พลับพลึงธาร; พืชหนึ่งเดียวในโลกทีใ่ กล้จะสู ญพันธุ์
โดย นายสมศักดิ์ สุ นทรนวภัทร
บทนํา
ในพื้นที่จงั หวัดระนองและจังหวัดพังงา ภาคใต้ของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศเป็ นแนวสันเขาสูงสลับซับซ้อนตั้ง
ขนานกับแนวชายฝั่งอันดามัน ซึ่ งภูเขาสูงสลับซับซ้อนเหล่านี้เป็ นพื้นที่ธรรมชาติที่เป็ นเขตแบ่งแนวสันเขากั้นรอยต่อระหว่าง
จังหวัดต่างๆ ทางฝั่งอ่าวไทยคือจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี และจังหวัดทางฝั่งอันดามันคือจังหวัดระนองและพังงา
และเป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่สาํ คัญของจังหวัดที่กล่าวมา แม่น้ าํ ลําคลองต่างๆ จะเชื่อมโยงระบบนิเวศจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนสู่
ระบบนิเวศทางทะเล บนเขาสูงสลับซับซ้อนเป็ นป่ าดงดิบชุ่มชื้นเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็ นป่ าฝนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตฝนตก
ชุก และป่ าเหล่านี้กลายเป็ นพื้นที่ตน้ นํ้าลําธารที่มีแม่น้ าํ ลําคลองที่สาํ คัญๆ เช่น คลองกะเปอร์ คลองบางหิ น คลองนาคา และคลอง
กําพวน ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดระนอง คลองเตรี ยม คลองนางย่อน คลองบางปง และคลองตําหนัง ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดพังงา
ในบริ เวณพื้นที่คลองดังกล่าวเป็ นแหล่งกําเนิดและที่อยูอ่ าศัยของพืชนํ้าชนิดหนึ่ง ที่เป็ นพืชเฉพาะถิ่นของไทยคือ พลับพลึงธาร
หนึ่งเดียวในโลก
พลับพลึงธาร พืชที่กาํ ลังจะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีปัจจัย
หลายอย่างที่ส่งผลให้มีปริ มาณลดลงอย่างน่าเป็ นห่วง ปัจจุบนั มีใน
ปริ มาณที่ไม่มากนัก ถ้านํามารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ก็จะได้ประมาณ
ไม่ถึง 2 ไร่ เท่านั้นเอง ประมาณว่าในปัจจุบนั มีพลับพลึงธารเหลืออยู่
แค่ 3-5% เท่านั้น เมื่อเทียบกับปริ มาณที่พบในอดีตที่คน้ พบ
พลับพลึงธารใหม่ๆ ประชากรพลับพลึงธารในปัจจุบนั ไม่มีให้เห็นอยู่
รวมกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่เดียวกันเหมือนในกับอดีตอีกแล้ว และ
พบว่าขึ้นอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายอย่างมาก และในปัจจุบนั ได้หมดไป
จากหลายๆ แม่น้ าํ ลําคลองหลัก สาเหตุหลักๆ ที่ทาํ ให้พลับพลึงธารมี
ปริ มาณลดลง อันเนื่องมาจากการขุดขายเพื่อการค้าที่ทาํ กันมาเป็ น
ระยะเวลานานประมาณ 20-30 ปี มาแล้ว คลองตําหนังและคลอง
นางย่อนที่อาํ เภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ก็หมดไปเพราะการขุดขาย,
ส่ วนการขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลอง ที่เป็ นโครงการพัฒนาของรัฐก็ทาํ ให้
พลับพลึงธารที่คลองชิมี อําเภอกะเปอร์ , และคลองนาคา อําเภอสุ ขสําราญ จังหวัดระนอง รวมทั้งคลองบางปง อําเภอคุระบุรี
ต้องหมดไปอย่างน่าเสี ยดาย, นอกจากนั้นสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่ทาํ ให้มีผลกระทบต่อถิ่นที่อยูอ่ าศัยของ
พลับพลึงธารรมทั้งจากปัญหาฝนตกหนักเกิดนํ้าท่วมและกระแสนํ้าไหลแรง ทําให้พลับพลึงธารต้องหลุดร่ วงหายไปกับ
กระแสนํ้า เป็ นต้น
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แผนทีท่ ี่ 1; แสดงให้เห็นบริ เวณที่พบพลับพลึงธารคือในพื้นที่อาํ กะเปอร์ และอําเภอสุ ขสําราญ จังหวัดระนอง และที่อาํ เภอคุ
ระบุรีและอําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา ซึ่ งจะพบเฉพาะบริ เวณพื้นที่น้ ีเท่านั้น จึงเรี ยกว่าพืชเฉพาะถิ่น หรื อพืชถิ่นเดียว ซึ่ งจะพบ
แค่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่งของโลกเท่านั้น จึงเรี ยกพลับพลึงธารว่า “หนึ่งเดียวในโลก”
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพลับพลึงธาร
พลับพลึงธาร มีอีกหลายชื่อ คนทางภาคใต้เรี ยกว่าหัวหญ้าช้อง ฝรั่งเรี ยกว่า Water onion, Onion plant,
Thai onion plant เราจึงเรี ยกตามว่าหอมนํ้า เพราะเขามีหวั คล้ายหอมหัวใหญ่ ปัจจุบนั นักวิชาการเรี ยกว่า “พลับพลึงธาร”
เพราะมีดอกคล้ายดอกพลับพลึงแต่ข้ ึนในนํ้าที่มีความลึกเฉลี่ประมาณ 2 เมตร เป็ นพืชล้มลุกมีอายุหลายปี เจริ ญเติบโตในนํ้า เป็ น
พืชที่อยูใ่ นวงค์ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Crinum thaianum (Schulze, 1972) พืชในสกุล
Crinum มีเพียง 4 ชนิดเท่านั้นที่เป็ นพืชนํ้า พลับพลึงธารคือหนึ่งในนั้น และอีก 3 ชนิดที่เหลือคือ C. aquaticum
Burch ex Spreng และ C. natans Baker ที่พบในประเทศแอฟริ กาเขตร้อน และ C. purpurascens
Herb. ที่พบในประเทศบราซิ ลและเทือกเขาอินดีสตะวันออก ปัจจุบนั นิยมเรี ยกหอมนํ้าว่าพลับพลึงธารมากกว่า เป็ นพืชถิ่น
เดียว ถ้านําไปขยายพันธุ์ที่อื่นจะไม่ได้ผล จะต้องอยูใ่ นพื้นที่ที่เป็ นถิ่นกําเนิดดั้งเดิมเท่านั้น ที่มีอุณหภูมิของนํ้าอยูร่ ะหว่าง 2330 องศาเซลเซี ยส เป็ นนํ้าจืดที่ใสสะอาดที่มีความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 6.8-7.5 ที่มีแดดปานกลางถึงแดดจัด พลับพลึง
ธารเป็ นพืชที่น่าสนใจมากในหลายๆประเด็น เช่น เป็ นพืชที่ทนทานมาก นําหัวมากองไว้ใต้ร่มไม้หรื อแช่น้ าํ เก็บไว้กจ็ ะอยูไ่ ด้
หลายเดือน พบพลับพลึงธารที่ใหน บอกได้เลยว่าที่นนั่ มีแหล่งต้นนํ้าลําธารที่อุดมสมบูรณ์ดี นํ้าใสสะอาดและไหลเวียน
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ตลอดเวลา เป็ นระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลองที่ยงั ดีอยู่ พื้นที่ที่เราพบพลับพลึงธารส่ วนมากจะเป็ นแม่น้ าํ ลําคลองที่ไหลมาจากป่ าดง
ดิบที่เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติศรี พงั งาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เคยมีคนพยายามนํา
พลับพลึงธารไปปลูกที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย และถึงแม้วา่ มีการรับซื้ อพลับพลึงธารไปไปปลูกประดับเป็ นพืชนํ้า ที่มีการ
ปรับอุณหภูมิและความเป็ นกรดด่างที่พอเหมาะ พลับพลึงธารก็จะมีชีวติ ทนทานอยูไ่ ด้นานในระยะเวลาหนึ่ง แต่กไ็ ม่ประสบ
สําเร็ จในด้านการแพร่ ขยายพันธุ์แต่อย่างใด อาจจะเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ เพราะ
พลับพลึงธารได้ปรับตัวมาช้านานให้ให้มีวงจรชีวติ มีความเหมาะสมกับลักษณะของแม่น้ าํ ลําคลองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและ
สภาพภูมิอากาศที่นี่ ที่เป็ นพื้นที่ฝนแปดแดดสี่
ลักษณะดอก พลับพลึงธารจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี
ในการเจริ ญเติบโตจากเมล็ดจนถึงออกดอก โดยดอกจะทะยอย
บานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี ซึ่ ง
