อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ

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

1. หลักการและสาระสําคัญ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) เปนความตกลงระดับ
พหุภาคีที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธ โดยควบคุมการคาระหวางประเทศของ
สินคาดังกลาวผานระบบใบอนุญาต ในปจจุบันมีภาคี 180 ประเทศ สําหรับไทยไดลงนามรับรองอนุสัญญาเมื่อป
2518 และใหสัตยาบันเมื่อป 2526 โดยอนุสัญญานี้ไดมีการแบงชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาที่ถูกควบคุม
การคาออกเปน 3 บัญชี ไดแก
1.1 บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I)
เปนชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ จึงหามคาในเชิงพาณิชย การสงออก
จะตองไดรับความยินยอมจากประเทศที่จะนําเขาเสียกอน
ตัวอยางชนิดพันธุในประเทศไทย ชางเอเชีย เสือโครง หมี ชะนี กระทิง แรด หมีควาย สมเสร็จ จระเข
น้ําจืด จระเขน้ําเค็ม เตาตะนุ เตากระ เตาหญา เตามะเฟอง ปลาตะพัด ปลาบึก นกหลายชนิด เชน นกกะ
เรียน นกกาฮัง นกชนหิน กลวยไมปา เชน กลวยไมสกุลรองเทานารี เอื้องปากนกแกว
1.2 บัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) เปนชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาที่มีสถานภาพยังไมถึงกับ
ใกลสูญพันธุ จึงอนุญาตใหคาในเชิงพาณิชยได โดยมีการควบคุมเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอความอยูรอดของ
ชนิดพันธุนั้นๆ ในธรรมชาติ จนอาจเปนสาเหตุใหสัตวปาและพืชปานั้นๆ ตกอยูในภาวะใกลสูญพันธุ บัญชี
หมายเลข 2 นี้ นอกจากประกอบดวยชนิดพันธุที่มีสถานะขางตนแลว ยังประกอบดวยชนิดพันธุที่คลายคลึงกับ
ชนิดพันธุที่ควบคุมรวมอยูดวยเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม การคาชนิดพันธุในบัญชีหมายเลขนี้ประเทศผู
สงออกจะตองออกใบอนุญาตใหสงออกในการสงออกแตละครั้ง บางชนิดพันธุมีการกําหนดโควตาสงออกของ
แตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับตัวอยางพันธุที่เก็บหาจากธรรมชาติโดยตรง
ตัวอยางชนิดพันธุในประเทศไทย คางคาวแมไกทุกชนิด ชะมดน้ําหรืออีเห็นน้ํา นาก โลมา ลิง คาง นก
หลายชนิด เชน นกขุนทอง นกแกวโมง งูหลายชนิด เชน งูหลาม งูเหลือม งูจงอาง งูเหา ผีเสื้อถุงทองทุกชนิด
ปะการังแข็งและออน หอยมือเสือ พืชประเภทหมอขาวหมอแกงลิง
1.3 บัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) เปนชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ภาคีอนุสัญญาไซเตสซึ่งเปน
ประเทศถิ่นกําเนิด ประกาศใหเปนสัตวปาและพืชปาหวงหามหรือคุมครองตามกฎหมายภายในประเทศของตน
จึงขอความรวมมือจากประเทศภาคีอื่นใหชวยดูแลการคาระหวางประเทศดวย
ตัวอยางชนิดพันธุในประเทศไทย ตนมะเมื่อย (เนปาล) ควาย (เนปาล) นกกระทาดง (มาเลเซีย)
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2818 (เมื่อประเทศที่ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ
ไดใหสัตญาบันครบ 10 ประเทศ) ประเทศไทยสงผูแทนเขารวมประชุมเพื่อยกรางอนุสัญญาฯ นี้ในป พ.ศ.
2516 แตมาลงนามรับรองอนุสัญญาฯ นี้ในป พ.ศ. 2518 และใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526
นับเปนภาคีลําดับที่ 78 โดยมีหนวยงานประสานกลางของชาติ (National Focal Point) คือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกใชมาตรการลงโทษทางการคาภายใตอนุสัญญา CITES
1. ขอเท็จจริง/ประเด็นปญหา
1.1 ชางเอเชียเปนสัตวปาใกลสูญพันธุในบัญชี 1 ที่ไมอนุญาตใหมีการคาระหวางประเทศและหามนําเขา
สงออก ยกเวนเพื่อศึกษาวิจัย/เพาะพันธุซึ่งตองไดรับอนุญาตจากประเทศนําเขากอนที่จะออกใบอนุญาตสงออก
ได ปญหาการคางาชางผิดกฎหมายเปนประเด็นที่ CITES ใหความสําคัญ โดยไทยถูกจับตามองเกี่ยวกับการ
ควบคุมการคางาชางภายในประเทศมาตั้งแตการประชุม Conference of the Party ครั้งที่ 12 เมื่อป พ.ศ.
2545 และถูกกดดันมาโดยตลอด
1.2 ในการประชุม Standing Committee ของอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 65 เมื่อเดือน ก.ค. 2557 ไทย
ถูกมองวาไดรับเวลาในการแกไขปญหามาแลวมากกวา 10 ป แตการออกกฎหมายและบังคับใชเพื่อแกไขปญหา
กลับไมมีความคืบหนาจึงเปนสาเหตุใหสมาชิก CITES โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงภาคประชา
สังคม เรียกรองใหใชมาตรการลงโทษทางการคากับไทย แตหลังจากการเจรจา ไทยสามารถตกลงดานกรอบเวลา
ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา โดยมีสิ่งที่ตองดําเนินการดังนี้ 1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 ซึ่งควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายควบคุมการคาและครอบครองงาชาง
การออกกฎหมายเพื่ อจั ดตั้ งระบบจดทะเบียนสําหรับการคางาชา ง รวมถึงการบังคับใชกฎหมายในการ
ตอตานการคางาชางผิดกฎหมาย 2) นําเสนอรายงานความคืบหนาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใน
วันที่ 15 ม.ค. 2558 และ 3) นําเสนอรายงานความคืบหนาอีกครั้งภายในวันที่ 31 มี.ค. 2558 ทั้งนี้ หากการ
ดําเนินการของไทยไมบรรลุผล CITES อาจพิจารณาใหมีการใชมาตรการลงโทษทางการคากับไทย
1.3 กระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดเสนอเรื่องใหที่ประชุมคณะรักษาความ
สงบแหงชาติพิจารณาถึงนัยสําคัญของการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต CITES และการแกปญหาอยางจริงจัง โดย
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติไดอนุมัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหา
การคางาชางอยางเรงดวน โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยประสานงาน รวมทั้ง
จัดทําแผนฯ ใหเสร็จตามกําหนดเนื่องจากเกรงวาหากไมสามารถดําเนินการไดและถูกคว่ําบาตรจะกระทบตอ
การคาสินคาภายใต CITES โดยสินคาสําคัญไดแก กลวยไมและหนังสัตวเลื้อยคลาน
1.4 กระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมจัดทํา
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติเพื่อใหมีสาระสําคัญสมบูรณครบถวน รวมทั้งใหขอคิดเห็นตอราง
พระราชบัญญัติการคางาชาง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
ตลอดจนรวมจัดทําแผนบูรณาการประชาสัมพันธการแกไขปญหาการคางาชางของประเทศไทย และทําการ
ประชาสัมพันธตามแผนฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CITES ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของและการกํากับดูแลการคางาชางบานตอประชาชนทั่วไป ผูคางาชาง เจาของชาง และแจง
เตือนชาวตางชาติ ไมใหซื้องาชางและไมนําออกจากประเทศไทย
2. สถานะลาสุด
2.1 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนําสงแผนปฏิบัติการ
งาชางแหงประเทศไทย ฉบับแกไข ใหกับสํานักเลขาธิการ CITES ซึ่งหลังจากนั้นสํานักเลขาธิการ CITES ไดมี
หนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอบรับการสงแผนปฏิบัติการงาชางของ

