราบปรามการค้ า ง าช้ า ง 
ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง อาจท าให้ส านัก
เลขาธิการอนุสัญญาไซเตสพิจารณาตัดสินใจ
คว่ าบาตรทางการค้ากับประเทศไทยซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการค้าขายชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่
ระบุไว้ในอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึง ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้และเครื่องหนัง
จากสัตว์เลื้อยคลาน 

3. การปิดตลาดค้างาช้างของจีน ส่งผลให้เกิด
ตลาดมืด (Black market) และตลาดออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 

4. รูปแบบการค้างาช้าง เปลี่ยนจากการค้าหน้า
ร้านเป็นการค้าขายผ่านออนไลน์ การเปลี่ยน
เส้นทางการลักลอบค้างาช้างไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน 
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3.2 ปัจจัยและมิติภายนอกประเทศ  
3.2.1 แม้ที่ผ่านมาประเทศจะได้ด าเนินการหลายประการเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ  

การลักลอบน าเข้างาช้าง อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏข่าวของการลักลอบน าเข้างาช้างจากทวีปแอฟริกาอยู่  
และประเทศไทยเองก็ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary 
Concern) ซึ่งก็มีการกล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการด าเนินการปิดตลาดงาช้างในประเทศทั้งในรูปแบบ
งาช้างดิบหรือผลิตภัณฑ์งาช้างแปรรูปรวมถึง ภาคส่วนต่างๆ ในประชาคมโลกและรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ ได้เริ่มที่จะรณรงค์และประกาศปิดตลาดงาช้างในประเทศของตน เพ่ือแสดงถึงจุดยืนต่อการร่วม
แก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้รับแรงกดดันเป็นพิเศษในฐานะของประเทศผู้น าส าคัญของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีบทบาทส าคัญในการประกาศจุดยืนดังกล่าว และสร้างแรง
กระเพ่ือมต่อประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง
กับขบวนการลักลอบน าเข้างาช้างได้ 

3.2.2 การปิดตลาดค้างาช้างของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 อาจน ามา
สู่การเพ่ิมจ านวนของตลาดมืด (Black market) และมูลค่าของผลิตภัณฑ์งาช้าง ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการ (Demand) ผลิตภัณฑ์งาช้างของประชาชนจีนที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งรูปแบบการค้างาช้างมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการค้าหน้าร้าน มาเป็นการค้าขายบนโลกออนไลน์เพ่ิมขึ้น อาทิ Facebook เป็นต้น 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีรสนิยมชอบซื้อผลิตภัณฑ์งาช้าง จะแสวงหาในประเทศที่มีตลาดค้า
งาช้าง อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาว แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามน างาช้างและ
ผลิตภัณฑ์งาช้างออกนอกราชอาณาจักร และมีการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในทุกช่องทางอย่าง
กว้างขวาง อาทิ สนามบินนานาชาติทุกแห่ง และตามร้านค้างาช้าง แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์งาช้างส่วนใหญ่
เป็นเครื่องประดับและมีขนาดเล็กท าให้ยากต่อการตรวจสอบ อาจมีการลักลอบน าออกโดย
นักท่องเที่ยวโดยง่าย 

3.2.3 ภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง World Wildlife Fund (WWF) ต้องการให้ประเทศไทยมีมาตรการที่ก้าวหน้า
มากกว่านั้นเช่นในประเทศจีนและฮ่องกงที่รัฐบาลควรจะประกาศแผนการปิดตลาดค้างาช้าง
ภายในประเทศให้หมดไป25 และ องค์กร TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการจัดท ารายงานต่อ
ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส น ามาประมวลในรายงาน Elephant Trade Information System 
(ETIS) มีความเชื่อว่า ตลาดค้างาช้าง เป็นต้นเหตุของการค้างาช้างผิดกฎหมายและการล่าช้าง 
โดยเฉพาะช้างแอฟริกา เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทั้งทางบก 
ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยถูกกล่าวหาว่า เป็นประเทศทางผ่านของงาช้าง 
ผิดกฎหมายไปประเทศจีน ประเทศไทยจึงถูกกดดันให้ใช้มาตรการปิดตลาดค้างาช้างภายในประเทศ
อย่างเด็ดขาด แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม แต่อาจมีช่องโหว่
ของการบังคับใช้กฎหมาย 

3.2.4 เมื่อพิจารณาถึงโอกาส (opportunity) ของประเทศไทย จะเห็นว่า ในที่ประชุม 
รัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 ประเทศไทยได้รับค าชมเชยที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้าง 
                                                 
25 กองทุนสัตว์ป่า, การผลักดันครั้งใหม่ให้ปิดตลาดค้างาช้างในประเทศต่างๆ [ออนไลน์], 3 ตุลาคม 2559, แหล่งที่มา: 
http://www.wwf.or.th/?279975/NewPushtoCloseDomesticIvory Markets [7 กรกฎาคม 2561]. 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องด าเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากส านักเลขาธิการ CITES เสนอให้มี
การติดตามประเด็นการลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศ การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ 
และสต็อกงาช้าง และให้ส่งรายงานเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และกิจกรรม เพ่ือปราบปรามการค้า
งาช้างที่ผิดกฎหมาย ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 70 (พ.ศ. 2561) เพ่ือ
พิจารณาว่าประเทศไทยจะหลุดออกจากกระบวนการท างานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ 
(National Ivory Action Plan Process: NIAP Process) หรือไม่ ซึ่งหมายถึงประเทศไทยจะได้
ยกระดับเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง ( Important to watch) ซึ่งการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ
นานาชาติเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส องค์กร WWF และ 
TRAFFIC ซึ่งมสี านักงานอยู่ในประเทศไทย รวมทั้ง สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐเอมริกา 
สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป จีน และอาเซียน ที่พร้อมจะเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของไทย นอกจากนี้ การเข้าร่วมในเวทีประชาคมโลกที่ให้ความส าคัญเพ่ือช่วยยุติปัญหาการล่าและ
การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รวมถึงการล่าช้างแอฟริกา อาทิ การประชุม London Conference ซึ่ง
เป็นกรอบเวทีความร่วมมือที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้แทนระดับสูงจากประเทศที่ประสบปัญหาการล่าสัตว์ป่า 
และการค้าสัตว์ป่า รวมถึงผู้น าในรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมตัวกันเพ่ือให้เกิดปฏิบัติการทาง
การเมืองซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
3.3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของตลาดงาช้างในประเทศไทย 

