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องค์กรทราฟฟิ ค เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรระดับแนวหน้ าที่ปฏิบัตงิ านในระดับนานาชาติ ในประเด็น
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่ า ทัง้ ในบริบทของการอนุ รกั ษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การผลิตซ้ำ�ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ ในคูม่ ือฉบับนี ้จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากผู้จัดพิมพ์เป็ นลายลักษณ์ อักษรก่อน
ชื่อเรียกทางภูมิศาสตร์ ในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้ รวมถึงวิธีการนำ �เสนอเนื ้อหาขององค์กรทราฟฟิ ค หรือ
องค์กรพันธมิตร ไม่ ได้มีการแสดงถึงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ เขตแดน
้ ที่ หรือผู้มีอำ�นาจในประเทศ เขตแดน หรือพืน
้ ที่นั้น ๆ หรือเกี่ยวกับการกำ�หนดแนวพรมแดนหรือ
พืน
เขตแดนใด ๆ
© TRAFFIC 2020 ลิขสิทธิ์ของเนื ้อหาที่ตพ
ี ิมพ์ ในคูม่ ือฉบับนี ้เป็ นขององค์กรทราฟฟิ ค

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.

การใช้งานคู่มือฉบับนี ้
คูม่ ือฉบับนี ้ ได้รบั การออกแบบมาเพื่อช่วยจำ�แนกชนิ ดสัตว์ป่าที่มักถูกนำ �มาค้าในบริเวณ
สามเหลี่ยมทองคำ� (ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย) เป็ นคูม่ ือที่ปรับปรุงมาจาก
้ สำ�หรับ
เอกสารจำ�แนกชนิ ดสัตว์ป่าที่ถูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งจัดทำ�ขึน
เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่ าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN)
้ ในปี พ.ศ. 2563
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2556 โดยคูม่ ือฉบับนี ้จัดทำ�ขึน
คูม่ ือฉบับนี ้ ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสำ�คัญที่ ใช้ ในการจำ�แนกชนิ ดหรือลำ�ดับทางอนุ กรมวิธาน
ของสัตว์ป่า และรูปแบบของการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของ
สัตว์ป่าแต่ละชนิ ดหรือแต่ละกลุ่ม พร้อมชื่อสามัญเป็ นภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ
ในแต่ละหน้ าจะมีข้อมูลการจัดกลุ่มตามบัญชีแนบท้ายอนุ สัญญาไซเตส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ https://speciesplus.net โดยค้นหาด้วยชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อสามัญภาษาอังกฤษ หากมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามอนุ สัญญาไซเตสในประเทศของท่าน สามารถติดต่อไปทางคณะ
ทำ�งานฝ่ ายปฏิบัตกิ ารและฝ่ ายวิชาการของไซเตสประจำ�ประเทศของท่านตามรายละเอียดใน
หน้ าที่ 6 หรือทาง www.cites.org
โปรดตรวจสอบกฎหมายภายในประเทศของท่านว่าได้กำ�หนดชนิ ดพันธุ์ ใดบ้างให้เป็ นสัตว์
คุม้ ครองในประเทศของท่าน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพของ
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแดงของ IUCN ได้ท่ี www.iucnredlist.org โดยค้นหาด้วยชื่อวิทยาศาสตร์หรือ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นของสะสม
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

ในหัวข้อ “รูปแบบของการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์” จะระบุถึงรูปแบบ
การค้าชนิ ดพันธุ์ตามนิ ยามดังต่อไปนี ้ ได้แก่
เป็ นสัตว์ท่ียังมีชีวต
ิ : เป็ นสัตว์เลีย้ ง เพือ่ การท่องเทีย่ ว หรือเพือ่ การปศุสัตว์
เป็ นอาหาร
: บริ โภคเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อเป็ นอาหารชัน
้ สูง
เป็ นของสะสม
: เป็ นรางวัล เป็ นรูปแกะสลัก เป็ นของตกแต่ง หรืออืน่ ๆ
เป็ นเครือ่ งประดับ : นิ ยมใช้สวมใส่ เช่น เป็ นเครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้า
		 วัตถุทางศาสนา (เช่น เครือ่ งราง) หรืออื่น ๆ
เป็ นยา
: บริ โภคเพื่อสรรพคุณทางยา

อภิธานศัพท์
กระดอง
: เปลือกด้านบนของเต่าหรือเต่าบก
พลาสทรอน : เปลือกด้านล่างของเต่าหรือเต่าบก
แผ่นเกล็ด : แผ่นกระดูกหรือเกล็ดบนเปลือก บนหัว หรือที่รยางค์ของเต่าหรือเต่าบก
เกล็ดขอบคอ : แผ่นเกล็ดที่อยู่ดา้ นบนของหัว (พบได้ ในบางชนิ ดพันธุ์เท่านั ้น)

สารบัญ
IV
VI
VII
VIII
XI

อนุ สัญญาไซเตส และบัญชีชนิ ดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (บัญชีแดงของ IUCN)
คณะทำ�งานฝ่ ายปฏิบัตกิ ารและฝ่ ายวิชาการของอนุ สัญญาไซเตส
การตรวจสอบใบอนุ ญาตของอนุ สัญญาไซเตส
การตรวจสอบใบอนุ ญาตฉบับปลอม
เทคนิ คการลักลอบที่พบบ่อย

สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
2
4
6
8
12
14
16
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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.

เลียงผา
กุย หรือ ไซกา

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

นกเงือกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
นกล่าเหยื่อ

เขากวาง
แมวป่ า
นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หมี ในเขตเอเชียตะวันออกฉี ยงใต้
แรด
ลิ่น หรือ นิ่ ม
วานร และ ลิง
ช้าง

นก
28
30
32
34
36
37

นกเค้า
นกแก้ว
นกขุนทอง
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ
นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ย

สัตว์เลือ้ ยคลาน
40
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44
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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

ตุก๊ แกบ้าน
กิง้ ก่ามอนิ เตอร์
งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
งูเหลือม
เต่าทะเล
เต่ากระอาน
เต่าบึงจุด
เต่าหวาย
เต่าหับเอเชีย
เต่าปูลู
เต่าบก
เต่าดาว
เต่าเหลือง หรือ เต่าขีผ้ งึ ้ หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก
เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง
เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง
ตะพาบ

IV
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ั ญาไซเตส และบัญชีชนิ ดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
อนุ สญ
ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (บัญชีแดงของ IUCN)
อนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่
ใกล้จะสูญพันธุ์ (อนุ สัญญาไซเตส*)
อนุ สัญญาไซเตส (อนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ ใกล้
สูญพันธุ์) เป็ นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศภาคี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ ให้มีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่ าระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะ
เป็ นการค้าชิน
้ ส่วน อวัยวะ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ซึ่งเป็ นภัยคุกคามต่อการอยู่รอด
ของชนิ ดพันธุ์
การทำ�งานของอนุ สัญญาไซเตส คือการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชิน
้ ส่วนของ
ชนิ ดพันธุ์บางชนิ ด
การนำ �เข้า การส่งออก การส่งกลับออกไป และการนำ �เข้าสู่น่านน้ำ �สากลทัง้ หมดของสิ่งมี
ชีวติ กว่า 35,000 ชนิ ดพันธุ์ซึ่งคุม้ ครองโดยอนุ สัญญาฯ จะต้องได้รบั การอนุ มัตผิ า่ นระบบ
การออกใบอนุ ญาต สัตว์และพืชชนิ ดพันธุ์ ใดในอนุ สัญญาไซเตสถูกกำ�หนดให้อยู่ ในบัญชี
แนบท้ายอนุ สัญญาไซเตสบัญชี ใดบัญชีหนึ่ ง หมายความว่าการค้าสัตว์หรือพืชเหล่านั ้นจะ
ต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดตามระบบการออกใบอนุ ญาตที่เป็ นมาตรฐาน
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ครอบคลุมชนิ ดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กำ�หนดให้
ค้าได้เฉพาะกรณี ท่ี ได้รบั การยกเว้นเป็ นพิเศษเท่านั ้น
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ครอบคลุมชนิ ดพันธุซ
์ กึ่ ารค้าที่ ไร้การควบคุมอาจเป็ นภัย
คุกคามต่อการอยูร่ อดของชนิดพันธุด์ งั กล่าว ชนิดพันธุเ์ หล่านีอ้ าจยังไม่มคี วามเสีย่ งในปัจจุบน
ั
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 3 ครอบคลุมชนิ ดพันธุ์ที่ ได้รบั ความคุม้ ครองจากอย่าง
น้ อย 1 ประเทศ ซึ่งได้มีการร้องขอให้ประเทศภาคีช่วยควบคุมการค้า
ั ญาไซเตส สามารถนำ �เข้า (หรือส่งกลับ)
ชิน้ ส่วนของชนิ ดพันธุต์ ามบัญชีแนบท้ายอนุ สญ
ส่งออก จากประเทศสมาชิกในกรณี ทมี่ กี ารจัดเตรียมเอกสารไว้ลว่ งหน้ าอย่างเหมาะสมและ
่ จี่ ดุ นำ �เข้า-ส่งออกแล้วเท่านั ้น ในบางกรณี อาจมีการใช้กฎหมายใน
สำ�แดงต่อเจ้าหน้ าทีท
ประเทศทีม่ คี วามเข้มงวดมากกว่าในการควบคุม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cites.org
ั ญาไซเตส กำ�หนดขัน้ ตอนการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึง่ สัตว์และพืชที่ ได้รบั การระบุไว้ ในอนุ สญ
ั ญา
*อนุ สญ
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บัญชีแดงของ IUCN** ชนิ ดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
้ เมื่อปี ค.ศ. 1964 ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลของสถานภาพ ของ
บัญชีแดงของ IUCN จัดทำ�ขึน
้ ฉบับหนึ่ งของโลก
สัตว์ รา และพืชตามธรรมชาติ ที่ครอบคลุมครบถ้วนมากขึน
บัญชีแดงของ IUCN แสดงข้อมูลเชิงอนุ กรมวิธาน สถานภาพในธรรมชาติ และถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์และพืชที่ ได้รบั การประเมิน การจัดหมวดหมู่ และเกณฑ์ท่ี ใช้ ใน
การประเมินถูกออกแบบมาเพื่อระบุความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของชนิ ดพันธุ์นั้น ๆ
ชนิ ดพันธุ์ที่จัดอยู่ ในสถานภาพ CR ( ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง) EN ( ใกล้สูญพันธุ์) และ
VU (มีแนวโน้ มใกล้สูญพันธุ์) คือชนิ ดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในธรรมชาติระดับโลก
มากกว่าชนิ ดพันธุ์ท่จี ัดอยู่ ในสถานภาพ NT ( ใกล้ถูกคุกคาม) หรือ LC (ไม่ถูกคุกคาม)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iucnredlist.org
**บัญชีสแดงของ IUCN ระบุสถานภาพในธรรมชาติของสัตว์ป่า และพืชป่ า

