
ท่ีมักถูกนํามาค้า

วธีิจําแนกชนิด

สตัวป่์า
บริเวณสามเหล่ียมทองคํา

ประเทศลาว · ประเทศเมียนมาร์ · ประเทศไทย



วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์� 
ที่มักถูกนำ�ม�ค�้

บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�
ประเทศล�ว · ประเทศเมียนม�ร ์· ประเทศไทย

WWW.TRAFFIC.ORG



องคก์รทราฟฟิค เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลกำาไรระดบัแนวหน้าที่ปฏิบัตงิานในระดบันานาชาติ ในประเด็น 
การคา้สัตวป่์าและพืชป่า ทัง้ในบรบิทของการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การผลิตซ้ำาข้อมูลที่ปรากฎอยู่ ในคูม่ือฉบับน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ช่ือเรยีกทางภูมิศาสตร์ ในเอกสารเผยแพรฉ่บับน้ี รวมถึงวธิีการนำาเสนอเน้ือหาขององคก์รทราฟฟิค หรอื
องคก์รพันธมิตร ไม่ไดม้ีการแสดงถึงความคดิเห็นใด ๆ เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ เขตแดน
พืน้ที่ หรอืผู้มีอำานาจในประเทศ เขตแดน หรอืพืน้ที่น้ัน ๆ หรอืเกี่ยวกับการกำาหนดแนวพรมแดนหรอื
เขตแดนใด ๆ

© TRAFFIC 2020 ลิขสิทธิ์ของเน้ือหาที่ตพีิมพ์ ในคูม่ือฉบับน้ีเป็นขององคก์รทราฟฟิค

แหล่งอ้างอิง: Beastall, C.A. and Chng, S.C.L. (2020). Identification of Commonly Traded Wildlife with a  
focus on the Golden Triangle (Lao PDR, Myanmar and Thailand). TRAFFIC, Southeast Asia Regional Office, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.



คูม่ือฉบับน้ีไดร้บัก�รออกแบบม�เพื่อช่วยจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้ในบรเิวณ
ส�มเหลี่ยมทองคำ� (ประเทศล�ว ประเทศเมียนม�ร ์ประเทศไทย) เป็นคูม่ือที่ปรบัปรงุม�จ�ก
เอกส�รจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่ถูกค�้ในภูมิภ�คเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจัดทำ�ขึน้สำ�หรบั 
เครอืข�่ยก�รบังคบัใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับสัตวป่์�และพืชป่�แห่งภูมิภ�คอ�เซียน (ASEAN-WEN) 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2556 โดยคูม่ือฉบับน้ีจัดทำ�ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 

คูม่ือฉบับน้ีได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสำ�คญัที่ ใช้ ในก�รจำ�แนกชนิดหรอืลำ�ดบัท�งอนุกรมวธิ�น
ของสัตวป่์� และรปูแบบของก�รข�ยสินค�้หรอืผลิตภัณฑ์  โดยจะมีก�รระบุช่ือวทิย�ศ�สตรข์อง
สัตวป่์�แตล่ะชนิดหรอืแตล่ะกลุ่ม พรอ้มช่ือส�มัญเป็นภ�ษ�ท้องถิ่นและภ�ษ�อังกฤษ

ในแตล่ะหน้�จะมีข้อมูลก�รจัดกลุ่มต�มบัญชีแนบท�้ยอนุสัญญ�ไซเตส ส�ม�รถดขู้อมูลเพิ่มเตมิ
ไดท้ี่ https://speciesplus.net  โดยคน้ห�ดว้ยช่ือวทิย�ศ�สตรห์รอืช่ือส�มัญภ�ษ�อังกฤษ  ห�กมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับก�รปฏิบัตติ�มอนุสัญญ�ไซเตสในประเทศของท่�น ส�ม�รถตดิตอ่ไปท�งคณะ
ทำ�ง�นฝ่�ยปฏิบัตกิ�รและฝ่�ยวชิ�ก�รของไซเตสประจำ�ประเทศของท่�นต�มร�ยละเอียดใน
หน้�ที่ 6 หรอืท�ง www.cites.org

โปรดตรวจสอบกฎหม�ยภ�ยในประเทศของท�่นว�่ไดก้ำ�หนดชนิดพันธุ์ ใดบ้�งให้เป็นสัตว์
คุม้ครองในประเทศของท่�น ส�ม�รถดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับก�รประเมินสถ�นภ�พของ 
ชนิดพันธุ์ ในบัญชีแดงของ IUCN ไดท้ี่ www.iucnredlist.org โดยคน้ห�ดว้ยช่ือวทิย�ศ�สตรห์รอื
ช่ือส�มัญภ�ษ�อังกฤษ 

ในหัวข้อ “รปูแบบของก�รข�ยสินค�้หรอืผลิตภัณฑ์” จะระบุถึงรปูแบบ 
ก�รค�้ชนิดพันธุ์ต�มนิย�มดงัตอ่ไปน้ี ไดแ้ก่

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ : เป็นสัตวเ์ลีย้ง เพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว หรอืเพือ่ก�รปศสัุตว์
เป็นอาหาร : บริโภคเพื่อคว�มอยู่รอด หรอืเพื่อเป็นอ�ห�รชัน้สูง 
เป็นของสะสม : เป็นร�งวลั เป็นรปูแกะสลกั เป็นของตกแตง่ หรอือืน่ ๆ
เป็นเครือ่งประดับ : นิยมใช้สวมใส่ เช่น เป็นเครือ่งประดบั เสือ้ผ�้  
  วตัถุท�งศ�สน� (เช่น เครือ่งร�ง) หรอือื่น ๆ
เป็นยา : บริโภคเพื่อสรรพคณุท�งย�

การใช้งานคู่มือฉบับน้ี

อภิธ�นศัพท์

กระดอง : เปลือกด�้นบนของเต�่หรอืเต�่บก
พลาสทรอน : เปลือกด�้นล�่งของเต�่หรอืเต�่บก
แผ่นเกล็ด : แผ่นกระดกูหรอืเกล็ดบนเปลือก บนหัว หรอืที่รย�งคข์องเต�่หรอืเต�่บก
เกล็ดขอบคอ : แผ่นเกล็ดที่อยู่ด�้นบนของหัว (พบได้ ในบ�งชนิดพันธุ์เท่�น้ัน)

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นของสะสม
เป็นเครือ่งประดับ

เป็นยา



อนุสัญญ�ไซเตส และบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคกุค�มขององคก์�รระหว�่งประเทศเพื่อ
ก�รอนุรกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ต ิ(บัญชีแดงของ IUCN) 
คณะทำ�ง�นฝ่�ยปฏิบัตกิ�รและฝ่�ยวชิ�ก�รของอนุสัญญ�ไซเตส
ก�รตรวจสอบใบอนุญ�ตของอนุสัญญ�ไซเตส
ก�รตรวจสอบใบอนุญ�ตฉบับปลอม
เทคนิคก�รลักลอบที่พบบ่อย

สารบัญ

เลียงผ�
กุย หรอื ไซก�

เข�กว�ง
แมวป่�
น�กในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หมี ในเขตเอเชียตะวนัออกฉียงใต้

แรด
ลิ่น หรอื น่ิม
ว�นร และ ลิง
ช้�ง

สตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนม

IV

VI
VII

VIII
XI

2
4

6
8

12
14

16
18
20
22

Capricornis spp.
Saiga tatarica
Saiga borealis
Cervidae spp.
Wild Felidae spp.
Lutrinae spp.
Helarctos malayanus
Ursus thibetanus
Rhinocerotidae spp. 
Pholidota spp.
Primate spp.
Elephantidae spp.

นกเงือกในภูมิภ�คเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
นกล่�เหยื่อ

นกเค�้
นกแก้ว
นกขุนทอง
นกก�งเขนดง หรอื นกบินหล�ดง หรอื 
นกบินหล�ควน หรอื นกจิงปุ๊ย

นก

28
30

32
34
36
37

Bucerotidae spp.
Falconiformes spp. 
Accipitriformes spp.
Strigiformes spp.
Psittaciformes spp.
Gracula religiosa
Kittacincla malabaricus



ตุก๊แกบ�้น
กิง้ก�่มอนิเตอร ์
งูเห่�ในภูมิภ�คเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
งูเหลือม
เต�่ทะเล

เต�่กระอ�น
เต�่บึงจุด
เต�่หว�ย
เต�่หับเอเชีย
เต�่ปูลู
เต�่บก
เต�่ด�ว

เต�่เหลือง หรอื เต�่ขีผ้ึง้ หรอื เต�่เทียน หรอื เต�่เพ็ก
เต�่หก หรอื เต�่หกเหลือง
เต�่เดอืย หรอื เต�่ควะ หรอื เต�่เข�สูง
ตะพ�บ

สตัวเ์ลือ้ยคลาน

40
42
44
46
48

50
52
54
56
58
60
62

64
66

68

Gekko gecko
Varanidae spp.
Ophiophagus, Naja spp.
Pythonidae spp.
Cheloniidae
Dermochelyidae
Batagur spp.
Geoclemys hamiltonii
Heosemys grandis
Cuora spp.
Platysternon megacephalum
Testudinidae spp. 
Geochelone elegans
Geochelone platynota
Astrochelys radiata 
Indotestudo elongata
Manouria emys
Manouria impressa 
Amyda cartilaginea
Dogania subplana 
Pelodiscus sinensis



อนุสญัญาไซเตส และบัญชีชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม
ขององค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ (บัญชีแดงของ IUCN) 

IV วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

อนุสัญญ�ว�่ดว้ยก�รค�้ระหว�่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์�และพืชป่�ที่
ใกล้จะสูญพันธุ์ (อนุสัญญ�ไซเตส*)

อนุสัญญ�ไซเตส (อนุสัญญ�ว�่ดว้ยก�รค�้ระหว�่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์�และพืชป่�ที่ ใกล้
สูญพันธุ์) เป็นข้อตกลงระหว�่งรฐับ�ลของประเทศภ�คี

มีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคมุไม่ ให้มีก�รค�้สัตวป่์�และพืชป่�ระหว�่งประเทศ ไม่ว�่จะ
เป็นก�รค�้ชิน้ส่วน อวยัวะ หรอืผลิตภัณฑ์แปรรปูต�่ง ๆ ซ่ึงเป็นภัยคกุค�มตอ่ก�รอยู่รอด
ของชนิดพันธุ์ 

ก�รทำ�ง�นของอนุสัญญ�ไซเตส คอืก�รควบคมุก�รค�้ระหว�่งประเทศซ่ึงชิน้ส่วนของ
ชนิดพันธุ์บ�งชนิด

ก�รนำ�เข้� ก�รส่งออก ก�รส่งกลับออกไป และก�รนำ�เข้�สู่น่�นน้ำ �ส�กลทัง้หมดของส่ิงมี
ชีวติกว�่ 35,000 ชนิดพันธุ์ซ่ึงคุม้ครองโดยอนุสัญญ�ฯ จะตอ้งไดร้บัก�รอนุมัตผิ�่นระบบ
ก�รออกใบอนุญ�ต  สัตวแ์ละพืชชนิดพันธุ์ ใดในอนุสัญญ�ไซเตสถูกกำ�หนดให้อยู่ ในบัญชี
แนบท้�ยอนุสัญญ�ไซเตสบัญชี ใดบัญชีหน่ึง หม�ยคว�มว�่ก�รค�้สัตวห์รอืพืชเหล่�น้ันจะ
ตอ้งมีก�รควบคมุที่เข้มงวดต�มระบบก�รออกใบอนุญ�ตที่เป็นม�ตรฐ�น

ชนิดพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายท่ี 1  ครอบคลุมชนิดพันธุ์ที่เส่ียงตอ่ก�รสูญพันธุ์ กำ�หนดให้
ค�้ไดเ้ฉพ�ะกรณีที่ ไดร้บัก�รยกเวน้เป็นพิเศษเท่�น้ัน

ชนิดพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ครอบคลุมชนิดพนัธุซ่ึ์ก�รค�้ที่ ไรก้�รควบคมุอ�จเป็นภัย
คกุค�มตอ่ก�รอยูร่อดของชนิดพนัธุด์งักล�่ว ชนิดพนัธุเ์หล�่น้ีอ�จยงัไมม่คีว�มเส่ียงในปัจจบุนั

ชนิดพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายท่ี 3 ครอบคลุมชนิดพันธุ์ที่ ไดร้บัคว�มคุม้ครองจ�กอย่�ง
น้อย 1 ประเทศ ซ่ึงไดม้ีก�รรอ้งขอให้ประเทศภ�คช่ีวยควบคมุก�รค�้

ชิน้ส่วนของชนิดพนัธุต์�มบญัชีแนบท�้ยอนุสัญญ�ไซเตส ส�ม�รถนำ�เข�้ (หรอืส่งกลบั)  
ส่งออก จ�กประเทศสม�ชิกในกรณีท่ีมกี�รจดัเตรยีมเอกส�รไวล้ว่งหน้�อย�่งเหม�ะสมและ
สำ�แดงตอ่เจ�้หน้�ทีท่ีจ่ดุนำ�เข้�-ส่งออกแลว้เท่�น้ัน ในบ�งกรณีอ�จมีก�รใช้กฎหม�ยใน
ประเทศทีมี่คว�มเขม้งวดม�กกว�่ในก�รควบคมุ

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.cites.org

*อนุสัญญ�ไซเตส กำ�หนดขัน้ตอนก�รควบคมุก�รค�้ระหว�่งประเทศซ่ึงสัตวแ์ละพืชที่ ไดร้บัก�รระบุไว้ ในอนุสัญญ�



**บัญชีสแดงของ IUCN ระบุสถ�นภ�พในธรรมช�ตขิองสัตวป่์� และพืชป่�

อนุสัญญ�ไซเตสและบัญชีสแดงของ IUCN ไม่ไดม้ีคว�มเกี่ยวข้องกันอย่�งเป็นท�งก�ร

Vวธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

บัญชีแดงของ IUCN** ชนิดพันธุ์ที่ถูกคกุค�มขององคก์�รระหว�่ง
ประเทศเพื่อก�รอนุรกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ต ิ

บัญชีแดงของ IUCN จัดทำ�ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1964 ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลของสถ�นภ�พ ของ
สัตว ์ร� และพืชต�มธรรมช�ต ิที่ครอบคลุมครบถ้วนม�กขึน้ฉบับหน่ึงของโลก

บัญชีแดงของ IUCN แสดงข้อมูลเชิงอนุกรมวธิ�น สถ�นภ�พในธรรมช�ต ิและถิ่นที่อยู่
อ�ศัยของสัตวแ์ละพืชที่ ไดร้บัก�รประเมิน ก�รจัดหมวดหมู่ และเกณฑ์ที่ ใช้ ใน 
ก�รประเมินถูกออกแบบม�เพื่อระบุคว�มเส่ียงตอ่ก�รสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์น้ัน ๆ 

ชนิดพันธุ์ที่จัดอยู่ ในสถ�นภ�พ CR ( ใกล้สูญพันธุ์อย่�งยิ่ง) EN ( ใกล้สูญพันธุ์) และ 
VU (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์) คอืชนิดพันธุ์ที่เส่ียงตอ่ก�รสูญพันธุ์ ในธรรมช�ตริะดบัโลก 
ม�กกว�่ชนิดพันธุ์ที่จัดอยู่ ในสถ�นภ�พ NT ( ใกล้ถูกคกุค�ม) หรอื LC (ไม่ถูกคกุค�ม)

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.iucnredlist.org



VI วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

ก�รทำ�ง�นของอนุสัญญ�ไซเตส คอื ก�รควบคมุก�รค�้ระหว�่งประเทศซ่ึงชิน้ส่วนของชนิดพนัธุ์
บ�งชนิด ก�รนำ�เข�้ ก�รส่งออก ก�รส่งกลบัออกไป และก�รนำ�เข้�ส่ิงมีชีวติจ�กทะเลทีอ่ยู่ ในร�ยก�ร
คุม้ครองโดยอนุสัญญ� จะตอ้งไดร้บัก�รอนุมตัผิ�่นระบบก�รออกใบอนุญ�ตกอ่นดำ�เนินก�ร

ประเทศภ�คทีกุประเทศตอ้งแตง่ตัง้คณะทำ�ง�นฝ่�ยปฏบัิตกิ�รประจำ�ประเทศเพือ่รบัผิดชอบดแูล
ระบบก�รออกใบอนุญ�ตอย�่งน้อย 1 คณะ และแตง่ตัง้คณะทำ�ง�นฝ่�ยวชิ�ก�รประจำ�ประเทศเพือ่
ใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัผลกระทบจ�กก�รค�้ตอ่สถ�นภ�พของชนิดพนัธุอ์ย�่งน้อย 1 คณะ

กองคุม้ครองพันธุ์สัตวป่์�และพืชป่�ต�มอนุสัญญ� 
กรมอุทย�นแห่งช�ต ิสัตวป่์�และพันธุ์พืช 
61 ถ.พหลโยธิน จตจุักร กทม. 10900 
โทรศัพท์ : +66 (2) 561 0777 ext. 1490-1
โทรส�ร :  +66 (2) 579 8626
โทรส�ร ์ : citesthailand@yahoo.com
  citesdnp.inc@gmail.com

ปรบัปรงุข้อมูลล่�สุด: 30/04/20

คณะทำางานฝ่ายปฏิบัติการ และคณะทำางานฝ่ายวชิาการ



วธีิการตรวจสอบใบอนุญาตของไซเตส*

ใบอนุญ�ตของไซเตสที่ ใช้กำ�กับก�รขนส่ง
บัญชีแนบท้�ยที่ 1 : ใบอนุญ�ตส่งออก หรอืใบอนุญ�ตส่งกลับออกไป และใบอนุญ�ตนำ�เข้�
บัญชีแนบท้�ยที่ 2 : ใบอนุญ�ตส่งออก หรอืหนังสือรบัรองก�รส่งกลับออกไป
บัญชีแนบท้�ยที่ 3 : ใบอนุญ�ตส่งออก หรอืหนังสือรบัรองแหล่งกำ�เนิด

VI Iวธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

มีก�รจัดทำ�ใบอนุญ�ตถูกตอ้ง มีก�รจัดทำ�ใบอนุญ�ตไม่ถูกตอ้ง

ใบอนุญ�ตฉบับจรงิ ใช้สำ�เน�ใบอนุญ�ต หรอืใบ
อนุญ�ตปลอม

ใบอนุญ�ตที่ ไม่มีก�รแก้ ไขภ�ยหลัง ใบอนุญ�ตมีก�รแก้ ไขภ�ยหลัง

ใบอนุญ�ตมีข้อมูลถูกตอ้งครบถ้วน ใบอนุญ�ตมีข้อผิดพล�ด หรอืไม่
ครบถ้วน

ใบอนุญ�ตที่ ไดร้บัก�รลงช่ือรบัรอง
จ�กเจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จของไซเตส

ใบอนุญ�ตยังไม่ไดร้บัก�รลงช่ือรบัรอง
จ�กเจ�้หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จของไซเตส

ใบอนุญ�ตมีตร�ประทับของ 
ไซเตส**ถูกตอ้ง

ใบอนุญ�ตไม่มีตร�ประทับของไซเตส** 
หรอืมีตร�ประทับ**ที่ ไม่ถูกตอ้ง

ข้อมูลก�รขนส่งตรงกบัคว�มเป็นจรงิ  
(จำ�นวนและชนิดพันธ์ุถกูตอ้ง)

ข้อมูลก�รขนส่งไม่ตรงกับคว�มเป็นจรงิ 
(จำ�นวนและชนิดพันธุ์ ไม่ถูกตอ้ง)

ใบอนุญ�ตยังไม่หมดอ�ยุ ใบอนุญ�ตหมดอ�ยุ

อนุญาตให้ผ่าน

โปรดตรวจสอบให้ชัดเจนว�่ 
ชนิดพนัธุน้ั์นๆ ตอ้งใช้แบบคำ�ขอ

ประเภทอื่นกำ�กับดว้ยหรอืไม่

* ข้อมูลดดัแปลงม�จ�ก    
Environment and Climate Change Canada, 2003   

** เฉพ�ะบ�งประเทศ  
(บ�งประเทศอ�จไม่ได้ ใช้ตร�ประทับของไซเตส)

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น

ไม่อนุญ�ตให้ผ่�น



วธีิตรวจหาใบอนุญาตปลอม

1 กระดาษมีความผิดปกติ
 คว�มหน� เน้ือสัมผัส และ/หรอืสีผิดปกติ

2 ตราประทับ ตราผนึก หรอืตราประทับป้องกันการปลอมแปลง
 ทำ�สำ�เน�เอกส�รออกม�คณุภ�พต่ำ� (คณะทำ�ง�นฝ่�ยปฏิบัตกิ�รประจำ�ประเทศของท�่น

จะไดร้บัตวัอย�่งใบอนุญ�ตจ�กประเทศภ�คอีนุสัญญ�ไซเตสเกือบทุกประเทศ)

ใบอนุญ�ตฉบับปลอม - ใบอนุญ�ตปลอม

1 ใบอนุญาตเป็นฉบับสำาเนา
 โดยปกตจิะตอ้งใช้ ใบอนุญ�ตฉบับจรงิเท�่น้ัน (ห�กจะใช้ฉบับสำ�เน�ได ้จะตอ้งให้ผู้มี

อำ�น�จลงล�ยมือช่ือและประทับตร�ผนึกรบัรองเอกส�รเท่�น้ัน)

2 ลักษณะงานพิมพ์ผิดปกติ
 สีของหมึกไม่คงที่ มีลักษณะตวัอักษรที่แตกต�่งกันบนเอกส�รฉบับเดยีวกัน

3 มีรอยหมึกเลอะ
 แสดงถึงก�รใช้ส�รทินเนอรเ์พื่อดดัแปลงข้อมูลในใบอนุญ�ต สังเกตไดง้�่ยโดยก�รยก

เอกส�รส่องกับแสงไฟ

4 ใบอนุญาตมีข้อความเพ่ิมเติมหรอืขาดหาย
 ใบอนุญ�ตจะหมดสภ�พใช้ง�นห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ (ยกเวน้กรณี 

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัตกิ�รรบัรองก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่�ว)

ใบอนุญ�ตฉบับดดัแปลง - ใบอนุญ�ตฉบับจรงิที่ถูกดดัแปลงแก้ ไขในภ�ยหลัง

1 หมดอายุ
 ใช้ ใบอนุญ�ตที่หมดอ�ยุแล้ว ทัง้น้ีใบอนุญ�ตส่งออกและส่งกลับออกไป จะมีอ�ยุไม่เกิน  

6 เดอืน นับจ�กวนัออกใบอนุญ�ต ส่วนใบอนุญ�ตนำ�เข้� และหนังสือรบัรอง 
แหล่งกำ�เนิด จะมีอ�ยุไม่เกิน 12 เดอืน นับจ�กวนัออกใบอนุญ�ต 

2  ข้อมูลบนเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจรงิ
 ร�ยละเอียดบนเอกส�รเกี่ยวกับชิน้ส่วนไม่ตรงกับชิน้ส่วนจรงิที่ทำ�ก�รขนส่ง (ชนิดพันธุ์

ไม่ตรงกัน จำ�นวนไม่ตรงกัน หรอืเป็นผลิตภัณฑ์หรอืสินค�้แปรรปูที่แตกต�่งออกไป)

ใบอนุญ�ตหมดสภ�พ

VI I I วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�



ตรวจสอบว�่ในช่อง 12 มีข้อมูลเหล�่น้ีชัดเจน (ดทูี่หน้� X): 
1 ประเทศแหล่งกำ�เนิด
2 เลขใบอนุญ�ตส่งออก
3 วนัที่ออกใบอนุญ�ตส่งออก

การสง่กลับออกไป

การสง่กลับออกไปต่อเน่ือง 

ตรวจสอบว�่ในช่อง 12a มีข้อมูลเหล่�น้ีชัดเจน (ดทูี่หน้� X): 
1 ประเทศที่ส่งกลับออกไปล่�สุด
2 เลขใบอนุญ�ตหรอืหนังสือรบัรองก�รส่งกลับออกไป 
3 วนัที่ออกใบอนุญ�ต
4 ตรวจสอบว�่ในช่อง 12 มีข้อมูลครบถ้วน

