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๕. บทคัดย่อ :  
 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส มี
เจตนารมณ์ ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้ควบคู่ไปกับการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการควบคุมดูแลการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในบัญชี



 

 

แนบท้าย โดยการควบคุมการค้าของอนุสัญญาไซเตส หมายถึง การก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการน าชนิดพันธุ์มา
ใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าผ่านระบบหนังสืออนุญาต (Permit) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่อนุสัญญาก าหนด เช่น ชนิดพันธุ์ที่
ใกล้สูญพันธุ์มากๆ (ชนิดพันธุ์ที่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ ๑) หากเก็บหามาจากธรรมชาติโดยตรงจะไม่อนุญาตให้ท า
การค้า การอนุญาตให้น าเข้า ส่งออกจะต้องเป็นไปเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเอกสาร
รับรองการกระท าดังกล่าว แต่ในกรณีชนิดพันธุ์เดียวกัน หากพืชหรือสัตว์นั้นได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม อนุญาตให้
ท าการค้าได้ แต่มีการควบคุมหรือรับรองด้วยหนังสืออนุญาต เป็นต้น หมายความว่า อนุสัญญาจะพิจารณาควบคุม
อย่างเข้มงวดกับการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อประชากรของชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมชาติโดยตรง และส่งเสริมให้มีการ
ขยายพันธุ์เทียมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางการค้า ในส่วนของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุม ก ากับดูแล ด้านการค้าพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์และส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธีธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งทรัพยากรพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญที่เข้ามาควบคุม
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียม คือ มาตรา ๒๙ จัตวา ก าหนดให้ “ผู้ที่ประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร” โดยการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ได้แก่ การขยายพันธุ์เทียมต้องกระท าภายใต้การจัดการและการควบคุม
สภาวะแวดล้อมโดยมนุษย์ เพ่ือการผลิตพันธุ์ ต้องมีการคงปริมาณพ่อ-แม่พันธุ์ และพ่อ-แม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์
เทียมต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จากการประเมินผลการด าเนินงานรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงของกรมวิชาการเกษตรที่ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์อย่ างเข้มงวดหลายเงื่อนไขนั้น 
ผู้รับใบส าคัญฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อกฎหมายไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย 
ดังนั้น ก่อนที่ภาครัฐจะก าหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ควรศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติได้ โดยผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ “พืชอนุรักษ์” คือ พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ซึ่งตามอนุสัญญาได้จัดแบ่งชนิดพันธุ์ออกเป็น ๓ 
บัญชี ขณะที่กฎหมายพันธุ์พืชเรียกรวมทั้งหมดว่าเป็น “พืชอนุรักษ์” และผู้ที่ต้องการจะเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียม 
“พืชอนุรักษ์” เพ่ือการค้า จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการ โดยพ่อ -แม่พันธุ์ที่
น ามาขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องมีการคงไว้ซึ่งจ านวนพ่อ -แม่พันธุ์ รวมทั้งภายใน
สถานที่เพาะเลี้ยงจะต้องมีการจัดการ และควบคุมสภาวะแวดล้อมให้ต่างจากการเจริญเติบโตในธรรมชาติ  ซึ่งไม่
สอดคล้องวิถีชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นและการขยายพันธุ์ในปริมาณไม่มาก ผลกระทบจากการควบคุมการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ “พืชอนุรักษ์” คือ พืชในบัญชีแนบ
ท้ายอนุสัญญาไซเตส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น ามาประกาศก าหนดให้เป็น “พืชอนุรักษ์” 
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๒๙ ทวิ) ซึ่งตามอนุสัญญาได้จัดแบ่งชนิดพันธุ์ออกเป็น ๓ บัญชี 



 

 

ขณะที่กฎหมายพันธุ์พืชเรียกรวมทั้งหมดว่าเป็น “พืชอนุรักษ์” และผู้ที่ต้องการจะเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียม “พืช
อนุรักษ์” เพ่ือการค้า จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร (มาตรา ๒๙ จัตวา) 
วิธีการขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ ต้องมีการผลิตพันธุ์ ขยายพันธุ์ เพ่ิม
ปริมาณพืชอนุรักษ์ โดยวิธีการขยายพันธุ์เทียม (การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ) พ่อ-แม่พันธุ์ที่น ามา
ขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องมีการคงไว้ซึ่งจ านวนพ่อ-แม่พันธุ์ รวมทั้งภายในสถานที่
เพาะเลี้ยงจะต้องมีการจัดการ และควบคุมสภาวะแวดล้อมให้ต่างจากการเจริญเติบโตในธรรมชาติ  ซึ่งไม่สอดคล้องวิถี
ชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นและท าการขยายพันธุ์ในปริมาณไม่มากกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ในฐานะฝ่าย
ปฏิบัติการอนุสัญญาไซเตสจะต้องท าความเข้าในหลักปฏิบัติของกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และวาง
มาตรการในการปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องและมีความยืดหยุ่นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ยังต้องมีการน ามาตรการที่มิใช่
มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึ ก 
เป็นต้น  

 
๖. ค าน า 
  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ถือก าเนิดขึ้นมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศไทยได้ร่วมประชุมและลงนามรับรองในอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๖ 
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภาให้ด าเนินการเข้าเป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญานี้ได้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๕ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในสัตยาบันสาร 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๕ โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาสัตว์ป่าและ
พืชป่าถูกท าลาย ทั้งโดยสาเหตุที่มาจากภายในและที่มาจากภายนอกประเทศ เช่น เดียวกับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 
แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายและเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการส่งสัตว์ป่าและพืชป่าอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
กฎหมายที่มีอยู่ได้ออกใช้บังคับมานานจนไม่เท่าทันสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ยังขาดแคลน ตลอดจน
งบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับการลักลอบส่งสัตว์ป่าและพืช
ป่าออกนอกประเทศนั้น ในหลายๆ กรณีไม่สามารถอาศัยกฎหมายที่มีอยู่และเจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ ถ้าหากประเทศ
ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสนี้แล้ว ก็จะมีอ านาจในการตรวจสอบทั้งสัตว์ป่าและพืชป่าตลอดจนซากเหล่านั้น ที่
ส่งออก น าเข้าและน าผ่านจากประเทศไทยได้ และภายใต้บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสนี้จะมีสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีถ่ิน
ก าเนิดในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มครองไปด้วย นอกจากนั้นยังสามารถเพ่ิมและลดจ านวนชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่จะให้มีการควบคุมตามอนุสัญญาฯ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กาลสมัย ส านักเลขาธิการไซเตสได้รับจดทะเบียนรับ
มอบสัตยาบันสาร และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทย มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็น
ต้นมา  
  ภายหลังการเข้าเป็นสมาชิก ประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายภายในมารองรับการปฏิบัติงาน ท า
ให้ประเทศภาคีได้เรียกร้องให้ประเทศไทยออกกฎหมายที่สามารถรองรับอนุสัญญาไซเตสได้โดยเร็ว เนื่องจากมีข้อมูลที่



 

 

ยืนยันได้ว่ามีการลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่า ต่อมาเลขาธิการไซเตสได้มีหนังสือถึงประเทศภาคี เพ่ือขอให้งดท าการค้า
พืชและสัตว์ในบัญชีอนุสัญญากับประเทศไทย โดยได้ระบุเหตุผลของการงดท าการค้าว่า  ประเทศไทยไม่มีการ
ด าเนินการในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของอนุสัญญา และการงดท าการค้าดังกล่าวท าให้ประเทศไทย
ได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวเข้าไปในประเทศภาคีอนุสัญญาได้ กรมวิชาการเกษตร จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
พิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานว่าด้วยพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ เพื่อด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ พ.ศ. .... และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งได้มีมติให้กรมวิชาการเกษตร แก้ไขพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพิจารณารวมเนื้อหาในร่าง
พระราชบัญญัติพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พ.ศ. ..... เข้าไปในกฎหมายฉบับที่แก้ไข คือ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตส ซึ่งนับถึงปัจจุบันพระราชบัญญัติพันธุ์พืชได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา
กว่า ๒๐ ปี  
  ในสังคมปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
เจริญก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการเพ่ือการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืช การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยีการสื่อสารและวิทยาการแขนงต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป บทบัญญัติข้อบังคับของกฎหมายพันธุ์พืชที่บังคับ
ใช้มาเป็นระยะเวลานานจนล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จนอาจกลายเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติได้ กลุ่มวิจัย
อนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการของอนุสัญญาไซเตสทางด้านพืช มี
หน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายภายใน (พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘) และ
กฎหมายระหว่างประเทศ (อนุสัญญาไซเตส) ก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินการบางประการอาจมีความเหลื่อมล้ ากันอยู่บ้าง
ระหว่างกฎหมายทั้งสอง กลุ่มอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืช จึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์) เปรียบเทียบกับอนุสัญญาไซเตส โดยมุ่งเน้นไปที่
ผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
กฎหมายพันธุ์พืชให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยต่อไป 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ ์
 ๑. กฎหมายภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร ระเบียบกรม
วิชาการเกษตร ฯลฯ 



 

 

 ๒. กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) และมติที่
ประชุมประเทศภาคอีนุสัญญาไซเตสที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  
 ๓. แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิชาการ สมาคม/ชมรม 
ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก และผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
 ๔. ฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ของกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช 
 
 - วิธีการ 

๑. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ : วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายพันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
งานวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ : ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร 
ผู้น าเข้า – ส่งออก และองค์กรเอกชน (NGOs) ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ก) การสัมมนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการและ

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

เกษตรกร เป็นต้น 
๓. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายพันธุ์พืชใหม่ในส่วนของพืชอนุรักษ์ 

๔. สรุปผลการศึกษา 
 
 - เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาท าการศึกษา ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
  

สถานที่ด าเนินการศึกษา 
๑. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
๒. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

 



 

 

๘. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ : วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายพันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยและเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๑. ผลการศึกษาอนุสัญญาไซเตสและมติที่ประชุมประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้า ส่งออกและน า

ผ่านพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้า 
๑.๑ ความเป็นมา 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  (The 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) ได้ เรียกร้องให้ประเทศ
ต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการน าเข้าสัตว์ป่า โดยอาศัยมาตรการภายในอย่างรัดกุม ภายหลังจากนั้นอีก ๓ ปี ได้ผ่านข้อ
มติเกี่ยวกับการส่งออกและน าเข้าสัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งมีชื่อว่า “An International Convention on Export Transit of 
Rave or Threatened Wildlife Species of Their Skins and Trophies” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้น ามติดังกล่าวมา 
ยกร่างเป็นกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ การประชุมของ
องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงสตอคโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (The United 
Nation Stockholm Conference on The Human Environment) มีการรับรองข้อเสนอแนะที่ ๙๙.๓ เรื่องการ
รับรอง (ร่าง) อนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ โดยมีสมาชิก ๘๘ 
ประเทศ หลังจากนั้นในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศต่างๆ จ านวน ๒๑ ประเทศ ได้ลงนามรับรองอย่างเป็น
ทางการต่ออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์  (The Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ณ  กรุ งวอชิ งตั นดี  ซี 
สหรัฐอเมริกา ภายหลังการให้สัตยาบันของประเทศต่างๆ ครบจ านวน ๑๐ ประเทศ อนุสัญญาฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ อนุสัญญาไซเตสนับเป็นหนึ่งในสามอนุสัญญาที่อยู่ภายใต้การบริหารของสหภาพ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) มีส านักงานบริหารตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ได้รับการสนับสนุนและก่อตั้งโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (The United Nations 
Environment Program: UNEP) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wild Life Fund: WWF) 

๑.๒ สาระส าคัญของอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง 
อนุสัญญาไซเตสเป็นสนธิสัญญาประเภทพหุภาคี ซึ่งประสงค์จะให้เป็นความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ

เท่านั้น โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองต่อสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์โดยอาศัยความตก
ลงระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญา เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านแดน 
ตลอดจนการบรรจุหีบห่อเพ่ือการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าโดยจะต้องมิให้เกิดอันตรายหรือเสียหายจากการขนส่ง  ซึ่ง



 

 

