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บทคัดย่อ 

 มนุษย์ทุกคนต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงมีการออกล่าสัตว์ เพ่ือหา
ผลประโยชน์จากสัตว์ป่าในด้านต่างๆ เช่น การล่าช้าง  จนท าให้สัตว์ป่าบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตินี้ ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
มาตรการในการควบคุมการล่าสัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุที่ท าให้ปัญหาการล่าสัตว์ยังไม่หายไปนั้น เกิดจากการลุกล้ าท าลายป่า การที่
ประชาชนไม่เข้าใจตัวบทกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายยังขาดความครอบคลุมและชัดเจนของบทกฎหมาย
เช่น ตามมาตรา4 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งบัญญัติไว้ถึงความหมายของ
สัตว์ป่าที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแต่ความหมายของสัตว์ป่าตามมาตรา4นั้นไม่ได้หมายความรวมไปถึงสัตว์
พาหนะที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา นอกจากปัญหาข้อกฎหมายใน
มาตรา4นี้แล้ว  ยังมีกรณีของการค้าผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ตามมาตรา 20 อีกด้วยที่กฎหมายไม่ได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า”ว่ามีความหมายอย่างไร 
 
ค าส าคัญ : การสงวนและการคุ้มครอง, สัตว์ป่า, การล่าสัตว์ 
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Abstract 

All humans have to rely on natural resources to live. So there is huntingto take benefits 
from wildlife in various fields,  such as elephant hunting.  Some species of wildlife are extinct 
when this crisis occurs.  Thailand has enacted the Act on the Conservation and Protection of 
Wild Animals in 1992 to serve as a measure of controlling wildlife hunting and protection. 

The research showed the reasons for the problem hunting that is still because of 
destruction of forests.  People do not understand the law.  Law enforcement is still lacking in 
coverage and clarity of the law, for example, under Section 4 of the Act on the Conservation 
and Protection of Wild Animals 1992,which provides the definition of wildlife protected by 
law, the definition of wildlife under Section 4 does not cover animals that are registered under 
the law, which are elephant,  horse, buffalo and donkey. Besides legal issues in this Section 
4,there is also a case of trade in animal carcasses in accordance with Section20, that the law 
does not define the meaning of the word “products from wildlife carcasses” 
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 การล่าสัตว์ป่าของประเทศไทยนั้นมีปรากฏให้เห็นกันมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี นั่นเพราะ
มนุษย์ทุกคนต้องอยู่อาศัยร่วมกันกับธรรมชาติเพ่ือด ารงชีวิต การลุกล้ าพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือท ามาหากิน และด้วย
ประโยชน์ด้านต่างๆของสัตว์ป่าจึงมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ เช่น น ามาปรุงเป็นอาหารหรือ
ยา น ามาท าเครื่องนุ่ งห่ม การส่งออกใน-นอกประเทศ ซึ่ งปัญหาเหล่านี้ย่อมน าไปสู่ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติท าให้ระบบนิเวศน์ของประเทศไทยเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้สัตว์ป่าบางชนิดในประเทศไทยต้องสูญพันธุ์ไป 

ในอดีตของประเทศไทย สมัยรัฐบาลที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
(ชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์.2534: 682)  เป็นรัฐบาลยุคแรกที่ตระหนักถึงปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าคือ สมัน 
ซึ่งถือเป็นกวางป่าชนิดหนึ่งของประเทศไทยและด้วยเหตุนี้จึงท าให้สมันเป็นที่นิยมของพวกนักล่าสัตว์ ด้วย
ปัญหาการสูญพันธุ์นี้ท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตรากฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2503”มีการ
จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบด้านงานสัตว์ป่าโดยเฉพาะขึ้นในปี พ.ศ.2504 เรียกว่า “หมวดสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าสังกัดกองบ ารุงกรมป่าไม้” 

ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้ยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 
และได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขึ้นเพ่ือเป็นการแก้ไขข้อกฎหมายบาง
ข้อให้มีความครอบคลุมปัญหาต่างๆของสัตว์ป่า โดยตราพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ.2535 และมีผล
บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ และ
คุ้มครองไปถึงสัตว์ป่าของโลกตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี(ยืดหยัด ใจ
สมุทร .2560 : 1)อนุสัญญาไซเตสเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้า-ส่งออก 
การน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าและยังเปิดโอกาสให้มีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดได้อีกด้วย ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการล่าสัตว์ป่า แนวทางการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าและแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์รวมไปถึงพันธุ์พืชป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 

