
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. แผนงานวิจัย :  การคุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชตาม กฎหมาย 

    ภายในและระหว่างประเทศ 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ 

    และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

กิจกรรม :  วิจัยสถานภาพพืชอนุรักษ์ และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือประกอบหนังสือ 
    อนุญาตส่งออก 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   - 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การวิจัยสถานภาพกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา ชั้น Sestochilos 

   (Bulbophyllum Thou.: Section Sestochilos) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Non-detriment Findings on (Bulbophyllum Thou.: Section  
       Sestochilos)  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายยรรยง พันธ์พฤกษ์  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา สังกัด ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
        

5. บทคัดย่อ   :   
จากการศึกษาผลกระทบจากการค้ากล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ที่มีต่อประชากรใน

ธรรมชาติ โดยวิธีสุ่มส ารวจประชากรในแหล่งธรรมชาติ ส ารวจสถานที่เพาะเลี้ยง และตลาดการค้ารวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การศึกษาตามแนวทางจากคู่มือของ The IUCN Species Survival Commission; 
Guidance for CITES Scientific Authorities; Checklist to Assist in Making Non-Detriment Findings for 
Appendix II Exports ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี นั้น 

 การสุ่มส ารวจประชากรสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ในธรรมชาติในพ้ืนที่ 15 จังหวัด พบสิงโต
กลอกตาชั้น sestochilos ในสภาพพ้ืนที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ตามยอดเขา ป่าลึก หรือบริเวณนอกเส้นทางเดินปกติ
ในเขตอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวนที่พบแตกต่างกันตามชนิดและแหล่งที่พบ โดย Bulbophyllum affine 
พบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย ประชากรที่พบเป็นพ้ืนที่รอยต่อกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็น



แหล่งท่องเที่ยว ประชากรที่พบเป็นกอขนาดใหญ่มากกว่า 100 ล าต้น Bulbophyllum capillipes  พบในพ้ืนที่
จังหวัดเลย แม่ฮ่องสอน และนครศรีธรรมราช ในเขตป่าชุมชน พ้ืนที่รอยต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชากรที่พบเป็นกอขนาดใหญ่มากกว่า 100 ล าต้น  Bulbophyllum orectopetallum 
พบในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี พบได้เฉพาะในเขตอนุรักษ์ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวนประชากรที่พบ มีทั้งกอ
ขนาดใหญ่ และกอขนาดเล็กไม่เกิน 10 ล าต้น Bulbophyllum polystictum ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระบี่ และ พัทลุง พบได้ทั้งในเขตป่าชุมชน พ้ืนที่รอยต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ประชากรที่พบเป็นกอขนาดใหญ่มากกว่า 100 ล าต้น Bulbophyllum siamense จังหวัดเลย เชียงใหม่ พบได้ทั้ง
ในเขตป่าชุมชน พ้ืนที่รอยต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชากรที่พบเป็นกอขนาด
ใหญ่มากกว่า 100 ล าต้น และกอขนาดเล็กไม่เกิน 10 ล าต้น Bulbophyllum smitinandii พบที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมพร  และ กระบี่ พบได้ท้ังในเขตป่าชุมชน พ้ืนที่รอยต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ประชากรที่พบเป็นกอขนาด 10 – 50 ล าต้น และพบได้น้อย Bulbophyllum spectabile (ชื่อ
พ้อง Bulbophyllum pectinatum) พบเฉพาะบนยอดเขาสูงเข้าถึงได้ยากในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพืชที่เป็นแหล่ง
อาศัยมีการหักโค่นจ านวนมาก และพบการตายของสิงโต Bulbophyllum pectinatum โดยไม่พบสิงโตบนต้นพืช
อาศัยขนาดเล็กเลย การส่งออกสิงโตทั้ง 7 ชนิดจากสถานเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี 
2554 – 2561 รวม 2,028 ต้น การค้าตามตลาดนัดต้นไม้ พบว่าการขายทั้งหมดเป็นการขายต้นที่ติดดอก ที่ได้มา
จากการขยายพันธุ์เทียมจากสถานที่เพาะเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียน  
  การประเมินสถานภาพด้วยข้อมูลที่ส ารวจและจากเอกสารที่มีในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่อยู่อาศัย
และแหล่งกระจายพันธุ์ถูกแผ้วถางเพ่ือการเกษตร และภัยธรรมชาติ ท าให้พืชที่กล้วยไม้อิงอาศัยหักโค่นล้ม เป็น
สาเหตุให้กล้วยไม้ในธรรมชาติตายเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos บางชนิดที่มีพ้ืนที่
กระจายพันธุ์แคบเฉพาะจุด และมีความต้องการของตลาดสูง มีความเสี่ยงต่อจ านวนประชากรในธรรมชาติ การ
ควบคุมด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์ และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออก สามารถช่วย
ชะลอการสูญพันธุ์จากธรรมชาติได้ 

 
      ค าส าคัญ (keyword) : พืชอนุรักษ์, สิงโตกลอกตา, sestochilos,  

6. ค าน า                                 

กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา (Bulbophyllum Thou.) มีถิ่นก าเนิดกระจายอยู่ในหลายทวีป เช่นทวีป
อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของ
กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา (Bulbophyllum Thou.) โดยมีความหลากหลายมากกว่า 1,000 ชนิด ในประเทศไทย
สามารถพบกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาไม่น้อยกว่า 140 ชนิด การกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ (อ้างอิง)  
กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาตามธรรมชาติ มีลักษณะล าต้นเป็นล าลูกกล้วยสะสมอาหาร (Pseudobulb) เจริญเติบโต



แบบกลุ่มกอ (sympodial) มีใบเพียง 1-2 ใบบนล าลูกกล้วย ใบมีหลายรูปแบบ ทั้งใบกว้างรูปใบพาย ขอบขนานปลาย
ใบแหลม ใบสั้นค่อนข้างกลม ใบหนา ใบบาง ดอกออกจากตาบริเวณโคนล าลูกกล้วย หรือออกจากตาที่ ต าแหน่งข้อ
ของไหล ดอกเป็นช่อมีหลากหลายรูปแบบสามารถใช้ในการจัดจ าแนกออกเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มที่ดอกหลายดอกบนช่อมี
การเรียงของดอกแบบร่ม (Section Cirrhopetalum และSection Cirrhopetaloides) กลุ่มท่ีมีดอกหลายดอกบนช่อ
มีการเรียงของดอกแบบรวงข้าว (Section Racemosae และ Section Careyana) และกลุ่มที่มีดอกเดี่ยวขนาดใหญ่
บนช่อดอก (Section Sestochilos และ Section Stenochilus)  (Seigerist, 2001) บางชนิดมีกลิ่นหอม แต่ส่วนใหญ่
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ รากเป็นระบบรากกึ่งอากาศ มีขนาดเล็ก ออกจากบริเวณโคนล าลูกกล้วยตรงต าแหน่งข้อและไหล 
(node on rhizome) (Seigerist, 2001)  

จากที่ดอกมีความหลากหลาย ลักษณะดอกที่แปลกตา สีสันสวยงาม และอายุการบานก็ไม่สั้น
จนเกินไป และมีปริมาณดอกมาก จึงเริ่มมีการน ากล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาบางกลุ่มมีศักยภาพมาใช้เพ่ือพัฒนาเป็นไม้
กระถางประดับ และได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้ประดับมากขึ้น ปัจจุบันพบว่ากล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา 
(Bulbophyllum  Thou.) นี้ยังมีการค้าในสภาพที่ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงอยู่จ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของอนุสัญญา ที่ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาข้อมูล 
สถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์เพ่ือก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการควบคุมการส่งออกกล้วยไม้สกุลสิงโต
กลอกตา (Bulbophyllum  Thou.) 

