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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของกฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์

และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  หรืออนุสัญญาไซเตส ที่มีต่อผู้

น าเข้า ผู้ส่งออก  เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกที่เหมาะสมกับประเทศไทย ท าการศึกษาโดยการค้นคว้าข้อมูลจากบทบัญญัติ

ของกฎหมาย บทความ วารสาร และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุม/สัมมนา และ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน าข้อมูลมารวบรวมเพ่ือท าการวิเคราะห์

หาข้อสรุป 



จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรการการด าเนินงานตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้
อนุสัญญาไซเตสอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะมาตรการทางด้านกฎหมายที่ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมเติมในส่วนของพืชอนุรักษ์เพ่ือรองรับการด าเนินงานทางด้านพืชป่า ในการก าหนดมาตรการ
ดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือท าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการค้าพืชอนุรักษ์เพ่ิมมากขึ้น มีสิทธิในการ
ร้องขอให้ประเทศภาคีอ่ืนๆ ช่วยดูแลพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศผ่านทางส านักเลขาธิการไซเตส นอกจากนี้ยัง
เป็นการส่งเสริมให้ท าการค้าพืชอนุรักษ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะกล้วยไม้ และยังเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสีย คือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากอนุสัญญาไซเตสมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทุกการ
ประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอัตราก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ การ
ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ ความต่อเนื่องในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริง
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และขาดงบประมาณในการดูแลรักษาพืช
อนุรักษ์ของกลาง ส่วนผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของพ.ร.บ.พันธุ์พืช ในการขอหนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก และน าผ่านพืชอนุรักษ์ และหนังสือรับรอง
การส่งออกพืชลูกผสม จึงท าให้การสื่อสารระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการคลาดเคลื่อนได้  การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาไซเตส รวมทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอนุสัญญาไซเตสจึงต้องมี
การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการ
ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนุสัญญาไซเตสอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหา
การน าออกมาจากป่าและไม่สนับสนุนผู้ค้าของป่า นอกจากนี้ควรมีการไขกฎระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการ
ขอหนังสืออนุญาตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย และเพ่ิมจ านวนด่าน
ตรวจพืชในการออกหนังสืออนุญาต  อีกทั้งควรเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้ลักลอบท าการค้าพืชป่าที่ผิดกฎหมายให้
มากขึ้น 

 
ค าน า 

 

 ปริมาณการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทั่วโลกในแต่ละปีมีมูลค่ามากมายมหาศาลไม่น้อยกว่าพันล้านเหรียญ
สหรัฐ การท าการค้ามีหลากหลายรูปแบบทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ซาก หรือชิ้นส่วนต่างที่ได้จากจากพืชและสัตว์เหล่านี้ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีพืชและสัตว์ป่าเป็นส่วนผสม หากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์เหล่านี้ในปริมาณ
มากเกินไป และถิ่นที่อยู่อาศัยถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลให้พืชและสัตว์บางชนิดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์หรือสูญพันธุ์ได้ไปจากโลกใบนี้ได้ เพ่ือให้ชนิดพันธุ์เหล่านี้ยังคงอยู่หลายประเทศทั่วโลกจึงมีการรวมตัวกันเพ่ือ



ก าหนดมาตรการในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นจึงก่อให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขึ้นหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2514 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของโลก พ.ศ. 2515 อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น พ.ศ. 2522 อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535 รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับแรกๆ ที่
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก  ในส่วนของอนุสัญญาไซเตส สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ได้กล่าวถึงการประเมินผลส าเร็จของอนุสัญญาไซเตสไว้ว่า จ านวนชนิดพันธุ์ที่ได้รับ
การเลื่อนจากบัญชี 2 มาเป็นบัญชี 1 แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของพืช 
พบว่ามีชนิดพืชที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 มากถึง 310 ชนิดพันธุ์ โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับ ส าหรับชนิดพันธุ์ที่อยู่
ในบัญชีที่ 2 มีอยู่ประมาณ 29,224 ชนิด และปัจจุบันยังคงพบว่ามีการลักลอบท าการค้าที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญาฯ โดยเฉพาะพืชในวงศ์กล้วยไม้ (IUCN, 2000 และ Inskipp, 2005) 

 
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention 

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

เตส ได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 และมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา

ไม่นานปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 176 ประเทศ ได้กลายมาเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกน ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการอนุรักษ์ที่ส าคัญที่สุดฉบับหนึ่ง ซึ่งประเทศสมาชิกได้ยอมรับร่วมกันว่าการค้าระหว่างประเทศเป็น

ต้นเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่านานาชนิด อนุสัญญาฯ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆ ระดับพหุ

ภาคีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่ามิให้ถูกคุกคามหรือท าลายจนสูญพันธุ์ไปจาก

โลกอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาฯ ได้ก าหนดมาตรการควบคุมทางการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยการตรวจสอบแหล่งก าเนิดหรือแหล่งที่มาและควบคุมด้วยระบบหนังสืออนุญาต ( Import/Export Permit) 

ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสืออนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อนุสัญญาฯ 

ก าหนดอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การก าหนดมาตรการภายในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ

ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ให้เกิดผลส าเร็จ โดยเฉพาะมาตรการด้านกฎหมายถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะอนุวัตให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ  

