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ศนูย์ผู ้เป่ านกหวดีแห่งชาต ิ(National Whistleblower Center) 
ตั �งอยู่ ในวอชิงตนั ด.ีซี. เป็ นหน่วยงาน NGO ที�เป็ นผู ้น าในสาขา กฎหมายผู ้เป่ 
านกหวดี เราได ้ท างานเพื�อปกป้องและกระต ุ้นผู ้เป่ า นกหวดีมานานกวา่ 30 ปี 

Igbo

ผู ้เป่ านกหวดีเป็ นบุคคลที�รายงานการทุจรติ การตดิสินบนของเจ ้าหน้าที�รฐับาล อาชญากรรมตอ่สัตวป่์ า หรอืการฝ่ าฝืนกฎหมายอื�นๆ ให ้กับเจ ้าหน้าที�ที�เหมาะสม 
ซึ�งบ่อยครั �งมีความเสี�ยงตอ่ตวัเขาและเธอ ภายใต ้กฎหมายบางอย่าง หน่วยงาน NGO ยังถูกพิจารณาวา่เป็ น “ผู ้เป่ านกหวดี” อีกด ้วย  

ผู้เป่ านกหวดีเป็ นกําลังสาํคัญในการต่อสูกั้บการลับลอบค้าสตัวป่์ า! 

ในปีที�ผ่านๆ มา มีอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ าที�เพิ�มขึ �นอย่างเห็นได ้ชัด ซึ�งเป็ นการ
คกุคามความปลอดภัยและความมั�นคงของหลายประเทศ 
การลักลอบค ้าสัตวป่์ าเป็ นอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศที�มีมูลคา่หลายพันล ้าน
ดอลลาร ์โดยมีจ านวนการจับและการลงโทษน้อย 
การกระต ุ้นผู ้เป่ านกหวดี ผู ้ที�มีความร ู้เชิงลึก จะปฏิวตักิารตรวจจับอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ า เพิ�มการบังคบัใช 
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัตติามกฎของตนเอง และลดวกิฤตการสูญพันธุ

 รางวลัสาํหรบัผู้เป่ านกหวดี 
ผู้ เป่ านกหวดีนานาชาติได ้รบัเงินมากกวา่ 30 ล้ านดอลลาร ์ส 
าหรบัการรายงานการตดิสินบนของเจ้ าหน้าที� ตา่งประเทศภายใต ้กฎหมายการให้ 
รางวลัของสหรฐัอเมรกิา 

รฐับาลสหรฐัอเมรกิาจ่ายผู้ เป่ านกหวดีที� ไม่ ใช่ชาวอเมรกิามากกวา่ 31.8 ล้ านดอลลาร ์
ที�รายงานมลพิษทาง ทะเลในทะ เลหลวง 

โครงการผู้ เป่ านกหวดีสัตวป่์ าสากลของ NWC ใช้ ข้ อก าหนดผู้ เป่ 
านกหวดีในกฎหมาย เช่น กฎหมายเลซีย์ กฎหมายแนวปฏิบัตกิารทุจรติตา่งประเทศ 
และกฎหมายการเรยีกร ้องสิทธิ�เท็จ เพื�อกระตุ ้นคนวงในให้ รายงาน การลักลอบค ้าสัตวป่์ 

าและอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ าอื�นๆ  

ผู้เป่ านกหวดีคืออะไร 

“ รฐับาลสหรฐัอเมรกิาจ่ายผู ้เป่ 
านกหวดีที� ไม่ ใช่ชาวอเมรกิามากกว่

า 31.8 ล้ านดอลลาร ์
ที�รายงานมลพิษทาง ทะเลในทะ 
เลหลวง

Atumatu Ndi-nkwuputa Ihe Gbasara Anu-ohia N’uwa n’ile nke NWC nwere mmeri Wildlife Crime Tech 
Challenge n’ime afor 2016, echiche USAID na mmkọrita ya na ndi out National Geographic Society, na 
Smithsonian Institution, na TRAFFIC. Atumatua nakwa ino kwa ego enyemaka site na The Wildcat 
Foundation. 
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การรายงานหลักฐานอาชญากรรมต่อสตัวป่์ า 
คณุอาจพิจารณาการเป่ านักหวดีในอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ าหากคณุมีความร ู้โดยตรงเกี�ยวกับการกระท าผิด และเอกสารที�ยืนยันเกี�ยวกับกิจกรรมที�ผิดกฎหมาย 
การเก็บรวบรวมและการจัดระบบหลักฐานของอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ าที�คณุสังเกตพบเป็ นเรื�องจ าเป็ น 
หน่วยงานส่งเสรมิทางกฎหมายมีแนวโน้มที�จะสืบสวนข่าวลับเมื�อมีการสนับสนุนด ้วยหลักฐานที�เป็ นวตัถุ ได ้แก่  

มีการออกแบบกฎหมายสหรฐัอเมรกิาที�บังคบัใช้ ทั�วโลกและมีอ านาจเพื�อตอ่สู้ 
กับอาชญากรรมตอ่สัตวป่์ ามีการ จัดเตรยีมรางวลัที�มีประสิทธิภาพส าหรบัผู้ 
เป่ านกหวดี 

กฎหมายการให้ รางวลัเหล่านี�รองรบัผู ้เป่ 
านกหวดีทั�วโลกที�เปิดเผยการละเมิดกฎหมายสัตวป่์ าที�ส าคญัที�ช่วย 
ปกป้องสัตว ์ปลา พืช และสปีชีส์ที�ตกเป็นอันตราย จากการเก็บเกี�ยว 
การลักลอบค ้าที�ผิดกฎหมายและส าคญั ทั �งในสหรฐัอเมรกิา 
หรอืโดยบุคคลชาวสหรฐัอเมรกิา หรอืบรษัิทที�เกี�ยวข ้องก ับสหรฐัอเมรกิา 

โปรแกรมผู ้เป่ านกหวดีสัตวป่์ าสากลของ NWC 
จัดเตรยีมแพลตฟอรม์ออนไลน์ที�มีการเก็บรกัษาความลับ ทั �งหมดและมั�งคง 
ซึ่งบุคคลทั�วโลกสามารถรายงานอาชญากรรมสัตวป่์ า และจากนั�นเชื่อมตอ่ผู ้
เป่ านกหวดีกับ ทนายที�สามารถช่วยส่งรายงานของพวกเขาตอ่ผู ้ม ีอ 
านาจในสหรฐัอเมรกิา และใช ้ยื�นรบัรางวลัภายใต ้
กฎหมายสหรฐัอเมรกิาที�เหมาะสม 

 รางวลัและการป้ องกันสาํหรบัผู้เป่ านกหวดี 

www.whistlelowers.org/wildlife 

help@whistleblowers.org

บุคคลที�มีข ้อมูลเกี�ยวกับการฝ่ าฝืนกฎหมายการค ุ้มครองสัตว์ ใน
ประเทศใดๆ จะถูกแนะน าอย่างยิ�งให ้หาตวัแทนกฎหมายเพื�อให ้แน่ใจวา่มีการจัดการข ้อมูลอย่างปลอดภัย 

• รปูถ่าย
• อีเมล
• นามบัตร
• รายงานทางวทิยาศาสตร์
• บันทึกใบเสรจ็
• ข 

้อมูลงบประมาณและกา
รเงิน

• รายงานภายใน

• บันทึกการประชุม
• การบันทึกวดิี โอและเสียง
• ผลการทดสอบทางวทิยาศาสตร์
• วธิีการขนส่งและการเปลี�ยนเส ้นทาง
• ข ้อมูลบัญชีธนาคาร
• หลักฐานของการตดิสินบนและการฟอก

เงิน




