เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง พืชอนุรักษ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ไ ด้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อพืช
ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัน ธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง พื ช อนุรักษ์
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
ลาดับ
ที่

ชื่อวงศ์

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)

๑

วงศ์อะกาวาซีอี
AGAVACEAE

Agave parviflora
(Little princess agave)

อะกาเว พาร์วิฟลอรา

๒

วงศ์อะโพซีนาซีอี
APOCYNACEAE

Pachypodium ambongense

พาคีโพดิอุม อัมโบเจนเซ

Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi

พาคีโพดิอุม บาโรนิอิ
พาคีโพดิอุม เดคาริอิ

Araucaria araucana
(Monkey-puzzle tree)

อาเราคาริอา อาเราคานา
(สนชิลี)

๓
๔
๕

วงศ์อาเราคาริอาซีอี
ARAUCARIACEAE

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๖

ชื่อวงศ์
วงศ์คัคตาซีอี
CACTACEAE

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

วงศ์คัคตาซีอี (ต่อ)
CACTACEAE (Cont.)

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)
Ariocarpus spp.

อาริโอคาร์ปสุ สปีชีส์
(พืชในสกุลอาริโอคาร์ปุส ทุกชนิด)
Astrophytum asterias
อัสโทรฟีตมุ อัสเทริอสั
Aztekium ritteri
อัซเทคิอุม ริตเทอริ
Coryphantha werdermannii
คอรีฟันธา เวอร์เดอร์แมนนิอิ
Discocactus spp.
ดิสโคคัคตุส สปีชีส์
(พืชในสกุลดิสโคคัคตุส ทุกชนิด)
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi
เอคิโนเซเรอุส เฟอรีริอานุส ซับสปีชีส์ ลินซายี
(เอคิโนเซเรอุส เฟอรีริอานุส ชนิดย่อย ลินซายี)
Echinocereus schmollii
เอคิโนเซเรอุส ชมอลลิอิ
Escobaria minima
เอสโคบาริอา มินิมา
Escobaria sneedii
เอสโคบาริอา สนีดิอิ
Mammillaria pectinifera
แมมมิลลาริอา เพคทินิเฟอรา
(Includes ssp. solisioides)
ให้รวมถึงซับสปีชีส์ โซลิซิออยเดส ด้วย
(ให้รวมถึงชนิดย่อยโซลิซิออยเดส ด้วย)
Melocactus conoideus
เมโลคัคตุส โคนอยดิอสุ
Melocactus deinacanthus
เมโลคัคตุส ดินาคันทุส
Melocactus glaucescens
เมโลคัคตุส เกลาเซสเซนส์
Melocactus paucispinus
เมโลคัคตุส พอซิสปินุส
Obregonia denegrii
ออบรีโกนิอา ดีเนกริอิ
Pachycereus militaris
พาคีเซเรอุส มิลิทาริส
Pediocactus bradyi
เพดิโอคัคตุส บราดิอิ
Pediocactus knowltonii
เพดิโอคัคตุส โนว์ลโทนิอิ
Pediocactus paradinei
เพดิโอคัคตุส พาราดิเนอิ
Pediocactus peeblesianus
เพดิโอคัคตุส พีเบลสซิอานุส
Pediocactus sileri
เพดิโอคัคตุส ซิเลริ
Pelecyphora spp.
เพลีซีฟอรา สปีชสี ์
(พืชในสกุลเพลีซีฟอรา ทุกชนิด)
Sclerocactus blainei
สเคลอโรคัคตุส ไบลนิอิ
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii
สเคลอโรคัคตุส เบรวิฮามาทุส ซับสปีชีส์ โทบุสชิอิ
(สเคลอโรคัคตุส เบรวิฮามาทุส ชนิดย่อย โทบุสชิอิ)
Sclerocactus brevispinus สเคลอโรคัคตุส เบรวิสปินุส

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

Sclerocactus cloverae
Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus nyensis
Sclerocactus papyracanthus
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus sileri
Sclerocactus wetlandicus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus spp.

๔๓

Turbinicarpus spp.

๔๔

Uebelmannia spp.

สเคลอโรคัคตุส โคลเวเร
สเคลอโรคัคตุส เอเรคโทเซนทรุส
สเคลอโรคัคตุส เกลาคุส
สเคลอโรคัคตุส มาริโปเซนซิส
สเคลอโรคัคตุส มีเซ-เวอร์เด
สเคลอโรคัคตุส นีเอนซิส
สเคลอโรคัคตุส พาพีราคันทุส
สเคลอโรคัคตุส พูบิสปินุส
สเคลอโรคัคตุส สิเลริ
สเคลอโรคัคตุส เวตลันดิคุส
สเคลอโรคัคตุส ไรทิอี
สตรอมโบคัคตุส สปีชสี ์
(พืชในสกุลสตรอมโบคัคตุส ทุกชนิด)
เทอร์บินิคาร์ปสุ สปีชีส์
(พืชในสกุลเทอร์บินิคาร์ปสุ ทุกชนิด)
อูเบลมันนิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลอูเบลมันนิอา ทุกชนิด)
เซาซูริอา คอสตุส

๔๕

วงศ์คอมโพซิเต้ หรือ
วงศ์อัสเตราซีอี
COMPOSITAE
(ASTERACEAE)

Saussurea costus
(Kuth)

๔๖

วงศ์คูเพรสซาซีอี
CUPRESSACEAE

Fitzroya cupressoides
(Patagonian cypress)