หลักการดังกล่าวมีการกล่าวไว้ในอารัมภบท ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของอนุสัญญา โดยบรรดารัฐผู้ท าสัญญาเข้าร่วม
เป็นภาคีในอนุสัญญานี้ “ยอมรับว่าสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีความงามและรูปลักษณะต่างๆ กันนั้น เป็นของมีค่าที่ไม่อาจ
หาสิ่งใดมาทดแทนในระบบธรรมชาติของโลกได้ และควรต้องคุ้มครองไว้เพ่ือประโยชน์ของชนรุ่นนี้และอนุชนรุ่นต่อไป 
ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลาของสัตว์ป่าและพืชป่า ในด้านของสุนทรียภาพ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
การพักผ่อนหย่อนใจ และเศรษฐกิจ ยอมรับว่าประชาชนและประเทศต่างๆ เป็นและสมควรเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสัตว์
ป่าและพืชป่าของตนที่ดีที่สุด และยอมรับว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการคุ้มครอง
พืชป่าและสัตว์ป่าบางชนิดพันธุ์ เพ่ือมิให้เกิดการใช้ประโยชน์เกินสมควรจากการค้าระหว่างประเทศ” จ าเป็นที่จะต้องมี
มาตรการอันเหมาะสม ในการคุ้มครองป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างเร่งด่วน 

๑.๓ บทบัญญัตขิองอนุสัญญาไซเตส 
อนุสัญญาไซเตสประกอบด้วย มาตราต่างๆ รวม ๒๕ มาตรา การศึกษาครั้งนี้จะเน้นเฉพาะมาตราที่

เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์เทียมพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาเพ่ือการค้า โดยสรุปได้ดังนี้ 
มาตรา ๑  บทนิยามที่ส าคัญ คือ 

“ชนิดพันธุ์” หมายความว่า ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ย่อย หรือชนิดพันธุ์อย่างเดียวกัน ซึ่งถูกแบ่งแยก
โดยลักษณะภูมิศาสตร์ 

“ตัวอย่างพันธุ์” หมายความว่า สัตว์หรือพืชชนิดใดๆ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ถ้าเป็น
ชนิดพันธุ์ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ หมายความว่าชิ้นส่วนใดๆ ที่ยังสามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิด
พันธุ์ดังกล่าว หรือที่แตกแขนงมาจากชนิดพันธุ์ดังกล่าว  และถ้าเป็นชนิดพันธุ์ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบท้าย 
หมายเลข ๒ และ ๓ หมายความว่า ชิ้นส่วนใดๆ ที่ยังสามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดพันธุ์ดังกล่าว หรือที่แตก
แขนงมาจากชนิดพันธุ์ดังกล่าว บรรดาที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๒ และ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์
นั้น 

“การค้า” หมายความว่า การน าสินค้าออก การน าสินค้าผ่านแดน การน าสินค้าเข้า หรือการน า
สินค้าเข้ามาจากทะเล 

“การน าสินค้าผ่านแดน” หมายความว่า การน าสินค้าออกซึ่งตัวอย่างพันธุ์ ซึ่งได้เคยเป็นสินค้าเข้า
มาแล้ว 

“เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายตาม
ความในมาตรา ๙ 

“เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่จัดการแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายตามความใน
มาตรา ๙ 

  “ประเทศภาคี” หมายความว่า ประเทศซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 



 

 

  มาตรา ๒  หลักการเบื้องต้น ก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องไม่อนุญาตให้มีการค้าตัวอย่างพันธุ์ ชนิดที่
ระบุในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา เว้นแต่จะท าตามข้อก าหนดในอนุสัญญานี้ 

  มาตรา ๓  ระเบียบการค้าซึ่งตัวอย่างพันธุ์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ 
๑. การค้าตัวอย่างพันธุ์ ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติในมาตรานี ้
๒. การส่งตัวอย่างพันธุ์ ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ ออกนอกประเทศ ต้องแสดง

ใบอนุญาตการน าสินค้าออก ซึ่งก าหนดให้ขออนุญาตไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนแล้ว ใบอนุญาตน าสินค้าออกจะออก
ให้ได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งน าสินค้าออกได้ลงความเห็นว่า การน าออกนั้นจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าสินค้าออกได้ตรวจสอบดูเป็นที่พอใจแล้วว่า 
ตัวอย่างพันธุ์นั้นมิใช่ได้มาโดยการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของประเทศนั้น 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่าตัวอย่าง
พันธุ์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการตระเตรียมและล าเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หรือทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด และ 

ง. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าสินค้าออกได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่าผู้
ส่งออกได้รับใบอนุญาตให้น าสินค้าเข้าประเทศปลายทางส าหรับชนิดพันธุ์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

๓. การน าตัวอย่างพันธุ์ ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข  ๑ เข้าประเทศ ต้องได้รับ
อนุญาตล่วงหน้าและแสดงใบอนุญาตการน าเข้าและใบอนุญาตการน าออก  หรือใบรับรองการน าสินค้าผ่านแดน
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ใบอนุญาตน าเข้าจะออกให้ได้เม่ือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้แล้ว 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งน าเข้ามีความเห็นว่า การน าเข้านั้นได้กระท าเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่มิได้เป็นการเสียหายต่อการด ารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่เก่ียวข้อง 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งน าเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้ว  เห็นว่าผู้รับ
ตัวอย่างพันธุ์ที่ยังมีชีวิตที่เสนอนั้น ได้เตรียมการตามความเหมาะสมส าหรับที่อยู่อาศัยและการดูแลเอาใจใส่ตัวอย่าง
พันธุ์นั้น และ 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าเข้าได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า ตัวอย่าง
พันธุ์นั้น มิได้น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

๔. การน าตัวอย่างพันธุ์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ ผ่านแดนนั้น จะต้องแสดง
ใบรับรองการน าผ่านแดนที่ได้ขออนุญาตไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว และใบรับรองการน าผ่านแดนจะออกให้ได้ต่อเมื่อ
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้แล้ว 



 

 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่น าผ่านแดนได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้วว่า 
ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้รับการน าเข้าประเทศนั้น ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่น าผ่านแดนพอใจว่า ตัวอย่างพันธุ์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ 
ได้รับการตระเตรียมและล าเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ  เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือทารุณโหดร้าย
น้อยที่สุด และ 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่น าผ่านแดนพอใจว่า ได้มีการออกใบอนุญาตให้
น าเข้าส าหรับชนิดพันธุ์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ 

๕. การน าตัวอย่างพันธุ์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ เข้ามาทางทะเล จะกระท าได้
เมื่อได้รับใบรับรองล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าเข้าจากทะเล  ใบรับรองการน าเข้าจาก
ทะเลจะออกให้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งน าเข้าจากทะเลให้ความเห็นว่า การน าเข้ามาจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง 

ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าเข้าจากทะเลพอใจว่า ผู้ที่รับตัวอย่างพันธุ์ที่
ยังมีชีวิตได้เตรียมการตามความเหมาะสมส าหรับที่อยู่อาศัยและการดูแลเอาใจใส่ตัวอย่างพันธุ์นั้น และ 

ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งน าเข้าจากทะเลพอใจว่า ตัวอย่างพันธุ์นั้นมิได้
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

มาตรา ๔  ระเบียบการค้าตัวอย่างพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๒ การส่งออกตัวอย่างพันธุ์
พืชในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๒ จะต้องขออนุญาตส่งออก หนังสืออนุญาตส่งออกจะออกได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นการละเมิดกฎหมายภายใน  และการน าเข้าตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีแนบท้าย 
หมายเลข ๒ ต้องแสดงใบอนุญาตส่งออกประกอบการน าเข้า 

มาตรา ๕  ระเบียบการค้าตัวอย่างพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๓ การน าตัวอย่างพันธุ์พืช
ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๓ เข้าประเทศ ต้องแสดงใบรับรองแหล่งที่มา และในกรณีที่น าตัวอย่างพันธุ์พืชดังกล่าว
มาจากประเทศท่ีระบุให้เป็นพืชในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๓ จะต้องแสดงหนังสืออนุญาตส่งออก จากประเทศนั้น 

มาตรา ๖  ใบอนุญาตและใบรับรอง จะต้องปฏิบัติตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ และก าหนด
อายุไว้ไม่เกนิ ๖ เดือน และจะต้องใช้เฉพาะการส่งตัวอย่างแต่ละครั้งเท่านั้น 

มาตรา ๗  ข้อยกเว้นและบทบัญญัติพิเศษอ่ืนอันเกี่ยวกับการค้า 
๑. บทบัญญัติในมาตรา ๓, ๔ และ ๕ มิให้น ามาใช้กับการส่งผ่านแดนหรือการขนถ่ายตัวอย่าง

พันธุ์ที่ผ่านหรือน าในเขตประเทศภาคี ในขณะที่ตัวอย่างพันธุ์นั้นยังอยู่ภายในความควบคุมของศุลกากร 
๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศท่ีน าออก หรือน าผ่านแดนพอใจว่า ตัวอย่างพันธุ์ใด

ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ออกใบรับรองว่าได้รับมาก่อนที่บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้จะควบคุมตัวอย่างพันธุ์
ดังกล่าวก็มิให้น าบทบัญญัติของมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ มาใช้บังคับกับตัวอย่างพันธุ์นั้น 



 

 

๓. บทบัญญัติในมาตรา ๓, ๔ และ ๕ มิให้ใช้บังคับแก่ตัวอย่างพันธุ์ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัว หรือ
เครื่องใช้ในบ้าน ข้อยกเว้นนี้มิได้ครอบคลุมถึง 
   - ในกรณีของตัวอย่างพันธุ์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ นั้น ถ้าเจ้าของหามาได้
จากภายนอกประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นปกติ และได้น าเข้าประเทศนั้น 

  - ในกรณีของตัวอย่างพันธุ์ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๒ 
 (๑) ถ้าเป็นของที่เจ้าของได้รับจากนอกประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นปกติและ 
  อยู่ในประเทศซึ่งของถูกน าออกจากป่า 
 (๒) เป็นของที่น าเข้าประเทศซึ่งเจ้าของอาศัยอยู่เป็นปกติ และ 
 (๓) ประเทศซึ่งของถูกน าออกจากป่าได้ก าหนดให้มีใบอนุญาตให้น าของออก 
  นอกประเทศล่วงหน้าก่อนอนุญาตให้น าตัวอย่างพันธุ์นั้นออก 

  ทั้งนี ้เว้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอใจว่า ตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าวได้รับมาก่อนที่อนุสัญญาฉบับนี้จะ
ควบคุมตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าว 

๔. ตัวอย่างพันธุ์สัตว์ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ ที่ได้รับมาโดยการขยายพันธุ์ใน
คอกเพ่ือการค้า หรือตัวอย่างพันธุ์พืชที่ระบุในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑ ที่ได้มาโดยการขยายพันธุ์เทียมให้ถือว่า
เป็นตัวอย่างพืชหรือสัตว์ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๒ 

๕. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศผู้น าออกตรวจดูจนพอใจแล้วว่า เป็นตัวอย่างพันธุ์
สัตว์ที่เกิดจากการขยายพันธุ์ในคอก หรือตัวอย่างพันธุ์พืชที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม หรือส่วนของสัตว์หรือพืช
นั้น และได้ออกใบรับรองให้ตัวอย่างดังกล่าว ใบรับรองที่แสดงผลตามข้างต้น ให้มีผลเช่นเดียวกับใบอนุญาต หรือ
ใบรับรองซึ่งออกตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๓, ๔ และ ๕ 

๖. บทบัญญัติในมาตรา ๓, ๔ และ ๕ มิให้ใช้บังคับในกรณีการยืมซึ่งมิใช่ในทางการค้า การ
บริจาคหรือแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้รับจด
ทะเบียนไว้เฉพาะ เช่น ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ตัวอย่างพันธุ์อ่ืนที่เก็บรักษาไว้ ตัวอย่างแห้งที่เก็บไว้ส าหรับพิพิธภัณฑ์ 
หรือตัวอย่างพืชที่ยังมีชีวิต ซึ่งปิดป้ายที่ออกให้หรือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

๗. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศใดๆ อาจยกเว้นบทบัญญัติในมาตรา ๓, ๔ และ ๕ โดย
ยกเว้นให้ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองในการน าเคลื่อนที่ส าหรับตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ด าเนินการด้านเกษตร นิทรรศการทางพืชหรือนิทรรศการเคลื่อนที่อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

 - ผู้น าออกหรือผู้น าเข้า ได้ลงทะเบียนรายละเอียดต่างๆ ของตัวอย่างเหล่านั้นโดยครบถ้วน
ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

- ตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าวอยู่ในประเภทที่ระบุในวรรค ๒ หรือวรรค ๕ แห่งมาตรานี้ และ 
 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอใจว่าการขนส่งและดูแลตัวอย่างพันธุ์ที่ยังมีชีวิตจะได้กระท า

โดยวิธีที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการทารุณโหดร้ายน้อยที่สุด 



 

 

