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5. บทคัดย่อ 
การศึกษาวิธีการและขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ในช่องทางต่างๆ             

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการก ากับดูแลการค้ากล้วยไม้          
ในช่องทางต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการน าเข้าน าออก  
ซึ่งกล้วยไม้ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางบกโดยรถไฟและรถยนต์ ทางเรือ ทางอากาศหรือทางเครื่องบิน และ
ด าเนินการส ารวจการค้ากล้วยไม้บริเวณตลาดการค้าชายแดน และตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ        
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการน าสินค้าหรือกล้วยไม้เข้าหรือออกไปต่างประเทศหากน าผ่านช่องทางที่เป็น
จุดผ่านแดนถาวร ไม่วาจะเป็นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ โอกาสที่จะมีการลักลอบน าเข้าส่งออกกล้วยไม้     
มีน้อยมาก เนื่องจาก ณ จุดผ่านแดนถาวรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกครบถ้วนทุกหน่วยงาน         
มีขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน กรณีลักลอบที่พบส่วนใหญ่เป็นการตั้งใจส าแดงเท็จของผู้ประกอบการผู้น าเข้า
ส่งออก พบในการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ส าหรับช่องทางที่เป็นจุด
ผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน และช่องทางตามธรรมชาติ พบมีการลักลอบน ากล้วยไม้ป่าเข้ามาในประเทศจ านวน
มากและมีการส่งต่อไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ โดยเฉพาะช่องทางตามธรรมชาติ เนื่องจาก        
มีข้อจ ากัดหลายอย่าง ได้แก่ อัตราก าลัง ความรู้และความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลักษณะภูมิประเทศ 



นโยบายการค้าในพ้ืนที่ และปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม 
ก ากับ ดูแลการค้าพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ ควรมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการน า
สินค้าผ่านแดนเพ่ือให้การก ากับดูแลการน ากล้วยไม้ผ่านแดนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย มีการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุด
ผ่านแดนต่างๆ ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย บทก าหนดโทษ รวมถึงขั้นตอน
วิธีการขออนุญาตน ากล้วยไม้ผ่านแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และควรมีการ
ให้ความรู้กับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ การรถไฟไทย บริษัทเดินรถโดยสาร และ
บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้และด าเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพ่ือมิให้เป็น
เครื่องมือของผู้ที่ลักลอบค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย 
   

6. ค าน า 
 

 ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของกล้วยไม้
แหล่งใหญ่ของโลก พืชในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ทั่วโลกมีประมาณ 28,000 ชนิด ประเทศไทยเป็นแหล่ง
แพร่กระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ประมาณ 1,500 ชนิด ซึ่งกล้วยไม้หลายชนิดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์เนื่องจาก
จากการค้าระหว่างประเทศ จึงอยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออนุสัญญาไซเตส และเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์ พ .ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งจัดอยู่ในบัญชีที่ 1 และ 2 จากข้อมูลสถิติการค้าจากเวบไซด์ CITES มีกล้วยไม้จ านวน 9,577 ชนิดที่มี
สถิติการค้าระหว่างประเทศในจ านวนนี้มี 1,878 ชนิด ที่มีการค้าจ านวนมากรวมแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ของทุกชนิดที่
มีการค้า ส าหรับประเทศไทยมีการค้ากล้วยไม้จ านวน 800 ชนิด (https://trade.cites.org/) พืชในวงศ์กล้วยไม้
เป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอกไม้ประดับและนักสะสมพืชแปลกหายาก เนื่องจากกล้วยไม้มีลักษณะล าต้นและดอกที่
สวยงามมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิด บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดโตช้า จึงท าให้มีการน าต้นกล้วยไม้ออกมา
จากป่าเพ่ือท าการค้าโดยตรงหรือใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ ทั้งที่เป็นการค้าภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ผู้ที่จะน าเข้าส่งออกกล้วยไม้
ระหว่างประเทศต้องได้รับหนังสืออนุญาต (CITES Permit) จากอธิดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับ
ช่องทางในการท าการค้ากล้วยไม้ระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ทางเรือ ทางรถ และทางอากาศ การท า
การค้าในช่องทางดังกล่าวมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
 จากการศึกษาการค้ากล้วยไม้ป่าตามแนวชายแดน ของกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช เพ่ือตรวจสอบ 
ติดตามและควบคุม ไม่ให้มีผลกระทบเสียหายต่อประชากรของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 ผลการสุ่มส ารวจการค้ากล้วยไม้ป่าตามตลาดการค้าพืชป่าตามแนวชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร 
จุดผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่อนปรนในเขตภาคเหนือ 7 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคตะวันออก 
4 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง พบที่มีการค้ากล้วยไม้ป่าจ านวนมากและจากข้อมูลผลการ
ด าเนินคดีการจับกุมการค้ากล้วยไม้ป่าตามแนวชายแดนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ด่านตรวจพืช ด่านศุลกากร 