ฟิตซรอยา คูเพรสซอยเดส

Pilgerodendron uviferum

พิลเกโรเดนดรอน ยูวิเฟอรัม

๔๗
๔๘

วงศ์ซีคาดาซีอี
CYCADACEAE

Cycas beddomei

ซีคัส เบดโดเมอิ

๔๙

วงศ์ยูโฟบิอาซีอี
EUPHORBIACEAE

Euphorbia ambovombensis

ยูโฟบิอา อัมโบโวมเบนซิส

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

ชื่อวงศ์

๕๐
๕๑

๕๓

๕๔
๕๕

๕๖
๕๗
๕๘
วงศ์ฟูคีริอาซีอี
FOUQUIERIACEAE

๖๐
๖๑

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)
Euphorbia capsaintemariensis ยูโฟบิอา คัพซาอินเทมาริเอนซิส
Euphorbia cremersii
ยูโฟบิอา เครเมอร์ซิอิ
(Includes the forma viridifolia and the var. rakotozafyi)
ให้รวมถึงฟอร์มา วิริดิโฟลิอา และวาร์ ราโคโทซัฟฟิอิ ด้วย
(ให้รวมถึงแบบวิริดิโฟลิอา และพันธุ์ราโคโทซัฟฟิอิ ด้วย)
Euphorbia cylindrifolia
ยูโฟบิอา ซีลินดริโฟลิอา
(Includes the ssp. tuberifera) ให้รวมถึงซับสปีชีส์ ทูเบอริเฟอราด้วย
(ให้รวมถึงชนิดย่อยทูเบอริเฟอราด้วย)
Euphorbia decaryi
ยูโฟบิอา เดคาริอิ
(Includes the vars. ampanihyensis, robinsonii and spirosticha)
ให้รวมถึงวาร์ อัมพานิฮีเอนซิส วาร์ โรบินโซนิอิ และ วาร์ สไปโรสติคคา ด้วย
(ให้รวมถึง พันธุ์อัมพานิฮีเอนซิส พันธุ์โรบินโซนิอิ และ พันธุ์สไปโรสติคคา ด้วย)
Euphorbia francoisii
ยูโฟบิอา ฟรังคอยซิไอ
Euphorbia moratii
ยูโฟบิอา มอแรทิไอ
(Includes the vars. antsingiensis, bemarahensis and multiflora)
ให้รวมถึงวาร์ อันท์ซงิ กิเอนซิส วาร์ บีมาราห์เอนซิส และ วาร์ มุลติฟลอรา ด้วย
(ให้รวมถึง พันธุ์อันท์ซิงกิเอนซิส พันธุ์บีมาราห์เอนซิส และ พันธุ์มุลติฟลอรา ด้วย)
Euphorbia parvicyathophora
ยูโฟบิอา พาร์วิซีอะโธฟอรา
Euphorbia quartziticola
ยูโฟบิอา ควอร์ตซิทิโคลา
Euphorbia tulearensis
ยูโฟบิอา ทูเลอาเรนซิส

๕๒

๕๙

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟาบาซี
อีLEGUMINOSAE
(FABACEAE)
วงศ์ลิลิอาซีอี
LILIACEAE

Fouquieria fasciculata

ฟูคีริอา ฟัสซิคูลาทา

Fouquieria purpusii

ฟูคีริอา เพอร์พูซิอิ

Dalbergia nigra
(Brazilian rosewood)

ดัลเบอร์กิอา นิกรา

Aloe albida

อาโลเอ อัลบิดา

Aloe
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe

อาโลเอ
อาโลเอ
อาโลเอ
อาโลเอ
อาโลเอ
อาโลเอ

albiflora
alfredii
bakeri
bellatula
calcairophila
compressa

อัลบิฟลอรา
อัลเฟรดิอิ
บาเคริ
เบลลาทูลา
คัลไคโรฟิลา
คอมเพรสซา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

ชื่อวงศ์

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

วงศ์เนเพนธาซีอี
NEPENTHACEAE

๘๔

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)

(Includes the vars. paucituberculata, rugosquamosa and
schistophila)
ให้รวมถึงวาร์ เพาซิทูเบอคูลาทา วาร์ รูโกสคูอาโมซา และ วาร์ สคิสโทฟิลา ด้วย
(ให้รวมถึง พันธุ์เพาซิทูเบอคูลาทา พันธุ์รูโกสคูอาโมซา และ พันธุ์สคิสโทฟิลา ด้วย)
Aloe delphinensis
อาโลเอ เดลฟิเนนซิส
Aloe descoingsii
อาโลเอ เดสโคอิงซิอิ
Aloe fragilis
อาโลเอ ฟรากิลิส
Aloe haworthioides
อาโลเอ ฮาโวทิออยเดส
(Includes the var. aurantiaca) ให้รวมถึงวาร์ พันธุ์ออรันทิอาคา ด้วย
(ให้รวมถึง พันธุ์ออรันทิอาคา ด้วย)
Aloe helenae
อาโลเอ เฮเลเน
Aloe laeta
อาโลเอ เลตา
(Includes the var. maniaensis) ให้รวมถึงวาร์ มานิอาเอนซิส ด้วย
(ให้รวมถึง พันธุ์มานิอาเอนซิส ด้วย)
Aloe parallelifolia
อาโลเอ พารัลเลลิโฟลิอา
Aloe parvula
อาโลเอ พาร์วลู า
Aloe pillansii
อาโลเอ พิลลันซิอิ
Aloe polyphylla
อาโลเอ โพลีฟลิ ลา
Aloe rauhii
อาโลเอ เราฮิอิ
Aloe suzannae
อาโลเอ ซูซันเน
Aloe versicolor
อาโลเอ เวอร์ซิคลั เลอ
Aloe vossii
อาโลเอ วอสซิอิ
Nepenthes khasiana
เนเพนเธส คาซิอานา
(Indian pitcher plant)
Nepenthes rajah
(Kinabalu pitcher plant)

วงศ์ออร์คิดาซีอี
ORCHIDACEAE

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เนเพนเธส รายาห์

(ส าหรั บ พืชอนุ รัก ษ์บั ญชี ที่ ๑ ในวงศ์ อ อร์ คิ ดาซีอี ต้ น กล้ าหรือ เนื้ อ เยื่อ ที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่ถือว่าเป็น
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ต่อเมื่อ
เป็นไปตามคานิยามของ การขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัยสามัญประเทศ
ภาคีสมาชิกกาหนดไว้ใน ข้อ ๗ วงเล็บ ๖ ของประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฉบับนี้)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)

๘๕
๘๖

Aerangis ellisii
Dendrobium cruentum

๘๗
๘๘
๘๙

Laelia jongheana
Laelia lobata
Paphiopedilum spp.