3.3.1 ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 
2554–2556 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าส าคัญภายใต้อนุสัญญาไซเตส โดยเฉลี่ยเกือบ 
120.43 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (4,000 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ กล้วยไม้และ  
หนังสัตว์เลื้อยคลาน โดยในปี พ.ศ. 2556 ไทยมีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้  79.68 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(2,646 ล้านบาท) และหนังสัตว์ 13.68 ล้านเหรียญสหรัฐ (454.31 ล้านบาท) 

3.3.2 เมื่อพิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจ การระงับการค้าสัตว์และพืชตามบัญชี CITES กับ
ประเทศไทย จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่าหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะ
กล้วยไม้ กฤษณา ไม้ประดับจ าพวกหยก โป๊ยเซียน กระบองเพชร ปรง ปาล์ม ฯลฯ (10,080 ล้านบาท) 
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหนังจระเข้ไคแมน นกแก้วสวยงาม แมลง และหนังงู (1,200 ล้านบาท) 
รวมทั้งจระเข้ หนังจระเข้ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหนังจากหนังจระเข้น้ าจืดและจระเข้น้ า เค็ม  
ปลาตะพัด ม้าน้ า และปลาช่อนอเมซอน และอ่ืนๆ (2,220 ล้านบาท) โดยความเสียหายดังกล่าว  
จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดการค้าชนิดพันธุ์ต่างๆ ดังกล่าว26 

3.3.3 จากข้อมูลเบื้องต้นของจากการศึกษาของ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560) พบว่า 

3.3.3.1 งาช้างที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2560) 
ทั้งหมด 528,809 กิโลกรัม แบ่งเป็นงาช้างดิบ 461,775 กิโลกรัม หรือมูลค่า 23,088.75 ล้านบาท  
(ใช้อัตรากลางที่ 50,000 บาทต่อกิโลกรัม) งาช้างแปรรูปมีมูลค่าแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
                                                 
26 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, การห้ามน าเข้า–ส่งออกสัตว์ป่า และงาช้าง ตามอนุสัญญาไซเตส [ออนไลน์], 
2561, แหล่งที่มา: http://www.dnp.go.th/JJproject/ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา.html [14 กรกฎาคม 2561]. 
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(โดยใช้ราคาเฉลี่ยรายผลิตภัณฑ์จากงานศึกษาของ TRAFFIC) ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ 5,345.94 
ล้านบาท ส าหรับงาช้างดิบที่จดทะเบียนเพ่ือการค้า มีเพียง 76.58 ล้านบาท (หรือร้อยละ 0.33 จาก
มูลค่างาช้างดิบทั้งหมด) เท่านั้น ส่วนงาช้างแปรรูปที่จดทะเบียนเพ่ือการพาณิชย์ จะอยู่ที่ 3,028.48 
ล้านบาท (หรือร้อยละ 56.64 จากมูลค่างาช้างแปรรูปทั้งหมด) 

3.3.3.2 มูลค่าปริมาณของงาช้างใหม่จากช้างบ้านต่อปี มาจากการประมาณการ
จ านวนช้างเพศผู้ในประเทศ ซึ่งจากการประมาณการโดยสมมติสัดส่วนของช้างเพศผู้ และข้ อมูล
ประชากรช้างจากกรมการปกครองในปี พ.ศ. 2558 พบว่าจะมีช้างเพศผู้อยู่ที่ประมาณ 1,421 เชือก 
จากทั้งหมด 3,783 เชือก และอัตราการตัดงาช้างในแต่ละปีส าหรับช้างอายุ 10 ปีขึ้นไปจ านวน 1 ใน 3  
ซึ่งน้ าหนักที่จะได้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อช้างมีอายุเพ่ิมขึ้น รวมถึงงาช้างที่จะได้เมื่อช้างตายจาก
สมมติฐานต่างๆ พบว่า จะประเมินอุปทานของงาช้างบ้านได้อยู่ที่ประมาณ 559 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งหาก
ตีเป็นมูลค่าต่อปี (สมมติใช้อัตรากลางที่ 50,000 บาทต่อกิโลกรัม) จะพบว่างาช้างกลุ่มนี้จะสามารถ
สร้างเป็นรายได้กับเจ้าของช้าง หรือผู้เกี่ยวข้องได้ ประมาณ 27,950,000 บาทต่อปี 

