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ศึกษาผลกระทบจากการคาของปรงเขาชะเมา Cycas chamaoensis K.D. Hill  

ที่มีผลตอประชากรในธรรมชาติ 

Non-Detriment Findings for Cycas chamaoensis K.D. Hill 

ยอดหญิง สอนสุภาพ1    มานิตย ใจฉกรรจ1    สุเมธ สายทอง2    

        1กลุมวิจัยอนุสัญญาไซเตสพืช           สํานักคุมครองพันธุพืช 

        2อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง           กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ป ร ง เข า ช ะ เม า  (Cycas chamaoensis K.D. Hill) จั ด เป น พื ช อ นุ รั ก ษ บั ญ ชี แ น บ ท า ย ที่  2                      

ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2535 หรือ                    

พืชในบัญชีแนบทายที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส ที่มีการควบคุมการคาระหวางประเทศ โดยการสงออกจะตองไดรับ

ห นั งสื อ อนุ ญ าตจ าก อธิ บ ดี ก รม วิ ช าก าร เกษ ต ร ห รื อ ผู ซึ่ งอ ธิ บ ดี ก รม วิ ช าก าร เกษ ตรม อบ ห ม าย                        

ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสระบุไววา การทําการคาชนิดพืชปาและสัตวปาที่อยูในบัญชีแนบทายที่ 2 

ประเทศผูสงออกจะตองพิจารณากอนวาการอนุญาตใหสงออกจะไมสงผลกระทบตอการใกลสูญพันธุของประชากร

ชนิดพืชนั้นในแหลงที่อยูตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงทําการศึกษาผลกระทบจากการคาของปรงเขาชะเมาที่มีตอ

ประชากรในธรรมชาติ โดยการสํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประชากรในแหลงธรรมชาติ และสํารวจ

สถานภาพการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ นําขอมูลมาวิเคราะห ตามหลักเกณฑการศึกษาตามแนวทางจาก

คู มื อ ข อ ง  The IUCN Species Survival Commission; Guidance for CITES Scientific Authorities; 

Checklist to assist in making Non-Detriment Findings for Appendix II Exports โดยทําการศึกษาตั้งแต 

1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 พบวา การแพรกระจายพันธุของปรงเขาชะเมาในธรรมชาตินั้นเปน               

พืชเฉพาะถิ่นพบเฉพาะทีเ่ทือกเขาชะเมาซึ่งอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อ. เขาชะเมา จ.ระยอง 

ตามหนาผาหินแกรนิตเปดโลง ผลการสํารวจประชากรในธรรมชาติจํานวน 14 หนาผา พบปรงเขาชะเมาจํานวน 

517 ตน ซึ่งเปนตนสมบูรณไมมีรองรอยของการถูกทําลายเพียง 30 เปอรเซ็นต   สวนอีกประมาณ 70 เปอรเซ็นต

ของกลุมประชากรเปนตนไมสมบูรณ มีรองรอยจากการถูกทําลายซึ่งสวนใหญถูกตัดยอดเพื่อนําไปขยายพันธุ               

อีกสวนหนึ่งถูกทําลายโดยการตัดโคนทั้งตนและลักลอบขนยายเพื่อนําไปปลูก และจําหนายตอไป ลักลอบโดย

ชาวบานที่อาศัยอยูในละแวกพื้นที่ใกลกับอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง และจําหนายตอใหนายทุนที่เปน   

ผูวาจาง จากการสํารวจสถานภาพการคาของปรงเขาชะเมา ไมพบการสงออกปรงเขาชะเมาไปยังตางประเทศ   

สวนการสํารวจการคาปรงเขาชะเมาภายในประเทศ ทั้งจากรานคาพรรณไม และทางอินเตอรเน็ท พบวามีการคา

ปรงเขาชะเมาที่ถูกลักลอบมาจากปาธรรมชาติจําหนายเปนจํานวนมาก จากการศึกษาในครั้งนี้จึงสามารถกําหนด

มาตรการในการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมา โดยผูขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงตองระบุ 

อายุ, ขนาด, ความสูงของตนพอพันธุ, แมพันธุ และตนปรงเขาชะเมาที่มีอยูเดิม รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ         
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ในการขยายพันธุเพิ่มปริมาณตนกลาเพื่อทําการคา สําหรับมาตรการในการสงออกปรงเขาชะเมานั้นไดกําหนด

ขนาดของตนปรงเขาชะเมาที่จะสงออกเพื่อแสดงใหเห็นวาไดมาจากการขยายพันธุเทียมเทานั้น และตองขึ้น

ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงตอกรมวิชาการเกษตร สําหรับมาตรการในดานการอนุรักษควรมีการสงเสริมใหมีการเรง

การขยายพันธุเทียมปรงเขาชะเมาใหมีจํานวนมากเกินความตองการอันทําใหราคาในทองตลาดลดลงจนไมจูงใจตอ

ผูลักลอบนําปรงเขาชะเมาออกมาจากปาเพื่อจําหนาย และควรจัดสรางเครือขายชุมชน และปลูกจิตสํานึก                    