มาตรา ๘  ว่าด้วยมาตรการที่ประเทศภาคีอนุสัญญาจะต้องด าเนินการ เช่น การจัดท ารายงาน
การค้าของชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาประจ าปี การก าหนดให้มีบทลงโทษต่อผู้ท าการค้าชนิดพันธุ์ที่เป็นการฝ่าฝืน
ต่อข้อก าหนดของอนุสัญญา เหล่านี้เป็นต้น 

มาตรา ๙  ว่าด้วยการก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการข้ึนมาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๑๐  ว่าด้วยการยอมรับเอกสารประกอบการค้ากับประเทศท่ีไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา 
มาตรา ๑๑  ว่าด้วยวิธีการในการประชุมประเทศภาคี เช่น ก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ

อย่างน้อยทุก ๒ ปี ต่อครั้ง ฯลฯ 
มาตรา ๑๒ และ ๑๓  ว่าด้วยหน้าที่ของส านักเลขาธิการของอนุสัญญา เช่น รับผิดชอบในการจัด

ใหมี้การประชุม ด าเนินการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิชาการที่ได้รับมอบหมายโดยที่ประชุมของประเทศ
ภาค ีติดตามสถานการณ์การค้าชนิดพันธุ์ เหล่านี้เป็นต้น 

มาตรา ๑๔  ว่าด้วยความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาอ่ืนๆ  หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่ประเทศภาคีได้
ด าเนินการอยู่ หรือเป็นภาคีอยู่ โดยระบุว่าอนุสัญญานี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ 

มาตรา ๑๕ และ ๑๖  ว่าด้วยมาตรการ ขั้นตอน วิธีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์ในบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญา เช่น การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีในการประชุมประเทศภาคี  ประเทศภาคีที่จะขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ และ ๒ ต้องยื่นข้อเสนอต่อส านักเลขาธิการไซเตส อย่างน้อย ๑๕๐ 
วัน ก่อนที่จะมีการประชุมประเทศภาคี การเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ 
เสียงของจ านวนประเทศสมาชิก เหล่านี้เป็นต้น 

มาตรา ๑๗  ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญา โดยมีสาระส าคัญว่า การพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมจะกระท าได้ต่อเมื่อประเทศภาคีอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ร้องขอ และจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ๒ 
ใน ๓ ของประเทศภาคีที่เข้าร่วมประชุมจึงจะแก้ไขได้ 

มาตรา ๑๘  ว่าด้วยวิธีการยุติข้อพิพาท ซึ่งอาจกระท าได้โดยการเจรจาหรือให้อนุญาโตตุลาการที่ศาล
โลกพิจารณา 

มาตรา ๒๓  ว่าด้วยการสงวนสิทธิ์ (Reservation) ก าหนดไม่ให้ประเทศภาคีสงวนสิทธิทั่วๆ ไป แต่
อาจจะสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่งในบัญชีอนุสัญญาได้ 

 ๑.๔ พันธกรณีต่ออนุสัญญาไซเตส 
การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาไซเตส ท าให้เกิดพันธะผูกพันที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ คือ 

   ๑. ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะใช้บังคับตามข้อก าหนดของ
อนุสัญญา โดยการห้ามท าการค้าตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญา  รวมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 
(มาตรา ๘, อนุสัญญาไซเตส) 



 

 

 ๒. ต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือองค์กรขึ้น ๒ ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ (มาตรา ๙, อนุสัญญาไซเตส) 
  ๓. ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อมูลการน าเข้า ส่งออกและน าผ่านชนิดพันธุ์ในอนุสัญญา ประจ าปี 
และรายงานประจ าทุก ๒ ปี เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมายของประเทศภาคี เป็นต้น (มาตรา 
๘ วรรค ๗, อนุสัญญาไซเตส) 

 ๔. ก าหนดให้มีด่านตรวจผ่านชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้าย (มาตรา ๘ วรรค ๓, อนุสัญญา      ไซเตส) 
  เพ่ือให้การควบคุมการท าการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ที่ก าลังสูญพันธุ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ชนิดพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ จึงได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม (๓ บัญชี) คือ 
  บัญชีแนบท้ายที่ ๑ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ได้มาจากป่าหรือเป็นของป่าและใกล้จะสูญพันธุ์จึงห้ามท า
การค้าโดยเด็ดขาด (ยกเว้นที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมหรือเพาะพันธุ์ และเพ่ือการศึกษาและวิจัย: มาตรา ๗ วรรค ๔ 
และ ๖ อนุสัญญา) การน าเข้าและส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ในบัญชีนี้จะต้องค านึงถึงความอยู่รอด  ผลกระทบต่อจ านวน
ประชากรในธรรมชาติเป็นส าคัญ การส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตให้น าเข้าจากประเทศผู้น าเข้าเสียก่อน ตัวอย่างชนิด
พันธุ์ ได้แก่ กล้วยไม้รองเท้านารี เป็นต้น 
  บัญชีแนบท้ายที่ ๒ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่ใกล้จะสูญพันธุ์ สามารถท า
การค้าได้ (สามารถท าการค้าชนิดพันธุ์ที่ได้มาจากป่าได้ แต่ต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายภายในประเทศ : มาตรา ๔ 
วรรค ๒ ข้อ ข. อนุสัญญา) ตัวอย่างชนิดพันธุ์ ได้แก่ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น 

บัญชีแนบท้ายที่ ๓ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง แล้วขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีให้ช่วยควบคุมการค้าชนิดพันธุ์นั้นด้วย  ตัวอย่าง เช่น มะเมื่อยจาก
ประเทศเนปาล เป็นต้น 

การเสนอชนิดพันธุ์ใดเข้าบรรจุในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา ชนิดพันธุ์นั้นต้องมีการท าการค้าระหว่าง
ประเทศและต้องการให้ประเทศภาคีช่วยควบคุม ดูแลไม่ให้มีการท าการค้ามากจนเกินไป หน้าที่ที่ส าคัญของประเทศ
ภาคีอนุสัญญา คือ การช่วยประเทศภาคีอ่ืนๆ อนุรักษ์ชนิดพันธุ์และอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ของประเทศของตัวเองด้วย หาก
ประเทศภาคีมีความเห็นหรือมีข้อมูลว่าชนิดพันธุ์ใดมีการท าการค้าระหว่างประเทศมากจนอาจท าให้สูญพันธุ์ได้ 
สามารถเสนอให้ชนิดพันธุ์นั้นๆ บรรจุเข้าไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา สิทธิและหน้าที่ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ประเทศภาคีอนุสัญญา คือ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ (มาตรา ๑๕ และ ๑๖ อนุสัญญา) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีแนบท้ายบัญชีที่ ๑ และ ๒ 

จากการศึกษาบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาไซเตสเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ คือ อนุญาตให้ท าการค้าได้แต่จะต้องมีการควบคุมมิให้ใช้ประโยชน์ใน
ชนิดพันธุ์จนเกินสมควร ทั้งนี้เพ่ือผลในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 



 

 

  ซ่ึงประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดของพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตสอยู่หลายชนิด เช่น พืชในวงศ์กล้วยไม้ 
(Orchidaceae) ได้แก ่เอ้ืองปากนกแก้ว รองเท้านารี ฟ้ามุ่ย เป็นต้น ฟ้ามุ่ย เป็นกล้วยไม้ที่เป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงถึง
ขนาดมีการจ้างให้ชาวบ้านที่อาศัยบนภูเขาเก็บฟ้ามุ่ยใส่กระสอบเพ่ือน ามาจ าหน่ายในท้องตลาดให้กับนักเลี้ยงกล้วยไม้ 
ท าให้ปริมาณประชากรในธรรมชาติในภาคเหนือลดน้อยลงจนน่าตกใจและใกล้สูญพันธุ์ ประเทศไทยจึงได้เสนอขอ
บรรจุฟ้ามุ่ยไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ อนุญาตให้ท าการค้าระหว่างประเทศได้เฉพาะต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์
เทียมเท่านั้น ท าให้การส่งออกกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นไปด้วยความล าบาก และในคราวการประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ ๑๓ 
ณ ราชอาณาจักรไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอให้ย้ายบัญชีฟ้ามุ่ย จากบัญชีที่ ๑ โดยมีเหตุผลว่า
ฟ้ามุ่ย มีศักยภาพในการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือท าการค้า มีการคัดพันธุ์และขยายพันธุ์โดยวิธีขยายพันธุ์เทียม (ปั่นตาหรือ
เพาะเมล็ดในห้องปฏิบัติการ) แล้วน ามาปลูกเลี้ยงในประเทศกันอย่างแพร่หลาย แต่เพ่ือมิให้ประชากรที่ยังหลงเหลือใน
ธรรมชาติถูกรบกวน จึงได้คงฟ้ามุ่ยไว้ในบัญชีที่ ๒ ท าให้การส่งออก ฟ้ามุ่ย ไปต่างประเทศได้รับสะดวกกว่าแต่ก่อน 
 
๒. การศึกษามติที่ประชุมประเทศภาคีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช

อนุรักษ์ 
๒.๑ มติที่ประชุมประเทศภาคีท่ี ๕.๑๕ (Resolution Conf. 5.15) 

ว่าด้วยเรื่องของการขึ้นทะเบียนรับรองสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีอนุสัญญา แต่ยังไม่มีประเทศภาคี
ใดรายงานต่อส านักเลขาธิการว่าได้มีการใช้ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองสถานที่เพาะเลี้ยงดังกล่าวแล้ว 

 
๒.๒ มติที่ประชุมประเทศภาคีที่  ๙.๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่  ๑๓ [Resolution 

 Conf. 9.19 (Rev. CoP 13)] 
  ว่าด้วยเรื่องแนวทางในการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียมพืชในบัญชีแนบท้ายที่ ๑ 

เพ่ือการส่งออก อ้างถึงมาตรา ๗ วรรค ๔ แห่งอนุสัญญา ที่ระบุว่า “ตัวอย่างพันธุ์พืชที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
หมายเลข ๑ ที่ได้มาโดยการขยายพันธุ์เทียมให้ถือว่า เป็นตัวอย่างพืชในบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๒” หมายความว่า 
การค้าชนิดพันธุ์พืชในบัญชีที่ ๑ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นชนิดพันธุ์พืชในบัญชี
ที่ ๒ คือ ความเข้มงวดในการควบคุมการค้า การน าเข้า ส่งออกจะน้อยกว่าการค้าตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีที่ ๑ ที่มี
ลักษณะได้มาจากป่า 
  สถานที่ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียมของประเทศภาคีที่ยังไม่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนกับส านัก
เลขาธิการไซเตส ตามมติที่ประชุมยังอนุญาตให้สามารถด าเนินการส่งออกตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีที่ ๑ ที่มีลักษณะ
ขยายพันธุ์เทียมได้ต่อไป โดยในการออกหนังสืออนุญาตส่งออกให้ใช้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

  ก) การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียมพืชดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละภาคี โดยมีเจ้าหน้าที่วิชาการของภาคีนั้นๆ คอยให้ค าปรึกษา 



 

 

  ข) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะต้องรายงานข้อมูลของสถานเพาะเลี้ยงแต่ละแห่งที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้ส านักเลขาธิการไซเตสทราบ 

  ค) ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของสถานเพาะเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนไว้นั้น ในการส่งออกให้
ติดฉลากและบรรจุในหีบห่อแยกจากตัวอย่างพันธุ์ของพืชในบัญชีที่ ๒ หรือ ๓ ที่ขนส่งในคราวเดียวกัน โดยหนังสือ
อนุญาตส่งออกให้ระบุเลขทะเบียนและชื่อสถานที่เพาะเลี้ยง (กรณีไม่ใช่ผู้ส่งออกเอง) 

  ง) การยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนของสถานที่เพาะเลี้ยง ให้ขึ้นอยู่กับมาตรการในการด าเนินการ
ของแต่ละประเทศภาคี แต่จะต้องรายงานผลการด าเนินการให้ส านักเลขาธิการรับทราบไว้ด้วย 

  จากการศึกษามติที่ประชุมประเทศภาคีท่ี ๙.๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ ๑๓ 
[Resolution Conf. 9.19 (Rev. CoP 13)] ปรากฏว่า อนุสัญญาไซเตสมีมติส่งเสริมให้มีการเพาะขยายพันธุ์เทียม
พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากช่วยลดการเก็บเกี่ยวและน าออกจากป่าธรรมชาติโดยตรง และได้ให้สิทธิเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการของประเทศภาคีในการพิจารณาด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายภายในของแต่ละประเทศก าหนด โดยส านักเลขาธิการไซเตสเพียงแต่รับทราบผลการด าเนินการจาก
ข้อมูลที่ประเทศภาคีรายงานมาและท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเวบไซด์ของไซเตสเท่านั้น 

  อนุสัญญาไซเตสมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงเฉพาะการขยายพันธุ์เทียมพืช
ในบัญชีที่ ๑ เพ่ือการส่งออก (การค้าระหว่างประเทศ) เท่านั้น โดยเนอร์สเซอรี่ที่ขยายพันธุ์เทียมพืชในบัญชีที่ ๑ 
จะต้องแจ้งลงทะเบียนกับส านักเลขาธิการไซเตส และจะต้องมีการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและการส่งออก ดังนี้ มีการ
บรรจุและติดฉลากชื่อชนิด เพ่ือแบ่งแยกจากชนิดพันธุ์อ่ืนๆ ที่ส่งออกในครั้งเดียวกันอย่างชัดเจน  หนังสืออนุญาต
ส่งออกจะต้องระบุชื่อและเลขทะเบียนของสถานที่เพาะเลี้ยงตามรูปแบบที่ส านักเลขาธิการไซเตสก าหนด 
 หน้าที่ของผู้ข้ึนทะเบียนตามที่อนุสัญญาก าหนด 
  ๑. แจ้งชื่อ ที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ 
  ๒. แจ้งวันที่เริ่มด าเนินการ 
  ๓. แจ้งรายละเอียดการจัดการสถานที่เพาะเลี้ยง เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์ 
  ๔. แจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและการด าเนินกิจการที่ผ่านมา 
  ๕. ชนิดพันธุ์ที่มีการขยายพันธุ์อยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยง (เฉพาะบัญชี 1) 
  ๖. พ่อ-แม่พันธุ์ ที่มีการน ามาจากป่า จะต้องแจ้งปริมาณและหลักฐานการได้มาตามกฎหมาย ยกเว้น 
การเก็บเมล็ดจากป่า (เฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ภายในประเทศ) 
  ๗. แจ้งข้อมูลปริมาณที่จะขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออกได้ ในอนาคตอันใกล้ 
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
  จะต้องส่งข้อมูลการรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีที่ ๑ ให้ส านักเลขาธิการและมีการ
ตรวจสอบติดตามการจัดการสถานที่เพาะเลี้ยง เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์ของสถานเพาะเลี้ยงตามที่ก าหนด ในกรณี



 

 

ที่สถานเพาะเลี้ยงน าพ่อ-แม่พันธุ์ หรือเก็บเมล็ดจากป่าเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานวิธีการขั้นตอนในการตรวจสอบให้
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด เป็นต้น 
  ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม ๑๒ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี (Chile) สาธารณรัฐโคลอมเบีย 
(Colombia) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 
Congo) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Germany) อินเดีย (India) สาธารณรัฐอิตาลี (Italy) มาเลเซีย (Malaysia) 
สหภาพพม่า (Myanmar) สาธารณรัฐเปรู (Peru) ราชอาณาจักรสเปน (Spain) สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland) ที่มี
การจัดส่งข้อมูลการรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีอนุสัญญาให้กับทางส านักเลขาธิการเผยแพร่ทางเวบ
ไซด์ดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลการรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีที่ ๑ ทั้งสิ้นและมีจ านวนสถานที่
เพาะเลี้ยงไม่มากเท่าประเทศไทย ส่วนใหญ่มีเพียง ๑-๒ สวนเท่านั้น (ภาคผนวก ๓) ในส่วนของประเทศไทยเองยังมิได้
มีการจัดส่งข้อมูลไปให้ส านักเลขาธิการไซเตส เนื่องจากจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนของเรามีมาก ประกอบกับผู้รับใบส าคัญ
การข้ึนทะเบียนบางรายไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 

 
๒.๓ มติที่ประชุมประเทศภาคีที่ ๑๑.๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ ๑๔ [Resolution 

 Conf. 11.11 (Rev. CoP 14)] 
 ว่าด้วยเรื่องระเบียบการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา อ้างถึงมติที่ประชุมประเทศภาคีที่ ๙.๑๘ มาตรา ๓ 

และ มาตรา ๗ วรรค ๔ และ ๕ แห่งอนุสัญญาไซเตส โดยที่ประชุมได้มีการตีความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าพืชใน
บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไว้ ดังนี้ 

ก) ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 
โดยมีการจัดการหรือควบคุมของมนุษย์ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตพันธุ์ เช่น การให้น้ า การให้ปุ๋ย การก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืช เป็นต้น 

ข) พ่อ-แม่พันธุ์ ที่ปลูกเลี้ยงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมและใช้เพ่ือผลิต/เพ่ิม
จ านวนต้นพันธุ์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไซเตสของประเทศผู้ส่งออกพอใจแล้วว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในบทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาไซเตส และกฎหมายภายในประเทศ โดยใช้วิธีการที่จะไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อความอยู่รอดของ
ประชากรของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ และมีการคงไว้ซึ่งปริมาณที่มากพอที่จะขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณเพ่ือความอยู่รอด
ของประชากรชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมชาติได้ 

การก าหนดค านิยามของ “การขยายพันธุ์เทียม” 
 ก) ปลูกเลี้ยงอยู่ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม 

 ข) ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้มาจากการเพาะเมล็ด การตัดช า การแยกหน่อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สปอร์ 
หน่อพันธุ์หรือส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นข้อยกเว้นจากการควบคุมของอนุสัญญาฯ หรือเกิดจากพ่อ -แม่พันธุ์ที่ได้จากการ
ขยายพันธุ์เทียม 



 

 

  ทั้งนี้ ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการตัดช า การแยกหน่อจะถือว่าเป็นการขยายพันธุ์เทียมก็ต่อเมื่อตัวอย่าง
พันธุ์นั้น ไม่มีส่วนใดที่มีสภาพได้มาจากป่า 
 ข้อยกเว้นส าหรับการเก็บเมล็ดหรือสปอร์จากป่ามาเพาะโดยถือเป็นการขยายพันธุ์เทียม และอนุญาต
ให้กระท าได้ในกรณี ต่อไปนี้ 
 ก) กรณีเป็นไม้ยืนต้น เนื่องจากต้นพ่อ-แม่พันธุ์จะต้องใช้เวลานานกว่าจะมีอายุถึงระยะสืบพันธุ์ 
(Reproductive Age) และสร้างเมล็ดได้ การเก็บเมล็ดหรือสปอร์จากป่า จะต้องน ามาปลูกเลี้ยงภายใต้การควบคุม
สภาวะแวดล้อม โดยอนุญาตให้กระท าได้เฉพาะประเทศที่เป็นเจ้าของทรัพยากรและประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดของ
ชนิดพันธุ์นั้นๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดได้ตรวจสอบแล้วว่า การได้มานั้นไม่ขัดต่อ
กฎหมายภายในประเทศ และได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาแล้วว่า การเก็บเมล็ดหรือสปอร์นั้น ไม่มี
ผลกระทบเสียหายต่อการอยู่รอดของประชากรในธรรมชาติและไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อการอนุรักษ์และ
คุ้มครองชนิดพันธุ์นั้นๆ 
 ข) การด าเนินการตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการจ ากัดปริมาณการเก็บเมล็ดหรือสปอร์ เพ่ือให้
ชนิดพันธุ์สามารถขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณประชากรในธรรมชาติได้ ส่วนหนึ่งของพืชที่ขยายพันธุ์ได้ให้สงวนไว้ใช้เป็น
พ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต เพ่ือลดการเก็บเมล็ดหรือสปอร์ออกจากป่า อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นต้นพันธุ์เพ่ือน ากลับไปปลูกคืน
ป่าธรรมชาติทดแทนประชากรที่ถูกท าลายไป 
 ค) กรณีที่จะแจ้งลงทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีแนบท้ายที่  ๑ เพ่ือการค้ากับส านัก
เลขาธิการไซเตส จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมติที่ประชุมประเทศภาคีที่ ๙.๑๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ ๑๓ [Resolution Conf. 9.19 (Rev. CoP13)] 
  จากการศึกษามติที่ประชุมประเทศภาคีที่ ๑๑.๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ 
๑๔ [Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14)] ว่าด้วยเรื่องของระเบียบการค้าตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส เมื่อพิจารณาความเห็นในมติที่ประชุมนี้แล้ว สรุปได้ว่า อนุสัญญาฯ อนุญาตให้ประเทศที่เป็น
แหล่งก าเนิดของชนิดพันธุ์สามารถเก็บเมล็ด (ฝัก) หรือสปอร์ของพืชที่เกิดอยู่ในป่ามาเพาะขยายพันธุ์ได้ หากว่าไม่
ขัดต่อกฎหมายภายในของประเทศท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ และมีแผนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ที่ดีพอ 

 
๓. ผลการศึกษากฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช

อนุรักษ์เพื่อการค้า 
๓.๑ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สาระส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- มาตรา ๓ การก าหนดค าจ ากัดความ 



 

 

 “พืชอนุรักษ์” หมายถึง พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การขยายพันธุ์เทียม” หมายถึง การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ตามเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีก าหนด 

- มาตรา ๒๙ ตรี ห้ามผู้ใดน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

- มาตรา ๒๙ จัตวา ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือ
ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร 

- มาตรา ๖๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  จากการศึกษาพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพันธุ์พืชฉบับเดิมในส่วนของการ
ควบคุมการน าเข้า ส่งออกและน าผ่าน ตลอดจนการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือที่จะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาไซเตสซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพืชป่ามิให้สูญพันธุ์ไปจากโลกโดย
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธี
ธรรมชาติ 
 

๓.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ
ก าหนดให้ชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านต้องถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดแห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังกล่าว 

สาระส าคัญ 
“พืชอนุรักษ์” ตามมาตรา ๓ วรรค ๙ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า “พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
และ มาตรา ๒๙ ทวิ ให้พืชที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ภายหลังการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่
ก าลังจะสูญพันธุ์ ที่จัดขึ้นทุกๆ ๒ ปี ที่ประชุมจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ 



 

 

หลายรายการ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องประกาศ
ก าหนดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ เป็นพืชอนุรักษ์ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว 

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ยังได้ระบุข้อยกเว้นและเงื่อนไขส าหรับการปฏิบัติ
ทางการค้าส าหรับพืชอนุรักษ์ตามประกาศฉบับนี้ไว้ ดังนี้ 

๑. ข้อยกเว้นส าหรับลูกผสมของพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ 
 ส าหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แท้ (Species) ซึ่งระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ พืช

ลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมที่มีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ จ านวนหนึ่งชนิดหรือมากกว่า 
หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ และเมล็ด ละอองเกสร (รวมถึงละออง
เกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ไม้ตัดดอก ต้นอ่อน หรือท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ
ไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ขนส่งในสภาพปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. ข้อยกเว้นส าหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ และ ๓ 
# ๑ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้น และส่วนที่แยกมาจาก

ชนิดดังกล่าว ยกเว้น 
ก) เมล็ด สปอร์ และละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็น

เมือก) 
ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  อยู่ในอาหารแข็งหรือ

อาหารเหลว และขนส่งในภาชนะท่ีปลอดเชื้อ 
ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และ 
ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียม

ของทุกชนิด ในสกุล Vanilla (วานิลลา) 
# ๒ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้นและส่วนที่แยกมาจากชนิด

ดังกล่าว ยกเว้น เมล็ด และละอองเกสร และ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป บรรจุภาชนะพร้อมจ าหน่ายแบบปลีก 
# ๓ หมายถึง ราก ชิ้นส่วนของราก และรากที่ฝานเป็นชิ้น 
# ๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้นและส่วนที่แยกมาจากชนิด

ดังกล่าว ยกเว้น 
ก) เมล็ด (แต่ไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์เม็กซิกันแคคตัส ที่มีถิ่นก าเนิดในสหรัฐเม็กซิโก) และ

ละอองเกสร 
ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  อยู่ในอาหารแข็งหรือ

อาหารเหลว และขนส่งในภาชนะท่ีปลอดเชื้อ 
ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 



 

 

ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์โดย
ธรรมชาติ หรือจากการขยายพันธุ์เทียม และ 

จ) ส่วนต่างๆ ที่แยกออกมาและสิ่งที่ได้มาจากล าต้น ทั้งที่ได้มาจากการขยายพันธุ์โดย
ธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของพืชในสกุล Opuntia สกุลย่อย Opuntia 

# ๕ หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว และไม้แผ่นอัด 
# ๖ หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัดและไม้อัด 
# ๗ หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่ตัดเป็นชิ้น ผง และ สารสกัด 
# ๘ หมายถึง ทุกส่วน บางส่วน และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก, เหง้า) 

 # ๙ หมายถึง ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ยกเว้น ชนิดที่มีฉลาก
ข้อความ ดังต่อไปนี้ “ผลิตจาก Hoodia spp. ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมร่วมกัน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ของ
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐนามิเบีย และสาธารณรัฐอาฟริกาใต้ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ BW/NA/ZA 
xxxxxx” 