๙๐
๙๑

Peristeria elata
Phragmipedium spp.

๙๒

Renanthera imschootiana

เอรังกิส เอลลิซิอิ
เดนโดรบิอุม ครูเอนตุม
(เอื้องปากนกแก้ว)
เลลิอา จองกีอานา
เลลิอา โลบาตา
พาฟิโอเพดิลุม สปีชีส์
(พืชในสกุลพาฟิโอเพดิลมุ ทุกชนิด)
(รองเท้านารี)
เพริสเทริอา เอลาทา
ฟรักมิเพดิอุม สปีชีส์
(พืชในสกุลฟรักมิเพดิอุม ทุกชนิด)
รีนันเทรา อิมโชทิอานา

๙๓

วงศ์ปาล์มมี
หรือวงศ์ อะเรคาซีอี
PALMAE
(ARECACEAE)

Dypsis decipiens

ดิพซิส เดซิพเิ อนส์

๙๔

วงศ์พินาซีอี
PINACEAE
วงศ์โพโดคาร์ปาซีอี
PODOCARPACEAE
วงศ์รูบิอาซีอี
RUBIACEAE
วงศ์ซาร์รักเซนิอาซีอี
SARRACENIACEAE

Abies guatemalensis
(Guatemala fir)
Podocarpus parlatorei
(Parlatore’s podocarp)
Balmea stormiae
(Ayuque)
Sarracenia oreophila
(Green pitcher plant)

อาบิเอส กัวเตมาเลนซิส

๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

๙๙

๑๐๐ วงศ์สทันเกริอาซีอี
STANGERIACEAE

โพโดคาร์ปุส พาร์ลาโทเรอิ
บัลเมอา สตอร์มิอี
ซาร์รักเซนิอา โอเรฟิลา

Sarracenia rubra ssp. alabamensis
(Alabama pitcher plant)
ซาร์รักเซนิอา รูบรา ซับสปีชีส์ อะลาบาเมนซิส
(ซาร์รักเซนิอา รูบรา ชนิดย่อย อะลาบาเมนซิส)
Sarracenia rubra ssp. jonesii
(Red pitcher plant)
ซาร์รักเซนิอา รูบรา ซับสปีชีส์ โยเนซิอิ
(ซาร์รักเซนิอา รูบรา ชนิดย่อย โยเนซิอิ)
Stangeria eriopus
สทันเกริอา เอริโอปุส
(Hottentot’s bread, Natal grass cycad)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
(ชื่อสามัญ)

๑๐๑ วงศ์ซามิอาซีอี
ZAMIACEAE
๑๐๒

Ceratozamia spp.

๑๐๓
๑๐๔

Microcycas calocoma
Zamia restrepoi

เซราโทซามิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลเซราโทซามิอา ทุกชนิด)
เอนเซฟาลาร์โทส สปีชีส์
(พืชในสกุลเอนเซฟาลาร์โทส ทุกชนิด)
มิโครซีคัส คาโลโคมา
ซามิอา เรสเทรพโพอิ

Encephalartos spp.

ข้อ ๕ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
ลาดับ
ที่
๑

ชื่อวงศ์

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)

วงศ์อะกาวาซีอี
AGAVACEAE

Agave victoriae – reginae # ๔ อะกาเว วิกโทริอี เรกิเน
(Queen victoria agave)
Nolina interrata
โนลินา อินเทอร์ราทา
(San diago nolina)
Yucca queretaroensis
ยุคคา คิวเรทาโรเอนซิส

วงศ์อะมาริลลิดาซีอี
AMARYLLIDACEAE

Galanthus spp. # ๔
(Snowdrops)
Sternbergia spp. # ๔
(Sternbergias)
Operculicarya decaryi

กาลันทุส สปีชีส์
(พืชในสกุลกาลันทุส ทุกชนิด)
สเทิร์นเบอร์กิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลสเทิร์นเบอร์กิอา ทุกชนิด)
โอเพอร์คูลิคารีอา เดคาริอิ

๗

Operculicarya hyphaenoides

โอเพอร์คูลิคารีอา ฮีแฟนนอยเดส

๘
๙

Operculicarya pachypus
โอเพอร์คูลิคารีอา พาคีพุส
Hoodia spp. # ๙
โฮดิอา สปีชีส์
(Hoodias)
(พืชในสกุลโฮดิอา ทุกชนิด)
Pachypodium spp. # ๔
พาคีโพดิอุม สปีชีส์
(Elephant Trunks)
(พืชในสกุลพาคีโพดิอุม ทุกชนิด)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
Rauvolfia serpentina # ๒
เราโวลฟิอา เซอร์เพนทินา
(Serpentine)
(ระย่อม)

๒
๓
๔
๕
๖

๑๐
๑๑

วงศ์อะนาคาดิอาซีอี
ANACARDIACEAE

วงศ์อะโพซีนาซีอี
APOCYNACEAE

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๑๒

ชื่อวงศ์
วงศ์อะราลิอาซีอี
ARALIACEAE

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

วงศ์อัสพารากาซีอี
ASPARAGACEAE
วงศ์เบอร์เบริดาซีอี
BERBERIDACEAE
วงศ์บรอมเมลิอาซีอี
BROMELIACEAE