ส าหรับกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาในประเทศไทย พบว่ามีกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos 
ซึ่งเป็นกล้วยไม้สิงโตกลอกตากลุ่มย่อยที่มีการออกดอกเป็นดอกเดี่ยว และมักออกดอกพร้อมกันหลายดอก (Seigerist, 
2001) ตามข้อมูลที่เคยมีบันทึกไว้ในประเทศไทยเคยที่บันทึกไว้ มีมากกว่า 15 ชนิด  แต่มี 4 ชนิด ที่มีลักษณะไปพ้อง
กับ Bulbophyllum lobbii Lindl. ที่กระจายตัวอย่างกว้างขวางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สิงโตสยาม 
(Bulbophyllum siamense Rchb.f. ชื่ อ พ้ อง Bulbophyllum lobbii var. siamense (Rchb.f.)Lindl. ), สิ ง โตสยาม
ปราจีนบุรี (สิงโตงาม) (Bulbophyllum orectopetalum Garay, Hamer &Seigerist), สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum 
smitinandii Seidenf. & Thorut) และ พญาสิ ง โต (Bulbophllum polystictum Ridl.) (Seidenfadent, 1988) ซึ่ ง 
Bulbophyllum lobbii Lindl. ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมสิงโตกลอกตา หลายคู่ผสม (Thoms, 2009) ท า
ให้สิงโตทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวของประเทศไทย อาจมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นจากตลาดเพ่ือการค้า และส่งผลต่อ
ประชากรในธรรมชาติได้ 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์ - ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่เก่ียวข้องกับกล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos 
ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย จากเอกสาร แหล่งข้อมูล ทั้งภายในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 



-  คู่ มื อ  The IUCN Species Survival Commission; Guidance for CITES 
Scientific Authorities; Check list to Assist in Making Non-Detriment 
Findings for Appendix II Exports 

- เอกสารบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายในฉบับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กล้องถ่ายภาพ และ กล้องส่องทางไกล ชนิดพกพา 
- อุปกรณ์ช่วยในการจ าแนกชนิด เช่น แว่นขยาย  
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา ขนาดความจุ 1 TB 

 
- วิธีการ                     - ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและหลักฐานทางวิชาการของกล้วยไม้สิงโตกลอก

ตาชั้น Sestochilos ในประเทศไทย และศึกษาข้อมูลสถานภาพโดยใช้แนวทาง
ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก คู่ มื อ ข อ ง  The IUCN Species Survival Commission; 
Guidancefor CITES Scientific Authorities; Checklist to Assist in Making 
Non-Detriment Finding for Appendix II Exports 

- เวลาและสถานที่ 
           -ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ในพ้ืนที่ธรรมชาติ 

 จากเอกสารสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ (website) ต่างๆ 
- ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ท าการค้าในตลาดถาวร และตลาด
ชั่วคราวในการประกวดในเขตจังหวัดต่างๆ อย่างน้อย 5 ตลาดโดยการสุ่ม 

- ศึกษาสถานภาพทางการค้าระหว่างประเทศของกล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น 
Sestochilos ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย 

- ส ารวจการเจริญเติบโตและการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น 
Sestochilos ในแหล่งธรรมชาติ โดยวิธีการสุ่มจากข้อมูลในเอกสาร 

 - ศึกษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การก ากับควบคุมดูแลกล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos เช่นอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ มติที่ประชุม
ประเทศภาคี (Resolution Conference) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมน าเข้า 
ส่งออก และน าผ่านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
ประกาศและระเบียบกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 



- ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี 
- สถานที่ท าการทดลอง 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 

2. แหล่งกระจายพันธุ์ในธรรมชาติของกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา ชั้น Sestochilos  
3. ตลาดการค้าไม้ประดับแบบถาวร และตามงานเทศการเฉพาะด้านกล้วยไม้ 
4. สถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เทียม ที่มีการค้ากล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ข้อมูลด้านชีววิทยา และการใช้ประโยชน์สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos 

สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ที่มีการเจริญเติบโตแบบบานร่วม (Sympodial) 
มีล าลูกกล้วยสะสมอาหาร (pseudobulb) ขนาดขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ มีใบ 1 ใบ ที่ปลายล าลูกกล้วย เชื่อมต่อกัน
ด้วยไหล (rhizome) ซึ่งการออกดอกของสิงโตในหมู่นี้ สามารถออกได้จากตาดอกบริเวณฐานล าลูกกล้วย และ ตา
บริเวณไหล ดอกเป็นช่อ มี 1 ดอก ขนาดใหญ่ 1-12 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับขนาดล าต้น ก้านช่อดอกสั้น (scape) 
ก้านดอกรวมรังไข่ (pedicel plus ovary) ยาวเกินความยาวก้านช่อดอก เมื่อดอกบานมีการหมุนของตัวดอก 
(resupinate) เพ่ือให้กลีบที่เปลี่ยนรูป (lip) อยู่ด้านล่าง อายุการบานของดอก 2-10 วัน ขึ้นกับชนิดพันธุ์ และ 
สภาพแวดล้อมขณะดอกบาน ลักษณะของกลีบเลี้ยงบน (dorsal sepal) ของสิงโตหมู่นี้ มักเป็นรูปหอกปลาย
แหลม (lanceolate) กลีบเลี้ยงคู่ล่าง (lateral sepal) รูปเคียว (falcate) กว้างกว่ากลีบเลี้ยงบน กลีบดอก (petal) 
มักรูปขอบขนานปลายแหลม (parallel lanceolate) สีของดอกทุกชนิดพ้ืนเหลือง มีลวดลายสีแดงแต้มหรือขีด 
ขึ้นกับชนิดพันธุ์ ปากรูปสามเหลี่ยมโค้ง มีกลิ่นหอมในบางชนิด บางชนิดเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฝักเกิดจากส่วน
ก้านดอก ยาว 6-25 เซนติเมตร ขึ้นกับชนิดพันธุ์ เมื่อแก่แตกตามร่องยาวของฝักขณะฝักยังไม่แห้ง สิงโตชั้น 
Sestochilos ที่มีรายงานการพบในเขตประเทศไทยคือ 

-Bulbophyllum affine Lindl.  ตามรายงานพบที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น 
-Bulbophyllum capillipes C.S.P.Parish & Rchb.f. พบที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดเลย จังหวัด

ชัยภูมิ จังหวัดนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 
-Bulbophyllum microglossum Ridl.  พบที่จังหวัดสตูล   
-Bulbophyllum orectopetallum Garay, Hamer & Seigerist พบที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนายก 

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด   
-Bulbophyllum polystictum Ridl.  พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัด

พัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส 
-Bulbophyllum siamense Rchb.f. พบที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด

เลย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก 



-Bulbophyllum smitinandii Seidenf. &Thorut พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ระนอง และจังหวัดกระบี่ 

-Bulbophyllum spectabile Rolfe. (Syn. Bulbophyllum pectinatum Finet.)  พบที่จังหวัดเชียงใหม่  
การกระจายพันธุ์ของสิงโตชั้น Sestochilos สามารถพบได้ตั้งแต่ตะวันตกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ถึงหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันออก ในประเทศไทยสามารถพบได้เกือบทุกภาคของประเทศ ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ โดย
กระจายพันธุ์ในสภาพพ้ืนที่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์  

จากการเขาส ารวจการกระจายพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ สามารถพบสิงโตชั้น Sestochilos ได้เฉพาะ
บริเวณป่าที่ไม่มีการบุกรุก บนล าต้นต้นไม้ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงจากพ้ืนดินมากกว่า 5 เมตร หรือจุดที่เข้าถึง
ได้ยาก ประชากรที่พบ มักเป็นกอขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จ านวนล า 10 ล า ถึงมากกว่า 100 ล า ความถี่ในการ
พบขณะเดินส ารวจ ขึ้นกับสภาพความลาดชัน และความหนาแน่นของแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์ พบว่าพ้ืนที่ป่าที่
เปิดโล่งไม่หนาแน่น ไม่ห่างเกินไปจะพบการกระจายตัวมากกว่า ในพ้ืนที่ที่ทึบหรือ ที่ที่ต้นไม้ใหญ่มีการกระจายตัว
ห่างกันมาก  บริเวณยอดเขาท่ีเข้าถึงได้ยาก และมีสภาพโปร่งสามารถพบสิงโตชั้น Sestochilos ได้บนต้นไม้ท่ีไม่สูง 
หรือพบได้ตามก่ิงของต้นไม้ที่หักโค่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตายได้เม่ือต้นไม้ที่หักโค่นเกิดการเน่าเปื่อยผุพัง  
 

กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการค้าและการอนุรักษ์ 

กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา ชั้น Sestochilos  

 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (อนุสัญญาไซเตส : CITES 
: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) เป็นอนุสัญญา
แบบพหุภาคี เป็นความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์และคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามอันเนื่องมาจากค้าระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ระบบใบอนุญาตก่อนการน าเข้า  ส่งออก ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศผู้ส่งออก
และประเทศผู้น าเข้า กล่าวคือ ประเทศผู้ส่งออกจะต้องศึกษาและตรวจสอบว่าการส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่
เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของประชากรของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ และในขณะเดียวกันประเทศผู้น าเข้ าจะต้อง
ศึกษาว่าการน าเข้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อชนิดพันธุ์อ่ืนในธรรมชาติ และต้องตรวจสอบว่าการน าเข้า
ชนิดพันธุ์นั้นมีการดูแลจัดการที่ดี ท าให้ชนิดพันธุ์นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้ เพ่ือให้การควบคุมการท าการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งชนิดพันธุ์ในอนุสัญญาไซเตสออกเป็น 3 
บัญชีดังนี้ 
 บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1  หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์  หากเก็บมา
จากป่าธรรมชาติโดยตรง ห้ามท าการค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และเพ่ือการศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีทุกชนิด และกล้วยไม้หวายเอื้องปากนกแก้ว 



 บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2  หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย หรือก าลังถูกคุกคามแต่ยังไม่ถึงกับ
ใกล้สูญพันธุ์ สามารถท าการค้าได้ภายใต้การควบคุมเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนิดพันธุ์ดังกล่าวตกอยู่ในภาวะใกล้สูญ
พันธุ์ และไม่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้ทุกชนิด (นอกเหนือจากที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 1) ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ปรง และกระบองเพชร เป็นต้น 
 บัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง และร้องขอให้ภาคีสมาชิกอ่ืนช่วยควบคุมการค้าชนิดพันธุ์นั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ต้นมะเมื่อยของประเทศ
เนปาล 
 พืชในวงศ์กล้วยไม้ทุกชนิด (Orchidaceae) จัดเป็นพืชที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา โดยกล้วยไม้สกุล
สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos ทุกชนิด จัดเป็นพืชที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของอนุสัญญาไซเตส  

 ตามบทบัญญัติ มาตรา 4 แห่งอนุสัญญาไซเตส ว่าด้วยระเบียบการค้าซึ่งตัวอย่างชนิดที่ระบุในบัญชีแนบ
ท้ายหมายเลข 2 มาตรา 4 วรรค 2 (ก) การออกหนังสืออนุญาตส่งออกให้กับตัวอย่างชนิ ดพันธุ์ที่ระบุไว้ในบัญชี
แนบท้ายหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่วิชาการของประเทศผู้ส่งออกจะต้องเห็นชอบแล้วว่า การส่งออกชนิดพันธุ์ใด ๆ จะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น 

 มาตรา 4 วรรค 3 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของแต่ละประเทศภาคีเป็นผู้ตรวจสอบการส่งออกซึ่ง
ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการจ ากัดใบอนุญาตการส่งออกซ่ึงตัวอย่างพันธุ์ ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 
เพ่ืออนุรักษ์ชนิดพันธุ์นั้น ๆ ไว้ในถิ่นที่อยู่ให้คงอยู่ในระดับที่สมควร เพ่ือด ารงไว้ซึ่งบทบาทในระบบนิเวศวิทยา
 ทั้งนี้ ในการศึกษาทบทวนผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าต่อชนิดพันธุ์ต้องเป็นไปตามข้อแนะน าของมติ
ที่ประชุมที่ 12.8 แก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ 13 โดยมีวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
ทบทวน ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2  
 ในการด าเนินการศึกษาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า คณะกรรมการด้าน
พืช (Plant Committee) ต้องหารือกับประเทศถิ่นก าเนิดชนิดพันธุ์ (Range States) ในการตรวจสอบข้อมูล
ทางด้านชีววิทยา การท าการค้าและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- การคัดเลือกและก าหนดชนิดพันธุ์ที่จะท าการศึกษาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการค้า โดยพิจารณาข้อมูลสถิติการค้าชนิดพันธุ์จากรายงานประจ าปี (Annual Report) และจัดล าดับ
การศึกษา ทบทวนจากชนิดพันธุ์ที่มีปริมาณการค้าในระดับที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีประเด็น
ปัญหาส าคัญเร่งด่วน 

- ประเทศถ่ินก าเนิดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับเลือกให้ท าการศึกษา ทบทวน ต้องจัดท ารายงานข้อมูลความเห็น
ส่งให้ส านักเลขาธิการ เพ่ือส่งต่อให้คณะกรรมการด้านพืชพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นว่า มีการปฏิบัติ



ตามมาตรา 4 วรรค 2 (ก) วรรค 3 หรือ วรรค 6 (ก) อย่างถูกต้อง ชนิดพันธุ์นั้นก็จะถูกลบออกรายชื่อชนิดพันธุ์ที่
ต้องท าการศึกษาทบทวน และประกาศแจ้งให้ประเทศภาคีทราบต่อไป 

- หากไม่เป็นไปตามกรณีข้างต้น จะต้องมีการศึกษาเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยคณะที่ปรึกษาหรือ
ผู้ เชี่ยวชาญของส านักเลขาธิการ และจัดชนิดพันธุ์ เข้าไว้ใน 3 กลุ่ม คือ “Urgent Concern” “Possible 
Concern” และ “Least Concern” 

- กรณีที่เป็นชนิดพันธุ์ระดับ Urgent Concern ประเทศถิ่นก าเนิดต้องมีการก าหนดมาตรการเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 4 วรรค 2 (ก) วรรค 3 หรือ วรรค 6 (ก) เช่น การจ ากัดปริมาณการ
ส่งออก ก าหนดเงื่อนไข มาตรการในการจัดการและใช้ประโยชน์ซึ่งชนิดพันธุ์ จัดให้มีการด าเนินการศึกษาทบทวน
ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าชนิดพันธุ์ (Non-Detriment Finding : NDF) เป็นต้น 
กฎหมายภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา ชั้น Sestochilos   

1. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ 
 กล้วยไม้ป่าทุกชนิด จัดเป็น ของป่าหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 

และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 มาตรา 29 “ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท าอันตรายด้วยประการใด ๆ 
แก่ของ ป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทั้งต้อง  ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต” และ มาตรา 29 (ทวิ) ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งของป่าหวงห้ามเกิน ปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต และ มาตรา 39  ผู้ใดน าไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก ากับไปด้วยตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับปริมาณ
กล้วยไม้ป่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถถือครองไว้ในครัวเรือนได้คือ 20 ต้น โดยผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 29 มาตรา 29 (ทวิ) และมาตรา 39 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชป่าไว้ในถิ่นเดิมอีกหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เป็นต้น  

2. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการ

พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ และความม่ันคงทางอาหาร ด้วยการให้สิทธิ
การคุ้มครองตามกฎหมาย ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า 
โดยก าหนดให้มีการขออนุญาต และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่เก็บ จัดหาของพืชพันธุ์นั้น หรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของพืชเพ่ือไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิมทั้งพืชพ้ืนเมืองและพืชพันธุ์ป่า ที่ค านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิ
ชุมชน ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรอย่างยั่งยืน 



3. กฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
กล้วยไม้พันธุ์แท้ทุกชนิดถือเป็นสิ่งก ากัด ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ผู้ใดประสงค์จะน าเข้าสินค้ากล้วยไม้
พันธุ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสม เช่น ไม้ขวด ต้น ตา กิ่ง หน่อ ไม้ตัดดอก หรือ ฝัก เป็นต้น จะต้องมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ฉบับจริงจากประเทศต้นทางก ากับมาด้วย และ
จะต้องน าพืชมาแจ้งการน าเข้าทุกครั้ง ณ ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กักกันพืช หรือนายตรวจพืชท าการกักและตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นปลอด
จากโรค และศัตรูพืชทางด้านกักกันพืช (Quarantine Pest) เสียก่อน จึงจะอนุญาตให้น าเข้าได้ 

การส่งออกสิงโตกลอกตาหมู่ Sestochilos ไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางส่วนใหญ่จะก าหนดให้
มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ก ากับสินค้าไปด้วย ในประเทศที่มีความเข้มงวดในการ
น าเข้า จะต้องมีการตรวจรับรองพิเศษโดยระบุข้อความในใบรับรองปลอดศัตรูพืช ผู้ส่งออกจึงควรติดต่อสอบถาม
ไปยังประเทศปลายทางล่วงหน้าก่อนก าน าเข้า เพ่ือทราบข้อก าหนด และเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ในการขออนุญาต
น าเข้า (Import Permit)  

4. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านพืชอนุรักษ์ 
สิงโตกลอกตา เป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือให้ครอบคลุมถึง
การปฏิบัติงานตามพันธกรณีต่ออนุสัญญาไซเตส ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกภาคี สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม) มีดังนี้คือ 

เพ่ิมเติมค านิยามค าว่า “พืชอนุรักษ์” โดยให้หมายถึงพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และก าหนดความหมายของค า
ว่า “การขยายพันธุ์เทียม” หมายความว่าการรขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตามเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 3) โดยกล้วยไม้ทุกชนิดที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 มีข้อยกเว้นที่กฎหมายฉบับนี้ไม่
ควบคุมคือ เมล็ด ละอองเกสร(รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ต้นอ่อนหรือต้นที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลวและขนส่งในสภาพปลอดเชื้อ 
และ ไม้ตัดดอกท่ีได้จากการขยายพันธุ์เทียม 

กฎ ระเบียบในการน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ 
 ตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับ

หนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา 29 ตรี) 
ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียน

สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร (มาตรา 29 จัตวา) 



บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 ตรี และมาตรา 29 จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายบังคับ ควบคุมการน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์ หรือซากของพืช
อนุรักษ์ ซึ่งในที่นี้รวมถึงพืชในวงศ์กล้วยไม้ทุกชนิด เพ่ือเป็นการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์พืชที่
ใกล้สูญพันธุ์ จึงต้องมีการก ากับดูแล และควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านชนิดพันธุ์พืชอนุรักษ์ ในปัจจุบัน
ผู้ใดจะท าการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ทุกชนิดหรือแม้กระทั่งซากที่ตายแล้ว ที่สามารถ
จ าแนกออกได้ว่าเป็นพืชวงศ์กล้วยไม้ จะต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส (CITES Permit) ก ากับสินค้าทุกครั้งถ้าไม่มี
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่จะส่งออกพืชอนุรักษ์ต้นกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศ จะต้องขอหนังสือ
อนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) จากกรมวิชาการเกษตร ก่อนท าการส่งออก 

การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์แท้เพ่ือการค้า 
ผู้ใดประสงค์จะท าการขยายพันธุ์เทียม (artificial propagation) กล้วยไม้พันธุ์แท้ (orchid species)

ทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า กฎหมายฉบับนี้ บัญญัติให้ ต้องขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงเพ่ือการค้ากับ
กรมวิชาการเกษตร โดยมีสาระส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า คือ  

1) ต้องแจ้งแหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์ ตลอดอายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียน ซึ่งมีอายุ 5 ปี และมีการต่อ
อายุใบส าคัญเมื่อครบก าหนด 5 ปี 

2) ต้องคงจ านวนของพ่อ-แม่พันธุ์ ตลอดอายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ซึ่งมีอายุ 5 ปี และมีการต่ออายุ
ใบส าคัญ 

3) ต้องแจ้งวิธีการขยายพันธุ์เทียมให้ชัดเจน ได้แก่  เพาะเมล็ดหรือแบ่งกอ/แยกหน่อ หรือปั่นตา/
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น 

4) ต้องจัดท ารายงานปริมาณของต้นกล้วยไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ สิ้นปีปฏิทิน 
5) ห้ามน ากล้วยไม้ป่า ซึ่งได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาปะปนในสถานที่เพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
6) ต้องจัดระเบียบสถานที่เพาะเลี้ยงให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจาก

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ส าหรับการขยายพันธุ์เทียม ตามกฎหมายจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อก าหนดตามประกาศกรม

วิชาการเกษตร ดังต่อไปนี้ 
1) ต้องคงปริมาณของพ่อ-แม่พันธุ์ตลอดอายุการขึ้นทะเบียนใบส าคัญ 
2) ต้องจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมเพ่ือการผลิตพันธุ์ เช่น การให้น้ า ให้ปุ๋ย การพรางแสง เป็นต้น 
การยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร หนังสือส าคัญการขึ้นทะเบียนฯ 

ส าหรับพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา บัญชีที่ 1 ฉบับละ 500 บาท มีอายุ 5 ปี ส าหรับพืชในบัญชีที่ 2 และ 3 ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนมีอายุ 5 ปี เช่นเดียวกัน 



การศึกษาสถานภาพทางด้านการอนุรักษ์และด้านการค้าสิงโตกลอกตาชั้น Sestichilos ในประเทศไทย 
 ในปี 2549 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ท าการรวบรวมพืชในประเทศไทยที่มีการกระจายตัวเฉพาะถิ่น มีความเสี่ยงต่อการคุกคาม และการ
สูญพันธุ์ไว้มากกว่า 1,400 ชนิด ในหนังสือ Thailand Red Data: Plants โดยอ้างอิงจากเอกสารและข้อมูลจาก
พิพิธภัณฑ์พืชของกรมป่าไม้ (the Forest Herbarium: BKF)  
 จากข้อมูลพืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย พบว่าเป็น
พืช 137 วงศ์ แบ่งเป็น พืชชั้นที่ใช้สปอร์ขยายพันธุ์ 42 ชนิดจาก 17 วงศ์ พืชเมล็ดเปลือย 27 ชนิดจาก 5 วงศ์ พืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว 417 ชนิดจาก 19 วงศ์ และ พืชใบเลี้ยงคู่ 921 ชนิดจาก 94 วงศ์ ซึ่งพืชเหล่านี้อยู่ในสถานะความเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ต่างกันจากน้อยไปมาก คือ มีความกังวลน้อยที่จะสูญพันธุ์ (Least Concern; LC) 6 ชนิด ใกล้ถูกคุกคาม 
(Near Threatened; NT) 26 ชนิด แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) 440 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ (Endargered; 
EN) 134 ชนิด  ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endargered; CR) 20 ชนิด 
 จากข้อมูลพืชชุดนี้ มีพืชในวงศ์กล้วยไม้มากที่สุด จ านวน 173 ชนิด สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos ที่มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii) 
 

 

ภาพที ่1 แสดงต้น Bulbophyllum pectinatum Finet ในสภาพธรรมชาติ บนต้นไม้ที่หักโค่นซึ่งมีโอกาสตายได้ 

ตารางที่1 เปรียบเทียบข้อมูลการกระจายพันธุ์กับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในสภาพธรรมชาติ 
 

ชนิดพันธ์ุ ข้อมูลแหล่งกระจายพันธ์ุ แหล่งที่เข้าท าการส ารวจพบ 
Bulbophyllum affine เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย และขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย  