  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ล าดับที่ 78 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 ด้วย

เหตุผลเนื่องจากในขณะนั้นประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาสัตว์ป่าและพืชป่าถูกท าลายเช่นเดียวกับประเทศ

เพ่ือนบ้านอ่ืนๆ  เพ่ือให้สามารถควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ท าให้การน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าเกิดความสะดวกมากขึ้น พันธะผูกพันที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติ คือ การ

ก าหนดมาตรการภายในที่เหมาะสมที่จะบังคับใช้ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ โดยมีการควบคุมการน าเข้า ส่งออก 



หรือน าผ่านตัวอย่างพันธุ์ที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และมีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน แต่ในทางปฏิบัติยังมี

ปัญหาส าคัญหลายประการที่ประเทศไทยยังไม่สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ปัญหาส าคัญประการ

หนึ่งคือ กฎหมายภายในบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและ

ภาพลักษณ์ของประเทศ จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ จากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืช(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535 และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจน าเข้า-

ส่งออกพืชอนุรักษ์ เกษตรกร นักวิจัย รวมทั้งนักอนุรักษ์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พิชญาภา ในปี พ.ศ. 2550 

ที่ศึกษาในกรณีการค้ากล้วยไม้ไทยกับอนุสัญญาไซเตส และการศึกษามาตรการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาไซเตสกับประเทศไทย (อรกิตติ์ , 2553) จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบของการใช้

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพ่ือหา

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพระราชบัญญัติพันธุ์พืชให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการเกษตรและ

สังคมของประเทศไทยต่อไป 

 

 

 

วิธีด าเนินการ 

-  สิ่งที่ใช้ในการทดลอง: กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า       

ส่งออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิชาการ สมาคม/ชมรม ผู้ประกอบการน าเข้า 

ส่งออก และผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  

วิธีการทดลอง: เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสืบค้นจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการจัดสัมมนา แล้ว

จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์  

-  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  : ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายพันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
จากเอกสารกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  

2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ : ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
เกษตรกร ผู้น าเข้า – ส่งออก และองค์กรเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



ก) การสัมมนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ นักวิชาการและนักอนุรักษ์ จากสถาบันและองค์กรต่างๆ 

ข) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ค) การส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น าเข้า – ส่งออก และ

เกษตรกร เป็นต้น 
3. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของพระราชบัญญัติพันธุ์

พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพ่ือให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชใหม่ในส่วนของพืชอนุรักษ์ 

4. สรุปผลการศึกษา 
 

- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

 
กลุ่มวิจัยอนสุัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และตลาดการค้าพืชป่าและตามแนวชายแดนไทย 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(อนุสัญญาไซเตส) ของประเทศไทย 

อนุสัญญาไซเตสมีประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด 177 ประเทศ (กุมภาพันธ์ 2556) ประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีสมาชิก ในล าดับที่ 78 เมือปี พ.ศ. 2526 รวมแล้วเป็นเวลานานถึง 30 ปี ประเทศไทยได้มีการก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ 3 หน่วยงาน คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานรองรับทางด้านสัตว์ป่า กรมประมงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานรองรับทางด้านสัตว์น้ า และกรมวิชาการ
เกษตรเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานรองรับทางด้านพืชป่า การเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาฯ ท าให้เกิดภาระผูกพันที่
ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะการด าเนินทางด้านพืชป่าเท่านั้น   



พันธกรณีท่ีประเทศภาคีสมาชิกต้องด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตส และกิจกรรมที่ประเทศไทยได้ด าเนินการแล้ว 

พันธกรณีต่ออนุสัญญาไซเตส การด าเนินงานของประเทศไทยทางด้านพืช 

1. ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีบทบัญญัติทางด้าน
กฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อก าหนดของอนุสัญญา 
รวมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน (มาตรา 8 ของ
อนุสัญญาไซเตส) 

- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535  

  

2. ต้องจัดให้มีหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 
(management authority) และฝ่ายวิชาการ 
(scientific authority) (มาตรา 9 ของอนุสัญญาไซเตส) 

มีการแต่งตั้งหน่วยงานฝ่ายวิชาการดังนี้ 

- คณะกรรมการพันธุ์พืช 15 ท่าน 

- คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ 26 ท่าน 

- เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ 16 ท่าน 

หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 

- กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์
พืช 

3. ก าหนดให้มีด่านตรวจผ่านชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา (มาตรา 8 วรรค 3 ของอนุสัญญาไซเตส) 

- ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตร 36 ด่าน และ 1กลุ่ม
บริการส่งออกสินค้าเกษตร สังกัดส านักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 

4. ต้องจัดท ารายงานข้อมูลการน าเข้าส่งออกและน า
ผ่านชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาประจ าทุกปี 
และรายงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศประจ าทุก 2 ปี 
(มาตรา 8 วรรค 7 ของอนุสัญญาไซเตส) 

- คณะกรรมการไซเตสประเทศไทยได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและรายงานไป
ยังส านักเลขาธิการไซเตสทุกๆปี และทุก 2 ปี ตามล าดับ 

 

2. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  หลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตส ในปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทย
ถูกส านักเลขาธิการไซเตสระงับท าการค้าตามค าเรียกร้องจากประเทศภาคีอ่ืนๆ เนื่องจากประเทศไทยไม่มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ซึ่งมีรายงานว่าประเทศไทยแหล่งค้าขาย



สัตว์ป่าและพืชป่าจ านวนมาก รวมทั้งเป็นแหล่งน าเข้าเพ่ือมาฟอกแล้วส่งต่อไปประเทศที่สาม จึงเป็นสาเหตุให้
ส านักเลขาธิการไซเตสระงับท าการค้ากับประเทศไทย ซึ่งหมายถึง ห้ามท าการค้าไม่ว่าจะเป็น การน าเข้า ส่งออก 
และการน าผ่าน สัตว์และพืชที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสจากประเทศไทย จนกว่าประเทศไทยจะมีมาตรการที่
เหมาะสมในการอนุวัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าพืชและ
สัตว์ที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ส่งออกต้นกล้วยไม้เนื่องจากประเทศไทยส่งออกต้น
กล้วยไม้ในอันดับต้นๆ จึงท าให้ประเทศไทยต้องออกกฎหมายมารองรับการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้เดิม ได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 
2535 มารองรับการด าเนินงานทางด้านสัตว์ป่า และกรมวิชาการเกษตร ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 โดยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ได้ถูกตราขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์และเชื้อพันธุ์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดี รวมทั้งควบคุมให้มีการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
ส าหรับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ท าการแก้ไขเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพันธุ์
พืชที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และส่วนหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 
ซึ่งอนุสัญญามีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพืชป่ามิให้สูญพันธุ์ไปจากโลกโดยการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธีธรรมชาติให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดมาตราที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญา
ไซเตสไว้ดังนี้ 

มาตรา 3 การก าหนดค านิยาม  

“พืชอนุรักษ์” หมายความว่า พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การขยายพันธุ์เทียม” หมายความว่า การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตามเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีก าหนด 

มาตรา 29 ทวิ ให้พืชที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นพืชอนุรักษ์ 

มาตรา 29 ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาตและการปฏิบัติในการน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 



มาตรา 29 จัตวา ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร  

 มาตรา 61 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักใน พรบ . พันธุ์พืช ไม่ใช่เพ่ือรองรับการอนุวัติตาม
อนุสัญญาไซเตสโดยตรง รายละเอียดในข้อกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ดังนั้น กรม
วิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสด้านพืช จึงออกประกาศ และระเบียบ
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามอนุสัญญา
ไซเตส ดังนี้ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน
พืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศกรมฯ ฉบับแรกประกาศใช้
เมื่อปี พ.ศ. 2536 และท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนถึง
ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากการศึกษาประกาศฯ ฉบับนี้ เปรียบเทียบกับบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสในการท า
การค้าชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ซึ่งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในประกาศฉบับนี้โดยส่วนใหญ่จะมีความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาไซเตส  

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2536 ระเบียบฉบับนี้ได้ประกาศใช้เนื่องจากในการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 
2522 ณ กรุงซานโฮโซ ประเทศสาธารณรัฐออสตาริก้า ซึ่งก าหนดให้ประเทศผู้ส่งออกจะต้องออกหนังสือรับรอง
ให้กับพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ด้วย ในระเบียบฉบับนี้ได้ให้ความหมายของ “พืชลูกผสม” 
หมายถึง พืชซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน โดยมีพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ หรือพ่อและแม่พันธุ์เป็นพืชบัญชี 2 
หรือพืชซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ดังนั้น จากค านิยามนี้ หากเป็นพืชลูกผสมที่มีพ่อ
พันธุ์หรือแม่พันธุ์ หรือพ่อและแม่พันธุ์เป็นพืชบัญชี 1 จึงไม่ถือว่าเป็นพืชลูกผสมตามระเบียบนี้ นอกจากนี้แล้วจาก
การก าหนดค านิยาม“พืชอนุรักษ์” หมายถึงพืชที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ดังนั้นพืชลูกผสมจึงไม่ถือ
ว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ดังนั้นหากผู้ใดท าการค้าพืชลูกผสมในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ 
แล้วไม่ขอหนังสือรับรองไปกับสินค้านั้นจึงไม่ผิดกฎหมายภายในประเทศ แต่หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอหนังสือ
รับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร  

ส าหรับสถานที่ในการขอหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์นั้น ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และ
ซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอ



หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ท่ีระบุไว้ในบัญชีที่ 1 และ 2 ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นค า
ขอ ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันหมายถึง ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ส่วน
จังหวัดอ่ืนๆ ณ ด่านตรวจพืชที่อธิบดีประกาศก าหนด ได้แก่  

1. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่  

2. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 เนื่องจากมีผู้ประสงค์ขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและสามารถควบคุม ก ากับ ดูแลการส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ได้เป็นที่เรียบร้อย 
กรมวิชาการเกษตรจึงประกาศก าหนดสถานที่ส่งออกพืชอนุรักษ์เพ่ิมเติมอีก 1 แห่ง คือ ด่านตรวจพืชเชียงแสน 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2545  

