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1.0  ประวตัคิวามเป็นมาและบทน า 

บทบาทของอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสตัวป่์าทีใ่กลส้ญูพันธุ ์(CITES) 
คอืการควบคมุการคา้ระหวา่งประเทศตอ่สตัวแ์ละพชืทีร่ะบไุวใ้นอนุสญัญา CITES เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
การอยูร่อดในป่าจะไมถ่กูคกุคาม เพือ่ใหบ้รรลบุทบาทนี ้
เป็นสิง่ส าคญัทีร่ะบบการจัดการทีใ่ชใ้นการผลติตัวอยา่งพันธุเ์พือ่การคา้ระหวา่งประเทศจะไดรั้บการก าห
นดและท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
รวมถงึผลกระทบของเขตปกครองแตล่ะเขตตอ่ประชากรป่าจะไดรั้บการประเมนิอยา่งเหมาะสม 
แตล่ะระบบควรมรีหัสถิน่ก าเนดิทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชใ้นเอกสารอนุญาตและใบรับรองของ CITES 
ซึง่จะแจง้ใหภ้าคตีา่งๆ 
ทราบเกีย่วกบัระบบการจัดการทีใ่ชใ้นการผลติตวัอยา่งพันธุแ์ละขอ้ก าหนดของอนุสญัญานี ้
ตัวอยา่งพันธุเ์ชน่ สตัวท์ีเ่กดิในป่ามรีหัสถิน่ก าเนดิ "W" ซึง่หมายถงึป่า 
มรีหัสถิน่ก าเนดิสบิรหัสทีใ่ชใ้นปัจจบุนัเพือ่บง่บอกถงึตน้ก าเนดิของตัวอยา่งพันธุข์องชนดิพันธุท์ีจ่ดทะเบี
ยนในอนุสญัญา CITES (อธบิายดว้ยรายละเอยีดในหัวขอ้ 2.0) 

เพือ่ชว่ยใหภ้าคใีชร้หัสถิน่ก าเนดิเพือ่การสง่ออกของอนุสญัญา CITES ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มตทิี ่15.52 
จากการประชมุครัง้ทีส่บิหา้ของการประชมุ CITES ของภาค ี(เมอืงโดฮา, กาตาร,์ 13-25 มนีาคม 2553) 
ไดข้อใหส้ านักเลขาธกิาร CITES:  

…“ท าสญัญากบัผูเ้ช ีย่วชาญทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมค าแนะน า 
ทีจ่ะใหค้ าแนะน าแกภ่าคเีกีย่วกบัการใชท้ีเ่หมาะสม  

ของรหัสถิน่ก าเนดิ ... เพือ่ใหค้ณะกรรมการสตัวแ์ละพชืทบทวนและแสดงความคดิเห็น” 

http://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-48.pdf 

จากนัน้ เลขาธกิาร CITES มอบหมายให ้IUCN ด าเนนิงานนี ้รายงานนีเ้ป็นผลมาจากงานนี ้
และมเีป้าหมายเพือ่เป็นแนวทางใหแ้กภ่าคขีอง CITES 
ในการใชร้หสัถิน่ก าเนดิทีเ่หมาะสมส าหรับตัวอยา่งพันธุท์ีน่ าเขา้สูก่ารคา้ระหวา่งประเทศ 
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2.0  หสัถิน่ก าเนดิและระบบการผลติในปจัจบุนั 

ขอ้ก าหนดรหัสถิน่ก าเนดิทีใ่ชท้ีน่ีม่าจากมตทิีป่ระชมุที ่12.3 (ฉบบัที ่CoP17) และเว็บไซต ์CITES 
ส าหรับค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก าหนด โปรดดอูภธิานศัพทข์อง CITES: 
http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php 

รหสัถิ่
นก าเ
นดิ 

ค าอธบิาย 

ภาคผ
นวกข
อง 

CITES 

นยิาม 

W ป่า 
I, II, 
III 

ตัวอยา่งพันธุท์ีน่ ามาจากป่า
 

X 
สภาพแวดลอ้มทาง
ทะเล 

I, II, 

III 

ตัวอยา่งพันธุท์ีน่ ามาจากสภาพแวดลอ้มทางทะเลทีไ่มอ่ยูใ่
นเขตอ านาจของรัฐใดๆ 

R สตัวใ์นฟารม์ 
I, II, 

III 

ตัวอยา่งพันธุข์องสตัวท์ีเ่ลีย้งในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบ
คมุ น าเป็นไขห่รอืตวัออ่นจากป่า 
ซึง่จะมโีอกาสทีจ่ะรอดชวีติในวัยโตเต็มวัยไดน้อ้ยมาก 

D 
สตัวท์ีถ่กูกกัขงัหรอื
พชืทีข่ยายพันธุโ์ดย
มนุษย ์

I 

สตัวใ์นภาคผนวก I 
ทีถ่กูเลีย้งไวโ้ดยกกัขงัเพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้ทีใ่ชใ้นก
ารปฏบิตังิานจะรวมอยูใ่นทะเบยีนของส านักเลขาธกิารตาม
มตทิีป่ระชมุที ่12.10 (ฉบบัที ่CoP15) และพชืในภาคผนวก I 

ทีม่กีารขยายพันธุโ์ดยมนุษยเ์พือ่จดุประสงคท์างการคา้ 
รวมถงึช ิน้สว่นและผลผลติอนุพันธ ์
ทีส่ง่ออกภายใตบ้ทบญัญัตขิอ้ VII วรรค 4 ของอนุสญัญา

 

A 
พชืทีข่ยายพันธุโ์ดย
มนุษย ์

I, II, 

III 

พชืทีม่กีารขยายพันธุโ์ดยมนุษยต์ามมตทิีป่ระชมุที ่11.11 

(ฉบับที ่CoP 17) 
รวมทัง้ช ิน้สว่นและผลผลติอนุพันธท์ีส่ง่ออกภายใตบ้ทบญั
ญัตขิองขอ้ VII วรรค 5 
(ตัวอยา่งพันธุข์องชนดิพันธุร์วมอยูใ่นภาคผนวก 1 

ทีไ่ดม้กีารแพรพั่นธุโ์ดยมนุษยเ์พือ่วตัถปุระสงคท์ีม่ใิชเ่พือ่ก
ารคา้ 
และตัวอยา่งพันธุข์องชนดิพนัธุท์ีร่วมอยูใ่นภาคผนวก II 

และ III)
 

C เลีย้งโดยกกัขงั 
I, II, 

III 

สตัวท์ีไ่ดรั้บการเลีย้งดโูดยกกัขงัตามมตขิองทีป่ระชมุที ่

10.16 (ฉบับแกไ้ข) 
รวมทัง้ช ิน้สว่นและผลผลติอนุพันธท์ีส่ง่ออกภายใตบ้ทบญั
ญัตขิองขอ้ VII วรรค 5

