ความเป็ นมา
(CITES) คือ อะไร?
CITES ย่อมาจากคาว่า Convention on lnternational
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora

คือ อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิดสัตว์
ปา่ และพืชปา่ ทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์
สาเหตุท่ี ต้องมี CITES เนื่องมาจาก การค้าสัตว์ป่าและพืช
ป่าทัวโลกมี
่
ปริมาณและมูลค่ามหาศาล มีผลกระทบ ทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม ต่อประชากรของพันธุไ์ ม้และสัตว์ป่า
ในธรรมชาติ ลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดใกล้
สูญ พันธุ์ ซึ่งการลักลอบค้าพันธุ์ไม้และสัต ว์ป่ามีมูล ค่ า
รองลงมาจากการค้ายาเสพติด ดังนัน้ เพื่อต้องการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์แห่งมวล
มนุ ษย์ชาติของ ชนรุ่นนี้ และอนุ ชนรุ่นต่อไป โดยสร้าง
เครือข่ายทัวโลก
่
ในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทัง้
พันธุไ์ ม้และสัตว์ปา่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์

การก่อตัง้ CITES
แนวความคิดการจัดตัง้ เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อคุม้ ครองพันธุไ์ ม้และสัตว์ทใ่ี กล้สญ
ู พันธุ์ อัน
เนื่องมาจากการค้าของป่าข้ามประเทศ ลาดับ
ความเป็ นมา ดังนี้
พ.ศ. 2503 ได้เริม่ ก่อตัวขึน้ มา ในการอภิปราย
ระดับนานาชาติ ว่าด้วยเรือ่ งการค้าของปา่ การ
อนุ รกั ษ์ปกป้องพันธุไ์ ม้และสัตว์ปา่ จนกระทังในปี
่
พ.ศ. 2506 ในการประชุมสมาชิก IUCN (The
World Conservation Union) ก็ได้มกี ารร่าง
รายละเอียดสาหรับอนุสญ
ั ญา CISTES ขึน้
พ.ศ. 2513 ในทีส่ ุด CITES ก็เป็นรูปเป็ นร่างและ
ได้มสี มาชิกร่วมลงนาม จานวน 80 ประเทศ ที่
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 3
มีนาคม 2513
พ.ศ. 2515 อนุสญ
ั ญา CITES เริม่ มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 ก.ค. 2515 ตัง้ แต่นนั ้ เป็นต้นไป
จนกระทังป
่ จั จุบนั ขณะนี้ CITES มีประเทศ
สมาชิกร่วมลงนามแล้วถึง 163 ประเทศทัวโลก
่
โดยมีสมาชิกน้องใหม่ล่าสุดเป็นลาดับที่ 163 คือ
Albania ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทวีปยุโรป ตะวันออกเฉียงใต้

และข้อตกลงตามอนุสญ
ั ญาจะเริม่ มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 23 กันยายน 2546
CITES เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของประเทศสมาชิก ที่ร่ ว มลงนามในอนุ ส ัญ ญา
ดังนัน้ แม้จะไม่มกี ารระบุการให้ความร่วมมือใน
กฎหมายของประเทศสมาชิกก็ตาม สมาชิกยังคง
ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ค วามร่ ว มมือ ตาม
อนุ สญ
ั ญาทีร่ ่วมลงนาม และถือเป็ นสิง่ ทีช่ อบด้วย
กฎหมายอันพึงต้องกระทาด้วย
การทางานของ CITES
งานของ CITES มุง่ เน้นไปทีก่ ารค้าระหว่าง
ประเทศทัง้ หมดทีม่ กี าร นาเข้า ส่งออกนอก
ประเทศ รวมไปถึงการนาเข้าเพื่อส่งออกไปอีก
ประเทศ สาหรับ พันธุไ์ ม้ สัตว์ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์จากป่าและจากทะเล ทีอ่ ยูใ่ นความ
ควบคุมในข้อตกลงของอนุสญ
ั ญา ต้องผ่าน
ขบวนการขออนุญาตจาก CITES ก่อน

ชนิดพ ันธุใ์ นบ ัญชีควบคุมของ CITES
ชนิดพันธุ์ ของ พันธุไ์ ม ้ สัตว์ และผลิตภัณฑ์ ทีอ
่ ยูใ่ น
บัญชีการควบคุมของ CITES จัดเป็ น 3 หมวด
(Appendix I, II และ III) ตามระดับความจาเป็ นใน
การปกป้ อง

