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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช
สำ�นักคุ้มครองพันธุ์พืช
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(Wood Identification Manual of Siamese Rosewood)
จัดทำ�โดย :

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมป่าไม้
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษา :
•
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ  สุรัสวดี)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายนิพนธ์ โชติบาล)
นายธิติ  วิสารัตน์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  กรมป่าไม้
นายบรรจงศักดิ  ์ ภักดิด์   ี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื   กรมวิชาการเกษตร

เรียบเรียงโดย :

• นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช
กรมวิชาการเกษตร
• นายพรเทพ ท้วมสมบุญ นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ กรมวิชาการเกษตร
• ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการพิเศษ กรมป่าไม้
• นางอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการพิเศษ กรมป่าไม้
• ดร.สุจิตรา จางตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถ่ายภาพ :

• นายพรเทพ ท้วมสมบุญ นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ กรมวิชาการเกษตร
• นายวีรวิทย์ นิยากาศ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
• นายมานพ ผู้พฒ
ั น์ นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• นายสุคิด เรืองเรื่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพลายเส้น :

• นายบดินทร สอนสุภาพ นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ กรมวิชาการเกษตร
• นายเรืองเดช ศรีวัฒน์ ช่างศิลป์ กรมวิชาการเกษตร
• นางสาวนงนุช อนุรักษ์ตระกูล ผู้ช่วยนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร
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ไม้พะยู
I คูง่ม(Dalbergia
ือการตรวจพิcochinchinensis
สูจน์เนื้อไม้พะยูง Pierre)
3

คำ�นำ�

พะยูงเป็นไม้ที่คุณค่าของประเทศ ถูกจัดเป็นพืชที่ให้เนือ้ ไม้ชั้นหนึ่ง เนือ่ งจากเนื้อไม้
มีสีสันที่สวยงาม มีความแข็งมากและทนทาน (แห้งแล้วไม่แตกหรือร้าว) แปรรูปได้ง่าย
ตลอดจนทนต่อการกัดทำ�ลายของแมลงชนิดต่างๆ รวมทัง้ ปลวก ปัจจุบนั ไม้พะยูงได้กลาย
เป็นไม้ทมี่ รี าคาแพงทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ของโลก โดยเป็นผลจากการเก็งกำ�ไรในทางการค้าและ
ความเชือ่ ทางวัฒนธรรมของต่างชาติ ทีเ่ ชือ่ ว่าการใช้เฟอร์นเิ จอร์ทที่ �ำ จากไม้พะยูงจะทำ�ให้
เลือดลมเดินสะดวกขึน้ ในขณะทีค่ นไทยนัน้ ถือว่าไม้พะยูงเป็นของสูง จึงมักนิยมใช้ไม้พะยูง
ทำ�โต๊ะหมู่บูชา โดยไม่มีการใช้เป็นไม้พื้น
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ขององค์การอาหารและการเกษตร
(FAO) ได้จดั ลำ�ดับความสำ�คัญให้พะยูงเป็นทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ในลำ�ดับความสำ�คัญ
สูงสุด ขณะที่ IUCN ได้จดั ให้พะยูงเป็นไม้ในประเภททีอ่ ยูใ่ นภาวะล่อแหลม (Vulnerable;
VU A1cd) และจากการประชุมของ UNEP-WCMC ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ จัดให้พะยูง
เป็นชนิดพืชที่มีลำ�ดับสูงสุดซึ่งต้องร่วมกันอนุรักษ์ในระดับนานาชาติเนื่องจากภัยคุกคาม
ในประเทศถิน่ กำ�เนิดอย่างน้อยหนึง่ ประเทศ จากภัยคุกคามอันเนือ่ งมาจากการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นถิ่นกำ�เนิดของไม้พะยูงร่วมกับ
สาธารณรัฐเวียดนาม จึงได้ยนื่ ข้อเสนอเพือ่ บรรจุพะยูงไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 แห่งอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออนุสัญญา
ไซเตส ในการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกครั้งที่ 16 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็น
เอกฉันท์สนับสนุนให้บรรจุพะยูงไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 แห่งอนุสญ
ั ญาไซเตส การขึน้ บัญชี
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประเทศทีเ่ ป็นภาคีสมาชิกให้ความร่วมมือกำ�กับดูแล ควบคุม
การค้า โดยประเทศผูน้ �ำ เข้าจะต้องไม่อนุญาตให้น�ำ เข้าไม้พะยูงทีล่ กั ลอบส่งออกหรือไม่ได้
รับอนุญาตจากประเทศต้นทาง ในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกจะต้องประเมินว่าการ
ส่งออกพะยูง จะต้องไม่ทำ�ให้ประชากรในธรรมชาติของพะยูงเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์
ซึ่งการควบคุมดังกล่าวจะเป็นการค้าที่ยั่งยืน ทำ�ให้อนุชน รุ่นหลัง มีทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ต่อไป
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เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาไซเตส พนักงานเจ้า
หน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องในการควบคุมการส่งออก นำ�เข้า และนำ�ผ่าน จะต้องมีความ
รูเ้ กีย่ วกับการตรวจพิสจู น์ไม้เนือ้ พะยูงเป็นการเบือ้ งต้น ดังนัน้ สำ�นักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื กรม
วิชาการเกษตร ในฐานะฝ่ายปฏิบตั กิ ารทางด้านพืชของอนุสญ
ั ญาไซเตส โดยความร่วมมือ
กับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำ�คู่มือการตรวจ
พิสจู น์เนือ้ ไม้พะยูง (สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที)่ โดยใช้ชนิดไม้พนั ธุอ์ นื่ ๆ มาเป็นตัวเปรียบ
เทียบ ได้แก่ ไม้ชงิ ชัน ไม้กระพีเ้ ขาควาย และไม้ประดู่ โดยใช้การตรวจพิสจู น์ตามลักษณะ
สัณฐานของพืช และลักษณะโครงสร้างไม้ สำ�นักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
								
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไม้พะยูง
ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่

24

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวางของไม้พะยูง
ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลำ�ดับนิวคลีโอไทด์ของไม้พะยูงที่แตกต่างจาก
ไม้ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่ 41 ตำ�แหน่ง
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบลำ�ดับนิวคลีโอไทด์ของไม้พะยูงที่แตกต่างจาก
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1. ลักษณะทั่วไป (General characteristics)

1.1 พะยูง

ชื่อพฤกษศาสตร์ :
ชื่อวงศ์ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อพื้นเมือง :
สถานภาพ :

Dalbergia cochinchinensis Pierre
FABACEAE
Siamese Rosewood, Thailand Rosewood
กระยง กระยุง ขะยุง แดงจีน ประดู่ตม ประดู่ลาย
ประดู่เสน พะยูงไหม หัวลีเมาะ
พืชในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตสและ
ไม้ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable ; VU)
(IUCN, 2541)
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พะยูงเป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างโปร่ง กิ่งห้อย
ย้อยลง
เปลือก สีน�้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดอ้าสี่เหลี่ยม หรือลอกเป็นแผ่นบาง
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ มีใบย่อย 7 – 9 ใบ รูปไข่แกม
รูปขอบขนาน ขนาด กว้าง 3 - 4 ซม. ยาว 4 - 7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนกลม หรือ
รูปลิ่มกว้างๆ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีขาวนวล ใบบาง เหนียว
คล้ายแผ่นหนัง เส้นใบย่อยข้างละ 5 - 7 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3 - 6 มม.
ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่ง หรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อย
เป็นรูปดอกถั่วมี 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ที่สุด สองกลีบข้าง ๆ ขนาดเล็กกว่ากลีบคู่ล่างสุด
เชื่อมประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5 - 8 มม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล เป็นฝักแห้งไม่แตก แบนและบาง รูปขอบขนาน ผลแก่สีน�้ำตาลแดง ขนาด
กว้าง 1 - 2 ซม. ยาว 4 - 6 ซม.
เมล็ด รูปไต สีน�้ำตาลเข้ม มี 1 - 4 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกดอกออกผล
ดอก
พฤษภาคม-กรกฎาคม
ผล
กรกฎาคม-กันยายน
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลตัง้ แต่ 100 - 200 ม.
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประโยชน์ ราก แก้ไข้พิษ เปลือกต้มเอาน�้ำอมแก้ปากเปื่อย ยางสดทาแก้ปากเปื่อย
ผลท�ำไม้ประดับแห้ง
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1.2 ชิงชัน

