
1 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  แผนงานวิจัยศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
Research and Development Program of Plant Varieties 
Protection 

2. โครงการวิจัย   :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของพืชอนุรักษ์ก่อน 
    การออกหนังสืออนุญาตส่งออก 

Non-detriment finding on Conserved Plant in Thailand 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของปรงนาหรือสีเงิน   

    Cycas  siamensis  Miq. ก่อนการออกหนังสืออนุญาตส่งออก 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Making Non-detriment finding on Cycas siamemsis  
    before issuing CITES Permit 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวดวงเดือน  ศรีโพทา  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมงาน                            : นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
                นางยอดหญิง สอนสุภาพ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
             นางปวีณา ทะรักษา           ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
  นายพรเทพ ท้วมสมบุญ           ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

นางสาวรักชณา สารภิรม ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

5. บทคัดย่อ  
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ปรงนาหรือปรงสีเงิน (Cycas  siamensis  Miq) จัดเป็น

พืชอนุรักษ์ หรือพืชในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ชองอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์: อนุสัญญาไซเตส จากบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสได้มีข้อก าหนดในการท าการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ว่า สามารถท าการค้าที่ได้มาจากป่าได้ และจากพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
ก าหนดให้การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เนื่องจากปรงนาไม่ได้มีสภาพเป็นของป่าหวงห้าม จึงไม่มีข้อห้ามในการท าการค้าปรงนาทีไม่ได้มาจาก
ป่าอนุรักษ์ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาว่าการค้าไม่มีผลกระทบเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ โดยได้ด าเนิน
การศึกษาสถานภาพทางชีววิทยา และสถานภาพการค้าของปรงนา จากเอกสารอ้างอิง และจากการศึกษาส ารวจ
ปรงนาในแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติ บันทึกภาพปรงนาในสภาพธรรมชาติ เพ่ือใช้จ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างต้นปรงที่ออกมาจากป่าธรรมชาติ และในสภาพปลูกเลี้ยง ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558 จากแหล่งอาศัยในธรรมชาติจ านวน 8 แห่ง  และจากตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับจ านวน 4 แห่ง  
จากการศึกษาส ารวจพบว่าในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ยังมีการกระจายพันธุ์ของจ านวนประชากรอยู่ บางแห่งพบมากถึง 
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1,000 ต้น แต่ในพ้ืนที่ป่าชุมชน หรือป่าที่เป็นรอยต่อกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พบว่ามีการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ือ
การเกษตร และจากการสอบถามชาวบ้านในชุมชนพบว่าในบางแห่งเคยมีการพบปรงนาแต่เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์และมีการขุดปรงนาไปขาย จากการศึกษาในตลาดและร้านค้าริมทางพบว่ามีการขาย
ปรงนาในปริมาณไม่มากส่วนใหญ่จะมีร้านละ 1-2 ต้น บางครั้งจะขายโดยใช้ชื่อเป็นปรงชนิดอ่ืนที่ตลาดมีความนิยม
มากกว่า จากการศึกษาน าไปตั้งสมมุติฐานในการก าหนดหลักเกณฑ์ในอนุญาตส่งออกต้นปรง ที่ถูกขุดออกมาจาก
พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ในการครอบครอง และพ้ืนที่ดังกล่าวจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือก่อสร้าง และ
จ าเป็นต้องขุดต้นปรงทิ้ง โดยอาจก าหนดการส่งออกต้นปรงที่ถูกขุดออกมาอัตรา 1 ต้น ต่อการปลูกขึ้นทะเบียน 5-
10 ต้นและในจ านวนนี้จะต้องมีต้นที่เป็นเพศเมียอย่างน้อย 2 ต้น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ 

ปรงนา ปรงสีเงิน อนุสัญญาไซเตส   
Cycads, Cycadaceae, CITES Convention   
 

Abstract 

Cycas siamensis Miq or silver cycad is a Conserved Plants under plant Act B.E. 2518, 
and plants in the Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES), which international trade in specimen of Appendix II species need 
permits which grant by the authorized official. Also in the article of Plant Act B.E. 2518 define 
that the importation, exportation or transit is required permission from Director General of 
Department of Agriculture or those who assigned. Due to silver cycads is not a minor forest 
restricted, so trade in wild specimens is not prohibited as required by the provision of CITES and 
Plant Act. This study need to confirm that the trade will not be detrimental to the survival of 
the species in the wild. The study was conducted in biology, status in trade of silver cycad by 
literature review and survey in the natural habitat. The pictures have been saved for make 
identification. The study was carried out from October 2012 to September 2013. The survey was 
done in 8 sites of natural habitat and 4 sites in flower markets. As a result shown that the 
population of cycads still widely scatter in the protected area, some area were found to 1000 
plants individual But community forest or buffer zone were destroyed for agricultural. The 
residents in the communities said that cycads disappeared from the buffer zone due to 
deforestation and some people dig cycads for sold. Study from the market and along street 
shop found that the selling of cycad is a small volume only 1-2. Sometime they sold under the 
other name of cycads which more popular than silver cycad. The study led to assumptions in 
determining the criteria for granting export permit for cycads which were dug out from the legal 
occupation area. And those areas will be utilized in agriculture or construction. So they are 
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needed to destroy Cycads.  It can be set up the rate by to send cycad 1 plant per planted in 
the nursery 5-10 plants, and this number must have at least two females. This schedule is 
beginning to achieve sustainable use. 

6. ค าน า                                  
อนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เ ป็ น
สนธิสัญญาประเภทพหุภาคี ซึ่งประสงค์จะให้เป็นความตกลงระหว่างรัฐเท่านั้น โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ มุ่งที่จะ
ให้ความคุ้มครองต่อสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์โดยอาศัยความตกลงระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญา 
เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านแดน ตลอดจนการบรรจุหีบห่อเพ่ือการค้าสัตว์
ป่าและพืชป่าโดยจะต้องมิให้เกิดอันตรายหรือเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งหลักการดังกล่าวมีการกล่าวไว้ในบท
อารัมภบท ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของอนุสัญญา กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงาน
รองรับตามพันธกรณีทางด้านพืช โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสทางด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะฝ่ายปฏิบัติการ ท าหน้าที่ดูแลงานด้านวิชาการของพืชอนุรักษ์ ควบคุมก ากับดูแลการออกหนังสือ
อนุญาตไซเตส และติดต่อประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนและติดต่อประสานงานกับ
ประเทศภาคีสมาชิก และมอบหมายให้ด่านตรวจพืช ในสังกัดส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในการควบคุม ก ากับดูแล การน าเข้า ส่งออก และน าผ่านพืชอนุรักษ์ หรือชนิดพืชภายใต้อนุสัญญาไซเต
สรวมถึงซากและผลิตภัณฑ์ 

ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสมีประมาณ 35,600 ชนิด ในจ านวนนี้มีชนิดพืช
ประมาณ 30,000 ชนิด  ชนดิพืชมีหลายวงศ์ และมีหลายชนิดที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ท าให้มี
ความยากในการจ าแนกชนิด เพ่ือใช้ในการออกหนังสืออนุญาต เนื่องจากกฎระเบียบของอนุสัญญาฯได้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกที่ออกหนังสืออนุญาตเพ่ือควบคุมการน าเข้า ส่งออกและน าผ่าน จะต้องระบุถึงระดับชนิดของพืชใน
บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ เพ่ือสามารถรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ว่า ชนิดพันธุ์ที่มีการออกหนังสืออนุญาต
ส่งออกนั้น มีความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์หรือไม่อย่างไร ในปัจจุบันพืชในกลุ่มปรงก าลังเป็นที่นิยมน ามาใช้เป็นไม้
ประดับในการตกแต่งสวน เนื่องจากเป็นพืชที่มีลักษณะใบและล าต้นที่สวยงาม แต่ปรงเป็นพืชที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตช้า ต้นปรงมีการแยกเพศ ท าให้อัตราการผสมในธรรมชาติต่ า การจะออกหนังสืออนุญาตส่งออก 
จ าเป็นต้องรู้ลักษณะทางชีววิทยา ทางสัณฐานวิทยา จ านวนประชากรในธรรมชาติ การขยายพันธุ์ สถานภาพ เพ่ือ
สามารถน าไปก าหนดระเบียบในการส่งออกได้ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  
1.  ปรงนาหรือปรงสีเงิน ที่แพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติ และในสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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- แบบและวิธีการทดลอง 
1. สุ่มส ารวจประชากรในธรรมชาติ  
2. สุ่มส ารวจตลาดการค้าในประเทศ 
3. ตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่มีการข้ึนทะเบียนปรงนาหรือปรงสีเงิน 
4. สัมภาษณ์แบบเจาะจง และศึกษาจากเอกสาร 

-  วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้

ประโยชน์ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรงนาหรือปรงสีเงิน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร ต ารา
วิชาการ รวมทั้งเวบไซต์ของหน่วยงานต่างๆ  

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการค้าปรงนาหรือปรงสีเงิน ในตลาดถาวร ตลาดนัด  ตลาดประกวดไม้
ดอกไม้ประดับในจังหวัดต่าง ๆ และร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีการสุ่ม 

3. รวบรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของปรงนาหรือปรงสีเงิน 
4. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือการค้า การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรงนา

หรือปรงสีเงิน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (proposed sampling method) 
5.  ศึกษา ส ารวจประชากรของปรงนาหรือปรงสีเงิน ในแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ในธรรมชาติ  
6. รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ตามหลักเกณฑ์ของ IUCN,2002 (Guidance for CITES 

Scientific Authorities ; Checklist to assist in making non-detrimental finding for Appendix II 
exports)  

7. สรุปผลและวิจารณ์ผลการศึกษา  

- เวลาและสถานที่       
ระยะเวลาท าการวิจัย 2 ปี (เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558) 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
1. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
2. แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของปรงนาหรือปรงสีเงิน ตามธรรมชาติ 
3. สถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เทียมของปรงนาหรือปรงสีเงิน ตลาดการค้าภายในประเทศ   

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 ผลศึกษา รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้
ประโยชน์ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรงนาหรือปรงสีเงิน 

ป รงทุ ก ช นิ ด  (Cycads) เป็ น พื ช โบ ราณ  อยู่ ใน อั น ดั บ  (order) Cycadales ว งศ์  (Family) 
Cycadaceae (Loran, 2002)  ปรงมีลักษณะคล้ายมะพร้าวต้นเล็ก ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกคล้ายใบปาล์ม 
แต่มีการเรียงตัวแบบเฟินข้าหลวง กล่าวคือเรียงเวียนรอบยอด ต้นแยกเพศ  เมล็ดเกิดด้านข้างของแผ่นคล้ายใบที่
ย่อส่วน  มีรูปทรงรีค่อนข้างใหญ่  ขึ้นที่แห้งแล้ง (พูนศักดิ์, 2548)  ปรงเป็นพืชโตช้า สร้างใบอ่อนปีละ 1-2 ชุด ปรง
มีใบสวยงาม จึงได้รับความนิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับ การขยายพันธุ์ของปรงจึงใช้ทั้งการแยกหน่อและการเพาะ
เมล็ด แต่เมล็ดของปรงจะงอกได้ช้ามาก  ปรงเป็นพืชที่ต้องการดินปลูกที่ระบายน้ าดี ต้องการน้ าน้อย    โดยจะ
พบว่าปรงหลายชนิดขึ้นอยู่บนภูเขา ตามหน้าผาหรือเกาะอยู่กับโขดหิน 
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ปรงมีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย 13 ชนิด โดยมี 12 ชนิดถูกจัดให้เป็นพืชในบัญชี Red Data 
List เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง เพราะมีการขุดล้อมออกมาท าการค้า เป็นจ านวนมาก ในขณะที่ปรง
เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าวิตกว่า ปรงหลายชนิดก าลังจะสูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ปรงที่พบ
ในประเทศไทย 

1. ปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis)  
2. ปรงเขาใต้ (C. clivicola var.clivicola)  
3. ปรงเขาตะวันออก (C. clivicola var.lutea)  
4. ปรงเขาสามร้อยยอด (C. pranburiensis)  
5. ปรงชัยภูมิ (C. elephantipes)  
6. ปรงมะพร้าวเต่า (C. simplicipinna)  
7. ปรงตากฟ้า (C. nongnoochiae) 
8. ปรงเขา (C. pectinata)  
9. ปรงเขาภูกระดึง (C. petrea)  
10. ปรงแก้วสีเงิน หรือ ปรงนา(C. siamensis)  
11. ปรงป่า (C. macrocarpa)  
12. ปรงสระบุรี (C. tansachana)  
13. ปรงทะเล (C. litoralis) 