การถ่ายลำา

1 ตรวจสอบว�่จุดหม�ยปล�ยท�งในใบอนุญ�ต คอื สถ�นที่เดยีวกันกับที่ระบุในเอกส�ร
กำ�กับก�รขนส่ง

2 ตรวจสอบว�่ส่ิงที่ขนส่งจรงิน้ันตรงต�มระบุที่ ไว้ ในใบอนุญ�ต (ห�กส�ม�รถทำ�ได)้

การค้ากับประเทศนอกภาคีอนุสญัญาไซเตส

1 จะตอ้งมีเอกส�รกำ�กับสินค�้ที่มีข้อมูลชุดเดยีวกันกับในใบอนุญ�ตของไซเตส

ละครสตัว ์หรอื นิทรรศการเคล่ือนท่ี

1 สัตวแ์ตล่ะตวัตอ้งมีเอกส�รประจำ�ตวัเป็นหนังสือรบัรองสำ�หรบันิทรรศก�รเคลื่อนที่ หรอื
ใบอนุญ�ตหรอืหนังสือรบัรองจ�กไซเตส

2 ตรวจสอบว�่ตำ�หนิ รอยสัก หรอืป้�ยบนสัตวแ์ตล่ะตวัน้ันตรงกับที่ระบุไว้ ในหนังสือรบัรอง
3 ตรวจสอบว�่ลักษณะก�รขนส่งสัตวแ์ตล่ะตวัน้ันถูกตอ้งต�มเกณฑ์ก�รขนส่งขัน้พืน้ฐ�น
4 หนังสือรบัรองนิทรรศก�รเคลื่อนที่มีอ�ยุ 3 ปี - ห้�มเจ้�หน้�ที่เก็บหนังสือรบัรอง 

ฉบับจรงิไวห้ลังก�รตรวจสอบ หนังสือรบัรองน้ันมี ใบแนบท้�ยซ่ึงมีช่องสำ�หรบัระบุกรณี
อนุญ�ตให้ส่งออก/นำ�เข้�ม�กกว�่ 1 ครัง้

มักพบใบอนุญ�ตปลอมในสถ�นก�รณ์ตอ่ไปน้ี

IXวธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�



X วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�



เทคนิคการลักลอบท่ีพบบ่อย (1)

XIวธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

ซ่อนไวกั้บตัว เสือ้กั๊กแบบพิเศษสำ�หรบัก�รลักลอบขนไข่นก (ซ้�ย)
 ปล�ถูกซ่อนไว้ ใตเ้สือ้ผ�้ (ขว�)

ซ่อนในยานพาหนะ ตวัลิ่นเป็น ๆ ถูกซ่อนไวท้้�ยรถบรรทุกส่งของ (ซ้�ย)
 นกถูกซ่อนไวเ้หนือล้อรถบัส (ขว�)

ซ่อนในกระเป๋า ง�ช้�งถูกซ่อนไว้ ในกระเป๋� (ซ้�ย)
 ภ�พเอ็กซ์เรย์เต�่ถูกซ่อนไว้ ในกระเป๋� (ขว�)



เทคนิคการลักลอบท่ีพบบ่อย (2)

XI I วธิีจำ�แนกชนิดสัตวป่์�ที่มักถูกนำ�ม�ค�้บรเิวณส�มเหลี่ยมทองคำ�

ซ่อนมากับพัสดุ ก�รลักลอบขนส่งตุก๊แกโดยซ่อนไว้ ในหนังสือ (ซ้�ย)
 งูเห่�ถูกซ่อนไว้ ในท่อพล�สตกิ (ขว�)

 กิง้ก�่ออสเตรเลียถูกซ่อนไว้ ในหนังสือ (ซ้�ย)
 เต�่และกิง้ก�่ 50 ตวั ถูกซ่อนปะปนม�กับบล็อคของเล่น (ขว�)



เลียงผา
กุย หรอื ไซกา

เขากวาง
แมวป่า
นากในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หมี ในเขตเอเชียตะวนัออกฉียงใต้

แรด
ล่ิน หรอื น่ิม
วานร และ ลิง
ช้าง

2
4

6
8
12
14

16 
18 
20
22

Capricornis spp.
Saiga tatarica
Saiga borealis
Cervidae spp.

Wild Felidae spp.
Lutrinae spp.

Helarctos malayanus
Ursus thibetanus

Rhinocerotidae spp. 
Pholidota spp.

Primate spp.
Elephantidae spp.

สตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนม



ตอ่มใตต้า

เลียงผา

Capricornis spp. Serow spp.
ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ 

ประเทศกัมพูชา ประเทศ 
อินโดนีเซีย ประเทศลาว 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เมียนมาร ์ประเทศไทย และ 
ประเทศเวยีดนาม

ยกเวน้ Capricornis crispus (เลียงผาญี่ปุ่น) และ Capricornis swinhoei 
(เลียงผาไตห้วนั) ที่ ไม่ ไดอ้ยู่ ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส

ชนิดพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตาม
อนุสญัญาไซเตส 

· Capricornis milneedwardsii (เลียงผาเหนือ)
· Capricornis rubidus (เลียงผาแดงพม่า)
· Capricornis sumatraensis (เลียงผาใต)้
· Capricornis thar (เลียงผาหิมาลัย)

ลักษณะเด่น 

มีตอ่มใตต้าขนาดใหญ่ทัง้สอง
ข้างเห็นไดชั้ดเจน

2 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Capricornis sumatraensis 
เลียงผาใต้



1

4

2

3

1 เขา
2 หัว
3 น้ำ ามันจากหัวและอวยัวะต่าง ๆ 
4 หนังและอวยัวะต่าง ๆ

เลียงผา
รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นของสะสม

เป็นยา



กุย หรือ ไซกา

Saiga tatarica 
Saiga borealis

Saiga Antelope

ไม่อนุญาตให้มีการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชิน้ส่วนจากการล่าในธรรมชาติ

ลักษณะเด่น 

เพศผู้เท่าน้ันที่มีเขา และลักษณะของเขามีดงัน้ี
· โคง้เล็กน้อย
· กึ่งโปรง่แสง
· มีสีน้ำ าตาลออกเหลืองอ่อน
· โคนเขาเป็นเน้ือกระดกูแข็งและแน่น

ยาวไดถ้ึง 30 ซม.

โคนเขาเป็นเน้ือ
กระดกูแข็งและแน่น

4 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ ประเทศคาซัคสถาน ประเทศ
มองโกเลีย สหพันธรฐัรสัเซีย
ประเทศเตริก์เมนิสถาน  
ประเทศอุซเบกิซสถาน

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 
ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Saiga tatarica 
กุย หรอื ไซกา



Líng yáng

羚羊

321

6

4

7

5

1 แผ่นเขา
2, 7 ผลิตภัณฑ์จากเขา
3 น้ำ าเย็นผสมเขา 
4 เครือ่งประดับจากเขาและแผ่นเปลือก (bekko) 
5 เครือ่งประดับจากเขา
6 เขาทัง้ก่ิง

กุย หรือ ไซกา กุย หรอื ไซกา 

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



* ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี  
 1 ตามอนุสญัญาไซเตส:

 Muntiacus crinifrons
 (จากประเทศจีน และประเทศ

เมียนมาร)์
 Muntiacus vuquangensis
 (จากประเทศเวยีดนาม)
 ชนิดพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก

น้ี ไม่ไดอ้ยู่ ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส

มีกิ่งเขา 1 กิ่ง

เขากวาง

Cervidae spp. Deer Antlers

· เขาสัน้ ๆ งอกออกมาจากโคนเขา
ที่เป็นกระดกูแข็งขนาดยาวที่มีขน
ปกคลุม

· ความยาวจากกะโหลกไปถึงจุดงอก
ของเขา: มากกวา่ 6.7 ซม.

· เขางอกออกมาจากโคนเขาที่เป็น 
กระดกูแข็งขนาดสัน้ทีม่ขีนปกคลมุ

· มีเขาขนาดเล็กกิ่งที่ 3 ขึน้บรเิวณ
โคนเขา ชีข้ึน้ดา้นบน 

· แตกกิ่งที่ปลายเขา

จากประเทศปากสีถานไปถงึ
ประเทศอนิโดนีเซีย และทาง
ทศิเหนือไปถงึประเทศจนี

ประเทศบังคลาเทศ  
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
จีน ประเทศอินเดยี
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศ
เนปาล ประเทศปากีสถาน 
ประเทศไทย

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
สหพันธรฐัรสัเซีย ประเทศ
ไตห้วนั ประเทศเวยีดนาม

มีกิ่งเขา 3 กิ่ง

มีกิ่งเขา 2–5 กิ่ง

ความยาวเขา: 10–15 ซม.
เส้นรอบวง: < 8.5 ซม.

ความยาวเขาประมาณ 92 ซม.
เส้นรอบวงประมาณ 14 ซม.

** ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี  
  1 ตามอนุสญัญาไซเตส:

 Axis porcinus annamiticus  
(จากประเทศเวยีดนาม)

 ชนิดพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก
น้ี ไม่ไดอ้ยู่ ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส

NOT CITES LISTEDCervus nippon
กวางซีกา

Axis porcinus
ทราย หรอื 
เน้ือทราย หรอื 
ตามะแน

Muntiacus spp.
เก้ง

6 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส

ชนิดพันธ์ุในบัญชี
แนบท้ายตาม

อนุสญัญาไซเตสท่ี
แตกต่างกันไป*

ชนิดพันธ์ุในบัญชี
แนบท้ายตาม

อนุสญัญาไซเตสท่ี
แตกต่างกันไป**



การคา้เขากวางประเภทอื่น ๆ -- น่ีเป็นตวัอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
พบวา่มีการลักลอบคา้มากที่สุด 

· กิ่งรบัเหมาจะงอกโคง้ตอ่เน่ืองไป
จากลำาเขา

· เขามีผิวหยาบ
· ปลายกิ่งเขาดา้นบนจะชีเ้ข้าดา้นใน

· ลักษณะภายนอกคล้าย Rucervus 
eldii แตเ่ขามีผิวเรยีบกวา่

· ปลายกิ่งดา้นบนชีข้ึน้ดา้นบน

· ปลายกิ่งชีต้รงขึน้ดา้นบน

ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินเดยี ประเทศลาว ประเทศ
เมียนมาร ์ประเทศไทย 
ประเทศเวยีดนาม

ประเทศอินเดยี ประเทศ
เนปาล

ภูมิภาค 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้  
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร ์ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

มีกิ่งเขา 10–15 กิ่ง มีกิ่งเขา 3 กิ่ง

ความยาวเขา: 85–117 ซม.
เส้นรอบวง: 12.5–19 ซม.

ความยาวเขา: 75–108 ซม. ความยาวเขา: 38–108 ซม.
เส้นรอบวง: 8.5–24 ซม.

CITES APPENDIX I CITES APPENDIX IRucervus duvaucelii
กวางบึง

Rucervus eldii
ละอง หรอื ละมั่ง

NOT CITES LISTEDRusa unicolor
กวางป่า

รปูแบบของการขายสนิค้าหรอื
ผลิตภัณฑ์  

เป็นของสะสม · เป็นยา

บัญชีแนบ
ท้าย

I
บัญชีแนบ

ท้าย

I
ไม่ได้อยู่ใน

บัญชีแนบท้าย
อนุสญัญา 

ไซเตส



แมวป่า

Wild Felidae spp. Wild Cat spp.