อนุ สัญญาไซเตสและบัญชีสแดงของ IUCN ไม่ ได้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็ นทางการ
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คณะทำ�งานฝ่ ายปฏิบัติการ และคณะทำ�งานฝ่ ายวิชาการ
การทำ�งานของอนุ สัญญาไซเตส คือ การควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชิน้ ส่วนของชนิ ดพันธุ์
บางชนิ ด การนำ �เข้า การส่งออก การส่งกลับออกไป และการนำ �เข้าสิง่ มีชวี ติ จากทะเลทีอ่ ยู่ ในรายการ
คุม้ ครองโดยอนุ สัญญา จะต้องได้รบั การอนุ มตั ผิ า่ นระบบการออกใบอนุ ญาตก่อนดำ�เนิ นการ
ประเทศภาคีทกุ ประเทศต้องแต่งตัง้ คณะทำ�งานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารประจำ�ประเทศเพือ่ รับผิดชอบดูแล
ระบบการออกใบอนุ ญาตอย่างน้ อย 1 คณะ และแต่งตัง้ คณะทำ�งานฝ่ ายวิชาการประจำ�ประเทศเพือ่
ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับผลกระทบจากการค้าต่อสถานภาพของชนิ ดพันธุอ์ ย่างน้ อย 1 คณะ
กองคุม้ ครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่ าตามอนุ สัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : +66 (2) 561 0777 ext. 1490-1
โทรสาร : +66 (2) 579 8626
โทรสาร์ : citesthailand@yahoo.com
		citesdnp.inc@gmail.com
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 30/04/20
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VII

วิธีการตรวจสอบใบอนุ ญาตของไซเตส*
ใบอนุ ญาตของไซเตสที่ ใช้กำ�กับการขนส่ง
บัญชีแนบท้ายที่ 1 : ใบอนุ ญาตส่งออก หรือใบอนุ ญาตส่งกลับออกไป และใบอนุ ญาตนำ �เข้า
บัญชีแนบท้ายที่ 2 : ใบอนุ ญาตส่งออก หรือหนั งสือรับรองการส่งกลับออกไป
บัญชีแนบท้ายที่ 3 : ใบอนุ ญาตส่งออก หรือหนั งสือรับรองแหล่งกำ�เนิ ด

มีการจัดทำ�ใบอนุ ญาตถูกต้อง

มีการจัดทำ�ใบอนุ ญาตไม่ถูกต้อง

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตฉบับจริง

ใช้สำ�เนาใบอนุ ญาต หรือใบ
อนุ ญาตปลอม

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตที่ ไม่มีการแก้ ไขภายหลัง

ใบอนุ ญาตมีการแก้ ไขภายหลัง

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตยังไม่หมดอายุ

ใบอนุ ญาตหมดอายุ

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ใบอนุ ญาตมีข้อผิดพลาด หรือไม่
ครบถ้วน

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตที่ ได้รบั การลงชื่อรับรอง
จากเจ้าหน้ าที่ผู้มีอำ�นาจของไซเตส

ใบอนุ ญาตยังไม่ ได้รบั การลงชื่อรับรอง
จากเจ้าหน้ าที่ผู้มีอำ�นาจของไซเตส

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ใบอนุ ญาตมีตราประทับของ
ไซเตส**ถูกต้อง

ใบอนุ ญาตไม่มีตราประทับของไซเตส**
หรือมีตราประทับ**ที่ ไม่ถูกต้อง

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

ข้อมูลการขนส่งตรงกับความเป็ นจริง
(จำ�นวนและชนิ ดพันธุถ์ กู ต้อง)

ข้อมูลการขนส่งไม่ตรงกับความเป็ นจริง
(จำ�นวนและชนิ ดพันธุ์ ไม่ถูกต้อง)

ไม่อนุ ญาตให้ผา่ น

อนุ ญาตให้ผ่าน

โปรดตรวจสอบให้ชัดเจนว่า
ชนิ ดพันธุน
์ ั ้นๆ ต้องใช้แบบคำ�ขอ
ประเภทอื่นกำ�กับด้วยหรือไม่

* ข้อมูลดัดแปลงมาจาก
Environment and Climate Change Canada, 2003
** เฉพาะบางประเทศ
(บางประเทศอาจไม่ ได้ ใช้ตราประทับของไซเตส)
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วิธีตรวจหาใบอนุ ญาตปลอม
ใบอนุ ญาตฉบับปลอม - ใบอนุ ญาตปลอม
1

กระดาษมีความผิดปกติ
ความหนา เนื ้อสัมผัส และ/หรือสีผิดปกติ

2

ตราประทับ ตราผนึ ก หรือตราประทับป้ องกันการปลอมแปลง
ทำ�สำ�เนาเอกสารออกมาคุณภาพต่�ำ (คณะทำ�งานฝ่ ายปฏิบัตกิ ารประจำ�ประเทศของท่าน
จะได้รบั ตัวอย่างใบอนุ ญาตจากประเทศภาคีอนุ สัญญาไซเตสเกือบทุกประเทศ)

ใบอนุ ญาตฉบับดัดแปลง - ใบอนุ ญาตฉบับจริงที่ถูกดัดแปลงแก้ ไขในภายหลัง
1

ใบอนุ ญาตเป็ นฉบับสำ�เนา
โดยปกติจะต้องใช้ ใบอนุ ญาตฉบับจริงเท่านั ้น (หากจะใช้ฉบับสำ�เนาได้ จะต้องให้ผู้มี
อำ�นาจลงลายมือชื่อและประทับตราผนึ กรับรองเอกสารเท่านั ้น)

2

ลักษณะงานพิมพ์ผิดปกติ
สีของหมึกไม่คงที่ มีลักษณะตัวอักษรที่แตกต่างกันบนเอกสารฉบับเดียวกัน

3

มีรอยหมึกเลอะ
แสดงถึงการใช้สารทินเนอร์เพื่อดัดแปลงข้อมูลในใบอนุ ญาต สังเกตได้งา่ ยโดยการยก
เอกสารส่องกับแสงไฟ

4

ใบอนุ ญาตมีข้อความเพิ่มเติมหรือขาดหาย
ใบอนุ ญาตจะหมดสภาพใช้งานหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ (ยกเว้นกรณี
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ ารรับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว)

ใบอนุ ญาตหมดสภาพ
1

หมดอายุ
ใช้ ใบอนุ ญาตที่หมดอายุแล้ว ทัง้ นี ้ ใบอนุ ญาตส่งออกและส่งกลับออกไป จะมีอายุไม่เกิน
6 เดือน นั บจากวันออกใบอนุ ญาต ส่วนใบอนุ ญาตนำ �เข้า และหนั งสือรับรอง
แหล่งกำ�เนิ ด จะมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นั บจากวันออกใบอนุ ญาต

2

ข้อมูลบนเอกสารไม่ตรงกับความเป็ นจริง
รายละเอียดบนเอกสารเกี่ยวกับชิน
้ ส่วนไม่ตรงกับชิน
้ ส่วนจริงที่ทำ�การขนส่ง (ชนิ ดพันธุ์
ไม่ตรงกัน จำ�นวนไม่ตรงกัน หรือเป็ นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแปรรูปที่แตกต่างออกไป)
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มักพบใบอนุ ญาตปลอมในสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้
การส่งกลับออกไป
ตรวจสอบว่าในช่อง 12 มีข้อมูลเหล่านี ้ชัดเจน (ดูท่ห
ี น้ า X):
1 ประเทศแหล่งกำ�เนิ ด
2 เลขใบอนุ ญาตส่งออก
3 วันที่ออกใบอนุ ญาตส่งออก
การส่งกลับออกไปต่อเนื่ อง
ตรวจสอบว่าในช่อง 12a มีข้อมูลเหล่านี ้ชัดเจน (ดูที่หน้ า X):
1 ประเทศที่ส่งกลับออกไปล่าสุด
2 เลขใบอนุ ญาตหรือหนั งสือรับรองการส่งกลับออกไป
3 วันที่ออกใบอนุ ญาต
4 ตรวจสอบว่าในช่อง 12 มีข้อมูลครบถ้วน
การถ่ายลำ�
1
2

ตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางในใบอนุ ญาต คือ สถานที่เดียวกันกับที่ระบุในเอกสาร
กำ�กับการขนส่ง
ตรวจสอบว่าสิ่งที่ขนส่งจริงนั ้นตรงตามระบุที่ ไว้ ในใบอนุ ญาต (หากสามารถทำ�ได้)

ละครสัตว์ หรือ นิ ทรรศการเคลื่อนที่
1
2
3
4

สัตว์แต่ละตัวต้องมีเอกสารประจำ�ตัวเป็ นหนั งสือรับรองสำ�หรับนิ ทรรศการเคลื่อนที่ หรือ
ใบอนุ ญาตหรือหนั งสือรับรองจากไซเตส
ตรวจสอบว่าตำ�หนิ รอยสัก หรือป้ ายบนสัตว์แต่ละตัวนั ้นตรงกับที่ระบุไว้ ในหนั งสือรับรอง
้ ฐาน
ตรวจสอบว่าลักษณะการขนส่งสัตว์แต่ละตัวนั ้นถูกต้องตามเกณฑ์การขนส่งขัน
้ พืน
หนั งสือรับรองนิ ทรรศการเคลื่อนที่มีอายุ 3 ปี - ห้ามเจ้าหน้ าที่เก็บหนั งสือรับรอง
ฉบับจริงไว้หลังการตรวจสอบ หนั งสือรับรองนั ้นมี ใบแนบท้ายซึ่งมีช่องสำ�หรับระบุกรณี
อนุ ญาตให้ส่งออก/นำ �เข้ามากกว่า 1 ครัง้

ั ญาไซเตส
การค้ากับประเทศนอกภาคีอนุ สญ
1

จะต้องมีเอกสารกำ�กับสินค้าที่มีข้อมูลชุดเดียวกันกับในใบอนุ ญาตของไซเตส

IX

X
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เทคนิ คการลักลอบที่พบบ่อย (1)

ซ่อนไว้กับตัว

เสือ้ กั๊กแบบพิเศษสำ�หรับการลักลอบขนไข่นก (ซ้าย)
ปลาถูกซ่อนไว้ ใต้เสือ้ ผ้า (ขวา)

ซ่อนในกระเป๋ า

งาช้างถูกซ่อนไว้ ในกระเป๋ า (ซ้าย)
ภาพเอ็กซ์เรย์เต่าถูกซ่อนไว้ ในกระเป๋ า (ขวา)

ซ่อนในยานพาหนะ

ตัวลิ่นเป็ น ๆ ถูกซ่อนไว้ทา้ ยรถบรรทุกส่งของ (ซ้าย)
นกถูกซ่อนไว้เหนื อล้อรถบัส (ขวา)

XI

XII

วิธีจำ�แนกชนิ ดสัตว์ป่าที่มักถูกนำ �มาค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ�

เทคนิ คการลักลอบที่พบบ่อย (2)

ซ่อนมากับพัสดุ

การลักลอบขนส่งตุก๊ แกโดยซ่อนไว้ ในหนั งสือ (ซ้าย)
งูเห่าถูกซ่อนไว้ ในท่อพลาสติก (ขวา)

กิง้ ก่าออสเตรเลียถูกซ่อนไว้ ในหนั งสือ (ซ้าย)
เต่าและกิง้ ก่า 50 ตัว ถูกซ่อนปะปนมากับบล็อคของเล่น (ขวา)

สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม

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.

2
4
6
8
12
14
16
18
20
22

เลียงผา
กุย หรือ ไซกา
เขากวาง
แมวป่ า
นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หมี ในเขตเอเชียตะวันออกฉี ยงใต้
แรด
ลิ่น หรือ นิ่ ม
วานร และ ลิง
ช้าง
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2

เลียงผา

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Capricornis spp.

