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บทคัดย่อ 

 
เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 ที่รัฐบาลลาวให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากว่าเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้จะสูญพันธ์ุแล้วในป่าสงวนแห่งชาติในลาว จากการศึกษา
พบว่าสาเหตุหลัก ๆ ที่ทําให้เสือโคร่งลดจํานวนลงอย่างต่อเน่ืองน้ันเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าของ
ประชาชนเพ่ือทําการเกษตร ทําให้เสือโคร่งขาดแหล่งที่อยู่อาศัย และการนิยมรับประทานเน้ือสัตว์ป่า
ของประชาชนท่ีเป็นเหยื่อเสือโคร่ง ทําให้เสือโคร่งไม่มีอาหารที่เพียงพอในการดํารงอยู่ และการ
ขยายพันธ์ุ อีกประการหน่ึงการล่าเสือโคร่งโดยตรงของประชาชนทําให้เสือโคร่งย่ิงมีจํานวนประชากร
ลดลง เน่ืองจากว่าเสือโคร่ง รวมถึงซาก หรือช้ินส่วนของเสือโคร่งมีราคาที่สูงมากในตลาดมืดทั้งตลาด
ภายใน และต่างประเทศ นอกจากกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาวยังมีช่องว่างอยู่ จากสิ่ง
ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุผลที่ทําให้เสือโคร่งใน สปป ลาวมีจํานวนลง 

จากการศึกษาในข้อกฎหมายลาวกับอนุสัญญา CITES ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ พบว่าเสือโคร่งเป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าใน
บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 แห่งอนุสัญญา CITES โดยอยู่ภายใต้ระเบียบการท่ีเข้มงวด ในการควบคุม 
และการออกใบอนุญาตต่าง ๆ  ซึ่งในส่วนของกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาว ได้นําเอา
หลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญา CITES มาเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล่องกัน
เน่ืองจาก สปป ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกภาคีแห่งอนุสัญญาด่ังกล่าวน้ี และต่อมา สปป ลาว จึงได้ตรา
กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าประกาดใช้ในปี ค.ศ. 2007 ขึ้น แต่เมื่อศึกษาแล้วปรากฏว่า มีบาง
ประเด็นที่กฎหมายลาวที่ระบุไว้ และยังไม่เป็นไปตามที่อนุสัญญา CITES กําหนดไว้ เช่น การนําเข้า 
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ส่งออกหรือนําผ่าน และส่งกลับคืนเก่ียวกับสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าซึ่งกฎหมายลาวไม่ได้ควบคุมถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์น้ัน และปัญหาเก่ียวกับการแต่งต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือทําการตรวจสัตว์ป่า
น้ัน กฎหมายลาวยังเป็นองค์กรเดียวไม่ได้แยกไว้ตามท่ีอนุสัญญา CITES กําหนดไว้ ซึ่งอาจจะทําให้
เกิดปัญหาในความไม่เป็นอิสระในการทํางาน การตัดสินใจ และหลักการทางวิชาการ 

ดังน้ัน วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอนําเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะในการขอปรับแก้
กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาว ที่เก่ียวกับการนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่าน และส่งกลับให้มี
ข้อบัญญัติว่าให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จากสัตว์น้ัน ๆ และให้มีการกําหนดสิทธิ หน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ และฝ่ายวิชาการนั้นให้ระเอียดชัดเจน โดยให้แยกเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายน้ีไม่ให้อยู่ในองค์กร
เดียวกัน รวมทั้งให้มีการร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมาย 
 
คําสําคญั: สัตว์ป่าสงวน, ผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

 
Tiger is a wildlife that has been listed in CITEST Annex I. The government 

greatly emphasizes on the tiger because it is classified into endangered species in the 
Lao national forest. The study shows that the main causes relating to continuous 
decrease of tiger population consisted of many factors. People’s deforestation for 
agriculture is to destroy the residences of tiger. People’s consumption of wild 
animals that are tiger’s prey is also a significant cause affecting tiger’s survival and 
spreading of its population. Additionally, people’s hunting of tiger for commercial 
purposes is a significant threat to the tiger population. Both alive tigers and its 
expensive organs in both internal and international markets are incentive to be 
hunted. Importantly, Lao laws concerning to endangered animal protection are full 
of loophole. These factors are significant causes affecting the decrease of the tiger 
population in the Lao People’s Democratic Republic.  

From studying Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES Convention) which is international law relating to control 
of wildlife trade directly, the result shows that the endangered tiger is listed in 
Appendix I of the convention. This means the tiger is categorized as endangered 
species which need to be seriously supervised before permitting trade license. The 
Lao laws that concerns to wildlife and aquatic has adopted the principle of CITES 
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Convention as model of issuing the internal laws consistently. After becoming the 
Convention’s membership, The Lao People’s Democratic Republic has issued the 
laws concerning to wildlife and aquatic and promulgated in 2007 in order to 
implement the provision of the convention. But having studied deeply the laws, 
some of inconsistence to the principle of CITES convention is still found such as 
import, export, transmission and repatriation of those wildlife and aquatic reserved . 
The laws do not cover the products made from those reserved animals. The ad hoc 
committee to oversee the cases has not been set up and it is inconsistent with the 
CITES convention.  This problem leads to being non-independent in working, decision 
making process and academic integrity. 

Consequently, this thesis is to propose legal problems and recommendation 
for amending the legal problems relating to wild and aquatic animal trafficking in 
order to cover all related issues, providing qualified agencies with clear right and duty 
that meet the specific tasks and setting up operating staffs and academic officers 
separately. People’s participation and cooperation with state’s agencies are 
significant measures to meet the legal purposes.  
 
Keywords: Reserved wild animals, products, Management Authorities, Scientific 
Authorities  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จไปได้ด้วยดีน้ันเพราะความกรุณาเป็นอย่างย่ิง จากท่าน
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร ที่ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้สละเวลาอันมีคุณค่าเพ่ือให้คําปรึกษา และ
แนะนําทําให้ผู้เขียนได้รับโอกาส ได้ความรู้ และประสบการณ์ผ่านงานเขียน ซึ่งทําให้การเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 

การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีท่านคณะกรรมการท่ีทรงคุณวุฒน้ันถือได้ว่าเป็นเกียติอย่างสูง
แล้ว แต่การได้รับคําแนะนําจากท่านคณะกรรมการ และรวมทั้งคําเสนอแนะเพ่ือให้ปรับปรุงเน้ือหาให้
เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าทางวิชาการนั้นเป็นเกียติมากย่ิงกว่า ณ โอกาสนี้ผู้ เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ที่กรุณาให้เกียติสละเวลาอันมีค่ารับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร. 
อํานาจ วงศ์บัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ด้วงแค ที่ให้เกียติรับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และให้คําแนะนําที่มีคุณค่า 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาส ประสบการณ์ และความรู้อันมีค่า
ให้ผู้เขียน 

นอกจากน้ีผู้เขียนขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ และน้อง ๆ ทุกคนร่วมสาขาให้การ
ช่วยเหลือแนะนําตลอดการเรียนร่วมช้ันด้วยกัน โดยเฉพาะคุณ พุฒินันต์ สุขสม ที่คอยช่วยเหลือให้
คําปรึกษาที่ดี และคุณพรสวรรค์ บัวหลวงราช ที่ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือให้กํารังใจซึ่งกัน และกัน ใน
การทําวิทยานิพนธ์ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ีเป็น
อย่างย่ิง 

ท้ายสุดผู้เขียนยินดีเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับคําวิจารณ์ และเสนอแนะเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
โดยข้อบกพร่องใดๆหรือข้อผิดพาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับแต่พียงผู้เดียว 
 
      
                                            นางสาวมะจิต เพชรพูสี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา และ ความสําคญัของปญัหา 
  

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าสัตว์ป่าทุกชนิดกล่าวโดยรวมล้วนแต่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบ
นิเวศ และความอุดสมบูรณ์ของผืนป่าทั่วโลกถ้าจะกล่าวโดยเฉพาะแล้วในประเทศลาวการมีสัตว์ป่า
หลายชนิดอาศัยอยู่ในผืนป่าน้ันก็เป็นตัวช่ีวัตอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอุดสมบูรณ์ของผืนป่าใน
ประเทศลาวเช่นเด่ียวกันจากการสํารวจเน้ือที่ป่าในปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลลาวประกาศเน้ือที่ป่าจํานวน 
21 แห่งให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีเน้ือที่ป่า จํานวน 4.75 ล้านเฮกตาร์รวมเอาเนื้อที่ประมาณ 20%
ของพ้ืนที่ป่าทั่วประเทศ1แต่ในปัจจุบันน้ีป่าไม้ลดจํานวนลงมากอย่างต่อเน่ืองเนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่เกือบ 85% อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีการเผาป่าทําไร่เพ่ือปลูกข้าว มีการตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือทํา
เขื่อนไฟฟ้าพลังงานนํ้า ทําเหมืองแร่ และสร้างเส้นทางคมนาคม นอกจากน้ันยังมีการล่าสัตว์ป่าเพ่ือ
เป็นอาหารและเพ่ือธุรกิจเป็นต้น2 จากสิ่งดังกล่าวน้ีเองทําให้สัตว์ป่าหลายชนิดในลาวลดจํานวนลงเป็น
อย่างมากและอาจจะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุไปได้ในอนาคต ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเป็นย่างมากจึง
เลือกหัวข้อการอนุรักษ์สัตว์ป่ามาเป็นหัวข้อการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งในเร่ืองน้ีผู้ศึกษามุ้งเน้นการอนุรักษ์
เสือโคร่งภายใต้หัวข้อ “มาตรการณ์ทางกฎหมายในการคุ้มครองเสือโคร่งใน สปป ลาว ภายใต้
อนุสัญญา CITES” จากสภาพป่าไม้ลดลงและการล่าสัตว์ป่ากับเพ่ิมข้ึนจึ่งทําให้สัตว์ป่าบางชนิดที่เป็น
อาหารของเสือโคร่งลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธ์ุของเสือโคร่งได้จาก
การรายงานของกรมป่าไม้พบว่าเสือโคร่งได้สูญหายไปจากป่าในหลายพื้นที่แต่ก็มีเพียงป่าสงวน
แห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยเท่าน้ันที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่ายังมีเสือโคร่งหลงเหลืออยู่3 
 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมเป็นสามาซิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วย การค้า

                                                  
1 ศีราวัน สวัตวง, หัวหน้ากรมป่าไม่ กระทรวงเกษตรและป่าไม้, “บทสรุปของกรมอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว,” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553. 
2 สีตาเฮ่ง ราชพน, “แผนดําเนินงานอนุรักษ์เสือโคร่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ปี พ.ศ. 2553 – 2563,” กรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว, 
น. 42. 

3 เพ่ิงอ้าง, น. 16. 
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ระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุหรือ CITES เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 25474 หลังจากที่ สปป ลาว ได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกภาคีตามอนุสัญญาดังกล่าวแล้วรัฐบาล
ลาวก็ได้ออกกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าในปี พ.ศ. 25505 วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้สัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งได้รับการคุ้มครองมากย่ิงขึ้น และต่อมาเสือโคร่งได้ถูกจัดรําดับความสําคัญ
ให้ได้รับการคุ้มครองในบัญชีหมายเลข 1 ในลําดับที่ 10 จากจํานวน 44 ชนิดสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม6

แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้าและสัตว์ป่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา 
CITES เท่าที่ควร เน่ืองจากว่ากฎหมายที่บัญญัติไว้น้ันยังมีเน้ือหาท่ีระบุไว้ไม่ชัดเจนอาจจะเกิดปัญหา
การตีความในข้อกฎหมายได้และอาจจะส่งผลให้มีการลักลอบค้าเสือโคร่ง ซึ่งผู้ศึกษาจะแยกพิจารณา
ปัญหาต่าง ๆ มาพิจารณาดังน้ี 
 

ปัญหาการควบคุมการนําเขา้ ส่งออก นําผ่าน และส่งกลับผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง 
ถ้าดูจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญ

พันธ์ุ หรือ CITES ตามมาตรา 3 อนุ 2 และอนุ 3 บัญญัติว่า “การส่งออกตัวอย่างพันธ์ุของสัตว์ป่าหรือ
พืชป่าตามบัญชีแนบท้ายที่ 1 จะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้า และแจ้งเอกสารการอนุญาตการส่งออก” 
ซึ่งคําศัพท์ที่ว่า “ตัวอย่างพันธ์ุ”ตามอนุสัญญา CITES มาตรา 1 ข้อ ข. หมายถึงสัตว์ที่มีชีวิต ซากสัตว์
ที่ตายแล้ว และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากช้ินส่วนของสัตว์น้ันๆ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา
ดังกล่าว แต่ว่ากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาวของลาวมาตรา 42 กําหนดให้ควบคุม
เฉพาะการนําเข้า ส่งออก และส่งกลับคืน ซึ่งกฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าในมาตราดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่งด้วย และอาจจะเป็นปัญหาในการตีความ
ตามข้อกฎหมายได้ 
 

ปัญหาการแต่งต้ังหน่วยเฉพาะกิจเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบ  
ตามมาตรา 9 ของอนุสัญญา CITES ได้กําหนดให้แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีต้องได้มี

การแต่งต้ังหน่วยงานเฉพาะหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองและอนุญาต เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย
                                                  

4 สืบค้นจาก http://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php  
5 กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 24 

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 
6 กฎกระทรวง “ว่าด้วยการรับรองบัญชีรายช่ือสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าประเภทหวงห้ามหรือ

บัญชี 1 และประเภทคุ้มครองบัญชี 2” เลขที่ 81/นย นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 13 สิงหาคม ปี ค.ศ. 
2008 
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ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในมาตราดังกล่าวน้ันได้กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมี 1 คนหรือมากกว่าน้ันให้มีอํานาจในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่าง ๆ 
เก่ียวกับการนําเข้า การส่งออก การส่งกลับ และการนําผ่านตัวอย่างพันธ์ุของเสือโคร่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง
สองฝ่ายน้ันมีการดําเนินงานอย่างเป็นอิสระ แต่สําหรับกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าของลาว
ตามมาตรา 427 ข้อ 1, 2, 3 และข้อ 4 และมาตรา 61 จะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมป่าไม้เท่าน้ัน
ที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาตหรือออกใบรับรองในการนําเข้า การส่งออกหรือนําผ่าน และการ
ส่งกลับ ตัวอย่างพันธ์ุของเสือโคร่งตามบัญชีที 1 ประเด็นน้ีเองที่กฎหมายลาวไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่า
จะต้องแยกให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้ีที่ฝ่ายวิชาการเหมือนที่ CITES กําหนด การที่มี
เพียงเจ้าหน้าที่รัฐจากกรมป่าไม้เท่าน้ันที่มีอํานาจในการตรวจสอบอาจจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้เน่ืองจากว่าไม่เป็นไปตามอนุสัญญา CITES  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับเสือโคร่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว (สปป ลาว) 

1.2.2 ศึกษาอนุสัญญา CITES ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเสือโคร่งเพ่ือนํามาปรับใช้ใน
กฎหมาย สปป ลาว 

1.2.3 ศึกษา และวิเคราะห์การดําเนินการของประเทศลาวตามข้อกําหนดของอนุสัญญา 
CITES ในการคุ้มครองเสือโคร่ง 
 
1.3 สมมุติฐานการศึกษา 
 

สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าใน สปป ลาว ถูกควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า และ
อนุสัญญา CITES ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกปักษ์รักษา เพ่ือให้สัตว์น้ันยังคงอยู่ 
และมีการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติโดยไม่ให้มีการถูกคุกคามจากการกระทําของมนุษย์ แต่อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่ากฎหมายลาวจะมีมาตรการคุ้มครองดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา CITES 
เพราะกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองเสือโคร่งน้ัน ยัง

                                                  
7 นับจากน้ีไปหากมีการระบุเพียงมาตราเท่าน้ันให้หมายความถึง กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า 

และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 24 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 
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ครอบคลุมไม่คบถ้วนเพียงพอ และยังมีช่องว่าง จึงทําให้การคุ้มครองเสือโคร่งยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

 
1.4 ขอบเขตการศกึษา 

 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการคุ้มครองเสือโคร่งของ สปป 

ลาว หลักการของอนุสัญญา CITES และการปฏิบัติพันธกรณีตามอนุสัญญา CITES ของ สปป ลาว ใน
การคุ้มครองเสือโคร่ง โดยศึกษาเฉพาะกฎหมายสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดข้ึนตาม
พันธกรณีอนุสัญญา CITES และ มาตรการ นโยบายต่าง ๆ ของกฎหมายฉบับน้ี 
 
1.5 วิธีดําเนนิการศึกษา 

 
การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสารโดยศึกษาจากหนังสือ และบทความทั้งภาษา

ลาว ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ เอกสารที่เก่ียวข้องตัวบทกฎหมายของประเทศ
ลาว ประเทศไทย และข้อมูลการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์
ในการทํางานเก่ียวกับการคุ้มครองเสือโคร่ง 

 
1.6 ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1.6.1 ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึน้กับเสือโคร่งใน สปป ลาว 
1.6.2 ทราบถึงหลักการสําคันต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา CITES 
1.6.3 ทราบเก่ียวกับระเบียบการ และมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายว่าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 

ของ สปป ลาว 
1.6.4 ทราบถึงปัญหา และข้อบกพร่องของกฎหมายในการคุ้มครองเสือโคร่ง และแนวทาง

ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม 
 
 
 
 



5 
 

บทท่ี 2 
ลักษณะท่ัวไปของเสือโคร่งและแนวความคิดในการคุ้มครองเสือโคร่งของ สปป ลาว 

 
2.1 สภาพท่ัวไปของเสือโคร่งในระดับสากล 

 
เสือโคร่งในเมื่อก่อนมีถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติกระจายกันอยู่อย่างแพร่หลายในทั่วเขต

ทวีปเอเชียแต่ปัจจุบันเสือโคร่งถูกจัดในบัญชีประเภทสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุในระดับโลก1 เน่ืองจากว่า
จํานวนประชากรของเสือโคร่งและเขตถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องโดยจะ
เห็นได้ว่าผืนป่าถูกทําลายลงอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับในเมื่อก่อนคือลดจํานวนลง 7% ซึ่งทําให้เรา
ไม่สามารถทราบได้ถึงจํานวนที่แน่นอนของเสือโคร่งได้จากบทสรุปการเผยแพร่ และรายงานของ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวรายงานว่าเสือโคร่งมีทั้งหมดจํานวน 8 ชนิด
สายพันธ์ุในทั่วโลก2เช่น 

 เสือโคร่งไซบีเรีย Siberian tiger or Amur tiger (Panthera tigris altaica) 
 เสือโคร่งสายพันธ์ุจีนใต้ South China tiger ( Panthera tigris amoyensis) 
 เสือโคร่งเบงกอล Royal Bengal tiger ( Panthera tigris tigris) 
 เสือโคร่งสุมาตรา Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) 
 เสือโคร่งชวา Javan tiger (Panthera tigris sondaica) 
 เสือโคร่งบาหลี Bali tiger (Panthera tigris balca) 
 เสือโคร่งแคสเปียน Caspian tiger (Panthera tigris virgata)  
 เสือโคร่งอินโดจีน Indochina tiger (Panthera tigris corbetti)  

ในจํานวนสายพันธ์ุที่กล่าวมาน้ีจากบทสรุปดังกล่าวได้กล่าวต่อไปอีกว่ามีจํานวน 3 ชนิดได้
สูญพันธ์ุไปจากโลกน้ีไปแล้ว เช่น เสือโคร่งแคสเปียน Caspian tiger (Panthera tigris virgata) เสือ
โคร่งบาหลี Bali tiger (Panthera tigris balca) และเสือโคร่งชวา Javan tiger (Panthera tigris 

                                                  
 1 IUCN. 2008 IUCN red list of threatened species, Retrieved on 25 March 
2015, from www.iucn.org. 
 2 สีตาเฮ่ง ราชพน, “แผนดําเนินงานอนุรักษ์เสือโคร่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ปี พ.ศ. 2553 – 2563,” กรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว, 
น. 42. 



6 
 
sondaica)3 จากสภาพของเสือโคร่งบางสายพันธ์ุได้มีการสูญพันธ์ุไปและสายพันธ์ุที่ยังอยู่ก็มีแนวโน้ม
ว่าจะมีการลดจํานวนลงอย่างต่อเน่ืองจึงทําให้หลาย ๆ ประเทศมีความวิตกกังวนว่าในอนาคตต่อกับ
จํานวนประชากรของเสือโคร่งอาจสูญพันธ์ุ ซึ่งสาเหตุหลักอาจจะมาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็น
ธุรกิจในตลาดมืดเน่ืองจากว่าเสือโคร่งมีมูลค่าสูงดังน้ันหลายประเทศจึงร่วมมือกันลงนามในอนุสัญญา
CITES เน่ืองจากอนุสัญญาดังกล่าวน้ีกําหนดถึงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพันธ์ุ
พืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ หรือที่เรียกว่า The Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild fauna and Flora - CITES โดยอนุสัญญาฉบับน้ีถือกําเนิดข้ึนใน
เดือนกรกฎาคมปี 2518 ในการประชุมนานาชาติที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีจุดมุ้งหมายเพ่ือไม่ให้มีการ
ค้าขายสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุอย่างเสรี  

 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของเสือโคร่งในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ถูกจัดในตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแมวในโลกมีความเช่ียวชาญ

ในการล่าสัตว์ที่เป็นเหย่ือ เช่น กวาง เก้ง หมูป่าเหล่าน้ีเป็นต้น และมีรูปร่างลําตัวมีลายสีดําพ้ืนสีเหลือง
ประสมสีแดงหน้าท้องมีสีขาว สีของเสือโคร่งที่อาศัยในป่าเขตร้อนจะข้อนข้างมีสีเข้มกว่าเสือโคร่งที่
อาศัยในป่าไม้เขตที่อบอุ่น และเสือโคร่งที่มีขนาดลําตัวใหญ่ที่สุดมีนํ้าหนักถึง 300 กิโรกรัม คือเสือ
โคร่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกไกลของประเทศรัสเซีย และเสือโคร่งที่มีขนาดเล็กสุดมีนํ้าหนักประมาณ 
140 กิโรกรัม คือสายพันธ์ุที่พบในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เสือโคร่งสามารถปรับตัวเข้ากับที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติได้หลายประเภท รวมทั้งป่าธรรมชาติที่ทรุดโทรมจากการกระทําของมนุษย์4 เสือโคร่ง
หรือที่เรียกเป็นภาษาต่างประเทศว่า Panthera tigris-Tiger ความยาวของหัวและลําตัวยาว 140-180 
เซนติเมตร ความยาวของหาง 60-95 เซนติเมตร นํ้าหนัก 180-245 กิโลกราม5 สําหรับวิธีการ ในการ
ล่าเย่ือเสือโคร่งมีความสามารถช่อนเล็บไว้ได้ เมื่อต้องการจับเหย่ือจะกางเล็บข้างหน้าออกมาส่วนเล็บ
ข้างหลังจะใช้เป็นอาวุธสําหรับกระชากเหย่ือ6เน่ืองจากเป็นสัตว์กินเน้ือกลุ่มหน่ึงที่มีลักษณะและรูปร่าง
รวมท้ังพฤติกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มอ่ืนออกล่าเหย่ือตอนเวลากลางคืน มีถิ่น
                                                  
 3 สีตาเฮ่ง ราชพน, เพ่ิงอ้าง, น. 22. 

4 สีตาเฮ่ง ราชพน, เพ่ิงอ้าง, น. 23. 
5 James Tallant, Sarah Brook, Scott Roberton, Tran Xuan Vie และพูทอน สสีวัส, 

การจําแนกชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่พบบ่อยที่ถูกขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, (นครหลวง
เวียงจันท์ สปป ลาว : องค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า), น. 21   

6 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 25. 
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กําเนิดในป่าและมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ซึ่งยกเว้นเสือชีตา เสือส่วนมากจะไม่ชอบนํ้ามีแค่
เสือโคร่งและเสือจากัวร์เท่าน้ันที่ชอบน้ํา พ้ืนที่ ๆ พบเสือโคร่งบ่อยที่สุดมักจะเป็นแหล่งนํ้า ทะเลสาบ
และลําธารต่าง ๆ เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ออกล่าเหย่ือตามลําพัง เป็นสัตว์ที่มีพลังมหาศาลภายในตัวจึงถูก
จัดได้ว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าและเป็นนักล่าที่แท้จริง7 

สําหรับสายพันธ์ุเสือโคร่งใน สปป ลาว8 เรียกว่าเสือโคร่งอินโดจีนThe Indochinese tiger 
(Pt. Indochina) ซึ่งสายพันธ์ุดังกล่าวน้ีจะพบเห็นได้ในประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศพม่า 
ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเชีย9 สถานภาพและจํานวนประชากรของเสือ
โคร่งอินโดจีนยังไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปมากนักเน่ืองจากเขตกระจายพันธ์ุของเสือโคร่งรวมเอา
อาณาเขตพ้ืนที่ต้ังแต่ประเทศจีนตอนใต้ เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และพม่าตะวันตก โดย
ที่เสือโคร่งจํานวนไม่น้อยอยู่ตามเทือกเขาสลับซับซ้อนตามชายแดนระหว่างประเทศทําให้การเข้าถึง
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปได้ยาก มีหลายแห่งที่นักชีววิทยาเพ่ิงจะได้รับอนุญาตเข้าไปสํารวจเมื่อไม่นานมานี้
เอง ตามข้อมูลของกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเสือและแมว (Cat specialist Group) ของ IUCN ปัจจุบันมี
เสือโคร่งพันธ์ุอินโดจีนเหลืออยู่ในธรรมชาติทั้งสิ้นประมาณ 1,050-1,750 ตัว สวนสัตว์ในเอเชียและใน
อเมริกามีเสือพันธ์ุน้ีประมาณ 60 ตัว10 สําหรับประเทศลาวแล้วเมื่อก่อนจะพบเห็นได้ทั่วไปตามป่า
สงวนแห่งชาติจํานวน 21 แห่งทั่วประเทศแต่ปัจจุบันน้ีเสือโคร่งค่อย ๆ สูญหายไปจากพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติแล้วเน่ืองจากการถูกล่าเพ่ือการค้าและนําช้ินส่วนของสัตว์ป่าขายให้กับพ่อค้า และ
นอกจากนั้นอีกสาเหตุหน่ึงก็คือว่าสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่งถูกล่าไปเป็นอาหารของมนุษย์ 
นอกจากนั้นยังมีการขาดที่อยู่อาศัยทีปลอดภัย และเหมาะสม เน่ืองจากว่าประชาชนมีการตัดไม้
ทําลายป่ามากทําให้เสือไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีอาหารเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 5 
ปีที่ผ่านมานี้ประเทศลาวพอมีความหวังว่าจะยังมีเสือโคร่งอาศัยอยู่จริงในป่าสงวนแห่งชาติในลาว
เน่ืองจากโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS (Wildlife Conservation Society) มีหลักฐานยืนยันว่า
ยังมีเสือโคร่งอยู่จริงในป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลย ของลาวและมีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ส่วนเสือ

                                                  
7 สืบค้นเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557, จาก www.przeprowadzki.arl.pl.  
8 สปป ลาว ย่อมาจากคําว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับเลขที่ 32/สปป ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 
2003 มาตรา 90  

9 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 22. 
10 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, จาก

http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_tiger.php.  
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โคร่งในป่าสงวนที่อ่ืน ๆ น้ันเป็นเพียงการกล่าวอ้างเท่าน้ันปราศจากข้อมูลหลักฐานมาอ้างอิงของการมี
อยู่จริงของเสือโคร่ง11 

 
รูปภาพ 2.1 เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน สปป ลาวที่เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของ 

เสือโคร่ง (ป่าสงวนแห่งชาติน้ําแอด-ภูเลย ลําดับเลขที่ 3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และป่าไม้แห่ง สปป ลาว ร่วมกับ
องค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจําประเทศลาว (WCS-Lao) 

 
ข้อมูลจากการลงสํารวจประชากรของเสือโคร่งในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยในเนื้อ

ที่ 25,756 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนักสํารวจได้ติดต้ังกล้องระบบออโตเมติกถ่ายภาพเสือโคร่งและเหย่ือ
                                                  

11 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 16.  
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ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2004-2006 จากเน้ือที่ 300 ตารางกิโลเมตร และปี ค.ศ. 2006-2007 จาก
เน้ือที่ 800 ตารางกิโลเมตร กล้องสามารถถ่ายภาพเสือโคร่งได้จํานวน 8 ตัว และในช่วง ปี ค.ศ. 2009 
กุ่มนักสํารวจของโครงการ WCS ได้ใช้วิธีการวิจัยด้านพันธุกรรมโดยการตรวจ DNA จากมูลเสือเพ่ือ
กําหนดชนิดเสือโคร่ง จํานวนตัว และเพศของเสือโคร่งผลของการวิจัยปรากฏว่ามีเสือโคร่ง 9 ตัว และ
ในน้ันมีเสือโคร่ง 2 ตัวที่เป็นตัวเมีย ซึ่งได้จากมูลเสือโคร่ง 9 ตัวอย่างที่เก็บมาจากป่าสงวน12

นอกจากน้ันยังพบเห็นเสื่อโคร่ง 1 ตัวโดยทีมงานป่าสงวนแห่งชาติที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนในป่า
ในเดือนกรกฎาคมปี 2009 ต้ังแต่น้ันมาโครงการ WCS ได้พยายามทําการสํารวจให้มากกว่าเดิมทั้ง
สํารวจจํานวนเหย่ือที่เป็นอาหารของเสือโคร่งว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ในการ
สํารวจเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่เขตหวงห้ามที่มีเนื้อที่ 3000 ตารางกิโลเมตร (Km2) โดยการใช้รูปแบบการ
คํานวณพ้ืนที่การครอบครองของสัตว์ประกอบกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วยที่เรียกว่า 
Program “PRESENCE” เพ่ือกําหนดความอุดมสมบูรณ์ของเหยื่อแต่ระชนิด พ้ืนที่ทั้งหมดได้ถูกแบ่ง
ออกเป็นตารางกิโลเมตร (Km2) ที่มีขนาดเท่ากับ 13 Km2 ซึ่งจากการสํารวจพบว่าจํานวนเน้ือที่
ดังกล่าวน้ีมีสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่งประมาณ 3.25 ตัวต่อ 1 Km2 สัตว์ป่าจําพวกเหย่ือก็คือ   
ตัวเก้ง กวาง และหมูป่ามีจํานวนประชากรเหย่ือค่อนข้างมาก13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
12 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 30. 
13 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 30. 
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รูปภาพ 2.2 เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ น้าํแอด-ภูเลย ของ สปป ลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : บทประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-
ภูเลย โดย บุญปอน @ WCS Lao/NEPL NBCA , 13 พฤษภาคม 2008. 

 
2.2.1 ความสามารถในการกระจายพันธุ ์

 ความสามารถในการที่จะขยายพันธ์ุของเสือโคร่งหรือเรียกว่า (Reproductive Capability) 
น้ัน ซึ่งเสือโคร่งตัวเมียมีรอบไข่สุขในทุก ๆ 3-9 สัปดาห์ และความพร้อมที่จะผสมพันธ์ุ  3-6 วัน ในทุก
รอบระยะเวลาที่ต้ังครรภ์ประมาณ 103 วัน และสามารถออกลูกได้คร้ังละ 2 ถึง 5 ตัว และเสือโคร่ง
ตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธ์ุใหม่ และคลอดลูกใหม่ต่อเมื่อหลังจากที่ลูกได้แยกย้ายตัวออกจากแม่ไปอยู่
ตามลําพังซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 18-20 เดือนตามธรรมชาติ ถ้ากรณีที่ลูกเกิดมาแล้วเสียชีวิต 
ระยะเวลาที่เสือโคร่งตัวเมียจะมีโอกาสมีลูกใหม่จะห่างกันประมาณ 7-8 เดือน และเสือโคร่งย่างเข้าวัย
พร้อมที่จะผสมพันธ์ุสําหรับตัวเมียเมื่อมีอายุ 3 ปี และตัวผู้เมื่ออายุ 4 ปี ช่วงระยะสามารถขยายพันธ์ุ
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ของเสือโคร่งตัวเมีย คือ 6 ปี และสําหรับตัวผู้ 3 ปี ความสามารถในการที่จะขยายพันธ์ุสูงของเสือโคร่ง 
ดังน้ัน เสือโคร่งจึงสามารถเพ่ิมจํานวนประชากรคืนได้เร็วจากการสูญพันธ์น้ัน ถ้าหากเขตป่าไม้ซึ่งเป็น
ที่อาศัยของเสือโคร่งในธรรมชาติแห่งเหล่าน้ันมีจํานวนประชากรสัตว์ป่าที่เป็นอาหารน้ันเพียงพอ14 
 สําหรับประเทศลาวพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง และเหยื่อน้ันสามารถตรวจพบ
ร่องรอยที่เป็นหลักฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลย ที่ยืนยันว่ามีเสือโคร่งจริงเน่ืองจากว่าได้มี
การสํารวจโดยใช้วิธีการที่สากลยอมรับ เช่น การต้ังกล้องถ่ายภาพ เพ่ือประเมิลจํานวนประชากรของ
เสือโคร่ง และเหยื่อ นอกจากน้ัน ยังได้ใช้วิธีการวิจัยทางพันธ์ุกรรมจากมูลสัตว์เพ่ือตรวจดูจํานวนของ
เสือผ่านการสํารวจสามารถคาดการไว้ล่วงหน้าได้อัตราค่าเฉล่ียเสือกับจํานวนเหย่ือคือ เสือโคร่ง 1 ตัว
ต่อสัตว์ตีนกีบ 500 ตัว15 อย่างไรก็ตามจํานวนประชากรของเสือโคร่งที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ ยังกระจายอยู่
ตามท่ีต่าง ๆ ในพ้ืนที่อนุรักษ์เสือโคร่งและคาดว่ามีจํานวนประชากรเสือที่อยู่ในระดับตํ่าโดยในปัจจุบัน
น้ียังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีกี่ตัวในป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยโดยมีการคาดการไว้
ล่วงหน้าว่าประชากรของเสือโคร่งอยู่ในระหว่าง 7 ถึง 23 ตัวในเขตป่าหวงห้าม16 
 

2.2.2 ระบบนิเวศในการกินอาหาร 
เสือโคร่งเป็นสัตว์นักล่า ดังน้ัน อาจจะกล่าวได้ว่าสัตว์หลายชนิดสามารถเป็นอาหารของเสือ

โคร่งได้ทังน้ีก็เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดและขยายพันธ์ต่อไป เสือโคร่งต้องการเหย่ือที่มีขนาดใหญ่เพ่ือ
ตอบสนองพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ ประเภทสัตว์ขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง
ได้แก่กวาง เกือบ 75% สําหรับเหย่ือที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง ดังน้ันจํานวนเหย่ือที่มีขนาดใหญ่ลดลง 
จึงส่งผลกระทบต่อจํานวนของเสือโคร่ง เพราะเสือโคร่งตัวเมียหน่ึงตัวจะกินเน้ือเป็นอาหารโดยเฉล่ีย 5 
ถึง 6 กิโลกรัมต่อวันเท่ากับ 1,825-2,190 กิโลกรัมต่อปีแต่ถ้าเสือโคร่งมีลูกติดจะเพ่ิมปริมาณอาหาร
ขึ้นอีก 50%17 ดังน้ัน เสือโคร่งต้องล่ากวางประมาณ 50 ตัวต่อปีคิดคํานวณเท่ากับ 10% ของจํานวน
ประชากรเย่ือที่มีในพ้ืนที่ และเท่ากับจํานวนอัตราการขยายพันธ์ของเหยื่อที่เพ่ิมข้ึนในแต่ระปี ดังน้ัน

                                                  
14 Sunquist, K.E., Karanth,  K. U. and sunquist, F. “Ecology, behaviour and 

resilience of the tiger and its conservation needs,” pp. 5-18 in Seidensticker, J., 
Christie, S., Jackson, P, eds. “Riding the Tiger: Tiger Conservation in Human Dominated 
Landscapes,” (Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1999).  