Bulbophyllum capillipes เชียงใหม่ ตาก เลย ชัยภูมิ นครนายก 
นครศรีธรรมราช และ ตรัง 

เลย แมฮ่่องสอน และ
นครศรีธรรมราช 

Bulbophyllum microglossum สตูล  
Bulbophyllum orectopetallum นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี 

จันทบุรี และ ตราด 
จันทบุรี 

Bulbophyllum polystictum นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี กระบี ่
พัทลุง ตรัง สตูล และ นราธิวาส 

นครศรีธรรมราช กระบี่ และ 
พัทลุง 

Bulbophyllum siamense  เชียงใหม่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ เลย 
นครราชสีมา และ นครนายก 

เลย 

Bulbophyllum smitinandii นครศรี ธรรมราช สุ ร าษฎร์ ธานี  
ระนอง และ กระบี่ 

นครศรีธรรมราช ชุมพร  และ 
กระบี่ 

-Bulbophyllum spectabile 
(Bulbophyllum pectinatum) 

เชียงใหม ่ เชียงใหม่ 

 จากการเข้าส ารวจการกระจายพันธุ์ในแหล่งพ้ืนที่ธรรมชาติตามข้อมูลในเอกสาร พบว่า บางพ้ืนที่ที่มีการ
เข้าถึงได้ยาก ยังสามารถพบการกระจายพันธุ์ได้อยู่ ในบางพ้ืนที่ มีการบุกรุกแผ้วถางเพ่ือท าการเกษตร ท าให้การ
เข้าส ารวจต้องเดินทางไกลขึ้น และไม่พบการกระจายพันธุ์ในหลายชนิด และบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ท าให้ไม่
สามารถเข้าส ารวจได้ โดยรวมแล้ว การกระจายพันธุ์ เมื่อเทียบกับข้อมูลเดิม ยังคงสามารถเชื่อถือได้ และมีโอกาส
ที่จะพบได้ในเขตพ้ืนที่ธรรมชาติจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีการเข้ารบกวนจากกิจกรรมทางการเกษตร และมีการใช้
ประโยชน์จากชุมชน ในพ้ืนที่ที่มีการกระจายพันธุ์ ที่เกิดภัยทางธรรมชาติจะส่งผลต่อการหายไปของชนิดพันธุ์พืชได้ 
เช่นการเกิดไฟป่า ดินถล่ม และ น้ าป่าไหลหลาก ท าให้ต้นไม้ท่ีกล้วยไม้อิงอาศัยอยู่ หักโค่น ล้มตาย จนพืชอิงอาศัย
ตายจนหมดได้ 
 การขยายพันธุ์ จากการส ารวจการขยายพันธุ์ส่วนมาก เน้นการขยายพันธุ์เทียมโดยการตัดแยก ได้เข้าท า
การส ารวจสวนในเขตจังหวัดที่มีการเข้าส ารวจพ้ืนที่ธรรมชาติ โดยการติดตามจากร้านค้าที่ท าการส ารวจ พบว่า
สวนส่วนมากไม่ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์ มีการปลูกได้ดอกไม้ประดับ ร่วมกับกล้วยไม้ และเป็น
การขายแบบรายย่อย กล้วยไม้ส่วนมากไม่พบกล้วยไม้สกุลสิงโตชั้น sestochilos พบการขยายพันธุ์เทียมสิงโตชั้น 
sestochilos เพียงสวนที่จังหวัดนครปฐมเพียงที่เดียว โดยการตัดแยกเมื่อต้นมีการเจริญเป็นกอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ในส่วนของการขยายพันธุ์จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ไม่พบจากการเข้าส ารวจ 



                    
 

ภาพที ่2 ลักษณะการขยายพันธุ์ของเกษตรกร 
การส ารวจการค้าและการใช้ประโยชน์จากสิงโตกลอกตา ชั้น sestochilos พบว่า มีการค้าต้นสิงโตกลอกตา

ชนิดต่าง ๆ ตามตลาดนัดถาวร และตลาดนัดเฉพาะในงานประจ าปีในสถานที่ต่าง ๆ พบการขายสิงโตชั้น sestochilos 
บางชนิด เช่น สิงโตสยามปราจีน (Bulbophyllum orectopetalum) และลูกผสมที่เกิดจากการใช้สิงโตกลอกตาชั้นนี้ใน
การปรับปรุงพันธุ์  

                                    



             
Bulbophyllum orectopetalum    

             
   Bulbophyllum orectopetalum X Bulbophyllum claptonense  (ยังไม่มีการจดทะเบียนตั้งชื่อ) 
 

ภาพที ่3 สิงโตกลอกตา ชั้น sestochilos ที่มีขายในตลาดนัดต้นไม้   



     
      ภาพที ่4 ดอกของสิงโตชนิดต่าง ๆ และลักษณะการติดฝักในสภาพธรรมชาติ 



           

 
ภาพที ่5 แสดงลักษณะสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ชนิดต่างๆ ในสภาพธรรมชาติ          
  



จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร พบว่า มีสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์เพ่ือการค้าและการส่งออก ที่มีการขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุ์สิงโต ชั้น sestochilos นี้รวม 45 แห่ง 
ข้อมูลตามตารางที่ 2 และมีการส่งออกเพ่ือการค้าสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos นี้ ผ่านการขออนุญาตส่งออกโดยมี
ใบส าคัญการอนุญาตส่งออก และน าผ่าน ซึ่งออกโดยกลุ่มอนุสัญญาไซเตส รวมทุกชนิดในแต่ละปีอยู่ระหว่าง  114 – 
280 ต้น ตามข้อมูลในตารางที่ 3 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร แยกตามชนิดพืช 
รายชื่อพืชอนุรักษ์ จ านวนสถานเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร (แห่ง) 
Bulbophyllum affine  11 
Bulbophyllum capillipes  3 
Bulbophyllum microglossum  - 
Bulbophyllum orectopetalum  2 
Bulbophyllum pectinatum  7 
Bulbophyllum polystictum                      10 
Bulbophyllum siamense                        8 
Bulbophyllum smitinandii  4 

      รวม     45 แห่ง 
 
ตรารางที ่3 ข้อมูลการส่งออก กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา ชั้น sestochilos (Bulbophyllum  spp. Thou. : 
  Section Sestochilos ) ย้อนหลัง  ดังตาราง 

รายชื่อพืชส่งออก จ านวนส่งออกรายปี (ต้น) 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

Bulbophyllum affine  9  31 69 128 16 76 40 30 
Bulbophyllum capillipes  1 21 35 106 22 61 30 33 
Bulbophyllum orectopetalum  0 1 17 12 10 51 12 17 
Bulbophyllum pectinatum  0 1 14 0 3 10 3 3 
Bulbophyllum polystictum                      10 25 46 79 36 52 25 46 
Bulbophyllum siamense                        59 27 35 51 29 24 31 50 
Bulbophyllum smitinandii  35 103 64 95 44 81 42 77 
       รวมทุกชนิดในแต่ละปี      114      209     280      471     160     355       183        256 



