
ความเป็นมา 

(CITES) คือ อะไร? 
CITES ยอ่มาจากค าว่า Convention on lnternational 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora 

 

 

คอื อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่ชนิดสตัว์
ปา่และพชืปา่ทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์

สาเหตุที ่ตอ้งม ีCITES เนื่องมาจาก การคา้สตัวป์่าและพชื
ป่าทัว่โลกมปีรมิาณและมูลค่ามหาศาล มผีลกระทบ ทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม ต่อประชากรของพนัธุไ์มแ้ละสตัว์ป่า
ในธรรมชาติ ลดจ านวนลงอย่างรวดเรว็ จนบางชนิดใกล้
สูญพนัธุ์ ซึ่งการลกัลอบค้าพนัธุ์ไม้และสัตว์ป่ามมีูลค่า 
รองลงมาจากการคา้ยาเสพตดิ ดงันัน้ เพื่อต้องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรสตัวป์่าและพชืป่าในโลก เพื่อประโยชน์แห่งมวล
มนุษย์ชาติของ ชนรุ่นนี้ และอนุชนรุ่นต่อไป โดยสร้าง 
เครอืข่ายทัว่โลก ในการควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ ทัง้
พนัธุไ์มแ้ละสตัวป์า่ ตลอดจนผลติภณัฑ ์

การก่อตัง้ CITES 
แนวความคดิการจดัตัง้เครอืขา่ยความรว่มมอื 
เพื่อคุม้ครองพนัธุไ์มแ้ละสตัวท์ีใ่กลส้ญูพนัธุ์ อนั
เน่ืองมาจากการคา้ของป่าขา้มประเทศ ล าดบั
ความเป็นมา ดงันี้ 
พ.ศ. 2503 ไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้มา ในการอภปิราย
ระดบันานาชาต ิว่าดว้ยเรือ่งการคา้ของปา่ การ
อนุรกัษ์ปกป้องพนัธุไ์มแ้ละสตัวป์า่ จนกระทัง่ในปี  
พ.ศ. 2506 ในการประชุมสมาชกิ IUCN (The 
World Conservation Union) กไ็ดม้กีารร่าง
รายละเอยีดส าหรบัอนุสญัญา CISTES ขึน้ 
พ.ศ. 2513 ในทีสุ่ด CITES กเ็ป็นรปูเป็นร่างและ
ไดม้สีมาชกิรว่มลงนาม จ านวน 80 ประเทศ ที่
กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่3 
มนีาคม 2513                                                                                                             
พ.ศ. 2515 อนุสญัญา CITES เริม่มผีลบงัคบัใช้
วนัที ่1 ก.ค. 2515 ตัง้แต่นัน้ เป็นตน้ไป 
จนกระทัง่ปจัจบุนัขณะน้ี CITES มปีระเทศ
สมาชกิรว่มลงนามแลว้ถงึ 163 ประเทศทัว่โลก 
โดยมสีมาชกิน้องใหมล่่าสุดเป็นล าดบัที ่163 คอื 
Albania ซึง่ตัง้อยูใ่นทวปียโุรป ตะวนัออกเฉียงใต้ 

และขอ้ตกลงตามอนุสญัญาจะเริม่มผีลบงัคบัใชใ้น
วนัที ่23 กนัยายน 2546 

CITES เป็นขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
ของประเทศสมาชิกที่ร่วมลงนามในอนุสัญญา 
ดงันัน้ แมจ้ะไม่มกีารระบุการให้ความร่วมมอืใน
กฎหมายของประเทศสมาชกิกต็าม สมาชกิยงัคง
ต้องให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือตาม
อนุสญัญาทีร่่วมลงนาม และถอืเป็นสิง่ทีช่อบดว้ย
กฎหมายอนัพงึตอ้งกระท าดว้ย 

การท างานของ CITES 
งานของ CITES มุง่เน้นไปทีก่ารคา้ระหว่าง
ประเทศทัง้หมดทีม่กีาร น าเขา้ ส่งออกนอก
ประเทศ รวมไปถงึการน าเขา้เพื่อส่งออกไปอกี
ประเทศ ส าหรบั พนัธุไ์ม ้สตัว ์รวมไปถงึ
ผลติภณัฑจ์ากป่าและจากทะเล ทีอ่ยูใ่นความ
ควบคุมในขอ้ตกลงของอนุสญัญา ตอ้งผ่าน
ขบวนการขออนุญาตจาก CITES ก่อน  

 

 



ชนดิพนัธุใ์นบญัชคีวบคมุของ CITES 

ชนดิพันธุ ์ของ พันธุไ์ม ้สตัว ์และผลติภัณฑ ์ทีอ่ยูใ่น
บญัชกีารควบคมุของ CITES จัดเป็น 3 หมวด 

