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มกษ. 9045-2559 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการจัดกลุ่มพืช ที่เป็นสินค้าเกษตรซึ่งใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์  

เพื่อใช้ประกอบกับการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารพิษตกค้าง พร้อมทั้งก าหนดแนวทางใน 

การน าไปใช้ร่วมกับ มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อน

จากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และดังต่อไปนี้ 

2.1 พืชหลัก (major crop) หมายถึง สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีการบริโภคเป็นปริมาณมากตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในภาคผนวก ก หรือมีการผลิตเป็นการค้ามาก  

2.2 พืชรอง (minor crop) หมายถึง สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีการบริโภคเป็นปริมาณน้อยตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในภาคผนวก ก หรือมีการผลิตเป็นการค้าน้อย  

2.3 สินค้าตัวแทน (representative commodity) หมายถึง สินค้าเกษตรด้านพืชที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในภาคผนวก ก (ข้อ ก.2) จากกลุ่มหลักหรือกลุ่มย่อย และเป็นสินค้าเกษตรด้านพืชที่สามารถน า

ข้อมูลการศึกษาสารตกค้างของการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน าบนฉลาก มาใช้ก าหนด 

ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส าหรับกลุ่มหลักหรือกลุ่มย่อยนั้นๆ ได้  

3. ข้อก าหนดการจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืช 

3.1 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืช ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นการก าหนด

รายละเอียดการจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืชทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มย่อยต่างๆ รวมทั้งแสดงรหัสของ 

กลุ่มหลัก รหัสกลุ่มย่อย และรหัสรายชนิดสินค้าเกษตร เพื่อสะดวกในการอ้างอิง เป็นรหัสที่อ้างอิงมาจาก

มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร 
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เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards 

Programme; Codex) รายละเอียดพืชในกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย อ้างอิงมาจากเอกสาร Codex ซึ่ง

ครอบคลุมท้ังสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิต จ าหน่าย และน าเข้าเพื่อจ าหน่ายในประเทศ รวมทั้งสินค้าเกษตร

ด้านพืชที่มีการค้าขายในระดับนานาชาติ  และเพิ่มเติมรายชื่อสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีการเพาะปลูก 

บริโภค และจ าหน่ายในประเทศไทยที่ไม่มีระบุในเอกสาร Codex 

3.2  สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ายมาตรฐานนี้  

3.3 ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์และใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

ด้านสารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 ท้ายมาตรฐานนี้ 

4. แนวทางการใชม้าตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช  

แนวทางการใชม้าตรฐานฯ ฉบับนี้ แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข 
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บัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจดักลุม่สินค้าเกษตร: พืช 

(มกษ. 9045-2559) 

ข้อก าหนดการจัดกลุม่สินค้าเกษตรด้านพชื  

(ข้อ 3.1) 

ประเภทที่ 1 กลุ่มผลไม้  
กลุ่มหลัก 001 ผลไมต้ระกูลส้ม (citrus fruit) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FC 0001  ครอบคลุมผลไม้ตระกูลส้มทุกชนิดในกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

(1) กลุ่มย่อย 001A เลมอนและไลม์ (lemons and limes) 

(2) กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกล่อน (mandarins) 

(3) กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อน (oranges, sweet and sours) 

(4) กลุ่มย่อย 001D ส้มโอ (pummelos) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1)  กลุ่มย่อย 001A เลมอนและไลม์ (lemons and limes)  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FC 0002 ครอบคลุมเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ใน

กลุ่มย่อยนี ้ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น 

            - Citrus limon Burm.f.; 

            - Citrus aurantiifolia Swingle; 

            - Citrus medica L.; 

รวมทั้งลูกผสมและพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์ รวมทั้ง Citrus jambhiri Lush; Citrus limetta Risso; 

Citrus limettoides Tan.; Citrus limonia Osbeck  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 0202 มะนาวควาย ส้มมะงั่ว (citron) รวม

ส้มมือ (Buddha’s fingers, finger 

citron) 

Citrus medica L. 

Syn. Citrus medica L. var. medica; Citrus 

cedra Link; Citrus cedrata Raf.;  

Citrus medica var. genuina Engl.; Citrus 

medica var. proper Hook.f.; 

Citrus medica var. sarcodactylus 

(Siebold ex Hoola van Nooten) Swingle  

 

 

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 0204 เลมอน (lemon) Citrus limonia Osbeck; 

Syn. Citrus medica var. limon L.; Citrus 

x limonum Risso;Citrus medica var.  

limonum (Risco) Brandis; Citrus 

jambhiri Lush. 

พืชรอง 

FC 0205 ไลม์ (lime) รวมทั้งมะนาว Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle; 

Syn. Limonia x aurantiifolia Christm.; 

Limonia acidissima Groff; Citrus x lima 

Macfad.; Citrus x acida Pers.; Citrus 

limonellus Hassk. 

พืชหลัก 

 เม็กซิกันไลม์ (Mexican lime) (อยู่รวม

ในกลุ่มมะนาว (FC 0205)) 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle  พืชรอง 

FC 0303 คัมควอต (kumquats) รวม ส้มจี๊ด 

มะนาวหวาน ก าก๊วด ก ากั๊ด กิมกิด 

Citrus japonica Thumb. 

Syn. Fortunella japonica (Thunb.) 

Swingle; Fortunella margarita (Lour.) 

Swingle 

พืชรอง 

 คัมควอตมารูมิ (kumquat, marumi) 

(อยู่รวมในคัมควอต (FC 0303)) 

Fortunella japonica (Thunb.) Swingle พืชรอง 

 คัมควอตนากามิ (kumquat, nagami) 

(อยู่รวมในคัมควอต (FC 0303)) 

Fortunella margarita (Lour.) Swingle พืชรอง 

FC 2201 ออสเตรเลียนบลัดไลม์ (Australian 

blood lime) 

Citrus australasica F. Muell. 

Syn. Microcitrus australasica (F. Muell.) 

Swingle 

พืชรอง 

FC 2202 ออสเตรเลียนเดซเซิร์ตไลม ์

(Australian desert lime) 

Citrus glauca (Lindl.) Burkill  

Syn. Eremocitrus glauca (Lindl.) 

Swingle 

พืชรอง 

FC 2203 ออสเตรเลียนราวน์ไลม์ (Australian 

round lime) 

Citrus australis (A.Cunn. ex Mudie) 

Planch.  

Syn. Microcitrus australis Swingle 

พืชรอง 

FC 2204 บราวน์ริเวอร์ฟิงเกอร์ไลม ์

(brown river finger-lime) 

Citrus wintersii Mabb.  

Syn. Microcitrus papuana Winters  

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 2205 ไลม์สวีต (lime, sweet) Citrus medica L 

Syn. Citrus limetta Risso;  

Citrus limettioides Yu.Tanaka;  

Citrus lumia Risso 

พืชรอง 

FC 2206 มะกรูด (kaffir lime) Citrus hystrix DC. พืชรอง 

FC 2207 ไลม์ควอต (limequats) Citrus japonica x Citrus aurantiifolia พืชรอง 

FC 2208 เมาท์ไวต์ไลม์ (mount white-lime) Citrus garrawayi F.M.Bailey  

Syn. Microcitrus garrowayae Swingle 

พืชรอง 

FC 2209 นิวกีนีไวลด์ไลม์ (New Guinea wild 

lime) 

Citrus warburgina F. M. Bailey  

Syn. Microcitrus warburgiana Tanaka 

พืชรอง 

FC 2210 รัสเซลล์ริเวอร์ไลม์ (Russell river-lime) Citrus inodora F. M. Bailey 

Syn. Microcitrus inodora (F. M. Bailey) 

Swingle; Citrus maideniana Domin 

พืชรอง 

FC 2211 ตาฮติิไลม์ (Tahiti Lime) หรือ  

เพอร์เซียน ไลม์ (Persian lime)  

Citrus x latifolia (Yu.Thanaka) Yu.Tanaka พืชรอง 

FC 2212 ยูซู (yuzu) หรือ ยูจู (yuju) Citrus junos Siebold ex Tanaka พืชรอง 

(2)  กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกล่อน (mandarins) 

 กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FC 0003 ครอบคลุมส้มเปลือกล่อน และพันธุ์ผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน รวมทั้ง

สินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น Citrus reticulata 

Blanco และลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะส้มเปลือกล่อน รวมทั้ง Citrus nobilis Lour.; Citrus deliciosa Ten.; 

Citrus tangarina Hort.; Citrus mitis Blanco  Syn. Citrus madurensis Lour.; Citrus unshiu Marcow 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 0201 มะปี๊ด (calamondin) Citrus mitis Blanco 

Syn. Citrus madurensis Lour. (ลูกผสม

ระหว่าง Citrus reticulata var. austera 

Swing และ Fortunella sp.) 

พืชรอง 

- คลีเมนไทน ์(clementine) Citrus clementina Hort.  

ซึ่งเป็นพันธุ์ Citrus reticulata Blanco 

(น่าจะเป็นลูกผสมแบบธรรมชาติระหว่าง

ส้มเปลือกล่อนและส้มเกลี้ยงหวาน)  

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

- คลีโอพัตทราแมนดาริน (cleopatra 

mandarin) 

Citrus reshni (Engl.) Yu.Tanaka พืชรอง 

- แดนซแีมนดาริน (dancy or dancy 

mandarin) 

Citrus reticulata Blanco 

Syn. Citrus tangerina Yu.Thanaka 

พืชรอง 

- คิงแมนดาริน (king mandarin) Citrus nobilis Lour. (ลูกผสมแบบธรรมชาติ

ระหว่างส้มเปลือกล่อนและส้มเกลี้ยงหวาน) 

พืชรอง 

FC 0206 ส้มเขียวหวาน (mandarin) รวมทั้งส้มจุก 

ส้มแก้วเกลี้ยง ส้มแก้วโบราณ ส้มจันทบูร 

ส้มแป้นขี้ม้า ส้มแสงทอง ส้มเหม็น 

Citrus reticulata Blanco 

Syn. Citrus poonensis Yu.Tanaka; Citrus 

chrysocarpa Lush.; Citrus deliciosa Ten.; 

Citrus depressa Hayata 

พืชหลัก 

- เมดิเตอร์เรเนียนแมนดาริน 

(Mediterranean mandarin) 

Citrus deliciosa Ten. (ลูกผสมระหว่างส้ม

เปลือกล่อนและส้มเกลี้ยงหวาน) 

พืชรอง 

- ซัสซูมาแมนดาริน (satsuma or satsuma 

mandarin) 

Citrus unshiu (Yu.Tanaka ex Swingle) 

Marcow. 

พืชรอง 

- แทงเจโล (tangelo) พันธุ์ขนาดเล็กและ

กลาง 

Citrus reticulata x Citrus paradisi ลูกผสม

ระหว่างส้มเปลือกล่อนกับเกรฟฟรุต หรือ  

Citrus reticulata x Citrus maxima ลูกผสม

ระหว่างส้มเปลือกล่อนกับเเชดด๊อกค์ (Shaddock) 

พืชรอง 

- แทงเจอรีน (tangerine)  Citrus reticulata Blanco 

Syn. Citrus tangarina Yu.Tanaka; Citrus 

poonensis Yu.Tanaka; Citrus reshni (Engl.) 

Yu.Tanaka 

พืชรอง 

- แทงกอรส์ (tangors or king orange) 

รวมถึง ส้มแก้ว ส้มแก้งกลาย ส้มมะแง 

Citrus nobilis Lour. (ลูกผสมระหว่างส้ม

เปลือกล่อนและส้มเกลี้ยงหวาน) 

Syn. Citrus reticulata x Citrus sinensis 

พืชรอง 

- แทนแกนแมนดาริน(tankan mandarin) Citrus tankan Hyata (อาจเป็นลูกผสมระหว่าง

ส้มเปลือกล่อนและส้มเกลี้ยงหวาน) 

พืชรอง 

FC 2212 อันชูออเรนจ์ (unshu orange) Citrus reticulata Blanco subsp. unshiu 

(Marcov.) Rivera, et al. 
พืชรอง 

- วิลโลว์ลีฟแมนดาริน  

(willowleaf mandarin) 

Citrus deliciosa Ten. (ลูกผสมระหว่างส้ม

เปลือกล่อนและส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน) 

พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2724336
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(3) กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อน (oranges, sweet and sours) 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FC 0004 ครอบคลุมส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน และพันธุ์ผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่

ล่อน รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น Citrus 

sinensis Osbeck, Citrus aurantium L. รวมทั้งลูกผสมและชนิด Citrus myrtifolia Raf.; Citrus salicifolia Raf. 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 0207 ส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว (orange, 

sour) หรือส้มเกลี้ยง 

Citrus x aurantium L. 

Syn. Citrus vulgaris Risso; Citrus x  

bigarradia Loisel.; Citrus communis 

Poit. & Turpin  

พืชรอง 

 ส้มซ่า (bigarade) หรือ ออเรนจ์บิต

เตอร์ (orange, bitter) 

(อยู่รวมในส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว 

(FC 0207)) 

Citrus x aurantium L. 

Syn. Aurantium x acre Mill.; Citrus x 

amara Link; Citrus x aurantium var. 

myrtifolia Ker Gawl. 

พืชรอง 

 
ชินอตโต (chinotto) หรือ เมอร์เทิล

ลีฟออเรนจ์ (myrtle-leaf orange)  

(อยู่รวมในส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว 

(FC 0207)) 

Citrus x aurantium L. 

Syn. Citrus aurantium L. var. myrtifolia 

Ker Gawl.; Citrus myrtifolia (Ker 

Gawl.) Raf. 

พืชรอง 

 ซิวิลล์ออเรนจ์ (seville orange) (อยู่

รวมในส้มเปลือกไม่ล่อนเปรี้ยว (FC 

0207)) 

Citrus aurantium L. พืชรอง 

FC 0208 ส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน (orange, 

sweet) รวมทั้งส้มเช้ง/ ส้มตรา 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 

Syn. Citrus x aurantium var. sinensis L.; 

Citrus dulcis Pers.; Citrus aurantium 

vulgaris var. vulgaris Risso & Poit.; 

Citrus aurantium var. dulcis Hayne 

พืชรอง 

 บลัดออเรนจ์ (blood orange) หรือ 

มอลตาออเรนจ์(Malta orange)  

(อยู่รวมในส้มเปลือกไม่ล่อนหวาน 

(FC 0208)) 

Citrus sinensis (L.) Osbeck  พืชรอง 

 ชิรอนญ่า (chironja) หรือออเรนเจโล 

(orangelo) (อยู่รวมในส้มเปลือกไม่

ล่อนหวาน (FC 0208)) 

 

Citrus sinensis x Citrus paradisi (ลูกผสม

ระหว่างส้มเกลี้ยงหวานและส้มเปลือกล่อน) 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 2213 ส้มสามใบ (trifoliate orange) Citrus trifoliata L  

Syn. Poncirus trifoliata (L.) Raf.; 

Bilacus trifoliata (L.) Kuntze 

พืชรอง 

- เบอร์กามอต  (bergamot) Citrus aurantium L. subsp. bergamia 

(Rissco) Brandis 

พืชรอง 

- ทาชิบานาออเรนจ์ (tachibana 

orange) 

Citrus tachibana (Makino) Yu.Tanaka 

Syn. Citrus aurantium L. var. tachibana 

Makino; Citrus depressa Hayata 

พืชรอง 

(4) กลุ่มย่อย 001D ผลไม้ประเภทส้มโอ (pummelos) 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FC 0005 ครอบคลุมส้มโอและเกรฟฟรุต (pummelo and grapefruit) และพันธุ์ผสมที่คล้ายส้มโอ 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น Citrus 

maxima (Burm.) Merr., Syn. Citrus grandis (L.) Osbeck; Citrus paradisi Macfad.; Citrus decumana L. 

รวมทั้งลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มโอ รวมทั้ง Citrus x natsudaidai (Yu.Tanaka) Hayata ส้มแทงเจโล

ขนาดใหญ่ (tangelos large sized) (ลูกผสมระหว่างเกรฟฟรุตและส้มเปลือกล่อน) และ ส้มแทงเจโลที่เป็น

ลูกผสมระหว่างเกรฟฟรุตและส้มแทงเจโล 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FC 0203 เกรปฟรุต (grapefruit) Citrus paradisi x Citrus sinensis  

(ลูกผสมระหว่าง เเชดดอก (shaddock) 

กับส้มเกลี้ยงหวาน)  

Syn. Citrus maxima var. uvacarpa Merr.  

พืชรอง 

FC 0209 ส้มโอ (pummelo) Citrus maxima (Burm.) Merr. 
Syn. Citrus grandis (L.) Osbeck; Citrus 

aurantium subsp. decumana (L.) Tamka; 

Citrus decumana L. 

พืชหลัก 

- แนตซูไดได (Natsudaidai) Citrus natsudaidai Hayata (น่าจะเป็น

ลูกผสมธรรมชาติระหว่างส้มเปลือกล่อน

และ Shaddock) 

พืชรอง 

- เเชดด็อก (Shaddock) Citrus maxima (Burm.) Merr. พืชรอง 

- แทงเจโลพันธุ์ขนาดใหญ่ (Tangelo, 

large sized cultivars) 

 

Citrus x tangelo J.W. Ingram & H.E. Moore พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

- แทงเจโลโล (Tangelolo) (Citrus paradisi x Citrus sinensis) x 

(Citrus reticulata x Citrus paradisi)  

 ลูกผสมระหว่างเกรฟฟรุตและส้มแทงเจโล 

พืชรอง 

- อักลี หรือ ยูนิกฟรุต (Ugli/Uniq fruit) Citrus reticulata x Citrus paradisi พันธุ์

ของส้มแทงเจโลขนาดใหญ่ 

พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (pome fruit) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FP 0002 ครอบคลุมผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิลทุกชนิดในกลุ่มน้ี 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ เป็นดังนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FP 0226 แอปเปิล (apple) Malus domestica Borkh. พืชหลัก 

FP 0227 แครบแอปเปิล (crab-apple) 

 

Malus spp.; among other Malus baccata 

var baccata; Malus prunifolia (Willd.) 

Borkh. 

พืชรอง 

FP 0228 โลควอต (loquat) Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. พืชรอง 

 เจแปนิสเมดลาร์ (Japanese medlar) 

(อยู่รวมในโลควอต (FP 0228)) 

 พืชรอง 

FP 0229 เมดลาร์ (medlar) Mespilus germanica L. พืชรอง 

FP 0230 แพร์ (pear) Pyrus communis L.; Pyrus pyrifolia 

(Burm.f.) Nakai; Pyrus bretschneideri 

Rehder; Pyrus sinensis L.H. Bailey 

พืชรอง 

 สาล่ีจีน (Chinese pear) Pyrus lindleyi Rehder พืชรอง 

 สาล่ีหิมะ (snow pear) Pyrus nivalis Jacq. พืชรอง 

 สาล่ี (pear, oriental; Chinese pear; 

nashi pear; sand pear) (อยู่รวมใน

แพร์ (FP 0230)) 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai พืชรอง 

FP 0231 ควินซ ์(quince) Cydonia oblonga Mill. 

Syn. Cydonia vulgaris Pers. 

พืชรอง 

FP 0307 พลับ (kaki / persimmon, Japanese) 

รวมท้ัง กากิฟรุต (kaki fruit) และ

พลับจีน (persimmon, oriental) 

Diospyros kaki L.f. 

Syn. Dyospyros chinensis Blume 

พืชรอง 

FP 2221 ไชนิสควนิซ์ (Chinese quince) Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai พืชรอง 

FP 2222 เมย์ฮาว (mayhaw) Crataegus spp. พืชรอง 

FP 2223 ทีโจคอต (tejocote) Crataegus mexicana Mo‡. & Sess‚ ex DC. พืชรอง 

FP 2224 ไวลดแ์พร์ (wild pear) Pyrus elaeagrifolia Pall. พืชรอง 
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 กลุ่มหลัก 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruit) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FS 0003 ครอบคลุม-ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็งทุกชนิดในกลุ่มย่อย 3 

กลุ่มย่อย ดังน้ี 

(1) กลุ่มย่อย 003A  เชอร์รี (cherries): เชอร์รีและชนิดของ Prunus ที่ผลคล้ายเชอร์รี 

(2) กลุ่มย่อย 003B  พลัม (plums): พลัมและชนิดของ Prunus ที่ผลคล้ายพลัม 

(3) กลุ่มย่อย 003C   พีช (peaches): พีช เนกทารีน (nectarine) แอพริคอต (apricot) และชนิดของ 

Prunus ที่ผลคล้ายพีช เนกทารีนและ แอพริคอต  

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 003A  เชอร์ร ี 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FS 0013 เชอร์รี (cherries)   

FS 0243 เชอร์รีเปรี้ยว (cherry, sour) หรือ 

เชอร์รีทาร์ต (cherry, tart) 

Prunus cerasus L. พืชรอง 

 โมเรลโล (morello) (อยู่รวมในเชอร์รี

เปรี้ยว (FS 0243)) 

Prunus cerasus L.  พืชรอง 

FS 0244 เชอร์รีหวาน (cherry, sweet) Prunus avium (L.) L.  พืชรอง 

FS 2230 เชอร์รีด า (cherry, black)  

รวมถึงคาปูลิน (capulin) 

Prunus serotina Ehrh. var. serotina; 

Prunus serotina Ehrh. subsp. capuli 

(Cav. ex Spreng.) McVaugh 

พืชรอง 

FS 2231 เชอร์รีนานกิง (cherry, Nanking) Prunus tomentosa Thunb. พืชรอง 

FS 2232 โชค้เชอร์รี (choke cherry) Prunus virginiana L. พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 003B  พลัม  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FS 0014 ครอบคลุมพลัม (รวมทั้งพรุน) และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ตัวอย่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น Prunus domestica L.; Prunus spp and subsp. อื่นๆ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FS 0241 บูลเลซ (bullace) หรือ แดมสันพลัม 

(damson plums) 

 

Prunus insititia L. 

Syn. Prunus domestica L. subsp. insititia 

(L.) Fiori 

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

 พลัมเมอเรเบลล์ (plum,mirabelle) 

(อยู่รวมในบูลเลซ (FS 0241)) 

Prunus domestica subsp. insititia (L.) 

Bonnier & Layens 

Syn. Prunus syriaca Borkh. 

พืชรอง 

FS 0242 เชอร์รีพลัม (cherry plum) หรือ 

เมอร์โรโบแลนพลัม (myrobolan plum) 

Prunus cerasifera Ehrh.;  

Syn. Prunus divaricata Ledeb. 

พืชรอง 

FS 0248 ชิกกาซอว์พลัม (plum, chickasaw) Prunus angustifolia Marshall 

Syn. Prunus Chicasa Michx. 

พืชรอง 

FS 0249 สโล (sloe) Prunus spinosa L.; several wild Prunus spp. พืชรอง 

 พลัมอเมริกัน (plum, American) 

(อยู่รวมในสโล (FS 0249)) 

Prunus americana Marshall พืชรอง 

FS 0302 พุทราจีน (jujube, Chinese) Ziziphus jujuba Mill. พืชรอง 

FS 2233 คลามทัพลัม (klamath plum) Prunus subcordata Benth. พืชรอง 

FS 2234 พลัม (plum)  Prunus domestica L. พืชรอง 

FS 2235 พลัมบีช (plum, beach) Prunus maritima Marshall พืชรอง 

FS 2236 พลัมคอต (plumcot) Prunus domestica x Prunus armeniaca พืชรอง 

- พลัมญี่ปุ่น (plum, Japanese)   Prunus salicina Lindley; 

Syn. P. triflora Roxb. 

พืชรอง 

- พลัมกรีนเกจ (plum, greengage) Prunus insititia L.  พืชรอง 

(3)  กลุ่ม 003C พีช   

กลุ่มย่อยนีใ้ช้รหัส FS 2001 ครอบคลุมพีช เนกทารีน และแอพริคอต รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุม่ย่อยนี ้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FS 0240 แอพริคอต (apricot) Prunus armeniaca L. 

Syn. Armeniaca vulgaris Lam. 

พืชรอง 

FS 0245 เนกทารีน (nectarine) Prunus persica var. nectarina (Sol.) 

Maxim. 

พืชรอง 

FS 0247 พีช (peach) Prunus persica (L.) Batsch 

Syn. Prunus vulgaris Mill. 

พืชรอง 

FS 2237 บ๊วย (Japanese apricot) Prunus mume (Siebold)Siebold & Zucc. พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-922
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-922
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 กลุ่มหลัก 004  เบอร์รีและผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FB 0018 ครอบคลุมเบอร์รีและผลไม้ผลเล็กทุกชนิดในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

(1) กลุ่มย่อย 004A  เคนเบอร์รี (caneberries) 

(2) กลุ่มย่อย 004B  บุชเบอร์รี (bushberries) 

(3) กลุ่มย่อย 004C เบอร์รีจากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้น (large shrub/tree berries) 

(4) กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เล้ือย รวมทั้งเบอร์รีที่ได้จากไม้เล้ือย (small fruit vine 

climbing) 

(5) กลุ่มย่อย 004E เบอร์รีจากไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ล้มลุก (low growing berries) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 004A  เคนเบอร์ร ี 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FB 2005 ครอบคลุมเคนเบอร์รี และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ตัวอย่าง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ เช่น Rubus species 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0264 แบล็กเบอร์รี (blackberries) Rubus fruticosus G.N. Jones, หลายชนิดย่อย พืชรอง 

FB 0266 ดิวเบอร์รี (dewberries)  Rubus fruticosus subsp. caesius (L.) 

Bonnier & Layens; หลายชนิดย่อยและลูกผสม 

พืชรอง 

 บอยเซนเบอร์รี (boysenberry) (อยู่

รวมในดิวเบอร์รี (FB 0266)) 

Rubus spp. และลูกผสม พืชรอง 

 โลแกนเบอร์รี (loganberry) (อยู่รวม

ในดิวเบอร์รี (FB 0266)) 

Rubus loganobaccus L.H. Bailey, Rubus 

spp. และลูกผสม 

พืชรอง 

 ยั ง เบอร์ รี  (youngberry)  (อยู่ รวม

ในดิวเบอร์รี (FB 0266)) 

Rubus ursinus cv. ‘Young’ พืชรอง 

FB 0272 ราสป์เบอร์รีเรด, แบล็ก (raspberries, 

red, black) 

Rubus idaeus L.; Rubus occidentalis L.; 

Rubus spp. และลูกผสม รวมทั้งราสเบอร์รี

ป่าพันธุ ์Rubus molluccanus L. 

พืชรอง 

 โคเรียนแบล็กราสป์เบอร์รี (Korean 

black raspberry) (อยู่รวมในราสเบอร์รี

เรด, แบล็ก (FB 0272)) 

Rubus coreanus Miq. พืชรอง 

 โคเรียนราสป์เบอร์รี (Korean raspberry) 

(อยู่รวมในราสป์เบอร์รีเรด, แบล็ก (FB 

0272)) 

Rubus crataegifolius Bunge พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-49755
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-49755
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(2) กลุ่มย่อย 004B  บุชเบอร์รี   

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FB 2006 ครอบคลุมบุชเบอร์รี รวมทั้งสนิค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุม่ย่อยน้ี  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0019 แวกซิเนียมเบอร์รี (vaccinium berries) 

รวมทั้งแบร์เบอร์รี (bearberry) ยกเว้น 

แครนเบอร์รี (cranberry) 

Vaccinium spp.; Arctostaphylos uva-ursi 

(L.) Spreng. 

พืชรอง 

FB 0020 บลูเบอร์รี (blueberries) Vaccinium corymbosum L.; Vaccinium 

angustifolium Aiton; Vaccinium 

virgatum Aiton; Gaylussacia spp. 

พืชรอง 

 บลูเบอร์รีพุ่มสูง (blueberry, highbush) 

(อยู่รวมในบลูเบอร์รี (FB 0020)) 

Vaccinium corymbosum L. พืชรอง 

 บลเูบอร์รีพุ่มเตี้ย (blueberry, lowbush) 

(อยู่รวมในบลูเบอร์รี (FB 0020)) 

Vaccinium angustifolium Aiton พืชรอง 

 บลูเบอร์รีแรบบิตอายด์ (blueberry, 

rabbiteye) (อยู่รวมในบลูเบอร์รี (FB 

0020)) 

Vaccinium virgatum Aiton พืชรอง 

FB 0021 เคอแรนต์แบล็ก, เรด, ไวต์ (currant, 

black, red, white) 

Ribes nigrum L.; Ribes rubrum L. พืชรอง 

FB 0278 เคอแรนต์แบล็ก (currant, black) (อยู่

รวมในเคอแรนต์แบล็ก, เรด, ไวต์ 

(FB 0021)) 

Ribes nigrum L. พืชรอง 

FB 0279 เคอแรนต์เรด, ไวต์ (currant, red, 

white) (อยู่รวมในเคอแรนต์แบล็ก, 

เรด, ไวต์ (FB 0021)) 

Ribes rubrum L. พืชรอง 

FB 0260 แบร์เบอร์รี  Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. พืชรอง 

FB 0261 บิลเบอร์รี (bilberry) Vaccinium myrtillus L. พืชรอง 

FB 0262 บิลเบอร์รีบ็อก (bilberry, bog) Vaccinium uliginosum L. พืชรอง 

FB 0263 บิลเบอร์รีเรด (bilberry, red) หรือ 

คาวเบอร์รี (cowberry) 

Vaccinium vitis-idaea L. พืชรอง 

 เวอร์ตเทิลเบอร์รีเรด (whortleberry, 

red) (อยู่รวมในบิลเบอร์รีเรด (FB 

0263)) 

 พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0268 กูสเบอร์รี (gooseberry) Ribes uva-crispa L.  

Syn. Ribes grossularia L. 

พืชรอง 

FB 0270 จูนเบอร์รี (juneberries) Amelanchier spp. พืชรอง 

FB 0273 โรสฮิปส์ (rose hips) Rosa spp. พืชรอง 

FB 2240 อะกริทอส (agritos) Berberis trifoliolata Moric. 

Syn. Mahonia trifoliolata (Moric.) Fedde; 

Berberis trifoliata Hartw. ex Lindl. 

พืชรอง 

FB 2241 อะโรเนียเบอร์รี (aronia berries) Aronia spp. พืชรอง 

FB 2242 บัฟฟาโลเคอแรนต์ (buffalo currant) Ribes aureum Pursh  

Syn. Ribes odoratum H.Wendl. 

พืชรอง 

FB 2243 ชิเลียนกัววา (Chilean guava) Ugni molinae (Turcz.) Barnéoud 

Syn. Myrtus ugni Molina 

พืชรอง 

FB 2244 ยู โ ร เปี ยนบา ร์ เ บอ ร์ รี  (European 

barberry) (อยู่รวมในบิลเบอร์รี  (FB 

0261)) 

Berberis vulgaris L. พืชรอง 

FB 2245 ฮักเคิลเบอร์รี (huckle berries) Vaccinium parvifolium Sm. พืชรอง 

FB 2246 จอสแตเบอร์รี (jostaberries) Ribes x nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer พืชรอง 

FB 2247 เนทีฟเคอแรนต์ (native currant) Acrotriche depressa R. Br. พืชรอง 

FB 2248 ริเบอร์รี (riberries) Syzygium luehmannii (F. Muell.) L. 