3.3.3.3 ด้านการค้า พบว่าในหลายพ้ืนที่ได้แจ้งว่าผู้ประกอบการร้านค้างาช้าง 
ส่วนหนึ่งได้มีการปิดตัวลงแล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องจากขั้นตอนต่างๆในการจดทะเบียนมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก และสร้างต้นทุนบางอย่างแก่ผู้ประกอบการ อีกส่วนเป็นเหตุผลเรื่ องความไม่มั่นใจต่อ
แนวทางการจัดการเรื่องงาช้างของภาครัฐในอนาคต อย่างไรก็ดีข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในพื้นที่ว่ายังมี
ร้านค้าบางร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ยังลักลอบขายอยู่ (TRAFFIC 2016) ตลาดงาช้างในพ้ืนที่ส าคัญ 
หลังปี พ.ศ. 2558 อาทิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยาวนานเกี่ยวข้องกับ 
การเลี้ยงช้าง โดยกลุ่มชาติพันธุ์กูย ครัวเรือนหนึ่งจะมีช้างเฉลี่ย 2–3 เชือก ปัจจุบัน มีชาวบ้านทั้งที่
เป็นเจ้าของช้างและรับจ้างเลี้ยงช้าง รายได้จากการเลี้ยงช้างมาจากการอุดหนุนของศูนย์คชศึกษา 
และคชอาณาจักร การน าช้างไปออกงานต่างๆ โดยส าหรับช้างตัวผู้จะมีรายได้อีกสองทาง คือ การขาย
น้ าเชื้อ และการขายงาช้างตัดปลาย โดยมักจะไม่มีการตัดงาขาย หากไม่มีความจ าเป็น งาช้างจึงถือว่า
เป็นการออมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรายได้จากการขายจะสามารถเป็นหลักประกันในช่วงที่ครอบครัวผู้เลี้ยงมี
ความจ าเป็นทางการเงินได้การขายงาช้างอาจมาจากการสั่งซื้อจากลูกค้าภายนอก หรือร้านค้าในพ้ืนที่ 
ปัจจุบันมีร้านที่เปิดด าเนินการเหลืออยู่เพียง 20 ร้าน ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ซื้อคือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
หมู่บ้านตากลาง แม้จะมีข้อมูลด้านผู้ซื้อและร้านค้าที่ลดลง แต่ปัจจัยด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นยังจูงใจ
ให้ร้านค้าสามารถด าเนินธุรกิจต่อ จังหวัดเชียงใหม่และล าปาง รูปแบบของการเลี้ยงช้างส่วนใหญ่จะ
เป็นช้างที่อยู่ในสังกัดของปางช้างหรือศูนย์อนุรักษ์ต่างๆทั้งของเอกชนและรัฐ และช้างสามารถสร้าง
รายได้ในแง่ของการท่องเที่ยว ปัจจุบันร้านค้าเหลือจ านวนเพียง 4 ร้าน 3 ร้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และ 1 ร้านอยู่ในจังหวัดล าพูน ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านที่ขายเครื่องประดับทั่วไปและขายผลิตภัณฑ์
งาช้างควบคู่ไปด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีช้างรองรับนักท่องเที่ยว
เท่านั้น ตลาดค้างาช้างปัจจุบันยกเลิกการค้าท้ังหมด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งแปรรูปสินค้างาช้าง
ที่ส าคัญ แต่หลังปี พ.ศ. 2558 ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อมีความกังวลและความไม่มั่นใจในการซื้อและ
ประกอบการมากขึ้น รวมถึงความไม่มั่นใจในการส่งงาช้างบ้านมาแกะสลักและอาจถูกสวมคืนด้วย
งาช้างแอฟริกา ซึ่งผลของการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์งาช้างในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2559 
มีแนวโน้มลดลง ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงแนวโน้มการลดลงของผลิตภัณฑ์งาช้างในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557–2559 
ที่มา: ข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

  
3.4 มิติระหว่างประเทศของตลาดงาช้าง  

ปัจจุบันส านักงานอนุสัญญาไซเตส ได้แบ่งกลุ่มประเทศที่ต้องจัดท าNational ivory action 
plans (NIAPs) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) Category A Parties คือ กลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้า
งาช้างผิดกฎหมายมากที่สุด (most affected) ประกอบด้วย จีน และฮ่องกง มาลาวี มาเลเซีย 
สิงคโปร์ โตโก อูกันดา แทนซาเนีย และเวียดนาม (2) Category B Parties คือ กลุ่มประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมายมาก (markedly affected) ประกอบด้วย กัมพูชา แคเมอรูน 
เอธิโอเปีย กาบอง ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา และประเทศไทย และ (3) Category C Parties คือ 
กลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย (affected) ประกอบด้วย แองโกลา คองโก 
ญี่ปุ่น สปป.ลาว โมซัมบิค ฟิลิปปินส์ การ์ตา สหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งจากการวิเคราะห์นโยบาย 
การจัดการตลาดงาช้างในประเทศต่างๆ พบว่า  

3.4.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเป็นตลาดค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีการ
ประมาณการว่า สัดส่วนของมูลค่าตลาดงาช้างของโลก เป็นของจีนถึง ร้อยละ 70 และมีการประมาณการ
มูลค่างาช้างสูงถึง 33,000 บาทต่อกิโลกรัม ได้มีการด าเนินการเพ่ือยกเลิกตลาดค้างาช้าง ตั้งแต่ เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และประกาศปิดตลาดงาช้างอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ยังคงมี
ความท้าทายหลังจากการปิดตลาด เนื่องจากงาช้างถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และก่อให้เกิดอุปสงค์ 
(Demand) ส่งผลให้ราคางาช้างในตลาดมืดสูงขึ้น น าไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอาจมีการลักลอบ
ค้างาช้างผิดกฎหมาย แต่ส าหรับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จะด าเนินการปิดตลาดงาช้างอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยจะปิดตลาดค้างาช้างอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีช่วงเปลี่ยนผ่านการด าเนินงาน
โดยเริ่มจากการห้ามซื้อ–ขายงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างที่เกิดจากเกมส์ล่าสัตว์ (Hunting trophies) 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2564 ผู้ค้าต้องไม่มีผลิตภัณฑ์งาช้างส าหรับซื้อ–ขาย และ
การเพ่ิมโทษผู้กระท าความผิดทั้งจ าและปรับ (จากเดิมจ าคุก 2 ปี เป็น 10 ปี และปรับสูงสุดประมาณ 
39 ล้านบาท (1 ดอลลาร์ = 30 บาท)) ทั้งนี้ ผู้ขายงาช้างที่จะต้องถูกบังคับให้ปิดกิจการจะเรียกร้องให้
รัฐบาลชดเชยค่าเสียหายจากสินค้าคงเหลือท่ีเกิดข้ึนจากการออกระเบียบนี้ 
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3.4.2 เวียดนาม เป็นประเทศส าคัญที่เป็นทางผ่านของการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายแหล่งหนึ่ง
ของโลก อุตสาหกรรมงาช้างในเวียดนามได้เพ่ิมจ านวนขึ้นและเพ่ิมการผลิตชิ้นงาช้างที่ผิดกฎหมาย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 งาช้างส่วนใหญ่ถูกลักลอบน าเข้าไปในเวียดนามเกือบทั้งหมดมาจากแอฟริกา 
โดยมีเพียงส่วนน้อยที่มาจาก สปป.ลาว และเวียดนาม โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 มีการจับกุมงาช้าง
มากที่สุด ที่เมืองดานัง ซึ่งราคางาช้างในประเทศเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 33,000 บาทต่อกิโลกรัม 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามได้ตระหนักกับปัญหาดังกล่าวจึงให้ค ามั่นต่อประชาคมโลก และร่วมมือ
กับองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจากการศึกษาพบว่าร้อยละ 93 ของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปิดตลาดการค้างาช้าง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจัง  