15 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 92. 
16 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 46. 
17 Sunquist, K.E, supra note 14, pp. 5-18. 
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เพ่ือตอบสนองอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของเสือโคร่ง 1 ตัวพวกเราจะต้องมีจํานวน
ประชากรเหย่ือที่มีขนาดใหญ่เช่นกวางประมาณ 500 ตัว ซึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตย     
ประชาชนลาว มีเหย่ือที่มีขนาดใหญ่ เช่น กวางได้ถูกล่าอย่างหนัก และอาจจะมีไม่เพียงพอต่อกับ
อาหารของเสือโคร่ง ดังน้ัน สัตว์ที่มีขนาดเล็กลงมา เช่น เก้งและหมูป่าอาจจะเป็นอาหารหลักของเสือ
โคร่งในปัจจุบันกล่าวได้ว่า เสือโคร่งในประเทศลาวในขณะน้ีตกอยู่ในข้อสมมติฐานที่ว่า เสือโคร่งจะกิน
เหย่ือที่มีขนาดเล็กที่มีนํ้าหนักลด 25 กิโลกรัม เช่น เก้ง และหมูป่าเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นเช่นน้ัน   
เสือโคร่งตัวเมีย 1 ตัวจะต้องการตัวเก้งที่มีนํ้าหนัก 20 กิโลกรัมในทุก ๆ 2-3 วันหรือคิดเท่ากับ 163 
ถึง 365 ตัวต่อปี แต่ถ้าหากว่าเสือโคร่งจะกินหมูป่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งหมูป่าจะมีนํ้าหนักโดยเฉลี่ย
สําหรับตัวผู้ 120 กิโลกรัม และตัวเมีย 100 กิโลกรัม ดังน้ันเสือโคร่งจะกินหมู่ป่าอย่างน้อย 87 และ 
10418 ตัวต่อปี 

 
2.2.3 จํานวนประชากรของเสือโคร่งและเหย่ือ 
จํานวนประชากรของเสือโคร่งจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ หรือปริมาณของเหย่ือเป็น

ตัวกําหนด เขตพ้ืนที่ใดที่มีเหย่ือมากเสือโคร่งก็จะมีจํานวนประชากรมาก แต่ในทางตรงข้ามถ้าเขตใดมี
จํานวนประชากรเหยื่อน้อยเสือโคร่งก็มีจํานวนประชากรน้อยเช่นกัน ตัวอย่าง ในป่าสงวนกาชิลังกา 
ประเทศอินเดีย เสือโคร่งมีจํานวนถึง 17 ตัวต่อ 100 Km2 เทียบกับจํานวนประชากรของเหย่ือตีนกีบ 
68 ตัวต่อ 1 Km2 หรือเท่ากับ 5,200 กิโลกรัมต่อ 1 Km2 และป่าสงวนชีโคอาลิน เขตตะวันออกไกล
ของประเทศรัสเซีย ที่มีจํานวนประชากรเหย่ือ 500 ตัวต่อ 1 Km2 เสือโคร่งมีจํานวนประชากรตํ่ากว่า 
1 ตัวต่อ 100 Km2 สภาพคล้ายกับที่พบในป่าเขตร้อนเช่น ในเขตป่าสงวนที่ประเทศมาเลเชีย มีเสือ
โคร่ง 1.1-1.9 ตัวต่อ 100 Km2 โดยเปรียบเทียบกับเหย่ือ 430 กิโลกรัมต่อ 1 Km2 สําหรับป่าสงวน
แห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยของ ส ป ป ลาว มีจํานวนประชากรของเสือโคร่งอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.7 ตัวต่อ 
1 Km2 โดยเทียบกับชัดส่วนของสัตว์ที่เป็นเหย่ือ 3.25 ตัวต่อ 1 Km2 ซึ่งจํานวนสัตว์ที่เป็นเย่ือมีเก้ง 
หมูป่าจะมีมากกว่ากวาง19 

 
 
 

                                                  
18 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 24. 
19 Johnson, A., Vongkhamheng, C., Hedemark, M. & Saithongdam, T. “Effects 

of human-carnivore conflict on tiger (Pantheratigris ) and Prey populations in Lao 
PDR,” Animal Conservation, 9, pp. 421-340 (2006). 
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2.3 ความสาํคญัของเสือโคร่งใน สปป ลาว 

 
เสือโคร่งเป็นสัตว์กินเน้ือที่ขนาดใหญ่สุดในระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อนในทวีปเอเชีย และ

เน่ืองจากว่าเสือโคร่งมีหน้าที่ ที่สําคัญในระบบนิเวศวิทยาในผืนป่าที่กล่าวมาน้ัน และมีบทบาทท่ี
เปรียบเสมือนพีระมิดในระบบห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติ ดังน้ันเสือโคร่งจึงกลายเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญ
ต่อกับคุณภาพของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธ์ุพืชต่าง ๆ การที่มียังมีเสือ
โคร่งอยู่ในป่าธรรมชาติหมายถึงความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติเช่น ป่าไม้ แหล่งนํ้า อากาศ
ที่สดช่ืน และสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตของมนุษย์ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหาก
เสือโคร่งได้สูญพันธ์ุไปจะบ่งบอกถึงโครงสร้างของระบบนิเวศน์ถูกทําลาย และขาดความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อตัวมนุษย์โดยตรงเช่น ประชาชนท่ีอาศัย
ตามชนบทโดยการดํารงชีพติดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก20 ดังน้ันเสือโคร่งจึงเป็นเหมือนเกราะ
ป้องกันให้กับระบบนิเวศธรรมชาติรวมท้ังสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อีกด้วย 

 
2.3.1 ความสาํคญัต่อระบบนิเวศปา่ไม้ 
เน่ืองจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่และกินเน้ือเป็นอาหารประกอบกับหน้าที่

สําคัญของเสือโคร่งในระบบนิเวศน์ป่าไม้ก็คือ ควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชไม่ให้มีจํานวนมาก
เกินไป ซึ่งถ้าหากว่าในป่าธรรมชาติ มีจํานวนของสัตว์กินพืชมากเกินไปแล้วจะส่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศน์ในป่าเพราะว่าสัตว์กินพืชเหล่าน้ีจะกินพืชที่เป็นอาหารจนหมดป่าและเมื่ออาหารในป่าหมดไป
แล้วสัตว์กินพืชก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตเพ่ือสืบสายพันธ์ุต่อไปได้ซึ่งก็เท่ากับว่าเสือโคร่งมีบทบาท
สําคัญมากต่อความย่ังยืนของสรรพชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ในธรรมชาติด้วย21 
 

2.3.2 ความสาํคญัต่อสัตว์อ่ืน ๆ 
เสือโคร่งนอกจากที่มีบทบาทในการช่วยควบคุมจํานวนประชากรของสัตว์กินพืชในป่า

ธรรมชาติแล้ว ยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการสร้างแหล่งให้แก่สัตว์ป่าชนิดอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศน์เพราะสิ้น
ส่วนเน้ือที่เหลือของซากสัตว์ป่าทีเสือโคร่งล่ามาเป็นอาหารน้ันจะตกเป็นอาหารของฝูงแร้ง เศษกระดูก

                                                  
20 สิตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 21. 
21 “ความสําคญัของเสือโคร่ง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557, จาก 

http://www.ubonzoo.com/WWFRobert/5.htm, น. 1. 
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จะกลายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของสัตว์ต่าง ๆ เช่น เม่นใหญ่แผงคอส้ัน อ้นใหญ่ อ้นกลาง และอ้น
เล็ก22  

 
2.4 สภาพของเสือโคร่งใน สปป ลาว 

 
สําหรับป่าไม้ในประเทศลาวแล้วยังมีเสือโคร่งอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งก็หมายความว่ามีความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ํา อากาศและสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในประเทศลาวเช่นกัน ถ้าหาก
ว่าเสือโคร่งหากสูญหายไปจากป่าแล้ว ก็อาจหมายถึงระบบโคร่งสร้างของระบบนิเวศในประเทศลาว
ถูกทําลาย และขาดความสมดุลในธรรมชาติ  

ดังน้ัน เพ่ือทําให้จํานวนประชากรของเสือโคร่งกับคืนมาสู่ผืนป่าเหมือนเดิม และสร้างความ
สมดุลให้กับธรรมชาติอีกคร้ัง จึงเรียกร้องให้ทุกคน ทุกฝ่ายมาช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้ และปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายเนื่องจากว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าประเภทหวงห้ามไม่อนุญาตให้บุคคลใดล่า และ
นอกจากน้ันก็จะต้องไม่ล่าสัตว์ป่าที่จะเป็นเหย่ือของเสือโคร่งด้วย  

จากที่กล่าวมาน้ีเป็นเพียงบางส่วนที่พูดถึงสภาพของเสือโคร่งต่อที่มีใน สปป ลาว และ
ต่อไปนี้ผู้ศึกษาจะนําหยิบยกเอาสภาพของเสือโคร่งในประเทศลาวก่อนปี ค.ศ. 2005 และหลัง        
ปี ค.ศ. 2005 มาเสนอให้เห็นว่ามีอะไรบ้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 
2.4.1 สภาพของเสือโคร่งก่อนปี ค.ศ. 2005 
จากการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการกระจายสัตว์ป่าใน   

สปป ลาว ในช่วงปี ค.ศ. 1988 ถึงปี 1993 รายงานว่า 78% ของผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด 328 คนบอกว่ามี
เสือโคร่งในป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 18 แห่งทั่วประเทศ และนอกจากน้ันยังมีการสํารวจภาคสนาม
ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 1990 ยืนยันว่าพบเสือโคร่งในเขตป่าไม้ในในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ สปป  
ลาว23 นอกจากน้ัน ยังมีการคาดคะเนว่ามีจํานวนประชากรของเสือโคร่งค่อนข้างตํ่าโดยมีการพบเห็น
เสือโคร่งและพบสิ้นส่วนของซากเสือโคร่งจากหลักฐานดังกล่าวน้ีได้มีการสันนิษฐานว่ามี 5 เขตพ้ืนที่ ที่
เช่ือว่ามีเสือโคร่งอยู่ในประเทศลาวเช่น  

เขตทางภาคเหนือของลาว มีอยู่ในผืนป่า 3 แห่งคือ ป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลย ป่า
สงวนแห่งชาตินํ้าก่าน และป่าสงวนแห่งชาตินํ้าปุ๋ย 
                                                  

22 โรเบรต์มาเธอร์, “เสือโคร่งอินโดจีนในประเทศไทยและแนวทางการอนุรักษ์,” ศูนย์
ข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์เสือโคร่งสายพันธ์ุ อินโดจีน, น. 23. 

23 Salter, R. E. (1993). Wildlife in Lao PDR. A Status Report. IUCN. Vientiane.  
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เขตทางภาคกลางของลาว ในเขตอ่างน้ําเทิน และเขตที่ติดกับป่าสงวนนากาย-นํ้าเทิน นํ้า
กระดิง ภูเขาหินปูน และป่าสงวนแห่งชาติภูเขาหนามหน่อ  

เขตทางภาคใต้ของลาว เขตเช่ือมต่อภูเพียงบริเวณ ระหว่างป่าสงวนแห่งชาติเซเปลี่ยน ป่า
สงวนแห่งชาติดงหัวสาว ดงอําภาม ลํานํ้าคําพอ ลํานํ้ากง และเขตป่าอ่างลํานํ้าเซกอง24 

นอกจากน้ันยังมีวารสารวิทยาศาสตร์สากลท่ีนําเสนอผลของการสํารวจโดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพออโตเมติกติดต้ังเพ่ือถ่ายรูปของสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยในช่วงระยะ    
ปี ค.ศ. 2003 – 2004 ผลของการสํารวจพบว่า มีเสือโคร่งประมาณ 0.2 – 0.7 ตัวต่อ 100 Km2 หรือ
มีจํานวนประชากรเสือโคร่งอยู่ในระหว่าง 7 ถึง 23 ตัวในเขตที่มีการสํารวจ  

 
2.4.2 สภาพของเสือโคร่งแต่ปี ค.ศ. 2005 จนถึงปัจจุบัน 
จากผลท่ีได้รับจากงานวิจัยภาคสนาม ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลย 

โดยการติดต้ังกล้องออโตเมติก ถ่ายรูปเสือโคร่งและเหย่ือ ซึ่งผลของการสํารวจในที่ต่าง ๆ ดังน้ี  
 ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ค.ศ. 2009 ได้มีการลงสํารวจในพ้ืนที่อนุรักษ์ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติลํานํ้ากระดิงที่มีจํานวนพ้ืนที่ถึง 36,317 Km2 ได้มีการติดต้ังกล้องไว้ตามที่ต่าง ๆ 
จํานวน 200 จุดแต่ระจุดมีรัศมีห่างกัน 2 Km2 ในวงรัศมี 400 Km2 และเพ่ิมขึ้นเป็น 1,600 Km2 โดย
ใช้ความพยายามในการตั้งกล้องถ่ายจํานวน 6,357 คร้ังผลของการสํารวจไม่พบเสือโคร่งแต่สิ่งที่ถ่าย
ได้น้ันมี กวาง เลียงผา เก้ง หมูป่า25 

 เขตพื้นที่ทางภาคใต้สุดของประเทศลาว มีพ้ืนที่ป่าจํานวน 19,996 Km2 ได้ลง
สัมภาษณ์ชาวบ้านจํานวน 35 หมู่บ้านบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเซเปลี่ยน ผลของการสํารวจชาวบ้าน
ประมาณ 70% บอกว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าแห่งน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว
ยังไม่เป็นที่ชัดเจนซึ่งต้องลงสํารวจในภาคสนามเพ่ิมอีก 

 เขตป่าสงวนแห่งชาตินากาย-นํ้าเทิน สํารวจในปี ค.ศ.2006 - 2008 ได้นํากล้อง
ออโตเมติกติดต้ัง 300 จุดแต่ละจุดห่างกัน 2 Km2 กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ในรัศมีสํารวจ 600 Km2 จาก
ตัวอย่าง 3 แห่งแต่ระแห่งมีพ้ืนที่สํารวจ 200 Km2 ของเน้ือที่ป่าสงวนท้ังหมดจํานวน 3,532 Km2 
ติดต้ังกล้องเพ่ือถ่ายภาพได้ 11,870 ครั้งผลของการสํารวจไม่พบเสือโคร่งแก่ก็มีสัตว์ขนาดใหญ่เช่น 
เมิย กวาง แต่ก็มีจํานวนไม่มาก 

                                                  
24 บทรายงานการประเมินสถานภาพของเสือโคร่ง ใน สปป ลาว ปี ค.ศ. 1998  
25 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 31. 
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 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินปูน แขวงคําม่วน มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใน
ป่าสงวนน้ีว่าพบเห็นรอยตีนเสือขนาด 10x11 ซม. และวัวถูกเสือกินในเดือน สิงหาคม ปีค.ศ. 2006 
คาดการว่าเป็นเสือโคร่ง 

 ในเขตอ่างเก็บนํ้าของเขื่อนนํ้าง่ืม มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่ามีการพบรอย
ตีนเสือโคร่งทางทิดใต้ของแขวงเชียงขวาง เขตเมืองคูน เมืองท่าโทม ในช่วงกลางปี ค.ศ. 2009  

 ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในป่าสงวนท่ีเช่ือมต่อกับป่าสงวนแห่งชาติหินนามหนอในจํานวน
พ้ืนที่ 4,477 Km2 จากการรายงานพบว่ามีรอยตีนเสือโคร่งขนาด 10x12 ซม. และซากควายถูกข้าตาย
ในวันที่ 25 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2009 ในเขตหมู่บ้าน หนองบัว หรือใกล้กับภูเขาจวง (17 30 09 N 105 
54 33 E) และพบเห็นรอยตีนของเสือโคร่งในเขตหมู่บ้านนาปาวในวันที่ 7 กันยายน ปี ค.ศ. 2009  

 พบรอยตีนของเสือโคร่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูช้างแห่ ในปี 2009 ในเขตป่าสงวน
แขวงระวิง ระเวิง ใกล้กับเมืองเซโปน แขวง สะหวันนะเฃต  

แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลจากที่ต่าง ๆ อีกมากมายท่ีผู้ศึกษาไม่ได้พูดถึงทั้งหมด และขอ
อนุญาตหยิบยกเอามาเพียงบางส่วนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าในที่ต่าง ๆ ก็ยังมีการพบเห็นรอยเท้าของเสือ
โคร่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติในลาวแต่ข้อมูลที่พบหรือได้รับมาน้ันเป็นเพียงการสันนิฐานว่ามันคือเสือ
โคร่งเท่าน้ันโดยการขาดหลักฐานที่ชัดเจนเป็นเพียงการบอกกล่าวเท่าน้ัน ในปัจจุบันน้ีมีเพียงป่าสงวน
แห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยเท่าน้ันที่มีการยืนยันชัดเจนว่ามีเสือโคร่งอยู่จริง  

 
2.5 ปัญหาในการลดจํานวนลงของเสือโคร่ง 

 
ปัจจุบันน้ีแนวโน้มของเสือโคร่งในประเทศลาวมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง ในป่าสงวน

แห่งชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ น้ันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเสือโคร่งจริง มีแต่เพียงการบอกเล่าเท่าน้ัน แต่
สําหรับป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอด-ภูเลยในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2005 มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีเสือ
โคร่งอาศัยอยู่จริงเน่ืองจากในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2005 ถึงปี ค.ศ. 2007 มีการถ่ายภาพเสือได้เพียง 
4 ตัวเท่าน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ีก็หมายความว่าเสือโคร่งใน สปป ลาว ในขณะนี้กําลังลดจํานวนลง และ
บางเขตอาจจะสูญหายไปแล้วจากป่า ซึ่งสาเหตุของการลดจํานวนลงน้ันมีที่มาอยู่หลายอย่าง เช่น การ
ถูกล่า การขาดแคลนที่อยู่อาศัย การลดลงของเหย่ือ และปัญหาอ่ืน ๆ โดยจะกล่าวในหัวข้อต่อไปดังน้ี 
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2.5.1 ปัญหาในการถูกล่า 
เสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าหวงห้ามของลาวถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 1 ตามมติตกลงของคณะรัฐมลตรี26 

และมีการจัดประเภทตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 2227 ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า แต่ถึง
อย่างน้ันก็ตามเสือโคร่งยังมีการถูกลักลอบฆ่าตายอย่างต่อเน่ืองด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายรูปแบบเช่น 
การดักจับ การใช้ยาเบื่อ การยิง และอ่ืน ๆ สิ่งที่ทําไปทั้งหมดน้ีมีปัจจัยมาจากความต้องการอวัยวะ
ของเสือโคร่งมีสูงในตลาดสากลท่ีมีความเช่ือว่าเป็นยาพ้ืนเมืองที่ดี และอีกปัจจัยก็คือความบกพร่องใน
การจัดสรรคุ้มครองป่าสงวนในลาวนั้นเอง เพราะว่าในปัจจุบันราคาเสือโคร่งมีราคาสูงจากตัวละ 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาเสือโคร่งในตลาดมืดสูงถึงตัวละ 11,528 
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเสือ 1 ตัวในปี 200428 อวัยวะเสือโคร่ง เช่น หนัง กระดูก ฟัน และอ่ืน ๆ กลายเป็น
สินค้าที่มีการซื้อขายกันมากเสือโคร่งมีการรายงานว่ามีการถูกฆ่าตายอย่างต่อเน่ืองในตลอดหลายปีที่
ผ่านมาเช่น ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอดภูเลยมีเสือโคร่งถูกฆ่าตายอย่างน้อย 15 ตัวนับแต่ปี 2003 
จนถึงปัจจุบัน อีก 2 ตัวถูกฆ่าตายในเขตพ้ืนที่ชายแดนแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ําทาในปี 2005 
อีก 2 ตัวถูกฆ่าตายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าห้าในเดือนตุลาคม ปี 2007 และอีก 1 ตัวถูกฆ่าตายใน
ป่าสงวนแห่งชาตินํ้าชํา ในเดือนเมษายน ปี 200829 นอกจากนี้ยังมีสถิติการรายงานว่าเสือโคร่งได้มี
การถูกฆ่าในที่ต่าง ๆ ดังน้ี 

 
                                                  

26 กฎกระทรวง “ว่าด้วยการรับรองบัญชีรายชื่อสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าประเภทหวงห้ามหรือ
บัญชี 1 และประเภทคุ้มครองบัญชี 2” เลขที่ 81/นย นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 13 สิงหาคม ปี ค.ศ. 
2008 

มาตรา 1 เห็นดีรับรองเอาบัญชีสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ประเภทหวงห้ามหรือบัญชีที่ 1 และ
ประเภทคุ้มครองหรือบัญชีที่ 2  

27 กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า เลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 

มาตรา 22 การจัดประเภทหรือบัญชีสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
การจัดประเภท หรือบัญชีคือการจัดแยกประเภทของสัตว์แต่ละชนิดพันธ์ุ ที่แตกต่างกันโดย

อิงตามสภาพของสัตว์ที่ตกอยู่ในกรณีที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ หรือหาอยาก  
 รัฐบาลเป็นผู้พิจารณารับรอง และเปลี่ยนแปลงบัญชีสัตว์ประเภทหวงห้าม และสัตว์ป่า
คุ้มครอง ตามการเสนอของกระทรวงเกษตรและป่าไม้  

28 Johnson, A., Vongkhamheng, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 19, pp. 241-340. 
29 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 39. 
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ตาราง 2.1 สรปุข้อมูลจํานวนเสือโคร่งที่รายงานถูกลักลอบฆ่าตาย ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2003 

 
2.5.2 ปัญหาเก่ียวกับข้อขัดแย่งระหว่างเสือโคร่งกับมนุษย์ 

รูปภาพ 2.3 เสือโคร่งถูกยิงในเวลาที่เขา้ไปจับกินวัวของชาวบา้น ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อ  
ระหว่างแขวงหลวงพระบางกับแขวงเวียงจันทร์ เม่ือเดอืนธนัวาคม ป ีค.ศ. 1998  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ที่มา : บทรายงานสภาพสัตว์ป่าใน สปป ลาว ปี ค.ศ. 1999 โดย Dodongdy Dirapom/ IUCN 
 
 สภาพปัญหาของเสือโคร่ง สปป ลาว นอกจากปัญหาการขาดแคลนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อาหารแล้ว ปัญหาอีกประหนึ่งน้ันก็คือ ปัญหาที่เกิดจากข้อขัดแย่งระหว่างมนุษย์กับเสือโคร่งที่มักพบ
เห็นเป็นประจําจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ป่าสงวนว่ามีการฆ่าเสือโคร่งเพราะเหตุผลดังต่อไปน้ี 

No ป่าสงวนแห่งชาติในลาว จํานวนที่ถูกฆ่า วันที่ เดือน ปี แหล่งที่มาของข้อมูล 
1 ภูแดนดิน 2 04/2006, 07/2007 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน 
2 นํ้าห้า 3 12/2006, 4/2007 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน 
3 นํ้าแอด-ภูเลย 17 01/2003, 10/2009 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน 
4 นํ้าชํา 1 03/2008 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน 
5 นํ้าปุย 1 09/05/2005 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เมืองเพียง 
6 เชบ้ังนวน 1 12/2008 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เมือง คง 
7 เชชับ 1 12/2008 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เมือง ตโอ๋ย 
8 นํ้าก่าน 2 06/2005, 11/2005 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน 
 รวม 28   
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เพราะเสือโคร่งกินสัตว์เลี้ยงของประชาชน การฆ่าเสือโคร่งเพ่ือแก้แค้นเพราะการท่ีประชาชนได้
สูญเสียสัตว์เลี้ยงไป เช่น วัว ควาย ปรากฏว่ามีในทุก ๆ เขตชนบทภายในประเทศลาว  จากผลของ
การสํารวจสัมภาษณ์ข้อมูลในระหว่างปี ค.ศ. 1988-1993 มี 43.8% จากผู้ที่ได้ให้สัมภาษณ์รายงานว่า
สัตว์เลี้ยงของตน เช่น วัว ควาย ถูกเสือโคร่งกินเป็นอาหาร แต่การที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเสือโคร่งที่ฆ่าวัว 
ควายน้ันจริงหรือไม่ยังไม่รู้แน่ชัด30 จากกรณีตัวอย่างเหตุการณ์จริงในกรณีที่เกิดข้ึนในหลายปีที่ผ่านมา 
เสือโคร่งถูกฆ่าเพราะเหตุการณ์เสือโคร่งกินสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1996 
เสือโคร่ง 1 ตัว ได้ถูกยิงตายในเขตพ้ืนที่เมืองภูคูน ซึ่งเป็นชายแดนระหว่างแขวงหลวงพระบาง และ
แขวงเวียงจันทร์ และอีกกรณีเช่นเดียวกันในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1997 มีเสือโคร่ง 1 ตัว ได้ถูกฆ่า
ตายในเขตป่าสงวน นํ้าแอด-ภูเลย โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของรัฐคือ หน่วยงาน
ปกครองเมืองเวียงทอง แขวงเวียงจันทร์ แต่สิ่งที่น่าวิตกในขณะนี้น้ันคือ ช้ินส่วนอวัยวะของเสือโคร่ง
น้ันมีราคาสูงเพ่ิมกับความคิดในแง่ลบของมนุษย์กับเสือโคร่ง หากเกิดมีกรณีที่สัตว์เลี้ยงตายเสือโคร่งก็
จะเป็นตัวเป้าหมายหลักของสาเหตุน้ันอยู่เสมอ ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจอ้างว่ามีความ
โกรธแค้นจําเป็นต้องฆ่าเพ่ือล้างแค้นแต่หารู้ได้ไม่ว่าที่ทําไปน้ันก็เพ่ือหาผลประโยชน์จากการขาย
อวัยวะเสือโคร่งมากกว่า การแก้แค้นที่เสือโคร่งทําให้สัตว์เลี้ยงของตนตาย ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 
2003-2004 กรณีในเขตพ้ืนที่เขตป่าสงวนน้ําแอด-ภูเลย ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานสืบสวนอย่างเป็น
ระบบอย่างละเอียด และสรุปได้ว่า เสือโคร่งที่ถูกฆ่าตายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของประชาชน
ในป่าน้ัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นคนที่ใช้สัตว์เลี้ยงของตนน้ันเพ่ือเป็นเหยื่อล่อเพ่ือที่จะล่าเสือโคร่งและ
เอาอวัยวะมาขายมากกว่าที่จะแก้แค้น ซึ่งเห็นว่าตรงกันข้ามกับการบอกเล่าในเมื่อก่อนและการเล้ียง
สัตว์ในป่าของชาวบ้านก็ยังดําเนินต่อเพราะต้องการรอโอกาสท่ีจะลักลอบฆ่าเสือโคร่งเพ่ือเอากระดูก
ไปขาย  
 เสือกินมนุษย์น้ีก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่ทําให้มีการลักลอบฆ่าเสือโคร่งเพราะเช่ือว่า
เสือโคร่งกินคน ในช่วงระยะหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ในความเป็นจริงกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ว่าเสือกินคนน้ัน
เกิดข้ึนน้อยมาก แต่การเล่าขานค่อนข้างมีกันอย่างแพร่หลาย จึงมักจะทําให้มนุษย์เกิดมีแนวความคิด
หรือมุมมองในแง่ลบต่อกับเสือโคร่ง เช่น ในอดีตที่ผ่านมาได้มีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ว่าเสือกินคน
เกิดข้ึนเพียงสองคร้ังก่อนปี ค.ศ. 2005 และก็มีรายงานเกิดข้ึนอีกสองคร้ังช่วงระยะหลังปี ค.ศ. 2005 
ในความเป็นจริงน้ันมนุษย์ไม่ใช่อาหารท่ีเสือโคร่งชอบและสําหรับเหตุการณ์ที่เสือกินหรือฆ่ามนุษย์ตาย
น้ัน เพราะเสือโคร่งต้องการที่จะปกป้องตัวเองหรือปกป้องลูกของเสือโคร่ง และอีกประการหน่ึง
ส่วนมากจะเป็นเสือโคร่งที่ถูกบาดเจ็บ เสือโคร่งที่เจ็บไข้ หรือเป็นเสือสูงวัยเท่าน้ัน ตามรายงานพบว่ามี
กรณีที่เหตุการณ์เสือฆ่าคนเกิดขึ้นจริงทางภาคเหนือของประเทศลาวคือ แขวงบ่อแก้ว เพ่ือให้มีข้อคิด 
                                                  

30 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 40. 
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ซึ่งกรณีเหตุดังกล่าวน้ันตามการบอกเล่าว่า ได้มีชาวบ้านที่เป็นเพ่ือนกันสามคนได้ไปจับปลาในบริเวณ
ใกล้กับหมู่บ้าน บังเอิญได้ยินเสียงหมูป่าร้องจึงได้รีบตามไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อไปถึงสถานที่น้ันก็
ปรากฏพบว่าเสือโคร่งกําลังจะกินหมูป่าอยู่ และเมื่อเสือโคร่งรู้ว่ามีคนมาพบเห็นจึงได้หลบหนีไปเพราะ
ตกใจกลัว ดังน้ันชาวบ้านสามคนจึงไล่ติดตามเสือโคร่งไป ในจํานวนสามคน หน่ึงในน้ันมีคนหนึ่งที่มี
อาวุตปืน ได้ว่ิงไปก่อนส่วนที่เหลือน้ันรออยู่ใกล้กับแม่นํ้าเมือรอจนมืดคํ่าก็ไม่เห็นว่ีแววของเพ่ือนที่ตาม
เสือโคร่งไป ดังน้ันสองคนที่เหลือจึงตัดสินใจกลับบ้านเพ่ือไปบอกญาติพ่ีน้อง และชาวบ้านมาช่วยกัน
ออกตามหาในวันต่อมาในที่สุดก็พบว่า เห็นอาวุตปืน เศษหัวกะโหลก ขาอีกข้างหน่ึงของผู้ตาย และพบ
รอยเท้าของเสือโคร่งในบริเวณดังกล่าวด้วย31  
 จากเหตุผลทั้งสองอย่างน้ีจึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนทําการแก้แค้นโดยอ้างว่าเสือโคร่งกิน
สัตว์เลี้ยง และกินคนจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสองกรณีน้ันแล้วเห็นว่าเสือโคร่งไม่ได้เป็นฝ่ายเข้า
มาทําร้ายมนุษย์เลย แต่ตรงกันข้ามมนุษย์ต่างหากที่เป็นฝ่ายหวังผลประโยชน์จากเสือโคร่ง โดยใช้
ข้ออ้างว่าฆ่าเสือโคร่งเพ่ือการแก้แค้นกับสิ่งที่สูญเสียไป ผ่านการลงสํารวจตรวจสอบจากข้อมูล
หลักฐานพบว่า เป็นเพียงการกล่าวอ้างในการลักลอบฆ่าเสือโคร่งเพ่ือจะนําเอาอวัยวะ ซาก ช้ินส่วน
ต่าง ๆ จากเสือโคร่งไปขาย เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ันมีมูลค่ามหาศาล ถ้าเปรียบเทียบกับราคาสัตว์เลี้ยง
ชนิดอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงใช้วิธีการน้ีเพ่ือล่าเสือโคร่ง น้ีก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้จํานวนประชากรเสือโคร่ง
ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 

2.5.3 ปัญหาการลดจํานวนลงของเหย่ือ 
ดังที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วว่า เสือโคร่งเป็นสัตว์กินเน้ือ และปริมาณการกินอาหาร

ในวันหน่ึง ๆ จะกินอาหารเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ปัจจัยหลักที่สําคัญของจํานวนประชากรของเสือ
โคร่งนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนอาหารท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ถ้าสัตว์ที่เป็นเหย่ือน้ันหากมีเป็นจํานวนมากแล้วจะ
ทําให้เสือเพ่ิมจํานวนประชากรมากข้ึน แต่ถ้าหากว่าเหยื่อในน้ันมีไม่อาจจะส่งผลกระทบต่อจํานวน
ประชากรของเสืออาจจะลดจํานวนลง สําหรับสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง ได้แก่ กวาง เก้ง หมู
ป่า และสัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ ซึ่งในเวลาน้ีเหย่ือหรือสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ันมีการลด
จํานวนลงอย่างมาก ที่เน่ืองมาจากการดํารงชีพของประชาชนท่ีอยู่ตามเขตชนบทนั้น ได้มีการล่าสัตว์
ป่าเป็นอาหารตลอดมา และปฏิบัติต่อ ๆ กันมาชํ้า ๆ หลายครั้งก็กลายเป็นประเพณีของท้องถ่ินที่
ยอมรับการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหาร โดยเป็นเวลาหลาย ๆ ปีมาแล้ว แต่การปฏิบัติในรูปแบบการล่าเพ่ือ
เลี้ยงชีพประจําวัน แต่สิ่งดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับความเจริญก้าวของเศรษฐกิจ
และสังคม จึงทําให้การล่าสัตว์ป่าในเมื่อก่อนที่ล่าเพ่ือการเลี้ยงชีพในแต่ละวัน เปลี่ยนมาเป็นการล่า
                                                  

31 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 41. 
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เพ่ือการค้ามากขึ้นเพราะรัฐบาลมีการปฏิรูปกลไกลเศรษฐกิจใหม่ในช่วงระยะปี ค.ศ.1980 ได้มีการ
เปิดตลาดการค้าเสรีกับสากลมากขึ้น ทําให้ช้ินส่วนของสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่งน้ันเป็นที่นิยม
ขายกันในตลาดตามตัวเมืองต่าง ๆ ภายในประเทศ และตามตลาดชายแดนติดกับต่างประเทศเช่น 
ประเทศไทย เวียดนาม และจีน32 ซึ่งในปัจจุบันน้ีการค้าขายสัตว์ป่ายังปรากฏพบเห็นกันตาม
ท้องตลาด และร้านอาหารตามตัวเมืองต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่กฎหมายก็กําหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการซื้อขาย
สัตว์ป่า แต่ก็ยังคงดําเนินต่อไปจนถึงวันน้ี ถึงแม้จะมีการตรวจจับก็ตาม 

รูปภาพ 2.4 การลา่สัตว์ป่าท่ีเป็นเหย่ือของเสือโคร่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  บทประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน แห่งชาติ นํ้า
แอด-ภูเลย  @ WCS Lao/NEPL NBCA , 13 พฤษภาคม 2008 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ันคือการให้เหตุผลว่าทําไมประชากรของเหยื่อที่เป็นอาหารของเสือ
โคร่งจึงลดจํานวนลงเน่ืองจากมีการล่าของประชาชนมากเกินไปทั้งกรณีล่าเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน
ของชาวบ้าน และล่าเพ่ือการค้าเป็นต้น และสาเหตุหลัก ๆ น้ันผู้ศึกษาจะกล่าวถึงสาเหตุของการลด
จํานวนลงของเหย่ืออย่างเป็นระบบดังน้ี 

1. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด เรื่องทั้งหมดเป็นผลเน่ืองมาจากขาดการวาง
แผนการในระยะยาว ในการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ขาดการคุ้มครองจัดสรรป่าสงวนอย่างมี
ประสิทธิผล เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และอีกอย่างยังขาดความข้องเกี่ยว
การแยกแยะระหว่างการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทําให้งบประมาณ

                                                  
32 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 41. 
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การพัฒนาส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า ส่วนการอนุรักษ์ธรรมชาติกับให้
ความสําคัญไม่มากเท่าที่ควร  

2. ขาดการโฆษณาเผยแพร่ โดยทั่วไปแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน้ัน ต้องเป็นปัจจัยหลักในการโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ความสําคัญของการอนุรักษ์ 
และต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจว่าถ้าหากมีการผ่าผืนแล้วจะ
มีอะไรเกิดขึ้นตามมาเก่ียวกับการต้องได้รับโทษ และการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ  

3. เครื่องมือ หรืออาวุธที่ทันสมัยในปัจจุบัน สิ่งดังกล่าวได้เอ้ืออํานวยให้กับชาวบ้าน
นําไปใช้เพ่ือล่าสัตว์ และล่าเสือโคร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้สัตว์ป่าลดจํานวนลงอย่าง
มากถ้าหากเปรียบเทียบกับในอดีต  

4. ความต้องการทางด้านการเงินเพ่ิมขึ้นบวกกับความต้องการสัตว์ป่าในตลาดเพ่ิมมาก
ย่ิงขึ้น และมีราคาแพง จึงกลายเป็นสิ่งจูงใจให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยตามชนบทล่าสัตว์ป่าเพ่ือนํามา
ขาย แทนจากการล่ามาเพ่ือใช้เป็นอาหารภายในครัวเรือน 

5. ความต้องการอวัยวะของสัตว์ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศมีมากและมี
ราคาสูง อีกทั้งยังมีความเช่ือว่าอวัยวะของสัตว์เหล่าน้ันเป็นยาที่ดีและมีคุณภาพสูง เช่น เขากวางอ่อน 
ดีหมี และอื่น ๆ ทําให้มีการล่าเกิดขึ้นมากมายตามป่าสงวนแห่งชาติในที่ต่าง ๆ  

 
2.5.4 ปัญหาการการขาดแหล่งทีอ่ยู่อาศัย  
ปัจจุบันน้ีประเทศลาวมีเน้ือที่ป่าไม้จํานวน 41% ซึ่งในน้ัน 14% รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่

ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืช และสัตว์ป่านา ๆ ชนิด เพ่ือรักษาแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ33 ดังน้ัน ในขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจึงเป็นที่อยู่อาศัย 
และขยายพันธ์ุของเสือโคร่งเน่ืองจากมีการตรวจพบหลักฐานของการมีอยู่ของเสือโคร่ง และเหย่ือ 

แต่ในปัจจุบันน้ีเน้ือที่ป่าไม้ในประเทศลาวลดจํานวนลง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
อีกประการหน่ึงก็เพราะว่าประชาชนส่วนมาก 85% ที่อาศัยในเขตชนบทมีการถางป่า เพ่ือทําไร่ปลูก
ข้าว มีการตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้านํ้าตก การให้สัมปทานการทําเหมืองแร่ และ
การสร้างเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างประเทศตามแผนพัฒนาในภูมิภาค ฉะน้ัน การจัดสรรที่ดินจึงเป็น
ปัญหาที่จําเป็นเพ่ือรับรองว่าเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และเหมาะสมที่จะ
เอ้ืออํานวยให้เสือโคร่งสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย ถ้าหากไม่มีหรือไม่รักษาเขตทางเดินของ
สัตว์ป่าเพ่ือเช่ือมต่อกับเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็นแหล่งประชากรเสือโคร่งที่สําคัญ ผลกระทบที่จะตามมา

                                                  
33 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 61. 
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ก็คือ ประชากรเสือโคร่งถูกตัดแยกออกจากันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อาจจะทําให้เกิดปัญหาทางพันธ์ุกรรม 
และเกิดข้อขัดแย่งระหว่างเสือโคร่งกับมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาทําให้เสือโคร่งสูนพันธ์ุไปในอนาคต34  

 
2.5.5 ปัญหาในข้อกฎหมาย  
ตามดังที่กล่าวไว้ใน รัฐธรรมนูญของประเทศลาวฉบับปี ค.ศ. 2003 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 

19 ได้กล่าวว่า องค์กรของรัฐ และพลเมืองทุกคนต้องปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม ปกปักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หน้าดิน พ้ืนดิน ป่าไม้ สัตว์ แหล่งนํ้าและอากาศ รัฐบาลลาวให้ความสําคัญ
ของการอนุรักษ์เสือโคร่งไว้ไม่ให้มีการสูญพันธ์ไปจากป่าไม้ในประเทศลาว โดยได้ออกกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองสัตว์นํ้า และสัตว์ป่ามีการกําหนดบัญชีสัตว์ออกเป็นสามบัญชี เช่น บัญชีที่ 1 คือสัตว์
ประเภทหวงห้ามก็คือ สัตว์สงวน บัญชีที่ 2 คือสัตว์ประเภทคุ้มครอง และบัญชีที่ 3 คือทั่วไป ในสาม
บัญชีที่กล่าวมาน้ีเสือโคร่งถูกจัดในบัญชีหมายเลข 1 ตามมาตรา 36 ของกฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้าและ
สัตว์ป่า และมาตรา 1 ของมติคณะรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 81/นย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2008  

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้นว่าประเทศลาวจะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองอยู่ก็ตามแต่ก็ยังมี
ปัญหาในการปรับใช้และการตีความกฎหมายเหล่าน้ันอยู่ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวโดยรายละเอียดต่อไปใน
บทที่ 4  
 

2.5.6 ปัญหาการสร้างฟาร์มเสือโคร่งในประเทศลาว  
การที่มีฟาร์มเลี้ยงเสือโคร่งน้ันเป็นปัญหาอีกประการหน่ึง ที่ทําให้มีการลักลอบล่าเสือโคร่ง

ในธรรมชาติ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของ สปป ลาว มาตรา 38 ได้บัญญัติว่า 
การสร้างฟาร์มสัตว์นํ้า และประเภทสัตว์ป่าสงวนต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และการดําเนินการ
สร้างฟาร์มน้ันต้องดําเนินกฎหมายวิสาหกิจของ สปป ลาว35 ซึ่งกฎหมายได้กําหนดอย่างน้ีก็
                                                  

34 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 41. 
35 กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 24 

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 
มาตรา 38 การสร้างฟาร์มสัตว์ 
บุคคลหรือองค์กร ที่มีจุดประสงค์สร้างฟาร์มสัตว์ด้วยการนําเอาสัตว์นํ้าสัตว์ป่า ประเภท

