
บทความ เร่ือง ปรง 

        โดย น.ส.วภิวา  เสมแยม้ 

 ก่อนอ่ืนเรามาทาํความรู้จกัเก่ียวกบัความหมายของคาํวา่ “ ปรง” ก่อน เพราะ“ ปรง” คาํน้ีเป็นตน้ไม้
ชนิดหน่ึงท่ีข้ึนอยูใ่นป่า และนาํมาเป็นไมป้ระดบัได ้ 

ความหมาย ของปรง 

น. (๑) ช่ือเฟิน ๒ ชนิดในสกลุ Acrostichum วงศ์ Pteridaceae ต้นเป็นกอขึน้ริมนํา้ ใบยาวเป็นทาง 

ใบอ่อนสีแดง กินได้ คือ ปรงทะเล (A. aureum L.) และ ปรงหน ู(A. speciosum Willd.). (๒) ช่ือพรรณไม้ใน

กลุม่พืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดในสกลุ Cycas วงศ์ Cycadaceae เป็นไม้ต้น ลําต้นกลม สีดําขรุขระ ใบเล็ก

ยาวเรียงถ่ี ๆ บนแกนกลาง เช่น ปรงญ่ีปุ่ น (C. revoluta Thunb.) ใบใช้ทําพวงหรีด ปรงเขา (C. pectinata 

Griff.). (ฉ 2000 Thailand Gradปรง จาก พจนานกุรม ไทย-ไทย ราชบณัฑิตยสถาน) 

 น. ต้นไม้จําพวกหนึง่ ชนิดต้นเป็นกอ ขึน้ตามริมนํา้ ใบยาวๆ เป็นทาง ใบออ่นสีแดง ใช้เป็นผกั, อีก

ชนิดหนึง่โคนสีดําคล้ายต้นเป้ง ก้านเป็นทางใบเลก็ยาว.( พจนานกุรม ไทย-ไทย อ.เปลือ้ง ณ นคร) 

ประวัตปิรง 

ปรงเป็นพืชโบราณท่ีมีเมล็ด ประกอบด้วย 10 สกลุ ประมาณ 250 ชนิด ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของ

โลก ปรงมักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นพืชโบราณท่ียังหลงเหลืออยู่ ซึ่งบรรพบุรุษของปรงนัน้ก็อยู่ในยุคของ

ไดโนเสาร์ ปรงมีลกัษณะคล้ายมะพร้าวต้นเล็ก ๆ  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงเวียนรอบยอด ต้น

แยกเพศ เป็นเกสรตวัผู้และเกสรตวัเมีย  เมล็ดเกิดด้านข้างของแผ่นคล้ายใบท่ีย่อส่วน แต่ละแผ่นอาจเรียง

ตวัอยูท่ี่ยอดหรือเรียงซ้อนบนแกนพิเศษ มีรูปทรงท่ีคอ่นข้างใหญ่ ขึน้ท่ีแห้งแล้ง ปรงใกล้เคียงกบัพืชดอก แต่

เป็นพวกท่ีอยู่ในหมวดไพโนไฟตา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นและเป็นพืชท่ีมีเมล็ด แต่ไม่มีรังไข่หุ้ม หมวดนีย้งั

จําแนกออกเป็น 3 หมวดยอ่ย คือ ไซแคเดซี คือพวกปรง ไพนิซี คือพวกสนตา่ง ๆ เช่น สนสองใบ สนสามพนั

ปี และพญาไม้ และ นีทิซี เช่นพวกมะเม่ือย 

 สกลุปรงพบมีทัง้หมดประมาณ 90 ชนิด ลกัษณะเป็นต้นเด่ียว หรือแตกกอ หรือมีก่ิงก้านสาขา มีลํา

ต้นหรืออาจไมมี่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีการเจริญเตบิโตสร้างเนือ้ไม้ แยกเพศอยูต่า่งต้นกนั 



ลกัษณะคล้ายปาล์ม เป็นพุม่หรือสงูคล้ายไม้ต้นจากมาดากสัการ์ แอฟริกาตะวนัออก และอินเดียถึงจีน

ตอนใต้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มาเลเซีย นิวกีนี และออสเตรเลียถึงญ่ีปุ่ น ไมโครนีเซีย เมลานีเซยี และ

ตองกา ปรงในประเทศไทยมี 10 ชนิด สว่นชนิดท่ี 11 คือปรงญ่ีปุ่ น (Cycas revolute) เป็นพืชพืน้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่ น แตมี่การปลกูประดบักนัทัว่ประเทศ        

 ถึงแม้จะมีลกัษณะคล้ายปาล์ม แตป่รงปรงก็มีลกัษณะท่ีแปลกและชดัเจน ซึง่สามารถใช้ในการ