 

F เกดิโดยกกัขงั 
I, II, 

III 

สตัวท์ีเ่กดิจากการกกัขงั (F1 หรอืรุน่ตอ่ๆ ไป) 
ทีไ่มส่ามารถตรงกบัความหมายของ“ เพาะพันธุโ์ดยกกัขงั ”
ในมตทิีป่ระชมุที ่10.16 (ฉบับแกไ้ข), 

รวมทัง้สว่นประกอบและผลผลติอนุพันธ์
 

U ไมท่ราบ 
I, II, 

III 
แหลง่ทีม่าของตวัอยา่งพันธุไ์มเ่ป็นทีรู่จ้ัก แตต่อ้งตัดสนิ

 

I ถกูรบิหรอืถกูยดึ 
I, II, 

III 

ตัวอยา่งพันธุท์ีถ่กูรบิหรอืถกูยดึ 
รหัสถิน่ก าเนดินีต้อ้งถกูน ามาใชร้ว่มกบัรหัสถิน่ก าเนดิอืน่

 

O กอ่นมอีนุสญัญา 
I, II, 

III 

ตัวอยา่งพันธุท์ีไ่ดม้ากอ่นทีบ่ทบญัญตัขิองอนุสญัญาจะใชบ้ั
งคับ ถา้ใบรับรองออกโดยหน่วยงานการจัดการแลว้ 
จะไมม่เีอกสารอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองอืน่ๆ 
ตามอนุสญัญาเพือ่อนุญาตการสง่ออกน าเขา้หรอืสง่ออกซ ้า 

 

http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-10-R15.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#IV
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
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3.0  คยีร์หสัถิน่ก าเนดิทีแ่ยกออกสองแขนง 

ไดม้กีารพัฒนารหสัถิน่ก าเนดิทีแ่ยกออกสองเพือ่ชว่ยใหภ้าคสีามารถใชร้หัสถิน่ก าเนดิส าหรับการสง่ออก
ตัวอยา่งพันธุท์ีไ่ดรั้บการรับรองจาก CITES ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ค าแนะน าในการใชค้ยีม์ดีังนี:้ 

1. ส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศทัง้พชืและสตัว ์
รวมทัง้ช ิน้สว่นและผลผลติอนุพันธข์องพชืและสตัว ์ใหเ้ริม่ตน้เป็นตัวหนา "X" 
ตามดา้นลา่งในหนา้นี ้

2. ส าหรับค าถามแตล่ะขอ้ ใหท้ าตามทัง้ลกูศร "ใช"่ หรอื "ไมใ่ช"่ ไปทีก่ลอ่งค าถามถดัไป 
จนกวา่จะจบดว้ยกลอ่งส ีกลอ่งสรีะบรุหัสถิน่ก าเนดิ CITES ทีค่วรใช ้
เมือ่ออกเอกสารอนุญาตและใบรับรองส าหรับตัวอยา่งพันธุ ์

3. บางชอ่งมเีครือ่งหมายดอกจันทีแ่นะน าผูใ้ชใ้หด้คู าแนะน าเพิม่เตมิ (ทีพ่บในหัวขอ้ 4.0 ถงึ 7.0) 
เพือ่ก าหนดรหสัถิน่ก าเนดิ   

4. หากยงัไมแ่น่ใจวา่ควรใชร้หสัถิน่ก าเนดิใดส าหรับตัวอยา่งพันธุใ์ดกต็าม 
ใหป้รกึษาส านักเลขาธกิาร CITES 

5. นอกจากนี ้
โปรดทราบวา่มขีอ้ยกเวน้หลายประการและบทบญัญตัพิเิศษทีใ่ชก้บัตวัอยา่งพันธุข์อง CITES 
ทีร่ะบไุว ้- ลงิกไ์ปยงัขอ้ยกเวน้และขอ้บญัญัตพิเิศษมอียูใ่นตอนที ่7.0 ของค าแนะน านี ้

6. ขอ้มลูเดยีวกนัจะถกูแสดงในรปูแบบค าถามในภาคผนวกของคูม่อืฉบบันี ้(ดหูนา้ 12 
"แผนภมูกิารไหลในรปูแบบสอบถาม")

รหัสถิน่ก าเนดิ I - ตัวอยา่งพันธุถ์กูรบิหรอืถกูยดึ 

(การสง่ออกตอ้งเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุที ่17.8) 

รหัสถิน่ก าเนดิ O – 
เป็นตวัอยา่งพันธุก์อ่นอนุสญัญา  

(จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองกอ่นอนุสญัญา) 

รหัสถิน่ก าเนดิ U - 
แหลง่ทีม่าของตวัอยา่งพันธุท์ีไ่มรู่จ้ัก 

(ขอ้ความควรมาพรอ้มกบัเอกสารอนุญาตสง่ออก 
เพือ่อธบิายวา่ท าไมจงึใชร้หสัถิน่ก าเนดินี)้ 

รหัสถิน่ก าเนดิ X - 
ตัวอยา่งพันธุม์าจากสภาพแวดลอ้มทางทะเลทีไ่

มอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจของรัฐใดๆ 

เริม่ตน้ทีต่ัวหนา "X" ทีม่มุบนซา้ยมอืของหนา้ตอ่ไป 

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีน่ ามาจากสภาพแวดลอ้มทาง
ทะเล 

และไมอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจของรัฐใดตามทีร่ะบไุวใ้น
มต ิ

ทีป่ระชมุที ่14.6 (ฉบบัที ่CoP16) หรอืไม่ 

ใช ่

ใช ่

ตัวอยา่งพันธุถ์กูยดึ “หรอื  ”ถกูรบิหรอืไม่  

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีไ่ดม้ากอ่นทีบ่ทบญัญัตขิ

องอนุสญัญาจะมผีลใชบ้งัคบัหรอืไม ่

ไมใ่

ช ่

มขีอ้มลูเพยีงพอเกีย่วกบัตัวอยา่งพันธุเ์พือ่

ก าหนดแหลง่ทีม่าหรอืไม ่

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอนุญาตสง่ออก CITES ไมใ่ช ่
เป็นชนดิพันธุท์ีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก  
 CITES (I, II หรอื III) หรอืไม ่

ใช ่

ใช ่

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสถิน่ก าเนดิ W - 

ตัวอยา่งพันธุจ์ากป่า 

รหัสถิน่ก าเนดิ R – 

ตัวอยา่งพันธุถ์กูเลีย้ง

ในฟารม์ ไมใ่ช ่

รหัสถิน่ก าเนดิ F – 
ตัวอยา่งพันธุเ์กดิจากการ

กกัขงั 

ใช ่

ใช ่

ใช ่

รหัสถิน่ก าเนดิ C - 
ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นพอ่แม่