Serow spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้:
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศไทย และ
ประเทศเวียดนาม

ยกเว้น Capricornis crispus (เลียงผาญี่ปุ่น) และ Capricornis swinhoei
(เลียงผาไต้หวัน) ที่ ไม่ ได้อยู่ ในบัญชีแนบท้ายอนุ สัญญาไซเตส

บัญชีแนบ
Capricornis sumatraensis
ท้าย

I

เลียงผาใต้

ลักษณะเด่น
มีตอ่ มใต้ตาขนาดใหญ่ทงั ้ สอง
ข้างเห็นได้ชัดเจน
ต่อมใต้ตา

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตาม
ั ญาไซเตส
อนุ สญ
· Capricornis milneedwardsii (เลียงผาเหนื อ)
· Capricornis rubidus (เลียงผาแดงพม่า)
· Capricornis sumatraensis (เลียงผาใต้)
· Capricornis thar (เลียงผาหิมาลัย)

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

เลียงผา

เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นของสะสม
เป็ นยา

1
2
3
4

1

เขา
หัว
น้ำ �มันจากหัวและอวัยวะต่าง ๆ
หนั งและอวัยวะต่าง ๆ

2

4

3
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กุย หรือ ไซกา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saiga tatarica
Saiga borealis

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2
ั ญาไซเตส
ตามอนุ สญ

ชื่อสามัญ

Saiga Antelope

ไม่อนุ ญาตให้มีการค้าระหว่างประเทศซึ่งชิน
้ ส่วนจากการล่าในธรรมชาติ

บัญชีแนบ
Saiga tatarica
ท้าย

II

กุย หรือ ไซกา

ลักษณะเด่น
เพศผู้เท่านั ้นที่มีเขา และลักษณะของเขามีดงั นี ้
· โค้งเล็กน้ อย
· กึ่งโปร่งแสง
· มีสีนำ ้ �ตาลออกเหลืองอ่อน
· โคนเขาเป็ นเนื ้อกระดูกแข็งและแน่ น
ยาวได้ถึง 30 ซม.

โคนเขาเป็ นเนื ้อ
กระดูกแข็งและแน่ น

ประเทศคาซัคสถาน ประเทศ
มองโกเลีย สหพันธรัฐรัสเซีย
ประเทศเติรก์ เมนิ สถาน
ประเทศอุซเบกิซสถาน

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

กุย หรือ ไซกา
1
2, 7
3
4
5
6

กุย หรือ ไซกา

แผ่นเขา
ผลิตภัณฑ์จากเขา
น้ำ �เย็นผสมเขา
เครือ่ งประดับจากเขาและแผ่นเปลือก (bekko)
เครือ่ งประดับจากเขา
เขาทัง้ กิ่ง
1

2

6

7

羚羊
Líng yáng

3

4

5
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เขากวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Cervidae spp.
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชี
แนบท้ายตาม Muntiacus spp.
ั ญาไซเตสที่
อนุ สญ
แตกต่างกันไป* เก้ง

Deer Antlers

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชี
แนบท้ายตาม Axis porcinus
ั ญาไซเตสที่
อนุ สญ
แตกต่างกันไป** ทราย หรือ

เนื ้อทราย หรือ
ตามะแน

* ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่
ั ญาไซเตส:
1 ตามอนุ สญ
Muntiacus crinifrons
(จากประเทศจีน และประเทศ
เมียนมาร์)
Muntiacus vuquangensis
(จากประเทศเวียดนาม)
ชนิ ดพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนื อจาก
นี ้ ไม่ ได้อยู่ ในบัญชีแนบท้าย
อนุ สัญญาไซเตส

** ชนิดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่
ั ญาไซเตส:
		 1 ตามอนุสญ
Axis porcinus annamiticus
(จากประเทศเวียดนาม)
ชนิ ดพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนื อจาก
นี ้ ไม่ ได้อยู่ ในบัญชีแนบท้าย
อนุ สัญญาไซเตส

มีกิ่งเขา 1 กิ่ง

มีกิ่งเขา 3 กิ่ง

ความยาวเขา: 10–15 ซม.
เส้นรอบวง: < 8.5 ซม.
จากประเทศปากีสถานไปถึง
ประเทศอินโดนี เซีย และทาง
ทิศเหนื อไปถึงประเทศจีน

ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
จีน ประเทศอินเดีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เนปาล ประเทศปากีสถาน
ประเทศไทย
้ ๆ งอกออกมาจากโคนเขา · เขางอกออกมาจากโคนเขาทีเ่ ป็ น
· เขาสัน
ที่เป็ นกระดูกแข็งขนาดยาวที่มีขน กระดูกแข็งขนาดสัน้ ทีม่ ขี นปกคลุม
ปกคลุม
้ บริเวณ
· มีเขาขนาดเล็กกิ่งที่ 3 ขึน
· ความยาวจากกะโหลกไปถึงจุดงอก โคนเขา ชีข้ น
ึ ้ ด้านบน
ของเขา: มากกว่า 6.7 ซม.
· แตกกิ่งที่ปลายเขา

ไม่ ได้อยูCITES
่ ใน
LISTED
nippon
บัญNOT
ชีแนบท้าย Cervus
ั ญา กวางซีกา
อนุ สญ
ไซเตส

มีกิ่งเขา 2–5 กิ่ง

ความยาวเขาประมาณ 92 ซม.
เส้นรอบวงประมาณ 14 ซม.
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศ
ไต้หวัน ประเทศเวียดนาม

รูปแบบของการขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

การค้าเขากวางประเภทอื่น ๆ -- นี่ เป็ นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ท่ถี ูก
พบว่ามีการลักลอบค้ามากที่สุด

เป็ นของสะสม · เป็ นยา
บัญชีแนบ
CITES
Rucervus eldiiI
ท้าย APPENDIX

I

ละอง หรือ ละมั่ง

บัญชีแนบ
CITES
I
Rucervus duvaucelii
ท้าย APPENDIX

I

กวางบึง

มีกิ่งเขา 10–15 กิ่ง

ความยาวเขา: 85–117 ซม.
เส้นรอบวง: 12.5–19 ซม.
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินเดีย ประเทศลาว ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

· กิ่งรับเหมาจะงอกโค้งต่อเนื่ องไป
จากลำ�เขา
· เขามีผิวหยาบ
· ปลายกิ่งเขาด้านบนจะชีเ้ ข้าด้านใน

ความยาวเขา: 75–108 ซม.
ประเทศอินเดีย ประเทศ
เนปาล

ไม่ ได้อยูCITES
่ ใน
LISTED
unicolor
บัญNOT
ชีแนบท้าย Rusa
ั ญา กวางป่ า
อนุ สญ
ไซเตส

มีกิ่งเขา 3 กิ่ง

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

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้:
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
้ ด้านบน
· ลักษณะภายนอกคล้าย Rucervus · ปลายกิ่งชีต้ รงขึน
eldii แต่เขามีผิวเรียบกว่า
· ปลายกิ่งด้านบนชีข้ น
ึ ้ ด้านบน
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แมวป่ า

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Wild Felidae spp.

Wild Cat spp.

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2 ตามอนุ สญ

แมวทุกชนิ ด (ยกเว้นแมวบ้าน)

บัญชีแนบ
Panthera tigris
ท้าย

I

เสือโคร่ง

บัญชีแนบ
Panthera pardus
ท้าย

I

เสือดาว

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ
· Panthera tigris (เสือโคร่ง)
· Panthera pardus (เสือดาว)
· Uncia uncia (เสือดาวหิมะ)
· Neofelis spp. (เสือลายเมฆ)

· Catopuma temmincki (เสือไฟ)
· Pardofelis marmorata (แมวลายหินอ่อน)
· Prionailurus planiceps (แมวป่ าหัวแบน)
· Prionailurus bengalensis (แมวดาว)*
* พบในประเทศไทยเท่านั ้น

ลักษณะเด่น
กะโหลก
·

กะโหลกกลม ไม่สูง

แมว “ทั่ว ๆ ไป”

เสือโคร่ง

ฟัน
·

มีฟัน 28–30 ซี่
มีเขีย้ ว 4 ซี่

ฟันหน้ า (incisors)
· ซี่เล็กเรียงเป็ นแถว
· (ฟันบน 3 ซี่ ฟันล่าง 3 ซี่) x 2
เขีย้ ว (canine)
· ยาว คม และโค้งงอเล็กน้ อย
· (ฟันบน 1 ซี่ ฟันล่าง 1 ซี่) x 2
ฟันกรามด้านหน้ า (carnassial/pre-molar)
· ซี่ ใหญ่
· (ฟันบน 2 ซี่ ฟันล่าง 2 ซี่) x 2
ฟันกราม (molar)
· ฟันบนมีขนาดเล็ก
· (ฟันบน 1 ซี่ ฟันล่าง 1 ซี่) x 2

ภาพเปรียบเทียบระหว่างเขีย้ ว
เสือโคร่งกับเขีย้ วหมี
ตัวฟัน
ร่อง
รอยแตก

รากฟัน

เสือโคร่ง

ฟันเสือโคร่ง:
· มีรอ่ งมากกว่า 1 ร่อง
· เขีย้ วมักจะแตกเมื่อแห้ง

กรงเล็บ
·
·
·
·

โค้งเกือบเป็ นรูปครึง่ วงกลม
มีสีเหลืองอ่อนหรือสีอำ�พัน
บางชิน
้ โปร่งแสง
มี โครงสร้างแข็งที่ โคนเล็บเห็นได้ชัดเจน

โครงสร้างแข็งที่
เห็นได้ชัดเจน

หมี

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

แมวป่ า

เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นของสะสม
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

1
2
3
4
5

กาวกระดูกเสือ
กะโหลกและกระดูก
ฟัน
ลูกเสือดาว
กรงเล็บ

1

5

4

6 สร้อยคอทำ�จากกระดูกประดับพลอย
7 ไวน์ กระดูกเสือ
8 หนั งเสือดาว
9 หนั งเสือไฟ
10 หนั งเสือโคร่ง

2

6

3

กระดูกเสือโคร่ง

กระดูกเสือดาว

豹骨

狮骨

Hǔ gǔ

Bào gǔ

Shī gǔ

⻁骨

7

กระดูกสิงโต

8

10

9
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นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Lutrinae spp.