Cycas siamensis Miq. มีชื่อไทยว่าปรงสีเงิน ปรงป่าสีเงิน ปรงป่า ปรงเหลี่ยม  ตาลปัตรฤาษี 
มะพร้าวเต่า เป็นพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) อยู่ในวงศ์ CYCADACEAE สกุล Cycas  พบขึ้นในประเทศพม่า 
ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในประเทศไทยขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเต็งรังทั่วไป ที่ความสูง 20-350 
เมตร จากระดับน้ าทะเล การใช้ประโยชน์ของปรงสามารถน ามาใช้ได้แทบทุกส่วน เช่น ใบใช้ ในงานพิธีต่างๆ การ
ท าแป้งสาคูจากล าต้นของปรงบางชนิด การสกัดยาจาก เมล็ดของปรงบางชนิด ดอกมีรสเผ็ด บ ารุงร่างกายให้
สมบูรณ์ แก้ลม บ ารุงธาตุ ส่วนหัว น ามาฝนปรุงกับสุรา แก้ฟกบวม รักษาแผลเรื้อรัง ใช้เป็นยาสมานแผลได้ดีมาก
ชาวป่าทางภาคเหนือนิยมใช้กันมาก  

ลักษณะทางชีววิทยาของปรง 
จากเอกสารอ้างอิงพบว่าปรงนาหรือปรงสีเงินมี 2 รูปแบบคือ ปรงที่มีการแตกของยอดอ่อนเป็นสีเงิน 

และปรงที่แตกยอดอ่อนเป็นสีเขียว โดยปรงที่มียอดอ่อนเป็นสีเงิน ถือว่าเป็นต้นแบบ (type specimen) ในการ
จ าแนกชนิด Cycas siamesis  

ล าต้น  (stem) ปรงอาจมีล าต้น หรือไม่มีล าต้นก็ได้ ถ้ามีล าต้นก็จะมีลักษณะล าต้นเดี่ยว หรือแตกกอ 
หรือมีกิ่งก้านสาขา มีใบประกอบแบบ ขนนก ลักษณะนี้ท าให้มองดูคล้ายปาล์ม คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจผิด คิดว่า
ปาล์ม   ปาล์มและปรงเป็นพืชกลุ่มเดียวกัน อยู่ในกลุ่มของพืชที่มีเนื้อเยื่อ ล าเลียง ที่มีเมล็ด แต่ปาล์มจะจัดอยู่ใน
กลุ่ม angiosperm (พืชดอก) ใช้ดอกในการสืบพันธุ์ มีโอวุลเจริญอยู่ในรังไข่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  เกสรตัวเมีย ที่
ส าคัญเมล็ดมีผนังรังไข่ห่อหุ้ม ส่วนปรงจะอยู่ในกลุ่ม gymnosperm (พืชเมล็ดเปลือย) ลักษณะที่ส าคัญคือ โอวุล
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และ ละอองเรณูติดบนแผ่นใบที่ลดรูป ซึ่งจะอยู่รวมกันที่ยอดล าต้น เรียกว่า cone แยกเป็นโคนเพศผู้และโคนเพศ
เมีย เป็นพืชที่ไม่มีดอก แต่มี เมล็ด เมล็ดไม่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มเหมือนปาล์ม เรียกว่า เมล็ดเปลือย (naked seed) จึง
เป็นลักษณะที่ใช้แยกปรง จากปาล์ม นอกจากนั้น ปรงยังเป็นพืชที่ต้นแยกเพศ อยู่ต่างต้นกัน (dioecious) ต้นเพศผู้ 
มีโคนเพศผู้ (male cone) ท าหน้าที่สร้างละอองเรณู (pollen) เป็น ใบที่ลดรูปรวมตัวอัดกันแน่นเป็นโคนเพศผู้ 
ส่วนต้นเพศเมีย มีโคนเพศเมีย (female cone) ท าหน้าที่สร้างเมล็ด (seeds) เป็นใบลดรูป เรียง ตัวเป็นกระจุก 

โคนเพศเมีย (female cone) ท าหน้าที่สร้างเมล็ด ซึ่งเกิดจากใบที่ลดรูป เพ่ือสร้างอับเมกะสปอร์ 
(megasporophyll) แต่ละใบมีก้าน ปลายก้านเป็นแฉก แบบขนนก  เรียงตัวเป็นกระจุกแบบใบกุหลาบซ้อน 
(rosette) 

โคนเพศผู้ (male cone)  หรือ pollen cone มีลักษณะคล้ายหนามแหลมมัดกันเป็นเกลียวแน่น 
เรียงเวียนขึ้นเป็นรูปโคน ฐานของ male cone เริ่มขึ้นที่ยอดล าต้น และมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือสร้างอับไมโคร 
สปอร์ (microsporophyll) เมื่อละอองเกสรแก่ได้ที่แล้ว ใบที่สร้างอับไมโครสปอร์แต่ละใบ ก็เริ่มปริ แล้วค่อยๆ 
แยกตัว ออกจากกัน แต่ยังยึดตัวกันอยู่ตรงแกนกลางของโคน เมื่อลมพัดมาปะทะกระเปาะ ที่หุ้มละอองเกสร เพียง
เบาๆ กระเปาะที่เต่งเต็มที่จะเริ่มแตกออก ลมท าให้เกิดการถ่ายละอองเกสร และเมื่อ ละอองเกสร ปลิวไปตกลงบน
โคนเพศเมียที่โคนเปิด จะมีการผสมกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วงฤดูกาลที่มี การถ่ายละอองเกสร ทุกทั่วพ้ืนที่ที่ลมพัด
ผ่าน จะมีละอองเกสรที่เล็กๆ เหล่านี้ฟุ้งกระจายทั่ว และส่ง กลิ่นเหม็น  ในช่วงนี้สามารถเก็บละอองเกสรและเก็บไว้
ในตู้เย็นเพื่อน าไปผสมกับโคนเพศเมียได้  

เมล็ดปรง (seed) เมื่อมีการถ่ายละอองเรณู หลังปฏิสนธิ โอวูลจะเปลี่ยนเเปลงไปเป็นเมล็ด ส่วนไซ
โกต จะเจริญกลายเป็นเอมบริโอ และพัฒนาเป็นต้นอ่อนต่อไป และเมื่อเมล็ดแก่จัด มันจะร่วงและหลุด จากโคน
เพศเมีย (female cone) เมล็ดปรงนามีรูปเกือบกลม 