ชื่อพฤกษศาสตร์ :
ชื่อวงศ์ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อพื้นเมือง :
สถานภาพ :

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
FABACEAE
Blackwood, Rosewood
กระซิบ ก�ำพี้ต้น เก็ด เก็ดด�ำ เก็ดแดง ดู่ลาย
ดู่สะแดน ประดู่ชิงชัน  พะยูงแกลบ พะยูงแดง  
พะยูงหิน ยูน
อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์
(Endangered ; EN) (IUCN, 2541)
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ชิงชันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15 - 25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ล�ำต้น
เปลาตรง
เปลือก สีเทา หรือสีน�้ำตาลเทา หนา กะเทาะล่อนเป็นแผ่น
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ มี 10 - 16 ใบ ใบรูปรี รูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ หรือ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด กว้าง 1 - 4 ซม. ยาว 3 - 8 ซม.
ปลายใบสอบทู่ โคนใบมน หรือสอบ ผิวใบเกลี้ยงด้านล่างมีนวลสีขาว ขอบใบเรียบ
เส้นใบย่อย ข้างละ 5 - 9 เส้น ก้านใบย่อย ยาว 3 - 6 มม.
ดอก สีขาวอมม่วง หรือสีม่วงคราม ออกเป็นช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่ง หรือซอก
ใบใกล้ปลายกิง่ ดอกย่อยรูปดอกถัว่ กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ทสี่ ดุ สองกลีบข้างๆ
ขนาดเล็กกว่ากลีบคูล่ า่ งสุดเชือ่ มประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง 8-10 มม.
ผล เป็นฝักแห้งไม่แตก แบน รูปขอบขนาน ส่วนที่หุ้มเมล็ดนูนเป็นกระเปาะแข็ง
กว้าง 3.3 - 3.5 ซม. ยาว 8 - 17 ซม.
เมล็ด รูปไต มี 1 - 3 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกดอกออกผล
ดอก มกราคม - กุมภาพันธ์
ผล เมษายน - ธันวาคม
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม
นิเวศวิทยา ป่าดิบ ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ทุกภาคยกเว้นภาคใต้
ประโยชน์ แก่นใช้ผสมยาบ�ำรุงสตรี เปลือกใช้ต้มช�ำระล้างและสมานแผลเรื้อรัง
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1.3 กระพี้เขาควาย
ชื่อพฤกษศาสตร์ :
ชื่อวงศ์ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อพื้นเมือง :
สถานภาพ :

Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
FABACEAE
Burma Blackwood
กระพี้ ก�ำพี้ เก็ดเขาควาย เก็ดด�ำ มะขามป่า จักจัน
เวียด อีเฒ่า อีเม็งใบมน
อยู่ในสภาวะกลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม
(Near Threatened;NT)
(IUCN, 2558)
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กระพี้เขาควายเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15 - 25 ม. เรือนยอดทรง
กระบอก ล�ำต้นเปลาตรง
เปลือก สีเทานวล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆ
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ มีใบย่อย 7 – 13 ใบ
รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 3 - 4 ซม. ปลายใบสอบมน
และหยักเว้า โคนใบสอบมน ใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง เส้นใบย่อยข้างละ 6 - 10 เส้น
ก้านใบย่อยยาว 2 - 4 มม.
ดอก สีขาวอมชมพู ออกเป็นช่อแยกแขนง ดอกย่อยเป็นรูปดอกถัว่ กลีบเลีย้ ง 5 กลีบ
กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ที่สุด สองกลีบข้างๆ ขนาดเล็กกว่ากลีบคู่ล่างสุดเชื่อม
ประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3 - 4 มม.
ผล เป็นฝักแห้ง รูปคล้ายกระสวยแบน ปลายและโคนฝักมน กว้าง 2 ซม.
ยาว 5 - 10 ซม. ฝักโค้งงอเล็กน้อย เมล็ด มี 1 – 3 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกดอกออกผล
ดอก กุมภาพันธ์-มีนาคม
ผล เมษายน-พฤษภาคม
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ไทย พม่า และลาว
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณ ป่าไม้ก่อ-ไม้สน ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
ประโยชน์ เนื้อไม้แก้ร้อนใน แก้ไข้ ดับพิษร้อน และท�ำเครื่อง แกะสลัก
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1.4 ประดู่

ชื่อพฤกษศาสตร์ :
ชื่อวงศ์ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อพื้นเมือง :
สถานภาพ :

Pterocarpus macrocarpus Kurz
FABACEAE
Burmese Rosewood
จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ ประดู่เสน
ไม่มีการจัดสถานภาพ
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ประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เรือนยอดรูปกรวยหรือรูปไข่
เปลือก สีน�้ำตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 7-13 ใบ ใบรูปขอบขนาน
แกมรูปไข่กว้าง 4 - 5 ซม. ยาว 6 - 10 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ เส้น
แขนงใบข้างละ 11 - 17 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3 - 5 มม.
ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย มีขน กลีบดอกเป็นรูปดอกถั่ว กลีบบนใหญ่ที่สุด
สองกลีบข้างๆ ขนาดเล็กกว่ากลีบคูล่ า่ งสุดเชือ่ มประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่
กว้าง 5 - 8 มม. มีกลิ่นหอม
ผล เป็นฝักแห้ง รูปกลมแบน มีปีกล้อมรอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 ซม.
มีขนปกคลุมทั่วไป
เมล็ด มี 1 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกดอกออกผล
ดอก มีนาคม - พฤษภาคม
ผล มิถุนายน - สิงหาคม
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า ลาว ไทย และเวียดนาม
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณ ยกเว้นภาคใต้ สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 100 - 600 เมตร
ประโยชน์ ใบ พอกบาดแผล แก้ผดผื่นคัน เปลือกต้น แก้ท้องเสีย และให้น�้ำฝาด
สีน�้ำตาล ใช้ย้อมผ้า
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2. การตรวจพิสูจน์เพื่อจำ�แนกชนิด
(Identification of tree species)
การตรวจพิสูจน์เพื่อจ�ำแนกชนิดของไม้เพื่อให้ทราบชื่อพฤกษศาสตร์ของไม้นั้นๆ
โดยใช้ความรูแ้ ละหลักวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ และด้านกายวิภาคของไม้ ในปัจจุบนั
การตรวจพิสูจน์ไม้ ด�ำเนินการได้ 3 วิธี
2.1) การจ�ำแนกโดยใช้ลักษณะสัณฐานของพืช (Plant morphology
features) เป็นการจ�ำแนกไม้ที่ยังยืนต้นอยู่ โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืช เช่น
ลักษณะของ ใบ ดอก ผล เปลือก กระพี้ และแก่นไม้ ซึ่งเป็นการจ�ำแนกได้ด้วยตาเปล่า
2.2) การจ�ำแนกตามลักษณะโครงสร้างไม้ (Wood identification feature)
ใช้จ�ำแนกไม้ที่ได้ถูกตัดทอนแปรรูปแล้ว เป็นการจ�ำแนกด้วยลักษณะ ขนาด รูปร่าง และ
การเรียงตัวของเซลล์ในเนือ้ ไม้ ส่วนใหญ่มกั จะต้องใช้แว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์ ทีม่ กี �ำลัง
ขยาย 10-15 เท่า
2.3) การจ�ำแนกไม้โดยใช้เทคนิคทางอณูพนั ธุศาสตร์ (Molecular genetic
features) โดยอาศัยการแยกโมเลกุลของโปรตีน เอนไซม์ หรือ ดี เอ็น เอ ในการจ�ำแนก
ชนิดพันธุ์ส�ำหรับจ�ำแนกชนิดของไม้พะยูง และไม้อื่นที่ใกล้เคียงจะใช้การหาล�ำดับ
นิวคลีโอไทด์ด้วยวิธี SNPs: Single nucleotide polymorphisms โดย direct
sequencing
การตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดที่มีการตรวจจ�ำแนก จะพบไม้ใน
ลักษณะไม้ท่อน หรือไม้แปรรูปเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากลักษณะเนื้อไม้ สีของกระพี้ และ
สีของแก่นไม้ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ และไม้กระพี้เขาควาย มีความคล้ายคลึงกัน
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วจึงใช้การจ�ำแนกตามลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ด้วยวิธีที่ 2
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2.1 การจ�ำแนกโดยใช้ลักษณะสัณฐานของพืช
(Plant morphology features)
1) เปลือก (bark)