แมวทุกชนิด (ยกเวน้แมวบ้าน)

ชนิดพันธ์ุ ในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตส

· Panthera tigris (เสือโครง่)
· Panthera pardus (เสือดาว)
· Uncia uncia (เสือดาวหิมะ)
· Neofelis spp. (เสือลายเมฆ)

· Catopuma temmincki (เสือไฟ)
· Pardofelis marmorata (แมวลายหินอ่อน)
· Prionailurus planiceps (แมวป่าหัวแบน)
· Prionailurus bengalensis (แมวดาว)*

* พบในประเทศไทยเท่าน้ัน

8 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Panthera tigris
เสือโครง่

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Panthera pardus
เสือดาว



· มีฟัน 28–30 ซ่ี
 มีเขีย้ว 4 ซ่ี

ฟันหน้า (incisors)
· ซ่ีเล็กเรยีงเป็นแถว
· (ฟันบน 3 ซ่ี ฟันล่าง 3 ซ่ี) x 2

เขีย้ว (canine)
· ยาว คม และโคง้งอเล็กน้อย
· (ฟันบน 1 ซ่ี ฟันล่าง 1 ซ่ี) x 2

ฟันกรามด้านหน้า (carnassial/pre-molar)
· ซ่ี ใหญ่
· (ฟันบน 2 ซ่ี ฟันล่าง 2 ซ่ี) x 2

ฟันกราม (molar)
· ฟันบนมีขนาดเล็ก
· (ฟันบน 1 ซ่ี ฟันล่าง 1 ซ่ี) x 2

กะโหลก

ฟัน

· กะโหลกกลม ไม่สูง

กรงเล็บ

· โคง้เกือบเป็นรปูครึง่วงกลม
· มีสีเหลืองอ่อนหรอืสีอำาพัน
· บางชิน้โปรง่แสง
· มีโครงสรา้งแข็งที่ โคนเล็บเห็นไดชั้ดเจน

ภาพเปรยีบเทียบระหวา่งเขีย้ว
เสือโครง่กับเขีย้วหมี

ฟันเสอืโครง่:
· มีรอ่งมากกวา่ 1 รอ่ง
· เขีย้วมักจะแตกเมื่อแห้ง

ตวัฟัน

รากฟัน

เสอืโครง่แมว “ท่ัว ๆ ไป”

เสอืโครง่ หมี

ลักษณะเดน่

โครงสรา้งแข็งที่
เห็นไดชั้ดเจน

รอ่ง

รอยแตก



4

1 2

365

1 กาวกระดูกเสอื
2 กะโหลกและกระดูก
3 ฟัน
4 ลูกเสอืดาว
5 กรงเล็บ

6 สรอ้ยคอทำาจากกระดูกประดับพลอย
7 ไวน์กระดูกเสอื
8 หนังเสอืดาว
9 หนังเสอืไฟ
10 หนังเสอืโครง่

แมวป่า
รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นของสะสม
เป็นเครือ่งประดับ

เป็นยา



8

10

7

9

Hǔ gǔ

⻁骨
กระดูกเสอืโครง่ กระดูกเสอืดาว

Bào gǔ

豹骨
กระดูกสงิโต

Shī gǔ

狮骨



นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Lutrinae spp. Southeast Asian Otters

ทวปีเอเชีย – ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ 
ประเทศบรไูนดารสุซาลาม ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เมียนมาร ์ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเทศ
บรไูนดารสุซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศสิงคโปร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ทวปียุโรปและทวปีเอเชีย – ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
ประเทศเวยีดนาม

· เป็นนากที่มีขนาดเล็กที่สุด
· มีขนาดเล็ก หัวกลม จมูกสัน้
· กรงเล็บมีขนาดเล็กมาก และจะไม่ยื่นออกมา

เลยอุ้งตนี

· มีขนเรยีบลื่น
· ขอบจมูกดา้นบนเรยีบ
· หางแบน

· มีขนสัน้ปนกับเส้นขนยาวที่มีสีอ่อนกวา่ ทำาให้
เห็นเป็นสีอมเทา

· มีขอบจมูกดา้นบนเป็นรปูตวั W
· ปลายหางเรยีว

· ปลายจมูกมีขนปกคลุม
· มีสีน้ำ าตาลทัง้ตวั ยกเวน้

บรเิวณปาก คาง และลำาคอ
ช่วงบน ที่มีสีคอ่นข้างขาว

· หางเรยีว

ขน

12 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Aonyx cinerea 
นากเล็กเล็บสัน้

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Lutrogale perspicillata
นากใหญ่ขนเรยีบ

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Lutra lutra
นากใหญ่ธรรมดา

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Lutra sumatrana
นากใหญจ่มกูขน หรอื นากใหญห่วัปลาดกุ



1 หนัง Aonyx cinerea (นากเล็กเล็บสัน้) แบบแห้ง
2 หนัง Lutra sumatrana (นากใหญ่จมูกขน หรอื นากใหญ่หัวปลาดุก)
3 หนัง Lutra perspicillata (นางใหญ่ขนเรยีบ)
4 หนังนากเล็กเล็บสัน้
5 หนังนากใหญ่จมูกขน หรอืนากใหญ่หัวปลาดุก

นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1

2

4

5

3

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นของสะสม



หมี ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Helarctos malayanus, Ursus thibetanus Southeast Asian Bears

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเทศ
บรไูนดารสุซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศไทย 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเทศ
กัมพูชา  ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

หมายเหต:ุ โปรดดหูน้า 9 เพื่อเปรยีบเทียบระหวา่งเขีย้วหมีและเขีย้วเสือโครง่

ลักษณะเด่น 

· มีขนสัน้
· มีขนาดเล็ก หูกลม
· บรเิวณอกมีขนสีเหลืองครมีเป็น 
 รปูตวั U หรอื V 

ลักษณะเด่น  

· มีขนยาวหนา
· หูตัง้และมีขนาดใหญ่
· บรเิวณอกมีขนสีขาวเป็นรปูตวั V

14 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Helarctos malayanus 
หมีหมา หรอื หมีคน

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Ursus thibetanus
หมีควาย หรอื หมีดำา



Xióng dǎn

熊胆

21

36

4

5

1 ดีหมีบรรจุขวด
2 ผงดีหมี
3 ฟัน
4 กรงเล็บ
5 อุ้งตีนและถุงน้ำ าดี
6 ดีหมีแบบเม็ด

หมีในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดีหมี

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



แรด

Rhinocerotidae spp. Rhinoceros spp.

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

ยกเวน้ Ceratotherium simum simum ในประเทศแอฟรกิาใต ้และ
ประเทศสวาซิแลนด ์ซ่ึงอยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุสัญญาไซเตส

ในโลกมีแรดทัง้หมด 5 ชนิดพันธุ์: พบในทวปีเอเชีย 3 ชนิดพันธุ์ 
และพบในทวปีแอฟรกิา 2 ชนิดพันธุ์

สายพันธ์ุเอเชีย 

· Dicerorhinus sumatrensis (กระซู่ หรอื แรดสุมาตรา)
· Rhinoceros sondaicus (แรดชวา หรอื ระมาด)
· Rhinoceros unicornis (แรดอินเดยี)

สายพันธ์ุแอฟรกิา 

· Diceros bicornis (แรดดำาแอฟรกิันตะวนัตก)
· Ceratotherium simum (แรดขาว)

16 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ ทวปีเอเชีย และทวปีแอฟรกิา

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Diceros bicornis 
แรดดำา



Xī niú jiǎo

犀牛角1 นอแรด
2 ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากนอ
3 เครือ่งประดับจากนอ
4 แผ่นนอ
5 นอแรด (เป็นชิน้ ๆ)

แรด นอแรด

2

3

45

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นของสะสม
เป็นเครือ่งประดับ

เป็นยา



ล่ิน หรือ น่ิม

Pholidota spp.

ลักษณะเด่น  

· ช่วงบนของลำาตวัปกคลุมดว้ยเกล็ด
· ลิ่นสายพันธุ์เอเชียจะมีขนหนาอยู่ระหวา่งเกล็ด
 ลิ่นสายพันธุ์แอฟรกิาจะไม่มีขนหนาอยู่ระหวา่งเกล็ด

· Manis javanica (ลิ่นซุนดา หรอื ลิ่นชวา)
· Manis pentadactyla (ลิ่นพันธุ์จีน)
· Manis culionensis (ลิ่นฟิลิปปินส์)
· Manis crassicaudata (ลิ่นอินเดยี)

· Phataginus tetradactyla (ลิ่นตน้ไม้ท้องดำา)
· Smutsia gigantea (ลิ่นยักษ์)
· Smutsia temminckii (ลิ่นเทมมิค)
· Phataginus tricuspis (ลิ่นตน้ไม้ท้องขาว)

สายพันธ์ุเอเชีย

สายพันธ์ุแอฟรกิา

ภูมิภาคเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ภูมิภาคแอฟรกิาตะวนัตก แอฟรกิากลาง 
แอฟรกิาตะวนัออก และแอฟรกิาใต้

Pangolin spp.

ขน

18 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Manis javanica 
ลิ่นซุนดา หรอื ลิ่นชวา



Chuān shān jiǎ

穿山甲1, 2 เครือ่งประดับแกะสลักจากเกล็ด
3 ตัวอ่อนล่ินแบบแห้ง
4, 5 ผงเกล็ด
6 เกล็ดแบบแห้ง
7 หนัง
8 เกล็ดทอด

ล่ิน หรือ น่ิม ล่ิน หรอื น่ิม

2

3

7

8

1
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5

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



วานร และ ลิง

Primate spp. Apes and Monkeys

ชนิดพันธุ์วานรในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุสัญญาไซเตสไดแ้ก่

ลิงใหญ่ทัง้หมด ( โฮมินิด) 
เช่น อุรงัอุตงั และ ชิมแพนซี
เป็นตน้

ชะนีทัง้หมด (วงศ์ Hylobatidae) 
เช่น ชะนีธรรมดา หรอื ชะนีมือ
ขาว ชะนีแก้มแดง และชะนี
มงกุฎ เป็นตน้

คา่งทัง้หมด (สกุล Pygathrix) 
เช่น คา่งส่ีสี เป็นตน้

คา่งจมูกเชิดทัง้หมด  
(สกุล Rhinopithecus) เช่น 
คา่งจมูกเชิดพม่า และคา่งจมูก
เชิดตงัเกี๋ย เป็นตน้

ลิงลมทัง้หมด  
(สกุล Nycticebus)

ลักษณะเด่น · มีดวงตาอยู่ดา้นหน้าของใบหน้า
· จมูกสัน้ ใบหน้าแบน

· มีเล็บ (แทนกรงเล็บ)
· มีรยางค ์2 คู่

20 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ ทวปีแอฟรกิา ทวปีเอเชีย ทวปี
ยุโรป ทวปีอเมรกิาใต ้และทวปี
อเมรกิากลาง

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Pongo abelii 
อุรงัอุตงัสุมาตรา

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Rhinopithecus avunculus
คา่งจมูกเชิดตงัเกี๋ย

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Pygathrix cinerea
คา่งส่ีสี

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Hylobates lar 
ชะนีมือขาว

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Nycticebus coucang
ลิงลมใต้



2
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5

3

1

1 Nycticebus pygmaeus (ลิงลมแคระ)
2 กะโหลกลิง
3 Pygathrix nemaeus (ค่างห้าส)ี
4 Nycticebus bengalensis (ลิงลมเหนือ) ท่ีถูกเตรยีมไวเ้พ่ือทำายาแผนโบราณ
5 ลิงใหญ่ ในการแสดงละครสตัว์
6 ลูก Pongo abelii (อุรงัอุตังสุมาตรา)

วานร และ ลิง
รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นของสะสม
เป็นยา



วงศ์ช้าง

Elephantidae spp. Elephant spp.