เป็ นช่วงที่ฝนเริ่ มลดลง ก่อนจะออกดอกจะมีกา้ นชูดอกแทงออกมา
จากด้านใดด้านหนึ่งของหัว ก้านอวบหนา แข็งแรง ชูข้ นั เหนือนํ้า
เสมอ ปกติจะมีความยาวประมาณ 80-100 ซม ดอกพลับพลึง
ธารในก้านชูดอกหนึ่งๆ จะมีหลายก้านดอก ก้านดอกจะเป็ นสี แดง
เสี ยส่ วนมาก และขณะเดียวกันก็จะสามารถพบก้านดอกที่มีสีเขียว
เช่นกัน แต่ละก้านดอกจะทะยอยกันออกดอกและบานในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ก้านดอกหนึ่งๆ จะมีกลีบดอกสี ขาว 6 กลีบ
คล้ายดอกพลับพลึง แต่ละดอกจะมีกา้ นอับเรณูสีแดงแกมขาวอีก 6 ก้าน อับเรณูจะติดที่กา้ นอับเรณูเป็ นสี เหลืองสดใสยาว
ประมาณ 1.5 ซม และจะมีกา้ นกลางดอกที่เป็ นก้านเกสรเพศเมียที่งอกออกมาจากจุดศูนย์กลางของดอกอีก 1 ก้าน การบาน
ของดอกพลับพลึงธารแต่ละดอกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแล้วจึงเหี่ ยวไป
ลักษณะเมล็ด เมื่อเกสรได้รับการผสม จะเกิดกะเปาะ
เมล็ดที่โคนก้านดอก ในก้านชูดอกหนึ่งจะมีจาํ นวนกะเปาะเมล็ด
ไม่เท่ากันและมีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นกับความสมบูรณ์ของแต่
ละดอก โดยปกติแล้วจะมีต้ งั แต่ 4 กะเปาะจนถึง 12 กะเปาะ
กะเปาะเมล็ดจะเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ประมาณ 1-2 เดือนก็จะ

มีเมล็ดแก่ เมล็ดจะแก่เต็มที่ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ซึ่ งเป็ นช่วงหน้าแล้งนํ้าแห้ง เมื่อเมล็ดแก่แล้วจะหลุดร่ วงจาก
กะเปาะ และร่ วงหล่นลงสู่พ้นื คลองหรื อไหลไปตามกระแสนํ้า
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(ตื้นๆ และไหลช้าในหน้าแล้ง) เมล็ดจะมีลกั ษณะเป็ นทรงแปลกๆ มีรูปร่ างบูดเบี้ยวไม่แน่นอน เมล็ดจริ งๆ แล้วเป็ นอาหารของ
ต้นอ่อน หลังจากหล่นออกมาเมล็ดจะพัฒนาสายรกส่ งอาหารจากเมล็ดไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อน ต้นอ่อนจะมีหวั ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกับหัวหอม จะมีรากยึดเกาะพื้นดินและพัฒนาการเจริ ญเติบโต
ต่อไป รากจะต้องเกาะพื้นคลองให้ได้และมีความแน่นหนาพอที่จะ
ทนทานต่อกระแสนํ้าที่ไหลแรงในหน้าฝน ซึ่ งปกติฝนจะเริ่ มตกป ระมาณ
กลางเดือนเมษายน ต้นใหนที่ยงั เกาะไม่ได้กจ็ ะหลุดหายไปกับกระแสนํ้า
ลงสู่ทะเล ในกรณี ที่เมล็ดยังไม่สามารถเกาะติดกับพื้นคลองได้ ก็ยงั คง
ลอยอยูก่ บั กระแสนํ้า แต่ลาํ ต้นและรากก็จะเจริ ญเติบโตตามปกติ เพราะ
ได้อาหารจากเมล็ดผ่านสายรก เมล็ดหนึ่งๆ จะเป็ นแหล่งอาหารเลี้ยงต้น
อ่อนได้ประมาณ 3-4 เดือน นัน่ หมายความว่าในช่วงระยะเวลาที่เมล็ด
หลุดจากกะเปาะจนถึงฝนเริ่ มตก เมล็ดพลับพลึงธารได้ปรับตัวมาอย่าง
ยาวนานเพื่อให้มีชีวติ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
แบบฝนแปดแดดสี่ ของพื้นที่บริ เวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
ลักษณะหัว หัวพลับพลึงธารจะเหมือนกับหัวหอมหัวใหญ่
มีหวั อยูใ่ ต้ผวิ นํ้า หัวโตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ
7 ซม และสู งเฉลี่ยประมาณ 15 ซม หัวอาจจะจมอยูใ่ ต้ดินหรื อโผล่
ขึ้นผิวดินประมาณ 2 ใน 3 เมื่อหัวแก่มากๆ ก็จะแตกหัวใหม่ไป
เรื่ อยๆ กลายเป็ นมีหลายหัวในเหง้าเดียวกัน เพื่อขยายพันธุ์โดยไม่
อาศัยเพศ เหง้าแก่ๆ หลายปี อาจจะมีถึง 30-40 หัว เวลานํ้าแห้ง
หน้าแล้งใบจะเน่าและหลุดไปจากหัว ถึงแม้ไม่มีน้ าํ เหง้าหรื อหัว
