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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง พืชอนุรักษตามพระราชบัญญตัิพันธุพืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ตามที่ไดมีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง

ชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ครั้งที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๓ ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๐ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
พืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสญู
พันธุ โดยใหมีผลบังคับในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป นั้น 

 
เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหง

พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 
๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง พืชอนุรักษตาม

พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ 
 
ขอ ๒  ใหพืชตอไปนี้ เปนพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ 

ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๑ วงศอะกาเวซีอี 
AGAVACEAE 
(Agaves, Century Plant; 
ปานศรนารายณ) 

Agave parviflora  
(Little Princess Agave) 

อะกาเว พารวิฟลอรา 

๒ วงศอะโพไซเนซีอี 
APOCYNACEAE 
(Desert Rose) 

Pachypodium ambongense แพคิโพเดียม แอมบองเอนเซ 

๓  Pachypodium baronii แพคิโพเดียม บารอนิไอ 
๔  Pachypodium decaryi แพคิโพเดียม เดคาไรไอ 

๕ วงศอารอคาริเอซีอี 
ARAUCARIACEAE 
(สนฉัตร) 

Araucaria araucana 
(Monkey-puzzle tree) 

อารอคาเรีย อะรอคานา 
(สนชิลี) 

๖ 
 

วงศแคคตาซอีี 
CACTACEAE 
(Cacti; กระบองเพชร) 

Ariocarpus spp. อาริโอคารปส สปชีส 

๗  Astrophytum asterias แอสโทรไฟตมั แอสเทริแอส 
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ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๘  Aztekium ritteri  อาซทีเคียม ริตเทอร ิ
๙  Coryphantha werdermannii  คอรีแฟนธา เวอรเดอรแมนนิไอ 
๑๐  Discocactus spp. ดิสโคแคคตัส สปชีส 
๑๑  Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi 

เอคิโนเซอเรียส เฟอไรริเอนัส ซับสปชีส ลินดเซยิ 
๑๒  Echinocereus schmollii เอคิโนเซอเรียส ชมอลลิไอ 
๑๓  Escobaria minima เอสโคบาเรีย มินิมา 
๑๔  Escobaria sneedii เอสโคบาเรีย สนีดดิไอ 
๑๕  Mammillaria pectinifera แมมมิลลาเรีย เพคทินิเฟอรา 
๑๖  Mammillaria solisioides แมมมิลลาเรีย โซลิซิออยเดส 
๑๗  Melocactus conoideus เมโลแคคตัส โคนอยเดียส 
๑๘  Melocactus deinacanthus เมโลแคคตัส เดนาแคนธัส 

๑๙  Melocactus glaucescens เมโลแคคตัส กลอเซสเซนส 
๒๐  Melocactus paucispinus เมโลแคคตัส พอซิสปนัส 
๒๑  Obregonia denegrii ออบรีโกเนีย ดีนีกริไอ 
๒๒  Pachycereus militaris พาคิเซเรียส มิลิทาริส 
๒๓  Pediocactus bradyi เพดิโอแคคตสั แบรดไิอ 
๒๔  Pediocactus knowltonii เพดิโอแคคตสั โนวลโทนิไอ 

๒๕  Pediocactus paradinei เพดิโอแคคตัส พาราดินีไอ 
๒๖  Pediocactus peeblesianus เพดิโอแคคตัส พีเบลสซิอานัส 
๒๗  Pediocactus sileri เพดิโอแคคตัส ซิเลไร 
๒๘ วงศแคคเตซีอี 

CACTACEAE 
(Cacti; กระบองเพชร) 

Pelecyphora spp. เพลีไซฟอรา สปชีส 

๒๙  Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii 
สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ซับสปชีส โทบุสชิไอ 

๓๐  Sclerocactus erectocentrus สเคลอโรแคคตัส อิเรคโทเซนทรัส 
๓๑  Sclerocactus glaucus สเคลอโรแคคตัส กลอคัส 
๓๒  Sclerocactus mariposensis สเคลอโรแคคตัส มาริโปเซนซิส 
๓๓  Sclerocactus mesae-verdae สเคลอโรแคคตัส มีเซ-เวอรเด 
๓๔  Sclerocactus nyensis สเคลอโรแคคตัส ไนเอนซิส 
๓๕  Sclerocactus papyracanthus สเคลอโรแคคตัส พาไพราแคนธัส 
๓๖  Sclerocactus pubispinus สเคลอโรแคคตัส พูบิสพินัส 
๓๗  Sclerocactus wrightiae สเคลอโรแคคตัส ไรทิอิ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๓๘  Strombocactus spp. สตรอมโบแคคตัส สปชีส 
๓๙  Turbinicarpus spp. เทอรบินิคารปส สปชีส 
๔๐  Uebelmannia spp. อูเบลแมนเนีย สปชีส 
๔๑ วงศคอมโพซิเต 

COMPOSITAE 
(ASTERACEAE) 

Saussurea costus 
(Kuth) 

ซอสซูเรีย คอสตัส 

๔๒ วงศคูเพรสซาซีอี 
CUPRESSACEAE 
(Alerce, Cypresses; สนแผง) 

Fitzroya cupressoides 
(Patagonian Cypress) 