ในการอนุรักษทรัพยากรปรงเขาชะเมาอีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนทองถิ่น ควรใหความสําคัญ                   

ในการอนุรักษปรงเขาชะเมาไวในถิ่นเดิมในสภาพปา (in situ conservation) และอนุรักษไวในแปลงรวบรวมพันธุ 

(ex situ conservation) 
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คํานํา 

 

ปรงเขาชะเมาจัดพืชอนุรักษบัญชีที่ 2 ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 หรือ ชนิดพืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง

ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ที่เรียกวาอนุสัญญาไซเตส (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ซึ่ งอนุสัญญาไซเตสมี เจตนารมณ เพื่ ออนุ รักษ

คุมครองสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุที่ไดรับผลกระทบและถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการคาระหวางประเทศ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว การนําเขา สงออก นําผานราชอาณาจักร ซึ่งชนิดพืชอนุรักษและซากของ            

พืชอนุรักษไมวาตัวอยางนั้นจะมีชีวิตหรือตายแลว จะตองไดรับหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ (CITES permit)                

จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผูซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย และผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียม  

พืชอนุรักษเพื่อการคา จะตองไดรับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกับกรมวิชาการเกษตร 
 

บทบัญญัติมาตรา 4 วรรค 2 ของอนุสัญญาไซเตสระบุไววา การทําการคาชนิดพืชปาและสัตวปาที่อยูใน

บัญชีแนบทายที่ 2 ประเทศผูสงออกจะตองพิจารณากอนวาการอนุญาตใหสงออกจะไมสงผลกระทบตอบทบาท

และประชากรของพืชนั้น ๆ ในแหลงที่อยูตามธรรมชาติ ที่เรียกวาการศึกษาเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงตอการใกล 

สูญพันธุอันเนื่องมาจากการคากอนออกหนังสืออนุญาตสงออก (Non-Detriment Findings : NDFs)  
 

ประเทศไทยเปนถิ่นกําเนิด (Range State)  พืชในสกุลปรงถึง 12 ชนิด (พูนศักดิ์, 2548)  ในจํานวนนี้มี 2 

ชนิด คือ ปรงสระบุรี (Cycas tansachana K.D. Hill & S. L. Yang)  และปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis 

K.D. Hill) อยูในภาวะอันตรายใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered)  และอีกหลายชนิดกําลังถูกคุกคาม 

(Donaldson, 2003) คณะกรรมการดานพืชภายใตอนุสัญญาไซเตส (CITES Plants Committee) ไดกําหนดให

ปรงทุกชนิดเปนพืชที่อาจจะไดรับผลกระทบเนื่องจากการคา โดยกําหนดใหประเทศภาคีที่เปนถิ่นกําเนิด ตองแสดง

มาตรการที่ควบคุมการคาภายในประเทศและรายงานตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญา CITES ปจจุบันปรงปาทุกชนิด

ยังไมไดจัดเปน “ของปาหวงหาม” ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ.2530 จึงยากตอการควบคุม

การคาภายในประเทศ จากสภาพการณเชนนี้จึงตองมีการศึกษาเพื่อหาผลกระทบของการคาที่มีตอประชากร            

ปรงเขาชะเมาในธรรมชาติ  และหามาตรการที่ เหมาะสมในการควบคุมการสงออก การขึ้นทะเบียน                

สถานที่เพาะเลี้ยงของปรงเขาชะเมา โดยใชคูมือของ The IUCN Species Survival Commission; Guidance 

for CITES Scientific Authorities; Checklist to assist in making Non-Detriment Findings for Appendix 

II Exports (Rosser and Haywood, 2002) เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยศึกษา 
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วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. ขอมูลพื้นฐานที่ทําการศึกษาตามหลักเกณฑของการศึกษา Non-Detriment Findings  

- ขอมูลจํานวนประชากรในธรรมชาติ  ไดแก การแพรกระจายพันธุทางภูมิศาสตร (Geographical 

Distribution)  ถิ่นที่อยูอาศัย (Habitat) และสถานภาพของประชากร (Population Status) ที่เกี่ยวของ

กับปรงเขาชะเมา   

- ขอมูลการถูกคุกคามและแนวโนมของประชากรในธรรมชาติ 

- ขอมูลลักษณะทางชีววิทยา แหลงเฉพาะถิ่น 

- ขอมูลการเก็บนําออกมาจากปามาใชประโยขนภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศ รวมถึง             

การลักลอบทําการคา 

- ขอมูลที่เปนประโยชนและผลสําเร็จดานการบริหารจัดการ 

- ขอมูลผลสําเร็จดานการขยายพันธุเทียม 

2.  เอกสารบทบัญญัติแหงอนุสัญญาไซเตส  มติที่ประชุม (resolution) และขอตัดสินใจ (decision) ภายใต  

    อนุสัญญาไซเตส 

3.  เอกสารบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวของ รวมถึงกฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ  