ส าหรับสถานที่ในการขอหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมในระเบียบกรมวิชาการเกษตรให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ดังนั้น
ในระเบียบนี้จะหมายถึงสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมได้ทุกด่านทั่วประเทศ แต่ในการด าเนินงาน
จริงนั้น สถานที่สามารถออกหนังสือรับรองได้มีเพียง 2 กลุ่มงาน และ 5 ด่านตรวจพืช จากด่านตรวจพืชทั้งหมด  
33 ด่าน  

1. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  

2. กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

3. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

4. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

6. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

7. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่กรมวิชาการเกษตรต้องก าหนดสถานที่ในการขอหนังสืออนุญาต
ส่งออกพืชอนุรักษ์และขอหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญานั้นเนื่องจาก
อัตราก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบชนิดพืช เนื่องจากพืชที่อยู่ใน
บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสมีจ านวนมากมายหลายชนิดนายตรวจพืชจึงต้องมีความเชี่ยวชาญช านาญในการ
ตรวจจ าแนกชนิดพืชโดยเฉพาะพืชที่ไม่ได้มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย  

 

3. เปรียบเทียบอนุสัญญาไซเตสกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535 



  จาการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เพ่ือให้ได้
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 น้อยมาก เนื่องจากในขณะนั้น พ.ศ. 2534 ประเทศ
ไทยถูกส านักเลขาธิการไซเตสระงับท าการค้า ดังนั้นเพ่ือมิให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับท าการค้านี้ได้รับ
ความเสียหายมากนัก ประเทศไทยจึงรีบด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ขึ้นเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสทางด้านพืช  จากการศึกษาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพันธุ์พืชที่ได้เพ่ิมเติมใน
ส่วนของพืชอนุรักษ์ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสนั้น พบว่า ยังมีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน เช่น ในการก าหนดค านิยาม จะพบว่าอนุสัญญาไซเตสมีการก าหนดค านิยามของค าว่าชนิดพันธุ์ 
(species) และตัวอย่างพันธุ์ (specimen) แต่ใน พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก าหนดค านิยามของค าว่าชนิด 
และแต่ก าหนดค านิยามของค าว่าพันธุ์พืช (plant variety) แทน นอกจากนี้ในการก าหนดค านิยามของค าว่าการค้า 
(trade) ของอนุสัญญาฯ ที่หมายถึง การน าสินค้าออก การน าสินค้า ผ่านแดน การน าสินค้าเข้าหรือการน า
สินค้าเข้ามาจากทะเล จะเห็นว่าความหมายของค าว่าการค้าในอนุสัญญาฯ จะเน้นทางด้านการเคลื่อนย้ายของ
ตัวอย่างพันธุ์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้าย  ในขณะที่ พ.ร.บ. พันธุ์พืช 
จะให้ความส าคัญทางด้านการค้าหรือเพ่ือพาณิชย์ โดยก าหนดค านิยามของค าว่า ขาย (sell) หมายถึงจ าหน่าย จ่าย 
แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการค้าและหมายความรวมถึงมีไว้เพ่ือขาย ส่วนค านิยามของการน าเข้า
ส่งออกนั้นมีความสอดคล้องทั้งกัน ยกเว้นค านิยามของค าว่าน าผ่าน ซึ่งอนุสัญญาฯ ก าหนดค านิยามว่า การน า
สินค้าออกซึ่งตัวอย่างพันธุ์ใดๆ ซึ่งได้เคยเป็นสินค้าเข้ามาแล้ว ส่วนพ.ร.บ. พันธุ์พืช ก าหนดค านิยามว่า น าหรือ
ส่งผ่านราชอาณาจักร โดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ 
 
4. กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทย 
  จากการศึกษากฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยที่สนับสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตส ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแง่ของการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นที่อยู่อาศัย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้าส่งออก  
4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแง่ของการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นที่อยู่อาศัย 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 66 ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลาหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลยั่งยืน และ มาตรา 85 ที่รัฐยังมีนโยบายที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ซึ่งมีความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
อนุสัญญาฯ ที่ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 ก าหนดให้ การเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท า
อันตรายของป่าหวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 
2530 ระบุชนิดพันธุ์ของป่าหวงห้าม เพ่ือรักษาของป่าหายากไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไป ซึ่งพืชในบัญชี
อนุสัญญาไซเตส ที่เป็นของป่าหวงห้ามตามกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม ได้แก่ กล้วยไม้ ชิ้นไม้กฤษณา และ



กฤษณา ล าต้นและรากเฟิร์นต้น มีการก าหนดปริมาณที่สามารถมีไว้ครอบครองโดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ห้ามค้าทุก
จ านวนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ที่ไม่ส่งเสริมให้มีการ
ท าการค้าพืชที่มาจากป่า 

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ก าหนดให้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือที่จะได้มีการ
คุ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (habitat) ของพืชและสัตว์ ภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ห้ามเก็บหา น าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนออกไป ห้ามน าสัตว์ออกไปหรือท าอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเก็บ
หา น าออกกล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือท าอันตรายดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ ห้ามด าเนินกิจกรรมเพ่ือหาผลประโยชน์ เป็น
มาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าไว้ในถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ 

- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สาระส าคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ได้แก่ ห้ามมิให้บุคคลใดท า
ไม้ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ค าว่า "ของป่า" 
หมายความว่า บรรดาของที่อยู่ในป่าธรรมชาติ คือ ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่
เกิดจากไม้ พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกิดจากพืชนั้น รวมถึง รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ าผึ้ง มูลค้างคาว แร่ และน้ ามัน
แร่ ซึ่งเป็นมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าไว้ในถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ  