ไม้พะยูง เปลือกสีนำ�้ ตาลเทา เรียบหรือแตก ไม้ชิงชัน เปลือกสีเทาหรือสีน�้ำตาลเทา
เป็นสะเก็ดอ้าสีเ่ หลีย่ มหรือลอกเป็นแผ่นบาง กะเทาะล่อนเป็นแผ่น

ไม้กระพีเ้ ขาควาย เปลือกสีเทานวล เรียบ ไม้ประดู่ เปลือกสีนำ�้ ตาลอมเทา แตกหยาบๆ
หรือแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆ               เป็นร่องลึก             
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2) ใบ (Leaf)
พะยูง
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ใบย่อย เรียงสลับ มีใบย่อย 7 - 9 ใบ ใบรูปไข่แกมรูป
ขอบขนาน ขนาดกว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน กลมหรือเป็น
รูปลิ่มกว้างๆ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีขาวนวล ใบบางเหนียว
คล้ายแผ่นหนังบางๆ เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3-6 มม.

ชิงชัน
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ มีใบย่อย 10-16 ใบ ใบรูปรี รูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1 – 4 ซม. ยาว 3 – 8 ซม.
ปลายใบสอบทู่ โคนใบมนหรือสอบผิวใบเกลี้ยง ผิวใบด้านล่างมีนวลสีขาว ขอบใบเรียบ
เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3-6 มม.
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กระพี้เขาควาย
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ ช่อใบยาว 10-15 ซม. มีใบย่อย
7-13 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายใบสอบ
มน และหยักเว้า โคนใบสอบมน ใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น
ก้านใบย่อยยาว 2-4 มม.

ประดู่
ใบประกอบแบบขนปลายคี่ ใบย่อยเรียงสลับ มีใบย่อย 7-13 ใบ ใบรูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ขนาดกว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ
เส้นแขนงใบข้างละ 11-17 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3-5 มม.

I คู่มือการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้พะยูง 19

3) ดอก (Flower)
พะยูง
สีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อย
รูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอกมี 5 กลีบ  กลีบบนใหญ่สุด สองกลีบข้าง ขนาดเล็ก
กว่า กลีบคู่ล่างสุดเชื่อมประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 มม. มีกลิ่น
หอมอ่อนๆ
ระยะเวลาการออกดอก  พฤษภาคม - กรกฎาคม

ชิงชัน
สีขาวอมม่วงหรือสีม่วงคราม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่งและ
ซอกใบใกล้ปลายดิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงรูปกรวยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก
มี 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ที่สุด สองกลีบข้างๆ ขนาดเล็กกว่ากลีบคู่ล่างสุดเชื่อมประสานกัน
เป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 มม.
ระยะเวลาการออกดอก  มกราคม - กุมภาพันธ์
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กระพี้เขาควาย
สีขาวอมชมพู ออกเป็นช่อแยก ช่อแยกแขนงกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ คู่
ล่างเชื่อมติดกัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 มม.
ระยะเวลาการออกดอก กุมภาพันธ์ - มีนาคม

ประดู่
สีเหลืองออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว
กลีบเลี้ยงรูปถ้วยมีขน ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ที่สุด สองกลีบ
ข้างๆ ขนาดเล็กกว่า กลีบคู่ล่างสุดเชื่อมประสานกันเป็นรูปท้องเรือ ดอกบานเต็มที่กว้าง
5-8 มม. มีกลิ่นหอม
ระยะเวลาการออกดอก  มีนาคม - พฤษภาคม
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4) ผล (Fruit)
พะยูง
ผลเป็นฝักแห้งไม่แตก แบนและบาง รูปขอบขนานสีนำ�้ ตาลแดง ขนาดกว้าง 1-2 ซม.
ยาว 4-6 ซม.  เมล็ดรูปไตสีน�้ำตาลเข้ม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกผล กรกฎาคม - กันยายน

ชิงชัน
ผลเป็นฝักแห้งไม่แตก ส่วนทีห่ มุ้ เมล็ดนูนเป็นกระเปาะแข็ง รูปขอบขนานและแบน
สีเขียวเป็นมัน กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 8-17 ซม. เมล็ดรูปไตเรียงตามยาว มี 1-3 เมล็ด
ต่อฝัก  
ระยะเวลาการออกผล  เมษายน - ธันวาคม
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กระพี้เขาควาย
ผลเป็นฝักแห้ง รูปคล้ายกระสวยแบน ปลายและโคนฝักมน กว้าง 2 ซม.  ยาว 5-10 ซม.
ฝักโค้งงอเล็กน้อย  มี 1-3 เมล็ดต่อฝัก
ระยะเวลาการออกผล  เมษายน - พฤษภาคม

ประดู่
ผลเป็นฝักแห้ง   รูปกลมแบน มีปีกโดยรอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม.
มีขนปกคลุมทั่วไป มี 1 เมล็ดต่อผล
ระยะเวลาการออกผล  มิถุนายน - สิงหาคม
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของไม้พะยูง ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่
ลักษณะ

1. เปลือก

2. รูปร่าง
ใบย่อย

3. จ�ำนวน
ใบย่อย

4. สีดอก

5. ผล

ไม้พะยูง

ไม้ชิงชัน

ไม้กระพี้เขาควาย

ไม้ประดู่

สีน�้ำตาลเทา เรียบ
หรือแตกเป็นสะเก็ด
อ้าสี่เหลี่ยมหรือลอก
เป็นแผ่นบาง

สีเทาหรือ
น�้ำตาลเทา

สีเทานวล
เรียบหรือแตก
เป็นสะเก็ดตื้น

สีน�้ำตาลอมเทา
แตกหยาบๆ
เป็นร่องลึก

รูปไข่แกม
รูปขอบขนาน

รูปรี  รูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกม รูปขอบขนานแกม
แกมรูปไข่หรือ
รูปไข่กลับ
รูปไข่
รูปขอบขนานแกม
รูปหอก

7-9 ใบ

10-16 ใบ

7-13 ใบ

7-13 ใบ

สีขาว

สีขาวอมม่วง
หรือม่วงคราม

สีขาวอมชมพู

สีเหลือง

ฝักรูป
ขอบขนาน
แบนและบาง

ฝักรูป
ขอบขนานและ
แบน

ฝักรูปคล้าย
กระสวยแบน

ฝักกลมแบน
มีปีกโดยรอบ
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2.2 การจ�ำแนกตามลักษณะโครงสร้างไม้
(Wood anatomical features)