Southeast Asian Otters

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Aonyx cinerea
ท้าย

I

บัญชีแนบ
Lutra lutra
ท้าย

้
นากเล็กเล็บสัน

ทวีปเอเชีย – ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้:
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศอินโดนี เซีย
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
·
·
·

เป็ นนากที่มีขนาดเล็กที่สุด
มีขนาดเล็ก หัวกลม จมูกสัน้
กรงเล็บมีขนาดเล็กมาก และจะไม่ยื่นออกมา
เลยอุ้งตีน

ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย – ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้: ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
·
·
·

บัญชีแนบ
Lutrogale perspicillata
ท้าย

I

·
·
·

มีขนเรียบลื่น
ขอบจมูกด้านบนเรียบ
หางแบน

้ ปนกับเส้นขนยาวที่มีสีอ่อนกว่า ทำ�ให้
มีขนสัน
เห็นเป็ นสีอมเทา
มีขอบจมูกด้านบนเป็ นรูปตัว W
ปลายหางเรียว

บัญชีแนบ
Lutra sumatrana
ท้าย

นากใหญ่ขนเรียบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้: ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

นากใหญ่ธรรมดา

I

II

นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หวั ปลาดุก

ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม
·
·

·

ปลายจมูกมีขนปกคลุม
ขน
มีสีนำ้ �ตาลทัง้ ตัว ยกเว้น
บริเวณปาก คาง และลำ�คอ
ช่วงบน ที่มีสีคอ่ นข้างขาว
หางเรียว

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นของสะสม

นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
1
2
3
4
5

้ ) แบบแห้ง
หนั ง Aonyx cinerea (นากเล็กเล็บสัน
หนั ง Lutra sumatrana (นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก)
หนั ง Lutra perspicillata (นางใหญ่ขนเรียบ)
้
หนั งนากเล็กเล็บสัน
หนั งนากใหญ่จมูกขน หรือนากใหญ่หัวปลาดุก
1

5

2

3

4
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หมี ในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Southeast Asian Bears

Helarctos malayanus, Ursus thibetanus

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Helarctos malayanus
ท้าย

I

บัญชีแนบ
Ursus thibetanus
ท้าย

หมีหมา หรือ หมีคน

I

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้: ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย

ลักษณะเด่น
·
·
·

้
มีขนสัน
มีขนาดเล็ก หูกลม
บริเวณอกมีขนสีเหลืองครีมเป็ น
รูปตัว U หรือ V

หมีควาย หรือ หมีด�ำ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้: ประเทศ
กัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ลักษณะเด่น
·
·
·

มีขนยาวหนา
หูตงั ้ และมีขนาดใหญ่
บริเวณอกมีขนสีขาวเป็ นรูปตัว V

หมายเหตุ: โปรดดูหน้ า 9 เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเขีย้ วหมีและเขีย้ วเสือโคร่ง

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

หมี ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
2
3
4
5
6

ดีหมีบรรจุขวด
ผงดีหมี
ฟัน
กรงเล็บ
อุ้งตีนและถุงน้ำ �ดี
ดีหมีแบบเม็ด

ดีหมี

熊胆
Xióng dǎn

1

2

6

3

5

4
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แรด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhinocerotidae spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ชื่อสามัญ

ยกเว้น Ceratotherium simum simum ในประเทศแอฟริกาใต้ และ
ประเทศสวาซิแลนด์ ซึ่งอยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สัญญาไซเตส

บัญชีแนบ
Diceros bicornis
ท้าย

I

ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา

Rhinoceros spp.

แรดดำ�

ในโลกมีแรดทัง้ หมด 5 ชนิ ดพันธุ์: พบในทวีปเอเชีย 3 ชนิ ดพันธุ์
และพบในทวีปแอฟริกา 2 ชนิ ดพันธุ์
สายพันธุ์เอเชีย
· Dicerorhinus sumatrensis (กระซู่ หรือ แรดสุมาตรา)
· Rhinoceros sondaicus (แรดชวา หรือ ระมาด)
· Rhinoceros unicornis (แรดอินเดีย)
สายพันธุ์แอฟริกา
· Diceros bicornis (แรดดำ�แอฟริกันตะวันตก)
· Ceratotherium simum (แรดขาว)

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นของสะสม
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

แรด
1
2
3
4
5

นอแรด

นอแรด
ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากนอ
เครือ่ งประดับจากนอ
แผ่นนอ
นอแรด (เป็ นชิน
้ ๆ)

犀牛角
Xī niú jiǎo

2

1

3

5

4
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ลิ่ น หรือ นิ่ ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Pholidota spp.

Pangolin spp.

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ
บัญชีแนบ
Manis javanica
ท้าย

I

สายพันธุ์เอเชีย

ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

· Manis javanica (ลิ่นซุนดา หรือ ลิ่นชวา)
· Manis pentadactyla (ลิ่นพันธุ์จีน)
· Manis culionensis (ลิ่นฟิ ลิปปิ นส์)
· Manis crassicaudata (ลิ่นอินเดีย)
สายพันธุ์แอฟริกา

ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลาง
แอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาใต้

· Phataginus tetradactyla (ลิ่นต้นไม้ท้องดำ�)
· Smutsia gigantea (ลิ่นยักษ์ )
· Smutsia temminckii (ลิ่นเทมมิค)
· Phataginus tricuspis (ลิ่นต้นไม้ท้องขาว)
ลักษณะเด่น
·
·

ลิ่นซุนดา หรือ ลิ่นชวา

ช่วงบนของลำ�ตัวปกคลุมด้วยเกล็ด
ลิ่นสายพันธุ์เอเชียจะมีขนหนาอยู่ระหว่างเกล็ด
ลิ่นสายพันธุ์แอฟริกาจะไม่มีขนหนาอยู่ระหว่างเกล็ด

ขน

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

ลิ่ น หรือ นิ่ ม
1, 2
3
4, 5
6
7
8

ลิ่น หรือ นิ่ ม

穿山甲

เครือ่ งประดับแกะสลักจากเกล็ด
ตัวอ่อนลิ่นแบบแห้ง
ผงเกล็ด
เกล็ดแบบแห้ง
หนั ง
เกล็ดทอด

Chuān shān jiǎ

1

2

8

3

6

4

7

5
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วานร และ ลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Primate spp.

ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย ทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ และทวีป
อเมริกากลาง

Apes and Monkeys

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2 ตามอนุ สญ

ชนิ ดพันธุ์วานรในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สัญญาไซเตสได้แก่
ลิงใหญ่ทงั ้ หมด ( โฮมินิด)
เช่น อุรงั อุตงั และ ชิมแพนซี
เป็ นต้น

ชะนีทงหมด
ั้
(วงศ์ Hylobatidae) ค่างทัง้ หมด (สกุล Pygathrix)
เช่น ชะนี ธรรมดา หรือ ชะนี มือ เช่น ค่างสี่สี เป็ นต้น
ขาว ชะนี แก้มแดง และชะนี
มงกุฎ เป็ นต้น

บัญชีแนบ
Pongo abelii
ท้าย

บัญชีแนบ
Hylobates lar
ท้าย

I

อุรงั อุตงั สุมาตรา

I

บัญชีแนบ
Pygathrix cinerea
ท้าย

ชะนี มือขาว

I

ค่างสี่สี

ค่างจมูกเชิดทัง้ หมด
ลิงลมทัง้ หมด
(สกุล Rhinopithecus) เช่น
(สกุล Nycticebus)
ค่างจมูกเชิดพม่า และค่างจมูก
เชิดตังเกี๋ย เป็ นต้น

บัญชีแนบ
Rhinopithecus avunculus
ท้าย

I

ค่างจมูกเชิดตังเกี๋ย

ลักษณะเด่น

·
·

บัญชีแนบ
Nycticebus coucang
ท้าย

I

ลิงลมใต้

มีดวงตาอยู่ดา้ นหน้ าของใบหน้ า
้ ใบหน้ าแบน
จมูกสัน

·
·

มีเล็บ (แทนกรงเล็บ)
มีรยางค์ 2 คู่

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นของสะสม
เป็ นยา

วานร และ ลิง
1
2
3
4
5
6

Nycticebus pygmaeus (ลิงลมแคระ)
กะโหลกลิง
Pygathrix nemaeus (ค่างห้าสี)
Nycticebus bengalensis (ลิงลมเหนื อ) ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อทำ�ยาแผนโบราณ
ลิงใหญ่ ในการแสดงละครสัตว์
ลูก Pongo abelii (อุรงั อุตังสุมาตรา)
1

2

3

6

4

5
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วงศ์ช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Elephantidae spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

Elephant spp.

ยกเว้น Loxodonta africana ในประเทศบอตสวานา ประเทศนามิเบีย
ทวีปแอฟริกา และประเทศซิมบับเว ซึ่งอยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2*

บัญชีแนบ
Elephas maximus
ท้าย

I

บัญชีแนบ
Loxodonta africana
ท้าย

ช้างเอเชีย

I

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้: ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ช้างแอฟริกา

มากกว่า 30 ประเทศ

วัสดุทดแทนงาช้างทัง้ กิ่งหรืองาช้างแกะสลัก
วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ ช้างแมมมอธ
วาฬนาร์วาล
วอลรัส
วาฬ
หมูป่าหน้ าหูด
ฮิป โปโปเตมัส
กระดูก
นกชนหิน
ปาล์มงาช้าง
วัสดุทดแทนสังเคราะห์

เรซิน
เคซีน

* มีข้อกำ�หนดควบคุมอย่างเข้มงวด
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายตาม
อนุ สัญญาไซเตสที่ www.cites.org

วิธีจ�ำ แนกงาช้างออกจากวัสดุทดแทน
ตรวจด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
·
·

งาช้างปัจจุบันและงาช้างแมมมอธจะดูขาว/เรืองแสงสีม่วง
งาช้างแมมมอธอาจมีรอยสึกกร่อนสีนำ้ �ตาลหรือสีเขียวแกมน้ำ �เงินให้เห็น แต่งาช้างทั่วไปจะไม่มี
ตรวจเส้น Schreger

·

ภาพตัดขวางของเนื ้องาช้างทั่วไปและงาช้างแมมมอธที่ถูกขัดแล้วเท่านั ้น ถึงจะปรากฏลักษณะ
ของลายเส้น Schreger ตามธรรมชาติ

ตรวจเส้น Schreger

ภาพเปรียบเทียบระหว่างงาช้างทั่วไปและงาช้างแมมมอธ

มุม > 100˚
มุม <100˚

งาช้างทั่วไป:
ค่ามุมเฉลี่ยของเส้น Schreger:
มากกว่า 100 องศา

งาช้างแมมมอธ:
ค่ามุมเฉลี่ยของเส้น Schreger:
น้ อยกว่า 100 องศา

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

วงศ์ช้าง

เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นของสะสม
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

1
2
3
4

เครือ่ งประดับจากหนั ง
ผงหนั งช้าง
แผ่นหนั ง
ผลิตภัณฑ์จากหนั ง

1

4

5
6, 7
8
9

2

3

ของที่ระลึกแกะสลักจากงา
เครือ่ งประดับจากขนหาง
ฟัน
เครือ่ งประดับจากงา

5

9

6

8

7

นก

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

28
30
32
34
36
37

นกเงือกในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
นกล่าเหยื่อ
นกเค้า
นกแก้ว
นกขุนทอง
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ
นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ย

วิธีจ�ำ แนกชนิ ดสัตว์ป่าที่มักถูกนำ �มาค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ�

28

นกเงือกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bucerotidae spp.

ชื่อสามัญ

Southeast Asian Hornbill spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีนกเงือกถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส ทัง้ หมด 4 ชนิ ด ได้แก่:
Aceros nipalensis (นกเงือกคอแดง); Buceros bicornis (นกกก หรือ
นกกาฮัง หรือ นกกะวะ); Rhinoplax vigil (นกชนหิน หรือ นกหิน);
Rhyticeros subruficollis (นกเงือกกรามช้างปากเรียบ)

บัญชีแนบ
Rhinoplax vigil
ท้าย

I

นกชนหิน หรือ นกหิน

ลักษณะเด่น
·
·
·

ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้

มีขนาดใหญ่
นกเงือกเอเชียมักมีขนตามตัวสีด�ำ หรือน้ำ �ตาล
เข้ม และหางสีด�ำ สลับขาว
มี โหนกอยู่เหนื อจะงอยปากที่ ใหญ่ โค้ง

บัญชีแนบ
Buceros rhinoceros
ท้าย

II

นกเงือกหัวแรด

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นของสะสม
เป็ นเครือ่ งประดับ

นกเงือกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
1, 2, 3
4
5
6
7

เครือ่ งประดับที่ผลิตจากโหนกของนกชนหิน Rhinoplax vigil
ซากหัวนกชนหิน หรือ นกหิน
นกแก๊ก หรือ นกแกงวัยอ่อน Anthracoceros albirostris
หัวนก Buceros bicornis (นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ)
โหนกนกกกหรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ
1

2

7

6

3

4

5
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นกล่าเหยื่ อ*

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ทั่วโลก

Falconiformes spp.,
Accipitriformes spp.