https://trade.cites.org/


และด่านป่าไม้ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นชนิดพันธุ์พืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ ที่เป็นการน าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
กล้วยไม้ที่พบสามารถจ าแนกได้ประมาณ 49 สกุล  141 ชนิด บางแห่งที่ท าการศึกษาส ารวจพบมากถึง 80 ชนิด 
(ดวงเดือน, 2552) นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืช
อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พบว่าถึงแม้จะมีระบบหนังสืออนุญาตในการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศ แต่ยังพบปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการค้าภายในประเทศซึ่ง
ประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน โดยเฉพาะชนิดพืชอนุรักษ์ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศและไม่มีกฎหมายภายใน
การควบคุมการค้าต้นที่มาจากป่าซึ่งจะส่งผลให้ชนิดพันธุ์เหล่านี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติได้ (ดวงเดือน, 2556) 
 การท าการค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมายนอกจากส่งผลกระทบต่อสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของ
กล้วยไม้ในธรรมชาติยังส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของประเทศในด้านประสิทธิภาพการก ากับดูแลการค้าพืชอนุรักษ์
หรือพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ดังนั้นเพ่ือให้การก ากับดูแล การน าเข้าส่งออกพืชในวงศ์กล้วยไม้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าของพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ใน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนดมาตรการการก ากับดูแลการค้ากล้วยไม้ในช่องทางต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ       
    - อุปกรณ์  : - พืชวงศ์กล้วยไม้ และเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้า 
   
    - วิธีการ :  

1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ: ศึกษา รวบรวมข้อมูลวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้าใน 
   ช่องทางต่างๆ จากแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารวิชาการ วารสาร ผลงานวิจัย รวมทั้งเวบไซต์ 
   ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
2. ก าหนดจุดที่จะท าการศึกษา ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร ชั่วคราว จุดผ่อนปรน ท่าอากาศยาน 
   นานาชาติ ไปรษณีย์ ท่าเรือ เป็นต้น 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ: เก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ตลาดการค้า 
    ภายในประเทศ ตลาดการค้าชายแดน จุดต่างๆ สนามบิน ท่าเรือ ฯ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
5. สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา     
 

   - เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 
- กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

   - ตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศและตลาดการค้าชายแดน และจุดผ่อน 

- สนามบินนานาชาติ ที่ท าการไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ท่าเรือ  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  