จากการศึกษาพบว่าเมล็ดของปรงมีสารพิษ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง  คือ Cycasin ซึ่งเป็นสารกลุ่ม 
Pseudocyanotic glycoside ซึ่งสารพวกนี้ เมื่ออยู่ใน กระเพาะซึ่งมีสภาวะเป็นกรด จะสลายตัวให้ เมทานอล ( 
methanol ) ท าให้เกิดอาการปวดหัว  อาเจียน ปวดท้อง ปวดหลัง หายใจขัด สั่น ตามัว ท้องเสีย ถ้าได้รับมากๆ 
อาจท าให้ ตาบอด เกิดอาการ acidosis เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง อาจท าให้เสียชีวิตได้ แต่เมื่ออยู่ในล าไส้  ซึ่งมี
สภาวะเป็นด่าง จะสลายตัวให้กรดไฮโดรเจนไซยานิค (HCN) จะท าปฎิกริยากับเหล็กที่อยู่ ใน cytochrome 
oxidase ท าให้ขัดขวางระบบหายใจ ร่างกายไม่สามารถ ใช้ออกซิเจนได้ ท าให้หายใจถี่ มีอาการชัก และตาย  
นอกจากนี้เขายังมีการศึกษา cycasin ในสัตว์ทดลอง ผลที่ได้พบว่า cycasin นอกจาก จะมีพิษต่อตับแล้ว ยังมีพิษ
ต่อระบบประสาทอีกด้วย 

ปรงสามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้ โดยใช้แป้งที่ได้จากราก ต้นและเมล็ด ส าหรับประเทศไทยที่ 
จังหวัดตากและสุโขทัย มีการน าเมล็ดปรงนามาท าแป้ง เพ่ือท าขนมปรง โดยน าเมล็ดมาปั่นให้ละเอียด แล้วแช่น้ า 
และกรองเอาน้ าทิ้งเพ่ือละลายสารพิษ แล้วทิ้งให้ ตกตะกอน หลายๆ ครั้ง จนเนื้อแป้งเป็นสีขาว จากนั้นจึงน าไป
ตากแดดให้แห้ง น าแป้งที่ได้ไปท าขนม โดยน าแป้งไปเคี่ยวให้ความร้อน จนได้ขนมจากแป้งปรง  ที่จังหวัดระยอง มี
การน ายอดอ่อนของปรง มาลวกจิ้มกับน้ าพริก โดยการแช่น้ านานๆ ก่อนน าไปต้มเพ่ือท าลายพิษที่อยู่ในใบปรง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปรง (cycad) จัดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ที่มีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ โดยการส่งออกจะต้อง

ได้รับหนังสืออนุญาต โยพืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส จัดแบ่งออกได้เป็น 3 บัญชีหรือ 3 กลุ่ม ตาม
ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ และในแต่ละบัญชีก็มีมาตรการในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน
ด้วย ดังนี้  

บัญชีแนบท้ายที่ 1 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่ได้มาจากป่าหรือเป็นของป่าและใกล้จะสูญพันธุ์  จึงห้ามท า
การค้าโดยเด็ดขาด (ยกเว้นที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมหรือเพาะพันธุ์ และเพ่ือการศึกษาและวิจัย การน าเข้าและ
ส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ในบัญชีนี้จะต้องค านึงถึงความอยู่รอด  ผลกระทบต่อจ านวนประชากรในธรรมชาติเป็นส าคัญ 
การส่งออกจะต้องได้รับอนุญาต   ให้น าเข้าจากประเทศผู้น าเข้าเสียก่อน ตั วอย่างชนิดพันธุ์  ได้แก่  กล้วยไม้
รองเท้านารี เป็นต้น 

บัญชีแนบท้ายที่ 2 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่ใกล้จะสูญพันธุ์  สามารถท า
การค้าชนิดพันธุ์ที่ได้มาจากป่าได้ แต่ต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายภายในประเทศ ส าหรับการค้าชนิดพันธุ์ที่ได้มา
จากป่า ประเทศผู้ส่งออกจะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ก่อนการออก
หนังสืออนุญาตส่งออก ในขณะเดียวกัน ประเทศผู้น าเข้า มีสิทธิ์ที่จะสอบถามประเทศผู้ส่งออกว่าได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อย่างไร : ตัวอย่างชนิดพันธุ์ ในบัญชีที่  2 ได้แก่   ต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ระย่อม ปรง เฟินต้น ฯลฯ 

บัญชีแนบท้ายที่ 3 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
แล้วขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีให้ช่วยควบคุมการค้าชนิดพันธุ์นั้นด้วย ตัวอย่าง เช่น มะเมื่อย จากประเทศ
เนปาล โดยในปัจจุบันชนิดพันธุ์ที่ขอขึ้นบัญชี 3 มักเป็นชนิดพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์ทางไม้ซุงหรือไม้ท่อน 

จากบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสมาตรา 4  เรื่องระเบียบการค้าตัวอย่างเป็นพันธุ์พืชในบัญชีแนบ
ท้ายที ่2 ได้ก าหนดวิธีการน าเข้า ส่งออกไว้ดังนี้ 

1. การส่งออกตัวอย่างพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้ายที่ 2 จะต้องขออนุญาตส่งออก หนังสืออนุญาต
ส่งออกจะออกได้ต่อเมื่อ 

1.1  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศส่งออกได้ให้ความเห็นว่า การส่งออกนั้นจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อการอยู่รอดในธรรมชาติของชนิดพันธุ์นั้น 

1.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศผู้ส่งออกได้ตรวจสอบแล้วว่าการได้มาซึ่งชนิดพันธุ์
ดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดกฎหมายภายใน  

1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศผู้ส่งออกมีความเห็นว่า การขนส่งชนิดพันธุ์นั้น จะต้อง
มีการเตรียมการและขนส่งในลักษณะที่ท าให้ชนิดพันธุ์ มีความเสี่ยง เสียหาย หรือได้รับอันตรายน้อย
ที่สุด 

2. ในการน าเข้าตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 จะต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก 
3. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศผู้ส่งออก และน าเข้าจะต้องด าเนินการติดตามและ

ตรวจสอบจ านวนที่มีการค้าของชนิดพันธุ์ดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการใดเห็นว่าการส่งออกของชนิดพันธุ์
ดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจะต้องให้ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการใน
การจ ากัดจ านวนการส่งออก  
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การที่เจ้าหน้าที่วิชาการจะให้ความเห็นว่า การส่งออกไม่เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น  
ประเทศผู้ส่งออกจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาที่เรียกว่า Non-Detriment Finding เพ่ือให้แน่ใจว่าการท าการค้าชนิด
พันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ (not detrimental to the survival of that species) 
ในขณะเดียวกันชนิดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องมีจ านวนที่สามารถด าเนินบทบาทสอดคล้องกับระบบนิเวศที่ชนิดพันธุ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วย โดยในการประชุมร่วมของคณะกรรมการพืชและคณะกรรมการสัตว์แห่งอนุสัญญาไซเตส 
(AC26/PC20 WG3 Doc1) ได้มีการร่างมติที่ประชุมในเรื่องแนวคิดของการจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการ
ออกหนังสืออนุญาต Non-Detriment Finding : NDF ไว้ดังนี้ 

