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วิจัยสถานภาพกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) 

Non-Detrimental Findings on Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata 

  นางปวีณา  ทะรักษา2/  นางสาวดวงเดือน  ศรีโพทา3/      นายพรเทพ  ท้วมสมบุญ4/ 
       (Paweena  Taraksa)             (Duangduen  Sripotar) (Pornthep  Thuamsomboon) 

นางสาวสุมาลี  ทองดอนแอ3/ นางสาวรักชณา  สารภิรม3/ 
    (Sumalee  Thongdonae)   (Rakchana Sanpirom) 

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช        ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

บทคัดย่อ 

 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) ส าหรับจัดท ามาตรการในการตัดสินใจและออกหนังสือ
อนุญาตไซเตส พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการค้า การก ากับดูแล และการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง ตามหลักเกณฑ์ของ Guidance for CITES Scientific Authorities; Checklist to 
assist in making non-detrimental finding for Appendix II exports โดยท าการส ารวจประชากรในแหล่ง
ธรรมชาติโดยวิธีสุ่ม ข้อมูลการค้าภายในประเทศ ข้อมูลการส่งออก การขยายพันธุ์เทียม เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2562 

จากการส ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้ง 3 ชนิด ในธรรมชาติ ในเขต
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เลย พังงา พัทลุง และอุบลราชธานี พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata เพียง 2 ชนิด ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย ได้แก่ Paph. callosum, Paph. sukhakulii โดยพบ Paph. callosum 
ในจังหวัดพังงา และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดพัทลุงยังไม่พบในธรรมชาติ แต่พบมีการน า Paph. callosum จาก
ธรรมชาติมาเพาะเลี้ยง และพบกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. sukhalulii ในจังหวัดเลย ซึ่งทั้งสองชนิดที่พบ มักขึ้นอยู่
ตามซอกหินร่องน้ า ใกล้แนวทางเดินน้ า และน้ าตก หรือริมทางน้ าที่มีความชื้น พ้ืนที่ร่ม แสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่าน
พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา จากการส ารวจสถานภาพการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่  Barbata 
ภายในประเทศ มีทั้งการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมและขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้ากับกรมวิชาการเกษตร และมีการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่
ถูกลักลอบเก็บท้ังต้นหรือกอจากป่าจ าหน่ายตามตลาดการค้าชายแดน ตลาดนัดต่าง ๆ หรือส่งขายให้ร้านค้ากล้วยไม้ 
เพ่ือปลูกในกระถาง และมีการประกาศขายกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata แบบเป็นต้นเดี่ยว เป็นก า และ
เป็นกอ ทางอินเตอร์เน็ต อย่างต่อเนื่อง พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ถูกลักลอบเก็บทั้งต้นหรือกอจาก
ป่าจ าหน่ายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ Paphiopedilum appletonianum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii ส่วน
การค้าระหว่างประเทศ มีสถิติการค้าระหว่างประเทศปี 2545–2562 รวมจ านวน 3,769 ต้น ชนิดที่มีการส่งออกสูงสุด 
3 อันดับ ได้แก่ Paph. callosum 2,086 ต้น, Paph. sukhakulii 1,026 ต้น และ Paph. appletonianum 512 
ต้น ตามล าดับ ส าหรับการขยายพันธุ์เทียม ท าได้ทั้งการเพาะเมล็ดจากฝัก การแบ่งกอ และการแยกหน่อ จาก
ฐานข้อมูลสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ปี 2554 มีผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
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Barbata จ านวน 140 ราย ชนิดที่มีพ่อแม่พันธุ์สูงสุด ได้แก่ Paph. callosum 2,837 ต้น และเป็นชนิดที่มีจ านวน
เพ่ือการค้าสูงสุดเช่นกัน จ านวน 37,097 ต้น จากข้อมูลดังกล่าว จึงต้องระมัดระวังทุกชนิดเป็นพิเศษก่อนการ
อนุญาตส่งออก ได้แก่ Paph. sukhakulii เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นอาศัยกระจายพันธุ์ในบริเวณจ ากัด ควรเฝ้า
ระวังไม่ให้ส่งออกปริมาณมาก และส าหรับ Paph. callosum และ Paph. appletonianum เนื่องจากนิยมเลี้ยงเป็นพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ของกล้วยไม้ลูกผสม ถูกลักลอบน าออกมาจากแหล่งธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง Paph. callosum 
มีสถิติการค้าระหว่างประเทศสูงสุด ท าให้มีโอกาสที่ผู้เพาะเลี้ยงจะน าต้นจากป่ามาปะปน ปัจจุบันอนุญาตให้ส่งออก
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้ง 3 ชนิด เฉพาะที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมเท่านั้น และส าหรับ Paph. 
sukhakulii อนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดเท่านั้น 
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Non-Detrimental Findings on Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata 

       Paweena  Taraksa 2/             Duangduen  Sripotar 3/ Pornthep  Thuamsomboon 4/ 
    Sumalee  Thongdonae3/   Rakchana Sanpirom3/ 

Keywords: conserved plant,  Plant Act,  CITES, Non–Detriment Findings (NDFs), Paphiopeditum 
Pfitzer: Section Barbata  

Abstract 

Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata is a conserve plant under the Plants Act, B.E. 2518 
(1975) and is a prohibited minor product in Forest Act, B.E. 2484 (1941), its mean do not allow 
to occupied and trade. In addition, the orchid is listed in the Convention on International Trade of 
Wild Fauna and Flora (CITES convention) which trade with transaction have to issue the permit before 
export, re–export and transit. 

The study of Non-Detriment Findings on Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata was 
conducted during October 1, 2016 to September 30, 2019 in accordance with the Guidance for CITES 
Scientific Authorities; Checklist to assist in making Non-Detriment Findings for Appendix II Exports. The 
method of study are surveying of Paphiopedilum Pfitzer: Section Barbata in natural habitat, 
domestic market and in nurseries which registered with Department of Agriculture, collecting data of 
international trade from annual reports and analyzing the potential of artificially propagated of 
species in this genus. 

The surveyed was carried out for 13 areas and found only 2 species among 3 species of 
Paphiopeditum: Section Barbata in Thailand: Paph. callosum, Paph. sukhakulii Those orchids was 
occured near watercourse in dry evergreen, evergreen forests in Pang-Nga, Ubonratchathani and 
Loei provinces. Paphiopedilum: Section Barbata 3 spp. have been sold: Paph. appletonianum, 
Paph. callosum and Paph. sukhakulii. Paphiopedilum: Section Barbata plants which was trade in 
the market is from artificially propagated and some of artificially propagated from the registered 
nurseries with Department of Agriculture. The orchids which taken from the wild were sold in the 
market in the form of clump or were sent to the shop to planted in the pot but it still shown in 
wild taken. We found that the wild orchids were sold on the internet in the form of clump and 
planted in the pot as well. The data from Annual Report during 2011–2019 shown that the 3 highest 
plant quantities of Paph. callosum, Paph. sukhakulii and Paph. appletonianum were exported. The 
method of artificially propagated are from seedling and offspring. The data from artificially 
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propagated nurseries in 2011 shown that Paph. callosum was the highest number of parietal stock 
and the highest number of species for sell. From data analysis, CITES officers have to concern in all 
of 3 Paphiopedilum: Section Barbata species before exported, because those 3 species may be 
taken from the wild to make a parental stock for propagated and hybridization. Besides of those 3 
species, Paph. sukhakulii has special regulated, only of its specimens which come from seedling are 
allow to export because the habitat is limited. According to the studied, to facilitate officers at 
border control, the pictorial guide for identify the differentiation between Paphiopedilum: Section 
Barbata species plants from artificially propagation and offspring nurseries grown before issue CITES 
permit has done. 
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ค าน า 

กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum Pfitzer) มีการกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของทวีปเอเชีย 
พบประมาณ 64 ชนิด ส าหรับประเทศไทย พบ 15 ชนิด (สลิล, 2550) ส าหรับกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata 
จัดอยู่ในสกุล Paphiopedilum สกุลย่อย Paphiopedilum มีรายงานพบในประเทศไทย 3 ชนิด 3 พันธุ์ ได้แก่ คางกบ
คอแดง Paph. appletonianum เอ้ืองคางกบ Paph. callosum 3 พันธุ์ ได้แก่ Paph. callosum var. callosum, 
Paph. callosum var. potentianum และ Paph. callosum var. sublave และรองเท้านารีสุขะกูล Paph. 
sukhakulii (เต็ม, 2557) 

ด้วยเหตุที่กล้วยไม้รองเท้านารี เป็นกล้วยไม้ที่มีรูปร่างแปลกตา มีลักษณะและสีสันสวยงาม  ราคาแพง 
สามารถขยายพันธุ์ หรือผสมกันภายในสกุลกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ได้ จึงท าให้นิยมปลูกเลี้ยง และสะสมทั้ง
กล้วยไม้รองเท้านารีที่เป็นชนิดพันธุ์แท้ และลูกผสม  ในปี 2549 ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
รายงานรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจ าแนกตามสถานภาพ ว่ากล้วยไม้รองเท้านารีที่อยู่ในหมู่ Barbata ที่มีถ่ินก าเนิด
ในประเทศไทย มีอยู่ 4 ชนิด ทุกชนิดถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ได้แก่ Paphiopedilum 
appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii (Santisuk et al., 2006) นอกจากนี้
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี จัดเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และถูกบรรจุรายชื่อไว้ในบัญชี
ที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ด้วย 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดให้พืชอนุรักษ์ หมายถึง พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) หรืออนุสัญญาไซเตส โดยการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน 
ชนิดพืชอนุรักษ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย การก าหนดชนิดพืช
อนุรักษ์หรือพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตสนั้น โดยประเทศภาคีสมาชิก 181 ประเทศ ได้ร่วมกันก าหนดชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าดังกล่าวไว้ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส เนื่องจากมีข้อมูลและเอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ว่าชนิดพันธุ์
ดังกล่าวมีสถานภาพถูกคุกคามจนอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป
ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ทางการค้า และจากวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาที่กล่าวไว้ใน
อารัมภบทของอนุสัญญาได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการควบคุมการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์
พืชหรือสัตว์ในบัญชีฯ โดยใช้ระบบหนังสืออนุญาตในการควบคุมการน าเข้า ส่งออก ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีของ
อนุสัญญาฯ 

อนุสัญญาไซเตสมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกที่ได้รับ
ผลกระทบหรือถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ โดยมีมาตรการในการใช้ระบบใบอนุญาตควบคุม
การน าเข้า ส่งออก และน าผ่านชนิดพันธุ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีของอนุสัญญาซึ่งเป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันระหว่าง
ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น าเข้า คือ ประเทศผู้ส่งออกจะต้องศึกษาและประเมินสถานภาพว่าการส่งออกซึ่ง
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ชนิดพันธุ์จะต้องไม่มีผลกระทบเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของประชากรของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในธรรมชาติ ในขณะนี้มี
พืชป่าที่ก าหนดไว้ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสประมาณกว่า 30,000 ชนิดกระจายอยู่ทั่วโลก  
  จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสนั้น จะต้องมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
(Management Authority) เพ่ือดูแลควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านตลอดจนการออกหนังสืออนุญาตต่าง ๆ 
และต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิชาการ (Scientific Authority) เพ่ือให้ค าแนะน าในการออกหนังสืออนุญาตดังกล่าว 
นอกจากนี้มติที่ประชุม 10.3 เรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่วิชาการได้ก าหนดว่าค าแนะน าของเจ้าหน้าที่วิชาการก่อน
การออกหนังสืออนุญาตส่งออกชนิดพันธุ์นั้น จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานในเรื่องสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์
ของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ การแพร่กระจายพันธุ์ แนวโน้มของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์ 
ความส าคัญของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศวิทยา และสถานภาพทางการค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นที่รู้จักในการ
ประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกว่า Non-detriment finding หรือการศึกษาเพ่ือควบคุมการค้าไม่ให้มี
ผลกระทบเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora: CITES) หรืออนุสัญญาไซเตส มีมาตราที่กล่าวถึงเรื่องการควบคุมการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าที่อยู่
ในบัญชีอนุสัญญาฯ 3 มาตรา คือ มาตรา 3 กล่าวถึงการควบคุมการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาที่  1 มาตรา 4 
ที่กล่าวถึงการควบคุมการค้าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาที่ 2 และมาตรา 7 เป็นข้อยกเว้น และบทบัญญัติพิเศษอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการค้า  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการอนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาไซเตส 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จึงต้องรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
รองเท้านารี หมู่ Barbata เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ตามหลักเกณฑ์ของ IUCN (2002) ตาม The IUCN Species 
Survival Commission; Guidance for CITES Scientific Authorities ; Checklist to assist in making non-
detrimental finding for Appendix II exports (Rosser and Haywood, 2002) ซึ่งการท า NDF เป็นการวิจัย
แบบองค์รวม เพ่ือตอบปัญหาในการออกหนังสืออนุญาตส่งออกทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม เป็นการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล้
สูญพันธุ์ 