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงแก้ไขมาจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งยังคงมีการก าหนดได้มีการประกาศก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือที่จะคุ้มครองถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพันธกรณีการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนมีการประกาศ
ก าหนดชนิดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก จ านวน 15 ชนิด (เดิม 9 ชนิด) รวมทั้งมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาไซเตส และก าหนดการควบคุมการ
น าเข้า ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมประชากร อนุรักษ์ชนิดพันธุ์
และลดความกดดันท่ีเกิดจากการล่า 

  จากรายละเอียดกฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายภายในประเทศหลายฉบับที่
สนับสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตส ซึ่งกฎหมายต่างๆ เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ไว้ใน
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หากผู้ใดจะเก็บหามาใช้ประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาก่อนการอนุญาตว่าการให้เก็บหาใช้ประโยชน์ชนิดพืชในธรรมชาติจะไม่ส่งผล
กระทบต่อประชากรในธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศผู้ส่งออกนั้นจะต้องแน่ใจ
ว่าชนิดพันธุ์นั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการอนุญาตให้ออกนั้นจะต้องมี่ส่งผลกระทบต่อประชากรของ
ชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ   

4.2 กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้าส่งออกพืชอนุรักษ์ 

- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ตลอดจนประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช หรือพาหะ เป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขก าหนดให้พืชในวงศ์กล้วยไม้
เป็นสิ่งต้องก ากัด “สิ่งก ากัด” หมายถึง พืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจจะมีความส าคัญทาง



เศรษฐกิจในอนาคต กับทั้งเป็นพาหะหรือเป็นพืชอาศัย (Alternate host) ของศัตรูพืชที่ร้ายแรงของพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศ ฉะนั้น จะน าเข้ามาในหรือน าผ่านราชอาณาจักรได้เฉพาะทางด่านตรวจพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรได้ประกาศก าหนดไว้ และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชก ากับมากับสิ่งก ากัดด้วย 

- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้มีมาตรการควบคุมการน าเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ท าการ
ควบคุมโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของต้องห้าม และของต้องก ากัด ส าหรับพืชอนุรักษ์ (พืชในบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญาไซเตส) จัดเป็นของต้องก ากัด คือ ต้องท าการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งหมายถึง
กรมวิชาการเกษตรก่อนที่จะมีการน าเข้าหรือส่งออกสินค้า หากผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านของต้องก ากัดโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนจะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ 
และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
  ดังนั้นกฎหมายทั้งสองฉบับนี้สนับสนุนการด าเนินตามอนุสัญญาฯ โดยควบคุมให้ผู้น าเข้าส่งออก
ด าเนินงานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส ถึงจะได้รับการอนุญาตให้น าเข้า หรือ
ส่งออกได ้
 
5. ผลกระทบในการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทยและข้อเสนอแนะ 

จากการจัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียที่ประกอบไปด้วย นักวิชาการจากภาครัฐ ตัวแทน
ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้น าเข้า – ส่งออก และจากการเก็บข้อมูลการน าเข้าส่งออก ณ ด่านตรวจพืชต่างๆ สามารถ
รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
5.1 เกษตรกร ผู้ประกอบการ และตัวแทนผู้น าเข้าส่งออก 
 เกษตรกร ผู้ประกอบการ และตัวแทนผู้น าเข้าส่งออกให้ข้อคิดเห็นว่ามาตรการ และกฎระ เบียบในการ
ควบคุมการน าเข้าส่งออกพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมีแต่จะ
ส่งผลดีเนื่องจากการขอหนังสืออนุญาตน าเข้า-ส่งออกมีความสะดวกและรวดเร็ว และค่าธรรมเนียมไม่แพง ในขณะ
ที่การขอหนังสืออนุญาตในต่างประเทศต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ในบางประเทศใช้เวลา
พิจารณาถึง 3 เดือน และค่าธรรมเนียมคิดเป็นรายชนิดพืช เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสิงคโปรค์ เป็น
ต้น ในขณะที่ประเทศไทยคิดเป็นรายครั้ง (shipment) เนื่องจากเป็นนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทย  

ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการท าการค้าพบบ้างในประเด็นที่ประเทศผู้เข้ามีมาตรการที่เข้มงวดกว่า
อนุสัญญา เช่น การส่งออกกล้วยไม้ลูกผสมที่ เป็นข้อยกเว้นของอนุสัญญาฯ ได้แก่ สกุล Cymbidium, 
Dendrobium, Phalaenopsis และ Vanda ที่มีลักษณะตรงตามข้อก าหนดของอนุสัญญาฯ ประเทศผู้น าเข้าบาง
ประเทศยังคงต้องการหนังสือรับรองจากประเทศต้นทางอยู่ มีเพียงประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ใช้หนังสือรับรอง 
ดังนั้นข้อยกเว้นนี้จึงไม่เป็นการอ านวยความสะดวกในการท าการค้าที่แท้จริง  นอกจากนี้ในบางประเทศยังพบ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศผู้น าเข้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ของประเทศปลายทางท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจปล่อย 