คุ้มครอง และประเภทท่ัวไปมาเลี้ยง เพ่ือขยายพันธ์ุ เป็นสินค้า เพ่ือส่งขายภายในประเทศ และ
ต่างประเทศกระทรวงเกษตรและป่าไม้จะเป็นผู้อนุมัด  

สําหรับฟาร์มสัตว์ ประเภทหวงห้าม รัฐบาลจะเป็นผู้อนุมัดให้สร้างฟาร์มตามการนําเสนอ
ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้  
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หมายความว่า กฎหมายได้มีการอนุญาตให้ค้าขายอวัยวะเสือเลี้ยงถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็น
ช่องว่างให้ผู้ที่ลักลอบใช้ช่องว่างน้ีเพ่ือค้าอวัยวะเสือโคร่งจากธรรมซาติ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบ และจําแนกได้ว่าช้ินส่วนเหล่าน้ันเป็นช้ินส่วนเสือโคร่งที่มาจากฟาร์มหรือมาจากธรรมชาติ 
ในปัจจุบันน้ี สปป ลาว มีฟาร์มเลี้ยงเสือโคร่งที่สร้างในปี ค.ศ. 2002 โดยเร่ิมจากการนําเอาพ่อพันธ์ุแม่
พันธ์ุนําเข้ามาจากประเทศใต้หวัน จํานวน 48 ตัวมาเลี้ยงไว้ และในปัจจุบันมีจํานวนเสือโคร่งได้
เพ่ิมขึ้นถึง 254 ตัว และพร้อมที่จะนําส่งออกขายไปยังต่างประเทศ เช่น เวียดนาม และจีน36 จาก
สภาพความเป็นจริงการเลี้ยงเสือในฟาร์มน้ันอาจจะเป็นการที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์เสือโคร่งใน
ธรรมชาติได้น้อยมากเพราะว่าไม่เป็นไปตามหลักแนวคิดที่ว่า ถ้าตอบสนองเสือโคร่งให้ได้พอกับความ
ต้องการในตลาด ก็อาจจะช่วยอนุรักษ์เสือโคร่งในธรรมชาติไว้ได้ โดยไม่ต้องซื้ออวัยวะของเสือโคร่ง
จากธรรมชาติที่ถูกลักลอบนํามาขายอย่างผิดกฎหมาย แต่สุดท้ายแนวความคิดดังกล่าวกลับไม่สําเร็จ 
เพราะเหตุผลหลายประการถ้าในมุมมองเศรษฐกิจเสือโคร่งจากธรรมชาติหน่ึงตัวมีมูลค่าสูงมาก 
เน่ืองจากว่าลูกค้านิยมผลิตพันธ์ุหรืออวัยวะเสือโคร่งจากธรรมชาติมากกว่าเสือโคร่งที่เลี้ยงจากฟาร์ม 
สาเหตุหลัก ๆ ก็มาจากความเช่ือที่เสือโคร่งในธรรมชาติมีประสิทธิภาพทางการยาดีกว่าเสือโคร่งที่
เลี้ยงจากฟาร์ม ฉะน้ัน บริโภคจ่ึงมีความต้องการผลิตพันธ์ุที่ได้มาจากเสือโคร่งในธรรมชาติ จึงไม่นิยม
ผลิตพันธ์ุที่สกัดมาจากเสือโคร่งที่เลี้ยงในฟาร์ม และอีกประการหน่ึงการที่เลี้ยงเสือโคร่งในฟาร์มที่ให้โต
เต็มวัยน้ัน ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงมาก ซึ่งโดยเฉลี่ยประมาร 4,000 – 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่
สําหรับการล่าเสือโคร่งในธรรมชาติค่าใช้จ่ายจะมีเพียงแค่ 15-20 ดอลลาร์สหรัฐ37 เพ่ือช้ือเคร่ืองมือใช้
ในการล่าเสือโคร่งรวมถึงค่าขนส่ง และการที่ถูกเจ้าหน้ายึด แต่ผู้ค้าก็ยังมีกําไรอยู่อยู่มาก อย่างไรก็ดี
ด้วยเหตุผลที่มีความแตกต่างในด้านการลงทุน และความต้องการในตลาด ทําให้ผู้ค้าเสือโคร่งที่ผิด
กฎหมายได้เข้ามาป่ันป่วน ราคาเสือโคร่งกับผู้ประกอบการท่ีเลี้ยงเสือโคร่งที่ถูกกฎหมายจากฟาร์ม ทั้ง
ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกยึด และถูกจับลงโทษ และมีบางกลุ่มได้ให้เหตุผลว่า ผู้ประกอบการใน
ฟาร์มเลี้ยงเสือโคร่งไม่ได้มีแนวคิดที่จะสนใจในการอนุรักษ์เสือโคร่งในธรรมชาติเพราะหวังที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และถ้าหากเสือโคร่งในธรรมชาติหากหมดไป เจ้าของกิจการฟาร์มก็จะเป็น
เจ้าของตลาดที่จะตอบสนองอวัยวะของเสือโคร่งแต่เพียงผู้เดียว  

 
 

                                                                                                                                               
การดําเนินธุรกิจ เก่ียวกับการสร้างฟาร์มสัตว์น้ัน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
36 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 40. 
37 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 42. 
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2.6 แนวโน้มในการอนุรักษ์เสือโคร่งใน สปป ลาว 

 
ด้วยเง่ือนไขที่ว่าเสือโคร่ง เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุก ๆ สภาพแวดล้อมได้ง่ายเช่น

ปรับตัวเข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัย สภาพอากาศ และชนิดเหย่ือต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศลาวเอ้ือ
ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านเพ่ือฟ้ืนฟูจํานวนประชากรของเสือโคร่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจากการ
สํารวจพบว่าจํานวนประชากรของเสือโคร่งอยู่ในตัวเลขค้อนข้างตํ่า แต่เง่ือนไขอ่ืน ๆ น้ันเอ้ือต่อกัน
ขยายพันธ์ุของเสือโคร่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเช่น จํานวนพลเมืองของลาวมีไม่มากคิดอัตรา 
22 คนต่อ 1 Km2 ถ้าเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศเพ่ือนบ้านเช่น ประเทศเวียดนาม 263 
คนต่อ 1 Km2 ประเทศไทย 128 คนต่อ 1 Km2 และประเทศกัมพูชา 80 คนต่อ 1 Km238 เน่ืองจาก
เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเนื้อที่บริเวณกว้าง ดังน้ัน ประเทศลาวจึงมีเน้ือที่ ที่เพียงพอเพ่ือให้เสือ
โคร่งได้อาศัย และรองรับจํานวนประชากรของเสือโคร่งที่เพ่ิมข้ึน ประเทศลาวมีเน้ือที่จํานวนป่าไม้ปก
คุมถึง 40% และมีป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 21 แห่งกุมเอาเน้ือที่ 14% สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของเสือ
โคร่งได้เป็นอย่างดี ในจํานวนป่าที่กล่าวมาน้ีมีสัตว์อยู่หลายชนิดที่เป็นเหย่ือของเสือโคร่งเช่น กระทิง 
กวาง เก้ง หมูป่า และเลียงผา 

นอกจากน้ันประเทศลาวยังมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญใน
การคุ้มครองปกปักษ์รักษาเน่ืองจากมีบทบัญญัติที่กล่าวไว้ชัดเจนว่า เสือโคร่ง และสัตว์ที่เป็นเหย่ือเป็น
สัตว์ป่าประเภทหวงห้าม นอกจากน้ันประเทศลาวยังเข้าเป็นสมาชิกภาคีในอนุสัญญาสากลว่าด้วย
การค้าขายชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ หรือ CITES 

 
2.7 ข้อจํากัดในการอนุรักษ์เสือโคร่งใน สปป ลาว  

 
จากสิ่งที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาที่นําเสนอจุดดี และสิ่งต่าง ๆ ที่เอ้ืออํานวยให้แก่การเพ่ิม

จํานวนประชากรของเสือโคร่งแล้ว ประเทศลาวยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายที่จะต้องได้มีแก้ไข 
เพ่ือก้าวไปสู่ความสําเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่งตามวัตถุประสงค์ที่คาดการไว้ สิ่งที่ท้าทายเหล่าน้ันมี
ดังน้ี 

 ขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพเสือโคร่งและชนิดเหย่ือ ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
สถานภาพของประชากร และการกระจายอยู่ของเสือโคร่ง และสัตว์ป่าชนิดที่สําคัญต่าง ๆ ในทุก ๆ 
พ้ืนที่อนุรักษ์เสือโคร่ง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ดังน้ัน จึงเป็น
อุปสรรคในการวางแผนการจัดสรรการอนุรักษ์  
                                                  

38 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 47. 
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 การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ทั่วถึง กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลวางออก
เก่ียวกับการคุ้มครอง ปกปักษ์รักษาสัตว์ป่า แต่ก็ยังขาดความเข้มงวดในทางปฏิบัติจึงส่งผลให้ยังมีการ
ลักลอบล่าสัตว์เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะเสือโคร่ง และเหยื่อเพ่ือค้าขายในตลาดภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ นอกจากนั้นประชาชนยังมีการล่าสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง นํามาขายในตลาด 
และมาทําอาหารในร้านอาหารในที่ต่าง ๆ  

 ข้อจํากัดทางด้านบุคลากร และแหล่งเงินทุนสนับสนุน ดังที่ทราบแล้วว่าประเทศลาวมี
ป่าสงวนอยู่ 21 แห่งที่รัฐบาลประกาศไว้จากจํานวน 2-3 แห่งของป่าสงวนแห่งชาติที่กล่าวมาน้ีได้มี
การดําเนินการคุ้มครองและจัดสรรอย่างเป็นระบบโดยส่วนใหญ่รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ใน
ปัจจุบันการคุ้มครองป่าสงวนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 
เฮกตาร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าถึง 10 เท่าหรืออย่างน้อยเท่ากับ 1.5 
ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เฮกตาร์ ของเน้ือที่ป่าสงวนจึงทําให้การคุ้มครองจัดสรรในระดับพ้ืนฐานไม่เป็นไป
ตามระบบ และไม่มีประสิทธิภาพดีเน่ืองจากขาดงบประมาณที่เพียงพอ และจํานวนเจ้าหน้าที่ยังมีน้อย
ซึ่งยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ในการคุ้มครองการจัดสรรป่าสงวน  

 ขาดการประสารงาน และการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ ผลที่ได้รับไม่เป็นที่น่า
พอใจก็เน่ืองจากขาดการประสานงานขาดการร่วมมืออย่างเป็นระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่ภาษี และศาลประชาชน อีกประ
การณ์หน่ึงยังขาดการวางแผนการพัฒนาท่ีดีเช่น การก่อสร้างถนนผ่านป่าสงวน การสัมปทานท่ีดิน 
และการเปลี่ยนป่าสงวนเปลี่ยนไปปลูกยางพารา หรือปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นปลูกอ้อยเป็นต้น โดยขาด
การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนต่อกับคุณค่าของผืนป่าที่สําคัญเก่ียวกับการปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  
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บทท่ี 3 
การควบคุมการค้าเสือโคร่งตามอนสุัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดพันธ์ุ 

สัตวป์่า และพืชปา่ท่ีใกลจ้ะสูญพันธ์ุ (CITES) 
 
ดังที่ทราบกันแล้วว่าสัตว์ป่าอยู่คู่กับโลกของพวกเรามาช้านาน แต่ในปัจจุบันน้ีจํานวน

ประชากรของสัตว์ป่าลดจํานวนลงอย่างมากเน่ืองจากว่าสภาพเศรษฐกิจ และสังคมมีการขยายตัว จึง
ทําให้มนุษย์ในหลาย ๆ ประเทศในโลกน้ีซึ่งส่วนมากจะล่าเหล่าสัตว์ป่าเพ่ือเป็นอาหารในชีวิตประจําวัน 
และนอกจากน้ันสัตว์ป่าบางชนิดได้กลายเป็นสิ่งที่ตลาดทังภายในและต่างประเทศมีความต้องการมาก
ที่สุดโดยเฉพาะเสือโคร่งโดยเหตุผลที่ว่ามีคนบางกลุ่มมีความเช้ือว่า อวัยวะของเสือโคร่งเป็นยารักษา
โลกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากน้ัน อวัยวะบางอย่างได้กลายเป็นเคร่ืองประดับที่มีคุณค่า และ
มีราคาสูง ดังน้ันจึงทําให้สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ในธรรมชาติรวมทั้งเสือโคร่งได้มีการลดจํานวนลงอย่าง
ต่อเน่ืองจนหลาย ๆ ประเทศมีความวิตกกังวนว่าสัตว์ป่าเหล่าน้ีจะสูญพันธ์ุจากโลกน้ีไป จึงทําให้ 
หลาย ๆ ประเทศเกิดมีการรวมตัวคร้ังย่ิงใหญ่เพ่ือลงนามในอนุสัญญา CITES ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ เพ่ือมาคุ้มครองสัตว์ป่าเหล่าน้ัน 
โดยอนุสัญญาCIRES ได้วางหลักการที่สําคัญและเป็นต้นแบบในการคุ้มครองสัตว์ป่าให้กับหลาย ๆ 
ประเทศที่เป็นสมาชิกในการตรากฎหมายเพ่ือมาคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศของตน บรรดาหลักการ
ต่างๆ ที่อนุสัญญา CITESบัญญัติออกมาน้ีอาจทําให้กระบวนการในการลักลอบค้าสัตว์ป่าถูกจํากัด  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามอนุสัญญา CITES อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการยับย้ังการค้าสัตว์
ป่าที่มีอยู่อย่างแพร่หลายได้ ดังน้ันจําเป็นจะต้องให้แต่ระประเทศท่ีเป็นสมาชิกภาคีของอนุสัญญา 
CITES ตรากฎหมายภายในประเทศขึ้น เพ่ือการต้านและสกัดก้ันไม่ให้มีการค้าซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า 
และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ เพ่ือให้สิ่งเหล่าน้ีอยู่คู่กับทุกประเทศ และอยู่กับโลกของพวกเราตลอดไป
เพ่ือคนรุ่นต่อ ๆ ไป ในโอกาสต่อไปผู้ศึกษาจะนําท่านมาทําความรู้จักเก่ียวกับ CITES ให้มากกว่าน้ี ซึ่ง
รายระเอียดจะได้นําเสนอในหัวข้อต่อ ๆ ไปดังน้ี 

 
3.1 ความเป็นมาของอนุสญัญา CITES  

 
ก่อนที่จะมีอนุสัญญา CITES ในทุกวันน้ี เน่ืองจากว่าหลาย ๆ ประเทศได้พบกับปัญหา

เหมือนกันคือสัตว์ป่า และพืชป่าหลาย ๆ ชนิดถูกทําลายลงอย่างต่อเน่ือง และอีกอย่างกฎหมายของ
หลาย ๆ ประเทศอาจจะมีมาตรฐานในการอนุรักษ์ที่ไม่เหมือนกันจึงเกิดช่องวางให้มีการค้าสัตว์ป่า 
และพืชป่าได้อย่างเสรี โดยขาดการควบคุมโดยหลักการที่ถูกต้อง จากการลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่อง
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ของสัตว์ป่าในหลาย ๆ ประเทศที่เกิดจากการล่าเพ่ือเป็นอาหาร และการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพ่ือนําไป
ทําเป็นยารักษาโรค และไปทําเป็นเคร่ืองประดับอย่างแพร่หลายในระยะช่วงปี ค.ศ. 1950 นักอนุรักษ์
ทั่วโลกมีความวิตกกังวันว่าสัตว์ป่าเหล่าน้ันจะถูกทําลาย และสูญพันในไม่ช้า ด้วยเหตุน้ีจึ่งได้มีการ
นํา เสนอเรื่ อ ง น้ี ในกองประ ชุมของสหภาพนานาชาติ  เ พ่ื อการอนุรั ก ษ์ธรรมชา ติ  และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ (The world Conservation Union หรือ IUCN) ในปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) 
เพ่ือเร่งรัดให้รัฐแต่ละประเทศเข้มงวดในการตรวจค้นการนําเข้า สัตว์ป่าให้สอดคล่องกับระเบียบการ
ส่งออกของประเทศถ่ินกําเนิด และต่อมากองประชุม IUCN ได้จัดข้ึนที่กรุง NIROBI ในปี ค.ศ. 1963 
ในที่ประชุมได้นําเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบการนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านแดน ซึ่งชนิดพันธ์ุ
สัตว์ป่าที่หายากรวมถึงหนังหรือซากที่ได้จากการล่า1 จากกองประชุมน้ีเองจึงกลายเป็นที่มาของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศหรือ CITES ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 ในกองประชุม IUCN ได้มี
การเสนอบัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุที่จะควบคุมเข้าสู่การพิจารณาต่อมาได้จัดกลองประชุมขึ้นที่กรุง 
วอชิงตัน ดี ชี ประเทศสหรัฐอาเมริกา กองประชุมได้ลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ในวันที่ 3 
มีนาคม ปี ค.ศ. 1973 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 88 ประเทศ และมีผู้ลงนามรับรองและเห็นด้วยกับ
อนุสัญญาฉบับน้ีทันที 56 ประเทศ2 และต่อมา CITES ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที 1 กรกฎาคม ปี ค.ศ.
1975 ซึ่งประกอบมี 25 มาตรา3 ภายในเวลาไม่นานจํานวนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
อนุสัญญาไซเตสมีทั้งสิ้น 180 ประเทศ4 รวมทั้ง สปป ลาวด้วย และกลายเป็นอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สําคัญที่สุดฉบับหน่ึงในปัจจุบัน 

อนุสัญญา CITES เป็นคําย่อมาจาก The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora ซึ่งหมายถึงอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ สาระสําคัญของอนุสัญญานี้พูดถึงสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีอยู่น้อยจนถึงขั้นวิกฤตอาจทําให้สูญ
พันธ์ุได้ในอนาคตอันใกล้ ดังน้ันจําเป็นจะต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน และเป็นสากลขึ้นมาเพ่ือห้ามมิให้

                                                  
1 สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.fio.co.th/south/law/11/111.pdf.  
2 สุหัสยา สุขเหลือ, “มาตรการคุ้มครองช้างป่าในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญา ว่าด้วย

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น. 25. 

3 เพ่ิงอ้าง.   
4 สืบค้นเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558, จาก

http://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php. 
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ทําการค้าขายสินค้าเหล่าน้ีข้ามประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านระเบียบเหล่าน้ี และถ้ามีการฝ่าฝืนระเบียบตาม
อนุสัญญาน้ีก็ต้องลงโทษผู้กระทําผิด ไปจนถึงริบของกลางและส่งของกลางน้ัน ๆ กลับถ่ินเดิม5  

 
3.2 วัตถุประสงค์ของอนุสญัญา 

 
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา CITES คือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญ

พันธ์ุหรือถูกคุกคามในโลก จนทําให้มีปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธ์ุไป ซึ่งวิธีการอนุรักษ์
กระทําโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้มีการ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ประเทศ เพ่ือควบคุมการค้าทั้งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ป่า และพืชป่า ซึ่งอนุสัญญาฉบับน้ีได้กําหนดวิธีการควบคุมการค้าโดยแบ่งชนิดพันธ์ุป่า และพืชป่า
ออกเป็น 3 บัญชี6 ซึ่งการควบคุมการค้าแต่ละบัญชีน้ันมีความเข้มงวดแตกต่างกัน โดยจะแบ่งแต่ละ
ชนิดพันธ์ุว่ามีอัตราการเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุไปมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดีอนุสัญญา
น้ีไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสําหรับชนิดพันธ์ุท้องถิ่นของเหล่าบันดาประเทศต่าง ๆ ที่เป็น
สมาชิกภาคีในอนุสัญญาฉบับน้ี 

 
3.3 ระบบการคุ้มครองตามอนสุญัญา CITES 
  

การควบคุมการค้าเสือโคร่งตามอนุสัญญา CITES คือการค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ จะบังคับควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit) ซึ่งสัตว์ป่า และพืชป่าที่อนุสัญญา
ควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตในการนําเข้า (Import) ส่งออก (Export) นําผ่าน (Transit) และส่งกลับ
ออกไป (Re-Export) โดยชนิดพันธ์ุของสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีแนบ
ท้ายหมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I, II, III)7 แต่วิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะขอมุ่งเน้นเฉพาะชนิดพันธ์ุ ที่ระบุ
ไว้ตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 เพราะเสือโคร่งคือชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าอาจทําให้สูญพันธ์ุได้ทางการค้า 
และเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อการอยู่รอด ซึ่งทําการค้าได้ในกรณีพิเศษ เพราะเสือโคร่งเป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่

                                                  
5 ธงชัย พรรณสวัสด์ิ สถาบันสิง่แวดล้อมไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2557, จาก

http://www.tei.or.th/news/article/viewpoint14.ht. 
6 สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/อนุสัญญาว่าด้วย

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ. 
7 สุหัสยา สุขเหลือ, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 28. 
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ระบุไว้ตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 แห่งอนุสัญญาฉบับน้ี ด่ังน้ันการค้าเสือโคร่งจึงต้องอยู่ภายใต้
บังคับที่มีระเบียบอย่างเข้มงวดมีด่ังน้ี   
 

3.3.1 ชนิดพนัธุบ์ัญชีแนบทา้ยหมายเลข 1 (Appendix 1) 
บัญชีหมายเลข 1 เป็นชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์ จึง

ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นบางชนิดที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย 
และเพาะพันธุ์ ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลที่จะนําเข้าสัตว์ป่าและพืชป่าเสียก่อน และ 
การค้าตัวอย่างชนิดพันธ์ุเหล่าน้ันต้องอยู่ในระเบียบการที่รัดกุมเป็นพิเศษ เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อการ
อยู่รอดของชนิดพันธ์ุด่ังกล่าว8 และเสือโคร่งก็เป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าซึ่งอนุสัญญาฉบับน้ีได้ระบุในบัญชี
แนบท้ายหมายเลข 1 ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการด่ังต่อไปน้ี  

 
3.3.2 การส่งออก  

 ระเบียบการส่งออกตามมาตรา 3 แห่งอนุสัญญา CITES ได้บัญญัติระเบียบการค้าซึ่ง
ตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ดังนี้  
 1. การค้าตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในมาตรานี้ 
 2. การส่งตัวอย่างพันธ์ุชนิดใดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ออกนอกประเทศ 
ต้องกําหนดให้ได้รับอนุญาตล่วงหน้าและแสดงใบอนุญาตการนําสินค้าออกก่อน ๆ ใบอนุญาตนํา
สินค้าออกจะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ีแล้ว 
 ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ลงความเห็นว่า การนําออก
น้ันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ 
 ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจสอบดูเป็นที่พอใจ
แล้วว่า ตัวอย่างพันธ์ุน้ันมิใช่ได้มาโดยการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์
ของประเทศน้ัน 
 ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า
ตัวอย่างพันธ์ุใด ๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียมและลําเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด และ 
 ง. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า
ใบอนุญาตให้นําสินค้าเข้าได้ออกให้สําหรับชนิดพันธ์ุดังกล่าวแล้ว  
                                                  

8 Article 2 ของอนุสัญญา CITES 
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3.3.3 การนําเขา้ 
 ระเบียบของการนําเข้า ตามมาตรา 3 ของ CITES ได้บัญญัติไว้ว่าการนําตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่
ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 เข้าประเทศ ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าและแสดงใบอนุญาตการ
นําเข้าและใบอนุญาตการนําออก หรือใบรับรองการนําสินค้าผ่านแดนอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว 
ใบอนุญาตนําเข้าจะออกให้ได้เมื่อปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ีแล้ว 
 ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําเข้ามีความเห็นว่า การนําเข้าน้ันได้กระทํา
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่มิได้เป็นการเสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่เก่ียวข้อง 
 ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้ว เห็นว่าผู้รับ
ตัวอย่างพันธ์ุที่ยังมีชีวิตที่เสนอน้ัน มีความเหมาะสมในด้านการจัดที่อยู่อาศัยและดูแลเอาใจใส่ตัวอย่าง
พันธ์ุน้ัน และ 
 ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า ตัวอย่าง
พันธ์ุนั้น มิได้นํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
 

3.3.4 การส่งกลับออกไป 
 การส่งกลับออกไปตาม มาตรา 3 ของ CITES ได้บัญญัติไว้ว่า การส่งกลับออกไปซึ่งชนิด
พันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 จะต้องได้รับและแสดงใบรับรองล่วงหน้าการ
ส่งกลับออกไป การออกใบรับรองการส่งกลับจะกระทําได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขด่ังต่อไปน้ี 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ส่งกลับออกไปมีความพอใจที่แล้วว่า ตัวอย่าง
ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชป่า ตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ได้นําเข้ามาประเทศตนโดยถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับน้ี 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศท่ีส่งกลับออกไปได้พอใจว่าตัวอย่างชนิดพันธ์ุ
สัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ที่มีชีวิตได้เตรียมการ และ ลําเลียงอย่างถูกต้องเพ่ือ
ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการกระทําที่ทารุณต่าง ๆ และ  

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ส่งกลับออกไปดูพอใจแล้วว่าสําหรับตัวอย่าง
ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังมีชีวิตนั้น ได้รับใบอนุญาตนําเข้าได้อย่างถูกต้องมาก่อนแล้ว9 

 
 
 

                                                  
9 ตินาศักด์ิ สุขนคร, “การควบคุมการค้าเสือโคร่งของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น. 31. 



32 
 
3.4 ข้อยกเว้น และบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการนําข้ามแดน 
  
 ข้อยกเว้น และบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการนําข้ามแดน ตามมาตรา 7 ของ ไชเตสได้วาง 
ข้อยกเว้นและบทบัญญัติพิเศษอ่ืนอันเกี่ยวกับการค้าเอาไว้ดังน้ี  
 1. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิให้นํามาใช้กับการส่งผ่านแดน หรือการขนถ่าย
ตัวอย่างพันธ์ุที่ผ่านหรือนําในเขตประเทศภาคี ในขณะที่ตัวอย่างพันธ์ุน้ันยังอยู่ภายในความควบคุม
ของศุลกากร 
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่นําออก หรือนําผ่านแดนพอใจว่า ตัวอย่าง
พันธ์ุใดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ออกใบรับรองว่าได้รับมาก่อนที่บทบัญญัติของสัญญาฉบับน้ีจะ
ควบคุมตัวอย่างพันธ์ุ ดังกล่าวก็มิให้นําบทบัญญัติของมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 มาใช้บังคับกับ
ตัวอย่างพันธ์ุน้ัน 
 3. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิให้ใช้บังคับแก่ตัวอย่างพันธ์ุซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัว 
หรือเคร่ืองใช้ในบ้าน ข้อยกเว้นน้ีมิได้ครอบคลุมถึง 
 ก. ในกรณีของตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 น้ัน ถ้าเจ้าของ
หามาได้จากภายนอกประเทศท่ีตัวเองอาศัยอยู่เป็นปกติ และได้นําเข้าประเทศน้ัน 
 ข. ในกรณขีองตัวอย่างพันธ์ุที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 
 (1) ถ้าเป็นของที่เจ้าของได้รับจากนอกประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นปกติ และอยู่
ในประเทศซึ่งของถูกนําออกจากป่า 
 (2) เป็นของที่นําเข้าประเทศซึ่งเจ้าของอาศัยอยู่เป็นปกติ และ 
 (3) ประเทศซึ่งของถูกนําออกจากป่าได้กําหนดให้มีใบอนุญาตให้นําของออกนอก
ประเทศล่วงหน้าก่อนอนุญาตให้นําตัวอย่างพันธ์ุน้ันออกทั้งน้ี เว้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอใจว่า 
ตัวอย่างพันธ์ุดังกล่าวได้รับมาก่อนที่สัญญาฉบับน้ี จะควบคุมตัวอย่างพันธ์ุดังกล่าว 
 4. ตัวอย่างพันธ์ุสัตว์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ที่ได้รับมาโดยการ
ขยายพันธ์ุในคอกเพ่ือการค้าหรือตัวอย่างพันธ์ุพืชที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ที่ได้มาโดยการ
ขยายพันธ์ุเทียมให้ถือว่าเป็นตัวอย่างพืชหรือสัตว์ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอใจว่า ตัวอย่างพันธ์ุสัตว์ชนิดใดได้รับมาโดยการ
ขยายพันธ์ุเทียม หรือเป็นส่วนประกอบของสัตว์หรือพืชหรือเป็นผลพลอยได้จากพืชหรือสัตว์ดังกล่าว 
ใบรับรองแสดงผลดังกล่าวซึ่งออกให้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้มีผลเช่นเดียวกับใบอนุญาต หรือ
ใบรับรองซึ่งออกตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 3, 4 และ 5 
 6. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิให้ใช้บังคับในกรณีการยืมซึ่งมิใช่ในทางการค้า 
การบริจาคหรือแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
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ปฏิบัติการได้รับจดทะเบียนไว้เฉพาะจําพวกตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง ตัวอย่างพันธ์ุอ่ืนที่เก็บรักษาไว้ 
ตัวอย่างแห้งที่เก็บไว้สําหรับพิพิธภัณฑ์ หรือตัวอย่างพืชที่ยังมีชีวิต ซึ่งปิดป้ายที่ออกให้หรือรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศใด ๆ อาจยกเว้นบทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 
5 โดยยกเว้นให้ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเคลื่อนที่สําหรับตัวอย่างพันธ์ุที่เป็นส่วนหน่ึง
ของสวนสัตว์เคลื่อนที่ คณะละครสัตว์ การจัดดําเนินการด้านเกษตร นิทรรศการทางพืชหรือ
นิทรรศการเคลื่อนที่อ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี” 
 ก. ผู้นําออกหรือผู้นําเข้า ได้ลงทะเบียนรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวอย่างเหล่าน้ันโดย
ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 ข. ตัวอย่างพันธ์ุดังกล่าวอยู่ในประเภทที่ระบุในวรรค 2 หรือวรรค 5 แห่งมาตราน้ี 
และ 
 ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอใจว่า การขนส่งและดูแลตัวอย่างพันธ์ุที่ยังมีชีวิตจะได้
กระทําโดยวิธีที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด  
 
3.5 พันธกรณีของรัฐภาคี 
  
 พันธกรณีของรัฐภาคี ตามมาตรา 8 ของอนุสัญญา CITES ได้วางหลักการให้ประเทศภาคี
ต้องถือปฏิบัติดังน้ี  
 1. ประเทศภาคีต้องกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาน้ี และห้ามทําการค้าตัวอย่างพันธ์ุที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับน้ี มาตรการเหล่าน้ีให้
รวมถึง 
 ก. การกําหนดโทษสําหรับผู้ซึ่งประกอบการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งตัวอย่างพันธ์ุ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองประการ และ 
 ข. กําหนดให้มีการริบหรือส่งกลับไปประเทศซึ่งนําออกซึ่งตัวอย่างพันธ์ุดังกล่าว 
 2. นอกจากมาตรการตามความในวรรค 1 ของมาตราน้ีแล้ว ในกรณีที่ประเทศภาคีเข้า
มาเป็นการจําเป็นประเทศภาคีอาจกําหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกคืนซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนอัน
เน่ืองจากการริบตัวอย่างพันธ์ุที่ทําการค้าขายโดยฝ่าฝืนมาตรการซึ่งกําหนดเพื่อให้เป็นตามความใน
อนุสัญญาฉบับน้ี 
 3. ประเทศภาคีต้องรับรองว่า แบบวิธีที่กําหนดให้กระทําเน่ืองจากการค้าตัวอย่างพันธ์ุ
น้ันจะได้รับการตรวจผ่าน โดยให้ล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ เพ่ือให้การตรวจผ่านได้เป็นไปโดย
รวดเร็ว ประเทศภาคีอาจกําหนดด่านสําหรับนําออก และด่านสําหรับนําเข้าที่จะนําตัวอย่างพันธ์ุไปให้
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ผ่านการตรวจได้ประเทศภาคีต้องรับรองต่อไปอีกว่า ในระหว่างการขนถ่ายการยึดครองหรือการขนส่ง
ตัวอย่างพันธ์ุที่ยังมีชีวิตทั้งหลายจะได้รับการระมัดระวังโดยถูกวิธี เพ่ือให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด 
 4. ในกรณีที่ตัวอย่างพันธ์ุถูกริบตามมาตรการในวรรค 1 ของมาตราน้ี 
 ก. ตัวอย่างพันธ์ุจะต้องถูกมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ทําการริบ 
 ข. เมื่อได้หารือกับประเทศท่ีส่งออกแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องส่งตัวอย่าง
พันธ์ุกลับไปยังประเทศน้ัน โดยประเทศดังกล่าวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรืออาจส่งไปยังศูนย์กู้ชีวิต 
หรือสถานที่ อ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้เล็งเห็นแล้วว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับน้ี และ 
 ค. เจ้าหน้าที่ในการจัดการอาจขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หรือถ้าเห็น
ว่าจําเป็นก็อาจหารือกับคณะเลขาธิการเพ่ือช่วยในการตัดสินใจตามความในวรรคย่อย (ข) รวมทั้งการ
เลือกศูนย์กู้ชีวิตหรือสถานที่อ่ืน ๆ ด้วย 
 5. ศูนย์กู้ชีวิตซึ่งระบุในวรรค 4 ของมาตรการน้ี หมายถึงสถาบันซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลรักษาตัวอย่างพันธ์ุที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ
ตัวอย่างพันธ์ุซึ่งถูกริบมา 
 6. ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการค้าตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่ระบุ
ไว้ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข 1, 2 และ 3 ซึ่งต้องมีรายการ 
 ก. ช่ือและที่อยู่ของผู้นําออก หรือผู้นําเข้า และ 
 ข. เลขที่และชนิดของใบอนุญาต หรือใบรับรองที่ออกให้ ช่ือประเทศที่การค้าเกิดข้ึน 
จํานวนหรือปริมาณและชนิดของตัวอย่างพันธ์ุ ช่ือชนิดพันธ์ุที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1, 2 
และ 3 เท่าที่มีอยู่ ขนาดและเพศของตัวอย่างพันธ์ุ 
 7. ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องจัดทํารายงานเป็นระยะ แสดงการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับน้ีและยื่นต่อคณะเลขาธิการดังน้ี คือ 
 ก. รายงานประจําปีระบุข้อความโดยย่อที่กําหนดไว้ในวรรคย่อย (ข) ของวรรค 6 
ของมาตราน้ี และ 
 ข. รายงานประจํา 2 ปี เกี่ยวกับบทบัญญัติ กฎข้อบังคับ และมาตรการทางบริหารที่
บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับน้ี 
 8. เอกสารที่ระบุไว้ในวรรค 7 ของมาตราน้ี ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน เท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศภาคีที่เก่ียวข้อง 
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3.5.1 การกําหนดมาตรการทางกฎหมาย 
 หลักอนุสัญญา CITES ได้กําหนดให้ประเทศที่เป็นภาคีจะต้องกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับน้ี และห้ามทําการค้าตัวอย่างพันธ์ุที่
ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาดังกล่าวน้ี มาตรการเหล่าน้ีให้รวมถึง  

- การกําหนดโทษสําหรับผูซ้ึ่งประกอบการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งตัวอย่างพันธ์ุที่
ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 

- กําหนดให้มีการริบหรือส่งกลบัซึ่งชนิดพันธ์ุที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ไป
ประเทศซึ่งนําออกซึ่งตัวอย่างพันธ์ุด่ังกล่าว 
 ฉะน้ัน การกําหนดมาตรการทางกฎหมายภายในรัฐที่เป็นสมาชิกแต่ละรัฐน้ันจะต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับในการควบคุมการค้าแห่งอนุสัญญาฉบับน้ี และรวมทั้งการกําหนดบทลงโทษใน
กรณีผู้ดําเนินการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาดังกล่าว และการกําหนดมาตรการในการริบและ
ส่งกลับออกไปประเทศซึ่งนําออกตัวอย่างชนิดพันธ์ุด่ังกล่าว10 

 
3.5.2 การต้ังด่านตรวจสัตว์ป่า 

 อนุสัญญา CITES ได้บัญญัติให้รัฐที่เป็นภาคีจะต้องจัดต้ังด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการนําเข้า และส่งออก ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแนบ
ท้ายหมายเลข 1 ตามระเบียบอนุสัญญาฉบับน้ีได้กําหนดไว้ และประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้อง
กําหนดวิธีการดําเนินการตรวจผ่านชนิดพันธุดังกล่าวน้ันต้องดําเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
ประเทศที่เป็นภาคีต้องรับรองว่าในระหว่างการขนถ่ายหรือการขนส่งชนิดพันธ์ุดังกล่าวที่ยังมีชีวิตจะ
ได้รับการระมัดระวังดูแลดูแลโดยถูกวิธี เพ่ือให้ชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และ การทารุณโหดร้ายให้น้อยที่สุด11 
 

3.5.3 การจัดต้ังคณะทํางาน 
 การจัดต้ังคณะทํางาน ตามมาตรา 9 ของอนุสัญญาไชเตสได้บัญญัติให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการและเจ้าที่ฝ่ายวิชาการดังน้ี  
 1. เพ่ือประโยชน์แห่งอนุสัญญานี้ ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องกําหนดให้ม ี
 ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน หรือมากกว่าน้ัน ให้มีอํานาจในการออก
ใบอนุญาตหรือใบรับรองต่าง ๆ ในนามของประเทศภาคีน้ัน และ 
                                                  

10 สุหัสยา สุขเหลือ, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 35. 
11 ตินาศักด์ิ สุขนคร, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 9, น. 35. 
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 ข. เจ้าหน้าที่ฝา่ยวิชาการ 1 คน หรือมากกว่าน้ัน 
 2. ประเทศซึ่งได้ส่งมอบเอกสารการให้สัตยาบันการยอมรับ การรับรอง หรือการเข้าเป็น
ภาคีใหม่ต้องแจ้งช่ือและสถานที่ติดต่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีอํานาจในการติดต่อกับ
ประเทศภาคีอ่ืนและคณะเลขาธิการ ให้ประเทศที่รับจดทะเบียนทราบพร้อมกับการส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าว 
 3. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ หรืออํานาจหน้าที่
ต่าง ๆ ตามความในมาตราน้ี ประเทศซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจะต้องติดต่อผ่านคณะเลขาธิการเพ่ือแจ้งให้
ประเทศภาคีทั้งหลายได้ทราบ 
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการใด ๆ ตามวรรค 2 ของมาตราน้ี ต้องแจ้งรูปรอยแสตมป์ 
หรือตราประทับหรือรูปรอยอ่ืนที่ใช้เพ่ือแสดงความแท้จริงของใบอนุญาตหรือใบรับรองต่าง ๆ ให้คณะ
เลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศภาคีอ่ืนทราบเมื่อได้รับการร้องขอ 

 
3.5.4 การจัดทํารายงานประจําป ี
ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องจัดทํารายงานเกี่ยวกับสถิติการค้าชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและ

