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 การอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส าหรับกลุ่ม 2 เน้น
การเรียนรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย (Security)  
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเงินและเศรษฐศาสตร์ 
(2) การศึกษาและการพัฒนา (3) สังคม 
วิทยาศาสตร์ และการดูแลสุ ขภาพ (4 ) 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน สิ่งที่เรียนรู้จาก
สิงคโปร์คือ การใช้แนวทางการบูรณาการ 
( Integrated approach)  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้
หลักการที่หลากหลายประกอบเข้าด้วยกันใน
การด าเนินการ เพราะความคิดที่หลากหลาย
จะน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลายและ
ดีกว่า โดยมีความคิดที่ว่าไม่มีแนวทางแก้ไข
หนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ใช้แก้ปัญหาได้
ทั้ งหมด (No one-size-fits-all solution) 
และการใช้ แนวทาง Whole-of-Government 
Approach คือ การบูรณาการนโยบายและ
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่ งกันและกัน 
เพ่ือหาทางออกของปัญหา การใช้แนวทาง 
Whole-of-government approach ช่วย
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การด าเนินงานโดยหน่วยงานใด ๆ เพียง
หน่วยงานเดียว นอกจากนี้สิงคโปร์ เป็น
ประเทศที่มีหลักนิติธรรม (Rule of law) ที่
เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
บริหารประเทศว่ามีความเป็นธรรม โปร่งใส 
หัวใจหลักที่ท าให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด คือ การคิดและวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด  
กล้ าท า  มีกา รท า ง านอย่ า งบู รณาการ  
การด าเนินการใด ๆ จะมีการไตร่ตรองอย่าง 
ถี่ถ้วน รอบคอบ ครบวงจร ใส่ใจทุกรายละเอียด  
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  Big data   
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลืม
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม มองผลกระทบ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างรอบด้าน ไม่ลืม 
ที่จะให้ความส าคัญกับประชาชน ซึ่งสิ่งที่
เรียนรู้จากสิงคโปร์เหล่านี้สามารถน ามาปรับ



 

 

ใช้กับการด าเนินการตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES) ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงของประเทศไทย
ด้วย 
 ปัจจุบันการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังพบว่ามีข้อจ ากัด 
บางประการ เช่น ระบบ National Single Window  
ที่ใช้ส าหรับยื่นค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก
สัตว์ป่า ยังไม่สามารถด าเนินได้ครบทั้ ง
กระบวนการตั้งแต่การยื่นค าขอ จนกระทั่ง
การตรวจปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาหรือออกไป 
นอกราชอาณาจักร ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีอ่ืน 
มาช่วยสร้างทางเลือกในการด าเนินการใน
เรื่องการขออนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์ป่า  
การครอบครองสัตว์ป่ าบัญชี  CITES ภายใน 
ประเทศยังไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน มีเพียง
ขอให้แจ้งจ านวนสัตว์ป่ากรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือ
ลดลงไป โดยไม่ได้มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
ตาม บทก าหนดโทษของพระราชบัญญั ติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ.  2535 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามบัญชี 
CITES ที่ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ค่อนข้างต่ า 
การป้องกัน ปราบปรามการค้าสัตว์ป่ า
ระหว่างประเทศผิดกฎหมาย มีกฎหมาย

หลายฉบับทีป่ฏิบัติโดยหลายหน่วยงาน ยังไม่
มีการบูรณาการส าหรับการท างานระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ 
การส่งคืนสัตว์ป่าของกลางที่มิได้มีถิ่นก าเนิด
ในประเทศไทย (Non-native species) ไม่
ส ามารถด า เนิ นการ ได้ จนกว่ า สั ต ว์ ป่ า 
ของกลางนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งใช้ระยะเวลา 
1 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณีตามกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสัตว์ป่าในระยะเวลายาวนาน รวมทั้ง  
ยั งขาดการมีส่ วนร่ วมจากภาค เอกชน 
ประชาชน รวมถึงสาธารณชนยังไม่รับทราบ
ถึ งกฎระ เบี ยบการค้ าสั ตว์ ป่ าที่ เ ป็ น ไป 
ตามกฎหมาย รวมถึ ง ความส าคัญของ 
การอนุรักษท์รัพยากรสัตว์ป่า อย่างทั่วถึง 
 ดังนั้น หากมีการน าเทคโนโลยีมาใช้
อ านวยประโยชน์ให้ผู้ประสงค์น าเข้า ส่งออก
สัตว์ป่าระหว่างประเทศ มีกฎระเบียบที่
ครอบคลุมและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็งจริงจัง 
มีการด าเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ และเปิดช่องทางให้
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ประเทศไทยจะสามารถมี
การค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศที่เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CITES ไม่กระทบ
ต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่
ไม่ เกี่ ยวข้องกับการค้าสั ตว์ป่ า ระหว่ าง