Birds of Prey spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีนกล่าเหยื่อถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส ทัง้ หมด 5 ชนิ ด ได้แก่:
Aquila heliaca (นกอินทรีหัวไหล่ขาว); Haliaeetus albicilla (นก
อินทรีหางขาว); Pithecophaga jefferyi (นกอินทรีฟิลิปปิ นส์);
Falco jugger (เหยี่ยวแล็กการ์); Falco peregrinus (เหยี่ยวเพเรกริน)

บัญชีแนบ
Falco peregrinus
ท้าย

I

เหยี่ยวเพเรกริน

บัญชีแนบ
Accipiter trivirgatus
ท้าย

II

เหยี่ยวนกเขาหงอน

บัญชีแนบ
Circus melanoleucos
ท้าย

II

เหยี่ยวดำ�ด่างขาว
(เพศผู้)

บัญชีแนบ
Spizaetus cirrhatus
ท้าย

II

เหยี่ยวต่างสี

บัญชีแนบ
Circus melanoleucos
ท้าย

II

เหยี่ยวดำ�ด่างขาว
(เพศเมีย)

บัญชีแนบ
Haliastur indus
ท้าย

II

เหยี่ยวแดง

ลักษณะเด่น
·
·
·

ลักษณะลำ�ตัวตัง้ ตรง
จะงอยปากขอและแหลมคม
กรงเล็บแหลมคม

*รวมถึงนกเหยี่ยว นกอินทรี นกแร้ง
นกเหยี่ยว Falcon นกเหยี่ยว Kite และอื่นๆ

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ

นกล่าเหยื่ อ
1
2
3
4
5
6

เหยี่ยวขาวโตเต็มวัย Elanus caeruleus
เหยี่ยวนกเขาหงอนวัยอ่อน Accipiter trivirgatus
เหยี่ยวขาววัยอ่อน
เหยี่ยวแมลงปอขาดำ�วัยอ่อน Microhierax fringillarius
เหยี่ยวดำ�ด่างขาว Circus melanoleucos
เหยี่ยวต่างสีวยั อ่อน Spizaetus cirrhatus
1

2

6

3

5

4
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นกเค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Owl spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีนกเค้าถูกจัดอยู่ ในบัญชี
หมายเลข 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส ทัง้ หมด 1 ชนิ ด ได้แก่:
Otus gurneyi (นกฮูกไจแอนท์ สคอปส์)

บัญชีแนบ
Bubo sumatranus
ท้าย

บัญชีแนบ
Ketupa ketupu
ท้าย

บัญชีแนบ
Strix leptogrammica
ท้าย

บัญชีแนบ
Otus bakkamoena
ท้าย

บัญชีแนบ
Glaucidium cuculoides
ท้าย

บัญชีแนบ
Athene brama
ท้าย

II

II

นกเค้าใหญ่พนั ธุส์ มุ าตรา

นกเค้ากู่

II

II

ลักษณะเด่น
·
·
·
·

ทั่วโลก
(ยกเว้น ทวีปแอนตาร์กติกา)

Strigiformes spp.

หัวมีลักษณะกลม ใบหน้ าแบน
มีตากลมโตอยู่ดา้ นหน้ า
จะงอยปากขอ ไม่ยื่นออกมาจากใบหน้ า
กรงเล็บแหลมคม

นกทึดทือมลายู

นกเค้าโมง

II

II

นกเค้าป่ าสีนำ ้ �ตาล

นกเค้าจุด (วัยอ่อน)

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ

นกเค้า
1
2
3
4
5
6

นกฮูก หรือ นกเค้ากู่ Otus lempiji
นกเค้าป่ าสีนำ ้ �ตาลวัยอ่อน Strix leptogrammica
นกทืดทือมลายูวยั อ่อน Ketupa ketupu
นกแสก Tyto alba
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตราวัยอ่อน Bubo sumatranus
นกเค้าจุด Athene brama
1

2

3

4

6

5
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นกแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ทวีปอเมริกาใต้และกลาง ทวีป
เอเชีย และทวีป โอเชียเนี ย

Psittaciformes spp.

Parrot spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ยกเว้น: Agapornis roseicollis (นกเลิฟเบิรด์ หน้ าส้ม);
Melopsittacus undulatus (นกหงส์หยก); Nymphicus hollandicus
(นกค็อคคาเทล); Psittacula krameri (นกแก้วคอแหวน)

บัญชีแนบ
Psittacula alexandri
ท้าย

II

นกแขกเต้า

ลักษณะเด่น
·
·
·
·

้
หัวมีขนาดใหญ่ คอสัน
จะงอยปากหนา
มักส่งเสียงดังและมีนิสัยอยากรูอ้ ยากเห็น
ส่วนเท้าจะมีนิ้วชี ้ ไปด้านหน้ า 2 นิ ้ว และชี ้
ไปด้านหลัง 2 นิ ้ว
บัญชีแนบ
Eclectus roratus
ท้าย

II

นกแก้วอีเลคตัส

ซ้าย: เพศผู้ (สีเขียวทัง้ ตัว)
ขวา: เพศเมีย (ส่วนหัวและส่วนอกสีแดง ด้าน
ข้างและใต้ท้องสีม่วง)

ตัวอย่างนกแก้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ที่มักถูกนำ �มาค้าขาย
นกกระตัว้

บัญชีแนบ
ท้าย

I

Probosciger aterrimus

Cacatua sulphurea

II

Cacatua galerita

นกกระตัว้ หงอนเหลืองใหญ่
มีขนาดใหญ่ มีขนสีขาว ขนแผงคอ
สีเหลือง

มีขนาดกลางถึงใหญ่ มักมีขนสีเขียว และมีขนหางคูก่ ลางยาว

บัญชีแนบ
ท้าย

บัญชีแนบ
ท้าย

II

Psittacula alexandri

นกแขกเต้า
ส่วนอกมีสีแดง และมีแถบขนสีด�ำ
บริเวณคอ จะงอยปากตัวผู้เป็ นสี
แดง จะงอยปากตัวเมียเป็ นสีด�ำ

บัญชีแนบ
ท้าย

II

Psittacula longicauda

นกแก้วหางยาว
มี ใบหน้ าสีแดง ส่วนอกสีเขียว
จะงอยปากตัวผู้เป็ นสีแดง (ขวา)
จะงอยปากตัวเมียเป็ นสีด�ำ (ซ้าย)

II

Psittacula eupatria

นกแก้วโม่ง
มีขนาดใหญ่ จะงอยปากขนาดใหญ่สี
แดง มีขนสีแดงบริเวณหัวไหล่

้ ตัวมีสีเขียวเป็ นส่วนใหญ่
มีขนาดเล็กมาก (12-15 ซม.) หางสัน

บัญชีแนบ
ท้าย

บัญชีแนบ
ท้าย

II

Loriculus vernalis

บัญชีแนบ
ท้าย

I

นกกระตัว้ ดำ�
นกกระตัว้ หงอนเหลืองเล็ก
่
มีขนาดใหญ่ เป็ นนกกระตัว้ ทีมขี นสีด�ำ มีขนสีขาว มีขนแก้มสีเหลือง ขน
ทัง้ ตัว ขนแผงคอโดดเด่น มีผวิ หน้ าสี แผงคอสีเหลือง
แดง จะงอยปากใหญ่และแหลม

นกหก

เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ

้ มีหลากหลายสี (เช่น สีขาว สีชมพู สีเทา หรือสีด�ำ )
มีขนาดใหญ่ มีขนแผงคอสามารถตังขึ
้ นได้

บัญชีแนบ
ท้าย

นกแก้ว

รูปแบบของการขาย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์

II

Loriculus galgulus

นกหกเล็กปากแดง
นกหกเล็กปากดำ�
มีจะงอยปากสีแดง มีตาสีออกขาว มีจะงอยปากสีด�ำ มีตาสีด�ำ มีขน
ไปจนถึงเหลืองอ่อน มีขนสีฟ้าอ่อน สีนำ ้ �เงินบนหัว
บริเวณลำ�คอ
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นกขุนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gracula religiosa

รูปแบบของการขาย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้

ชื่อสามัญ

Common Hill Myna

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Gracula religiosa
ท้าย

II

นกขุนทอง

ลักษณะเด่น
·
·
·
·
·

มีขนาดใหญ่ ขนมันเงาสีด�ำ
มีขนสีขาวแซมบริเวณปี ก
ขาและเท้าสีเหลือง
มีเหนี ยงสีเหลืองสด
จะงอยปากสีส้มไล่ ไปจนเป็ นสีเหลืองอ่อนบริเวณ		
ปลายจะงอยปาก
เหนี ยง

ลักษณะคล้ายกับ
Acridotheres tristis

นกเอีย้ งสาริกา
·
·
·
·

เนื ้อบริเวณตามีสีเหลือง
ไม่มีเหนี ยง
ส่วนอกสีนำ ้ �ตาล
ปลายหางสีขาว

ไม่ ได้อยู่ ใน
บัญชีแนบท้าย
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส

นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง
หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ย
ชื่อวิทยาศาสตร์

Kittacincla malabaricus

ชื่อสามัญ

White-rumped Shama

รูปแบบของการขาย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้:
ประเทศบรูไนดารุซซาลาม
ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุท
์ ี่ ไม่ ได้อยู่ ในบัญชีแนบท้ายตามอนุ สญ
ไม่ ได้อยู่ ใน Kittacincla malabaricus
บัญชีแนบท้าย นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส
นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ย เพศผู้

มีขนมันเงาสีด�ำ เหลือบน้ำ�เงิน ขนส่วนท้องสีสม้
ตะโพกสีขาว
มีขนหางคูล่ ่างสีขาวซึ่งจะเห็นเป็ นแนวขอบ
เมื่อมองจากด้านบน

·
·
·

ไม่ ได้อยู่ ใน Kittacincla malabaricus
บัญชีแนบท้าย นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส
นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ย เพศเมีย
·

มีขนสีเทา ขนส่วนท้องสีแดงอมน้ำ �ตาล

ไม่ ได้อยู่ ใน Kittacincla malabarica stricklandii 
บัญชีแนบท้าย นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส
นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ ยเพศผู้
·
·

พบชนิ ดย่อยที่บริเวณตอนเหนื อของ
บอร์เนี ยว
มีขนสีขาวบนหัว

ลักษณะคล้ายกับ
Copsychus saularis

นกกางเขนบ้าน
·
·
·
·

ขนมันเงาสีด�ำ
้ กว่านกกางเขนดง
มีขนาดเล็กกว่าและมีหางสัน
ส่วนท้องและใต้หางมีสีขาว
มีแถบสีขาวบนปี ก

ไม่ ได้อยู่ ใน
บัญชีแนบท้าย
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส

สัตว์เลือ้ ยคลาน

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

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

64
66
68

ตุ๊กแกบ้าน
กิง้ ก่ามอนิ เตอร์
งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
งูเหลือม
เต่าทะเล
เต่ากระอาน
เต่าบึงจุด
เต่าหวาย
เต่าหับเอเชีย
เต่าปูลู
เต่าบก
เต่าดาว
เต่าเหลือง หรือ เต่าขีผึ้ ง้ หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก
เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง
เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง
ตะพาบ
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ตุ๊ กแกบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gekko gecko