# ๑๐ หมายถึง ท่อนซุง ไม้ท่ีเลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัด รวมถึง ชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่อใช้ในการท าคัน
ชักส าหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  

# ๑๑ หมายถึง ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว ไม้แผ่นอัด ไม้อัด ผง และสารสกัด 
 ๓. ข้อยกเว้นส าหรับพืชอนุรักษ์ในวงศ์แคคตัส (Cactaceae) ตัวอย่างที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม
ของพันธุ์ปลูก (Cultivars) ของชนิดพืช ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ก) ชนิด Schlumbergera truncata ที่เป็นพันธุ์ปลูก 
ข) ชนิด Opuntia  microdasys  ที่เป็นพันธุ์ปลูก 
ค) พืชในวงศ์ CACTACEAE ทุกชนิดที่กลายพันธุ์  มีลักษณะปราศจากคลอโรฟีลล์ 

(Chlorophyll) หรือมีน้อยมากและได้ท าการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ ต้นตอ Harrisia ‘Jusbertii’ (แฮร์ริเซีย 
จัสเบอร์ทิไอ) หรือต้นตอ Hylocereus  trigonus (ไฮโลเซเรียส ไทรโกนัส) หรือต้นตอ Hylocereus  undatus (ไฮโล
เซเรียส อันดาทัส) 
 ๔. ข้อยกเว้นส าหรับพืชอนุรักษ์ชนิด Cyclamen spp. ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของ
พันธุ์ปลูกของ Cyclamen  persicum ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ .ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ให้ใช้ในกรณีท่ีตัวอย่างพืชซึ่ง
ท าการค้าเป็นหัวพันธุ์ที่พักตัว (Dormant Tubers) 
 ๕. ข้อยกเว้นส าหรับพืชอนุรักษ์ชนิด Taxus  cuspidata ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมซึ่ง
ปลูกในกระถาง หรือภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็ก การค้าขายแต่ละครั้งมีฉลากหรือเอกสารที่แสดงชื่อชนิดและข้อความที่



 

 

ระบุว่า “ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม” ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
  จากการศึกษาข้อยกเว้นภายใต้อนุสัญญาไซเตส พืชอนุรักษ์และส่วนขยายพันธุ์ของพืชอนุรักษ์ เช่น 
เมล็ด สปอร์ ที่จัดอยู่ในข้อยกเว้นจากการควบคุมของอนุสัญญาฯ นั้น สามารถน ามาพิจารณาในกรณีของแหล่งที่มาโดย
ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ-แม่พันธุ์ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ได้ 
 

๓.๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
  ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 สาระส าคัญ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ คือ 

- ผู้ประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอ (แบบพ.พ. ๑๕) พร้อมหลักฐานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

- กรณีขอขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ที่อยู่ในบัญชีที่ ๑ กรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการออกใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบพ.พ. ๑๖) “ชั่วคราว” ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ จนกว่าจะตรวจสอบ
หลักฐานแล้วว่าถูกต้อง จึงจะออกใบส าคัญฯ (แบบพ.พ. ๑๖) ฉบับจริง ซึ่งมีอายุ ๕ ปีให้ และเรียกเก็บใบส าคัญฯ 
ชั่วคราวคืน 

- กรณีขอขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ที่อยู่ในบัญชีที่ ๒ กรมวิชาการเกษตรจะด าเนินการออกใบส าคัญ
การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบพ.พ. ๑๖) ฉบับจริง ให้ทันท ี

- การตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงฯ ซึ่งได้รับใบส าคัญฯ “ชั่วคราว” พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ท่ีกรมวิชาการเกษตรแต่งตั้ง อย่างน้อย ๑ คน 

- ผลการตรวจสอบ หากผู้รับใบส าคัญฯ “ชั่วคราว” ด าเนินการไม่ถูกต้อง จะต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน ๖๐ วัน หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามท่ีก าหนด จะถูกเพิกถอนใบส าคัญฯ “ชั่วคราว” 

- ผู้รับใบส าคัญฯ ต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน และแจ้งให้
กรมวิชาการเกษตรทราบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี 

- ผู้รับใบส าคัญฯ ที่ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญฯ ให้ยื่นแบบ พ.พ. ๑๙ ก่อนใบส าคัญฯ สิ้นอายุ 

- ผู้ประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 ต้องแจ้งแหล่งที่มาที่
ถูกต้องของพ่อ-แม่พันธุ์ ภายใน ๓๖๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

- ให้ผู้ซึ่งท าการขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าอยู่ ณ วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียน พร้อมหลักฐาน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 



 

 

๓.๔ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง        
 พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สาระส าคัญ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ คือ 

- เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ .ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิก
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับที่ ๑ 

- ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอ (แบบ พ.พ. ๑๕) พร้อมด้วย
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือส่งค าขอขึ้นทะเบียน
ทางไปรษณีย ์

- การขยายพันธุ์เทียมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรประกาศก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม และพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ต้องได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

- เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วน กรมวิชาการเกษตรจะออกใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. ๑๖) ให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

- ก าหนดหน้าที่ที่ผู้ได้รับใบส าคัญฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
 ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป 
(๒) จัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดของพืชอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ 
(๓) ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับพืชอนุรักษ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ที่ได้มาโดยไม่
 ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
(๔) ในกรณีที่มีการเพ่ิม-ลดชนิดพืชอนุรักษ์ จากที่แสดงไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์แนบท้าย      
 ใบส าคัญฯ แล้วนั้น ให้ยื่นค าขอเพ่ิม-ลดชนิดพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. ๑๘) 
(๕) ในกรณีมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์หรือชื่อผู้ด าเนินกิจการ 
 เพ่ิม ลด หรือย้ายสถานเพาะเลี้ยงฯ ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. ๒๑ พร้อมใบส าคัญฯ ฉบับเดิม 

- ผู้รับใบส าคัญฯ ที่ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญฯ ให้ยื่นค าขอแบบ พ.พ. ๑๙ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
ใบส าคัญฯ สิ้นอายุ 

- กรณีที่ผู้รับใบส าคัญฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการขยายพันธุ์เทียมและหน้าที่ของผู้รับใบส าคัญฯ ที่
กรมวิชาการเกษตรก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสี่สิบห้าวัน และหากไม่มี
การด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง จะถือว่าใบส าคัญฯ นั้น สิ้นผลนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 



 

 

- หากใบส าคัญฯ สิ้นผลตามกรณีข้างต้น ผู้รับใบส าคัญฯ สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนได้ใหม่อีก เมื่อ
พ้นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ใบส าคัญฯ สิ้นผล 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการเปลี่ยนใบส าคัญฯ ให้กับผู้ได้รับใบส าคัญฯ ชั่วคราว เป็นใบส าคัญฯ 
ฉบับจริง โดยให้คงอายุใบส าคัญฯ เท่าท่ีเหลืออยู่ 
 

๓.๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สาระส าคัญ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ คือ 

- เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ .ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ให้ยกเลิก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียน ตามประกาศฉบับเดิม 

- เปลี่ยนแปลงสถานที่/หน่วยงานที่ด าเนินการรับขึ้นทะเบียน โดยการยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอพร้อม
หลักฐาน ได้ด้วยตนเองและส่งค าขอโดยทางไปรษณีย์ ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร 

- การขยายพันธุ์เทียมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด และพ่อ-แม่
พันธุ์ที่ใช้จะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาตรวจสอบแบบค าขอและหลักฐาน และด าเนินการออกใบส าคัญฯ ให้
แล้วเสร็จภายในสองวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

- ก าหนดหน้าที่ของผู้รับใบส าคัญฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทินและส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
 ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป 
(๒) จัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดของพืชอนุรักษ์  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ 
(๓) ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับพืชอนุรักษ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ที่ได้มาโดยไม่
 ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
(๔) ในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ จากที่แสดงไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์แนบท้าย
 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แบบ พ.พ. ๑๖ แล้วนั้น ให้ยื่นค าขอตาม
 แบบ พ.พ. ๑๘ ท้ายประกาศนี ้



 

 

(๕) ในกรณีมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์หรือชื่อผู้ด าเนินกิจการ 
 เพ่ิม ลด หรือย้ายสถานเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามท่ีแสดงไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่
 เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. ๒๑ พร้อมใบส าคัญฯ ฉบับเดิม 

- ผู้รับใบส าคัญฯ ที่ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญฯ ให้ยื่นค าขอแบบ พ.พ. ๑๙ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
ใบส าคัญฯ สิ้นอายุ 

- กรณผีู้ได้รับใบส าคัญฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขยายพันธุ์เทียมและหน้าที่ของผู้รับ
ใบส าคัญฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสี่สิบห้าวัน หากไม่ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนฯ นั้นสิ้นผล นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

- ผู้รับใบส าคัญฯ นั้น อาจยื่นขอใบส าคัญฯ ได้ใหม่ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ใบส าคัญฯ สิ้น
ผล 

- ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ออกไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สามารถ
ใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุท่ีระบุไว้ในใบส าคัญฯ นั้น 
 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
จากการศึกษาประกาศกรมวิชาการเกษตรฯ ทั้ง ๓ ฉบับ สามารถสรุปวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

ส าหรับการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ได้ ดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 และสรุปประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้ 

๑. การจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน (แบบ พ.พ. ๑๗) ตามที่
ประกาศกรมวิชาการเกษตรฯ ก าหนดให้ผู้รับใบส าคัญฯ ต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปี
ปฏิทินและจัดส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพืชตามอนุสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป ในทาง
ปฏิบัติผู้รับใบส าคัญฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งส่งแบบบัญชีล่าช้า และยังคงมีผู้รับใบส าคัญฯ บางรายที่ไม่ส่งเลยในแต่ละปี 

๒. การจัดวางพืชอนุรักษ์ภายในสถานที่เพาะเลี้ยง ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฯ ได้ก าหนด
หน้าที่ของผู้รับใบส าคัญฯ จะต้องจัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดของพืชอนุรักษ์ เพ่ือความสะดวกในการเข้าตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในทางปฏิบัติมีผู้รับใบส าคัญฯ ไม่เกินร้อยละสิบที่จัดวางพืชอนุรักษ์เป็นระเบียบตามที่กฎหมาย
ก าหนด เนื่องจากพืชอนุรักษ์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตต่างกัน เช่น ความชื้น แสง การให้น้ า 
การจัดวางจึงเป็นไปในลักษณะที่ง่ายต่อการดูแล รักษามากกว่า 

๓. การแจ้งบัญชีเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์ หรือจ านวนพ่อ-แม่พันธุ์ (แบบ พ.พ. ๑๘) ในทางปฏิบัติ
เมื่อมีการน าชนิดพันธุ์เข้ามาเพ่ิมเติมในสถานที่เพาะเลี้ยง หรือมีบางชนิดพันธุ์ตายไปจนหมดสิ้น ผู้รับใบส าคัญฯ มิได้ให้
ความส าคัญฯ ในการที่จะรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

๔. การออกใบซื้อ-ขายให้กับผู้ซื้อ ผู้รับใบส าคัญฯ ขาดความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องและวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของการออกใบซื้อขาย โดยที่กฎหมายมิได้ก าหนดหรือมีบทบังคับว่าผู้รับใบส าคัญฯ จะต้องออกใบซื้อขาย



 

 

ให้กับผู้ที่ซื้อพืชอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จึงท าให้ปัญหาการขาดเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการขอส่งออก
หรือขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และการทุจริตเกิดขึ้นได้ 

๕. การแจ้งแหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์ ที่ผ่านมาการแจ้งแหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็นปัญหาหลักท่ีส าคัญที่สุดในกระบวนการขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง และได้รับการร้องขอ
จากเกษตรกรให้ภาครัฐพิจารณาหาช่องทางที่จะช่วยให้พืชอนุรักษ์ที่อยู่ในครอบครองสามารถน ามาข้ึนทะเบียนได้ 

 
๓.๖ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
  ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สาระส าคัญ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ คือ 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการส่งออกพืชและเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่ามิให้
สูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการค้า และได้ก าหนด
ห้ามท าการค้าพืชป่าบางชนิด เว้นแต่พืชป่าเหล่านั้นจะได้มาจากการขยายพันธุ์โดยวิธีเทียม  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
จึงไดอ้อกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียมไว้ ดังนี้ 

- การขยายพันธุ์เทียมจะต้องกระท าภายใต้การจัดการ และการควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยมนุษย์ เพ่ือ
การผลิตพันธุ์ 

- ต้องคงปริมาณพ่อ–แม่พันธุ์ไว้ตลอดอายุใบส าคัญฯ (ห้าปี) 