  
รายชื่อลูกผสมที่เกิดจากสิงโตชั้น sestochilos ของประเทศไทย 

Buulbphyllum affine     X Bulb. tollenoniferum = Bulb. Memoria Dianne Clift ในปี ค.ศ.2015 
      X Bulb. lobbii  = Bulb. Memoria Richard Mizuta ในปี ค.ศ.1996 
      X Bulb. dearei  = Bulb. Wilmar Gee Whiz ในปี ค.ศ.2007 
      X Bulb. graveolens  = Bulb. Wilmar New Generation ในปี ค.ศ.2000 
Bulbophyllum capillipes      X Bulb. lobbii   = Bulb. Peppermint Miss ในปี ค.ศ.1996 
Bulbophyllum orectopetalum  X Bulb. echinolabium = Bulb. Meen Jubilee Star ในปี ค.ศ.2006 
Bulbophyllum polystictum    X Bulb. orthoglossum = Bulb. Bay Breeze  ในปี ค.ศ.2017 
Bulbophyllum siamense   X Bulb. phalaenopsis = Bulb. Agathe    ในปี ค.ศ.2003 
      X Bulb. foetidum   = Bulb. Meen Clear Sky ในปี ค.ศ.2014 
      X Bulb. echinolabium = Bulb. Meen Gala Star ในปี ค.ศ.2006 
      X Bulb. coweniorum   = Bulb. Meen Glory Star ในปี ค.ศ.2006 
      X Bulb. bicolor   = Bulb. Meen Silver Milestone ในปี ค.ศ.2007 
      X Bulb. annandalei   = Bulb. Tee Siam Honey ในปี ค.ศ.2007 
      X Bulb. mandibulare   = Bulb. Vincent Yap  ในปี ค.ศ.2011 
Bulbophyllum smitinandii   X Bulb. lobbii = Bulb. Cloud's Khaleesi ในปี ค.ศ.2013 
      X Bulb. lasiochilum = Bulb. Meen Bulbul  ในปี ค.ศ.2008 
      X Bulb. fascinator = Bulb. Meen Sri Nagara ในปี ค.ศ.2007 

หลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
(Non-Detriment Finding) บัญชีที่ 2 ของ IUCN Species Survival Commission ซึ่งได้จัดท าเป็นคู่มือส าหรับ
เจ้าหน้าที่วิชาการ (Guidance for CITES Scientific Authorities) ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ คือ 

หลักเกณฑ์หรือค าจ ากัดความของค าว่า “Non-Detriment Finding” หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานที่บ่งชี้ได้
ด้วยความรู้สึกทั่วไปในประเด็นต่าง ๆ โดยอาศัยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า
พืชภายใต้อนุสัญญาไซเตส ได้แก่ ผลงานวิจัยต่าง ๆ  ข้อมูลสถิติหรือรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านจ านวนประชากรในธรรมชาติ ได้แก่ การแพร่กระจายพันทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Distribution) แหล่งอาศัยที่จ าเป็นหรือเอ้ือให้ (Available Habitats) และสถานภาพของประชากร 
(Population Status) 

- ข้อมูลด้านการถูกคุกคาม และแนวโน้มของประชากรในธรรมชาติ  



- ข้อมูลลักษณะทางด้านชีววิทยา แหล่งเฉพาะถิ่นหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงความไม่สมดุลของชนิดพันธุ์
นั้นๆ  

- ข้อมูลระดับการเก็บน าออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศรวมถึง
การลักลอบท าการค้า 

- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และผลส าเร็จหรือโปรแกรมด้านการบริหารจัดการ 
- ข้อมูลผลส าเร็จด้านการขยายพันธุ์เทียม 
จากข้อมูลต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การศึกษาตามแนวทางจากคู่มือของ The IUCN 

Species Survival Commission; Guidance for CITES Scientific Authorities; Checklist to assist in making 
Non-Detriment Findings Appendix II Exports ได้กราฟการวิเคราะห์จากการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 
ภาพที ่6 กราฟผลการประเมินผลกระทบทางด้านการค้าที่มีผลต่อประชากรของสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos 



 จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรของสิงโตกลอกตาชั้น 
sestochilos โดยมีระดับคะแนนของผลกระทบ 5 ระดับ ท าการบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ 
และ 26 หัวข้อย่อย ลงในตารางที่แสดงในภาคผนวก ดังข้อมูลตามนี้ 

ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของพืชป่าแต่ละชนิด (Biological Characteristics) 
 1. รูปแบบชีววิทยาของพืช (Life Form) - พืชหลายปี/ไม้ล้มลุก (Perennials/Herbs) 

2. ศักยภาพในการขยายพันธุ์ของพืช (Regeneration Potential) - เจริญเติบโตช้า/ไม่ปกติหากเพาะจาก 
เมล็ด/สปอร์ (Slow or Irregular from Seeds or Spores) 

3. ประสิทธิภาพการกระจายพันธุ์ (Dispersal Efficiency) - ไม่ดี (Poor) 
 4. แหล่งอาศัยของพืชตามธรรมชาติ (Habitat) - ป่าที่อุดมสมบูรณ์ (Climax) 
สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) 

5. การแพรกระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National Distribution) - การกระจายพันธุ์กว้าง แยกขาดจากกัน 
(Widespread, Fragment in Country) 

6. ปริมาณประชากรที่แพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National Abundance) - พบได้ไม่บ่อย 
(Uncommon) 

7. แนวโน้มของปริมาณประชากรในระดับประเทศ (National Population Trend) - มีแนวโน้มที่จะ
ลดลงเรื่อยๆ (Reduced and still decreasing) 

8. ลักษณะข้อมูล (Quality information) - ไม่มี (None) 
9. การคุกคามที่ส าคัญ (Major Threat) - รุนแรง/ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ (Severe/Irreversible) 

การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) 
 10. ปริมาณการลักลอบท าการค้าหรือท าการค้าโดยตรง (Illegal Trade or Trade) - สูงมาก (Large) 
 11. ประวัติการบริหารจัดการ (Management History) - ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 

12. การวางแผนการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่ผ่านมา (Management Plan or Equivalent)   
- ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 

13. จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเก่ียวภายใต้การบริหารจัดการ (Aim of Harvest Regime in 
Management Planning) - เพ่ือประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ (Generate Conservation Benefit) 

14. การก าหนดปริมาณการเก็บเก่ียว (Quotas) - ไม่มีการพิจารณาก าหนดปริมาณการเก็บเก่ียว (Untried 
Quota: Recent and Base on Biologically Derived Local Quotas) 

ระบบควบคุมดูแลการเก็บเก่ียวพืชป่า (Control of Harvest) 
15. การเก็บเกี่ยวในพื้นที่หวงห้าม (Harvesting in Protected Area) - สูง (High) 



16. การเก็บเกี่ยวในพื้นที่ที่ส่วนบุคคลครอบครอง (Harvesting in Areas with Strong Resource Tenure 
or Ownership) - ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 

17. การเปิดให้มีสัมปทานในการเก็บเก่ียวพืชป่า (Harvesting in Areas with Open Access) - ไม่มี (None) 
18. ความมั่นใจในการบริหารจัดการการเก็บเก่ียวพืชป่า (Confidence in Harvest Management) - ไม่มี

ความมั่นใจ (No Confidence) 
การติดตามตรวจสอบการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Monitoring of Harvest) 

19. วิธีการติดตามตรวจสอบ (Methods Used to Monitor the Harvest) - ตรวจสอบติดตามการส่งออก
ระดับประเทศ (National Monitoring of Exports) 

20. ความมั่นใจวิธีการติดตามตรวจสอบ (Confidence in Harvest Monitoring) - มีความม่ันใจสูง 
 (High Confidence) 

ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Incentives and Benefits from Harvesting)  
21. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์กับการถูกคุกคามโดยวิธีอ่ืน ๆ (Utilization Compared to Other 

Threats) - เป็นอันตราย (Harmful) 
22. ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์พืชป่า (Incentives for Species Conservation) - ต่ า (Low) 
23. ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์แหล่งอาศัยของพืชป่า (Incentives for Habitat Conservation) - ต่ า 

(Low) 
 

การป้องกันการเก็บเกี่ยว/ใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Protection from Harvest) 
24. การจ ากัดพ้ืนที่บางส่วนเพื่อการอนุรักษ์ (Proportion Strictly Protected) - ไม่ทราบแน่ชัด 

(Uncertain) 
25. ประสิทธิผลจากมาตรการป้องกัน (Effectiveness of Strict Protection Measure) - ไม่ทราบแน่ชัด 

(Uncertain) 
26. การควบคุมผลกระทบจากการเก็บเก่ียวพืชป่า (Regulation of Harvest Effort) - ไม่ทราบแน่ชัด 