พืชป่าที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของประเทศตนเป็นระยะ แสดงถึงการปฏิบัติตามแห่ง
อนุสัญญาฉบับน้ีและยื่นต่อคณะเลขาธิการด่ังน้ี 

- รายงานประจําปีระบุข้อความโดยย่อเก่ียวกับข้อมูลการนําเข้า ส่งออก และนําผ่าน
ซึ่งชนิดพันธุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1  

- รายงานประจํา 2 ปี เก่ียวกับการปฏิบัติมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบการ และ 
มาตรการทางบริหารท่ีบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับน้ี12 

 
3.5.5 การเสนอเปลีย่นแปลงชนิดพันธุ ์

 การเสนอเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์ุตามมาตรา 15 ของอนุสัญญาไชเตสได้มีการกําหนดให้มี
การการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ดังนี้  
 1. บทบัญญัติต่อไปน้ีให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 
ที่กระทําในที่ประชุมของประเทศภาคี 
 ก. ประเทศภาคีมีสิทธิเสนอข้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 
เพ่ือให้ที่ประชุมคร้ังถัดไปพิจารณาข้อความแห่งข้อเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องย่ืนเสนอต่อคณะ
เลขาธิการอย่างน้อย 150 วัน ก่อนที่จะมีการประชุม คณะเลขาธิการจะได้ปรึกษาหารือกับประเทศ
                                                  

12 ตินาศักด์ิ สุขนคร, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 9, น. 36. 
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ภาคีอ่ืน ๆ ตลอดจน ผู้ที่สนใจถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความในวรรคย่อย (ข) และ (ค) ในวรรค 2 
ของมาตราน้ีแล้วจะได้ แจ้งผลให้ประเทศภาคีทั้งหลายทราบไม่ช้ากว่า 30 วัน ก่อนการประชุม 
 ข. บรรดาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหลายจะต้องได้รับการเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก
สองในสามของประเทศภาคีซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงมติเพ่ือการน้ี ความที่ว่า “ประเทศภาคีซึ่ง
เข้าประชุมและออกเสียงลงมติ” น้ี หมายถึง บรรดาประเทศภาคีซึ่งเข้าประชุมและได้ออกเสียงลงมติ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ประเทศภาคีซึ่งละเว้นไม่ออกเสียงลงมติให้นํามานับรวมในคะแนนสองในสาม
ตามท่ีกําหนดสําหรับการ แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ค. บรรดาการแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งหลายซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วจะมีผล
ใช้แก่ ประเทศภาคีทุกประเทศภายหลัง 90 วัน นับจากวันประชุม เว้นไว้แต่ประเทศซึ่งได้สงวนสิทธิไว้
ตามความในวรรค 3 ของมาตราน้ี 
 2. บทบัญญัติต่อไปน้ีให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 
นอกสมัยประชุมของประเทศภาคี 
 ก. ประเทศภาคีใด ๆ จะเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 
นอกสมัยประชุมได้โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในวรรคน้ี 
 ข. ในกรณีที่เป็นชนิดพันธ์ทางทะเล เมื่อคณะเลขาธิการได้รับเรื่องราวที่เสนอเพ่ือให้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้ดําเนินการติดต่อกับบรรดาประเทศภาคีโดยรีบด่วน และปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับชนิดพันธ์ุน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งองค์การเหล่าน้ี อาจจัดทําให้ได้ตลอดจนถึงความร่วมมือประสานงานอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับมาตรการ การอนุรักษ์ที่องค์การเหล่าน้ันใช้บังคับอยู่ คณะเลขาธิการจะได้ติดต่อแจ้งถึง
ข้อคิดเห็นและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากองค์การเหล่าน้ีและได้มาจากคณะเลขาธิการเอง ซึ่งรวมถึง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปยังประเทศภาคีโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ 
 ค. สําหรับชนิดพันธ์ุนอกเหนือจากชนิดพันธ์ทางทะเล เมื่อคณะเลขาธิการได้รับ
เรื่องราวที่เสนอเพ่ือให้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้แจ้งให้ประเทศภาคีทราบโดยด่วน และแจ้งให้ประเทศ
ภาคีทราบถึงข้อเสนอแนะของคณะเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ 
 ง. ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่คณะเลขาธิการได้ส่งคําแนะนํารับรองไปยังประเทศภาคี
ตามความในอนุ (ก) หรือ (ข) แล้ว ประเทศภาคีอาจจะส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข่าวสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องไปยังคณะเลขาธิการ 
 จ. คณะเลขาธิการต้องส่งคําตอบที่ได้รับพร้อมเสนอแนะของคณะเลขาธิการไปยัง
ประเทศภาคี โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ 
 ฉ. ถ้าคณะเลขาธิการไม่ได้รับคําคัดค้านที่มีต่อข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ภายใน 30 
วัน นับต้ังแต่วันส่งคําตอบและข้อเสนอแนะ ตามความในอนุ (จ) แห่งมาตราน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันให้
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มีผลใช้บังคับแก่ประเทศภาคีได้ทั้งหมดภายหลัง 90 วัน นับแต่น้ันเว้นแต่สําหรับประเทศซึ่งได้สงวน
สิทธิไว้ตามความ ในวรรค 3 ของมาตราน้ี 
 ช. ถ้าคณะเลขาธิการได้รับคําคัดค้านจากประเทศภาคีประเทศหนึ่งประเทศใดให้
ดําเนินการเสนอข้อเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปยังประเทศภาคี เพ่ือออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ 
ตามความในอนุ (ซ) (ฌ) และ (ญ) 
 ซ. คณะเลขาธิการต้องแจ้งให้ประเทศภาคีทราบว่าได้รับคําคัดค้านแล้ว 
 ฌ. เว้นแต่คณะเลขาธิการได้รับมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดเว้นไม่ออกเสียงอย่าง
น้อยที่สุด ครึ่งหน่ึงภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่แจ้งเร่ืองคําคัดค้านให้ทราบตามความในอนุ (ซ) ของ
มาตรานี้ ก็ให้เสนอข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันต่อประชุมคราวต่อไป เพ่ือพิจารณา 
 ญ. เมื่อได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหน่ึงของประเทศภาคีแล้ว ให้ข้อเสนอแก้ไข
เพ่ิมเติมน้ันได้รับความเห็นชอบเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสองในสามของประเทศภาคีที่
ลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 
 ฎ. ให้คณะเลขาธิการแจ้งให้ประเทศภาคีทั้งหมดทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน 
 ฏ. เมื่อข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้มีผลใช้บังคับประเทศภาคี
ทุกประเทศภายหลัง 90 วัน นับต้ังแต่วันที่คณะเลขาธิการได้แจ้งถึงผลการยอมรับให้ประเทศภาคี
ทั้งหลายทราบ เว้นแต่ประเทศซึ่งได้สงวนสิทธิไว้ตามความในวรรค 3 ของมาตราน้ี 
 3. ในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ตามที่กําหนดไว้ในอนุ (ค) ของวรรค 1 หรือความใน
วรรคย่อย (ฎ) ของวรรค 2 ของมาตราน้ี ประเทศภาคีใดๆอาจจะย่ืนคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ประเทศผู้รับจดทะเบียน เพ่ือสงวนสิทธิเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ให้ถือว่าประเทศภาคีที่สงวนสิทธิ
ดังกล่าวเป็นประเทศซึ่งมิได้เป็นภาคี ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าขายชนิดพันธ์ุที่
เก่ียวข้อง จนกว่าจะได้มีการเพิกถอนการสงวนสิทธิน้ี 
 

3.5.6 การค้ากับประเทศซ่ึงมิได้เปน็ประเทศภาคแีห่งอนุสญัญา 
 หลักการสําคัญน้ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 แห่งอนุสัญญา CITES ซึ่งในกรณีที่การส่งออกหรื
อนําผ่านแดนหรือการนําเข้าจากประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีอนุสัญญาฉบับปัจจุบันน้ัน ประเทศที่
เป็นภาคีจะยอมรับเอกสารซึ่งออกให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากประเทศท่ีมิได้เป็นภาคี โดยมี
สาระสําคัญทํานองเดียวกับข้อกําหนดในอนุสัญญาฉบับปัจจุบันแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม
อนุสัญญาน้ีก็ได้13  

 
                                                  

13 ตินาศักด์ิ สุขนคร, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 9, น. 37. 
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3.5.7 องค์กรหรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตามอนุสัญญา CITES  
3.5.7.1 คณะเลขาธิการของอนุสัญญา 

 คณะเลขาธิการของอนุสัญญาตามมาตรา 12 ของอนุสัญญา Cites ได้วางหลักการไว้
ดังน้ี 

 1. เมื่ออนุสัญญาฉบับน้ีใช้บังคับแล้ว กรรมการบริหารโครงการสภาพแวดล้อมแห่ง
องค์การสหประชาชาติ จะแต่งต้ังเลขาธิการข้ึนคนหน่ึงภายในขอบเขตและลักษณะที่เลขาธิการ
เห็นสมควร เลขาธิการอาจได้รับ การช่วยเหลือจากองค์การรัฐบาล หรือมิใช่องค์การรัฐบาล องค์การ
สากล หรือองค์การระดับชาติ และคณะกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิทางด้านการคุ้มครองอนุรักษ์ และการ
จัดการเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าได้ 
 2. หน้าที่ของเลขาธิการมีดังน้ี 
 ก. จัดให้มีและจัดบริการในการประชุมประเทศภาคี 
 ข. ปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายตามความในมาตรา 15 และ 16 แห่ง
อนุสัญญาฉบับน้ี 
 ค. ดําเนินการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิชาการ ตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายโดยที่ประชุมของประเทศภาคี เพ่ือช่วยในการปฏิบัติการตามอนุสัญญาฉบับน้ี ทั้งน้ีรวมถึง
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือกําหนดวิธีที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรฐานในการตระเตรียมและส่งตัวอย่างพันธ์ุที่
ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ในการแยกแยะตัวอย่างพันธ์ุ 
 ง. ศึกษารายงานต่าง ๆ ของประเทศภาคี และขอทราบข่าวสารรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองราวที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นจําเป็นสําหรับการดําเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี 
 จ. นําเร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฉบับน้ีขึ้นสู่ความสนใจของ
ประเทศภาคี 
 ฉ. จัดพิมพ์บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1, 2 และ 3 พร้อมข่าวสารรายละเอียดที่จะ
ช่วยวินิจฉัยชนิดต่าง ๆ เก่ียวกับตัวอย่างพืชหรือสัตว์ซึ่งระบุในบัญชีแนบท้ายเหล่าน้ัน และแจกจ่ายแก่
ประเทศภาคี เป็นคร้ังคราว 
 ช. ตระเตรียมรายงานประจําปีเก่ียวกับผลงานและกิจกรรมของอนุสัญญาฉบับ
ปัจจุบัน และรวมถึงรายงานอ่ืน ๆ ตามท่ีที่ประชุมประเทศภาคีขอร้อง 
 ซ. ทําข้อเสนอแนะในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฉบับน้ี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิชาการด้วย 
 ฌ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ๆ ซึ่งประเทศภาคีได้มอบหมายให้กระทํา” 
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3.5.7.2 คณะกรรมาธิการประจํา (Standing Committee)   
 คณะกรรมาธิการประจําซึ่งมีหน้าที่ดังน้ี 

- ให้คํา แนะนํา แก่สํานักเลขาธิการ CITES ในการบริหารงานตาม อนุสัญญาฯ  
- ประสานงานในการจัดประชุมใหญ่ระหว่างสํานักเลขาธิการ CITES และ

ประเทศ เจ้าภาพ 
- เป็นคณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบวาระการประชุมใหญ่ภาคีCITES  
- รับรองงบประมาณประจําปี ของสํานักเลขาธิการ CITES ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ

ตามท่ีสมาชิกขอร้องคณะกรรมาธิการประจําประกอบด้วยบุคคล 9 คน ได้แก่ ผู้แทนจาก 6 ภูมิภาค
หลัก (Six major geographic region) ของ CITES ซึ่งเลือกต้ังโดยสมาชิกในแต่ละภูมิภาค มีวาระ
การปฏิบัติงาน 2 สมัย ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่ แอฟริกา, เอเซีย, อเมริกาใต้, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, 
Oceania รวม 6 คน ประเทศ ผู้สนับสนุน (Depositary Government) 1 คน ได้แก่  สวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งจะเป็นกรรมาธิการถาวร ประเทศเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมาชิก CITES ครั้งที่ผ่านมาแล้วและครั้ง
ต่อไป รวม 2 คน ซึ่งมีวาระ การปฏิบัติงาน 2 สมัยการประชุมใหญ่สามัญ เช่นกัน สําหรับประธาน
และรองประธานกรรมาธิการให้เลือกจาก ผู้แทน 6 ภูมิภาคและผู้แทน 6 ภูมิภาคเท่าน้ัน ที่มีสิทธ์ออก
เสียงถ้าเสียงเท่ากันผู้แทนจากประเทศผู้สนับสนุนจะเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด  
 คณะกรรมาธิการด้านการสัตว์ (Animal Committee) สํานักเลขาธิการ CITES เป็น
กรรมการด้าน วิชาการคอยตรวจตราควบคุมปริมาณการค้าสัตว์ป่า พิจารณาเพ่ิม-ลดบัญชีสัตว์ป่า 
ตรวจสอบสภาวะใกล้จะสูญ พันธ์ุของสัตว์ป่า ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจาก 6 ภูมิภาคหลัก  
 คณะกรรมาธิการด้านพืช (Plant Committee) มีหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมาธิการด้าน
สัตว์แต่เป็นด้าน พืช ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 ภูมิภาคหลักเช่นกัน 
 คณะกรรมาธิการจัดทํา คู่มือจําแนกพันธ์ุ (Identification Manual Committee) มี
หน้าที่จัดทําคู่มือ จําแนกชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าพืชป่า สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศสมาชิก
ใช้เป็นคู่มือในการออก ใบอนุญาต ประกอบด้วยกรรมการอาสาสมัคร  
 คณะกรรมาธิการกําหนดช่ือวิทยาศาสตร์ (Nomenciature Committee) มีหน้าที่
พิจารณาช่ือ วิทยาศาสตร์ของ พืชป่า สัตว์ป่าใน Appendix I-II-III ประกอบด้วยกรรมการอาสาสมัค14 
 

                                                  
14 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://www.fio.co.th/south/law/11/111.pdf.  
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บทท่ี 4 
การดําเนินมาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ

คุ้มครองเสือโคร่งตามพนัธกรณีของอนุสัญญา (CITES) 
 

การดําเนินมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง และควบคุมการค้าเสือโคร่งของ สปป 
ลาว แต่เดิม โดยหลักการแล้วรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องออกมาตรการในการคุ้มครองสัตว์
ป่า ซึ่งกระทรวงที่เก่ียวข้องโดยตรงก็คือ กระทรวงเกษตร และป่าไม้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 ได้มีการ
ออกกฎกระทรวงฉบับเลขที่ 185/CCM ว่าด้วยการสกัดกั้นการค้าขายสัตว์ป่า ซึ่งมีข้อห้ามการนําส่ง
ออกสัตว์ป่า1 ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 ได้ออกกฎกระทรวงฉบับเลขที่ 47/CCM ว่าด้วยการจ่ายภาษีเข้า
รัฐ โดยมีการกําหนดประเภททรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องจ่ายภาษี ซึ่งในน้ันรวมมีสัตว์ป่าประเภท 
ต่าง ๆ จํานวน 67 ชนิด และมีการจัดลําดับทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ต้องจ่ายภาษีอีกด้วย2 และต่อมา
ในปีเดียวกันได้มีกฎกระทรวงฉบับเลขที่ 118/CCM ว่าการคุ้มครองสัตว์นํ้า สัตว์ป่า และการล่าเน้ือ 
และหาปลา โดยกําหนดให้สัตว์ป่าคือทรัพย์สมบัติของประเทศชาติ และมอบหน้าที่ให้กระทรวงเกษตร 
และป่าไม้ เป็นผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครอง และอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าถูกกับ
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้3 โดยมีการอนุญาตให้นําเข้า ส่งออกสัตว์ป่าเฉพาะที่มีใบอนุญาต การ
ห้ามล่าสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดพันธ์ุที่หวงห้าม ยกเว้นในกรณีเพ่ือปกป้องภัยอันตรายต่อชีวิต
เท่าน้ัน และห้ามล่าสัตว์ป่าโดยใช้เคร่ืองมือที่จะทําให้มีการสูญพันธ์ุ เช่น ใช้ระเบิด และสารเคมี4 ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1993 ได้มีมติของคณะรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 164/CCM ได้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และระบุว่าการล่าเน้ือ และการหาปลาในเขตป่าสงวนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 ได้มี

                                                  
1 เข็มทิพ กรมณีวง, “ประวัติ และความเป็นมา และการคุ้มครองสัตว์ป่าใน สปป ลาว,”

(วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สถาบันศึกษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา, 2008), น. 8.  
2 สีตาเฮ่ง ราชพน, “แผนดําเนินงานอนุรักษ์เสือโคร่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ปี พ.ศ. 2553 – 2563,” กรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว, 
น. 43. 

3 เข็มทิพ กรมณีวง, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 1, น. 9. มาตรา 1 สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่
ตามธรรมชาติ ของ สปป ลาว ล้วนแต่เป็นทรัพย์สมบัติของทุก ๆ คนภายในประเทศ รัฐบาลให้ทุก ๆ 
คนมีหน้าที่ปกปักรักษา และขยายพันธ์ุ  

4 กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์นํ้า สัตว์ป่า และการล่าเน้ือ และหาปลา ฉบับเลขที่ 
118/CCM วันที่ 5 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1989 มาตรา 40  
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กฎกระทรวงเกษตร และป่าไม้ ฉบับเลขที่ 1074/กป ลงวันที่ 11 กันยายน ปี ค.ศ. 1996 ก็มี
กฎกระทรวงว่าด้วยห้ามค้าขายสัตว์ป่า ซึ่งได้กําหนดการห้ามล่าชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่หวงห้ามเช่น ช้าง 
วัวป่า เสาลา และชนิดอ่ืน ๆ ห้ามการล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธ์ุ ห้ามการล่าสัตว์ด้วยวิธีทําให้สัตว์ป่าสูญ
พันธ์ุหรือใช้อาวุธในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่อนุรักษ์ และตัวเมือง ยุติการค้าสัตว์ป่า ยกเว้นกรณีเพ่ือ
การค้นคว้า ยุติการส่งออกสัตว์ป่าเพ่ือเป็นอาหาร5 ในปี ค.ศ. 2007 สปป ลาว ได้มีการตรากฎหมาย 
ว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าข้ึนมาในวันที่ 24 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 ได้กําหนดไว้ 74 มาตรา ซึ่ง
กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า โดยได้มีการปรับปรุงบัญชีชนิดพันธ์ุที่หวงห้าม และบัญชีชนิดสัตว์
ป่าที่คุ้มครองขึ้นมาใหม่ จึงทําให้เสือโคร่ง และจําพวกสัตว์ป่าชนิดที่เป็นเย่ือที่มีขนาดใหญ่ถูกจัดเข้าใน
บัญชี ประเภทสัตว์ป่าที่หวงห้าม หรือชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าสงวน บัญชีที่ 1 ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สามารถล่าได้
ทุกแห่งหนของประเทศ6 และต่อมายังได้มีมติของคณะรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 25/นย ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ. 2007 โดยกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างน้อย 15 คน ประจําการอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติในแต่
ระแห่งเพ่ือยับย้ังไม่ให้มีการล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ในบัญชีที่ 1  

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีก็คือ กฎกระทรวงเกษตร และป่าไม้ ที่แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวล
ของรัฐบาลลาวต่อกับปัญหาการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่า 
เน่ืองจากว่าสัตว์ป่าในบัญชีที่ 1 นับวันย่ิงลดจํานวนลง ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุได้ในอนาคต 
อย่างไรก็ตามส่ิงที่กล่าวมาน้ีรัฐบาลลาวยังได้มีการร่วมมือกับสากลเกี่ยวกับเรื่องน้ีด้วยเช่น มีข้อสัญญา 
และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในระดับสากล International Commitments and Obligations ในปี 
ค.ศ. 1996 โดยท่ีเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอนุสัญญาดังกล่าวได้
เรียกร้องประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสร้างแผนปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และต่อมาได้มีข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ในการปกปักษ์
รักษาสภาพแวดล้อม และสุดท้ายที่ตรงประเด็นที่สุดก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าขายชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า 
และพืช ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธ์ุในปี ค.ศ. 2004 เพ่ือคุ้มครองจัดสรร และควบคุมการค้าขายชนิดพันธ์ุ
สัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่จัดในบัญชีที่ 1 ที่ห้ามค้าขายในระดับสากล7 
 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีคือ การดําเนินมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเสือโคร่ง ของ
ลาวโดยสอดคล่องกับอนุสัญญา CITES ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
จะสูญพันธ์ุ  

 
                                                  

5 กฎกระทรวง ฉบับเลขที่ 107/กป วันที่ 11 กันยายน 1996 มาตรา 17 
6 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 45. 
7 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 49. 
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4.1  สถานะของประเทศลาวในการเข้าเปน็ภาคีตามอนสุัญญา CITES  

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาก่อนที่ประเทศลาวจะเข้าร่วมในอนุสัญญา CITES รัฐบาลลาวได้ออก
กฎระเบียบ ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ไม่ใช้กฎหมายออกมาเพ่ือห้ามมิให้ มีการล่าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าอย่างเสรี
โดยเฉพาะสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ซึ่งในเวลาน้ันยังมิได้แยกประเภทสัตว์ป่าไว้ใน
รายละเอียดว่าสัตว์ประเภทใดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุหรือไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ แต่ก็ห้ามไม่ให้ล่าสัตว์
ใหญ่เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิงป่า และอื่น ๆ เน่ืองจากสัตว์ที่กล่าวมาเร่ิมมีน้อย และหาอยากในผืน
ป่าของประเทศลาว8 ด้วยเหตุผลน้ีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงได้เข้าร่วม
อนุสัญญา CITES โดยเป็นสมาชิกภาคีในอันดับที่ 164 ซึ่งได้ลงนามในวันที 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2004 
และมอบสัตยาบัน ต่ออนุสัญญา CITES ในวันที่ 30 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันที 30 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 20049 

เมื่อประเทศลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว สําหรับเร่ืองการ
คุ้มครองสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าถือว่าเป็นสิ่งหน่ึงที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการปกปักษ์
รักษา และอนุรักษ์ไว้โดยมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง สปป ลาวไว้ชัดเจนว่า “ทุกองค์กร หรือ
พลเมืองทุกคน ต้องปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หน้าดิน พ้ืนดิน 
ป่าไม้ สัตว์ แหล่งนํ้า และอากาศ10” และก็ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าขึ้นมาเพ่ือ
ปรับใช้ควบคู่กับอนุสัญญา CITES โดยกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าได้ประกาศใช้ในฉบับเลขที่      
07/สภช นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 ซึ่งร่วมมีทั้งหมดจํานวน 74 มาตรา 
โดยมาตราท่ีบัญญัติออกมาได้มีเน้ือหาที่สอดคล่องกับอนุสัญญา CITES อยู่เช่น มาตรา 40 ว่าด้วย
การค้าขายสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า และมาตรา 42 ว่าด้วยการนําเข้า การส่งออก การส่งกลับคืน และการ
นําผ่าน ส่วนมาตราอ่ืน ๆ น้ันถึงแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับ CITES โดยตรง แต่ก็สอดคล้องกลับ CITES
ทางอ้อมเน่ืองจากว่าเป็นมาตรการที่กําหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์ป่าเหมือนกัน เน่ืองจาก
รัฐบาลลาวได้นําเอากฎหมายน้ีเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนไม่ให้มีการล่าสัตว์
ได้อย่างเสรี  

 

                                                  
8 เข็มทิพ กรมณีวง, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 1, น. 10. 
9 สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558, จาก

http://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php. 
10 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลขที่ 32/สปป ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2003 มาตรา 19  



44 
 
4.2  มาตรการทางกฎหมายของ สปป ลาว ในการคุ้มครองเสือโคร่ง 

 
หลังจากที่ สปป ลาว ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีของอนุสัญญา CITES ก็ได้เดินหน้าปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาดังกล่าว ที่แสดงออกอย่างเป็นรูปประธรรมก็คือ ได้ตรากฎหมายขึ้นมาหน่ึงฉบับเพ่ือ
ปรับใช้ควบคู่กันคือ กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าโดยประกาศใช้ในวันที่ 24 ธันวาคม ปี ค.ศ.  
200711 กฎหมายฉบับน้ีตราข้ึนมามีทั้งหมด 74 มาตรา เพ่ือคุ้มครอง และควบคุมการค้าสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่าโดยรวมทั้งเสือโคร่งด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดมาตรการ หลักการในการ
คุ้มครองดูแล สัตว์นํ้าและสัตว์ป่า โดยได้แบ่งบัญชีสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าไว้ สามบัญชีด้วยกันก็คือ บัญชีที่ 
1 หมายถึงสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าสงวน บัญชีที่ 2 หมายถึงชนิดคุ้มครอง และบัญชีที่สามชนิดทั่วไป12 ซึ่ง
ผู้ศึกษาจะไม่ได้กล่าวทั้งหมดคือจะกล่าวเฉพาะบัญชีที่ 1 เน่ืองจากว่าเสือโคร่งน้ันกําหนดไว้ในบัญชีที่ 
1 โดยที่มีเน้ือหาบัญญัติไว้ว่า “บัญชีที่ 1 เป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์หวงห้าม ซึ่งน้ันก็คือ ชนิด
พันธ์ุที่หายากใกล้สูญพันธ์ุ มีคุณค่า และมีความสําคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ประโยชน์ชนิดพันธ์ุเหล่าน้ี จะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลเท่าน้ัน13” ในบัญชีดังกล่าวน้ีเสือโคร่งถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 10 ของจํานวนสัตว์ป่าที่
ใกล้จะสูญพันธ์ุ14 ดังน้ันจําเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ดูแล และควบคุมตามระเบียบกฎหมาย
อย่างเข้มงวด และเพ่ือให้สอดคล่องกับอนุสัญญาCITES และเพ่ือแสดงเจตจํานงให้เห็นว่ากฎหมายที่มี
อยู่น้ันได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังน้ัน จึงได้วางมาตรการในการคุ้มครองเสือโคร่งดังน้ี  
                                                  

11 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 

12 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขท่ี 07/สภช นครหลวงวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 

มาตรา 10  ประเภท สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า   
 สัตว์นํ้า และสตัว์ป่า ใน สปป ลาว ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งนํ้า และแมลงทุกชนิด สตัว์นํ้า และ สัตว์ป่า ดังกล่าวแบ่ง ออกเป็น 3 
ประเภทดังน้ี  

- สัตว์นํ้า และสตัว์ป่า ประเภทหวงห้าม 
- สัตว์นํ้า และสตัว์ป่าประเภทคุ้มครอง 
- สัตว์นํ้า และสตัว์ป่าประเภทท่ัวไป 
13 เพ่ิงอ้าง,  มาตรา 11 สัตว์นํ้าและสัตว์ป่า ประเภทหวงห้าม 
14 กฎกระทรวง ฉบับเลขที่ 107/กป วันที่ 11 กันยายน 1996 มาตรา 17 
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- ห้ามล่าเสือโคร่ง 
- ห้ามทารุนเสือโคร่ง 
- ห้ามค้าขายเสือโคร่ง 
- ห้ามบุกรุกเขตอนุรักษ์และที่อยู่ของเสือโคร่ง 
- ห้ามครอบครองเสือโคร่ง  

 
4.2.1 ห้ามล่าเสือโคร่ง 
ก่อนอ่ืนเรามาทําความรู้จักเก่ียวกับนิยามของการล่าตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์

ป่าของลาวกันก่อนคําว่า “ล่า” หมายถึงการหา การจับ ยิง ฆ่า ดัก ไล่ต้อน หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสัตว์ป่า15 

และนอกจากน้ัน กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าได้กําหนดไว้ในมาตรา 24 ซึ่งระบุว่า 
ห้ามมิให้ล่าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าประเภทหวงห้าม ตามที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 และเสือโคร่งก็คือหน่ึงใน
จํานวนน้ัน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายลาวก็ยังไม่มีบทบัญญัติใดออกมาห้ามไม่ให้ล่าเสือโคร่งโดย
เด็ดขาด จากประเด็นดังกล่าวน้ีจึงทําให้กฎหมายลาวยังเปิดช่องให้มีการล่าอยู่ แต่การล่าน้ันเกิดข้ึนใน
กรณีที่จําเป็น และล่าเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการขยายพันธ์ุ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และ
ถ้าหากสัตว์ดังกล่าวก่อความเสียหายอย่างมากมายต่อทรัพย์สินของบุคคล และการจัดต้ังต้องได้
รายงานต่อองค์การปกครองเมืองทราบ   

เห็นได้ว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวน้ีห้ามมิให้ล่าเสือโคร่งเว้นแต่เป็นการกระทําเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งเป็นการกระทําโดยทางราชการเพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าสํารวจเพ่ืองานวิจัยต่าง ๆ ทาง
วิชาการ และการขยายพันธ์ุ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ในกรณีถ้าหากสัตว์น้ันหรือเสือโคร่งได้
สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อทรัพย์สินของบุคคลจะต้องรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณา และในกรณีซึ่งเสือโคร่งน้ันกําลังก่อความวุ่นวายอาละวาด หรือทําอันตรายต่อชีวิตของ
บุคคล ก็สามารถทําการแก้ไขอย่างทันการแล้วจึงทําการรายงานต่อเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยตรง16 อย่างไรก็ตามคําว่า “แก้ไขอย่างทันการ” ในคําศัพท์ที่ผ่านมานั้น ผู้ศึกษา
                                                  

15 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 3 ข้อที่ 27 “การล่าสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า หมายถึง การหา จับ ยิง ฆ่า 
ดัก ไล่ต้อน หรือวิธีการอ่ืน ๆ” 

16 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 24 “การล่าสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าประเภทหวงห้าม ที่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีที่ 1 คือไม่อนุญาตให้หา หรือล่าโดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็น เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และ 
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มองว่าอาจจะหมายถึงการฆ่าเสือโคร่งตัวดังกล่าว เน่ืองจากว่าถ้าหากเสือโคร่งหากทําร้ายบุคคลหรือ
เสือกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแล้ว ก็สามารถฆ่าเสือโคร่งได้ ซึ่งเน้ือหาของมาตรา 24 ข้อ 1 มี
ความหมายเป็นแบบน้ี โดยมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาในประเทศลาวโดยประชาชนมีความ
โกรธแค้นที่เสือโคร่งไปกินสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเช่น “การฆ่าเสือโคร่งเพ่ือแก้แค้นเน่ืองจากว่าเสือโคร่ง
ไปกินสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ของประชาชน ในต้นเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 1996 มีการฆ่าเสือโคร่ง 1 ตัว
อยู่ในเขตเมืองภูคูณ เขตแดนระหว่างแขวงหลวงพระบาง กับแขวงเวียงจันทร์ และฆ่าเสือโคร่งอีก 1 
ตัวในต้นเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 1997 ในเขตป่าสงวนแห่งซาติ นํ้าแอดภูเลยโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองเวียงทอง17” 

ในส่วนของความรับผิดชอบ หรือความผิดที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิด หรือการละเมิด
กฎหมายน้ัน ในกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาว หรือกฎหมายอาญาของลาวก็ได้กําหนด
ไว้ชัดว่า ผู้กระทําความผิดหรือผู้ที่ฝ่าฝืนทําการล่าเสือโคร่งต้องถูกลงโทษตัดอิสรภาพ หรือ 

จําคุกแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี18 และโทษปรับมูลค่าเกินกว่า 200,000 กีบ19 ถ้าคิดเป็นเงินไทย
แล้วจํานวนเงิน 200.000 กีบ เท่ากับ 800 บาท20  

 
 

                                                                                                                                               
การขยายพันธ์ุ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ถ้าหากสัตว์ก่อความเสียหายอย่างมหาศาลต่อ
ทรัพย์สินของบุคคล และการจัดต้ัง ต้องรายงานต่อองค์การปกครองเมือง เพ่ือพิจารณาแก้ไข สําหรับ
สัตว์ที่กําลังทํารายอาละวาดคน หรือเป็นภัยอันตรายต่อชีวิด ของคน ต้องแก้ไขอย่างทันการ จากน้ัน
จึงรายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

17 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรคที่ 2, น. 40. 
18 กฎหมายอาญา ฉบับปรับปรุง เลขท่ี 12/สภช นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 9 

พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2005  
มาตรา 141 การล่าเน้ือโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
บุคคลผู้ใดหากล่าเน้ือโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการล่าเน้ือเช่น ล่าสัตว์ที่

หวงห้าม ล่าสัตว์ในระดู หรือในเขตที่หวงห้ามโดยเครื่องมือที่หวงห้าม และอ่ืน ๆ จะถูกลงโทษตัด
อิสรภาพแต่สามเดือนถึงสองปี และจะถูกปรับตามระเบียบของการล่าเน้ือ  

19 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และ สัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 70 มาตรการปรับ   

20 อัตราแลกเปลีย่นคร้ังวันที่ 3 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 
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4.2.2 ห้ามทารุนเสือโคร่ง 
ดังที่ทราบกันแล้วว่าการทรมานสัตว์ หรือการทารุนสัตว์ไม่ว่าสัตว์น้ันจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือ

สัตว์ป่าก็ตาม จะถือได้ว่าเป็นการกระทําผิดรวมทั้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วย สําหรับเรื่องน้ีกฎหมายว่า
ด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาวได้มีการให้นิยามเอาไว้ว่า “การทรมานสัตว์ หรือการทารุนสัตว์” 
หมายถึง การใช้แรงงานสัตว์ เกินขอบเขต ขาดความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดู และรักษาสุขภาพของ
สัตว์ การให้อาหารไม่เพียงพอ การทําร้ายสัตว์ และอ่ืน ๆ21 โดยกฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดข้อห้าม
เอาไว้เพ่ิมอีกในมาตรา 52 ข้อ 2 ที่บัญญัติว่า “ห้ามทรมานสัตว์ทุกรูปแบบ” ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมาย
ลาวน้ันได้มีการกําหนดในเรื่องน้ีไว้ในกฎหมายที่ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ตามสําหรับสัตว์ป่าที่ผู้ศึกษา
กําลังศึกษาอยู่น้ี อาจจะไม่สอดคล้องกับการกระทําของบุคคลท่ัวไปได้ เน่ืองจากว่าเป็นสัตว์ในบัญชีที่ 
1 ที่ยากแก่การที่จะเป็นไปได้ว่าบุคคลทั่วไปจะนําสัตว์ดังกล่าวมา แล้วนํามาทรมาน หรือทารุน ซึ่งผู้
ศึกษามองว่าในกรณีดังกล่าวน้ีอาจจะเป็นการกําหนดข้อห้ามไว้ ต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ
เช่น เจ้าของสวนสัตว์ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากว่ามาตราดังกล่าวน้ีอาจจะตรงกับกิจการใน
ลักษณะน้ีมากที่สุด  

ดังน้ัน ถ้าหากบุคคล หรือเจ้าของกิจการหากมีพฤติกรรม ที่ถือว่าเป็นความผิด หรือมีการ
ละเมิดกฎหมายแล้ว ก็จะทําให้มีปัญหาในข้อกฎหมายได้เช่น จะมีการศึกษาอบรม การลงวินัย การ
ปรับ หรือการลงโทษตามกฎหมายโดยแล้วแต่ระดับกรณีหนักเบา ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่ามาตรา 67 ว่าด้วยมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมาย และนอกจากนั้นถ้าหากว่า 
เจ้าของสวนสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวหากละเมิด หรือกระทําผิดก็อาจจะมีการ ระงับช่ัวคราว 
หรือถอนใบอนุญาตดําเนินกิจการได้22 

 
4.2.3 ห้ามค้าขายเสือโคร่ง 
ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วในบทที่ 2 เสือโคร่งเป็นสัตว์อีกชนิดหน่ึงในบัญชีที่ 1 ที่มีมูลค่าสูง 

ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนลาวจํานวนหนึ่งที่อยู่ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอ-ภูเลย ซึ่งเป็นป่า
สงวนแห่งชาติในลาวเพียงแห่งเดียวจากการลงสํารวจพ้ืนที่ ที่เช่ือว่ามีเสือโคร่งอาศัยอยู่จริง ดังน้ันจึง
ทําให้ประชาชนในบริเวณน้ีมีการลักลอบฆ่าเสือโคร่ง และนําเอาไปขายเพราะมีราคาแพง โดยมีการรับ
ซื้อในตลาดมืดในท้องถ่ินใกล้กับป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอดภูเลยในปี ค.ศ. 2004 มีราคาสูงถึง 11,528 
                                                  

21 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 3 ข้อ 28 

22 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 72 มาตรการโทษเพ่ิม    
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ดอลลาร์สหรัฐต่อเสือโคร่ง 1 ตัว23 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนี้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของลาวที่เกี่ยวกับการ
ห้ามค้าขายสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุก็ตาม แต่ก็ยังมีการลักลอบล่าสัตว์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเหตุผลที่ทําให้
ประชาชนลาวยังไม่มีการหยุดล่าสัตว์น้ันอาจมาจากเหตุผลที่ว่า กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่ามี
การกําหนดมาตรการทางแพ่งน้อยเกินไป เน่ืองจากว่าหากมีการละเมิดกฎหมายแล้วจะมีการปรับ
เพียง 200,000 กีบ หรือเท่ากับประมาณ 35 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 70 และ
ถึงแม้ว่ามาตราดังกล่าวจะกําหนดว่าถ้าหากมูลค่าความเสียหายเกิน 200,000 กีบแล้วก็จะมีการปรับ
เท่าตัวของมูลค่าสัตว์ตัวน้ัน ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นน้ียังเป็นปัญหาในการ
ตีความอยู่ ด้วยคําว่าปรับเท่าตัวน้ันคิดจากหลักอะไรเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งในเรื่องน้ีกฎหมายลาวมาตรา 70 
ยังกําหนดเอาไว้ไม่ชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาในการตีความได้  