เป็นการจ�ำแนกด้วย ชนิด ลักษณะ ขนาด รูปร่าง และการเรียงตัวของเซลล์ไม้
(wood cells)  ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  หรือด้วย แว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์
(hand lens) ได้แก่ เซลล์เวสเซล (vessels) หรือพอร์ (pores) พาเรงคิมา (parenchyma)  
และเซลล์รศั มี (ray cell)  การจ�ำแนกไม้  ด้วยวิธนี   ี้ จึงจ�ำเป็นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะ
โครงสร้าง  และหน้าตัด (wood section) ของไม้
2.2.1 หน้าตัดของไม้ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์
1) ด้านตัดขวาง (cross section) เป็นด้านที่อยู่ตรงปลายของซุง  เมื่อตัดไม้
นั้นในแนวขวางกับแกนยาวของล�ำต้น  เป็นด้านซึ่งมีความส�ำคัญในการตรวจพิสูจน์ชนิด
ไม้มากกว่าด้านอื่นๆ
2) ด้านรัศมี (radial section) เป็นด้านที่ตัดไม้ตามแนวยาวของล�ำต้น  หรือ
ตามแนวของเส้นรัศมี
3) ด้านสัมผัส (tangential section) เป็นด้านที่ตั้งได้ฉากกับเส้นรัศมียาวไป
ตามแนวแกนของล�ำต้น
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2.2.2 อุปกรณ์การตรวจพิสูจน์ไม้
1) แว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์ (hand lens) ขนาดก�ำลังขยาย 10-15 เท่า
2) มีดเฉือนไม้ ใช้มดี คมๆ หรือมีดคัตเตอร์แบบใบมีดใหญ่ หนา และคุณภาพดี
3) ชิ้นไม้ตัวอย่าง (ชิ้นไม้เปรียบเทียบ) ขอแนะน�ำให้เป็นส่วนของแก่นไม้
4) เอกสาร คู่มือ หนังสือ เกี่ยวกับภาพหน้าตัดหรือข้อมูลลักษณะโครงสร้าง
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การตรวจพิสูจน์ไม้ จะต้องมีการเฉือนเนื้อไม้เพื่อดูด้านหน้าตัดของไม้ และวิธีการ
เตรียมหน้าตัดไม้เพือ่ การตรวจพิสจู น์ไม้เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ โดยใช้มดี หรือคัตเตอร์เฉือน
บริเวณด้านตัดขวางของไม้ (ถ้าเป็นท่อนซุงควรลอกเปลือกออกเสียก่อน) และต้องเฉือน
ให้ขนานกับส่วนของหน้าตัดไม้ให้มากที่สุด แล้วใช้แว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์ส่องดู
ลักษณะโครงสร้างไม้ และเปรียบเทียบกับตัวอย่างไม้ (ชิ้นไม้เปรียบเทียบ) หรือคู่มือการ
ตรวจพิสูจน์เนื้อไม้

วิธีการเฉือนไม้พะยูงบริเวณหน้าตัดของไม้
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2.2.3 ลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวางของไม้พะยูง

พาเรงคิมาแบบปีกต่อ
พอร์

เส้นรัศมี
สารตกค้าง
พาเรงคิมาแบบปีก

ลักษณะทางกายวิภาค ที่เห็นได้ด้วยแว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์
ขนาด 10 -15 เท่า
พอร์ ส่วนมากเป็น พอร์เดี่ยว (solitary pore) พอร์แฝด (multiple pore) มีน้อย
พอร์มีขนาดใหญ่ แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบกระจัดกระจาย
(diffuse porous)  ภายในพอร์มีสารตกค้าง (deposit) เป็นบางพอร์ เส้นรัศมี (rays)
เห็นไม่ค่อยชัด จึงเห็นเส้นพาเรงคิมาเป็นเส้นตรงด้านเดียว พาเรงคิมาแบบปีก (aliform
parenchyma) และแบบปีกต่อ (confluent parenchyma)
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2.2.4 ลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวางของไม้ชิงชัน

สารตกค้าง
พอร์
เส้นรัศมี

พาเรงคิมา

ลักษณะทางกายวิภาค ที่เห็นได้ด้วยแว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์
ขนาด 10 -15 เท่า
พอร์เป็นแบบ พอร์เดี่ยว (solitary pore) และพอร์แฝด (multiple pore) พอร์มี
ขนาดใหญ่ แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบกระจัดกระจาย (diffuse
porous) ในพอร์มีไทโลส (tylose) เส้นรัศมี (rays) และพาเรงคิมาตัดกันด้านแนวรัศมี
และด้านสัมผัสเห้นเป็นรูปตาข่าย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจน พาเรงคิมาเป็นแบบ
แหวน (vasicentric) และแบบต่อกันเป็นเส้นยาวและไม่ติดกับพอร์ (metatrachal
parenchyma)
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2.2.5 ลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวางของไม้กระพี้เขาควาย

พาเรงคิมาแบบปีก
พอร์

เส้นรัศมี

พาเรงคิมาแบบปีกต่อ

ลักษณะทางกายวิภาค ที่เห็นได้ด้วยแว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์
ขนาด 10 -15 เท่า
พอร์เป็นแบบ พอร์เดี่ยว (solitary pore) และพอร์แฝด (multiple pore) พอร์มี
ขนาดใหญ่แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบกระจัดกระจาย (diffuse
porous) เส้นรัศมีเห็นไม่ค่อยชัด เห็นเส้นพาเรงคิมาชัดเจน พาเรงคิมาเป็นแบบปีก
(aliform parenchyma) และแบบปีกต่อ (confluent parenchyma)
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2.2.6 ลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวางของไม้ประดู่

พอร์
พาเรงคิมาแบบปีก
พาเรงคิมาแบบปีกต่อ
พาเรงคิมา
เส้นรัศมี
สารตกค้าง

ลักษณะทางกายวิภาค ที่เห็นได้ด้วยแว่นขยายแบบแฮนด์เลนส์
ขนาด 10 -15 เท่า
พอร์มขี นาดไม่เท่ากัน เป็นแบบพอร์เดีย่ ว (solitary pore) และพอร์แฝด (multiple
pore) พอร์มีขนาดใหญ่ แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบกระจัด
กระจาย (diffuse porous) ถึง แบบกึ่งเป็นวง (semi ring porous)  ภายในพอร์ มีสาร
ตกค้าง (deposit) หรือ ไทโลส (tylose) เกือบทุกพอร์ เส้นรัศมีเห็นไม่ค่อยชัด เห็นเส้น
พาเรงคิมาเป็นเส้นชัดเจน (แต่เส้นไม่ต่อเนื่อง) พาเรงคิมาเป็นแบบปีก (aliform
parenchyma) และแบบปีกต่อ (confluent parenchyma)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างด้านตัดขวาง
ของไม้พะยูง ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่
ลักษณะ

ไม้พะยูง

ไม้ชิงชัน

ไม้กระพี้เขาควาย

ไม้ประดู่

พอร์กระจาย

พอร์กระจาย

พอร์กระจาย

พอร์กระจาย
และกึ่งเป็นวง

มักเป็นพอร์เดี่ยว
พอร์แฝดมีน้อย

พอร์เดี่ยวและ
พอร์แฝด

พอร์เดี่ยวและ
พอร์แฝด

พอร์เดี่ยวและ
พอร์แฝด

ดีพอซิท

ไทโลส

ดีพอซิท
(พบน้อยมาก)

ไทโลสและ
ดีพอซิท

4. ประเภท
ของ
พาเรงคิมา
พาเรงคิมา
แบบ
(type
ติดพอร์แบบปีก
of axial
และแบบปีกต่อ
parenchyma)

พาเรงคิมา
แบบ
ไม่ติดพอร์

พาเรงคิมา
แบบปีกและ
แบบปีกต่อ

พาเรงคิมา
แบบปีก
และแบบปีกต่อ

5. ขนาด
ของพอร์
(pores size)