 

 

ประเทศที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอเสนอ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส าหรับการด าเนินการ 
ตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าควรพิจารณาน า
หลักการ Whole-of-Government Approach  
และหลักการ Integrated Approach มาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินการดังนี ้
 1.  การค้าสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งอนุสัญญา 
 ควรพิจารณาการพัฒนา Application 
ส าหรับใช้งานบนมือถือ ร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
ที่ค้าสัตว์ป่า หรือหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์น าเข้า 
ส่งออกสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมี
การใช้ National Single Window มาช่วย
ในกระบวนการยื่นขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียม
ส าหรับการขออนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่า
บัญชี CITES อยู่แล้ว แต่การมี Application 
ที่ใช้งานบนมือถือจะช่วยอ านวยความสะดวก
ผู้ขออนุญาตเพ่ิมขึ้น เพราะสามารถด าเนินการ
เมื่อใดและที่ใดก็ได ้
 เสนอให้ออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะเพาะพันธุ์และค้า 
สัตว์ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต้อง
ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะพันธุ์และค้าสัตว์
ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต่อกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องมี

การจัดท าบัญชีสต็อกสินค้าที่เป็นตัวอย่าง
พันธุ์สัตว์ป่าบัญชี CITES (CITES specimens) ทั้งนี้ 
เพ่ือสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์ป่า ซาก 
และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่า รวมถึงช่วยป้องกันการ
สวมสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาค้าขายในรูปสัตว์
ป่าที่ ถูกกฎหมาย (Selling of illegal CITES 
-listed species laundered through the 
legal market) ที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 2.  การป้องกันและปราบปรามการค้า
สัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย  
  การด าเนินงานภายในประเทศ 
  เสนอให้เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพ่ือเสริม
ให้กฎหมายมีความครอบคลุมรอบด้าน  
มีบทลงโทษที่เหมาะสมมากขึ้น และให้มี 
ก า ร บั งคั บใช้ กฎหมายอย่ าง เคร่ งครั ด  
มีประสิทธิภาพ  
  ระดับนโยบาย ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการค้าสัตว์
ป่าพืชป่าที่ผิดกฎหมาย โดยจะเข้าร่วมการ
ประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าผิดกฎหมาย  (London 2018 
Illegal Wildlife Trade Conference) ซึ่ง
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11 ตุลาคม 
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ซึ่งจะเป็นแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้แทน
ระดับนโยบายจากนานาประเทศที่ร่วมมือกัน



 

 

ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
ซึ่งเป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนในเวทีโลก แต่เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายใน
ระดับชาติในระยะยาว โดยหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ควรประกอบด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
และหน่วยงานที่ ช่ วยสนับสนุนด้ านการ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกแก่สาธารณชน 
เพ่ือให้มีความครบถ้วน รอบด้านในการปฏิบัติ 
  เสนอใช้ หลั กการ Action-oriented 
approach to intelligence reports โดยมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ หน่วยงาน
ปฏิบัติการอนุสัญญา CITES ต ารวจ ศุลกากร 
และท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
อนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงภาคประชาชน มีการ
ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลักลอบค้า
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยประสานกับหน่วยงาน
หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง เพ่ื อประสิ ทธิ ภาพ 
ในการจับกุมผู้กระท าความผิด หากสินค้า
ผิดกฎหมายที่เป็นสัตว์ป่าก าลังจะออกจากท่า  
พ้นความรับผิดชอบของประเทศ ก็ประสานแจ้ง
ข ้อม ูล ไปย ังประ เทศปลายทาง เ พื ่อ ให้
ด าเนินการจับกุม ซึ ่งใช้ในกรณีเป็นสินค้า 
น าผ่าน (Transit) โดยอาจจะแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ
อน ุส ัญญ า  CITES ป ร ะ เท ศป ล าย ทา ง  