วิธีการด าเนินการและอุปกรณ์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิด แหล่ง

แพร่กระจายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พืช เอกสาร ต าราวิชาการ รวมทั้งเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

2. ก าหนดพ้ืนที่ในการส ารวจกลุ่มประชากร และคัดเลือกแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ โดยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง 
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3. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลในการส ารวจประชากรในธรรมชาติ และในการส ารวจการค้ากล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี หมู่ Barbata 

4. ศึกษา ส ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ใน
ธรรมชาติ  

5. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในตลาดถาวร ตลาดนัด 
ตลาดประกวดไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดต่าง ๆ และร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับอย่างน้อย 10 แห่ง
โดยวิธีการสุ่ม 

6. รวบรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
7. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือการค้า การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata และการค้าพืชลูกผสมที่มีพ่อแม่พันธุ์เป็นกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี หมู่ Barbata โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (proposed sampling method)  

8. รวบรวมข้อมูลเ พ่ือวิ เคราะห์สถานภาพตาม Guidance for CITES Scientific Authorities ; 
Checklist to assist in making non-detrimental finding for Appendix II exports 

9. สังเคราะห์ สรุปผลการศึกษา และวิจารณ์ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการค้า การก ากับดูแล และการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata  

ระยะเวลาท าการวิจัย 4 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562 
สถานทีด่ าเนินการศึกษา/เก็บข้อมูล 

1. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
2. แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ตามธรรมชาติในเขตจังหวัด

กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เลย พังงา พัทลุง และอุบลราชธานี 
3. สถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เทียมกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้งที่ขึ้นทะเบียน 

และไม่ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร ในจังหวัดกระบี่  
กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม พังงา พัทลุง ภูเก็ต และสงขลา 

4. ตลาดการค้าภายในประเทศ และตลาดการค้าตามแนวชายแดน  ในจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา นนทบุรี ตาก ตราด นครปฐม นครพนม 
มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี  

การบันทึกข้อมูล 
ใช้แบบบันทึกข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ Guidance for CITES Scientific Authorities ; Checklist to 

assist in making non-detrimental finding for Appendix II exports 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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การศึกษากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) เพ่ือหา
มาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมการน าเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สรุปได้ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลปฐมภู มิและทุติยภู มิที่ เกี่ ยวข้องกับกล้วยไ ม้สกุลรองเท้านารี  ห มู่  Barbata 
(Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) 

1.1 ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
 กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata จัดอยู่ในสกุล Paphiopedilum สกุลย่อย Paphiopedilum 

เป็นรองเท้านารีที่มีดอกเดี่ยวหรือออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกเป็นแถบ หรือเป็นรูปช้อน ซึ่งมีความยาวมากกว่าสองเท่า
ของความกว้างของกลีบดอก กระเป๋างุ้มลง ขอบเรียบหรือเว้าลง สกุลย่อยนี้แบ่งเป็น 5 หมู่ และส าหรับหมู่ Barbata มี
จ านวนโครโมโซม 2n = 28–44 มีใบเป็นลายตารางคล้ายหินอ่อน เป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกมักมีจุดหรือไฝประปราย 
กระเป่างุ้มมาด้านหน้า โล่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว และหยักเป็นซี่ฟันเล็ก ๆ ได้แก่ Paphiopedilum appletonianum, 
Paph. argus, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. hennisianum, Paph. lawrenceanum เ ป็ นต้ น 
(อุไร, 2544)  

 ส าหรับกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata มีรายงานพบในประเทศไทย 3 ชนิด 3 พันธุ์ ได้แก่ คางกบ
คอแดง Paph. appletonianum เอ้ืองคางกบ Paph. callosum 3 พันธุ์ ได้แก่ Paph. callosum var. callosum, 
Paph. callosum var. potentianum และ Paph. callosum var. sublave และรองเท้านารีสุขะกูล Paph. 
sukhakulii (เต็ม, 2557, Pedersen, et al. 2011) 
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1.1.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

รายละเอียดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata มีดังนี้ (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2553 และอบฉันท์, 2543) 

1. Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe 
ชื่อพ้อง Paphiopedilum wolterianum (Kraenzl) Pfitzer 
ชื่อท้องถิ่น รองเท้านารีคางกบคอแดง (เชียงใหม่) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ล าต้นแตกกอ ใบรูปรีแกมรูขอบขนาน แผ่นใบเป็นลายหินอ่อน

สีเขียวคล้ าสลับเขียวอ่อน โคนกาบใบมีสีม่วงเรื่อ ๆ และมีขอบใบงุ้มลง ดอกเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกตั้งตรงสีม่วง มี
ขนสั้นปกคลุม เมื่อดอกบานกลีบนอกบนงุ้มมาด้านหน้า มีสีเขียว โคนกลีบมีเส้นริ้วสีน้ าตาลแดงเรื่อ กลีบดอกอยู่ใน
แนวระนาบ โคนกลีบห่อเล็กน้อย มีสีเขียว ขอบกลีบบนย่น และมีต่อมสีน้ าตาลแดง 5-6 จุด กึ่งกลางถึงปลายกลีบสี
ชมพู กระเป๋ามีสีน้ าตาลแดงเรื่อขลิบสีเขียวอมเหลือง โล่สีเหลืองอมเขียว รูปทรงคล้าบรูปไต กึ่งกลางมีสีเขียวเข้ม 
ด้านบนหยักเป็นร่อง ด้านล่างหยักเว้าเป็นเขี้ยว  

ฤดูดอก ดอกบานเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
การกระจายพันธุ์ ทางตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 600-2,000 เมตร 

2. Paphiopedilum callosum (Rchb.f) Stein 
ชื่อท้องถิ่น รองเท้านารีแมลงภู่ (ล าปาง) เอ้ืองคางคก เอ้ืองคางกบ (เชียงใหม่) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ล าต้นแตกกอ มีพุ่มใบขนาด 18-20 เซนติเมตร ใบรูปขอบ

ขนานแกมรูปรี แผ่นใบเป็นลายตารางสีเขียวเข้มสลับเขียวเทา หรือเป็นแต้มไม่ชัดเจน กาบใบที่โคนต้นมีขนปกคลุม
เล็กน้อย ช่อดอกออกที่กลางล าต้น มักเป็นดอกเดี่ยว พบบ้างที่มี 2 ดอก ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงเข้ม มีขนปกคลุม เมื่อ
ดอกบานเต็มที่ กลีบนอกบนบิดเล็กน้อย มีสีขาว และเส้นริ้วสีเขียวจ านวนมาก ปลายริ้วสีม่วง กลีบดอกชี้เป็นมุม 45 
องศากับแนวระนาบ มักบิดและห่อไปด้านหลัง โคนกลีบมีสีเขียวเรื่อ ขอบกลีบบนมีต่อสีน้ าตาลแดง 5-6 จุด และมี
ขนยาวปกคลุม กระเป๋ามีสีม่วงแดงเรื่อ และเส้นร่างแหสีน้ าตาลแดง โล่สีขาวนวล รูปทรงคล้ายรูปเกือกม้า กึ่งกลางมี
แต้มสีน้ าตาลเข้ม ด้านบนหยักเล็กน้อยและงุ้มมาด้านหน้า ด้านล่างหยักเป็นเขี้ยว 

ฤดูดอก ดอกบานเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 
การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์ได้ทั่วไปในป่าดิบ สูงจากระดับน้ าทะเล 700-950 เมตร 

3. Paphiopedilum callosum (Rchb.f) Stein var. sublaeve (Rchb.f.) P.J. Cribb 
ชื่อพ้อง Paphiopedilum barbatum (รองเท้านารีม่วงสงขลา) 
ชื่อท้องถิ่น : รองเท้านารีคางกบ รองเท้านารีคางกบใต ้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ล าต้นแตกกอหนาแน่น แผ่นใบรูปใบหอกแคบหรือรูปขอบ

ขนาน เป็นร่อง ด้านบนสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อน คล้ายตารางไม่เป็นระเบียบ ช่อดอกออกที่กลางล าต้น มักเป็น
ดอกเดี่ยว อาจพบบ้างที่มี 2 ดอก ดอกสีม่วงแดงอมเขียว กลีบเลี้ยงแยกอยู่ตรงข้าม กลีบบนรูปไข่กว้ างหรือเกือบ
กลม กลีบคู่ข้างเชื่อมติดเป็นกลีบเดียว รูปรีหรือรูปใบหอก กลีบดอกคล้ายรูปแถบปลายกว้าง สีม่วงอ่อนเป็นมัน ขอบ
กลีบด้านบนมีต่อมสีด าและมีขน กลีบปากเป็นถุง สีแดงอมชมพู เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเป็นแผ่นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม 
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ฤดูดอก ดอกบานเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
การกระจายพันธุ์ พบตามป่าดิบ ทางภาคใต้ 
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4. Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas 
 ชื่อท้องถิ่น : รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีสุขะกุล 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ล าต้นแตกกอน้อย มีขนยาวและหนาสีน้ าตาลอ่อน ใบ 3-4 

ใบ รูปรีแกมรูปแถบขอบขนาน ด้านบนเป็นลายคล้ายตาข่ายสีเขียวแก่สลับสีอ่อน ช่อดอกมีดอกเดี่ยว ออกท่ีกลางล า
ต้น กลีบประดับสีเขียว รูปใบหอก เป็นกาบ ดอกสีเขียวอ่อนมีจุดประสีม่วงแดงเกือบด า กระจายทั่วกลีบดอก กลีบ
เลี้ยงแยกอยู่ตรงข้าม กลีบบนรูปไข่ ขอบกลีบมีขนครุยสีขาว กลีบคู่ข้างเชื่อมติดกันอยู่ ด้านล่าง รูปรีกว้าง กลีบดอก
รูปใบหอกกลบั กลีบปากเป็นถุง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเป็นแผ่นคล้ายรูปโล่ 

 ฤดูดอก ดอกบานเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
 การกระจายพันธุ์ พบตามป่าดิบเขา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ดังนี้ (อบฉันท์, 2543) 

 ชนิดพืช  แหล่งกระจายพันธุ์  

1.  
Paphiopedilum appletonianum  

รองเท้านารีคางกบคอแดง  ตราด ระยอง จันทบุร ี 

2.  
Paphiopedilum barbatum  

รองเท้านารีม่วงสงขลา  เขาพนมเบญจา: กระบี่  สงขลา  ระนอง  พังงา  

3.  
Paphiopedilum callosum  

รองเท้านารีคางกบ  เชียงใหม่  เลย  สกลนคร  ตราด  

4.  
Paphiopedilum sukhakulii  

รองเท้าปีกแมลงปอ/ รองเท้านารสีุขะกุล  ภูหลวง: เลย  

1.2 การจัดสถานภาพ 
ในปี 2549 ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการรายงานรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจ าแนกตาม
สถานภาพ ว่ากล้วยไม้รองเท้านารีที่อยู่ ในหมู่  Barbata มีอยู่  4 ชนิด ถูกจัดอยู่ ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  EN 
(Endangered) ได้แก่ Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii  
(Santisuk et al., 2006) 

1.3 การส ารวจประชากรกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีที่อยู่ในหมู่ Barbata ในธรรมชาติ 

การส ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้ง 3 ชนิด ในธรรมชาติ ในเขตจังหวัด
กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เลย พังงา พัทลุง และอุบลราชธานี พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata เพียง 2 ชนิด ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ได้แก่ Paph. callosum, Paph. sukhakulii โดยพบ Paph. 
callosum ในจังหวัดพังงา และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดพัทลุงยังไม่พบในธรรมชาติ แต่พบมีการน า Paph. 
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callosum จากธรรมชาติ โดยชนเผ่าเงาะป่าซาไก เก็บหาของป่ารวมถึงรองเท้านารี Paph. callosum มาให้ผู้ที่
อุปการะมาเพาะเลี้ยง และพบกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. sukhalulii ในจังหวัดเลย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า มีการน า
จากแหล่งธรรมชาติบริเวณใกล้น้ าตก และแหล่งอ่ืน มาปลูกใกล้บริเวณใกล้จุดกางเต็นท์ ที่ท าการของอุทยานฯ ซึ่ง
แหล่งอาศัยที่กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้งสองชนิดที่พบ มักขึ้นอยู่ตามซอกหินร่องน้ า ใกล้แนวทางเดินน้ า 
และน้ าตก หรือริมทางน้ าที่มีความชื้น พ้ืนที่ร่ม แสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่านพบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ทั้งแบบ
ต้นเดี่ยว และแบบกอ (ตารางท่ี 2) 

อย่างไรก็ตามการส ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในธรรมชาติโดยอาศัย
ข้อมูลแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ที่เคยมีการรายงานไว้ แต่ส ารวจไม่พบในแหล่งที่เคยรายงาน เนื่องจากมีการเก็บหาจาก
แหล่งธรรมชาติจนหมดไปจากแหล่งอาศัยเดิม บางแห่งมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมกับการอยู่
รอดในแหล่งเดิม รวมทั้งแหล่งอาศัยที่เคยมีการรายงานถูกเปลี่ยนไปท าประโยชน์อื่น 

ตารางท่ี 2 การส ารวจพบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

แหล่งส ารวจ ชนิดที่พบ กอ/ต้น หมายเหตุ 
จังหวัดชัยภูมิ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  
อ.คอนสาร  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 7 กม. 