ฟตซรอยา คิวเพรสซอยเดส 

๔๓  Pilgerodendron uviferum พิลเกโรเดนดรอน ยูวิเฟอรัม 

๔๔ วงศไซแคเดซีอี 
CYCADACEAE 
(Cycads; ปรง) 

Cycas beddomei ไซแคส เบดโดเม 

๔๕ วงศยูฟอรบิเอซีอี 
EUPHORBIACEAE 
(Spurge Family; สลัดได) 

Euphorbia ambovombensis ยูฟอรเบีย แอมโบวอมเบนซิส 

๔๖  Euphorbia capsaintemariensis ยูฟอรเบีย แคปเซนทีมาริเอนซิส 
๔๗  Euphorbia cremersii ยูฟอรเบีย ครีเมอรซิไอ 

  (Includes the forma viridifolia and the var. rakotozafyi) 
(ใหรวมถึงฟอรมา วิริดิโฟเลีย และวาไรตี แรคโคโทแซฟไฟยี ดวย) 

๔๘  Euphorbia cylindrifolia ยูฟอรเบีย ไซลินดริโฟเลีย 
  (Includes the ssp. tuberifera) 

(ใหรวมถึงซับสปชีสทูเบอริเฟอราดวย) 
๔๙  Euphorbia decaryi ยูฟอรเบีย เดคารยี 

  (Includes the vars. ampanihyenis, robinsonii and spirosticha) 
(ใหรวมถึง วาไรตี แอมพานิไฮเอนซิส วาไรตี โรบินซอนนิไอ 
และวาไรตี สไปรอสติคคา ดวย) 

๕๐  Euphorbia francoisii ยูฟอรเบีย ฟรังคอยซิไอ 
๕๑  Euphorbia moratii ยูฟอรเบีย มอแรทิไอ 

  (Includes the vars. antsingiensis, bemarahensis and multiflora) 
(ใหรวมถึง วาไรตี แอนทซิงกิเอนซิส วาไรตี บีมาราหเอนซิส 
และวาไรตี มัลติฟลอรา ดวย) 

๕๒  Euphorbia parvicyathophora ยูฟอรเบีย พารวิไซอะโธฟอรา 
๕๓  Euphorbia quartziticola ยูฟอรเบีย ควอรตซิทิโคลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๕๔  Euphorbia tulearensis ยูฟอรเบีย ทูเลียเรนซิส 

๕๕ วงศเฟาควีเรียซีอี 
FOUQUIERIACEAE 
(Ocotillos) 

Fouquieria fasciculate โฟควีเรีย ฟาสซิคูลาทา 

๕๖  Fouquieria purpusii โฟควีเรีย เพอรพูซิไอ 

๕๗ วงศเลคกูมิโนซี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Dalbergia nigra 
(Brazilian rosewood) 

ดัลเบอรเกีย นิกรา 

๕๘ วงศลิลิเอซีอี 
LILIACEAE 
(Aloes; วานหางจระเข) 

Aloe albida อะโล อัลบิดา 

๕๙  Aloe albiflora อะโล อัลบิฟลอรา 
๖๐  Aloe alfredii อะโล อัลเฟรดิไอ 
๖๑  Aloe bakeri อะโล เบเคร ิ
๖๒  Aloe bellatula อะโล เบลลาทูลา 
๖๓  Aloe calcairophila อะโล แคลไคโรฟลา 
๖๔  Aloe compressa อะโล คอมเพรสซา 

  (Includes the vars. rugosquamosa, schistophila and paucituberculata) 
(ใหรวมถึงวาไรตี รูโกสควาโมซา วาไรตี สคิสโทฟลลา และวาไรต ี
พอซิทูเบอคูลาทา ดวย) 

๖๕  Aloe delphinensis อะโล เดลฟเนนซิส 
๖๖  Aloe descoingsii อะโล เดสโคอิงซิไอ 
๖๗  Aloe fragilis อะโล แฟรกจิลิส 
๖๘  Aloe haworthioides อะโล ฮาเวิรทธิออยเดส 

  (Includes the var. aurantiaca) (ใหรวมถึงวาไรตี ออแรนทิอาคา ดวย) 
๖๙  Aloe helenae อะโล เฮเลนเน 
๗๐  Aloe laeta อะโล เลตา 

  (Includes the var. maniaensis) (ใหรวมถึงวาไรตี มาเนียเอนซิส ดวย) 
๗๑  Aloe parallelifolia อะโล พารัลเลลิโฟเลีย 
๗๒  Aloe parvula อะโล พารวูลา 
๗๓  Aloe pillansii อะโล พิลแลนซิไอ 
๗๔  Aloe polyphylla อะโล โพลิฟลลา 
๗๕  Aloe rauhii อะโล รอฮิไอ 
๗๖  Aloe suzannae อะโล ซูซานเน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๗๗  Aloe versicolor อะโล เวอรซิคัลเลอ 
๗๘  Aloe vossii อะโล วอสซิไอ 

๗๙ วงศนีเพนเธซีอี 
NEPENTHACEAE 
(Pitcher-plants; 
หมอขาวหมอแกงลิง) 

Nepenthes khasiana 
(Indian pitcher plant) 

นีเพนธิส คาซิอานา 

๘๐  Nepenthes rajah  
(Kinabalu pitcher plant) 

นีเพนธิส ราจาห 

 วงศออคิเดซีอี 
ORCHIDACEAE 
(Orchids; กลวยไม) 

(สําหรับพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ ในวงศนี้ ถาเปนตนออนหรือที่ไดจากการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในสภาพปลอดเชื้อไมวาจะอยูในอาหารแข็งหรืออาหาร 
เหลว ซึ่งขนสงบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไมถือวาเปนพืชอนุรักษตาม 
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

๘๑  Aerangis ellisii เออแรงกิส เอลลิซิไอ 
๘๒  Dendrobium cruentum  

 
เดนโดรเบียม ครูเอนตัม 
(เอ้ืองปากนกแกว) 

๘๓  Laelia jongheana เลเลีย จองกีอานา 
๘๔  Laelia lobata เลเลีย โลบาตา 
๘๕  Paphiopedilum spp. แพฟโอเพดิลัม สปชีส 

(รองเทานารีทุกชนิด) 
๘๖  Peristeria elata เพริสเตเรีย อีลาตา 
๘๗  Phragmipedium spp. แฟรกมิพีเดียม สปชีส 
๘๘  Renanthera imschootiana รีแนนเธรา อิมชูทิอานา 
๘๙ วงศปาลมมี 

PALMAE 
(ARECACEAE) 
(Palms; ปาลม) 

Chrysalidocarpus decipiens คริสซาลิโดคารปส เดซิเปยนส 

๙๐ วงศไพเนซีอี 
PINACEAE 
(สนเขา) 

Abies guatemalensis  
(Guatemala fir) 

เอบีส กัวเตมาเลนซิส 

๙๑ วงศโพโดคารเปซีอี 
PODOCARPACEAE 
(Podocarps; พญาไม) 

Podocarpus parlatorei  
(Parlatore’s podocarp) 

โพโดคารปส พารลาโทเร 

๙๒ วงศรูบิเอซีอี 
RUBIACEAE 

Balmea stormiae  
(Ayuque) 

บัลเมีย สตอรมิอี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบัที ่ ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๑ 

๙๓ วงศซารแรคซินิเอซีอี 
SARRACENIACEAE 
(Pitcher plants) 

Sarracenia oreophila  
(Green pitcher plant) 

ซารแรคซีเนีย ออริโอฟลา 

๙๔  Sarracenia rubra ssp. Alabamensis (Alabama pitcher plant) 
ซารแรคซีเนีย รูบรา ซับสปชีส อะลาบาเมนซิส 

๙๕  Sarracenia rubra ssp. Jonesii (Red pitcher plant) 
ซารแรคซีเนีย รูบรา ซับสปชีส โจเนซิไอ 

Stangeria eriopus สแตนเกเรีย อีริโอปส ๙๖ วงศสแตนเกริเอซีอี 
STANGERIACEAE 
(Stangeria) 

(Hottentot’s bread, Natal grass cycad) 

๙๗ วงศซามิเอซีอี 
ZAMIACEAE 
(Cycads; ปรง) 

Ceratozamia spp. เซราโทซาเมีย สปชีส 

๙๘  Chigua spp. ชิกวา สปชีส 
๙๙  Encephalartos spp. เอนเซฟาลารทอส สปชีส 
๑๐๐  Microcycas calocoma ไมโครไซแคส คาโลโคมา 

 
ขอ ๓  ใหพืชตอไปนี้ เปนพืชอนุรักษบัญชีที่ ๒ 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

๑ วงศอะกาเวซีอี 
AGAVACEAE 
(Agaves; ปานศรนารายณ) 

Agave victoriae – reginae # 1  
(Queen Victoria Agave) 

อะกาเว วิกตอริอี รีจิเน 

๒ วงศอะกาเวซีอี 
AGAVACEAE 
(Agaves;  ปานศรนารายณ) 

Nolina interrata  
(San Diago Nolina) 

โนลินา อินเทอรราตา 

๓ วงศอะมาริลลิเดซีอี 
AMARYLLIDACEAE 

Galanthus spp. # 1  
(Snowdrops) 

กาแลนธัส สปชีส 

๔  Sternbergia spp. # 1  
(Sternbergias) 

สเติรนเบอรเกีย สปชีส 

๕ วงศอะโพไซเนซีอี 
APOCYNACEAE 
(Desert Rose) 

Hoodia spp. # 9  
(Hoodias) 

ฮูเดีย สปชีส 

๖  Pachypodium spp. # 1  
(Elephant Trunk) 

แพคิโพเดียม สปชีส 

  (ยกเวนชนิดที่ระบุไวแลวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

๗  Rauvolfia serpentine # 2  
(Serpentine) 

รอโวลเฟย เซอรเพนทินา 
(ระยอม) 

๘ วงศอะราลิเอซีอี 
ARALIACEAE 

Panax ginseng # 3 
(Korean ginseng) 

พาแนกซ จินเซง 
(โสมเกาหลี) 

 (Ginseng; โสม) (เฉพาะประชากรที่มีถ่ินกําเนิดในสหพันธรัฐรัสเซียเทานั้น) 
๙  Panax quinquefolius # 3  

(American ginseng 
พาแนกซ ควินเควโฟเลียส) 
(โสมอเมริกัน) 

๑๐ วงศเบอรเบริเดซีอี 
BERBERIDACEAE 

Podophyllum hexandrum # 2  
(May-apple, American mandrake) 