๑๗
๑๘
๑๙

วงศ์คัคตาซีอี
CACTACEAE

๒๐

วงศ์คารีโอคาราซีอี
CARYOCARACEAE

๒๑

วงศ์คูเคอร์บิทาซีอี
CUCURBITACEAE

๒๒

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)
Panax ginseng # ๓
พานักซ์ กินเซง
(Korean ginseng)
(โสมเกาหลี)
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้น)
Panax quinquefolius # ๓
พานักซ์ ควินคูโฟลิอุส
(American ginseng)
(โสมอเมริกัน)
Beaucarnea spp.
เบเอาคาร์เนอา สปีชีส์
Podophyllum hexandrum # ๒ โพโดฟิลลุม เฮกซันดรุม
(May-apple, American mandrake)
Tillandsia harrisii # ๔

ทิลลันด์ซิอา ฮาร์ริซิอิ

Tillandsia kammii # ๔
Tillandsia xerographica # ๔

ทิลลันด์ซิอา คัมมิอิ
ทิลลันด์ซิอา เซโรกราฟิคา

CACTACEAE spp. ๙ # ๔

คัคตาซีอี สปีชีส์
(พืชในวงศ์คัคตาซีอี ทุกชนิด)
ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และชนิดพืชในสกุลต่อไปนี้
- Pereskia spp.
เพเรสคิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลเพเรสคิอา ทุกชนิด)
- Pereskiopsis spp.
เพเรสคิออปซิส สปีชีส์
(พืชในสกุลเพเรสคิออปซิส ทุกชนิด)
และ
- Quiabentia spp.
ควิอาเบนทิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลควิอาเบนทิอา ทุกชนิด)
Caryocar costaricense # ๔
คารีโอคาร์ คอสทาริเซนเซ
(Ajo)
Zygosicyos pubescens

ซีโกสิซโี อส พูเบสเซนส์

Zygosicyos tripartitus

ซีโกสิซโี อส ทริพาร์ทิทุส
ซีอาเธอา สปีชีส์
(พืชในสกุลซีอาเธอา ทุกชนิด)

๒๓

วงศ์ซีอาเธอาซีอี
CYATHEACEAE

Cyathea spp. # ๔

๒๔

วงศ์ซีคาดาซีอี
CYCADACEAE

CYCADACEAE spp. # ๔

ซีคาดาซีอี สปีชีส์
(พืชในวงศ์ซีคาดาซีอี ทุกชนิด)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๒๕

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)

วงศ์ดิกโซนิอาซีอี
DICKSONIACEAE

Cibotium barometz # ๔

๒๗

วงศ์ดิดิเอเรอาซีอี
DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. # ๔

ดิดิเอเรอาซีอี สปีชีส์
(พืชในวงศ์ดิดิเอเรอาซีอี ทุกชนิด)

๒๘

วงศ์ดิโอสโคเรอาซีอี
DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea # ๔
(Githa, Kniss)

ดิโอสโคเรอา เดลทอยเดอา

๒๙

วงศ์โดรเซราซีอี
DROSERACEAE

Dionaea muscipula # ๔
(Venus’ flytrap)

ดิโอเนอา มุสซิพูลา
(กาบหอยแครง)

๓๐

วงศ์เอเบนาซีอี
EBENACEAE

Diospyros spp. # ๕

๓๑

วงศ์ยูโฟบิอาซีอี
EUPHORBIACEAE

๓๒

วงศ์ฟูคีริอาซีอี
FOUQUIERIACEAE

ดิโอสพีโรส สปีชีส์
(พืชในสกุลดิโอสพีโรส ทุกชนิด)
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เท่านั้น)
Euphorbia spp. # ๔
ยูโฟบิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลยูโฟบิอา ทุกชนิด)
(เฉพาะชนิดที่มีลักษณะอวบน้าเท่านั้น) ยกเว้น
- ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑
- Euphorbia misera (ยูโฟบิอา มิเซอรา)
- ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด Euphorbia
trigona (ยูโฟบิอา ทริโกนา หรือ สลัดไดบ้าน)
- ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด Euphorbia
lactea (ยูโฟบิอา ลัคเทอา หรือ หยก) ที่มีลักษณะหยักเป็นคลื่น
หรือรูปพัด หรือ มีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ และต่อ
อยู่บนกิ่งพันธุ์ ของ Euphorbia neriifolia (ยูโฟบิอา เนริอิโฟลิอา
หรือ ส้มเช้า) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
Fouquieria columnaris # ๔
ฟูคีริอา โคลุมนาริส
(Boojum Tree)

๓๓

วงศ์จุกลันดาซีอี
JUGLANDACEAE

Oreomunnea pterocarpa # ๔
(Gavilan blanco)

โอเรโอมุนเนอา พเทโรคาร์พา

๓๔

วงศ์เลาราซีอี
LAURACEAE

Aniba rosaeodora # ๑๒

อานิบา โรเซโอโดรา

๒๖

ซิโบทิอุม บาโรเมทซ์
(ละอองไฟฟ้า, ว่านไก่น้อย)
Dicksonia spp. # ๔
ดิกโซนิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลดิกโซนิอา ทุกชนิด)
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเท่านั้น)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๓๕
๓๖

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)

วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟาบาซีอี
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Caesalpinia echinata # ๑๐
(Brazil wood)
Dalbergia spp. # ๑๕

เซซัลพินิอา เอคินาทา

วงศ์ลิลิอาซีอี
LILIACEAE

Aloe spp. # ๔

อาโลเอ สปีชีส์
(พืชในสกุลอาโลเอ ทุกชนิด)