ใกล้เคียงกัน

ใกล้เคียงกัน

แตกต่างกัน

1. การ
กระจาย
ของพอร์
(porosity)

2. กลุ่ม
ของพอร์
(vessel
grouping)
3. สิ่งที่อยู่
ในพอร์
(inclusion
in pores)

ใกล้เคียงกัน
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2.2.7 สีของเนื้อไม้
เมือ่ ตัดต้นไม้ทมี่ อี ายุมากตามขวางจะเห็นเนือ้ ไม้มสี เี ข้มอยูบ่ ริเวณตรงกลางของล�ำต้น
ประกอบด้วยท่อล�ำเลียงน�้ำ  (xylem) ที่อายุมาก ซึ่งไม่ท�ำหน้าที่ในการล�ำเลียงน�้ำแล้ว
มีสารประกอบต่างๆ เช่น แทนนิน (tannin) มาสะสม มีความแข็งมาก เรียกเนื้อไม้ที่มี
สีเข้มนีว้ า่ แก่นไม้ (heartwood) ส่วนกระพี้ (sapwood) จะเป็นเนือ้ ไม้ทมี่ สี จี างอยูบ่ ริเวณ
ด้านนอก และยังคงท�ำหน้าที่ในการล�ำเลียงน�้ำและอาหาร ซึ่งความแตกต่างของสีของ
แก่นไม้ และกระพี้ของไม้พะยูง และไม้อีก 3 ชนิดที่ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบในคู่มือนี้
ถือเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้ในการตรวจจ�ำแนกชนิดไม้ได้

แก่นไม้ (heartwood)
กระพี้ไม้ (sapwood)

ไม้พะยูง
แก่นไม้สีแดงเข้ม ส้ม หรือน�้ำตาลอ่อน กระพี้สีเหลืองอ่อน
ไม้ชิงชัน
แก่นไม้สีแดงเข้มถึงสีค่อนข้างด�ำ กระพี้สีขาวอมเหลือง
ไม้กระพี้เขาควาย แก่นไม้สีด�ำ กระพี้มีสีขาวอมเหลือง
ไม้ประดู่
แก่นไม้สีแดงเข้มจนถึงสีน�้ำตาลอมเหลือง กระพี้มีสีขาวอมเหลือง
		
จะเห็นได้ว่า สีของเนื้อไม้ของพะยูง ไม้ชิงชัน ไม้กระพี้เขาควาย และไม้ประดู่ จะมี
ความใกล้เคียงกัน แต่มคี วามผันแปร อาจเนือ่ งมาจาก ความผันแปรทางพันธุกรรม และ
สภาพแวดล้อมที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ เช่น ชนิดของป่า ดิน หิน ปริมาณน�้ำฝน ฯลฯ
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ชิ้นไม้ตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างของสีแก่นไม้
ไม้พะยูง

ไม้ชงิ ชัน

ไม้กระพี้เขาควาย

ไม้ประดู่
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2.3 การจ�ำแนกไม้โดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
(Molecular genetic features)

การจ�ำแนกไม้พะยูงออกจากไม้ทมี่ ลี กั ษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ใกล้เคียงกัน เช่น ไม้ชิงชัน ไม้กระพี้เขาควาย และไม้ประดู่ บางครั้งยากต่อการวินิจฉัย
ด้วยสายตา หากมีข้อโต้แย้งที่ต้องการทวนสอบ ก็สามารถใช้เทคนิคจ�ำแนกในระดับ
โมเลกุลมาจ�ำแนกได้ โดยการเตรียมตัวอย่างไม้ขนาด 2x2 นิ้ว ส่งให้ปฏิบัติการ ดี เอ็น เอ
ส�ำนักงานผู้เชี่ยวชาญ และส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อท�ำการจ�ำแนกชนิดไม้โดยการหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยวิธี
SNPs: Single nucleotide polymorphisms direct sequencing จากผลการศึกษา
ของ สุจิตรา และกิตติยา (2557) พบว่า การจ�ำแนกไม้พะยูง ออกจาก ไม้ชิงชัน
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดด�ำและไม้ประดู่ โดยการถอดรหัสพันธุกรรมในยีน maturase K
ขนาด 500 bp โดยการสกัด ดี เอ็น เอ จากเนือ้ ไม้หรือใบของตัวอย่าง ชนิดไม้ดังกล่าว
ข้างต้นพบว่า ไม้พะยูง มีล�ำดับนิวคลีโอไทด์ทแี่ ตกต่างจากไม้ชงิ ชัน ไม้กระพีเ้ ขาควาย และ
ไม้ประดู่ ถึง 41 ต�ำแหน่ง โดยไม้พะยูง มีล�ำดับนิวคลีโอไทด์ แตกต่างจากไม้ชงิ ชัน 7 ต�ำแหน่ง
ไม้กระพี้เขาควาย 11 ต�ำแหน่ง และไม้ประดู่ 33 ต�ำแหน่ง ดังแสดงในตารางที่ 3, 4, 5
และ 6 ตามล�ำดับ
อนึ่ง หากมีขี้เลื่อยต้องสงสัยในที่เกิดเหตุหรือที่ติดบริเวณ โซ่ หรือมีด ก็สามารถ
จัดส่งมาให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบได้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของไม้พะยูงที่แตกต่างจาก
ไม้ชิงชัน กระพี้เขาควาย และประดู่ 41 ต�ำแหน่ง
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของไม้พะยูงที่แตกต่างจาก
ไม้ชิงชัน 7 ต�ำแหน่ง
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ตารางที่ 5เปรียบเทียบล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของไที่ม้พะยูงแตกต่างจาก
ไม้กระพี้เขาควาย 11 ต�ำแหน่ง
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ชนิด
พันธุ์

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบมีล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของไม้พะยูงที่แตกต่างจาก
ไม้ประดู่ 33 ต�ำแหน่ง
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ภาคผนวก

คำ�ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ไม้
(Terminology in wood identification)