A.S Johnson 

พืชรอง 

FB 2249 ซาลาล (salal) Gaultheria shallon Pursh พืชรอง 

FB 2250 ซีบัคทอร์น (sea buckthorn) Hippophae rhamnoides L. พืชรอง 

 



 16 มกษ. 9045-2559 

(3) กลุ่มย่อย 004C  เบอร์รีจากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้น  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FB 2007 ครอบคลุมเบอร์รีจากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้น รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่

ในกลุ่มย่อยนี ้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0267 เอลเดอร์เบอร์รี (elderberries) Sambucus spp. พืชรอง 

FB 0271 ผลหม่อน (mulberries) Morus alba L.; Morus nigra L.; Morus 

rubra L. 

พืชรอง 

FB 0274 เซอร์วซิเบอร์รี (service berries) Sorbus torminalis (L.) Crantz; Sorbus 

domestica L.; Sorbus aucuparia L. 

พืชรอง 

 โรแวน (rowan) (อยู่รวมในเซอร์วิซ

เบอร์รี (FB 0274)) 

Sorbus aucuparia L. พืชรอง 

FB 2250 เบย์เบอร์รี (bayberries) Morella spp. พืชรอง 

FB 2251 บัฟฟาโลเบอร์รี (buffaloberry) Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. พืชรอง 

FB 2252 เจ (che) Maclura tricuspidata Carrière พืชรอง 

FB 2253 กิวลเดอร์โรส (Guelder rose) Viburnum opulus L. พืชรอง 

FB 2254 แฟลซา (phalsa) Grewia asiatica L. พืชรอง 

FB 2255 ซิลเวอร์เบอร์รีรัสเซียน (silverberry, 

Russian) 

Elaeagnus augustifolia L. พืชรอง 

(4) กลุ่มย่อย 004D  ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย รวมทั้งเบอร์รีที่ได้จากไม้เลื้อย  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FB 2008 ครอบคลุมผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย และเบอร์รีที่ได้จากไม้เลื้อย รวมทั้งสินค้าเกษตร 

ทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี ้

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0269 องุ่น (grapes) Vitis vinifera L. หลายพันธุ์ (several 

cultivars) 

พืชหลัก 

FB 1235 อ งุ่ น ส า ห รั บ บ ริ โ ภ ค สด  ( table-

grapes) 

Vitis vinifera L. พันธุ์พิเศษ พืชหลัก 

FB 1236 องุ่นส าหรับท าไวน์ (wine grapes) Vitis vinifera พันธุ์พิเศษ พืชรอง 

FB 2256 อาร์กูทากีวีฟรุต (arguta kiwifruit) 

หรือ ทาราไวน์ (tara vine) หรือ  

เบบกีีวี (baby kiwi) 

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) 

Planch. ex Miq. และลูกผสม  

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 2257 อะมัวริเวอร์เกรป (amur river grape) Vitis amurensis Rupr. พืชรอง 

FB 2258 ซิแซนดราเบอร์รี (schisandraberry) Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. พืชรอง 

(5) กลุ่มย่อย 004E  เบอร์รีจากไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ล้มลุก  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FB 2009 ครอบคลุมเบอร์รีจากไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ล้มลุก รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ใน

กลุ่มย่อยนี ้

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FB 0265 แครนเบอร์รี (cranberry) Vaccinium macrocarpon Aiton พืชรอง 

FB 0275 สตรอว์เบอร์รี (strawberries) Fragaria x ananassa (Duchesne ex 

Weston) Duchesne ex Rozier 

พืชรอง 

FB 0276 สตรอว์ เบอร์รี ไวลด์ (strawberries, 

wild) 

Fragaria vesca L.; Fragaria moschata 

(Duchesne) Duchesne 

พืชรอง 

 สต ร อ ว์ เ บ อ ร์ รี มั ส กี  ( strawberry, 

musky) (อยู่รวมในสตรอเบอร์รีไวลด์ 

(FB 0276)) 

Fragaria moschata Duchesne พืชรอง 

FB 0277 คลาวด์เบอร์รี (cloudberry) Rubus chamaemorus L. พืชรอง 

 เบกแอปเปิล (bakeapple) (อยู่รวม

ในคลาวด์เบอร์รี (FB 0277)) 

 พืชรอง 

FB 2259 มันทรีส์ (muntries) Kunzea pomifera F. Muell. พืชรอง 

FB 2260 พาร์ทริดจ์เบอร์รี (partridge berry) 

รวมทั้ง สคัวว์ไวน ์(squaw vine) 

Mitchella repens L. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 005 ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก (assorted tropical and sub 

tropical fruits: edible peel) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FT 0026 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก

ทุกชนิดในกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

(1) กลุ่มย่อย 005A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลเล็ก (assorted 

tropical and sub-tropical fruits – small) 

(2) กลุ่มย่อย 005B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลกลางถึงใหญ่ 

(assorted tropical and sub-tropical fruits – medium to large) 

(3) กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก : ตระกูลปาล์ม 

(assorted tropical and sub-tropical fruits – palms) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 005A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลเล็ก  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FT 2011 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลเล็ก รวมทั้งสินค้า

เกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 0286 อาร์บิวทัสเบอร์รี (arbutus berry) 

ร ว มทั้ ง  ท รี ส ต ร อ ว์ เ บ อ ร์ รี ( tree 

strawberry) 

Arbutus unedo L. พืชรอง 

FT 0287 บาร์เบโดสเชอร์รี (barbados cherry) 

รวมทั้งอะเซโรลา (acerola) 

Malpighia glabra L. 
พืชรอง 

FT 0290 มะม่วงหาว มะนาวโห่  (karanda) 

รวมทั้งหนามแดง (carunda, Christ’s 

thorn) 

Carissa carandas L. พืชรอง 

FT 0293 สมอจีน (Chinese olive, black, 

white) 

Canarium tramdenum C.D.Dai &Yakovlev;  

Syn. Canarium pimela K.D. Koenig; 

Canarium album (Lour.) DC. 

พืชรอง 

FT 0294 โคโคพลัม (coco plum) รวมทั้งอิคา

โคพลัม (icaco plum) 

Chyrsobalanus icaco L. พืชรอง 

FT 0296 เดซเซิร์ทเดต (desert date) Balanites aegyptiaca (L.) Delile พืชรอง 

FT 0298 กรูมิ ช ามา  (grumichama) รวมทั้ ง

บราซิเลียนเชอร์รี (Brazilian cherry) 

Eugenia brasiliensis Lam. 

Syn. Eugenia dombeyi Skeels 

พืชรอง 



 19 มกษ. 9045-2559 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 0299 ฮอกพลัม (hog plum) รวมทั้ง  

มอมบินเยลโล (mombin, yellow) 

Spondias mombin L. 

 Syn. Spondias lutea L. 

พืชรอง 

FT 0305 มะกอกที่บริโภคสด (table olives) Olea europaea L.  พืชรอง 

FT 0306 มะยม (otaheite gooseberry/ star 

gooseberry) 

Phyllantus acidus (L.) Skeels 

Syn. Phyllantus distichus Hook. & Arn. 

พืชรอง 

FT 0311 ซูริแนมเชอร์รี (surinam cherry) 

รวมทั้งมะยมฝรั่ง (cayenne cherry) 

Eugenia uniflora L. พืชรอง 

FT 0339 ลูกหว้า (jambolan/ black plum) Syzygium cumini (L.) Skeels 

Syn. Eugenia cuminii (L.) Druce 

พืชรอง 

FT 2300 แอฟริกันพลัม (African plum) Vitex doniana Sweet พืชรอง 

FT 2301 อัลมอนด์เดตต์ (almondette)  Buchanania lanzan Spreng. พืชรอง 

FT 2302 แอปเปิลเบอร์รี (apple berry) Billardiera scandens Sm. พืชรอง 

FT 2303 เบย์เบอร์รีแดง (bayberry, Red) รวม

ทั้งยัมเบอร์รี (yumberry) 

Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.  

Syn. Morella rubra Lour 

พืชรอง 

FT 2304 มะเม่าดง (Chinese laurel, current 

wood)/บิ ก เนย์  (bignay) ร วมทั้ ง  

เฮอเบิร์ตริเวอร์เชอร์รี (herbert river 

cherry) 

Antidesma bunius (L.) Spreng. พืชรอง 

FT 2305 เบรดนัต (breadnut) รวมทั้งมายา 

เบรดฟรุต (maya breadfruit) 

Brosimum alicastrum Sw. พืชรอง 

FT 2306 เคเบลูดา (cabeluda) Plinia glomerata (O. Berg) Amshoff พืชรอง 

FT 2307 คาแรนดัสพลัม (carandas plum) Carissa edulis (Forssk.) Vahl. พืชรอง 

FT 2308 ซีลอนไอร์ออนวูด (ceylon iron 

wood) รวมทั้งเกด (milky tree) 

Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard พืชรอง 

FT 2310 เชอร์รีออฟเดอะริโอแกรนด์ (cherry-

of-the-Rio-Grande) 

Eugenia aggregata (Vell.) Kiaersk. พืชรอง 

FT 2311 ชิรอลนิัต (chiraulinut) Buchanania latifolia Roxb. พืชรอง 

FT 2312 ฟอลสแ์ซนดัลวูด (false sandalwood) Ximenia americana L. พืชรอง 

FT 2313 ฟราแกรนต์แมนแจ็ก (fragrant manjack) Cordia dichotoma G. Forst. พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-21700085
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 2314 กูสเบอร์รีชนิดอะบิสซิเนียน 

(gooseberry, abyssinian) 

Dovyalis abyssinica (A. Rich.) Warb. พืชรอง 

FT2315 กู ส เ บ อ ร์ รี เ ซ ล อ น ( gooseberry, 

ceylon) 

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. พืชรอง 

FT 2316 ตะขบป่า (governor’s plum, 

madagascar plum) 

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 

 

พืชรอง 

 โลวโิลวิ (lovi-lovi, Batoko plum) Flacourtia inermis Roxb. พืชรอง 

 ตะขบไทย (rukam) Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi พืชรอง 

 ตะขบควาย (Indian plum, coffee 

plum) 
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 

พืชรอง 

FT 2317 กัวบิโรบา (guabiroba) Campomanesia xanthocarpa (Mart.)  

O. Berg 

พืชรอง 

FT 2318 กัววาเบอร์รี (guava berry) Myrciaria floribunda (H. West ex 

Willd.) Spreng. 

พืชรอง 

FT 2319 อิลลาวาราพลัม (illawara plum) Podocarpus elatus R. Br. ex Endl. พืชรอง 

FT 2320 ตะขบฝรั่ง หรือจาไมกันเชอร์รี 

(Jamaican cherry) 

Muntingia calabura L. พืชรอง 

FT 2321 แคฟเฟอร์พลัม (kaffir plum) Harpephyllum caffrum Bernh.  พืชรอง 

FT 2322 คาคาดูพลัม (kakadu plum) Terminalia latipes Benth.  พืชรอง 

FT 2323 คาพูนดัง (kapundung) Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) 

Müll. Arg. 

พืชรอง 

FT 2324 เลมอนแอสเพน (lemon aspen) Acronychia acidula F. Muell. พืชรอง 

FT 2326 มอนอสพลัม (monos plum) Pseudanamomis umbellulifera (Kunth) 

Kausel 

พืชรอง 

FT 2327 เมาน์เทนเชอร์รี (mountain cherry) Bunchosia cornifolia Kunth พืชรอง 

FT 2328 เพอร์ซิมมอนด า (persimmon, black) Diospyros texana Scheele พืชรอง 

FT 2329 พิทอมบา (pitomba) Eugenia luschnathiana (O. Berg) Klotzsch 

ex B.D. Jacks 

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 2330 รัมเบอร์รี (rumberry) รวมทั้ง 

คามูคามู (camu-camu) 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh พืชรอง 

FT 0310 ซีเกรป (sea grape) Coccoloba uvifera (L.) L. พืชรอง 

FT 2331 ซีตคาโพตส์ (sete-capotes) Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 

O. Berg 

พืชรอง 

FT 2332 ซิลเวอร์แอสเพน (silver aspen) Acronychia wilcoxiana (F. Muell.) T.G. 

Hartley 

พืชรอง 

FT 2333 ชมพูป่า (water rose apple) Syzygium aqueum (Burm. f.) Alston พืชรอง 

FT 2334 วอเตอร์เบอร์รี (water berry) Syzygium cordatum Hochst. ex Krauss พืชรอง 

FT 2335 วอเตอร์แพร์ (water pear) Syzygium guineense (Willd.) DC. พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 005B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลกลางถึงใหญ ่

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FT 2012 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ผลกลางถึงใหญ่ 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 0285 แอมบาเรลลา (ambarella) หรือ 

มะกอกฝรั่ง/มะกอกหวาน (Jew’s 

plum) 

Spondias dulcis Parkinson 

Syn. Spondias cytherea Sonn. 

พืชรอง 

FT 0288 ตะลิงปลิง (bilimbi/ tree sorrel/ 

cucumber tree) 

Averrhoa bilimbi L. พืชรอง 

FT 0289 มะเฟือง (carambola/ star fruit) Averrhoa carambola L. พืชรอง 

FT 0291 คาร๊อบ (carob) รวมทั้ง โลคัสต์ทรี 

(locust tree) 

Ceratonia siliqua L. พืชรอง 

FT 0292 ผลมะม่วงหิมพานต์ (cashew apple/ 

cashew nut) 

Anacardium occidentale L. พืชรอง 

FT 0297 ฟิก (fig) Ficus carica L. พืชรอง 

FT 0300 จาโบติคาบา (jaboticaba) Myrciaria cauliflora (Mart.)  

O. Berg. 

Syn. Eugenia cauliflora (Mart.) DC. 

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 0301 พุทรา (jujube, Indian) Ziziphus mauritiana Lam.; 

Syn. Ziziphus jujuba Mill. 

พืชรอง  

FT 0304 เนทัลพลัม(natal plum) Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 

Syn. Carissa grandiflora (E. Mey) A.DC. 

พืชรอง 

FT 0340 ชมพู่ (java apple/ wax jambu/ wax 

apple)  

Syzygium samarangense (Blume) Merr. 

& L.M. Perry 

Syn. Eugenia javanica Lam. 

พืชหลัก 

FT 0308 ชมพู่ ม ะ เ หมี่ ย ว  ( pomerac) ชมพู่

สาแหรก รวมทั้งโพมาร์โรซามาเลย์ 

(pomarrosa, Malay) 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. 

Perry 

Syn. Eugenia malaccensis L. 

พืชรอง 

FT 0309 ชมพู่น้ าดอกไม้ (rose apple)  Syzygium jambos (L.) Alston; 

Syn. Eugenia jambos L. 

พืชรอง 

FT 0336 ฝรั่ง (guava) Psidium guajava L. พืชหลัก 

FT 0364 กระท้อน (sentul) Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. พืชรอง 

FT 2350 อราซา (arazá) Eugenia stipitata McVaugh พืชรอง 

FT 2351 บาบาโค (babaco) Vasconcella x heilbornii (V.M. Badillo) 

V.M. Badillo 

พืชรอง 

FT 2352 แคจูวสูโดฟรุต  

(cajou (pseudofruit)) 

Anacardium giganteum Hancock ex Engl. พืชรอง 

FT 2353 แคมบูกา (cambucá) Marlierea edulis Nied. พืชรอง 

FT 2354 ซิริลลาเวิร์ด (ciruela verde) Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. พืชรอง 

FT 2355 เดวิดสันพลัม (davidson plum) Davidsonia pruriens F. Muell พืชรอง 

FT 2356 มะขามป้อม (gooseberry,Indian) Phyllanthus emblica L. พืชรอง 

FT 2357 กัววาบราซเิลียน (guava, Brazilian) Psidium guineense Sw. พืชรอง 

FT 2358 กัววาแคตต์เลย(์guava, cattley) 

รวมทั้งสตรอว์เบอร์รีกัววา 

(strawberry guava)  

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine พืชรอง 

FT 2359 กัววาคอสตาริกัน (guava, Costa Rican) Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) 

Nied. 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 2360 กัววาพารา (guava, Para) Psidium acutangulum Mart. ex DC. พืชรอง 

FT 2361 กัวยาบิลโล (guayabillo) Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. พืชรอง 

FT 2362 อิมเบะ (imbé ) Garcinia livingstonei T. Anderson พืชรอง 

FT 2363 อิมบ ู(imbu) อุมบู (umbu) Spondias tuberosa Arruda  พืชรอง 

FT 2364 ไควมัก (kwai muk) Artocarpus hypargyreus Hance ex Benth. พืชรอง 

FT 2365 แมงกาบา (mangaba) Hancornia speciosa Gomes พืชรอง 

FT 2366 มะปราง (marian plum) รวมทั้งมะยงชิด 

(plum mango) 

Bouea macrophylla Griff. พืชรอง 

FT 2367 มอมบินมาเลยัน (mombin, Malayan ) 

รวมทั้งมะกอกป่า 

Spondias pinnata (L. f.) Kurz พืชรอง 

FT 2368 มะกอกแดง (mombin, purple)  Spondias purpurea L. พืชรอง 

FT 2369 มะหาด (monkey fruit/ monkey jack) Artocarpus lacucha Buch.-Ham. พืชรอง 

FT 2370 แนนซ์ (nance) รวมทั้งมูริติ และทอง
ประกายแสด (golden spoon/savanna 

serrete/ wild craboo) 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth พืชรอง 

FT 2371 ลูกยอ (noni) Morinda citrifolia L. พืชรอง 

FT 2372 พาพายาเมาต์เทน (papaya, mountain) Vasconcellea pubescens A. DC. พืชรอง 

FT 2374 ยูวัลฮา (uvalha) Eugenia pyriformis Cambess. พืชรอง 
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(3) กลุ่มย่อย 005C  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ตระกูลปาล์ม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FT 2013 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก: ตระกูลปาล์ม 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FT 0295 อินทผลัม (date) Phoenix dactylifera L. พืชรอง 

FT 0333 ดอม หรือดัมปาล์ม (doum or dum palm) Hyphaene thebaica (L.) Mart. พืชรอง 

FT 2400 เอไซ (açaí) แอสไซปาล์ม (assai palm) Euterpe oleracea Mart. พืชรอง 

FT 2401 เอแพกปาล์ม (apak palm) Brahea dulcis (Kunth) Mart. พืชรอง 

FT 2402 บาคาบาปาล์ม (bacaba palm) Oenocarpus bacaba Mart. พืชรอง 

FT 2403 เบบาคาเดอลุก (babaca-de-leque) Oenocarpus distichus Mart. พืชรอง 

FT 2404 เจลลปีาล์ม (jelly palm) Butia capitata (Mart.) Becc. พืชรอง 

FT 2405 ปาตัว (patauá) Oenocarpus bataua Mart. พืชรอง 

FT 2406 พีชปาล์ม (peach palm) Bactris gasipaes Kunth  พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 006  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (assorted tropical and sub 

tropical fruits: inedible peel) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส FI 0030 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้

ทุกชนิดในกลุ่มย่อย 6 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 006A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลเล็ก (assorted 

tropical and sub-tropical fruits-inedible peel- small) 

 (2) กลุ่มย่อย 006B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวเกล้ียง 

(assorted tropical and sub-tropical fruits-inedible smooth peel- large) 

 (3) กลุ่มย่อย 006C  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวขรุขระหรือ

มีขน (assorted tropical and sub-tropical fruits-inedible rough or hairy peel- large) 

 (4) กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลกระบองเพชร 

(assorted tropical and sub-tropical fruits-inedible peel- cactus) 

 (5) กลุ่มย่อย 006E  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้เล้ือย (assorted 

tropical and sub-tropical fruits-inedible peel- vines) 

 (6) กลุ่มย่อย 006F  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ : ไม้ตระกูลปาล์ม 

(assorted tropical and sub-tropical fruits-inedible peel- palms) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 006A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลเล็ก  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2021 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลเล็ก รวมทั้งสินค้า

เกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0342 ล าไย (longan) Dimocarpus longan Lour. 

Syn.  Nephelium longana Cambess.; 

Euphoria longana Lam. 

พืชหลัก 

 แคทส์อาย (cat’s eyes) (อยู่รวมใน

ล าไย (FI 0342)) 

Dimocarpus longan Lour.  subsp.  malesianus 

Leenh. 

 

FI 0343 ลิ้นจี่ (litchi) Litchi chinensis Sonn. 

Syn. Nephelium litchi Cambess. 

พืชรอง 

FI 0366 สแปนิชไลม์ (Spanish lime) Melicoccus bijugatus Jacq. 

Syn. Melicocca bijuga L. 

พืชรอง 

FI 0369 มะขาม (tamarind) Tamarindus indica L. พันธุ์หวาน พืชรอง 

FI 2450 ไอเซน (aisen) Boscia senegalensis Lam. พืชรอง 



 26 มกษ. 9045-2559 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 2451 มะตูม (bael fruit) Aegle marmelos (L.) Corrêa พืชรอง 

FI 2452 มะไฟ (Burmese grape) Baccaurea ramiflora Lour. พืชรอง 

FI 2453 อินกา (ingá) Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) 

T.D. Penn. 

พืชรอง 

FI 2454 มะขามเทศ (madras-thorn) Pithecellobuim dulce (Roxb.) Benth. พืชรอง 

FI 2455 แมนดูโร (manduro) Balanites maughamii Sprague พืชรอง 

FI 2456 แมทิเซีย (matisia) Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer 

Syn. Matisia cordata Bonpl. 

พืชรอง 

FI 2457 เมสคีต (mesquite) หรือกระถินหาง

กระรอก 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. พืชรอง 

FI 2458 มอนกอนโก (mongongo) Schinziophyton rautanenii (Schinz) 

Radcl.-Sm. 

พืชรอง 

FI 2459 พาว์พาว์, ดอกเล็ก (pawpaw, small-

flower) 

Asimina parviflora (Michx.) Dunal พืชรอง 

FI 2460 ซาตินลีฟ (satinleaf) Chrysophyllum oliviforme L. พืชรอง 

FI 2461 เซี ย ร์ ร าลี โอนแทมาริ นด์  (Sierra 

Leone-tamarind) 

Dialium guineense Willd. พืชรอง 

FI 2462 ลูกหยี (velvet tamarind, tamarind 

plum) 

Dialium indum L.  พืชรอง 

FI 2463 มะไฟจีน (wampi) Clausena lansium (Lour.) Skeels พืชรอง 

FI 2464 ไวต์สตาร์แอปเปิล (white star apple) Chrysophyllum albidum G. Don พืชรอง 

- ลังแข (grater tampoi)  Baccaurea macrocarpa (Miq.) 

Müll.Arg. 

พืชรอง 

- ละไม (rambai)  Baccaurea motleyana (Müll. Arg.) 

Müll. Arg 

พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 006B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวเกลี้ยง 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2022 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวเกลี้ยง 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0312 ทามาริลโล (tamarillo) รวมทั้ง  

ทรีโทเมโต (tree tomoto) 

Solanum betaceum Cav. 

Syn. Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt 

พืชรอง 

FI 0325 อะกีแอปเปิล (akee apple) Blighia sapida K.D. Koenig พืชรอง 

FI 0326 อะโวคาโด (avocado) Persea americana Mill. พืชรอง 

FI 0327 กล้วย (banana) Musa spp. และลูกผสม พืชหลัก 

 กล้วยแคระ (banana, dwarf) 

(รวมอยู่ในกล้วย (FI 0327)) 

Musa AAA group 

Syn. Musa cavendishii Lam.;  

Musa nana Lour. 

พืชรอง 

 กล้วยกล้าย (plantain) (รวมอยู่ใน

กล้วย (FI 0327)) 

Musa x paradisiaca L. var. sapientum 

(L.) Kuntze 

พืชรอง 

FI 0330 แคนิสเทล / เอ๊กฟรุต (canistel/ egg 

fruit) ร วมทั้ ง ล ะมุ ด เ ขมร / เ ขม า 

(yellow sapote) 

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 

รวมทั้ง Lucuma nervosa A.DC. และ  

Lucuma salicifolia Kunth 

พืชรอง 

FI 0335 ฟีโจ (feijoa) Acca sellowiana (O. Berg) Burret 

Syn. Feijoa sellowiana (O. Berg)  

O. Berg 

พืชรอง 

FI 0345 มะม่วง (mango) Mangifera indica L. พืชหลัก 

FI 0346 มังคุด (mangosteen) Garcinia mangostana L. พืชหลัก 

FI 0349 นาแรนจิลลา (naranjilla) รวมทั้ง ลูโล 

(lulo) และควิโตออเรนจ์ (quito orange) 

Solanum quitoense Lam. พืชรอง 

FI 0350 มะละกอ (papaya) Carica papaya L. พืชหลัก 

FI 0352 พลบัอเมริกัน (persimmon, American) Diospyros virginiana L. พืชรอง 

FI 0355 ทับทิม (pomegranate) Punica granatum L. พืชรอง 

FI 0360 ซาโปเตแบล็ก(sapote, black) Diospyros digyna Jacq. 

Syn. Diospyros ebenaster Retz. 

พืชรอง 

FI 0361 ซาโปเตกรีน (sapote, green) Pouteria viridis (Pittier) Cronquist 

Syn. Calocarpum viride Pittier 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0363 ซาโปเตไวต์ (sapote, white) Casimiroa edulis La Llave  พืชรอง 

FI 0367 สตาร์แอปเปิล (star apple) Chrysophyllum cainito L. พืชรอง 

FI 0715 เน้ือโกโก้ (cacao (pulp)) Theobroma cacao L. พืชรอง 

FI 2480 อะเบีย (abiu) Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. พืชรอง 

FI 2481 แบคูริ (bacuri) Platonia insignis Mart. พืชรอง 

FI 2482 บินไจ (binjai) Mangifera caesia Jack พืชรอง 

FI 2483 คูปูอาซ ู(cupuaçu) Theobroma grandiflorum (Willd. ex 

Spreng.) K. Schum. 

พืชรอง 

FI 2484 อีแทมเบ (etambe) Mangifera zeylanica Hook. f. พืชรอง 

FI 3485 ยาโทบา (jatobá) Hymenaea courbaril L. พืชรอง 

FI 2486 คีแอปเปิล (kei apple) Dovyalis caffra (Hook. f. & Harv.) Sim พืชรอง 

FI 2487 โคแคม (kokam) Garcinia indica (Thouars) Choisy พืชรอง 

FI 2488 

 

ลางสาด (langsat) Lansium domesticum Corrêa 

Syn. Lansium parasiticum (Osbeck) 

K.C. Sahni & Bennet; Aglaia domestica 

(Corrêa) Pellegr.; Aglaia dookoo Griff. 

พืชรอง 

 ลองกอง (duka) Aglaia dookoo Griff. 

Syn. Lansium parasiticum (Osbeck) 

K.C. Sahni & Bennet 

พืชหลัก 

FI 2489 แลนจตุ (lanjut) หรือมะม่วงป้อม Mangifera lagenifera Griff. พืชรอง 

FI 2490 เซียนท้อ (lucuma) Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze พืชรอง 

FI 2491 มะริด (mabolo) Diospyros blancoi A. DC. 

Syn. Diospyros discolor Willd. 

พืชรอง 

FI 2492 มะมุด (mango, horse) Mangifera foetida Lour. พืชรอง 

FI 2493 มะม่วงจิ้งหรีด (mango, saipan) Mangifera odorata Griff. พืชรอง 

FI 2494 แพโฮ (paho) Mangifera altissima Blanco พืชรอง 

FI 2495 พาว์พาว์ (pawpaw) Asimina triloba (L.) Dunal พืชรอง 

FI 2496 เพลิพิซาน (pelipisan) Mangifera casturi Kosterm. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 2497 พิควิ (pequi) Caryocar brasiliense A.St.-Hil.; 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers 

พืชรอง 

FI 2498 ควอนดอง (quandong) Santalum acuminutum (R. Br.) A. DC. พืชรอง 

FI 2500 แทมารินด์ออฟดิอินดีส์ (tamarind-

of-the-Indies) 

Vangueria madagascariensis J.F. Gmel. พืชรอง 

FI 2501 ไวด์โลควอต (wild loquat) Uapaca kirkiana Müll. Arg. พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 006C  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวขรุขระหรือมีขน 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2023 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวขรุขระ

หรือมีขน รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0329 สาเก (breadfruit) Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A. 

Zorn) Fosberg 

Syn. Artocarpus communis J.R. Forst. & 

G. Forst. 

พืชรอง 

FI 0331 เชอริโมยา (cherimoya) Annona cherimola Mill. พืชรอง 

FI 0332 น้อยโหน่ง (custard apple) Annona reticulata L. พืชรอง 

FI 0334 ทุเรียน (durian) Durio zibethinus L. พืชหลัก 

FI 0337 อิลามา (ilama) Annona macroprophyllata Donn. Sm. 

Syn. Annona diversifolia Saff. 

พืชรอง 

FI 0338 ขนุน (jackfruit) Artocarpus heterophyllus Lam. 

Syn. Artocarpus integrifolius L.f. 

พืชรอง 

FI 0344 แมมเมย์แอปเปิล (mammey apple) Mammea americana L. พืชรอง 

FI 0347 มาร์มาเลดบ็อกซ์ (marmalade-box) Genipa americana L. พืชรอง 

FI 0353 สับปะรด (pineapple) Ananas comosus (L.) Merr. พืชหลัก 

FI 0357 เงาะขนสั้น (pulasan) Nephelium ramboutan-ake (Labill.) 

Leenh. 

พืชรอง 

FI 0358 เงาะ (rambutan) Nephelium lappaceum L. 

 

 

พืชหลัก 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0359 ละมุด (sapodilla) Manilkara zapota (L.) P. Royen 

Syn. Manilkara achras (Mill.) Fosberg; 

Achras zapota L. 

พืชรอง 

FI 0362 ซาโปเตแมมเมย์ (sapote, mammey) Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & 

Stearn 

Syn. Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. 

พืชรอง 

FI 0365 ทุเรียนเทศ (soursop) Annona muricata L. พืชรอง 

FI 0368 น้อยหน่า (sugar apple) Annona squamosa L. พืชหลัก 

FI 0371 มะขวิด (elephant’s apple) รวมทั้ง

อินเดียนวูดแอปเปิล (Indian wood 

apple) 

Limonia acidissima Groff 

Syn. Feronia limonia (L.) Swingle; 

Feronia elephantum Corrêa 

พืชรอง 

FI 2520 อะทิโมยา (atemoya) Annona x atemoya Mabb. พืชรอง 

FI 2521 บิริบา (biriba) Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. พืชรอง 

FI 2522 จ าปาดะ (champedak) Artocarpus integer (Thunb.) Merr. พืชรอง 

FI 2523 แมรัง (marang) Artocarpus odoratissimus Blanco พืชรอง 

FI 2524 ลูกเบาบับ หรือ มังกีเบรดทรี 

(monkey-bread tree) 

Adansonia digitata L. พืชรอง 

FI 2525 พอชเต (poshte) Annona liebmaniana Baill. พืชรอง 

FI 2526 การะเกด (screwpine) Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi; 

Pandanus utilus Bory; Pandanus leram 

Voigt; Pandanus julianettii Martelli 

พืชรอง 

FI 2527 ซอนโคยา (soncoya) Annona purpurea Moc. &Sessé ex Dunal พืชรอง 

FI 2528 ซันซาโปเต (sun sapote) Licania platypus (Hemsl.) Fritsch พืชรอง 
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(4) กลุ่มย่อย 006D  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลกระบองเพชร 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2024 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลกระบองเพชร 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0356 พริกลีแพร์ (prickly pear) Opuntia ficus-indica (L.) Mill.; Opuntia 

engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 

var. lindheimeri (Engelman.) U. 