และนอกจากน้ันสําหรับการค้าเสือโคร่ง ตามบัญชีที่ 1 กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า
ของลาวไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาด หมายความว่ายังสามารถค้าขายได้ เมื่อพิจารณาตามมาตรา 40 วรรค 
2 อาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติได้เน่ืองจากกฎหมายยังกําหนดไม่ชัดเจน โดยมีเน้ือหาบัญญัติว่า “สัตว์
นํ้า และสัตว์ป่า ประเภทหวงห้าม สามารถขายได้เริ่มจากสายพันธ์ุที่ 2 และรุ่นต่อไป ส่วนพ่อพันธ์ุ แม่
พันธ์ุ และสายพันธ์ุ รุ่นที 1 ไม่อนุญาตให้ค้าขาย ให้รักษาไว้เพ่ือเป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ หรือปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ” จากเน้ือหาที่บัญญัติไว้น้ีอาจจะมีปัญหาในการลดจํานวนประชาการของเสือโคร่งใน
ธรรมชาติได้ เน่ืองจากมีการอนุญาตให้เลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ุได้ อาจจะทําให้ประชาชน หรือเจ้าของ
กิจการน้ันมีการไปล่าเสือโคร่งตามธรรมชาติเพ่ือนํามาเลี้ยง และอีกอย่างกฎหมายยังเปิดช่องว่างให้มี
การขายเสือโคร่งได้ในสายพันธ์ุรุ่นที่ 2 แต่ประเด็นคือ อาจจะเปิดช่องว่างให้มีการล่าสัตว์ในธรรมชาติ
มาขาย และอ้างว่าเสือโคร่งตัวน้ันได้มาจากการเพาะพันธ์ุก็เป็นได้  ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาน้ีอาจจะเป็น
ปัญหาในข้อกฎหมายก็ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการนํามาเลี้ยงแล้วพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุน้ันจะถูกส่งกลับคืนสู่
ธรรมชาติ เมื่อรัฐบาลมีกฎหมายให้สามารถเลี้ยงได้ตามมาตรา 36, 37 และ 38 อาจจะเกิดปัญหาคือ
ปล่อยเข้าป่าไปแล้ว ก็จะมีคนนําไปล่ามาเลี้ยงอีกเหมือนเดิม เน่ืองจากว่าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เสือโคร่งตัวไหนที่เคยนํามาเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุมาแล้ว ซึ่งในเร่ืองน้ีกฎหมายลาวยังเขียนเอาไว้ไม่
ชัดเจน ดังน้ันควรจะมีการเสนอแนวทางในส่วนน้ีเพ่ือรักษาจํานวนเสือโคร่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ให้
ลดจํานวนลง  

 
4.2.4 ห้ามบุกรุกเขตอนุรักษ์และที่อยู่ของเสือโคร่ง 
จากท่ีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ความเจริญก้าวหน้าของสังคม น้ันมาพร้อมกับการทําลาย

ธรรมชาติ เน่ืองการได้มีการสร้างที่อยู่อาศัย สร้างเส้นทางคมนาคม และนอกจากน้ันยังมีการทําลาย
                                                  

23 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 39.  
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เน้ือที่ป่าเพ่ือทําการเกษตรเช่น การปลูกข้าว ปลูกสาลี และปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นปลูกอ้อย ปลูกต้น
ยางพารา และอ่ืน ๆ สิ่งดังกล่าวน้ันทําให้จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งลดจํานวน
ลง ต่อกับสิ่งดังกล่าวน้ีรัฐบาลได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือมิให้ป่าไม้ถูกทําลาย เช่น กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน กฎหมายว่าด้วยเกษตร และการปลูกฝัง และกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่า  

สําหรับการห้ามบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าสงวนน้ัน ตามกฎหมายแห่ง สปป ลาว มาตรา 
52 ได้กําหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด องค์กร และหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ใน 
สปป ลาว ทําการบุกรุกทําลายเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ ป่าสงวน ถิ่นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์
นํ้า และสัตว์ป่า โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ด้วยการบุกเบิก ต้ังถิ่นที่อยู่อาศัย แผ้วถางป่าไม้ เผา
ป่า ตัดไม้ ใช้ยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าหญ้า เกินกําหนด และการกระทําต่าง ๆ ที่ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย”  

การห้ามบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าน้ันจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าแห่ง สปป ลาว โดยหลักกฎหมายฉบับน้ีน้ันกําหนดมิให้ผู้ใดบุกรุกทําลาย
เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าหรือเสือโคร่ง เห็นได้ว่าห้ามกระทําการต่าง ๆ เก่ียวกับการทําลายเขตที่อยู่
อาศัย เขตอนุรักษ์พันธ์ุของสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน รวมท้ังสัตว์ป่าคุ้มครองกฎหมาย
ได้คุ้มครองไว้ ตามมาตรา 3 แห่งกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ของ สปป ลาว ข้อ 13 โดยคําว่า 
“ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า” ได้กําหนดนิยามไว้ “หมายถึงพ้ืนที่ดํารงชีวิต ขยายพันธ์ุตามธรรมชาติเช่น 
ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ถ้ํา แม่นํ้าลําธารต่าง ๆ หรือที่ดินบริเวณแห่ลงนํ้า” และ ข้อ 16 คําว่า “เขตอรักษ์พันธ์ุ
สัตว์ป่า” โดยนิยามไว้ “หมายถึงพ้ืนที่ป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ และแหล่งนํ้าซึ่งได้กําหนดให้เป็นถ่ินที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าทุกชนิดพันธ์ุตามระเบียบการ” สําหรับความรับผิดน้ัน ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 4.2.1 ข้างบนน้ี  

 
4.2.5 ห้ามครอบครองเสือโคร่ง 
เสือโคร่งเป็นสัตว์ป่า หรืออาจจะเป็นสัตว์ที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ุก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็

ตามน้ีไม่ใช่ประเด็นว่าเสือโคร่งดังกล่าวจะได้มาจากป่า หรือได้มาจากการเพาะพันธ์ุ แต่เสือโคร่งใน
สองกรณีน้ีล้วนแต่ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 1 คือมีการห้ามคอบคลอง  นอกจากตัวเสือโคร่งที่ยังมีชีวิตที่มี
การควบคุม และคุ้มครองแล้ว ตามหลักกฎหมายฉบับดังกล่าวน้ียังขยายการคุ้มครองไปถึง ช้ินส่วน 
รวมไปถึงอวัยวะต่าง ๆ ของเสือโคร่งด้วย ซึ่งมาตรา 3 ในกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าได้ให้
นิยามคําว่า “สิ้นส่วนของสัตว์ป่า” หมายถึงส่วนใดส่วนหน่ึงของสัตว์ป่า เช่น หัว ขา ตีน หนัง เน้ือ 
เลือด เขา นอ งา ฟัน กระดูก นํ้ามัน เกล็ด กระดอง ขน เล็บ หาง และอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ป่า
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เหล่าน้ัน24 แต่จะพบว่าในกฎหมายฉบับน้ีการคุ้มครองนั้นไม่ได้รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก ช้ินส่วน 
และอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ป่าหรือเสือโคร่งมีไว้ในครอบครอง ซึ่งก็หมายความว่าอาจสามารถมีไว้ใน
ครอบครองได้โดยที่ไม่มีความผิด 

ซึ่งในเรื่องน้ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาคือว่า เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายดังน้ัน
การจะครอบครองนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้สําหรับคนท่ัว ๆ ไปเน่ืองจากว่าคนทั่ว ๆ ไปน้ันถ้ามีการ
ครอบครองอาจจะทําให้เสือที่ตนครอบครองน้ันไปทําลาย หรือสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินหรือ
ทําร้ายบุคคลอ่ืน เพราะฉะนั้น แล้วการคอบครองจึงเป็นตกเป็นของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเช่น 
สวนสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ เป็นต้น แต่สําหรับการได้รับสิทธิในการคอบครองน้ันมันก็มีที่ไป
ที่มาทางข้อกฎหมายเหมือนกัน สําหรับกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าน้ัน ได้มีการบัญญัติไว้
ค่อนข้างชัดเจน ไว้ในมาตรา 52 ซึ่งมาตรานี้ระบุไว้เกี่ยวกับข้อห้ามมากกว่า แต่ก็ยังมีการเปิดช่องไว้ให้
มีการครอบครองอยู่เช่นกัน ดังจะเห็นจากตัวบทที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด องค์การต่าง ๆ นําเอา
สัตว์ป่าสงวน ซึ่งก็คือเสือโคร่ง ที่ยังมีชีวิต ช้ินส่วน และอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ป่าสงวนออกจากท่ีอยู่
อาศัยมาไว้ในครอบครองที่ไม่ได้รับอนุญาต” แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่าจะกําหนดข้อห้ามออกมาที่เห็นว่าดีแล้วในระดับหน่ึงก็ตาม แต่ถ้าว่ามาตราดังกล่าวยังไม่ได้ระบุ
เอาไว้ครอบคลุมเก่ียวกับการครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่งด้วย ซึ่งผู้ศึกษามองว่าอาจจะเกิด
ปัญหาในข้อกฎหมายก็เป็นได้ ในเรื่องน้ีกฎหมายลาวยังไม่ได้กําหนดเรื่องข้อห้ามในการครอบครอง
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่ง  

สําหรับการครอบครองน้ียังรวมไปถึงการครอบครองเสือโคร่งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ซึ่งจะพบได้
จากการครอบครองในรูปแบบของสวนสัตว์ และการเลี้ยงเสือโคร่งในฟาร์มด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวน้ีจะ
คอบครองได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่าน้ัน โดยจะเห็นเป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างน้ันคือมีการ
ครอบครองเสือโคร่งโดยการเลี้ยงเสือโคร่งในฟาร์ม เน่ืองจากได้นําเข้าเสือโคร่งจํานวน 48 ตัวจาก
ประเทศไต้หวันในปี ค.ศ. 2002 มาเลี้ยงไว้เพ่ือทําการค้า ซึ่งปัจจุบันมีเสือโคร่งเพ่ิมข้ึนจํานวน 254 
ตัว25  

 
                                                  

24 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 
 มาตรา 3 ข้อ 11 ช้ินส่วนของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า หมายถึง ช้ินส่วนใดส่วนหน่ึงของสัตว์นํ้า 
และสัตว์ป่า เช่น หัว ขา ตีน หนัง เน้ือ เลือด เขา งา ฟัน กระดูก บี นํ้ามัน ไขมัน เกล็ด กระดอง ขน 
เล็บ หาง และอวัยวะอ่ืน ๆ 

25 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 39. 



51 
 
4.3 มาตรการควบคุมเสือโคร่งตามพนัธกรณีแห่งอนสุัญญา 

 
มาตรการคุ้มครอง และควบคุมเสือโคร่งตามพันธกรณีของอนุสัญญา CITES รัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าขึ้นมาเพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว โดยพันธกรณีแห่งอนุสัญญา CITES ได้วางหลักการเกี่ยวกับการ
นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่าน ส่งกลับ และการต้ังด่านตรวจสัตว์ป่าเอาไว้ สําหรับกฎหมายลาวแล้วมีเพียง
บางส่วนที่กําหนดไว้ในข้อกฎหมาย เช่น การนําเข้า การส่งออก การส่งกลับ และการนําผ่านตามที่ได้
ระบุไว้ในมาตรา 3 ข้อ 20, 21, 22 และ 23 ส่วนเร่ืองการต้ังด่านตรวจสัตว์น้ันจะเป็นการทํางาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร 
และป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ศุนลากร จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความ
พยายามที่จะทําให้เสือโคร่งได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งเร่ืองน้ีผู้
ศึกษาจะนําเสนอแต่ละประเด็นที่สอดคล่องกับ CITES ดังน้ี 

 
4.3.1 การนําเข้า  
ตามมาตรา 3 ข้อ 20 ได้ให้นิยายของคําว่า “การนําเข้า” หมายถึงการนําเอาสัตว์นํ้า และ

สัตว์ป่า หรือช้ินส่วนของสัตว์น้ํา และสัตว์ป่าเข้ามา ภายใน สปป ลาว ตามระเบียบการ และ
นอกจากน้ันยังมีมาตรา 42 ยังได้บัญญัติออกมาทําหน้าที่ควบคู่กันกับมาตรา 3 ข้อ 20 โดยที่มีการ
ระบุเน้ือหาเอาไว้ว่า “การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าต้องมีใบอนุญาตส่งออกจากองค์การที่เก่ียวข้อง
ของประเทศต้นทาง เอกสารรับรองถึงถ่ินกําเนิด ใบรับรองสุขภาพของสัตว์ สัญญาระหว่างผู้นําเข้า 
และผู้ส่งออก รายการบัญชีประเภทสัตว์ และจํานวนที่จะนําเข้า ใบอนุญาตนําเข้าของกระทรวงเกษตร
และป่าไม้”  

 
4.3.2 การส่งออก 
ตามมาตรา 3 ข้อ 21 ได้ให้นิยามคําว่า “การส่งออก” หมายถึง การส่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 

หรือช้ินส่วนของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ทุกชนิดออกจาก สปป ลาว ตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งระเบียบ
หลักการของการนําสัตว์ดังกล่าวออกจากประเทศลาวนั้นได้มีกฎหมายระบุไว้ดังน้ี การส่งออกสัตว์
จะต้องมีเอกสารรับรองเก่ียวกับการขยายพันธ์ุ หรือการเลี้ยง ใบรับรองยืนยันถ่ินกําเนิด ใบรับรอง
สุขภาพ ข้อสัญญาระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุ และจํานวนสัตว์ที่จะส่งออก 
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และใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร และป่าไม้ รวมท้ังใบอนุญาตนําเข้า จากองค์การ
ที่เก่ียวข้องของประเทศคู่การค้าที่จะนําสัตว์เข้าไป26 

 
4.3.3 การนําผ่าน 
ตามมาตรา 3 ข้อ 23 ได้ให้นิยามคําว่า “การนําผ่าน” หมายถึง การนําเอาสัตว์นํ้า และสัตว์

ป่าหรือช้ินส่วนของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าทุกชนิดผ่าน สปป ลาว ไปยังประเทศอ่ืนตามระเบียบกฎหมาย 
ซึ่งระเบียบของการนําผ่านประเทศลาวนั้นกฎหมายภายในของลาวได้มีข้อกําหนดไว้ว่า  

การนําผ่านแดนจะต้องแจ้งเอกสาร เช่น ใบอนุญาตส่งออก และนําเข้าจากองค์การท่ี
เก่ียวข้องจากประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง จะต้องมีใบรับรองถิ่นกําเนิด ใบรับรองสุขภาพ 
บัญชีรายช่ือของชนิดพันธ์ุ และจํานวนสัตว์ที่จะนําผ่าน การนําผ่านน้ันจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด 

 
4.3.4 การส่งกลับ 
ตามมาตรา 3 ข้อ 22 ได้ให้นิยามคําว่า “การส่งกลับ” หมายถึง การส่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 

หรือช้ินส่วนของสัตว์ทุกชนิดที่นําเข้ามาในเมื่อก่อนส่งกลับออกจาก สปป ลาว ตามระเบียบกฎหมาย 
ซึ่งมีหลักการในการปฏิบัติดังน้ี การส่งกลับ นอกจากเอกสารที่จะต้องได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการนําเข้า
ด่ังที่กล่าวมาน้ัน ยังจะต้องมีใบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของทะเบียนสัตว์ ใบรับรองเก่ียวกับการ
ขยายพันธ์ุหรือเลี้ยง ใบรับรองสุขภาพ  บัญชีรายช่ือของชนิดพันธ์ุ และจํานวนสัตว์ ที่จะส่งออก 
ใบอนุญาตส่งกลับจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร และป่าไม้ ใบอนุญาตนําเข้ากลับมาจากองค์การท่ี
เก่ียวข้องของประเทศท่ีส่งออก และการนําเข้า ส่งออก ส่งกลับ และนําผ่านน้ันจะต้องจ่ายค่าผ่านตาม
ระเบียบการ 

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าจะกําหนดนิยามไว้ค่อนข้าง
ชัดเจนเก่ียวกับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และการส่งกลับ จะมีนิยามในมาตรา 3 ข้อ 20, 21, 
22 และข้อ 23 ก็ตามในข้อที่ผู้ศึกษาได้นําเสนอไปในข้อ 4.3.1 ข้อ 4.3.2 ข้อ 4.3.3 และข้อ 4.3.4 ซึ่ง
เน้ือหาโดยรวมกล่าวถึงการนําเข้า การส่งออก หรือการนําผ่าน และการส่งกลับ เกี่ยวกับสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่า หรือซาก ช้ินส่วนทุกชนิดที่นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือส่งกลับที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ในเรื่องน้ีเองผู้ศึกษามองว่ามาตราดังกล่าวน้ียังมีปัญหาอยู่เน่ืองจากว่ายังไม่ได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากสัตว์ ถ้าหากมาเปรียบเทียบดูในกรณีที่มีการนําเอา ซาก ช้ินส่วนของเสือโคร่งนําเข้า ส่งออกหรือ
                                                  

26 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 มาตรา 42 ข้อ 2  
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นําผ่าน และส่งกลับ ก็อาจมีปัญหาได้เน่ืองมาจากว่ากฎหมายลาวยังไม่กําหนดไว้ชัดเจน อาจจะมี
ปัญหาในข้อกฎหมาย และเปิดช่องว่างให้มีการฆ่าเสือโคร่งแล้วนําไปแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เน่ืองจาก
กฎหมายไม่ได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่ง  

 
4.3.5 การต้ังด่านตรวจสัตว์ป่า 
สําหรับ สปป ลาว การดําเนินการจัดต้ังด่านตรวจสัตว์ป่าเพ่ือควบคุมการนําเข้า ส่งออก นํา

ผ่าน และส่งกลับ ตามหลักอนุสัญญา CITES กําหนดน้ันโดยมีมาตรการในการต้ังด่านตรวจสัตว์ป่าตาม
มาตรา 54 ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าแห่ง สปป ลาว โดยได้กําหนดไว้ว่า องค์การ
ตรวจสอบสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าน้ัน รัฐบาลเป็นผู้ให้อํานาจกลับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของ สปป 
ลาว เป็นองค์การหลักทําหน้าที่ในการกําหนดระเบียบการ มาตรการในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า27  

และการนําสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าน้ันจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 41 ของ
กฎหมายฉบับดังกล่าวน้ี โดยกําหนดให้ผู้ที่จะนําสัตว์ป่าสงวนน้ันก็คือสัตว์ป่าในบัญชีที่ 1 และสัตว์ป่า
คุ้มครอง บัญชีที่ 2 น้ัน จะต้องปฏิบัติตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กําหนดให้ และแจ้งเอกสารกับเจ้าหน้าที่
ประจําด่านตรวจสัตว์ป่า ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตนําเคลื่อนที่จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกษตร และ 
ป่าไม้ ใบรับรองสุขภาพ ใบรับรองถิ่นกําเนิด และเอกสารทะเบียนสัตว์ป่าที่จะนําผ่าน28  

                                                  
27 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 14 

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 
มาตรา 54 “การคุ้มครองสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า”  
รัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมสูญ และเป็นเอกภาพในขอบเขตท่ัวประเทศ ซึ่งมอบให้

กระทรวงเกษตร และป่าไม้ เป็นใจกลางประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์การปกครอง
ท้องถิ่น ในการค้นคว้า กําหนด นโยบาย วางแผนงาน ระเบียบการ และมาตรการในการปกปักษ์รักษา 
และพัฒนาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าให้มีความสมบูรณ์ และยั่งยืน  

28 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007  

มาตรา 41 การเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
การเคล่ือนย้ายสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ประเภทหวงห้าม และประเภทคุมครอง จากสถานที่

หน่ึงไปยังสถานอ่ืน ภายในประเทศ ต้องไปตามเส้นทางที่ได้กําหนดให้ และแจ้งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ 
ประจําด่านตรวจสัตว์ป่า ซึ่งประกอบด้วย ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจากหน่วยงาน เกษตร และป่าไม้ 
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4.3.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสัตว์ป่า 
จากสภาพของสัตว์ป่า หรือเสือโคร่งลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่

ผ่านมา เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกมาแล้ว สปป ลาว ได้ต้ังหน่วยเฉพาะกิจขึ้นเพ่ือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการนําเข้า การส่งออก การส่งกลับคืน หรือการนําผ่านของเสือโคร่ง โดยกระทรวง
เกษตร และป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบ และบังคับใช้กฎหมายสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นองค์การเดียวกับ
องค์การตรวจสอบป่าไม้ และที่ดินป่าไม้29 

สําหรับหน่วยเฉพาะกิจมีหน้าที่ตรวจ ลาดตระเวนในเขตหวงห้ามของป่าสงวน และเขต
รอยต่อ เพ่ือมิให้ทําการลักลอบล่าเสือโคร่ง และเหยื่อที่ผิดกฎหมาย โดยหน่วยเฉพาะกิจประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกษตร และป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมตรวจตราทรัพยากรป่าไม้ ทหาร 
ตํารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น30 จะเห็นได้ว่าหน่วยเฉพาะกิจน้ีมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม ซึ่งไม่
เหมือนกับกรณีที่มีการแต่ต้ังเพ่ือมาตรวจสอบเก่ียวกับการนําเข้า การส่งออกเสือโคร่งเหมือนที่
อนุสัญญา CITES เน่ืองจากได้มีการแต่งต้ังเพราะหน่วยงานที่มาตรวจสอบอย่างชัดเจนที่มีการแต่งต้ัง
โดยตรงคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน เน่ืองจากว่ามาตรา 9 ของอนุสัญญา
CITES น้ันได้กล่าวว่า “เพ่ือประโยชน์แห่งอนุสัญญาน้ี ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องกําหนดให้มี 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 1 คนหรือมากกว่าน้ันให้มีอํานาจ ในการออกใบอนุญาต หรือใบรับรอง   
ต่าง ๆ ในนามของประเทศภาคีน้ัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 1 คน หรือมากกว่าน้ัน” ซึ่งจากเน้ือหา
ในมาตรา 9 ของอนุสัญญาน้ีจะเห็นได้ว่ากฎหมายลาว ยังไม่ได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับการแต่งต้ังว่าต้องให้
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ศึกษามองว่าเมื่อไม่มีการแต่งต้ังให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาได้กําหนดว่าต้องมีการแต่งต้ัง อาจจะเกิดปัญหาในข้อกฎหมายได้เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
ในขณะนี้มีหลายหน่วยงานก็จริงอยู่เช่น มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกษตร และป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมป่า
ไม้ กรมตรวจตราทรัพยากรป่าไม้ ทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ที่กล่าวมาน้ีก็มีหน้าที่ที่
จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว อาจจะไม่สามารถรู้หลักการของการตรวจสอบซาก หรือช้ินส่วนของเสือ
                                                                                                                                               
ใบรับรองสุขภาพ ใบรับรองถิ่นกําเนิด ใบทะเบียนสัตว์ ในกรณีที่มีการช้ือ ขายสัตว์หรือมอบกรรมสิทธ์ิ 
ต้องมีใบรับรองตามระเบียบกฎหมาย 

29กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 

มาตรา 59 หมวดที่ 2 “องค์การตรวจสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า  
คือองค์การตรวจตราป่าไม้และที่ดินป่าไม้ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในมาตรา 111 ของกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้” 
30 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 81. 
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โคร่งได้ และอีกอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่อนุสัญญาของ CITES ต้องการ อาจจะเป็นปัญหาในการให้ความ
ชัดเจน อีกอย่างอาจจะเกิดช่องว่าให้มีการนําเอา ซากและช้ินส่วนของเสือโคร่งนําเข้า และส่งออกนอก
ประเทศได้เน่ืองจากว่าเจ้าหน้าที่ที่กล่าวมาน้ีอาจจะไม่มีความรู้ด้านการพิสูจน์ว่าอะไรคือซาก และ
ช้ินส่วนของเสือโคร่งได้ 

 
4.4  นโยบายจากภาครัฐบาลในการอนรุักษ์เสือโคร่ง  

 
เพ่ือปกปักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งน้ันก็หมายรวมถึงการปกปักษ์รักษา

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ สัตว์นํ้า สัตว์ป่า เพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญา CITES พันธกรณีของ สปป 
ลาว เป็นอีกประเทศหน่ึงที่ยังมีชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่หายากอยู่ในโลกทั้งมีคุณค่าและสําคัญอย่างย่ิงต่อกับ
การอนุรักษ์ไว้ และรวมไปถึงเสือโคร่งที่ปัจจุบันมีจํานวนประชากรลงลงอย่างมากท่ัวทุกภูมิภาคเอเชีย
และในประเทศลาว ดังน้ันประเทศลาว จึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งใน
ภาคพ้ืนและรวมถึงระดับโลก ดังน้ันรัฐบาลของ สปป ลาว จึงได้ตระหนัก และกังวลเป็นย่างย่ิงจึงหัน
มาให้ความสําคัญต่อกับสภาพปัญหาเหล่าน้ี จึ่งได้มีการจัดต้ังเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ทั่ว
ประเทศ และเขตป่าไม้ให้ประชาชนใช้ประโยชนได้ โดยการจัดสรรจากรัฐบาล และได้กําหนดให้
ขยายพันธ์ุสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า31  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายแห่งชาติของรัฐบาล หรือแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งโดยมีการเร่ง
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปี ค.ศ. 2020 โดยมีแผ่นงานดังน้ี32 

1) รักษาชนิดพันธ์ุ และถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติที่ถูกคุกคาม เช่น เสือโคร่ง และเหย่ือ  
2) สร้างความเข้มงวดในการพัฒนา และคุ้มครองจัดสรรป่าสงวนแห่งชาติ 
3) รักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และให้มีผลผลติมาก ด้วยการอนุรักษ์ ปกปักษ์รักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ย้ังยืน 
4) เร่ ง พัฒนาการ เป็นอ ยู่ของประชาชนด้วยการ คุ้มครองและใ ช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
5) ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รวมท้ังยังรับรองการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล  
6) มุ่งเน้นการโฆษณา เผยแพร่ เก่ียวกับความสําคัญความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ความจําเป็นในการอนุรักษ์  

                                                  
31 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 13. 
32 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 63. 
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4.4.1 การกําหนดเขตป่าสงวน 
ปัจจุบัน สปป ลาว ยังมีพ้ืนที่ป่าไม้มากกว่า 41% ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ ซึ่งอีก 14% ถูก

ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือปกปักษ์รักษาพันธ์ุพืช และสัตว์ป่านา ๆ ชนิด รักษาแหล่งนํ้า 
และความสมดุลทางระบบนิเวศ และได้กําหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวน 21 แห่ง และถูกจัดว่าเป็น
ประเทศหน่ึงในทวีปเอเชียที่ระบบป่าสงวนที่ดี33 และได้กําหนดเขตอนุรักษ์เสือโคร่ง 8 แห่ง ได้จัดแบ่ง
ประเภทที่สําคัญออกเป็น 4 ระดับดังน้ี  

- เขตอนุรักษ์เสือโคร่งประเภทท่ี 1 คือพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยธรรมชาติ 
สามารถรองรับจํานวนประชากรเสือโคร่งได้ประมาณ 100 ตัว มีอัตราเสี่ยงจากการถูกล่าในระดับตํ่า
ซึ่งมีเน้ือที่ทั้งหมด 45,976 ตารางกิโลเมตร   

- เขตอนุรักษ์เสือโคร่งประเภทท่ี 2 คือพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยธรรมชาติ 
สามารถรองรับจํานวนประชากรเสือโคร่งได้ ประมาณ 50 ตัว ซึ่งมีอัตราการเส่ียงจากการถูกล่าใน
ระดับปานกลาง เขตอนุรักษ์ประเภทน้ีมีเน้ือที่ทั้งหมด 36,318 ตารางกิโลเมตร  

- เขตอนุรักษ์ประเภทที่ 3 พ้ืนที่ป่าไม้ สามารถรองรับประชากรเสือโคร่งได้ในจํานวน
ใดจํานวนหน่ึง เพราะเป็นพ้ืนที่มีความเสี่ยงปานกลาง และสูง ซึ่งมีมาตรการคุ้มครองจัด สรรที่จํากัด มี
เน้ือที่ทั้งหมด ประมาณ 40,460 ตารางกิโลเมตร34 

 
4.4.2 การพัฒนาสายพันธุ์ของเสือโคร่ง 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในประเทศลาวถึงแม้ว่าจะมีป่าสงวนแห่งชาติถึง 21 แห่งก็ตามแต่ถ้าว่า

ป่าสงวนแห่งชาติที่เสือโคร่งอาศัยอยู่จริงน้ันมีเพียงแต่แห่งเดียวเท่าน้ัน คือป่าสงวนแห่งชาตินํ้าแอดภู
เลย ซึ่งจากการลงสํารวจในป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเห็นว่าเสือโคร่ง และเหย่ือที่เป็นอาหารของเสือ
โคร่งนํ้าลดจํานวนลงอย่างมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการใกล้จะสูญพันธ์ุในป่าสงวนแห่งชาติของประเทศลาว 
ดังน้ันเมื่อเสือโคร่งในธรรมชาติลดจํานวนลงอย่างเห็นได้ชัด ทําให้รัฐบาลของลาวต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายออกมาหลายอย่างเพ่ือออกมาคุ้มครองเสือโคร่งไม่ให้สูญพันธ์ุ เช่น การห้ามมิให้มีการล่า 
มาตรา 24 การข้ึนทะเบียนสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธ์ุมาตรา 23 และมีมาตรการอ่ืน ๆ ที่ได้กล่าวผ่าน
มาแล้ว นอกจานน้ันรัฐบาลยังส่งเสริมให้บุคคล และหน่วยงานขยายพันธ์ุสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ หรือด้วยการใช้เทคนิควิชาการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าให้มากข้ึน รวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูถิ่นที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรม แหล่งอาหาร และแหล่งขยายพันธ์ุ เพ่ือตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจ 
                                                  

33 หัวหน้ากรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และป่าไม้, “บทความ,” วันที่ 19 ตุลาคม ปี ค.ศ. 
2010 

34 สีตาเฮ่ง ราชพน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.17.  
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สังคม และสิ่งแวดล้อมสํารับเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าหวงห้ามบัญชีที่ 1 น้ันต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
เท่าน้ัน35 นอกจากน้ันมาตรา 21 รัฐบาลยังได้เปิดช่องว่างให้บุคคล หรือการจัดต้ังนําเอาสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่าทุกประเภทที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือจากที่อ่ืน ๆ ที่ได้มีการขยายพันธ์ุแล้ว หรือได้มาจาก
ต่างประเทศสามารถนํามาเลี้ยงอยู่ในฟาร์ม สวนสัตว์ และสถานที่อ่ืน ๆ เพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจ และ
ใช้ภายในครัวเรือนตามระเบียบกฎหมาย ดังน้ัน ถ้าหากบุคคลมีความต้องการจะเลี้ยงสัตว์จะต้องมีการ
รับรองความปอดภัย เช่น มีกรง และมีสถานที่ โดยมีขนาดที่เหมาะสม มีอาหารท่ีเพียงพอ มีความ
รับผิดชอบ เพ่ือมิให้เป็นการทรมานสัตว์  

ถึงแม้ว่ากฎหมายมาตรา 21 จะกําหนดว่าสามารถนําสัตว์ต่าง ๆ มาเลี้ยงได้แต่ถ้าว่าใน
มาตรา 38 วรรค 2 ได้จํากัดข้อห้ามการเลี้ยงเสือโคร่งไว้ว่า “สําหรับการสร้างฟาร์มประเภทสัตว์หวง
ห้าม หรือสัตว์ในบัญชีที่ 1 น้ันรัฐบาลจะเป็นผู้ตกลงตามการเสนอของกระทรวงเกษตร และป่าไม้” 
และนอกจากน้ันมาตรา 36 ยังได้กล่าวถึงการนําสัตว์ในบัญชีที่ 1 มาเลี้ยงโดยมีเน้ือหากําหนดว่า 
“สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าประเภทหวงห้ามในบัญชีที่ 1 รัฐบาลจะอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนํามา
เลี้ยงเพ่ือเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ เพ่ือดําเนินธุรกิจ” จากที่กล่าวมาน้ีคือกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์
ป่าของลาวอนุญาตให้นําสัตว์ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 มาเลี้ยงได้ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการที่กฎหมาย
กําหนดไว้แบบน้ีอาจจะทําให้บุคคล และนิติบุคคล มีความพยายามที่จะทําการเลี้ยงเสือโคร่งก็ได้ เมื่อ
รัฐบาลอนุญาตให้มีการเลี้ยง อาจจะทําให้บุคคล หรือนิติบุคคลน้ันอาจจะไปล่าเสือโคร่งที่มีอยู่ป่าน้ัน
มาเพ่ือเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุก็อาจจะเป็นไปได้ อาจจะทําให้เสือโคร่งในธรรมชาติน้ันถูกล่า ถ้าหากว่า 
การล่าเสือโคร่งของบุคคล หรือนิติบุคคลน้ันหากไม่ประสบผลสําเร็จ หรือเกิดมีความผิดพลาดใน
ระหว่างการล่าแล้วบุคคล หรือนิติบุคคลอาจจะมีการใช้ความรุนแรงโดยการใช้ปืนยิง และฆ่าเสือโคร่ง
ก็อาจจะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการนําเข้า 
การส่งออก เสือโคร่งน้ันอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงเสือโคร่งน้ัน 
มีการนําเอาใบอนุญาตน้ันออกมาเพ่ือหาผลประโยชน์โดยการล่าเสือโคร่งในธรรมชาติแล้วลักลอบขาย
                                                  

35 กฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันท์ วันที่ 24 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 

มาตรา 26 การพัฒนา สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
การพัฒนาหมายถึงการขยายพันธ์ุสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าประเภทหวงห้าม ประเภทคุ้มครอง  

และประเภทท่ัวไป ตามธรรมชาติให้มีจํานวนมากข้ึน ด้วยการใช้มาตรการทางด้านเทคนิค 
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการบูรณะฟ้ืนฟู ถิ่นที่อยู่อาศัย ที่เสื่อมโทรม แหล่งอาหาร และแหล่งแผ่พันธ์ุ 
เพ่ือให้สัตว์ดังกล่าว สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นปกติ รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าอย่างแพร่หลาย 
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เสือโคร่งในตลาดที่ผิดกฎหมายได้ เน่ืองจากว่าเสือโครงมีราคาสูงมาก อย่างไรก็ตามกฎหมายอนุญาต
ให้มีการเลี้ยงเสือโคร่งได้น้ันผู้ศึกษาไม่เห็นดีด้วย เน่ืองจากอาจจะทําให้เกิดการล่าเสือโคร่งอย่างเป็น
กระบวนการได้ ซึ่งในเร่ืองน้ีกฎหมายลาวยังไม่มีมาตรการออกมาเพ่ือควบคุมในเรื่องน้ี  

 
4.5  องค์กร หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคุ้มครองสัตว์น้ํา และสัตว์ปา่ 

 
ในการคุ้มครองสัตว์นํ้าและสัตว์ป่ารวมทั้งเสือโคร่งด้วย เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงที่

จะต้องมีหน่วยงานของรัฐออกมาควบคุมคุ้มครองดูแล และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
องค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนดังกล่าวโดยตรงนั้น ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจที่มาจาก 
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่ภาษี และ
เจ้าหน้าที่การค้า ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรวจสอบในการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน และส่งกลับ  

 
4.5.1 องค์การคุ้มครองสัตว์น้ํา และสัตว์ป่า  
ประเทศลาว ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์

ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือเรียกโดยย่อว่า อนุสัญญา CITES เกี่ยวกับหน่วยงานที่ทําหน้าในการ
คุ้มครองสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าตามพันธกรณีอนุสัญญา CITES นั้น สําหรับ สปป ลาว รัฐบาลเป็นผู้
คุ้มครองอย่างรวมสูญในเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมอบอํานาจและหน้าที่ให้กระทรวงเกษตร และป่าไม้ 
เป็นองค์การเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้า กําหนดนโยบาย วางแผนจัดการ ระเบียบการ 
และมาตรการในการดูแลคุ้มครอง อนุรักษ์ปกปักษ์รักษา สัตว์นํ้า และสัตว์ป่ารวมทั้งเสือโคร่งด้วย และ
เป็นองค์การเดียวกับองค์การคุ้มครองป่าไม้ และที่ดินป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยดังน้ี 

- กระทรวงเกษตร และป่าไม้ โดยกรมป่าไม้เป็นผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
คุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 

- หน่วยงานเกษตร และป่าไมป้ระจําท้องถิ่น 
- หน่วยงานเกษตร และป่าไมป้ระจําเมือง 
- หน่วยงานป่าไม้ประจําหมู่บ้าน 
โดยแต่ละองค์การหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าน้ันได้

แบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
กระทรวงเกษตร และป่าไม้ มีหน้าท่ีหลักสําคัญในการคุ้มครองสัตว์น้ํา และสัตว์ป่าดังนี้ 
- ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ริเร่ิมให้รัฐบาลในการค้นคว้า แผนนโยบาย และนโยบายต่าง ๆ 

แผนงานโครงการ รวมทั้งกําหนดระเบียบการ และระเบียบกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
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- เผยแพร่ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าให้ประชาชนรับทราบ และ 
สกัดก้ันการโฆษนาเก่ียวกับการบริโภค สัตว์นํ้าและสัตว์ป่าตามสถานท่ีต่าง ๆ 

- เฝ้าคอยติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในทั่วประเทศ 

-  ก่อต้ัง สถาบันในการค้นคว้า วิทยาศาสตร์ เก่ียวกับงานสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า 
ยกระดับวิชาการเฉพาะด้านเก่ียวกับงานสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 

- ค้นคว้า และออกความคิดเห็นเก่ียวกับลงทุนของกิจการสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
- ประสารงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน เช่น การสํารวจ 

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า เพ่ือกําหนดเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
เขตพัฒนาสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า 

- ประสานงาน และร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า 
- สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าให้รัฐบาล 

 
4.5.2 หน่วยงานเกษตร และป่าไม้ประจําเมือง 
ในการคุ้มครองสัตว์นํ้าและสัตว์ป่า หน่วยงานเกษตร และป่าไม้ประจําเมือมีสิทธิและหน้าที่

สําคัญดังน้ี 
- ขยายนโยบาย คําสั่ง และระเบียบกฎหมายเก่ียวกับสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าในขอบเขต

เฉพาะที่ตนทําหน้าที่รับผิดชอบ 
- โฆษนา เผยแผ่ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับงานสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าให้ประชาชน

รับทราบและเข้าใจ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 
-     ติดตาม และประเมิลผลเก่ียวกับการปฏิบัติงานสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าของหน่วยงานป่า

ไม้ประจําเมือง 
 

4.6 บทลงโทษผู้กระทําความผิด 
 
บุคคล หรือนิติบุคคลที่ละเมิดตามมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นจะถูกปรับ หรือลงโทษตาม

กฎหมายแล้วแต่กรณีหนัก เบามีดังน้ี 
- มาตรการปรับตามมาตรา 70 ได้กําหนดว่าบุคคล หรือนิติบุคคลหากได้ละเมิด