(Appendix I, II และ III) ตามระดบัความจ าเป็นใน
การปกป้อง 
Appendix I : ชนดิพันธุท์ีใ่กลส้ญูพันธุ ์การคา้ใน

กลุม่นีจ้ะไดรั้บอนุญาตไดเ้ฉพาะกรณีจ าเป็นทีย่กเวน้ 
เชน่ เพือ่การศกึษา วจิยั หรอืขยายพันธุเ์ทยีม ซึง่

จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากประเทศทีจ่ะน าเขา้ 
และตอ้งขออนุญาตจาประเทศทีส่ง่ออก 

Appendix II : ชนดิพันธุท์ีม่แีนวโนม้ใกลส้ญู

พันธุ ์แตก่ารท าการคา้ตอ้ง อยู่ในความควบคมุหรอื
จ ากัดปรมิาณ เพือ่ไมใ่หม้ผีลเสยีหา หรอืจ านวน

ประชากรลดลงอยา่งรวดเร็วจนใกลส้ญูพันธุ ์ประเทศ
ทีย่นิยอมใหส้ง่ออก ตอ้งมมีาตรการและการควบคมุ

ไมใ่หก้ระทบตอ่การด ารงอยูข่องชนดิพันธุนั์น้ใน
ธรรมชาต ิ

Appendix III : ชนดิพันธุท์ีไ่ดรั้บการคุม้ครอง

ตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่ อยา่งนอ้ย

หนึง่ประเทศแลว้ และไดข้อความร่วมมอืจากประเทศ

สมาชกิ ใหช้ว่ยควบคมุดแูลการน าเขา้ ดว้ยจะตอ้งมี
หนังสอืรับรองการสง่ออกจากประเทศถิน่ก าเนดิ 

ในกลุม่สตัวป่์า (Fauna) ราว 5000 ชนดิ และพันธุไ์ม ้
(Flora) ราว 2,500 ชนดิ ทีข่ ึน้บญัช ีCITES เพือ่

ปกป้องจากการลกัลอบท าการคา้ระหวา่งประเทศ อยู่
ในบญัชรีายชือ่ Appendices ทัง้ 3 ดงักลา่วขา้งตน้  

ปรมิาณพชืป่าในอนุสญัญาไซเตส 
บญัชทีี ่I 310 ชนดิ 

บญัชทีี ่II 24,881 ชนดิ 
บญัชทีี ่III 6 ชนดิ 

พ.ศ.2518 ไทยไดล้งนามรับรองอนุสญัญานี้ 

21 มกราคม พ.ศ. 2526 ไดใ้หส้ตัยาบนั นับเป็น

สมาชกิล าดบัที ่80 

ส าหรับประเทศไทยของเรา กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อนุสญัญาไซเตส (ประเทศไทย) ไดแ้ก ่
สตัวป่์า (Fauna) พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

พ.ศ. 2535 
พชืป่า (Flora) พ.ร.บ.พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518 แกไ้ข

เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.พันธุพ์ชื (ฉบับที ่2) 2535 

การปฏบิตังิานตามอนุสญัญาไซเตส (ประเทศไทย 

แบง่ความรับผดิชอบดงันี้ 
กรมวชิาการเกษตร ------------ พชืป่า (Flora) 

กรมป่าไม ้-------------------------- สตัวป่์า (Fauna) 

กรมประมง ------------------------ ปลาและสตัวน์ ้า 
(Fauna) 

ทีม่าของขอ้มูล  

www.CITES.org และ ส านักคุม้ครองพันธุพ์ชื 

www.fernsiam.com/Article/A003-

CITES/CITES.htm 

 

 

 

CITES เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของสวน
ป่าอย่างไร 

1. เนือ่งจากไทย ไดเ้ขา้ร่วมและลงนามให ้

สตัยาบนั จงึจ าเป็นทีต่อ้งปฏบิัตติาม 
ขอ้บงัคับ ของอนุสญัญาดงักลา่ว 

2. หากพืน้ทีข่องสวนป่ามชีนดิพันธุท์มทีใ่กล ้

สญูพันธุ ์การด าเนนิงานของ CITES ก็จะ
เป็นการชว่ยป้องกนัอกีทางหนึง่เพือ่มใิห ้

ชนดิพันธุนั์น้สญูพันธุไ์ปได ้

3. ป้องกนัการน าเขา้ชนดิพันธุต์า่งถิน่ (exotic 
species) ซึง่ตอ่ไป อาจจะท าลายระบบ

นเิวศ ของชนดิพันธุท์อ้งถิน่ 

4. เป็นการป้องกนัทางออ้ม ของการสญูพันธุ ์

ของชนดิพันธุห์ายากอกีทางหนึง่ 

 

 

 

 

                

 