  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดว่าการขยายพันธุ์เทียมจะต้องเป็นการด าเนินการ “เพ่ือการผลิตพันธุ์” จาก
การศึกษาข้อมูลรายงานการจัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน (แบบ พ.พ. ๑๗) พบว่ามี
ผู้รับใบส าคัญฯ จ านวนไม่น้อยที่ตลอดช่วงเวลาห้าปีของอายุใบส าคัญฯ หรือมากกว่า ไม่มีการผลิตหรือขยายพันธุ์เพ่ิม
จ านวนพืชอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเลย อีกกรณีหนึ่ง คือ การด าเนินกิจการในลักษณะการซื้อมาขายไป ผู้รับ
ใบส าคัญฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายหรือส่งออกต่อ โดยไม่มีการขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนภายในสถานที่เพาะเลี้ยง
ของตนเอง ซ่ึงกรณีเหล่านี้ถือได้ว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
๓.๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเน้นการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก มิได้ครอบคลุมไปถึงสัตว์ที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งถูก
น าเข้ามาในประเทศเพ่ือการค้า สวนสัตว์หรือเพาะพันธุ์ จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตราเพ่ือให้สอดคล้องกับ



 

 

สถานการณ์  สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเทียบเคียงกับการขยายพันธุ์เทียมพืชป่า 
ดังนี้ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ ไดก้ าหนดค านิยามที่ส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติ
ย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่
หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่
ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 
 “สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่จะก าหนด โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา 
 “สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง“ซากของสัตว์ป่า” 
หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้  ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง 
หมัก หรือท าอย่างอ่ืนเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะช าแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและหมายความ
รวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจาก
ร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว 
 “เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงไว้โดยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ป่า และหมายความรวมถึง
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยวิธีผสมเทียมหรือการย้ายฝากตัวอ่อนด้วย 
 “ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทาง
การค้า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย 
 มาตรา ๘  การพิจารณาค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีอ านาจอนุญาตจะต้องด าเนินการพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าขออนุญาต และถ้ามิได้แจ้งผลการ
พิจารณาค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีอ านาจอนุญาตมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอและ
ต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอนั้น 
 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้ก าหนดอายุใบอนุญาตไว้เป็นอย่างอ่ืน ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้
ยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้มี
อ านาจอนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ 
 การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 หมวด ๓ การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
ซากของสัตว์ป่า  



 

 

 มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็น
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ โดยก าหนดเป็นกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่ 
  (๑) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์
จากอธิบดี 
  (๒) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ใน
ความครอบครองเพ่ือประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน 
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ตามวรรคหนึ่ง และการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพ่ือการ
เพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให้สิ้นอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งการเลิกการด าเนินการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่
ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ 
  (๑) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) ที่มีไว้เพ่ือการ
เพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
  (๒) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพ่ือกิจการสวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ และได้
จัดแสดงไว้ในสวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น 
 มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 



 

 

 ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
และผู้ที่อาศัยอ านาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา 
 หมวด ๔ การน าเข้า ส่งออก น าผ่าน น าเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า 
 มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 
 การน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็น
การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔  การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้อง
ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 
 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕  การน าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพ่ือการค้าของผู้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๐ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑  และมาตรา ๒๓ มิให้ใช้บังคับแก่การ
กระท าเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพ่ือกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งกระท าโดยทางราชการ และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือกิจการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตาม
มาตรา ๑๘ หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตาม
มาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการช าระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๗  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าและก าหนดเขตของด่านโดยประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา 



 

 

 มาตรา ๒๘  ผู้ใดน าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาตให้น า
เคลื่อนที่เพ่ือการค้า ให้น าเข้า ให้ส่งออกหรือให้น าผ่าน แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาต
เป็นหนังสือแล้วจึงให้น าเคลื่อนที่ต่อไปได ้
 มาตรา ๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๔๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๕๐  ผู้ใดท าการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๖๑  เมื่อได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใช้บังคับการด าเนินการแก่สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่
ก าหนดเพิ่มเติมข้ึน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้
บังคับ ให้เป็นไปดังนี ้
  (๑) ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้นอยู่ในความครอบครองก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้
บังคับ แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้จ าหน่ายสัตว์ป่ าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
และด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ หรือจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดินและให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*หรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีที่
สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งประสงค์จะ
เพาะพันธุ์สัตว์นั้น ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และเม่ือได้ยื่นค าขอแล้วให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ต่อไปได้ 
 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด 
หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้



 

 

นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้ โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครอง ใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นเพิ่มจ านวนขึ้นโดยการสืบพันธุ์ หรือตาย ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
  (๒) ส าหรับซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของแจ้งชนิดและจ านวนของซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงใช้บังคับเพ่ือจดแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ผู้นั้นครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้ ในกรณีที่
เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพ่ือค้า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งชนิดและจ านวนของซากสัตว์ป่านั้นไว้แล้ว 
ให้ผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าเพ่ือค้านั้นด าเนินการจ าหน่ายซากของสัตว์ป่านั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี 
  แบบและวิธีการแจ้งตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 
และใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๖  ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้น าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว มามอบให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และให้สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อได้จดแจ้งชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าที่รับมอบไว้แล้ว อธิบดีอาจมอบสัตว์
ป่าดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของผู้นั้นต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
สัตว์นั้นเป็นส าคัญ 
 ผู้ใดมีซากสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งชนิดและจ านวนซากของสัตว์ป่าดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งรายการไว้แล้ว ก็ให้ผู้นั้นครอบครองซากของสัตว์
ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไปได้ แต่จะจ าหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่โดยการตกทอดทางมรดก 
 มาตรา ๖๗  ให้ผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ใน
ความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและ
จ านวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครอง
ของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับ
แจ้งไว้แล้ว ให้ปฏิบัติต่อไปดังนี้ 
  (๑) ส าหรับสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจ าหน่ายสัตว์ป่าสงวนให้แก่ผู้จัดตั้งและด าเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะที่ได้ยื่นค าขออนุญาตไว้แล้วตามมาตรา ๖๙ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีก
เท่าใด ให้สัตว์ป่าสงวนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่กรม



 

 

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  (๒) ส าหรับสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้น ามาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (๓) ส าหรับซากของสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนนั้น
ต่อไปได้ แต่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทาง
มรดก 
  (๔) ส าหรับสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้ มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้า
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๘ ให้ผู้นั้นค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ซึ่ง
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต่อไปได้ ส าหรับสัตว์ป่าคุ้มครองอันมิใช่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ที่มีไว้ในความครอบครองเพ่ือค้าให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มีสัตว์ป่าคุ้มครองอันมิใช่เป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เหลืออยู่เท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ส่ง
มอบแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ ตาม
ระเบยีบที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  (๕) ส าหรับซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส ารวจและจดแจ้งชนิด
และจ านวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีอยู่ในความครอบครองไว้แล้ว ให้อธิบดีออกใบอนุญาต
ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้แก่ผู้นั้น ผู้รับใบอนุญาตค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะต้อง
จ าหน่ายซากของสัตว์ป่าที่มีอยู่ในความครอบครองให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับชนิดและจ านวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ขายไปในแต่ละเดือน
เสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวมีซากของสัตว์ ป่าคุ้มครอง
เหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ส่งมอบแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  หรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปด าเนินการ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และผู้นั้นได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๘ ไว้แล้ว 
  แบบและวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๘  ผู้ใดด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ ด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์อยู่
ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเม่ือได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 



 

 

 ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่อนุญาตค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๙  ผู้ใดจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับค าขอ
อนุญาตแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริเวณและสถานที่ประกอบกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๓๑ และได้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและ
จ านวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ไว้แล้ว ให้อธิบดีออกใบอนุญาตจัดตั้งและ
ด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้แก่ผู้นั้น 
 มาตรา ๗๐  ค าขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของอธิบดี ให้ถือว่าค าขอนั้นสิ้นสุดลงเว้นแต่เป็นค าขออนุญาตด าเนินกิจการอันอาจอนุญาตได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีพิจารณาค าขออนุญาตนั้นต่อไป 
 

 โดยเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถท าให้การ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบกับจ าเป็น
จะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป และเนื่องจากปัจจุบันได้มีความตก
ลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของโลก 
ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเสียใหม่ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตราเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ านวนมากที่ไม่ได้น า
สัตว์ป่าคุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการ
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการ
ครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยไม่ต้องรับโทษ จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตรา ดังนี้ 
 มาตรา ๓  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมาแจ้ง
รายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 



 

 

 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด 
หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้
นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุเพียงเท่าอายุสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นตายหรือเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยการสืบพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจ านวนหรือตาย 
 หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป หรือเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามวรรคสองแล้วเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่อาจได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่
ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
และด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
จ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตจากอธิบดีแล้วแต่
กรณี และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
๔. ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ จากฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ของ

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
  การขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ตามมาตรา ๒๙ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้ ดังนี้ “ผู้ใดประสงค์จะ
ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรม
วิชาการเกษตร การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
และมาตรา ๖๑ ทวิ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติบทก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ จัตวา ไว้ดังนี้ “ผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ตรี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว มีผลให้ผู้ที่ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ไม่ว่าจะเป็น
พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ หรือ บัญชีที่ ๒ หรือ บัญชีที่ ๓ จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า



 

 

ต่อกรมวิชาการเกษตร และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นประกาศฉบับแรก ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขใหม่ให้เหมาะสม โดยออกประกาศดังกล่าวอีก ๒ ฉบับ (ตามรายละเอียดข้างต้น) 

จากฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ของกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช สรุปได้ ดังนี้ ผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
หรือผู้รับใบส าคัญฯ ที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่มีจ านวน ๒๙๙ ราย มีจ านวนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๓๓ แห่ง มีพืชอนุรักษ์ที่ขอขึ้นทะเบียน รวม ๑๓ วงศ์ ปริมาณพ่อแม่พันธุ์ ๒๓๗,๑๙๐ ต้น 
ปริมาณเพ่ือการค้า ๑๕,๙๗๑,๐๖๔ ต้น (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๕) 
 

  ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ : ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร 
ผู้น าเข้า – ส่งออก และองค์กรเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสัมมนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กลุ่มบุคคล
เป้าหมาย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑. การจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ 
  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ไดด้ าเนินการจัดสัมมนาเรื่อง ผลกระทบ
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม
กฎหมายพันธุ์พืชโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืช
อนุรักษ์ และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีต่อผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชที่เหมาะสม  การสัมมนาได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม ๒ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมในการสัมมนาจ านวน 
๘๕ คน โดยรายละเอียดการจัดสัมมนาและประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นตามรายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ๔ 
 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นการประชุม 
  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา ข้อข้องใจ
ต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานรับขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ควรจะเป็นในอนาคต 
ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ให้ความสนใจร่วมซัก-ถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี ประเด็นที่ส าคัญ มีดังนี ้
 

ประเด็นปัญหา ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 



 

 

๑. ข้อกฎหมายรายละเอียดมากประชาชน
โดยทั่วไปไมเ่ข้าใจ  

- ปฏิบัติไม่ได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างถูกต้อง 
- ไม่ทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติผิด
กฎหมาย 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ข้อห้ามและข้อยกเว้น  

๒. กฎหมายก าหนดวิธีการ ขั้นตอนในการ
ด าเนินการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งการส่ง
เอกสารหรือรายงานต่างๆ ในระหว่างปีเพ่ือ
ใช้ติดตามผลการด าเนินการ  

- มีความยุ่งยากส าหรับชาวบ้าน 
โดยเฉพาะการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
- ประชาชนทั่วไปไม่ถนัดในการ
จัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสาร 

- อนุโลมให้สามารถถ่ายส าเนา
เพ่ือใช้ส่งรายงานได้  
- มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ที่กฎหมายระบุไว้ ไม่สามารถตัด
ทอนได้ 

๓. ก าหนดแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ กรณี
เป็นไม้เลี้ยงอยู่เดิมไม่มีเอกสารระบุ
แหล่งที่มา และกรณีที่เป็นไม้ต่างประเทศท่ี
ขายอยู่ทั่วไป 

- ไม่สามารถน าไม้เหล่านั้นมาขึ้น
ทะเบียนได้ ท าให้เสียโอกาส
ในทางการค้า 

- ควรพิจารณาอนุโลมตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป เพ่ือ
ส่งเสริมการขยายพันธุ์เทียมและ
เอ้ือประโยชน์ให้กับเกษตรกร 
โดยไม่มีผลกระทบเสียหายต่อ
การอนุรักษ์และคุ้มครองชนิด
พันธุ์พืชนั้นๆ 