พลับพลึงธารก็ยงั ไม่ตาย ยังพักตัวใต้พ้ืนดินจนกว่าฝนจะตกและมีน้ าํ
แล้วใบจะพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว

ลักษณะใบ ใบพลับพลึงธารจะเป็ นแบบใบเดี่ยว
พัฒนายาวขึ้นเรื่ อยๆ ตามความลึกของระดับนํ้าในลําคลอง
โดยจะมีการพัฒนาใบให้ยาวจนถึงระดับผิวนํ้า บางครั้งจะ
ยาวถึง 3-4 เมตรทีเดียว เวลาระดับนํ้าลดลงใบที่ยาวก็จะ
ทอดยาวลอยเหนือผิวนํ้าเหมือนกับริ บบิ้นสี เขียวพลิ้วสะบัด
เหนือสายนํ้าแกว่งไกวไปมา ใบมีสีเขียวสดใสมากเท่าใด ก็
จะบ่งบอกว่าสายนํ้าตรงบริ เวณนั้นใสสะอาดและมีคุณภาพที่ดีมากเท่านั้น
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ความสํ าคัญและประโยชน์ ของพลับพลึงธาร
พลับพลึงธารเป็ นพืชที่พบเฉพาะในจังหวัดระนองตอนล่างและพังงาตอนบนเท่านั้น จะไม่พบที่ใหนอีกแล้วในโลก
ดังนั้นจึงควรที่จะมีการรักษาเอาไว้ให้เป็ นมรดกทางธรรมชาติของชาติไทยและของโลก ถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
แล้ว ก็หมายความว่าต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเช่นกัน พลับพลึงธารเป็ นพืชที่มีรากยาวและรากมาก จะช่วยยึดเกาะหน้าดินของลํา
คลองไม่ให้มีการชะล้างพังทะลาย แต่ไม่ได้หมายความว่าพลับพลึงธารอย่างเดียวจะป้ องกันลําคลองพังทะลายได้ แต่หมายถึงว่า
พลับพลึงธารเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลอง ที่เหมือนกับพืชนํ้าชนิดอื่นๆ ต้นไม้ต่างๆ ที่ข้ ึนทั้งในลําคลองและตาม
ตลิ่งคลอง ใบพลับพลึงธารมีปริ มาณที่มากและหมาะที่จะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย หลบภัยและวางไข่ของสัตว์น้ าํ นานาชนิด ที่บริ เวณ
คลองตาผุด บ้านห้วยทรัพย์ ชาวบ้านจับปลานํ้าจืดได้มากในบริ เวณที่มีพลับพลึงธารมากที่อื่น บริ เวณที่มีพลับพลึงธารขึ้นอย่าง
หนาแน่นจะช่วยลดความแรงของกระแสนํ้าได้ รวมทั้งเป็ นที่ดกั ตะกอนต่างๆ เพื่อให้น้ าํ มีความใสและสะอาด ดอกพลับพลึงธาร
เป็ นที่หากินของแมลงต่างๆ และมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารได้ในเรื่ องของการท่องเที่ยว เช่น ที่คลองนาคา จะ
มีการจัดเทศกาลล่องแพแลพลับพลึงธารทุกๆ ปี ในช่วงที่พลับพลึงธารออกดอก ในปี หนึ่งๆ จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็ น
จํานวนมากปี ละประมาณ 2,000 คน ที่สามารถทํารายได้ให้กบั ชุมชนได้ถึงปี ละ 600,000 บาท พลับพลึงธารยังได้เป็ น
แหล่งศึกษาวิจยั หาความรู้ต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐและนักศึกษาจากหลายๆ สถาบัน เช่น จากมหาวิทยาพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ เป็ นต้น
พลับพลึงธารและสถานการณ์
พลับพลึงธารมีแนวโน้มที่จะมีประชากรลดลงและลดลงอย่างน่าเป็ นห่วง สาเหตุของการลดจํานวนลงของพลับพลึง
ธารดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น คือมีท้ งั การทําลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลองโดยเฉพาะ
ในลําคลองที่พบพลับพลึงธาร การขุดหิ นและทรายตามพื้นคลองไปใช้ประโยชน์ และจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่เปลี่ยน
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรดั้งเดิม มาเป็ นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ที่อาจจะส่ งผลให้เกิดการ