ผ่านศุลกากรโลก (WTO) และต ารวจสากล 
(INTERPOL) 
  ควรจัดตั้งคณะท างานเฉพาะที่ประกอบ 
ด้ วยเ จ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายจ าก
หลากหลายหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันสืบสวน 
สอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมที่ลักลอบ
ขนส่งและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย  
  เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันด าเนินการเฝ้าระวัง 
ลาดตระเวน สืบสวน ตรวจปราบปราม 
การลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่ างประเทศ  
ณ บริเวณด่านพรมแดน ท่าอากาศยานนานาชาติ 
รวมถึงท่าเรือด้วย โดยประสานการท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองร้อย 
ทหารพราน เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่
ศุลกากร เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
กองก าลังสุรนารี ต ารวจน้ า ด่านตรวจสัตว์น้ า 
ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์ ต ารวจท่องเที่ยว 
ส าหรับด่ านท่าอากาศยาน ควรเพ่ิมการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าบริเวณคลังสินค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ือป้องปรามการลักลอบค้า
สัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากสัตว์ป่า อีก
ประการหนึ่งด้วย 
  การน า เทคโนโลยี และเทคนิค
พิเศษอ่ืน ๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนการค้าสัตว์ป่าผิด
กฎหมาย 



 

 

  ควรมีการแบ่งปันการใช้ Application 
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก 
ปัจจุบันมีกรมศุลกากรที่มีการใช้  Application  
ที่ช่วยด าเนินการ Risk assessment ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูเส้นทาง
ที่มีความเสี่ยงที่มักใช้ขนส่งสินค้าสัตว์ป่า 
ผิดกฎหมาย เช่นข้อมูลผู้ เดินทาง บริษัท
ขนส่งจากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
ท่าเรือ/ท่าอากาศยานที่ใช้ เพื่อระบุเส้นทางที่
มักใช้เป็นเป้าหมายในการขนส่งสินค้าสัตว์ป่า
ผิ ด กฎ ห มา ย  ( to target illicit wildlife 
trade route) และเพ่ิมความเข้มงวดการ
ตรวจสอบ เส้ นทาง เป้ าหมายตามการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยตรวจสอบสินค้าใน
คลั ง สิ นค้ า  (Cargo)  ที่ ม า จ ากประ เทศ
เป้าหมาย รวมทั้งตรวจสอบผู้โดยสารและ
สัมภาระท่ีมาจากเส้นทางเสี่ยงดังกล่าว 
  เสนอการใช้เทคนิคเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการการลักลอบขนส่ง
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย เช่น ใช้สุนัขดมกลิ่น 
(Sniffer dogs)  ใ น พ้ืนที่ ท่ า อ าก าศย าน
นานาชาติ เพ่ือช่วยค้นหาสัตว์ป่าที่อาจถูก
ลักลอบขนส่งมากับสัมภาระของผู้เดินทาง
จากเส้นทางที่มีความเสี่ยงดังกล่าว 
  การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สากลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จับกุมผู้กระท าความผิด โดยให้ความส าคัญ

ในเรื่องการหารือระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี 
กับประเทศที่จะช่วยกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย โดยเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศแทรกเรื่องความร่วมมือด้าน
การป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายใน
วาระ (หากเป็นไปได้) และพยายามผลักดัน
ให้มี  Common law ส าหรับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดสัตว์ป่าบางชนิดที่พบว่ามีการลักลอบ
ค้าระหว่างประเทศเป็นประจ า ให้เป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองของภูมิภาคเพ่ือประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 
  เพ่ิมทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  เสนอให้ เ พ่ิมทักษะ เสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ ณ บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
และชายแดน อย่างต่อเนื่องทุกปี เจ้าหน้าที่
เหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจจะขนส่งสินค้า
ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสินค้าสัตว์ป่า วิธีการ
สืบสวนสอบสวนรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ต้อง
สงสัย วิธีการค้นตัวเ พ่ือหาสินค้าสัตว์ป่า 
ผิดกฎหมาย การพัฒนาทักษะทางภาษาที่สาม  
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านที่
มีพรมแดนติดกับด่านที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เป็นประจ า รวมถึงให้ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา 



 

 