ไม่พบ  

 

- 
พบกล้วยไมร้องเท้านารีชนิด 
Paphiopedilum 
hirsuttissimum 8 กอ/ต้น 

จังหวัดเลย  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  
อ.ภูหลวง  
1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 กม. 
2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3.5 
กม. 

Paphiopedilum sukhakulii 3 กอ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ มีการ
น า จ า ก แ ห ล่ ง ธ ร ร ม ช า ติ
บริเวณใกล้น้ าตก และแหล่ง
อื่น มาปลูกใกล้บริเวณใกล้
จุดกางเต็นท์ ที่ท าการของ
อุทยานฯ  

จังหวัดกระบี่  
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 4 กม. 

ไม่พบ -  

จังหวัดพังงา  
เขากระทะคว่ า เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 7 กม. 

Paphiopedilum callosum 20 กอ/ต้น  

(ต้นอ่อน ต้นโตเจริญพันธ์ุ 
และต้นที่ติดฝัก) 

 

จังหวัดเลย  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  

อ. ภูหลวง  

Paphiopedilum sukhakulii 10 ต้น/กอ 

(แบบเป็นต้นเดี่ ยวและ
เป็นกอ ระยะต้นเจริญ
พันธุ์ติดดอกแล้วเมื่อเดือน

พบกล้วยไม้รองเท้านารีอิน
ทนนท์ 

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี 
ยั งมี การกระจายพันธุ์ อยู่
หลายแห่งในป่าดิบ มักอยู่
บริเวณป่าต้นน้ าหรือบริเวณ
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แหล่งส ารวจ ชนิดที่พบ กอ/ต้น หมายเหตุ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ
ทางเดินเท้า ไป-กลับประมาณ 
5.3 กม.  

กันยายนถึงตุลาคม แต่ไม่
ติดฝัก  

ใกล้แหล่งน้ า ขึ้นตามซอกหิน
และใบไม้ผุ) 

จังหวัดพัทลุง  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะ
ทางเดินเท้า ไป-กลับ ประมาณ 2 
กม.  

ไม่พบ  - 
พบชนเผ่าเงาะป่าซาไก เก็บ
หาของป่ารวมถึงรองเท้านารี 
Paph. callosum มาให้
ชาวบ้านเพาะเลีย้ง 

จังหวัดเลย  
วนอุทยานภูผาล้อม เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติระยะทางเดินเท้า 
ไป-กลับประมาณ 3 กม.  

ไม่พบ -  

จังหวัดขอนแก่น 
รอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่น–
หนองบัวล าภู  
อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานค า  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ
ทางเดินเท้า ประมาณ 2 กม.  

ไม่พบ -  

จังหวัดจันทบุรี  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอย
ดาว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะทางเดินเท้า ประมาณ 5 
กม. ยังกล้วยไม้รองเท้านารีใน
กลุ่มนี้  

ไม่พบ   
จากการสอบถามข้อมูล เคย
มีการพบกล้วยไม้รองเท้านารี 
หมู่ Barbata ในแหล่งอื่นใน
เขตจั งหวั ดจั นทบุ รี  และ
จังหวัดตราด 

จังหวัดชุมพร  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต. วังใหม่ 
อ.เมือง  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ
ทางเดินเท้า ประมาณ 8 กม. 

ไม่พบ 

 

 
จากการสอบถามข้อมูล เคย
พบกล้วยไม้รองเท้านารี ชนิด 
Paph. godefroyae บริเวณ
เขามัทรี 

จังหวัดพังงา  
เขากระทะคว่ า เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 8.5 กม. 

Paphiopedilum callosum อย่างน้อย 50 ต้น 

(พบต้นระยะออกดอก
ประมาณ 30 ต้น ท้ังแบบ
ต้นเดี่ยวและแบบกอ และ
พบขนาดต้นโตยั ง ไม่มี
ดอก และต้นเล็กความสูง 
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แหล่งส ารวจ ชนิดที่พบ กอ/ต้น หมายเหตุ 
2 นิ้ วขึ้น ไปกระจายใน
พื้นที ่
บริเวณพื้นที่ค่อนข้างโล่ง 
ติดหน้าผา ใกล้แนวร่อง
น้ า มีความชุ่มช้ืน) 

จังหวัดเลย  
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ. ภูเรือ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 กม. 

ไม่พบ -  

จังหวัดอุบลราชธานี  
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 14 กม. 

Paphiopedilum callosum  4 ต้น/กอ  

(พบแบบต้นเดี่ ยวและ
แบบกอ พบต้นระยะออก
ดอก 2 ต้น/กอ และขนาด
ต้นโตยังไม่มีดอก  2 กอ
เล็ก บริเวณพื้นที่ค่อนข้าง
โล่ง มีความชุ่มช้ืน ใกล้
แนวทาง เดิ นน้ า  และ
น้ าตก  

 

 

2. ส ารวจการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ   

 การส ารวจการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศท าให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาด ทั้ง
ชนิด ราคา และลักษณะต้น การส ารวจการค้าภายในประเทศ มีทั้งการค้าต้นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมและขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้ากับกรมวิชาการเกษตร 
สถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วไป และมีการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ถูกลักลอบเก็บทั้งต้นหรือกอ
จากป่ามาจ าหน่ายตามตลาดนัดต่าง ๆ ตามตลาดบริเวณชายแดน หรือส่งขายให้ร้านกล้วยไม้เพ่ือเลี้ยงปรับสภาพใน
กระถางก่อนขาย นอกจากนี้ยังมีการประกาศขายทั้งแบบเป็นต้นเดี่ยว เป็นก า เป็นกอ และเลี้ยงในกระถางทาง
อินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจกล้วยไม้ที่ถูกลักลอบเก็บทั้งต้นเดี่ยวและเป็นกอทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 
Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum และ Paph. sukhakulii มีราคาตั้งแต่ 
ก าละ 40-350 บาท ยอดละ 330 บาท และกระถางละ 90-2,500 บาท ส่วนการค้าระหว่างประเทศ สามารถท า
การค้าเฉพาะต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมและขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้ากับกรม
วิชาการเกษตรเท่านั้น 
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2.1  ส ารวจข้อมูลการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในการจ าหน่ายตามตลาด
ภายในประเทศและชายแดน 

 การส ารวจการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในการจ าหน่ายตามตลาดภายในประเทศ 
ตลาดนัดต่าง ๆ และบริเวณชายแดน ในจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ 
นครราชสีมา นนทบุรี ตาก ตราด นครปฐม นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี รวม 19 ครั้ง พบการค้า
กลว้ยไม้รองเท้านารีคางกบคอแดง (Paph. appletonianum) และกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paph. callosum) 
ในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และตราด รายละเอียดการส ารวจมีดังนี ้

2.1.1   งานเกษตรอีสาน จ.ขอนแก่น จ านวน 15 ร้านค้า พบการค้ากล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ 
(Paphiopedilum callosum) 1 ร้านค้า จ านวน 6 กระถาง ลักษณะต้นโตเจริญพันธุ์แบบแตกกอ  

2.1.2 ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบรองเท้านารีในหมู่ Barbata และไม่พบรองเท้านารีชนิดอ่ืน 
2.1.3 ด่านช่องเม็ก จ. อุบลราชธานี ไม่พบรองเท้านารีในหมู่ Barbata และไม่พบรองเท้านารีชนิดอ่ืน 

2.1.4 บ้านสวนแฟร์ กรุงเทพมหานคร ในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีร้านจ าหน่ายกล้วยไม้ 15 ร้านค้า 
และพบ 1 ร้านที่จ าหน่ายกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paph. callosum) แบบต้นเดี่ยว ระยะออกดอก จ านวน 10 
กระถาง มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

2.1.5 ตลาดท่ า เส้ น  จ .  ตราด  พบมี การค้ ากล้ วย ไม้ รอง เท้ านารี คา งกบคอแดง  (Paph. 
appletonianum) แบบเป็นก า จ านวนโดยประมาณ 80 ก า ก าละ 4–5 ต้น ใส่กระสอบผ่านชายแดนกัมพูชา เข้ามา
จ าหน่ายในตลาดนัด และมีผู้รับซื้อแบบเหมา 

2.1.6 ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีร้านจ าหน่ายกล้วยไม้ป่า 5 ร้านค้า พบมี 1 ร้านค้า ที่มี
การค้ากล้วยไม้รองเท้านารีคางกบคอแดง (Paph. appletonianum) แบบเป็นก า จ านวน 37 ก า ก าละ 4–5 ต้น 

2.1.7 ตลาดชายแดนด่านสิงขร จ. ประจวบคีรีขันธ์ มีร้านจ าหน่ายกล้วยไม้ 25 ร้านค้า ไม่พบร้านที่
จ าหน่ายกล้วยไม้รองเท้านารีในหมู่ Barbata แต่พบมีการค้ารองเท้านารีฝาหอย 1 ร้าน จ านวนต้น 20 ต้น 

2.1.8 ตลาดอินโดจีน จ. มุกดาหาร ไม่พบร้านจ าหน่ายกล้วยไม้ 

2.1.9 จุดผ่อนปรน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ไม่พบร้านจ าหน่ายกล้วยไม้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
เข้มงวด 

2.1.10 ตลาดขายไม้ประดับซอยวัดพระเงิน จ. นนทบุรี มีร้านค้าประมาณ 25 ร้านค้า ไม่พบร้าน
จ าหน่ายกล้วยไม้พันธุ์แท้ พบแต่ร้านค้าจ าหน่วยกล้วยไม้ลูกผสม 3 ร้านค้า 

2.1.11 ตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนครปฐม 1 แหล่ง ได้แก่ สนามหลวง 2 มีการค้าไม้
ดอกไม้ประดับประมาณ 60 ร้านค้า ไม่พบการค้ากล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้รองเท้านารี 

2.1.12 ตลาดการค้าตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย 2 แหล่ง ได้แก่ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง และจุด
ผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี ไม่พบการค้ากล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารี  

2.1.13 ตลาดการค้าไม้ประดับ งานวันเกษตรอีสาน ปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น พบมีการขายกล้วยไม้ป่า แต่ไม่มีกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ 
Barbata และพบร้านค้าที่มีกล้วยไม้พันธุ์แท้ กล้วยไม้ลูกผสม และกล้วยไม้รองเท้านารี ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง 
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2.1.14 จังหวัดตราด 1 แหล่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง อ าเภอบ่อไร่ ไม่พบมีการค้ากล้วยไม้ป่า  

2.1.15 จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหล่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์ พบมีการค้ากล้วยไม้ป่า 10 ร้านค้า ไม่พบ
ร้านที่จ าหน่ายกล้วยไม้รองเท้านารีในหมู่ Barbata แต่มีกล้วยไม้รองเท้านารี 2 ชนิด คือ Paph. parishii, Paph. 
bellatulum 

2.1.16 จังหวัดตาก 1 แหล่ง จ านวน 7 ร้านค้า ไม่มีการจ าหน่ายกล้วยไม้รองเท้านารี แต่มีการจ าหน่าย
กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนดา กะเรกะร่อน และช้าง เป็นต้น 

2.1.17 จังหวัดนครราชสีมา การจ าหน่ายกล้วยไม้ ณ งานเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 20 ร้านค้า มีกล้วยไม้ป่า 1 ร้านค้า ไม่มีการจ าหน่ายกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata และในการ
ประกวดกล้วยไม้ประเภทต่าง ๆ พบมีการส่งกล้วยไม้ชนิด Paph. callosum และลูกผสมเข้าประกวด  