การจัดท า NDF จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานการเข้าถึงข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (science-based 
assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ว่า การส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ 
โดยจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือดังนี้  

1. เอกสารตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องชีววิทยา ประวัติการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ แหล่ง
แพร่กระจายพันธุ์ และแนวโน้มของจ านวนประชากร 

2. รายละเอียดแนวโน้มความเสี่ยงของระบบนิเวศ 
3. การส ารวจในเรื่องสถานที่เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์แบบไม่ยั่งยืน  แหล่งที่อยู่ที่ได้รับการ

ปกป้องไม่ให้ชนิดพันธุ์ดังกล่าวถูกเก็บเก่ียวและท าลาย 
4. การหาข้อมูลอื่น ๆ จากชุมชนในท้องถิ่นท่ีมีชนิดพันธุ์ดังกล่าว 

จากข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เมื่อท าการศึกษาจะต้องใช้คู่มือ IUCN Checklist to assist in 
making non-detrimental finding for Appendix II exports และผลการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง 
International Expert Workshop on CITES Non-Detriment Findings ที่ เมืองแคคูน สหรัฐเม็กซิโก เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัย นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็นต้องใช้หลักแนวคิดของอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในเรื่องการใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์ของวิถีชุมชน The Addis Ababa Principles and 
Guidelines for the Sustainable Use of Biodiversity ตามมติที่ประชุม Resolution Conference 13.2 มา
ใช้ประกอบในการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ก่อนการส่งออก 

จะเห็นได้ว่าการวิจัยเพ่ือเป็นการตอบปัญหาในการออกหนังสืออนุญาตส่งออก หรือการท า NDF เป็น
การวิจัยแบบองค์รวม ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ตามความมุ่งหมายของการอนุรักษ์ในแนวทางปัจจุบัน คือ
การอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

8.2 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการค้าปรงนาหรือปรงสีเงิน ในตลาดถาวร ตลาดนัด  ตลาดประกวด
ไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดต่าง ๆ และร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับ  

ด าเนินการสุ่มส ารวจการค้าในตลาดการค้า จ านวน 6 แหล่ง ได้แก่ ร้านค้าต้นไม้ประดับในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 2 แห่ง พบว่ามีการค้าปรงชนิดอื่น ร้านค้าต้นไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี 4 แห่ง พบว่ามีการค้าเพียง 1 
แห่งคือมีต้นปรงนา 3 ต้น ขนาดความสูงต้นที่ขายประมาณ 50 ซม.   

ส่วนตลาดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับไม่พบว่ามีการน าปรงนามาขาย 

8.3 ผลการรวบรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของปรงนาหรือปรงสีเงิน 
จากการตรวจสอบข้อมูลทางการค้าจากส านักเลขาธิการไซเตส ในตารางที่ 1 พบว่าในปี พ.ศ. 2547 มี

รายงานการน าเข้าที่ประเทศโมซัมบิกจ านวน 2000 ต้น ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบรายงานการส่งออกจาก
ประเทศไทย ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นการค้าที่ผิดกฎหมาย (illegal trade) หรืออาจเป็นการระบุชื่อผิด 
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เนื่องจากตามรายงานแจ้งว่า ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการปลูกปรงนาในลักษณะ
การค้าดังกล่าว 

จากข้อมูลสามรถอนุมานได้ว่า ปรงนายังเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นถ้า
ส่งเสริมให้มีการน าต้นปรงที่ถูกขุดมาจากพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร หรือพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้าง จะท าให้มีแรงจูงใจในการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของปรงนา 
 

ปี พศ. ประเทศน าเข้า รายงานจาก
ประเทศผู้น าเข้า 

รายงานจาก
ประเทศผู้
ส่งออก 

ลักษณะ
การค้า 

วัตถุประ 
สงค์การค้า 

แหล่งที่
ได้มา 

2543 Australia 20   live T A 
2543 USA 58   live T W 
2544 Japan 30   live T A 
2544 USA 29   live T W 
2545 Japan 3   live T A 
2545 USA 32   live T W 
2546 India   200 live T A 
2546 Pakistan   5 live T W 
2546 USA   230 live T A 
2547 Japan 110 115 live T A 
2547 Mozambique 2000   live T A 
2547 Japan 13   live T A 
2548 Australia   7 leaves T A 
2548 Australia   1 seeds T A 
2548 France   1 live T A 
2548 India   271 live T A 
2548 Japan 13 24 live T A 
2553 Netherland 1   live T W 
2554 Germany   6 live T A 

แหล่งที่มา : www.tradecites.org 
 

8.4 ผลการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการขยายพันธุ์เทียมเพ่ือการค้า การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงปรง
นาหรือปรงสีเงิน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 

การขยายพันธุ์ปรงนาหรือปรงสีเงิน มีทั้งการแยกหน่อ (sucker) และเพาะเมล็ด แต่นิยมท าการเพาะ
เมล็ด เนื่องจากการแยกหน่อ จะเหมาะกับต้นปรงที่มีอายุมาก เมล็ดของปรงจะงอกได้ช้ามาก ถึงแม้จะไม่มีการพัก

http://www.tradecites.org/
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ตัวก็ตาม การทาให้เมล็ดงอกได้เร็ว จึงต้องน าเมล็ดปรงมาปอกเอาเนื้อหุ้มออกหมด แล้วจะพบเปลือกแข็งชั้นหนึ่งที่
เรียกว่ากะลาห่อหุ้มเมล็ดอยู่ จึงควรกะเทาะให้แตก เพ่ือให้น้ าซึมผ่านเข้าไปในเมล็ด แล้วเมล็ดจะงอกได้เร็วขึ้น ( 
ระยะเวลาการงอก 35 วัน) ก่อนน าไปเพาะ ควรแช่ยาป้องกันเชื้อราเสียก่อน การเพาะโดยวิธีนี้จะได้ต้นอ่อน ที่มี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูง 

ในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง”ปรง” กับกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดระหว่างประเทศมีน้อย ผู้ที่มีปรงไว้ในครอบครองโดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นการครอบครองปรงที่มี
สภาพได้มาจากป่า ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่ถูกต้องได้ ดังนั้นเมื่อมายื่นค าขออนุญาตส่งออก พนักงานเจ้าหน้าที่
จึงไม่อนุญาตส่งออก แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกปรงเป็นไม้แคระ โดยน าเมล็ดมาปลูก แต่อย่างไรก็
ตาม ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี กว่าต้นปรงแคระจะสามรถออกสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้ 