CITES เช่น  มติที่ ประชุ ม  (Resolutions) 
และการจ าแนกชนิดพันธุ์บัญชี  CITES ซึ่ง
บัญชีชนิดพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ  
3 ปี ตามรอบการประชุมสมัยสามัญภาคี
อนุสัญญา CITES (CITES CoP) 
  การให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด ด้านสัตว์ป่า 
  เสนอให้สร้าง Platform เพ่ือรวบรวม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/การพบเห็นการค้า
สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่โพสต์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อันถือเป็นอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์  (Cyber crime) รูปแบบหนึ่ ง  
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มีช่องทางรับแจ้ง
เบาะแสเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน 
เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี 2 
ช่องทาง ได้แก่ Hotline 1362 และ Facebook 
page ของชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท า
ความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ส าหรับกอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) สามารถแจ้งผ่าน Facebook page 
ของ บก. ปอท. และ Application “จ่าฮูก” 
หากประชาชนพบว่ามีการกระท าความผิด 
ให้ Capture หน้าเว็บไซต์ หรือหน้า Social 
media ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook แล้ว
ส่งเข้าช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากนี้ Application “จ่าฮูก” 

ยังท าหน้าที่เป็นสถานีต ารวจออนไลน์ด้วย 
โดยใช้ต ารวจและอาสาสมัครในการให้ข้อมูล
ปรึกษาและแนะน าประชาชน ซึ่งนอกจาก
ประชาชนจะสามารถแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิดแล้ว ยังสามารถสนทนาออนไลน์ 
หรือวิดี โอคอลเ พ่ือสอบถามข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่ สามารถโต้ตอบให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นได้แบบทันทีและตลอดเวลา (Real 
time)  
  การมี Platform จะช่วยเชื่อมโยงช่องทาง
เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ ายระหว่างภาครัฐและประชาชน  
ซึ่ งเป็นการน าแนวทางที่ สิ งคโปร์ ใช้  คื อ  
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบหลาย
มือช่วยกัน (Many helping hands community 
involvement approach) ที่สามารถช่วยใน
การจัดการปัญหาที่มีหลายแง่มุม 
  การจัดการสัตว์ป่าของกลาง 
  แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช จะมีแนวทางการจัดการสัตว์ป่า
ของกลางอยู่แล้ว ซึ่งระบุให้มีการท าเครื่องหมาย 
ตรวจนับสต็อก แต่ควรเข้มงวดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการของกลางอย่างเคร่งครัด 
ควรให้มีการจัดท าฐานข้อมูล DNA โดยเฉพาะ 
สัตว์ป่าของกลางที่เป็นสัตว์ป่าบัญชีแนบท้าย
ที่ 1 ควรสนับสนุนงบประมาณให้ท าการติดตั้ง 
CCTV และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในบริเวณ  



 

 

ที่ เก็บรักษาสัตว์ป่ าของกลาง  สามารถ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
และเห็นควรแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง 
การคืนสัตว์ป่าของกลางกลับไปยังประเทศ
ถิ่นก าเนิด ให้สามารถส่งกลับโดยเร็วโดยมิ
ต้องใช้ ระยะเวลารอคอยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นภารกิจ
อย่างหนึ่ งที่ภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติให้ 
อนุวัติอนุสัญญา CITES 
  เสนอการร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน  
หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของผู้ เชี่ยวชาญการดูแลสัตว์ป่า 
เงินทุนสนับสนุน หรือการร่วมบริหารจัดการ
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า (Rescue center)  
ที่สามารถดูแลสัตว์ป่าของกลางที่มีชีวิต 
บางชนิด ตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งพร้อม
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ในกรณีเป็นสัตว์ป่าที่มี
ถิ่นก าเนิดในประเทศไทย (nativespecies)) 
หรือส่งคืนประเทศถิ่นก าเนิดส าหรับชนิด
พันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย (non-
native species) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ 
 3. การให้ความรู้ และเสริมสร้าง
ความตระหนักให้สาธารณชน 
 เสนอโปรแกรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบ บทลงโทษ 
รวมถึงการเสนอใช้สินค้าทดแทน แก่นักท่องเที่ยว 
ประชาชนทั่วไป และนักเรียน เพ่ือลดความ
ต้องการใช้ประโยชน์สินค้าสัตว์ป่าที่ถูกค้า

อย่างผิดกฎหมาย (Demand reduction 
on illegal-traded wildlife specimens) 
รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ 
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพ่ือให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ความส าคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึง
การเป็นแนวร่วมในการป้องกันการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 
 ทั้งนี้  หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ส าหรับให้ความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอ
อนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
มีความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา CITES เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะ
สามารถสร้างรายได้จากการค้าสัตว์ป่าบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญา CITES และสามารถ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์
ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 