จากสภาพปัญหาของการล่าสัตว์ป่าในปัจจุบันของประเทศไทยพบว่ามีการแอบลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่าง
มากอาทิเช่น ข่าวการล่าเสือด า หรือ ข่าวการล่าหมีขอ ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้น และช้างที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นิยมล่าเพ่ือน ามาท า
ผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ จากปัญหาดังกล่าวจะพบว่า พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
นั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ ทั้งในส่วนของการขาดความครอบคลุมสัตว์สัตว์พาหนะที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพราะในทาง
ปฏิบัตินั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นที่เลี้ยงไว้หรือสัตว์ป่าเช่น กรณีของช้างเป็นต้นและอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหา
ของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ไม่เหมาะสมของความผิดฐานล่าสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา16 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 
ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี และมีโทษปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยอัตราโทษสูงสุดในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 คือโทษจ าคุกไม่เกิน 7ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาทตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง
ได้แก่ การกระท าผิดฐานยึดถือ ครอบครองที่ดิน ก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัด หรือท าลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง(ธนกฤต วรธนัชชากุล:2561:1)ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษของการกระท าผิดฐานล่า
สัตว์ป่าสงวนคุ้มครองนั้นมีอัตราโทษต่ ากว่าการกระท าผิดฐานยึดถือ ครอบครองที่ดิน ก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัด 
หรือท าลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งที่การกระท าผิดฐานล่าสัตว์ป่านั้นเป็นการกระท าที่เป็นอันตราย
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ต่อชีวิตของสัตว์ป่าโดยตรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่จะตามมาภายหลัง ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าหาก
มีการศึกษาในเรื่องของกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ป่า จะท าให้ทราบถึงปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และจะได้น ามาเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายนี้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกล่า 

 2.เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกล่า 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   งานวิจัยนี้ครอบครุมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการล่าสัตว์ป่าการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกล่า 
 2.ขอบแขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
   ข้อมูลในคดีเก่ียวกับการควบคุมการล่าสัตว์ป่าและการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกล่า 
 3.ขอบเขตด้านวิธีวิจัย 
   การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายการล่าตามพจนานุกรม 
ค าว่า“ล่า” ตามพจนานุกรม หมายถึง เที่ยวตามหาเช่น ล่าสัตว์ ต ารวจล่าผู้ร้าย,เที่ยวแสวงหาใน

ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.2556 :1051) 
ความหมายสัตวต์ามพจนานุกรม 
ค าว่า“สัตว์” ตามพจนานุกรม หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึก

ความเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.2556 :1205) 
ความหมายการคุ้มครองตามพจนานุกรม 
ค าว่า“คุ้มครอง” ตามพจนานุกรม หมายถึง ป้องกันรักษา,ระวังรักษา,ปกป้องรักษา (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.2556 :264)  
กฎหมายที่เกี่ยวกับการการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกล่า 

 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ที่ ใกล้สูญพันธ์โดยได้มีการจัดท า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปรากฏเป็นครั้งแรกในกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ในสมัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ด ารงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรี
สังวาลย์และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงพระนามใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2503(วิชิดา ชูบัวทอง.2553 :1)โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะสงวนและคุ้มครอง
ทรัพยากรสัตว์ป่า ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้มีการก าหนดสถานะภาพสัตว์ป่าเพ่ือควบคุม
การล่า การครองครอง และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า โดยมีการก าหนดเป็น 3 ประเภทได้แก่ สัตว์
ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2503 
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นั้นได้ใช้บังคับเรื่อยมาเป็นระยะเวลานานกว่า30ปี จึงท าให้มาตรการที่มีอยู่นั้นยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ
ปัญหาของการที่จะสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงท าให้ถูกยกเลิกไปและต่อมาประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
สมาชิกและให้สัตยาบันกับอนุสัญญาไซเตส (CITES) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นของหลายประเทศมีจุดมุ่งหมายที่
จะคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยอาศัยความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของ
อนุสัญญา เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการน าเข้า-ส่งออก และการน าผ่านแดนตลอดจนการหีบห่อเพ่ือการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ(ดิเรก พิสุทธิ์จรูญ.2548: 3)โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 
หลังจากท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาไซเตส เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการจึงท าให้ประเทศ
ไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความตก
ลงระหว่างประเทศจึงมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503และได้ตรา
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า 
คุ้มครอง(ประพิมพ์พรรณ  เงินทิพย์.2554 :11) 

ความหมายของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า  
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพ

ธรรมชาติย่อมเกดิและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย 
แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว 
และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว(พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า.
2550 : 4)ความหมายของ “สัตว์ป่า” ตามมาตรา4 นั้นไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติ
สัตว์พาหนะพุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา(พงษ์พิลัย วรรณราช.2547:1)แต่เดิมตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านั้น “สัตว์ป่า”ไม่ได้หมายความรวมถึง “แมลงและไข่ของ
แมลง” แต่ในปัจจุบันค าว่า“สัตว์ป่า” ตามพระราชบัญญัติได้หมายความรวมถึง “แมลงหรือแมง” 
(ยืดหยัด ใจสมุทร .2560 : 284) 

ความหมายของการล่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า  
“ล่า” หมายความว่าการ เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายด้วยประการอ่ืนใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มี

เจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพ่ือการกระท า
ดังกล่าวด้วย(วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์.2550 : 4) ตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 227/2551 การเคาะไม้ไล่ต้อนสัตว์ป่าก็
ถือว่าเป็นการกระท าที่อยู่ในความหมายของค าว่า “ล่า”และถือเป็นความผิดส าเร็จฐานล่าสัตว์ป่าไม่ใช่ความผิด
ส าเร็จฐานพยายามล่าสัตว์ป่า(ยืดหยัด ใจสมุทร.2560 : 285) 

ความหมายของอาการกริยาต่างๆของค าว่า “ล่า” ตามความหมายของพจนานุกรม 
ค าว่า “เก็บ” หมายความถึง เอาไปหรือเอามาจากที่ 
ค าว่า “ดัก” หมายความถึง คอยสกัด เช่นดักท าร้าย หรือวางเครื่องดักสัตว์เพ่ือให้สัตว์เข้ามาติด 
ค าว่า “จับ” หมายความถึง การใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมถึงก าไว้ ยึดไว้ หรือเกาะไว้ 
ค าว่า “ยิง” หมายความถึง ท าให้อาวุธเช่น ลูกปืนแล่นออกไปด้วยก าลังส่ง 
ค าว่า “ฆ่า” หมายความถึง การท าให้ตาย หรือท าลาย 
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ค าว่า “ท าอันตรายด้วยประการอื่นใด” หมายความถึง ท าให้เกิดอันตรายด้วยประการใดๆ 
ค าว่า “ไล่” หมายความถึง การตามไป ขับบังคับ ให้ไปหรือต้อนให้จนมุม 
ค าว่า “ต้อน” หมายความถึง สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ 
ค าว่า “เรียก” หมายความถึง การเปล่งเสียงดังเพ่ือให้มา 
ค าว่า “ล่อ” หมายความถึง การใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอุบายชักน า 

(ดิเรก พิสุทธิ์จรูญ.2548: 50-51) 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้มีการก าหนดการห้ามล่าสัตว์ป่าไว้ในมาตรา 
16 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่ ตามมาตรา 
26 ที่เป็นการกระท าของทางราชการ ท าเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาวิจัยทางวิชาการ การเพาะพันธุ์
หรือเพ่ือกิจการสนสัตว์สาธารณะซึ่งกระท าโดยราชการ 

ส่วนความหมายของค าว่า “พยายามล่า” นั้นหมายถึงการกระท าตามค าว่า “ล่า” แต่อยู่ในขั้น
พยายาม ซึ่งเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดลงมือกระท า
ความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด หรือการกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระท า
ความผิด...”(สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.2558) ดังนั้นแม้ว่าผู้กระท าลงมือกระท าไปแล้วผลไม่ส าเร็จในลักษณะ
การล่าก็ตาม มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระท าโดยทางราชการ...” ดังนั้นมาตรา 16 ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าการ
พยายามล่าสัตว์นั้นมีความผิดเช่นเดียวกับความผิดส าเสร็จ(ดิเรก พิสุทธิ์จรูญ.2548: 51)ต้องรับโทษตามมาตรา
47 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมโีทษจ าคุกไม่เกิน 4ปี หรือปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากนี้กฎหมายยังได้ก าหนดการห้ามล่าสัตว์ป่าโดยวิธีการยิงในเวลากลางคืน ในมาตรา22 โดยไม่
มีข้อยกเว้นว่าผู้กระท าจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ เพราะการยิงสัตว์ป่าในเวลากลางคืนนั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้กระท าได้ง่ายประกอบกับวิสัยทัศนในการมองเห็น ส่วนการล่าโดยวิธีอ่ืนในเวลากลางคืนเช่น การจับ ดัก เก็บ 
ไล่ หรือ ต้อนนั้นสามารถท าได้ แต่จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน 

ความหมายของสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า 
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่จะก าหนด 

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา(วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์.2550 : 4)ดังนั้น สัตว์ป่าที่ชนิดที่หาได้ยากก็จะต้องก าหนดให้
เป็นสัตว์ป่าสงวน โดยการวิเคราะห์ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ป่าหายากนั้นต้องพิจารณาว่าในประเทศไทยสัตว์ป่า
ชนิดนั้นมีอยู่ หรือเคยพบในประเทศไทยแต่ปัจจุบันหายาก หรือสัตว์ป่าบางชนิดที่คาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น 
สมัน ก็ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสงวนเอาไว้(ยืดหยัด ใจสมุทร.2560 : 271) โดยสัตว์ป่าสงวนตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นั้นมีทั้งหมดจ านวน 15 ชนิดได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิริน
ธร  แรด  กระซู่  กูปรีหรือโคไพร  ควายป่า  ละองหรือละมั่ง  สมันหรือเนื้อสมัน  เลียงผาหรือเยืองหรือกูร า
หรือโคร า  กวางผา  นกแต้วแร้วท้องด า  นกกระเรียน  แมวลายหินอ่อน  สมเสร็จ  เก้งหมอ   และเป็นสัตว์น้ า
อีก 1 ชนิด ได้แก่ พะยูน หรือ หมูน้ า (ส านักบริหารจัดการด้านการประมง.2551:8) 

 
ความหมายของสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า  
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“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(วิสูตร ธน
ชัยวิวัฒน์.2550 : 4)  เช่น  ช้างป่า  ชะนี  ไก่ฟ้า  นกขุนทอง  เสือดาว  เสือโคร่ง  หมีด า ฯลฯมาตรานี้กล่าวถึง
การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1 และ
สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2 เหมือนกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503ที่ก าหนดให้สัตว์ป่า
คุ้มครองประเภทที่1 คือสัตว์ป่าซึ่งตามปกติคนไม่ใช้เนื้อเป็นอาหารหรือไม่ล่าเพ่ือการกีฬา หรือสัตว์ป่าที่ท าลาย
ศัตรูพืชหรือขจัดสิ่งปฏิกูลหรือสัตว์ป่าที่ควรสงวนไว้ประดับความงามตามธรรมชาติ หรือสงวนไว้มิให้ลดจ านวน
ลง ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2 นั้นคือ สัตว์ป่าซึ่งตามปกติคนใช้เนื้อเป็นหารหรือล่าเพ่ือการกีฬา(ยืดหยัด 
ใจสมุทร. 2560: 270) 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าและการคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทย 
 แนวคิดที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าและการคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย 

แนวคิดทาง สถานการณ์เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย สัตว์ป่านั้นมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านอาหาร การใช้แรงงานสัตว์หรือการล่าสัตว์เพ่ือน ามาค้าขาย
แก่ท้องตลาด โดยสถานการณ์สัตว์ป่าในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น มีความเสี่ยงในอัตราการลดลงของจ านวน
สัตว์ป่าอย่างรุนแรง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและเกิดภาวะสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่า
ที่มีสถิติถูกล่าเพ่ือน ามาท าการค้า ได้แก่ ตัวนิ่ม ช้าง หมี  เสือโคร่ง เต่า นกเงือก นกปรอทหัวโขน ปลาการ์ตูนสี
ส้ม ลิงลม ลูกลิงอุรังอุตัง (กฤษฎา บุญชัย,ปิยาพร อรุณพงษ์และธนะภูมิ ชาญประไพ.2558 :38)ดังนั้นจากสถิติ
ของสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบเพ่ือท าการล่าที่กล่าวมานั้น เราควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวอย่างมาก โดยจะเห็นได้
ว่าสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้นควรได้รับความคุ้มครองและรักษาเพ่ือไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ไปในอนาคต 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าและการคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย 
ทฤษฎีการป้องกันการสูญพันธุ์ในสัตว์ป่าบางประเภทด้วยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง จัดท าโดย