3.4.3 ญี่ปุ่น เป็นตลาดงาช้างที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม 
การผลิตงาช้างที่มีการใช้งานอยู่ แม้ว่าตลาดค้างาช้างจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีส่วนของงาช้างที่
ครอบครองโดยส่วนตัว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากการค้าในอดีตซึ่งมาสามารถระบุจ านวนได้ 
และมีการน าออกมาลงทะเบียนเพ่ือจ าหน่าย ท าให้เกิดแนวโน้มการเติบโตของงาช้างในตลาดของเก่า
โดยมีการประมูลผลิตภัณฑ์งาช้างเก่าในตลาดประมูลและบนตลาดออนไลน์ และตลาดนักท่องเที่ยวใน
ประเทศญี่ปุ่นที่มีการซื้องาช้างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ตลาดงาช้างในประเทศของญี่ปุ่น ไม่ได้รับการควบคุม
อย่างเหมาะสมท าให้เกิดการค้าที่ผิดกฎหมาย27 นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส 
ผู้แทนญี่ปุ่นโต้แย้งว่า ตลาดค้างาช้างในประเทศปราศจากงาช้างที่ผิดกฎหมาย และจะยังไม่ปิดตลาดงาช้าง
ในประเทศตามข้อเสนอแนะของไซเตส อย่างไรก็ตาม องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ พยายามกดดัน 
ให้ญี่ปุ่นเร่งการปิดตลาดงาช้าง ซึ่งเป็นช่องทางให้การค้าที่ผิดกฎหมายทวีความรุนแรงมากขึ้น 

3.4.4 อินเดีย เป็นประเทศที่มีปริมาณช้างเอเชียมากที่สุดของโลก (ประมาณ 27,312 ตัว)28 
และถือว่าช้างเป็นสมบัติของชาติ ได้ลงนามยกเลิกการค้างาช้างในประเทศ ภายใต้ The Indian 
Wildlife (Protection) Act, 1972 นอกจากนี้ รัฐบาลยังริเริ่มโครงการ Elephant Project ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2531 เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ช้าง รวมทั้ง ยังเข้าร่วมโครงการ Monitoring of Illegal Killing 
of Elephants (MIKE) Programme ร่วมกับส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือติดตามแนวโน้มการล่าช้างป่าอย่างผิดกฎหมาย29 จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้อินเดียไม่ได้ถูกก าหนดให้
เป็นประเทศในบัญชีของอนุสัญญาไซเตส  

3.4.5 สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งไม่มีตลาดในประเทศทางการแต่มีความท้าทายเรื่อง 
การป้องกันการค้างาช้างข้ามพรมแดน กลับถูกส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสฯ จัดให้อยู่ในกลุ่ม 
Category A เนื่องจากเป็นประเทศทางผ่าน (Transit)  

                                                 
27 Tomomi Kitade and Ryoko Nishino, IVORY TOWERS An Assessment of Japan’s Ivory Trade and 
Domestic Market [Online], 2017, Available from: https://conservationaction.co.za/resources/ 
reports/ivory-towers-assessment-japans-ivory-trade-domestic-market [2018, July 14]. 
28 Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Synchronized Elephant Population 
Estimation India 2017 [Online], 2017, Available from: http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/ 
Synchronized Elephant Population Estimation India 2017.pdf. [2018, July 15]. 
29 Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Project Elephant [Online], Available from: 
http://envfor.nic.in/division/introduction-4 [2018, July 15]. 
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3.4.6 สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดค้างาช้างที่ใหญ่ล าดับสองของโลก มีการด าเนินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง โดยในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดท า 
National Strategy for Combating Wildlife Trafficking ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมถึงการห้าม
การน าเข้า ส่งออก การขายภายในประเทศ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์งาช้างโบราณที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 
แต่ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ รวมทั้ง แก้ไขกฎหมายเพ่ือคุ้มครองช้างแอฟริกา เพ่ือแก้ไขปัญหาการล่า
ช้างแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ยังไม่มีการปิดตลาดงาช้างในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ซึ่ง U.S. 
Fish and Wildlife Service (FWS) อยู่ระหว่างผลักดันให้ปิดตลาดถาวรโดยเร็วที่สุด 

3.4.7 สหภาพยุโรป ได้รับรองแนวปฏิบัติที่ห้ามสินค้าที่น าเข้ามาแล้วส่งกลับไป (RE–
EXPORT) งาช้างดิบ แต่ยังคงมีตลาดค้างาช้างระหว่างสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการค้า
ผลิตภัณฑ์งาช้างโบราณที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตของไซเตส และสนับสนุนประเทศต่างๆ เพ่ือการ
จัดการช้างอย่างยั่งยืน โดยได้มีการท าเอกสารท่าทีเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 