กฎหมาย และข้อห้ามที่ได้กําหนดไว้ก็ถูกปรับเท่าตัวของความเสียหายที่เกิดขึ้น และถ้าความเสียหายมี
มูลค่าเกิน 200,000 กีบ หรือประมาณ 800 บาทของมูลค่าความเสียหายของสัตว์ 
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- มาตรการทางอายา มาตรา 71 ได้กําหนดการกระทําผิดทางอาญาเกี่ยวกับสัตว์นํ้า 
และสัตว์ป่า ดังน้ี การล่าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าธรรมชาติประเภทหวงห้ามที่ใกล้จะสูญพันธ์ เช่น ช้าง เสือ
โคร่ง และสัตว์ป่าอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในบัญชีที่ 1 และการกระทําอ่ืนที่ขัดกับระเบียบกฎหมายผู้กระทํา
ผิดก็ถูกดําเนินอาญา และจะลงโทษจําคุก 3 เดือนถึง 5 ปีตามกรณีหนักเบารวมท้ังชดใช้ทดแทน
ค่าเสียหายทางแพ่ง 

สําหรับการกําหนดโทษปรับน้ีผู้ศึกษามองว่ากฎหมายจะกําหนดไว้น้อยเกินไป เน่ืองจากว่า
ถ้ามีการปรับน้อยเกินไปอาจจะเป็นปัญหาได้ เ น่ืองจากประชาชน หรือผู้ล่า น้ันอาจจะไม่
กระทบกระเทือนได้ ถ้าเทียบกับราคาของซาก หรือช้ินส่วนของเสือโคร่งที่ถูกขายไป อาจจะทําให้มี
การล่าเพ่ิมขึ้นได้ดังน้ันกฎหมายลาวควรจะมีการเพ่ิมมาตราของการปรับเพ่ิมขึ้น จึงจะทําให้
กระบวนการล่า ค้าขาย ลดจํานวนลงได้  

 
4.7 ปัญหาในกฎหมายของประเทศลาวที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา CITES 
  

ปัญหา และอุปสรรคของการอนุรักษ์ และคุ้มครองเสือโคร่งของประเทศลาวถือได้ว่ายังเป็น
ปัญหาอยู่ ถึงแม้ว่าประเทศลาวจะมีกฎระเบียบ กฎกระทรวง หรือแม้แต่จะมีกฎหมายว่าด้วย สัตว์นํ้า 
และสัตว์ป่าที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2007 มาใช้บังคับในการจัดต้ังและปฏิบัติก็ตาม แต่ผู้ศึกษามองว่า
กฎหมายฉบับน้ียังเป็นปัญหาในการตีความอยู่ เน่ืองมาจากว่าหลาย ๆ เรื่องยังไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของสภาพสังคม อาจจะเป็นเหตุให้มีการลักลอบล่า ฆ่า และค้าขายเสือโคร่งที่ผิดกฎหมายได้ 
ต่อกับปัญหาของข้อกฎหมายภายในของลาวแล้ว เมื่อผู้ศึกษาได้นําเอาอนุสัญญาCITES ซึ่งเป็น
อนุสัญญาสากลมาศึกษาเปรียบเทียบดูแล้ว เห็นว่ากฎหมายภายในของประเทศลาวเก่ียวกับการนําเข้า 
การส่งออกหรือการนําผ่าน และการส่งกลับคืน และการแต่งต้ังหน่วยเฉพาะกิจเพ่ือทําการตรวจสอบก็
ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวอีกด้วยต่อกับประเด็นน้ีผู้ศึกษาจะแยกพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองเสือโคร่งของ สปป ลาว ออกเป็น 2 กรณีที่เป็นปัญหาคือ ประเด็นแรกจะพูดถึงประเด็นที่
เป็นปัญหาที่กฎหมายลาวบัญญัติไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา CITES และประเด็นที่สองจะกล่าวถึง
ปัญหาของกฎหมายภายในที่ยังเป็นปัญหาในการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศลาว ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี 

หลังจากที่อนุสัญญา CITES ได้มีการลงนามในปีค.ศ. 1973 ตั้งแต่น้ันมารัฐบาลของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมท้ังสัตว์นํ้า 
และสัตว์ป่าด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยการตรากฎกระทรวง มีมติตกลงของคณะรัฐมลตรี ดํารัฐต่าง ๆ 
ตลอดจนถึงการเข้าร่วมในอนุสัญญาสากลหลาย ๆ ฉบับ อนุสัญญาที่เก่ียวข้องโดยตรงน้ันคือ 
อนุสัญญา CITES นับเป็นเวลาเกือบ 35 ปีกว่าประเทศลาวจะมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า 
เป็นกฎหมายภายในเพ่ือใช้ควบคู่กับอนุสัญญา CITES แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายภายในที่มีอยู่น้ันยัง
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ไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่ง เน่ืองจากว่ากฎหมายภายในกําหนดออกมานั้น
เน้ือหายังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา CITES เช่นตัวอย่าง การนําเข้า การส่งออกหรือการนําผ่าน และ
การส่งกลับน้ันกฎหมายของลาวไม่ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์เหล่าน้ัน ถ้าหากว่า
กฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครอง เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แล้วอาจจะมีปัญหา และเป็นซ่องว่างให้มีการล่า 
หรือฆ่าเสือโคร่งมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ น้ันจะนําเสนอในต่อไปนี้  

 
4.7.1 ปัญหาการควบคุมการนําเข้า และการส่งออก ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่ง 

4.7.1.1 ปัญหาการนําเข้า 
(1) การนําเข้าตามอนุสัญญา CITES จากมาตรา 1 ของอนุสัญญา CITES ในข้อ ข. ได้

ให้ความหมายของ “ตัวอย่างพันธ์ุ” ซึ่งหมายความว่า (1) สัตว์หรือพืชชนิดใด ๆ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่
หรือตายแล้ว (2) ในกรณีที่เป็นจําพวกสัตว์ ถ้าชนิดพันธ์ุ ซึ่งมีช่ือระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 
และ 2 ให้หมายความช้ินส่วนใด ๆ ที่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ 

สําหรับวิธีการหรือระเบียบการนําเข้า ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ที่กล่าวถึงระเบียบของ
การค้า ซึ่งตัวอย่างพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 เข้าประเทศต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้า และ 
แสดงใบอนุญาตการนําเข้า และใบอนุญาตการส่งออก หรือใบรับรองการนําสินค้าผ่านแดนอย่างใด
อย่างหน่ึง และใบอนุญาตนําเข้า จะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ีคือ  

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศที่นําเข้ามีความเห็นว่า การนําเข้าน้ันไม่ได้เป็น
การสร้างเสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่เก่ียวข้อง 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศที่นําเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้ว เห็นว่าผู้รับ
ตัวอย่างพันธ์ุที่ยังมีชีวิตที่เสนอน้ัน มีความเหมาะสมในด้านการจัดที่อยู่อาศัย และดูแลเอาใจใส่
ตัวอย่างพันธ์ุน้ัน 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า 
ตัวอย่างพันธ์ุน้ัน มิได้นํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

(2) ปัญหาการนําเข้าตามกฎหมายของลาว จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 3 ข้อ 20 ได้ให้
นิยามไว้ว่าการนําเข้าหมายถึง “การนําเอาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า หรือช้ินส่วนของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า
เข้ามาในประเทศลาว” จากนิยามนี้จะเห็นได้ว่าการให้นิยามไว้เช่นน้ีอาจจะเกิดปัญหาในการปรับใช้
และตีความกฎหมายได้เน่ืองจากคําศัพท์ที่ว่า “การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า” ผู้ศึกษามองว่าในการ
ใช้ถ้อยคําและสํานวนการเขียนกฎหมายกําหนดเช่นน้ียังไม่ชัดเจนเพียงพอว่าการนําเข้าสัตว์น้ันเป็น
สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือว่าสัตว์ที่ตายแล้ว (ซากสัตว์) ซึ่งกฎหมายก็ควรจะระบุไว้อย่างระเอียดเหมือน
อนุสัญญา CITES นอกจากน้ันอีกกรณีหน่ึงก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์
อีกด้วยเน่ืองจากว่ามาตรา 3 ข้อ 20 ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ ดังน้ันถ้าหากว่า 
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คนต่างชาติได้มีการนําเอาเสือโคร่งที่ตายแล้ว (ซากของเสือโคร่ง) หรือนําเอาผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือ
โคร่งเข้ามาในประเทศลาวอาจจะไม่สามารถที่จะปรับใช้กับมาตรา 3 ข้อ 20 ได้เน่ืองจากว่ากฎหมาย
ไม่ได้เขียนเอาไว้ ดังน้ัน ผู้ศึกษามองว่ามันอาจจะเป็นช่องว่างที่ทําให้พ่อค้ามีการเลี่ยงกฎหมายได้ ถ้า
เราพิจารณาเปรียบเทียบกับอนุสัญญา CITES ในมาตรา 1 ว่าด้วยตัวอย่างของสัตว์ป่าในข้อ ข. ที่ให้มี
เน้ือหาบัญญัติว่า (1) สัตว์หรือพืชชนิดใด ๆ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ หรือตายแล้ว และข้อ (2) ที่ระบุว่า 
“ชนิดพันธ์ุที่บัญญัติไว้ในบัญชีหมายเลข 1 และ 2 คือ ช้ินส่วนใด ๆ ที่สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากสัตว์” จะเห็นได้ว่าอนุสัญญา CITES น้ีได้วางหลักการที่สําคัญไว้อย่างชัดเจนคือการนําเข้าสัตว์น้ัน
ได้ระบุเอาไว้ว่าคือการนําเอาสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเข้ามา และนอกจากน้ันยังกําหนดกวมรวม
ไปถึงการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์หรือทําจากเสือโคร่งด้วย ในเมื่ออนุสัญญาไชเตสมีความ
ละเอียดแบบน้ี ผู้ศึกษามองว่าประเทศลาวควรจะนําเอาหลักการน้ี ซึ่งเป็นหลักการสากลนํามาพัฒนา 
และปรับปรุงกฎระเบียบของการนําเข้าสัตว์ป่า และกฎหมายของลาวให้ดีขึ้นทั้งน้ี ก็เพ่ือไม่ให้เกิด
ช่องว่างในการนําเข้าเสือโคร่งที่ตายแล้ว (ซากเสือโคร่ง) หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่งอีกต่อไป 
ดังน้ันผ่านการพิจารณาผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าตาม
มาตรา 3 ข้อ 20 ซึ่งแนวทางการปรับแก้มีดังน้ี  

มาตรา 3 ข้อ 20 การอธิบายคําศัพท์ “การนําเข้า หมายถึงการนําเอาสัตว์นํ้า และสัตว์
ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า เข้ามาใน
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตามระเบียบกฎหมาย”  

ในส่วนมาตรา 42 ที่ใช้ควบคู่กับมาตรา 3 ข้อ 20 ก็เช่นกันคือพูดถึงขั้นตอน หรือวิธีการ
ปฏิบัติในการนําเข้า เก่ียวกับสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าโดยมีเน้ือหาระบุไว้ว่า “การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์
ป่าต้องมีหนังสืออนุญาตส่งออกจากองค์การที่เก่ียวข้องของประเทศต้นทาง หนังสือยืนยันถึงถิ่นกําเนิด 
ใบรับรองสุขภาพของสัตว์ สัญญาระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก รายการบัญชีประเภทสัตว์ และ
จํานวนที่จะนําเข้า หนังสืออนุญาตนําเข้าของกระทรวงเกษตร และป่าไม้” ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการที่
กฎหมายมาตรา 42 กําหนดระเบียบไว้เช่นน้ีก็ดีอยู่ เน่ืองจากว่าการจะนําสัตว์เข้าประเทศน้ันจะต้องมี
ใบอนุญาตจากประเทศต้นทาง มีใบตรวจสุขภาพสัตว์ ถิ่นกําเนิด และอ่ืน ๆ ที่สําคัญต้องมีใบอนุญาต
จากกระทรวงเกษตร และป่าไม้ก่อน เมื่อเราพิจารณาต่ออีกว่า กฎหมายลาวยังไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ไว้เฉพาะเพื่อมาทําการตรวจสอบเวลานําเอาสัตว์เข้าประเทศ การไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชํา
นานงานเฉพาะด้าน ในการกวดพิสูจน์การนําเข้าสัตว์ ผู้ศึกษามองว่าอาจจะเกิดปัญหาในภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภาพกันระหว่างประเทศที่ส่งออก(ต้นทาง)กับประเทศที่นําเข้า (ปลายทาง) ก็
เป็นได้ เมื่อผู้ศึกษานําเอาหลักของอนุสัญญาไชเตสมาตรา 3 ข้อ 3 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วเห็น
ว่า อนุสัญญา CITES ได้วางหลักการคล้าย ๆ กับที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า
ของลาวมาตรา 42  
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แต่ที่พิเศษ และแตกต่างกันก็คือ อนุสัญญา CITES จะให้ความสําคัญในการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมากกว่า เน่ืองจากว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหากมีความเห็นว่าให้สามารถ
นําเข้าสัตว์แล้ว ก็จะสามารถนําสัตว์ดังกล่าวเข้าประเทศได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจะประเมิน 
สถานการณ์ว่าถ้าหากนําเข้าชนิดพันธ์ุสัตว์แล้วจะไม่เป็นการเสียหายต่อการดําลงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่
เก่ียวข้อง เช่น การนําเอาเสือโคร่งเข้ามาประเทศ เจ้าหน้าที่วิชาการต้องประเมินว่า เสือโคร่งตัวน้ันจะ
มีชีวิต และขายพันธ์ุในประเทศน้ัน ๆ ได้ หรือไม่ เช่น สภาพอากาศ สภาพป่าไม้ และเหยื่อที่จะมาเป็น
อาหาร ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ประเมินว่าสภาพอากาศนั้นแห้งแล้งร้อนเกิดไปเสือโคร่ง อาจปรับตัวไม่ได้ 
หรือสภาพป่าไม้ไม่อํานวยแก่การอยู่รอดของเสือโคร่งที่เสี่ยงต่อการถูกล่า หรือฆ่า หรือเหย่ืออาจจะไม่
เพียงพอต่อการดําลงชีวิตของเสือโคร่ง ในกรณีน้ี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอาจจะตัดสินใจไม่นําเข้ามา
ประเทศก็ได้ ซึ่งในกรณีน้ีไม่สามารถประใช้กับกฎหมายลาวมาตรา 42/1 ได้ เน่ืองจากว่ากฎหมาย
ไม่ได้ระบุเอาไว้ ดังน้ัน เพ่ือให้เสือโคร่งได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย เมื่อมีการนําเข้าเสือโคร่งมา
ในประเทศผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายมาตรา 42/1 เน่ืองจากว่ามาตราน้ีมีบทบัญญัติ
เร่ืองการนําเข้าสัตว์มาในประเทศโดยมีหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ อนุญาตก็ตาม แต่มันอาจจะไม่
เพียงพอต่อการอนุรักษ์สัตว์ในเวลานําเข้าได้ ฉะน้ันควรจะกําหนดไว้ในกฎหมายว่า เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการของประเทศที่นําเข้าได้พิจารณาเห็นว่าการนําเข้าจะต้องไม่มีจุดประสงค์เพ่ือกระทําให้เกิด
เสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่เก่ียวข้อง ซึ่งแนวทางการปรับแก้กฎหมายมีดังน้ี 

มาตรา 42/1 “การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ต้องมีใบอนุญาตส่งออกจากองค์การท่ี
เก่ียวข้องของประเทศต้นทาง เอกสารยืนยันถึงถิ่นกําเนิด ใบตรวจสุขภาพสัตว์ สัญญาระหว่างผู้นําเข้า 
และผู้ส่งออก บัญชีประเภทสัตว์ จํานวนสัตว์ที่นําเข้า ใบอนุญาตนําเข้าจากกระทรวงเกษตร และป่าไม้ 
แต่การนําเข้าน้ันจะต้องไม่มีจุดประสงค์เพ่ือกระทําให้เกิดเสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่
เก่ียวข้อง” 

 
4.7.1.2 ปัญหาในการส่งออก 
(1) การส่งออกตามอนุสัญญาCITES สําหรับการส่งออกน้ันได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 

ข้อ 2 ที่กล่าวว่า “การส่งออกตัวอย่างพันธ์ุชนิดใด ๆ ที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ออกนอกประเทศ
ต้องกําหนดให้ได้รับอนุญาตล่วงหน้า และแสดงใบอนุญาตการนําสินค้าออกก่อน ใบอนุญาตนํา
สินค้าออกน้ันจะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อ 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ลงความเห็นว่า การนําออก
น้ันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ จากเน้ือหานี้หมายความว่าเสือ
โคร่งที่นําออกประเทศนั้นจะไม่เป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการอยู่ลอดเมื่อเข้าไปอยู่ในประเทศน้ันเช่น 
อาจจะมีการล่า อาจจะไม่คุ้นเคยกับสภาพดินฟ้าอากาศ และอื่น ๆ 
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ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการการของประเทศ ซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจสอบดูเป็นที่
พอใจแล้วว่า ตัวอย่างพันธ์ุน้ันมิใช้ได้มาอย่างมีการละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืช และ
พันธ์ุสัตว์ป่าของประเทศน้ัน 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า
ตัวอย่างพันธ์ุใด ๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียม และลําเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด 

ง. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่ส่งออก ได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่าการ
อนุญาตนําสินค้าเข้าตัวอย่างชนิดพันธ์ุดังกล่าวมีความถูกต้องแล้ว  

(2) ปัญหาการส่งออกตามกฎหมายลาว จากนิยามมาตรา 3 ข้อ 21 ได้ให้นิยามคําว่า 
“การส่งออก” หมายถึงการส่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า หรือช้ินส่วนของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าทุกชนิดออก
จาก สปป ลาวตามระเบียบกฎหมาย” จากนิยามเห็นว่ากฎหมายลาวถ้าพูดถึงเร่ืองของการส่งออกน้ียัง
มีประเด็นปัญหาที่จะต้องได้พิจารณาต่อไปว่า ถ้าหากมีการนําเอาสัตว์ที่ตายแล้ว หรือซากสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์นําส่งออกนอกประเทศจะได้ หรือไม่โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น นาย ก. จะนํา
เสือโคร่งที่ตายแล้ว และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่ง เช่น เคร่ืองประดับ หรือยาที่ทําจากเสือโคร่ง....
เน่ืองจากว่ากฎหมายลาวมาตรา 3 ข้อ 21 พูดแต่เพียงว่าเป็นการนําเอาชนิดพันธ์ุทุกชนิดออกนอก
ประเทศโดยได้รับอนุญาต แต่กฎหมายไม่ได้พูดถึงการส่งออกซากสัตว์ที่ตายแล้ว รวมถึงเคร่ืองประดับ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์น้ัน ๆ ซึ่งผู้ศึกษามองว่ามันอาจจะเกิดปัญหาในการตีความ เน่ืองจาก
กฎหมายเขียนเอาไว้ไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะตีความไปต่าง ๆ นา ๆ ได้เพราะมันกว้างเกินไป เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับอนุสัญญา CITES มาตรา 2 แล้วเห็นว่าในคําศัพท์ เกี่ยวกับ “ตัวอย่างพันธ์ุ” ได้มีการ
ให้ความหมายเอาไว้ข้องข้างกระชับ และชัดเจนคือในมาตรา 1 ระบุไว้ว่า ตัวอย่างพันธ์ุหมายถึงสัตว์
ป่า หรือพืชป่าที่ยังมีชีวิต หรือตายแล้ว โดยในกรณีน้ีได้มีการอธิบายต่อว่าสําหรับสัตว์ชนิดพันธ์ุ ที่อยู่
ในบัญชีแนวท้าย 1 และ 2 คือทุกสิ้นส่วนที่สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรุงแต่งออกมา ดังน้ันถ้า
เทียบกับกฎหมายลาว กรณีการนําเอาเสือโคร่งที่ตายแล้ว หรือเคร่ืองประดับ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
เสือโคร่งนําออกนอกประเทศลาวแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับใช้กับมาตรา 3 ข้อ 21 ได้เหตุผล
เน่ืองจากมาตราน้ีไม่ได้พูดถึงเก่ียวกับ “การนําเอาเสือโคร่งที่ตายแล้ว หรือเครื่องประดับ หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือโคร่ง” ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ง่ายแก่การ
ตีความน้ัน และไม่ให้เกิดช่องว่างในการส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศผู้ศึกษาเสนอให้มีการปรับแก้
กฎหมายมาตรา 3 ข้อ 21 ได้โดยระบุเน้ือหาให้มีความชัดเจนเลยว่าการส่งออกสัตว์ป่าน้ันหมายถึง
สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์น้ัน ๆ ซึ่งแนวทางการเสนอ
ปรับแก้มาตรา 3 ข้อ 21 มีดังน้ี  
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มาตรา 3 ข้อ 21 การอธิบายคําศัพท์ “การส่งออก หมายถึงการนําส่งเอาสัตว์นํ้า และ
สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้วรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าทุกชนิด ออก
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบกฎหมาย” 

สําหรับมาตรา 42 ข้อ 2 เป็นมาตราที่มาขยายความให้กับมาตรา 3 ข้อ 21 ซึ่งมาตรา 
42 ข้อ 2 น้ีจะเป็นขั้นตอน หรือวิธีการในการส่งออกสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศต้องมี
เอกสารต่าง ๆ และมีวิธีการปฏิบัติดังนี้คือ  

 เอกสารยืนยันเก่ียวกับการขยายพันธ์ุ หรือการเลี้ยง 
 เอกสารยืนยันถึงถ่ินกําเนิด 
 เอกสารการตรวจสุขภาพสัตว์ 
 ข้อตกลงระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก 
 เอกสารอนุญาตส่งออกของกระทรวงเกษตร และป่าไม้ 
 เอกสารอนุญาตนําเข้าจากองค์กรที่เก่ียวข้องของประเทศปลายทาง  
บรรดาเอกสารต่าง ๆ น้ีคือการจะนําเอาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศไปยัง

ประเทศปลายทางประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่า บรรดาเอกสารต่าง ๆ น้ันเพียงพอ หรือไม่ที่
จะทําการส่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศ ถ้าหากว่าเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องแล้ว แต่เมื่อเอา
สัตว์น้ันส่งไปถึงประเทศปลายทาง สภาพแวดล้อมในประเทศนั้น ๆ หากไม่เหมาะสมต่อกับความอยู่
รอดของสัตว์น้ันเช่น ไม่มีป่าไม้ หรือไม่มีแหล่งนํ้า หรือไม่มีอาหารเพียงพอสัตว์อาจจะทําให้สัตว์น้ัน
ตาย หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุได้ และในกรณีที่มีใบอนุญาตอย่างครบถ้วนเพ่ือส่งสัตว์ออกนอกประเทศ
ไปยังประเทศปรายทาง แต่ถ้าว่าวิธีการในการส่งสัตว์เหล่าน้ีไปยังประเทศปลายทาง น้ันไม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ หรือล้มตาย ในเวลาจัดส่งน้ันจะทําอย่างไร ซึ่งในกรณีน้ีอาจจะ
เป็นสายเหตุหน่ึงที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการตายของสัตว์ และสูญพันธ์ุของสัตว์ได้ ซึ่งในเรื่องน้ี
กฎหมายลาว มาตรา 42 ข้อ 2 ไม่ได้เขียนเอาไว้ซึ่งผู้ศึกษามองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ๆ  

เมื่อเปรียบเทียบกับอนุสัญญาไชเตสมาตรา 2 แล้วเห็นว่าในอนุสัญญา CITES ได้วาง
หลักการในการปฏิบัติที่ละเอียดกว่าที่กฎหมายลาวระบุเอาไว้มาก ดังน้ันเพ่ือรับประกันไม่ให้ขั้นตอน
ของการส่งออกสัตว์มีปัญหาเกิดขึ้นกับสัตว์ อนุสัญญา CITES ได้วางหลักในการคุ้มครองสัตว์เอาไว้เช่น  
(มาตรา 2 ข้อ ก.) ที่ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศที่ส่งออก ยืนยันว่าการส่งออกดังกล่าว
จะไม่เป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน” จะเห็นได้ว่า CITES เข้ามาควบคุมเวลาส่งสัตว์
น้ันไปยังประเทศปลายทาง ถ้า CITES เห็นว่าการส่งสัตว์ไปน้ันถ้าสัตว์ไม่สามารถอยู่รอดใน
สภาพแวดล้อมของประเทศน้ัน ๆ ได้ก็จะไม่สามารถส่งสัตว์น้ันออกไปยังประเทศปลายทางได้ 
นอกจากน้ันในอนุสัญญา CITES (มาตรา 2 ข้อ ค.) ยังให้ความสําคัญเก่ียวกับวิธีการส่งสัตว์ออกนอก
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ประเทศไปยังประเทศปลายทางอีกด้วย โดยได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศที่ส่งออก
มีความพอใจว่า การนําตัวอย่างสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าที่ได้รับการบรรจุ และขนส่งต้องรับประกันไม่ให้
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือความเป็นอันตรายของสัตว์” หมายความว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
หากเห็นว่าวิธีการจัดส่งสัตว์เหล่าน้ันไปยังประเทศปลายทางนั้นหากจะทําให้สัตว์น้ันได้รับบาดเจ็บ 
หรืออาจจะตายได้ เจ้าหน้าที่ของประเทศท่ีส่งออกน้ันก็จะไม่อนุญาตส่งสัตว์ออกนอกประเทศได้  

ดังน้ันปัญหาเก่ียวกับการส่งสัตว์ออกนอกประเทศนี้นอกจากจะมีเอกสารต่าง ๆ ที่
อนุญาตแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสัตว์ที่ถูกส่งออกได้ ผู้ศึกษาเห็นว่าปัญหานี้ไม่สามารถปรับ
ใช้กับมาตรา 42 ข้อ 2 ได้ ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเพ่ือขจัดปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ศึกษาเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายมาตรา 42 ข้อ 2 เพ่ือว่าสัตว์จะได้รับ
ความคุ้มครองในเวลาส่งออกนอกประเทศ ควรให้เจ้าหน้าที่วิชาการยืนยันว่าการนําเอาสัตว์ดังกล่าว
ออกนอกประเทศน้ันไม่เป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ และให้เจ้าหน้าที่ของประเทศ
ที่ส่งออกน้ันยืนยันว่าวิธีการส่งสัตว์ไปยังประเทศปลายทางน้ันไม่ทําให้สัตว์น้ันได้รับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต เพ่ือให้สัตว์ได้รับความคุ้มครอง เหมือนที่อนุสัญญาไชเตสมาตรา 2 บัญญัติไว้ ซึ่งแนวทางการ
เสนอปรับแก้กฎหมายมีเน้ือหาดังน้ี  

มาตรา 42/2 การส่งออกสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศต้องมีเอกสารยืนยัน
เก่ียวกับการขยายพันธ์ุ หรือการเลี้ยง เอกสารยืนยันถึงถิ่นกําเนิด เอกสารการตรวจสุขภาพสัตว์ 
ข้อตกลงระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก เอกสารอนุญาตส่งออกของกระทรวงเกษตร และป่าไม้ 
เอกสารอนุญาตนําเข้าจากองค์กรที่เก่ียวข้องของประเทศปลายทาง  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ลงความเห็นว่า การนําออกน้ันจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า
ตัวอย่างพันธ์ุใด ๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียม และลําเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด” 

 
4.7.2 ปัญหาการแต่งต้ังหนว่ยเฉพาะกิจเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบ  
กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของ สปป ลาว ถึงแม้จะมีมาตรการณ์ในการควบคุม

เก่ียวกับการค้าเสือโคร่งไว้ในมาตรา 42 แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเพียงแต่เอกสารต่าง ๆ เพ่ือขอ
อนุญาต การนําเข้า ส่งออก นําผ่าน และส่งกลับของสัตว์เท่าน้ัน แต่มาตราน้ีไม่ได้กําหนดว่าใคร ที่มี
สิทธิเป็นผู้ทําหน้าที่โดยตรง เพียงแต่มีเอกสารยืนยันที่ออกมาจากภาคส่วนที่เก่ียวข้องที่มีสิทธิออก
ใบอนุญาตเท่าน้ันเช่น จากกระทรวงเกษตร และป่าไม่เป็นหลัก ถ้าหากการออกใบอนุญาต นําเข้า 
ส่งออก นําผ่าน หรือส่งกลับคืนน้ันหากเป็นหน้าที่โดยตรงแล้ว ผู้ศึกษามองว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ 
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เน่ืองมาจากว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาจจะไม่มีความชํานานในเรื่องของสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า โดยเฉพาะเสือ
โคร่งได้เป็นอย่างดี ว่าการอนุญาตนําเข้า หรือส่งออกน้ันจะเกิดอะไรขึ้นกับเสือโคร่ง และนอกจากน้ัน
เก่ียวกับการพิสูจน์ซากสัตว์ หรือสิ้นส่วนต่าง ๆ อาจจะไม่ได้ดีเท่าทีควร เน่ืองจากว่าอาจจะไม่รู้
เก่ียวกับซาก และสิ้นส่วนต่าง ๆ น้ันดีพอ และถ้าหากการนําเข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเสือ
โคร่งด้วยแล้วก็อาจจะไม่สามารถรู้หรือพิสูจน์ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์น้ันทําจากอะไร ดังน้ัน ก็ควรจะมีการ
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ที่ทําหน้าที่ด้านน้ีโดยเฉพาะในการออกใบอนุญาตนําเข้า หรือส่งออกสัตว์ป่า
โดยเฉพาะเสือโคร่ง  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของ สปป ลาว จะมี
การกําหนดว่ามีเจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าไว้ในกฎหมายมาตรา 61 ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
ทําหน้าที่ให้สอดคล่องกับอนุสัญญา CITES ได้ เน่ืองจากว่ากฎหมายยังเขียนไว้ไม่ชัดเจน อาจจะมี
ปัญหาในการตีความ แต่ความจริงก็เป็นเจ้าหน้าที่ทั่ว ๆ ไปไม่มีความชํานานด้านน้ีเฉพาะทาง โดยมี
นิยามคําว่า “เจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า” ไว้ว่าหมายความว่า เจ้าหน้าที่กลมตรวจสอบป่าไม้ ซึ่งมี
หน้าที่ตรวจพิสูจน์ คุ้มครองอนุรักษ์ ปกปักษ์รักษา และพัฒนา และนําสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าตาม
ระเบียบกฎหมาย36 ต่อกับสภาพที่เสือโคร่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมีน้อย และนับวันย่ิงลดน้อยลงอาจจะ
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุได้ ดังน้ันก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เฉพาะด้านน้ีมาทําหน้าที่โดยตรง  

เมื่อเปรียบเทียบกับอนุสัญญา CITES แล้วเห็นว่า ในอนุสัญญา CITES ได้มีการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชานเฉพาะด้านเพื่อมาทําหน้าที่ในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน เก่ียวกับ
สัตว์โดยเฉพาะเสือโคร่ง โดยเห็นได้จากในความตามมาตรา 1 แห่งอนุสัญญา CITES ได้กําหนดนิยาม
คําว่า “เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ” (Scientific Authority) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายตามความในมาตรา 9 และ “เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ”(Management 
Authority) หมายความว่า เจ้าหน้าที่จัดการแห่งชาติได้รับมอบหมายตามความในมาตรา 9 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อาจจะกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายน้ีคือ ผู้ที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกภาคีน้ัน ๆ ได้แต่งต้ังให้เป็นผู้ที่มีอํานาจให้ปฏิบัติการตาม
อนุสัญญาไชเตสกําหนดไว้37 นอกจากนั้นตามความในมาตรา 9 ได้กําหนดเอาไว้ว่า ประเทศที่เป็น
สมาชิกภาคีแต่ละประเทศต้องกําหนดให้มี เจ้าหน้ีที่ฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน หรือมากกว่าน้ันให้มีอํานาจ
ในการออกใบอนุญาต หรือใบรับรองต่าง ๆ เช่นเอกสารการส่งออก การนําเข้า และการส่งกลับคืน 

                                                  
36 กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ฉบับเลขที่ 07/สภช นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 24 

ธันวาคมปี ค.ศ. 2007 มาตรา 61 
37 ตินาศักด์ิ สุขนคร, “การควบคุมการค้าเสอืโคร่งของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น. 72. 
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นอกจากน้ันยังมีอํานาจในการออกกฎระเบียบเก่ียวกับการค้าซึ่งตัวอย่างพันธ์ุชนิดที่ระบุไว้ในบัญชี
แนบท้ายเลขที่ 1, 2 และ 3 ในเรื่องน้ีอนุสัญญาCITESได้กําหนดไว้ค้อนข้างชัดเจน  

ดังน้ันคําว่า “เจ้าหน้าที่วิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน” จึงไม่สามารถปรับใช้ และ
ตีความกับมาตรา 61 ได้ ซึ่งมาตรา 61 มีปัญหาอยู่ และมันอาจจะส่งผลให้มาตรา 42 ได้ดังน้ัน เพ่ือให้
เกิดมีความชัดเจนในข้อกฎหมาย เพ่ือขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือที่จะให้
สอดคล่องกับอนุสัญญา CITES ดังน้ันผู้ศึกษาเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายมาตรา 61 โดยบัญญัติ
เน้ือลงไปในกฎหมายเลยว่าเจ้าหน้าที่วิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทําหน้าที่เฉพาะในการปกปักษ์
รักษา สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า ซึ่งแนวทางการเสนอปรับแก้กฎหมายมีดังน้ี  

มาตรา 61 เจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า หมายความถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานหนึ่งเฉพาะ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การนําเข้า การส่งออก การส่งกลับคืน และการนําผ่านซึ่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า เพ่ือคุ้มครอง ปกปักษ์
รักษา อนุรักษ์ และพัฒนาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า โดยมีการประสารงานกับเจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า
ในกรมป่าไม้” 

 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พอสรุปได้ว่า 
จํานวนประชากรของเสือโคร่งในประเทศลาวนับวันก็ย่ิงลดจํานวนลงไปเร่ือย ๆ ดังน้ัน

รัฐบาลลาวได้มีความพยายามในการออกกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าเพ่ือจะมาคุ้มครองเสือ
โคร่ง ควบคู่กับอนุสัญญา CITES ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้นําเอาอนุสัญญาน้ีมาเปรียบเทียบกับกฎหมายว่า
ด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าผ่านการวิเคราะห์น้ันเห็นว่า กฎหมายลาวยังมีช่องว่างอยู่มาก เก่ียวกับการ
ปรับใช้ และการตีความเช่น มาตรา 3 ข้อ 20, 21, 22 และข้อ 23 ที่เกี่ยวกับการนําเข้า การส่งออก 
การส่งกลับคืน และการนําผ่าน โดยคําศัพท์ที่เป็นปัญหาคือ “สัตว์นํ้า และสัตว์ป่า หรือสิ้นส่วน” เมื่อ
เปรียบเทียบกับ CITES แล้วพบว่ากฎหมายลาวไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์ที่ทําการส่งออก นําเข้า ส่งกลับ
คืน และนําผ่านน้ันเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว และนอกจากนั้นก็ไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากสัตว์น้ัน จึงอาจทําให้เกิดช่องว่างในข้อกฎหมายได้ นอกจากน้ันยังมีมาตรา 42 มาขยายความ
ในมาตราที่ 3 ข้อ 20, 21, 22 และ 23 ดังนี้ 

การนําเข้า การนําเข้าสัตว์โดยเฉพาะเสือโคร่งต้องมีใบอนุญาตส่งออกจากองค์การท่ี
เกี่ยวข้อง แต่ถ้าว่านําเอาเสือโคร่งเข้ามาประเทศมากอาจจะไม่เกิดผลดี โดยอาจจะมีปัญหาในการอยู่
ลอดของสัตว์ได้ ผ่านการวิเคราะห์ ได้มีการเสนอว่า การนําเข้าน้ันจะต้องไม่มีจุดประสงค์เพ่ือกระทํา
ให้เกิดเสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิดพันธ์ุที่เก่ียวข้อง 

การส่งออก สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าต้องมีเอกสารอนุญาตส่งออกของกระทรวงเกษตร และป่า
ไม้ เอกสารอนุญาตนําเข้าจากองค์กรที่เก่ียวข้องของประเทศปลายทาง ในการส่งออกน้ันตาม CITES
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น้ันต้องได้ตรวจสอบว่าเมื่อส่งออกไปแล้วสัตว์น้ันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ในประเทศ
ปลายทาง ถ้าหากส่งออกไปแล้วสัตว์น้ันหากไม่สามารถอยู่ได้หรือเสี่ยงต่อการอยู่ลอดแล้วเจ้าหน้าที่
วิชาการของ CITES จะไม่อนุญาตส่งออกได้ เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายลาวแล้วเห็นว่าถ้ามีใบอนุญาต
ส่งออกแล้วก็จะทําการส่งสัตว์น้ันออกไปเลย โดยไม่รู้ว่าเวลาส่งออกไปแล้วสัตว์น้ันจะเป็นอย่างไร 
ดังน้ันจ่ึงมีการเสนอปรับแก้กฎหมายคือให้มีคําเห็นของเจ้าหน้าที่วิชาการก่อน ถึงจะส่งออกได้  

ปัญหาการแต่งต้ังหน่วยเฉพาะกิจ ตามอนุสัญญา CITES จะมีการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานทําหน้าที่เฉพาะในการออกใบอนุญาตในการ ส่งออก นําเข้า ส่งกลับคืน 
และนําผ่าน แต่สําหรับกฎหมายลาวแล้ว จะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร และป่าไม้เท่าน้ัน
เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก นําเข้า ส่งกลับคืน และนําผ่าน ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
อาจจะไม่มีความสํานานในการตรวจพิสูจน์อีกอย่างก็ไม่สอดคล้องกับ CITES ด้วย ดังน้ันได้มีการเสนอ
ให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเพ่ือมาทําหน้าที่เฉพาะเหมือนที่
CITES กําหนดไว้ 

ปัญหาในการครอบครองผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง มาตรา 3 ข้อ 20, 21, 22, 23 และมาตรา 
42 การนําเข้า ส่งออก ส่งกลับคืน การนําผ่าน โดยซาก สิ้นส่วน ของสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่า
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายลาวไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ ถ้าหากไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายก็อาจจะเกิดช่องว่างได้ ดังน้ันจึงได้มีการเสนอให้มีการรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้วย 
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บทท่ี 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ  

 
5.1 บทสรุป 
  

การอนุรักษ์สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งน้ัน เป็นปัญหามีความสําคัญเป็นอย่าง
มากต่อกับการอยู่อาศัย การอยู่รอด การขยายพันธ์ุ ในป่าสงวนของประเทศลาว ดังน้ันรัฐบาลลาวได้
ออกกฎหมายมาเพ่ือคุ้มครองปกปักษ์รักษาไม่ให้เสือโคร่งสูญพันธ์ุไปในอนาคต โดยการกําหนดไว้ใน
มาตรา 3 ข้อ 20, 21, 22, 23 และมาตรา 42 เก่ียวกับการนําเข้า การส่งออก การส่งกลับคืน และการ
นําผ่านต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นมาตราหลักในการศึกษาในครั้งน้ี และ
นอกจากน้ันยังมีมาตราอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ายังมีปัญหาในกฎหมายลาวอยู่ สําหรับวิทยานิพนธ์น้ีผู้ศึกษาได้
นําเอาอนุสัญญาไชเตสมาตรา 1, 2, 3 และมาตรา 9 มาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า 
และสัตว์ป่าของลาว ผ่านการศึกษาแล้วพบว่ากฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของลาวยังเป็น
ปัญหาอยู่ เน่ืองจากว่ากฎหมายลาวยังเขียนไว้ไม่ชัดเจน เน้ือหาที่สําคัญฯ หลายอย่างกฎหมายลาว
ไม่ได้เขียนเอาไว้ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย  

