
พืชสมุนไพรในบัญชีไซเตส
Medicinal Plants in CITES Appendices

ผู้ประสงค์จะย่ืนค ำขอรับหนังสืออนุญำตไซเตส (CITES Permit) 
ส ำหรับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนพืช ส่วนของพืช 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกพืชที่อยู่ในกำรควบคุมของอนุสัญญำไซเตส
ให้ยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ที่

1. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. 0 2940 5687
2. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7632 7288
3. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7427 1287
4. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5327 7182
5. ด่านตรวจพืชท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5365 0259

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่
กลุ่มวิจัยอนุสัญญำไซเตสด้ำนพืช ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสำร 0 2940 5687, email: citesflora@gmail.com

Website: http://www.doa.go.th/pvp/ 

แผนที่ กลุ่มวิจัยอนุสัญญำไซเตสด้ำนพืช ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร

ขั้นตอน และวิธีกำร
ยื่นค ำขอ แสกนที่นี่

CITES PERMIT

mailto:citesflora@gmail.com


ไซเตส คืออะไร
“ไซเตส” หรืออนุสัญญาไซเตส มาจากค าอ่านชื่อย่อภาษาอังกฤษของ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: CITES

อนุสัญญำไซเตสกับประเทศไทย

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาไซเตส เมื่อปี พ.ศ. 2527 และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมไซเตสโลก ครั้งที่ 13 
และ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ 2556 ตามล าดับ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานทางด้านพืช และมอบหมายให้ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ท าหน้าที่ก ากับดูแลการค้าพืชและผลิตภัณฑ์
จากพืชในบัญชีไซเตส โดยก าหนดให้พืชในบัญชีไซเตส เป็น “พืชอนุรักษ์” ไว้ใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และก าหนดรายชื่อพืชอนุรักษ์และส่วนที่ต้องการควบคุม ไว้ในประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์   

อนุสัญญาไซเตส เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ มีหลักการด าเนินงาน ดังนี้
 อาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า

ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกอันเนื่องมาจากการค้า
 ก าหนดรายชื่อชนิดพืชและสัตว์ที่ต้องการควบคุมการค้าในบัญชีแนบ

ท้ายอนุสัญญาไซเตส
(https://cites.org/eng/app/appendices.php)

 การค้าระหว่างประเทศ การน าพืชหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีไซเตสติดตัว
เข้า-ออก ระหว่างประเทศต้องขอหนังสืออนุญาต 

พืชสมุนไพรในบัญชีไซเตส

พืชที่อยู่ในบัญชีไซเตสมีประมาณ 30,000 ชนิด ประมาณ 365 ชนิด 39 วงศ์ ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร 
อาหารเสริม และเครื่องส าอาง เช่น กฤษณา ระย่อม โกฐกระดูก กล้วยไม้ กระบองเพชร และโสม เป็นต้น     

กฤษณำ (agarwood) มี 2 ชนิด ที่ใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ 
Aquilaria crassna และ A. malaccensis ใช้ประโยชน์สารกฤษณาจาก
เนื้อไม้ โดยจุดดม หรือกลั่นเป็นน้ ามันกฤษณา สรรพคุณ บ ารุงโลหิตและ
หัวใจ ใช้ผสมยาหอม แก้ลมวิงเวียนศีรษะ บ ารุงก าลัง บ ารุงธาตุ

กล้วยไม้ (Orchid) ประมาณ 42 ชนิด 25 สกุล มีการใช้
ประโยชน์เป็นสมุนไพร เช่น สกุลหวาย (Dendrobium
spp.) เอ้ืองไหมนา (Anoectochilus roxburghii) ว่าน
เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum) บางชนิด
ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
เช่น ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea) และสกุล Orchis spp. 
เป็นต้น

โสม (ginseng) ราก มสีรรคุณบ ารุงร่างกาย
มี 2 ชนิด ที่อยู่ในการควบคุมของไซเตส ได้แก่ โสมเกาหลี 
(Panax ginseng) เฉพาะที่ส่งออกจากรัสเซีย และโสม
อเมริกา (Panax quinquefolius) ไซเตสควบคุมเฉพาะ 
ต้น ราก  ชิ้นส่วนของราก  และรากที่ฝานเป็นชิ้น

โกฐกระดูก (saussurea costus) ราก มีกลิ่นหอม นิยมใช้เป็นส่วนผสม
ในยาหอม มีสรรพคุณ แกล้มวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ขับลมในล าไส้ และ
แก้โรคโลหิตจาง

สัญลักษณ์ของอนุสัญญำไซเตส
(CITES Logo)

กรมวิชำกำรเกษตรก ำกบัดแูลกำรค้ำพืชในบัญชีไซเตส หรือพืชอนุรักษ์

 ผู้ที่เพาะขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์ เพื่อกำรค้ำ ต้อง
ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับ
กรมวิชาการเกษตร (ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้น
ทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตาม
พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518) 

ตรวจสอบชนิดพืชในบัญชีไซเตส หรือพืชอนุรักษ์

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์
 เวบไซต์

 http://checklist.cites.org/#/en
 https://www.speciesplus.net/

สืบค้นด้วย         
ชื่อวิทยำศำสตร์ 

ระวัง อย่ำพิมพ์ผิด

กระบองเพชรแอฟริกำ (Hoodia spp.)
สารสกัดจากล าต้น ที่เรียกว่า P57 มีสรรพคุณ
ลดการอยากอาหาร จึงนิยมใช้เป็นส่วนผสม   
ในอาหารเสริมลดน้ าหนัก

ระย่อม (Rauvolfia serpentina) 
สารสกัดจากรากมีสรรพคุณลดความดัน

Dendrobium stricklandianum Rchb. f. 

http://knowledge.teenee.com/32

 ผู้ที่ประสงค์จะท าการค้าพืชอนุรักษ์ ซากพืชอนุรักษ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพืชอนุรักษ์เป็นส่วนผสม ระหว่ำง
ประเทศ ต้องขอรับหนังสืออนุญาตไซเตส (CITES 
permit) กับกรมวิชาการเกษตร (ประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตาม
พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518) 

https://www.pennherb.com

https://www.instantknockout.com

ว่ำนหำงจระเข้แอฟริกำใต้ (Aloe ferox) 
สารสกั ดจ ากวุ้ น ใน ใบ เป็ นส่ วนผสมใน
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว น้ ายาง ใช้
ท ายาด า มีสรรพคุณเป็นยาระบาย