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดัลเบอร์กิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลดัลเบอร์กิอา ทุกชนิด)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑)
Guibourtia demeusei # ๑๕
กูอิบูทิอา เดมอยเซอิ
Guibourtia pellegriniana # ๑๕ กูอิบูทิอา เพลเลกรินิอานา
Guibourtia tessmannii # ๑๕
กูอิบูทิอา เทสมันนิอิ
Pericopsis elata # ๕
เพริโคพซิส เอลาทา
(Afrormosia)
Platymiscium pleiostachyum # ๔ พลาทีมิสซิอมุ ไพลโอสทาคิอุม
(Cristobal, Quira macawood)
Pterocarpus erinaceus
พเทโรคาร์พสุ เอรินาเซอุส
Pterocarpus santalinus # ๗
พเทโรคาร์พสุ ซันทาลินสุ
(Red sandalwood)
Senna meridionalis
เซนนา เมริดิโอนาลิส

ยกเว้น
- ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บญ
ั ชีที่ ๑
- ว่านหางจระเข้ (Aloe vera หรือ Aloe barbadensis)
(อาโลเอ เวรา หรือ อาโลเอ บาร์บาเดนซิส)
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

วงศ์มัลวาซีอี
MALVACEAE
วงศ์เมลิอาซีอี
MELIACEAE

Adansonia grandidieri # ๑๖

อาดันโซนิอา กรันดิดิเอริ

Swietenia humilis # ๔

สวีเทนิอา ฮูมลิ ิส

(Pacific coast mahogany)

(มะฮอกกานีเม็กซิกัน)

Swietenia macrophylla # ๖
สวีเทนิอา มาโครฟิลลา
(Honduras mahogany)
(มะฮอกกานีใบใหญ่)
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศแถบ Neotropics เท่านัน้ )
Swietenia mahagoni # ๕
สวีเทนิอา มาฮาโกนิ
(West Indian mahogany)
(มะฮอกกานีใบเล็ก)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)

๕๐

วงศ์เนเพนธาซีอี
NEPENTHACEAE

Nepenthes spp. # ๔

๕๑

วงศ์ออร์คิดาซีอี
ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE spp.๑๐ # ๔

๕๒

วงศ์โอโรบันคาซีอี
OROBANCHACEAE

๕๓

วงศ์ปาล์มมี
หรือวงศ์อะเรคาซีอี
PALMAE
(ARECACEAE)

Beccariophoenix madagascariensis # ๔
เบคคาริโอโฟนิกซ์ มาดากัสคาริเอนซิส
Dypsis decaryi # ๔
ดิพซิส เดคาริอิ
Lemurophoenix halleuxii
เลมูโรโฟนิกซ์ ฮัลลอยซิอิ
Marojejya darianii
มาร์โรเยยีอา ดาริอันนิอิ
Ravenea louvelii
ราเวเนอา ลูเวลลิอิ
Ravenea rivularis
ราเวเนอา ริวลู าริส
Satranala decussilvae
ซาทรานาลา เดคุสซิลเว
Voanioala gerardii
โวอานิโออาลา เกราร์ดิอิ

วงศ์พัสสิฟลอราซีอี
PASSIFLORACEAE

Adenia firingalavensis

อะเดนิอา ฟิริงอาลาเวนซิส

Adenia olaboensis
Adenia subsessilifolia
Uncarina grandidieri

อะเดนิอา โอลาโบเอนซิส
อะเดนิอา ซับเซสซิลิโฟลิอา
อุนคารินา กรันดิดเิ อริ

Uncarina stellulifera

อุนคารินา สเตลลูลิเฟรา

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

วงศ์เพดาลิอาซีอี
PEDALIACEAE

๖๕
๖๖

วงศ์พอร์ทูลาคาซีอี
PORTULACACEAE

๖๗
๖๘
๖๙

วงศ์พริมูลาซีอี
PRIMULACEAE

เนเพนเธส สปีชสี ์
(พืชในสกุลเนเพนเธส ทุกชนิด)
(หม้อข้าวหม้อแกงลิง)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
ออร์คิดาซีอี สปีชีส์
(พืชในวงศ์ออร์คิดาซีอี ทุกชนิด)
(กล้วยไม้)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
Cistanche deserticola # ๔
ซิสทันเค เดเซอทิโคลา
(Broomrape)

Anacampseros spp. # ๔
(Purslanes)
Avonia spp. # ๔
Lewisia serrata # ๔
(Saw-toothed lewisia)
Cyclamen spp. ๑๑ # ๔

อานาคัมเซโรส สปีชีส์
(พืชในสกุลอานาคัมเซโรส ทุกชนิด)
อาโวนิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลอาโวนิอา ทุกชนิด)
เลวิซิอา เซอรราทา
ซีคลาเมน สปีชีส์
(พืชในสกุลซีคลาเมน ทุกชนิด)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๗๐

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์
วงศ์รานุนคูลาซีอี
RANUNCULACEAE

๗๑

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)
Adonis vernalis # ๒
อาโดนิส เฟอร์นาลิส
(Yellow adonis)
Hydrastis canadensis # ๘
ฮีดรัสทิส คานาเดนซิส
(Golden seal, Yellow root)
Prunus africana # ๔
พรูนุส อาฟริคานา
(African cherry, Red stinkwood)

๗๒

วงศ์โรซาซีอี
ROSACEAE

๗๓

วงศ์ซันทาลาซีอี
SANTALACEAE

Osyris lanceolata # ๒
โอซีริส ลันเซโอลาทา
(East African Sandalwood)
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในสาธารณรัฐบุรุนดี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เอธิโอเปีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐยูกันดา
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย)

๗๔

วงศ์ซาร์รักเซนิอาซีอี
SARRACENIACEAE

Sarracenia spp. # ๔

๗๕

วงศ์สครอบฟูลาริอาซีอี
SCROPHULARIACEAE

Picrorhiza kurrooa # ๒
พิโครริซา เคอร์โรอา
(ยกเว้น ชนิด Picrorhiza scrophulariiflora พิโครริซา สครอบฟูลาริอิฟลอรา)