โพโดฟลลัม เฮกแซนดรัม 

๑๑ วงศบรอมเมลิเอซีอี 
BROMELIACEAE 
(Air plants, Bromeliads) 

Tillandsia harrisii # 1 ทิลแลนดเซีย แฮรริซิไอ 

๑๒  Tillandsia kammii # 1 ทิลแลนดเซีย แคมมิไอ 
๑๓  Tillandsia kautskyi # 1 ทิลแลนดเซีย คอตสคิไอ 
๑๔  Tillandsia mauryana # 1 ทิลแลนดเซีย มัวรยานา 
๑๕  Tillandsia sprengeliana # 1 ทิลแลนดเซีย สเปรงเกลิอานา 
๑๖ วงศบรอมเมลิเอซีอี 

BROMELIACEAE 
(Air plants, Bromeliads) 

Tillandsia sucrei # 1 ทิลแลนดเซีย ซูครีไอ 

๑๗  Tillandsia xerographica # 1 ทิลแลนดเซีย ซีโรกราฟกา 
๑๘ วงศแคคเตซีอี CACTACEAE spp. 6 # 4 พืชในวงศแคคเตซีอี (ทุกชนิด) 

 CACTACEAE ยกเวน ชนิดที่ระบุไวแลวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ และชนิดพืช 
 (Cacti; กระบองเพชร) ในสกุลตอไปนี ้
  - Pereskia spp. เพอเรสเกีย สปชีส 
  - Pereskiopsis spp. เพอเรสคิออปซิส สปชีส และ 
  - Quiabentia spp. ควิอาเบนเทีย สปชีส 

๑๙ วงศคารีโยคาเรซีอี 
CARYOCARACEAE 

Caryocar costaricense # 1 
(Ajo) 

คาริโยคาร คอสทาริเซนเซ 

๒๐ วงศคราสซูเลซีอี 
CRASSULACEAE 

Dudleya stolonifera  
(Laguna Beach Dudleya) 

ดัดลียา สโตลอนนิเฟอรา 

๒๑  Dudleya traskiae  
(Santa Barbara Island Dudleya) 

ดัดลียา ทราสเกียอ ี

๒๒ วงศไซยาธีเอซีอี 
CYATHEACEAE 

Cyathea spp. # 1 ไซอาเธีย สปชีส 
(เฟนตนทุกชนิด) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

(Tree-ferns; เฟนตน) 

๒๓ วงศไซคาเดซีอี CYCADACEAE spp. # 1 พืชในวงศไซคาเดซีอี (ทุกชนิด) 
 CYCADACEAE 

(Cycads; ปรง) 
(ยกเวนชนิดที่ระบุไวแลวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 

๒๔ วงศดิคซอนนิเอซีอี 
DICKSONIACEAE 
(Treefern; เฟนตนดิกซอนเนีย) 

Cibotium barometz # 1 ซิโบเตียม บารอเมทซ 
(ละอองไฟฟา, วานไกนอย) 

๒๕  Dicksonia spp. # 1 ดิกซอนเนีย สปชีส 
  (เฉพาะประชากรที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเทานั้น) 

๒๖ วงศดิดเดรีเอซีอี 
DIDIEREACEAE 
(Alluaudias, Didiereas) 

DIDIEREACEAE spp. # 1 พืชในวงศดิดเดรีเอซีอี (ทุกชนิด) 

๒๗ วงศไดออสคอรีเอซีอี 
DIOSCOREACEAE 
(กลอย) 

Dioscorea deltoidea # 1 
(Githa, Kniss) 

ไดออสคอรีเอ เดลทอยเดีย 

๒๘ วงศดรอสเซราซีอี 
DROSERACEAE 

Dionaea muscipula # 1 
(Venus’ flytrap) 

ไดโอนาเอีย มัสซิพูลา 
(ปากหอยแครง) 

๒๙ วงศยูฟอรบิเอซีอี Euphorbia spp. # 1 ยูฟอรเบีย สปชีส 
 EUPHORBIACEAE 

(Spurge Family; สลัดได) 
(เฉพาะชนิดพันธุที่มีลักษณะอวบน้ําเทานั้น) ยกเวน 

- ชนิดที่ระบุไวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ 
- ตัวอยางพันธุที่ไดจากการขยายพันธุเทียมของชนิด Euphorbia 
Trigona (ยูฟอรเบีย ไทรโกนา หรือ สลัดไดบาน) 
- ตัวอยางพันธุที่ไดจากการขยายพันธุเทียมของชนิด Euphorbia 
Lacteal (ยูฟอรเบีย แลคเทีย หรือ หยก) ที่มีลักษณะหยักเปนคลื่น 
หรือรูปพัด หรือ มีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ และตอ 
อยูบนกิ่งพันธุ ของ Euphorbia neriifolia (ยูฟอรเบีย เนอริอิโฟเลีย 
หรือ สมเชา) ที่ไดมาจากการขยายพันธุเทียม 

๓๐ วงศเฟาควีริเอซีอี 
FOUQUIERIACEAE 
(Ocotillos) 

Fouquieria columnaris # 1  
(Boojum Tree) 