   ที่เก่ียวของ 

4.   เอกสารทางดานวิชาการทีเ่กี่ยวของกับการอนุรักษ บริหารจัดการ และใชประโยชนอยางยั่งยืนสําหรับพืชที่ใกล  

     สูญพันธุ 

5.  กลองถายภาพ 

6.  เครื่องเก็บขอมูลบนผิวโลก (GPS) 

7.  กลองสองทางไกล 
 

วิธีการ 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่เกี่ยวของกับปรงเขาชะเมา จากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ แหลงขอมูลจาก

หนวยงานอื่น ทั้งภายในและตางประเทศที่เก่ียวของ และจากเว็บไซตของหนวยงานที่เชื่อถือได 

2. ศึกษาบทบัญญัติแหงอนุสัญญาไซเตส มติที่ประชุม (resolution) และขอตัดสินใจ (decision) ภายใต

อนุสัญญาไซเตส ที่เก่ียวของกับปรงเขาชะเมา 

3. ศึกษาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับปรงเขาชะเมา 
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4. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของปรงเขาชะเมา เพื่อใชจําแนกชนิดจากตัวอยางที่ไดมาจากธรรมชาติ

และไดจากการขยายพันธุเทียม (artificially propagation) 

5.   สัมภาษณเจาหนาที่ที่อยูในแหลงแพรกระจายพันธุของปรงเขาชะเมาเพื่อหากลุมประชากร 

6.   ออกพ้ืนที่สํารวจประชากรปรงเขาชะเมา พรอมเก็บขอมูลเพื่อจับพิกัดแหลงแพรกระจายพันธุ 

7.   สํารวจขอมูลการคาของปรงเขาชะเมาท้ังตลาดในประเทศ และตางประเทศ 

8.   ศึกษาขอมูลการขยายพันธุเทียมปรงเขาชะเมา พรอมสํารวจสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมา 

     9.   วิเคราะหและสรุปขอมูลเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการออกหนังสืออนุญาตสงออก 

          และการขอข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมา 
 

ระยะเวลาการศึกษา 

ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554 
 

สถานที่ดําเนินการศึกษา 

1. กลุมวิจัยอนุสัญญาไซเตสดานพืช สํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

2. แหลงแพรกระจายพันธุในธรรมชาติของปรงเขาชะเมา  

3. สถานที่เพาะเลี้ยงและการขยายพันธุเทียมของปรงเขาชะเมาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

4. ตลาดการคาพืชปาทั้งในประเทศ และตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

จากการศึกษาผลกระทบจากการคาที่มีตอประชากรปรงเขาชะเมา ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษบริหารจัดการและ

การนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืนของปรงเขาชะเมา โดยใชคูมือ The IUCN Species Survival Commission; 

Guidance for CITES Scientific Authorities; Check list to Assist in Making Non-Detriment Findings 

for Appendix II Exports (Rosser and Haywood, 2002) เป น แน วท างใน ก ารดํ า เนิ น งาน วิ จั ย ศึ กษ า                      

มีรายละเอียดของขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลทางดานชีววิทยา 
 

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ พบวา พืชสกุลปรงทั่ วโลกพบทั้ งหมดประมาณ 103 ชนิด                    

(T. & Gillett, 2005) มักพบแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แอฟริกาตะวันออก  อินเดียจนถึงจีนตอนใต  

ออสเตรเลีย ญี่ปุน  นิวกินี  มาดารกัสการ  ไมโครนีเซีย เมลานีเซีย และตองกา ประเทศไทยเปนถิ่นกําเนิด  

(Range state)  พืชในสกุลปรงถึง 12 ชนิด  (พูนศักดิ์, 2548)  
 

ปรงเขาชะเมามีชื่อวิทยาศาสตรวา Cycas chamaoensis K.D. Hill จัดเปนพืชที่อยูในอันดับ (order) 

Cycadales วงศ (Family) Cycadaceae  สกุล (Genus) Cycas  (Hill & Yang, 1999 and Loran, 2002) เปน              

พืชโบราณที่จัดอยู ในพวกพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) ตามสถิติธรณี วิทยาพบวาในยุค Mesozoic                            

มีพืชวงศปรงอยูเปนจํานวนมากเปนยุคเดียวกันกับที่ไดโนเสารกําลังมีวิวัฒนาการเต็มขีด (เต็ม, 2513) 
  

ปรงเขาชะเมา เปนไมยืนตน เจริญเติบโตชา มีลักษณะลําตนเหนือดินตั้งตรงหรือเลื้อย สูงไดถึง 10 เมตร

ขึ้นไปแตกกอ และ ไมแตกกอ (ภาพที่ 1, 2) สรางใบออนปละ 1-2 ชุด ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก (pinnate)  

สีเขียว แผออกจํานวนมาก เรียงเวียนสลับกัน ทั้งกานใบและใบยอย แผนใบยาว 1.2-2.5 เมตร (ภาพที่ 3)                  

เสนกลางใบยอยเดนชัด กานใบยอยยาว 30-50 เซนติเมตร ใบยอยทั้ง 2 ขาง ออกตรงขามกัน ใบยอยดานลางของ