ยกเวน้ Loxodonta africana ในประเทศบอตสวานา ประเทศนามิเบีย 
ทวปีแอฟรกิา และประเทศซิมบับเว ซ่ึงอยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2*

* มีข้อกำาหนดควบคมุอย่างเข้มงวด
 โปรดดขู้อมูลเกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายตาม

อนุสัญญาไซเตสที่ www.cites.org

วสัดุทดแทนจากธรรมชาติ  ช้างแมมมอธ
 วาฬนารว์าล
 วอลรสั
 วาฬ
 หมูป่าหน้าหูด
 ฮิปโปโปเตมัส
 กระดกู
 นกชนหิน
 ปาล์มงาช้าง

วสัดุทดแทนสงัเคราะห์  เรซิน
 เคซีน

วสัดุทดแทนงาช้างทัง้ก่ิงหรอืงาช้างแกะสลัก

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเทศ
บรไูนดารสุซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

มากกวา่ 30 ประเทศ

22 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Elephas maximus
ช้างเอเชีย

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Loxodonta africana
ช้างแอฟรกิา



งาช้างท่ัวไป:
คา่มุมเฉลี่ยของเส้น Schreger:
มากกวา่ 100 องศา

งาช้างแมมมอธ:
คา่มุมเฉลี่ยของเส้น Schreger:
น้อยกวา่ 100 องศา

ตรวจด้วยแสงอัลตราไวโอเลต

ตรวจเสน้ Schreger

· งาช้างปัจจุบันและงาช้างแมมมอธจะดขูาว/เรอืงแสงสีม่วง
· งาช้างแมมมอธอาจมีรอยสึกกรอ่นสีน้ำ าตาลหรอืสีเขียวแกมน้ำ าเงินให้เห็น แตง่าช้างทั่วไปจะไม่มี

· ภาพตดัขวางของเน้ืองาช้างทั่วไปและงาช้างแมมมอธที่ถูกขัดแล้วเท่าน้ัน ถึงจะปรากฏลักษณะ 
 ของลายเส้น Schreger ตามธรรมชาติ

วธิีจำาแนกงาช้างออกจากวสัดทุดแทน

ภาพเปรยีบเทียบระหวา่งงาช้างทั่วไปและงาช้างแมมมอธ

มุม > 100˚

มุม <100˚

ตรวจเสน้ Schreger



1 เครือ่งประดับจากหนัง
2 ผงหนังช้าง
3 แผ่นหนัง
4 ผลิตภัณฑ์จากหนัง

5 ของท่ีระลึกแกะสลักจากงา
6, 7 เครือ่งประดับจากขนหาง
8  ฟัน
9 เครือ่งประดับจากงา

วงศ์ช้าง

3

2

4

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นของสะสม

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา
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นกเงือกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
นกล่าเหย่ือ

นกเค้า
นกแก้ว
นกขุนทอง
นกกางเขนดง หรอื นกบินหลาดง หรอื  
นกบินหลาควน หรอื นกจิงปุ๊ย

28
30

32
34
36
37

Bucerotidae spp.
Falconiformes spp. 

Accipitriformes spp.
Strigiformes spp.

Psittaciformes spp.
Gracula religiosa

Kittacincla malabaricus

นก



นกเงือกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bucerotidae spp. Southeast Asian Hornbill spp.

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีนกเงือกถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุสัญญาไซเตส ทัง้หมด 4 ชนิด ไดแ้ก่:  
Aceros nipalensis (นกเงือกคอแดง); Buceros bicornis (นกกก หรอื 
นกกาฮัง หรอื นกกะวะ); Rhinoplax vigil (นกชนหิน หรอื นกหิน);
Rhyticeros subruficollis (นกเงือกกรามช้างปากเรยีบ)

ลักษณะเด่น  

· มีขนาดใหญ่
· นกเงือกเอเชียมักมีขนตามตวัสีดำาหรอืน้ำ าตาล

เข้ม และหางสีดำาสลับขาว 
· มีโหนกอยู่เหนือจะงอยปากที่ ใหญ่ โคง้ 

ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

28 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Rhinoplax vigil
นกชนหิน หรอื นกหิน

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Buceros rhinoceros
นกเงือกหัวแรด



1, 2, 3 เครือ่งประดับท่ีผลิตจากโหนกของนกชนหิน Rhinoplax vigil
4 ซากหัวนกชนหิน หรอื นกหิน
5 นกแก๊ก หรอื นกแกงวยัอ่อน Anthracoceros albirostris  
6 หัวนก Buceros bicornis (นกกก หรอื นกกาฮัง หรอื นกกะวะ)
7 โหนกนกกกหรอื นกกาฮัง หรอื นกกะวะ

นกเงือกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

3
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รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นของสะสม

เป็นเครือ่งประดับ



นกล่าเหย่ือ*

Falconiformes spp., 
Accipitriformes spp.

Birds of Prey spp.

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีนกล่าเหยื่อถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุสัญญาไซเตส ทัง้หมด 5 ชนิด ไดแ้ก่:
Aquila heliaca (นกอินทรหีัวไหล่ขาว); Haliaeetus albicilla (นก
อินทรหีางขาว); Pithecophaga jefferyi (นกอินทรฟิีลิปปินส์); 
Falco jugger (เหยี่ยวแล็กการ)์; Falco peregrinus (เหยี่ยวเพเรกรนิ)

*รวมถึงนกเหยี่ยว นกอินทร ีนกแรง้  
นกเหยี่ยว Falcon นกเหยี่ยว Kite และอื่นๆ

ลักษณะเด่น  

· ลักษณะลำาตวัตัง้ตรง
· จะงอยปากขอและแหลมคม
· กรงเล็บแหลมคม

30 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

ทั่วโลก

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Falco peregrinus
เหยี่ยวเพเรกรนิ

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Accipiter trivirgatus
เหยี่ยวนกเขาหงอน

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Circus melanoleucos
เหยี่ยวดำาดา่งขาว  
(เพศเมีย)

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Haliastur indus 
เหยี่ยวแดง

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Circus melanoleucos
เหยี่ยวดำาดา่งขาว  
(เพศผู้)

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Spizaetus cirrhatus
เหยี่ยวตา่งสี



1 เหย่ียวขาวโตเต็มวยั Elanus caeruleus
2 เหย่ียวนกเขาหงอนวยัอ่อน Accipiter trivirgatus
3 เหย่ียวขาววยัอ่อน
4 เหย่ียวแมลงปอขาดำาวยัอ่อน Microhierax fringillarius
5 เหย่ียวดำาด่างขาว Circus melanoleucos
6 เหย่ียวต่างสวียัอ่อน Spizaetus cirrhatus

นกล่าเหย่ือ

2

36

45

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ



นกเค้า

Strigiformes spp. Owl spp.
ทั่วโลก  
(ยกเวน้ ทวปีแอนตารก์ตกิา)

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีนกเคา้ถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุสัญญาไซเตส ทัง้หมด 1 ชนิด ไดแ้ก่:  
Otus gurneyi (นกฮูกไจแอนท์ สคอปส์)

ลักษณะเด่น  

· หัวมีลักษณะกลม ใบหน้าแบน
· มีตากลมโตอยู่ดา้นหน้า
· จะงอยปากขอ ไม่ยื่นออกมาจากใบหน้า
· กรงเล็บแหลมคม

32 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Bubo sumatranus
นกเคา้ใหญพ่นัธุสุ์มาตรา

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Strix leptogrammica
นกเคา้ป่าสีน้ำ าตาล

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Athene brama
นกเคา้จุด (วยัอ่อน)

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Ketupa ketupu
นกทึดทือมลายู

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Glaucidium cuculoides
นกเคา้โมง

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Otus bakkamoena
นกเคา้กู่



1 นกฮูก หรอื นกเค้ากู่ Otus lempiji
2 นกเค้าป่าสน้ีำ าตาลวยัอ่อน Strix leptogrammica
3 นกทืดทือมลายูวยัอ่อน Ketupa ketupu
4 นกแสก Tyto alba
5 นกเค้าใหญ่พันธ์ุสุมาตราวยัอ่อน Bubo sumatranus
6 นกเค้าจุด Athene brama

นกเค้า

3

4

5

2

6

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ



นกแก้ว

Psittaciformes spp. Parrot spp.
ทวปีอเมรกิาใตแ้ละกลาง ทวปี
เอเชีย และทวปีโอเชียเนีย

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

ยกเวน้: Agapornis roseicollis (นกเลิฟเบิรด์หน้าส้ม);
Melopsittacus undulatus (นกหงส์หยก); Nymphicus hollandicus  
(นกค็อคคาเทล); Psittacula krameri (นกแก้วคอแหวน)

ซ้าย: เพศผู้ (สีเขียวทัง้ตวั)
ขวา: เพศเมีย (ส่วนหัวและส่วนอกสีแดง ดา้น
ข้างและใตท้้องสีม่วง)

ลักษณะเด่น  

· หัวมีขนาดใหญ่ คอสัน้
· จะงอยปากหนา
· มักส่งเสียงดงัและมีนิสัยอยากรูอ้ยากเห็น
· ส่วนเท้าจะมีน้ิวชี ้ไปดา้นหน้า 2 น้ิว และชี ้

ไปดา้นหลัง 2 น้ิว

34 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Psittacula alexandri
นกแขกเตา้

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Eclectus roratus
นกแก้วอีเลคตสั



ตวัอย่างนกแก้วในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ที่มักถูกนำามาคา้ขาย

นกกระตัว้

นกแก้ว

นกหก

Psittacula alexandri
นกแขกเต้า

ส่วนอกมีสีแดง และมีแถบขนสีดำา
บรเิวณคอ จะงอยปากตวัผู้เป็นสี
แดง จะงอยปากตวัเมียเป็นสีดำา

Loriculus vernalis
นกหกเล็กปากแดง

มีจะงอยปากสีแดง มีตาสีออกขาว
ไปจนถึงเหลืองอ่อน มีขนสีฟ้าอ่อน
บรเิวณลำาคอ

Psittacula longicauda
นกแก้วหางยาว

มี ใบหน้าสีแดง ส่วนอกสีเขียว
 จะงอยปากตวัผู้เป็นสีแดง (ขวา) 
จะงอยปากตวัเมียเป็นสีดำา (ซ้าย)

Loriculus galgulus
นกหกเล็กปากดำา

มีจะงอยปากสีดำา มีตาสีดำา มีขน
สีน้ำ าเงินบนหัว

Psittacula eupatria
นกแก้วโม่ง

มีขนาดใหญ่ จะงอยปากขนาดใหญ่สี
แดง มีขนสีแดงบรเิวณหัวไหล่

มีขนาดใหญ ่มขีนแผงคอสามารถตัง้ขึน้ได ้มหีลากหลายสี (เช่น สีขาว สีชมพ ูสีเทา หรอืสีดำา)

มีขนาดกลางถึงใหญ่ มักมีขนสีเขียว และมีขนหางคูก่ลางยาว

มีขนาดเล็กมาก (12-15 ซม.) หางสัน้ ตวัมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

Cacatua sulphurea
นกกระตัว้หงอนเหลืองเล็ก

มีขนสีขาว มีขนแก้มสีเหลือง ขน
แผงคอสีเหลือง

Cacatua galerita
นกกระตัว้หงอนเหลืองใหญ่

มีขนาดใหญ่ มีขนสีขาว ขนแผงคอ
สีเหลือง

Probosciger aterrimus
นกกระตัว้ดำา

มขีนาดใหญ ่เป็นนกกระตัว้ทีมี่ขนสีดำา
ทัง้ตวั ขนแผงคอโดดเดน่ มผีวิหน้าสี
แดง จะงอยปากใหญแ่ละแหลม 

รปูแบบของการขาย
สนิค้าหรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ

บัญชีแนบ
ท้าย

II

บัญชีแนบ
ท้าย

II

บัญชีแนบ
ท้าย

II

บัญชีแนบ
ท้าย

II

บัญชีแนบ
ท้าย

II

บัญชีแนบ
ท้าย

II
บัญชีแนบ

ท้าย

I
บัญชีแนบ

ท้าย

I



ลักษณะคล้ายกับ 
Acridotheres tristis
นกเอีย้งสารกิา 

· เน้ือบรเิวณตามีสีเหลือง
· ไม่มีเหนียง
· ส่วนอกสีน้ำ าตาล
· ปลายหางสีขาว

นกขุนทอง

Gracula religiosa Common Hill Myna
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้

ลักษณะเด่น 

· มีขนาดใหญ่ ขนมันเงาสีดำา
· มีขนสีขาวแซมบรเิวณปีก
· ขาและเท้าสีเหลือง
· มีเหนียงสีเหลืองสด
· จะงอยปากสีส้มไล่ไปจนเป็นสีเหลืองอ่อนบรเิวณ  
 ปลายจะงอยปาก

เหนียง

36 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

รปูแบบของการขาย
สนิค้าหรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Gracula religiosa
นกขุนทอง