1. เซลล์เวสเซล (vessels) หรือพอร์ (pores)
เซลล์ลำ�เลียงซึ่งเมื่อมองทางด้านหน้าตัดของไม้จะเห็นเป็นรู หรือเรียกว่า พอร์
(pore) อยู่ในเนื้อไม้ (มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามแต่ชนิดไม้)
2. การกระจายของพอร์ (porosity)
หมายถึง รูปแบบการกระจายของพอร์ในเนือ้ ไม้บนด้านหน้าตัดไม้ แบ่งเป็น 3 แบบ
คือ
• ไม้พอร์วง (ring-porous wood) คือ เนื้อไม้ท่ีพอร์มีลักษณะขนาดใหญ่ใน
เนื้อไม้ต้นฤดู และมีพอร์ขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในเนื้อไม้ปลายฤดู
• ไม้พอร์กระจาย (diffuse-porous wood) คือ เนื้อไม้ที่พอร์มีลักษณะขนาด
เท่าๆ กัน  และกระจายกันอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
• ไม้พอร์กง่ึ วง (semi-ring-porous wood) คือ เนือ้ ไม้ทพ่ี อร์มลี กั ษณะควบเกีย่ วกัน
ระหว่างไม้พอร์วงและไม้พอร์กระจาย
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3. กลุ่มของพอร์ (vessel grouping)
หมายถึง การแบ่งกลุ่มของพอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• พอร์เดี่ยว หมายถึง ลักษณะเนื้อไม้ที่มีพอร์เดี่ยวมากกว่า ร้อยละ 90
• พอร์แฝด หมายถึง ลักษณะของพอร์ตั้งแต่ 2 พอร์ ขึ้นไปและมีผนังเซลล์เชื่อม
ติดกันและเรียงติดกันตามแนวเส้นรัศมี
• พอร์กลุ่ม หมายถึงลักษณะพอร์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 พอร์ขึ้นไปแต่ไม่
ได้เรียงตัวยาวไปตามแนวเส้นรัศมี
4. ขนาดความโตของพอร์ (pores size)
การตรวจชนิดไม้โดยใช้แว่นขยาย การจะวัดขนาดความโตของพอร์เป็นเรื่องที่
ทำ�ได้ยาก แต่ลักษณะขนาดของพอร์ก็สามารถนำ�มาใช้ในการจำ�แนกชนิดไม้เช่นกัน โดย
จะบอกเกีย่ วกับขนาดทีม่ องเห็นได้วา่ พอร์ขนาดใหญ่ และพอร์ขนาดเล็ก ข้อสังเกตขนาด
ความโตของพอร์ด้านหน้าตัดไม้
• พอร์ขนาดใหญ่ ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
• พอร์ขนาดเล็ก ขนาดที่เห็นได้ด้วยแว่นขยาย 10-20 เท่า
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5. สิ่งที่อยู่ในพอร์ (inclusion in pores)
หมายถึง ลักษณะ สาร วัตถุ ที่อยู่ในรูพอร์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือ
แฮนด์เลนส์
• ไทโลส (tyloses) คือ ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่างของความดันระหว่าง
พาเรงคิมากับพอร์ มีผนังเซลล์อยูช่ ดิ ติดกัน และความดันในเชลล์ทงั้ สองมีความต่างกัน ซึง่
มีลักษณะคล้ายฟองอากาศ
• ดีพอซิท (deposits) คือ สารที่อุดรูพอร์
6. ประเภทของพาเรงคิมา (type of axial parenchyma)
พาเรงคิมา (parenchyma) โดยทัว่ ๆ ไป จะเห็นได้งา่ ยเมือ่ ไม้เปียกชืน้ สักหน่อย
จะเห็น parenchyma cell มีสีจางกว่าเนื้อไม้ อาจจะไม่เห็นหรือเห็นได้ไม่ชัด หาก parenchyma cell นัน้ อยูก่ ระจัดกระจายเพียงเล็กน้อย และจะเห็นได้ชดั เมือ่ parenchyma
cell อยู่รวมกันเป็นรูปลักษณะที่ปรากฏในเนื้อไม้
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ประเภทของพาเรงคิมา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• พาเรงคิมาแบบติดพอร์ (paratracheal parenchyma) หมายถึง ลักษณะของ
เซลล์หรือกลุ่มเซลล์พาเริงคิมาติดกับพอร์
• พาเรงคิมาแบบไม่ติดพอร์ (apotracheal parenchyma) หมายถึง ลักษณะ
ของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์พาเรงคิมาไม่อยู่ติดกับเซลล์พอร์
• พาเรงคิมาแบบแถบ (banded parenchyma) หมายถึง เส้นแนวหรือแถบพา
เริงคิมาทีป่ รากฏในแนวสัมผัส และเป็นพาเรงคิมาทีไ่ ม่อยูต่ ดิ กับพอร์ จะเห็นเป็นสีจางกว่า
เนื้อไม้ มีแนวทางไปตามแนวของวงปีโดยมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน
7. เส้นรัศมี (rays) เป็นเซลล์พาเรงคิมามีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม ผนังเซลล์บางเรียง
ตัวต่อเนือ่ งกันไปตามรัศมีของต้นไม้หรืออกจากใจกลางไปสูด่ า้ นนอก ลักษณะของเส้นรัศมี
ตามทีป่ รากฏให้เห็นบนหน้าตัดของไม้ จะเห็นเป็นเส้นยาวออกไปตามรัศมีของหน้าตัดไม้
8. สัดส่วนของขนาดเส้นรัศมีกับขนาดของพอร์
หมายถึงขนาดของเส้นรัศมีที่มองเห็นเปรียบเทียบกับขนาดของพอร์ด้านหน้า
ตัดไม้
• เส้นรัศมีมีขนาดเล็กกว่าขนาดความกว้างของพอร์
• เส้นรัศมีมีขนาดเท่ากับขนาดความกว้างของพอร์
• เส้นรัศมีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดความกว้างของพอร์
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ความเป็นมาของอนุสัญญาไซเตส
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์
(The Convention on International trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) หรือเรียกกันทั่วไปว่าอนุสัญญาไซเตส (CITES) อนุสัญญาฉบับนี้ ก่อ
กำ�เนิดขึน้ โดยสหภาพระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
หรือ IUCN) ภายใต้การประสานงานขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2516 อนุสัญญาไซเตส มีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าหา
ยากระหว่างประเทศเป็นสำ�คัญ ซึ่งอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆ ที่เป็นภาคีช่วย
ในการควบคุม ตรวจสอบ โดยผ่านระบบหนังสืออนุญาต (Permits) ในการนำ�เข้า ส่ง
ออก นำ�ผ่าน เขตแดนระหว่างรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสัตว์ป่าและพืชป่าหายากที่มีอยู่ใน
ระบบธรรมชาติของโลก ได้ถูกทำ�ลายลงโดยกระบวนการอันเนื่องมาจากการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นจำ�นวนมากและสูญพันธุ์ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่สามารถอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าหายากที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั้นกลับ
คืนมาสูร่ ะบบนิเวศน์ของโลกได้อกี นอกจากนี้ ยังมีสตั ว์ปา่ และพืชป่าหายากอีกหลายชนิด
อยูใ่ นสถานภาพกำ�ลังถูกคุกคามและเสีย่ งต่อการสูญพันธุโ์ ดยกระบวนการอันเนือ่ งมาจาก
การค้าระหว่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ป่าหายากบางชนิด เป็นต้น
ในการควบคุมการทำ�การค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าในอนุสญ
ั ญา
ไซเตส ได้จัดแบ่งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ออกเป็น 3 บัญชี ดังนี้ คือ
บัญชีแนบท้ายที่ 1 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ห้ามทำ�การค้าโดยเด็ดขาด
ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย
บัญชีแนบท้ายที่ 2 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ อนุญาตให้
ค้าขายได้ แต่จะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือทำ�ให้จำ�นวนประชากรลด
ปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้ ประเทศที่จะส่งออกจะต้องมีมาตรการ
ในการควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำ�รงอยู่ของประชากรของชนิดพันธุ์นั้นๆ
ในธรรมชาติ
บัญชีแนบท้ายที่ 3 หมายถึง ชนิดพันธุท์ ปี่ ระเทศใดประเทศหนึง่ ต้องการคุม้ ครองไม่
ให้สญ
ู พันธุ์ และขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกให้ชว่ ยตรวจสอบดูแลการนำ�เข้าด้วย
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จำ�นวนพืชป่าที่อนุสัญญาไซเตสควบคุม มีจำ�นวนดังนี้ บัญชีแนบท้ายที่ 1 มีจำ�นวน
ประมาณ 295 ชนิด และ 3 ชนิดพันธ์ยอ่ ย บัญชีแนบท้ายที่ 2 มีจ�ำ นวน ประมาณ 28,674
ชนิด 3 ชนิดพันธุ์ย่อย และ 2 ประชากรในถิ่นกำ�เนิดที่ถูกระบุ และบัญชีแนบท้ายที่ 3 มี
จำ�นวนประมาณ 8 ชนิด 1 ชนิดพันธุ์ย่อย และ 1ประชากรในถิ่นกำ�เนิดที่ถูระระบุ
พันธกรณีที่ประเทศสมาชิกอนุสัญญาไซเตสจะต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้ คือ ประการ
แรก ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะใช้ควบคุมบังคับตาม
ข้อกำ�หนดของอนุสัญญาไซเตส โดยการห้ามทำ�การค้าตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นการละเมิด
อนุสัญญาไซเตส รวมทั้งกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้ฝ่าฝืน (มาตรา 8, อนุสัญญาไซเตส)
ประการทีส่ อง ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มหี น่วยงานหรือองค์กรขึน้ 2 ฝ่าย คือฝ่ายปฏิบตั ิ
การและฝ่ายวิชาการ (มาตรา 9, อนุสัญญาไซเตส) ประการที่สาม ประเทศสมาชิกจะต้อง
จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเกีย่ วกับข้อมูลการนำ�เข้า ส่งออก และนำ�ผ่านชนิดพันธุใ์ นอนุสญ
ั ญา
ไซเตส และรายงานประจำ�ทุก 2 ปี เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตราการทาง
กฎหมายของประเทศสมาชิก (มาตรา 8 วรรค 7, อนุสัญญาไซเตส) ประการที่สี่ ประเทศ
สมาชิกจะต้องกำ�หนดให้มีด่านตรวจสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส
ระหว่างประเทศ (มาตรา 8 วรรค 3, อนุสัญญาไซเตส)