วิธีปลูกปลง ให้ต้นแคระ โดยเอาเมล็ดปรงไปเพาะ โดยกองรวมกันไว้ในกระจาดแล้วพรมน้ าให้ชุ่มทั้ง
เช้าและเย็น หรือน าเมล็ดเพาะในกระถางด ากว้าง 3 นิ้วฟุต ที่บรรจุดินปนทราย ในกระถางวางเมล็ดให้โผล่เหนือดิน
ครึ่งหนึ่ง น าไปตั้งกลางแจ้ง รดน้ าเช้าเย็น ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ จะมีต้นและก้านใบแตกขึ้นจากเมล็ดให้เห็น
ช่วงนี้ยังไม่ต้องน าไปปลูกลงกระถางเล็กจนก้านใบยาวได้ประมาณ 10 ซม.  มีใบย่อยแตกเต็มที่ดูสวยงามจนได้ที่
แล้วจึงน าไปปลูกลงกระถางเล็กๆ บังคับเหง้าหรือหัวของปรง ขยายตัวไม่ได้เพ่ือท าให้มีขนาดของต้น และใบแคระ
ไม่เติบโต แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ น ามาปลูกให้โผล่เหนือดินครึ่งหนึ่งหรือโผล่เกินครึ่ง  ใช้ดินปนทราย อิฐมอญทุบเป็น
ก้อนเล็กๆ และกาบมะพร้าวแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ คลุกปนกับดินปนทราย ท าทางระบายน้ ากันกระถางให้ดี จะช่วย
ท าให้ต้นปรง ที่เพาะจากเมล็ด แตกใบงดงามมากหากมีใบดกมากเกินไปสามารถตัดแต่งให้เหมาะสมได้ 

8.5  ผลการศึกษา ส ารวจประชากรของปรงนาหรือปรงสีเงิน ในแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ในธรรมชาติ 
ปัจจุบันปรงป่าทุกชนิดยังไม่ได้จัดเป็น   “ของป่าหวงห้าม” ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวง

ห้าม พ.ศ.2530 จึงยากต่อการควบคุมการค้าภายในประเทศ  จากการส ารวจการแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติของ
ปรงนาจ านวน 16 แห่ง ในภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพบประชากรในธรรมชาติ
ค่อนข้างมากเนื่องจากขึ้นอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่ในบางพ้ืนที่ที่เคยมีปรงขึ้นอยู่ในเขคป่าชุมชน แต่เมื่อถูกเปลี่ยน
สภาพพ้ืนที่เป็นวัด หรือ ท าการเกษตร ท าให้ต้นปรงไถท าลายทิ้ง โดยเฉพาะเพ่ือการปลูกมันส าปะหลัง 

1) บริเวณเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขา
น้ าพุ (ระยะทาง 2.6 กม.)  จ. กาญจนบุรี  พบต้นปรงนา หรือปรงสีเงิน ประมาณ 107 ต้น 

2) บริเวณเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไทรทอง (ระยะทาง 4 กม.) จ. 
ชัยภูมิ พบต้นปรงนา หรือปรงสีเงิน  ประมาณ 1,135 ต้น 

3) บริเวณเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาดฟ้า  ในอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน (ระยะทาง 2 กม.) พบต้นปรงนา หรือปรงสีเงิน ประมาณ 237 ต้น 

4) บริเวณเขตป่าสงวนรอบอ่างเก็บน้ าล าปาว  จ. กาฬสินธุ์  พบต้นปรงนา  หรือปรงสีเงิน
ปริมาณมากกว่า 1,000 ต้น 

5) บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร จ. สกลนคร  ประมาณ 300 ต้น 
6) บริเวณผานางเมิน ในอุทยานแห่งชาติภูพาน จ. สกลนคร  ประมาณ 22 ต้น 
7) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ. สกลนคร  ประมาณ   

150 ต้น 
8) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี ประมาณ 200 ต้น 
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9) เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี พบต้นปรงประมาณ 200-250 ต้นขึ้นอยู่
เพียงหย่อมเดียว มีใบตั้งแต่ 12-30 ใบ มีความสูงของต้นตั้งแต่ 10-70 ซม. 

10) เขตอ าเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ไม่พบต้นปรง อาจเนื่องมาจากโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น 
11) ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี พบเหลือประมาณ 20 ต้น ท่ามกลางพ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลัง คาดว่า ในอนาคตต้นปรงเหล่านี้คงถูกรื้อถอนเพื่อท าพ้ืนที่การเกษตร 
12) เขตอ าเภอศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ จากการบอกเล่าของผู้ท าการค้าปรง พบว่าปรงนามีการ

กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปบริเวณเชิงเขา แต่จากการเข้าส ารวจบริเวณเชิงเขาจ านวน 5 แหล่งพบปรงนาเหลืออยู่เพียง 2 
แหล่งคือที่ต าบลศรีเทพ พบประมาณ 70-100 ต้น เป็นต้นที่มีใบประมาณ 5-10 ใบความสูงของต้นไม่เกิน 30 ซม. 
และอีกแหล่งคือวัดป่าที่ในอดีต มีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเหลือเพียง 5 ต้น 

13) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี พบประมาณ 70-100 ต้น แต่ละต้นมีใบ
ประมาณ 3-15 ใบ ล าต้นสูงตั้งแต่ 10-30 ซม. 

14) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดสระบุรี ไม่พบปรงนา แต่พบปรงสระบุรี 
15) เขตอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี แต่เดิมเคยมีผู้พบว่ามีต้นปรงกระจายพันธุ์อยู่ตามบริเวณ

เชิงเขา ปัจจุบันพบเป็นพื้นที่เกษตรปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง 
16) เขตอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี แต่เดิมเคยมีผู้พบว่ามีต้นปรงกระจายพันธุ์อยู่ตาม

บริเวณเชิงเขา ปัจจุบันพบเป็นพื้นท่ีเกษตรปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง    
 
8.6 รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ตามหลักเกณฑ์ของ IUCN,2002 (Guidance for CITES 

Scientific Authorities ; Checklist to assist in making non-detrimental finding for Appendix II 
exports)  

น าข้อมูลจากการศึกษามาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของ ของ IUCN,2002 เรื่อง Guidance for 
CITES Scientific Authorities ; Checklist to assist in making non-detrimental finding for Appendix II 
exports พบว่าสาเหตุที่ท าให้ชนิดพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ จะมาจากสภาพทางชีววิทยาของปรง ที่มี
การเจริญเติบโตช้า และไม่มีการบริหารจัดการในเรื่องการเก็บเกี่ยวชนิดพันธุ์  ที่จะสามารถเป็นแรงกระตุ้มให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากชนิดพันธืดังกล่าว 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
ปรงนาจัดเป็นไม้ประดับที่มีศักยภาพในทางการค้าระหว่างประเทศ มีการกระจายพันธุ์ของประชากร