พันธุโ์ดยกกัขงั 

ไมใ่ช ่

รหัสถิน่ก าเนดิ D - 

ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นพอ่พั

นธุแ์มพ่ันธุโ์ดยกกัขงั 

สตัว ์

ภาคผนวก I ภาคผนวก II หรอื 

III 

ตัวอยา่งพันธุถ์ู
กน ามาจากป่า

หรอืไม ่

ระบตุัวอยา่งพันธุไ์วใ้นเอกสารแนบ CITES 
รายการใด 

ไมใ่

ช ่

ไ

มใ่

ช ่

เริม่ตน้ที ่"X" ทีม่มุบนซา้ยมอืของหนา้ตอ่ไป 

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีเ่กดิในสภาพแวดลอ้ม 
ทีถ่กูควบคมุหรอืไม ่

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีไ่ดม้าจาก
พอ่แมพั่นธุห์รอืเซลลส์บืพันธุ์
ทีโ่อนมาอยูใ่นสภาพแวดลอ้

มทีค่วบคมุ 
(การสบืพันธุแ์บบอาศัยเพศ)  

หรอื 
พอ่แมพ่ันธุใ์นสภาพแวดลอ้ม
ทีม่กีารควบคมุเมือ่การพัฒนา

ลกูหลานเริม่ขึน้ 
(การสบืพันธุแ์บบไมอ่าศัยเพ

ศ) หรอืไม ่

ใช ่
ตน้ตอเพาะพันธุถ์กูเก็บรักษาไวโ้ดยไมม่กีารน าตัว

อยา่งพันธุจ์ากป่า ยกเวน้การเลีย้งสตัว ์
ไขห่รอืเซลลส์บืพันธุเ์ป็นครัง้คราวตามบทบญัญัตขิ
อง CITES และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
และในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดขอ

งชนดิพันธุน์ีใ้นป่าหรอืไม ่

ไมใ่

ช ่

ไมค่วรด าเนนิการส่

งออกตอ่ไป 

“ไม ่”
ควรด าเนนิการการสง่

ออกตอ่ไป 

ใช ่

ใช ่

ตน้ตอเพาะพันธุผ์ลติลกูหลานรุน่ทีส่อง 
(F2) หรอืรุน่ตอ่ๆ ไป (F3, F4 ฯลฯ) 
ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ 

หรอื 
มกีารจัดการในลักษณะทีไ่ดรั้บการพสิจู

นว์า่ 
มคีวามสามารถผลติลกูหลานรุน่ทีส่องไ
ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืในสภาพแวดลอ้มทีม่กี

ารควบคมุหรอืไม ่

ไมใ่ช ่

ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นพันธุท์ีด่ าเนนิการเพาะพั

นธุท์ีจ่ดทะเบยีนโดย CITES หรอืไม ่

ตัวอยา่งพันธุเ์ป็น 
พชื “หรอื  ”สตัว์  

ใช ่ใช ่

ใช ่

 

ตัวอยา่งพันธุถ์กูเ
พาะพันธุเ์พือ่การ

คา้หรอืไม ่

ตน้ตอเพาะพันธุถ์กูจดัตัง้ขึน้ตามบ
ทบญัญตัขิอง CITES 

และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่ว
ขอ้ง “และ”  

ในลักษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่กา
รอยูร่อดของชนดิพันธุใ์นป่าหรอืไ

ม ่

พชื 

ใช ่ ตัวอยา่งพันธุถ์ู
กเลีย้งในสภา
พแวดลอ้มทีม่ี
การควบคมุหรื

อไม ่

ไมใ่

ช ่

ตัวอยา่งพันธุถ์กูน า
มาจากป่าเป็นไขห่

รอืตัวออ่น 
ทีม่โีอกาสทีจ่ะรอด
ชวีติในวัยโตเต็มวัย

ไดน้อ้ยมากหรอืไม ่

มกีารยา้ยชนดิพั
นธุไ์ปทีภ่าคผนว

ก II 
และท าเครือ่งหม
ายไวต้ามมต ิ

ทีป่ระชมุที ่11.16 
(ฉบับที ่CoP15) 

หรอืไม ่

ชนดิพันธุถ์กูระบุ
ไวใ้น CITES 
ภาคผนวก II 
หรอื III หรอืไม ่

ไมใ่

ช ่

ไมใ่ช ่ใช ่

ตัวอยา่งพันธุม์คีณุสมบตัคิร
บถว้นตามบทบญัญัตขิอ้ 
III ของอนุสญัญาหรอืไม ่

ใช ่- 
ตัวอยา่งพันธุถ์กูเ
ลีย้งโดยกกัขงั 

คูม่อืการใชร้หัสถิน่ก าเนดิของ CITES 
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https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#III
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#III


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสถิน่ก าเนดิ A –  
ตัวอยา่งพันธุม์กีารขยายพันธุโ์ดยมนุษย ์

ใช ่

รหัสถิน่ก าเนดิ W - 

ตัวอยา่งพันธุจ์ากป่า 

รหัสถิน่ก าเนดิ D -  
ตัวอยา่งพันธุม์กีารแพรก่ระจายโดยมนุษย ์

ภาคผนวก I 

ชนดิพันธุม์รีายการในภาคผนวก CITES ทีใ่ด 

รหัสถิน่ก าเนดิ A –  
ตัวอยา่งพันธุม์กีารแพรก่ระจายโดยมนุษย ์

ชอ่ง 1 การยกเวน้พชืทีป่ลกูจากเมล็ดและสปอร ์

[มต ิทีป่ระชุมที ่11.11 [ฉบบัที ่CoP17]] 
 

อาจยกเวน้และถอืวา่ตวัอยา่งพันธุท์ีไ่ดรั้บการแพร่พันธุโ์ดยมนุษยห์ากปลกูจากเมล็ดหรื

อสปอรท์ีม่าจากป่าเฉพาะในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดชัน้และหมวดหมูพ่ชืและสตัว ์
 

ก)  i) 

การจัดตัง้ตน้ตอพ่อแมพั่นธุท์ีป่ลกูไวเ้ป็นปัญหาส าคญัในทางปฏบิตัเินือ่งจากตวัอย่า
งพันธุใ์ชเ้วลานานในการเขา้ถงึวยัเจรญิพันธุ ์เชน่เดยีวกบัพันธุไ์มห้ลายชนดิ  

ii) 
เมล็ดหรอืสปอรถ์กูเก็บมาจากป่าและปลกูในสภาพควบคมุภายในประเทศถิน่ก าเนดิ 

ซึง่จะตอ้งเป็นประเทศตน้ก าเนดิของเมล็ดหรอืสปอรอ์กีดว้ย  

iii) ผูม้อี านาจจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศถิน่ก าเนดินัน้ก าหนดวา่ 
การเก็บเมล็ดหรอืสปอรเ์ป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายแหง่ชาตทิีเ่