การเปรียบเทียบสถานะต่างๆ ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า การปิดตลาดงาช้างของจีน
แตกต่างกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงช้างและใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากช้างเลี้ยง
ของตน โดยจะเห็นว่า ประเทศที่มีช้าง (Elephant Range States) และ/หรือมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
การค้างาช้าง (ประเทศต้นทาง ประเทศน าผ่าน ประเทศปลายทาง) ทั้งหมดจะอยู่ ในบัญชีของ
อนุสัญญาไซเตส ยกเว้นอินเดีย (ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้มีตลาดค้างาช้าง) สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ อนุสัญญาไซเตสจะให้ความส าคัญกับประเทศที่มีสถานะน่ากังวลอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งหากประเทศ
ไทยมีการปิดตลาดค้างาช้างอาจอนุมานได้ว่า ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสจะพิจารณาถอด
ประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง ซึ่งแนวทางที่ประเทศไทยจะหลุดพ้น
จากประเทศ Secondary Concern เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to Watch) นั้น มีโอกาส
เป็นไปได้สูง หากประเทศไทยยังคงด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพ่ือขจัดการลักลอบ
การค้างาช้างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงาช้างที่มีแหล่งที่มาจากแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญ
ที่สุดของประเทศไทย คือ ข้อเรียกร้องให้มีการปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศอาจจะกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนผู้เลี้ยงช้าง ปัจจุบันมีช้างบ้านที่จดทะเบียนทั่วประเทศ จ านวน 3,783 เชือก ซึ่งผู้เลี้ยงช้าง
จะมีรายได้จากการน าช้างจัดแสดงตามปางช้างต่างๆ อาทิ ศูนย์คชศึกษา (หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง) 
และคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ วังช้างอยุธยา รวมทั้งปางช้างต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 
12,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของช้างต่อตัวจะมีมูลค่าประมาณ 2–3 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ในท้ายที่สุดแล้วหากประเทศไทยสามารถด าเนินการปิดตลาดค้างาช้างของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 
และสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนงาช้างผิดกฎหมายก็เชื่อได้ว่า ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส 
จะพิจารณายกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง (Important to Watch) หรือแม้กระทั่ง
หลุดจากบัญชีดังกล่าวโดยสมบูรณ์ได้ แต่ภาครัฐอาจจะต้องมีแนวทางและมาตรการที่ท าให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิ มาตรการปิดตลาดค้างาช้างแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือก าหนดพ้ืนที่เฉพาะ 
(Zoning) ที่อนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์งาช้างได้ อาทิ พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมของคนเลี้ยงช้าง
เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียน และการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

แม้ว่าประเทศไทยได้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (National Ivory 
Action Plan: NIAP) ตามที่ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสก าหนดจนเป็นที่ประจักษ์ท าให้ประเทศ
ไทยได้รับการพิจารณาเลื่อนสถานะจากประเทศที่มีสถานะน่ากังวลอย่างมาก (Primary concern 
countries) เป็นประเทศที่มีสถานภาพน่ากังวลในล าดับรอง (Secondary Concern) โดยประเทศไทย
จะต้องรายงานข้อมูล สต๊อกงาช้าง คดีการจับกุม และปริมาณงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างให้ส านัก
เลขาธิการอนุสัญญาไซเตสทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้า 
ทั้งนี้ หากประเทศไทยต้องการยกระดับให้ดีขึ้นอีก คือ เป็นประเทศต้องเฝ้าระวัง ( Important to 
watch) หรือหลุดพ้นจากบัญชีงาช้างก็จะต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน จากสมมติฐาน
การศึกษาที่ตั้งไว้ข้างต้นว่า หากประเทศไทยปิดตลาดค้างาช้างในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของ
การด าเนินความร่วมมือกับนานาชาติทั้งระดับภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน จะสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส ในการพิจารณาเพ่ือยกประเทศไทยเป็น
ประเทศต้องเฝ้าระวัง ภายใต้เงื่อนไขของประเทศไทยที่ว่า ตลาดค้างาช้างในประเทศมีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนบางชุมชนมาช้านาน หากจะยกเลิกคงจะต้องมีมาตรการหรือ
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ศึกษาขอสรุป 
ผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1.1 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเป้าหมายชัดเจนต้องการให้
ประเทศไทยไม่ถูกคว่ าบาตรทางการค้าพืชและสัตว์ภายใต้บัญชีอนุสัญญาไซเตส เนื่องจากจะก่อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ ( INAP) 
และน ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักเลขาธิการอนุสัญญา 
ไซเตสก าหนด คือ (1) การออกระเบียบและกฎหมาย (2) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
(3) การก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย (4) การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ  
(5) การประชาสัมพันธ์ และ (6) การติดตามและประเมินผล และการป้องกันการส่งออกงาช้างบ้าน 
เพ่ือการค้าโดยแอบแฝงไปในรูปแบบการส่งออกชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจัง ในการสกัดกั้นการลักลอบน าเข้างาช้างผิดกฎหมายและมีความเข้มงวด  
ในการตรวจสอบและออกปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่เสี่ยงและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ โดยเน้น
ป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบน าเข้า–ส่งออกงาช้างผิดกฎหมายจากประเทศเป้าหมาย มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น แหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งค้างาช้างที่ส าคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชน การจัดนิทรรศการ แล ะ
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ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีการจัดงานรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้
หัวข้อ “Go Wild for Life: หยุดซื้อ หยุดขายหยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์” เพ่ือ ลด ละ เลิก
ความต้องการในการบริโภคสัตว์ป่าและงาช้าง ท าให้ผู้บริโภคหลัก คือ นักท่องเที่ยวจีน และผู้บริโภค
ภายในประเทศลดลง 

4.1.2 แม้ว่าประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกของการค้างาช้างจะประกาศปิด
ตลาดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีแผนที่จะปิดตลาดในปี พ.ศ. 2564 แต่
จากการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดตลาดมืด และการค้าบนโลกออนไลน์เพ่ิมขึ้น ตราบใดที่ยังมี
ความต้องการ (อุปสงค์) งาช้าง  