แยกชนิดได้ เกลด็หุ้มยอด (cataphylls) นัน้เปลีย่นแปลงไปกลายเป็นใบท่ีลดรูป เหลือเพียงไมก่ี่เซนตเิมตร 

ซึง่ออกสลบัไปกบัใบ ใบสร้างอบัไมโครสปอร์ (microsporophyll) ก็เปล่ียนไปเช่นกนั เป็นใบท่ีลดรูปลงและ

สร้างละอองเรณขูึน้รวมตวักนัอดักนัแน่นเป็นโคนตวัผู้ (male cone) สว่นใบสร้างอบัเมกะสปอร์ 

(megasporophyll) ก็เปล่ียนไป เกิดเป็นใบลดรูปท่ีสร้างเมลด็จะกระจดักระจายกนัเป็นรูปทรงกลมหรือ

ทรงกระบอก แล้วเรียงเป็นกระจกุแบบใบกหุลาบซ้อน (rosette like female cone) ลําต้นเจริญขึน้จากกลาง

ของต้นเพศเมียแตโ่คนเพศผู้และต้นเพศเมียนัน้แยกกนัอยูค่นละต้น 

 ปรงกระจดักระจายอยูท่ัว่ไทย มกัจะเกิดในท่ีโลง่แจ้งและท่ีคอ่นข้างแห้ง  ไทยมีเขาหินปนูหรือเขา

หินแกรนิตท่ีแยกยอดอยูโ่ดดเด่ียวหลายแห่ง ฉะนัน้จะมีปรงถ่ินเดียว (endemic species) อยูต่ามเขาเหลา่นัน้

ด้วย ปรงเหลา่นีจ้ะเกาะแน่นอยูต่ามหน้าผาท่ีมนษุย์ไมส่ามารถไตข่ึน้ไปได้เน่ืองจากสงูชนั และก้อนหินท่ี

ลาดเทหรือเป็นเนินสงู ปรงเหลา่นีจ้ะอยูอ่ยา่งโดดเดน่และเป็นพืชชนิดเดียวในท่ีนัน่ลําต้นก็มกัจะทอดเอน

เลือ้ย ห้อยลง หรือรูปร่างแบบแซก็โซโฟน ปรงเหลา่นีไ้ด้แก่ ปรงเขาใต้  (Cycas clivicola vai. Clivicola) และ

ท่ีเป็นปรงถ่ินเดียว ได้แก่ปรงสระบรีุ (C. tansachana) ปรงเขาสามร้อยยอด (C. pranburiensis) ปรงตากฟ้า 

(C. nongnoochiae) และปรงเขาชะเมา (C. chamaoensis) เน่ืองจากภเูขาเหลา่นีเ้ป็นร็อกกีโ้มโนลทิ (rocky 

monoliths) ไมมี่การสํารวจมากนกั ฉะนัน้จงึคดิวา่น่าจะพบปรงชนิดใหมเ่พิ่มขึน้ สว่นปรงนา (C. siamensis 

var…) นัน้มกักระจดักระจายในพืน้ท่ีราบมากกวา่ตามภเูขา เชน่ ปรงเขา (C. pectinata) มะพร้าวเตา่  

(C. simplicipinna) และปรงป่า (C. macrocarpa) นัน้จะเป็นไม้พืน้ลา่งของป่าชืน้  

 ปรงเป็นช่ือท่ีเรียกทัว่ไป บางครัง้ก็จะบอกถึงความแตกตา่งของชนิดจากช่ือได้ เช่น ปรงทะเล  

(C.litoralis) เพราะขึน้ริมทะเล เป็นท่ีเสาะหาสําหรับนกัเก็บของป่าและนกัเลน่ต้นไม้ บางครัง้ทําให้

ประชากรปรงท่ีมีในธรรมชาตต้ิองสญูเสียไปทัง้ชนิดเลยหากมีการเก็บกนัจนหมดป่า (ปาล์มและปรงในไทย 

228- 231) 



 ปรง (cycad) เป็นพืชท่ีอยูใ่นอนัดบั (order) Cycadales ในอนัดบันีมี้อยูด้่วยกนั 3 วงศ์ (Family) ได้แก่  

1. วงศ์  Cycadaceae ประกอบด้วยปรงสกลุ (Genus) Cycas 
2. วงศ์ Zamiaceae มีอยูห่ลายสกลุ เชน่ Bowenia, Lepidozamia, Encephalarios, Zamia (ปรง

เม็กซกินั) 
3. วงศ์ Stangeriaceae มีสกลุเดียวคือ Strangeria  

 ปรงเป็นพืชโตช้า สร้างใบอ่อนปีละ 1-2 ชดุ ปรงมีใบสวยงาม จึงได้รับความนิยมนํามาปลกูเป็นไม้