ไหลบ่าของนํ้าแรงและชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ทําให้เกิดการทับถมของตะกอนดินในแม่น้ าํ ลําคลอง นอกจากนั้นการที่
เกิดปัญหาอุทกภัย ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้กระแสนํ้าไหลแรงพัดพาพลับพลึงธารให้หลุดร่ วงไปได้ ยิง่ ลําคลองที่มีการขุด
ลอกด้วยแล้วยิง่ ทําให้กระแสนํ้าไหลแรงและทําให้พลับพลึงธารมีโอกาสหลุดร่ วงได้ง่ายขึ้น เป็ นต้น และการทําลายชนิดพันธุ์
พลับพลึงธารโดยตรง เช่น การขุดหัวพลับพลึงธารเพื่อการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรปี 2549-2552 พบว่ามีการส่ งออกพลับพลึงธารจํานวน 622,538 ชิ้น (หัว
และต้น) คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,182,475 บาท (รายละเอียดในภาพด้านล่าง) ดังนั้นในปัจจุบนั จึงพบพืชชนิดนี้เหลือน้อยมาก
และอยูใ่ นสภาวะถูกคุกคามอย่างหนักและใกล้สูญพันธุ์อย่างมาก และพบว่าพลับพลึงธารได้สูญหายไปแล้วจากหลายๆ แม่น้ าํ ลํา
คลองหลักที่มีการลักลอบขุดหัวไปจําหน่าย เช่น คลองตําหนัง คลองนางย่อน และคลองบางปง ที่อยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา เป็ นต้น พลับพลึงธารถูกส่ งออกไปประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือประเทศเด็นมาร์กและสิ งคโป
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ภาพ; แสดงปริ มาณและประเทศที่รับซื ้อพลับพลึงธารไปจากประเทศไทย (ข้ อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)
ในปั จจุบนั ได้มีโครงการพัฒนาต่างๆ มากมายจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
ขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลอง เพื่อการพัฒนาและบูรณะแหล่งนํ้า รวมทั้งการขุดลอกเพื่อการแก้ปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง เป็ นต้น และรัฐ
เองได้จดั สรรงบประมาณเป็ นจํานวนมากเพื่อการขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลอง ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมป้ องกัน
อุบตั ิภยั งบพัฒนาจังหวัด กรมทรัพยากรนํ้า กรมเจ้าท่า และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้นจะมีลาํ คลองธรรมชาติอีกหลายๆ
แห่งจะมีการขุดลอกเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี และจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ าํ ลําคลองอย่างใหญ่หลวง
และมีผลกระทบต่อเนื่องต่อวิถีชีวติ ของชุมชนมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า แม่น้ าํ
ลําคลองและแหล่งนํ้ามีมากขึ้นทุกปี เช่น โครงการแก้ปัญหานํ้าท่วมที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิให้กบั จังระนองและพังงาทํา
การขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลองเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 เป็ นต้น ซึ่ งโครงการเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่สร้างผลกระทบต่างๆ มากมาย
ต่อระบบนิเวศของพลับพลึงธาร นอกจากนั้นโครงการเหล่านี้ส่วนมากเป็ นโครงการที่ไม่จดั ให้เป็ นโครงการที่จะต้องมีการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม แต่ในความเป็ นจริ งเป็ นโครงการเล็กๆ ที่กระทํากันในหลายๆ พื้นที่ และกระทํากันอย่างต่อเนื่อง มี
ผลกระทบมากมาย ตลอดทั้งไม่มีกระบวนการในการปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและชุมชนก่อนการดําเนินการ จึงทําให้