Guzmán & Mandujano 

พืชรอง 

FI 2540 แก้วมังกร (dragon fruit/pitaya) Hylocereus spp.; Hylocereus undatus 

(Haw.) Britton & Rose; Hylocereus 

megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) 

Ralf Bauer; Hylocereus polyrhizus 

(F.A.C. Weber) Britton & Rose; 

Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) 

Britton & Rose; Hylocereus triangularis 

(L.) Britton & Rose 

พืชรอง  

FI 2541 ซากัวโร (saguaro) Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose พืชรอง 

(5) กลุ่มย่อย 006E  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้เลื้อย 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2025 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้เลื้อย รวมทั้ง

สินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 0341 กีวีฟรุต (kiwifruit) Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. 

Liang & A. R. Ferguson; Actinidia 

chinensis Planch. and hybrids 

พืชรอง 

FI 0351 เสาวรส (passion fruit) Passiflora edulis Sims และพันธุ์ต่างๆ พืชรอง 

FI 2560 แกรนาดิลลา (granadilla) Passiflora ligularis Juss. พืชรอง 

FI 2561 แกรนาดิลลาไจแอนต์ (granadilla, giant) Passiflora quadrangularis L. พืชรอง 

FI 2562 มอนสเตอรา (monstera) Monstera deliciosa Liebm. พืชรอง 

FI 2563 แพสชนัฟลาเวอร์ม วิงเก็ด สเตม 

(passionflower, winged-stem) 

Passiflora alata Curtis พืชรอง 

FI 2564 แพสชันฟรุต, บานานา (passion 

fruit, banana) 

Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) 

Holm-Niels. & P.M. Jørg. 
พืชรอง 
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(6) กลุ่มย่อย 006F  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลปาล์ม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส FI 2026 ครอบคลุมผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลปาล์ม 

รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

FI 2580 มะพร้าวอ่อน (coconut, young) Cocos nucifera L. พืชรอง 

FI 2581 กูริริ (guriri) Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze พืชรอง 

FI 2582 โมริชปาล์มฟรุต (moriche palm 

fruit) 

Mauritia flexuosa L.f. พืชรอง 

FI 2583 มูริติ (muriti) Mautitia flexuosa L.f. พืชรอง 

FI 2584 ลูกตาลโตนด (palmyra palm fruit) Borassus flabellifer L. พืชรอง 

FI 2585 สละ (salak) Salacca zalacca (Gaertn.) Voss  

Syn. Salacca edulis Reinw.; Salacca 

rumphii Wall. 

พืชรอง 

- ระก า (salacca) Salacca wallichiana Mart. พืชรอง 
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ประเภทที่ 2 กลุ่มผัก 

กลุ่มหลัก 009 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VA 0035 ครอบคลุมพืชหัวแบบหอมทุกชนิดในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 009A พืชประเภทหัวหอมแห้ง (Bulb onion) เป็นพืชหัวแบบหอมที่แก่เต็มที่และ

แห้ง บริโภคได้ท้ังหัวแต่ต้องลอกเปลือกชั้นนอกออก 

 (2) กลุ่มย่อย 009B พืชประเภทหอมสด (Green onion) เป็นพืชหัวแบบหอมที่สดและอ่อน 

บริโภคได้ท้ังหัว บางชนิดสามารถบริโภคใบและก้านได้ด้วย 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 009A  พืชประเภทหัวหอมแห้ง 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VA 2031 ครอบคลุมพืชประเภทหัวหอมแห้ง รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VA 0381 กระเทียม (garlic) และกระเทียมโทน Allium sativum L. พืชรอง 

VA 0382 กระเทียมช้าง (garlic, great-headed) Allium ampeloprasum L.  พืชรอง 

VA 0385 หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) Allium cepa L. หลายพันธุ ์ พืชรอง 

VA 0386 กระเทียมจีน (onion, Chinese) รวม

ทั้งแร็กเกียว (rakkyo) 

Allium chinense G. Don; 

Syn. Allium bakeri Regel 

พืชรอง 

VA 0388 หอมแดง (shallot) Allium cepa L. var. aggregatum G.Don พืชรอง 

VA 0390 ซิลเวอร์สคินออนเนียน (silverskin 

onion) 

Allium cepa L. พืชรอง 

VA 2600 หัวดอกไม้จีน (daylily) Hemerocallis  fulva  (L.) L.; 

Hemerocallis  minor  Mill; Hemerocallis 

citrina Baroni;  Hemerocallis 

lilioasphodelus L. 

พืชรอง 

VA 2601 หัวฟริทิลลาเรีย (fritillaria (bulb)) Fritillaria camchatcensis (L.) Ker Gawl. พืชรอง 

VA 2602 การ์ลิกเซอร์เพนต์ (garlic, serpent) Allium sativum L. var. ophioscorodon (Link) 

Döll 
พืชรอง 

VA 2603 หัวลลิลี ่(lily) Lilium spp. พืชรอง 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkadaigarden.wordpress.com%2F2009%2F01%2F04%2F%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599-daylily%2F&ei=kxu8U4DJK4r28QX__ICIBA&usg=AFQjCNEEwkVh-9AOsD-RKsYvqTbPxIXAoQ
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(2) กลุ่มย่อย 009B  พืชประเภทหอมสด 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VA 2032 ครอบคลุมพืชประเภทหอมสด รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VA 0383 เคอแรท (kurrat) Allium kurrat Schweinf. ex K. Krause พืชรอง 

VA 0384 ลีก (leek) 
Allium porrum L. 

Syn.  Allium ampeloprasum L. var. porrum 

(L.) J. Gay 

พืชรอง 

VA 0387 ต้นหอมญี่ปุ่น (onion, welsh/ 

Japanese bunching onion/ Chinese 

small onion/ green onion) 

Allium fistulosum L. พืชรอง 

VA 0389 ต้นหอม (spring onion) Allium cepa L. หลายพันธุ์, a.o. White 

Lisbon; White Portugal 

พืชรอง 

VA 0391 ทรีออนเนียน (tree onion) รวมทั้ง

ออนเนียนอียิปเปียน (onion, 

Egyptain) 

Allium x proliferum (Moench) Schrad 

ex Willd.; Allium x wakegi Araki 

Syn.  Allium cepa var. proliferum (Moench) 

Regel; Allium cepa L. var. viviparum 

(Metz.) G. Alef. 

พืชรอง 

VA 2605 กุยช่ายฝรั่ง (chives) Allium schoenoprasum L. พืชรอง 

VA 2606 กุยช่าย (chives, Chinese) Allium tuberosum Rottler ex Spreng. พืชรอง 

VA 2607 อิลีแจนส์ฮอสตา (elegans hosta) Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. พืชรอง 

VA 2608 ต้นฟริทิลลาเรีย (fritillaria (green)) Fritillaria camchatcensis (L.) Ker Gawl. พืชรอง 

VA 2609 การ์ลิกไชฟส์ (garlic chives) Allium sativum var. sativum พืชรอง 

VA 2610 เลดีส์ลีก (lady’s leek) Allium cernuum Roth พืชรอง 

VA 2611 ออนเนียนเบลต์สวิลล์บันชิง (Onion, 

Beltsville bunching) 

Allium x proliferum (Moench) Schrad 

ex Willd. 

Syn. Allium cepa x Allium fistulosum ) 

พืชรอง 

VA2612 หอมสด (onion, fresh) Allium fistulosum L. var. caespitosum 

Makino 

พืชรอง 

VA 2613 ออนเนียนมาโครสเต็ม (onion, 

macrostem) 

Allium macrostemom Bunge พืชรอง 

VA 2614 ออนเนียนเพิร์ล (onion, pearl) Allium porrum L.  พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VA 2615 ออนเนียน โพเตโต (onion, potato) Allium cepa L. var. aggregatum G. Don พืชรอง 

VA 2616 ไวด์ลีก (wild leek) Allium tricoccum Aiton พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 010  ผักตระกูลกะหล่ า ยกเว้นผักใบของตระกูลกะหล่ า (Brassica vegetables, except 

Brassica leafy vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VB 0040 ซึ่งครอบคลุมผักตระกูลกะหล่ า ทุกชนิดในกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 010A ผักประเภทกะหล่ าดอก (flowerhead brassica) 

 (2) กลุ่มย่อย 010B ผักประเภทกะหล่ าหัว (head brassica) 

 (3) กลุ่มย่อย 010C ผักประเภทกะหล่ าต้น (stem brassica) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 010A  ผักประเภทกะหล่่าดอก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VB 0042 ครอบคลุมผักประเภทกะหล่ าดอก รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VB 0400 บร็อกโคลี (broccoli) รวมทั้ง กะหล่ า

ดอกอิตาเลียน (broccoli, sprouting) 

แขนง 

Brassica oleracea L. var. italica Plenck พืชรอง 

VB 0404 กะหล่ าดอก (cauliflower) รวมทั้ง  

กะหล่ าเจดีย์ (romanesco broccoli) 

Brassica oleracea var. botrytis L., หลาย

พันธุ์ ทั้งขาวและเขียว 

พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 010B  ผักประเภทกะหล่่าหัว 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VB 2036 ครอบคลุมผักประเภทกะหล่ าหัว รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VB 0041 กะหล่ าปลี (cabbages, head)  Brassica oleracea var. capitata L., 

several varieties and cultivars. (รวมทั้ง 

กะหล่ าปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) 

พืชหลัก 

 กะหล่ าปลีสีม่วง (cabbage, red)  

(อยู่รวมในกะหล่ าปลี (VB 0041)) 

Brassica oleracea subsp. capitata L. var. 

rubra 

พืชรอง 

 แคบเบจออกซ์เฮด (cabbage, 

oxhead) รวมทั้ง แคบเบจพอยเตด 

(cabbage, pointed) (อยู่รวมใน

กะหล่ าปลี (VB 0041)) 

Brassica oleracea subsp. capitata L. var. 

alba f. conica 
พืชรอง 

 กะหล่ าปลีขาว (cabbage, white) (อยู่

รวมในกะหล่ าปลี (VB 0041)) 

 

Brassica oleracea subsp. capitata L. var. 

alba 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VB 0402 กะหล่ าดาว (brussels sprout) Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) 

Zenker 

พืชรอง 

VB 0403 กะหล่ าปลีใบย่น (cabbageม savoy) 

รวมทั้งแคบเบจเยลโลว์ (cabbage, 

yellow) (อยู่รวมในกะหล่ าปลี (VB 

0041)) 

Brassica oleracea var. sabauda L. พืชรอง 

VB 0467 ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป๋ายช่าย 

(Chinese cabbage, type Pe-tsai) 

ร วมทั้ ง ไ ชนี สแคบเบจ  (นาพา ) 

(Chinese cabbage (napa)) 

Brassica rapa L. subsp. pekinensis 

(Lour.) Kitam.  

Syn. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

พืชหลัก 

 กะหล่ ากิมจิ (kimchi cabbage) (อยู่

รวมในผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป๋ายช่าย 

(VB 0467)) 

Brassica rapa subsp. pekinensis (Lour.) 

Kitam.  

Syn. Brassica rapa var. glabra Regel 

พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 010C ผักประเภทกะหล่่าต้น 

สินค้าเกษตรด้านพืชที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ได้แก ่

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VB 0405 กะหล่ าปม (kohlrabi) Brassica oleracea var. gongylodes L. พืชรอง 

VB 2640 ผักกาดเขียวปลี (stem mustard) Brassica juncea (L.) Czern. var. tsatsai 

Z.I. Mao 

พืชหลัก 
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กลุ่มหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง (fruiting vegetables, cucurbits) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VC 0045 ครอบคลุมผักบริโภคผลตระกูลแตงทุกชนิดในกลุ่มย่อยทั้ง 3 

กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 011A ผักบริโภคผลตระกูลแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting 

vegetables, Cucurbits-Cucumbers and Summer squashes) 

 (2) กลุ่มย่อย 011B ผักบริโภคผลตระกูลแตง-เมลอน (Fruiting vegetables,Melons) 

 (3) กลุ่มย่อย 011C ผักบริโภคผลตระกูลแตง-วินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables,Winter 

squashes) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 011A  ผักบริโภคผลตระกูลแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VC 2039 ครอบคลุมผักบริโภคผลตระกูลแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช รวมทั้งสินค้า

เกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VC 0420 บัลแซมแอปเปิล (balsam apple) Momordica balsamina L. พืชรอง 

VC 0421 มะระและมะระขี้นก (bitter melon/ 

bitter cucumber/bitter gourd) 

Momordica charantia L. พืชรอง 

VC 0422 น้ าเต้าญี่ปุ่น/น้ าเต้างวงช้าง(bottle 

gourd) 

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 

Syn. Lagenaria vulgaris Ser.; Lagenaria 

leucantha (Duchesne) Rusby 

พืชรอง 

VC 0423 ชาโยเต (chayote) (ผล) Sechium edule (Jacq.) Sw.  

Syn. Chayota edulis (Jacq.) Jacq. 

พืชรอง 

VC 0424 แตงกวา แตงร้าน (cucumber) Cucumis sativus L., English and forcing 

cucumber cultivars 

พืชหลัก 

 แตงพันธุ์บราวน์เนตเท็ด (cucumber, 

brown-netted) (อยู่รวมในแตงกวา 

(VC 0424)) 

Cucumis sativus var. sikkimensis  

 แตงสิบสองปันนา (gourd, 

Xishuangbanna) (อยู่รวมในแตงกวา 

(VC 0424)) 

Cucumis sativus var. xishuangbannansis 

ined. 

พืชรอง 

VC 0425 

 

เกอร์คิน (gherkin) Cucumis sativus L.พันธุ์ที่ใช้ท าแตงกวาดอง พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VC 0426 เกอร์คินเวสต์อินเดียน (gherkin,west 

Indian) 

Cucumis anguria L. พืชรอง 

VC 0427 บวบเหลี่ยม (loofah, angled) Luffa acutangula (L.) Roxb. พืชรอง 

VC 0428 บวบหอม (sponge gourd) บวบกลม 

(loofah, smooth) 

Luffa aegyptiaca Mill.  

Syn. Luffa cylindrica (L.) M. Roem. 

พืชรอง 

VC 0430 บวบขม (serpent gourd) บวบงู 

(snake gourd) 

Trichosanthes cucumerina L.  

Syn. Trichosanthes anguina L. 

พืชรอง 

VC 0431 ซัมเมอร์สควอช (squash, summer) 

รวมทั้งซกุกีนี (zucchini) 

Cucurbita pepo L.; Cucurbita pepo L. 

subsp. ovifera (L.) D.S. Decker, several 

cultivars, immature 

พืชรอง 

 มาร์โรว์ (marrow) (อยู่รวมใน

ซัมเมอร์สควอช (VC 0431)) 

Cucurbita pepo L., several cultivars พืชรอง 

VC 2650 ฟักพันธุ์เชือชวา (Chieh qua) Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. var. 

chieh-qua F.C. How 

พืชรอง 

VC 2651 ล่อฮังก๊วย (Chinese cucumber) Trichosanthes kirilowii Maxim. พืชรอง  

VC 2652 คูคัมเบอร์เอกซ์พลอดดิง (cucumber, 

exploding)  

Cyclanthera brachystachya (DC.) Cogn. พืชรอง 

VC 2653 คูคัมเบอร์สตัฟฟิง (cucumber, stuffing) Cyclanthera pedata (L.) Schrad. พืชรอง 

VC 2654 ฟักข้าว (gac/ spiny bitter gourd) Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. พืชรอง 

VC 2655 ขี้กาแดง (gourd, bitter snake) Trichosanthes tricuspidata Lour. พืชรอง 

VC 2656 กอร์ดบัฟฟาโล (gourd, buffalo) Cucurbita foetidissima Kunth พืชรอง 

VC 2657 กอร์ดแมลาบาร์ (gourd, malabar) Cucurbita ficifolia Bouché พืชรอง 

VC 2658 กอร์ดพอยเท็ด (gourd, pointed)  Trichosanthes dioica Roxb. พืชรอง 

VC 2659 กอร์ดราวน์ (gourd, round) Benincasa fistulosa (Stocks) H. schaef. 

& S.S. Renner 

พืชรอง 

VC 2660 ลูกต าลึง (ivy gourd) 

 

Coccinia grandis (L.) Voigt 

Syn. Coccinia indica Wight et Arn. 

พืชรอง 

VC 2661 บวบงูญี่ปุ่น (Japannese snake gourd) Trichosanthes ovigera Blume พืชรอง 

VC 2662 ทาคาโค (tacaco) Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 011B  ผักบริโภคผลตระกูลแตง-เมลอน  

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VC 2040 ครอบคลุมผักบริโภคผลตระกูลแตง-เมลอน รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ใน

กลุ่มย่อยนี ้

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VC 0046 เมลอน ยกเว้นแตงโม (melon, except 

watermelon) 

Cucumis melo L. พันธุ์ต่างๆ พืชรอง 

 เมลอนดูเดียม (melon, dudaim) 

(อยู่รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 

0046)) 

Cucumis melo L. var. dudaim (L.) Greb. พืชรอง 

 แคนตาลูป (cantaloupe) (อยู่รวมใน 

เมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) 

Cucumis melo var. cantalupensis Naudin, 

Cucumis melo subsp. melo; Cucumis melo 

var. cantaloupo Ser. 

พืชรอง 

 เมลอน แคซาบา (melon, casaba) (อยู่

รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 

0046)) 

Cucumis melo var. inodorus H. Jacq. พืชรอง 

 เมลอนฮันนีบอล (melon, honey 

ball) (อยู่รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม 

(VC 0046)) 

Cucumis melo var. cantaloupo Ser. และ

พันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 

 เมลอนผิวเรียบ (melon, honeydew) 

(อยู่รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 

0046)) 

Cucumis melo var. inodorus Naud. และ

พันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 

 เมลอนเพอร์เซียน (melon, Persian) 

(อยู่รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม 

(VC 0046)) 

Cucumis melo var. cantaloupo Ser. และ

พันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 

 เมลอน เซอร์เพนท์ (melon, serpent) 

(อยู่รวมในเมลอน ยกเว้นแตงโม 

(VC 0046)) 

Cucumis melo var. flexuosus (L.) 

Naudin. 

พืชรอง 

 เมลอนสแนป (melon, snap) (อยู่รวม

ในเมลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) 

Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook. f. พืชรอง 

 เมลอนไวต์สกิน (melon, white-

skinned) (อยู่รวมในเมลอน ยกเว้น

แตงโม (VC 0046)) 

 

Cucumis melo var. inodorus H. Jacq. 

และพันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

 แตงไทย (muskmelon) (อยู่รวมในเม

ลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) 

พันธุ์ต่างๆ ของ Cucumis melo L.; 

Cucumis melo var. melo และพันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 

 ไวน์พีช (vine peach) (อยู่รวมในเม

ลอน ยกเว้นแตงโม (VC 0046)) 

Cucumis melo var. agrestis Naudin;  

Cucumis melo var. chito (C. Morren) 

Naudin  

 

VC 0432 แตงโม (watermelon) 

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 

Nakai var. lanatus 

Syn. Citrullus vulgaris Schrad.; 

Colocynthis citrullus (L.) Kuntze 

พืชหลัก 

 ซิตรอนเมลอน (citron melon) (อยู่

รวมในแตงโม (VC 0432)) 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsam. & 

Nakai var. edulis  

Syn. Citrullus edulis Spach 

พืชรอง 

VC 2670 แอฟริ กั นฮอร์ น เมลอน  (African 

horned melon) 

Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naudin พืชรอง 

VC 2671 แคซาบานานา (casabanana) Sicana odorifera (Vell.) Naudin พืชรอง 

VC 2673 เมลอนนารา (melon, nara) Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook. f. พืชรอง 

- เมลอนเครนชอว์(melon, crenshaw) Cucumis melo var. inodorus H. Jacq. และ

พันธุ์ต่างๆ 

พืชรอง 

- โคเรียนเมลอน (Korean melon)  Cucumis melo var. agrestis Naudin และ

ลูกผสม 

พืชรอง 

- เมลอนออเรนทอลพิคคลิง (melon, 

oriental pickling) 

 

Cucumis melo var. agrestis Naudin; 

Cucumis melo var. conomon (Thunb.) 

Makino 

พืชรอง 
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(3) กลุ่มย่อย 011C  ผักบริโภคผลตระกูลแตง-วินเทอร์สควอช 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VC 2040 ครอบคลุมผักบริโภคผลตระกูลแตง-วินเทอร์สควอช รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่

ในกลุ่มย่อยนี ้

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VC 0429 ฟักทอง (pumpkins) 

 

Cucurbita maxima Duchesne; Cucurbita 

argyrosperma C. Huber; Cucurbita 

moschata Duchesne; Cucurbita pepo L. 

and Cucurbita pepo subsp. pepo พันธุ์ที่

สุกแก่เต็มที่ 

พืชหลัก 

 ฟักทองซีส (cheese pumpkin) (อยู่

รวมในฟักทอง (VC 0429)) 

Cucurbita moschata Duchesne พืชรอง 

 คูชอว์ส (cushaws) (อยู่รวมใน

ฟักทอง (VC 0429)) 

Cucurbita argyrosperma C. Huber พันธุ์ที่

สุกแก่เต็มที่ 

พืชรอง 

 ฟักทองยักษ์ (giant pumpkin) (อยู่

รวมในฟักทอง (VC 0429)) 

Cucurbita moschata Duchesne  

 

พืชรอง 

 ซิลเวอร์ซีดกอร์ด (silver seed gourd) 

(อยู่รวมในฟักทอง (VC 0429)) 

Cucurbita argyrosperma C. Huber 

 

พืชรอง 

VC 0433 วินเทอร์สควอช (winter squash) (อยู่

รวมในฟักทอง (VC 0429) ด้วย) 

 

พันธุ์ที่สุกแก่เต็มที่ของ Cucurbita maxima 

Duchesne; Cucurbita maxima subsp. 

maxima; Cucurbita moschata Duchesne; 

Cucurbita pepo L.; Cucurbita pepo 

subsp. pepo และ Cucurbita pepo subsp. 

ovifera (L.) D.S. Decker 

พืชรอง 

 อะคอร์นสควอช (acorn squash) (อยู่

รวมในวินเทอร์สควอช (VC 0433)) 

Cucurbita pepo subsp. ovifera (L.) D.S. 

Decker 

พืชรอง 

 บั ต เ ต อ ร์ นั ต ส ค ว อ ช  ( butternut 

squash) (อยู่รวมในวินเทอร์สควอช 

(VC 0433)) 

Cucurbita moschata Duchesne พืชรอง 

 คาลาบาซา (calabaza) (อยู่รวมใน 

วินเทอร์สควอช (VC 0433)) 

Cucurbita pepo L. พืชรอง 

 สปาเกตตีสควอช (spaghetti squash) 

(อยู่ รวมในวิน เทอร์สควอช (VC 

0433)) 

Cucurbita pepo subsp. pepo พืชรอง 



 43 มกษ. 9045-2559 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

 ฮับเบิร์ดสควอช (hubbard squash) 

(อยู่ รวมในวินเทอร์สควอช (VC 

0433)) 

Cucurbita maxima Duchesne พืชรอง 

VC 0434 ฟัก (wax gourd) และแฟง (white 

gourd) 

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 

Syn. Benincasa cerifera Savi 

พืชรอง 

VC 2680 อินเดียนราวด์กอร์ด (Indian round 

gourd) 

Praecitrullus fistulosus (Stocks) Pangalo พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจากตระกูลแตง (fruiting vegetables, other than cucurbits) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VO 0050 ครอบคลุมผักบริโภคผลทุกชนิดในกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 012A มะเขือเทศ (tomatoes)  

 (2) กลุ่มย่อย 012B พริกและสินค้าเกษตรที่คล้ายพริก (pepper and pepper-like 

commodities) 

 (3) กลุ่มย่อย 012C มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้ายมะเขือ (eggplant and eggplant-like 

commodities) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 012A  มะเขือเทศ 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VO 2045 ครอบคลุมมะเขือเทศ รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VO 0441 กราวน์เชอร์รี (ground cherries) 

รวมทั้ง ฮัสก์โทเมโต (husk tomato) ,

สตรอว์ เบอร์ รี โทเมโต(strawberry 

tomato) 

Physalis alkekengi L.; Physalis ixocarpa 

Brot. ex Hornem; Physalis peruviana L. 

พืชรอง 

 โกลเดนเบอร์รี (gloden berry) (อยู่

รวมในกราวน์เชอร์รี (VO 0441)) 

Physalis peruviana L. พืชรอง 

 เคปกูสเบอร์รี (cape gooseberry) (อยู่

รวมในกราวน์เชอร์รี (VO 0441)) 

Physalis peruviana L. พืชรอง 

 อัลคีเคนจิ (alkekengi) (อยู่รวมใน 

กราว์นเชอร์รี (VO 0441)) 

Physalis alkekengi L. พืชรอง 

VO 0448 มะเขือเทศ (tomato) Lycopersicon esculentum Mill.; 

Syn. Solanum lycopersicum L. 

พืชหลัก 

VO 0451 บูชโทเมโต (bush tomato) Solanum centrale J.M. Black พืชรอง 

VO 2700 มะเขือเทศผลเล็ก (cherry tomato) Lycopersicon esculentum Mill.  พืชรอง 

VO 2701 โคโคนา (cocona) Solanum sessiliflorum Dunal พืชรอง 

VO 2702 เคอร์เรนต์โทเมโต (currant tomato) Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. พืชรอง 

VO 2703 ก า ร์ เ ด น ฮั ก เ กิ ล เ บ อ ร์ รี  (garden 

huckleberry) 

Solanum scabrum Mill. พืชรอง 

VO 2704 เก๋ากี่สด (goji berry) Lycium barbarum L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VO 2706 ซันเบอร์รี (sunberry) Solanum retroflexum Dunal พืชรอง 

VO 2707 โทมาลิโต (tomalito) Physalis philadelphica Lam. 

Syn. Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 

พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 012B  พริกและสินค้าเกษตรที่คล้ายพริก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VO 0051 ครอบคลุมพริก รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VO 0442 กระเจี๊ยบเขียว หรือ กระเจี๊ยบมอญ 

(okra)  

Abelmoschus esculentus (L.) Moench. 

Syn. Hibiscus esculentus L. 

พืชรอง 

VO 0444 พริกเผ็ด (peppers, Chili) รวมทั้ง

พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม 

Capsicum annuum L. พันธุ์ที่เผ็ดร้อน 

 พริกหนุ่ม (hot pepper) (อยู่รวมใน

พริกเผ็ด (VO 0444)) 

Capsicum annuum var. acuminatum 

Fingerh. 

 พริกขี้หนูสวน (bird chili pepper) 

(อยู่รวมในพริกเผ็ด (VO 0444)) 

Capsicum frutescens L. 

 เชอร์รีเปปเปอร์ (cherry pepper) 

(อยู่รวมในพริกเผ็ด (VO 0444)) 

Capsicum annuum var. acuminatum 

Fingerh. 

 คลัสเตอร์เปปเปอร์ (cluster peppers) 

(อยู่รวมในพริกเผ็ด (VO 0444)) 

Capsicum annuum L. var. fasciculatum 

(Sturtev.) Irish 

VO 0445 พริกหวาน (peppers, sweet / 

peppers, bell) รวมทั้งปราปิกา 

(prapika)  

Capsicum annuum var. grossum 

(Willd.) Sendt. and Capsicum annuum 

var. longum (DC.) Sendt. 

พืชรอง 

 เปปเปอร์ลอง (pepper, long) (อยู่

รวมในพริกหวาน(VO 0445)) 

Capsicum annuum var. longum (DC.) 

Sendt. 

พืชรอง 

VO 0446 กระเจี๊ยบแดง (roselle) Hibiscus sabdariffa L.  พืชรอง 

VO 2709 มาร์ทีเนีย (martynia) Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. พืชรอง 
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(3) กลุ่มย่อย 012C  มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้ายมะเขือ 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VO 2046 ครอบคลุมมะเขือ รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VO 0443 พาพิโน (papino) รวมทั้งเมลอนแพร์ 

(melon pear) และ ทรีเมลอน (tree 

melon) 

Solanum muricatum L. พืชรอง 

VO 2711 แอฟริกันเอกแพลนต์ (African 

eggplant) 

Solanum macrocarpon L. พืชรอง 

VO 2711 มะเขือม่วง มะเขือยาว (eggplant/ 

aubergines/brinjal) 

Solanum melongena L. พืชรอง  

VO 2712 มะเขือพวง (pea eggplant /plate 

brush) 

Solanum torvum Sw. พืชรอง 

VO 2713 สคาร์เลตเอกแพลนต์ (scarlet 

eggplant) 

Solanum aethiopicum L. พืชรอง 

VO 2714 มะเขือเปราะ (Thai eggplant) Solanum undatum Lam. พืชรอง 

- มะอึก (bolo maka/ma-euk) Solanum stramoniifolium Jacq. พืชรอง 

- มะแว้ง (Indian nightshade) Solanum indicum L. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 013 ผักใบ (leafy vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VL 0053 ครอบคลุมผักใบทุกชนิดในกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (leafy greens)  

 (2) กลุ่มย่อย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ า (brassica Leafy vegetables) 

 (3) กลุ่มย่อย 013C ใบของพืชรากและหัว (leaves of root and tuber vegetables) 

 (4) กลุ่มย่อย 013D ใบของต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้เล้ือย (leaves of trees, shrubs and vines) 

 (5) กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ า (leafy aquatic vegetables) 

 (6) กลุ่มย่อย 013F วิทลู๊ฟ (witloof) 

 (7) กลุ่มย่อย 013G ใบของผักตระกูลแตง (leaves of cucurbitaceae) 

 (8) กลุ่มย่อย 013H ใบอ่อน (baby leaves) 

 (9) กลุ่มย่อย 013I ต้นอ่อน (sprouts) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 013A  ผักใบเขียว 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2050 ครอบคลุมผักใบเขียว รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0444 ใบพริก (chili pepper leaves) Capsicum annuum L. พืชรอง 

VL 0460 ผักโขม (amaranth leaves) รวมทั้ง  

บิเรียมแนมัล (bireumnamul) 

Amaranthus spp.; รวมทั้ง Amaranthus 

spinosus L.; Amaranthus dubius Mart. 

ex. Thell.; Amaranthus hypochondriacus 

L.; Amaranthus cruentus L.; Amaranthus 

viridis L.; Amaranthus tricolor L.; 

Amaranthus mangostanus L. 