ประดบั ปรงท่ีขึน้ในร่มจะมีจํานวน ก้านน้อย แต่ละก้านมีใบย่อยน้อย แต่มีขนาดยาวใบสีเขียวเข้ม ปรงท่ี

ขึน้อยู่กลางแจ้งจะมีจํานวนก้านมากแต่ละก้านมีใบย่อยมากและสัน้ มีใบสีเขียวอมเหลือง ลําต้นของปรง

อาจจะเป็นลําสัน้ ๆ อยู่ใต้ดิน หรือเป็นลําสูงหลายเมตร ปรงบางชนิดแทงหน่อมาจากลําต้นใกล้ผิวดิน  

จนมองดเูป็นกอ แตบ่างชนิดจะไมแ่ตกหน่อ การขยายพนัธุ์ของปรงจงึใช้ทัง้การแยกหน่อและการเพาะเมล็ด 

ปรงเป็นพืชท่ีต้องการดินปลูกท่ีระบายนํา้ดีต้องการนํา้น้อย โดยจะพบว่าปรงหลายชนิดขึน้อยู่บนภูเขา  

ตามหน้าผา หรือเกาะอยูก่บัโขดหิน ท่ีรากของปรงจะมีปมเล็ก ๆ เป็นท่ีอาศยัของสาหร่ายสีนํา้เงินแกมเขียว

ชนิดหนึง่ (blue green Anaabaena algae) ท่ีมีการดํารงชีวิตแบบพึง่พาอาศยัอยูก่บัปรง 

 ปรงพืน้เมืองของไทยท่ีนิยมนํามาปลกูเป็นไม้ประดบั ได้แก่ 

 Cycas rumphii  คือ ปรงทะเล 

 Cycas circinalis  คือ ปรงมะพร้าวสีดา (ประจวบคีรีขนัธ์) 

 Cycas siamensis  คือ ปรงป่า ปรงเหล่ียม (ตราด) ตาลปัตรฤาษี (กาญจนบรีุ) 

 สว่นปรงตา่งประเทศท่ีนิยมปลกูในเมืองไทย ได้แก่ ปรงญ่ีปุ่ น (Cycas revolute)  

เมลด็ของปรงจะงอกได้ช้ามาก ถงึแม้วา่จะไมมี่การพกัตวัก็ตาม การทําเมลด็ปรงงอกได้เร็ว จงึต้อง

นําเมลด็ปรงมาปอก เอาเนือ้หุ้มเมลด็ท่ีอยูช่ัน้นอกออกให้หมด แล้วจะพบเปลือกแข็งอีกชัน้หนึง่ท่ีเรียกวา่ 

กะลาห่อหุ้มเมลด็อยู ่ จงึควรนําไปฝนจนกะลาทะลหุรือกะเทาะให้แตก เพ่ือให้นํา้หรือความชืน้ซมึเข้าไปใน

เมลด็ แล้วเมลด็จะงอกได้เร็วขึน้ ถ้ามีการแกะกะลาออกให้หมดจะเหลอืแต ่endosperm ก่อนนําไปเพาะ ควร

นําไปแช่นํา้ยาป้องกนัเชือ้ราเสียก่อน การเพาะโดยวธีินีจ้ะได้ต้นออ่น ท่ีมีเปอร์เซน็ต์การงอกสงูและต้นออ่นมี

ขนาดเสมอกนั  



การใช้ประโยชน์ของปรงสามารถนํามาใช้ได้แทบทกุสว่น เช่น ใบไม้ ในงานพิธีตา่งๆ การทําแป้ง

สาคจูากลําต้นของปรงบางชนิด การสกดัยา จาก เมลด็ของปรงบางชนิด แตก่ารนํามาเป็นอาหารและยา 

ควรจะระมดัระวงัให้มากเน่ืองจากปรงบางชนิดยงัมีพิษอยูด้่วย 

(http://www.tistr.or.th/t/publication/page_area_show_bc.asp!1=65&!2=40 

การดูแลรักษา  

 แสง ชอบแสงแดดจดั  
 นํา้ ปรงเป็นพชืท่ีทนต่อการขาดนํ้าและตอ้งการนํ้าพอประมาณ  
 ดิน ปลูกไดใ้นดินแทบทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนทราย  
 ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกับริเวณโคนตน้ ปีละ 2 คร้ัง  

การขยายพนัธ์  

โดยการเพาะเมลด็ 

โรคและแมลง  

โรคนั้นไม่ค่อยมีรบกวนจะมีกแ็ต่แมลงจาํพวกไรแดงและเพล้ียหอย 

การป้องกนักาํจัด  

การกาํจดัควรใชย้าประเภทดูดซึมเพราะปรงมีใบเลก็และล่ืน โดยใชย้าไซกอนในอตัรา 20 กรัม ผสม
นํ้า 20 ลิตร ราดใหท้ัว่บริเวณโคนตน้ 
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