(Uncertain) 
 การประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า (NDF) ของสิงโตชั้น sestochilos  
  การศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า (NDF)  ของสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos พบว่า
สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ทุกชนิดมีรูปแบบทางชีววิทยาเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปี มีการเจริญเติบโตช้า
ศักยภาพในการขยายพันธุ์ไม่ดี ประสิทธิภาพในการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติไม่ดี พบได้เฉพาะบริเวณป่าที่อุดม
สมบูรณ์  
  การแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติตามภูมิภาคขึ้นกับชนิดพันธุ์ พบกระจายพันธุ์ในหลายพ้ืนที่
แยกขาดจากกันโดยสภาพเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่สามารถพบได้บ่อย มีแนวโน้มของประชากรลดลง



เนื่องจากการคุกคามพ้ืนที่อย่างรุนแรงจนไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้จากการเกษตรกรรม และขยายพ้ืนที่เมือง 
ไม่มีลักษณะของข้อมูลที่แน่ชัด  
  การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทราบแน่ชัดถึงแม้จะมีกฎหมาย
การอนุรักษ์หลายฉบับ แม้บางพ้ืนที่มีการปรับปรุงบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการพิจารณา
ก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยว เกิดการลักลอบการท าการค้าสูงมาก ซึ่งส่งผลต่อสถานภาพของสิงโตกลอกตาชั้น 
sestochilos อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  การตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์จากประชากรในธรรมชาติ พบว่า มีการใช้ประโยชน์ของ
สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos สูงในระดับที่เป็นอันตรายและอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณประชากรที่
เหลือในธรรมชาติ ปัจจุบันประเทศไทยมีการติดตามการใช้ประโยชน์ด้วยการตรวจสอบข้อมูลส่งออกเท่านั้น 
  การควบคุมและป้องกันการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากพืชป่า พบว่า มีการควบคุมในพ้ืนที่หวง
ห้ามด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์หลายฉบับ และไม่เคยมีการให้สัมปทานในการเข้าเก็บเกี่ยวพืชป่า แต่ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ส่วนบุคคล และยังไม่มีปัจจัยส่งเสริมอ่ืนเอ้ือต่อการอนุรักษ์แหล่งอาศัยและตัว
พืชกล้วยไม้เอง ไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวการก าหนดพ้ืนที่ หรือมาตรการป้องกัน เพ่ือควบคุมผลกระทบกับสิงโตกลอก
ตาชั้น sestochilos ต่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการประเมินสถานภาพ
ให้ถูกต้อง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  การศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า ที่มีต่อประชากรสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ใน
ธรรมชาติตามแนวทางจากคู่มือ The IUCN Species Survival Commission; Guidance for CITES Scientific 
Authorities; Checklist to Assist in Making Non-Detriment Findings for Appendix II Exports (Rosser 
and Haywood, 2002) กล้วยไม้ชนิดแท้ทุกชนิด เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 เป็นของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเป็นพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ใกล้สูญพันธุ์ บัญชีที่ 2  
  สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ทุกชนิดเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปี มีการเจริญเติบโตช้าศักยภาพ
ในการขยายพันธุ์ไม่ดี ประสิทธิภาพในการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติไม่ดี พบได้เฉพาะบริเวณป่าที่อุดมสมบูรณ์ มี
การแพร่กระจายพันธุ์ในหลายพื้นที่แยกขาดจากกันโดยสภาพเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่สามารถพบได้บ่อย มี
แนวโน้มของประชากรลดลงเนื่องจากการคุกคามพ้ืนที่อย่างรุนแรงจนไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้จากการ
เกษตรกรรมที่ขยายตัวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริโภค  และขยายพ้ืนที่เมืองเพ่ือการอยู่อาศัย การบริหาร
จัดการการเก็บเกี่ยวและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ทราบแน่ชัดถึงแม้จะมีกฎหมายการอนุรักษ์หลายฉบับ แม้
จะมีการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการลักลอบการท าการค้าเพ่ือใช้ประโยชน์ใน



การเป็นไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเก็บจากป่าเพ่ือส่งขายให้กับผู้สั่งหรือ เพ่ือขายทางออนไลน์ด้วยรูปแบบต่างๆ
ส่งผลให้สถานภาพของสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos มีความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะรูปแบบการเก็บ
กล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น sestochilos มักเก็บเป็นกอ และท าการเก็บจากพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือขาย มีการขยายพันธุ์
เทียมน้อย ส่วนมากการขายทางออนไลน์จะเป็นขายภายในประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นพ่อ -แม่พันธุ์ 
การสะสม และใช้ประดับ การส่งออกสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos ทุกชนิดรวมกันมากกว่า 100 ต้นต่อปี การ
ขยายพันธุ์ที่พบจากการส ารวจเป็นการตัดแยกในสภาพโรงเรือน ไม่พบการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
  จากการเข้าส ารวจประชากรในธรรมชาติ จะพบสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos สูงในพ้ืนที่เข้าถึง
ได้ยาก ปริมาณประชากรบางชนิดที่เหลือในธรรมชาติพบได้น้อยและกระจุกตัวเฉพาะจุด ไม่กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ที่
เข้าท าการศึกษา การควบคุมและป้องกันการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากพืชป่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์หลายฉบับ แตก่ารเข้าพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายเพ่ือเก็บเกี่ยวพืชป่า ยังสามารถกระท าได้ 
และยังไม่มีปัจจัยส่งเสริมอ่ืนเอ้ือต่อการอนุรักษ์แหล่งอาศัยและตัวพืชกล้วยไม้เอง เพ่ือควบคุมผลกระทบกับสิงโต
กลอกตาชั้น sestochilos การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงจ าเป็น เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ต่อไป 

  

10.      การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการออกใบอนุญาตส่งออก 

2. นักวิชาการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้ 

3. เกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปลูกเลี้ยงเพ่ือการค้า 

4. เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการออกกฎระเบียบเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 
12. เอกสารอ้างอิง  
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20. ภาคผนวก 

     ตารางภาคผนวกท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูล รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนสิงโตกลอกตาชั้น sestochilos 

ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของพืชป่าแต่ละชนิด (Biological Characteristics) 
  

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.1 รูปแบบชีววิทยาของพืช (Life Form) พืชปีเดียว (Annual) 1  
  
  
  
  

พืชสองปี (Biennial) 2  
พืชหลายปี/ไม้ล้มลุก (Perennials/Herbs) 3  
ไม้พุ่ม/ไม้ต้นขนาดเล็ก  
(Shrub and small trees/max. 12 m.) 

4 
   

  ไม้ยืนต้น (Trees) 5  
2.2 ศักยภาพในการขยายพันธุ์ของพืช (Regeneration Potential) เจริญเติบโตเร็ว (Fast Vegetatively) 1  

  
  
  

เจริญเติบโตช้า (Slow Vegetatively) 2  
เจริญเติบโตเร็วหากเพาะจากเมล็ด (Fast from 
Seeds) 3  
เจริญเติบโตช้า/ไม่ปกติหากเพาะจากเมล็ด/สปอร์ 4  
(Slow or Irregular from Seeds or Spores)    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.3 ประสิทธิภาพการกระจายพันธุ์ (Dispersal Efficiency) ดีมาก (Very Good) 1  

  
  
  

ดี (Good) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
ไม่ดี (Poor) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.4 แหล่งอาศัยของพืชตามธรรมชาติ (Habitat) ป่าโปร่งที่ถูกรบกวน (Disturbed Open) 1  
  
  
  
  

ป่าโปร่งที่ไม่ถูกรบกวน (Undisturbed Open) 2  
ป่าท่ีฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ (Pioneer) 3  
พื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก (Disturbed Forest) 4  
ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (Climax) 5  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.5 การแพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National Distribution) 
การกระจายพันธุ์กว้าง เชื่อมต่อกัน 
(Widespread, Contiguous in Country) 1 