พืชรอง 

 บูชกรีน (bush greens) (อยู่รวมใน

ผักโขม (VL 0460)) 

Amaranthus cruentus L. พืชรอง 

VL 0462 บอกซ์ทอร์น (boxthorn) Lycium chinense Mill. พืชรอง 

VL 0464 ชาร์ด(chard) / ซิลเวอร์บีต (silver 

beet) / สแปนิชบีต (spinach beet) / 

สวิสชาร์ด (Swiss chard) 

Beta vulgaris subsp. vulgaris; Beta 

vulgaris subsp. cicla 

พืชรอง 

VL 0465 เชอร์วิล (chervil) Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. พืชรอง 

VL 0469 ใบชิโครี (chicory leaves) พันธุ์สี

เขียวและสีแดง รวมทั้ งซูการ์ โลฟ 

(sugar loaf) 

Cichorium intybus var. foliosum Hegi พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0470 คอร์นสลัด (corn salad) Valerianella spp. พืชรอง 

 แลมบส์เลตตัซ (lambs lettuce) (อยู่

รวมในคอร์นสลัด (VL 0470)) 

Valerianella locusta (L.) Laterr. พืชรอง 

 อิตาเลียนคอร์นสลัด (Italian corn 

salad)(อยู่รวมในคอร์นสลัด (VL 

0470)) 

Valerianella eriocarpa Desv. พืชรอง 

VL 0474 แดนดีไลออน (dandelion) Taraxacum officinale (L.) Weber ex 

F.H. Wigg.  

พืชรอง 

VL 0475 ด็อก (dock) Rumex spp. พืชรอง 

VL 0476 เอนดิฟ (endive) Cichorium endivia L. พืชรอง 

 เอนดิฟชนิดใบกว้างหรือเรียบ (endive, 

broad or plain leaved) (อยู่รวมใน

เอนดิฟ (VL 0476)) 

Cichorium endivia var. latifolium Lam.  พืชรอง 

 เอนดิฟชนิดใบหยัก (endive, curled) 

(อยู่รวมในเอนดิฟ (VL 0476)) 

Cichorium endivia var. crispum (Mill.) 

Lam. 

พืชรอง 

VL 0477 ใบกูสฟุต (goosefoot leaves) Chenopodium spp. พืชรอง 

 กูดคิงเฮนรี (Good King Henry) 

(อยู่รวมในใบกูสฟุต (VL 0477)) 

Chenopodium bonus-henricus L. พืชรอง 

 ฮัวยูซันเทิล (huauzontle) (อยู่รวมใน

ใบกูสฟุต (VL 0477)) 

Chenopodium berlandieri Moq. พืชรอง 

VL 0482 ผักกาดแก้ว (lettuce, head) รวมทั้ง 

คริสป์เฮดเลตตัซ (crisphead lettuce) 

Lactuca sativa subsp. capitata (L.) 

Schübl. & G. Martens 

พืชรอง 

 ผักสลัดใบแดง (lettuce, red) (อยู่

รวมในผักกาดแก้ว (VL 0482)) 

Lactuca sativa subsp.  capitata L.  

พันธุ์สีแดง 

พืชรอง 

VL 0483 ผักกาดหอม (lettuce, leaf) รวมทั้ง 

คัตติงเลตตัซ (cutting lettuce) 

Lactuca sativa subsp. crispa (L.) 

Schübl. & G. Martens 

พืชรอง 

VL 0486 ผักโขมนิวซีแลนด์ (New Zealand 

spinash) รวมทั้ง เวอร์ริกัลกรีนส์ 

(wirrigal greens) 

 

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze  

Syn. Tetragonia expansa Murray 

พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-26592
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-26592
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0488 โอราช (orach) Atriplex hortensis L. พืชรอง 

VL 0490 ใบแพนเทน (plantain leaves) หรือ

ค อ ม ม อ น เ พ ล น เ ท น  ( common 

plantain) 

Plantago major L. พืชรอง 

 บั ก ฮอ ร์ น แพลน เทน  ( buckhorn 

plantain) (อยู่ รวมในใบแพนเทน 

(VL 0490)) 

Plantago lanceolata L. พืชรอง 

VL 0492 ผักเบี้ยใหญ่  หรือเพอร์สเลน

(purslane) 

Portulaca oleracea subsp. sativa (Haw.) 

Čelak. 

พืชรอง 

VL 0493 เ พ อ ร์ ส เ ล น วิ น เ ท อ ร์ (purslane, 

winter) 

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. พืชรอง 

VL 0501 โซว์ทิสเทิล (sowthistle) Sonchus oleraceus (L.) L. พืชรอง 

VL 0502 ผักปวยเล้ง (spinach) Spinacia oleracea L. พืชรอง 

VL 0503 ผักปลัง (spinach, Indian) รวมทั้ง 

ไวน์สปิแนช (vine spinach) 

Basella alba L. พืชรอง 

VL 0510 ผักคอส/ผักกาดหวาน (cos lettuce) Lactuca sativa var. longifolia (Lam.) 

Alef. 

พืชรอง 

VL 0514 เฟมฟลาวเวอร์ (fame flower) Talinum fruticosum (L.) Juss. พืชรอง 

VL 0515 สวีตจูซ (sweetjuice) รวมทั้งผักขวง Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC. พืชรอง 

VL 0520 ใบถั่วลิสงบัมบารา/ ใบของถั่วหรั่ง 

(bambara groundnut leaves) 

Voandzeia subterranean (L.) Thouars พืชรอง 

VL 0526 ใบถั่วแขก, ใบถั่วแดงหลวง 

(common bean leaves) 

Phaseolus vulgaris L. พืชรอง 

VL 0527 ใบถั่วพุ่ม (cowpea leaves) Vigna unguiculata (L.) Walp. พืชรอง 

VL 0541 ใบถั่วเหลือง (soybean leaves) Glycine max (L.) Merr. พืชรอง 

VL 0640 ยอดข้าวบาร์เลย์ (barley shoot) Hordeum vulgare L. พืชรอง 

VL 0697 ใบถั่วลิสง (peanut leaves) Arachis hypogaea L. พืชรอง 

VL 2600 ใบดอกไม้จีน (daylily leaves) รวมทั้ง

ใบอ่อนของวอนชุริ (wonchuri) 

Hemerocallis fulva (L.) L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 2711 ใบแอฟริกันเอกแพลนท์ (African 

eggplant leaves) 

Solanum macrocarpon L. พืชรอง 

VL 2740 ใบแอฟริกันไนท์เชด 

(African nightshade) 

Solanum villosum Mill.; Solanum 

americanum Mill.; Solanum nigrum L. 

พืชรอง 

VL 2741 อแกรดติ (agretti) Salsola soda L. พืชรอง 

VL 2742 แอสเตอร์อินเดียน (aster, Indian) Kalimeris indica (L.) Sch.Bip. พืชรอง 

VL 2743 อโยโย (ayoyo) Tricizanthes cucumeria พืชรอง 

VL 2744 ไบตาวิริ (bitawiri) Cestrum latifolium Lam. พืชรอง 

VL 2745 บิตเตอร์ลีฟ (bitter leaf) Vernonia spp. และลูกผสม พืชรอง 

VL 2746 แบล็กแจ๊ก (blackjack) Bidens pilosa L. พืชรอง 

VL 2747 ผักเสี้ยน (cat’s whiskers/ spider 

weed/ spider flower) 

Cleome gynandra L. พืชรอง 

VL 2748 แชมชว(ีchamchwi) Doellingeria scabra (Thunb.) Nees   

Syn. Aster scaber Thunb. 

พืชรอง 

VL 2749 แชมนามุล (chamnamul) Pimpinella calycina Maxim.  

Syn. Pimpinella brachycarpa (Kom.) 

Nakai 

พืชรอง 

VL 2750 แชมส์ซัก (chamssuk) Artemisia dubia L. ex B.D.Jacks. พืชรอง 

VL 2751 ชิพิลิน(chipilin) Crotalaria lingirostrata Hook. & Arn. พืชรอง 

VL 2752 ใบที่บริ โภคได้ของคริสแซนทีมัม 

(chrysanthemum, edible leaved)    

Glebionis spp. พืชรอง 

 ตั้งโอ๋ (crowndaisy)/คริสแซนทีมัม

การ์แลนด์ (chrysanthemum, garland) 

(อยู่รวมในใบที่บริโภคได้ของคริส 

แซนทีมัม (VL 2752)) 

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach พืชรอง 

 คอร์นคริสแซนทีมัม (corn chrysanthemum 
/corn marigold) (อยู่รวมในใบที่บริโภค

ได้ของคริสแซนทีมัม (VL 2752)) 

 

Glebionis segetum (L.) Fourr. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

 ทริคัลเลอร์คริสแซนทีมัม (tricolor 

chrysanthemum/tricolor daisy) (อยู่

รวมในใบที่บริโภคได้ของคริสแซนทีมัม 

(VL 2752)) 

Ismelia carinata (Schousb.) Sch.Bip.  

Syn. Glebionis carinata (Schousb.) 

Tzvelev 

พืชรอง 

VL 2753 ใบคอสมอส (cosmos) Cosmos caudatus Kunth พืชรอง 

VL 2754 แดงกวิ (danggwi/dang gui) Angelica gigas Nakai พืชรอง 

VL 2755 ดอลนามุล (dolnamul) Sedum sarmentosum Bunge พืชรอง 

VL 2756 อีโบโล (ebolo) Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. 

Moore 

พืชรอง 

VL 2757 แกลสเวิร์ตคอมมอน (glasswort, 

common) 

Salicornia spp. พืชรอง 

VL 2758 โกดูอัลแพจิ (godeulppaegi) Crepidiastrum sonchifolium (Maxim.) 

Pak & Kawano 

พืชรอง 

VL 2759 กอมชวิ (gomchwi) Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. พืชรอง 

VL 2760 ไอซ์แพลนต์ (iceplant) Mesembryanthemum crystallinum L. พืชรอง 

VL 2761 เจแปนิสฮอนเวริ์ต (Japanese 

honewort) 

Cryptotaenia japonica Hassk. พืชรอง 

VL 2762 ใบปอกระเจาฝักกลม (jute) Corchorus spp. พืชรอง 

- ใบปอกระเจาฝักยาว (jew mallow) Corchorus olitorius L. พืชรอง 

VL 2763 เลตตัซบิตเตอร์ (lettuce, bitter) Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & 

Hiern) C. Jeffrey 

พืชรอง 

VL 2764 ใบมัลโลว์ (mallow leaves) Malva sylvestris L. พืชรอง 

VL 2765 ใบงาขี้ม้อน (perilla leaves) Perilla frutescens (L.) Britton  พืชรอง 

VL 2766 ใบโพลีโกแนตัม (polygonatum leaves) Polygonatum odoratum (Mill.) Druce; 

Poligonatum spp. 

พืชรอง 

VL 2767 ใบแซนแมนูอัล (sanmanuel leaves) 

 

Allium victorialis L. 

Syn. Allium ochotense Prokh.;     

Allium microdictyon Prokh. 

 

พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-128854


 52 มกษ. 9045-2559 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 2768 เศรษฐีเรือนนอก (spider plant) Chlorophytum comosum (Thunb.) 

Jacques 

พืชรอง 

VL 2769 เซียมแบกวา (seumbagwi) Ixeridium dentatum (Thunb. ex 

Thunb.)Tzvelev 

พืชรอง 

VL 2770 ทาเนียสปิแนช (tanier spinach) Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engl. พืชรอง 

VL 2771 ย่าหยา (Violet, Chinese) Asystasia gangetica (L.) T. Anderson พืชรอง 

- ผักเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne. พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 013B  ผักใบตระกูลกะหล่่า 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 0054 ครอบคลุมใบของผักตระกูลกะหล่ า รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้าเกษตรกลุ่มย่อยนี้ เช่น  Brassica spp. 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0401 คะน้า (broccoli, Chinese) Brassica oleracea var. alboglabra (L.H. 

Bailey) Musil 

พืชหลัก 

VL 0405 ใบกะหล่ าปม (kohlrabi leaves) Brassica oleracea var. gongylodes L.  พืชรอง 

VL 0466 ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage-

type Pak-Choi) รวมทั้งเซเลอร์รี 

มัสตาร์ด (celery mustard) 

Brassica rapa subsp. chinensis (L.) 

Hanelt 

พืชรอง 

VL 0468 ผักกาด เขี ยวกวางตุ้ ง  ( flowering 

white cabbage) 

 

Brassica rapa subsp. chinensis (L.) 

Hanelt var. parachinensis (L.H. Bailey) 

Hanelt.  

พืชรอง 

VL 0472 เครซการ์เดน (cress, garden) Lepidium sativum L.; Lepidium 

virginicum L. 

พืชรอง 

 เปปเปอร์กราส (peppergrass) (อยู่

รวมในเครซการ์เดน (VL 0472))  

Lepidium virginicum L. พืชรอง 

VL 0480 เคล (kale) 
Brassica oleracea var. sabelica L. 

(รวมทั้ง collards, curly kale, scotch kale, 

thousand-headed kale, branching bush 

kale, Jersey kale; แต่ไม่รวม marrow-

stem kale) 

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

 เคลแบรนซิงบูช (kale, branching 

bush) (อยู่รวมในเคล (VL 0480))  

Brassica oleracea var. ramosa (DC.) 

Alef.  

พืชรอง 

 เคลเคอร์ลี (kale, curly) (อยู่รวมใน

เคล (VL 0480)) 

Brassica oleracea convar. acephala 

(DC.) Alef. var. sabellica L.  

พืชรอง 

 เคลเจอร์ซีย์ (kale, Jersey) (อยู่รวม

ในเคล (VL 0480)) 

 

Brassica oleracea var. palmifolia DC.  พืชรอง 

VL 0481 มิซูนา (mizuna) หรือ มาสตาร์ดญี่ปุ่น  Brassica rapa subsp. nipposinica (L.H. 

Bailey) Hanelt  

พืชรอง 

VL 0485 ผักกาดเขียว/ชุนฉ่าย (mustard green) Brassica juncea (L.) Czern. พืชรอง 

 ลิฟมัสตาร์ด (leaf mustard) (อยู่รวม

ในผักกาดเขียว (VL 0485))  

Brassica juncea var. integrifolia (Stokes) 

Sinskaya 

พืชรอง 

 มัสตาร์ดก้านใหญ่ (big-stem mustard) 

(อยู่รวมในผักกาดเขียว (VL 0485)) 

Brassica juncea subsp. tsatsai I. Mao 

 

พืชรอง 

 อินเดียนมัสตาร์ด (Indian mustard) 

(อยู่รวมในผักกาดเขียว (VL 0485))  

Brassica juncea (L.) Czern. พืชรอง 

VL 0494 ใบแรดิช (radish leaves) 

 

Raphanus sativus L., หลายพันธุ์

Raphanus sativus var. mougri Helm  

พืชรอง 

 ออยแรดิชกรีนส์ (oil radish greens) 

(อยู่รวมในใบแรดิช (VL 0494) )  

Raphanus sativus L.  พืชรอง 

VL 0495 ผักกาดก้านขาว (rape greens) Brassica napus L. พืชรอง 

VL 0496 รูโลลา (rucola) หรือรอกเก็ตสลัด

(rocket salad) 

Eruca vesicaria (L.) Cav.  

Syn. Eruca sativa Mill.  

พืชรอง 

VL 0497 รูทาบากากรีนส์ (rutabaga greens) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb.  

พืชรอง 

VL 0506 เทอร์นิปกรีนส์ (turnip greens)  Brassica rapa subsp. rapa  พืชรอง 

VL 2775 บร็อกโคลีร็าบ (broccoli raab)  Brassica ruvo L.H. Bailey พืชรอง 

VL 2776 แคบเบจอะบิซซินเนียน (cabbage, 

abyssinian)  

Brassica carinata A. Braun พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 2777 แคบเบจซีเคล (cabbage, seakale)   Brassica oleracea var. costata DC. พืชรอง 

VL 2778 ไซนิสแฟลตแคบเบจ (Chinese flat 

cabbage)  

Brassica rapa subsp. narinosa (L.H. 

Bailey) Hanelt  

พืชรอง 

VL 2779 เครซอัปแลนด์ (cress, upland) Barbarea vulgaris R.Br.; Barbarea verna 

(Mill.) Asch. 

พืชรอง 

 แลนด์เครซ (land cress) (อยู่รวมใน  

เครซอับแลนด์ (VL 2779))  

Barbarea verna (Mill.) Asch. พืชรอง 

VL 2780 แฮนโอเวอร์สลัด (hanover salad)  

 

Brassica napus var. pabularia (DC.) 

Rchb. 

พืชรอง 

VL 2781 ผั ก ก ว า ง ตุ้ ง ญี่ ปุ่ น  ( komatsuna) 

รวมทั้ งมัสตาร์ดสปิแนช (mustard 

spinach) 

Brassica rapa var. perviridis L.H. Bailey  พืชรอง 

VL 2782 มัสตาร์ดทู เบอร์ รั สรู ต เต็ด ไซนี ส 

(mustard, tuberous rooted, 

Chinese)  

Brassica juncea (L.) Czern. subsp. 

napiformis (Pailleux & Bois) Kitam.  

 

พืชรอง 

VL 2783 มั สต า ร์ ด ก้ า นม่ ว ง  ( purple-stem 

mustard)  

 

Brassica rapa subsp. chinensis (L.) 

Hanelt var. purpuraria (L.H. Bailey) 

Hanelt  

พืชรอง 

VL 2784 หูปลาช่อน (shepherd’s purse) Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. พืชรอง 

VL 2785 แซมแคบเบจ (ssam cabbage)   Brassica rapa subsp. pekinensis (Lour.) 

Hanelt (ชนิดไม่มีหัว)  

พืชรอง 

VL 2786 ใบวาซาบิ (wasabi leaves) Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. พืชรอง 

VL 2787 ไวล์ดรอกเก็ต (wild rocket) Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. พืชรอง 

VL 2946 ใบมาคา (maca leaves)  Lepidium meyenii Walp. พืชรอง 

- ฟิลด์มัสตาร์ดกรีนส์ (field mustard 

greens) 

Brassica napus subsp. trilocularis 

(Roxb.) Hanelt; Brassica napus L. 

subsp. dichotoma (Roxb.) Hanelt;  

Brassica napus subsp. oleifera DC.  

พืชรอง 
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(3) กลุ่มย่อย 013C  ใบของพืชรากและหัว 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2052 ครอบคลุมใบของพืชรากและหัว รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0463 ใบมันส าปะหลัง(cassava leaves) 

 

Manihot esculenta Crantz พืชรอง 

VL 0498 ใบแซลซิฟี (salsify leaves) Tragopogon porrifolius L.; Scorzonera 

hispanica L. 

พืชรอง 

VL 0504 ใบแทนเนีย (tannia leaves) Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;  

Syn. Xanthosoma edule (G. Mey) Schott; 

Xanthosoma xantharrhizon (Jacq.);  

K. Koch; Arum sagittifolium L. 

พืชรอง 

 ใบบลูเอป (blue ape leaves)  (อยู่รวม

ในใบแทนเนีย (VL 0504)  

Xanthosoma violaceum Schott พืชรอง 

VL 0505 ใบเผือก (taro leaves) Colocasia esculenta (L.) Schott พืชรอง 

VL 0508 ใบมันเทศ (sweet potato leaves) Ipomoea batatas (L.) Lam. พืชรอง 

VL 0573 ใบสาค ู(arrowroot leaves) Maranta arundinacea L. หลายพันธุ์ พืชรอง 

VL 0592 ใบแรมเปียน (rampion leaves) Campanula rapunculus L. พืชรอง 

VL 0599 ใบอัลลุคัล (ullucul leaves) Ullucus tuberosus Caldas พืชรอง 

VL 0600 ใบมันเสา (yam leaves) Dioscorea spp. พืชรอง 

 ใบไวต์แยม (white yam) (อยู่รวมในใบ

มันเสา (VL 0600)) 

Dioscorea rotundata Poir. พืชรอง 

 ใบเยลโลว์แยม (yellow yam) (อยู่รวม

ในใบมันเสา (VL 0600)) 

Dioscorea cayenensis Lam. พืชรอง 

 ใบฮ่วยซัว (Chinese yam) (อยู่รวมใน

ใบมันเสา (VL 0600)) 

Dioscorea polystachya Turcz. พืชรอง 

 ใบเกรตเตอร์แยม (greater yam) (อยู่

รวมในใบมันเสา (VL 0600)) 

Dioscorea alata L. พืชรอง 

 ใบเลซเซอร์แยม (lesser yam) (อยู่รวม

ในใบมันเสา (VL 0600)) 

Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill พืชรอง 

 มาพูย (mapuey), (อยู่รวมในใบมันเสา 

(VL 0600)) 

Dioscorea trifida L.f. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 2790 ใบอเล็กซานเดอร์ (Alexander leaves) Smyrnium olusatrum L. พืชรอง 

VL 2795 ใบเวลเลตแพลนต์ (velvet plant 

leaves) โอคินาวันสปิแนช (okinawan 

spinach) 

Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. พืชรอง 

VL 2940 ใบไซนีสเบลล์ฟลาเวอร์ (bell flower, 

Chinese leaves) หรือดอกบอลลูน  
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. พืชรอง 

(4) กลุ่มย่อย 013D  ใบของต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้เลื้อย 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2053 ครอบคลุมใบของต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้เลื้อยรวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่

ในกลุ่มย่อยนี ้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0269 ใบองุ่น (grape leaves) Vitis vinifera L. พืชรอง 

VL 0337 ใบมะละกอ (papaya leaves) Carica papaya L. พืชรอง 

VL 0446 ใบกระเจี๊ยบเขียว (rosele leaves) Abelmoschus esculentus (L.) Moensch พืชรอง 

VL 0517 ผักหวานป่า (melientha) Melientha suavis Pierre พืชรอง 

VL 2524 ใบเบาบับ (monkey-bread tree leaves) Adansonia digitata L. พืชรอง 

VS 2810 ใบชะอม (acacia shoot) Acacia pennata (L.) Willd. พืชรอง 

VL 2811 ใบมะรุม (ben moringa leaves) Moringa oleifera Lam. พืชรอง 

VL 2812 ใบโอคาซิ (okazi leaves) Gnetum africanum Welw.; Gnetum 

buchholzianum Engl. 

พืชรอง 

VL 2813 ทูน่าซิเนนซิส (toona sinensis) หรือ 

ฟลามิงโกทรี (flamingo tree) 

Toona sinensis (Juss.) M. Roem. 

Syn. Cedrela sinensis Juss.  

พืชรอง 

VL 2814 ยอดกระถิน (white lead tree/lead tree) Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit พืชรอง 

VL 3295 ต้นอ่อนซวงเจีย/ มะแขว่น 

(sichuan pepper sprouts) 

Zanthoxylum simulans Hance พืชรอง 

- ใบขี้เหล็ก (cassod tree) Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby พืชรอง 

- ใบยอ (Indian mulberry) Morinda citrifolia L. พืชรอง 

- ใบสะเดา (neem tree) Azadirachta indica A. Juss. พืชรอง 

- ใบเหลียง (melinjo) Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. พืชรอง 



 57 มกษ. 9045-2559 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

- ใบอ่อนมะขาม (tamarind baby leaves) Tamarindus indica L. พืชรอง 

- ยอดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut 

leaves) 

Anacardium occidentale L.; Anacarduim 

giganteum Hancock ex Engl. 

พืชรอง 

 ยอดแค (Cork Wood Tree leaves) Sesbania grandiflora (L.) Pers. พืชรอง 

 

(5) กลุ่มย่อย 013E  ผักใบที่เจริญในน้่า 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2054 ครอบคลุมผักใบที่เจริญในน้ า รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0473 วอเตอร์เครซ  (watercress) Nasturtium officinale R.Br. พืชรอง 

VL 0507 ผักบุ้ง (kangkung/water spinach) Ipomoea aquatica Forssk. พืชรอง 

VL 0518 ผักกะเฉด (water mimosa) Neptunia oleracea Lour. พืชรอง 

VL 2820 ผักแว่น (water clover) Marsilea crenata C. Presl. พืชรอง 

VL 2821 วอเตอร์ชิลด์ (water shield) Brasenia schreberi J.F. Gmel. พืชรอง 

 

(6) กลุ่มย่อย 013F  วิทลู๊ฟชิโครี ่

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 0469 ครอบคลุมวิทลู๊ฟชิโครี่  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0469 วิทลู๊ฟชิโครี่ (witloof chicory) Cichorium intybus L. var. foliosum 

Hegi พันธุ์เขียว แดงและขาว 

พืชรอง 

(7) กลุ่มย่อย 013G  ใบของผักตระกูลแตง 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2056 ครอบคลุมใบของผักตระกูลแตง รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0421 ใบมะระขี้นกและมะระจีน (balsam 

pear leaves) 

Momordica charantia L. พืชรอง 

VL 0423 ใบซาโยเต (chayote leaves) Sechium edule (Jacq.) Sw. พืชรอง 

VL 0429 ใบฟักทอง (pumpkin leaves) Cucurbita moschata Duchesne พืชรอง 

VL 2830 ใบต าลึง (ivy gourd) Coccinia grandis (L.) Voigt พืชรอง 

VL 2831 คาฮูรูรา (kahurura) Cucumis ficifolius A. Rich. พืชรอง 
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(8) กลุ่มย่อย 013H  ใบอ่อน 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VL 2057 ครอบคลุมพืชอ่อนที่เก็บเกี่ยวในช่วงมีใบแท้ไม่เกิน 8 ใบ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 2057 ใบอ่อน  

พืชอ่อนที่เก็บเกี่ยวในช่วงมีใบแท้ไม่

เกิน 8 ใบ 

  

(9) กลุ่มย่อย 013I  ต้นอ่อน 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มย่อยนี้ คือ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VL 0536 ถั่วเขียวงอก (mungbean sprout) Vigna radiata (L.) R. Wilczek  พืชรอง 

VL 1020 ถั่วอัลฟาฟ่างอก (alfalfa sprouts) Medicago sativa L พืชรอง 

VL 1265 ถั่วเหลืองงอก, ถั่วงอกหัวโต 

(soybean sprout) 

Glycine max (L.) Merr. พืชรอง 

VL 2835 แรดิชเสปราต ์(radish sprout) Raphanus sativus L. หลายๆ พันธุ์ พืชรอง 

- ลูกเหรียงงอก (nitta tree) Parkia javanica (Lam.) Merr.  

Syn. Parkia timoriana (DC.) Merr. 

พืชรอง 

- โต้วเหมียว/ต้นอ่อนถั่วลันเตา 

(garden pea sprout) 

Pisum sativum var. sativum พืชรอง 

- ต้นอ่อนทานตะวัน (sunflower 

sprout) 

Helianthus annuus L. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 014 ถั่วฝักสด (legume vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VP 0060 ครอบคลุมถั่วฝักสดทุกชนิดในกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 014A ถั่วฝักสดเมล็ดไม่กลม (beans with pods)  

 (2) กลุ่มย่อย 014B ถั่วฝักสดเมล็ดกลม (peas with pods) 

 (3) กลุ่มย่อย 014C เมล็ดถั่วสดชนิดไม่กลม (succulent beans without pods) 

 (4) กลุ่มย่อย 014D เมล็ดถั่วสดชนิดกลม (succulent peas without pods) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 014A  ถั่วฝักสดเมล็ดไม่กลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2060 ครอบคลุมถั่วฝักสดเมล็ดไม่กลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0071 ถั่ว ชนิด Phaseolus spp. Phaseolus spp.ชนิดและพันธ์ุต่างๆ   

VP 0521 ถั่วด าฝักสด (urd bean (green pods)) Vigna mungo (L.) Hepper  

Syn. Phaseolus mungo L. 

พืชรอง 

VP 0522 ถั่วปากอ้าฝักสด (broad bean (green 

pods and immature seeds)) 

Vicia faba L. subsp. faba  พืชรอง 

VP 0525 ถั่วกัวฝักสด (guar (young pods)) Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Syn. Cyamopsis psoralioides (Lam.) 

DC. 

พืชรอง 

VP 0526 ถั่วแขกฝักสด (common bean (pods 

and immature seeds)) 

Phaseolus vulgaris L. หลายๆ พันธ์ุ พืชรอง 

VP 0527 ถั่วพุ่มฝักอ่อนสด (cowpea 

(immature pods)) 

Vigna unguiculata subsp. unguiculata พืชรอง 

VP 0530 ถั่วพูฝักอ่อนสด (goa bean 

(immature pods)) 

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. พืชรอง 

VP 0531 ถั่วแปบฝักอ่อนสด (lablab bean 

(pods and immature seeds)) 

 

Lablab purpureus subsp. purpureus 

Syn. Dolichos lablab L.; Lablab niger 

Medik.; Lablab vulgaris Savi 

พืชรอง 

VP 0532 ถั่วพร้าเมล็ดยาวฝักอ่อนสด (jack bean 

(young pods and immature seeds)) 

 

Canavalia ensiformis (L.) DC. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0535 ถั่วมอทฝักสด (moth bean (green 

pods)) 

 

Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal 

Syn. Phaseolus aconitifolius Jacq.; 

Phaseolus trilobus Aiton 

พืชรอง 

VP 0536 ถั่วเขียวฝักสด (mung bean (green 

pods)) 

Vigna radiata var. radiata; 

Syn. Phaseolus aureus Roxb. 

พืชรอง 

VP 0539 ถั่วนิ้วนางแดงฝักอ่อนสด (rice bean 

(young pods)) 

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. 

Ohashi 

Syn. Vigna calcarata (Roxb.) Kurz; 

Phaseolus calcaratus Roxb. 

พืชรอง 

VP 0540 ถั่วสคาร์เลตรันเนอร์ฝักสด (scarlet 

runner bean (pods and seeds)) 

Phaseolus coccineus L. พืชรอง 

VP 0542 ถั่วพร้าเมล็ดแดงฝักสด (sword bean 

(young pods and bean)) 

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. พืชรอง 

VP 0543 ถั่วพูฝักสด (winged pea (young 

pods)) 

Lotus tetragonolobus L.  

Syn. Tetragonolobus purpureus Moench 

พืชรอง 

VP 0544 ถั่วฝักยาวฝักสด (yard-long bean 

(pods)) 

Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis 

(L.) Verdc. 

พืชหลัก 

VP 0546 ถั่ วเหลืองฝักสด (soya bean 

(succulent seeds in pods)) 

Glycine max (L.) Merr. พืชรอง 

VP 2840 ถั่วสดพร้อมฝักชนิด Vigna spp.  Vigna spp. พืชรอง 

VP 2841 แคตแจงฝักสด (catjang (immature 

pods and green seeds)) 

Vigna unguiculata subsp. cylindrical 

(L.) Verdc. 

Syn. Dolichos catjang Burm.f. 

พืชรอง 

VP 2842 สะตอฝักสด (stink bean (pods and 

immature seeds)) 

Parkia speciosa Hassk. พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 014B  ถั่วฝักสดเมล็ดกลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2061 ครอบคลุมถั่วฝักสดเมล็ดกลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0063 ถั่วฝักสดเมล็ดกลม (peas (pods and 

succulent = immature seeds)) 

Pisum spp.  

VP 0528 ถั่วลันเตาฝักสด (garden pea (young 

pods)) 

Pisum sativum var. sativum พืชรอง 

VP 0533 ถั่วเลนทิลฝักสด (lentil (young 

pods)) 

Lens culinaris subsp. culinaris 

Syn. Lens esculenta Moench.; Ervum 

lens L. 

พืชรอง 

VP 0537 ถั่วมะแฮะฝักสด (pigeon pea (green 

pods and young green seeds)) 

Cajanus cajan (L.) Millsp. 

Syn. Cajanus indicus Spreng. 

พืชรอง 

VP 0538 พ็อดพียังพ็อดส์  (podded pea 

(young pods)) 

 

Pisum sativum subsp. sativum; Pisum 

sativum L.  