ชื่อสามัญ

พบได้ท่วั เขตร้อนฝั่งทิศ
ตะวันออกของทวีปเอเชีย

Tokay Gecko

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Gekko gecko
ท้าย

II

ตุก๊ แกบ้าน

ลักษณะเด่น
·
·
·
·
·

มีขนาดใหญ่มาก (ความยาว: สูงสุด 38 ซม.)
ผิวหนั งสีเทาอมฟ้ า มีจุดสีขาว และสีส้ม
บนลำ�ตัวเด่นชัด
ดวงตาโต มีรมู ่านตาเปิ ดปิ ดในแนวตัง้
เปลือกตาเคลื่อนไหวไม่ ได้
นิ ้วเท้าแผ่กว้าง มีแผ่นหยัก ทำ�ให้สามารถ
้ ผิวแนวตัง้ ได้
เดินบนพืน

นิ ้ วเท้ามีแผ่นหยัก

ลักษณะคล้ายกับ
Eublepharis spp.
· เปลือกตาเคลื่อนไหวได้
· นิว้ เท้าเรียบและแคบ ไม่สามารถปี นในแนวตังได้
้

ตัวอย่าง

Eublepharis macularius

ตุ๊กแกเสือดาว
· มีหัวทรงกว้าง หางอวบ
· ผิวหนังด้านบนตะปุ่ มตะป่ำ � ผิวหนังด้านล่างเรียบ
· เมื่อโตเต็มวัยมักมีลายจุดคล้ายเสือดาวทั่วตัว
หรือมีจุด และแถบกว้างพาดขวางลำ�ตัว
· ในภาพเป็ นสีที่พบได้ทว
่ั ไป แต่พบการ
เปลี่ยนสีอีกมากมายในกรงเลีย้ ง
		

ไม่ ได้อยู่ ใน
บัญชีแนบท้าย
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

ตุ๊ กแกบ้าน

เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นยา

1
2
3

เพื่อใช้เป็ นยาแผนโบราณ
เพื่อค้าในตลาด
ดองเป็ นยาแผนโบราณ

1

3

2
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กิ ง้ ก่ามอนิ เตอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และ
ทวีป โอเชียเนี ย
พบได้ท่วั ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ยงใต้

Varanidae spp.

Monitor Lizard spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีกงิ ้ ก่ามอนิ เตอร์ 4 ชนิ ดพันธุ์ที่อยู่
ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส ได้แก่:
Varanus bengalensis (ตะกวด หรือ แลน); Varanus flavescens
(ตะกวดเหลือง); Varanus komodoensis (มังกรโคโมโด);
Varanus nebulosus (ตะกวดใต้ หรือ ตะกวดลายเมฆ)

บัญชีแนบ
Varanus bengalensis
ท้าย

I

ตะกวด หรือ แลน

ลักษณะเด่น
·
·
·
·
·
·

มองเห็นรูหูได้ชัดเจน
ลิน
้ สองแฉก
หางอวบแข็งแรง
รยางค์แข็งแรง มีกรงเล็บแหลมคม
มีคอยาว
หัวทรงแคบ จมูกแหลม

รูหู
บัญชีแนบ
Varanus salvator
ท้าย

II

เหีย้

บัญชีแนบ
Varanus nebulosus
ท้าย

I

ตะกวดใต้ หรือ ตะกวดลายเมฆ

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

กิ ง้ ก่ามอนิ เตอร์

เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

1
2
3
4
5

หนั ง Varanus salvator (เหีย้ )
ไวน์ ผสมเหีย้
รองเท้าหนั งเหีย้
ี รกต)
Varanus prasinus (ตะกวดต้นไม้สม
ตัวเหีย้
1

2

5

4

3
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งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้

Ophiophagus, Naja spp.

Southeast Asian Cobra spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

งูเห่าทุกชนิ ดพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อยู่ ในบัญชี
แนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สัญญาไซเตส

บัญชีแนบ
Ophiophagus hannah
ท้าย

II

งูจงอาง

ลักษณะเด่น
·

·
·
·

ลักษณะคล้ายกับ

มีเพียงงูเห่า งูสามเหลี่ยม และงูปะการัง เท่านั ้น ที่
เกล็ดด้านหน้ าดวงตา (pre-ocular) จะแตะกับ
รูจมูก (มีดวงตาและรูจมูกใกล้กันกว่างูชนิ ดอื่น ๆ)
มีเพียงงูเห่าเท่านั ้นที่สามารถแผ่แม่เบีย้ ได้
Ophiophagus hannah (งูจงอาง) จะมีเกล็ดขนาด
ใหญ่มากบริเวณท้ายทอย
งูในวงศ์งูพิษเขีย้ วหน้ าและในบางสกุลจะไม่มี
เกล็ด loreal
จมูก

เกล็ดหน้ าดวงตา
(pre-ocular)
แม่เบีย้

Coelognathus radiatus

งูทางมะพร้าว
แผ่ล�ำ คอให้แบน เพือ่ เลียนแบบงูเห่า

ไม่ ได้อยู่ ใน
บัญชีแนบท้าย
ั ญา
อนุ สญ
ไซเตส

เกล็ด loreal

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

งูเห่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ซากงูเห่า
การเก็บเลือดจาก Ophiophagus hannah (งูจงอาง)
ถุงน้ำ �ดี ทัง้ แบบแห้ง และแบบสด
หนั ง
Naja sputatrix (งูเห่าพ่นพิษ) ที่ยังมีชีวต
ิ
งูเห่าถลกหนั ง

1
2
3, 5
4
6
7

1

2

3

4
7

6

5
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งูเหลือม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pythonidae spp.

·
·

ยกเว้น Python molurus molurus (งูหลามอินเดีย) ซึ่งอยู่ ในบัญชี
แนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส

บัญชีแนบ
Malayopython reticulatus
ท้าย

บัญชีแนบ
Python bivittatus
ท้าย

งูเหลือม

ลำ�ตัวยาวได้ถึง 9.8 ม.
มีขีดสีด�ำ พาดกลางหัว และมีเส้นศรดำ�ลาก
จากหางตามาที่มุมปาก
ตัวสีเหลืองหรือสีนำ้ �ตาล มีลายสีเข้ม

บัญชีแนบ
Python brongersmai
ท้าย

II

·
·
·
·

ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และ
ทวีปออสเตรเลีย

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

II

·

ชื่อสามัญ

Python spp.

งูหลามปากเป็ ด

้
ลำ�ตัวยาวได้ถึง 2.4 ม. ตัวหนา หางสัน
ตัวสีนำ้ �ตาลอมแดง สีเทา หรือสีนำ้ �ตาล
มีขีดสีด�ำ กลางหน้ าผาก
ด้านข้างลำ�ตัวมีสีอ่อน มีแต้มหรือแถบสีเข้ม

II

·
·
·

งูหลามพม่า

ลำ�ตัวยาวได้ถึง 7 ม.
มีลายสีเข้มรูปลิ่มบนหัว ใต้หัว และที่หางตา
มีลายเหลี่ยมสีนำ ้ �ตาลขอบดำ�บนหลัง

บัญชีแนบ
Morelia viridis / Morelia azurea
ท้าย

II

·
·
·

งูหลามต้นไม้สีเขียว

ลำ�ตัวยาวได้ถึง 2 ม. มักชอบพันรัดกิ่งไม้
มักพบในการค้าเพื่อเป็ นสัตว์เลีย้ ง
วัยอ่อน (ขวา) จะไม่มีสีเขียว แต่อาจมีสีเหลือง
สีส้ม สีแดง หรือสีอื่น ๆ

ลักษณะเด่น
·
·

มีอวัยวะรับรูค้ วามร้อน
มีเงี่ยงเล็ก ๆ (รยางค์ที่เหลือค้างจาก
วิวฒ
ั นาการ) บริเวณสองข้างของ
ช่องทวาร (รูเปิ ดเหนื อโคนหาง)

มีอวัยวะ
รับรูค
้ วาม
ร้อน

เงี่ยง

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

งูเหลือม
1, 2, 5
3
4

1

ผลิตภัณฑ์จากหนั ง
Malayopython reticulatus (งูเหลือม)
หนั งงูเพื่อการค้า

2

3

5

4
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เต่าทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Cheloniidae
และ Dermochelyidae

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้มีอยู่ 5 ชนิ ดพันธุ์

Marine Turtles

ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ
C HELONIIDAE

·
·

กระดองเป็ นเกล็ด
มีกรงเล็บ 1–2 เล็บ บริเวณปลายรยางค์คห
ู่ น้ า

บัญชีแนบ
Eretmochelys imbricata
ท้าย

บัญชีแนบ
Caretta caretta
ท้าย

บัญชีแนบ
Chelonia mydas
ท้าย

บัญชีแนบ
Lepidochelys olivacea
ท้าย

I

I

เต่ากระ

เต่าตนุ

DER MOC HELYIDAE

I

·
·

เต่ามะเฟื อง

ลักษณะเด่น
·
·

เต่าหัวค้อน

เต่าหญ้าตาแดง

กระดองหลังจะมีสันนู น (หยัก) 7 สัน และหุ้มด้วยหนั งหนา
รยางค์คห
ู่ น้ าไม่มีกรงเล็บ

บัญชีแนบ
Dermochelys coriacea
ท้าย

I

I

ทุกชนิ ดพันธุ์จะมีรยางค์คห
ู่ น้ าเป็ นรูป ใบพาย
ไม่สามารถหดหัวและรยางค์เข้าไปในกระดองได้

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นเครือ่ งประดับ
เป็ นยา

เต่าทะเล
1
2, 3
4
5
6
7

Eretmochelys imbricata (เต่ากระ) สต๊าฟ
ผลิตภัณฑ์จากกระดองเต่ากระ (เรียกอีกอย่างว่า bekko)
ลูกเต่าแรกเกิด
เนื ้ อ
ไข่
เครือ่ งประดับจากแผ่นกระดอง (bekko) และเขาไซกา
1

2

3

7

4

6

5
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เต่ากระอาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

Batagur spp.