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส



ลักษณะคล้ายกับ
Copsychus saularis 
นกกางเขนบ้าน

· ขนมันเงาสีดำา
· มีขนาดเล็กกวา่และมีหางสัน้กวา่นกกางเขนดง
· ส่วนท้องและใตห้างมีสีขาว
· มีแถบสีขาวบนปีก

นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง 
หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย

Kittacincla malabaricus White-rumped Shama
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้  
ประเทศบรไูนดารซุซาลาม  
ประเทศกัมพูชา ประเทศ 
อนิโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศ 
มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร ์
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศไทย
ประเทศเวยีดนาม

· มีขนมันเงาสีดำาเหลอืบน้ำาเงนิ ขนส่วนท้องสีส้ม
· ตะโพกสีขาว
· มีขนหางคูล่่างสีขาวซ่ึงจะเห็นเป็นแนวขอบ

เมื่อมองจากดา้นบน

· มีขนสีเทา ขนส่วนท้องสีแดงอมน้ำ าตาล

· พบชนิดย่อยที่บรเิวณตอนเหนือของ
บอรเ์นียว

· มีขนสีขาวบนหัว

ชนิดพันธ์ุท่ีไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายตามอนุสญัญาไซเตส

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

รปูแบบของการขาย
สนิค้าหรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส

Kittacincla malabaricus 
นกกางเขนดง หรอื นกบนิหลาดง หรอื 
นกบนิหลาควน หรอื นกจงิปุ๊ย เพศผู้

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส

Kittacincla malabaricus 
นกกางเขนดง หรอื นกบนิหลาดง หรอื 
นกบนิหลาควน หรอื นกจงิปุ๊ย เพศเมีย

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส

Kittacincla malabarica stricklandii  
นกกางเขนดง หรอื นกบนิหลาดง หรอื 
นกบนิหลาควน หรอื นกจงิปุ๊ยเพศผู้

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส





ตุ๊กแกบ้าน
กิง้ก่ามอนิเตอร ์
งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
งูเหลือม
เต่าทะเล

เต่ากระอาน
เต่าบึงจุด
เต่าหวาย
เต่าหับเอเชีย
เต่าปูลู
เต่าบก
เต่าดาว

เต่าเหลือง หรอื เต่าขีผึ้ง้ หรอื เต่าเทียน หรอื เต่าเพ็ก
เต่าหก หรอื เต่าหกเหลือง
เต่าเดือย หรอื เต่าควะ หรอื เต่าเขาสูง
ตะพาบ

40
42
44
46
48

50
52
54
56
58
60
62

64
66

68

Gekko gecko
Varanidae spp.

Ophiophagus, Naja spp.
Pythonidae spp.

Cheloniidae
Dermochelyidae

Batagur spp.
Geoclemys hamiltonii

Heosemys grandis
Cuora spp.

Platysternon megacephalum
Testudinidae spp. 

Geochelone elegans
Geochelone platynota

Astrochelys radiata 
Indotestudo elongata

Manouria emys
Manouria impressa 
Amyda cartilaginea

Dogania subplana 
Pelodiscus sinensis

สตัวเ์ลือ้ยคลาน



ตุ๊กแกบ้าน

Gekko gecko Tokay Gecko
พบไดท้ั่วเขตรอ้นฝ ่ งทิศ 
ตะวนัออกของทวปีเอเชีย 

ลักษณะเด่น 

· มขีนาดใหญ่มาก (ความยาว: สูงสุด 38 ซม.)
· ผิวหนังสีเทาอมฟ้า มีจุดสีขาว และสีส้ม

บนลำาตวัเดน่ชัด
· ดวงตาโต มีรมู่านตาเปิดปิดในแนวตัง้
· เปลือกตาเคลื่อนไหวไม่ได้
· น้ิวเท้าแผ่กวา้ง มีแผ่นหยัก ทำาให้สามารถ

เดนิบนพืน้ผิวแนวตัง้ได้

น้ิวเท้ามีแผ่นหยัก

40 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Gekko gecko
ตุก๊แกบ้าน

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส

ลักษณะคล้ายกับ
Eublepharis spp.
· เปลือกตาเคลื่อนไหวได้
· น้ิวเทา้เรยีบและแคบ ไม่สามารถปีนในแนวตัง้ได้
ตวัอย่าง Eublepharis macularius  
  ตุ๊กแกเสอืดาว
· มีหัวทรงกวา้ง หางอวบ
· ผวิหนังดา้นบนตะปุ่มตะป่ำา ผวิหนังดา้นลา่งเรยีบ
· เมื่อโตเต็มวยัมักมีลายจุดคล้ายเสือดาวทั่วตวั 

หรอืมีจุด และแถบกวา้งพาดขวางลำาตวั
· ในภาพเป็นสีที่พบไดท้ั่วไป แตพ่บการ

เปลี่ยนสีอีกมากมายในกรงเลีย้ง



1 เพ่ือใช้เป็นยาแผนโบราณ
2 เพ่ือค้าในตลาด
3 ดองเป็นยาแผนโบราณ

ตุ๊กแกบ้าน

1

23

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นยา



กิง้ก่ามอนิเตอร์

Varanidae spp. Monitor Lizard spp.
ทวปีแอฟรกิา ทวปีเอเชีย และ
ทวปีโอเชียเนีย
พบไดท้ั่วภูมิภาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้

ลักษณะเด่น 

· มองเห็นรหููไดชั้ดเจน
· ลิน้สองแฉก
· หางอวบแข็งแรง
· รยางคแ์ข็งแรง มีกรงเล็บแหลมคม
· มีคอยาว
· หัวทรงแคบ จมูกแหลม

รหูู

42 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีกิง้ก่ามอนิเตอร ์4 ชนิดพันธุ์ที่อยู่
ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุสัญญาไซเตส ไดแ้ก่:  
Varanus bengalensis (ตะกวด หรอื แลน); Varanus flavescens  
(ตะกวดเหลือง); Varanus komodoensis (มังกรโคโมโด);  
Varanus nebulosus (ตะกวดใต ้หรอื ตะกวดลายเมฆ)

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Varanus bengalensis 
ตะกวด หรอื แลน

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Varanus nebulosus  
ตะกวดใต ้หรอื ตะกวดลายเมฆ

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Varanus salvator  
เหีย้



1 หนัง Varanus salvator (เหีย้)
2 ไวน์ผสมเหีย้
3 รองเท้าหนังเหีย้
4 Varanus prasinus (ตะกวดต้นไม้สมีรกต)
5 ตัวเหีย้

กิง้ก่ามอนิเตอร์

2

35

4

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ophiophagus, Naja spp. Southeast Asian Cobra spp.
ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

ลักษณะเด่น 

· มีเพียงงูเห่า งูสามเหลี่ยม และงูปะการงั เท่าน้ัน ที่
เกล็ดดา้นหน้าดวงตา (pre-ocular) จะแตะกับ 
รจูมูก (มีดวงตาและรจูมูกใกล้กันกวา่งูชนิดอื่น ๆ)

· มีเพียงงูเห่าเท่าน้ันที่สามารถแผ่แม่เบีย้ได้
· Ophiophagus hannah (งูจงอาง) จะมีเกล็ดขนาด

ใหญ่มากบรเิวณท้ายทอย
· งูในวงศ์งูพิษเขีย้วหน้าและในบางสกุลจะไม่มี 

เกล็ด loreal

แม่เบีย้

จมูก

เกล็ดหน้าดวงตา 
(pre-ocular)

เกล็ด loreal

ลักษณะคล้ายกับ
Coelognathus radiatus
งูทางมะพรา้ว 

แผล่ำาคอใหแ้บน เพ่ือเลยีนแบบงูเหา่

งูเห่าทุกชนิดพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู่ ในบัญชี 
แนบท้ายที่ 2 ตามอนุสัญญาไซเตส

44 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2  
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Ophiophagus hannah 
งูจงอาง

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย

อนุสญัญา 
ไซเตส



1 ซากงูเห่า
2 การเก็บเลือดจาก Ophiophagus hannah (งูจงอาง)
3, 5 ถุงน้ำ าดี ทัง้แบบแห้ง และแบบสด
4 หนัง
6 Naja sputatrix (งูเห่าพ่นพิษ) ท่ียังมีชีวติ
7 งูเห่าถลกหนัง

งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

3

4

1

56

7

2

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



งูเหลือม

Pythonidae spp. Python spp.
ทวปีแอฟรกิา ทวปีเอเชีย และ
ทวปีออสเตรเลีย

ยกเวน้ Python molurus molurus (งูหลามอินเดยี) ซ่ึงอยู่ ในบัญชี 
แนบท้ายที่ 1 ตามอนุสัญญาไซเตส

ลักษณะเด่น  

· มีอวยัวะรบัรูค้วามรอ้น
· มีเงี่ยงเล็ก ๆ (รยางคท์ี่เหลือคา้งจาก

ววิฒันาการ) บรเิวณสองข้างของ
ช่องทวาร (รเูปิดเหนือโคนหาง)

· ลำาตวัยาวไดถ้ึง 9.8 ม.
· มีขีดสีดำาพาดกลางหัว และมีเส้นศรดำาลาก

จากหางตามาที่มุมปาก
· ตวัสีเหลืองหรอืสีน้ำ าตาล มีลายสีเข้ม

· ลำาตวัยาวไดถ้ึง 7 ม.
· มีลายสีเข้มรปูลิ่มบนหัว ใตห้ัว และที่หางตา
· มีลายเหลี่ยมสีน้ำ าตาลขอบดำาบนหลัง

· ลำาตวัยาวไดถ้ึง 2.4 ม. ตวัหนา หางสัน้
· ตวัสีน้ำ าตาลอมแดง สีเทา หรอืสีน้ำ าตาล
· มีขีดสีดำากลางหน้าผาก
· ดา้นข้างลำาตวัมีสีอ่อน มีแตม้หรอืแถบสีเข้ม

· ลำาตวัยาวไดถ้ึง 2 ม. มักชอบพันรดักิ่งไม้
· มักพบในการคา้เพื่อเป็นสัตวเ์ลีย้ง
· วยัอ่อน (ขวา) จะไม่มีสีเขียว แตอ่าจมีสีเหลือง 

สีส้ม สีแดง หรอืสีอื่น ๆ 

เงี่ยง
มีอวยัวะ

รบัรูค้วาม
รอ้น

46 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Malayopython reticulatus 
งูเหลือม

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Python brongersmai 
งูหลามปากเป็ด

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Python bivittatus
งูหลามพม่า

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Morelia viridis / Morelia azurea
งูหลามตน้ไม้สีเขียว



1, 2, 5 ผลิตภัณฑ์จากหนัง
3 Malayopython reticulatus (งูเหลือม)
4 หนังงูเพ่ือการค้า

งูเหลือม

3

4

1 2

5

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



เต่าทะเล

ลักษณะเด่น  

· ทุกชนิดพันธุ์จะมีรยางคค์ูห่น้าเป็นรปูใบพาย
· ไม่สามารถหดหัวและรยางคเ์ข้าไปในกระดองได้

Cheloniidae 
และ Dermochelyidae

Marine Turtles
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตม้ีอยู่ 5 ชนิดพันธุ์

C HELONIIDAE · กระดองเป็นเกล็ด
· มีกรงเล็บ 1–2 เล็บ บรเิวณปลายรยางคค์ูห่น้า

· กระดองหลังจะมีสันนูน (หยัก) 7 สัน และหุ้มดว้ยหนังหนา
· รยางคค์ูห่น้าไม่มีกรงเล็บ

DER MOC HELYIDAE

4 8 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Eretmochelys imbricata
เตา่กระ

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Chelonia mydas 
เตา่ตนุ

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Dermochelys coriacea
เตา่มะเฟือง

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Caretta caretta
เตา่หัวคอ้น

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Lepidochelys olivacea 
เตา่หญ้าตาแดง



1 Eretmochelys imbricata (เต่ากระ) สต๊าฟ
2, 3 ผลิตภัณฑ์จากกระดองเต่ากระ (เรยีกอีกอย่างวา่ bekko)
4 ลูกเต่าแรกเกิด
5 เน้ือ
6 ไข่
7 เครือ่งประดับจากแผ่นกระดอง (bekko) และเขาไซกา