8.1 ผลการส ารวจข้อมูลการตรวจปล่อยกล้วยไม้ 
 ประเทศไทยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายช่องทาง ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่ง
ทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบกและทางเรือจะเป็นการขนส่งสินค้า
ผ่านพรมแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีจ านวน 31 จังหวัด 94 ช่องทาง โดยจุดผ่านแดนมี 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.จุดผ่านแดนถาวร เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดขึ้นเพ่ือการค้าสัญจรไปมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นด่านชายแดนที่มีความพร้อมมากที่สุดในการรองรับการค้าชายแดน เนื่องจากมีอาคารสถานที่ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าส่งออกมาอ านวยความสะดวก 
 2.จุดผ่านแดนชั่วคราว เป็นจุดผ่านแดนที่มีผู้ร้องขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีให้เปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 3.จุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นจุดที่เปิดขึ้นเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดย
อนุญาตให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้นที่เดินทางสัญจรไปมาและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า คือจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ชายแดนไทย-กัมพูชา  
 4.จุดผ่อนปรน เป็นจุดที่เปิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น และอนุญาตให้ประชาชนประเทศ
เพ่ือนบ้านสัญจรเข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างกัน โดยก าหนดระเบียบการสัญจร ประเภท
ของสินค้า มูลค่าสินค้า ระยะเปิดปิด มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 5.ช่องทางตามธรรมชาติ เป็นจุดที่ประชาชนของทั้งสองประเทศใช้ผ่านเข้าออกไม่เป็นทางการ เป็นไปตาม
ธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศโดยมิได้มีหลักฐานรับรองจากทางราชการทั้งสองฝ่าย 

ประเทศไทยมีชายแดนติดกับ  4 ประเทศ ดังนี้ 
- ด้านประเทศกัมพูชา 17 แห่ง (จุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 แห่ง และจุดผ่านแดน

ชั่วคราว 1 แห่ง) 
- ด้านประเทศสปป.ลาว 48 แห่ง (จุดผ่านแดนถาวร 19 แห่ง และจุดผ่อนปรน 29 แห่ง) 
- ด้านประเทศเมียนมา 20 แห่ง (จุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง จุดผ่อนปรน 13 แห่ง จุดผ่อนปรนพิเศษ 1 

แห่ง และจุดผ่านแดนชั่วคราว 1 แห่ง) 
- ด้านประเทศมาเลเซีย จุดผ่านแดนถาวร 9 แห่ง 
ช่องทางการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะผ่านจุดผ่านแดนถาวรเนื่องจากเป็นด่านสากลมีการให้ บริการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. การขนส่งสินค้าทางบก ได้แก่ ทางรถไฟ และรถยนต์ 

 1.1 การขนส่งโดยรถไฟ ประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเพียงหนึ่งเส้นทาง ได้แก่
หาดใหญ่-บัตเตอร์เวิร์ธ โดยผ่านด่านพรมแดนไทยที่ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ไปรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซียการเดินทางโดยรถไฟสายนี้จะมีการตรวจสัมภาระ ณ ด่านประดังเบซาร์ จากการสอบถามข้อมูลพบว่ามี



โอกาสเป็นไปได้มากที่จะมีการลักลอบน าเข้าส่งออกกล้วยไม้ในช่องทางนี้ โดยเฉพาะการลักลอบน าเข้ากล้วยไม้ป่า
จากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นความยุ่งยากของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสัมภาระบนรถไฟ 

1.2 การขนส่งทางถนนโดยใช้รถยนต์ ประชาชนและสินค้าจากประเทศไทยสามารถผ่านแดนไป ประเทศ 
เพ่ือนบ้านทางถนน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย และสปป.ลาวดังนี้  

- ด้านประเทศกัมพูชา ชายแดนไทยกับกัมพูชาติดต่อกันทางบกเท่านั้น 7 จังหวัด 17 จุด ได้แก่ 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ช่องทางที่มีการขนส่งสินค้าและมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องประจ า ได้แก่ ช่องสง า จังหวัดศรีษะเกษ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ด่านบ้านแหลม และบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด ส่วนช่องทางอ่ืนๆ มีเฉาะเจ้าหน้าที่
จากกรมศุลกากร และหน่วยงานความมั่นคง  