4.1.3 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับ
นานาชาติ อาทิ อาเซียน จีน และ สหรัฐอเมริกา (ผ่าน USAID) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาไซเตส องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ คือ World Wildlife Fund (WWF) และ 
TRAFFIC ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส 
WWF USAID และ TRAFFIC ซึ่งสามารถน าความรู้และแนวปฏิบัติ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานของประเทศไทย รวมทั้งได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปรามปราม 
และการตรวจพิสูจน์การกระท าความผิด ไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใน
ระดับอาเซียนและจีน เพ่ือหาแนวร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น30 รวมทั้งการผลักดันในกรอบอาเซียนให้มี
คณะท างานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าและ
การบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช (ASEAN Working Group on CITES and Wildlife 
Enforcement: CITES&WE) เพ่ือร่วมกันวางแนวทางการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงมีแรงกดดันให้ปิดตลาดค้างาช้าง เนื่องจากมองว่า การมีตลาดค้างาช้างจะ
แหล่งที่สามารถค้างาช้าผิดกฎหมายจากแอฟริกา ในชั้นนี้หากประเทศไทยสามารถปิดตลาดงาช้างได้  
ก็จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าว และจะส่งผลดีกับประเทศไทยในการเลื่อนระดับสถานะของ
ประเทศ และจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.1.4 มิติด้านสังคม ช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติและมีส่วนส าคัญกับทั้ง 3 สถาบันหลัก คือ 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมาช้านาน ช้างจึงถือ
เป็นทรัพย์สมบัติของคนเลี้ยงช้างในการสร้างรายได้ อาทิ การจัดแสดงช้างตามปางช้าง และศูนย์ช้าง

                                                 
30 การประชุมจดัขึ้นเมื่อวันท่ี 13–14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหวา่งประเทศท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นทางผา่นน าไปสู่
ประเทศปลายทาง ท้ังสัตว์และพืช เช่น ลิ่น เสือ เต่า ไม้พะยูง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น งาช้าง นอแรด โดยมีผู้แทน
จากประเทศอาเซียน ประเทศจีน และองค์กรระหว่างประเทศ รวม 120 ราย เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลการ
แก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผดิกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และร่วมประชมุหารือ ประชุม
กลุ่มย่อย และเวทีอภิปราย เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ เสนอผลการแก้ไขปัญหา รายงานความก้าวหน้าการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าผดิกฎหมาย โดยมี IUCN, Freeland, FAO, USAID Wildlife Asia, TRAFFIC, WCS, WWF, 
UNODC, INTERPOL, WCO, CITES Secretariat, EIA, APA, UNDP, AEG, INL และ USFWS เป็นองค์กรพันธมิตร
สนับสนุน 
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ต่างๆ รวมทั้ง การขายงาช้างให้ร้านค้างาช้าง แต่จากการรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนเลี้ยงช้าง
และผู้ค้างาช้างของภาครัฐว่า แนวโน้มของโลกได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ช้างและต้องการลด  
การล่าช้างเพ่ือเอางาในทวีปแอฟริกาน ามาขายในแถบประเทศเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะประเทศจีน 
ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และการมีกฎหมายที่มีโทษสูงและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น  
ท าให้ผู้เลี้ยงช้างเกิดความตระหนัก และร้านค้างาช้างปิดตัวลงในหลายพ้ืนที่ ซึ่งผู้เลี้ยงช้างจะไม่ค่อยตัด
งาช้างเพ่ือขาย (สามารถตัดได้ตั้งแต่อายุ 10 ขึ้นไป) หากไม่จ าเป็น (เดือนร้อนเงิน) แต่เนื่องจากหาก
ตัดงาช้างเพ่ือไปขายจะต้องขึ้นทะเบียนครองครอง และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับปัจจุบัน 
วิถีชีวิตของของผู้เลี้ยงช้างในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโครงการหรือปางช้าง อาทิ โครงการ  
คชศึกษา ซึ่งผู้เลี้ยงช้างจะได้รับรายได้จากโครงการหรือปางช้างเป็นรายเดือน แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการหรือปางช้าง จึงแสดงให้เห็นว่า การปิดตลาดงาช้างจะกระทบกลุ่มผู้ค้างาช้างเป็นหลัก 
ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่ราย (117 ร้าน) เป็นร้านค้างาช้างในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุด คือ 41 ร้าน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีชุมชนดังเดิมที่มีการเลี้ยงช้าง คือ ชาวส่วย (กูย) 

4.1.5 เมื่อเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยสามารถด าเนินงานได้เป็นที่
พอใจของส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส จึงไม่ได้ถูกกีดกันทางการค้าที่ประเทศไทยมีการส่งออก
สินค้าเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของอนุสัญญาไซเตส มูลค่าประมาณ 13,500 ล้านบาทต่อปี  
ซึ่งสถานะประเทศน่ากังวลในล าดับรองของประเทศไทยไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกแต่อย่างใด  
เมื่อคิดมูลค่าเปรียบเทียบกับมูลค่ารายได้ที่เจ้าของช้างจะได้จากการขายงาช้างตลอดช่วงอายุของช้าง 
(คิดจากจ านวนช้างเพศผู้จ านวน 1,421 เชือก)31 ประมาณ 27.95 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากหากเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกในภาพรวม ดังนั้น  
หากผู้ประกอบการส่งออกจะสามารถช่วยประชาชนผู้ เลี้ยงช้างได้ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระ
งบประมาณของรัฐบาลได้ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความเชื่อว่าตลาดค้างาช้างเป็นแหล่งในการฟอกงาช้าง  
ผิดกฎหมายจากแอฟริกา เป็นสาเหตุหลักของการล่าช้างเพ่ือเอางา ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถ 
“ปิดตลาดค้างาช้าง” จะเป็นการตัดความเสี่ยงที่จะถูกคว่ าบาตรทางการค้า ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่า
หมื่นล้านบาทต่อปี หากถูกปรับลดสถานะลงเหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม การปิดตลาดงาช้างของไทยอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาจด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจาก  
การด าเนินงานของไทย ณ ปัจจุบัน น่าจะเพียงพอให้ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสพิจารณา
ปรับสถานะให้ประเทศไทยดีขึ้นอยู่แล้ว ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางที่น่าจะมีความเหมาะสม และมี
ความเป็นไปได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
  