กีย่วขอ้งเพือ่การคุม้ครองและการอนุรักษ์พันธุ ์และ  
iv) หน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งในประเทศถิน่ก าเนดินัน้ก าหนดวา่: 
 

A. การเก็บเมล็ดหรอืสปอรไ์มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของสิง่มชีวีติในป่า 
และ  

B. การอนุญาตใหม้กีารคา้ตวัอยา่งพันธุเ์ชน่นัน้มผีลดตีอ่การอนุรักษ์ประชากรใ
นป่า  

 

ข)  อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ใหส้อดคลอ้งกับอนุวรรค ก) iv) ก. และ ข. ทีด่า้นบน: 
  

i) i) การเก็บเมล็ดหรอืสปอรเ์พือ่การนีม้ขีอ้จ ากดัในลักษณะเชน่ 
เพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟปูระชากรจากป่า  

ii) ii) พชืบางสว่นทีผ่ลติภายใตส้ถานการณ์ดงักลา่วถกูใชเ้พือ่สรา้งฟารม์ 

เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิของตน้ตอพ่อแมพั่นธุท์ีป่ลกูในอนาคต 
และกลายเป็นแหลง่ทีม่าของเมล็ดหรอืสปอรเ์พิม่เตมิ 

และลดหรอืขจัดความตอ้งการในการเก็บเมล็ดหรอืสปอรจ์ากป่า และ 

iii) iii) 

สว่นหนึง่ของพชืทีผ่ลติภายใตส้ถานการณ์ดงักลา่วถกูน ามาใชใ้นการเพาะปลกูในป่า

เพือ่เพิม่การฟ้ืนตัวของประชากรทีม่อียู ่หรอืเพือ่สรา้งประชากรทีไ่ดส้ญูพันธุ ์และ 
 

ค)  ในกรณีของการด าเนนิงานทีก่ระจายชนดิพันธุใ์นภาคผนวก I 
เพือ่การคา้ภายใตเ้งือ่นไขดงักลา่วจะไดรั้บการจดทะเบยีนกับส านักเลขาธกิาร 

CITES ตามมตทิีป่ระชมุที ่9.19 (ฉบบัที ่CoP15) 

เกีย่วกบัแนวทางการลงทะเบยีนสถานเพาะเลีย้งทีก่ระจายตัวอยา่งพันธุด์ว้ยมนุษยใ์
นภาคผนวก -1 

ภาคผนวก II หรอื 
III 

ไมใ่

ช ่

ใช ่

ใช ่

มกีารเพาะปลกูตั
วอยา่งพันธุเ์พือ่
การคา้หรอืไม ่

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีป่ลู
กจากเมล็ดหรอืสปอร์
ทีเ่กบ็ตามธรรมชาตติ
ามขอ้ยกเวน้ของมต ิ
ทีป่ระชมุที ่11.11 
(ฉบบัที ่CoP17) 

หรอืไม ่ดกูลอ่งที ่1 

ใช ่

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ไมใ่

ช ่

ไมใ่

ช ่

 
การตดัหรอืการแ
บง่ถกูน ามาจากพื
ชป่าที ่“ไม ่”

ถอืวา่เป็นตน้ตอพ่
อแมพ่ันธุท์ีป่ลกูไ

วห้รอืไม ่
ใช ่

ตัวอยา่งพันธุถ์ู
กปลกูขึน้จากก
ารตัดหรอืการ
แบง่หรอืไม ่

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ใช ่

เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีป่ลกูมา
จากเมล็ด การตดั การแบง่ 
กลุม่กอ้นเนือ้เยือ่หรอืเนือ้เยื่

อพชือืน่ 
สปอรห์รอืหน่ออืน่ๆ 

ทีไ่ดม้าจากตน้ตอพอ่แมพ่ัน
ธุท์ีป่ลกูไวต้ามวรรคที ่1b) 
ของมต ิทีป่ระชมุที ่11.11 
(ฉบบัที ่CoP17) หรอืไม*่ 

มกีารแพรก่ระจายตวัอยา่งพันธุโ์ดยมนุษ
ยท์ีส่ถานบรบิาลทีล่งทะเบยีนของ 

CITES แลว้หรอืไม ่

ตัวอยา่งพันธุถ์กูปลกูภายใต ้
สภาวะควบคมุหรอืไม ่

* พชืทีท่าบกิง่ [เป็น] ไดร้ับการยอมรับวา่ 

มกีารขยายพันธุโ์ดยมนุษยเ์มือ่ทัง้ตน้ตอและกิง่ทาบถกูน ามาจากตัวอยา่งพันธุท์ีม่กีารขยายพัน

ธุโ์ดยมนุษย ์

คูม่อืการใชร้หัสถิน่ก าเนดิของ CITES 

 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
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https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf


คูม่อืการใชร้หัสถิน่ก าเนดิของ CITES 

   

8 

4.0 ค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชร้หสัถิน่ก าเนดิ R 

CITES ก าหนดค าวา่ "ท าฟารม์" 

เป็นการเลีย้งดใูนสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุสตัวท์ีเ่ป็นไขห่รอืตวัออ่นจากป่า 

ซึง่อาจมโีอกาสทีจ่ะรอดชวีติในวัยโตเต็มวัยไดน้อ้ยมาก 

แมว้า่จะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหม้คีวามเฉพาะมากขึน้ [มต ิทีป่ระชมุที ่11.16 (ฉบบัที ่CoP15)] 

ค าจ ากดัความของการท าฟารม์ยงัคงมคี าศัพทท์ีค่ลมุเครอืหลายค า 

ทีเ่ปิดกวา้งส าหรับการแปลความหมายและการประกาศถิน่ก าเนดิอยา่งผดิพลาด หากไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ตอนนีจ้ะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ชว่ยภาคใีนการใชร้หัสถิน่ก าเนดิ "R" อยา่งถกูตอ้ง 

อะไรคอืสิง่ทีถ่อืวา่ม ี"ความเป็นไปไดต้ า่มากในการรอดชวีติในวยัโตเต็มวยั" 

ถอืวา่ความน่าจะเป็นของการมชีวีติอยูต่อ่ความโตเต็มวัยเป็นขอ้พจิารณาขัน้พืน้ฐานทีส่ดุในการพจิารณาวา่ 

เป็นตวัอยา่งพันธุข์องชนดิพนัธุท์ีส่ามารถท าฟารม์ไดห้รอืไม ่(เนือ่งจากค านีก้ าหนดโดยภาคขีองอนุสญัญา 

CITES) ความน่าจะเป็นของการอยูร่อดนัน้เกีย่วขอ้งกบักลยทุธใ์นประวตัชิวีติของชนดิพันธุ ์

บางชนดิพันธุไ์ดรั้บการคดัเลอืก: ชนดิพันธุม์ลีกูหลานจ านวนมาก ซึง่เป็นรอดชวีติทีจ่ะโตเต็มวัยเพยีงสว่นนอ้ย 