จากการศึกษากระบวนการตรวจปล่อยสินค้าช่องทางด้านชายแดนไทยกัมพูชา บริเวณที่เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร ได้แก่ ช่องจอม ช่องสง า ด่านอรัญประเทศ ด่านบ้านแหลม ด่านบ้านผักกาด ด่านคลองใหญ่ จุดผ่อนปรน 
ได้แก่ ช่องอานม้า ช่องบ้านซับตารี ช่องบึงชนังล่าง บึงชนังล่าง บ้านสวนส้ม และบ้านมะม่วง พบว่าถ้าเป็นจุดผ่า
แดนถาวรเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งยานพาหนะและประชาชนที่ข้ามแดน โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ 
ยกเว้นช่องสง าและช่องจอมที่มีสินค้าและประชาชนผ่านแดนไม่มาก สองช่องทางนี้ส่วนใหญ่เป็นประชาชนฝั่ง
กัมพูชาเข้ามาประเทศไทยเพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จึงใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ในทุกช่องทางมีโอกาส
น้อยมากที่จะมีการลักลอบน ากล้วยไม้เข้า-ออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะขาเข้าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเป็นพิเศษ 
ส่วนช่องทางที่เป็นจุดผ่อนปรน การตรวจสอบสัมภาระของประชาชนที่ข้ามผ่านแดนไม่เข้มงวดมากนัก เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่ประจ าอยู่จ านวนน้อยไม่ครบทุกหน่วยงาน ประกอบกับมีประชาชนข้ามผ่านแดนไม่มาก จากการศึกษา
ยังพบมีการน ากล้วยไม้ป่าจากเขมรมาขายที่ตลาดใกล้ชายแดนของไทย ได้แก่ ช่องอานม้า จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง 
และช่องทางตามธรรมชาติบ้านท่าเส้น พบมีกล้วยไม้ป่าเข้ามาขายเป็นจ านวนมากบริเวณตลาดนัดวัดท่าเส้น  

 

- ด้าน สปป.ลาว ไทยมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์  
พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ประชาชนในประเทศไทย
สามารถเดินทางผ่านแดนไป สปป.ลาว โดยรถยนต์ได้ทุกจังหวัด ส าหรับจังหวัดที่ไม่มีเขตติดต่อลาวทางพ้ืนดิน
ประเทศไทยได้สร้างสะพานเชื่อมต่อ 4 จังหวัด ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1-4 ในจังหวัดหนองคาย 
มุกดาหาร นครพนม เชียงราย และอนาคตจะสร้างแห่งที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ  
 จากการศึกษากระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย-สปป.ลาว พบว่า กระบวนการ
ตรวจสอบสินค้าและสัมภาระของประชาชน ณ จุดผ่านแดน จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี พบว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่และใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสัมภาระ จากการ
สอบถามข้อมูลพบมีการน าเข้ากล้วยไม้ลูกผสมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ผ่าน สปป.ลาว มายัง
ไทยเข้าทางด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้น าเข้ามีหนังสืออนุญาตมาจากประเทศต้นทางและแจ้งน าเข้าที่ด่าน
ตรวจพืชอย่างถูกต้อง และมีการส่งกล้วยไม้ลูกผสมไปลาวแต่ไม่ได้ขอหนังสืออนุญาตไซเตสเนื่องจากกล้วยไม้
ลูกผสมไม่ใช่พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงไม่ต้องขอหนังสืออนุญาต



ไซเตส (CITES Permit) และสปป. ลาว ไม่ต้องการหนังสืออนุญาตฯ จากการส ารวจการค้ากล้วยไม้บริเวณตลาด
การค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านฝั่งชายแดนไทยไม่พบมีกล้วยไม้ป่าพบเฉพาะในตลาดฝั่งลาว ได้แก่ บริเวณด่านช่อง
เม็ก จังหวัดอุบลราชธานี แต่จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ยังพบมีการลักลอบน ากล้วยไม้เข้ามาไทยโดยซุก
ซ่อนมากับสินค้าอ่ืนๆ ในรถเข็น และขนส่งโดยใช้รถโดยสารประจ าทางระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ส าหรับ
จุดผ่านแดนห้วยโก๋ย จังหวัดน่าน ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย และด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่พบมีการน ากล้วยไม้เข้า
และออก เนื่องจากพ้ืนที่ของ สปป.ลาวที่ติดต่อกับไทยไม่ใช่เขตชุมชน 
 