โครงการเหล่านี้ไม่เป็ นที่ยอมรับของชุมชน และไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน และไม่เกิดประโยชน์ใดใดทั้งสิ้ น เป็ นต้น
การขุดลอกเป็ นการทําลายระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลองอย่างสิ้ นเชิง และเป็ นสาเหตุให้พลับพลึงธารต้องหมดไป เช่น ที่
คลองบางปง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่ งมีการขุดลอกเมื่อปี 2552 โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัด ทําให้พลับพลึงธารที่มี
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มากอันดับหนึ่งของจังหวัดพังงาในลําคลองนี้ตอ้ งหมดไปทันทีอย่างน่าเสี ยดาย ทั้งๆ ที่ชุมชนได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พลับพลึง
ธารมาก่อน และพยายามต้านทานแต่ไม่ประสบผลสําเร็ จ หลังจากที่มีการขุดลอกคลองเสร็ จแล้ว ปรากฏว่าได้เกิดผลกระทบอื่นๆ
ตามมามากมายทั้งสูญเสี ยระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลอง นํ้าไหลแรงมากขึ้น จนเป็ นเหตุให้ตลิ่งคลองพังทะลาย และเกิดการตื้นเขิน
จากการทับถมของตะกอนดินมากขึ้น ทําให้พลับพลึงธารไม่สามารถอาศัยในถิ่นอาศัยในลักษณะแบบนี้ได้
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่กเ็ ป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ระบบนิเวศเสื่ อมโทรม โดยเฉพาะการ
ทําลายป่ าต้นนํ้าในพื้นที่ลาดชันเพื่อการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน รวมทั้งการเปลี่ยนพื้นที่ทาํ
การเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็ นพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้นทําให้เกิดการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง โดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนัก ทําให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลอง เช่น การทับถมของตะกอนทําให้แม่น้ าํ ตื้นเขินและเกิดการพังทะลายของสองตลิ่ง
คลอง และทําลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพลับพลึงธาร ทําให้เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้จาํ นวนพลับพลึงธารลดลง ประกอบกับจังหวัด
ระนองและพังงาเป็ นพื้นที่ที่ฝนตกชุกที่สุดของประเทศไทยและบางครั้งเกิดฝนตกหนักและเกิดนํ้าท่วมไหลบ่าอย่างแรง เป็ น
สาเหตุให้พลับพลึงธารหลุดหายไปเป็ นจํานวนมากจนมีปริ มาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในอนาคตถ้าไม่ดาํ เนินการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูอย่างจริ งจัง พืชชนิดนี้กอ็ าจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกก็เป็ นได้

ภาพบนแสดงให้เห็นถึงการลดลงของพลับพลึงธารที่คลองนาคาบริ เวณวังญวณ ในปี ต่างๆ ภาพบนซ้ายถ่ายเมื่อปี พ ศ
2545 บนขวาถ่ายเมื่อปี พ ศ 2551 ภาพล่างซ้ายถ่ายเมื่อปี พ ศ 2553 และภาพล่างขวาถ่ายเมื่อปี พ ศ 2554
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และในด้านนโยบาย พืชชนิดนี้ ไม่อยูใ่ นการปกป้ องของกฏหมายใดใดเลย เพราะเราพบเขาเจริ ญเติบโตนอกเขต
อนุรักษ์ ดังนั้นจึงใช้กฏหมายอุทยานแห่งชาติหรื อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาคุม้ ครองไม่ได้ ส่ วน พรบ. พันธุ์พืช 2518 ก็ยงั