กานใบมักลดรูปเปนหนามแหลม หนามยาวประมาณ 10-30 มิลลิ เมตร ปลายกานใบเปนหนามแหลม                

(ชาวบาน เรียกวา หางเตา) (ภาพที่ 4) เมื่อใบออนอยูปลายใบขดมวนเขาขางใน (circinnate) (ภาพที่ 5) มีสวนที่

ใชสืบพันธุเกิดอยูในอวัยวะที่เรียกวา โคน (cone) โดยที่โคนของเพศผูและเพศเมียจะแยกกันอยูคนละตน ดังนั้น

ปรงจึงมีทั้ งตนตัวผู  และตนตัวเมีย จึงมีปญหาเรื่องการติดเมล็ดที่สมบูรณ   โดยใบสรางอับไมโครสปอร 

(microsporophyll) เปลี่ยนเปนใบที่ลดรูปและสรางละอองเรณูขึ้นรวมตัวอัดแนนเปนโคนเพศผู (male cone)  

ซึ่งโคนเพศผูของปรงเขาชะเมามีลักษณะรูปทรงกระสวยแคบ เกิดตามปลายยอดสุดของลําตน มีขนาดประมาณ  

15 x 60 เซนติเมตร (ภาพที่ 6), โคนเพศเมียของปรงเขาชะเมามีลักษณะกลมแปนมีขนาดประมาณ 25-30 x 15-

20 เซนติเมตร ใบสรางอับเมกะสปอร (megasporophyll) เปลี่ยนเปนใบที่ลดรูปที่สรางเมล็ดกระจัดจาย แลวเรียง

เปนกระจุกแบบกุหลาบซอน (rosette like female cone) ปลายแหลมคลายหนาม มีความยาวประมาณ 2.5-3 

เซนติเมตร  ขอบแหลมคลายซี่หวีปกคลุมดวยขนคลายสักหลาดสีน้ําตาลเหลือง (ภาพที่ 7) ผล ผิวแข็ง เปนมัน           

รูปไขแคบ เมื่อแกมีสีน้ําตาลอมสม ขนาด 30 -35 x 30-35 มิลลิเมตร (ภาพที่ 8) 
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ภาพท่ี 1 ลําตนปรงเขาชะเมาท่ีมลีักษณะตั้งตรง ภาพท่ี 2 ลําตนปรงเขาชะเมาท่ีมลีักษณะเลื้อย 

ภาพท่ี 3 ใบประกอบแบบขนนก ภาพท่ี 4 ปลายกานใบเปนหนามแหลม 

(หางเตา) 

ภาพท่ี 5 ปลายใบออนขดมวนเขาขางใน 

ภาพท่ี 6 โคนเพศผูปรงเขาชะเมา 

ภาพท่ี 7 โคนเพศเมียปรงเขาชะเมา 

ภาพท่ี 8 เมล็ดปรงเมื่อแก 

microsporophyll 

megasporophyll 
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2.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาปรงเขาชะเมา 
 

 2.1 บทบัญญัติแหงอนุสัญญาไซเตส มติที่ประชุม (resolution)และขอตัดสินใจ (decision) ภายใต

อนุสัญญาไซเตส  

พืชในสกุลปรงทุกชนิด (Cycas spp.) จัดเปนพืชที่อยูในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตส สําหรับปรงที่มี     

ถิ่นกําเนิดในประเทศไทยทุกชนิด รวมทั้งปรงเขาชะเมา จัดอยูในบัญชีที่ 2 โดยปรงที่อยูในบัญชีที่ 2 ที่ไดมาจากปา

ธรรมชาติ จะอนุญาตใหทําการคาได แตประเทศที่เปนถิ่นกําเนิดชนิดนั้น ๆ จะตองแนใจวา การอนุญาตใหทํา

การคาจะไมมีผลกระทบตอจํานวนประชากรของชนิดนั้น ๆ ในธรรมชาติ จนเปนเหตุทําใหสูญพันธุได ดังนั้น               

การอนุญาตทําการคานั้นขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของแตละประเทศภาคีที่เปนเจาของทรัพยากร และตอง              

ไมเปนการละเมิดกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ  
 

2.2 บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช                

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวของ รวมถึงกฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายบังคับควบคุมการนําเขา สงออก นําผาน พืชอนุรักษ หรือซากของพืชอนุรักษ               

พืชในสกุลปรงทุกชนิด (Cycas spp.) จัดเปน “พืชอนุรักษ” ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง             

พืชอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2)               

พ.ศ. 2535 ยกเวน เมล็ดปรง และตนออนของปรงที่อยูในสภาพปลอดเชื้อบรรจุในภาชนะที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ             

ไมถือวาเปนพืชอนุรักษ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต พ.ศ.2536 เปนตนมา ดังนั้น ปรงทุกชนิด รวมถึง

ผลิตภัณฑ  หามนําเขา สงออก นําผาน ราชอาณาจักร (มาตรา 29 ตรี) ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิบด ี                     

กรมวิชาการเกษตร หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหดําเนินการแทน (หนังสืออนุญาตไซเตส)  และผูใดที่ประสงคจะ