เฟาควีเรีย คอลัมนาริส 

๓๑ วงศจักแลนเดซีอี 
JUGLANDACEAE 

Oreomunnea pterocarpa # 1  
(Gavilan blanco) 

ออริโอมันเนีย เทโรคารปา 

๓๒ วงศเลคกูมิโนซี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Caesalpinia echinata # 10  
(Brazil wood) 

ซีซาลพิเนีย อิชินาตา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

๓๓  Pericopsis elata # 5  
(Afrormosia) 

เพริคอปซิส อีลาตา 

๓๔ วงศเลคกูมิโนซี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Platymiscium pleiostachyum # 1 
(Cristobal, Quira macawood) 

แพทไทมิสเซียม พลีออสสแตคไคอัม 

๓๕  Pterocarpus santalinus # 7  
(Red sandalwood) 

เทโรคารปส แซนทาลินัส 

๓๖ วงศลิลิเอซีอี Aloe spp. # 1 อะโล สปชีส 
 LILIACEAE 

(Aloes; วานหางจระเข) 
ยกเวน 

- ชนิดที่ระบุไวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ 
- วานหางจระเข (Aloe vera หรือ Aloe barbadensis) 

(อะโล เวรา หรือ อะโล บารบาเดนซิส) 

๓๗ วงศเมลิเอซีอี 
MELIACEAE 
(Mahogany; มะฮอกกานี) 

Swietenia humilis # 1  
(Pacific coast mahogany) 

สเวทีเนีย ฮูมลิิส 
(มะฮอกกานีเม็กซิกัน) 

๓๘  Swietenia macrophylla # 6  
(Honduras mahogany) 

สเวทีเนีย มาโครฟลลา 
(มะฮอกกานีใบใหญ) 

  (เฉพาะประชากรที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศแถบ Neotropics เทานั้น ) 
๓๙  Swietenia mahagoni # 5  

(West Indian mahogany) 
สเวทีเนีย มาฮาโกน ิ
(มะฮอกกานีใบเล็ก) 

๔๐ วงศนีเพนเธซีอี 
NEPENTHACEAE 

Nepenthes spp. # 1  นีเพนธิส สปชีส  
(สกุลหมอขาวหมอแกงลิงทุกชนิด) 

 (Pitcher-plants; 
หมอขาวหมอแกงลิง) 

(ยกเวนชนิดที่ระบุไวแลวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 

๔๑ วงศออคิเดซีอี ORCHIDACEAE spp. # 1 พืชในวงศออคิเดซีอี (ทุกชนิด) 
 ORCHIDACEAE 

(Orchids; กลวยไม) 
(ยกเวนชนิดที่ระบุไวแลวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 

๔๒ วงศโอโรบันเคซีอี 
OROBANCHACEAE 

Cistanche deserticola # 1  
(Broomrape) 

ซิสแทนเช ดีเซอติโคลา 

๔๓ วงศปาลมมี 
PALMAE 
(ARECACEAE) 
(Palms; ปาลม) 

Beccariophoenix madagascariensis # 1 
เบคคาริโอฟนิกซ มาดากัสคาริเอนซิส 

๔๔  Lemurophoenix halleuxii ลีมูโรฟนิกซ ฮาลลุกซซิไอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

๔๕  Marojejya darianii มาโรเจจยา ดาเรียนนิไอ 
๔๖  Neodypsis decaryi # 1 นีโอดิปซิส เดคาไรอิ 
๔๗  Ravenea louvelii ราวิเนีย ลูเวลลิอิ 
๔๘  Ravenea rivularis ราวิเนีย ริวูลลาริส 
๔๙  Satranala decussilvae ซาทรานาลา เดคัสซิลเว 
๕๐  Voanioala gerardii โวนิโออลา เจราดดิอิ 

๑ วงศพอรทูลาเคซีอี Anacampseros spp. # 1 แอนาแคมปเซรอส สปชีส 
 PORTULACACEAE 

(Portulacas) 
(Purslanes)  

๕๒  Avonia spp. # 1 อะโวเนีย สปชีส 
๕๓  Lewisia serrata # 1  

(Saw-toothed lewisia) 
เลวิสเซีย เซอรราตา 

๕๔ วงศพริมูเลซีอี 
PRIMULACEAE 
(Cyclamens) 

Cyclamen spp. 8 # 1 ไซคลาเมน สปชีส 

๕๕ วงศโปรทีเอซีอี 
PROTEACEAE 
(Proteas) 

Orothamnus zeyheri # 1  
(Marsh rose) 

ออโรแธมนัส เซยเฮริ 

๕๖  Protea odorata # 1 โปรทีเอ ออโดราตา 
๕๗ วงศรานันคูเลซีอี 

RANUNCULACEAE 
(Golden seal) 

Adonis vernalis # 2  
(Yellow adonis) 

เอโดนิส เวอรนาลิส 

๕๘  Hydrastis Canadensis # 8  
(Golden seal, Yellow root) 

ไฮดราสทิส คานาเดนซิส 

๕๙ วงศโรเซซีอี 
ROSACEAE 

Prunus Africana # 1  
(African cherry, Red stinkwood) 

พรูนัส แอฟริกานา 

๖๐ วงศซารราเซนิเอซีอี Sarracenia spp. # 1  ซารราซีเนีย สปชีส 
 SARRACENIACEAE (ยกเวนชนิดที่ระบุไวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 