- ด้านประเทศเมียนมา ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง จากการศึกษาข้อมูล
กระบวนการตรวจปล่อยกล้วยไม้ และส ารวจตลาดบริเวณด่านพรมแดน ณ ด่านแม่สาย สะพานข้ามแม่น้ าแห่งที่ 1 
และ 2 จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สอด ตลาดริมเมย จังหวัดตาก และด่านพุน้ าร้อน ด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัด
กาญจนบุรี และด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่าบริเวณด่านแม่สายและตลาดแม่สายไม่พบมี
การน ากล้วยไม้เข้าและไม่มีการขายกล้วยไม้ในตลาดชายแดนของทั้งสองฝั่ง ด่านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี พบมี
การน ากล้วยไม้ป่าจากเมียนมาเข้ามาไทยบ้างแต่จ านวนไม่มากน ามาเพ่ือใช้ส่วนตัวหรือประดับมิใช่เพ่ือการค้าและ
ฝั่งประเทศไทยมีการน ากล้วยไม้ลูกผสมออกไปเมียนมา ส่วนด่านแม่สอด บริเวณตลาดริมเมย พบมีกล้วยไม้ป่าขาย
ด้านที่เป็นชายแดนเมียนมา และในร้านค้าฝั่งไทยบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากร้านค้าที่จ าหน่ายกล้วยไม้ป่าอยู่ในเขต
เมียนมาเจ้าหน้าของไทยที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีอ านาจในการจับกุม และจากการสอบถามคนในพ้ืนที่พบว่ามีการ
ลักลอบน ากล้วยไม้เข้ามาในไทยผ่านช่องทางนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังพบมีการส่งออกต้นกล้วยไม้ และดอก
กล้วยไม้ลูกผสมจากไทยไปเมียนมาผ่านช่อทางนี้แต่จ านวนไม่มาก และพบมีการปลอมแปลงหนังสืออนุญาตไซเตส
ส าหรับการส่งออกดอกกล้วยไม้ลูกผสมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเมียนมาต้องการหนังสืออนุญาตส าหรับดอก
กล้วยไม้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของอนุสัญญาไซเตส ประเทศไทยจึงไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ได้ ส าหรับด่านพระ
เจดีย์สามองค์ จุดผ่อนปรนเพ่ือการท่องเที่ยวและด่านสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษ ยังพบมีการค้ากล้วยไม้ป่าที่ผิด
กฎหมายเป็นจ านวนมาก พนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่สามารถจับกุมได้เนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและนโยบายของพ้ืนที่ จึงเป็นแหล่งค้าขายกล้วยไม้ที่ผิดกฎหมายแห่งใหญ่ในภาคตะวันตก 

- ด้านประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา  
ยะลา และนราธิวาส ประเทศไทยสามารถเดินทางโดยใช้รถยนต์ไปมาเลเซียได้ที่ จังหวัดสงขลา ยะลา และ
นราธิวาส จากการศึกษากระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านสะเดา ด่านประดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ 
จังหวัดสงขลา ด่านสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พบว่า ถึงแม้จะเป็นด่านถาวร การตรวจสินค้า พาหนะ และ
สัมภาระไม่เข้มงวดมากนักโดยเฉพาะขาเข้าประเทศไทยและไม่ มีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชประจ าจุดตรวจร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ประกอบกับปัญหาด้านความมั่นคง ท าให้ช่องทางผ่านแดนทางบกในภาคใต้นั้นมีโอกาสที่จะมีการ
ลักลอบน ากล้วยไม้เข้าประเทศโดยใช้ยานพาหนะเข้าทางจุดผ่านแดนถาวร และมีโอกาสลักลอบน้ าเข้าผ่านจุดที่
เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และกล้วยไม้ที่มีการลักลอบน าเข้ามานั้นจะถูกส่ง
ต่อไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับในกรุงเทพฯ โดยรถโดยสาร และรถไฟ 



 

2. การขนส่งทางเรือ  
2.1 การขนส่งโดยเรือบริเวณด่านพรมแดน ซึ่งประเทศไทยมีเส้นทางเรือติดกับ สปป.ลาว เมียนมา จังหวัด