ในหลายพื้นท่ี ถ้าขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ ต้นปรงจะได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันในเขตบัฟเฟอร์โซนและในเขตพ้ืนที่กรรมสิทธ์ ที่เคยพบว่ามีปรงนาขึ้นอยู่ ก็ถูกแผ้วถางเพ่ือท า
ประโยชน์ทางการเกษตร  ดังนั้นเพื่อให้ต้นปรงในที่ดินที่ก าลังจะถูกแผ้วถาง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ และมีชีวิต
อยู่รอดได้ จะต้องมีการอนุญาตให้มีการส่งออกบางส่วน และบางส่วน น าไปปลูกขึ้นทะเบียน เพ่ือเก็บเมล็ด หรือ
ไหลไว้ท าการค้าในอนาคตได้   
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

จากการศึกษาน าไปตั้งสมมุติฐานในการก าหนดหลักเกณฑ์ในอนุญาตส่งออกต้นปรง ที่ถูกขุดออกมา
จากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ในการครอบครอง และพ้ืนที่ดังกล่าวจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือก่อสร้าง 
และจ าเป็นต้องขุดต้นปรงทิ้ง โดยอาจก าหนดการส่งออกต้นปรงที่ถูกขุดออกมาอัตรา 1 ต้น ต่อการปลูกข้ึน
ทะเบียน 5-10 ต้นและในจ านวนที่จะขึ้นทะเบียนจะต้องมีต้นที่เป็นเพศเมียอย่างน้อย 2 ต้น เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
11. เอกสารอ้างอิง  

พูนศักดิ์  วัชรากร. 2548. ปาล์มและปรงในป่าไทย. กรุงเทพ: บ้านและสวน.   
Santisuk, T., Chayamarit, K. , Pooma, R. and Suddee, S. 2006. Thailand Red Data: Plants. 

Office  of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 
Thailand. 256 p. 48 – 50. 
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12. ภาคผนวก   

ตารางภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนจากผลการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดท าเรดาร์ 

ข้อมูลทางด้านชีววิทยาของพืชป่าแต่ละชนิด (Biological Characteristics) ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

1. รปูแบบชีววิทยาของพืช (Life Form) พืชปีเดียว (Annual) 1  

พืชสองปี (Biennial) 2  
พืชหลายปี/ไม้ล้มลุก (Perennials/Herbs) 3  
ไม้พุ่ม/ไม้ต้นขนาดเล็ก  
(Shrub and small trees/max. 12 m.) 

4  

ไม้ยืนต้น (Trees) 5  
2. ศักยภาพในการขยายพันธุ์ของพืช 
(Regeneration Potential) 

เจริญเติบโตเร็ว (Fast Vegetatively) 1  
เจริญเติบโตช้า (Slow Vegetatively) 2  
เจริญเติบโตเร็วหากเพาะจากเมล็ด (Fast 
from Seeds) 

3  

เจริญเติบโตช้า/ไม่ปกติหากเพาะจากเมล็ด/
สปอร์ (Slow or Irregular from Seeds or 
Spores) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
3. ประสิทธิภาพการกระจายพันธุ์ 
(Dispersal Efficiency) 

ดีมาก (Very Good) 1  
ดี (Good) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
ไม่ดี (Poor) 4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
4. แหล่งอาศัยของพืชตามธรรมชาติ 
(Habitat) 
  

ป่าโปร่งที่ถูกรบกวน (Disturbed Open) 1     
ป่าโปร่งที่ไม่ถูกรบกวน (Undisturbed 
Open) 

2  

ป่าที่ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ (Pioneer) 3  
พ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก (Disturbed Forest) 4   
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ (Climax) 5  

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

5. การแพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ 
(National Distribution) 

การกระจายพันธุ์กว้าง เชื่อมต่อกัน 
(Widespread, Contiguous in Country) 

1  

การกระจายพันธุ์กว้าง แยกขาดจากกัน 2  
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(Widespread, Fragmented in Country) 
 

สถานภาพของพืชระดับประเทศ (National Status) ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

6. การแพร่กระจายพันธุ์ภายในประเทศ 
(National Distribution) ต่อ 

การกระจายพันธุ์แคบและแยกขาดจากกัน 
(Restricted and Fragmented) 

3  

การกระจายพันธุ์แบบจ ากัด (Localized) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

7. ปริมาณประชากรที่แพร่กระจายพันธุ์
ภายในประเทศ (National 
Abundance) 

อุดมสมบูรณ์มาก (Very Abundant) 1  
พบได้บ่อย (Common) 2      
พบได้ไม่บ่อย (Uncommon) 3  
หายาก (Rare) 4   
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

8. แนวโน้มของปริมาณประชากรใน
ระดับประเทศ (National Population 
Trend) 

เพ่ิมมากข้ึน (Increasing) 1  
คงท่ี (Stable) 2  
มีแนวโน้มลดลงแต่คงที่ (Reduced, but 
stable) 

3  

มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ (Reduced and 
still decreasing) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
9. ลักษณะของข้อมูล (Quality 
Information) 

ข้อมูลเชิงปริมาณในปัจจุบัน (Quantitative 
Data, Recent) 

1  

ข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น (Good Local 
Knowledge) 

2  

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีผ่านมา (Quantitative 
Data, Outdated 

3  

ประวัติความเป็นมา (Anecdotal 
Information) 

4  

ไม่มี (None) 5  
10. การคุกคามที่ส าคัญ (Major Threat) 
 
 

ไม่มี (None) 1  
มีในระดับจ ากดั/สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิม
ได้ (Limited/Reversible) 

2  

มาก (Substantial) 3  
รุนแรง/ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ 
(Severe/Irreversible) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
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การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

11. ปริมาณการลักลอบท าการค้าหรือท า
การค้าโดยตรง (Illegal Trade or 
Trade) 
 

ไม่มี (None) 1  
เล็กน้อย (Small) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
สูงมาก (Large) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

12. ประวัติการบริหารจัดการ 
(Management History) 

มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง (Managed Harvest: Ongoing 
with Adaptive Framework) 

1   

มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เป็น
ทางการ (Managed Harvest: Ongoing 
but Informal) 

2  

เริ่มการบริหารจัดการเป็นครั้งแรก 
(Managed Harvest: New) 

3  

ไม่เคยมีการบริหารจัดการมาก่อน 
(Unmanaged Harvest: Ongoing or 
New) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
13. การวางแผนการบริหารจัดการและ
การด าเนินงานที่ผ่านมา (Management 
Plan or Equivalent) 
 

มีแผนความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ (Approved and Co-
ordinated Local and National 
Management Plans) 

1  

มีแผนการบริหารจัดการระดับประเทศ/
จังหวัด (Approved 
National/State/Provincial 
Management Plan(s)) 

2  

มีแผนการบริหารจัดการในท้องถิ่น 
(Approved Local Management Plan) 

3  

ไม่มีแผนการบริหารจัดการ (No Approved 
Plan: Informal Unplanned 
Management) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
14. จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเก่ียว
ภายใต้การบริหารจัดการ (Aim of 
Harvest Regime in Management 
Planning) 

เพ่ือประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ 
(Generate Conservation Benefit) 

1   

เพ่ือการจัดการ/ควบคุมประชากร 
(Population Management/Control) 

2  

ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า 3  
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(Maximize Economic Yield) 
 
แล้วแต่สถานการณ์ (Opportunistic, 
Unselective Harvest or None) 

4  

ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 
 

5  

การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Harvest Management) ต่อ ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

15. การก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยว 
(Quotas) 

ก าหนดปริมาณการเก็บเก่ียวระดับประเทศ 
(Ongoing National Quota: Based on 
Biologically Derived Local Quotas) 

1  

ก าหนดปริมาณการเก็บเก่ียวระดับประเทศ
และท้องถิ่นอย่างรอบคอบ (Ongoing 
Quotas: “Cautious” National or 
Local) 

2  

ไม่มีการพิจารณาก าหนดปริมาณการเก็บ
เกี่ยว (Untried Quota: Recent and 
Base on Biologically Derived Local 
Quotas) 

3  

ไม่มี/ก าหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวด้วยกลไก
การตลาด (Market-Driven Quota(s), 
Arbitrary Quota(s), or no Quotas 

4  

ไมท่ราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
ระบบควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Control of Harvest) ระดับ

คะแนน 
คะแนน
ที่ได้ 

16. การเก็บเกี่ยวในพื้นที่หวงห้าม 
(Harvesting in Protected Area) 

สูง (High) 1  
ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

17. การเก็บเกี่ยวในพื้นที่ที่ส่วนบุคคล
ครอบครอง (Harvesting in Areas with 
Strong Resource Tenure or 
Ownership) 

สูง (High) 1  
ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

18. การเปิดให้มีสัมปทานในการเก็บเก่ียว
พืชป่า (Harvesting in Areas with 
Open Access) 

ไม่มี (None) 1  
ต่ า (Low) 2  
ปานกลาง (Medium) 3  
สูง (High) 4  
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ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
19. ความมั่นใจในการบริหารจัดการการ
เก็บเก่ียวพืชป่า (Confidence in 
Harvest Management) 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 1  
มีความม่ันใจปานกลาง (Medium 
Confidence) 

2  

มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

การติดตามตรวจสอบการเก็บเกี่ยวพืชป่า (Monitoring of Harvest) ระดับ
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

20. วิธีการติดตามตรวจสอบ (Methods 
Used to Monitor the Harvest) 

ประเมินประชากรโดยตรง (Direct 
Population Estimates) 

1  

ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative 
Indices) 

2  

ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Indices) 

3  

ตรวจสอบติดตามการส่งออกระดับประเทศ 
(National Monitoring of Exports) 

4  

ไม่มีการตรวจสอบติดตาม หรือไม่มีความ
ชัดเจน (No Monitoring or Uncertain) 

5  

21. ความมั่นใจวิธีการติดตามตรวจสอบ 
(Confidence in Harvest Monitoring) 
 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 

1  

มีความม่ันใจปานกลาง (Medium 
Confidence) 

2  

มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

ปัจจัยท่ีเอื้อให้มีการใช้ผลประโยชน์จากพืชป่า (Incentives and Benefits from 
Harvesting) 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

22. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์กับการ
ถูกคุกคามโดยวิธีอ่ืนๆ (Utilization 
Compared to Other Threats) 

การใช้ประโยชน์ (Beneficial) 1  
เท่าๆ กัน (Neutral) 2  
เป็นอันตราย (Harmful) 3  
เป็นผลเสียอย่างสูง (Highly Negative) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

23. ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์พืชป่า 
(Incentives for Species 
Conservation) 

สูง (High) 1  
ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  
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24. ปัจจัยที่เอ้ือให้มีการอนุรักษ์แหล่ง
อาศัยของพืชป่า (Incentives for 
Habitat Conservation) 

สูง (High) 1  
ปานกลาง (Medium) 2  
ต่ า (Low) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

 

การป้องกันการเก็บเกี่ยว/ใช้ประโยชน์จากพืชป่า (Protection from Harvest) ระดับ
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

25. การจ ากัดพ้ืนที่บางส่วนเพื่อการ
อนุรักษ์ (Proportion Strictly 
Protected) 

มากกว่า 15% (>15%) 1  
ประมาณ 5-15% (5-15%) 2  
น้อยกว่า 5% (<5%) 3  
ไม่มี (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

26. ประสิทธิผลจากมาตรการป้องกัน 
(Effectiveness of Strict Protection 
Measures) 

มีความม่ันใจสูง (High Confidence) 1  
มีความม่ันใจปานกลาง (Medium 
Confidence) 

2  

มีความม่ันใจต่ า (Low Confidence) 3  
ไม่มีความมั่นใจ (No Confidence) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

27. การควบคุมผลกระทบจากการเก็บ
เกี่ ย ว พื ช ป่ า  (Regulation of Harvest 
Effort) 

มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง (Very Effective) 1  
มีประสิทธิภาพ (Effective) 2  
ไม่มีประสิทธิภาพ (Ineffective) 3  
ไม่มีการควบคุม (None) 4  
ไม่ทราบแน่ชัด (Uncertain) 5  

 

 

 

 

 
ผผผผผผผผ  
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                 ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

ภาพที่ 1-3 เป็นสภาพต้นปรงนาในธรรมชาติ 

ภาพที่ 4 เป็นสภาพไร่มันส าปะหลังที่เคยมีต้นปรงนาขึ้นอยู่ในอดีต 
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                     ภาพที่ 5                 ภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพที่ 7 
 
ภาพที่ 5-7 โคนเพศเมีย (Female cone) 
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         ภาพที่ 8 

 
                       ภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 10  
 
ภาพที่ 8 -10 โคนเพศผู้ (Male cone) 
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               ภาพที่ 11       ภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพที่ 13       ภาพที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ 15      ภาพที่ 16 
ภาพที่ 11-15 เมล็ดและการงอกของเมล็ดปรงนา 
ภาพที่ 16 ต้นอ่อนของปรงนาในสภาพธรรมชาติ อายุประมาณ 1 ปี 