หน่วยงานของรัฐ โดยการจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ตามพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงให้ความส าคัญกับการป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าด้วยการเพาะพันธุ์จากงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้
ทรงศึกษา  และให้ความส าคัญของเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ป่าเพ่ือให้สัตว์ป่าอยู่รอดและเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นจากงานวิชาการประกอบกับการด าเนินงาน 3 องค์ประกอบ คือ การด าเนินการในเชิงที่ เกี่ยวกับสัตว์
ป่า และประชากร การด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องในทรัพยากรมนุษย์ และการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ป่า และจัดการใน
เชิงพ้ืนที่ (กฤษฎา บุญชัย,ปิยาพร อรุณพงษแ์ละธนะภูมิ ชาญประไพ.2558:40) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์พระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กรณีศึกษาการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าพบว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่านั้นจะต้องจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนสัตว์ป่า
ได้ทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองและรัฐบาลได้มีการอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะนั้นสามารถเพาะพันธุ์สัตว์ป่าทางการค้าได้แต่จะต้องขออนุญาตจากทางราชการเสียก่อนเนื่องจากว่า
สัตว์ป่านั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าเป็นของต่อส่วนรวม(ธนิต ปาละสุวรรณ.2547:97) 
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
พบว่าการบังคับใช้กฎหมายตาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นั้นยังมีช่องว่างที่ไม่อ านวย
ความสะดวกและยังมีความล้าสมัยในหลายๆด้านบางมาตรการยังขาดความชัดเจนและครอบคลุมถึงปัญหา
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ต่างๆของการล่าสัตว์ในปัจจุบัน และในบางมาตรานั้นยังขัดต่อหลักความเป็นจริงของวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์อีกด้วยเช่น การเพาะพันธุ์เพ่ิมจ านวนสัตว์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535 ได้แก่กรณีที่แม้ว่าผู้ใดจะมีความรู้ความสามารถในการะเพาะพันธุ์สัตว์ถ้ามิได้ประกอบกิจการ
สวนสัตว์ กฎหมายนั้นก็ไม่อนุญาตให้ท าการเพาะพันธุ์ได้เอง(ดิเรก พิสุทธิ์จรูญ.2548: 103) ตลอดจนทั้งปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องของการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่านั้นบัญญัติไว้ในมาตรา 20ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของ
สัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว” โดยมาตรา 20 นั้นมี
ข้อยกเว้นว่าหากเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจาการเพาะพันธุ์ ก็สามารถท า
การค้าได้ แต่ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่านั้น ต้องได้ใบรับอนุญาตจากอธิบดี
เสียก่อน จะเห็นได้ว่าแม้มาตรา 20 นั้นจะมีการคุ้มครองรวมไปถึงซากของสัตว์ป่า แต่กฎหมายก็ไม่ได้ให้นิยาม
ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า” ไว้อย่างชัดเจน 

ดังนั้น จะเห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มีมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าแค่การควบคุมการล่า
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการค้าสัตว์ การเพาะพันธุ์ของผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการสวนสัตว์ การกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินั้นยังรวมไปถึงการกระท าผิดต่อซากสัตว์หรือสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ความผิดฐานล่าสัตว์ป่านั้นมี
บทลงโทษอยู่ในมาตรา 47 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยความผิดฐานล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 16 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี โทษปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยการกระท าผิดฐานตัด
หรือท าลายต้นไม้ ขุดดิน เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 38วรรคหนึ่งนั้นมีอัตรา
โทษจ าคุกและโทษปรับตามมาตรา 54วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535ซึ่ง
เป็นโทษจ าคุกและปรับสูงสุด คือโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาทตามมาตรา 54 วรรค
หนึ่ง (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2561 :1) 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยในส่วนนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือตอบจุดประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับ “มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมการล่าสัตว์ป่า”และ “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกล่า” โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารวิชาการ ได้แก ่
 1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรณีการล่าสัตว์ของ  
ประเทศไทย 
 1.2 ต าราและหนังสือ ค าอธิบายหลักฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า            
กรณีการล่าสัตว์ของประเทศไทย 
 1.3 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรณีการล่าสัตว์ของ   
ประเทศไทย 