เต่าทะเล

1

4

56

7

2

3

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นเครือ่งประดับ
เป็นยา



เต่ากระอาน

Batagur spp. Batagur River Terrapins

* ไม่อนุญาตให้มีการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชิน้ส่วนจากการล่าใน
ธรรมชาติ

ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดยี 
ประเทศเมียนมาร์

ประเทศกมัพชูา ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

· หัวและคอมีสีดำาไล่ ไปจนเป็นสีแดงสด
บรเิวณตน้คอ

· จมูกมันเงาสีน้ำ าเงิน

· หัวมีสีเทาดำา (ไม่ตดิเฉดสีแดง)

เพ
ศ

ผู้

· เท้าหน้ามีสีแดง
· ดวงตาสีเหลืองอมเขียว

เพ
ศผู้

ใน
ฤดู

ผส
มพั

น
ธุ์

· เท้าหน้ามีเล็บ 4 เล็บ · เท้าหน้ามีเล็บ 4 เล็บ

กร
งเ

ล็บ
เพ

ศเ
มีย

50 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2* 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Batagur baska
เตา่กระอาน

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Batagur affinis
เตา่จาน หรอื เตา่กระอานใต้

· หนังมีสีดำาไปจนถึงสีน้ำ าตาลช็อกโกแลต
เช่นเดยีวกับกระดอง

· ตาเปลี่ยนเป็นสีขาวหรอืสีเหลืองทอง



ประเทศบรไูนดารสุซาลาม ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

· มีหัวสีเทาและมีแถบสีน้ำ าตาลอมส้ม
· กระดองหลังมีสีน้ำ าตาลดำาและมีแถบสีดำา

ตามยาว 3 แถบ บางครัง้เกล็ดขอบกระดอง
มีลายสีดำา 

· มีหัวสีเขียวอมเหลือง และมีเส้นสีดำาลากยาว
มาจากบรเิวณจมูกเห็นไดชั้ดเจน

· กระดองหลังมีสีเขียวมะกอก และมีแถบสีดำา 
3 แถบ

· มีหัวสีขาวขอบดำา และมีแถบสีแดง
· นอกฤดผูสมพันธุ์ เพศผู้จะมีกระดองหลังสี

ขาวครมี และมีลวดลายสีดำา

· เท้าหน้ามีเล็บ 5 เล็บ · เท้าหน้ามีเล็บ 5 เล็บ

· มีหัวสีน้ำ าตาลอมส้ม
· กระดองหลงัมสีีน้ำาตาล บางครัง้มีลวดลายจาง ๆ

· มีสีน้ำ าตาลเข้มไปจนถึงดำาเทาทัง้ตวั

· มีหัวสีเขียวอมเหลืองสด และมีเส้นสีดำาลาก
ยาวมาจากบรเิวณจมูกเห็นไดชั้ดเจน

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

 II*
Batagur borneoensis 
เตา่ลายตนีเป็ด

บัญชีแนบ
ท้าย

 II*
Batagur trivittata
เตา่ทะเลพม่า



เต่าดำาแฮมมิลตัน หรือ เต่าบึงดำาลายจุด

Geoclemys hamiltonii Spotted Pond Turtle
ประเทศบังคลาเทศ ประเทศ
อินเดยี ประเทศเนปาล 
ประเทศปากีสถาน

ลักษณะคล้ายกับ
Clemmys guttata
เต่าจุด 

· ขนาดกระดองหลัง: สูงสุด 12.5 ซม
· กระดองหลังเรยีบ ไม่มีสันนูน
· มีจุดสีเหลืองบนกระดองหลัง ขา และหัว

52 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Geoclemys hamiltonii 
เตา่ดำาแฮมมิลตนั หรอื เตา่บึงดำาลายจุด

บัญชีแนบ
ท้าย

II



มีหยักแหลมบนกระดองหลัง  
(จะเดน่ชัดขึน้เป็นวยัอ่อน)

กระดองหลัง

กระดองท้อง

หัว

· มีสีเหลือง และลายรศัมีสีเข้ม

· มีสีดำา มีจุดสีเหลืองโดดเดน่

ลักษณะเด่น

สันนูน

· ขนาดกระดอง: สูงสุด 39 ซม.
· มีสันนูน 3 สัน เห็นไดชั้ดเจน
· มีสีดำา และมีลวดลายสีส้ม สี

เหลือง สีครมี หรอื สีขาว
· สีของกระดองจะจางลงตามวยั 

เมื่อโตเต็มวยัมักมีสีดำา

สันนูน
ลูกเต่าแรกเกิด

ลูกเต่าแรกเกิด

หยักแหลม

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร



เต่าหวาย

Heosemys grandis Giant Asian Pond Turtle
ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เมียนมาร ์ประเทศไทย ประเทศ
เวยีดนาม

รอยตอ่

กร
ะด

อง
ห

ลัง
กร

ะด
อง

ท้
อง

· เป็นหน่ึงในเตา่กระดองแข็งสายพันธุ์
เอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

· มีสันนูนหนากลางหลัง
· มีแผ่นเกล็ด 5 แผ่น บนกระดองหลัง
· ในลูกเตา่ เกล็ดขอบกระดองดา้นหลัง

จะมีหยักแหลม (ซ้าย: วยัแรกเกิด  
ขวา: วยัอ่อน)

· แผ่นเกล็ดแตล่ะแผ่นมีลายแฉก
· รอยตอ่ระหวา่งแผ่นเกล็ด 2 คู ่สุดท้าย

มีลักษณะเกือบเป็นเส้นตรง
· ไม่มีบานพับที่กระดองท้อง

หั
ว

เท้
า

· มีหัวสีเขียวอมเทาไปจนถึงสีน้ำ าตาล 
และมีจุดสีเหลือง สีส้ม หรอืสีชมพู  
ซ่ึงมักจะซีดลงตามวยั

· เท้าหน้า: มี 5 เล็บ
· เท้าหลัง: มี 4 เล็บ

สันนูนกลางหลัง

54 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Heosemys grandis 
เตา่หวาย



ลักษณะคล้ายกับ

*เช่น Cyclemys dentata (เตา่ใบไม้ หรอืเตา่แดง) เป็นตน้

· มกัมแีผน่เกล็ด 5 แผน่ ดา้นบน
· มีสันนูนเดน่ชัด สีอ่อนกวา่

บรเิวณโดยรอบ
· เกล็ดขอบดา้นหน้ามน ดา้น

หลังมีหยักแหลม
· ในลูกเตา่ แผ่นเกล็ดจะมี

ลักษณะกลม
เกล็ดขอบมี
หยักแหลม

· เท้าหน้า: มี 5 เล็บ
· เท้าหลัง: มี 5 เล็บ

· มักมีแผ่นเกล็ด 6–7 
แผ่น ดา้นบน

· มีสันนูนหนา โดยมี
ส่วนแบนราบอยู่ตรง
กลาง

· ส่วนบนแบนราบ

· บานพับ

· เท้าหน้า: มี 5 เล็บ
· เท้าหลัง: มี 4 เล็บ

· มักมีแผ่นเกล็ด 5 แผ่น ดา้น
บน

· มีสันนูนหนา เมื่อโตเต็มวยัจะ
เห็นชัดน้อยลง

· บานพับ (อาจมองเห็นไดย้าก
ในเตา่โตเต็มวยั)

· รอยตอ่ระหวา่งแผ่นเกล็ด 2 คู่
สุดท้าย มีลักษณะโคง้ชัดเจน

กร
ะด

อง
ห

ลัง
กร

ะด
อง

ท้
อง

เท้
า

บานพับ บานพับ

รอยต่อ

· บนแผ่นเกล็ดแตล่ะแผ่นมี
ลายแฉก

· ไม่มีบานพับที่กระดองท้อง

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Notochelys platynota
เตา่ทับทิม

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Cyclemys spp.
เตา่ใบไม้*

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Heosemys spinosa
เตา่จักร



จำาพวกเต่าหับทุกชนิดในสกุล CUORA

Cuora spp. Asian Box Turtle spp.
ภูมิภาคเอเชียใต ้และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

ไมอ่นุญาตใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชิน้ส่วนจากการลา่ในธรรมชาต:ิ 
Cuora aurocapitata (เตา่หับเหรยีญทอง); C. flavomarginata (เตา่
หบัจนี); C. galbinifrons (เตา่หบัเวยีดนาม); C. mccordi (เตา่หับแมค
คอรด์); C. mohouti (เตา่จนั); C. pani (เตา่หับแพน); C. trifasciata (เตา่
หบัลายไมจ้นี); C. yunnanensis (เตา่หบัยนูนาน); C. zhoui (เตา่หับโจว) 

กร
ะด
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ห

ลัง
กร

ะด
อง

ท้
อง

หั
ว

· มีสีครมี โดยอาจมี
หรอืไม่มีแตม้สีดำา

· มีสีครมี และมีจุดสีดำา
ขนาดใหญ่บนแผ่นเกล็ด
แตล่ะแผ่น

· มีสีสันหลากหลาย (เช่น สีดำา สีแดง 
สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สีขาว เป็นตน้)

· มีสีครมี/สีเหลือง และลวดลายตาข่ายเส้น 
เล็กๆ สีออกเทา

· ความยาว: 15–20 ซม.
· มีสีสันหลากหลาย (จากสีดำาไปจนถึงสี

น้ำ าตาลเชสนัท) และมีลวดลาย (อาจมี
หรอืไม่มีแถบเส้นสีอ่อน)

· ความยาว: 15–20 ซม.
· มีสีน้ำ าตาลอมส้มไปจนถึงสีน้ำ าตาลเข้ม และมี

แถบสีครมีบรเิวณแผ่นเกล็ดข้าง

56 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม ประเทศเวยีดนาม

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Cuora bourreti 
เตา่หับบอรเ์รท็

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Cuora picturata
เตา่หับเวยีดนามใต้



รปูแบบของการขายสนิค้าหรอืผลิตภัณฑ์  
เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร · เป็นของสะสม · เป็นยา

ลักษณะเด่น · กระดองหลังมีลักษณะโคง้สูงกวา่เตา่ชนิดอื่น
· บานพับกระดองท้องช่วยให้เตา่หดหัว หาง ขา เข้ามาไดอ้ย่างมิดชิด
· ขอบกระดองเรยีบ (ไม่มีหยักแหลม)
· ไม่มีรอ่งที่ฐานของกระดองท้อง

· มีสีดำาทัง้ตวั
หรอืเกือบทัง้
ตวั

· มีสีดำา 
และขอบสี
เหลือง

· มีสีเหลือง
หรอืสีครมี 
และมีแตม้
สีดำา 1 แตม้ 
บนแผ่น
เกล็ดแตล่ะ
แผ่น

· มีสีหลากหลาย (เช่น สีดำา สี
แดง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สี
ขาว เป็นตน้)

· มีเส้นสีเหลืองกับสีดำา และ
แตม้สีน้ำ าตาลที่หางตา

· มีสีดำา และมีแถบสีเหลือง 3 
แถบ

· ความยาว: 15–20 ซม.
· มีสีสันหลากหลาย (จากสีดำา

ไปจนถงึสีน้ำาตาลเชสนัท) และ
มีลวดลาย (อาจมีหรอืไม่มี
แถบเส้นสีอ่อน)

· ความยาว: สูงสุด 25 ซม.
· มีสีน้ำ าตาลเชสนัท และมีแถบ

สีดำา 3 แถบ กลางหลัง

· ความยาว: สูงสุด 25 ซม.
· มีสีเขียวมะกอก สีน้ำ าตาลหรอื

เกือบดำา

ประเทศจีน ประเทศลาว 
ประเทศเวยีดนาม

ประเทศจีน ประเทศลาว 
ประเทศเวยีดนาม

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต:้ ประเทศกมัพชูา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศ
เวยีดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Cuora galbinifrons 
เตา่หับเวยีดนาม

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Cuora amboinensis 
เตา่หับ

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Cuora trifasciata 
เตา่หับลายไม้จีน



เต่าปูลู

Platysternon  
megacephalum

Big-headed Turtle
ประเทศกมัพูชา ประเทศจีน
ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ลักษณะเด่น 