ระนอง และมาเลเซีย  
- ด้าน สปป.ลาว ประเทศไทยมีการเดินทางหรือขนส่งสิ้นค้าทางเรือไป สปป.ลาว ณ ด่านท่าเรือเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการส่งกล้วยไม้แห้ง
ลูกผสมไปจีนและส่งต้นกล้วยไม้มีชีวิตไป สปป.ลาว ผ่านด่านเชียงแสน โดยผู้ประกอบการได้ด าเนินการขอหนังสือ
อนุญาตที่ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช และบางรายขอที่ด่านตรวจพืชเชียงแสน และตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านเชียงแสน 
ส่วนการน าเข้าไม่พบมีข้อมูลการน าเข้ากล้วยไม้ทางด่านท่าเรือเชียงแสนหรือท่าเรืออ่ืนๆ ที่มีเขตติดต่อกับ สปป.
ลาว ส าหรับการเดินทางระหว่างเขตแดนไทยกับ สปป.ลาว ทางเรือ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
บึงกาฬ เป็นการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ การเดินทางของประชาชนลาวเพ่ือมา
ท างานในประเทศไทย และการขนส่งสินค้าเพ่ือค้าขายระหว่างประเทศแต่ปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนทางบกโดยรถยนต์ แตใ่นทางกลับกันกลับมีข้อมูลว่ามีการลักลอบน ากล้วยไม้ป่าเข้าประเทศไทยทาง
เรือเป็นจ านวนมากเนื่องจากการตรวจสอบสัมภาระของเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดมากนัก นอกจากนี้มีการใช้เรือส่วนตัว
ขนสินค้าขามแดนมาเองและไม่ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ท าให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  กล้วยไม้ที่
น าเข้ามาส่วนหนึ่งขายบริเวณตลาดการค้าชายแดน ที่เหลือส่งเข้ามาขายในตลาดไม้ดอกไม้ประดับในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลโดยรถรับจ้างจะไปรับสินค้า หรือขนส่งโดยรถโดยสาร แล้วส่งต่อให้นายทุนในกรุงเทพฯหรือสวน
กล้วยไม้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jacob Phelps เมื่อปี ค.ศ. 2515 เรื่อง การค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย
ในพ้ืนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย สปป.ลาว และเมียนมา)  

- ด้านประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนมาเลเซียทางด้านด่านท่าเรือสตูล 
จังหวัดสตูล โดยส่งออกต้นกล้วยไม้หวายลูกผสมไปลังกาวี ผ่านช่องทางนี้เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งผู้ส่งออกจะ
ด าเนินการขอหนังสืออนุญาตล่วงหน้า ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช และให้ด่านตรวจพืชสตูลเป็นผู้ตรวจปล่อย จาก
การสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าจังหวัดสตูลมีท่าเรือเอกชนหลายแหล่งซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการประจ า    
ท าให้มีโอกาสน าเข้า ส่งออกสินค้าโดยไม่ขออนุญาตได้ เช่นเดียวกับกล้วยไม้ 
 2.2 ส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือในช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง จากการ
สอบถามข้อมูล พบว่า ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกจะต้องด าเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะท าไปขนสินค้าได้ ถ้าเป็นกล้วยไม้ต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส และใบรับรองสุขอนามัยพืชตาม
ข้อก าหนดของประเทศต้นทาง กรณีส่งออกเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชจะตรวจสินค้าก่อนบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
ดังนั้นในส่วนของการส่งออกหากมีการลักลอบกรณีก็พบเป็นการจงใจส าแดงเท็จ ส่วนการน าเข้า ผู้ประกอบการมัก
ยื่นเอกสารประกอบการน าเข้าก่อนที่สินค้าจะมาถึงท่าเรือ หากผู้น าเข้าส าแดงเท็จสิ้นค้านั้นก็มาผ่านการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสินค้าเข้าและออกผ่านทางด่ านท่าเรือการตรวจด้วย
เครื่องเอกซเรย์จะเป็นการสุ่มเท่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากมีสินค้าเข้าออกจ านวนมาก ซึ่งมีโอกาสหลุด
ลอดได้มาก 