๗๖

วงศ์สตังเกริอาซีอี
STANGERIACEAE

Bowenia spp. # ๔

วงศ์ทักซาซีอี
TAXACEAE

Taxus chinensis # ๒
ทักซุส
(Chinese yew)
(รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
Taxus cuspidata ๑๒ # ๒
ทักซุส
(Japanese yew)
(รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
Taxus fuana # ๒
ทักซุส
(Chinese yew)
(รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
Taxus sumatrana # ๒
ทักซุส
(Chinese yew)
(รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
Taxus wallichiana # ๒
ทักซุส
(Himalayan yew)

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

ซาร์รักเซนิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลซาร์รักเซนิอา ทุกชนิด)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)

โบเวนิอา สปีชีส์
(พืชในสกุลโบเวนิอา ทุกชนิด)
คิเนนซิส
คุสพิดาทา
ฟูอานา
สุมาทรานา
วอลลิชิอานา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่
๘๒

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวงศ์
วงศ์ทีเมเลอาซีอี
หรือวงศ์อาควิลาริอาซีอี
THYMELAEACEAE
(AQUILARIACEAE)

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒
(ชื่อสามัญ)
Aquilaria spp. # ๑๔
(Agarwood)

อาควิลาริอา สปีชสี ์
(พืชในสกุลอาควิลาริอา ทุกชนิด)
(กฤษณา)

๘๓

Gonystylus spp. # ๔
(Ramin)

๘๔

Gyrinops spp. # ๑๔

โกนิสทิลสุ สปีชีส์
พืชในสกุลโกนิสทิลุส ทุกชนิด
(รามิน)
กีริโนพส์ สปีชสี ์
(พืชในสกุลกีริโนพส์ ทุกชนิด)
(กฤษณาน้อย)

๘๕

วงศ์วาเลอริอานาซีอี
VALERIANACEAE

Nardostachys grandiflora # ๒
(Himalayan spikenard)

นาร์โดสทาคิส กรันดิฟลอรา

๘๖

วงศ์วิทาซีอี
VITACEAE

Cyphostemma elephantopus

ซีโฟสเตมมา เอเลฟันโทพุส

Cyphostemma laza
Cyphostemma montagnacii

ซีโฟสเตมมา ลาซา
ซีโฟสเตมมา มอนทักนาซิอิ

๘๗
๘๘
๘๙

วงศ์เวลวิตชิอาซีอี
WELWITSCHIACEAE

Welwitschia mirabilis # ๔

๙๐

วงศ์ซามิอาซีอี
ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. # ๔

๙๑

วงศ์ซิงจิเบอราซีอี
ZINGIBERACEAE

Hedychium philippinense # ๔
(Ginger lily)

๙๒

๙๓
๙๔

เวลวิตชิอา มิราบิลสิ

ซามิอาซีอี สปีชีส์
(พืชในวงศ์ซามิอาซีอี ทุกชนิด)
(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
เฮดิคิอมุ ฟิลิปปินเอนเซ

Siphonochilus aethiopicus
ซิโฟโนคิลสุ เอทิโอปิคสุ
(เฉพาะในประชากรที่มีถิ่นกาเนิดในสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สาธารณรัฐซิมบับเว)
วงศ์ซีโกฟิลลาซีอี
ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia sarmientoi # ๑๑

บุลเนซิอา ซาร์มิเอนโทอิ

Guaiacum spp. # ๒
(Lignum-vitae)

ไกวอาคุม สปีชีส์
(พืชในสกุลไกวอาคุม ทุกชนิด)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓
ลาดับ
ที่

ชื่อวงศ์

ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓
(ชื่อสามัญ)

แหล่งกาเนิด

๑

วงศ์ฟากาซีอี
FAGACEAE

Quercus mongolica # ๕
คอร์คุส มอนโกลิคา

สหพันธรัฐรัสเซีย

๒

วงศ์เนทาซีอี
GNETACEAE
วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟาบาซีอี
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)
วงศ์มักโนลิอาซีอี
MAGNOLIACEAE

Gnetum montanum # ๑ เนตุม โมนทานุม
(เมื่อย)
Dipteryx panamensis
ดิพเทริกซ์ พานาเมนซิส

ราชอาณาจักรเนปาล

Magnolia liliifera var. obovata # ๑
มักโนลิอา ลิลิอิเฟอร์รา
วาไรตี ออบโอวาตา
(มักโนลิอา ลิลิอิเฟอร์รา
พันธุ์ ออบโอวาตา)
(มณฑาเนปาล)

ราชอาณาจักรเนปาล

วงศ์เมลิอาซีอี
MELIACEAE

Cedrela fissilis # ๕

เซเดรลา ฟิสสิลสิ

๖

Cedrela lilloi # ๕

เซเดรลา ลิลโลอิ

๗

Cedrela odorata # ๕ เซเดรลา โอโดราทา

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล
รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สาธารณรัฐกัวเตมาลา
สาธารณรัฐโคลัมเบีย
รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
และสาธารณรัฐเปรู

๓

๔

๕

สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐนิคารากัว

๘

วงศ์โอเลอาซีอี
OLEACEAE

Fraxinus mandshurica # ๕
ฟรักซินุส มันชูริคา

สหพันธรัฐรัสเซีย

๙

วงศ์ปาล์มมี
หรือวงศ์อะเรคาซีอี
PALMAE
(ARECACEAE)

Lodoicea maldivica # ๑๓
โลโดอิเซอา มัลดิวิคา

สาธารณรัฐเซเชลส์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
ลาดับ
ที่

ชื่อวงศ์

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓
(ชื่อสามัญ)

๓ เมษายน ๒๕๖๒
แหล่งกาเนิด

๑๐

วงศ์พาพาเวอราซีอี
PAPAVERACEAE

Meconopsis regia # ๑ เมโคโนพซิส เรกิอา
(Himalayan poppy)