๖๑ วงศสครอบฟูลาริเอซีอี Picrorhiza kurrooa # 2 พิโครไรซา เคอรรูอัว 
 SCROPHULARIACEAE (ยกเวน ชนิด  
 (Kutki) Picrorhiza scrophulariiflora พิโครไรซา สครอบฟูลาริอิฟลอรา) 

๖๒ วงศสแตงเจริเอซีอี 
STANGERIACEAE 
(Stangerias) 

Bowenia spp. # 1 โบวีเนีย สปชีส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๒ 

๖๓ วงศแทกเซซีอี Taxus chinensis # 2 แทกซัส ไชเนนซิส (Chinese yew) 
 TAXACEAE 

(Yew family) 
(รวมถึงชนิดหรือกลุมยอยภายในชนิดพันธุ) 

๖๔  Taxus cuspidate 9 # 2 แทกซัส คัสพิดาทา (Japanese yew) 
  (รวมถึงชนิดหรือกลุมยอยภายในชนิดพันธุ) 

๖๕  Taxus fauna # 2 แทกซัส เฟานา (Chinese yew) 
  (รวมถึงชนิดหรือกลุมยอยภายในชนิดพันธุ) 

๖๖  Taxus sumatrana # 2 แทกซัส สุมาตรานา (Chinese yew) 
  (รวมถึงชนิดหรือกลุมยอยภายในชนิดพันธุ) 

๖๗  Taxus wallichiana # 2 แทกซัส วอลลิเชียนา 
(Himalayan yew) 

๖๘ วงศไทมเมลิเอซีอี 
THYMELAEACEAE 
(AQUILARIACEAE) 

Aquilaria spp. # 1  
(Agarwood) 

อะควิลาเรีย สปชีส 
(กฤษณาทุกชนิด) 

๖๙  Gonystylus spp. # 1  
(Ramin) 

โกนีสโตลัส สปชีส 
(รามินทุกชนดิ) 

๗๐  Gyrinops spp. #1 กัยรินอพส สปชีส 
(กฤษณานอยทุกชนิด) 

๗๑ วงศวาเลอริอานาซีอี 
VALERIANACEAE 

Nardostachys grandiflora # 2  
(Himalayan spikenard) 

นารโดสแตคิส แกรนดิฟลอรา 

๗๒ วงศเวลวิตชิเอซีอี 
WELWITSCHIACEAE 
(Welwitschia) 

Welwitschia mirabilis # 1 เวลวิตเชีย มิราบิลิส 

๗๓ วงศซามิเอซีอี ZAMIACEAE spp. # 1 พืชในวงศซามิเอซีอี (ทุกชนิด) 
 ZAMIACEAE 

(ปรงซาเมีย) 
(ยกเวนชนิดที่ระบุไวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑) 

๗๔ วงศซิงจิเบอเรซีอี 
ZINGIBERACEAE 

Hedychium philippinense # 1  
(Ginger lily) 

เฮดิเคียม ฟลิปปนเนนส 

๗๕ วงศไซโกฟลเลซีอี 
ZYGOPHYLLACEAE 
(แกวเจาจอม) 

Guaiacum spp. # 2  
Lignum-vitae 

ไกวอะคัม สปชีส 

 
ขอ ๔  ใหพืชตอไปนี้ เปนพืชอนุรักษบัญชีที่ ๓ 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๓ 

แหลงกําเนิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั
ที่ 

ช่ือวงศ 
(ช่ือสามัญ) 

ชนิด 
พืชอนุรักษบญัชีที่ ๓ 

แหลงกําเนิด 

๑ วงศนีเทซีอี 
GNETACEAE 
(Gnetums; เมื่อย) 

Gnetum montanum # 1 นีตัม มอนทานัม 
(เมื่อย) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๒ วงศเลคกูมิเนซี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Dipteryx panamensis 
ดิพเทริกซ พานาเมนซิส 

สาธารณรัฐคอสตาริกา 
สาธารณรัฐนิคารากัว 

๓  Dalbergia retusa # 5 ดัลเบอรเจีย เรทูซา สาธารณรัฐกัวเตมาลา 
๔  Dalbergia stevensonii # 5 

ดัลเบอรเจีย สตีเฟนซอนนิไอ 
สาธารณรัฐกัวเตมาลา 

๕ วงศแมกโนลิเอซีอี 
MAGNOLIACEAE 
(Magnolia) 

Magnolia liliifera var. obovata #1 
แมกโนเลีย ลิลิอิเฟอรรา วาไรตี ออบโอวาตา 
(มณฑาเนปาล) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๖ วงศเมลิเอซีอี 
MELIACEAE 
(Mahogany; มะฮอกกานี) 

Cedrela odorata # 5 ซีเดรลลา ออโดราตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย 
สาธารณรัฐเปรู และ 
สาธารณรัฐกัวเตมาลา 

๗ วงศพาพาเวอเรซีอี 
PAPAVERACEAE 
(Poppy) 

Meconopsis regia # 1 มีโคนอปซิส รีเกีย 
(Himalayan poppy) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๘ วงศโพโดคารเปซีอี 
PODOCARPACEAE 
(Podocarp; พญาไม) 