                                                 
31 ข้อมูลกรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2558 
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4.2.1  การก าหนดพื้นที่ค้างาช้างเป็นการเฉพาะ (Zoning)  
ซึ่งปัจจุบันร้านค้างาช้างในประเทศหากแบ่งเป็นรายภูมิภาคแล้ว จะพบว่า พ้ืนที่ที่มี

ร้านค้างาช้างมากที่สุดคือ ภาคอีสาน จ านวน 41 แห่ง เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 22 แห่ง 
ภาคเหนือ จ านวน 17 แห่ง ภาคใต้ จ านวน 14 แห่ง ภาคกลาง จ านวน 11 แห่ง และภาคเหนือ
ตอนล่าง จ านวน 12 แห่ง โดยอาจก าหนดพ้ืนที่อนุญาตให้มีการค้างาช้างได้ โดยพิจารณาจากจังหวัด 
ที่มีร้านค้างาช้างมากที่สุดในแต่ละภาค หรือพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง รวมถึงมีรายได้จาก  
การท่องเที่ยว ซึ่งข้อดีคือ สามารถลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งลดงบประมาณ  
ในการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย โดยน าทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณดังกล่าวไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการค้างาช้างบนโลกออนไลน์ ตลอดจน
ให้โอกาสผู้เลี้ยงช้างและร้านค้างาช้างสามารถปรับตัวได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1)  สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านผู้เลี้ยงช้าง และผู้ค้างาช้าง ถึงเหตุผลและความจ าเป็น

ที่ภาครัฐต้องด าเนินการปิดตลาดงาช้างหรือก าหนดพ้ืนที่เขตค้างาช้าง รวมทั้งก าหนดค่าชดเชย และ
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ที่อาจได้รับความเดือดร้อน  

2)  จัดท าประกาศเขตอนุญาตให้มีการค้างาช้างได้ภาคละ 1 จังหวัด เป็นการน าร่อง 
โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากการประกาศ 6 เดือน เพ่ือให้ชาวบ้านหรือกลุ่มผู้เลี้ยงช้างและผู้ค้าได้มี
โอกาสปรับตัวและขายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก และให้มีการประเมินผลหลังจากด าเนินการแล้ว 1 ปี  
เพ่ือน าไปสู่การทยอยปิดร้านค้างาช้างในแต่ละพ้ืนที่จนครบทุกภาค หรืออาจคงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ 
อาทิ พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีวิถีชีวิตคนกับช้างมาแต่ดั่งเดิม มีจ านวนช้างมากที่สุด
ของประเทศ และเป็นสถานที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยวการจัดแสดงช้าง 

3)  ปรับปรุงพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพ่ือปิด
ตลาดงาช้าง ควบคู่กับการด าเนินงานตามข้อ (2) โดยให้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ใน 
บทเฉพาะกาลเพ่ือการปรับตัว โดยอาจก าหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มจากพ้ืนที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะ
เรียงไปตามภาคที่มีจ านวนร้านค้างาช้างน้อยที่สุดจนครบทั่วประเทศ ด าเนินการภาคละ 1 ปี โดยมี
การประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งนี้ จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
แจ้งผู้เลี้ยงช้างและผู้ค้างาช้างล่วงหน้าก่อนประกาศยกเลิก 6 เดือน เพ่ือให้มีโอกาสปรับตัวและ 
ขายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก  

4)  ภาครัฐควรมีนโยบายเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
โครงการหรือปางช้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญของพ้ืนที่  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้เลี้ยงช้าง และชดเชยการขายงาช้าง  

5)  ก าหนดแหล่งเงินเพื่อการชดเชยรายได้ให้กับผู้เลี้ยงช้างที่มีงา อาทิ 
5.1)  ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

จัดตั้งกองทุนเพ่ือชดเชย หรือรับซื้องาช้างจากผู้เลี้ยงช้าง ในชั้นต้นอาจจัดตั้งงบประมาณ หรือจัดสรร
จากเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ (จ าเป็นต้องปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560) ส าหรับการชดเชยในรายที่เดือดร้อนจากการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ 
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มติคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 256132 โดยมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานการประชุม ซึ่งเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์แผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ (พ.ศ. 
2561–2580) เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมและยกระดับความส าคัญของช้างอย่างเป็นระบบและยั่งยืน33 

5.2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 หรือระเบียบกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาไซเตส เพ่ือให้สามารถจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต เพ่ือน าเงินมาสมทบกองทุนชดเชยจากผู้ประกอบการส่งออกพืชหรือสัตว์ที่อยู่บัญชี
อนุสัญญาไซเตส  

5.3)  หารือกับกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง
ระเบียบการจัดเก็บภาษี ให้มีการหักเงินจากภาษีน าเข้า–ส่งออกพืชหรือสัตว์ที่อยู่บัญชีอนุสัญญาไซเตส 
อาจจะประมาณร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการส่งออกและน าเข้า เพ่ือน ามาสมทบกองทุน  

6)  พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือเป็นหน่วยรับซื้องาช้างจากผู้เลี้ยงช้างในพ้ืนที่ 
เพ่ือเก็บรักษางาช้างไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือท าลายหากตรวจพบว่า มีการสวมสิทธิ์งาช้างผิดกฎหมาย 
โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้เลี้ยงช้างมีความต้องการขาย
งาช้างเนื่องจากมีความเดือดร้อนทางการเงินหรือกรณีช้างล้ม  