ขยายพันธุเทียมตนปรงเพื่อการคาจะตองขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษเพื่อการคากับกรมวิชา         

การเกษตร (มาตรา 29 จัตวา) บทกําหนดโทษ ตามมาตรา 61 ทวิ กําหนดโทษผูกระทําความผิดฐานนําเขา สงออก 

และนําผานพืชอนุรักษ โดยไมไดรับอนุญาต หรือทําการขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคา โดยไมขอขึ้น

ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน สามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 สําหรับหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษเพื่อการคา ตามประกาศกรมวิชา 

การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัต ิ         

พันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศกรมวิชา 

การเกษตร เรื่องหลักเกณฑ วิธีการขยายพันธุเทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2536 

โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

  1. ตองมีการขยายพันธุเทียมตามหลักเกณฑของกรมวิชาการเกษตร คือ มีโรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอม 

             โดยมนุษย ไดแก ระบบการใหน้ํา ใหปุย การพรางแสง เปนตน 

 2. ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

 3. แหลงที่มาของพอ-แมพันธุ ตองไดมาถูกตองตามกฎหมาย ไดแก เก็บเมล็ดพันธุ มาจากแหลงแปลงปลูก   
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            ของตนเอง หรือซ้ือมาจากเกษตรกรรายอื่นซึ่งเก็บมาจากแปลงปลูก เชนกัน 

 4. ตองคงปริมาณพอ – แมพันธุ ตลอดอายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน (ตออายุใบสําคัญฯ ทุก ๆ 5 ป) 
 

 2.3 บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

 กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายมีเจตนารมณ คือ เพื่อสงเสริมและการสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุพืชใหมภายใตหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารดวยการใหสิทธิการคุมครอง

ตามกฎหมาย , ใหความคุมครองแกพันธุพืชพื้น เมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่ วไปและพันธุพืชปา                     

โดยกําหนดใหมีการขออนุญาต และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่เก็บ จัดหาของพืชพันธุนั้นหรือ             

สวนใดสวนหนึ่งของพืชไปใชเพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา และเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิมทั้งพืชพื้นเมืองและพันธุพืชปาที่คํานึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิชุมชน 

ดวยการกระตุนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรพันธุกรรมอยางยั่งยืน 
  

 สําหรับกฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ ปจจุบันปรงปาทุกชนิด ยังไมไดจัดเปน “ของปาหวงหาม”                     

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2584 แตอยางใด 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรปรงปาไวในถิ่นเดิม ไดแก พระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 เปนตน ที่ยังเปนผลคุมครองและอนุรักษปรงปา

ทกุชนิดที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย ไมอนุญาตใหมีการเก็บออกจากปาตามธรรมชาติมาเพื่อการคาไมวากรณีใด ๆ 

(สุรไกร และคณะ, 2549) ควรมีมาตรการการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2584 

และพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ.2530 ควรเพิ่มเติมระบุชนิดพันธุไมหวงหามและของปาหวงหาม

เพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันเพื่อรักษาไมชนิดดีมีคาหายาก และของปาหายากไมใหเปนอันตรายหรือ         

สูญสิ้น (วรดลย, 2551) 
 

         3. สถานภาพของปรงเขาชะเมา 

การกระจายพันธุของปรงเขาชะเมา เปนพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (endermic)  (Hill & Yang, 1999 

and Santisuk etal., 2006) พบเฉพาะที่เขาชะเมา (พูนศักดิ์, 2548 และ Loran, 2002)  ในเขตพื้นที่อุทยาน

แหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จากการสํารวจในพื้นที่แหลงแพรกระจายพันธุของปรงเขาชะเมา

มักขึ้นตามที่ เปดโลงแจง ตามเนินเขาหรือหนาผาหินแกรนิต ที่ความสูงประมาณ 300-800 เมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเล (ภาพที่ 9) 
 

ซึ่งจากการสอบถามเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ทราบวา อช.เขาชะเมา-เขาวง มีหนาผา

ประมาณ  30 หนาผา และไดทําการสุมสํารวจขอมูลจํานวนประชากรในธรรมชาติในแหลงแพรกระจายพันธุของ

ปรงเขาชะเมา จํานวน 14 หนาผา ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ขอมูลจํานวนประชากรในธรรมชาติในแหลงแพรกระจายพันธุของปรงเขาชะเมา จํานวน 14 หนาผา 

 

ลําดับ

ที ่
ชื่อหนาผา 

ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล (เมตร) 