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสะดวกกลุ่ม
ผู้ประกอบการจึงอยากให้มีการขอหนังสืออนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งมีหลายประเทศได้ด าเนินการแล้ว เช่น 
ประเทศสิงค์โปร ส าหรับประเทศไทยนั้นก็อยู่ระหว่างการด าเนินงานแต่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นค าร้อง
ก็ต้องน าเอกสารตัวจริงมายื่นด้วยตัวเองอีกครั้งเนื่องจากระเบียบของระบบราชการ ไม่สามารถใช้ส าเนาต้องใช้
เอกสารต้นฉบับเท่านั้น ดังนั้นหากในอนาคตมีการออกหนังสืออนุญาตทางอินเตอร์เน็ตคงต้องมีการแก้กฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานของราชการให้สอดคล้องกับระบบมิฉะนั้น ระบบนี้อาจจะไม่อ านวยความสะดวกกับประชาชน
อย่างแท้จริง อีกท้ังยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการ 

 
5.2  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะที่ด่านตรวจพืชต่างๆ ยังขาดความรู้ความสามารถในการ
จ าแนกชนิดพืชเพ่ือออกหนังสืออนุญาตเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชมีภารกิจ
รับผิดชอบในหลายด้าน ประกอบกับประเทศไทยเป็นมีการท าการค้าพืชที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสหลากหลาย
ชนิดทั้งที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วเจ้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชมี
การโยกย้ายกันบ่อยจึงท าการท างานไม่ต่อเนื่อง และจากการศึกษาข้อมูลการน าเข้าส่งออก ณ ด่าตรวจพืชๆ ต่าง
พบมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ด่านตรวจพืชที่ขนส่งสินค้าทางเรือจะพบปัญหามีผู้ลักลอบส่งออกโดยไม่
แจ้งเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีท่าเรือเอกชนหลายแห่งที่สามารถส่งสินค้าออกไปได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล ด่านตรวจพืชเชียงแสน หรือบริเวณชายแดนที่ติดล าน้ า ส่วนการ
ลักลอบทางบกนั้นมักจะลักลอบส่งออกหรือน าเข้าช่องทางปกติที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร มักลักลอบผ่านจุดที่คนเดิน
ข้ามระหว่างแดน จุดผ่อนปรนชั่วคราว ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า ส่วนปัญหาการลักลอบผ่านทางอากาศนั้นพบไม่
มากนัก เนื่องจากจุดน าเข้าและส่งออกมีจ านวนน้อยและอยู่ในพื้นที่ควบคุมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ า  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
และกฎระเบียบของอนุสัญญาฯ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอหลังจากการประสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ จึงควรมี
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถและให้ทราบกฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้
แล้วหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช จึงควรจัดท าคู่ มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการตรวจ
จ าแนกชนิดพืชที่ใช้งานได้ง่ายเพ่ือให้สามารถตรวจสอบชนิดพืชได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ชนิดพันธุ์ได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังให้ข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร ต ารวจ ทหาร องค์กรเอกชน และผู้น าท้องถิ่น ในการก ากับดูแลการลักลอบน าเข้า
ส่งออกที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการด าเนินงานลักษณะนี้ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันการลักลอบกระท าผิดเกี่ยวกับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand Wildlife Enforcement Network: Thai-
WEN) ซ่ึงประสบความส าเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจับกุมเพ่ิมมากขึ้น แต่การด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่องด้วยปัญหาทางด้านงบประมาณ 

 



 5.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (scientific authority) 
 

จากพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญาไซเตสต้องจัดให้มีหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ (management 
authority) และฝ่ายวิชาการ (scientific authority) ส าหรับทางด้านพืช ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 3 
คณะ ได้แก่คณะกรรมการพันธุ์พืช 15 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ 26 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
วิชาการพืชอนุรักษ์ 16 ท่าน ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่
วิชาการพืชอนุรักษ์ แต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และรองรับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ  โดยคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์มีหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
ศึกษาและพิจารณาเสนอชนิดพืชอนุรักษ์ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการพันธุ์พืชเพ่ือน าความเห็น
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์มีอ านาจหน้าที่ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการพืชอนุรักษ์แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535  

จากอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการทั้งสองคณะมีอ านาจหน้าที่ศึกษา ให้ค าปรึกษา และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิด
พืชอนุรักษ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แต่ในการด าเนินงานจริงเนื่องจากผู้แทนแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ
ประจ าอยู่แล้วจึงท าให้ไม่มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งด าเนินการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดพืชอนุรักษ์ เพ่ือรองรับการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการบางท่านยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ มักให้ความเห็นทางด้านอนุรักษ์
อย่างเดียว โดยไม่ค านึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

5.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (management authority) 

  กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานทางด้านพืชป่า และได้มอบภารกิจนี้ให้
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยมีกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืชเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแล ในเรื่องการน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ปัญหาที่ส าคัญในการด า เนินงานคือ 
จ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการก ากับดูแล การน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืช
อนุรักษ์ อีกทั้งยังขาดรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎระเบียบของอนุสัญญาฯ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ จึงท า
ให้เป็นอุปสรรคในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และปัญหาทางด้านงบประมาณจึงท าให้เจ้าหน้าที่ใหม่ๆ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศเพ่ือหาประสบการณ์ได้ เช่น การประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญา



ไซเตส การประชุมคณะกรรมการด้านพืช เป็นต้น ดังนั้นหากมีการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งก็อาจจะส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการแก้ไขกรณีนี้ คือ จึงควรพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้ควรเพ่ิมอัตราก าลังเพราะ
นอกจากจะต้องก ากับดูและการน าเข้าส่งออกแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการยังต้องท าการศึกษาวิจัยสถานภาพ
ทางการค้าของพืชอนุรักษ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดมาตรการและแนวทางในการออกหนังสืออนุญาต 
 
5.5. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

การด าเนินงานก ากับดูแล การน าเข้า ส่งออก และน าผ่านพืชอนุรักษ์ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรมศุลกากร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ทหาร และผู้น าท้องถิ่น ในการก ากับ ดูแล การลักลอบท าการค้าพืชอนุรักษ์ ความร่วมมือในการจับกุมและ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด  และความร่วมมือในการดูแลรักษาพืชอนุรักษ์ของกลาง รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  

ส าหรับการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2554 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ร่วมกับ องค์การ
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wilde Fund for Nature: WWF) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
การกระท าผิด เกี่ ยวกับการค้ าสัตว์ป่ าแล ะพืชป่ าที่ ผิ ดกฎหมายของประเทศไทย (Thailand Wildlife 
Enforcement Network: Thai-WEN) จ านวน 5 ภูมิภาค ในการด าเนินงานได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการจัดตั้งเครือข่ายฯ มีประโยชน์ในแง่การ
ประสานงานได้รวดเร็วขึ้น และควรมีการจัดสัมมนาต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ อีกทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งภาคประชาชน เนื่องจากหลายหน่วยงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ยังน้อยมาก ซึ่ง
การด าเนินงานต่อเนื่องหลังจากจัดตั้งเครือข่ายไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 

5.6 การก าหนดบทลงโทษ 

ในมาตรา 8 ของอนุสัญญาฯ ที่ให้ประเทศภาคีต้องก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่งละเมิดในการท าการค้า
พืชและสัตว์ในอนุสัญญาฯ ดังนั้นพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 จึงได้ก าหนด
บทลงโทษ ส าหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา 29 ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 61 ทวิ) ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อคิดเห็นว่าบทลงโทษนั้นเบา
เกินไป ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัว เนื่องจากรายได้ที่ได้จากการกระท าผิดมีมูลค่ามากกว่าค่าปรับ ในขณะที่
นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่าเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของกฎหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้กระท าความผิดเท่านั้น  



  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการก าหนดบทลงโทษจึงควรมีการแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มบทลงโทษให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัว เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้ตราขึ้นเป็นนานแล้ว นอกจากนี้
ในภาคส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
5.7 สถานที่เก็บรักษาของกลาง  
  จากพันธกรณีของอนุสัญญาฯ (มาตรา 8 วรรค 4) ที่ก าหนดให้ประเทศด าเนินการกับของกลางที่
ท าการริบเนื่องจากน าเข้าไม่ถูกต้อง ซึ่งประเทศที่ท าการริบต้องส่งของกลางกลับคืนไปยังประเทศผู้ส่งออกโดย
ประเทศดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรืออาจส่งไปยังศูนย์กู้ชีวิต (Rescue Center) ซึ่งหมายถึง
สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลรักษาตัวอย่างพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะตัวอย่าง
พันธุ์ที่ถูกริบมา ส าหรับการด าเนินงานทางด้านพืช กรมวิชาการเกษตรได้ออกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย
การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางพืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ และสถานที่เก็บรักษาของกลาง (CITES Rescue 

Centre for Plant) ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช พ.ศ. 2553 ในระเบียบนี้ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ของกลาง” หมายถึง พืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การด าเนินคดี พืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ระหว่างด าเนินคดีตาม
กฎหมาย พืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบพืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์หรือพืชที่ใกล้สูญ
พันธุ์ที่พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร หรือหน่วยงานอ่ืนได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมวิชาการเกษตร
ช่วยดูแลในระหว่างด าเนินคดี ในระเบียบนี้ได้ก าหนดสถานที่เก็บรักษาของกลางไว้จ านวน 18 แห่ง  
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าพืชอนุรักษ์ของกลางส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ นอกจากพืชอนุรักษ์
แล้วยังมีพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ เช่น เฟินชนิดต่างๆ ซึ่งของกลางได้มาจากการน าเข้ามาจากต่างประเทศอย่างไม่ถูก
กฎหมายและไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองจึงไม่สามารถส่งกลับคืนประเทศต้นทางได้ ดังนั้นประเทศท่ีท าการ
ริบจึงต้องรับภาระในการเก็บรักษาพืชของกลาง และต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลรักษาของกลาง 
นอกจากนี้ขั้นตอนในการด าเนินจับกุมจนถึงส่งมอบของกลางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบค่อนข้างใช้เวลา ของกลาง
บอบช้ าจากการขนย้าย อีกทั้งพืชของกลางบางชนิดมีลักษณะการเจริญเติบโตจ าเพาะต่อถิ่นที่อยู่จึงส่งผลต่อการ
รอดชีวิตของพืชของกลาง ดังนั้นจึงควรมีการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการกระท าผิด
เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และควรมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ขั้นตอนการด าเนินคดี และการดูแลรักษาพืชอนุรักษ์ของกลาง นอกจากนี้ควรให้งบประมาณสนับสนุนสถานที่ที่
เป็นศูนย์กู้ชีพในการดูแลรักษาของกลางอย่างต่อเนื่อง 
 