Appendix I : ชนิดพันธุท์ ใี่ กล ้สูญพันธุ์ การค ้าใน
กลุม
่ นีจ
้ ะได ้รับอนุญาตได ้เฉพาะกรณีจาเป็ นทีย
่ กเว ้น
เช่น เพือ
่ การศึกษา วิจย
ั หรือขยายพันธุเ์ ทียม ซึง่
จะต ้องได ้รับความยินยอมจากประเทศทีจ
่ ะนาเข ้า
และต ้องขออนุญาตจาประเทศทีส
่ ง่ ออก

Appendix II : ชนิดพันธุท
์ ม
ี่ แ
ี นวโน ้มใกล ้สูญ
พันธุ์ แต่การทาการค ้าต ้อง อยู่ในความควบคุมหรือ
จากัดปริมาณ เพือ
่ ไม่ให ้มีผลเสียหา หรือจานวน
ประชากรลดลงอย่างรวดเร็ วจนใกล ้สูญพันธุ์ ประเทศ
ทีย
่ น
ิ ยอมให ้ส่งออก ต ้องมีมาตรการและการควบคุม
ไม่ให ้กระทบต่อการดารงอยูข
่ องชนิดพันธุน
์ ัน
้ ใน
ธรรมชาติ

Appendix III : ชนิดพันธุท
์ ไี่ ด ้รับการคุ ้มครอง

ตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่ อย่างน ้อย
หนึง่ ประเทศแล ้ว และได ้ขอความร่วมมือจากประเทศ
สมาชิก ให ้ช่วยควบคุมดูแลการนาเข ้า ด ้วยจะต ้องมี
หนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิน
่ กาเนิด
ในกลุม
่ สัตว์ป่า (Fauna) ราว 5000 ชนิด และพันธุไ์ ม ้
(Flora) ราว 2,500 ชนิด ทีข
่ น
ึ้ บัญชี CITES เพือ
่
ปกป้ องจากการลักลอบทาการค ้าระหว่างประเทศ อยู่
่ Appendices ทัง้ 3 ดังกล่าวข ้างต ้น
ในบัญชีรายชือ
ั ญาไซเตส
ปริมาณพืชป่ าในอนุสญ
บัญชีท ี่ I 310 ชนิด
บัญชีท ี่ II 24,881 ชนิด
บัญชีท ี่ III 6 ชนิด

ั ญานี้
พ.ศ.2518 ไทยได ้ลงนามรับรองอนุสญ
21 มกราคม พ.ศ. 2526 ได ้ให ้สัตยาบัน นับเป็ น
สมาชิกลาดับที่ 80
สาหรับประเทศไทยของเรา กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ั ญาไซเตส (ประเทศไทย) ได ้แก่
อนุสญ
สัตว์ป่า (Fauna) พ.ร.บ. สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
พืชป่ า (Flora) พ.ร.บ.พันธุพ
์ ช
ื พ.ศ. 2518 แก ้ไข
เพิม
่ เติมโดย พ.ร.บ.พันธุพ
์ ช
ื (ฉบับที่ 2) 2535
ั ญาไซเตส (ประเทศไทย
การปฏิบต
ั งิ านตามอนุสญ
แบ่งความรับผิดชอบดังนี้
กรมวิชาการเกษตร ------------ พืชป่ า (Flora)
กรมป่ าไม ้ -------------------------- สัตว์ป่า (Fauna)
กรมประมง ------------------------ ปลาและสัตว์น้ า
(Fauna)
ทีม
่ าของข ้อมูล
www.CITES.org และ สานักคุ ้มครองพันธุพ
์ ช
ื
www.fernsiam.com/Article/A003CITES/CITES.htm

CITES เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของสวน
ป่ าอย่างไร
1. เนือ
่ งจากไทย ได ้เข ้าร่วมและลงนามให ้
สัตยาบัน จึงจาเป็ นทีต
่ ้องปฏิบัตต
ิ าม
ั ญาดังกล่าว
ข ้อบังคับ ของอนุสญ
2. หากพืน
้ ทีข
่ องสวนป่ ามีชนิดพันธุท
์ มทีใ่ กล ้
สูญพันธุ์ การดาเนินงานของ CITES ก็จะ
เป็ นการช่วยป้ องกันอีกทางหนึง่ เพือ
่ มิให ้
ชนิดพันธุน
์ ัน
้ สูญพันธุไ์ ปได ้
3. ป้ องกันการนาเข ้าชนิดพันธุต
์ า่ งถิน
่ (exotic
species) ซึง่ ต่อไป อาจจะทาลายระบบ
นิเวศ ของชนิดพันธุท
์ ้องถิน
่
4. เป็ นการป้ องกันทางอ ้อม ของการสูญพันธุ์
ของชนิดพันธุห
์ ายากอีกทางหนึง่