2. ข้อมูลทีเ่ป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ค าพิพากษาศาลฎีกา ได้แก่ 
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 2.1 ค าพิพากษาศาลฎีกา ช่วงเวลาที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า        
พ.ศ.2503 มีผลบังคับใช้ 
 2.2 ค าพิพากษาศาลฎีกา ช่วงเวลาที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า        
พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายตัวบทกฎหมายจากต าราและหนังสือ 
   1.3 ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
   1.4 ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 
2. ผู้วิจัยจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   2.1 วิเคราะห์ ตีความหมายและให้ความหมายข้อมูลในรูปแบบของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น 
จัดจ าแนกกลุ่มข้อมูล 
   2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี ขยายความ และหาความหมาย รวมทั้งหาข้อสรุป 
สถานที่เก็บข้อมูล 
   ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของ
กฎหมายไทย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่ามาตรการในการควบคุมการล่าสัตว์ป่า และมาตรการในการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกล่า
ของประเทศไทยในด้านตัวบทกฎหมายนั้นถูกบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 แม้จะมีการใช้กฎหมายเป็นมาตรการควบคุมการล่าและคุ้มครองสัตว์ป่าเหล่านั้นแต่ก็ยังไม่สามารถก าจัด
ปัญหานี้ออกไปจากสังคมไทยได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความไม่ครอบคลุมของนิยามค าว่า“สัตว์ป่า”ตามมาตรา4 
ที่ไม่ได้นิยามรวมไปถึงสัตว์พาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และในมาตรา 20 แม้ว่ากฎหมายจะมีการบัญญัติ
คุ้มครองการค้าผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่าแต่ในมาตรานี้ก็ไม่ได้นิยามความหมายของค าว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากซากของสัตว์ป่า”ว่ามีความหมายอย่างไร อีกทั้งปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ที่ก าหนดบทลงโทษของ
ความผิดฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามาตรา16 ไว้ในมาตรา47 ที่มีโทษจ าคุกและโทษปรับต่ ากว่าความผิดฐาน
ยึดถือ ครอบครอง ขุดดิน ตัดหรือท าลายต้นไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 54 วรรคหนึ่งทั้งท่ีความผิด
ฐานล่าสัตว์ป่าเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของสัตว์ป่าโดยตรงซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศน์ภายหลัง และยัง
ไม่มีการก าหนดบทลงโทษที่สามารถตีราคาเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติได้เพ่ือชดใช้
จ านวนทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป 
 