ชนดิพันธุอ์ ืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการคดัเลอืก: ชนดิพันธุม์ลีกูหลานจ านวนนอ้ย 

และแตล่ะชนดิพันธุม์แีนวโนม้ทีจ่ะรอดชวีติในวัยโตเต็มวยัไดม้าก ตัวอยา่งพันธุเ์ชน่ เตา่ทะเล จระเข ้

ปลากระดกูแข็งและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลังสว่นใหญจ่ะไดรั้บการคัดเลอืกเป็น R และผลติไขจ่ านวนมาก 

ซึง่สามารถอยูร่อดเพือ่โตเต็มวัยไดเ้พยีงสว่นนอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม 

ตัวออ่นของชนดิพันธุเ์ชน่ชา้งและเสอืจะไดรั้บการคดัเลอืกเป็น K 

และมโีอกาสรอดชวีติทีจ่ะโตเต็มวัยไดค้อ่นขา้งสงู ดังนัน้ การเอาตวัออ่นของชนดิพนัธุท์ีค่ดัเลอืกเป็น K 

ออกจากป่าเพือ่ท าฟารม์มแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ประชากรป่ามากกวา่การน าเอาชนดิพันธุท์ีถ่กูเลอืกไวเ้ป็

น R ออกไป 

ระบบการท าฟารม์จงึมผีลเฉพาะกบัไขแ่ละตวัออ่นของพันธุท์ีป่ระชากรสว่นใหญใ่นป่าตายจากสาเหตตุามธรรมช

าต ิ(เชน่ การลา่เหยือ่ โรค สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ) 

อะไรกอ่ใหเ้กดิ 'การท าฟารม์ในสภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุ' 

เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการใชร้หัสถิน่ก าเนดิ "R" อยา่งถกูตอ้ง ค าวา่ "การท าฟารม์" 

ควรเกีย่วขอ้งกบัระดบัการเจรญิเตบิโตและ/หรอืการพัฒนาตวัอยา่งพันธุท์ีเ่กดิขึน้ขณะอยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดกา

รแบบโดยกกัขงั และไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเวลาในการอยูโ่ดยกกัขงั 

ความแตกตา่งนีม้คีวามส าคญัเนือ่งจากความหลากหลายของประวัตชิวีติในการจ าแนกพันธุ ์ตัวอยา่งพันธุเ์ชน่ 

สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลังบางชนดิอาจถกูพจิารณาวา่มกีารท าฟารม์หลังจากผา่นไปเพยีงสองสปัดาหใ์นสภาพแวด

ลอ้มทีม่กีารควบคมุ เนือ่งจากอตัราการเตบิโตทีร่วดเร็ว ในทางตรงกนัขา้ม สตัวเ์ลือ้ยคลานบางชนดิ (เชน่ 

เตา่ทีโ่ตเร็ว) อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่ในการจัดการโดยกกัขงัเป็นเวลานาน กอ่นทีจ่ะถอืวา่ท าฟารม์ 

เมือ่พจิารณาสิง่ทีถ่อืเป็นการท าฟารม์ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารควรปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ลว้ตัดสนิดังตอ่ไปนีห้รอืไม:่ 

1) อาคารสถานทีท่ าฟารม์ใหเ้งือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรับการเจรญิเตบิโตและความผาสกุของตัวอยา่งพันธุ ์
(เชน่ ทีพ่ักพงิทีเ่พยีงพอ อาหาร การดแูลดา้นสตัวแพทย ์ฯลฯ) อยา่งจรงิจังหรอืไม ่

2) เพยีงแตเ่ก็บตัวอยา่งพันธุท์ีร่อการสง่ออก 

ถา้ผูบ้รหิารเห็นวา่ อาคารสถานทีใ่หเ้งือ่นไขทีจ่ าเป็นส าหรับการเจรญิเตบิโตและการพัฒนาแลว้ 

ตัวอยา่งพันธุท์ีม่าจากอาคารสถานทีด่ังกลา่วมแีนวโนม้ทีจ่ะถกูท าฟารม์ อยา่งไรกต็าม 

หากไมม่เีงือ่นไขดังกลา่ว ตวัอยา่งพันธุเ์ชน่นัน้มแีนวโนม้วา่จะมาจากป่า อยา่งไรก็ตาม ควรสงัเกตวา่ 

"การเลีย้งในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ" ไมไ่ดห้มายความวา่ 

สตัวแ์ตล่ะตัวตอ้งไดรั้บการจัดการอยา่งโดยกกัขงัจนกวา่จะถงึวัยโตเต็มวัย 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัค าจ ากดัความของ "การท าฟารม์ ”แตอ่ยา่งใด 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
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การท าความเขา้ใจกบัตลาด 

อกีหนึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์ าหรับการใชร้หัสงานถิน่ก าเนดิ CITES แบบ "R" คอื 

การเขา้ใจธรรมชาตแิละลกัษณะของตลาดทีม่กีารผลติ ตัวอยา่งพันธุเ์ชน่ 

ตัวอยา่งพันธุท์ีส่ง่ออกไปเพือ่การคา้สตัวเ์ลีย้งในบา้นมกัจะตอ้งเป็นตวัออ่นหรอืตัวออ่นแรกเกดิ โดยทั่วไปแลว้ 

ตัวอยา่งพันธุเ์หลา่นีไ้มไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งส าคญัในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุกอ่นการสง่ออก 

และดังนัน้จงึไมไ่ดเ้ป็นการท าฟารม์ ในทางตรงกนัขา้ม 

ชนดิพันธุท์ีส่ง่ออกเพือ่การคา้เนือ้สตัวห์รอืคา้หนังสตัวม์กัจะตอ้งมขีนาดใหญแ่ละมแีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บการเลีย้งใ

นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุเป็นระยะเวลานานเพือ่ใหไ้ดข้นาดของรา่งกายตามทีต่ลาดก าหนด 
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5.0 ความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชร้หสัถิน่ก าเนดิ C 

1. เมือ่พจิารณาการยืน่ค าขอเพือ่สง่ตวัอยา่งพันธุช์ ิน้สว่นทีร่ะบไุวใ้นอนุสญัญา CITES 
ทีผู่ย้ ืน่ค าขออา้งอา้งวา่ไดรั้บการเลีย้งดแูบบโดยกกัขงั ขอ้ควรพจิารณาตอ่ไปนีจ้ะชว่ยในการตรวจสอบวา่ 
ตัวอยา่งพันธุด์ังกลา่วเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ CITES วา่เป็นการ "กกัขงั" หรอืไม ่