2.1.18 จังหวัดขอนแก่น การจ าหน่ายกล้วยไม้ ณ งานเกษตรอีสาน จ านวน 12 ร้านค้า มีกล้วยไม้ป่า 7 
ร้านค้า พบ มีการจ าหน่ายรองเท้านารีคางกบคอแดง (Paph. appletonianum) 1 ร้านค้า จากธรรมชาติ ที่ผ่าน
การเพาะเลี้ยงมาแล้ว 1 ปี จ านวน 7 กระถาง 

2.1.19 จังหวัดกระบี่ การจ าหน่ายกล้วยไม้ ณ งานเกษตรแฟร์ และโอท็อปกระบี่ ครั้งที่ 7 มีร้านค้า
กล้วยไม้ 10 ร้านค้า พบ ไม่มีการจ าหน่ายกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata แต่พบมีการจ าหน่ายรองเท้านารี
เหลืองกระบี ่(Paphiopedilum exul) ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง 3 ร้านค้า 

จากการส ารวจการค้าตามตลาดภายในประเทศ ตลาดนัดต่าง ๆ และบริเวณชายแดน มักพบกล้วยไม้
รองเท้านารีคางกบคอแดง (Paph. appletonianum) ซึ่งน าเข้าจากบริเวณชายแดนทางภาคตะวันออกในปริมาณ
มาก และปลูกเลี้ยงให้หมดสภาพป่า ก่อนน าออกจ าหน่าย เนื่องจากมีต้นทุนราคาถูก เพียงต้นละ 2 บาท และเมื่อ
ปลูกเลี้ยงมีต้นทุนเพียง 12–15 บาท จึงคุ้มค่ากับการขนส่ง และจ าหน่ายตามตลาดต่าง ๆ และที่พบการจ าหน่าย
จ าหน่ายกล้วยไม้รองเท้านารีในหมู่ Barbata ตามน้อยมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มงวด ไม่ให้มีการน ากล้วยไม้
ป่ามาจ าหน่ายตามด่าน และจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ค้ากล้วยไม้ป่าจึงอาศัยช่องทางการจ าหน่ายอ่ืน ที่สามารถ
ติดต่อผู้รับซื้อได้โดยตรง รับส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว เช่น ทางระบบออนไลน์ 

2.2 ส ารวจข้อมูลการคา้ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านาร ีหมู่ Barbata ในการจ าหน่ายผา่นระบบออนไลน ์

 เนื่องจากผู้ค้ากล้วยไม้ป่า ซึ่งรวมถึงกล้วยไม้รองเท้านารี  หมู่ Barbata นิยมซื้อขายผ่านช่องทางระบบ
ออนไลน์ หรือแบบกลุ่มปิด ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ซึ่งผู้ค้ากล้วยไม้ป่าสามารถติดต่อผู้ซื้อได้โดยตรง 
รับส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และจากการส ารวจข้อมูลการค้าทางระบบออนไลน์ พบว่า มีการจ าหน่ายกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี หมู่ Barbata ในลักษณะกล้วยไม้ป่าบนเฟสบุค 23 แหล่ง จ าหน่วยกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata 4 
ชนิด ได้แก่  

- คางกบคอแดง (Paph. appletonianum) แบบก า ก าละ 3-4 ต้น ราคา 40 บาท แบบกระถาง (2 ยอด) 
ราคา 90-250 บาท  

- คางกบม่วงสงขลา (Paph. barbatum) แบบกระถาง 5 นิ้ว (2 ยอด) ราคา 600 บาท แบบก า ก าละ 
3-4 ต้น ราคา 250 บาท แบบ 1 ยอด ราคา 330 บาท  
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- คางกบ (Paph. callosum) แบบไม่ใส่กระถาง นับยอด ยอดละ 50 บาท แบบก า ก าละ 3-4 ต้น ราคา 
80-350 บาท ใส่กระถาง กระถางละ 100-1,200 บาท ส่วน Paph. callosum var. potentianum แบบกระถาง 
ราคา 110-230 บาท  

- รองเท้านารีสุขะกุล (Paph. sukhakulii) ก าละ3-4 ต้น ราคา 120-200 บาท แบบกระถาง (เป็นกอใหญ่) 
ราคา 2,500 บาท  

ช่องทางการจัดส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชน รถทัวร์ และรถตู ้
 

2.3 ส ารวจข้อมูลการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในการจ าหน่ายระหว่างประเทศ 

 สถิติการค้าระหว่างประเทศ ปี 2545–2562 กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
ได้รวบรวมสถิติทางการค้าซึ่งยังไม่นับรวม Paph. barbatum และ Paph. callosum ไว้เป็นชนิดเดียวกัน จากการ
ส ารวจข้อมูลมีการส่งออกต้นกล้วยไม้ Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum 
และ Paphiopedilum sukhakulii จ านวน 3,769 ต้น ชนิดที่มีการส่งออกสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ Paph. callosum 
2,086 ต้น, Paph. sukhakulii 1,026 ต้น และ Paph. appletonianum 512 ต้น ตามล าดับ และในปี 2557 มีการ
ส่งออกกล้วยไม้รองเท้านารีหมู่ Barbata 4 ชนิด สูงสุด 1,030 ต้น คิดเป็นร้อยละ 7.089 ของการส่งออกต้นกล้วยไม้
รองเท้านารีทั้งหมด (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ชนิดที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย ระหว่าง 
พ.ศ. 2554-2562 
พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวน
รวมราย
ชนิด (ต้น)      ชนิด 

Paphiopedilum 
appletonianum        23 81 80 137 80 54 10 21 26     512 
Paphiopedilum 
barbatum       26 22 29 4 53 - - 5 6     145 
Paphiopedilum 
callosum        71 92 292 640 395 243 11 204 138  2,086 
Paphiopedilum 
sukhakulii        71 162 160 249 111 82 6 37 148  1,026 
จ านวนรวม 4 
ชนิดรายปี (ต้น)     191     357      561 

   
1,030     639      379       27      267     318    3,769 

จ านวนรวมทกุ
ชนิดรายป ี(ต้น)      8,113 8,775    9,877 14,529 10,440 10,450 8,352      7,031     5,839 83,406 

ที่มา : ฐานข้อมูลการส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช  
 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
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 สถิติการค้าระหว่างประเทศของทั่วโลก ปี 2545–2562 จาก Annual Report ที่ส านักเลขาธิการไซเตสได้
รวบรวมสถิติทางการค้าได้ ก็ยังไม่นับรวม Paph. barbatum และ Paph. callosum ไว้เป็นชนิดเดียวกันเช่นกัน 
จากการส ารวจข้อมูลมีการส่งออกต้นกล้วยไม้ Paph. appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum 
และ Paph. sukhakulii รวมทั้งสิ้นจ านวน 10,946 ต้น โดยชนิดที่มีการส่งออกสูงสุด ได้แก่ Paph. callosum 
จ านวน 4,631 ต้น Paph. barbatum 3,811 ต้น และ Paphiopedilum sukhakulii 1,617 ต้น (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ชนิดที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยทั่วโลก 
ระหว่าง พ.ศ. 2554-2562 

ชนิด จ านวน (ต้น) 
Paphiopedilum appletonianum 887 
Paphiopedilum barbatum 3,811 
Paphiopedilum callosum 4,631 
Paphiopedilum sukhakulii 1,617 
จ านวนรวม 10,946 

ที่มา : https://trade.cites.org/# 

  จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ปี 2545–2562 ของกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของทั่วโลก ปี 2545–2562 ที่ส านักเลขาธิการไซเตสได้รวบรวมไว้ จะเห็นว่า
กล้วยไม้รองเท้านารีชนิด Paph. callosum และ Paph. sukhakulii เป็นชนิดที่ได้รับความนิยม และมีการส่งออก
ปริมาณมากสอดคล้องกัน อาจมีผลกระทบให้มีการน ากล้วยไม้จากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงพักไว้ให้หมดสภาพป่าก่อน 
จึงจ าเป็นต้องเข้มงวดในการท าการค้าของทั้งสองชนิดนี้ 

3. การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เทียม 

3.1 ส ารวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  

 การส ารวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ทั้งที่ขึ้นทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ในจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม พังงา พัทลุง ภูเก็ต และสงขลา 
รวม 30 แห่ง พบมีการเพาะเลี้ยง พบมีการเพาะเลี้ยง คางกบคอแดง (Paphiopedilum appletonianum) คางกบ 
(Paphiopedilum callolsum)  และรองเท้านารีสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii) 19 แห่ง ได้แก่  
 3.1 ในจังหวัดพังงา 1 แห่ง มี คางกบ (Paphiopedilum callolsum) 8 กระถาง จ านวนประมาณ 40 
ต้น ลักษณะต้นโตเจริญพันธุ์แบบแตกกอ ไม่มีจ านวนเพ่ือการค้า  
 3.2 ในจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง มี คางกบ (Paphiopedilum callolsum) 30 กระถาง ลักษณะต้นโตเจริญ
พันธุ์แบบต้นเดี่ยวและแบบแตกกอ ไม่มีจ านวนเพื่อการค้า  

https://trade.cites.org/
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3.3 ในจังหวัดนครปฐม 1 แห่ง มี คางกบ (Paphiopedilum callolsum) 30 กระถาง ลักษณะต้นโต
เจริญพันธุ์แบบต้นเดี่ยวและแบบแตกกอ ไม่มีจ านวนเพื่อการค้า 

3.4 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง มี คางกบ (Paphiopedilum callolsum)  ต้นเดี่ยว และแบบแตกกอ 
จ านวน 60 ต้น และมีจ านวนเพื่อการค้า ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดจากฝัก 

3.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง มีการเพาะเลี้ยง Paph. sukhakulii ทั้งต้นเดี่ยว และแบบแตกกอ จ านวน 
40 ต้น และมีจ านวนเพื่อการค้า ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดจากฝัก 

3.6 ในจังหวัดจันทบุรี ส ารวจกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata ในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และ
ร้านค้าไม้ประดับ 5 แห่ง มีการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii)  คางกบคอแดง  
(Paphiopedilum appletonianum) และคางกบ (Paphiopedilum callosum) และได้สอบถามข้อมูลการปลูก
เลี้ยง และดูแลรักษา 

3.7 ในจังหวัดสงขลา 2 แห่ง มี Paph. callolsum ต้นเดี่ยว และแบบแตกกอ จ านวน 70 ต้น มีจ านวน
เพ่ือการค้า 20 กอ/ต้น และพบมีการเพาะเลี้ยง Paph. sukhakulii 1 แห่ง 10 ต้น ไม่มีจ านวนเพื่อการค้า 

3.8 ในจังหวัดพัทลุง 1 แห่ง มีต้นเดี่ยว และแบบแตกกอ จ านวน 150 ต้น ไม่มีจ านวนเพื่อการค้า และพบ
มีการน า Paph. appletonianum จากจังหวัดตราด มาเพาะเลี้ยงด้วย จ านวน 40 ต้น 

3.9 ในจังหวัดเชียงราย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ข้อมูลการขยายพันธุ์เทียม การเพาะเลี้ยง และดูแลรักษา
กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata รวมทั้งถ่ายภาพของกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paphiopedilum callolsum) 
ที่มีแหล่งที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ เขาใหญ่ ภาคใต้ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย เป็นต้น และศึกษากล้วยไม้รองเท้า
นารีม่วงสงขลาดั้งเดิมจากสหรัฐอเมริกา 

3.10 ในจังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เคยมีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ  (Paphiopedilum 
callolsum) แต่ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงแล้ว เนื่องจากประสบปัญหาไรแดงเข้าท าลาย 

3.11 ในจังหวัดตราด กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย บ้านวังตัก 1 แห่ง 3 ครัวเรือน มีสมาชิกประมาณ 15 
ครัวเรือน ไม่มีผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata แต่พบมีการเพาะเลี้ยงรองเท้านารี  ชนิด Paph. 
philippinense และ Paph. villosum 

3.12 จังหวัดเชียงใหม่ 1 แหล่ง 2 ครัวเรือน ผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์วัดจันทน์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
ไม่พบว่ามีผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata  

3.13 จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ชุมชนบ้านปงใคร้ ในอ าเภอแม่ริม มีการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata ชนิด Paph. collosum ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ านวน 20 ต้น ระยะไม้รุ่น 
สามารถอนุบาลและเพาะเลี้ยงจากออกขวดให้ต้นโตสุขภาพดี บางต้นสามารถออกดอกได้ 