พืชรอง 

 ถั่วหวานฝักสด (sugar pea (young 

pods)) (อยู่รวมในถั่วลันเตาฝักแบน

สด (VP 0538)) 

Pisum sativum subsp. sativum  พืชรอง 

VP 2850 แกรสพีฝักสด (grass pea (young 

pods)) 

Lathyrus sativus L. พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 014C  เมล็ดถั่วสดชนิดไม่กลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2062 ครอบคลุมเมล็ดถั่วสดชนิดไม่กลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0062 เ ม ล็ ด ถั่ ว ส ด ช นิ ด ไ ม่ ก ล ม  ช นิ ด 

Phaseolus spp.  (beans without 

pods (Phaseolus spp.)) (เมล็ดสด) 

Phaseolus spp.   (เมล็ดสด)  

VP 0520 เ ม ล็ ด ถั่ ว ห รั่ ง อ่ อ น สด  ( bambara 

groundnut (immature seeds)) 

Voandzeia subterranea (L.) Thouars พืชรอง 

VP 0523 เมล็ดถั่วปากอ้าสด (broad bean, shelled 

(succulent) ( immature seeds)) 

 

Vicia faba subsp. faba  พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0530 เมล็ดถั่วพูสด (goa bean (succulent 

seeds)) 

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. พืชรอง 

VP 0534 เมล็ดถั่วราชมาดสด (lima bean 

(succulent seeds)) 

Phaseolus lunatus L. 

Syn. Phaseolus limensis Macfad; 

Phaseolus inamoenus L. 

พืชรอง 

VP 0540 เมล็ดถั่วสคาร์เลตรันเนอร์สด (scarlet 

runner bean (succulent seeds)) 

Phaseolus coccineus L. พืชรอง 

VP 0541 เมล็ดถั่วเหลืองสด (soya bean 

(succulent seeds)) 

Glycine max (L.) Merr. พืชรอง 

VP 0545 ลูพิน (lupin) Lupinus spp.  

ชนิดและพันธุ์ที่มี แอลคาลอยด์(alkaloids)ต่ า 

พืชรอง 

VP 2860 เมล็ดถั่วสดชนิดไม่กลม ชนิด Vigna 

spp. (เมล็ดสด) 

Vigna spp. (เมล็ดสด)  

VP 2861 เมล็ดแคตแจงสด (catjang (succulent 

seeds)) 

Vigna unguiculata subsp. cylindrical 

(L.) Verdc. 

Syn. Dolichos catjang Burm.f. 

พืชรอง 

VP 2862 เมล็ดถั่วแขกสด (common bean 

(succulent seeds)) 

Phaseolus vulgaris L. หลายๆ พันธุ ์ พืชรอง 

VP 2863 เมล็ดถั่วพุ่มสด (cowpea (succulent 

seeds)) 

Vigna unguiculata subsp. unguiculata พืชรอง 

VP 2864 เมล็ดถั่วพร้าเมล็ดยาวสด (jack bean 

(immature seeds)) 

Canavalia ensiformis (L.) DC. พืชรอง 

VP 2865 เมล็ดถั่วแปบสด (lablab bean 

(succulent seeds)) 

 

Lablab purpureus subsp. purpureus 

Syn. Dolichos lablab L.; Lablab niger 

Medik; Lablab vulgaris Savi 

พืชรอง 

VP 2866 เมล็ดถั่วมอทสด (moth bean (fresh 

seeds)) 

Vigna aconitifolius (Jacq.) Marechal 

Syn. Phaseolus aconitifolius Jacq.; 

Phaseolus trilobus Aiton 

พืชรอง 

VP 2867 เมล็ดสะตอสด (stink bean 

(succulent seeds)) 

Parkia speciosa Hassk. พืชรอง 

VP 2868 เมล็ดถั่วเวลเวตสด (velvet bean) Mucuna pruriens (L.) DC. พืชรอง 
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(4) กลุ่มย่อย 014D  เมล็ดถั่วสดชนิดกลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2063 ครอบคลุมเมล็ดถั่วสดชนิดกลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VP 0064 เมล็ดถั่วสดชนิดกลม Pisum spp.  

VP 0524 เมล็ดถั่วลูกไก่สด (chick-pea 

(succulent seeds)) 

Cicer arietinum L. พืชรอง 

VP 0529 เมล็ดถั่วลันเตาสด (garden pea, 

(succulent seeds)) 

Pisum sativum var. sativum พืชรอง 

VP 2881 เมล็ดถั่วเลนทิลสด (lentil (succulent 

seeds)) 

Lens culinaris subsp. culinaris 

Syn. Lens esculenta Moench.; Ervum 

lens L. 

พืชรอง 

VP 2882 เมล็ดถั่วมะแฮะสด (Pigeon pea 

(young green seeds)) 

Cajanus cajan (L.) Millsp.; 

Syn. Cajanus indicus Spreng. 

พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (pulses) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VD 0070 ครอบคลุมถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดแห้งชนิดไม่กลม (dry beans) 

 (2) กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดแห้งชนิดกลม (dry peas) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 015A  ถั่วเมล็ดแห้งชนิดไม่กลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2065 ครอบคลุมถั่วเมล็ดแห้งชนิดไม่กลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VD 0071 ถั่วเมล็ดแห้ง ชนิด Phaseolus spp.  Phaseolus spp.; หลายชนิดและหลายพันธุ์  

VD 0520 ถั่ ว ห รั่ ง เ ม ล็ ด แ ห้ ง  ( bambara 

groundnut (dry seed))  

Vigna subterranea (L.) Verde.;  

Syn. Voandzeia subterranea (L.) 

Thouars 

พืชรอง 

VD 0521 ถั่วด าเมล็ดแห้ง (urd bean (dry))  Phaseolus mungo L.  

Syn. Vigna mungo (L.) Hepper 

พืชรอง 

VD 0523 ถั่วปากอ้าเมล็ดแห้ง (broad bean 

(dry))  

Vicia faba subsp. faba  

 

พืชรอง 

VD 0526 ถั่วแขกเมล็ดแห้ง (common bean 

(dry))  

Phaseolus vulgaris L. พืชรอง 

VD 0527 ถั่วพุ่มเมล็ดแห้ง (cowpea (dry))  Vigna unguiculata (L.) Walp. 

Syn. Vigna sinensis (L.) Savi ex 

Hassk.; Dolichos sinensis L. 

พืชรอง 

 ถั่ วแบล็กอายด์แห้ ง  (black-eyed 

pea), อยู่รวมในถั่วพุ่มเมล็ดแห้ง 

(VD 0527) 

Vigna unguiculata subsp. unguiculata พืชรอง 

 แคตแจงแห้ง (catjang(dry)), อยู่

รวมในถั่วพุ่มเมล็ดแห้ง (VD 0527)  

Vigna unguiculata subsp. cylindrical 

(L.) Verdc.  

Syn. Dolichos catjang Burm.f. 

พืชรอง 

 เซาเทิร์นพี (southern pea), อยู่รวม

ในถั่วพุ่มเมล็ดแห้ง (VD 0527)  

 

Vigna unguiculata subsp. unguiculata พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VD 0531 ถั่วแปปเมล็ดแห้ง (lablab bean 

(dry))  

Lablab purpureus subsp. purpureus  

Syn. Dolichos lablab L.; Lablab niger 

Medik; Lablab vulgaris Savi 

พืชรอง 

VD 0534 ถั่วราชมาดเมล็ดแห้ง (lima bean 

(dry))  

 

Phaseolus lunatus L. 

Syn. Phaseolu limensis Macfad.; 

Phaseolu inamoenus L. 

พืชรอง 

VD 0535 ถั่วมอทเมล็ดแห้ง (moth bean 

(dry))  

Vigna aconitifolius (Jacq.) Marechal  

Syn. Phaseolus aconitifolius Jacq.; 

Phaseolus trilobus Aiton 

พืชรอง 

VD 0536 ถั่วเขียวเมล็ดแห้ง (mung bean 

(dry))  

Vigna radiata var. radiata 

Syn. Phaseolus aureus Roxb. 

พืชรอง 

VD 0541 ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง (soya bean 

(dry))  

Glycine max (L.) Merr. พืชหลัก 

VD 0545 ถั่วลูพินเมล็ดแห้ง (lupin (dry))  Lupinus spp., ชนิดหวาน, หลายพันธุ์ที่

มีอัลคาลอยด์ (alkaloid) ต่ า  

พืชรอง 

VD 0560 ถั่วอัดซูกิเมล็ดแห้ง (adzuki bean 

(dry)) 

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & 

Ohashi   

Syn. Phaseolus angularis (Willd.) W. 

Wight 

พืชรอง 

VD 0562 ฮอร์สแกรม (horse gram)  Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.  

Syn. Dolichos uniflorus Lam.; Dolichos 

biflorus L. 

พืชรอง 

VD 0563 เคอร์สติงส์ กราวน์นัต (Kersting’s 

groundnut)  

Macrostyloma geocarpum (Harms) 

Marcechal & Baudet 

Syn. Kerstingiella geocarpa Harms. 

พืชรอง 

VD 0564 เทแพรีบีนแห้ง (tepary bean (dry))  Phaseolus acutifolius Gray var. latifolius 

G.F. Freeman  

Syn. Phaseolus acutifolius var. acutifolius 

พืชรอง 

VD 2890 ถั่วเมล็ดแห้ง ชนิด Vigna spp. (dry) Vigna spp. หลายชนิดและหลายพันธุ์  

VD 2891 ถั่วแอฟริกันแยมแห้ง (African yam 

bean)  

Sphenostylis stenocarpa (A. Rich.) 

Harms 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VD 2892 คอมมอนเวตช์ (common vetch)  Vicia sativa L. พืชรอง 

VD 2893 ถั่วพูเมล็ดแห้ง (goa bean (dry))  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. พืชรอง 

VD 2894 ถั่วกัวเมล็ดแห้ง (guar (dry))  Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Syn. C. psoralioides (lam.) DC. 

พืชรอง 

VD 2895 ถั่วพร้าเมล็ดยาวแห้ง (jack bean, 

(dry))  

Canavalia ensiformis (L.) DC. พืชรอง 

VD 2896 มอรามาบีน (morama bean)  Tylosema esculentum (Burch.) A. 

Schreib. 

พืชรอง 

VD 2897 นาร์บอนบีน (narbon bean)  Vicia narbonensis L. พืชรอง 

VD 2898 เพอร์เพิลเวทก์ (purple vetch)  Vicia benghalensis L. พืชรอง 

VD 0539 ถั่วนิ้วนางแดงแห้ง (rice bean (dry))  Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & 

Ohashi 

Syn. Vigna calcarata (Roxb.) Kurz; 

Phaseolus calcaratus Roxb. 

พืชรอง 

VD 2899 สคาร์เลตรันเนอร์บีนแห้ง (scarlet 

runner bean (dry)) / multiflora 

bean) 

Phaseolus coccineus L. พืชรอง 

VD 2900 ถั่วพร้าเมล็ดแดงแห้ง (sword bean 

(dry))  

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. พืชรอง 

VD 2901 ติ๊กบีน (tick bean)  Vicia faba var. minor พืชรอง 

VD 2902 เวลเวตบีนแห้ง (velvet bean (dry)) 

หมามุ่ยสายพันธุ์อินเดีย 

Mucuna pruriens (L.) DC. พืชรอง 

VD 2903 ถั่วพูแห้ง (winged pea (dry)/ 

asparagus pea) 

Lotus tetragonolobus L.  

Syn. Tetragonolobus purpureus Moench 

พืชรอง 

VD 2904 วูลลีพ็อดวีตช์ (wooly-pod vetch)  Vicia villosa Roth  

Syn. Vicia villosa subsp. dasycarpa 

(Ten.) Cav. 

พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 015B  ถั่วเมล็ดแห้งชนิดกลม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VP 2066 ครอบคลุมถั่วเมล็ดแห้งชนิดกลม รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VD 0072 ถั่วเมล็ดแห้งชนิดกลม (peas (dry))  Pisum spp. พืชรอง 

VD 0524 ถั่วลูกไก่แห้ง (chick-pea (dry))  Cicer arietinum L. พืชรอง 

VD 0533 ถั่วเลนทิลแห้ง (lentil (dry))  

 

Lens culinaris subsp. culinaris  

Syn. Lens esculenta Moench.; Ervum 

lens L. 

พืชรอง 

VD 0537 ถั่วมะแฮะแห้ง (pigeon pea (dry))  

 

Cajanus cajan (L.) Millsp.  

Syn. Cajanus indicus Spreng. 

พืชรอง 

VD 0561 ฟิลด์พีแห้ง (field pea (dry))  Pisum sativum subsp. arvense (L.) 

Asch. &  Graebn. 

Syn. Pisum arvense L. 

พืชรอง 

VD 2920 แกรสพีแห้ง (grass-pea (dry))  Lathyrus sativus L. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 016 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VR 0075 ครอบคลุมผักรากและหัวทุกชนิดในกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 016A ผักราก (root vegetables) 

 (2) กลุ่มย่อย 016B ผักหัว (tuberous and corm vegetables) 

 (3) กลุ่มย่อย 016C ผักรากและหัวท่ีเจริญในน้ า (aquatic root and tuber vegetables) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 016A ผักราก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VR 2070 ครอบคลุมผักราก รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 0469 ชิโครีรูตส ์(chicory, roots)    Cichorum intybus L.   พืชรอง 

VR 0494 หัวผักกาดขาว (radish)    Raphanus sativus var. sativus พืชรอง 

VR 0497 สวีด (swede)    Brassica napus var. napobrassica (L.) 

Reichenbach 

พืชรอง 

VR 0498 แซลซิฟี (salsify) รวมทั้งออยสเตอร์

แพลนท ์(oyster plant) 

Tragopogon porrifolius L. พืชรอง 

VR 0506 เทอร์นิปการ์เดน (turnip, garden )  Brassica rapa var. rapa   

Syn. Brassica campestris var. rapifera 

(Metzg.) Sinskaya 

พืชรอง 

VR 0574 บีทรูต (beetroot)    Beta vulgaris L. var. conditiva พืชรอง 

VR 0575 โกโบ (burdock, greater or edible)  Arctium lappa L. 

Syn. Lappa officinalis All.; Lappa major 

Gaertn. 

พืชรอง 

VR 0577 แครอต (carrot)   Daucus carota L. พืชรอง 

VR 0578 เซเลอริแอก (celeriac)    Apium graveolens var. rapaceum (Mill.) 

Poir. 

พืชรอง 

VR 0579 เซอร์วิลเทอร์นิปรูต (chervil, turnip-

rooted)    

 

 

Chaerophyllum bulbosum L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 0583 ฮอร์สแรดิช (horseradish)    Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. 

& Scherb. 

Syn. Cochlearia armoracia L.; 

Armoracia lapathifolia Gilib.  

พืชรอง 

VR 0587 พาร์สลีย์เทอร์นิปรูต (parsley, turnip-

rooted)    

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss  พืชรอง 

VR 0588 พาร์สนิป (parsnip)    Pastinaca sativa L. พืชรอง 

VR 0590 ผักกาดหัวสีด า (radish, black)    Raphanus sativus var. niger (Mill.) Pers. พืชรอง 

VR 0591 หัวไชเท้า/ผักกาดหัว (radish, 

Japanese)    

Raphanus sativus var. longipinnatus L.H. 

Bailey 

พืชรอง 

VR 0592 รากแรมเปียน (rampion roots)    Campanula rapunculus L. พืชรอง 

VR 0593 แซลซิฟีสปิแนช (salsify, spanish)    Scolymus hispanicus L. พืชรอง 

VR 0594 สคอร์สโซเนรา (scorzonera) รวมทั้ง

แบล็กแซลซิฟี (black salsify)  

Scorzonera hispanica L. พืชรอง 

VR 0595 สเคอร์เรต (skirret)    Sium sisarum L. พืชรอง 

VR 0596 ชูการ์บีท (sugar beet) /ผักกาดฝรั่ง   Beta vulgaris var. sacharifera    

Syn. Beta vulgaris var. altissima Döll 

พืชรอง 

VR 0604 โสม (ginseng)    Panax spp.  พืชรอง 

 โสมเกาหลี (Korean ginseng) (อยู่

รวมในโสม (VR 0604))    

Panax ginseng C.A. Mey. พืชรอง 

 โสมอเมริกา (American ginseng) 

(อยู่รวมในโสม (VR 0604))    

Panax quinquefolius L. พืชรอง 

 ซาบซี หรือ เถียนซี (pseudoginseng) 

(อยู่รวมในโสม (VR 0604))  

Panax pseudoginseng Wall. พืชรอง 

 โสมเวียดนาม (Vietnamese ginseng) 

(อยู่รวมในโสม (VR 0604))    

Panax vietnamensis Ha &Grusshv. พืชรอง 

VR 1024 

 

 

คัดซุ (kudzu)    Pueraria lobata (Willd.) Ohwi พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 2940 เบลล์ฟลาวเวอร์ ไซนีส (bellflower, 

Chinese)    

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. พืชรอง 

 โดราจิ (doraji) (อยู่รวมในเบลล์ 

ฟลาวเวอร์ไซนีส (VR 2940)) 

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. พืชรอง 

VR 2941 คาราเวย์แบล็กรูต (caraway, black 

root)    

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. พืชรอง 

VR 2942 แดนดิไลออนรูต (dandelion root)    Taraxacum officinale (L.) Weber ex 

F.H. Wigg. 

พืชรอง 

VR 2943 เทโอเดโอ (deodeok)  Codonopsis lanceolata (Siebold&Zucc.) 

Benth. & Hook.f. ex Trautv. 

พืชรอง 

VR 2944 เลดีเบลล์รูต (ladybell root)    Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC.; 

Adenophora spp. 

พืชรอง 

VR 2945 มาคา (maca) หรือ โสมเปรู (Perurian 

ginseng)    

Lepidium meyenii Walp. พืชรอง 

VR 2946 มาดีราไวน์ (madeira vine)    Anredera cordifolia (Ten.) Steenis พืชรอง 

VR 2947 มากา (mauka)    Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl. พืชรอง 

VR 2948 เมอร์นอง (murnong)  Microseris scapigera (Sol. ex A. Cunn.) 

Sch.Bip. 

พืชรอง 

VR 2949 ร า ก ผั ก ก า ด เ ขี ย ว ป ลี  (mustard, 

tuberous rooted Chinese)  

Brassica juncea subsp. napiformis 

(Pailleux & Bois) Gladis 

พืชรอง 

VR 2950 เพนซิลแยม (pencil yam)    Vigna lanceolata Benth. พืชรอง 

VR 2951 ทีปาล์ม (ti palm) หรือแคบเบจทรี 

(cabbage tree) หรือ คอร์ดีไลน์ 

(cordyline)    

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 016B ผักหัว 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VR 2071 ครอบคลุมผักหัว รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 0423 รากชาโยเต (chayote root)  Sechium edule (Jacq.) Sw. พืชรอง 

VR 0463 มันส าปะหลัง (cassava)  

 

Manihot esculenta Crantz 

Syn. Manihot aipi Pohl; Manihot 

ultissima Pohl; Manihot dulcis (J.F. 

Gmel.) Pax; Manihot palmata 

Muell.Arg. 

พืชหลัก 

 มั นส า ป ะหลั งพั น ธุ์ ข ม  ( cassava, 

bitter) อยู่รวมในมันส าปะหลัง  

(VR 0463)  

Manihot esculenta Crantz  พันธุ์ขม พืชรอง 

 มันส าปะหลังพันธุ์หวาน (cassava, 

sweet) อยู่รวมในมันส าปะหลัง  

(VR 0463)  

Manihot esculenta Crantz พันธุ์หวาน พืชรอง 

VR 0504 แทนเนีย (tannia)  Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;  

Xanthosoma violaceum Schott 

พืชรอง 

 บลูเอป (blue ape/blue taro) (อยู่

รวมในแทนเนีย (VR 0504))  

Xanthosoma violaceum Schott พืชรอง 

VR 0505 เผือก (Taro)  Colocasia esculenta (L.) Schott  พืชรอง 

 เอ็ดโด (eddoe) (อยู่รวมในเผือก 

(VR 0505))  

 

Colocasia esculenta var. antiquorum 

(Schott) F.T. Hubb. & Rehder 

Syn. Colocasia esculenta var. globifera 

(Engl. & K. Krause) R.A. Young 

พืชรอง 

VR 0508 มันเทศ (sweet potato)  Ipomoea batatas (L.) Lam. พืชรอง 

VR 0530 รากถั่วพู (goa bean root)  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. พืชรอง 

VR 0570 กระดาด (alocasia (corm)) Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don.  

Syn. Alocasia indica (Lour.) Spach 

พืชรอง 

VR 0571 แอร์ราคาชา (arracacha)  Arracacia xanthorrhiza Bancr. 

Syn. Arracacia esculenta DC. 

พืชรอง 

VR 0573 สาคู (arrowroot)  Maranta arundinacea L. หลายๆ พันธ์ุ พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 0576 พุทธรักษาที่บริโภคได้ (canna, edible)  Canna indica L.  

Syn. Canna edulis Ker Gawl. 

พืชรอง 

VR 0580 แห้วไทย (tiger nut)  Cyperus esculentus L. พืชรอง 

VR 0584 ถั่วด้วง (Chinese artichoke)  Stachys affinis Bunge  

Syn. Stachys sieboldii Miq. 

พืชรอง 

VR 0585 แก่นตะวัน (jerusalem artichoke)  Helianthus tuberosus L. พืชรอง 

 

VR 0586 โอคา (oca) รวมทั้งนิวซีแลนด์แยม 

(New Zealand yam) 

Oxalis tuberosa Molina พืชรอง 

VR 0589 มันฝรั่ง (potato)  Solanum tuberosum L. และมันฝรั่งชนิด

ต่างๆ 

พืชหลัก 

 อะจานฮิรี (ajanhuiri) (อยู่รวมในมัน

ฝรั่ง (VR 0589)) 

Solanum ajanhuiri Juz. &Bukasov พืชรอง 

 แอนดิจีนา (andigena) (อยู่รวมใน

มันฝรั่ง (VR 0589)) 

Solanum tuberosum andigenua (Juz. & 

Bukasov) Hawkes 

พืชรอง 

 ไกซาลลา (ckaisalla) (อยู่รวมในมัน

ฝรั่ง (VR 0589)) 

Solanum juzepczukii Bukasov พืชรอง 

 โพเทโตสเปเชียลตี (potato, specialty) 

(อยู่รวมในมันฝรั่ง (VR 0589))  

Solanum spp.  พืชรอง 

 รัคกี (rucki) (อยู่รวมในมันฝรั่ง (VR 

0589)) 

Solanum curtilobum Juz. & Bukasov พืชรอง 

VR 0598 แอร์โรว์รูตกินี (arrowroot, Guinea)  Calathea allouia (Aubl.) Lindl. พืชรอง 

VR 0600 มัน (yams)  Dioscorea spp.  พืชรอง 

 กลอย (yam, asiatic bitter) (อยู่รวม

ในมัน (VR 0600))  

Dioscorea hispida Dennst. พืชรอง 

 แยมไซนีส (yam, Chinese) (อยู่รวม

ในมัน (VR 0600)) 

Dioscorea polystachya Turcz.  

Syn. Dioscorea opposita Thunb.  

พืชรอง 

 แยมคัชคัช (yam, cush-cush) (อยู่

รวมในมัน (VR 0600)) 

Dioscorea trifida L.f.  พืชรอง 
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 มันเสา (yam, greater) (อยู่รวมใน

มัน (VR 0600)) 

Dioscorea alata L. พืชรอง 

 มันมือเสือ (yam, lesser) (อยู่รวมใน

มัน (VR 0600)) 

Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill  พืชรอง 

 แยมไวต์กินี (yam, white Guinea) 

(อยู่รวมในมัน (VR 0600)) 

Dioscorea rotundata Poir. พืชรอง 

 แยมเยลโลว์กินี (yam, yellow Guinea) 

(อยู่รวมในมัน (VR 0600)) 
Dioscorea cayenensis Lam. พืชรอง 

 แชมมา (chamma) (อยู่รวมในมัน 

(VR 0600))  

Dioscorea japonica Thunb. พืชรอง 

VR 0601 มันแกว (yam bean)  Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 

Syn. Pachyrhizus angulatus DC.; 

Pachyrhizus bulbosus (L.) Kurz; 

Dolichos erosus L.; Pachyrhizus 

tuberosus (Lam.) Spreng.  

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi 

พืชรอง 

 อะฮิพา (ahipa) (อยู่รวมในมันแกว 

(VR 0601)) 

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi  พืชรอง 

 โพเทโตบีน (potato bean) (อยู่รวม

ในมันแกว (VR 0601))  

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.  พืชรอง 

VR 2970 อ เมริ กั น โพ เท โตบี น  (American 

potato bean)  

Apios americana Medik. พืชรอง 

VR 2971 เท้ายายม่อม (arrowroot, polynesian) Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze พืชรอง 

VR 2972 ก ล้ ว ย ป่ า แ อ ฟ ริ ก า  ก้ า น สี แ ด ง 

(banana, abyssinian)  

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman พืชรอง 

VR 2973 มันขีห้นู (Chinese potato)  

 

Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.  

Syn. Solenostemon rotundifolius (Poir.) 

J. K. Morton 

พืชรอง 

VR 2974 ไวลด์คาวพี (cowpea, wild)  Vigna vexillata (L.) A. Rich. พืชรอง 

VR 2975 เอิร์ทนัตพี (earthnut pea)  Lathyrus tuberosus L. พืชรอง 
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VR 2976 บุก (elephant foot yam)  Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) 

Nicolson   

Syn. Amorphophallus campanulatus 

Decne. 

พืชรอง 

VR 2977 รากเทียงมั้ว (gastrodia tuber)  Gastrodia elata Blume พืชรอง 

VR 2978 กลี (giant swamp taro) Cyrtosperma merkusii (Hassk.) Schott 

Syn. Cyrtosperma chamissonis (Schott) Merr.  

พืชรอง 

VR 2979 แคฟฟีร์โพเทโท (kaffir potato)  Plectranthus esculenthus N.E. Br. พืชรอง 

VR 2980 บุกอีรอกเขา (konjac)  Amorphophallus konjac K. Koch พืชรอง 

VR 2981 แมชัว (mashua)  Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. พืชรอง 

VR 2982 พิกนัต (pignut)  Conopodium majus (Gouan) Loret  พืชรอง 

VR 2983 อัลลูคู (ullucu) Ullucus tuberosus Caldas พืชรอง 

VR 2984 บัวหิมะ (yacon)  Polymnia sonchifolia Poepp. 

Syn. Smallanthus sonchifolius (Poepp.) 

H. Rob.  

พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 016C ผักรากและหัวที่เจริญในน้่า 

กลุ่มย่อยนีใ้ช้รหัส VR 2072 ครอบคลุมผักรากและหัวที่เจริญในน้ า รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนดิทีอ่ยู่ในกลุ่มย่อยนี ้

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VR 0572 แอร์โรว์เฮด (arrowhead)  Sagittaria sagittifolia L.; Sagittaria 

latifolia Willd. 

พืชรอง 

VR 3000 แคตเทล (cattail)  Typha latifolia L. พืชรอง 

VR 3001 แห้ว (Chinese water chestnut)  Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex 

Hensch. 

พืชรอง 

VR 3002 รากบัว (lotus tuber)  Nelumbo nucifera Gaertn. พืชรอง 

VR 3003 โอลแบงกี (olbanggae)  Eleocharis kuroguwai Ohwi พืชรอง 

- กระจับ (water caltrop / water 

chestnut)  

Trapa natans L. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 017 ผักที่บริโภคล าต้นและก้าน (stalk and stem vegetables) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VS 0078 ครอบคลุมผักที่บริโภคล าต้นและก้านทุกชนิดในกลุ่มย่อย  

3 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 017A ผักที่บริโภคล าต้นและก้าน- ล าต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables-

Stems and Petioles subgroup )  

 (2) กลุ่มย่อย 017B ผักที่บริโภคล าต้นและก้าน- หน่ออ่อน (Stalk and stem vegetables - Young 

shoots subgroup) 

 (3) กลุ่มย่อย 017C ผักท่ีบริโภคล าต้นและก้านอื่นๆ (Stalk and stem vegetables -others) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 017A ผักที่บริโภคล่าต้นและก้าน- ล่าต้นและก้านใบ 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VS 2080 ครอบคลุมผักที่บริโภคล าต้นและก้าน-ที่เป็นส่วนล าต้นและก้านใบ รวมทั้งสินค้า

เกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VS 0380 เฟนเนลบัลบ์ (fennel, bulb) Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. 

azoricum (Mill.) Thell 

พืชรอง 

VS 0508 ล าต้นมันเทศ (sweet potato, stems) Ipomoea batatas (L.) Lam. พืชรอง 

VS 0505 ล าต้นเผือก (taro stems) Colocasia esculenta (L.) Schott พืชรอง 

VS 0623 คาร์ดูน (cardoon) Cynara cardunculus L. พืชรอง 

VS 0624 เซเลอรี (celery) Apium graveolens var. dulce (Mill.) DC. พืชรอง 

VS 0625 ผักกาดหอมห่อ/สลัดต้น (celtuce) Lactuca sativa var. angustina Irish 

Syn. Lactuca sativa var. asparagina 

(L.H. Bailey) Janch. 

พืชรอง 

VS 0627 รูบาร์บ (rhubarb) Rheum x hybridum Murray พืชรอง 

VS 3020 โกโบ (burdock, edible tops) Arctium lappa L. พืชรอง 

VS 3022 ล าต้นของอ้อดิบหรือคูน (zuiki) Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. พืชรอง 

VS 3021 ไจแอนต์บัตเตอร์เบอร์  

(giant butterbur) 

Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) 

Maxim. 

พืชรอง 
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(2) กลุม่ย่อย 017B ผักที่บริโภคล่าต้นและก้าน- หน่ออ่อน 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส VS 2081 ครอบคลุมหน่ออ่อน รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุม่ย่อยน้ี 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VS 0499 ซีเคล (kale, sea) Crambe maritima L. พืชรอง 

VS 0621 หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) Asparagus officinalis L. พืชหลัก 

VS 0622 หน่อไม้ (bamboo shoots) 

 

Arundinaria spp.; Bambusa spp., including 

Bambusa blumeana Schult.f.; Bambusa 

multiplex (Lour.) Rauesch. ex Schult.; 

Bambusa oldhamii Munro; Bambusa 

textilis McClure; Chimonobambusa spp.; 

Dendrocalamus spp., including 

Dendrocalamus asper (Schult.) Baker; 

Dendrocalamus beecheyana Munro; 

Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz; 

Dendrocalamus giganteus Munro; 

Dendrocalamus latiflorus Munro and 

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees; 

Gigantochloa spp. including Gigantochloa 

albociliata (Munro) Kurz; Gigantochloa 

atter (Hassk.) Kurz; Gigantochloa levis 

(Blanco) Merr.; Gigantochloa robusta 

Kurz; Nastus elatus Holttum; 

Phyllostachys spp.; Thyrsostachys 

siamensis Gamble; Thyrsostachys oliverii 

Gamble 

พืชรอง 

VS 3025 อะกาเว (agave) Agave spp. พืชรอง 

VS 3026 โดกหวาลชูต (dokhwal shoot) Aralia continentalis Kitag. พืชรอง 

VS 3027 ดูเรียปยังชูต (dureup young shoot) Aralia elata (Miq.) Seem. พืชรอง 

VS 3028 ยูมนามูชูต (eumnamu shoot) Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. พืชรอง 

VS 3029 เฟิร์นที่บริโภคได้ (ferns, edible)  Deparia japonica (Thunb.) M. Kato; 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Dryopteris 

dilatata (Hoffm.) A. Gray; Osmundastrum 

cinnamomeum (L.) C. Presl; Athyrium 

filix-femina (L.) Roth;, Acrostichum 

พืชรอง 
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aureum L.; Diplazium proliferum (Lam.) 