2. มกีารพสิจูนว์า่ ตวัอยา่งพันธุไ์ดรั้บการเลีย้งดใูนโดยกกัขงัตามความหมายในมตทิีป่ระชมุที ่10.16 (แกไ้ข) 
เพือ่ก าหนดรหสัถิน่ก าเนดิทีถ่กูตอ้งนัน้ มคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนด: 

i. ในภาคผนวกทีช่นดิพันธุร์วมอยู ่และ 

ii. วัตถปุระสงคข์องการสง่ออก (เชงิพาณชิยห์รอืไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย)์ 

3. ถา้ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นชนดิพันธุใ์นภาคผนวก I ทีไ่ดรั้บการเลีย้งดโูดยกกัขงัขงั และการเพาะพันธุม์เีพือ่การคา้ 
- ใหศ้กึษาเว็บไซตข์อง CITES เพือ่ตรวจสอบวา่ 
ตัวอยา่งพันธุด์ังกลา่วไดม้าจากการด าเนนิการปรับปรงุพันธุท์ีร่วมอยูใ่น 
ทะเบยีนเลขาธกิารของการด าเนนิการปรับปรงุพันธุ ์
http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html หรอืไม ่ 

4. ถา้ไมม่ขีอ้สงสยัวา่ ตัวอยา่งพันธุไ์ดม้าจากการด าเนนิงานเพาะพันธุท์ีจ่ดทะเบยีนโดย CITES แลว้ 
ใหใ้ชร้หสัถิน่ก าเนดิ D 

5. หากมขีอ้สงสยัและผูย้ืน่ค าขอไมส่ามารถใหห้ลกัฐานทีเ่พยีงพอเพือ่พสิจูนว์า่ 
ตัวอยา่งพันธุนั์น้มาจากการด าเนนิงานทีจ่ดทะเบยีนโดย CITES อยา่ใชร้หสัตน้ทาง D ในสถานการณ์เชน่นี ้
จ าเป็นจะตอ้งก าหนดวา่ 
ตัวอยา่งพันธุไ์ดรั้บการเพาะพันธุโ์ดยกกัขงัซึง่เกบ็เกีย่วจากธรรมชาตหิรอืไดม้าจากแหลง่อืน่กนัแน่ 

6. ถา้ไมม่หีลกัฐานยนืยนัไดว้า่ 
ตัวอยา่งพันธุท์ีพ่จิารณานัน้ไดรั้บการเลีย้งดูโดยกกัขงัทีเ่ป็นไปตามค าจ ากดัความในมตทิีป่ระชมุที ่10.16 
(แกไ้ข) ควรระมดัระวัง และควรมกีารตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

7. ในสว่นนี ้ขอ้มลูเกีย่วกบัค าถามตอ่ไปนีจ้ะชว่ยในการพจิารณาวา่ 
การเพาะพันธุม์คีวามสอดคลอ้งกบัค าจ ากดัความของ“ การเลีย้งในสภาพทีถ่กูกกัขงั ”ในมตขิองทีป่ระชมุที ่
10.16 (แกไ้ข) หรอืไม ่ซึง่จะชว่ยใหผู้ม้อี านาจจัดการสามารถตดัสนิใจไดว้า่ จะใชร้หัสถิน่ก าเนดิ C, F 
หรอืปฏเิสธการยืน่ค าขอ: 

i. มกีารด าเนนิงานดา้นการเพาะพันธุท์ีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับชนดิพันธุท์ีพ่จิารณาหรอืไม ่
หากไมม่กีารด าเนนิงานทีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับชนดิพันธุนั์น้ 
จะตอ้งมกีารสอบสวนความถกูตอ้งตามกฎหมายของการสง่ออก 

ii. วันใดทีก่ารเพาะพันธุแ์ตล่ะครัง้ไดรั้บอนุญาตหรอืมกีารลงทะเบยีนเพือ่ด าเนนิการ 

iii. จ านวนเอกสารอนุญาตทีไ่ดอ้อกมา ในชว่งเวลาใด ทีจ่ะรวบรวมตวัอยา่งพันธุจ์ากป่า 
และจ านวนใดทีถ่กูรวบรวมเพือ่สรา้งประชากรทีถ่กูกกัขงั 

iv. อะไรเป็นปรมิาณการผลติประจ าปีและ 
จากค าแนะน าทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบัลกัษณะทางชวีวทิยาของชนดิพนัธุเ์หลา่นีนั้ ้
น ปรมิาณเหลา่นีเ้ป็นไปไดส้ าหรับชนดิพันธุท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่

v. จ านวนประชากรทัง้หมดของชนดิพันธุท์ีเ่ก็บรักษาโดยการด าเนนิการเพาะพันธุม์เีทา่ใด 
และจ านวนตน้ตอเพศผูแ้ละเพศเมยีทีโ่ตเต็มทีนั่น้รวมถงึตน้ตอพอ่แมพ่ันธุม์เีทา่ใด 

vi. อาคารสถานทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีด่า้นวทิยาศาสตรแ์ละผูม้อี านาจการจัดการ 
และมรีายงานการตรวจสอบหรอืไม ่

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html
http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf


คูม่อืการใชร้หัสถิน่ก าเนดิของ CITES 

   

11 

8. ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัความถกูตอ้งของรหัสถิน่ก าเนดิ ในกรณีทีจ่ าเป็น 
ผูม้อี านาจจัดการของประเทศผูน้ าเขา้ควรจะปรกึษาหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรข์องประเทศผูส้ง่ออกเพือ่ตรว
จสอบวา่ 
ชนดิพันธุด์ังกลา่วเป็นชนดิพนัธุท์ีถ่กูกกัขงัอยูภ่ายในเขตอ านาจปกครองของผูม้อี านาจจัดการของประเทศผู ้
สง่ออกหรอืไม ่ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั ควรแจง้ใหส้ านักเลขาธกิาร CITES ทราบ 
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6.0 ค าจ ากดัความทีเ่กีย่วขอ้ง 
ค าจ ากดัความเหลา่นีน้ ามาจากเว็บไซต ์ CITES ส าหรับค าอธบิายขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ โปรดดอูภธิานศัพทข์อง 
CITES: http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php 

ขยายพนัธุโ์ดยมนษุย ์
(ส าหรบัพชื) 

ตัวอยา่งพันธุพ์ชืทีไ่ดรั้บ: 
 เตบิโตขึน้ภายใตส้ภาวะควบคมุ และ 
 ทีป่ลกูมาจากเมล็ด การตัด การแบง่ กลุม่กอ้นเนือ้เยือ่ หรอืเนือ้เยือ่พชือืน่ สปอรห์รอืสิง่อืน่ๆ 

ทีไ่ดรั้บการยกเวน้จากอนุสญัญาหรอืไดรั้บมาจากตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีไ่ดป้ลกูไว;้ 
 หรอืส าหรับการจ าแนกพันธุข์องไมก้ฤษณาทีป่ลกูมาจากเมล็ด ตน้กลา้ ตน้กลา้กิง่ การตดั การทาบกิง่ 