3.14 จังหวัดกระบี่ 4 แห่ง พบมีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีชนิด Paph. callosum 1 แห่ง จ านวน 
10 กระถาง 

3.15 จังหวัดกระบี่ กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พ้ืนถิ่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 1 แห่ง พบมีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
รองเท้านารีชนิด Paph. callosum 13 กระถาง และ Paph. appletonianum 4 กระถาง Paph. sukhakulii 2 กระถาง 

การได้มาซึ่งพ่อ-แม่พันธุ์ของสถานที่เพาะเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ได้มาจาก 2 กรณี ได้แก่ กรณี
ที่ 1 คือ พ่อ-แม่พันธุ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ ก่อนพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ประกาศก าหนดพืชอนุรักษ์ และ
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กรณีท่ี 2 คือ พ่อ-แม่พันธุ์ที่ได้มาจากจ านวนเพ่ือการค้าของสถานที่เพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนแล้วในกรณีแรก ซึ่งมีการ
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียม ด้วยการแบ่งกอ แยกหน่อ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากพ่อ-แม่พันธุ์  

3.2 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ : กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ข้ึน
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

 จากการส ารวจการขยายพันธุ์เทียม สามารถท าได้ทั้งการเพาะเมล็ดจากฝักแบบธรรมชาติและการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแบ่งกอ และการแยกหน่อ ภายใต้โรงเรือนที่ควบคุมไม่ให้มีปริมาณน้ าฝนมากเกินไป เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเน่าได้ จากฐานข้อมูลสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ปี 2554 พบว่า มีผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จ านวน 140 ราย ชนิดที่มีพ่อแม่พันธุ์สูงสุด ได้แก่ Paph. 
callosum 2,837 ต้น และเป็นชนิดที่มีจ านวนเพ่ือการค้าสูงสุดเช่นกัน จ านวน 37,097 ต้น ชนิดที่ได้รับความนิยม
รองลงมา คือ Paph. sukhakulii มีจ านวนพ่อแม่พันธุ์ 1,584 ต้น และมีจ านวนเพื่อการค้า 16,412 ต้น (ตารางท่ี 5) 

  



22 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนพ่อ-แม่พันธุ์ และจ านวนเพื่อการค้าของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ชนิดที่มีถ่ินก าเนิด
ในประเทศไทย ในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จ านวนพ่อ-แม่พันธุ์  

(ต้น) 
จ านวนเพ่ือการค้า  

(ต้น) 
รองเท้านารีคางกบคอแดง  Paphiopedilum appletonianum 1,007 2,130 
รองเท้านารีม่วงสงขลา  Paph. barbatum 545 1,946 
รองเท้านารีคางกบ  Paph. callosum 2,837 37,097 
รองเท้าปีกแมลงปอ/ รองเท้านารสีุขะกุล  Paph. sukhakulii 1,584 16,412 
 รวมท้ังสิ้น 5,973 57,585 

ที่มา : ฐานข้อมูลสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ปี 2554. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช  
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

4. กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
4.1  กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

4.1.1. บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(อนุสัญญาไซเตส) 

มาตรา 2 ของอนุสัญญาได้กล่าวถึงการก าหนดชนิดพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าไว้ในบัญชีอนุสัญญาฯ ดังนี้ 

- ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนอยู่ ในภาวะที่จะสูญพันธุ์  (Threatened with extinction) อัน
เนื่องมาจากการค้า อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 1  

- ส่วนชนิดพันธุ์ที่ถึงแม้จะยังไม่มีความเสี่ยงว่าถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ แต่อาจจะสูญพันธุ์ได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ควบคุมการค้าอย่างรัดกุม เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมต่อ
ความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ (Utilization incompatible with their survival) จะถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 

จากบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส มีอยู่ 3 มาตราที่กล่าวถึงเรื่องการควบคุมการค้าพืชป่าและสัตว์
ป่าที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญาฯ คือ มาตรา 3 กล่าวถึงการควบคุมการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาที่  1 มาตรา 4 
กล่าวถึงการควบคุมการค้าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาที่ 2 และมาตรา 7 เป็นข้อยกเว้น และบทบัญญัติพิเศษอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  มาตรา 3 กล่าวไว้ว่าหนังสืออนุญาตส่งออกส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 จะออกให้
ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานทางด้านวิชาการ (Scientific Authority) ของประเทศผู้ส่งออกแนะน าว่า การส่งออกซึ่งชนิด
พันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศท่ีส่งออกต้อง
พอใจว่า ประเทศผู้น าเข้าได้มีหนังสืออนุญาตให้น าเข้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวแล้ว และหนังสืออนุญาตน าเข้าจะออกได้ก็
ต่อเมื่อการน าเข้ามีวัตถุประสงค์ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว  



23 
 

การด าเนินการศึกษาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า 
คณะกรรมการด้านพืช (Plants Committee) ต้องหารือกับประเทศถิ่นก าเนิดชนิดพันธุ์ (Range States) ในการ
ตรวจสอบข้อมูลทางด้านชีววิทยา การท าการค้าและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- การคัดเลือกและก าหนดชนิดพันธุ์ที่จะท าการศึกษาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการค้า โดยพิจารณาข้อมูลสถิติการค้าชนิดพันธุ์จากรายงานประจ าปี (Annual Report) และ
จัดล าดับการศึกษา ทบทวนจากชนิดพันธุ์ที่มีปริมาณการค้าในระดับที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก่อน ยกเว้ นในกรณีที่มี
ประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน 

- ประเทศถิ่นก าเนิดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับเลือกให้ท าการศึกษา ทบทวนต้องจัดท ารายงาน
ข้อมูล ความเห็นส่งให้ส านักเลขาธิการ เพ่ือส่งต่อให้คณะกรรมการด้านพืชพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการมีความเห็น
ว่า มีการปฏิบัติตามมาตรา 4 วรรค 2 (ก) วรรค 3 หรือ วรรค 6 (ก) อย่างถูกต้อง ชนิดพันธุ์นั้นก็จะถูกลบออกจาก
รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ต้องท าการศึกษาทบทวน และประกาศแจ้งเวียนให้ประเทศภาคีทราบต่อไป 

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

- กรณีท่ีเป็นชนิดพันธุ์ระดับ Urgent Concern ประเทศถ่ินก าเนิดต้องมีการก าหนดมาตรการ
เพ่ือด 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) เป็นต้น (Wijnstekers, 2001) 

- มาตรา 4 ส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ได้กล่าวถึงมาตรการในการออกหนังสือ
อนุญาตส่งออก เช่นเดียวกับมาตรา 3 แต่ส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีฯ 2 ประเทศผู้น าเข้าไม่จ าเป็นต้องออกหนังสือ
อนุญาตน าเข้า แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ (Scientific Authority) ทั้งของประเทศผู้ส่งออกและ
น าเข้า ต้องตรวจสอบและติดตามเรื่องการออกหนังสืออนุญาต และจ านวนชนิดพันธุ์ที่ส่งออก ในกรณีที่เจ้าที่วิชาการ
ลงความเห็นว่าควรจะจ ากัดการส่งออก เพ่ือรักษาประชากรของชนิดพันธุ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่มีความสมดุลและ
ด ารงไว้ซึ่งบทบาทในระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ เพ่ือมิให้สถานภาพของชนิดพันธุ์อยู่ในเกณฑ์ของชนิดพันธุ์
ที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีฯ 1 ดังนั้นเจ้าหน้าที่วิชาการจะต้องแนะน าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  (Management 
Authority) ที่ท าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตก าหนดมาตรการในการจ ากัดการออกหนังสืออนุญาตกับชนิดพันธุ์
ดังกล่าวจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ความเข้มงวดในการควบคุมการค้า ของชนิดพันธุ์พืชหรือสัตว์ในบัญชีแนบ
ท้าย มีความแตกต่างกัน โดยในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ได้ก าหนดว่า การค้าตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ได้จากบัญชีแนบท้ายที่ 1 
จะต้องมีระเบียบการที่รัดกุมและเข้มงวดเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ดังกล่าว และให้อ านาจ
ในการท าการค้าเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น  โดยในมาตรา 7 ได้ก าหนดเฉพาะกรณีที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
เท่านั้น ส่วนการท าการค้าในบัญชีที่ 2 การออกหนังสืออนุญาตส่งออก เป็นการควบคุมเพ่ือมิ ให้ชนิดพืชมีความเสี่ยง
จนใกล้สูญพันธุ์เหมือนชนิดพืชในบัญชี 1 ดังนั้น ประเทศผู้ส่งออกจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาที่เรียกว่า Non-
Detriment Finding เพ่ือให้แน่ใจว่าการท าการค้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ 
(not detrimental to the survival of that species) ในขณะเดียวกันชนิดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องมีจ านวนที่สามารถ
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ด าเนินบทบาทสอดคล้องกับระบบนิเวศที่ชนิดพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วย โดยในการประชุมร่วมของคณะกรรมการพืช
และคณะกรรมการสัตว์แห่งอนุสัญญาไซเตส (AC26/PC20 WG3 Doc1) ได้มีการร่างมติที่ประชุมในเรื่องแนวคิดของ
การจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการออกหนังสืออนุญาต Non-Detriment Finding : NDF ไว้ดังนี้ 

การจัดท า NDF จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานการเข้าถึงข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (science-based 
assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ว่า การส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่ เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ 
โดยจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือดังนี้  

- เอกสารตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องชีววิทยา ประวัติการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ แหล่ง
แพร่กระจายพันธุ์ และแนวโน้มของจ านวนประชากร 

- รายละเอียดแนวโน้มความเสี่ยงของระบบนิเวศ 

- การส ารวจในเรื่องสถานที่เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์แบบไม่ยั่งยืน  แหล่งที่อยู่ที่ได้รับ
การปกป้องไม่ให้ชนิดพันธุ์ดังกล่าวถูกเก็บเก่ียวและท าลาย 

- การหาข้อมูลอื่น ๆ จากชุมชนในท้องถิ่นท่ีมีชนิดพันธุ์ดังกล่าว 

- มาตรา 7 กล่าวถึงตัวอย่างพืชในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือการค้า ให้ถือ
ว่าเป็นตัวอย่างพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ 2  

จากข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องเข้มงวดการท าการค้าส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 
1 ซึ่งการน าเข้าและส่งออก จะถูกควบคุมโดยระบบหนังสืออนุญาตส่งออก ซึ่งจะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงาน
ทางด้านวิชาการของประเทศผู้ส่งออกแนะน าว่า การส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการด ารงอยู่ของ
ชนิดพันธุ์ เมื่อท าการศึกษาจะต้องใช้คู่มือ IUCN Checklist to assist in making non-detrimental finding for 
Appendix II exports และผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Expert Workshop on CITES Non-
Detriment Findings ที่เมืองแคคูน สหรัฐเม็กซิโก เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย นอกจากนี้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจ าเป็นต้องใช้หลักแนวคิดของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ในเรื่องการใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์ของวิถี
ชุมชน The Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable Use of Biodiversity ตามมติที่
ประชุม Resolution Conference 13.2 มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการอยู่รอด
ของชนิดพันธุ์ก่อนการส่งออก 

4.2  กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ถูกควบคุมโดย
กฎหมายภายในหลายฉบับ ดังนี้ 

4.2.1 กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์  

กล้วยไม้ป่าทุกชนิด จัดเป็น ของป่าหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 
2530 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือท า
อันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวงห้ามหรือในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้าที่ และต้องเสีย
ค่าภาคหลวง กับท้ังต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต (มาตรา 29) และผู้ใดน าไม้หรือของ
ป่าเคลื่อนท่ี ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไปด้วย ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 39)  
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และกฎหมายยังบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินกว่าปริมาณที่ก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 29 ทวิ) ส าหรับกล้วยไม้ป่าปริมาณท่ีกฎหมายอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้สอยใน
ครัวเรือนแห่งตน คือ 20 ต้น บทก าหนดโทษของกฎหมายป่าไม้ คือ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา 
29 ทวิ และมาตรา 39 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชป่าไว้ในถิ่นเดิม ( in situ conservation) อีกหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นต้น ข้อก าหนดของ
กฎหมายเหล่านี้ได้คุ้มครองพันธุ์พืชในกรณีของกล้วยไม้ป่า ค่อนข้างเข้มงวด แต่เนื่องจากขนาดพ้ืนที่ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องควบคุม ก ากับดูแล เป็นบริเวณกว้างมาก จึงท าการควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง หน่วยงานที่ก ากับดูแล
เป็นหลัก คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