Podocarpus neriifolius # 1 
โพโดคารปส เนริไอโฟเลียส 

(Mountain teak, Oleander podocarp, 
Yellow wood) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๙ วงศโตรโคเดนเดรซีอี 
TROCHODENDRACEAE 
(TETRACENTRACEAE) 
(Tetracentron) 

Tetracentron sinense # 1 
เตตราเซนทรอน ไซเนนเซ 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๑๐ วงศไซโกฟลเลซีอี 
ZYGOPHYLLACEAE 

Bulnesia sarmientoi # 11 
บัลนีเซีย ซารไมเอนโทไอ 

สาธารณรัฐ 
อารเจนตินา 

 
 
ขอ ๕  ในประกาศนี้ 
(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ มีความหมายดังตอไปนี ้

ก. ชนิดของพืชอนุรักษจะกําหนดไวโดยชื่อ หรือ 
ข. ใหรวมหมายถึงทุกชนิดที่จัดอยูในหนวยอนุกรมวิธาน (taxon) ที่สูงกวา

หรือช้ินสวนของพืชอนุรักษที่สามารถระบุเปนพืชอนุรักษได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คํายอ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยูในหนวยอนุกรมวิธานที่สูงกวา 
(๓) การอางอิงอ่ืน ๆ ถึงช่ือหนวยอนุกรมวิธานที่สูงกวาระดับชนิด (species) มี

วัตถุประสงคไวเพ่ือเปนขอมูล หรือเพ่ือเปนการจําแนกประเภทของพืชเทานั้น ช่ือสามัญและชื่อ
วงศภาษาอังกฤษที่แสดงไวในตารางมีไวเพ่ือการอางอิงเทานั้น ช่ือเหลานี้เปนการแสดงไวใหทราบ
วาพืชชนิดใดอยูในพืชวงศไหนของบัญชีพืชอนุรักษ สวนใหญไมใชทุกชนิดที่จัดอยูในวงศตาง ๆ 
เปนพืชอนุรักษทั้งหมด 

(๔) คํายอตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงการจําแนกประเภทพืชของพืชอนุรักษที่จัดอยูใน
หนวยอนุกรมวิธานที่ต่ํากวาระดับชนิด (species) 

ก. “ssp.” หมายถึงทุกชนิดที่จัดอยูในหนวยอนุกรมวิธานระดับชนิดยอยหรือ
ระดับซับสปชีส (subspecies) 

ข. “var (s).” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยูในหนวยอนุกรมวิธานระดับพันธุหรือ
วาไรตี (variety) หรือมีมากกวาหนึ่งวาไรตี (varieties) 

(๕) สําหรับกรณีที่ไมใชพืชอนุรักษชนิดพันธุแท (species) หรือหนวย
อนุกรมวิธานที่สูงกวาชนิดของพืชอนุรักษซึ่งระบุไวในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๑ ภายใตคําอธิบาย
เพ่ิมเติมประกาศฉบับนี้พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุเทียมมีพอหรือแมพันธุมาจากพืช
อนุรักษบัญชีที่ ๑ จํานวนหนึ่งชนิดหรือมากกวา หากมีการสงออกอาจใหมีหนังสือรับรองการ
ขยายพันธุเทียมพืชลูกผสมดวยก็ได และเมล็ด ละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเปน
กลุมกอนหรือเปนเมือก) ไมตัดดอก ตนออนหรือที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในสภาพปลอด
เช้ือไมวาจะอยูในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ขนสงในสภาพปลอดเชื้อของพืชลูกผสมดังกลาวไม
ถือวาเปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๖) รายชื่อประเทศตาง ๆ ที่แสดงไวในตารางแหลงกําเนิด กํากับทายชื่อชนิดพชื
อนุรักษในพืชอนุรักษบัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ที่มีแหลงกําเนิดชนิดพืชอนุรักษและ
เสนอใหมีการควบคุมการคาพืชเหลานี ้

(๗) เครื่องหมาย # ตามดวยตัวเลขที่กํากับอยูทายชื่อชนิด หรือหนวย
อนุกรมวิธานที่สูงกวาในบัญชีพืชอนุรักษบัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ หมายถึง สวนของชนิดหรือที่
แยกออกมาจากชนิดดังกลาว มีขอยกเวนพิเศษซึ่งไมถือวาเปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญตัพัินธุ
พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังตอไปนี ้

# 1 หมายถึง ทุกสวนของพืชอนุรักษที่สามารถดูออกไดวาเปนของชนิดนั้น และ
สวนที่แยกมาจากชนิดดังกลาว ยกเวน 

ก) เมล็ด สปอร และละอองเกสร (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเปนกลุม
กอนหรือเปนเมือก) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข) ตนออนหรือที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในสภาพปลอดเชื้อ อยูใน
อาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนสงในภาชนะที่ปลอดเชื้อ 

ค) ไมตัดดอกจากตนที่ไดมาจากการขยายพันธุเทียม และ 
ง) ผล สวนของผล และส่ิงที่ไดมาจากผลของชนิดนั้นจากตนที่เกิดจากการ

ขยายพันธุเทียมของทุกชนิด ในสกุล Vanilla (วานิลลา) 
# 2 หมายถึง ทุกสวนของพืชอนุรักษที่สามารถดูออกไดวาเปนของชนิดนั้นและ