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงขอนําเอาหลักการอนุสัญญา CITES เก่ียวกับการนําเข้า ส่งออก มาศึกษา
เปรียบเทียบกับการนําเข้า ส่งออก ตามกฎหมายของลาวมาตรา 3 ข้อ 20,  21, 22, 23 และมาตรา 
42 เพ่ือที่จะนําเอาผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งน้ีมาปรับปรุง และพัฒนาระบบกฎหมายของ
ประเทศลาวให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือที่จะมีบทบัญญัติที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมให้ดีย่ิงขึ้น 
เพ่ือปกปักษ์รักษาสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธ์ุไปจากผืนป่าของลาว ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงขอนําเอาปัญหาต่าง ๆ  
มาสรุปให้เห็นภาพรวมดังน้ี 
 
ปัญหาในกฎหมายของลาวทีไ่ม่สอดคล้องกับอนุสญัญา CITES 

ปัญหาการนําเข้า การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งต้องมีใบอนุญาตการ
ส่งออกสัตว์จากองค์การท่ีเก่ียวข้องจากประเทศต้นทาง และมีเอกสารต่าง ๆ ส่วนประเทศลาวนั้นก็
ต้องออกใบอนุญาตนําเข้า จากกระทรวงเกษตร และป่าไม้ตามมาตรา 42 ข้อ 1 ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว
ในบทที่ 4 สําหรับอนุสัญญา CITES มาตรา 1 และมาตรา 3 ข้อ 3 ได้กล่าวถึงเร่ืองตัวอย่างของสัตว์ที่
นําเข้าได้กําหนดถึงสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว ช้ินส่วนต่าง ๆ ร่วมถึงผลิตภัณฑ์ด้วย และ
นอกจากน้ียังได้กําหนดถึงเรื่องการออกใบอนุญาตต่าง ๆ เช่นกันแต่ที่ต่างกันก็คือว่า CITES จะมีการ
ประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อนําเสือโคร่งเข้ามาแล้วจะไม่กระทบต่อการอยู่รอดของสัตว์น้ัน ผ่าน
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การศึกษาเปรียบเทียบเห็นว่ากฎหมายลาวยังมีปัญหาในเรื่องการนําเข้าตามมาตรา 3 ข้อ 20 เพราะว่า
กฎหมายไม่ได้พูดละเอียดว่า เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิดอยู่ หรือตายแล้ว นอกน้ันยังไม่ได้กําหนดถึงผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากสัตว์  ส่วนมาตรา 42/1 ก็ไม่ได้กําหนดถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะเพ่ือประเมินสถานการณ์ว่า สัตว์ป่า
หรือเสือโคร่งเมื่อนําเข้ามาแล้ว จะเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในความเป็นเอกภาพ
ภายในกุ่มประเทศสมาชิก CITES ได้ ดังน้ันจึงได้มีการเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายมาตรา 3 ข้อ 20 
โดยให้มีการระบุไว้ในกฎกระทรวงให้ชัดเจนว่า สัตว์ที่นําเข้าน้ันคือสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตาย
แล้ว รวมท้ังสิ้นส่วนต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์น้ัน และเสนอปรับแก้มาตรา 42/1 โดยให้มี
การประเมินสถานการณ์ก่อนการนําเข้าทุกครั้ง เสนอให้มีการบัญญัติเข้ามาเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ใน
กฎหมาย “การนําเข้าน้ันจะต้องไม่มีจุดประสงค์เพ่ือกระทําให้เกิดเสียหายต่อการดํารงชีวิตของชนิด
พันธ์ุที่เก่ียวข้อง” 

ปัญหาในการส่งออก การส่งออกสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศน้ันต้องมีเอกสาร
อนุญาตส่งออกของกระทรวงเกษตร และป่าไม้ เอกสารอนุญาตนําเข้าจากองค์กรที่เก่ียวข้องของ
ประเทศปลายทาง ดังที่กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 และบทที่ 4 ผ่านการพิจารณาในกฎหมายลาวมาตรา 
3 ข้อ 21 เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ ถ้ามีการส่งออกสัตว์ที่ตายแล้ว หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์
เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ หรือเสือโคร่งก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ตามมาตราน้ี และนอกจากน้ัน
ยังมีมาตรา 42/2 ยังมีปัญหาอยู่ เน่ืองจากกฎหมายลาวไม่ได้กําหนดถึงวิธีการของการส่งสัตว์ออก 
หรือไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประเมินว่า สัตว์ที่ส่งออกนอกประเทศน้ันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือล้มตาย 
อย่างไร เอกสารอนุญาตการส่งออกอาจจะไม่เพียงพออีกแล้ว เพ่ือรักษาสัตว์ไม่ให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
หรือการตายของสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายลาวกับอนุสัญญา CITES แล้วพบว่า อนุสัญญา CITES
มาตรา 1 มาตรา 3 ข้อ 2 การส่งออกตัวอย่างพันธ์ุสัตว์น้ัน มีสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
ร่วมทั้งสิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ด้วย นอกจากน้ันได้มีการประเมินสถานการณ์ของ
เจ้าหน้าที่วิชาการ CITES ก่อนที่จะมีใบอนุญาตส่งออกได้ ดังน้ันจากเน้ือหาน้ีจึงไม่สามารถปรับใช้กับ
มาตรา 3 ข้อ 21 และมาตรา 42/2 ของกฎหมายลาวได้ ดังน้ันจึงมีการเสนอให้มีการสร้าง
กฎกระทรวงขึ้นมาเพ่ือปรับใช้ควบคู่กับกฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าตามมาตรา 3 ข้อ 21 และ
มาตรา 42/2 โดยการระบุไว้ในกฎหมายให้มีความชัดเจนเลยว่า ตัวอย่างสัตว์ที่ส่งออกน้ันให้รวมถึง
สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว ช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ด้วย และให้มีการประเมิน
สถานการณ์ ของเจ้าหน้าที่วิชาการก่อนถึงจะส่งออกได้  

ปัญหาการแต่งต้ังหน่วยเฉพาะกิจ  ตามกฎหมายลาวมาตรา 61 จะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่
ของกระทรวงเกษตร และป่าไม้ เท่าน้ันเป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก นําเข้า ส่งกลับคืน และนําผ่าน ซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ประจํา มีการเปลี่ยนแทนหน้าในการทํางานบ่อยคร้ังดังน้ันจ่ึงเป็นปัญหาคือเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรอาจจะไม่มีความชํานานในการตรวจพิสูจน์ซาก หรือช้ินส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
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จากสัตว์ ก็อาจจะเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย และความเป็นเอกภาพ หรือความเหมาะสมกับประเทศ
สมาชิก CCITES ได้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ CITES แล้วเห็นว่ามาตรา 9 จะมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานทําหน้าที่เฉพาะในการออกใบอนุญาตในการ ส่งออก นําเข้า 
ส่งกลับคืน ผ่านการพิจารณาแล้วมีการเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าของ
ลาวมาตรา 61 โดยเสนอให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเพ่ือมาทําหน้าที่
เฉพาะด้านเหมือนที่อนุสัญญา CITES กําหนดไว้ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

 
ปัญหาการนําเข้า การนําเข้าตามมาตรา 3 ข้อ 20 เป็นปัญหาที่สําคัญ ดังน้ันถ้ากฎหมาย

ภายในไม่สอดคล่องกับอนุสัญญา CITES แล้ว ก็อาจจะเป็นช่องว่างในการนําเข้าสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าได้ 
ดังน้ันจึงเสนอให้มีการสร้างปรับแก้กฎหมายว่าด้วยสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าดังน้ี  

มาตรา 3 ข้อ 21 การอธิบายคําศัพท์ 
การนําเข้า หมายถึงการนําเอาสัตว์นํ้า และ สัตว์ป่า หรือ สิ้นส่วนของสัตว์นํ้า และ สัตว์ป่าที่

ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้วรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าทุกชนิด เข้ามา
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตามระเบียบกฎหมาย”  

และนอกจากน้ีในมาตรา 42/1 ยังมีปัญหาในการปรับใช้ และการตีความ ดังน้ันจึงเสนอให้
ปรับแก้มาตราดังกล่าวโดยมีเน้ือหาดังน้ี  

มาตรา 42/1 การนําเข้าสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าเข้ามาประเทศต้องมีใบอนุญาตส่งออกจาก
องค์การท่ีเกี่ยวข้องจากประเทศต้นทาง เอกสารยืนยันถึงถิ่นกําเนิด เอกสารการตรวจสุขภาพสัตว์ 
ข้อตกลงระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก รายการบัญชีสัตว์ จํานวนสัตว์ที่นําเข้า ใบอนุญาตนําเข้าจาก
กระทรวงเกษตร และป่าไม้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําสินค้าเข้ามาได้ลงความเห็นว่า การนําเข้าน้ันจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่าตัวอย่างพันธ์ุ   
ใด ๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียม และลําเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด”  

ปัญหาในการส่งออก ตามมาตรา 3 ข้อ 21 เน่ืองปัญหานี้มีความสําคัญไม่น้อยกว่าปัญหา
ในการนําเข้า กฎหมายลาวไม่ได้พูดเรื่องการส่งออกไว้อย่างชัดเจน และก็เป็นปัญหาในกฎหายลาว 
ดังน้ันจึงได้มีการศึกษาเพ่ือปิดช่องว่างที่มี ดังน้ันจึงได้เสนอแนวทางในการปรับแก้กฎหมายมีดังน้ี  
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มาตรา 3 ข้อ 21 การอธิบายคําศัพท์  
การส่งออก หมายถึง การนําส่งเอาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสัตว์ที่ตายแล้ว

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าทุกชนิด ออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตามระเบียบกฎหมาย 

นอกจากน้ียังได้เสนอแนวทางการปรับแก้กฎหมายมาตรา 42/2 ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี  
มาตรา 42/2 การส่งออกสัตว์นํ้า และสัตว์ป่าออกนอกประเทศต้องมีเอกสารยืนยันเก่ียวกับ

การขยายพันธ์ุ หรือการเลี้ยง เอกสารยืนยันถึงถิ่นกําเนิด เอกสารการตรวจสุขภาพสัตว์ ข้อตกลง
ระหว่างผู้นําเข้า และผู้ส่งออก เอกสารอนุญาตส่งออกของกระทรวงเกษตร และป่าไม้ เอกสารอนุญาต
นําเข้าจากองค์กรที่เก่ียวข้องของประเทศปลายทาง  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ลงความเห็นว่า การนําออกน้ันจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธ์ุน้ัน ๆ  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนําสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่าตัวอย่าง
พันธ์ุใด ๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียม และลําเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด 

ปัญหาการแต่งต้ังหน่วยเฉพาะกิจ คือหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการออกใบอนุญาตในการ
นําเข้า ส่งออก ส่งกลับคืน และการนําผ่าน และอื่นๆ ต้องให้สอดคล่องกับไชเตส ดังน้ันเพ่ือความเป็น
เอกภาพในบรรดาประเทศสมาชิก จึงเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพดังน้ี 

มาตรา 61 เจ้าหน้าท่ีสัตว์น้ํา และสัตว์ป่า  
เจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าหมายความถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เป็นหน่วยงานหน่ึงเฉพาะ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนําเข้า การ
ส่งออก การส่งกลับคืน และการนําผ่านซึ่งสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า เพ่ือคุ้มครอง ปกปักรักษา อนุรักษ์ และ
พัฒนาสัตว์นํ้า และสัตว์ป่า โดยมีการประสารงานกับเจ้าหน้าที่สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าในกรมป่าไม้ 
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ภาคผนวก ก 

 
Convention on International Trade in Endangered Species  

of Wild Fauna and Flora  
Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973 

Amended at Bonn, on 22 June 1979 
 

The Contracting States, 
Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an 
irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for 
this and the generations to come; 
Conscious of the ever-growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, 
cultural, recreational and economic points of view; 
Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their 
own wild fauna and flora; 
Recognizing, in addition, that international co-operation is essential for the protection 
of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through 
international trade; 
Convinced of the urgency of taking appropriate measures to this end;  
 
Have agreed as follows:  
 

Article I 
Definitions 

 
For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires: 
(a) "Species" means any species, subspecies, or geographically separate population 

thereof; 
(b) "Specimen" means: 
(i)  any animal or plant, whether alive or dead; 
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(ii)  in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily 

recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, 
any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendix III in 
relation to the species; and 

(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable 
part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any 
readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendices II and III in 
relation to the species; 

(c) "Trade" means export, re-export, import and introduction from the sea; 
(d) "Re-export" means export of any specimen that has previously been imported; 
(e) "Introduction from the sea" means transportation into a State of specimens of any 

species which were taken in the marine environment not under the jurisdiction 
of any State; 

(f) "Scientific Authority" means a national scientific authority designated in accordance 
with Article IX; 

(g) "Management Authority" means a national management authority designated in 
accordance with Article IX; 

(h) "Party" means a State for which the present Convention has entered into force. 
 

Article II 
Fundamental Principles 

 
1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may 

be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to 
particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and 
must only be authorized in exceptional circumstances. 

2. Appendix II shall include: 
(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction 

may become so unless trade in specimens of such species is subject to 
strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; 
and 
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(b) other species which must be subject to regulation in order that trade in 
specimens of certain species referred to in sub-paragraph 

(a) of this paragraph may be brought under effective control. 
3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to 

regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting 
exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of 
trade. 

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, 
II and III except in accordance with the provisions of the present Convention. 

 
Article III 

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix I 
 
1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance 

with the provisions of this Article. 
2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the 

prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be 
granted when the following conditions have been met: 
(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will 

not be detrimental to the survival of that species; 
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen 

was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection 
of fauna and flora; 

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment; and 

(d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import 
permit has been granted for the specimen. 

3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the 
prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or a 
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re-export certificate. An import permit shall only be granted when the following 
conditions have been met: 

(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be 
for purposes which are not detrimental to the survival of the species 
involved; 

(b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed 
recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; 
and 

(c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen is 
not to be used for primarily commercial purposes. 

4. The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require 
the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate 
shall only be granted when the following conditions have been met: 

(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen 
was imported into that State in accordance with the provisions of the present 
Convention; 

(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment; and 

(c) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that an import 
permit has been granted for any living specimen. 

5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I 
shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the 
State of introduction. A certificate shall only be granted when the following 
conditions have been met: 

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction 
will not be detrimental to the survival of the species involved; 

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the 
proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and 
care for it; and 



84 
 

(c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the 
specimen is not to be used for primarily commercial purposes. 

 
Article IV 

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II 
 

1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance 
with the provisions of this Article. 

2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the 
prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be 
granted when the following conditions have been met: 
(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will 

not be detrimental to the survival of that species; 
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen 

was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection 
of fauna and flora; and 

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment. 

3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted 
by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual 
exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the 
export of specimens of any such species should be limited in order to maintain 
that species throughout its range at a level consistent with its role in the 
ecosystems in which it occurs and well above the level at which that species 
might become eligible for inclusion in Appendix I, the Scientific Authority shall 
advise the appropriate Management Authority of suitable measures to be taken to 
limit the grant of export permits for specimens of that species. 

4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the 
prior presentation of either an export permit or a re-export certificate. 
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5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require 

the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate 
shall only be granted when the following conditions have been met: 
(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen 

was imported into that State in accordance with the provisions of the present 
Convention; and 

(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment. 

6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix 
II shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the 
State of introduction. A certificate shall only be granted when the following 
conditions have been met: 
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction 

will not be detrimental to the survival of the species involved; and 
(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living 

specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to 
health or cruel treatment. 

7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice 
of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or, 
when appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not 
exceeding one year for total numbers of specimens to be introduced in such 
periods. 

 
Article V 

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix III 
 

1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance 
with the provisions of this Article. 

2. The export of any specimen of a species included in Appendix III from any State 
which has included that species in Appendix III shall require the prior grant and 
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presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when 
the following conditions have been met: 
(a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen 

was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection 
of fauna and flora; and 

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment. 

3. The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, 
except in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior 
presentation of a certificate of origin and, where the import is from a State which 
has included that species in Appendix III, an export permit. 

4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the 
State of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-
exported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions 
of the present Convention have been complied with in respect of the specimen 
concerned. 

 
Article VI 

Permits and Certificates 
 

1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles III, IV, and V shall 
be in accordance with the provisions of this Article. 

2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth in 
Appendix IV, and may only be used for export within a period of six months from 
the date on which it was granted. 

3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the 
name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a 
control number assigned by the Management Authority. 
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4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be 

clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the 
original, except to the extent endorsed thereon. 

5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of 
specimens. 

6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel and 
retain the export permit or re-export certificate and any corresponding import 
permit presented in respect of the import of that specimen. 

7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon 
any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes "mark" 
means any indelible imprint, lead seal or other suitable means of identifying a 
specimen, designed in such a way as to render its imitation by unauthorized 
persons as difficult as possible. 

 
Article VII 

Exemptions and Other Special Provisions Relating to Trade 
 

1. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the transit or transhipment 
of specimens through or in the territory of a Party while the specimens remain in 
Customs control. 

2. Where a Management Authority of the State of export or re-export is satisfied that 
a specimen was acquired before the provisions of the present Convention applied 
to that specimen, the provisions of Articles III, IV and V shall not apply to that 
specimen where the Management Authority issues a certificate to that effect. 

3. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to specimens that are 
personal or household effects. This exemption shall not apply where: 
(a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were 

acquired by the owner outside his State of usual residence, and are being 
imported into that State; or 

(b) in the case of specimens of species included in Appendix II: 
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(i) they were acquired by the owner outside his State of usual residence and in a 
State where removal from the wild occurred; 

(ii) they are being imported into the owner's State of usual residence;  and 
(iii) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant of 

export permits before any export of such specimens; unless a Management 
Authority is satisfied that the specimens were acquired before the provisions 
of the present Convention applied to such specimens. 

4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for 
commercial purposes, or of a plant species included in Appendix I artificially 
propagated for commercial purposes, shall be deemed to be specimens of 
species included in Appendix II. 

5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that any 
specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant 
species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was 
derived therefrom, a certificate by that Management Authority to that effect shall 
be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under the 
provisions of Article III, IV or V. 

6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the non-commercial loan, 
donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a 
Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, 
dried or embedded museum specimens, and live plant material which carry a 
label issued or approved by a Management Authority. 

7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles III, IV 
and V and allow the movement without permits or certificates of specimens 
which form part of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other 
travelling exhibition provided that: 
(a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that 

Management Authority; 
(b) the specimens are in either of the categories specified in paragraph 2 or 5 of 

this Article; and 
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(c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so 
transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health 
or cruel treatment. 

 
Article VIII 

Measures to Be Taken by the Parties 
 

1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the 
present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These 
shall include measures: 
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and 
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such 

specimens. 
2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party may, 

when it deems it necessary, provide for any method of internal reimbursement for 
expenses incurred as a result of the confiscation of a specimen traded in violation 
of the measures taken in the application of the provisions of the present 
Convention. 

3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any 
formalities required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, 
a Party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must 
be presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living 
specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared 
for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment. 

4. Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in 
paragraph 1 of this Article: 
(a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of 

confiscation; 
(b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, 

return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue 
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centre or such other place as the Management Authority deems appropriate 
and consistent with the purposes of the present Convention; and 

(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or 
may, whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to 
facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this paragraph, including the 
choice of a rescue centre or other place. 

5. A rescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution 
designated by a Management Authority to look after the welfare of living 
specimens, particularly those that have been confiscated. 

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in 
Appendices I, II and III which shall cover: 
(a) the names and addresses of exporters and importers; and 
(b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which 

such trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, 
names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, 
the size and sex of the specimens in question. 

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present 
Convention and shall transmit to the Secretariat: 
(a) an annual report containing a summary of the information specified in sub-

paragraph (b) of paragraph 6 of this Article; and 
(b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken 

to enforce the provisions of the present Convention. 
8. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be available to the 

public where this is not inconsistent with the law of the Party concerned. 
 

Article IX 
Management and Scientific Authorities 

 
1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention: 

(a) one or more Management Authorities competent to grant permits or 
certificates on behalf of that Party; and 
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(b) one or more Scientific Authorities. 
2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession 

shall at that time inform the Depositary Government of the name and address of 
the Management Authority authorized to communicate with other Parties and 
with the Secretariat. 

3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this 
Article shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for 
transmission to all other Parties. 

4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall, if so 
requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, 
communicate to it impression of stamps, seals or other devices used to 
authenticate permits or certificates. 

  
Article X 

Trade with States not Party to the Convention 
 

Where export or re-export is to, or import is from, a State not a Party to the present 
Convention, comparable documentation issued by the competent authorities in that 
State which substantially conforms with the requirements of the present Convention 
for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party 
 
 

Article XI 
Conference of the Parties 

 
1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than 

two years after the entry into force of the present Convention. 
2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every two 

years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at 
any time on the written request of at least one-third of the Parties. 
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3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the 

implementation of the present Convention and may: 
(a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry 

out its duties, and adopt financial provisions; 
(b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with 

Article XV; 
(c) review the progress made towards the restoration and conservation of the 

species included in Appendices I, II and III; 
(d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party; 

and 
(e) where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness of 

the present Convention. 
4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the 

next regular meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 
of this Article. 

5. At any meeting, the Parties may determine and adopt rules of procedure for the 
meeting. 

6. The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy 
Agency, as well as any State not a Party to the present Convention, may be 
represented at meetings of the Conference by observers, who shall have the right 
to participate but not to vote. 

7. Anybody or agency technically qualified in protection, conservation or 
management of wild fauna and flora, in the following categories, which has 
informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the 
Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties 
present object: 
(a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, 

and national governmental agencies and bodies; and 
(b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for 

this purpose by the State in which they are located. Once admitted, these 
observers shall have the right to participate but not to vote. 
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Article XII 
The Secretariat 

 
1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided 

by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the 
extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by 
suitable inter-governmental or non-governmental international or national 
agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and 
management of wild fauna and flora. 

2. The functions of the Secretariat shall be: 
(a) to arrange for and service meetings of the Parties; 
(b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV and 

XVI of the present Convention; 
(c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes 

authorized by the Conference of the Parties as will contribute to the 
implementation of the present Convention, including studies concerning 
standards for appropriate preparation and shipment of living specimens and 
the means of identifying specimens; 

(d) to study the reports of Parties and to request from Parties such further 
information with respect thereto as it deems necessary to ensure 
implementation of the present Convention; 

(e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of 
the present Convention; 

(f) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of 
Appendices I, II and III together with any information which will facilitate 
identification of specimens of species included in those Appendices; 

(g) to prepare annual reports to the Parties on its work and on the 
implementation of the present Convention and such other reports as 
meetings of the Parties may request; 
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(h) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions 
of the present Convention, including the exchange of information of a 
scientific or technical nature; 

(i) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties. 
 

Article XIII 
International Measures 

 
1. When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any 

species included in Appendix I or II is being affected adversely by trade in 
specimens of that species or that the provisions of the present Convention are 
not being effectively implemented, it shall communicate such information to the 
authorized Management Authority of the Party or Parties concerned. 

2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph 1 of this 
Article, it shall, as soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts 
insofar as its laws permit and, where appropriate, propose remedial action. Where 
the Party considers that an inquiry is desirable, such inquiry may be carried out by 
one or more persons expressly authorized by the Party. 

3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified in 
paragraph 2 of this Article shall be reviewed by the next Conference of the Parties 
which may make whatever recommendations it deems appropriate. 

 
Article XIV 

Effect on Domestic Legislation and International Conventions 
 

1. The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties 
to adopt: 
(a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking, possession 

or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or the 
complete prohibition thereof; or 
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(b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or 
transport of species not included in Appendix I, II or III. 

2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of 
any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, 
convention, or international agreement relating to other aspects of trade, taking, 
possession or transport of specimens which is in force or subsequently may enter 
into force for any Party including any measure pertaining to the Customs, public 
health, veterinary or plant quarantine fields. 

3. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of, 
or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement 
concluded or which may be concluded between States creating a union or 
regional trade agreement establishing or maintaining a common external Customs 
control and removing Customs control between the parties thereto insofar as they 
relate to trade among the States members of that union or agreement. 

4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, 
convention or international agreement which is in force at the time of the coming 
into force of the present Convention and under the provisions of which protection 
is afforded to marine species included in Appendix II, shall be relieved of the 
obligations imposed on it under the provisions of the present Convention with 
respect to trade in specimens of species included in Appendix II that are taken by 
ships registered in that State and in accordance with the provisions of such other 
treaty, convention or international agreement. 

5. Notwithstanding the provisions of Articles III, IV and V, any export of a specimen 
taken in accordance with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate 
from a Management Authority of the State of introduction to the effect that the 
specimen was taken in accordance with the provisions of the other treaty, 
convention or international agreement in question. 

6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and 
development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law 
of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General 
Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views 
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of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal 
and flag State jurisdiction. 

 
  

Article XV 
Amendments to Appendices I and II 

 
1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I 

and II at meetings of the Conference of the Parties: 
(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration at 

the next meeting. The text of the proposed amendment shall be 
communicated to the Secretariat at least 150 days before the meeting. The 
Secretariat shall consult the other Parties and interested bodies on the 
amendment in accordance with the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of 
paragraph 2 of this Article and shall communicate the response to all Parties 
not later than 30 days before the meeting. 

(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and 
voting. For these purposes "Parties present and voting" means Parties present 
and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall 
not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment. 

(c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force 90 days after that 
meeting for all Parties except those which make a reservation in accordance 
with paragraph 3 of this Article. 

2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I 
and II between meetings of the Conference of the Parties: 
(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration 

between meetings by the postal procedures set forth in this paragraph. 
(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the 

proposed amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall 
also consult inter-governmental bodies having a function in relation to those 
species especially with a view to obtaining scientific data these bodies may 
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be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation 
measures enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the 
views expressed and data provided by these bodies and its own findings and 
recommendations to the Parties as soon as possible. 

(c) For species other than marine species, the Secretariat shall, upon receiving the 
text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties, 
and, as soon as possible thereafter, its own recommendations. 

(d) Any Party may, within 60 days of the date on which the Secretariat 
communicated its recommendations to the Parties under sub-paragraph (b) or 
(c) of this paragraph, transmit to the Secretariat any comments on the 
proposed amendment together with any relevant scientific data and 
information. 

(e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own 
recommendations to the Parties as soon as possible.  

(f) If no objection to the proposed amendment is received by the Secretariat 
within 30 days of the date the replies and recommendations were 
communicated under the provisions of sub-paragraph (e) of this paragraph, 
the amendment shall enter into force 90 days later for all Parties except 
those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article. 

(g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed 
amendment shall be submitted to a postal vote in accordance with the 
provisions of sub-paragraphs (h) , (i) and (j) of this paragraph. 

(h) The Secretariat shall notify the Parties that notification of objection has been 
received. 

(i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstention from at 
least one-half of the Parties within 60 days of the date of notification under 
sub-paragraph (h) of this paragraph, the proposed amendment shall be 
referred to the next meeting of the Conference for further consideration. 

(j) Provided that votes are received from one-half of the Parties, the amendment 
shall be adopted by a two-thirds majority of Parties casting an affirmative or 
negative vote. 
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(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote. 
(l)  If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after 

the date of the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties 
except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this 
Article. 

3. During the period of 90 days provided for by sub-paragraph (c) of paragraph 1 or 
sub-paragraph (l) of paragraph 2 of this Article any Party may by notification in 
writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the 
amendment. Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated as a 
State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species 
concerned. 

  
Article XVI 

Appendix III and Amendments thereto 
 

1. Any Party may at any time submit to the Secretariat a list of species which it 
identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose 
mentioned in paragraph 3 of Article II. Appendix III shall include the names of the 
Parties submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the 
species so submitted, and any parts or derivatives of the animals or plants 
concerned that are specified in relation to the species for the purposes of sub-
paragraph (b) of Article I. 

2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of this Article shall be 
communicated to the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving 
it. The list shall take effect as part of Appendix III 90 days after the date of such 
communication. At any time after the communication of such list, any Party may 
by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with 
respect to any species or any parts or derivatives, and until such reservation is 
withdrawn, the State shall be treated as a State not a Party to the present 
Convention with respect to trade in the species or part or derivative concerned. 
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3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix III may withdraw it 

at any time by notification to the Secretariat which shall communicate the 
withdrawal to all Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date 
of such communication. 

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article shall 
submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable 
to the protection of such species, together with any interpretations which the 
Party may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party shall, for as 
long as the species in question is included in Appendix III, submit any 
amendments of such laws and regulations or any interpretations as they are 
adopted. 

 
Article XVII 

Amendment of the Convention 
 

1. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened by 
the Secretariat on the written request of at least one-third of the Parties to 
consider and adopt amendments to the present Convention. Such amendments 
shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these 
purposes "Parties present and voting" means Parties present and casting an 
affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted 
among the two-thirds required for adopting an amendment. 

2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat 
to all Parties at least 90 days before the meeting. 

3. An amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it 60 
days after two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance of 
the amendment with the Depositary Government. Thereafter, the amendment shall 
enter into force for any other Party 60 days after that Party deposits its instrument of 
acceptance of the amendment. 
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Article XVIII 
Resolution of Disputes 

 
1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the 

interpretation or application of the provisions of the present Convention shall be 
subject to negotiation between the Parties involved in the dispute. 

2. If the dispute can not be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, 
the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular 
that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties 
submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision. 

 
Article XIX 
Signature 

 
The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 
1973 and thereafter at Berne until 31st December 1974. 
 

Article XX 
Ratification, Acceptance, Approval 

 
The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Government of the Swiss Confederation which shall be the Depositary Government. 
 
 

Article XXI 
Accession 

 
1. The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of 
accession shall be deposited with the Depositary Government. 
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Article XXII 
Entry into Force 

 
1. The present Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit of 

the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the 
Depositary Government. 

2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or 
accedes thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, the present Convention shall enter into force 
90 days after the deposit by such State of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 

 
Article XXIII 
Reservations 

 
1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general 

reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the 
provisions of this Article and Articles XV and XVI. 

2. Any State may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, enter a specific reservation with regard to: 
(a) any species included in Appendix I, II or III; or 
(b) any parts or derivatives specified in relation to a species included in Appendix 

III. 
3. Until a Party withdraws its reservation entered under the provisions of this Article, 

it shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect 
to trade in the particular species or parts or derivatives specified in such 
reservation. 
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Article XXIV 
Denunciation 

 
Any Party may denounce the present Convention by written notification to the 
Depositary Government at any time. The denunciation shall take effect twelve 
months after the Depositary Government has received the notification. 
  

Article XXV 
Depositary 

 
1. The original of the present Convention, in the Chinese, English, French, Russian 

and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited 
with the Depositary Government, which shall transmit certified copies thereof to 
all States that have signed it or deposited instruments of accession to it. 

2. The Depositary Government shall inform all signatory and acceding States and the 
Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, entry into force of the present Convention, amendments 
thereto, entry and withdrawal of reservations and notifications of denunciation. 

3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof shall 
be transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United 
Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 

 
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized to 
that effect, have signed the present Convention. 
 
Done at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and 
Seventy-three. 
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 LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC  
PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY  

_____________________________________________________  
 
National Assembly            No 07/NA  
      Vientiane Capital, dated 24 December 2007  

 
Wildlife and Aquatic Law  

  
Section I  

 
General Provisions  

 
Article1. Objectives 
 The Wildlife and Aquatic law determines principles, regulations and measures 
on wildlife and aquatic life in nature to promote the sustainable regeneration and 
utilization of wildlife and aquatic, without any harmful impact on natural resources 
or habitats and to restrict anthropogenic pressure on decreasing species and the 
extinction of wildlife and aquatic, by encouraging people as a whole to understand 
and recognise the significance, with enhancing the conscientious love, care and 
treatment of animals. To engage in managing, monitoring, conserving, protecting, 
developing and utilizing wildlife and aquatic in sustainable manner. To guarantee 
plenteousness and richness of ecological natural equilibrium systems, to contribute 
in upgrading the condition of livelihoods for multi-ethnic people, which has the 
potential to develop and realise the national social-economic goals.  
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Article 2. Aquatic and Wildlife  

Aquatic are species of any living creature which live in the water all or most 
of the time rely on aquatic ecosystems for regeneration and can be taken from the 
nature for breeding such as: Dolphin, Giant catfish, Catfish etc.  

Wildlife are all species of wild animals that generate in the nature or are 
taken for captivity such as: Elephants, Tigers, Bears, Dears, Barking deer, Monkeys, 
Snakes, Birds etc.  
 
Article 3. Term interpretation  
The terms are applying in this law have meanings as follows:  

1. Mammals are wildlife and aquatic, which have mammary glands such as: 
Dolphin, Elephant, Tiger, Monkey, Bat, Kha Ynou and etc.  

2. Birds are animals which have wings, feathers and lay eggs such as: 
Peacock, Vulture, Crow, Greater Coucal, Peasant, Siamese fireback and 
the others birds.  

3. Reptiles are vertebrate animals, which have, scales, hard shelled and lay 
eggs, such as: Crocodile, Snake, Turtle, Lizard, Monitor and etc.  

4. Amphibians are animals which are cold-blooded animals that 
metamorphose from a juvenile, water-breathing form to an adult, air-
breathing form and can live in terrestrial and aquatic ecosystems, lay 
eggs in water such as: frogs, toads and the others. 

5. Insects are animals that have legs, wings, and possess segmented bodies    
supported by an exoskeleton, such as: Beetle insects, tree bucks, water 
bug and others.  

6. Species is one of the basic units of biological classification and 
taxonomic rank of animals whose members have the same main feature 
and characteristic that are able to breed with each other and generate 
their off spring in the nature.  

7. Reproduction means increasing the number of animal’s population in 
the way of natural breeding or with artificial breeding using technology.  
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8. Wildlife and aquatic species of first generation are born by breeding 
between breeders such as father and mother that are brought from the 
nature to keep for husbandry.  

9.  Wildlife and Aquatic species of the second generation means the animal 
that was reproduced from the first generation.  

10.Wildlife and Aquatic species of the third generation means the animal 
that was reproduced from the second generation.  

11.Parts of wildlife and aquatic life are body parts or organs of animals 
such as: Head, Leg, foot, Hide, Meat, Blood, Anther less, Horn, Ivory or 
Tusk, teeth, bone, Gale bladder, Bile, Oil, Fat, Scale, Shelled, Feather, 
Claw, Tail and the other parts.  

12.Products of the wildlife and aquatic mean to extract parts of wildlife 
and aquatic life for producing like: Medicine for healing illness, 
ornamental and other utilization purposes.  

13.Habitats of wildlife and aquatic are the places where animals live and 
breed in nature such as: Forest, grassland, cave, mineral lick area, river, 
stream, lake, water body and wetland.  

14.Conservation means to preserve and utilize wildlife and aquatic in 
accordance with any regulations and to maintain it for sustainable use.  

15.Protection means to strictly protect wildlife and aquatic from the 
devastation and extinction in the nature.  

16.Conservation management means the management of forest and 
forestland, or water resources in which defines the habitats of wildlife 
and aquatic in accordance with regulations.  

17.Farm means the place where the permission granted by government to 
an individual or organization to establish a farm for husbandry with large 
numbers of wildlife and aquatic to breed and to reproduce such 
animals for trade.  
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18.Convention is the International Convention on Trade in Endangered 
Species of wild Flora and Fauna (CITES) in which Laos became a 

signatory on 30
th 

May 2004.  
19.Registration means data and information collection of wildlife and 

aquatic are kept for husbandry such as: Name, Age, Sex, Colour, Weight, 
Identification number, native place, genus, species, individual defect, 
special character and the registration is also to be used as certification 
for the animal’s property or ownership.  

20.The importation means to bring the wildlife and aquatic, or a part of 
the animals into the Lao PDR legally.  

21.The exportation means to export wildlife and aquatic or parts of wildlife 
and aquatic life from the Lao PDR in accordance with regulations.  

22.Re-exportation means to re-export wildlife and aquatic or parts of 
wildlife from Lao PDR in accordance with regulations.  

23.Transhipment means to consign wildlife and aquatic or parts of wildlife 
and aquatic life species via the Lao PDR to another country in 
accordance to regulations.  

24.Rare Wildlife and aquatic life species mean the wildlife and aquatic that, 
are defined in the first (I) list, as rare and near extinct species.  

25.Wildlife and aquatic in management category means the wild animals 
that require management and are defined in the second (II) list, if 
management is neglected for preservation in the future, they will 
become extinct.  

26.Common wildlife and aquatic mean the animals that are defined in the 
third (III) list, which are not classified in to the rare and near extinct 
categories.  

27.Hunting, catching of wildlife and aquatic means catching, shooting, 
killing, hunting, chasing, trapping or other methods of hunting 
techniques.  
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28.Torment of animals’ means using the labour of animals beyond healthy 
limits irresponsible care of animal health, insufficient feeding, hitting and 
abusing animals etc.  

29.Civil servant means staffs that are in charge of inspecting and monitoring 
wildlife and aquatic life.  

30.Customary use means the utilization of wildlife and aquatic in the way 
of believing which has been traditionally practiced for long time.  

 
Article 4. Property on wildlife and Aquatic  

Wildlife and aquatic living in the nature on the territory of the Lao People’s 
Democratic Republic are the property of the nation. The state is represents the 
nation and manages such issues with central unity throughout the country.  

Wildlife and aquatic that is in legal possession of an individual or organization 
and held in captivity for breeding belong to the respective individual or organisation 
as their own property in accordance with the respective laws and regulations. 

  
Article 5. Policies on Wildlife and Aquatic  

The government encourages and promotes the conservation, protection, 
development, and sustainable regeneration of wildlife and aquatic by 
issuing policies, regulations, funds, technical assistance, technology 
and measures aiming at increasing the population of wildlife and 
aquatic in order to meet social-economic supply requirements while 
considering the environment and improving livelihoods.  

The Government promotes individuals and organizations within the country 
and abroad, to invest in the conservation, protection, captivity and regeneration, of 
wildlife and aquatic animals by receiving policy support such as: getting credits, tax 
exemptions, tax reductions and general tax incentives in accordance with regulations.  
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 Article 6. Principles on the Protection, Development and Use of Wildlife and 
Aquatic  

The basic principles on protection, development and use of wildlife and 
aquatic are as follows:  

1. The protection of wildlife and aquatic life is the task of the people as 
the whole.  

2. The management, inspection, development and regeneration of wildlife 
and aquatic for sustainable use are the significant tasks, with relevancy 
to biodiversity protection and the balance of the nature ecological 
system.  