· แตกตา่งจากเตา่ชนิดอื่น ๆ
· มีหัวขนาดใหญ่เกินกวา่ที่จะสามารถหดเข้าไปในกระดองได ้มีแผ่นเกล็ด

ขนาดใหญ่ 1 แผ่น ปกคลุม
· หางมีความยาวเกือบเท่าความยาวของกระดอง มีเกล็ดปกคลุม

แผ่น
เกล็ด 1 
แผ่น

58 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Platysternon megacephalum 
เตา่ปูลู



วยัโตเต็มวยั วยัอ่อน

กระดองท้องมีสีส้ม และมีแตม้สีดำาตรงกลาง

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร



เต่าบก

Testudinidae spp. Tortoise spp.
ทวปีแอฟรกิา (รวมถึงประเทศ
มาดากัสการ)์ ทวปีอเมรกิา ทวปี
ยุโรป ทวปีเอเชีย

มี 11 ชนิดพันธุ์ ที่อยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุสัญญาไซเตส

ลักษณะคล้ายกับ
เต่าน้ำ าจืด
· เท้าเป็นพังผืด

ระหวา่งน้ิว

เต่าทะเล
· เท้าเป็นรปู 

ใบพาย

วงปีเมือ่หดคอและรยางค์
เขา้ไปในกระดอง

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตส

· Astrochelys radiata (เตา่บกลายจกัร หรอืเตา่ลายรศัมี)
· Astrochelys yniphora (เตา่มาดากัสการ)์
· Chelonoidis nigra (เตา่ยักษ์กาลาปาโกส)
· Geochelone elegans (เตา่ดาวอินเดยี)
· Geochelone platynota (เตา่ดาวพม่า)
· Gopherus flavomarginatus (เตา่บกขอบเหลือง หรอื 

เตา่ยักษ์เม็กซิโก)
· Malacochersus tornieri (เตา่แพนเคก้)
· Psammobates geometricus (เตา่เรขาคณิต)
· Pyxis arachnoides (เตา่แมงมุม)
· Pyxis planicauda (เตา่แมงมุมหลังเรยีบ)
· Testudo kleinmanni (เตา่อียิปต)์

60 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1, 2 
ตามอนุสญัญาไซเตสทัง้หมด

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Geochelone platynota
เตา่ดาวพม่า

ลักษณะเด่น  

· กระดองหลังแข็ง และมักเป็นรปูโคง้
· มักมีวงปีบนแผ่นเกล็ดปรากฏชัดเจน 

และระบุไดง้่าย
· เทา้หลงัมลีกัษณะกลมใหญค่ลา้ยเทา้ช้าง
· ส่วนใหญ่สามารถหดหัวและรยางค์

เข้าไปในกระดองไดท้ัง้หมด
· บางชนิดพันธุ์มีขนาดใหญ่มาก อาจ

หนักไดถ้ึง 300 กก.
· เตา่บกทัง้หมด (วงศ์ Testunidae) 

อาศัยอยู่บนบก
· เตา่บกตอ้งการน้ำ าจืดเพื่อประทังชีวติ

แต่ไม่ควรปล่อยเตา่บกในสระน้ำ าหรอื
แหล่งน้ำ าลึก เพราะเตา่บกจะจมน้ำ า



1 การเข้ายึด Geochelone elegans (เต่าดาวอินเดีย)
2 กระดองท่ีนำามาทำาเป็นเครือ่งดนตรี
3 เต่าเป็น ๆ สำาหรบัค้าเป็นชิน้เน้ือ และสตัวเ์ลีย้ง
4 การเข้ายึด Astrochelys yniphora (เต่ามาดากัสการ)์ ท่ียังมีชีวติ
5 กระดอง Manouria impressa (เต่าเดือย)
6 กระดอง Indotestudo elongata (เต่าเหลือง หรอื เต่าขีผึ้ง้ หรอื เต่าเทียน หรอื เต่าเพ็ก)

เต่าบก

2

36

4

5

1

รปูแบบของการ
ขายสนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ
เป็นอาหาร

เป็นของสะสม
เป็นยา



เต่าดาว

· ความยาว: สูงสุด 38 ซม.
· กระดองหลังเป็นรปูวงรี
· ในเตา่โตเต็มวยั ดา้นบนของแผ่นเกล็ดจะเป็น

หนามแหลม
· มีลวดลายเป็นแฉกรปูดาวสีเหลือง
· บางครัง้เส้นแฉกจากกลางแผ่นเกล็ดไปถึงขอบ

เกล็ดจะไม่ตอ่เน่ืองเป็นเส้นเดยีวกัน

· มีสีดำา และลายรศัมีสีเหลือง

กร
ะด

อง
ห

ลัง
กร

ะด
อง

ท้
อง

ประเทศอินเดยี ประเทศปากีสถาน ประเทศศรลีังกา

62 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 1 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Geochelone elegans 
เตา่ดาวอินเดยี



· ความยาว: สูงสุด 40 ซม.
· กระดองโคง้สูงชันดา้นข้าง
· เส้นแฉกสีเหลืองแผ่เป็นรปูพัดกินพืน้ที่กวา่ 1 

ใน 4 ของแผ่นเกล็ด 

· ความยาว: สูงสุด 30 ซม.
· เส้นแฉกจากกลางแผ่นเกล็ดไปถึงขอบ

เกล็ดจะตอ่เน่ืองเป็นเส้นเดยีวกันเสมอ
· ไม่มีจุดกลางแฉกเหมือนรปูดาว

· มีสีเหลือง และมีแตม้สี
น้ำ าตาลเข้มหรอืสีดำา บน
แผ่นเกล็ดแตล่ะแผ่น

· ลายสามเหลี่ยมสีดำา

ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาดากัสการ ์แพรก่ระจายไปยังเกาะ
มอรเิชียส เกาะเรอูนียง

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

 I
Geochelone platynota
เต่าดาวพม่า 

บัญชีแนบ
ท้าย

I
Astrochelys radiata  
เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี



เต่าเหลือง หรอื เต่าขีผึ้ง้ หรอื เต่าเทียน หรอื เต่าเพ็ก

Indotestudo elongata Elongated Tortoise
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต:้ ประเทศกัมพูชา
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศไทย 
ประเทศเวยีดนาม

· มีแตม้หลากหลายสี (สีส้มไล่ไปจนถึง
พืน้กระดองสีอมเขียว)

· บางครัง้มีแตม้สีดำารปูรา่งแปลกตา

· มีสีครมีไปจนถึงสีเหลืองอมเขียว และ
มีแตม้สีเข้มเล็ก ๆ ประปราย  
(อาจมีสีซีดลงตามอายุของเตา่)

· มีสีเหลือง
· ในฤดผูสมพันธุ์ เพศผู้จะมีสีออกชมพู

บรเิวณดวงตาและจมูก
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64 วธิีจำาแนกชนิดสัตวป่์าที่มักถูกนำามาคา้บรเิวณสามเหลี่ยมทองคำา

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Indotestudo elongata
เตา่เหลือง หรอื เตา่ขีผ้ึง้ หรอื เตา่เทียน หรอื เตา่เพ็ก



· ส่วนใหญ่ไม่มีเกล็ดขอบคอ หากมี เกล็ดจะ
สัน้และเป็นรปูลิ่ม

· จุดที่สูงที่สุดของกระดองหลัง คอื เกล็ด
แผ่นที่ 3

· มีสีเหลืองสด และมีลายส่ีเหลี่ยมสีดำาตรง
กลางแผ่นเกล็ด

· กระดองท้องมีลายสีดำาเข้มชัด (ไม่เคย
เลือนหรอืขาดแหวง่)

· จุดที่สูงที่สุดของกระดองหลังมักจะเป็น
เกล็ดแผ่นที่ 2 ( ในวยัอ่อนอาจเป็นเกล็ด
แผ่นที่ 3)

· ส่วนใหญ่ไม่มีเกล็ดขอบคอ
· มีเงี่ยงรปูกรวยที่ปลายหาง

ลักษณะคล้ายกับ

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดยี

ลักษณะเด่น  

· ส่วนใหญ่เกล็ดขอบคอมีขนาดเล็ก ยาว และแคบ  
(บรเิวณกลางขอบหน้าของกระดองหลัง)

· จุดที่สูงที่สุดเมื่อมองจากดา้นข้าง คอื เกล็ดบนแผ่นที่ 3 

เกล็ดขอบคอ

จุดท่ีสูง
ท่ีสุด

321

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Indotestudo forstenii
เตา่บกฟอรส์เตน

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Indotestudo travancorica
เตา่ทราเวนคอร์



เต่าหก และ เต่าเดือย

Manouria emys Asian Giant Tortoise
ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ 
ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเมยีนมาร ์
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

ลักษณะเด่น  

· เป็นเตา่บกสายพันธุ์เอเชียที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด (ความยาว: สูงสุด 60 ซม.)

· กระดองหลังและกระดองท้องมีสี
เดยีวกัน คอื สีเทา สีน้ำ าตาล หรอืสีดำา

· แผ่นเกล็ดบนหลังแบนราบ แต่ไม่เวา้
· มีหัวสีน้ำ าตาลหรอืสีดำา

สูงสุด 60 ซม.
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ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Manouria emys
เตา่หก



Manouria impressa Impressed Tortoise
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศไทย 
ประเทศเวยีดนาม

ลักษณะเด่น  

· ความยาว: สูงสุด 31 ซม.
· กระดองหลังมีสีน้ำ าตาลทอง ขอบแผ่นเกล็ด

สีดำา
· แผ่นเกล็ดดา้นบน และดา้นข้างเวา้
· ขอบกระดองหลังมีหยักแหลมและงอนขึน้
· กระดองท้องมีสีออกเหลือง
· หัวสีออกเหลืองหรอืสีออกแดง และมีเกล็ด

สีน้ำ าตาลบรเิวณดา้นข้างและดา้นหลัง 

แผ่นเกล็ด (เวา้)
ขอบมีหยักแหลม

และงอนขึน้

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามัญ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Manouria impressa 
เตา่เดอืย



ตะพาบน้ำ า
กร

ะด
อง

ห
ลัง

ขอ
บด้

าน
ห

น้
า*

ประเทศบรไูนดารสุซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเมียนมาร ์ประเทศสิงคโปร ์ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม

· ความยาว: สูงสุด 80 ซม.
· รปูรา่งกลม

· มีผิวหยาบและตะปุ่มตะป่ำ า (มีตุม่)

* หมายเหต:ุ 
 ขอบดา้นหน้าของกระดองหลังมีความ

แตกตา่งอย่างเห็นไดชั้ด

· มีจุดสีเหลืองบนหัวและคอ
· จมูกคล้ายงวงและตรงมาก

หั
ว

· กระดองท้องมีสีขาว หรอืสีออกเทา

วยั
เด็

ก 
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ชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายท่ี 2 ตามอนุสญัญาไซเตส

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Amyda cartilaginea 
ตะพาบ หรอื ปลาฝา



ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร ์ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไตห้วนั
ประเทศเวยีดนาม

· จมูกคล้ายงวงและ
โคง้ลง

· ความยาว: สูงสุด 35 ซม.
· แบนราบและคอ่นข้างเรยีบ
· มีแถบสีเข้มกลางหลัง

· ผิวเรยีบ

· ความยาว: สูงสุด 35 ซม.
· มักจะมีรอยขีดบนกระดอง
· บางครัง้มีแตม้สีดำา

· ตุม่ 1 ตุม่ เห็น
ชัดเจน

· จมูกยาว เมื่อเทียบ
กับตะพาบชนิดอื่น

· มีสีแดง/สีส้ม (อาจมีสีเหลืองหรอืสีขาว แตจ่ะมี
จุดสีดำาที่ขาหลัง และกระดองท้องเสมอ)

· กระดองท้องมีสีออกขาวไปจนถึงสีน้ำ าตาล
อมส้ม

รปูแบบของการขายสนิค้า 
หรอืผลิตภัณฑ์  

เป็นสตัวท่ี์ยังมีชีวติ · เป็นอาหาร

บัญชีแนบ
ท้าย

II
Dogania subplana 
ตะพาบแก้มแดง

ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซ

เตส

Pelodiscus sinensis 
ตะพาบไตห้วนั
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