5.8 ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ของผู้มีส่วนได้เสีย 



  จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ส่งออก และประชาชนทั่วไป ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาไซเตส อีกท้ังยังมีความสับสน ระหว่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้าส่งออก
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2535 กับกฎระเบียบในการกักกันพืชของประเทศปลายทาง ท าให้
เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับผู้ส่งออก นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียมีพ้ืนฐานความรู้ที่
แตกต่างกันข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่ตรงประเด็น ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงควร
เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนุสัญญาไซเตส  

 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES) หรืออนุสัญญาไซเตส เมื่อปี พ.ศ. 2526 เนื่องจากในขณะนั้นประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ จึงต้องให้ประเทศอ่ืนทั่วโลกช่วยเหลือในการตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
จากประเทศไทย ซึ่งอนุสัญญาไซเตสมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชป่ามิให้สูญพันธุ์ไปจากโลก โดยการ
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบหนังสืออนุญาต ( Import/Export Permit) จากการที่ประเทศไทยเข้า
ภาคีอนุสัญญาฯ จึงก่อให้เกิดพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ คือ ต้องมีการก าหนดมาตรการภายในที่เหมาะสมที่จะ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ โดยจะต้องมีการควบคุมการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านตัวอย่างพันธุ์ที่ระบุไว้ใน
บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และมีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน เป็นต้น และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่ง
อนุสัญญาฯ ดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 หลังจากท่ีประเทศไทยถูกกระงับท า
การค้าเมื่อปี พ.ศ. 2534 จากการศึกษาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพันธุ์พืชที่ได้เพ่ิมเติมในส่วนของพืชอนุรักษ์ 
เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามอนุสัญญาไซเตสนั้น พบว่า ยังมีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน เช่น ใน
การก าหนดค านิยาม จะพบว่าอนุสัญญาไซเตสมีการก าหนดค านิยามของค าว่าชนิดพันธุ์ (species) และตัวอย่าง
พันธุ์ (specimen) แต่ใน พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก าหนดค านิยามของค าว่าชนิด และแต่ก าหนดค านิยาม
ของค าว่าพันธุ์พืช (plant variety) แทน นอกจากนี้ในการก าหนดค านิยามของค าว่าการค้า (trade) ของอนุสัญญา
ฯ จะให้ความส าคัญทางด้านการเคลื่อนย้ายของตัวอย่างพันธุ์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการเคลื่อนย้าย  ในขณะที่ พ.ร.บ. พันธุ์พืช จะให้ความส าคัญทางด้านการค้าหรือเพ่ือพาณิชย์ ส่วนค านิยาม
ของการน าเข้าส่งออกนั้นมีความสอดคล้องกัน ยกเว้นค านิยามของค าว่าน าผ่านซึ่ง พ.ร.บ. พันธุ์พืช จะเพ่ิมเติมจาก



อนุสัญญาที่ ต้องมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ นอกจากพ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2535 ประเทศยังมีกฎหมายภายในประเทศที่มีสาระส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของอนุสัญญาไซ
เตสทางด้านการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  และการควบคุมการน าเข้าส่งออกระหว่างประเทศ เช่น  
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2464 เป็นต้น 

  ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส าหรับข้อดี 
ได้แก่ การเรียกร้องสิทธิให้ประเทศภาคีต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในการควบคุมการค้าพืชป่าในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ์เทียมพืชในบัญชีฯ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้
หน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความส าคัญทางด้านการอนุรักษ์พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้น ส่วนข้อเสีย อัตราก าลัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการหมุนเวียนพนักงานเจ้าหน้าที่บ่อย และกฎระเบียบของ
อนุสัญญาฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ จึงท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความ
เชี่ยวชาญช านาญ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ และคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ ผู้แทนส่วนใหญ่มี
ภาระหน้าที่ประจ าอยู่แล้วจึงไม่ค่อยมีเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนปัญหาการลักลอบ
ค้าพืชป่าตามแนวชายแดนและตลาดภายในประเทศท่ียังมีอยู่นั้นเนื่องจากบทลงโทษของผู้กระท าผิดไม่รุนแรง และ
ปัญหาขาดงบประมาณในการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอบรมและปรุชุมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถทั้งใน
และต่างประเทศ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอนุสัญญาไซเตสจึงต้องมี
การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการ
ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนุสัญญาไซเตสอย่างทั่วถึง ควรมีการไขกฎระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการขอหนังสืออนุญาตให้เหมาสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และเพ่ิมจ านวนด่านตรวจพืชในการออกหนังสืออนุญาต  นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขบทก าหนด
โทษส าหรับผู้ลักลอบท าการค้าพืชป่าที่ผิดกฎหมายให้มากขึ้นเพ่ือลดการน าออกมาจากป่า  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ข้อมูลผลกระทบของกฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์และอนุสัญญาไซเตสที่มีต่อผู้มีส่วนได้

เสีย รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการ

น าเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสีย 
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