๔. การจัดท าฐานข้อมูลของผู้ขึ้นทะเบียนฯ 
และบัญชีพืชอนุรักษ์แบบออนไลน์  

- เป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่ไม่มี
อุปกรณ์รองรับ และไม่มีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์  
- บางขั้นตอนจ าเป็นต้องผ่าน
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ก่อน เช่น กรณีการขอเพ่ิมชนิด
พืช จะต้องผ่านการตรวจสอบ
แหล่งที่มา รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนจะอนุญาตให้เพ่ิมได้ 

- ควรเปิดช่องทางการ
ด าเนินการแบบปกติไว้ส าหรับผู้
ที่ไม่สามารถใช้งานระบบ
ออนไลน์ได้ด้วย 

๕. กฎหมายก าหนดให้การส่งออกพืช
อนุรักษ์จะต้องมีลักษณะจากการขยายพันธุ์
เทียมเท่านั้น การปฏิบัติของพนักงาน

- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการ
จ าแนก ท าให้เกิดปัญหาถูก
จ ากัดสิทธิ์ในการส่งออก บาง

- อบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะใน
การจดัจ าแนกพืชให้มากข้ึน 



 

 

เจ้าหน้าที่ในการจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างไม้ที่มาจากป่าและที่มาจากการ
เพาะเลี้ยงของเจ้าหน้าที ่ 

รายถูกด าเนินคดีท้ังที่กระท า
ถูกต้องตามกฎหมาย 
- หากจ าแนกผิด ท าให้มีการ
ส่งออกไม้ป่าออกไปได้ 

 
๒. การตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 

จากการออกตรวจเยี่ยมสถานที่เพาะเลี้ยงเพ่ือติดตามผลการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ในปีที่ผ่านมาพบว่าผู้รับใบส าคัญฯ ยังขาดความเข้าใจและการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับใบส าคัญ
ฯ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดไว้ ซึ่งปัญหาในข้อนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้รับใบส าคัญฯ ไม่ให้ความส าคัญในเรื่อง
เอกสาร การรายงานต่าง อีกส่วนหนึ่งคือการจัดการดูแลรักษาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด และ
การขาดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่อง
ของการจ าแนกชนิดพืชอนุรักษ์และความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงด้วย จึงจะสามารถปฏิบัติงานตรวจติดตามและให้
ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี การขจัดปัญหาการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือป้องกันเจ้าหน้าที่มารบกวนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
หน่วยงานรัฐด้วยกันจะต้องบริหารจัดการให้หมดไป  
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะ
ส่วนของพืชอนุรักษ์ ในกรณีของการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  สามารถสรุปเป็นประเด็น
ส าคัญ ได้ดังนี ้
 ๑. การปฏิบัติหรือการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ เพื่อตรวจสอบพืชอนุรักษ์หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับพืชอนุรักษ์ (มาตรา ๓๙) และมีอ านาจตรวจ
ค้นยานพาหนะ กระเป๋า หีบห่อ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตด่านตรวจพืชที่ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช
ภายในด่านศุลกากร ด่านตรวจ ด่านพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
(มาตรา ๓๙ ทวิ) ยึดหรือส่งกลับพืชอนุรักษ์ที่น าเข้าโดยไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๙ ตรี) ซึ่งการปฏิบัติ
ดังกล่าว จะต้องอาศัยการตีความกฎหมาย รวมทั้งการจัดจ าแนกชนิดพืช หากเจ้าหน้าที่เองขาดความรู้อาจท าให้เกิดผล
กระทบเสียหายทั้งต่อตนเองและประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพันธุ์
พืชในประเด็นของการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์นั้น จะต้องเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและ
เอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชนจะใช้อ านาจบังคับแต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
 ๒. ความซับซ้อนของกฎหมาย 



 

 

  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายหลักในการใช้บังคับเกี่ยวกับ
พืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ถือเป็นกฎหมายเฉพาะทาง โดยมีหลักการส าคัญที่ประกาศก าหนดไว้ใน
ส่วนของพืชอนุรักษ์เป็นเพียงหลักการกว้างๆ คือ มาตรา ๒๙ ทวิ ให้พืชที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๙ ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของ
พืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  และมาตรา ๒๙ จัตวา ผู้ใดประสงค์จะ
ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรม
วิชาการเกษตร โดยกฎหมายได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ประกาศก าหนดกฎหมายล าดับรองอีกหลายฉบับ เช่น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งระเบียบกรมวิชาการเกษตรอีกหลายฉบับ เป็นต้น เพ่ือ
ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่มีกฎหมายล าดับรองเป็นจ านวนมากท าให้
เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
 ๓. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงการคุ้มครอง
พันธุ์พืชให้มีความเหมาะสมในเรื่องการควบคุมการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติ และการก าหนด
ความหมายของพันธุ์พืชให้ตรงตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ เพ่ือให้การคุ้มครองพันธุ์พืชสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดสัตว์ป่ าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES) ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศที่มี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองพืชป่าไม่ให้สูญพันธุ์ ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชป่านอก เหนือจากวิธี
ธรรมชาติ ส าหรับการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์นั้น กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มด าเนินการรับ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี มี
การปรับปรุง แก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติทั้งของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้รับใบส าคัญฯ ให้มีความสะดวก 
รวดเร็วและง่ายในทางปฏิบัติ ถึง ๓ ฉบับ ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนถึง ๒๙๙ ราย ข้อเท็จจริงมีผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
และท าการค้าอยู่เพียงไม่กี่ราย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือการค้าจึงแทบไม่
สอดคล้องกับปริมาณพืชอนุรักษ์ท่ีแจ้งจ านวนเพ่ือการค้าไว้ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนด 
 ๔. ผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
  เปรียบเทียบอนุสัญญาไซเตสกับการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งระบบการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุ์พืชอย่าง



 

 

ยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นแนวคิดและวิธีการที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าแนวคิดของ
ระบบนั้นมีความขัดแย้งอยู่ภายในตัวเอง และยังขัดกับแนวความคิดและวิถีชีวิตของเกษตรกรในสังคมไทยในหลาย
ประการ ในอีกมุมหนึ่งอนุสัญญาไซเตสให้ความส าคัญกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าหายาก โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติโดยตรง การด าเนินการควบคุมอาจท าได้ไม่ยากหากไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์เทียมคาดหวังที่จะช่วยลดอุปสงค์หรือความต้องการแสวงหาพันธุ์พืชจาก
ป่าและลดภาวะการท าลายหรือการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชป่าจากธรรมชาติโดยตรงลง  อนุสัญญาไซเตสมิได้มีเฉพาะ
บทบัญญัติห้ามท าการค้าเท่านั้น แต่ยังอนุญาตให้ท าการค้าส าหรับชนิดพันธุ์ที่หายากบางชนิดได้ หากได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม (Artificially Propagated) (มาตรา ๗) แห่งอนุสัญญาไซเตส ซึ่งวิถีชีวิตท้องถิ่นส่วนมากต้นพ่อ แม่
พันธุ์มักจะเก็บจากธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ ไร่นา ซึ่งเป็นที่ดินที่มิใช่ป่า ตามค านิยามของพระราชบัญญัติป่าไม้ และ
ลักษณะที่ได้อาจไม่แตกต่างจากไม้ที่ได้จากป่าธรรมชาติ หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่ามีลักษณะที่ได้จากป่าโดยตรง 
(wild collected) เกษตรกรก็จะสูญเสียโอกาสที่จะน าไม้นั้นมาต่อยอดเพ่ือท าการค้า อีกประการหนึ่งคือ การ
ขยายพันธุ์เทียมตามที่อนุสัญญาก าหนดมักมุ่งเน้นการขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีความแตกต่างเด่นชัด แต่ไม่
เหมาะกับสภาพการณ์ความเป็นอยู่ของเกษตรกรบางราย เนื่องจากมีต้นทุนสูง ไม่สะดวกในการด าเนินการเพราะอยู่
ห่างไกลจากห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
  จากการศึกษาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายอีกฉบับที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขสาระส าคัญให้สอดคล้องกับพันธกรณีการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ส าคัญส าหรับการอนุรักษ์ (มาตรา ๗) และ
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐)ชนิดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก จ านวน 
๑๕ ชนิด (เดิม ๙ ชนิด) และก าหนดการควบคุมการน าเข้า ส่งออก ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพิ่มประชากร อนุรักษ์ชนิดพันธุ์และลดความกดดันท่ีเกิดจากการล่าในธรรมชาติลงเช่นเดียวกัน 
 
๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา 

 

  อนุสัญญาไซเตส มีเจตนารมณ์ ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ควบคู่ไปกับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการควบคุมดูแลการค้าระหว่างประเทศของ
สัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ที่มีชีวิต หรือซากที่ตายแล้ว ด้วยระบบ
หนังสืออนุญาต (Permit)  การควบคุมการค้าของอนุสัญญาไซเตส หมายถึง การก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการน า
ชนิดพันธุ์มาใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่อนุสัญญาก าหนด  เช่น ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากๆ 
(ชนิดพันธุ์ที่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ ๑) หากเก็บหามาจากธรรมชาติโดยตรงจะไม่อนุญาตให้ท าการค้า การอนุญาตให้
น าเข้า ส่งออกจะต้องเป็นไปเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองการกระท าดังกล่าว  
แต่ในกรณีชนิดพันธุ์เดียวกัน หากพืชหรือสัตว์นั้นได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม อนุญาตให้ท าการค้าได้ แต่มีการ



 

 

ควบคุมหรือรับรองด้วยหนังสืออนุญาต เป็นต้น หมายความว่า อนุสัญญาจะพิจารณาควบคุมอย่างเข้มงวดกับการค้าที่
จะส่งผลกระทบต่อประชากรของชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมชาติโดยตรง และส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ทางการค้า 
  ผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ “พืชอนุรักษ์” คือ พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้น ามาประกาศก าหนดให้เป็น “พืชอนุรักษ์” ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๒๙ ทวิ) ซึ่งตาม
อนุสัญญาได้จัดแบ่งชนิดพันธุ์ออกเป็น ๓ บัญชี ขณะที่กฎหมายพันธุ์พืชเรียกรวมทั้งหมดว่าเป็น “พืชอนุรักษ์” และผู้ที่
ต้องการจะเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียม “พืชอนุรักษ์” เพ่ือการค้า จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
กับกรมวิชาการเกษตร (มาตรา ๒๙ จัตวา) วิธีการขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ดังนี้ ต้องมีการผลิตพันธุ์ ขยายพันธุ์ เพ่ิมปริมาณพืชอนุรักษ์ โดยวิธีการขยายพันธุ์เทียม  (การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การ
ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ) พ่อ-แม่พันธุ์ที่น ามาขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องมีการคงไว้
ซึ่งจ านวนพ่อ-แม่พันธุ์ รวมทั้งภายในสถานที่เพาะเลี้ยงจะต้องมีการจัดการ และควบคุมสภาวะแวดล้อมให้ต่างจากการ
เจริญเติบโตในธรรมชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องวิถีชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นและท าการขยายพันธุ์ในปริมาณไม่มาก 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  ๑. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ในฐานะฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาไซเตสจะต้องท าความเข้าใน
หลักปฏิบัติของกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และวางมาตรการในการปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องและ
มีความยืดหยุ่นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ยังต้องท าความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชที่อยู่นอก
หน่วยงานให้ตรงกันด้วย  
  ๒. ใช้มาตรการที่มิใช่มาตรการทางกฎหมายเข้าช่วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึก เป็นต้น  
 
๑๐. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. ข้อมูลผลการศึกษากฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศท าให้ทราบรายละเอียดของ
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง
พืชอนุรักษ์ และผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์และอนุสัญญาไซเตสที่มีต่อผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออกและเกษตรกร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์อย่างเหมาะสม โดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๒. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการปรับแก้กฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ที่
ได้จากการขยายพันธุ์เทียมทดแทนการน าออกจากป่าโดยตรงอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์และวิถีชีวิตคนไทย 



 

 

 
๑๒. เอกสารอ้างอิง 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518. กระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
Inskipp, T. and Gillett, H.J.(Eds.). 2005. Checklist of CITES Species and Annotated CITES Appendices 

and Reservations. Compiled by UNEP-WCMC, CITES Secretariat, Geneva, Switzerland and 
UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 339 pp. 