สรุปและอภิปรายผลวิจัย 
จากการศึกษาบทกฎพระราชบัญญัติพบว่าแม้ในประเทศไทยนั้นจะมีการตราพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นี้ ซึ่งถูกบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่การแก้ไข้ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายก็ยังคงมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอมากนักส าหรับปัญหาสัตว์ป่าที่ถูกล่าในประเทศไทยที่ยังคงมีความ
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รุนแรงอยู่มากขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่านั้นได้มีการก าหนดขอบเขตของการบังคับใช้ไว้ยังไม่ค่อยครอบคลุมปัญหามากเท่าไหร่และอาจจะไม่
ครอบคลุมถึงสัตว์ป่าบางชนิด เช่นปัญหานิยาม “สัตว์ป่า” ของมาตรา4 ที่ไม่ได้คุ้มครองไปถึงสัตว์ที่จดทะเบียน
พาหนะตามกฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะมีการก าหนดให้ช้างเป็นสัตว์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นช้างเลี้ยงหรือช้างป่า เป็นลูกช้างเลี้ยงหรือลูกช้างป่า เป็นงาของ
ช้างเลี้ยงหรือช้างป่าจึงท าให้นิยามของค าว่า “สัตว์ป่า” ตามมาตรา 4 นั้นยังเป็นปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขข้อ
กฎหมายให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหาของอัตราโทษปรับและจ าคุกของความผิดฐานล่า
สัตว์ป่านั้นยังมีอัตราโทษที่ต่ ากว่าโทษของการกระท าผิดต่อ ที่ดิน หรือต้นไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตาม
มาตรา 54วรรคหนึ่ง จึงท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวที่จะลงมือกระท าความผิดฐานล่าสัตว์ป่า และยังไม่มีโทษ
ทางกฎหมายอาญาที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับตัวผู้กระท าความผิดฐานล่าสัตว์ป่า รวมไปถึงปัญหานิยาม 
“ผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า” ตามมาตรา20 ที่ยังไม่ได้มีการก าหนดความหมายเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ด้านสังคม ได้แก่ ความร่วมมือของประชาชนและภาครัฐ เพราะประชาชนบางกลุ่มอาจจะยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในข้อกฎหมายนั้นๆอย่างแท้จริง เพราะเมื่อประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจ จึงท าให้เกิด
ปัญญาการกระท าผิดต่อสัตว์ป่าสงวนอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการลุกล้ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือเป็นอีก
หนึ่งของปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะเป็นการปฏิบัติต่อพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถึงแม้ว่าจะ
มิใช่การปฏิบัติต่อสัตว์ป่าโดยตรงแต่ก็ย่อมส่งผลกระทบถึงสัตว์ป่า เพราะเมื่อมีการท าลายหรือรบกวนพ้ืนที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าก็จะท าให้สัตว์ป่าลดจ านวนลง เพราะไม่มีแหล่งอาหาร ที่หลบภัย เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีแม้มาตรการควบคุมการล่าสัตว์ป่าและมาตการคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นั้นอาจไม่ใช่แค่การควบคุมการล่าสัตว์ป่าแต่เพียงเท่านั้น 
แต่อาจหมายความรวมถึงการควบคุมการครอบครองสัตว์ป่า การน าเข้า การส่งออก หรือการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัญหาการคุ้มครองสัตว์ป่านั้นอาจจะท าให้หมดไปจากสังคมเลยไม่ได้คงถือเป็นเรื่องยาก 
แต่อาจจะท าให้ปัญหาเหล่านั้นน้อยลงได้หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันและตระหนักถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์
ป่าเหล่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
ปัจจุบันปัญหาการล่าสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีให้เห็นอยู่มาก ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้

ผู้วิจัยพบว่าการแก้ไขปัญหาอีกด้านหนึ่งอาจจะท าได้การรณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเพ่ือให้
ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญญาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าและอาจเพ่ิมการควบคุมดูการ
ท างานของเจ้าหน้าที่กรมป่าให้มีความถี่ถ้วน ซื่อตรง มากขึ้นเพ่ือที่จะท าให้มาตรการของการคุ้มครองสัตว์ป่า
นั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่สืบต่อไป 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จะเห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังขาด

ครอบคลุมและชัดเจนในค านิยามตามมาตรา 4คือค าว่า “สัตว์ป่า” ซึ่งมีการยกเว้น บรรดาสัตว์พาหนะตาม
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งเป็นปัญหาในการควบคุมดูแลช้าง ลูกช้าง และงาช้าง เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น
จะไม่รู้ว่าเป็นช้างเลี้ยงหรือช้างป่า ลูกช้างเลี้ยงหรือลูกช้างป่า หรือในกรณีซากสัตว์นั้นก็ไม่อาจรู้ว่าเป็น งาของ



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[978] 

ช้างเลี้ยงหรือช้างป่า แม้จะมีการก าหนดให้ช้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่านิยามค าว่า 
“สัตว์ป่า” ตามมาตรา 4 นั้นควรให้นิยามรวมไปถึงสัตว์พาหนะด้วยเพราจะได้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และ
กฎหมายควรให้นิยามความหายของค าว่า “ผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า” ในมาตรา 20 ไว้ด้วย ในเรื่องของ
อัตราโทษของความผิดฐานล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 47 นั้นควรแก้ไขให้มีอัตราโทษสูงเช่นเดียวกับโทษตามมาตรา 
54 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อีกทั้งการบัญญัติโทษทางคดีอาญาเพ่ือที่จะเป็น
การเพ่ิมมาตรการให้ผู้ที่จะกระท าความผิดฐานล่าสัตว์ป่ามีความเกรงกลัวมากข้ึนและเพ่ือเป็นแนวทางที่จะช่วย
แก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยลดความรุนแรงของอัตราการล่าสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยในปัจจุบันด้วย 
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