7)  เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวอาจเกิด
ตลาดมืดเพ่ิมขึ้น เพ่ือลักลอบน าเข้าและส่งออกงาช้างผิดกฎหมาย รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของการค้า  
บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านศุลกากร 
เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส เจ้าหน้าที่ปกครอง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่ของ 
กรมปศุสัตว์ เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายดังกล่าว รวมทั้ง การร่วมมือ
กับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ อาทิ WWF TRAFFIC องค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น INTERPOL มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและปราบปรามอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 

                                                 
32 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักโฆษก, รมต.นร.สุวพันธุฯ์ เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุม่คนเลี้ยงช้าง ครั้งท่ี 1/2561 [ออนไลน์], 12 กรกฎาคม 2561, แหล่งที่มา: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13811. 
33 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก ากับนโยบาย กฎหมาย ทิศทางและกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนและส่งเสรมิอาชีพ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและองค์ความรูด้้านคชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การคุ้มครองและการบริหารจัดการช้างป่า และยุทธศาสตร์ที่ 4 สวัสดิภาพช้างไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช้าง
และสุขภาพช้าง ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางแก้ไขปัญหาช้างและราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมยกระดับ
ความส าคญัในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดองค์ความรู้และสืบสานวฒันธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับช้าง ตลอดจน
ส่งเสริมอาชีพและธรุกิจเกี่ยวกับช้าง ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์ช้างอยา่งยั่งยืน รวมทั้งมีการบรหิารจดัการช้างป่าและ
ถิ่นที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยมีกลไกในการคุ้มครองดูแลการบริหารจัดการช้างบ้านและช้างป่าท่ี
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน  
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และเครือข่ายค้างาช้างผิดกฎหมายข้ามชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบการจดทะเบียน และระบบการ
ตรวจสอบ DNA งาช้างให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และระบบติดตามแบบ real–time 

8)  ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส และองค์กรพัฒนา
เอกชนนานาชาติ กดดันผู้ให้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ให้ความร่วมมือในการปราบปรามร้านค้า
งาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้าผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ 

9) เชิญชวนประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศผู้ที่มีช้าง ประเทศที่อยู่ในบัญชีค้างาช้าง
ของอนุสัญญาไซเตส และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างเทศ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ  
การแก้ไขปัญหางาช้างทั่วโลก 

10) จัดท ารายงานความก้าวหน้าต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสทุกปี   
เพ่ือแสดงความจริงใจของประเทศไทยต่อการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย 
รวมทั้งท าความเข้าใจกับนานาชาติ เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศอ่ืน 

4.2.2 การปิดตลาดงาช้างในประเทศ  
การปิดตลาดช้างจะเป็นแนวทางสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะมีข้อดี คือ  

(1) ปิดความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าภายใต้ความควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกใน
อนาคตหากประเทศไทยถูกปรับลดสถานะลง (2) เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือ
นานาชาติต่อการแก้ไขปัญหาการค้างาช้าง รวมไปถึงการค้าสัตว์ป่าชนิดอ่ืน และ (3) ใช้เป็นข้อต่อรอง
ในการเปิดตลาดสินค้าใหม่ภายใต้อนุสัญญาไซเตส เช่น จระเข้น้ าจืด เป็นต้น ผลกระทบทางลบ คือ 
การปิดตลาดงาช้างจะไม่สามารถซื้อขายงาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้างได้อีกต่อไป จึงอาจเกิดตลาดมืด 
หรือการซื้อขายนอกระบบแทน การต่อต้านของกลุ่มคนเลี้ยงช้างและร้านค้างาช้าง ผลกระทบทาง
สังคมเศรษฐกิจต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างที่จะไม่มีแหล่งรายได้จากการขายงาช้าง ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องมีการจ่ายค่าชดเชยและ/หรือก าหนดมาตรการอ่ืนเพื่อช่วยเหลือเยียวยา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) หลังจากภาครัฐได้ด าเนินการตามมาตรการ Zoning และปิดตลาดงาช้างจนเหลือ

พ้ืนที่สุดท้าย ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมของการเลี้ยงช้าง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้เลี้ยงช้างและผู้ค้างาช้างที่เหลืออยู่ โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ที่ภาครัฐต้องด าเนินการปิดตลาดงาช้างในประเทศโดยสมบูรณ์ และเน้นย้ าว่าภาครัฐยังคงให้
ความส าคัญ และมีนโยบายในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งจะดูแลและชดเชย
รายได้ที่เหมาะสมให้กับผู้เลี้ยงช้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดตลาดงาช้าง 

2) บังคับใช้พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด 
3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาไซเตสทุกปี   

เพ่ือแสดงความจริงใจของประเทศไทยต่อการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย  
ซึ่งแนวทางดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาครัฐโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และเห็นว่าการปิดตลาดการค้า
งาช้างจะเป็นแนวทางที่อนุสัญญาไซเตสเชื่อว่าจะสามารถลดอัตราการล่าช้างแอฟริกา เพ่ือเอางาและ
เป็นการตัดวงจรการค้างาช้างผิดกฎหมาย รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ปิดตลาดค้างาช้าง  
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โดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของประเทศไทยมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ก็สามารถ
ยกระดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติได้ จนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมประเทศไทยก็อาจปิดตลาดค้า
งาช้างในประเทศได้ในที่สุด 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายปวิช  เกศววงศ์ 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – Master of Business Administration, City University, USA 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
 ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 ส านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 5 กรมทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6ว กรมทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2551 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว กลุ่มงานอนุสัญญาและพันธกรณี  
 ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2551 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กลุ่มงานอนุสัญญาและพันธกรณี  
 ส านักความร่วมมือฯ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ  
พ.ศ. 2555 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส่วนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ส านักความร่วมมือฯ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2556 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ส านักความร่วมมือฯ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2561 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือทวิภาคี 
 กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

 
รางวัลหรือทุนการศึกษา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กองการต่างประเทศ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 