Thouars; Matteuccia struthiopteris (L.) 

Tod.; Diplazium esculentum (Retz.) Sw.; 

Osmunda japonica Thunb. 

VS 3030  ยูโด (udo) Aralia cordata Thunb. พืชรอง 

(3) กลุม่ย่อย 017C ผักที่บริโภคล่าต้นและก้านอ่ืนๆ 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มย่อยนี้ คือ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VS 0620 อาร์ติโชค (artichoke, globe) Cynara scolymus L. พืชรอง 

VS 0626 
ยอดพืชตระกูลปาล์ม (palm hearts) 

รวมทั้งยอดตาลอ่อน ยอดมะพร้าว

อ่อน  

 

 

หลายชนิด ได้แก่ Bactris gasipaes Kunth;  

Borassus flabellifera L.; Borassus 

aethiopum Mart.; Cocos nucifera L.; 

Euterpe oleracea Mart.; Raphia spp.; 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook; 

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss; Serenoa 

repens (W. Bartram) Small; Sabal 

palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & 

Schult. f. 

พืชรอง 

VS 0356 พลกิกีแพร์แพดส์ (prickly pear pads) Opuntia ficus-indica (L.) Mill. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (edible fungi) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส VF 2084 ครอบคลุมเห็ดราที่บริโภคได้ทุกชนิดในกลุ่มน้ี 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ คือ  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

VF 0449 เห็ดราที่บริโภคได้ (fungi, edible) 

ยกเว้นเห็ด (mushrooms) 

 

Boletus edulis Bull.; other Boletus spp., 

Morchella spp., Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm. 

 

VF 0450 เห็ด (mushrooms)  (รวมทั้ง Royal 

sun agaricus = Hime-  Matsutake, 

Rodman’s agaricus, White button 

mushroom,  

 

Agaricus spp. พันธุ์ที่เพาะปลูก (Agaricus 

brasiliensis) 

Syn. Psalliota spp., mainly Agaricus 

bisporus 

พืชรอง 

 เห็ ดแชมปิญองหรือ เห็ดกระดุ ม 

(champigon mushroom) (อยู่รวมใน 

เห็ด (VF 0450)) 

Agaricus bisporus var. albidus (J.E. 

Lange) Imbach 

 

พืชรอง 

 เห็ดกระดุม (อยู่รวมใน เห็ด (VF 

0450)) 

Agaricus spp.  

VF 3050 เห็ดยานางิ/ เห็นโคนญี่ปุ่น (black 

poplar mushroom)    

Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer   

Syn. Pholiota cylindracea (DC.) Gillet 

พืชรอง 

VF 3051 เห็ดหน้าม่วง (blewitt   Cooke)  Lepista nuda (Bull.) Cooke พืชรอง 

VF 3052 เห็ดโคนชิเมจิ (bunashimeji) รวมทั้ง

บีชมัชรูม (beech mushroom)   

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. 

Bigelow; Hypsizygus tessulatus (Bull.) 

Singer 

พืชรอง 

- เห็ดชิเมจิ (bunashimeji) Hypsizygus tessellates (Bull.) Singer พืชรอง 

VF 3053 คอลิฟลาวเวอร์มัชรมู (cauliflower 

mushroom) 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. พืชรอง 

VF 3054 เห็ดตับเต่า (cep)/พอร์ชินี (porcini)  Boletus edulis Bull. และ Boletus spp.  พืชรอง 

- เห็ดตับเต่า (bolete) Thaeogyroporus porentosus Berk et 

Broome 

พืชรอง 

VF 3055 เห็ดมันปูใหญ่ (chanterelle)    Cantharellus cibarius  Fr.  พืชรอง 
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VF 3056 เห็ดเข็ม (enoke) รวมทั้ง อิโนกิมัชรูม 

(enoki mushroom) 

Flammulina velutipes (Curtis) Singer พืชรอง 

VF 3057 เห็ดหูหนูด า (hirmeola / jews ear 

mushroom) 

Auricularia auricular-judea (Bull.) 

Quél.  

Syn. Auricularia auricularis  (Gray) 

G.W. Martin 

พืชรอง 

VF 3058 เห็ดหมึก (ink mushroom)    Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. พืชรอง 

VF 3059 เห็ดไมตาเกะ (maitake) รวมทั้ง 

เฮนออฟเดอะวูดส์มัชรูม (Hen-of-

the-Woods mushroom)  

Grifola frondosa (Dicks.) Gray พืชรอง 

VF 3060 มอเรล (morel)     Morchella spp. พืชรอง 

VF 3061 เห็ดนาเมโกะ (nameko)    Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito & S. 

Imai, and other Pholiota spp. 

พืชรอง 

VF 3062 เนตแบริงดิกไทโอโฟรา (net bearing 

dictyophora)     

Phallus impudicus L. พืชรอง 

VF 3063 เห็ดนางรม (oyster mushroom) 

รวมทั้งเห็ดออรินจิ (eringii mushroom 

/ king oyster mushroom) เห็ดนางฟ้า

ภูฎาน (grey-  oyster mushroom) และ

เห็ดเป๋าฮื้อ (abalone mushroom) และ

เห็ดนางนวล  

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm 

และ Pleurotus spp.  

พืชรอง 

VF 3064 เห็ดมัตสึทาเกะ (pine mushroom)  Tricholoma matsutake (S. Ito & Imai) 

Singer 

พืชรอง 

VF 3065 พอมพอม (pom pom) รวมทั้งเห็ด

หัวลิง หรือ เห็ดภู่มาลา (lion’s mane 

mushroom) ยามาบูชิตาเกะ และ

เบิร์ดทูท (bearded tooth) 

Hericum erinaceus (Bull.) Pers. พืชรอง 

VF 3066 เห็ดหลินจือ (reishi mushroom)    Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.,  

and other Ganoderma spp. 

พืชรอง 

VF 3067 เห็ดหอม (shiitake mushroom) 

 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler พืชรอง 
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VF 3068 ชิเมจิ (shimeji)  Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton  

Syn. Tricholoma conglobatum (Vittad.) 

Sacc. and other Lyophyllum spp. 

พืชรอง 

VF 3069 เห็ดฟาง (straw mushroom)     Volvariella volvacea (Bull.) Singer พืชรอง 

VF 3070 สโตรฟาเรีย (stropharia)     Stropharia  spp.;    Stropharia 

rugosoannulata Farl. ex Murrill 

พืชรอง 

VF 3071 เห็ดทรัฟเฟิล (truffle)     Tuber spp. พืชรอง 

VF 3072 เห็ดตีนแรด (wangsongi)    Macrocybe gigantea (Massee) Pegler & 

Lodge     

Syn. Tricholoma giganteum Massee 

พืชรอง 

VF 3073 เห็ดหูหนูขาว (white jelly mushroom)  Tremella fuciformis Berk. พืชรอง 

VF 3074 เห็ดหูหนูด าชนิดหนา (wood ears 

mushroom)   

Auricularia polytricha (Mont.)Sacc. พืชรอง 

- เห็ดโคน Termitomyces sp. พืชรอง 

- เห็ดขอนขาว (log white fungi) Lentinus squarrosulas Mont. พืชรอง 

- เห็ดหูกวาง Lentinus sterigosus Fr. 
พืชรอง 

- เห็ดลม หรือเห็ดกระด้าง หรือเห็ดบด Lentinus polychrous Lév. 
พืชรอง 

- เห็ดร่างแห/เห็ดเยื่อไผ่  (Bamboo 

mushroom)  

Dictyophora indusiata (Vent.) Desv. พืชรอง 

- เห็ดตีนแรด/เห็ดขาว 
Macrocybe crassa (Sacc.) Pegler & 

Lodge  

Syn. Tricholoma crassum Sacc. 

พืชรอง 

- เห็ดหัวลิง Hericium erinaceus (Bull.) Pers. พืชรอง 

- เห็ดแครง Schizophyllum commune Fr. พืชรอง 
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ประเภทที่ 3 กลุ่มธัญพืชและพืชอื่นๆ ตระกูลหญ้า 

กลุ่มหลัก 020 เมล็ดธัญพืช (cereal grains) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส GC 0080 ครอบคลุมเมล็ดธัญพืชทุกชนิดในกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 020A ธัญพืชเมล็ดเล็ก (small grains)  

 (2) กลุ่มย่อย 020B ข้าวโพดเมล็ดแห้ง ข้าวฟ่างและมิลเลต (corn, grain sorghum and millet) 

 (3) กลุ่มย่อย 020C ข้าว (rice) 

 (4) กลุ่มย่อย 020D ข้าวโพดหวาน (sweet corn) 

รหัส GC 0081 จะครอบคลุมสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ ยกเว้น บัควีต (buckwheat) กานิวา 

(cañihua)และควินัว (quinoa) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 020A ธัญพืชเมล็ดเล็ก  

กลุ่มย่อยนีค้รอบคลุมธัญพืชเมล็ดเล็ก รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 0640 ข้าวบาร์เลย์ (barley) Hordeum vulgare L. 

 Syn. Hordeum sativum Pers.  

พืชรอง 

GC 0641 บักวีต (buckwheat) 

 

Fagopyrum esculentum Moench  

Syn. Fagopyrum sagittatum Gilib. 

พืชรอง 

GC 0642 กานิวา (cañihua)  Chenopodium pallidicaule Aellen พืชรอง 

GC 0643 ฮังกรีไรซ์ (hungry rice)   Digitaria exilis (Kippist) Stapf; Digitaria 

iburua Stapf 

พืชรอง 

GC 4597 อากา (acha) (อยู่รวมในฮังกรีไรซ์ 

(GC 0643)) 

Digitaria exilis (Kippist) Stapf พืชรอง 

GC 4599 แอดเลย์ (adlay) (อยู่รวมในฮังกรี

ไรซ์ (GC 0643)) 

Coix lacryma-jobi L. พืชรอง 

GC 4631 โฟนิโอ (fonio) (อยู่รวมในฮังกรีไรซ์ 

(GC 0643)) 

Digitaria exilis (Kippist) Stapf พืชรอง 

GC 4631 ฟันดี้ (fundi) (อยู่รวมในฮังกรีไรซ์ 

(GC 0643)) 

Digitaria exilis (Kippist) Stapf พืชรอง 

GC 0644 ลูกเดือย (job’s tears) Coix lacryma-jobi L. พืชรอง 

GC 0647 ข้าวโอ๊ต (oats) Avena fatua L.; Avena abyssinica Hochst.  พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 4659 ข้าวโอ๊ตแดง (oat, red) อยู่รวมในข้าว

โอ๊ต (GC 0647) 

Avena spp. พืชรอง 

GC 0648 ควินัว (quinoa) Chenopodium quinoa Willd. พืชรอง 

GC 0650 ไรย์ (rye)  Secale cereale L. พืชรอง 

GC 0653 ทริทิเคล (triticale) Triticale rimpaui (Wittm.) Muntz พืชรอง 

GC 0654  ข้าวสาลี (wheat) Triticum aestivum L., many cultivars  

 Syn. Triticum sativum Lam.; Triticum 

vulgare Vill.; Triticum spp., as listed 

พืชรอง 

GC 4623 ดูรัมวีต (durum wheat) (อยู่รวมใน

ข้าวสาลี (GC 0654)) 

Triticum durum Desf. พืชรอง 

GC 4625 เอ็มเมอร์ (emmer) (อยู่รวมในข้าว

สาลี (GC 0654)) 

Triticum dicoccum (Schrank) Schübl.  

 

พืชรอง 

GC 4673 สเปลต์ (spelt) (อยู่รวมในข้าวสาลี 

(GC 0654)) 

Triticum spelta L. พืชรอง 

GC 0652 เทฟ (teff or tef) Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 

Syn. Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link 

พืชรอง 

(หมายเหตุ: บัควีต ซึ่งเป็นพืชใบเล้ียงคู่ที่อยู่ในวงศ์ Polygonaceae และ พืชสกุล Chenopodium 2 ชนิด ที่

อยู่ในวงศ์ Chenopodiaceae จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงในด้านขนาด ชนิดของเมล็ด 

ลักษณะการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการน าสินค้าเกษตรไปใช้) 

(2) กลุ่มย่อย 020B ข้าวโพดเมล็ดแห้ง ข้าวฟ่างและมิลเลต  

กลุ่มย่อยนีค้รอบคลุมข้าวโพดเมล็ดแห้ง ข้าวฟ่างและมิลเลต รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 0645  ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (maize) Zea mays L., หลายพันธุ์ แต่ไม่รวม

ข้าวโพดหวานและพันธ์ุที่ใช้ท าข้าวโพดคั่ว 

พืชหลัก 

GC 0646 มิลเลต (millet) 

 

Echinochloa frumentacea Link; 

Pennisetum glaucum (L.) R.Br.; Panicum 

miliaceum L.; Eleusine coracana (L.) 

Gaertn.; Setaria italica (L.) P.Beauv.;  

Panicum sumatrense Roth 

พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-387225
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-448565
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-410272
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-432725
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-442451
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-430558
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 4645 มิลเลตบาร์นยาร์ด (millet, 

barnyard) (อยู่รวมในมิลเลต (GC 

0646))  

 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.;  

Syn. Panicum crus-galli L.;  

Echinochloa frumentacea Link;  Panicum 

frumentaceum Roxb. 

พืชรอง 

GC 4647 มิลเลตบัลรัช (millet, bulrush) (อยู่

รวมในมิลเลต (GC 0646)) 

Pennisetum typhoides (Burm. f.) Stapf. 

& C.E. Hubb.;  

Syn. Pennisetum glaucum (L.) R.Br.; 

Pennisetum americanum (L.) Leeke; 

Pennisetum spicatum (L.) Körn. 

พืชรอง 

GC 4661 เพิร์ลมิลเลต (pearl millet) (อยู่รวม

ในมิลเลตบัลรัช (GC 4647)) 

Pennisetum glaucum (L.) R.Br. พืชรอง 

GC 4609 แคตเทลมิลเลต (cat-tail millet) 

(อ ยู่ ร ว ม ใ น มิ ล เ ล ต บั ล รั ช  (GC 

4647)) 

Pennisetum americanum (L.) Leeke พืชรอง 

GC 4675 สไปค์มิลเลต (spiked millet) (อยู่

รวมในมิลเลตบัลรัช (GC 4647)) 

Pennisetum glaucum (L.) R.Br. พืชรอง 

GC 4649 มิลเลตคอมมอน (millet, common) 

(อยู่รวมในมิลเลต (GC 0646)) 

Panicum miliaceum L. พืชรอง 

GC 4603 บราวน์-คอร์น มิลเลต (brown-corn 

millet) (อยู่รวมในมิลเลตคอมมอน 

(GC 4649)) 

 พืชรอง 

GC 4639 ฮอกมิลเลต (hog millet) (อยู่รวมใน

มิลเลตคอมมอน (GC 4649)) 

Panicum miliaceum L พืชรอง 

GC 4665 โปรโซมิลเลต (proso millet) (อยู่รวม

ในมิลเลตคอมมอน (GC 4649)) 

Panicum miliaceum L พืชรอง 

GC 4667 รัสเซียนมิลเลต (Russian millet) (อยู่

รวมในมิลเลตคอมมอน (GC 4649)) 

 พืชรอง 

GC 4651 มิลเลตฟิงเกอร์ (millet, Finger) (อยู่

รวมในมิลเลต (GC 0646)) 

Eleusine coracana (L.) Gaertn. พืชรอง 

GC 4601 แอฟฟริกันมิลเลต (African millet) อยู่

รวมในมิลเลตฟิงเกอร์ (GC 4651)) 

Eleusine coracana (L.) Gaertn. พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-432971
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-432725
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-432583
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-432725
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 4653 มิลเลตฟ็อกซเทล (millet, foxtail) 

(อยู่รวมในมิลเลต (GC 0646)) 

Setaria italica (L.) Beauv.  

Syn. Panicum italicum L.; Chaetochloa 

italica (L.) Scribn. 

พืชรอง 

GC 4655 มิลเลต (millet, little) (อยู่รวมในมิล

เลต (GC 0646)) 

Panicum sumatrense Roth  พืชรอง 

GC 0656  ข้ าวโพดพันธุ์ ที่ ใช้ ท า ข้ า วโพดคั่ ว 

(popcorn) 

Zea mays  var. everta (Sturtev.) 

L.H.Bailey 

Syn. Zea mays var. praecox Torr. 

พืชรอง 

GC 0651 ข้าวฟ่าง (sorghum) Sorghum bicolor (L.) Moench; several 

Sorghum subspies and cultivars 

พืชรอง 

GC 4611 ชิกเกนคอร์น (chicken corn) อยู่รวม

ในข้าวฟ่าง (GC 0651) 

Sorghum ×  drummondii (Nees ex Steud.) 

Millsp. & Chase 

พืชรอง 

GC 4619 แดริซีด (dari seed) อยู่รวมในข้าว

ฟ่าง (GC 0651) 

 พืชรอง 

GC 4621 เดอร์รา (durra) อยู่รวมในข้าวฟ่าง 

(GC 0651)  

Sorghum durra (Forsk.) Trab.; 

Sorghum bicolor (L.) Moench 

พืชรอง 

GC 4627 ฟีเทอร์ริตา (feterita) อยู่รวมในข้าว

ฟ่าง (GC 0651) 

Sorghum caudatum (Hack.) Stapf. พืชรอง 

GC 4637 กินีคอร์น (Guinea corn) อยู่รวมใน

ข้าวฟ่าง (GC 0651) 

Sorghum guineense  Stapf พืชรอง 

GC 4641 แคฟเฟียร์คอร์น (kaffir corn) อยู่

รวมในข้าวฟ่าง (GC 0651) 

Sorghum caffrorum P.Beauv.  พืชรอง 

GC 4643 เคาเลียง (kaoliang) อยู่รวมในข้าว

ฟ่าง (GC 0651) 

Sorghum nervosum Besser ex Schult. & 

Schult.f. 

พืชรอง 

GC 4657 ไมโล (milo) อยู่รวมในข้าวฟ่าง (GC 

0651) 

Sorghum subglabrescens Schweinf. & 

Asch. 

พืชรอง 

GC 4669 แชลลู (shallu) อยู่รวมในข้าวฟ่าง 

(GC 0651) 

Sorghum roxburghii Stapf พืชรอง 

GC 4671 ซอร์โก (sorgo) 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 0657 ทีโอเซนต์ (teosinte) Zea mays subsp. mexicana (Schrad.) Iltis 

Syn. Zea mexicana (Schrad.) Kuntze; 

Euchlaena mexicana Schrad. 

พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 020C ข้าว  

กลุ่มย่อยนีค้รอบคลุมข้าว และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 0649 ข้าวเปลือก
1/
 (Paddy) Oryza sativa L. พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์

ปลูกต่างๆ 

พืชหลัก 

GC 0655 ข้าวป่ายักษ์ (Wild rice) Zizania aquatica L. พืชรอง 

(4) กลุ่มย่อย 020D ข้าวโพดหวาน  

กลุ่มย่อยนีค้รอบคลุมข้าวโพดหวาน และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GC 0447 เมล็ดข้าวโพดหวาน (sweet corn, 

whole kernel) 

Zea mays  var. saccharata (Sturtev.) 

L.H. Bailey; 

Syn. Zea mays var. rugosa Bonaf. 

พืชหลัก 

GC 4615 ข้าวโพดหวานทั้งฝัก (sweet corn, 

on-the-cob) 

Zea mays L. พืชรอง 

- ข้าวโพดฝักอ่อน (baby corn) Zea mays L. พืชรอง 

 

 

                                                 
1/

 ส าหรับข้าวเปลือกท่ีมีการแปรสภาพเป็นข้าวกล้องหรือข้าวขาว อาจมีการก าหนดค่า MRLs  เฉพาะส าหรับ ข้าวกล้อง

หรือข้าวขาว 
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กลุ่มหลัก 021 พืชตระกูลหญ้าที่ใช้ผลิตน้ าตาลและน้ าเชื่อม (grasses for sugar or syrup 

production) 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ คือ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

GS 0658 ซอร์โก หรือ ซอร์กัมสวีต (sorgo or 

sorghum, sweet) 

 

ชนิดและพันธุ์ต่างๆ ของ Sorghum bicolor 

(L.) Moench. และ Sorghum dochna 

(Forsk.) Snowdon ที่ก้าน/ล าต้น มี

ส่วนประกอบของน้ าหวานสูง 

พืชรอง 

GS 0659 อ้อย (sugar cane) Saccharum officinarum L. พืชรอง 
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ประเภทที่ 4 กลุ่มถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด และอื่นๆ (nuts, seeds and others) 

กลุ่มหลัก 022 นัตยืนต้น (tree nuts) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส TN 0085 ครอบคลุมนัตยืนต้นทุกชนิดในกลุ่มน้ี 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ คือ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์  

TN 0295 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)    Anacardium occidentale L.; Anacarduim 

giganteum Hancock ex Engl. 

พืชรอง 

 คาจูว (cajou) (อยู่รวมในเม็ดมะม่วง

หิมพานต์ (TN 0295)) 

Anacarduim giganteum Hancock ex Engl. พืชรอง 

TN 0660 อัลมอนด์ (almonds) Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,    

Syn. Amygdalus communis L., Prunus 

amygdalus Batsch 

พืชรอง 

TN 0661    บีชนัต (beech nuts) Fagus sylvatica L.; Fagus grandifolia Ehrh. พืชรอง 

TN 0662 บราซิลนัต (brazil nut)    Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. พืชรอง 

TN 0663 บัตเตอร์นัต (butter nut)    Juglans cinerea L. พืชรอง 

TN 0664 เกาลัด (chestnuts)    Castanea spp. พืชรอง 

 ชิวคัวพิน (chinquapin) (อยู่รวมใน

เกาลัด (TN 664))  

Castanea pumila (L.) Mill. พืชรอง 

TN 0665 มะพร้าวแก่ (coconut)    Cocos nucifera L. พืชหลัก 

TN 0666 ฮาเซลนัต (hazel nut) Corylus avellana L.; Corylus maxima 

Mill.; Corylus americana Walter; 

Corylus californica (A. DC.) Rose 

พืชรอง 

 เฮิร์ตนัต (heartnut) (อยู่รวมในฮา

เซลนัต (TN 0678))  

Juglans ailantifolia Carri è re  พืชรอง 

 ฟิลเบิร์ตส (filberts) (อยู่รวมในฮา

เซลนัต (TN 0666))  

Corylus maxima Mill. พืชรอง 

TN 0667 ฮิคคอรีนัต (hickory nut) Carya ovata (Mill.) K. Koch; Carya glabra 

(Mill.) Sweet, other sweet Carya species 

พืชรอง 

TN 0668 แจแปนิซฮอร์สเชสต์นัต (Japanese 

horse-chestnut) 

Aesculus turbinata Blume พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์  

TN 0669 แมคคาเดเมีย (macadamia) Macadamia ternifolia F. Muell.; 

Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson; 

Macadamia intregifolia Maiden & 

Betche 

พืชรอง 

TN 0670 พาชิรานัต (pachira nut) Pachira insignis (Sw.) Savigny; Pachira 

glabra Pasq.; Pachira aquatica Aubl. 

พืชรอง 

 คัสทานาดูมารันโย (castanha-do-

maranhão) (อยู่รวมในพาชิรานัต 

(TN 0670))   

Pachira glabra Pasq.    

Syn. Bombacopsis glabra (Pasq.) A. 

Robyns 

พืชรอง 

 ศุภโชค (guiana chestnut) (อยู่รวม

ในพาชิรานัต (TN 0670))    

Pachira aquatica Aubl. พืชรอง 

TN 0672 พิแคน (pecan) Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch พืชรอง 

TN 0673 พิลนิัต (pili nuts) Canarium ovatum Engl.; Canarium 

luzonicum (Blume) A. Gray; Canarium  

vulgare Leenh.; Canarium indicum L. 

พืชรอง 

 จาวาอัลมอนด์ (java almonds) (อยู่

รวมในพิลนิัต (TN 0673)) 

Canarium vulgare Leenh.; Canarium  

indicum L. 

พืชรอง 

TN 0674 ไพน์นัต (pine nuts) 

 

Pinus pinea L.; รวมทั้ง 

Pinus cembra L.; Pinus edulis Engelm.; 

Pinus sibirica Du Tour; Pinus koraiensis 

Siebold & Zucc.; Pinus gerardiana Wall. 

ex D. Don; Pinus monophylla Torr. & 

Fré m. และ Pinus spp. ยกเว้น Pinus  

armandii Franch. และ Pinus massoniana 

Lamb. 

พืชรอง 

TN 0675 พิสทาชิโอ (pistachio nut) Pistacia vera L.  พืชรอง 

TN 0676 ซาปูเคอานัต (sapucaia nut) Lecythis zabucajo Aubl.; Lecythis minor 

Jacq.; Lecythis ollaria Loefl.; Lecythis 

pisonis Cambess. 

พืชรอง 

TN 0671 พาราไดซ์นัต (paradise nut) (อยู่รวม

ใน ซาปูเคอานัต (TN 0676)) 

Lecythis zabucajo Aubl. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์  

 มังกีพอต (monkey-pot) (อยู่รวมใน

ซาปูเคอานัต (TN 0676)) 

Lecythis pisonis Cambess. พืชรอง 

TN 0677 เมล็ดหูกวาง (tropical almond) Terminalia catappa L. พืชรอง 

TN 0678 วอลนัต (walnuts) Juglans regia L.; Juglans nigra L.; 

Juglans hindsii Jeps. ex R.E. Sm.; 

Juglans microcarpa Berland.; Juglans 

ailantifolia var. cordiformis (Makino) 

Rehder 

พืชรอง 

 วอลนัตแบล็ก (walnut, black) (อยู่

รวมในวอลนัต (TN 0678)) 

Juglans nigra L.; Juglans hindsii Jeps. ex 

R.E. Sm.; Juglans microcarpa Berland. 

พืชรอง 

 วอลนัตอิงลิช (walnut, English) 

วอลนัตเปอร์เซียน (walnut, Persian) 

(อยู่รวมในวอลนัต (TN 0678)) 

Juglans regia L. พืชรอง 

TN 3100 แอฟริกันนัต (African nut) Ricinodendron heudelotii (Baill.) Heckel พืชรอง 

TN 3101 อะรัวคาเรียนัต (araucaria nut)    Araucaria bidwillii Hook.; Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze;   

Araucaria araucana (Molina) K. Koch 

พืชรอง 

 บราซิเลียนไพน์ (Brazilian pine), 

(อยู่ ร วมในอะรั วค า เรี ยนัต  (TN 

3101))    

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze พืชรอง 

 บันยา (bunya), (อยู่รวมในอะรัว- 

คาเรียนัต (TN 3101))  

Araucaria bidwillii Hook. พืชรอง 

 มังกีพัซเซิล (monkey-puzzle), (อยู่

รวมในนัตอะรัวคาเรีย (TN 3101)) 

Araucaria araucana (Molina) K. Koch พืชรอง 

TN 3102 หมาก (betel nut)    Areca catechu L.  พืชรอง  

TN 3103 แคนเดิลนัต (candle nut)    Aleurites moluccanus (L.) Willd. พืชรอง 

TN 3104 ดิกานัต (dika nut)    Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex 

O'Rorke) Baill. 

พืชรอง 

TN 3105 แปะก๊วย (ginkgo)    Ginkgo biloba L. พืชรอง 

TN 3106 มองกอนโก (mongongo) Schinziophyton rautanenii (Schinz)  

Radcl.-Sm 

พืชรอง 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2866788
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์  

TN 3107 โอ๊กนัต (oak nut) Quercus spp. พืชรอง 

 เบอร์โอ๊ก (bur oak) (อยู่รวมใน

โอ๊กนัต (TN 3107)    

Quercus macrocarpa Michx. พืชรอง 

TN 3108 โอคารินัต (okari nut) Terminalia kaernbachii Warb. พืชรอง 

TN 3109 พีควีซีด (pequi seed) Caryocar brasiliense A.St.-Hil. พืชรอง 

TN 3110 เยลโลว์ฮอร์น (yellow-horn) Xanthoceras sorbifolium Bunge พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 023 เมล็ดพืชน้ ามัน (oilseed) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส SO 0088 ครอบคลุมเมล็ดพืชน้ ามันทุกชนิดในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย 

ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ ามันเมล็ดเล็ก (small seed oilseeds) 

 (2) กลุ่มย่อย 023B เมล็ดทานตะวัน (sunflower seeds) 

 (3) กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (cottonseeds) 

 (4) กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ ามันอื่นๆ (other oilseeds) 

 (5) กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ ามัน (oilfruit-fruits of palm trees) 

ทั้งนี้รหัส SO 0089 จะหมายถึง เมล็ดพืชน้ ามัน ยกเว้นเมล็ดถั่วลิสง 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้่ามันเมล็ดเล็ก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส SO 2090 ครอบคลุมเรปซีด (rape seeds) รวมทั้งสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 0090 เมล็ดมัสตาร์ด (mustard seed) 

รวมทั้ ง คอลซาอิ น เดี ยน  ( colza, 

Indian)  

Brassica juncea (L.) Czern. พืชรอง 

SO 0478   เมล็ดมัสตาร์ดอินเดียน (mustard 

seed, Indian)    

Brassica juncea (L.) Czern.  พืชรอง 

 เรปซีดอินเดียน (rape seed, Indian) 

(อยู่รวมใน เมล็ดมัสตาร์ดอินเดียน 

(SO 0478)    

Brassica campestris var. toria Duthie & 

Fuller 

พืชรอง 

SO 0485   เมล็ดมัสตาร์ด  (mustard seed)    Brassica nigra (L.) K.Koch; Sinapis 

alba L.    

Syn. Brassica hirta Moench 

พืชรอง 

SO 0495   เรปซีด (rape seed)    Brassica napus L. พืชรอง 

SO 0693 ลินซีด (linseed)    Linum usitatissimum L. พืชรอง 

SO 0694   เมล็ดมัสตาร์ดฟิลด์ (mustard seed, 

field)   

Brassica campestris var. sarson Prain; 

Brassica campestris var. toria Duthie &   

Fuller   

พืชรอง 

SO 0698   เมล็ดป๊อบปี้ (poppy seed) 

 

Papaver somniferum L.  พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 0700   เมล็ดงา (sesame seed) Sesamum indicum L.    

Syn. Sesamum orientale L. 

พืชรอง 

SO 3140 เมล็ดบอเรจ (borage seed) Borago officinalis L. พืชรอง 

SO 3141 โกล์ดออฟเพลสเชอร์ซีด (gold of 

pleasure seed) 

Camelina sativa (L.) Crantz พืชรอง 

SO 3142 แฮร์สเอียร์มัสตาร์ดซีด (hare’s ear 

mustard seed)    

Congringia orientalis (L.) Dumort พืชรอง 

SO 3143 เลสควิวเรลลาซีด (lesquerella seed)  Lesquerella recurvata (Engelm. ex A. 