3. Sustainable use of wildlife and aquatic, so as not to harmfully impact 
the natural environment and society.  

4. To protect and manage conservation zones for animal species and their 
habitats and feeding sources so as to maintain the equilibrium of 
ecological systems.  

5. To guarantee the interest of the nation, collectives, household families 
and individuals in accordance with the laws and regulations.  

6. To manage, inspect, protect and use of wildlife and aquatic life in 
accordance with the international conventions that Lao PDR is a 
signatory.  

 
Article 7. Obligations in Protection, Development and Use of Wildlife and 

Aquatic  
Individuals and organizations are obligated to partake in conservation, 

protection, development activities of wildlife and aquatic in accordance with the 
laws and regulations, and take any necessary measures to prevent adverse impacts 
on wildlife and aquatic occurring in nature or man made such as: pandemic diseases, 
hunting, illegal trade, habitat destruction and compromising the feeding resources of 
animals.  
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Article 8: Scope of the Law  

This law is applicable for individuals, organizations and international 
organizations in the Lao People’s Democratic Republic engaged in management, 
conservation, protection, development and use of wildlife and aquatic life in the 
nature or wild life and aquatic which are taken from nature and held in captivity.  

 
Article 9: International Cooperation  

The government promotes the cooperation with foreign countries and 
international  

organizations in the conservation, protection, research, and reproduction of wildlife 
and aquatic by sharing experiences, information, science, and technology for 
enhancing technical skills in order to meet the obligations to the international 
conventions that Lao PDR is a signatory.  
 

Section II 
Categories of Wildlife and Aquatic 

  
Article 10. Categories of Wildlife and Aquatic  

Wildlife and aquatic life in the Lao People’s Democratic Republic comprises 
of Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians, and Insects.  

The Wildlife and Aquatic life regulations are divided into three categories:  
1. Prohibition category wildlife and aquatic  
2. Management category wildlife and aquatic  
3. Common or general category wildlife and aquatic  

 
Article 11. Wildlife and Aquatic Prohibition Category  

Wildlife and aquatic Prohibition category are defined in the first ( I ) category 
list as rare, near extinct, high value and are of special importance in the 
development of social-economic, environmental, educational, scientific research.  

The animals in this category as stated above shall be managed, inspected, 
preserved. The utilization of these animals shall be permitted by the government.  
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Article 12. Wildlife and Aquatic Management Category  

The wildlife and aquatic management category are defined in the second (II) 
category list and are considered as beneficial in terms of national economic, social, 
environmental interests, and in addition are important for livelihoods of multi ethnic 
people and educational scientific research.  

The animals in this category as stated above shall be managed, inspected, 
preserved, protected and use will be controlled.  

 
Article 13. Wildlife and Aquatic General category  
 The wildlife and aquatic general category are defined in the third (III) category 
list as wildlife and aquatic that are able to reproduce widely nature, and are very 
important for social - economic development, and educational scientific research.  

The animals in this category can be used in accordance with the law and 
shall guarantee the use not threaten specie numbers or adversely impact the 
ecological environment system.  

 
Section III  

The Activities on the Protection and Development  
Of Wildlife and Aquatic  

 
Chapter 1  

The Activities on Wildlife and Aquatic  
Article 14. Types of activities of Wildlife and Aquatic  

The activities on wildlife and aquatic are all activities directly concerned to 
wildlife and aquatic such as: surveying, formulating a strategy plan in the 
management, protection, identification of habitats and conservation zones of wildlife 
and aquatic, education and scientific research, establishing museum exhibitions, 
reproduction, husbandry classification, listing, registration and declaring a list of 
wildlife and aquatic life species for hunting purposes and other uses.  
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Article 15. Survey on Wildlife and Aquatic  

The survey is to collect the species population information and assess and 
maintain stable specie population numbers, ensure the continuing reproduction of 
species and maintain the habitats of wildlife and aquatic. These tasks are assigned to 
the agriculture and forestry sectors that are required to collaborate and coordinate 
activities with the concerned organizations and local authorities throughout of the 
country.  

 
 Article 16. Strategy plan for the Management and Protection of Wildlife and 

Aquatic  
The Ministry of Agriculture and Forestry collaborates and cooperates with 

other concerned organizations and local authorities to formulate the management, 
protection, and development strategy plan for wildlife and aquatic as in line with the 
general direction plan, projects and specified measures in the long run term. This is 
to encourage all parties to participate in management, inspection, conservation, 
protection, development and use of wildlife and aquatic aiming to guarantee the 
sustainable economic and social development of the country, as well as contributing 
to poverty eradication efforts and improving livelihoods of the people.  

 
 Article 17. Identification of Habitats and Conservation zones for Wildlife and 

Aquatic  
The agriculture and forestry sector collaborates and coordinates with 

concerned organizations and local authorities to conduct a survey, to identify the 
habitats, conservation zones, and feeding zones for wildlife and aquatic by 
participatory inclusion of local people in issuing regulations and guidelines under 
their responsibility.  

 
Article 18. Educational Scientific Research  

The government encourages and promotes individuals and organizations to 
conduct scientific studies on wildlife and aquatic including studies on investment to 
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establish research centres in accordance with the laws and regulations of the Lao 
People’s Democratic Republic and international conventions.  

The specimens and carcases of wildlife and aquatic parts that are taken for 
scientific research purposes abroad shall have permission from the Ministry of 
Agriculture and Forestry. After the completion of such research, the results from the 
research and associated specimens are to be returned to the Ministry of Agriculture 
and Forestry.  

 
Article 19: Establishment of the Museum  

The government encourages and promotes individuals and organizations to 
invest in establishing the museum of wildlife and aquatic. Its function would be the 
central place for the collection of specimens, carcases or other parts of animals for 
education and research whilst promoting tourism aimed at creating public awareness 
on wildlife and aquatic.  

 
Article 20. Reproduction of Wildlife and Aquatic  

The government encourages and promotes individuals and organizations to 
reproduce wildlife and aquatic in the nature or by using technology for increasing 
population numbers of wildlife and aquatic. This would aim at providing support to 
social-economic development and maintaining the environment as well as improving 
livelihoods of the people.  

 
Article 21. Capture of Wildlife and Aquatic  

Wildlife and aquatic which are taken from the natural environment or from 
the other places of regeneration or from abroad are held in captivity in the farms, 
zoos, stations and the other place for captivity purposes, and for family use in 
accordance with the laws and regulations.  

Captivity areas are considered as aquariums, lakes, ponds, cages, 
confinements, gardens or other places which are of appropriate condition, sufficient 
of food, and can responsibly provide care to animals, without any suffering to the or 
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impact on their ability to reproduce so as to guarantee their environmental and 
society.  

 
Article 22. Classification and Listing of Wildlife and Aquatic.  

Classification and listing of wildlife and aquatic is to divide the animals into 
different categories and different species with the reference to the situation and 
trend of animal population such as: Endangered species, rare species, and 
threatened species for their habitats and reproduction.  

The government considers and approves on changing the prohibition and 
management category lists of animals by recommendation of the Ministry of 
Agriculture and Forestry. For the common or general category list of animals, the 
Ministry of Agriculture and Forestry is also authorized to change the list.  

 
Article 23. Registration and Declaration List of the Wildlife and Aquatic  

The prohibition and management category of wildlife and aquatic that are in 
captivity shall be registered and declared as follows:  
1. To captive wildlife and aquatic for business purposes shall register with 

the district or the Municipality at the agriculture and forestry office and 
then report to the agriculture and forestry office of the province or 
capital city.  

2. To captive wildlife and aquatic not for business purposes shall not 
register, however, they are required to declare such category list of 
animals in their capture to the village forestry unit and then report to 
the district agriculture and forestry office and municipality.  

 
Article 24. Hunting Wildlife and Aquatic  
 Hunting and catching wildlife and aquatic shall be practiced as follow:  

1. The prohibition category of wildlife and aquatic are defined in the first 
(I) category list is tally not permit for hunting except the following 
necessary cases such as: for educational research and breeding 
purposes, but shall require the permission from the government. If the 
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animals capture caused damage to the individual’s properties or an 
organization’s properties, the captor shall report the incident to the 
district authority or municipality to consider and resolve the issue. If 
an animal is destroying and endangering to human life, such an issue 
shall be resolved immediately, hereby report to the concerned 
authorities.  

2. Wildlife and aquatic are defined on the category (II) list incur 
restrictions and prohibitions on hunting, except selected animals 
species in some areas and some seasons as customary hunt or catch 
will be allowed by using the tools and equipment not cause any harm 
to the population of animals. The catching or hunting of animals for 
business purposes can be caught only with the permission from the 
Ministry of Agriculture and Forestry.  

3. Wildlife and aquatic are defined in the common or general category (III) 
list are allowable for hunting in only specified seasons and by using 
tools and equipments not harmful to the animals’ population. The 
catching and hunting animals for business purposes require the 
permission from the agriculture and forestry division of the province or 
Capital city.  

 
Chapter 2  

Protection and Development of Wildlife and Aquatic  
 

Article 25. Protection of wildlife and aquatic  
 The protection is to preserve the prohibited, managed and common general 
categories of wildlife and aquatic in sustainable abundance, it is the protection of the 
animal’s habitats, preservation reservoir, animal’s species conservation zone without 
any devastated. In simultaneously to take any measures in protecting, preventing any 
devastation from man made and from nature disaster.  
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Article 26. Development of Wildlife and Aquatic  

The development is breeding or generating the prohibited, managed and 
common or general wildlife and aquatic categories in the nature for increasing the 
number of animals’ species by applying technology and science, it is also the 
rehabilitation of habitats feeding resources and generating zones to ensure such 
animals living in the natural range. The local people are encouraged to participate in 
the development of wildlife and aquatic.  

 
Chapter 3  

Funds for Preservation and Protection of Wildlife and Aquatic 
 

Article 27. Fund sources for Preservation and Protection of Wildlife and Aquatic  
Funds for preservation and protection of wildlife and aquatic is the same 

thing as the funds for developing forestry and forestry resources, which is contributed 
from the national budget, from individuals, collectives, enterprises, organizations and 
from international organizations etc.  

 
Article 28. Management and Use of Fund  

Funds for conservation and protection of wildlife and aquatic is to be used 
for the activities for wildlife and aquatic purposes such as: surveying, classification of 
wildlife and aquatic, the protection and preservation of the habitats zone, for 
generating animals species and disseminating the government’s policies, laws, 
regulations and other activities related to wildlife and aquatic.  

 
Section IV  

Use of Wildlife and Aquatic  
Chapter 1  

Types of Use of wildlife and aquatic  
 

Article 29. Types of use Wildlife and Aquatic  
 The use of wildlife and aquatic divided into four types as follows:  
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1. Use for public benefit  
2. Use for household family purposes  
3. Use for customary purposes  
4. Use for business  

 
Article 30. Use for Public Benefit  

The use of wildlife and aquatic for public benefit is to take the wildlife and 
aquatic to utilize, for example: tourism purposes, zoos, sports, circus, and museums 
etc, but shall follow the laws and regulations to guarantee sustainable use without 
any adverse impacts to natural environment and the society.  

The use of the prohibited wildlife and aquatic category list for public benefit 
requires permission from the government.  

The use of the managed wildlife and aquatic category list for public benefit 
requires permission from the Ministry of Agriculture and Forestry.  

The use general wildlife and aquatic category list for public benefit requires 
the permission from the province and Capital city division of agriculture and forestry.  

 
Article 31. Use for Household purposes  

The use of animals for household purposes is to use wildlife and aquatic for 
medicinal purposes for healing illness, trophy items, and ornamental features etc.  

Households in the village are able to use wildlife and aquatic in the common 
and general category list only in a particularly season or in the permitted areas by 
using tools and equipment which not compromise species populations or adverse 
impact on natural habitats.  

The use of wildlife and aquatic in management category list shall follow the 
regulations from the Ministry of Agriculture and Forestry.  

 
Article 32. Customary Use  

The customary use of wildlife and aquatic is to use animals for necessary 
cultural beliefs such as: Birds releasing, Turtle releasing, Fish releasing etc.  
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The customary uses of wildlife and aquatic in common or general category 
list shall be practiced within the village in accordance with the rules and regulations. 

 
Article 33. Use for Business  

The government allows to wildlife and aquatic for business purpose such as: 
zoo, farming, import, export, re-export, transhipment, and tourism in the conservation 
areas and in accordance with the regulations. 

  
Chapter 2  

Business from Wildlife and Aquatic  
 

Article 34. Operation of businesses from Wildlife and Aquatic  
Business from wildlife and aquatic is comprised of these activities: 

Establishment of zoos, farms, clinics or animal care centres, trade, transit, import, 
export, re-export and transhipment, circus and documentary film production.  

Businesses operation as stated above shall function in accordance with the 
law of the Lao People’s Democratic Republic and international conventions that Lao 
PDR is a signatory.  

 
Article 35. Permission to operate Businesses from Wildlife and Aquatic  

Individuals and organizations intend to operate businesses from wildlife and 
aquatic are required an approval from the agriculture and forestry sector and are 
required to register such enterprise as prescribed in the enterprise law and the other 
related laws and are required to practice as following:  

1. Use of wildlife and aquatic in the prohibition category list require the 
permission from the government.  

2. Use of wildlife and aquatic in the management category list require the 
permission from the Ministry of Agriculture and Forestry.  

3. Use of wildlife and aquatic from the common or general category list 
requires the permission from provincial and Capital city agriculture and 
forestry Divisions.  
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Article 36. Permission for Captive Wildlife and Aquatic  
 The permission to hold captive wildlife and aquatic requires the following 
considerations:  

1. The wildlife and aquatic in the first (I) category of prohibition list, the 
government authorizes and permits individuals or organizations to 
hold wildlife and aquatic for breeding and for business purposes.  

2. The wildlife and aquatic in the (second (II) category of management list 
the Ministry of agriculture and Forestry’s authorizes permits individuals 
or organizations to hold wildlife or aquatic for captive for breeding and 
business purposes.  

3. The wildlife and aquatic in the third (III) category list of common or 
general the provincials and Capital city’s agriculture and forestry 
division to authorize and to permit individuals or organizations to hold 
wildlife or aquatic for captive for breeding and for business purposes. 
The common or general aquatic is allowed to hold in captivity for 
business purposes in accordance with the law.  

 
Article 37. Establishment of a Zoo  

Individuals or organizations intend to establish a zoo for wildlife and aquatic 
for business purposes including tourism, education, scientific research purposes, are 
required to seek authorisation from the agriculture and forestry authorities and are 
required to follow the enterprise law and other related laws.  

Establishment of a zoo is important for creating public awareness of 
conservation, protection and development in stability manner.  

 
Article 38. Establishment of farms  

Individuals or organizations intend to establish wildlife and aquatic farms by 
taking animals from the management or common and general category list to captive 
for breeding comedies to supply domestic requirement and for export the 
agricultural and forestry authorizes.  
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Establishment farm of prohibition category the government authorizes by the 
proposal made by the Ministry of Agriculture and Forestry.  

Operating businesses on establishment farms shall follow the enterprise law 
and other related laws.  

 
Article 39. Animal Clinics  

Individuals or organizations operating businesses in holding wildlife and 
aquatic or legally possession shall pay attention to take care and treatment of those 
animals, especially when animals are receiving treatment for injuries or infectious 
diseases. Zoo and farm businesses are required to have a veterinarian unit to treat 
prevent and control of breaking out diseases.  

 
Article 40. Trade in Wildlife and Aquatic  

Trade in wildlife and aquatic from husbandry activities shall be practiced as 
follow:  

1. The prohibited category of wildlife and aquatic can be traded from the 
second generation and next generation, the breeding as father and 
mother from the first generation not allow to trade, they shall be 
preserved for breeding or released into the nature.  

2. The managed category of wildlife and aquatic can be traded since 
from the first generation and subsequent following generations. The 
breeding of father and mothers not allow to trade. They shall be 
preserved for breeding purposes or released back into the nature.  

3. The wildlife and aquatic in the common or general category can be 
traded as prescribed in the laws and regulations.  

 
Article 41. Transportation of Wildlife and Aquatic  

The transportation of wildlife and aquatic in the prohibition and management 
categories from one place to another within the country is permissible for 
transportation on the defined roads and shall declare the documents to officials at 
the checkpoint which is comprising of transportation permission issued by the 
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agriculture and forestry authorities, this also includes information and documentation 
such as health certification, origin of such wildlife and aquatic, and a completed 
registration sheet. In the case of trade and transferring or granted the property the 
involved parties shall obtain the certification as prescribed in the laws and 
regulations.  

The transportation of wildlife and aquatic prohibition and management 
category shall require to operate as follows:  

1. Transportation between villages shall require the permission from the 
village administration authority by the proposal made by the village 
forestry unit.  

2. Transportation between districts require the permission from the 
district and municipality agriculture and forestry office by the proposal 
made by the village administrative authority.  

3. Transportation between provinces require the permission from the 
provincial or Capital city agriculture and forestry division by the 
proposal made by the district, municipality agriculture and forestry 
office.  

4. Transportation as stated above shall pay obliged fees in accordance 
with regulations.  

 
Article 42. Import, Export, Re-export and Transhipment  

The Import, export, re-export and transhipment of wildlife and aquatic or 
parts of them shall follow Article 40 of this law and shall be implemented as 
follows:  

1. Import of wildlife and aquatic are required to obtain export permission 
from the concerned agency of the original country, origin of animals 
and free of disease certification, the contract between the importer 
and exporter, list and number of animal category that will be 
imported, and certification of import from the agriculture and forestry 
authorities.  
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2. Export of wildlife and aquatic are required to obtain breeding 
certification, of breeding or feed the origin of the animal, free of 
disease certification, contract between the importer and exporter, the 
animal category list and number will be exported, the permission of 
export from the Ministry of Agriculture and Forestry and the 
permission from the import the concerned agency of the destination 
country.  

3. Re-export of wildlife and aquatic except the documents as stated in 
No. 1 of this article, are required to obtain a completed registration 
sheet, certification of breeding or feed, health certification, list and 
number of animals that will be re-exported from the Ministry of 
Agriculture and Forestry, as well as the re-imported, permission from 
the concerned agency of the destination country.  

4. The transhipment of wildlife and aquatic shall declare documents such 
as: export document and import document from the concerned 
agency of the original country and destination country, native place 
certification, health certification, lists category and number of 
transhipment animals. Transhipment of wildlife and aquatic shall be 
inspected.  

5. Import, export, re-export and transhipment of wildlife and aquatic as 
stated above shall pay obligated fees in accordance with regulations.  

 
Article 43. The circus  

The circus show of wildlife and aquatic from the prohibition category are 
required to have the permission from the government. Wildlife and aquatic listed in 
the management and common or general categories are required to have permission 
from the Ministry of Agriculture and Forestry.  

The operator of circus show is required to have certification of property or 
rent, or the security contract between the operator and the government or the 
Ministry of Agriculture and Forestry. A temporary export permission in compliance 
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with the international convention on the trade of endangered species (CITES) of the 
Ministry of Agriculture and Forestry and certification of animals’ health.  

The rental of wildlife and aquatic life for circus shows abroad, are required to 
deliver the animals accordance with the contract.  

In case of the animals are generated such animals are required to be returned 
along with their mother, father, first generation and successive generations including 
the parts of animals if they are dead.  

 
Article 44. The Production of documentary films  

The production of documentary films is to support policies of the 
government on the protection, and development of wildlife and aquatic. This is to 
promote ecotourism and culture of the nation the information and culture authority 
authorized to individuals, organizations and enterprises or local operators and foreign 
operators to produce documentary films on the wildlife and aquatic in the permitted 
zone by the approval made by the agriculture and forestry authorities.  

 
Chapter 3  

Rights and Obligations of the Users of Wildlife and Aquatic  
 

Article 45. Acquisition of Rights to use Wildlife and Aquatic  
The right to use the wildlife and aquatic is obtained as follow:  

 The government granted;  
 Transferred;  
 Inherited.  

 
Article 46. Granting Rights to use Wildlife and Aquatic  

Granting rights to use the wildlife and aquatic is the decision of the 
authorized organization concerned in taking the wildlife and aquatic to grant 
individuals or organizations to use in long term manner in accordance with the 
contract laws and regulations.  
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Article 47. Transferring Rights of using Wildlife and Aquatic  

Transferring rights of using the wildlife and aquatic is to grant the right to use 
wildlife and aquatic that are developed by himself or herself to another person by 
sale, grant or changed.  

The transferring process shall be conducted as prescribed in the laws and 
regulations, and then declared to the concerned authorities, re-registration including 
pay fees in accordance to regulations.  

 
Article 48. Inheritance the Right to Use of Wildlife and Aquatic  

Inheritance right to use wildlife and aquatic is to heritage such rights to the 
children, or husband or wife, father, mother, niece or nephew or relatives thereafter 
the holder of the right to use wildlife deceased.  

Inheritance rights shall follow the laws on inheritance and the basic customs 
of inheritance and to declare to the authorities concerned and re-registration 
including pay fee in accordance with the regulations. 

  
Article 49. Right of the users and operators of business  

The users and operators of business from wildlife and aquatic have the right 
to protect, develop, use, benefit, and to inherit wildlife and aquatic and have the 
rights to study, research and scientifically experiment.  

Government organizations have the right to manage, protect, develop and 
use.  

The right of customary use shall follow the Article 32 of this Law.  
 

Article 50. Obligations of the Users  
The users of wildlife and aquatic have the main obligations as follow:  

1. To implement and abide by the policies, laws and regulations relating 
to the wildlife and aquatic.  

2. Sustainable use of wildlife and aquatic without causing any harm to 
the environment as prescribed in the laws, regulations and 
international convention (CITES).  
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3. Taking measures to prevent illegal catching or hunting, trading and 
destruction of the animal’s habitats.  

4. To conserve and protect wildlife and aquatic and natural environment.  
5. To participate in encouraging the capital flow contribution from 

internal and external to the forestry development fund.  
6. To pay for fees, rental, and other obligations related to wildlife and 

aquatic in accordance with the laws and regulations.  
7. To report on information regarding with the development and 

utilization of wildlife and aquatic and collaborating with the agriculture 
and forestry authorities as well as with the local authorities.  

8. To regularly check animal health and take precautions in the 
monitoring of an outbreak of disease as advised by the concerned 
authorities. In such cases, animals infected with a disease shall receive 
treatment immediately.  

 
Article 51. Obligations of the Business Operator.  

The business operators in wildlife and aquatic have the main obligations as 
following:  

1. To operate their business as prescribed in the laws and regulations 
strictly.  

2. To pay for fees and other obligations in accordance with regulations.  
3. Dissemination on conservation and protection of wildlife and aquatic.  
4. To contribute the fund or labour in participating, protecting and 

developing wildlife and aquatic and the natural environment.  
5. Taking measures for preventing of any harm or destruction of the 

habitats, to protect against forest fires, to combat illegal hunting, and 
trading in wildlife and aquatic.  

6. To collaborate and provide information and facilitate such information 
to the authorities concerned.  

7. Encouraging the capital within the country and from abroad for the 
purpose of protection and development of the wildlife and aquatic.  



125 
 

8. To check animal health and taking precautions in monitoring outbreaks 
of diseases by the relevant authorities. In the cases of infected animals 
diseases shall be treated immediately.  

 
Section V  

Prohibition  
 

Article 52. General prohibition  
To prohibit individuals, local organizations and international organizations are 

in the Lao PDR taking any of the following actions:  
1. Taking wildlife and aquatic life in the prohibition category list including 

carcases, parts and organs of such animals from its habitats or to have 
it in the possession.  

2. Any torment on wildlife and aquatic.  
3. Illegal catching, hunting, trading and possession of the wildlife and/or 

aquatic life without the required permission.  
4. Catching aquatic and hunting wildlife in the conservation zones, and in 

breeding season, or when pregnant or with small calves.  
5. To produce, import, sell or use tools or weapons which lead to 

increased depletion of wildlife and aquatic including: All hunting guns 
and rifles, explosive devices, chemicals, poisons, electricity, rays or 
sound wave, etc.  

6. Devastation of wildlife conservation zones, reservoir conservation 
areas, habitats and feeding zones of wildlife and aquatic directly or 
indirectly such as: Clearing, resettlements, slush and burn, felling, over 
prescribed using of pesticide or herbicides, and other activities which 
violated the laws and regulations.  

7. Occupation resettlement shifted, changed or damaged the boundary 
signs of reservoir conservation areas, animal species conservation 
zones and habitats.  
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8. Husbandry wildlife and aquatic for business purposes in city and 
community which leading to pollute and contaminate the 
environment.  

9. Import, export, re-export, transhipment, or transit of wildlife and 
aquatic life with infected diseases, or endangering to animal’s health, 
or import animals in a period of restriction or prohibition confined to 
the permission granted and laws and regulations.  

10. To bribe to staff and officers, and to fake documents and or fake 
stamps.  

11.Threatening, pulling back or obstructing the civil servants in carrying 
out their tasks dealing with wildlife and aquatic.  

12.Any other actions that are in violation of laws and regulations on 
wildlife and aquatic.  

 
Article 53. Prohibitions on Staff and Authorities of Forestry  

In addition to the prohibition as described in the Article 52 of this Law, staff 
and forestry authorities are prohibited from taking any of the following actions:  

1. Abusing authority and positions of trust for receiving bribery for self-
benefit, or affecting the benefit of the state, collectives and 
individuals.  

2. Reveal official confidential documents of the government, fake 
documents, or irresponsible behaviour to the assigned duties.  

3. To operate businesses in wildlife and aquatic or taking a share in such 
a business.  
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Section VI  
Management and Inspection of Wildlife and Aquatic  

Chapter 1  
Management of Wildlife and Aquatic  

 
Article 54. Wildlife and Aquatic Management and Conservation Organisations  

The government manages the wildlife and aquatic activities in according to 
the principles of centralization and unity throughout the country by assigned the 
Ministry of Agriculture and Forestry to be as the central agency in collaborating and 
coordinating with other concerned agencies and local authority to study on policies 
formulation, strategies, regulations, and other measures for protecting and 
developing wildlife and aquatic life in a sustainable manner.  

The Organisation of Wildlife and Aquatic Management is the same thing with 
the Forest and Forest Resource Conservation which is comprised of:  

1. The Ministry of Agriculture and Forestry, the Department of Forestry is 
authorized as a secretariat.  

2. The Division of Agriculture and Forestry of the Provinces and Vientiane 
Capital city.  

3. The Office of Agriculture and Forestry of the Districts and Municipality.  
4. Village Forest Units.  

 
Article 55. Rights and Duties of the Ministry of Agriculture and Forestry  

The management of wildlife and aquatic the Ministry of Agriculture and 
Forestry has the following rights and duties:  

1. To act as secretariat to the Government in terms of research in 
elaborating the strategic policies, and formulating policies into projects 
and programs and laws for managing the activities on wildlife and 
aquatic throughout of the country;  

2. Disseminate laws and regulations on wildlife and aquatic activities to 
the people as a whole focusing on the creation of awareness and 
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education to love and care animals, to against combating the 
propagation of eating wildlife and aquatic meat;  

3. Guideline, monitoring and making an assessment on the 
implementation of wildlife and aquatic activities of relevant 
organizations throughout the country.  

4. Establish a research institute for wildlife and aquatic, to train and 
enhancing technical skills in wildlife and aquatic;  

5. Study and recommend on the investment in wildlife and aquatic 
activities;  

6. Encouraging the management of funds and capital within the Lao PDR 
and from abroad, for protecting, conserving and developing wildlife 
and aquatic;  

7. Collaborate with other organizations and locals concerned in 
implementing the tasks dealing with wildlife and aquatic life such as: 
surveys, data collection about wildlife and aquatic life, natural 
potential for defining the biodiversity, wildlife and aquatic life’ 
conservation zones;  

8. Cooperate with International organisations on wildlife and aquatic 
conservation activities;  

9. Make summarize and report regularly on the outcome of the 
implementation activities on wildlife and aquatic to the government.  

 
Article 56. Rights and Duties of the Provincial and Capital city Agriculture and 
Forestry Divisions  

The provincial and Capital city Agriculture and Forestry Divisions have the 
main rights and duties as follows:  

1. Elaborating the policies, strategies, decisions, ordinances, laws and 
regulations on wildlife and aquatic supporting their competent 
implementation;  

2. Disseminating the laws and regulations on wildlife and aquatic to the 
people to understand and to engage strictly in the implementation;  
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3. Guideline, monitoring and making an assessment on the 
implementation of activities on wildlife and aquatic in district and 
municipality agriculture and forestry offices;  

4. Study and recommend on the investment in wildlife and aquatic 
activities and then submit to the Ministry of agriculture and Forest for 
approval;  

5. Encouraging and managing funds and capital within the Lao PDR and 
from abroad for protecting, conserving and developing wildlife and 
aquatic;  

6. Collaborate with other concerned agencies in implementing wildlife 
and aquatic activities such as: surveys on the potential pointing at the 
arrangement of protection zones, and the arrangement of 
conservation of wildlife and aquatic life, and also the protection of 
forestry resources and the natural environment dealing with the 
wildlife and aquatic in their scope of responsibilities;  

7. Making a summarize report regularly on outcome of the 
implementation activities on wildlife and aquatic life within the 
province and Capital city to the Ministry of Agriculture and Forestry 
and to the provincial and Capital city authorities.  

 
Article 57. Rights and Duties of District and Urban Agriculture and Forestry 
Offices  
District and municipality forestry offices have the main rights and duties as following:  

1. To implement, plan, support projects, decisions, ordinances, 
notifications, and guidelines from the Ministry of Agriculture and 
Forestry and from the respective provincial agriculture and forestry 
office and Capital city;  

2. To disseminate laws and regulations on wildlife and aquatic to the 
people to understand and to engage strictly in the implementation of 
such laws;  
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3. To manage, register and list wildlife and aquatic that are taken for 
husbandry as well as fishing and hunting tools in accordance with the 
regulations;  

4. Gathering people within the village strictly doing the management, 
conservation, protection and development of wildlife and aquatic;  

5. Guideline and monitoring the implementation activities on the wildlife 
and aquatic of the village forestry unit;  

6. Making a summarize report strictly on outcome of the management, 
conservation protection, development and utilization of wildlife and 
aquatic within the district municipality to the province and Capital city 
and to the district and urban authorities;  

As for the rights and duties in management wildlife and aquatic of the 
village forest unit are described in the specific regulation.  

 
Chapter 2  

Inspection of Wildlife and Aquatic  
 

Article 58. The Objective of Inspection of Wildlife and Aquatic  
The inspection of wildlife and aquatic is to monitoring of the movement 

activities in the management, protection, development and utilization of wildlife and 
aquatic of the organizations, civil servants, authorities and the people, including the 
businesses operations using wildlife and aquatic in accordance with the provision of 
the laws and other related laws, and international convention that the Laos’s People 
Democratic Republic is a signatory.  

 
Article 59. The Organization of Wildlife and Aquatic Inspection  

The organization of inspection on wildlife and aquatic is consistent with the 
organization of forest and land inspection as prescribed in Article 111 of the forestry 
law, which is administered under the department of forest inspection, which also 
acts as secretariat.  
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Article 60. The Rights and Duties of the Wildlife and Aquatic Inspection Organ  

The wildlife and aquatic inspection organ has the following rights and duties 
as following:  

1. To monitor the implementation of wildlife and aquatic laws and 
regulations.  

2. To inspect the activities on wildlife and aquatic including businesses 
operations using wildlife and aquatic.  

3. To investigate cases on wildlife and aquatic and taking any measures of 
investigation and prevent measures as prescribed in the criminal 
procedure law.  

4. To propose to the concerned agencies, to issue the suspension of 
activities on the wildlife and aquatic and disqualify or suspend civil 
servants and related authorities if any unlawful actions are found.  

5. To cooperate and collaborate with other concerned organizations at 
the central level and local level in implementing its rights and duties.  

6. To provide a summary report on the implementation results of 
inspection to the upper authorities regularly.  

7. To conduct other rights and duties as prescribed in the laws and 
regulations.  

 
Article 61. The Authority of Wildlife and Aquatic  

The authority of the wildlife and aquatic is the civil servant of the department 
of forestry inspection, whose has the role to inspect, manage, conserve, protect, 
develop and use of wildlife and aquatic, and to investigate wildlife and aquatic’ 
cases as prescribed in the laws and regulations.  

The qualification of rights and duties of the authorities in charge of wildlife 
and aquatic are stipulated in the special regulation.  

 
Article 62. Types of Inspection of Wildlife and Aquatic  
There are three types of inspection of wildlife and aquatic:  

− Regular system inspection  
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− Advance notified inspection  
− Emergency inspection  
1. Regular systematic inspection is the necessary inspection that is carried 

out in a certain time frame at least once a year.  
2. Advance notified inspection is the inspection when found necessary by 

informing the parties concerned who is responsible for protecting and 
developing or operating activities on the wildlife and aquatic and are 
given twenty four hours notice in advance.  

3. Emergency inspection is the inspection when found urgent or 
necessary such inspection will take place without advance notice to 
the parties responsible for protecting, developing, and operating 
activities on wildlife and aquatic.  

Inspection shall examine any documents and inspect the place of 
operation.  

 
Article 63. External inspection  
 The objective of external inspection is to examine the management and 
inspection organization of wildlife and aquatic in order to strengthening the capacity, 
transparency and justice.  

The external inspections as following:  
1. The oversight of the National Assembly as prescribed in the law on 

oversight function of the National Assembly;  
2. Inspection of the State Inspection Organ as prescribed in the law on 

State Inspection;  
3. Inspection of the citizens, organizations and individuals at the grass 

roots level, offices, technical units, and state enterprises on the 
activities of civil servants while found or occurrence of the violation of 
laws and regulations, they have the right to raise the issues to the 
concerned agency to proceed the inspection on these matters.  
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Section VII  

National Fish Releasing and Conservation of Aquatic Wildlife’s Day  

Uniform, Sign and Stamp  

Article 64. National Fish Releasing and Conservation of Aquatic and Wildlife Day 
 To conserve and develop aquatic and wildlife in plentifully richness 

condition, the State determined on 13
th 

July as the National day on Fish releasing 
and Conservation of Aquatic and Wildlife.  

 
Article 65. Uniform, Sign and Stamp  

The management and inspection organ of aquatic and wildlife have their own 
uniform, sign and stamp which designed and issued by the Ministry of Agriculture and 
Forestry for using in the official tasks.  

Section VIII  

Polices on rewarding persons with high achievement  

and Measures against Violators  

 
Article 66. Polices towards Persons with high achievement  

Individuals, organizations or enterprises with outstanding achievement in the 
implementing this law, and mainly in the protecting, developing, and sustainable use 
of wildlife and aquatic preventing the encroachment or harm to the habitats and 
conservation zones of species wildlife and aquatic will receive the relevant 
incentives such as flattery and rewards accordingly with regulations.  

 
Article 67. Measures against Violators  

Individuals, organizations or enterprises that violated this law shall be 
educated, disciplined, fined or shall be punished in accordance with the law 
depending on the degree of the offence - minor offences or major offences.  
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Article 68. Education Measures  

Individuals, organizations or enterprises violated the law on wildlife and 
aquatic and its prohibitions which are not constituted as criminal, damaged the worth 
under 200.000 Kip, are liable to port their offences and completely returned the 
illegal assets shall be warned and educated.  

 

Article 69. Penalty Measures  
Civil servant and authorities violated the law on wildlife and aquatic and its 

prohibitions with minor offences which are not constituted as criminal offences, 
damaged the worth under 200.000 Kip, but not liable to report their offences, 
escaped from their guilt shall be punished as following:  

1. Reproach, warn the guilt and inform the offences by recording such 
offences in their personal profile;  

2. Suspension from promotions, suspension of increasing salary, 
incentives or rewards;  

3. Remove from the position, resignation of the post or demote.  
4. Resign without any compromises;  

A person who is disciplined shall return unlawful earning property 
completely to the organization.  
 

Article 70. Fine Measures  

Individuals, organizations or enterprises violated the law on wildlife and 
aquatic and its prohibitions, damaged the worth 200.000 Kip and over, and shall be 
fined double of the damage committed against wildlife and aquatic.  

In the case that the violation is a second times or many times of committed 
offences shall be fined triple of the caused damage to wildlife and aquatic in the 
prohibition category; double fines for the wildlife and aquatic in the management 
category, and once time fine for wildlife and aquatic in the common or general 
category, unlawful earning properties shall be seized to the State.  
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Article 71. Penalties Measures  

Committed criminal offences on aquatic and wildlife are following:  
1. To catch aquatic and to hunt natural wildlife of the prohibition 

category, which include rare and near extinct animals such as the 
dolphin, elephant, tiger, rhinoceros, pseudoryx nghe tinhensis, bear, 
gaur, and kouprey;  

2. To use tools or methods of fishing and hunting animals in which cause 
depletion of aquatic and wildlife;  

3. To encroach the habitats and feeding zones of aquatic and wildlife;  
4. To steal aquatic a life and wildlife of the prohibited category, carcases 

or parts and organs of such animals for trade or to have in possession.  
5. To import, export, re-export, tranship and transit aquatic and wildlife 

unlawfully with regulations;  
6. To bribe, falsify or forge documents and stamps.  
 The offenders will be prosecuted and shall be punished by 

deprivation of liberty for three months to five years of imprisonment it 
depends on the characteristic of the criminal offences major or minor 
offences shall be fined according to the article 70 of this law including 
damages compensation.  

 

Article 72. Additional Penalties Measures  

In addition of the principle penalties stipulated in the article 71 above, the 
offenders shall be punished for additional penalties such as: suspension, a revoke of 
the license, or to revoke the rights of using aquatic life and wildlife.  

Section IX  

Final Provisions  
Article 73. Implementation  
 The government of Lao People’s Democratic Republic is implementing this 
law.  
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Article 74. Effective  

 This law shall come into force after 90 days since the date of the President of 
the Lao Peoples’ Democratic Republic issued the promulgation.  

 The provisions and decision that contradict this law are annulated.  

 

President of the National Assembly  
 
 

  Thongsing THAMMAVONG 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ    นางสาวมะจิต เพชรพูสี 
วันเดือนปีเกิด   23 มิถุนายน 2526 
วุฒิการศึกษา   ปี ค.ศ. 2004-2009 : นิติศาสตร์บัณฑิต  
    วิทยาลัยกฎหมายภาคใต้ แขวงสวรรค์ณ เขตแห่ง สปป ลาว 
ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่ฝ่าย วิชาการวิยาลัยกฎหมายภาคใต้                   
    แขวงสวรรค์ณ เขต สปป ลาว 
ทุนการศึกษา    ทุนร่วมมือระหว่างมหาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงยุติธรรม 
    แห่ง สปป ลาว 
ผลงานทางวิชาการ 
 
มะจิต เพชรพูสี. “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเสือโคร่งของสาธารณะรัฐประชาธิปไตย  

ประชาชนลาวภายใต้อนุสัญญา CITES.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