Batagur River Terrapins

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2* * ไม่อนุ ญาตให้มีการค้าระหว่างประเทศซึ่งชิน
้ ส่วนจากการล่าใน
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ
ธรรมชาติ

บัญชีแนบ
Batagur baska
ท้าย

I

บัญชีแนบ
Batagur affinis
ท้าย

เต่ากระอาน

I

เพศเมีย

เพศผู้ ในฤดูผสมพันธุ์

เพศผู้

กรงเล็บ

ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดีย
ประเทศเมียนมาร์

เต่าจาน หรือ เต่ากระอานใต้

ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

·

เท้าหน้ ามีเล็บ 4 เล็บ

·

เท้าหน้ ามีเล็บ 4 เล็บ

·

·

หัวมีสีเทาดำ� (ไม่ตดิ เฉดสีแดง)

·

หัวและคอมีสีด�ำ ไล่ ไปจนเป็ นสีแดงสด
บริเวณต้นคอ
จมูกมันเงาสีนำ้ �เงิน

·
·

เท้าหน้ ามีสีแดง
ดวงตาสีเหลืองอมเขียว

·

หนั งมีสีด�ำ ไปจนถึงสีนำ ้ �ตาลช็อกโกแลต
เช่นเดียวกับกระดอง
ตาเปลี่ยนเป็ นสีขาวหรือสีเหลืองทอง

·

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

บัญชีแนบ
Batagur borneoensis
ท้าย

บัญชีแนบ
Batagur trivittata
ท้าย

II* เต่าลายตีนเป็ ด

II* เต่าทะเลพม่า

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศอินโดนี เซีย
ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

·

เท้าหน้ ามีเล็บ 5 เล็บ

·

เท้าหน้ ามีเล็บ 5 เล็บ

·

มีหัวสีเทาและมีแถบสีนำ้ �ตาลอมส้ม
กระดองหลังมีสีนำ้ �ตาลดำ�และมีแถบสีด�ำ
ตามยาว 3 แถบ บางครัง้ เกล็ดขอบกระดอง
มีลายสีด�ำ

·

มีหัวสีเขียวอมเหลือง และมีเส้นสีด�ำ ลากยาว
มาจากบริเวณจมูกเห็นได้ชัดเจน
กระดองหลังมีสีเขียวมะกอก และมีแถบสีด�ำ
3 แถบ

มีหัวสีขาวขอบดำ� และมีแถบสีแดง
นอกฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้จะมีกระดองหลังสี
ขาวครีม และมีลวดลายสีด�ำ

·

·

มีหัวสีเขียวอมเหลืองสด และมีเส้นสีด�ำ ลาก
ยาวมาจากบริเวณจมูกเห็นได้ชัดเจน

·
·

มีหัวสีนำ้ �ตาลอมส้ม
ี ำ้�ตาล บางครังมี
กระดองหลังมีสน
้ ลวดลายจาง ๆ

·

มีสีนำ้ �ตาลเข้มไปจนถึงดำ�เทาทัง้ ตัว

·

·

·
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เต่าดำ�แฮมมิลตัน หรือ เต่าบึงดำ�ลายจุด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geoclemys hamiltonii

ชื่อสามัญ

Spotted Pond Turtle

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Geoclemys hamiltonii
ท้าย

I

เต่าดำ�แฮมมิลตัน หรือ เต่าบึงดำ�ลายจุด

ลักษณะคล้ายกับ
Clemmys guttata

เต่าจุด
· ขนาดกระดองหลัง: สูงสุด 12.5 ซม
· กระดองหลังเรียบ ไม่มีสันนู น
· มีจุดสีเหลืองบนกระดองหลัง ขา และหัว

บัญชีแนบ
ท้าย

II

ประเทศบังคลาเทศ ประเทศ
อินเดีย ประเทศเนปาล
ประเทศปากีสถาน

ลักษณะเด่น

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

กระดองหลัง
·
·
·

สันนู น

·

ขนาดกระดอง: สูงสุด 39 ซม.
มีสันนู น 3 สัน เห็นได้ชัดเจน
มีสีด�ำ และมีลวดลายสีส้ม สี
เหลือง สีครีม หรือ สีขาว
สีของกระดองจะจางลงตามวัย
เมื่อโตเต็มวัยมักมีสีด�ำ

สันนู น

หยักแหลม

ลูกเต่าแรกเกิด

มีหยักแหลมบนกระดองหลัง
้ เป็ นวัยอ่อน)
(จะเด่นชัดขึน

กระดองท้อง
·

มีสีเหลือง และลายรัศมีสีเข้ม

ลูกเต่าแรกเกิด

หัว
·

มีสีด�ำ มีจุดสีเหลืองโดดเด่น
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เต่าหวาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heosemys grandis

ชื่อสามัญ

Giant Asian Pond Turtle

ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศไทย ประเทศ
เวียดนาม

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ
บัญชีแนบ
Heosemys grandis
ท้าย

เต่าหวาย

II

·
·
·

·
·
·

เท้า

เป็ นหนึ่ งในเต่ากระดองแข็งสายพันธุ์
เอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
มีสันนู นหนากลางหลัง
มีแผ่นเกล็ด 5 แผ่น บนกระดองหลัง
ในลูกเต่า เกล็ดขอบกระดองด้านหลัง
จะมีหยักแหลม (ซ้าย: วัยแรกเกิด
ขวา: วัยอ่อน)
แผ่นเกล็ดแต่ละแผ่นมีลายแฉก
รอยต่อระหว่างแผ่นเกล็ด 2 คู่ สุดท้าย
มีลักษณะเกือบเป็ นเส้นตรง
ไม่มีบานพับที่กระดองท้อง

·

มีหัวสีเขียวอมเทาไปจนถึงสีนำ้ �ตาล
และมีจุดสีเหลือง สีส้ม หรือสีชมพู
ซึ่งมักจะซีดลงตามวัย

·
·

เท้าหน้ า: มี 5 เล็บ
เท้าหลัง: มี 4 เล็บ

หัว

กระดองท้อง

กระดองหลัง

·

สันนู นกลางหลัง

รอยต่อ

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

ลักษณะคล้ายกับ

บัญชีแนบ
Notochelys platynota
ท้าย

เต่าทับทิม

II

II

·

·

มักมีแผ่นเกล็ด 6–7
แผ่น ด้านบน
มีสันนู นหนา โดยมี
ส่วนแบนราบอยู่ตรง
กลาง
ส่วนบนแบนราบ

·

บานพับ

·

·

กระดองหลัง

บัญชีแนบ
Heosemys spinosa
ท้าย

·

·
·
·

กระดองท้อง

·

บัญชีแนบ
Cyclemys spp.
ท้าย

เต่าจักร

II

มักมีแผ่นเกล็ด 5 แผ่น ด้านบน
มีสันนู นเด่นชัด สีอ่อนกว่า
บริเวณโดยรอบ
เกล็ดขอบด้านหน้ ามน ด้าน
หลังมีหยักแหลม
ในลูกเต่า แผ่นเกล็ดจะมี
ลักษณะกลม
เกล็ดขอบมี
หยักแหลม

·

บนแผ่นเกล็ดแต่ละแผ่นมี
ลายแฉก
ไม่มีบานพับที่กระดองท้อง

·

บานพับ

·

·

เต่าใบไม้*

มักมีแผ่นเกล็ด 5 แผ่น ด้าน
บน
มีสันนู นหนา เมื่อโตเต็มวัยจะ
เห็นชัดน้ อยลง

บานพับ (อาจมองเห็นได้ยาก
ในเต่าโตเต็มวัย)
รอยต่อระหว่างแผ่นเกล็ด 2 คู่
สุดท้าย มีลักษณะโค้งชัดเจน
บานพับ

เท้า

รอยต่อ

·
·

เท้าหน้ า: มี 5 เล็บ
เท้าหลัง: มี 4 เล็บ

·
·

เท้าหน้ า: มี 5 เล็บ
เท้าหลัง: มี 5 เล็บ
*เช่น Cyclemys dentata (เต่าใบไม้ หรือเต่าแดง) เป็ นต้น
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จําพวกเต่าหับทุกชนิ ดในสกุล CUORA

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้

Cuora spp.

Asian Box Turtle spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

ไม่อนุ ญาตให้มกี ารค้าระหว่างประเทศซึง่ ชิน้ ส่วนจากการล่าในธรรมชาติ:
Cuora aurocapitata (เต่าหับเหรียญทอง); C. flavomarginata (เต่า
หับจีน); C. galbinifrons (เต่าหับเวียดนาม); C. mccordi (เต่าหับแมค
คอร์ด); C. mohouti (เต่าจัน); C. pani (เต่าหับแพน); C. trifasciata (เต่า
หับลายไม้จน
ี ); C. yunnanensis (เต่าหับยูนนาน); C. zhoui (เต่าหับโจว)

บัญชีแนบ
Cuora bourreti
ท้าย

บัญชีแนบ
Cuora picturata
ท้าย

เต่าหับบอร์เร็ท

I

I

ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม

กระดองหลัง

·
·

ประเทศเวียดนาม
·
·

ความยาว: 15–20 ซม.
มีสีนำ้ �ตาลอมส้มไปจนถึงสีนำ ้ �ตาลเข้ม และมี
แถบสีครีมบริเวณแผ่นเกล็ดข้าง

·

มีสีครีม โดยอาจมี
หรือไม่มีแต้มสีด�ำ

·

มีสีครีม และมีจุดสีด�ำ
ขนาดใหญ่บนแผ่นเกล็ด
แต่ละแผ่น

·

มีสีสันหลากหลาย (เช่น สีด�ำ สีแดง
สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สีขาว เป็ นต้น)

·

มีสีครีม/สีเหลือง และลวดลายตาข่ายเส้น
เล็กๆ สีออกเทา

กระดองท้อง
หัว

ความยาว: 15–20 ซม.
มีสีสันหลากหลาย (จากสีด�ำ ไปจนถึงสี
น้ำ �ตาลเชสนั ท) และมีลวดลาย (อาจมี
หรือไม่มีแถบเส้นสีอ่อน)

เต่าหับเวียดนามใต้

รูปแบบของการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร · เป็ นของสะสม · เป็ นยา

ลักษณะเด่น

·
·
·
·

กระดองหลังมีลักษณะโค้งสูงกว่าเต่าชนิ ดอื่น
บานพับกระดองท้องช่วยให้เต่าหดหัว หาง ขา เข้ามาได้อย่างมิดชิด
ขอบกระดองเรียบ (ไม่มีหยักแหลม)
ไม่มีรอ่ งที่ฐานของกระดองท้อง

บัญชีแนบ
Cuora galbinifrons
ท้าย

II

บัญชีแนบ
Cuora trifasciata
ท้าย

เต่าหับเวียดนาม

II

ประเทศจีน ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม

·
·

บัญชีแนบ
Cuora amboinensis
ท้าย

เต่าหับลายไม้จีน

II

ประเทศจีน ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม

เต่าหับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้: ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนี เซีย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

· ความยาว: สูงสุด 25 ซม.
· ความยาว: สูงสุด 25 ซม.
ความยาว: 15–20 ซม.
มีสีสันหลากหลาย (จากสีด�ำ · มีสีนำ้ �ตาลเชสนั ท และมีแถบ · มีสีเขียวมะกอก สีนำ ้ �ตาลหรือ
ไปจนถึงสีนำ้�ตาลเชสนัท) และ สีด�ำ 3 แถบ กลางหลัง
เกือบดำ�
มีลวดลาย (อาจมีหรือไม่มี
แถบเส้นสีอ่อน)

·

มีสีด�ำ ทัง้ ตัว
หรือเกือบทัง้
ตัว

·

มีสีด�ำ
และขอบสี
เหลือง

·

มีสีเหลือง
หรือสีครีม
และมีแต้ม
สีด�ำ 1 แต้ม
บนแผ่น
เกล็ดแต่ละ
แผ่น

·

มีสีหลากหลาย (เช่น สีด�ำ สี
แดง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สี
ขาว เป็ นต้น)

·

มีเส้นสีเหลืองกับสีด�ำ และ
แต้มสีนำ้ �ตาลที่หางตา

·

มีสีด�ำ และมีแถบสีเหลือง 3
แถบ
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เต่าปูลู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platysternon
megacephalum

ชื่อสามัญ

Big-headed Turtle

ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน
ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Platysternon megacephalum
ท้าย

I

เต่าปูลู

ลักษณะเด่น
·
·
·

แตกต่างจากเต่าชนิ ดอื่น ๆ
มีหัวขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถหดเข้าไปในกระดองได้ มีแผ่นเกล็ด
ขนาดใหญ่ 1 แผ่น ปกคลุม
หางมีความยาวเกือบเท่าความยาวของกระดอง มีเกล็ดปกคลุม

แผ่น
เกล็ด 1
แผ่น

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

วัยโตเต็มวัย

วัยอ่อน
กระดองท้องมีสีส้ม และมีแต้มสีด�ำ ตรงกลาง
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เต่าบก

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ทวีปแอฟริกา (รวมถึงประเทศ
มาดากัสการ์) ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป ทวีปเอเชีย

Testudinidae spp.