Gray) S. Watson 

พืชรอง 

SO 3144 เมโดว์โฟมซีด (meadow foam seed)    Limnanthes alba Hartw. ex Benth. พืชรอง 

SO 3145 เมล็ดงาข้ีม้อน (perilla seed)    Perilla frutescens var. frutescens พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 023B เมล็ดทานตะวัน 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส SO 2091 ครอบคลุมเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds) และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ใน

กลุ่มย่อยนี ้

 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 0695   เมล็ดนิเกอร์ (niger seed)    Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. พืชรอง 

SO 0699   เมล็ดดอกค าฝอย (safflower seed)    Carthamus tinctorius L. พืชรอง 

SO 0702   เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)    Helianthus annuus L. พืชรอง 

SO 3146 เมล็ดโจโจบาร์ (jojoba seed)    Simmondsia chinensis (Link) C. K. 

Schneid. 

พืชรอง 

SO 3147 ทัลโลว์วูดนัต (tallowwood nut)    Ximenia americana L. พืชรอง 

SO 3148 ชาน้ ามัน (tea oil plant)    Camellia oleifera Abel พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส SO 0691 ครอบคลุมเมล็ดฝ้าย  

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 0691 เมล็ดฝ้าย (cotton seed) Gossypium spp.; หลายชนิดและหลายพันธุ์ พืชรอง 
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(4) กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้่ามันอื่นๆ 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรด้านพืชกลุ่มย่อยนี ้ได้แก่ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 0690 เบนมอรินกาซีด (ben moringa seed) 

รวมทั้งเมล็ดมะรุม (drumstick tree 

seed) และฮอร์สแรดิชทรีซีด 

(horseradish tree seed) 

Moringa oleifera Lam.    

Syn. Moringa pterygosperma Gaertn.   

พืชรอง 

SO 0692   นุ่น (kapok)    Ceiba pentandra (L.) Gaertn. พืชรอง 

SO 0696   เนื้อในของเมล็ดปาล์ม (palm nut / 

palm kernel) 

Elaeis guineensis Jacq. พืชรอง 

SO 0697   เมล็ดถั่วลิสง (peanut)    Arachis hypogaea L. พืชรอง 

SO 0701   เชียนัต (shea nuts), คะไรท์นัต 

(karite nuts) 

Butyrospermum paradoxum subsp. parkii 

(G. Don.) Hepper    

Syn. Butyrospermum parkii (G. Don.) 

Kotshy 

พืชรอง 

SO 0703   ถั่วลิสงทั้งเปลือก (peanut, whole)  Arachis hypogaea L. พืชรอง 

SO 3150 อเมริกันออยปาล์มซีด (American oil 

palm seed)    

Elaeis oleifera (Kunth) Cort é s พืชรอง 

SO 3151 บาบัสซะซีด (babassu seed)    Attalea speciosa Mart.  พืชรอง 

SO 3152   โคโยลิปาล์มซีด (coyoli palm seed)    Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 

Mart. 

พืชรอง 

SO 3153 เมล็ดองุ่น (grape seed)    Vitis vinifera L. หลายๆ พันธ์ุ พืชรอง 

SO 3154   เฮมป์ซีด (hempseed)    Cannabis sativa var. sativa   พืชรอง 

SO 3155 เมล็ดเมลอน (melon seed)   Cucumis melo L. พืชรอง 

SO 3156 เมล็ดฟักทอง (pumpkin seed)    Cucurbita pepo supsp. pepo พืชรอง 

- เมล็ดดาวอินคา (sacha inchi / inca 

peanut) 

Plukenetia volbilis L. พืชรอง 
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(5) กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้่ามัน 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส SO 2093 ครอบคลุมผลพืชน้ ามัน และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SO 3158 ผลอเมริกันออยปาล์ม (American oil 

palm fruit)    

Elaeis oleifera (Kunth) Cort é s พืชรอง 

SO 3159 มาริพาปาล์มฟรุต (maripa palm 

fruit)    

Attalea maripa (Aubl.) Mart. พืชรอง 

SO 0305 มะกอกส าหรับผลิตน้ ามัน (olives for 

oil production)    

Olea europeaea var. europea พืชรอง 

SO 3160 ผลปาล์ม (palm fruit -African oil 

palm)    

Elaeis guineensis Jacq. พืชรอง 

SO 3161 ทูคัมฟรุต (tcum fruit)    Bactris setosa Mart. พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม (Plants for beverage)  

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม (seed for beverage) 

 (2) กลุ่มย่อย 024B พืชเครื่องดื่มอื่นๆ (other plants for beverage) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส SB 0091 ครอบคลุมเมล็ดพืชเครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

SB 0715 เมล็ดโกโก้ (cacao beans) Theobroma cacao L. พืชรอง 

SB 0716 เมล็ดกาแฟ (coffee beans) Coffea arabica L.; Coffea canephora 

Pierre ex A. Froehner,  Coffea liberica 

Hiern. 

พืชหลัก 

SB 0717 โคลานัต (cola nuts) 

 

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. ; 

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & 

Endl. ; Cola anomala K. Schum.; Cola 

verticillata (Thonn.) Stapf ex A. Chev. 

พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 024B พืชเครือ่งดื่มอื่นๆ 

รายละเอียดของสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ เป็นดังนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

- เก๊กฮวย (chrysanthemum) Chrysanthemum indicum L. พืชรอง 

- ชาใบหม่อน (mulberry tea) Morus alba L. พืชรอง 

- ใบชา (tea leaves) Thea sinensis L พืชรอง 

- ชาใบดาวอินคา (sacha inchi, inca 

peanut) 

Plukenetia volbilis L. พืชรอง 

- ชาใบข้าว (rice tea) Oryza sativa L. พืชรอง 
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ประเภทที่ 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ (herbs and spices) 

กลุ่มหลัก 027 สมุนไพร (herbs) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส HH 0092 ครอบคลุมสมุนไพรทุกชนิดในกลุ่มย่อยทั้ง 2 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 027A ไม้ล้มลุก (herbs- herbaceous plants) 

 (2) กลุ่มย่อย 027B ใบของไม้ยืนต้น (leaves of woody plants) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 027A ไม้ล้มลุก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HH 2095 ครอบคลุมสมุนไพรที่เป็นไม้ล้มลุก และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HH 0720 แอนเจลิกา (angelica) Angelica archangelica L.; Angelica 

sylvestris L. 

พืชรอง 

HH 0721 ใบบาล์ม (balm leaves) Melissa officinalis L. พืชรอง 

HH 0722 กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก (basil) 

รวมทั้งใบยี่หร่าและแมงกะแซง 

Ocimum basilicum L.; Ocimum x 

aficanum Lour.; Ocimum basilicum L. 

Ocimum x citrodorum Vis.; Ocimum 

minimum L.; Ocimum americanum L.; 

Ocimum gratissimum L.; Ocimum 

tenuiflorum L. 

พืชรอง 

HH 0724 โบราจ (borage) Borago officinalis L. พืชรอง 

HH 0725 เบอร์เนต (burnet) 

 

Sanguisorba officinalis L.; Sanguisorba 

minor Scop. 

พืชรอง 

HH 0726 แคตมินต์ (catmint) Nepeta cataria L. พืชรอง 

HH 0730 ผักชีลาว หรือเทยีนข้าวเปลือก (dill) Anethum graveolens L. พืชรอง 

HH 0731 เทียนแกลบ (fennel, leaves) Foeniculum vulgare Mill. พืชรอง 

HH 0732 ฮอร์ฮันด์ (horehound) Marrubium vulgare L. พืชรอง 

HH 0733 ฮีสสัป (hyssop) Hyssopus officinalis L. พืชรอง 

HH 0734 ลาเวนเดอร์ (lavender) Lavendula angustifolia Mill. พืชรอง 

HH 0735 ใบโลวาจ (lovage, leave) Levisticum officinale Koch. พืชรอง 

HH 0736 ออริกาโน (oregano/ marjoram) Origanum marjorana L.; O. vulgare L.; 

O. onites L. 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HH 0737 ใบคาเลนดูลา (calendula, leaves)  Calendula officinalis L. พืชรอง 

HH 0738 สะระแหน่ (mint) สกุล Mentha spp. และลูกผสม เช่น 

Mentha spicata L.  

Syn. Mentha cordifolia Opiz ex Fresen.; 

Mentha x piperata L.; Mentha x gentilis 

L.; Mentha aquatica L.; Mentha 

longifolia (L.) L.; Mentha arvensis L.; 

Mentha suaveolens Ehrh. 

พืชรอง 

 เปปเปอร์มินต์ (peppermint) (อยู่

รวมในสะระแหน่ (HH 0738) 

Mentha x piperita L. พืชรอง 

 สเปียร์มินต์ (spearmint) (อยู่รวมใน

สะระแหน่ (HH 0738)) 

Mentha spicata L. พืชรอง 

HH 0740 พาร์สลีย์ (parsley) Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

Syn. Petroselinum sativum Hoffm.; 

Petroselinum hortense Hoffm. 

P. crispum var. neapolitanum Danert 

พืชรอง 

HH 0741 โรสแมรี (rosemary) Rosmarinus officinalis L. พืชรอง 

HH 0743 เซจ (sage) หรือ การ์เดนเซจ (garden 

sage) และ ชนิด Salvia ที่เกี่ยวข้อง  

Salvia officinalis L.; Salvia sclarea L.; 

Salvia triloba L. 

พืชรอง 

 แคลรี (clary) หรือ แคลรีเซจ (clary 

sage) (อยู่รวมในเซจและชนิด Salvia 

ที่เกี่ยวข้อง (HH 0743)) 

Salvia sclarea L. พืชรอง 

HH 0745 เซวอรีซัมเมอร์ ,วินเทอร์  (savory, 

summer; winter) 

Satureja hortensis L.; Satureja montana L. พืชรอง 

HH 0746 ซอร์เรลคอมมอน (sorrel, common) 

หรือการ์เดนซอร์เรล (garden sorrel) 

Rumex acetosa L.; Rumex scutatus L.; 

Rumex patientia L. 

พืชรอง 

HH 0747 สวีตซิเซลี (sweet cicely) หรือ  

การ์เดนเมอร์ (garden myrrh) 

Myrrhis odorata (L.) Scop. พืชรอง 

- จิงจูฉ้าย (mugwort) หรือสวีตคอนเต็ต

เมอรท์ (sweet sconted myrrh) (อยู่

รวมใน เซาร์ทเทิร์นวูด (HH 0754)) 

Artemisia vulgaris L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HH 0749 ทาร์ทากอน (tartagon) รวมทั้ง 

ทาร์ทากอนเอสตรากอน (tarragon, 

estragon) 

Artemisia dracunculus L.; Artemisia 

drancunculoides Pursh. 

พืชรอง 

HH 0750 ไทม์ (thyme) หรือ คอมมอนไทม์ 

(common thyme) 

Thymus vulgaris L.; Thymus serpyllum 

L.; Thymus citriodorus (Pers.) Schreb. 

and ลูกผสมของ Thymus spp. 

พืชรอง 

HH 0751 วินเทอร์เครสคอมมอนอเมรกินั

(winter cress, common; American) 

เยลโลร็อคเกต (yellow rocket) 

Barbarea vulgaris R.Br.; Barbarea verna 

(Mill.) Asch. 

พืชรอง 

HH 0752 ใบวิเนอร์กรีน (winergreen leaves) 

ทีเบอร์รี (teaberry) หรือ วินเทอร์

เบอร์รี (winter berry) 

Gaultheria procumbens L. (ไม่รวม

สมุนไพรที่อยู่ในสกุล Wintergreen 

(Pyrolaceae)) 

พืชรอง 

HH 0754 เซาร์ทเทิร์นวูด (sourthern wood) Artemisia abrotanum L.; Artemisia 

pontica L. 

พืชรอง 

HH 0748 คอสต์แมรี (costmary) Tanacetum balsamita L. พืชรอง 

HH 3190 โป้ยกั๊ก (anise) Pimpinella anisum L. พืชรอง 

HH 3191 หูกวาง (borage, Indian) Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. พืชรอง 

HH 3192 คะลามินต์ (calamint) Calamintha grandiflora (L.) Moench; 

Calamintha nepeta (L.) Savi; 

Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze 

พืชรอง 

HH 3193 ใบหอมป้อม (carraway leaves) Carum carvi L. พืชรอง 

HH 3194 ใบผักชี (coriander leaves) Coriandrum sativum L. พืชรอง 

HH 3195 คอเรนเดอร์โบลิเวียน (coriander, 

Bolivian) 
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. พืชรอง 

HH 3196 ผักแพว หรือ ผักไผ่ (coriander, 

Vietnamese) 

Persicaria odorata (Lour.) Soják  

Syn. Polygonum odoratum Lour. 

พืชรอง 

HH 3198 ผักชีฝรั่ง (culantro / stink weed/ 

stinking) 

Eryngium foetidum L. พืชรอง 

HH 3199 

 

เคอร์รีแพลนต์ (curry plant) Helichrysum italicum (Roth) G. Don พืชรอง 
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HH 3201 อีพาโซต (epazote) Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin 

& Clemants 

พืชรอง 

HH 3202 เฟนเนลสแปนิช (fennel, Spanish) Nigella hispanica L.; Nigella damascena 

L. 

พืชรอง 

HH 3203 ใบลูกซัด (fenugreek leaves/ fenu 

grec)  

Trigonella foenum-graecum L. พืชรอง 

HH 3205 ฮีสสัปแอนีส (hyssop, anise) Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze; 

Agastache rugosa (Fisch. & C.A. Mey) 

Kuntze 

พืชรอง 

HH 3206 ตะไคร้ (lemongrass) Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; 

Cymbopogon flexuosus (Nees ex 

Steud.) W. Watson 

พืชรอง 

HH 3207 แมรีโกล์ด (marigold) Tagetes erecta L.; Tagetes patula L.; 

Tagetes lucida Cav.; Tagetes tenuifolia 

Cav. 

พืชรอง 

HH 3208 เมโดว์สวีต (meadowsweet) หรือ  

ควีนออฟเดอะเมโดว์ (Queen-of-

the-Meadow) 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. พืชรอง 

HH 3209 มิ โ อ ก า ชู ต ส์ แ ล ะฟล า เ ว อ ร์ บั ด ส์ 

(Mioga- shoots and flower buds) 

หรือ มิโอกาจิงเจอร์ (mioga ginger) 

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe พืชรอง 

HH 3210 มะนอดา (monarda) Monarda didyma L.; Monarda fistulosa 

L.; Monarda punctata L.; Monarda 

citriodora Cerv. ex Lag.; Monarda 

pectinata Nutt. 

พืชรอง 

HH 3211 เนทเทิล (nettle) Urtica dioica L. พืชรอง 

HH 3212 อ อ ริ ก า โ น แ ม ก ซิ โ ก  ( oregano, 

Mexican) 

Lippia graveolens Kunth; Lippia 

micromera Schauer 

พืชรอง 

HH 3213 ใบเตย (pandan leaves) Pandanus amaryllifolius Roxb. พืชรอง 

HH 3214 

 

ใบบัวบก (pennywort) Centella asiatica (L.) Urb. พืชรอง 
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HH 3215 ใบงาขี้ม้อน (perilla) Perilla frutescens (L.) Britton var. crispa 

(Thunb.) H. Deane 

พืชรอง 

HH 3216 ผักแพวขาว (phak paew khao) Trichodesma indicum (L.) Lehm. พืชรอง 

HH 3217 ผักขแยง (rice paddy herb) Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. 

Syn. Limnophila aromatica (Lam.)Merr. 

พืชรอง 

HH 3218 หญ้าหวาน (stevia) Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni พืชรอง 

HH 3219 ไวโอเลต (violet) หรือ สวีตไวโอเลต 

(Sweet violet) 

Viola odorata L.; Viola tricolor L. พืชรอง 

HH 3220 ใบวาซาบิ (wasabi leaves) Wasabia japonica (Miq.) Matsum. 

Syn. Eutrema japanicum (Miq.) Koidz. 

พืชรอง 

HH 3221 วอเตอร์เปปเปอร์แจแปนีส 

(waterpepper, Japanese) 

Persicaria hydropiper (L.) Delabre พืชรอง 

HH 3322 ช้าพลู (wild betle leaf bush) Piper sarmentosum Roxb. พืชรอง 

HH 3223 ยาร์โรว์ (yarrow) Achillea millefolium L. พืชรอง 

HH 3224 โยโมกิ (yomogi) Artemisia indica var. maximowiezii 

(Nakai) H. Hara 

พืชรอง 

- ผักใบน้ า Persicaria hydropiper (L.) Spach พืชรอง 

- พล ู Piper betel L. พืชรอง 

- เฉาก๊วยต้น (Grass Jelly) Platostoma palustre (Blume) A.J. Paton พืชรอง 

- ไหลสดของเร่ว (Bustard cardamom) Amomum xanthioides Wall. พืชรอง 

- ใบย่านาง (Bamboo grass) Tiliacora triandra Diels พืชรอง 

- เมี่ยง หรือใบชาสด (Tea plant) Camellia sinensis (L.) Kuntze พืชรอง 

- ผักติ้ว Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth & 

Hook f. ex Dyer 

พืชรอง 

- ผักเม็ก Syzygium gratum var. gratum พืชรอง  

 พลูคาว (plu kaow) หรือผักคาวตอง Houttuynia cordata Thunb. พืชรอง 
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(2) กลุ่มย่อย 027B ใบของไม้ยืนต้น 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HH 2096 ครอบคลุมใบของไม้ยืนต้น และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HH 0723 ใบกระวาน (laurel leaves) Laurus nobilis L. พืชรอง 

HH 0729 ใบหอมแขก (curry leaves) Bergera koenigii L. พืชรอง 

HH 0742 อีหรุด (rue/ common rue) Ruta graveolens L. พืชรอง 

HH0744 ใบแซสซาฟราส (sassafras leaves/ 

common sassafcas) 

Sassafras albidum (Nutt.) Nees พืชรอง 

HH 3230 แอนิซีดเมอร์เทิล (aniseed myrtle) Syzygium anisatum (Vickery) Craven & 

Biffen 

พืชรอง 

HH 3231 โบลโด (boldo) Peumus boldus Molina พืชรอง 

HH 3232  ใบเจแปนิสเปปเปอร์ (Japanese pepper 

leaves) หรือเจแปนิสพริกลีแอส 

(Janpanese prickly ash) 

Zanthoxylum piperitum (L.) DC. พืชรอง 

HH 3233 ใบมะกรูด (kaffir lime leaves) Citrus hystrix DC. พืชรอง 

HH 3234 เลมอนเมอร์เทิล (lemon myrtle) Backhousia citriodora F. Muell. พืชรอง 

HH 3235 เนทีฟมินต์ (native mint) Prostanthera incisa R. Br. พืชรอง 

HH 3236 ใบเปปเปอร์บูช (pepperbush, 

leaves) 

Tasmannia lanceolata (Poir.) A.C. Sm. พืชรอง 

HH 3237 ใบแกง (tejpat leaves) หรืออนิเดียน

แคสเซีย (Indian cassia) 

Cinnamomum tamala (Buch.-Ham) 

Nees & Eberm. 

พืชรอง 
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กลุ่มหลัก 028 เครื่องเทศ (spices) 

สินค้าเกษตรกลุ่มน้ี ใช้รหัส HS 0093 ครอบคลุมเครื่องเทศทุกชนิดในกลุ่มย่อย 8 กลุ่มย่อย ดังน้ี 

 (1) กลุ่มย่อย 028A เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด (spices, seeds)  

 (2) กลุ่มย่อย 028B เครื่องเทศกลุ่มผล (spices, fruit or berry) 

 (3) กลุ่มย่อย 028C เครื่องเทศกลุ่มเปลือกไม้ (spices, bark) 

 (4) กลุ่มย่อย 028D เครื่องเทศกลุ่มราก (spices, root or rhizome) 

 (5) กลุ่มย่อย 028E เครื่องเทศกลุ่มตาไม้ (spices, buds) 

 (6) กลุ่มย่อย 028F เครื่องเทศกลุ่มดอก (spices, flower or stigma) 

 (7) กลุ่มย่อย 028G เครื่องเทศกลุ่มเย่ือหุ้มเมล็ด (spices, aril) 

  (8) กลุ่มย่อย 028H เครื่องเทศกลุ่มผิวส้ม (spices, citrus peel) 

รายละเอียดสินค้าเกษตรด้านพืชในแต่ละกลุ่มย่อย เป็นดังนี้ 

(1) กลุ่มย่อย 028A เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0190 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มเมล็ด และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0624 เมล็ดข้ึนฉ่าย (celery seed) Apium graveolens L. พืชรอง 

HS 0720 แองเจลากาซีด (angelica seed) Angelica archangelica L.; Angelica 

sylvestris L. 

พืชรอง 

HS 0722 เมล็ดแมงลัก/เมล็ดกะเพรา (basil 

seed) 

Ocimum spp. พืชรอง 

HS 0730 เมล็ดผักชีลาว หรือเมล็ดเทียน

ข้าวเปลือก(dill seed) 

Anethum graveolens L. พืชรอง 

HS 0731 เมล็ดผักชล้ีอม (fennel seed) Foeniculum vulgare Mill.;  

Syn. Foeniculum officinale All; 

Foeniculum capilaceum Gilib. 

พืชรอง 

HS 0735 โกฐเชียง (lovage seed) Levisticum officinale Koch. พืชรอง 

HS 0740 เมล็ดพาสลีย์ (parsley seed) Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

Syn. Petroselinum hortense Hoffm. 

พืชรอง 

HS 0771 เมล็ดเทียนสัตบุตร (anise seed) Pimpinella anisum L. พืชรอง 

HS 0774 เมล็ดหอมป้อม (caraway seed) Carum carvi L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0779 ลูกผักชี (coriander, seed) Coriandrum sativum L. พืชรอง 

HS 0780 เมล็ดย่ีหร่า (cumin seed) Cuminum cyminum L. พืชรอง 

HS 0782 ลูกซัด (fenugreek seed) Trigonella foenum-graecum L.; 

Trigonella caerulea (L.) Ser. 

พืชรอง 

HS 0789 ลูกจันทร์ (nutmeg) เมล็ดของ Myristica fragrans Houtt. พืชรอง 

HS 3280  เมล็ดค าแสด (achiote seed/ 

annatto tree) 

Bixa orellana L. พืชรอง 

HS 3281 อัจเวน (ajwain) Trachyspermum ammi (L.) Sprague 

ex Turrill  

Syn. Trachyspermum copticum L. 

พืชรอง 

HS 3282 เทียนด า (black caraway/ black 

cummin) 

Nigella sativa L. พืชรอง 

HS 3283 เมล็ดเจีย (chia) Salvia hispanica L. พืชรอง 

HS 3284 เมล็ดผักชีฝรั่ง (culantro seed) Eryngium foetidum L พืชรอง 

HS 3285 เมล็ดฮอนเวิร์ต (honewort seed) Cryptotaenia japonica Hassk. พืชรอง 

HS 3286 มาเฮเลบ (mahaleb) Prunus mahaleb L. พืชรอง 

HS 3287 วัตเทิลซีด (wattle seed) หรือ 

แบรมเบอร์อะคาเซีย (bramble 

acacia) 

Acacia victoriae Benth. และชนิดอื่นๆ พืชรอง 

- เมล็ดเร่ว (Bustard cardamom) Amomum xanthioides Wall. พืชรอง 

(2) กลุ่มย่อย 028B เครื่องเทศกลุ่มผล 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0191 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มผล และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0739  นัซเทอร์เซียมพอดส ์(nasturtium pods)    Tropaeolum majus L.; T. minus L.  พืชรอง 

HS 0775 กระวาน (ทั้งฝักและเมล็ด) 

(cardamon (pods and seeds))    

Elettaria cardamomum (L.) Maton   

Amomum tsao-ko Crevost & Lemari é ; 
Amomum subulatum Roxb.; Amomum 

compactum Sol. ex Maton 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0785 เกรนส์ออฟพาราไดส์ (grains of 

paradise)   

Aframonum melegueta (Rosc.) K. Schum.;   

Syn. Amomum melegueta Rosc. 

พืชรอง 

HS 0786 จูนิเปอร์เบอร์รี (juniper, berry) หรือ

คอมมอนจูนิเปอร์ (common juniper)  

Juniperus communis L. พืชรอง 

HS 0790 พริกไทยขาว ด า และสด (pepper, 

black; white; pink; green)    

Piper nigrum L.  พืชรอง 

HS 0791 ดีปลี (pepper, long)    Piper longum L.; P. retrofractum Vahl. พืชรอง 

HS 0792 พิเมนโตฟรุต (pimento, fruit)    Pimenta dioica (L.) Merrill  พืชรอง 

HS 0795 เมล็ดวานิลลา (vanilla, beans/ 

vanila pods)    

Vanilla planifolia Andrews พืชรอง 

HS 3290 เคเปอร์เบอร์รี (caper berries) หรือ

เคเปอร์บูช(caper bush) 

Capparis spinosa L. พืชรอง 

HS 3291 ยี่หร่าด า (cumin, black)     Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. พืชรอง 

HS 3292 ลูกยูคาลิปตัส (eucalyptus fruit)    Eucalyptus spp. พืชรอง 

HS 3293 การ์ดิเนียฟรุต (gardenia fruit)    Gardenia jasminoides J.Ellis พืชรอง 

HS 3294 เกรนส์ออฟเซลิม (grains of Selim) 

หรือนีโกรเปบเปอร์ (negro pepper)     

Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. พืชรอง 

HS 3295 หล่อฮังก๊วย (luo han guo)    Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffry 

ex. A.M. Lu & Zhi Y. Zhang 

พืชรอง 

HS 3296 มิราเคิลฟรุต (miracle fruit)    Synsepalum dulcifirum (Schumach. & 

Thonn.) Daniell  

พืชรอง 

HS 3297 เปปเปอร์คิวบับ (pepper, cubeb)    Piper cubeba L. f.  พืชรอง 

HS 3298 พริกเสฉวน (pepper, sichuan)     Zanthoxylum bungeanum Maxim.; 

Zanthoxylum schinifolium Siebold & 

Zucc.;   Zanthoxylum simulans Hance; 

Zanthoxylum piperitum (L.) DC  

พืชรอง 

HS 3299 เปปเปอร์บูชเบอร์รี (peperbush berry)  Tasmannia lanceolata (Poir.) A.C. Sm.; 

Tasmannia stipitata (Vick.) A.C. Smith  

 

พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 3300 เปปเปอร์ทรี (peppertree) / 

พิ้งค์เปปเปอร์ (pink peppers) 

Schinus terebinthifolius Raddi; Schinus 

molle L.   

พืชรอง 

HS 3301 โป๊ยกั๊ก (star anise/Chinese anise)    Illicium verum Hook.f.  พืชรอง 

(3) กลุ่มย่อย 028C เครื่องเทศกลุ่มเปลือกไม้ 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0192 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มเปลือกไม ้และสินค้าเกษตรทุกชนดิที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0777 อบเชย (cinnamon bark) รวมทั้ง

อบเชยจีน (cinnamon, Chinese 

bark/ ceylon cinnamon)    

Cinnamomum verum J. Presl.,  

Syn. Cinnamomum zeylanicum Blume;    

Cinnamomum aromaticum Nees; 

Cinnamomum burmannii (Nees & T. 

Nees) Blume; Cinnamomum loureiroi 

Nees 

พืชรอง 

 แคสเซียบาร์ก (cassia bark) (อยู่รวม

ในอบเชย (HS 0777))    

Cinnamomum aromaticum Nees   พืชรอง 

HS 3310 เปลือกยูคาลิปตัส (eucalyptus bark)     Eucalyptus spp. พืชรอง 

HS 3311 แมสติก (mastic ) หรือ เลนทิสก์พิสทาช 

(lentisk pistache) 

Pistacia lentiscus L.   พืชรอง 

HS 3312 เรดซินโชนา (red cinchona) หรือ 

แคสคาริลลา (cascarilla)   

Cinchona pubescens Vahl; Cinchona 

officinalis L. 

พืชรอง 

(4) กลุ่มย่อย 028D เครื่องเทศกลุ่มราก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0193 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มราก เหง้าและสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0783 ข่า (galangal, rhizomes)    

 

Languas galanga (L.) Stunz; Syn. 

Alpinia galanga Sw.; Languas 

officinarum (Hance) Farwelll;    

Syn. Alpinia officinarum Hance   

Kaempferia galanga L. 

พืชรอง 

HS 0784 ขิง (ginger, rhizomes)    Zingiber officicinale Rosc.  พืชรอง 

HS 0787 รากชะเอมเทศ (liquorice, roots/ 

common licorice)   

Glycyrrhiza glabra L. พืชรอง 
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รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0794 ขมิ้น (turmeric, root)    Curcuma longa L.; Curcuma mangga 

Valeton & van Zijp 

พืชรอง 

HS 3320 แอสซาฟีทิดา (asafetida)  Ferula foetida (Bunge) Regel; Ferula 

assa-foetida L. 

พืชรอง 

HS 3321 รากผักชี (coriander, root)    Coriandrum sativum L. พืชรอง 

HS 3322 กระชาย (fingerroot)    Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.   

Syn. Boesenbergia pandurata (Roxb.) 

Schltr. 

พืชรอง 

HS 3323 รากโลวาจ (lovage, roots) หรือ 

การ์เดนโลสวาจ (garden lovage)   

Levisticum officinale Koch. พืชรอง 

HS 3324 ซาโดรี (zedoary)     Curcuma zedoaria (Cristm.) Roscoe พืชรอง 

(5) กลุ่มย่อย 028E เครื่องเทศกลุ่มตาดอก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0194 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มตาดอก และสินค้าเกษตรทุกชนิดทีอ่ยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0773 เคเปอร์บัดส์ (caper buds)     Capparis spinosa L. พืชรอง 

HS 0776 แคสเซียบัดส์ (cassia buds)    Cinnamomum aromaticum (L.) Nees 

Syn. Cinnamomum cassia (L.) J. Presl  

พืชรอง 

HS 0778 กานพลู (cloves, buds)    Syzygium aromaticum (L.) Merr. & 

Perr.;    

Syn. Eugenia caryophyllus (Sprengel) 

Bullock & Harrison; E. aromatica 

Kuntze; E. caryophyllata Thunb.; 

Caryophyllus aromaticus L. 

พืชรอง 

(6) กลุ่มย่อย 028F เครื่องเทศกลุ่มดอก 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0195 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มดอก และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 3340 หญ้าฝรั่น (saffron/ saffron crocus) Crocus sativus L. พืชรอง 
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(7) กลุ่มย่อย 028G เครื่องเทศกลุ่มเยื่อหุ้มเมล็ด 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0196 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มเยื่อหุ้มเมล็ด และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 0788 เมซ (mace)    Myristica fragrans Houtt. พืชรอง 

(8) กลุ่มย่อย 028H เครื่องเทศกลุ่มผิวส้ม 

กลุ่มย่อยนี้ใช้รหัส HS 0197 ครอบคลุมเครื่องเทศกลุ่มผิวส้ม และสินค้าเกษตรทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ 

รหัส สินค้าเกษตร ชื่อวิทยาศาสตร์ ประเภท 

HS 2206 ผิวมะกรูด (kaffir lime peel)    Citrus hystrix DC. พืชรอง 

HS 3350 ผิวแซตซูมาแมนดาริน (satsuma 

mandarin peel)    

Citrus unshiu (Yu. Tanaka ex 

Swingle) Marcow. 