จํานวนตนปรงเขาชะเมา 

ตนไมสมบูรณ ตนสมบูรณ รวม 

1 ผาปรงคลองปลากาง 500 44 23 67 

2 ผาสวรรคชมวิว 295 30 11 41 

3 ผาสูง 6 สาย 350 13 7 20 

4 ผาดํา 536 12 7 19 

5 ผาตาจอย 518 19 8 27 

6 ผาปรงคลองคต 668 21 12 33 

7 ผายอดเรดาร 1,014 40 15 55 

8 ผายอดเขา 45 783 31 11 42 

9 ผาคลองพล ู 829 13 7 20 

10 ผาที่พักสายตรวจ 639 21 10 31 

11 ผาคลองพระเจา 196 20 8 28 

12 ผาคลองหินเพลิง 408 17 12 29 

13 ผาน้ําตกเขาชะเมา 450 17 8 25 

14 ผาคลองน้ําเปน 508 60 20 80 

  รวมทั้งหมด 358 159 517 
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จากการสุมสํารวจจํานวนกลุมประชากรในธรรมชาติ 14 หนาผา ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง          

พบปรงเขาชะเมา จํานวน 517 ตน เปนตนสมบูรณไมมีรองรอยของการถูกทําลายเพียง 30 เปอรเซ็นต สวนอีก

ประมาณ 70 เปอรเซ็นตเปนตนไมสมบูรณโดยมีรองรอยจากการถูกทําลาย สวนใหญเปนการถูกตัดยอดของตนเพ่ือ

นําไปขยายพันธุ (ภาพท่ี 10) บางสวนถูกโคนทั้งตน ลักลอบขนยายนําไปปลูก (ภาพท่ี 11, 12) โดยชาวบานที่อาศัย

อยูในละแวกพื้นที่ใกลกับอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง นําไปปลูก และเพื่อจําหนายไปยังนายทุนซึ่งเปน    

ผูวาจางตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ปรงเขาชะเมาที่ข้ึนตามหนาผาหินแกรนิต ณ อช.เขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง 
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4.  ศึกษาทบทวนสถานภาพทางดานการอนุรักษและดานการคาปรงเขาชะเมาในประเทศไทย 
   

จากการศึกษาทบทวนสถานภาพทางดานการอนุรักษและดานการคาปรงเขาชะเมา โดย IUCN/SSC Cycad 

Specialist Group ป ค.ศ. 2003 รายงานวา ปรงเขาชะเมาอยูในสถานภาพอันตรายใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 

(Critically endangered : CR) สาเหตุอาจเนื่องมาจากปรงเขาชะเมาเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่มีการแพรกระจาย

พันธุจํากัด ดังนั้นกลุมวิจัยอนุสัญญาไซเตสดานพืชจึงเสนอตอผูบริหารใหระงับการอนุญาตใหสงออกปรงเขาชะเมา

ไปยังตางประเทศ เนื่องจากปรงเขาชะเมาสวนใหญไดมาจากปา และเพ่ืออนุรักษปรงเขาชะเมามิใหสูญพันธุ 
 

สถานภาพการคาปรงเขาชะเมาภายในประเทศ ทั้งจากรานคาพันธุไม และทางอินเตอรเน็ท พบวามีทั้ง

การคาปรงเขาชะเมาที่ไดมาจากการขยายพันธุเทียมแตยังไมไดขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษเพื่อการคา

กับกรมวิชาการเกษตร แตสวนใหญจะเปนการคาปรงเขาชะเมาที่ถูกลักลอบมาจากปาจําหนายจํานวนมาก และอีก

สวนหนึ่งนายทุนเปนผูวาจางชาวบานขึ้นไปลักลอบจากถิ่นที่อยูมาใหโดยตรง สําหรับราคาซื้อขายที่สืบคนขอมูลนั้น

ขึ้นอยูกับความสูง, เสนรอบวงของตน และความสวยงามสมบูรณของตนปรงเขาชะเมา (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  ราคาซื้อขายตนปรงเขาชะเมา Cycas chamaoensis K.D. Hill 
 

ความสูง เสนรอบวง ราคา 

20 cm 30 cm 100-150 บาท 

30-35 cm 100 cm 2,000-2,500 บาท 

50-60 cm 150-160 cm 5,000-6,000 บาท 

70-80 cm 155-160 cm 9,000-10,000 บาท 

120-130 cm 180-200 cm 30,000 -35,000 บาท 
 

สถานภาพการคาตามแนวชายแดนพบการคาปรงเขาชะเมาที่มีสภาพไดมาจากธรรมชาติแตมีปริมาณนอย             

อาจเนื่องมาจากราคาขายของปรงเขาชะเมามีราคาสูง ผูซื้อตามแนวชายแดนไมมีกําลังซื้อเทาที่ควร 
 

จากฐานขอมูลการขยายพันธุ เทียมจากฐานขอมูลผูขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษกับ                 

กรมวิชาการเกษตร ในปจจุบัน (กันยายน 2554) ทั่วประเทศ มีผูขึ้นทะเบียนเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุเทียม              

ปรงเขาชะเมา จํานวน 2 ราย พบวามีปริมาณจํานวนพอ-แมพันธุปรงเขาชะเมา 27 ตน และจํานวนเพื่อการคา 

3,636 ตน สําหรับวิธีการขยายพันธุเทียม สวนใหญเปนการเพาะเมล็ด และการเแยกหนอ สาเหตุของการมีผูขึ้น

ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมาที่มีเพียง 2 รายเทานั้น เนื่องมาจากสถานที่เพาะเลี้ยงสวนใหญปรง              

เขาชะเมาที่ไดมานั้นเปนลักษณะถูกลักลอบที่มาจากปาไมถูกตองตามกฎหมาย และไมมีการบริหารจัดการที่ดี         

การอนุญาตใหขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุเทียมปรงชะเมา จะตองตรวจสอบตนพอ-แมพันธุที่นํามาขอ

ขึ้นทะเบียนอยางเขมงวด โดยผูขอจะตองแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการขยายพันธุเพิ่มปริมาณตนกลาเพื่อทํา

การคาไดในระดับเปนที่นาพอใจ ในการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมา ตองระบุ อายุ, ขนาด และ
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ความสูงของตนพอ-แมพันธุ และตนปรงเขาชะเมาที่มอียูเดิม ดังนั้นผูเพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมาที่ลักลอบมาจากปาจึง

ไมสามารถขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมาตอกรมวิชาการเกษตรได 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้จึงไดมีการพัฒนาแนวคิดในการพัฒนากฎระเบียบใหสงออกปรงเขาชะเมาไปยัง

ตางประเทศ โดยกําหนดขนาดของตนปรงเขาชะเมาที่สงออกเพื่อใหเห็นวาไดมาจากการขยายพันธุเทียม และ           

ปรงเขาชะเมาท่ีสงออกตองมาจากสถานที่เพาะเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนตอกรมวิชาการเกษตรเทานั้น  
  

สําหรับมาตรการในดานการอนุรักษ ควรมีการสงเสริมใหมีเรงการขยายพันธุใหมีจํานวนมากเกินความ

ตองการอันทําใหราคาในทองตลาดลดลงจนไมจูงใจตอผูลักลอบนําปรงเขาชะเมาออกมาจากปาเพื่อจําหนาย และ

ควรจัดสรางเครือขายชุมชน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปรงเขาชะเมา 
  

5. การเก็บเกี่ยวและการนําไปใชประโยชน 
 

จากการสํารวจปรงเขาชะเมาในธรรมชาติ พบวาการลักลอบเก็บเกี่ยวปรงเขาชะเมา สวนใหญถูก           

ตัดยอดเพื่อนําไปขยายพันธุโดยการปกชํา และอีกสวนหนึ่งถูกทําลายโดยการตัดโคนทั้งตน โดยลักลอบขนยายเพื่อ

นําไปปลูก และจําหนายตอไป ลักลอบโดยชาวบานที่อาศัยอยูในละแวกพื้นที่ใกลกับอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – 

เขาวง และจําหนายตอใหนายทุนที่เปนผูวาจาง อุปกรณที่ใชในการลักลอบ คือ เชือกปาน ลอรถจักรยาน และ 

แผนยางหนัง สวนใหญผูลักลอบจะอาศัยชวงเวลากลางคืน หรือวันหยุดยาวติดตอกันหลายวันขึ้นไปลักลอบ 

เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเจาหนาที่อุทยานมีเวลาตรวจตราคอนขางนอย เพราะเจาหนาที่สวนใหญตองดูแล

นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ที่มีปริมาณมาก 
  

สําหรับวัตถุประสงคในการเก็บเกี่ยวปรงเขาชะเมาเพื่อนําไปใชประโยชนเปนไมประดับ ซึ่งเปนคานิยมของ

นักสะสมพันธุไม ที่จะนําไปประดับไวในบานตนเอง หรือนิยมนําไปจัดสวน และอาจเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ

วาเปนปรงที่มีใบแนนสวยและโตเร็วที่สุดในกลุมปรงที่พบในประเทศไทย (พูนศักดิ์, 2548) จึงเปนที่นิยมจากการ

สอบถามเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในการจับกุมดําเนินคดีกับผูลักลอบ พบวามีการเปรียบเทียบปรับครั้งละ 

1,000 บาท ซึ่งนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาของปรงเขาชะเมาที่ถูกลักลอบ ซึ่งมีราคาตั้งแต 5,000 – 30,000 

บาท สําหรับการวางจําหนายในรานคาพันธุไมไมมีการดําเนินคดีแตอยางใด เนื่องจากยากตอการพิสูจนแหลงที่มา

ของตนปรงวามีที่มาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และปจจุบันปรงปาทุกชนิดยังไมไดจัดเปน “ของปาหวงหาม” 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ. 2530 จึงยากตอการควบคุมการคาภายในประเทศ 
 



 15 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผลกระทบจากการคาของปรงเขาชะเมาที่มีตอประชากรในธรรมชาติ สามารถสรุปไดดังนี้ 

ปรงเขาชะเมาจัดเปนพืชอนุรักษบัญชีที่  2  เปนพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (endermic) พบเฉพาะ              

ที่เขาชะเมา ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา- เขาวง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มักขึ้นตามที่เปดโลงแจงตามเนิน

เขา หรือหน าผาหิ นแกรนิ ต  ที่ ค วามสู งป ระมาณ  300-800 เมตรเหนื อระดับน้ํ าทะเล  สถานภาพ                    