Tortoise spp.

ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1, 2
ั ญาไซเตสทัง้ หมด
ตามอนุ สญ

มี 11 ชนิ ดพันธุ์ ที่อยู่ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สัญญาไซเตส

บัญชีแนบ
Geochelone platynota
ท้าย

I

เต่าดาวพม่า

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ

ลักษณะเด่น
·
·
·
·
·
·
·

กระดองหลังแข็ง และมักเป็ นรูป โค้ง
มักมีวงปี บนแผ่นเกล็ดปรากฏชัดเจน
และระบุได้ง่าย
เท้าหลังมีลกั ษณะกลมใหญ่คล้ายเท้าช้าง
ส่วนใหญ่สามารถหดหัวและรยางค์
เข้าไปในกระดองได้ทงั ้ หมด
บางชนิ ดพันธุ์มีขนาดใหญ่มาก อาจ
หนั กได้ถึง 300 กก.
เต่าบกทัง้ หมด (วงศ์ Testunidae)
อาศัยอยู่บนบก
เต่าบกต้องการน้ำ �จืดเพื่อประทังชีวติ
แต่ ไม่ควรปล่อยเต่าบกในสระน้ำ �หรือ
แหล่งน้ำ �ลึก เพราะเต่าบกจะจมน้ำ �

เมือ่ หดคอและรยางค์
เข้าไปในกระดอง

วงปี

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Astrochelys radiata (เต่าบกลายจักร หรือเต่าลายรัศมี)
Astrochelys yniphora (เต่ามาดากัสการ์)
Chelonoidis nigra (เต่ายักษ์ กาลาปาโกส)
Geochelone elegans (เต่าดาวอินเดีย)
Geochelone platynota (เต่าดาวพม่า)
Gopherus flavomarginatus (เต่าบกขอบเหลือง หรือ
เต่ายักษ์ เม็กซิ โก)
Malacochersus tornieri (เต่าแพนเค้ก)
Psammobates geometricus (เต่าเรขาคณิ ต)
Pyxis arachnoides (เต่าแมงมุม)
Pyxis planicauda (เต่าแมงมุมหลังเรียบ)
Testudo kleinmanni (เต่าอียิปต์)

ลักษณะคล้ายกับ
เต่าน้ำ �จืด
· เท้าเป็ นพังผืด
ระหว่างนิ ้ว
เต่าทะเล
· เท้าเป็ นรูป
ใบพาย

รูปแบบของการ
ขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทย่ี งั มีชวี ต
ิ
เป็ นอาหาร
เป็ นของสะสม
เป็ นยา

เต่าบก
1
2
3
4
5
6

การเข้ายึด Geochelone elegans (เต่าดาวอินเดีย)
กระดองที่นำ�มาทำ�เป็ นเครือ่ งดนตรี
เต่าเป็ น ๆ สำ�หรับค้าเป็ นชิน
้ เนื ้ อ และสัตว์เลีย้ ง
การเข้ายึด Astrochelys yniphora (เต่ามาดากัสการ์) ที่ยังมีชีวต
ิ
กระดอง Manouria impressa (เต่าเดือย)
กระดอง Indotestudo elongata (เต่าเหลือง หรือ เต่าขีผึ้ ง้ หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก)
1

2

6

3

5

4
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เต่าดาว

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Geochelone elegans
ท้าย

I

เต่าดาวอินเดีย

ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา
·
·

กระดองหลัง

·
·
·

กระดองท้อง

·

ความยาว: สูงสุด 38 ซม.
กระดองหลังเป็ นรูปวงรี
ในเต่าโตเต็มวัย ด้านบนของแผ่นเกล็ดจะเป็ น
หนามแหลม
มีลวดลายเป็ นแฉกรูปดาวสีเหลือง
บางครัง้ เส้นแฉกจากกลางแผ่นเกล็ดไปถึงขอบ
เกล็ดจะไม่ตอ่ เนื่ องเป็ นเส้นเดียวกัน

มีสีด�ำ และลายรัศมีสีเหลือง

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

บัญชีแนบ
Geochelone platynota
ท้าย

I

เต่าดาวพม่า

บัญชีแนบ
Astrochelys radiata
ท้าย

I

ประเทศเมียนมาร์
·
·
·

·

เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี

ประเทศมาดากัสการ์ แพร่กระจายไปยังเกาะ
มอริเชียส เกาะเรอูนียง

ความยาว: สูงสุด 30 ซม.
เส้นแฉกจากกลางแผ่นเกล็ดไปถึงขอบ
เกล็ดจะต่อเนื่ องเป็ นเส้นเดียวกันเสมอ
ไม่มีจุดกลางแฉกเหมือนรูปดาว

·

มีสีเหลือง และมีแต้มสี
น้ำ �ตาลเข้มหรือสีด�ำ บน
แผ่นเกล็ดแต่ละแผ่น

·

·
·

ความยาว: สูงสุด 40 ซม.
กระดองโค้งสูงชันด้านข้าง
้ ที่กว่า 1
เส้นแฉกสีเหลืองแผ่เป็ นรูปพัดกินพืน
ใน 4 ของแผ่นเกล็ด

ลายสามเหลี่ยมสีด�ำ
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เต่าเหลือง หรือ เต่าขีผ้ งึ ้ หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์

Indotestudo elongata

ชื่อสามัญ

Elongated Tortoise

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Indotestudo elongata
ท้าย

เต่าเหลือง หรือ เต่าขีผ้ งึ ้ หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก

·

มีสีครีมไปจนถึงสีเหลืองอมเขียว และ
มีแต้มสีเข้มเล็ก ๆ ประปราย
(อาจมีสีซีดลงตามอายุของเต่า)

·

มีสีเหลือง
ในฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้จะมีสีออกชมพู
บริเวณดวงตาและจมูก

หัว

กระดองหลัง

มีแต้มหลากหลายสี (สีส้มไล่ ไปจนถึง
้ กระดองสีอมเขียว)
พืน
บางครัง้ มีแต้มสีด�ำ รูปร่างแปลกตา

·

กระดองท้อง

II

·

·

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้: ประเทศกัมพูชา
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

ลักษณะเด่น
·
·

ส่วนใหญ่เกล็ดขอบคอมีขนาดเล็ก ยาว และแคบ
(บริเวณกลางขอบหน้ าของกระดองหลัง)
จุดที่สูงที่สุดเมื่อมองจากด้านข้าง คือ เกล็ดบนแผ่นที่ 3
1

2

เกล็ดขอบคอ

3

ลักษณะคล้ายกับ

บัญชีแนบ
Indotestudo forstenii
ท้าย

II

บัญชีแนบ
Indotestudo travancorica
ท้าย

เต่าบกฟอร์สเตน

II

ประเทศอินโดนี เซีย
·
·
·
·

ส่วนใหญ่ ไม่มีเกล็ดขอบคอ หากมี เกล็ดจะ
้ และเป็ นรูปลิ่ม
สัน
จุดที่สูงที่สุดของกระดองหลัง คือ เกล็ด
แผ่นที่ 3
มีสีเหลืองสด และมีลายสี่เหลี่ยมสีด�ำ ตรง
กลางแผ่นเกล็ด
กระดองท้องมีลายสีด�ำ เข้มชัด (ไม่เคย
เลือนหรือขาดแหว่ง)

จุดที่สูง
ที่สุด

เต่าทราเวนคอร์

ประเทศอินเดีย
·

·
·

จุดที่สูงที่สุดของกระดองหลังมักจะเป็ น
เกล็ดแผ่นที่ 2 ( ในวัยอ่อนอาจเป็ นเกล็ด
แผ่นที่ 3)
ส่วนใหญ่ ไม่มีเกล็ดขอบคอ
มีเงี่ยงรูปกรวยที่ปลายหาง
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เต่าหก และ เต่าเดือย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Manouria emys

ชื่อสามัญ

Asian Giant Tortoise

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Manouria emys
ท้าย

II

เต่าหก

ลักษณะเด่น
·
·
·
·

เป็ นเต่าบกสายพันธุ์เอเชียที่มีขนาด
ใหญ่ท่สี ุด (ความยาว: สูงสุด 60 ซม.)
กระดองหลังและกระดองท้องมีสี
เดียวกัน คือ สีเทา สีนำ้ �ตาล หรือสีด�ำ
แผ่นเกล็ดบนหลังแบนราบ แต่ ไม่เว้า
มีหัวสีนำ้ �ตาลหรือสีด�ำ

สูงสุด 60 ซม.

ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้:
ประเทศอินโดนี เซีย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Manouria impressa

ชื่อสามัญ

Impressed Tortoise

ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Manouria impressa
ท้าย

II

ลักษณะเด่น
·
·
·
·
·
·

ความยาว: สูงสุด 31 ซม.
กระดองหลังมีสีนำ้ �ตาลทอง ขอบแผ่นเกล็ด
สีด�ำ
แผ่นเกล็ดด้านบน และด้านข้างเว้า
ขอบกระดองหลังมีหยักแหลมและงอนขึน้
กระดองท้องมีสีออกเหลือง
หัวสีออกเหลืองหรือสีออกแดง และมีเกล็ด
สีนำ้ �ตาลบริเวณด้านข้างและด้านหลัง

เต่าเดือย

แผ่นเกล็ด (เว้า)

ขอบมีหยักแหลม
และงอนขึน้
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ตะพาบน้ำ �

ั ญาไซเตส
ชนิ ดพันธุ์ ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามอนุ สญ

บัญชีแนบ
Amyda cartilaginea
ท้าย

II

ตะพาบ หรือ ปลาฝา

·
·

ความยาว: สูงสุด 80 ซม.
รูปร่างกลม

·

มีผิวหยาบและตะปุ่ มตะป่ำ � (มีตมุ่ )

* หมายเหตุ:
ขอบด้านหน้ าของกระดองหลังมีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
·
·

มีจุดสีเหลืองบนหัวและคอ
จมูกคล้ายงวงและตรงมาก

·

กระดองท้องมีสีขาว หรือสีออกเทา

วัยเด็ก

หัว

ขอบด้านหน้ า*

กระดองหลัง

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนี เซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

รูปแบบของการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
เป็ นสัตว์ทยี่ งั มีชวี ต
ิ · เป็ นอาหาร

บัญชีแนบ
Dogania subplana
ท้าย

II

ตะพาบแก้มแดง

ไม่ได้อยูใ่ น
บัญชีแนบท้าย Pelodiscus sinensis
อนุสญ
ั ญาไซ ตะพาบไต้หวัน
เตส

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน
ประเทศเวียดนาม

ประเทศอินโดนี เซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศสิงคโปร์
·
·
·

ความยาว: สูงสุด 35 ซม.
แบนราบและค่อนข้างเรียบ
มีแถบสีเข้มกลางหลัง

·
·
·

ความยาว: สูงสุด 35 ซม.
มักจะมีรอยขีดบนกระดอง
บางครัง้ มีแต้มสีด�ำ

·

ผิวเรียบ

·

ตุม่ 1 ตุม่ เห็น
ชัดเจน

·

จมูกคล้ายงวงและ
โค้งลง

·

จมูกยาว เมื่อเทียบ
กับตะพาบชนิ ดอื่น

·

กระดองท้องมีสีออกขาวไปจนถึงสีนำ้ �ตาล
อมส้ม

·

มีสีแดง/สีส้ม (อาจมีสีเหลืองหรือสีขาว แต่จะมี
จุดสีด�ำ ที่ขาหลัง และกระดองท้องเสมอ)
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