Syn. Citrus retienlata Blanco 

พืชรอง 

HS 2211 ผิวยูจา (yuja peel) รวมทั้งผิวยูซู 

(yuzu peel) 

Citrus junos Siebold ex Tanaka   พืชรอง 
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บัญชีหมายเลข 2 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจดักลุม่สินค้าเกษตร: พืช 

(มกษ. 9045-2559) 

ข้อก าหนดสินค้าตัวแทน 

(ข้อ 3.2) 

 สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย  

สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มหลัก 001 ผลไมต้ระกูลส้ม  - มะนาว      และ 

- ส้มเปลือกล่อน      และ 

- ส้มเปลือกไม่ล่อน     และ  

- ส้มโอ  

กลุ่มย่อย 001A เลมอนและไลม์  มะนาว  

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกล่อน  ส้มเปลือกล่อน 

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อน  ส้มเปลือกไม่ล่อน  

กลุ่มย่อย 001D ผลไม้ประเภทส้มโอ  ส้มโอ  

กลุ่มหลัก 002 ผลไม้ท่ีมีผลแบบแอปเปิล  แอปเปิล หรือ แพร์  

กลุ่มหลัก 003 ผลไมผ้ลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง  - เชอร์รีหวาน หรือ เชอร์รีเปรี้ยว   และ 

- พลัม หรือ พรุน    และ  

- พีช หรือ แอพริคอต 

กลุ่มย่อย 003A  เชอร์รี  เชอร์รีหวาน หรือ เชอร์รีเปรี้ยว 

กลุ่มย่อย 003B  พลัม พลัม หรือ พรุน 

กลุ่มย่อย 003C พีช พีช หรือ แอพริคอต 

กลุ่มหลัก 004 เบอร์รีและผลไม้ผลเล็ก  - แบล็กเบอร์รี หรือ ราสปเ์บอร์ร ี    และ 

- บลูเบอร์รี หรือ เคอร์แรนต์แบล็ก เรด หรือ ไวต์    และ 

- เอลเดอร์เบอร์ร ีหรือ หม่อน    และ 

- องุ่น และ  

- สตรอว์เบอร์รี  

กลุ่มย่อย 004A  เคนเบอร์รี แบล็กเบอร์รี หรือ ราสปเ์บอร์ร ี

กลุ่มย่อย 004B  บุชเบอร์รี  บลูเบอร์รี หรือ เคอร์แรนต์แบล็ก เรด หรือ ไวต์ 

กลุ่มย่อย 004C เบอร์รจีากไม้พุ่มขนาด

ใหญ่หรือไม้ต้น 

เอลเดอร์เบอร์รี หรือ หม่อน  

กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เล้ือย 

รวมท้ังเบอร์รีที่ได้จากไม้เล้ือย 

องุ่น  
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สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มย่อย 004E เบอร์รีจากไม้พุ่มเตี้ย 

รวมท้ังเบอร์รีที่ได้จากไม้พุ่มเตี้ยหรือ

ไม้ล้มลุก 

สตรอว์เบอร์รี  

กลุ่มหลัก 005 ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่บริโภคเปลือกได้  

- โอลีฟ     และ 

- ฟิก หรือ ฝรั่ง หรือ ชมพู่    และ 

- อินทผาลัม  

กลุ่มย่อย 005A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่บริโภคเปลือกได้: ผลเล็ก 

โอลีฟ 

กลุ่มย่อย 005B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่บริโภคเปลือกได้: ผลกลางถึงใหญ่ 

ฟิก หรือ ฝรั่ง หรือ ชมพู่ 

กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่บริโภคเปลือกได้:ตระกูลปาล์ม 

อินทผาลัม 

กลุ่มหลัก 006  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้  

- ล าไย หรือ ล้ินจี่    และ 

- มะม่วง หรือ มังคุด, และ กล้วย, และ มะละกอ     และ 

- อะทิโมยา หรือ น้อยหน่า, และ สับปะรด, และ ทุเรียน   

และ 

- แก้วมังกร     และ 

- เสาวรส หรือ กีวีฟรุต     และ 

- มะพร้าวอ่อน และ สละ  

กลุ่มย่อย 006A  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลเล็ก 

ล าไย หรือ ล้ินจี่  

กลุ่มย่อย 006B  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิวเกล้ียง 

มะม่วง หรือ มังคุด, และ กล้วย, และ มะละกอ  

กลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ผลใหญ่ผิว

ขรุขระหรือมีขน 

อะทิโมยา หรือ น้อยหน่า, และ สับปะรด, และ ทุเรียน  

กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

ที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลกระบองเพชร 

แก้วมังกร 

กลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้เล้ือย 

เสาวรส หรือ กีวีฟรุต 

กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขต

ร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้: ไม้ตระกูลปาล์ม 

 

มะพร้าวอ่อน และ สละ  
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สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มหลัก 009 พืชหัวแบบหอม  - กระเทียม หรือ หอมใหญ่ หรือ หอมแดง      และ 

- ต้นหอม หรือ กุยช่าย 

กลุ่มย่อย 009A พืชประเภทหัวหอมแห้ง  กระเทียม หรือ หอมใหญ่ หรือ หอมแดง 

กลุ่มย่อย 009B พืชประเภทหอมสด ต้นหอม หรือ กุยช่าย 

กลุ่มหลัก 010  ผักตระกูลกะหล่ า ยกเว้น

ผักใบของตระกูลกะหล่ า  

- บร็อกโคลี หรือ กะหล่ าดอก     และ 

- กะหล่ าปลี หรือ ผักกาดขาวปลหี่อ ชนิดป๋ายช่าย      และ 

- ผักกาดเขียวปลี 

กลุ่มย่อย 010A ผักประเภทกะหล่ าดอก  บร็อกโคล ีหรือ กะหล่ าดอก 

กลุ่มย่อย 010B ผักประเภทกะหล่ าหัว  กะหล่ าปลี หรือ ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป๋ายช่าย  

กลุ่มย่อย 010C ผักประเภทกะหล่ าต้น  ผักกาดเขียวปลี  

กลุ่มหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง - แตงกวา หรือ มะระ หรือบวบเหล่ียม     และ 

- แตงโม หรือ เมลอน หรือ แคนตาลูป     และ 

- ฟักทอง 

กลุ่มย่อย 011A ผักบริโภคผลตระกูลแตง-

แตงกวาและซัมเมอร์สควอช  

แตงกวา หรือ มะระ หรือ บวบเหล่ียม  

กลุ่มย่อย 011B ผักบริโภคผลตระกูลแตง-

เมลอน  

แตงโม หรือ เมลอน หรือ แคนตาลูป 

กลุ่มย่อย 011C ผักบริโภคผลตระกูลแตง-

วินเทอร์สควอช  

ฟักทอง  

กลุ่มหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจาก

ตระกูลแตง  

- มะเขือเทศ หรือ มะเขือเทศผลเล็ก     และ 

- พริกเผ็ด และพริกหวาน      และ 

- มะเขือเปราะ หรือ มะเขือยาว 

กลุ่มย่อย 012A มะเขือเทศ  มะเขือเทศ หรือ มะเขือเทศผลเล็ก 

กลุ่มย่อย 012B พริกและสินค้าเกษตรที่

คล้ายพริก  

พริกเผ็ด และ พริกหวาน 

กลุ่มย่อย 012C มะเขือและสินค้าเกษตรที่

คล้ายมะเขือ  

มะเขือเปราะ หรือ มะเขือยาว  
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สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มหลัก 013 ผักใบ  - ผักกาดหอม หรือ ผักกาดแก้ว    และ 

- คะน้า หรือ กวางตุ้ง     และ 

- ใบมันเทศ       และ 

- ชะอม     และ 

- ผักบุ้ง หรือ ผักกระเฉด     และ 

- ใบชาโยเต หรือ ใบฟักทอง   และ 

- ใบอ่อน     และ  
- ถั่วเขียวงอก 

กลุ่มย่อย013A ผักใบเขียว  ผักกาดหอม หรือ ผักกาดแก้ว  

กลุ่มย่อย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ า  คะน้า หรือ กวางตุ้ง 

กลุ่มย่อย 013C ใบของพืชรากและหัว  ใบมันเทศ  

กลุ่มย่อย 013D ใบของต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม

และไม้เล้ือย 

ชะอม  

กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ า  ผักบุ้ง หรือ ผักกระเฉด 

กลุ่มย่อย 013F วิทลู๊ฟ  วิทลู๊ฟชิโครี 

กลุ่มย่อย 013G ใบของผักตระกูลแตง  ใบชาโยเต หรือ ใบฟักทอง 

กลุ่มย่อย 013H ใบอ่อน  ใบอ่อน 

กลุ่มย่อย 013I  ต้นอ่อน ถั่วเขียวงอก  

กลุ่มหลัก 014 ถั่วฝักสด  - ถั่วฝักยาว หรือ ถั่วแขก หรือ ถั่วเหลืองฝักสด     และ 

- ถั่วลันเตา      และ 

- เมล็ดถั่วเหลืองฝักสด        และ 

- เมล็ดถั่วลันเตา 

กลุ่มย่อย 014A ถั่วฝักสดเมล็ดไม่กลม  ถั่วฝักยาว หรือ ถั่วแขก หรือ ถั่วเหลืองฝักสด 

กลุ่มย่อย 014B ถั่วฝักสดเมล็ดกลม  ถั่วลันเตา  

กลุ่มย่อย 014C เมล็ดถั่วสดชนิดไม่กลม  เมล็ดถั่วเหลืองฝักสด 

กลุ่มย่อย 014D เมล็ดถั่วสดชนิดกลม  เมล็ดถั่วลันเตา 

กลุ่มหลัก 015 ถั่วเมล็ดแห้ง  

 

- ถั่วชนิด Phaseolus spp. หรือ Vigna spp. และ ถั่ว

เหลือง      และ 

- เมล็ดถั่วลันเตาแห้ง (Pisum spp.) 

กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดแห้งชนิดไม่กลม  - ถั่วชนิด Phaseolus spp. หรือ Vigna spp. และ  
ถั่วเหลือง 

กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดแห้งชนิดกลม  - เมล็ดถั่วลันเตาแห้ง (Pisum spp.)  
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สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มหลัก 016  ผักรากและหัว - แครอต และ หัวไชเท้า       และ 

- มันฝรั่ง หรือ มันเทศ       และ 

- แห้ว  

กลุ่มย่อย 016A ผักราก  แครอต และ หัวไชเท้า  

กลุ่มย่อย 016B ผักหัว  มันฝรั่ง หรือ มันเทศ  

กลุ่มย่อย 016C ผักรากและหัวท่ีเจริญในน้ า  แห้ว 

กลุ่มหลัก 017 ผักท่ีบริโภคล าต้นและก้าน  - ขึ้นฉ่าย หรือเซอลารี      และ 

- หน่อไม้ฝรั่ง       และ 

- ยอดมะพร้าวอ่อน หรือ อาร์ติโชค 

กลุ่มย่อย 017A ผักท่ีบริโภคล าต้นและ

ก้าน- ล าต้นหรือก้านใบ  

ขึ้นฉ่าย หรือเซอลารี 

กลุ่มย่อย 017B ผักท่ีบริโภคล าต้นและ

ก้าน- หน่ออ่อน  

หน่อไม้ฝรั่ง 

กลุ่มย่อย 017C ผักที่บริโภคล าต้นและก้าน

อื่นๆ  

ยอดมะพร้าวอ่อน หรือ อาร์ติโชค 

กลุ่มหลัก 018 เห็ดราที่บริโภคได้  เห็ดราชนิดใดชนิดหนึ่ง 

กลุ่มหลัก 020 เมล็ดธัญพืช  - ข้าวสาลี และ/หรือ ข้าวบาร์เลย์     และ 

- ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, และ ข้าวฟ่าง หรือ มิลเลต     และ 

- ข้าวเปลือก         และ 

- ข้าวโพดหวาน  

กลุ่มย่อย 020A ธัญพืชเมล็ดเล็ก  ข้าวสาลี และ/หรือ ข้าวบาร์เลย์ 

กลุ่มย่อย 020B ข้าวโพดเมล็ดแห้ง ข้าวฟ่าง

และมิลเลต  

ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, และ ข้าวฟ่าง หรือ มิลเลต 

กลุ่มย่อย 020C ข้าว  ข้าวเปลือก 

กลุ่มย่อย 020D ข้าวโพดหวาน  ข้าวโพดหวาน 

กลุ่มหลัก 021 พืชตระกูลหญ้าที่ใช้ผลิต

น้ าตาลและน้ าเชื่อม  

อ้อย 

กลุ่มหลัก 022 นัตยืนต้น  มะพร้าวแก่ หรือเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
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สินค้ากลุ่มหลักและกลุ่มย่อย สินค้าตัวแทน 

กลุ่มหลัก 023 เมล็ดพืชน้ ามัน  - เมล็ดงา      และ 

- เมล็ดทานตะวัน      และ 

- เมล็ดฝ้าย       และ 

- เมล็ดถั่วลิสง      และ  

- ปาล์มน้ ามัน 

กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ ามันเมล็ดเล็ก  เมล็ดงา 

กลุ่มย่อย 023B เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดทานตะวัน  

กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย  เมล็ดฝ้าย 

กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ ามันอื่นๆ  เมล็ดถั่วลิสง 

กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ ามัน  ปาล์มน้ ามัน 

กลุ่มหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม  - เมล็ดกาแฟ      และ  

- ใบชาสด 

กลุ่มย่อย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม เมล็ดกาแฟ 

กลุ่มย่อย 024B พืชเครื่องด่ืมอื่นๆ ใบชาสด 

กลุ่มหลัก 027 สมุนไพร  - กะเพรา หรือ โหระพา หรือแมงลัก     และ 

- ผักชี หรือ ผักชีฝรั่ง หรือ สะระแหน่      และ 

- ใบมะกรูด 

กลุ่มย่อย 027A ไม้ล้มลุก  - กะเพรา หรือ โหระพา หรือแมงลัก     และ 

- ผักชี หรือ ผักชีฝรั่ง หรือ สะระแหน่ 

กลุ่มย่อย 027B ใบของไม้ยืนต้น  ใบมะกรูด 

 

หมายเหตุ: สินค้ากลุ่มหลัก 028 เครื่องเทศ ไม่ก าหนดสินค้าตัวแทน เนื่องจากโดยปกติไม่ใช้ข้อมูล

 การศึกษาสารตกค้างจากการใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก ในการก าหนดค่า MRLs แต่จะใช้

 ข้อมูลการเฝ้า  ระวัง (monitoring data) แทน 
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บัญชีหมายเลข 3 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 

(มกษ. 9045-2559) 

ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์ 

(ข้อ 3.3) 

ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์และใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกับค่า MRLs ให้เป็นไปตาม

รายละเอียดที่แสดงในตาราง ดังนี้ 

สินค้ากลุ่มหลัก 
ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์และใช้ในการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกับค่า MRLs 

กลุ่มหลัก 001 ผลไม้ตระกูลส้ม  ทั้งผล 

กลุ่มหลัก 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล  ทั้งผล โดยเอาข้ัวผลออก 

กลุ่มหลัก 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง  ทั้งผล โดยเอาข้ัวผลและเมล็ดออก แต่สารตกค้างที่วิเคราะห์

ได้จะค านวณและแสดงค่าเป็นต่อน้ าหนักทั้งผลยกเว้นข้ัวผล 

กลุ่มหลัก 004 เบอร์รีและผลไม้ผลเล็ก  ทั้ ง ผ ล  โ ด ย เ อ า ขั้ ว ผ ลแ ล ะ ก ลี บ เ ลี้ ย ง  อ อ ก  ย ก เ ว้ น  

เคอแรนต์แบล็ก เรด และไวต์ ที่วิเคราะห์ทั้งผลและขั้วผล 

กลุ่มหลัก 005 ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่

บริโภคเปลือกได้  

ทั้งผล ยกเว้นเดท โอลีฟและผลไม้ที่มีเมล็ดแข็ง ให้วิเคราะห์

ทั้งผลแต่เอาขั้วผลและเมล็ดออก สารตกค้างที่วิเคราะห์ไดจ้ะ

ค านวณและแสดงค่าเป็นต่อน้ าหนักทั้งผล 

กลุ่มหลัก 006  ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

ที่เปลือกบริโภคไม่ได้  

ทั้งผล ยกเว้นหากมีก าหนดเป็นอย่างอื่น เช่น  

-กล้วย วิเคราะห์ทั้งผลโยเอาจุกและก้านผลออก    

- สับปะรด วิเคราะห์ทั้งผล โดยเอาจุกออก  

- อโวกะโด มะม่วง และผลไม้ที่มีเมล็ดแข็ง วิเคราะห์ทั้งผล 

โดยเอาเมล็ดออก แต่สารตกค้างที่วิเคราะห์ได้จะค านวณและ

แสดงค่าเป็นต่อน้ าหนักทั้งผล 

- มะพร้าวอ่อน ให้วิเคราะห์เนื้อและน้ า (โดยแสดงค่าเป็นต่อ

น้ าหนักส่วนที่วิเคราะห์)  

- มะตูม ให้วิเคราะห์เนื้อ (โดยแสดงค่าเป็นต่อน้ าหนักส่วนที่

วิเคราะห์) 

- มะขามหวานและมะขามเทศ ให้วิเคราะห์เปลือกและเน้ือ 

(โดยแสดงค่าเป็นต่อน้ าหนักส่วนที่วิเคราะห์) 

กลุ่มหลัก 009 พืชหัวแบบหอม  กลุ่ม 009A พืชประเภทหัวแบบหอมแห้ง: 

ทั้งหมด โดยตัดส่วนราก เอาดินที่ติดออก และลอกส่วนที่แห้งออก 

กลุ่ม 009B พืชประเภทหัวแบบหอมสด: 

ทั้งหมด โดยตัดส่วนราก เอาดินที่ติดออก 
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สินค้ากลุ่มหลัก 
ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์และใช้ในการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกับค่า MRLs 

กลุ่มหลัก 010  ผักตระกูลกะหล่ า ยกเว้นผัก

ใบของตระกูลกะหล่ า  

กะหล่ าหัวและกะหล่ าปม: ทั้งหมด โดยเอาส่วนใบที่เน่าหรือ

แห้งออก กะหล่ าปม: ใช้เฉพาะล าต้นที่ขยายใหญ่ลักษณะคล้ายหัว  

(tuber-like enlargement of the stem) เท่านั้น 

บร็อกโคลีและกะหล่ าดอก: ใช้เฉพาะส่วนดอก (flower head) 

(เฉพาะส่วนช่อดอกที่ยังไม่เจรญิเต็มที่)  

กะหล่ าดาว: ใช้เฉพาะหัว (buttons) เท่านั้น  

กลุ่มหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง ทั้งผล โดยเอาข้ัวผลออก   

กลุ่มหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจาก

ตระกูลแตง  

ทั้งผล โดยเอาข้ัวผลออก   

กลุ่มหลัก 013 ผักใบ  ทั้งต้นตามที่จ าหน่ายในท้องตลาด หลังจากเอาส่วนที่เน่าหรือ

เหี่ยวออกแล้ว 

กลุ่มหลัก 014 ถั่วฝักสด  ทั้งฝักหรือทั้งเมล็ด ถ้าไม่ระบุเฉพาะ 

กลุ่มหลัก 015 ถั่วเมล็ดแห้ง  ทั้งฝักหรือทั้งเมล็ด 

กลุ่มหลัก 016 ผักรากและหัว ทั้งรากหรือหัว โดยตัดส่วนก้านใบออก ถ้าตัวอย่างมีดินติด 

ให้เอาออก อาจท าโดยใช้น้ าเย็นไหลผ่านหรือใช้แปรงขนนุ่ม

ปัดดินออก 

กลุ่มหลัก 017 ผักที่บริโภคล าต้นและก้าน  

 

ทั้งหมด โดยไม่เอาส่วนที่เน่าหรือแห้ง ยกเว้น 

- รูบับ เอาแต่ก้านใบ  

- อาร์ติโช็ค เอาส่วนหัวดอก  

- เซอลารีและหน่อไม้ฝรั่ง ต้องเอาดินออกก่อน 

กลุ่มหลัก 018 เห็ดราที่บริโภคได้  ทั้งหมด โดยเอาดินและวัสดุปลูกออกก่อน 

กลุ่มหลัก 020 เมล็ดธัญพืช  ทั้งหมด 

กลุ่มหลัก 021 พืชตระกูลหญ้าที่ใช้ผลิตน้ าตาล

และน้ าเชื่อม  

ทั้งหมด 

กลุ่มหลัก 022 นัตยืนต้น  

 

ทั้งหมด โดยเอาส่วนที่เป็นเปลือกแข็งออก และ 

- เกาลัด วิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เป็นเมล็ดรวมทั้งผิวบาง 

- มะพร้าวแก่ วิเคราะห์เฉพาะเน้ือและน้ า 

กลุ่มหลัก 023 เมล็ดพืชน้ ามัน  

 

เมล็ดพืชน้ ามัน: ทั้งเมล็ด โดยเอาเปลือกออก 

ผลพืชน้ ามัน: ทั้งผล  

กลุ่มหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม  ทั้งหมด  

กลุ่มหลัก 027 สมุนไพร  ทั้งหมด โดยมากอยู่ในรูปสด 

กลุ่มหลัก 028 เครื่องเทศ  ทั้งหมด โดยมากอยู่ในรูปของแห้ง 
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ภาคผนวก ก 

เกณฑ์การก าหนดพชืหลักและพืชรอง และเกณฑ์การเลือกสนิค้าตัวแทน 

(ข้อ 2) 

ก.1 เกณฑ์การก าหนดพืชหลัก/พืชรอง  

พืชจะจัดอยู่ในประเภทพืชหลักได้ ก็ต่อเมื่อมีปริมาณการบริโภคเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของ

ปริมาณการบริโภคอาหารของคนไทยเฉล่ียในแต่ละวัน 

พืชจะจัดอยู่ในประเภทพืชรองได้ ก็ต่อเมื่อมีปริมาณการบริโภคเฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของปริมาณ 

การบริโภคอาหารของคนไทยเฉล่ียในแต่ละวัน 

หมายเหตุ: ข้อมูลการบริโภคอาหารจากโครงการส ารวจข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยโดย

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

สามารถสืบค้นผ่านทาง http://consumption.acfs.go.th/index.php?content=logout 

ก.2 เกณฑ์การเลือกสินค้าตัวแทน 

สินค้าตัวแทนของแต่ละกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

(1)  มีลักษณะที่ท าให้มีโอกาสตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสูง  หรือมีการใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตรหรือมีการปฏิบัติทางการเกษตรในลักษณะที่ท าให้มีโอกาสการตกค้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้า

เกษตรต่างๆ ในกลุ่มนั้นๆ 

(2)  มีการผลิตเป็นการค้าหรือบริโภคมาก 

(3)  มีลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) การเจริญเติบโต (growth habit) ปัญหาศัตรูพืช (pest 

problem) และสว่นที่บริโภคได้ (edible portion) สอดคล้อง หรือคล้ายกับสินค้าเกษตรต่างๆ ในกลุ่มนั้นๆ 

เกณฑ์ดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าสินค้าเกษตรในกลุ่มนี้มีค าแนะน าการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

คล้ายกัน  

หากไม่มีสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ สินค้าเกษตรที่จะเลือกเป็นตัวแทนต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์ข้อ (1) และ (2)  
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ภาคผนวก ข 

แนวทางการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช  

(ข้อ 4) 

มาตรฐานฉบับนี้ใช้ควบคู่กับมาตรฐานสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับสารพิษตกค้าง โดยเฉพาะ  

การก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (maximum residue limits; MRLs) และ  และการพิจารณา

ความสอดคล้องของสินค้าเกษตรกับ มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณ

สารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

มาตรฐานนี้มีบัญชีแนบท้าย 3 ฉบับ ได้แก่  

ข. แนวทางการใช้บัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช (มกษ. 9045-

2559)  ข้อก าหนดการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 

บัญชีหมายเลข 1 เป็นการก าหนดรายละเอียดการจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืชทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มย่อยต่างๆ 

รวมทั้งแสดงรหัสของกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก รหัสกลุ่มสินค้าเกษตรย่อย และรหัสรายชนิดสินค้าเกษตร 

เพื่อสะดวกในการอ้างอิง เป็นรหัสที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, 

Joint FAO/WHO Food Standards Programme; Codex) รายะเอียดพืชในกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย อ้างอิง

มาจากเอกสาร Codex ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิต จ าหน่าย และน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 

ในประเทศ รวมท้ังสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีการค้าขายในระดับนานาชาติ  และเพิ่มเติมรายชื่อสินค้าเกษตร

ด้านพืชที่มีการเพาะปลูก บริโภค และจ าหน่ายในประเทศไทยที่ไม่มีระบุในเอกสาร Codex 

การเรียกชื่อสินค้าเกษตรต่างๆเป็นภาษาไทย ใช้หลักการดังนี้ 

(1)  หากมีภาษาไทย จะใช้ชื่อสามัญที่เรียกสินค้าเกษตรนั้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเป็นหลัก 

(2)  หากไม่มีภาษาไทย จะใช้การทับศัพท์ตามหลักการของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  

สินค้าเกษตรบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายกลุ่มสินค้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับส่วนที่น ามาบริโภค เช่น หัวมันส าปะหลัง 

(กลุ่ม 016) และ ใบมันส าปะหลัง (กลุ่ม 013) หรือระดับความแก่อ่อน เช่น มะพร้าวอ่อน (กลุ่ม 006) 

มะพร้าวแก่ (กลุ่ม 022) 

การน าบัญชีนี้ไปใช้ จะใช้ควบคู่กับ มกษ. 9002 และ มกษ. 9003 โดยเฉพาะในกรณีที่ค่า MRL และ 

EMRLs ก าหนดเป็นกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น MRL ของถั่วฝักสด MRLs ของผักใบ  
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การใช้บัญชีนี้ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีค่า MRL ของโฟซาโลน (phosalone) ในผลไม้ตระกูลส้ม (รหัส FC 0001) ที่ก าหนดไว้ใน 

มกษ. 9002-2556 ที่ 1 mg/kg หากต้องการทราบว่าค่า MRL นี้ ครอบคลุมสินค้าเกษตรชนิดใดบ้าง 

สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีหมายเลข 1 ในกลุ่มหลัก 001  ซึ่งจะพบว่า สินค้าเกษตรทุกชนิดทั้ง 4 กลุ่มย่อย 

รวมอยู่ในรหัส FC 0001 ดังนั้นค่า MRL ของโฟซาโลนในผลไม้ตระกูลส้ม ที่ 1 mg/kg จะครอบคลุม

สินค้าเกษตรทุกชนิดทั้ง 4 กลุ่มย่อย ได้แก่กลุ่มย่อย 001A เลมอนและไลม์ กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกล่อน 

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อน และกลุ่มย่อย 001D ส้มโอ 

 (2) กรณีค่า MRL ของอีไทออน (ethion) ในส้มเปลือกล่อน (รหัส FC 0003) ที่ก าหนดไว้ใน  

มกษ. 9002-2556 ที่ 2 mg/kg หากต้องการทราบว่าค่า MRL นี้ ครอบคลุมสินค้าเกษตรชนิดใดบ้าง 

สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีหมายเลข 1 ในกลุ่มหลัก 001 ซึ่งจะพบว่า สินค้าเกษตรทุกชนิดในกลุ่มย่อย 

001B ส้มเปลือกล่อนเท่านั้นที่รวมอยู่ในรหัส FC 0003 ดังนั้นค่า MRL ของอีไทออนในส้มเปลือกล่อน  

ที่ 2 mg/kg จะครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดในกลุ่มย่อย 001B เท่านั้น 

 (3) กรณีค่า MRL ของอีไทออน (ethion) ในส้มโอ (รหัส FC 0209) ที่ก าหนดไว้ ใน มกษ. 9002-2556 

ที่ 1 mg/kg หากต้องการทราบว่าค่า MRL นี้ ครอบคลุมสินค้าเกษตรชนิดใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้

จากบัญชีหมายเลข 1 ในกลุ่มหลัก 001 ซึ่งจะพบว่าส้มโอ เป็นเพียงสินค้าเกษตรชนิดเดียวที่อยู่ในรหัส  

FC 0209 ดังนั้นค่า MRL ของอีไทออนในส้มโอ ที่ 1 mg/kg จะครอบคลุมเพียงส้มโอเท่านั้น 

 (4) กรณีตรวจพบการตกค้างของอีไทออน (ethion) ในถั่วฝักยาวที่ระดับ 0.2 mg/kg หากต้องการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของถั่วฝักยาวกับ มกษ. 9002 สามารถสืบค้นค่า MRL ใน มกษ. 9002-2556 

แต่เมื่อสืบค้นแล้วไม่พบค่า MRL เฉพาะส าหรับถั่วฝักยาว พบเพียงค่า MRL ของกลุ่มถั่วฝักสด ผู้ใช้

มาตรฐานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายชื่อสินค้าเกษตรที่อยู่ในกลุ่มหลัก 014 ถั่วฝักสด ได้จาก

บัญชีนี้ ซึ่งจากรายละเอียดพบว่า ถั่วฝักยาว (VP 0544) จัดอยู่ในกลุ่มถั่วฝักสด (VP 0060) ดังนั้น 

ค่า MRL ของอีไทออนในถั่วฝักสด (ที่ 0.3 mg/kg) สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องของ 

การตกค้างของอีไทออนในถั่วฝักยาว กับ มกษ. 9002 ได้ 

ข.2 แนวทางการใช้บัญชีหมายเลข 2 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช (มกษ. 9045-

2559) ข้อก าหนดสินค้าตัวแทน 

บัญชีหมายเลข 2 ก าหนดสินค้าตัวแทนของกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย ผู้ใช้มาตรฐานสามารถน าข้อมูล

การศึกษาสารตกค้างจากการใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก (supervised residue trial) ของสินค้าตัวแทนที่

ก าหนดในบัญชีนี้ มาใช้ก าหนดค่า MRL ส าหรับกลุ่มหลักหรือกลุ่มย่อยนั้นๆ ได้ เช่น หากมีข้อมูล

การศึกษาสารตกค้างจากการใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก ของ profenofos ในส้มโอ ในปริมาณ ที่เพียงพอตามหลักการ

การก าหนดค่า MRLs ก็จะสามารถก าหนดค่า MRL ของ profennofos ในกลุ่มย่อย 001D ส้มโอ (FC 0005) 

ได้ หากผลการประเมินความเส่ียงส าหรับสินค้าเกษตรทุกชนิดในกลุ่มย่อยนี้ แสดงว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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ข.3 แนวทางการใช้บัญชีหมายเลข 3 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช (มกษ. 9045-

2559)  ส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์  

บัญชีหมายเลข 3  ก าหนดส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์และส่วนของสินค้าเกษตรที่ใช้  

ตรวจสอบความสอดคล้องกับค่า MRLs  ห้องปฏิบัติการต้องใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเตรียมตัวอย่าง

สินค้าพืชที่จะตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในการก าหนด 

ค่า MRLs และ พิจารณาความสอดคล้องกับค่า MRLs 
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