4.2.2 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายมีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร 
ด้วยการให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย  ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า โดยก าหนดให้มีการขออนุญาต และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีท่ีเก็บ จัดหาของพืชพันธุ์
นั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชไปใช้เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และ
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิมทั้งพืชพ้ืนเมืองและพันธุ์พืชป่าที่ค านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิ
ชุมชน ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน โดย
มีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

4.2.3 กฎหมายว่าด้วยการกักกันพืช และการควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านพืชอนุรักษ์ 

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ถือเป็น สิ่งก ากัด ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ผู้ใดประสงค์จะน าเข้าสินค้า
ประเภทกล้วยไม้พันธุ์แท้ และรวมถึงกล้วยไม้ลูกผสม เช่น ไม้ขวด ต้น ตา กิ่ง หน่อ ไม้ตัดดอก หรือฝัก เป็นต้น 
จะต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ฉบับจริงจากประเทศต้น
ทางก ากับมาด้วย และจะต้องน าพืชมาแจ้งการน าเข้าทุกครั้ง ณ ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักกันพืชหรือนายตรวจพืชท าการกักและตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้า
เหล่านั้นปลอดจากโรคและศัตรูพืชทางด้านกักกันพืช (Quarantine Pest) เสียก่อน จึงจะอนุญาตให้น าเข้าได้ 

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จัดเป็นพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือให้
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามพันธกรณีต่ออนุสัญญาไซเตส ที่ประเทศไทยได้เป็นสมาชิก สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม) มีดังนี้คือ 

เพ่ิมเติมค านิยามค าว่า พืชอนุรักษ์ โดยให้หมายถึงพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และก าหนดความหมายของค าว่า “การ
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ขยายพันธุ์เทียม” หมายความว่า การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตามเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ก าหนด (มาตรา 3) อย่างไรก็ตามกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 ซึ่งมีข้อยกเว้น
ที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ควบคุม ดังนี้ ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว ทีข่นส่งในภาชนะปลอดเชื้อ และเป็นไปตามค านิยามของค าว่า การขยายพันธุ์เทียม  

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา 29 ตรี) 

ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร (มาตรา 29 จัตวา) 

บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 ตรี และมาตรา 29 จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

การส่งออกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ไปยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่ประเทศปลายทางจะ
ก าหนดให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ก ากับสินค้าไปด้วย บางประเทศจะเข้มงวดในการ
น าเข้า ซึ่งบางครั้งจะต้องมีการตรวจรับรองพิเศษโดยระบุข้อความในใบรับรองปลอดศัตรูพืช ผู้ส่งออกจึงควรติดต่อ
สอบถามไปยังประเทศที่ต้องการน าเข้าก่อนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขออนุญาตน าเข้า 
(Import Permit) และการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน พืชอนุรักษ์ หรือซากของพืชอนุรักษ์ ซึ่งในที่นี้รวมถึงพืชในวงศ์
กล้วยไม้ทุกชนิด เพ่ือเป็นการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงต้องมีการก ากับดูแล 
และควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านชนิดพันธุ์พืชอนุรักษ์ ในปัจจุบันผู้ใดจะท าการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน
พืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ทุกชนิดหรือแม้กระทั่งซาก ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือซากที่ตายแล้วที่สามารถจ าแนกออกได้ว่าเป็น
พืชในวงศ์กล้วยไม้ จะต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส (CITES Permit) ก ากับสินค้าทุกครั้ง ถ้าไม่มีถือว่ามีความผิดตาม
กฎหมายฉบับนี้  ในกรณีที่จะส่งออกต้นกล้วยไม้พืชอนุรักษ์ไปยังต่างประเทศ จะต้องขอหนังสืออนุญาตส่งออก 
(CITES Export Permit) จากกรมวิชาการเกษตร ก่อนท าการส่งออก โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

5. ความแตกต่างระหว่างกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากธรรมชาติ และที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 

ส าหรับวิธีการแยกความแตกต่างระหว่างกล้วยไม้สกุลสกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากธรรมชาติ 
และท่ีได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม มีลักษณะที่ต้องพิจารณาได้แก่ ระบบราก ลักษณะล าต้น และใบ  ต้นกล้วยไม้ที่
ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมจะมีรากที่สมบูรณ์ ทอดยาว หรือมีรูปทรงขด วนตามภาชนะปลูก ปลายรากยังคงมีการ
เจริญ ส่วนลักษณะล าต้นมีกาบใบหุ้ม อวบสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการถูกแมลงกัดแทะหรือมีโรคท าลาย และใบต้อง
สมบูรณ์สม่ าเสมอตั้งแต่โคนต้นถึงปลายยอด สีและขนาดใบสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน ใบคู่ล่างสุดมักมีขนาดเล็กกว่า จะ
อยู่ใกล้เคียงหรือติดกับต าแหน่งราก และไม่มีร่องรอยการถูกแมลงกัดแทะหรือมีโรคท าลาย ส่วนกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้จากป่า รากจะไม่สมบูรณ์ รากหัก ขาด หรือถูกตัดสั้นเนื่องจากถูกถอนดึงระหว่าง
การเก็บหรือการตัดแต่งก่อนปลูกเลี้ยง ล าต้น ส่วนล่างอาจมีร่องรอยของกาบใบแห้งติดอยู่ ใบ มีรอยด่าง สีไม่
สดใส ใบเหี่ยว ใบไม่เรียบ มีรอยแหว่งหรือเป็นรูจากร่องรอยโรคและแมลงท าลาย  อาจมีคราบตะไคร่หรือไลเคนเกาะทั่ว
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ทั้งต้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของล าต้น เช่น ใบ กาบใบ และราก และมักพบก้านช่อดอกเก่า ช่อดอกไม่สมบูรณ์ หรือ
ฝักติดมากับต้นด้วย ต้นกล้วยไม้ที่ถูกเก็บออกมาจากแหล่งก าเนิดในธรรมชาตินั้นจะได้รับความบอบช้ าเสียหาย 
เมื่อน ามาปลูกเลี้ยง ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัวนาน และส่วนใหญ่มักจะตายไปอย่างรวดเร็ว   ส่วนกล้วยไม้ที่มาจาก
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ด หรือการแบ่งหน่อใหม่นั้น ผู้ที่ท าการเพาะเลี้ยงจะคัดต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ มาปลูก
เลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย ท าให้อัตราการรอดสูง และปราศจากโรคแมลงติดมา  ดังนั้น การเลือกซื้อกล้วยไม้เพ่ืองานอดิเรก
หรือการค้า ควรละเว้นการซื้อขายกล้วยไม้ป่าหรือมีสภาพที่ได้มาจากป่า  และส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่   ก่อนการ
ออกหนังสืออนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจพิสูจน์ต้นกล้วยไม้ก่อนว่าได้มาจากป่า หรือได้มาจากการขยายพันธุ์
เทียม เนื่องจากกล้วยไม้เป็นของป่าหวงห้าม ไม่สามารถท าการค้าได้ (ตารางที ่6) 

ตารางที่ 6  ความแตกต่างระหว่างกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากธรรมชาติ และที่ได้มาจากการขยายพันธุ์
เทียม 
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ลักษณะ กล้วยไม้ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทยีม กล้วยไม้ที่ได้จากธรรมชาติ 
ระบบราก 

 
ต้นจะมีรากที่สมบูรณ์ ทอดยาว อาจมีรอยขดวนตาม
รูปทรงของภาชนะปลูก ปลายรากมีการเจริญ  
 

 
รากไม่สมบูรณ์ รากหัก ขาด หรือถูกตัดสั้น เนื่องจากถูก
ถอนดึงระหว่างการเก็บ หรือถูกตัดแต่งก่อนปลูกหรือ
จ าหน่าย หากมีการน ามาเพาะเลี้ยงระยะหนึ่ง จะมีรากใหม่
แตกออกมาเหนือรอยตัด หรือรอยหัก 

ล าต้น 

 
ล าต้นมีกาบใบหุ้ม อวบสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการถูกแมลง
กัดแทะหรือมีโรคท าลาย  
  

ล าต้นส่วนล่างมีร่องรอยของกาบใบแห้งติดอยู่ อาจมีคราบ
ตะไคร่หรือไลเคนเกาะทั่วทั้งต้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ล าต้น และมักพบก้านช่อดอกเก่า ช่อดอกไม่สมบูรณ์ หรือ
ฝักติดมากับต้นด้วย อาจมีร่อยรอยของรากแก่ถูกตัดออกไป 
หรือตัดสั้น 

ใบ 

 
ใบสมบูรณ์สม่ าเสมอตั้งแต่โคนต้นถึงปลายยอด สีและ
ขนาดใบสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน ใบคู่ล่างสุดมักสั้น และ
มีขนาดเล็กกว่า จะอยู่ใกล้เคียงหรือติดกับต าแหน่งราก 
และไม่มีร ่องรอยการถ ูกแมลงกัดแทะหรือม ีโรค
ท าลาย 

 
ใบ มีรอยด่าง สีไม่สดใส ใบเหี่ยว ใบไม่เรียบ มีรอยแหว่ง
หรือเป็นรูจากร่องรอยโรคและแมลงท าลาย  อาจมีคราบ
ตะไคร่หรือไลเคนเกาะทั่วทั้งต้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ล าต้น เช่น ใบ กาบใบ และราก และมักพบก้านช่อดอก
เก่า ช่อดอกไม่สมบูรณ์ หรือฝักติดมากับต้นด้วย 



29 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของพืชอนุรักษ์ก่อนการออกหนังสืออนุญาตส่งออก 

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

ตามหลักเกณฑ์หรือภายใต้ค าจ ากัดความของค าว่า “Non-Detriment Finding” หมายถึง ข้อมูล
พ้ืนฐานที่บ่งชี้ได้ด้วยความรู้สึกทั่วไปในประเด็นต่าง ๆ โดยอาศัยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการค้าชนิดพืชภายใต้อนุสัญญาไซเตส ได้แก่ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ข้อมูลสถิติหรือรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นต้น ดังนี้ 

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

- ข้อมูลด้านการถูกคุกคามและแนวโน้มของประชากรในธรรมชาติ 

- ข้อมูลคุณลักษณะทางด้านชีววิทยา แหล่งเฉพาะถิ่น หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความไม่สมดุล
ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ 

- ข้อมูลระดับการเก็บน าออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ  
รวมถึงการลักลอบท าการค้า 

- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และผลส าเร็จหรือโปรแกรมด้านการบริหารจัดการ 

- ข้อมูลผลส าเร็จด้านการขยายพันธุ์เทียม 

จากข้อมูลต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การศึกษาตามแนวทางจากคู่มือของ The IUCN 
Species Survival Commission; Guidance for CITES Scientific Authorities; Checklist to assist in making 
Non-Detriment Findings for Appendix II Exports ได้กราฟการวิเคราะห์จากการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กราฟผลการประเมินผลกระทบทางด้านการค้าที่มีต่อประชากรกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. appletonianum 

 
ภาพที่ 2 กราฟผลการประเมินผลกระทบทางด้านการค้าที่มีต่อประชากรกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. callosum 
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ภาพที่ 3 กราฟผลการประเมินผลกระทบทางด้านการค้าที่มีต่อประชากรกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. sukhakulii 

จากภาพที่ 1 2 และ 3 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรกล้วยไม้สกุลรองเท้า
นารี หมู่ Barbata โดยมีระดับคะแนนของผลกระทบ 5 ระดับ เมื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ 
และ 26 หัวข้อย่อย ลงในตารางที่แสดงในภาคผนวก  

 การประเมินผลความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของพืชอนุรักษ์ก่อนการออกหนังสืออนุญาตส่งออกของ
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

  การศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้า (NDF) ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
(ภาคผนวก) พบว่า กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata มีรูปแบบทางชีววิทยา คือ เป็นพืชหลายปี มีศักยภาพใน
การขยายพันธุ์เจริญเติบโตช้าหากเพาะจากเมล็ดหรือสปอร์ ประสิทธิภาพการแพร่กระจายพันธุ์ของประชากรใน
ธรรมชาติพบว่า มีการแพร่กระจายพันธุ์ของ Paph. appletonianum ไม่ทราบแน่ชัด ส่วน Paph. callosum อยู่
ในระดับไม่ดี มีการกระจายพันธุ์แคบและแยกขาดจากกัน และ Paph. sukhakulii อยู่ในระดับไม่ดี มีการกระจาย
พันธุ์แบบจ ากัด 
  แหล่งอาศัยตามธรรมชาติของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata พบว่า ขึ้นอาศัยอยู่ในสภาพ
พ้ืนที่ทีเ่ป็นป่าอุดมสมบูรณ์ การอนุรักษ์แหล่งอาศัย และมาตรการในการป้องกันการใช้ประโยชน์ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน 
   สถานภาพของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata พบว่ามีการกระจายพันธุ์แบบจ ากัด พบเห็น
ได้ยากมาก บางชนิดกระจายพันธุ์แบบจ ากัดเป็นวงแคบในพ้ืนที่บางบริเวณของจังหวัดเท่านั้น ส่วนใหญ่พบกระจาย
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พันธุ์ในเขตพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์ และประชากรในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากการ
คุกคามถิ่นอาศัยอย่างมากเป็นบริเวณกว้างขวาง และการเก็บหาเพื่อจ าหน่าย 
   การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากประชากรในธรรมชาติ  พบว่า ไม่มีข้อมูลที่แน่
ชัดทุกด้าน ถึงแม้จะมีกฎหมายการอนุรักษ์พ้ืนที่อาศัยของอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าต้นน้ า และบางบริเวณมีการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีแผนการบริหารจัดการที่ดีพอ ไม่มีความชัดเจนของเป้าหมายใน
การบริหารจัดการ และไม่มีการก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อ
สถานภาพของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
   การตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์จากประชากรในธรรมชาติ พบว่า มีการใช้ประโยชน์ของ
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata สูงมากในระดับที่เป็นอันตรายทุกชนิด และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณประชากรที่เหลือในธรรมชาติ ปัจจุบันประเทศไทยมีการติดตามการใช้ประโยชน์ด้วยการตรวจสอบข้อมูล
การส่งออกเท่านั้น 
   การควบคุมและป้องกันการเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากประชากรในธรรมชาติ พบว่า มีระบบ
การควบคุมการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่หวงห้าม แต่ไม่มีการควบคุมการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังไม่มีการ
จัดสรรพื้นที่ส าหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ไม่มีการควบคุมผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์ มีการ
ส่งเสริมให้อนุรักษ์ชนิดพันธุ์น้อย ท าให้อาจมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
   การศึกษาครั้งนี้ พบว่า สอดคล้องกับที่ Santisuk et al., 2006 ได้ประเมินสถานภาพความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีที่อยู่ ในหมู่  Barbata โดยทั้ง 4 ชนิด ได้แก่  Paphiopedilum 
appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii ถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  
EN (Endangered) นั้น หากไม่มีเป้าหมายหรือแผนด าเนินการด้านอนุรักษ์ที่ดีพอ อาจท าให้ทุกชนิดดังกล่าว ตกอยู่
ในสถานภาพสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติได้ในที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยังขาดข้อมูลด้านวิชาการที่จะน ามา
ประกอบการประเมินเพ่ือให้ทราบผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าที่แท้จริง เช่น ความสามารถในการสืบพันธุ์ และ
อยู่รอดในสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนการประเมินสถานภาพให้ถูกต้อง ช่วยให้วางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) ส าหรับจัดท ามาตรการในการตัดสินใจและออกหนังสือ
อนุญาตไซเตส พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการค้า การก ากับดูแล และการขึ้น
ทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยง  ตามหลักเกณฑ์ของ IUCN, 2002 (Guidance for CITES Scientific Authorities; 
Checklist to assist in making non-detrimental finding for Appendix II exports) โดยท าการส ารวจประชากร
ในแหล่งธรรมชาติโดยวิธีสุ่ม ข้อมูลการค้าภายในประเทศ ข้อมูลการส่งออก การขยายพันธุ์เทียม และกฎหมายต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  
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1. กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata โดย เต็ม (2557) และ Pedersen, et al. (2011)  รายงานพบใน
ประเทศไทย 3 ชนิด 3 พันธุ์ ได้แก่ คางกบคอแดง Paph. appletonianum เอ้ืองคางกบ Paph. callosum 3 พันธุ์ 
ได้ แก่  Paph.  callosum var. callosum, Paph. callosum var. potentianum และ Paph. callosum var. 
sublave และรองเท้านารีสุขะกูล Paph. sukhakulii และในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาการค้าทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Paph. 
appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii เนื่องจากการท าการค้าบางครั้งยัง
นิยมแยก Paph. barbatum และ Paph. callosum ออกจากกัน 

2. การส ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 3 ชนิด ในธรรมชาติ ในเขตจังหวัด
กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เลย พังงา พัทลุง และอุบลราชธานี พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 
เพียง 2 ชนิด ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ได้แก่ Paph. callosum, Paph. sukhakulii โดยพบ Paph. callosum 
ในจังหวัดพังงา และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดพัทลุงยังไม่พบในธรรมชาติ แต่พบมีการน า Paph. callosum จาก
ธรรมชาติมาเพาะเลี้ยง และพบกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. sukhalulii ในจังหวัดเลย ซึ่งทั้งสองชนิดที่พบ มักขึ้นอยู่
ตามซอกหินร่องน้ า ใกล้แนวทางเดินน้ า และน้ าตก หรือริมทางน้ าที่มีความชื้น พ้ืนที่ร่ม แสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่าน
พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา  

3. การส ารวจการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ภายในประเทศ มีทั้งการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้า
นารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมและขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้ากับกรม
วิชาการเกษตร และมีการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ถูกลักลอบเก็บทั้งต้นหรือกอจากป่าจ าหน่ายตาม
ตลาดการค้าชายแดน ตลาดนัดต่าง ๆ หรือส่งขายให้ร้านค้ากล้วยไม้ เพ่ือปลูกในกระถาง และมีการประกาศขาย
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata แบบเป็นต้นเดี่ยว เป็นก า และเป็นกอ ทางอินเตอร์เน็ต อย่างต่อเนื่อง พบ
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  หมู่  Barbata ที่ถูกลักลอบเก็บทั้ งต้นหรือกอจากป่าจ าหน่ายทั้ ง  4 ชนิด ได้แก่  
Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii จ าหน่าย ก าละ 
3–4 ต้น ราคาตั้งแต่ 40-350 บาท แบบต้นเดี่ยวยอดละ 330 บาท และแบบปลูกในกระถาง มีราคา 90–2,500 บาท 

4. สถิติการค้าระหว่างประเทศปี 2545–2562 มีการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จ านวน 
3,769 ต้น ชนิดที่มีการส่งออกสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ Paph. callosum 2,086 ต้น, Paph. sukhakulii 1,026 ต้น 
และ Paph. appletonianum 512 ต้น ตามล าดับ 

5. การจัดสถานภาพพืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย
นั้น Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii ถูกจัดอยู่ ใน
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ EN (Endangered)  (Santisuk et al., 2006) สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งพบกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ได้เฉพาะบางแห่ง พบในปริมาณน้อย และต้องอาศัยผู้น าทางที่เคยพบมาก่อน 

6. กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ได้รับความนิยมเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตกล้วยไม้ลูกผสม 
และประเทศไทยมีศักยภาพในการขยายพันธุ์เทียม จึงมีการค้าระหว่างประเทศจ านวนมาก การขยายพันธุ์เทียม ท าได้
ทั้งการเพาะเมล็ดจากฝัก การแบ่งกอ และการแยกหน่อ และข้อมูลสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ปี 2554 มีผู้ขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จ านวน 140 ราย ชนิดที่มีพ่อแม่พันธุ์สูงสุด ได้แก่ 
Paph. callosum 2,837 ต้น และเป็นชนิดที่มีจ านวนเพื่อการค้าสูงสุดเช่นกัน จ านวน 37,097 ต้น  
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7. การอนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ในปัจจุบันอนุญาตให้ส่งออก
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ทั้ง 3 ชนิด เฉพาะที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม ดังนั้น การก าหนดมาตรการ
ในการส่งออกจึงควรอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะต้นที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเท่านั้น และชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในเขต
จ ากัด ได้แก่ Paph. sukhakulii  อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะต้นที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดเท่านั้น เพ่ือป้องกันการน า
ของป่าเข้ามาพักในสถานที่เพาะเลี้ยง และตัดแต่งก่อนปลูกเลี้ยงจนหมดสภาพป่าก่อนการขออนุญาตส่งออก  

8. ต้องระมัดระวังทุกชนิดเป็นพิเศษก่อนการอนุญาตส่งออก ได้แก่ Paph. sukhakulii เนื่องจากเป็น
กล้วยไม้ที่มีถิ่นอาศัยกระจายพันธุ์ในบริเวณจ ากัด ควรเฝ้าระวังไม่ให้ส่งออกปริมาณมาก และนอกจากนี้ส าหรับ Paph. 
callosum และ Paph. appletonianum เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมเพาะเลี ้ยงเป็นพ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์ของกล้วยไม้
ลูกผสม จึงถูกลักลอบน าออกมาจากแหล่งธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง Paph. callosum มีสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศสูงสุด และของป่ามีราคาถูก ท าให้มีโอกาสที่ผู้เพาะเลี้ยงจะน าต้นจากป่ามาปะปน 

9. ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณแหล่งอาศัยเดิม หรือบริเวณใกล้เคียง ได้เก็บกล้วยไม้ออกจากแหล่ง
ธรรมชาติไปจ าหน่ายเพ่ือการยังชีพ หรือการเก็บตามความต้องการของผู้ค้าและผู้ซื้อที่ต้องการปลูกเลี้ยง วิจัย หรือ
สะสม เพราะราคาของกล้วยไม้ป่าที่น าไปขายนั้นมีราคาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยไม้ที่มาจากการขยายพันธุ์เทียม 
โดยผู้เก็บมักเก็บต้นที่มีขนาดใหญ่ หรือเก็บทั้งกอ และมีการเก็บหาปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อต้นก าลังออกดอก หรือก าลัง
แทงช่อดอก ท าให้ต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมถูกลดจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว   

10. ควรมีการรณรงค์ไม่ให้มีการเก็บของป่า การรณรงค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคืนกล้วยไม้ที่มี
ถิ่นอาศัยจ ากัดสู่แหล่งธรรมชาติ และการติดตามประเมินผลการอยู่รอดในธรรมชาติต่อไป และควรมีการศึกษา
ความสามารถในการสืบพันธุ์ การอยู่รอดในสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตอีกด้วย 

11. ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือควบคุมการค้าและการอนุรักษ์กล้วยไม้จาก
ธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์จ านวนหลายฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่ควบคุม 
ก ากับ ดูแล การค้ากล้วยไม้ป่าที่ผิดกฎหมายเท่านั้น การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าที่แท้จริง รวมถึงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 
หมู่ Barbata จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในการสร้างจิตส านึกให้ร่วมกันอนุรักษ์กล้ วยไม้ป่าของ
ประเทศไทย ให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลัง  

12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ควรหามาตรการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า การรณรงค์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมิให้มีการน ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ 
Barbata ออกจากแหล่งธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงประชากรที่เหลืออยู่  การส่งเสริมการขยายพันธุ์เทียม เพ่ือคืนสู่
แหล่งธรรมชาติ และการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata อย่างยั่งยืนต่อไป  

13. การศึกษาครั้งนี้พบว่า ยังขาดข้อมูลด้านวิชาการที่จะน ามาประกอบการประเมินเพ่ือให้ทราบ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการค้าที่แท้จริง เช่น ความสามารถในการสืบพันธุ์ และอยู่รอดในสภาพภูมิอากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินสถานภาพให้ถูกต้อง ช่วยให้วางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การแพร่กระจายพันธุ์ แนวโน้มของชนิดพันธุ์ที่
มีอยู่ในธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์ ความส าคัญของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศวิทยา สถานภาพ
ทางการค้า และแนวทางในการบริหารจัดการ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata เพ่ือประกอบในการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ก่อนการออกหนังสืออนุญาตส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ Barbata) อย่างถูกต้อง  

2. สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อต่างประเทศและภาคีสมาชิกอนุสัญญาไซเตส จากการส่งเสริมการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี และการส่งออก 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ประเภทกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ 

Barbata เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนชมรม และสมาคมกล้วยไม้ในภาคต่าง ๆ ที่

อนุเคราะห์ผู้น าทางในการศึกษาเส้นทางตามธรรมชาติ และให้ความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี หมู่ 

Barbata จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและน าไปใช้ในการตัดสินใจก่อนการส่งออกต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

ภาพที่ 1 กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) 

 

 

ภาพที่ 2 กล้วยไม้รองเท้านารี Paphiopedilum sukhakulii ที่พบในแหล่งธรรมชาติ ณ จังหวัดเลย 

 