Wijnstekers, W. 2001. The Evolution of CITES, 6th edition, CITES Secretariat, Geneva, Switzerland  
 492 pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกท่ี ๑ 
 



 

 

สรุปขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
หลักเกณฑ์ ๑. การขยายพันธุ์เทียม หมายความว่า การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์ โดยธรรมชาติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 
 ๒. การขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าจะต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช

อนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร โดยยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. ๑๕ พร้อมหลักฐาน ตามแบบที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. การขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์จะต้องมีการคงปริมาณพ่อ-แม่พันธุ์ และมีสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ท่ีเหมาะสม 

๔. พ่อ-แม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียมจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ 
** เฉพาะกรณีที่ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์บัญชี ๑ 
*** หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

  
  

ผูป้ระสงค์ขยายพนัธ์ุเทยีม 
พชือนุรกัษ์เพ ือ่การค้า 

พนกังานเจา้หนา้ที ่

ณ กรมวชิาการเกษตร* 

(ส านกัคุ้มครองพนัธ์ุพชื) 

ตรวจแบบค าขอและ
หลกัฐาน 

ภายใน ๓๐ วนั 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
ส ัง่การ 

ใหแ้กไ้ขใหม่ใหถู้กต้อง 

ออกใบส าคญัการข ึน้ทะเบยีน 
สถานทีเ่พาะเล ีย้งพชือนุรกัษ์ 

(แบบ พ.พ. ๑๖)  
ภายใน ๒ วนัท าการ*** 

ยืน่แบบ พ.พ. ๑๕ 
พร้อมหลกัฐาน 

และค่าธรรมเนยีม ** 



 

 

  
ภาคผนวกท่ี ๒ 

 

สรุปหน้าที่ของผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
 
 
             แจ้ง    
       
      ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

     หากไม่ด าเนินการแก้ไข 
 
 
             
          
 

หลงัจาก 2 ปี 

หน้าที่ผู้ได้รับใบส าคัญฯ 
๑. พ.พ. ๑๗ (บัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงในรอบปีปฏิทิน) 
๒. พ.พ. ๑๘ ในกรณทีีม่ีการเพิม่หรือลดชนิด 

พืชอนุรักษ์ 
๓. พ.พ. ๒๑ ในกรณีทีเ่ปลี่ยน ช่ือตัว ช่ือสกุล  

ช่ือสถานทีเ่พาะเลีย้งพืชอนุรักษ์หรือช่ือผู้ด าเนิน
กจิการ เพิม่ ลด หรือย้ายสถานทีเ่พาะเลีย้ง 

๑. จัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดพืชอนุรักษ์ 
๒. ไม่น าพืชอนุรักษ์ทีไ่ด้มาโดยไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายเข้ามาไว้ในสถานทีเ่พาะเลีย้ง 
 

ในกรณีผู้ได้รับใบส าคัญฯ 

ไม่ปฏิบัติตาม 

พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีหนังสือส่ังการ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายใน ๔๕ วนั 

ยกเลกิใบส าคัญ 

การขึน้ทะเบียน 

สถานทีเ่พาะเลีย้ง 

สามารถย่ืนค าขอขึน้ทะเบียน
สถานทีเ่พาะเลีย้งใหม่ได้ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี ๓ 
 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชในบัญชีของประเทศสมาชิกอนุสัญญาไซเตส 
 

Country No. Last update/ Total 

Chile P-CL-1001, 1002 10/2007 2 

Colombia P-CO-1001 01/2001 1 

Czech Republic P-CZ-1001, 1002, 1003 06/04/2011 4 

Democratic Republic of the Congo  P-CD-1001 21/07/2008 1 

Germany P-DE-1001, 1002, 1003 25/05/2011 4 

India P-IN-1001 - 1091 11/2007 91 

Italy  P-IT-1001, 1002 12/2007 2 

Malaysia  P-MY-1001 21/07/2008 1 

Myanmar P-MM-1001, 1002 06/04/2011 2 

Peru P-PE-1001 05/2010 1 

Spain  P-ES-1001 11/2002 1 

Switzerland  P-CH-1001 03/2005 1 

Total nurseries 110 

Total countries 12 



 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

โครงการประชุมสัมมนา 
เรื่อง ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ 
................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 
  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES) หรือ อนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยเหตุผลที่ว่าอนุสัญญาฯ จะ
เอ้ืออ านวยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กับการน าเข้า -ส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างถูก
กฎหมายด้วย การก าหนดมาตรการภายในที่เหมาะสมเพ่ือบังคับใช้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ โดย
มีการควบคุมการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านตัวอย่างพันธุ์ที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และก าหนด
บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ ในอดีตประเทศไทยเคยประสบ
กับปัญหาการวางมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายภายในท าให้ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่อนุสัญญา
ก าหนด เนื่องจากกฎหมายภายในไม่รองรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านพืช และปัญหาในครั้งนั้นน ามาซึ่ง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงได้น าพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ มาแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตรา เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือส่งเสริมให้มี
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่านอกเหนือวิธีธรรมชาติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญา โดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช ฉบับที่ ๒ มีบทบัญญัติที่ส าคัญอยู่ ๒ มาตรา ด้วยกัน คือ ควบคุมการน าเข้า ส่งออกพืช
อนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
  กองคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืช จึงได้ด าเนินการวิจัย เพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ 



 

 

ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของกรมวิชาการเกษตร โดยศึกษา
ผลกระทบจากการควบคุมการน าเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตาม
กฎหมายพันธุ์พืชเปรียบเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์ และการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ระบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นแนวคิดและวิธีการ
ที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าแนวคิดของระบบนั้นมีความขัดแย้งอยู่ภายใน
ตัวเอง นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังขัดกับแนวความคิดและวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือสังคมไทยในหลายประการ 
ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืชย่อมจะต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจน าเข้า-ส่งออกพืช
อนุรักษ์  เกษตรกร นักวิจัย รวมทั้ งนักอนุรักษ์  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบของการใช้
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือ
หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนากฎหมายพันธุ์พืชให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการเกษตรและสังคม
ของประเทศไทยต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือรับทราบผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์  และ       

  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีต่อผู้น าเข้า 
  ผู้ส่งออก เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

 ๒.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
   พันธุ์พืชที่เหมาะสม 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๑ ผู้ประกอบธุรกิจน าเข้า-ส่งออกพืชอนุรักษ์  
๓.๒ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  
๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักอนุรักษ ์
๓.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกพืชอนุรักษ์ 

 
๔. ตัวช้ีวัดและวิธีการวัดผลส าเร็จ 

๔.๑ กลุ่มบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนาจ านวน ๑๐๐ คน 
๔.๒ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืชในส่วนของพืชอนุรักษ์และ
 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีต่อผู้น าเข้า 
 ผู้ส่งออก เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน:  



 

 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๖. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอน/กิจกรรม 

๖.๑ บรรยายทางวิชาการ 
๖.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๖.๓ ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

๗. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ 
 กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช   
 ส านักผู้เชี่ยวชาญ  
๘. สถานที่จัดประชุมสัมมนา 
 โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร 
๙. งบประมาณ  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
๒๕๑๘ และที่แก้ไขแล้วเฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ จ านวนผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  

 ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x  ๑๐๐ คน  = ๑๐,๐๐๐     บาท  
 ๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ x  ๑๐๐ คน   = ๓๕,๐๐๐     บาท 
 ๓) จัดท าเอกสารประกอบการจัดสัมมนา ๒๐๐ บาท ๑๐๐ ชุด = ๒๐,๐๐๐     บาท 
 ๔) ค่ากระเป๋าเอกสาร ๑๕๐ บาท x ๑๐๐ ชุด   = ๑๕,๐๐๐     บาท 
 ๕) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสัมมนา    =   ๕,๐๐๐     บาท 
       รวมเป็นเงิน = ๘๕,๐๐๐ บาท 
 
 

ก าหนดการจัดประชุม/สัมมนา 
เรื่อง ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม ๒ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

----------------------------------------------------- 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม/
   สัมมนา 



 

 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ชี้แจงโครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพันธุ์พืช พ.ศ.  
   ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ โดย นายสุรไกร  สังฆสุบรรณ์ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น. การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการบั งคับใช้อนุสัญญาไซเตส และ                   
   พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘” โดย กลุ่มอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืช 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. เปิดเวทีรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นที่เกิดจากการบังคับใช้อนุสัญญาไซเตส และ           
   กฎหมายพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และปิดการประชุม/สัมมนา 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ผลกระทบของการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้า 

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

 เหตุผลความจ าเป็นในการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
๑. ท่านคิดว่าประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือ

การค้าหรือไม่ เพราะอะไร 
................................................................................................................................... ............................................ 
...............................................................................................................................................................................  



 

 

...................................................................................................................................................................... ......... 
 

๒. หากท่านเห็นว่าสมควรจะมีระบบการควบคุมการขึ้นทะเบียนฯ ท่านคิดว่าระบบที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร 
(เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) หรือต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง  
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. .. 

๓. หากประเทศไทยไม่ใช้ระบบการควบคุมการขึ้นทะเบียนฯ ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบกับเรื่อง
ใดบ้าง 
.............................................................................................................................................................. ................. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. ................................. 

๔. ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่มาจากการขยายพันธุ์เทียม 
ลดการน าออกมาจากธรรมชาติโดยตรง ท่านคิดว่าระบบการควบคุมการขึ้นทะเบียนฯ นี้ จะสามารถช่วยในเรื่อง
ของการอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์นั้นได้หรือไม่ 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ........................ 
...............................................................................................................................................................................  

 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการขึ้นทะเบียนฯ 
๕. ท่านคิดว่าการควบคุมการขึ้นทะเบียนฯ ของกฎหมายในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับตัวท่าน/กิจการของ

ท่านในเรื่องใดมากท่ีสุด และมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าขายหรือการด าเนินกิจการของท่านหรือไม่ อย่างไร 
...............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

ประเด็นที่ต้องการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการควบคุม 
การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

 
1. การยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 



 

 

2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขยายพันธุ์เทียม 
3. แหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์เทียม (ต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย) 
4. การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  
5. หน้าที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง 
 5.1 จัดท าบัญชีแสดงจ านวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทินตามแบบ พ .พ. 17 ท้ายประกาศ
นี้ และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 
 5.2 จัดวางพืชอนุรักษ์ตามชนิดของพืชอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 5.3 ไม่น าพืชอนุรักษ์ชนิดอ่ืนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับพืชอนุรักษ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ที่ได้มาโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเข้ามาปลูกในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
 5.4 ในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์จากท่ีแสดงไว้ในแบบบัญชีพืชอนุรักษ์แนบท้ายใบส าคัญ
การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์แบบ พ.พ. 16 แล้วนั้น ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. 18 ท้ายประกาศ
นี้ 
 5.5 ในกรณีมีการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อสกุล ชื่อสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์หรือชื่อผู้ด าเนิน กิจการ เพ่ิม 
ลด หรือย้ายสถานเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามที่แสดงไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
ให้ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ. 21 ท้ายประกาศนี้พร้อมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
ดังกล่าว 

6. การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สิ้นอายุ  

7. แบบฟอร์มส าหรับการขอด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
8. การยกเลิกใบส าคัญฯ กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนด 
9. ระบบการออกใบส าคัญฯ อายุใบส าคัญฯ 
10. พ่อ-แม่พันธุ์ ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยังสามารถอ้างว่าเพาะเลี้ยงไว้นานแล้วได้หรือไม่ 
 - กรณีกฤษณา พ่อ-แม่ 
11. กรณีท่ีได้รับใบส าคัญแล้ว ภายหลังมาแจ้งขอเพ่ิมชนิด โดยอ้างว่าเพาะเลี้ยงไว้นานแล้ว 
12. การแจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวนในรอบปีปฏิทินไม่เคยเปลี่ยนแปลง/ไม่มีจ านวนเพื่อการค้าตลอดอายุใบส าคัญฯ 
13. การซื้อไม้จากแหล่งอ่ืนๆ (อาจเป็นไม้ป่า) มาสวมแทนจ านวนเพื่อการค้า 
 - และกรณีที่ซื้อไม้ขวดมาแจ้งเพ่ิม 
14. การน าพืชอนุรักษ์ชนิดอื่นๆ เข้ามาไว้ในรัง มาตรการด าเนินการกับกรณีนี้ 
15. การขอขึ้นทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง 
16. การออกใบซื้อ-ขายให้ผู้ซื้อ 
17. การเผยแพร่ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน 
18. การน าไปใช้อ้างอิงเพ่ืออนุญาตส่งออก 



 

 

 


	ก) เมล็ด (แต่ไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์เม็กซิกันแคคตัส ที่มีถิ่นกำเนิดในสหรัฐเม็กซิโก) และละอองเกสร