การคดัเลอืก/การตอน การแบง่ 
เนือ้เยือ่พชืหรอืหน่ออืน่ทีไ่ดรั้บมาจากป่าหรอืตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีป่ลกูตามนยิามของค าวา่ 
“ตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีป่ลกูไว ้’ในมตทิีป่ระชมุที ่11.11 (ฉบบัที ่CoP17) 

เลีย้งดโูดยกกัขงั 
(ส าหรบัสตัว)์ 

สตัวท์ีเ่กดิหรอืผลติขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุได ้เฉพาะเมือ่:  

i) พอ่แมพ่ันธุถ์กูถา่ยโอนในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ (ถา้ผลติโดยใชเ้พศ) 
หรอืพอ่แมพ่ันธุอ์ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุเมือ่การพัฒนาลกูหลานเริม่ขึน้ (ถา้สบืพันธุโ์ดยไมใ่ชเ้พศ)  

ii) ตน้ตอทีเ่พาะพันธุต์ามขอ้ก าหนดของเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของประเทศผูส้ง่ออก:  

a) ถกูจัดตัง้ขึน้ตามบทบญัญตัขิอง CITES และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
และในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของชนดิพันธุใ์นป่า 

b) ถกูเก็บรักษาไวโ้ดยไมม่กีารน าตวัอยา่งพันธุจ์ากป่า ยกเวน้การเลีย้งสตัว ์ไข ่
หรอืเซลลส์บืพันธุเ์ป็นครัง้คราวตามบทบญัญตัขิอง CITES และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
และในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของชนดิพันธุน์ีใ้นป่า 
ตามทีแ่นะน าโดยหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตร ์

1. เพือ่ป้องกนัหรอืบรรเทาผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นอนัตรายจากการผสมในครอก 
ซึง่ขนาดของการเพิม่ดังกลา่วถกูก าหนดจากความตอ้งการวัสดทุางพันธกุรรมใหม ่

2. เพือ่ก าจัดสตัวท์ีถ่กูรบิตามมตขิองทีป่ระชมุที ่17.8 หรอื 

3. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส าหรับใชเ้ป็นตน้ตอเพาะพันธุ ์และ 

c)  

1. ไดผ้ลติลกูหลานในรุน่ทีส่อง (F2) หรอืรุน่ทีต่ามมา (F3, F4, ฯลฯ) ในสภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุ; หรอื 

2. มกีารจัดการในลักษณะทีไ่ดรั้บการพสิจูนว์า่ 
สามารถผลติลกูหลานรุน่ทีส่องไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ  

ตน้ตอเพาะพนัธุ ์ กลุม่สตัวท์ีใ่ชใ้นการสบืพันธุใ์นการด าเนนิงานโดยกกัขงั 

สภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ 
(ส าหรบัสตัว)์ /  
 

เงือ่นไขทีค่วบคมุ 
(ส าหรบัพชื) 

ส าหรับสตัว:์ 
สภาพแวดลอ้มทีถ่กูจดัการเพือ่จดุประสงคใ์นการผลติชนดิพันธุเ์ฉพาะทีม่ขีอบเขตทีอ่อกแบบมาเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ตัว ์
ไขห่รอืเซลลส์บืพันธุช์นดินีเ้ขา้มาหรอืออกไป และลกัษณะทั่วไปของสิง่ทีอ่าจรวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ: 
ทีอ่ยูอ่าศัยโดยมนุษย ์การก าจัดของเสยี การดแูลสขุภาพ การป้องกนัจากผูล้า่ และการจัดหาอาหารโดยมนุษย ์
ส าหรับพชื: สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่ป็นธรรมชาตทิีม่กีารจดัการอยา่งเขม้ขน้โดยการแทรกแซงของมนุษย ์
เพือ่จดุประสงคใ์นการผลติพชื ลกัษณะทั่วไปของสภาพควบคมุอาจรวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเพยีงการไถพรวน การใหปุ้๋ ย 
การก าจัดวัชพชืและการควบคมุศตัรพูชื การชลประทานหรอืการด าเนนิงานของการบรบิาล เชน่การใสก่ระถาง 
การท าแปลง หรอืการป้องกนัจากสภาพอากาศ 

ตน้ตอพอ่แมพ่นัธุท์ ีป่ลกูไว ้
(ส าหรบัพชื) 

กลุม่พชืทีป่ลกูในสภาพควบคมุทีใ่ชส้ าหรับการสบืพันธุแ์ละตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน CITES 
ทีก่ าหนดของประเทศผูส้ง่ออก: 

 จัดตัง้ขึน้ตามบทบญัญตัขิอง CITES และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
และในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของชนดิพันธุใ์นป่า และ 

 เก็บรักษาไวใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอส าหรับการขยายพันธุ ์เพือ่ลดหรอืขจัดความจ าเป็นในการเพิม่พนูจากป่า 
เมือ่การเพิม่พนูดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้ยกเวน้ 
และถกูจ ากดัจ านวนตามทีจ่ าเป็นในการรักษาความแข็งแรงและผลผลติของตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีป่ลกูไว ้

 

7.0 ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php
http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php#ps
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf
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ค าแนะน าเกีย่วกบัหนงัสอือนญุาตและใบรบัรอง: 
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VI 

ค าแนะน าเกีย่วกบัการยกเวน้และบทบญัญตัพิเิศษอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วกบัการคา้: 
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII 

ค าแนะน าในมตทิีป่ระชุมที ่12.3 (ฉบบัที ่CoP17) – เอกสารอนญุาตและใบรบัรอง: 
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf 

 

  

http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VI
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf
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ภาคผนวก 

รปูแบบแผนภมูกิารไหลในแบบสอบถาม 
 

1. เป็นชนดิพันธุท์ีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก CITES (I, II หรอื III) หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีไ่ดม้ากอ่นทีบ่ทบญัญัตขิองอนุสญัญาจะมผีลใชบ้งัคับหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สตัวถ์กูรบิหรอืยดึหรอืไม ่การสง่ออกตอ้งปฏบิตัติาม มตทิ ีป่ระชุมที ่17.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มขีอ้มลูเพยีงพอเกีย่วกบัตัวอยา่งพันธุเ์พือ่ก าหนดแหลง่ทีม่าหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ตัวอยา่งพันธุถ์กูน ามาจากสภาพแวดลอ้มทางทะเล และไมอ่ยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของรัฐใดหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นพชืหรอืสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….รหัสถิน่ก าเนดิ I 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่4 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่5 

ไมใ่ช ่…………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ U 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ X 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่6 

สตัว ์…………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่7 

พชื  ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่21 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่2 