 

3. การขนส่งทางอากาศ 
    ประเทศไทยมีท่าอากาศยานนานาชาติจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด

สมุทรปราการ ท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการขนส่งทางอากาศโดยใช้เครื่องบินเป็นการขนส่งสินค้าผ่านระบบคลังสินค้า และการ
ขนส่งผ่านไปรษณีย์ต่างประเทศ  

 
 
3.1 การขนส่งผ่านระบบคลังสินค้า  
3.2 การขนส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ต่างประเทศ 
3.3 อ่ืน ๆ การน าสินค้าติดตัวกับผู้โดยสารเครื่องบิน 
จากสถิติการค้ากล้วยไม้ระหว่างประเทศ ของกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตส ประเทศไทยมีการน าเข้าส่งออก

ต้นกล้วยไม้มีชีวิตทางอากาศโดยเครื่องบินมากที่สุด โดยน าเข้าส่งออก ณ สนามบินท่ าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มากที่สุด ตามล าดับ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ณ ท่า
อากาศยานจะเป็นการขนส่งสินค้าผ่านระบบคลังสินค้า ผู้ที่ด าเนินการส่งออกกล้วยไม้ชนิดพันธุ์แท้ และกล้วยไม้
ลูกผสมสามารถขอหนังสืออนุญาตไซเตส ได้ที่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน ดังนี้ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านตรวจพืชอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เฉพาะกล้วยไม้ลูกผสม กรณีน าเข้าสามารถแจ้งขออนุญาตน าเข้าได้ทุกด่าน ส าหรับกระบวนในการ
น าเข้าส่งออกกล้วยไม้ทางเครื่องบินผ่านคลังสินค้าขั้นตอนการด าเนินการเช่นเดียวกับทางเรือ โดยผู้ส่งออกต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะท าใบขนของศุลกากรได้ ซึ่งการขนส่งสินค้าโดยเครื่องบินจะ  
เอกซเรย์สินค้าเข้าและออกทุก shipment ส่วนหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยทางอากาศยาน ดังนั้น การขนส่งสินค้า
ผ่านทางคลังสินค้ามีโอกาสที่เกิดการลักลอบน้อยมาก ส่วนการส่งสินค้าผ่านทางระบบไปรษณีย์ต่างประเทศ จะพบ
มีการลักลอบส่งกล้วยไม้จ านวนมากทั้งที่เป็นกล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้จากการขยายพันธุ์เทียม การท าการค้าที่ผิด
กฎหมายส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ซึ่งปริมาณในการน าเข้าส่งออกแต่ละครั้งไม่มาก โดยจะส าแดง
รายละเอียดที่วัสดุภัณฑ์เป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบน าเข้า
น าออกกล้วยไม้โดยการน าติดตัวหรือใส่ในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารเครื่องบิน 

 

นอกจากนี้ ได้ด าเนินการส ารวจการค้ากล้วยไม้ป่าตลาดภายในประเทศ จ านวน 6 แห่ง และการขนส่งทาง
รถไฟ และรถโดยสาร ดังนี้ 

1. ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดปทุมธานี 
2. ตลาดนัดสวนจตุจักร (วันพุธ-พฤหัสบดี, เสาร์-อาทิตย์) จังหวัดกรุงเทพฯ 
3. ตลาดต้นไม้สนามหลวง 2 จังหวัดกรุงเทพฯ 



4. ตลาดต้นไม้บางใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 
5. ตลาดไม้ประดับซอยช้าง จังหวัดนนทบุรี 
6. ตลาดสมบัติบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ในย่านเดียวกับตลาดไม้ประดับบางใหญ่-บางบัวทอง 
7. สถานีรถไฟบางซื่อ การขนส่งทางรถไฟ 
8. สถานีรถโดยสารสมบัติทัวร์ 
จากผลการส ารวจพบมีการค้ากล้วยไม้ป่าจ านวนมากที่ตลาดนัดสวนจตุจักรโดยเฉพาะตลาดนัดไม้ดอกไม้