ปรงเขาชะเมาโดย IUCN/SSC Cycad Specialist Group ปรงเขาชะเมาอยู ในสถานภาพอันตรายใกลจะ              

สูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered : CR) จากการสํารวจในธรรมชาติ พบประชากรปรงเขาชะเมา 517 ตน 

การลักลอบปรงเขาชะเมาจากปาสวนใหญจะถูกตัดยอดเพื่อนําไปขยายพันธุโดยการปกชํา และอีกสวนหนึ่งถูก

ทํ าลายโดยการตัดโคนทั้ งตน  ลักลอบโดยชาวบานที่ อาศัยอยู ในละแวกพื้นที่ ใกลกับอุทยานแห งชาต ิ               

เขาชะเมา – เขาวง และจําหนายตอใหนายทุนที่เปน ผูวาจาง สถานภาพการคาปรงเขาชะเมาภายในประเทศ 

พบวาสวนใหญจะเปนการคาปรงเขาชะเมาที่ถูกลักลอบมาจากปาจําหนายจํานวนมาก สวนสถานภาพการคาตาม

แนวชายแดนพบการคาปรงเขาชะเมาที่มีสภาพไดมาจากธรรมชาติแตมีปริมาณนอย ดังนั้นการทําการคาสง

ผลกระทบตอประชากรของปรงเขาชะเมาในธรรมชาติ สําหรับมาตรการทางดานกฎหมาย ไดขอมูลสนับสนุนใน

การพัฒนากฎระเบียบใหสงออกปรงเขาชะเมาไปยังตางประเทศ โดยกําหนดขนาดของตนปรงเขาชะเมาที่จะ

สงออกเพื่อใหเห็นวาไดมาจากการขยายพันธุเทียม และปรงเขาชะเมาที่สงออกตองมาจากสถานที่เพาะเลี้ยงที่ขึ้น

ทะเบียนตอกรมวิชาการเกษตรเทานั้น และการอนุญาตใหขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุเทียมปรงชะเมา

มีมาตรการในการตรวจสอบตนพอ-แมพันธุที่นํามาขอขึ้นทะเบียนอยางเขมงวด โดยผูขอจะตองแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพในการขยายพันธุเพิ่มปริมาณตนกลาเพื่อทําการคาไดในระดับที่เปนที่นาพอใจ ในการขอขึ้นทะเบียน

สถานที่เพาะเลี้ยงปรงเขาชะเมา ตองระบุ อายุ, ขนาด และความสูงของตนพอ-แมพันธุ และตนปรงเขาชะเมาที่มี

อยูเดิม สําหรับมาตรการในดานการอนุรักษควรมีการสงเสริมใหมีการเรงการขยายพันธุเทียมปรงเขาชะเมาใหมี

จํานวนมากเกินความตองการอันทําใหราคาในทองตลาดลดลงจนไมจูงใจตอผูลักลอบนําปรงเขาชะเมาออกมาจาก

ปาเพื่อจําหนาย และควรจัดสรางเครือขายชุมชน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปรงเขาชะเมาอีกทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนทองถิ่น ควรใหความสําคัญในการอนุรักษปรงเขาชะเมาไวในถิ่นเดิมในสภาพปา 

(in situ conservation) และอนุรักษไวในแปลงรวบรวมพันธุ (ex situ conservation) 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

             ขอมูลที่ ไดจากลักษณะทางชีววิทยาของปรงเขาชะเมาที่ศึกษาในแหลงแพรกระจายพันธุ  และ                    

ในสถานที่เพาะเลี้ยงสามารถจําแนกปรงเขาชะเมา สําหรับพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับอนุสัญญา

ไซเตสเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลที่ไดจากการสํารวจประชากรในธรรมชาติและ

ขอมูลการคาทั้งในและระหวางประเทศ สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาในการออกหนังสืออนุญาตสงออก 

และการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนรุักษ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

การสํารวจปรงเขาชะเมาแตละครัง้ตองใชเวลาในการเดินปาประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

และปนหนาผาหินแกรนิตสูงและชนักวา 60 องศา 

 

อุปกรณที่ใชในการลักลอบ คือ เชือกปาน ลอรถจักรยาน และแผนยางหนัง (ซาย) 

รอยเชือกท่ีผูกกับตนไมเพื่อนําตนปรงเขาชะเมาลงมาจากเขา (ขวา) 
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การขยายพันธุปรงเขาชะเมา โดยวิธีการแยกหนอที่แตกออกมาใหมจากตนแมพันธุ (ซาย) 

และ การเพาะเมล็ดปรงเขาชะเมา (ขวา) 

ตนปรงที่ถูกลักลอบออกมาจากปา 

ตามรานขายพรรณไมในรานนีม้ ี

ตนปรงเขาชะเมามากกวา 30 ตน 

ตนปรงเขาชะเมาที่ถูกลักลอบจากปา 

เพื่อนําไปเปนไมประดับจดัสวนซึ่งที่นี่

มีตนปรงเขาชะเมาเกือบ 20 ตน 