สัญญลักษณ์ของอนุสัญญาไซเตส (Logo)

อนุสญ
ั ญาไซเตส ถือว่าเป็นอนุสญ
ั ญาแห่งความร่วมมือกันของประเทศต่าง ๆ จึงต้อง
มีการจัดองค์กรการบริหารและจัดการขึ้นให้ทำ�หน้าที่ในการดำ�เนินการต่างๆ ให้เกิดผล
ตามปณิธานทีไ่ ด้รว่ มกันตัง้ ไว้ และจากการทีต่ อ้ งมีการจัดตัง้ องค์กรการบริหารและดำ�เนิน
การนั้น จึงได้มีมติให้มีการจัดทำ�ตราสัญลักษณ์ของอนุสัญญา ฯ หรือ Logo ขึ้น เพื่อให้
เป็นใช้สื่อความหมายแทนอนุสัญญา ฯ ได้อีกทาง โดยตราสัญลักษณ์นั้นประกอบกันขึ้น
จาก อักษรย่อของอนุสญ
ั ญาและได้ใช้ลายเส้นทีเ่ ป็นรูปคล้ายงาช้างเพิม่ เติมทีต่ วั อักษร เพือ่
ใช้สื่อความหมายที่ดีในแง่ของการอนุรักษ์
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ประเทศไทยกับอนุสัญญาไซเตส

ประเทศไทยได้ร่วมประชุมและลงนามรับรองในอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2516 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ได้
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภาให้ด�ำ เนินการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสญ
ั ญานีไ้ ด้ และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในสัตยาบันสาร เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม
2525 โดยมีเหตุผลและความจำ�เป็น คือ เนื่องจากประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับปัญหาสัตว์
ป่าและพืชป่าถูกทำ�ลายทัง้ โดยสาเหตุทมี่ าจากภายในและทีม่ าจากภายนอกประเทศ เช่น
เดียวกับประเทศกำ�ลังพัฒนาอืน่ ๆ แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายและเจ้าหน้าทีค่ อยควบคุม
ดูแลการส่งสัตว์ป่าและพืชป่าอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ กฎหมายที่มีอยู่ได้ออก
ใช้บังคับมานานจนไม่เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ยังขาดแคลน ตลอดจน
งบประมาณที่จำ�กัด ทำ�ให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การลักลอบส่งสัตว์ป่าและพืชป่าออกนอกประเทศนั้น ในหลาย ๆ กรณีไม่สามารถอาศัย
กฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ละเจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการได้ ถ้าหากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาไซ
เตสนีแ้ ล้ว ก็จะมีอ�ำ นาจในการตรวจสอบทัง้ สัตว์ปา่ และพืชป่า ตลอดจนซากเหล่านัน้ ทีส่ ง่
ออก นำ�เข้า และนำ�ผ่านจากประเทศไทยได้ และภายใต้อนุสญ
ั ญาไซเตสนีจ้ ะมีสตั ว์ปา่ และ
พืชป่าทีม่ ถี นิ่ กำ�เนิดในประเทศไทยก็จะได้รบั ความคุม้ ครองไปด้วย นอกจากนัน้ ยังสามารถ
เพิม่ และลดจำ�นวนชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่า ทีจ่ ะให้มกี ารควบคุมตามอนุสญ
ั ญาให้ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กาลสมัย สำ�นักเลขาธิการไซเตสได้รับจดทะเบียนรับมอบสัตยาบันสาร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526 และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสของประเทศไทย มีผล
นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 เป็นต้นมา
การปฏิบตั งิ านตามอนุสญ
ั ญาไซเตสในประเทศไทย การดำ�เนินการทางด้านกฎหมาย
เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงพันธกรณีทไี่ ด้ให้สตั ยาบรรณไว้ ประเทศไทยได้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายภายใน
ขึ้นมาจำ�นวน 2 ฉบับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ซึ่งกรมป่าไม้ (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานรองรับทางด้าน
สัตว์ป่า (Wild Fauna) กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติงานรองรับทางด้านสัตว์น้ำ�  (Marine Animal) และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.
2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมวิชาการ
เกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานรองรับทางด้านพืช
ป่า (Wild Flora)
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การบรรจุชนิดพันธุ์ไว้ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส

อนุ สั ญ ญาไซเตสจะควบคุม การค้าเฉพาะชนิด พัน ธุ์ ที่ กำ � หนดไว้ ใ นบั ญชี เ ท่ า นั้ น
โดยการควบคุมการค้าดังกล่าวจะดำ�เนินการในระบบของหนังสืออนุญาต กล่าวคือ
ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องดำ�เนินการจัดตัง้ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร หรือทีเ่ รียกว่า Management
Authority: MA ทำ�หน้าที่ควบคุม กำ�กับดูแลการออกหนังสืออนุญาตให้กับชนิดพันธุ์พืช
หรือพันธุ์สัตว์ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส โดยจะต้อง
ออกหนังสืออนุญาตทั้งที่มีการนำ�เข้า ส่งออก หรือนำ�ผ่านซึ่งชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชี
อนุสัญยาไซเตส
แต่การออกหนังสืออนุญาตในแบบต่างๆ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อแนะนำ�ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหรือ Scientific Authority ซึ่งประเทศภาคีจะต้องจัดตั้งขึ้นควบคู่
ไปกับการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการ
ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตสนั้น เป็นหน้าที่ของประเทศ
ภาคีสมาชิก ที่จะต้องคอยดูแลและตรวจสอบติดตามว่ามีชนิดพันธืพืชหรือชนิดพันธุ์สัตว์
ชนิดใดที่มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น จนอาจส่งผลกระทบทำ�ให้ชนิดพันธุ์ดังกล่าว
อยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติได้ เมื่อพบว่ามีชนิดพันุ์ใดที่มี
สถานภาพดังกล่าว ให้ประเทศภาคีสมาชิกดำ�เนินการยื่นข้อเสนอ (proposal) เพื่อบรรจุ
ชนิดพันธุ์นั้นไว้ในบัญชีแนบท้าย (Appendix) อนุสัญญาไซเตส การยื่นข้อเสนอจะยื่น
ให้ประเทศสมาชิกอนุสัญญาฯ พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิก
หรือ Conference of the Parties (CoP) และชนิดพันธุ์นั้นจะบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา ฯ ก็ต่อเมื่อได้รับเสียงสนับสนุน หรือการที่ประชุมลงมติเห็นชอบอย่างน้อย
2 ใน 3 ของที่ประชุม
ข้อเสนอ (proposal) ทีจ่ ะบรรจุชนิดพันธุพ์ ชื หรือสัตว์ไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสญ
ั ญา
จะต้องเป้นไปตามหลักเกณฑ์ของมติที่ประชุม 9.24 (Resulution‘ Conference 9.24)
และบทบัญญัติมาตรา 2 ของอนุสัญญาดังนี้
1. มาตรา 2 ของอนุสัญญาระบุไว้ว่า
- ชนิดพันธุใ์ นบัญชีแนบท้ายที่ 1 หมายถึงชนิดพันธุท์ อี่ ยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม
จนเสีย่ งต่อการใกล้จะสูญพันธุ์ ซึง่ เป็นผลอันเนือ่ งมาจากการค้า ดังนัน้ การค้าชนิด
พันธุเ์ หล่านีจ้ งึ จำ�เป็นต้องมีมาตรการทีเ่ ข้มงวด เพือ่ ทีจ่ ะลดความเสีย่ งต่อการใกล้
สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว การอนุญาตจะทำ�ได้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น
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- ชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ให้หมายถึงชนิดพันธุ์ใน 2 กรณี กล่าวคือ
ก) เป็นชนิดพันธุท์ ถ่ี า้ ไม่มมี าตรการในการควบคุมการค้า ก็อาจจะทำ�ให้ชนิดพันธุ์
ดังกล่าว อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมี
มาตรการควบคุมการค้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ในทาง
การค้าของชนิดพันธุ์นั้น มากจนส่งผลกระทบต่อประชากรในธรรมชาติ
ข) เป็นชนิดพันธุ์ที่จำ�เป็นต้องมีการควบคุมเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับ
ชนิดพันธุ์ในข้อ 1 เพื่อให้การค้าชนิดพันธุ์ในบัญชีที่ 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มติที่ประชุม 9.24
เป็นหลักเกณฑ์ในการเขียนข้อเสนอ (proposal) เพื่อให้ประเทศสมาชิก
อนุสัญญาฯ พิจารณาในการสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเสนอ ดังนี้
- ข้อเสนอเพื่อบรรจุชนิดพันธุ์ไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 1
นอกจากจะดูเรื่องทำ�การค้าที่เกิดขึ้นกับชนิดพันธุ์แล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงการลด
ลงของประชากรในธรรมชาติด้วยกล่าวคือ
ก) ประชากรในธรรมชาติมีจำ�นวนน้อยมากจนอาจนับจำ�นวนได้
ข) จำ�นวนประชากรในธรรมชาติมีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่จำ�กัดในวงแคบๆ
ค) ประชากรในธรรมชาติมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ข้อเสนอเพื่อบรรจุชนิดพันธุ์ไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2
ชนิดพันธุท์ จี่ ะบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 นอกจากมีเงือ่ นไขในเรือ่ งของการค้าแล้ว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
ก) เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า จำ�เป้นต้องมีการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ดังกล่าว ไม่
เช่นนั้นจะทำ�ให้ชนิดพันธุ์นั้น เข้าหลักเกณฑ์ที่จะบรรจุชนิดพันธุ์นั้นไว้ในบัญชีที่ 1
ข) เป็นที่แน่ชัดว่าจำ�เป็นต้องมีการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์นั้น เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการเก็บเกี่ยวหรือการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดการลด
จำ�นวนประชากรในธรรมชาติ หรือมีผลกระทบต่อประชากรในธรรมชาติ
- ข้อเสนอเพื่อบรรจุชนิดพันธุ์ไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2
เพื่อให้การควบคุมการค้าในบัญชีแนบท้ายที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบรรจุชนิดพันธุ์ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ไว้ในบัญชีที่ 2 ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
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ก) ในขณะที่ทำ�การค้าตัวอย่างของชนิดพันธุ์นั้น มีความคล้ายคลึงหรือเหมือน
กับชนิดพันธุ์ที่บรรจุไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 หรือ 2
ข) มีเหตุผลน่าสนใจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ในเกณฑ์ ข้อ ก) เพื่อที่
จะให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 และ 2
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรจุพะยูงไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 แห่งอนุสัญญาไซเตส

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พะยูงถูกลักลอบตัดออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ทางการค้ามากเกินไป ทำ�ให้ไม้พะยูงเป็นไม้หายาก และอยู่ในสถานภาพความเสี่ยงต่อ
การใกล้สูญพันธุ์ไปจากถิ่นกำ�เนิดในธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ประเทศไทยจะได้มี
การปิดป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เนื่องจากมีการทำ�ไม้พะยูงทั้งที่ขึ้นในพื้นที่เอกชน
และทีข่ นึ้ ในป่าธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายกันอย่างกว้างขวาง ประมาณกันว่าประเทศไทย
มีพะยูงอยู่ในป่าราว 300,000 ต้น เมื่อ พ.ศ. 2548 แต่เพียง 6 ปีถัดมา ใน พ.ศ. 2554
ประชากรพะยูงได้ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 80,000-100,000 ต้น (ประมาณ 63,500
ลูกบาศก์เมตร)
ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2557 มีสถิติการจับกุมในการกระทำ�ความผิดเรื่องไม้พะยูง
มากกว่า 9,000 คดี ทั่วประเทศสามารถยึดไม้พะยูงได้ 323,541 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม
ซึ่งไม้พะยูงที่ยึดมาทั้งหมดนี้ ถ้าค้าขายในตลาดโลกจะมีมูลค่าถึง 9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้
ไม้พะยูงที่ยึดได้มีปริมาตรราว 6.3 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งประเมินกันว่าหากตัดต้นพะยูง
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร พะยูงน่าจะหายไปจากป่าจำ�นวนไม่น้อยกว่า
600,000 ต้น

รูปภาพแสดงไม้พะยูงของกลาง
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เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าพะยูงจะไม่สญ
ู พันธุไ์ ปจากธรรมชาติ อันเนือ่ งมาจากการค้า
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้จัดทำ�ข้อเสนอ (proposal) เพื่อขอบรรจุพะยูงไว้
ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส การยื่นข้อเสนอดังกล่าว ประเทศไทยได้
ส่งหนังสือหารือกับประเทศที่เป็นถิ่นกำ�เนิดของพะยูงได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว
โดยเวียดนามได้ร้องขอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกับประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น IUCN, TRAFFIC และ ITTO เพื่อขอข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนฯ ก็สนับสนุนข้อเสนอของประเทศไทย

รูปภาพแสดงการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าครั้งที่ 16

ในการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่
3-14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประเทศสมาชิกได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 โดยมีคำ�อธิบาย
แนบท้าย หรือมีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ เฉพาะไม้ซุง ไม้แปรรูป และ
ไม้แผ่นบาง (log, sawnwood and veneer sheet) เพื่อควบคุมการลักลอบตัดไม้
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และลักลอบทำ�การค้าทีผ่ ดิ กฎหมายระหว่างประเทศ แต่หลังจากทีน่ �ำ ไม้พะยูงขึน้ ในบัญชี
อนุสัญญาไซเตสแล้ว สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงออกจากป่าของประเทศไทย
ยังมีต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านมีการค้าที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์
กึ่งสำ�เร็จรูป (semi-product) และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของอนุสัญญา
ไซเตส ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการลักลอบตัดไม้พะยูงเพื่อการค้า ประเทศไทยจึง
เตรียมการยืน่ ข้อเสนอเพือ่ เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบในการควบคุมการค้าไม้พะยูงระหว่าง
ประเทศจากการควบคุมเฉพาะ ไม้ซงุ ไม้แปรรูป และไม้แผ่นบาง เป็นการควบคุมทุกส่วน
ของไม้พะยูงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำ�มาจากไม้พะยูง ยกเว้น เมล็ด ดอก ผล และ ต้นอ่อน
ของพะยูงที่อยู่ในขวด และได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ข้อเสนอดังกล่าวจะเสนอ
ในการประชุมสมัยสามัญประเทศสมาชิกอนุสญ
ั ญา ครัง้ ที่ 17 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2559
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