สวนที่แยกมาจากชนิดดังกลาว ยกเวน 
ก) เมล็ด และละอองเกสร และ 
ข) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป บรรจุภาชนะพรอมจําหนายแบบปลีก 

# 3 หมายถึง ราก ช้ินสวนของราก และรากที่ฝานเปนชิ้น 
# 4 หมายถึง ทุกสวนของพืชอนุรักษที่สามารถดูออกไดวาเปนของชนิดนั้นและ

สวนที่แยกมาจากชนิดดังกลาว ยกเวน 
ก) เมล็ด (แตไมรวมถึงเมล็ดพันธุเม็กซิกันแคคตัส ที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศ

สาธารณรัฐเม็กซิโก) และละอองเกสร 
ข) ตนออนหรือที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในสภาพปลอดเชื้อ อยูใน

อาหารแข็งหรืออาหารเหลว และขนสงในภาชนะที่ปลอดเชื้อ 
ค) ไมตัดดอกจากตนที่ไดมาจากการขยายพันธุเทียม 
ง) ผล สวนของผล และสิ่งที่ไดมาจากผลของชนิดนั้นที่ไดมาจากการ

ขยายพันธุโดยธรรมชาติ หรือจากการขยายพันธุเทียม และ 
จ) สวนตาง ๆ ที่แยกออกมาและสิ่งที่ไดมาจากลําตน ทั้งที่ไดมาจากการ

ขยายพันธุโดยธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุเทียมของพืชในสกุล Opuntia (โอปนเทีย) 
สกุลยอย Opuntia (โอปนเทีย) 

# 5 หมายถึง ทอนซุง ไมที่เล่ือยแลว และไมแผนอัด 
# 6 หมายถึง ทอนซุง ไมที่เล่ือยแลว ไมแผนอัดและไมอัด 
# 7 หมายถึง ทอนซุง ไมที่ตัดเปนชิ้น ผง และ สารสกัด 
# 8 หมายถึง ทุกสวน บางสวน และผงที่ไดจากสวนที่อยูใตดิน (เชน ราก, เหงา) 
# 9 หมายถึง ทุกสวนของพืชอนุรักษและสวนที่แยกมาจากพืชอนุรักษดังกลาว 

ยกเวนชนิดที่มีฉลากขอความ ดังตอไปนี้ “ผลิตจาก Hoodia spp. (ฮูเดีย สปชีส) ที่ไดมาจากการ
เก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใตการควบคุมรวมกันของเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการอนุสัญญาวา
ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุของประเทศสาธารณรัฐ
บอตสวานา สาธารณรัฐนามิเบีย และสาธารณรัฐอาฟริกาใต ภายใตขอตกลงรวมกันที่ 
BW/NA/ZA xxxxxx” 

# 10 หมายถึง ทอนซุง ไมที่เล่ือยแลว ไมแผนอัด รวมถึง ช้ินไมที่ยังไมได
ประกอบเพื่อใชในการทําคันชักสําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 

# 11 หมายถึง ทอนซุง ไมที่เล่ือยแลว ไมแผนอัด ไมอัด ผง และสารสกัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ตัวเลขที่ยกลอยขึ้นที่กํากับอยูทายชื่อชนิดหรือหนวยอนุกรมวิธานที่สูงกวา มี
ความหมาย ดังตอไปนี้ 

(๘.๑) CACTACEAE spp.6 หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการขยายพันธุ
เทียมของพันธุปลูก  (cultivars) ของชนิดพืชดั งตอไปนี้  ไม ถือว า เปนพืชอนุ รักษตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้คือ 

ก) ชนิด Schlumbergera truncate (ชลัมเบอรเจรา ทรังคาตา) ที่
เปนพันธุปลูก 

ข) ชนิด Opuntia microdasys (โอปนเทีย ไมโครดาชิส) ที่เปนพันธุ
ปลูก 

ค) พืชในวงศแคคเตซีอี (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายพันธุมี
ลักษณะปราศจากคลอโรฟลล (chlorophyll) หรือมีนอยมากและไดทําการตอก่ิงบนตนพันธุ 
ดังตอไปนี้ คือ ตนตอ Harrisia ‘Jusbertii’ (แฮรริเซีย จัสเบอรทิไอ) หรือตนตอ Hylocereus 
trigonus (ไฮโลเซเรียสไทรโกนัส) หรือตนตอ Hylocereus undatus (ไฮโลเซเรียส อันดาทัส) 

(๘.๒) Cyclamen spp.8 หมายถึง ตัวอยางพืชที่ไดจากการขยายพันธุเทียม
ของพันธุปลูกของ Cyclamen persicum ไมถือวาเปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็
ตามขอยกเวนนี้ไมใหใชในกรณีที่ตัวอยางพืชซึ่งทําการคาเปนหัวพันธุที่พักตัว (dormant tubers) 

(๘.๓) Taxus cuspidate 9 หมายถึง ตัวอยางพืชที่ไดจากการขยายพันธุ
เทียมซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็ก การคาขายแตละครั้งมีฉลากหรือเอกสารที่
แสดงชื่อชนิดและขอความที่ระบุวา “ไดมาจากการขยายพันธุเทียม” ไมถือวาเปนพืชอนุรักษตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมศักดิ์  ปริศนานนัทกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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