• Paphiopedilum  
appletonianum 

• Paph. barbatum,  • Paph. sukhakulii 

Paphiopedilum appletonianum Paphiopedilum callosum 

Paphiopedilum Paph. barbatum Paphiopedilum sukhakulii 
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ภาพที่ 3 กล้วยไม้รองเท้านารี Paphiopedilum callosum ที่พบในแหล่งธรรมชาติ ณ จังหวัดพังงา 

 

ภาพที่ 4 การส ารวจกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ในแหล่งธรรมชาติ   
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ภาพที่ 5 การศึกษาข้อมูลจากสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

 

ภาพที่ 6 การศึกษาข้อมูลการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ภายในประเทศ  
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ตารางท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูล รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของพืชป่าแต่ละชนิด (Biological Characteristics) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
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 ศักยภาพในการขยายพันธุ์
ของพืช  
(Regeneration Potential) 

เจริญเติบโตเร็ว (Fast Vegetatively) 1    
เจริญเติบโตช้า (Slow Vegetatively) 2    
เจริญเติบโตเร็วหากเพาะจากเมล็ด (Fast from 
Seeds) 

3    

เจริญเติบโตช้า/ไม่ปกติหากเพาะจากเมล็ด/สปอร์ 
(Slow or Irregular from Seeds or Spores) 

4    

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 แหล่งอาศัยของพืชตาม
ธรรมชาติ (Habitat) 

ป่าโปร่งที่ถูกรบกวน (Disturbed Open) 1    
ป่าโปร่งที่ไม่ถูกรบกวน (Undisturbed Open) 2    
ป่าที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ (Pioneer) 3    
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก (Disturbed Forest) 4    
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ (Climax) 5    

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2 . 5  ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย พั น ธุ์
ภายในประเทศ  
(National Distribution) 

การกระจายพันธุ์กว้าง เช่ือมตอ่กัน 
(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 ปริมาณประชากรที่แพร่กระจาย
พันธุ์ภายในประเทศ  
(National Abundance) 

อุดมสมบูรณ์มาก (Very Abundant) 1    
พบได้บ่อย (Common) 2    
พบได้ไม่บ่อย (Uncommon) 3    
หายาก (Rare) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    
เพิ่มมากขึ้น (Increasing) 1    
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2.7 แนวโน้มของปริมาณประชากรใน
ระดับประเทศ  
(National Population Trend) 

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

4    

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 
 
 

5    

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) (ต่อ)  ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.8 ลักษณะของข้อมูล  
(Quality Information) 

ข้อมูลเชิงปริมาณในปัจจุบัน (Quantitative 
Data, Recent) 

1    

ข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น (Good Local 
Knowledge) 

2    

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ผ่านมา (Quantitative Data, 
Outdated) 

3    

ประวัติความเป็นมา (Anecdotal Information) 4    
ไม่มี (None) 5    

2.9 การคุกคามที่ส าคัญ  
(Major Threat) 

ไม่มี (None) 1    
มีในระดับจ ากัด/สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ 
(Limited/Reversible) 

2    

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

4    

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    
การบริหารจัดการการเกบ็เกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) ระดับ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

Paph. 
appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.10 ปริมาณการลักลอบท าการค้า
หรือท 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) 

มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างตอ่เนื่อง 
(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    
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2.12 การวางแผนการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานที่ผ่านมา  
(Management Plan or 
Equivalent) 

มีแผนความร่วมมือในระดับทอ้งถิ่นและ
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    

การบริหารจัดการการเกบ็เกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) (ต่อ) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.13 จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บ
เกี่ยวภายใต้การบริหารจัดการ  
( Aim of Harvest Regime in 
Management Planning) 

เพื่อประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ (Generate 
Conservation Benefit) 

1    

เพื่อการจัดการ/ควบคุมประชากร (Population 
Management/Control) 

2    

ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่งคุ้มค่า (Maximize 
Economic Yield) 

3    

แล้วแต่สถานการณ์ (Opportunistic, Unselective 
Harvest or None) 

4    

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    
2.14 การก าหนดปริมาณการเก็บ
เกี่ยว (Quotas) 

ก าหนดปริมาณการเก็บเกีย่วระดับประเทศ 
(Ongoing National Quota: Based on 
Biologically Derived Local Quotas) 

1    

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

2    

ไม่มีการพิจารณาก าหนดปริมาณการเกบ็เกี่ยว 
(Untried Quota: Recent and Base on 
Biologically Derived Local Quotas) 

3    

ไม่มี/ก าหนดปริมาณการเกบ็เกี่ยวด้วยกลไก
การตลาด (Market-Driven Quota(s), 
Arbitrary Quota(s), or no Quotas 

4    

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    
ระบบควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Control of Harvest) ระดับ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

Paph. 
appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.15 การเก็บเกี่ยวในพื้นที่หวงห้าม 
(Harvesting in Protected Area) 

สูง (High) 1    
ปานกลาง (Medium) 2    
ต่ า (Low) 3    
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ไม่มี (None) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

2.16 การเก็บเกี่ ยวในพื้นที่ที่ ส่ วน
บุคคลครอบครอง  
( 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 การเปิดให้มีสัมปทานในการ
เก็บเกี่ยวพืชป่า 
(Harvesting in Areas with Open 
Access) 

ไม่มี (None) 1    
ต่ า (Low) 2    
ปานกลาง (Medium) 3    
สูง (High) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

2.18 ความมั่นใจในการบริหารจัดการ
การเก็บเกี่ยวพืชป่า 
(Confidence in Harvest 
Management) 

มีความมั่นใจสูง (High Confidence) 1    
มีความมั่นใจปานกลาง (Medium Confidence) 2    
มีความมั่นใจต่ า (Low Confidence) 3    
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 
 
 
 
 

5    

การติดตามตรวจสอบการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Monitoring of Harvest) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
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 คว ามมั่ น ใ จ วิ ธี ก า รติ ดตาม
ตรวจสอบ  
(Confidence in Harvest 
Monitoring) 

มีความมั่นใจสูง (High Confidence) 1    
มีความมั่นใจปานกลาง (Medium Confidence) 2    
มีความมั่นใจต่ า (Low Confidence) 3    
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการใช้ผลประโยชน์จากพืชป่า (Incentives and Benefits from 
Harvesting) 

ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.21 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์
กับการถูกคุกคามโดยวิธีอื่นๆ  
(Utilization Compared to Other 
Threats) 

การใช้ประโยชน ์(Beneficial) 1    
เท่าๆ กัน (Neutral) 2    
เป็นอันตราย (Harmful) 3    
เป็นผลเสียอย่างสูง (Highly Negative) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    
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2.22 ปัจจัยที่เอื้อให้มกีารอนุรักษ์พืช
ป่า  
(Incentives for Species 
Conservation) 

สูง (High) 1    
ปานกลาง (Medium) 2    
ต่ า (Low) 3    
ไม่มี (None) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

2.23 ปัจจัยที่ เอื้อให้มีการอนุรักษ์
แหล่งอาศัยของพืชป่า  
(Incentives for Habitat 
Conservation) 

สูง (High) 1    
ปานกลาง (Medium) 2    
ต่ า (Low) 3    
ไม่มี (None) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

การป้องกันการเก็บเกีย่ว/ใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Protection from Harvest) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

appletonianum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

callosum 

คะแนนที่ได้ 
Paph. 

sukhakulii 
2.24 การจ ากัดพื้นที่บางส่วนเพื่อการ
อนุรักษ์  
(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 ประสิทธิ ผลจากมาตรก า ร
ป้องกัน 
(Effectiveness of Strict 
Protection Measures) 

มีความมั่นใจสูง (High Confidence) 1    
มีความมั่นใจปานกลาง (Medium Confidence) 2    
มีความมั่นใจต่ า (Low Confidence) 3    
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

2.26 การควบคุมผลกระทบจากการ
เก็บเกี่ยวพืชป่า 
(Regulation of Harvest Effort) 

มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง (Very Effective) 1    
มีประสิทธิภาพ (Effective) 2    
ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective) 3    
ไม่มีการควบคุม (None) 4    
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5    

สรุปข้อมูล รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata 

ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของพืชป่าแต่ละชนิด (Biological Characteristics) 

2.1 รูปแบบชีววิทยาของพืช (Life Form) : พืชหลายปี/ไม้ล้มลุก (Perennials/Herbs) 

 2.2 ศักยภาพในการขยายพันธุ์ของพืช (Regeneration Potential) : เจริญเติบโตช้า/ไม่ปกติหากเพาะจาก
เมล็ด/สปอร ์(Slow or Irregular from Seeds or Spores) 

2.3 ประสิทธิภาพการกระจายพันธุ์ (Dispersal Efficiency) : ไม่ด ี(Poor)/ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 

2.4 แหล่งอาศัยของพืชตามธรรมชาติ (Habitat) : ป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ (Climax) 

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) 

2.5 การแพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National Distribution) : การกระจายพันธุ์แคบและแยกขาด
จากกัน (Restricted and Fragmented)/การกระจายพันธุ์แบบจ ากัด (Localized)/ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 
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2.6 ปริมาณประชากรที่แพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ (National Abundance) : หายาก (Rare) 

2.7 แนวโน้มของปริมาณประชากรในระดับประเทศ (National Population Trend) : มีแนวโน้มที่จะ
ลดลงเรื่อยๆ (Reduced and still decreasing) 

2.8 ลักษณะของข้อมูล (Quality Information) : ข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น (Good Local Knowledge)/
ประวัติความเป็นมา (Anecdotal Information) 

2.9 การคุกคามท่ีส าคัญ (Major Threat) : รุนแรง/ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ (Severe/Irreversible) 

การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) 

 2.10 ปริมาณการลักลอบท าการค้าหรือท าการค้าโดยตรง (Illegal Trade or Trade) : สูงมาก (Large) 
 2.11 ประวัติการบริหารจัดการ (Management History) : มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
(Managed Harvest: Ongoing with Adaptive Framework) 
 2.12 การวางแผนการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่ผ่านมา (Management Plan or Equivalent) : 
ไม่มีแผนการบริหารจัดการ (No Approved Plan: Informal Unplanned Management) 
 2.13 จุดมุ่ งหมายของระบบการเก็บเกี่ยวภายใต้การบริหารจัดการ (Aim of Harvest Regime in 
Management Planning) : เพ่ือประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ (Generate Conservation Benefit) 
 2.14 การก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยว (Quotas) : ไม่มีการพิจารณาก าหนดปริมาณการเก็บเก่ียว (Untried 
Quota: Recent and Base on Biologically Derived Local Quotas) 
ระบบควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Control of Harvest) 
 2.15 การเก็บเกี่ยวในพื้นที่หวงห้าม (Harvesting in Protected Area) : สูง (High) 
 2.16 การเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ที่ส่วนบุคคลครอบครอง (Harvesting in Areas with Strong Resource 
Tenure or Ownership) : สูง (High) 
 2.17 การเปิดให้มีสัมปทานในการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvesting in Areas with Open Access) : ไม่มี (None) 
 2.18 ความมั่นใจในการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Confidence in Harvest Management) : มี
ความมั่นใจต่ า (Low Confidence) 

การติดตามตรวจสอบการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Monitoring of Harvest) 

2.19 วิธีการติดตามตรวจสอบ (Methods Used to Monitor the Harvest) : ตรวจสอบติดตามการ
ส่งออกระดับประเทศ (National Monitoring of Exports) 

 2.20 ความมั่นใจวิธีการติดตามตรวจสอบ (Confidence in Harvest Monitoring) : มีความมั่นใจปาน
กลาง (Medium Confidence) 
ปัจจัยท่ีเอื้อให้มีการใช้ผลประโยชน์จากพืชป่า (Incentives and Benefits from Harvesting) 

2.21 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์กับการถูกคุกคามโดยวิธี อ่ืนๆ (Utilization Compared to Other 
Threats) : เป็นผลเสียอย่างสูง (Highly Negative) 
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2.22 ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์พืชป่า (Incentives for Species Conservation) : ต่ า (Low) 

2.23 ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์แหล่งอาศัยของพืชป่า (Incentives for Habitat Conservation) : ต่ า (Low) 

การป้องกันการเก็บเกี่ยว/ใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Protection from Harvest) 

2.24 การจ ากัดพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือการอนุรักษ์ (Proportion Strictly Protected) : ประมาณ 5–15% (5–15%) 

2.25 ประสิทธิผลจากมาตรการป้องกัน (Effectiveness of Strict Protection Measures) : มีความมั่นใจ
ต่ า (Low Confidence) 

2.26 การควบคุมผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Regulation of Harvest Effort) : ไม่ทราบแน่ชัด 
(Uncertain) 

 