ราชอาณาจักรเนปาล

๑๑

วงศ์พินาซีอี
PINACEAE

Pinus koraiensis # ๕

สหพันธรัฐรัสเซีย

๑๒

วงศ์โพโดคาร์ปาซีอี
PODOCARPACEAE

๑๓

วงศ์โตรโคเดนดราซีอี
หรือวงศ์เตตราเซนตราซีอี
TROCHODENDRACEAE
(TETRACENTRACEAE)

Podocarpus neriifolius # ๑
โพโดคาร์พุส เนริอโิ ฟลิอุส
(Mountain teak, Oleander podocarp,
Yellow wood)
Tetracentron sinense # ๑
(Tetracentron)
เตตราเซนโทรน ซิเนนเซ

พินุส โคไรเอนซิส

ราชอาณาจักรเนปาล

ราชอาณาจักรเนปาล

ข้อ ๗ ในประกาศนี้
(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ์ มีความหมายดังต่อไปนี้
ก. ชนิดของพืชอนุรักษ์จะกาหนดไว้โดยชื่อ หรือ
ข. ให้รวมหมายถึงทุกหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon) ที่สูงกว่าหรือชิ้นส่วนของพืชอนุรักษ์
ที่สามารถระบุเป็นพืชอนุรักษ์ได้
(๒) คาย่อ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ระบุ เช่น สกุลหรือวงศ์
(๓) การอ้างอิงอื่น ๆ ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด (species) มีวัตถุประสงค์
ไว้เพื่อเป็นข้อมูล หรือเพื่อเป็นการจาแนกประเภทของพืชเท่านั้น ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษ
ที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ใน
พืชวงศ์ไหนของบัญชี พืชอนุรักษ์ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดในวงศ์นั้น ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์
(๔) ค าย่ อ ต่ อ ไปนี้ ใช้ เ พื่ อ แสดงการจ าแนกประเภทพื ช ของพื ช อนุ รั ก ษ์ ที่ จั ด อยู่ ใ นหน่ ว ย
อนุกรมวิธานที่ต่ากว่าระดับชนิด (species)
ก. “ssp.” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธานระดับชนิดย่อย
ข. “var (s).” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธาน ระดับพันธุ์หรือวาไรตี (variety)
ค. forma หมายถึง แบบ ซึ่งเป็นหน่วยอนุกรมวิธาน ที่ต่ากว่าระดับพันธุ์
(๕) สาหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แท้ (species) หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า
ชนิดของพืชอนุรักษ์ซึ่ งระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ภายใต้คาอธิบายเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้
พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ จานวนหนึ่งชนิด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