ไทย และแสดงความยินดีที่ไทยสามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ และสงใหสํานักเลขาธิการ CITES ไดภายใน
กรอบเวลาที่กําหนด
2.2 ประเทศไทยไดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ใหสํานักเลขาธิการ CITES เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 ตอมา CITES
มีหนังสือแจงอยางเปนทางการวาไดพิจารณารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาชางแหง
ประเทศไทยที่สงไป 2 ฉบับแลว เห็นวามีความกาวหนาในการดําเนินการอยางมีนัยสําคัญจึงประเมินวาไทย
ประสบความสําเร็จอยางเปนที่นาพอใจและจะไมถูกดําเนินการระงับการคา แตที่ผานมาไทยถูกจัดอยูในกลุม
Primary Concern ซึ่งมี 8 ประเทศ ไดแก จีน เคนยา มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย ยูกันดา แทนซาเนีย และ
เวียดนาม โดย CITES ระบุใหทุกประเทศในกลุมนี้จัดทํารายงานสําหรับพิจารณาในการประชุม CITES Standing
Committee ครั้งที่ 66 ซึ่งไทยไดสงรายงานดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558
3. ขั้นตอนตอไป
CITES ไดจัดทําเอกสารประกอบการประชุม Standing Committee ครั้งที่ 66 ซึ่งระบุวาไทยเปน 1 ใน
5 ประเทศ (จีน เคนยา ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม) จากกลุม Primary Concern ที่มีความกาวหนาในการ
ดําเนินการระดับ Substantially Achieved (หมายถึงมากกวา 80% ของกิจกรรมทั้งหมด) โดยไทยดําเนินการ
ได 100% ในทุกกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมของการดําเนินงานแบบบูรณาการ
ทั้งนี้ ในการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 17 เดือน ก.ย. 2559 CITES จะพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมจาก “Elephant
Trade Information System” กอนที่จะประเมินอีกครั้งเพื่อทําการจัดกลุมประเทศใหม
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