ไมใ่ช ่…………………………………………………ไมต่อ้งมเีอกสารอนุญาตใหม้กีารสง่ออกของ CITES 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….รหัสถิน่ก าเนดิ O 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่3 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf
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7. ตัวอยา่งพันธุถ์กูน ามาจากป่าหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ตัวอยา่งพันธุถ์กูน ามาจากป่าเป็นไขห่รอืตัวออ่น 
ทีม่โีอกาสทีจ่ะรอดชวีติในวยัโตเต็มวัยไดน้อ้ยมากหรอืไม ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. ตัวอยา่งพันธุถ์กูเลีย้งในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ไดม้กีารถา่ยโอนตวัอยา่งพันธุไ์ปยงัภาคผนวก II และท าเครือ่งหมายไวต้าม 

มตทิีป่ระชมุที ่11.16 (ฉบบัที ่CoP15) หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 

 
11. ตัวอยา่งพันธุถ์กูระบใุน CITES ภาคผนวก II หรอื III หรอืไม ่

 
 
 
 
 

 
 
 

12. ตัวอยา่งพันธุม์คีณุสมบตัคิรบถว้นตามบทบญัญัตขิอ้ III ของอนุสญัญาหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่8 

 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่13 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่9 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ W 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….รหัสถิน่ก าเนดิ R 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่11 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่10 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ W 

ใช ่ ……………………………………………………………………………………………รหสัถิน่ก าเนดิ R 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………. “ไม่ ”ควรด าเนนิการสง่ออกตอ่ไป  

ใช ่ …………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ W 

 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่12 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#III
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13. เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีไ่ดม้าจากพอ่แมพั่นธุห์รอืเซลลส์บืพันธุท์ีโ่อนมาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุ  
(การสบืพันธุแ์บบอาศัยเพศ) 
หรอืพอ่แมพ่ันธุใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุเมือ่การพัฒนาลกูหลานเริม่ขึน้ 
(การสบืพันธุแ์บบไมอ่าศัยเพศ) หรอืไม ่

 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีเ่กดิในสภาพแวดลอ้มทีถ่กูควบคมุหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. ตน้ตอเพาะพันธุถ์กูจดัตัง้ขึน้ตามบทบญัญัตขิอง CITES 
และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งและในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของชนดิพันธุใ์นป่า
หรอืไม ่

 
 
 
 
 
 

 
 

16. ตน้ตอเพาะพันธุถ์กูเก็บรักษาไวโ้ดยไมม่กีารน าตัวอยา่งพันธุจ์ากป่า ยกเวน้สตัว ์ไข ่ 
หรอืเซลลส์บืพันธุเ์ป็นครัง้คราวตามบทบญัญตัขิอง CITES และกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 และในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่การอยูร่อดของสตัวช์นดิพันธุน์ีใ้นป่าหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. ตน้ตอเพาะพันธุผ์ลติลกูหลานรุน่ทีส่อง (F2) หรอืรุน่ตอ่ๆ ไป (F3, F4 ฯลฯ) 
ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุ หรอืมกีารจัดการในลักษณะทีไ่ดรั้บการพสิจูนว์า่ 
มคีวามสามารถผลติลกูหลานรุน่ทีส่อง 

ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคมุหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่15 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่14 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่16 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ F 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่17 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ F 

ใช ่ ตัวอยา่งพันธุถ์กูเพาะพันธุโ์ดยการกกัขงั …………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่18 

 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ F 

ใช ่ ……………………………………………………………………………………………รหสัถิน่ก าเนดิ F 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………………………….รหัสถิน่ก าเนดิ W 
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18. ระบตุัวอยา่งพันธุไ์วใ้นเอกสารแนบ CITES รายการใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. ตัวอยา่งพันธุถ์กูเพาะพันธุเ์พือ่การคา้หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. ตัวอยา่งพันธุเ์ป็นพันธุท์ีด่ าเนนิการเพาะพันธุท์ีจ่ดทะเบยีนโดย CITES หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ตัวอยา่งพันธุถ์กูปลกูภายใตส้ภาวะควบคมุหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

22. เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีป่ลกูมาจากเมล็ด การตดั การแบง่ กลุม่กอ้นเนือ้เยือ่หรอืเนือ้เยือ่พชือืน่ 
สปอรห์รอืหน่ออืน่ๆ ทีไ่ดม้าจากตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีป่ลกูตามวรรค 1b) ของของมตทิีป่ระชุมที ่11.11 
(ฉบบัที ่CoP17) หรอืไม*่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

23. เป็นตวัอยา่งพันธุท์ีป่ลกูจากเมล็ดหรอืสปอรท์ีเ่กบ็จากป่าตามขอ้ยกเวน้ใน 

มตทิีป่ระชุมที ่11.11 (ฉบบัที ่CoP17) หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก II หรอื III ……………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ C 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่26 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่23 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่26 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่24 

ใช ่ ………………………………………………………………………………………..ไปทีค่ าถามที ่20 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ C 

ภาคผนวก I ……………………………………………………………………….ไปทีค่ าถามที ่19 

ใช ่ …………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่21 

ไมใ่ช ่…………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ W 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ D 

ไมใ่ช ่……………………………………………………………………… “ไม่ ”ควรด าเนนิการสง่ออกตอ่ไป  

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf


คูม่อืการใชร้หัสถิน่ก าเนดิของ CITES 

   

18 

 
 
 

24. ตัวอยา่งพันธุถ์กูปลกูขึน้จากการตดัหรอืการแบง่หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 

 
 

25. การตดัหรอืการแบง่ถกูน ามาจากพชืป่าทีไ่มถ่อืวา่เป็นตน้ตอพอ่แมพ่ันธุท์ีป่ลกูไวห้รอืไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. ชนดิพันธุม์รีายการในภาคผนวก CITES ทีใ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. มกีารเพาะปลกูตัวอยา่งพันธุเ์พือ่การคา้หรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. มกีารแพรก่ระจายตวัอยา่งพันธุโ์ดยมนุษยท์ีส่ถานบรบิาลทีล่งทะเบยีนของ CITES แลว้หรอืไม ่
 
 
 
 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่25 

ไมใ่ช ่…………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ W 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………..รหัสถิน่ก าเนดิ W 

ไมใ่ช ่………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่26 

ภาคผนวก I …………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่27 

ภาคผนวก II หรอื III ………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ A 

ใช ่ …………………………………………………………………………………………ไปทีค่ าถามที ่28 

ไมใ่ช ่…………………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ A 

ใช ่ ……………………………………………………………………………………รหสัถิน่ก าเนดิ D 

ไมใ่ช ่…………………………………………………………………………………รหัสถิน่ก าเนดิ A 

* พชืทีท่าบกิง่ [เป็น] ไดรั้บการยอมรับวา่ 

มกีารแพรก่ระจายโดยมนุษยเ์มือ่มทีัง้ตน้ตอและกิง่ทาบถกูน ามาจากตวัอยา่งพันธุท์ีม่กีารแพรก่ระจายโดย

มนุษย ์