 
 

  
  
  
  

การกระจายพันธุ์กว้าง แยกขาดจากกัน 
(Widespread, Fragmented in Country) 2  
การกระจายพันธุ์แคบและแยกขาดจากกัน 
(Restricted and Fragmented) 3  
การกระจายพันธุ์แบบจ ากัด (Localized) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.6 ปริมาณประชากรท่ีแพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National 
Abundance) 

อุดมสมบูรณ์มาก (Very Abundant) 
 

1 
  

  
  
  
  

พบได้บ่อย (Common) 2  
พบได้ไม่บ่อย (Uncommon) 3  
หายาก (Rare) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.7 แนวโน้มของปริมาณประชากรในระดับประเทศ (National 
Population Trend) 

เพิ่มมากขึ้น (Increasing) 
 

1 
  

  
  
  
  

คงที่ (Stable) 2  
มีแนวโน้มลดลงแต่คงที่ (Reduced, but stable) 3  
มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆ (Reduced and still 
decreasing) 

4 
 

 
 

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
2.8 ลักษณะของข้อมูล (Quality Information) 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณในปัจจุบัน (Quantitative 
Data, Recent) 1  

  
  

ข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น (Good Local 
Knowledge) 2  



  
  

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีผ่านมา (Quantitative Data, 
Outdated 3  
ประวัติความเป็นมา (Anecdotal Information) 4  
ไม่มี (None) 5  

2.9 การคุกคามท่ีส าคัญ (Major Threat) ไม่มี (None) 1  

  
  
  
  

มีในระดับจ ากัด/สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ 
(Limited/Reversible) 

2 
  

มาก (Substantial) 3  
รุนแรง/ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ 
(Severe/Irreversible) 

4 
 

 
 

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
 
 

การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.10 ปริมาณการลักลอบท าการค้าหรือท าการค้าโดยตรง (Illegal Trade 
or Trade) 

ไม่มี (None) 
 

1 
  

  
  
  
  

เล็กน้อย (Small) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
สูงมาก (Large) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.11 ประวัติการบริหารจัดการ (Management History) 

มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
(Managed Harvest: Ongoing with Adaptive 
Framework) 1  

  
  
  
  

มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เป็น
ทางการ (Managed Harvest: Ongoing but 
Informal) 2  
เริ่มการบริหารจัดการเป็นครั้งแรก (Managed 
Harvest: New) 3  
ไม่เคยมีการบริหารจัดการมาก่อน (Unmanaged 
Harvest: Ongoing or New) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.12 การวางแผนการบริหารจัดการและการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
(Management Plan or Equivalent) 
 

มีแผนความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ (Approved and Co-ordinated 
Local and National Management Plans) 1  



  
  
  
  

มีแผนการบริหารจัดการระดับประเทศ/จังหวัด 
(Approved National/State/Provincial 
Management Plan(s)) 2  
มีแผนการบริหารจัดการในท้องถิ่น (Approved 
Local Management Plan) 3  
ไม่มีแผนการบริหารจัดการ (No Approved 
Plan: Informal Unplanned Management) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.13 จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเกี่ยวภายใต้การบริหารจัดการ (Aim of 
Harvest Regime in Management Planning) 

เพื่อประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ (Generate 
Conservation Benefit) 1  

  
  
  
  

เพื่อการจัดการ/ควบคุมประชากร (Population 
Management/Control) 2  
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า 
(Maximize Economic Yield) 3  
แล้วแต่สถานการณ์ (Opportunistic, 
Unselective Harvest or None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.14 การก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยว (Quotas) ก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวระดับประเทศ 
(Ongoing National Quota: Based on 
Biologically Derived Local Quotas) 1  

การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) (ต่อ) 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

  
  
  

ก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวระดับประเทศและ
ท้องถิ่นอย่างรอบคอบ (Ongoing Quotas: 
“Cautious” National or Local) 

2 
  

ไม่มีการพิจารณาก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยว 
(Untried Quota: Recent and Base on 
Biologically Derived Local Quotas) 3  
ไม่มี/ก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวด้วยกลไก
การตลาด (Market-Driven Quota(s), 
Arbitrary Quota(s), or no Quotas 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

ระบบควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Control of Harvest) 
  

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.15 การเก็บเกี่ยวในพื้นท่ีหวงห้าม (Harvesting in Protected Area) สูง (High) 1  
  
  

ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  



  
  

ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.16 การเก็บเกี่ยวในพื้นท่ีท่ีส่วนบุคคลครอบครอง (Harvesting in Areas 
with Strong Resource Tenure or Ownership) สูง (High) 1  
  
  
  
  

ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.17 การเปิดให้มีสัมปทานในการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvesting in Areas 
with Open Access) 

ไม่มี (None) 
 

1 
 

 
 

  
  
  
  

ต่ า (Low) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
สูง (High) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.18 ความมั่นใจในการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Confidence in 
Harvest Management) 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 
 

1 
  

  
  
  
  

มีความม่ันใจปานกลาง (Medium Confidence) 2  
มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความม่ันใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

 
 
 

การติดตามตรวจสอบการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Monitoring of Harvest) 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.19 วิธีการติดตามตรวจสอบ (Methods Used to Monitor the 
Harvest) 

ประเมินประชากรโดยตรง (Direct Population 
Estimates) 

1 
  

  
  
  
  

ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indices) 2  
ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indices) 3  
ตรวจสอบติดตามการส่งออกระดับประเทศ 
(National Monitoring of Exports) 

4 
 

 
 

ไม่มีการตรวจสอบติดตาม หรือไม่มีความชัดเจน 
(No Monitoring or Uncertain) 

5 
  

2.20 ความมั่นใจวิธีการติดตามตรวจสอบ (Confidence in Harvest 
Monitoring) 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 
 

1 
 

 
 

  มีความม่ันใจปานกลาง (Medium Confidence) 2  



  
  
  

มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความม่ันใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

ปัจจัยท่ีเอื้อให้มีการใช้ผลประโยชน์จากพืชป่า (Incentives and Benefits from Harvesting) 
  

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.21 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์กับการถูกคุกคามโดยวิธีอื่นๆ 
(Utilization Compared to Other Threats) 

การใช้ประโยชน์ (Beneficial) 
 

1 
  

  
  
  
  

เท่าๆ กัน (Neutral) 2  
เป็นอันตราย (Harmful) 3  
เป็นผลเสียอย่างสูง (Highly Negative) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.22 ปัจจัยท่ีเอื้อให้มีการอนุรักษ์พืชป่า (Incentives for Species 
Conservation) 

สูง (High) 
 

1 
  

  
  
  
  

ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.23 ปัจจัยท่ีเอื้อให้มีการอนุรักษ์แหล่งอาศัยของพืชป่า (Incentives for 
Habitat Conservation) 

สูง (High) 
 

1 
  

  
  
  
  

ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

 
 
 
 

การป้องกันการเก็บเกี่ยว/ใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Protection from Harvest) 
 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

2.24 การจ ากัดพื้นท่ีบางส่วนเพื่อการอนุรักษ์ (Proportion Strictly 
Protected) 

มากกว่า 15% (>15%) 
 

1 
  

  
  
  
  

ประมาณ 5–15% (5–15%) 2  
น้อยกว่า 5% (<5%) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  



2.25 ประสิทธิผลจากมาตรการป้องกัน (Effectiveness of Strict 
Protection Measures) 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 
 

1 
  

  
  
  
  

มีความม่ันใจปานกลาง (Medium Confidence) 2  
มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความม่ันใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

2.26 การควบคุมผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Regulation of 
Harvest Effort) 

มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง (Very Effective) 
 

1 
  

  
  
  
  

มีประสิทธิภาพ (Effective) 2  
ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective) 3  
ไม่มีการควบคุม (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

 

21. หมายเหตุ 

รูปแบบ :  
- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 
- เนื้อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 
- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 
- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 