ประดับวันพุธ-พฤหัสบดี ซึ่งกล้วยไม้ที่น ามาขายมีการส่งมาจากชายแดนโดยใส่กล่องและกระสอบ ซึ่งแม่ค้าที่ขาย
ไม่ใช่เจ้าของสินค้าเป็นเพียงผู้รับจ้างขาย ส่วนตลาดไม้ดอกไม้ประดับอ่ืน ๆ กล้วยไม้ที่ขายส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้
ลูกผสม ส่วนกล้วยไม้ป่ามีบ้างแต่จ านวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการน ากล้วยไม้ป่ามาปลูกให้หมดสภาพป่าแล้วจึง
จ าหน่าย ส่วนการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถทัวร์บริษัทไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประเภทของสินค้าที่
รับฝากส่งซึ่งเป็นช่องทางให้มีการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายได้ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษากระบวนการตรวจปล่อยกล้วยไม้ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 

พบว่า ช่องทางผ่านแดนที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรกระบวนการตรวจปล่อยสินค้ารวมถึงกล้วยไม้มีความเข้มงวดกว่า
ช่องทางอ่ืนๆ เนื่องจากมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประจ าการที่ชุดผ่านแดนจึงพบปัญหาในการลักลอบท า
การค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมายน้อยมาก มีการเอ็กซเรย์ทั้งคนข้าม สัมภาระ และยานพาหนะ ส าหรับจุดผ่านแดนที่
เป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวยังพบปัญหาการลักลอบบ้าง เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหาทางด้านความ
มั่งคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งบริเวณจุดผ่อนปรนไม่มีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชประจ า จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการน าเข้าน าออกกล้วยไม้บริเวณจุดผ่อนปรนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้าน าออกกล้วยไม้ระหว่างประเทศจึงไม่ได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบ
น าเข้ากล้วยไม้จ านวนมากบริเวณช่องทางผ่านแดนโดยใช้เรือและขึ้นฝั่งไทยบริเวณท่าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ รวมถึง
การน าเข้า ส่งออกกล้วยไม้โดยใช้ไปรษณีย์ต่างประเทศก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการลักลอบจ านวนมากโดยการ
ส าแดงเท็จ ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม ก ากับ ดูแลการค้าพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ เบื้องต้นต้องมี
การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการผ่านแดนเพ่ือให้
ช่วยสอดส่อง และเพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย มีการจัดท าแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ากล้วยไม้ที่ผิดกฎหมาย บทก าหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการ
ขออนุญาตน ากล้วยไม้ผ่านแดนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในระดับนโยบายควรมีการพลักดันให้เกิดจุดตรวจร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ควรมีการให้ความรู้กับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ไปรษณีย์ การรถไฟ
ไทย บริษัทเดินรถโดยสาร เพื่อให้ตรวจสอบสินค้าก่อนรับขนส่ง และด าเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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อนุญาตและขั้นตอนการตรวจปล่อยพืชอนุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ในช่องทางต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
 

กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ. มปป. คู่มือการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน. 
บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จ ากัด. นนทบุรี. 68 หน้า  

 

ดวงเดือน ศรีโพทา. 2552. การศึกษาการค้ากล้วยไม้ป่าตามแนวชายแดนเพ่ือตรวจสอบ ติดตามและควบคุม ไม่ให้
มีผลกระทบเสียหายต่อประชากรของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518. กรม
วิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ. 

 

ดวงเดือน ศรีโพทา. 2556. การศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 

 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2551. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม. โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.กรุงเทพฯ. 45 หน้า. 

 

Phelps, J. and Webb,E.L. 2015. “Invisible” wildlife Trade: Southeast Asia’s undocumented illegal 

trade in wild ornamental plants. TRAFFIC Southeast Asia Regional Office. Malaysia. 34 p. 
 

https://trade.cites.org/ เข้าถึงกุมภาพันธ์ 2561 
 

 
 

 
 
 

https://trade.cites.org/%20เข้าถึง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