หรือมากกว่า หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ และเมล็ด
เรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ไม้ตัด ดอก ต้น กล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็น
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) ส าหรั บ พื ช อนุ รักษ์ บั ญชีที่ ๑ ในวงศ์ ORCHIDACEAE (ออร์ คิ ด าซีอี) ต้ น กล้าหรือ
เนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะ
ปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามคานิยามของคาว่า การขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัย
สามัญประเทศภาคีสมาชิกกาหนดไว้ ดังนี้
(๖.๑) ในกรณีที่ชนิดพืชอนุรักษ์ที่เจริญเติ บโตมาจากเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู)
ที่เก็บมาจากป่า จะถือว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมก็ต่อเมื่อ พืชอนุรักษ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโต
ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม และเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ต้องได้มาจากชนิดพันธุ์
ที่มีแหล่งแพร่กระจายพันธุ์หรือมีถิ่นกาเนิดในประเทศ
(๖.๒) เมล็ด หรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) นั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าว
(๗) รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกาเนิด กากับท้ ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์
ในพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่มีแหล่งกาเนิดชนิดพืชอนุรักษ์และเสนอให้มีการควบคุม
การค้าพืชเหล่านี้
(๘) เครื่องหมาย # ตามด้วยตัวเลขที่กากับอยู่ท้ายชื่อชนิด หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า
ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ หมายถึง ส่วนของชนิดหรือที่แยกออกมาจากชนิดดังกล่าว
มีข้อยกเว้นพิเศษซึ่งไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
# ๑ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น
ก) เมล็ด สปอร์ และเรณู (รวมถึงกลุม่ เรณู)
ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
ค) ไม้ตดั ดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุเ์ ทียม และ
ง) ฝัก ส่ว นของฝัก และสิ่งที่แยกมาจากฝักกล้วยไม้ในสกุล Vanilla (วานิลลา)
จากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
# ๒ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น
ก) เมล็ด และเรณู และ
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ข) ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป บรรจุหีบห่อที่พร้อมจาหน่ายแบบปลีก
# ๓ หมายถึง ราก รากที่ฝานเป็นชิ้น และส่วนของราก ไม่รวม ส่วนของพืช หรือสิ่งที่
แยกมาจากพืชดังกล่าวที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผง เม็ดยา สารสกัด ยาบารุง ชา และขนมหวาน
# ๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น
ก) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศ์ออร์คิดาซีอี (กล้วยไม้)) สปอร์ และเรณู (รวมถึง
กลุ่มเรณู) ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง เมล็ดพันธุ์พืชวงศ์คัคตาซีอี (กระบองเพชร) ที่ส่งออกจากสหรัฐเม็กซิโก
และเมล็ด ของ Beccariophoenix madagascariensis (เบคคาริโอโฟนิกซ์ มาดากัส คาริเอนซิส)
และ Dypsis decaryi (ดิพซิส เดคาริอิ) ที่ส่งออกจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่แยกมาจากผล ของพืชสกุล Vanilla (วานิลลา) วงศ์
ORCHIDACEAE (ออร์ คิ ด าซี อี ) และพื ช วงศ์ CACTACEAE (คั ค ตาซี อี ) ทั้ ง จากต้ น ที่ เ กิ ด จากการ
ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติหรือมาจากการขยายพันธุ์เทียม
จ) ลาต้น ดอก ส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากส่วนของพืชนั้น ของพืชในสกุล
Opuntia (โอปุนทิอา) สกุลย่อย Opuntia (โอปุนทิอา) และพืชสกุล Selenicereus (เซเลนิเซเรอุส)
วงศ์ CACTACEAE (คั ค ตาซี อี ) ทั้ ง จากต้ น ที่ เ กิ ด จากการขยายพั น ธุ์ โ ดยธรรมชาติ หรื อ มาจาก
การขยายพันธุ์เทียม
ฉ) ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปของ Euphorbia antisyphilitica (ยูโฟบิอา อันทิซีฟิลิทิคา)
บรรจุหีบห่อ ที่พร้อมจาหน่ายแบบปลีก
# ๕ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป และแผ่นไม้บาง
# ๖ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง และไม้อัด
# ๗ หมายถึง ไม้ซุง ชิ้นไม้ ผง และ สารสกัด
# ๘ หมายถึง ทุกส่วน บางส่วน และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก, เหง้า)
# ๙ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น ที่มีฉลากข้อความ
ดังต่อไปนี้ “วัตถุดิบได้มาจาก Hoodia spp. (โฮดิอา สปีชีส์) ที่ผ่านการควบคุมตลอดกระบวนการ
เก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใต้ข้อตกลงของฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศดังต่อไปนี้ [ข้อตกลงสาธารณรัฐบอตสวานา
ที่ BW/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐนามิเบีย ที่ NA/xxxxxx] [ข้ อตกลงสาธารณรัฐอาฟริกาใต้
ที่ ZA/xxxxxx]”
# ๑๐ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แ ปรรูป แผ่นไม้บาง รวมถึง ชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่ อ ใช้
ในการทาคันชักสาหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
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# ๑๑ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด ผง และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว
# ๑๒ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว
# ๑๓ หมายถึ ง เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น เนื้ อ ในเมล็ ด (kernel) ประกอบด้ ว ย เอ็ น โดสเปิ ร์ ม
(endosperm) เนื้อของผลสด (pulp) หรือเนื้อผลแห้ง (copra) และสิ่งที่แยกมาจากส่วนดังกล่าว
# ๑๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งทีแ่ ยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น
ก) เมล็ด และเรณู
ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
ค) ผล
ง) ใบ
จ) ผงไม้ ก ฤษณาที่ ก ลั่ น แล้ ว รวมถึ ง ผงไม้ กฤษณาที่ก ลั่ น แล้ วและน าไปขึ้ นรู ปเป็น
รูปทรงต่าง ๆ และ
ฉ) ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปบรรจุหีบห่อที่พร้อมจาหน่ายแบบปลีก ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง
ชิ้นไม้ ลูกปัด ลูกประคา และสิ่งแกะสลัก
# ๑๕ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และรวมถึงสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น
ก) ใบ ดอก เรณู ผล และเมล็ด
ข) การส่งออกที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า น้าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ต่อการส่ง
๑ ครั้ง
ค) ส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าวของ Dalbergia cochinchinensis
ใช้คาอธิบายแนบท้าย # ๔
ง) ส่ ว นของพื ช และสิ่ ง ที่ แ ยกมาจากพื ช ดั ง กล่ า วของพื ช สกุ ล Dalbergia ที่ มี
ถิ่นกาเนิดและส่งออกจากสหรัฐเม็กซิโก ใช้คาอธิบายแนบท้าย # ๖
# ๑๖ หมายถึง เมล็ด ผล น้ามัน และต้นที่มีชีวิต
(๙) ตัวเลขที่ยกลอยขึ้นที่กากับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือลาดับอนุกรมวิธานที่สูงกว่า มีความหมาย
ดังต่อไปนี้
(๙.๑) CACTACEAE spp.๙ หมายถึง พืชลูกผสม (hybrids) และ/หรือ พันธุ์ปลูก
(cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ก) Hatiora x graeseri (ฮาทิโอรา ครอส กราอีเซรี)
ข) Schlumbergera x buckleyi (ชลัมเบอร์เจรา ครอส บุคเลย์อิ)
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ค) Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
(ชลัมเบอร์เจรา รัสเซลลิอานา ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
ง) Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
(ชลัมเบอร์เจรา ออร์สซิชิอานา ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
จ) Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
(ชลัมเบอร์เจรา โอปุนทิโออิเดส ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
ฉ) ชนิ ด Schlumbergera truncata (ชลั ม เบอร์เ จรา ทรั ณ คาตา) ที่ เป็น
พันธุ์ปลูก
ช) พืชในวงศ์คัคตาซีอี (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายพันธุ์มีลักษณะปราศจาก
คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) หรือมีคลอโรฟิลล์น้อยมาก และได้ทาการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ
ต้ น ตอ Harrisia ‘Jusbertii’ (ฮาร์ ริ ซิ อ า จั ส เบอร์ ทิ อิ ) หรื อ ต้ น ตอ Hylocereus trigonus
(ไฮโลเซเรอุส ไทรโกนุส) หรือต้นตอ Hylocereus undatus (ไฮโลเซเรอุส อุนดาทุส)
ซ) ชนิด Opuntia microdasys (โอปุนทิอา ไมโครดาซิส) ที่เป็นพันธุ์ปลูก
(๙.๒) Cyclamen spp.๑๑ หมายถึง Cyclamen persicum พันธุ์ปลูก (cultivar)
ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้
ไม่รวมถึง พืชดังกล่าวซึ่งทาการค้าในรูปของหัวที่อยู่ในระยะพักตัว (dormant tuber)
(๙.๓) Taxus cuspidata๑๒ หมายถึง Taxus cuspidata ลูกผสม (hybrid) และ
พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกขนาดเล็ก
โดยการค้าแต่ละครั้งให้มีฉลากหรือเอกสารที่แสดงชื่อของหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon or taxa) และ
ข้อความที่ระบุว่า ‘มาจากการขยายพันธุ์เทียม’ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรัก ษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