ไม่ได้มีการคุม้ ครองพืชชนิดนี้เพราะ พรบ พันธุ์พืช 2518 จะนําเอาเฉพาะพืชใน List ของบัญชี CITES เท่านั้นมา
คุม้ ครอง และการที่จะเอาพลับพลึงธารเข้าบัญชี CITES ก็น่าจะใช้เวลานาน เพราะจะต้องมีการหารื อและมีขอ้ ตกลงกับ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ก่อน และพลับพลึงธารเองก็ไม่ได้เป็ นพืชป่ าหวงห้ามตาม พรบ ป่ าไม้ และ พรบ ป่ าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น
จึงใช้กฏหมายเหล่านี้มาบังใช้ยงั ไม่ได้ อย่างไรก็แล้วแต่ ในระดับท้องถิ่นได้มีการริ เริ่ มการอนุรักษ์พลับพลึงธารกันแล้ว หลังจาก
ที่ชุมชนได้รับทราบข้อมูลว่าพลับพลึงธารเป็ นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ แต่ปัญหาคือในระดับชุมชนไม่สามารถป้ องกัน
โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีส่วนในการทําลายระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลอง
จากการสํารวจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เมื่อปี พ ศ 2551 พบว่าพลับพลึง
ธารรวมทั้งหมดจากทุกพื้นที่รวมกันได้ประมาณ 10.73 ไร่ เท่านั้น และพบมากที่สุดที่คลองนาคา อําเภอสุ ขสําราญ จังหวัด
ระนอง ส่ วนพื้นที่จงั หวัดพังงาพบมากที่สุดคือที่คลองบางปง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา แต่พลับพลึงธารได้ลดจํานวนลงอย่าง
รวดเร็ ว ในปี พ ศ 2553 พบว่ามีเหลือแค่ 3.41 ไร่ เท่านั้น และในปี พ ศ 2554 ได้ทาํ การสํารวจอีกครั้ง พบว่าลดจํานวนลง
อย่างน่าเป็ นห่วงเหลือรวมกันแค่ 1.90 ไร่ เท่านั้นเอง (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) พลับพลึงธารมีปริ มาณลดลงโดยเฉพาะที่
คลองนาคา อันเนื่องมาจากสาเหตุการขุดลอกคลองและเกิดนํ้าท่วมหนัก ถ้าเฉพาะนํ้าท่วมหนักอย่างเดียวพลับพลึงธารยังพอที่จะ
อยูร่ อดได้ แต่ลาํ คลองเมื่อมีการขุดลอกคลองนํ้าจะไหลแรงมากกว่าปกติ และจะทําให้พลับพลึงธารต้องหลุดหายไปกับ
กระแสนํ้าได้ง่ายยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 1. ปริมาณการเปลีย่ นแปลงของพลับพลึงธารในแต่ ละปี สํ ารวจโดย IUCN (หน่ วย/ไร่ )
ชื่อคลอง
คลองนุ้ย
คลองบางเผาหมู
คลองสวนยาง
คลองบางย่าใหม่
คลองตําหนัง
คลองกํานันหัด
คลองบางปง
คลองตาผุด
คลองบางปรุ
คลองนาคา
คลองบางซอย
คลองนายทุย
รวม

2551
0.42
0.42
0.14
0.13
0
0.15
2.35
0.55
0.93
5.52
0.12

2553
0
0
0
0
0
0
0
0.81
0.38
2.06
0.16

2554
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0.20
0.45
0.50

0
10.73

0
3.41

0.20
1.90
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ถึงแม้วา่ ในระยะเวลาที่ผา่ นมาได้มีการพยายามรณรงค์สร้างความเข้าใจ และดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
อย่างมากมาย ร่ วมกับหลากหลายองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และองค์กรชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่พบ
พลับพลึงธาร รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ และสื่ อแขนงต่างๆ แต่พลับพลึงธารก็ยงั มีจาํ นวน
ลดลงเรื่ อยๆ โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากผลกระทบจากโครงการขุดลอกคลอง และจากภัยนํ้าท่วม ซึ่ งในระยะ 2-3 ปี มานี้ได้เกิด
ฝนตกหนักและนํ้าท่วมทุกปี ๆ ละหลายๆ ครั้ง รวมทั้งยังคงมีการขุดจําหน่ายเพื่อการค้าอยู่ ดังนั้นในปัจจุบนั ปริ มาณพลับพลึงธาร
ในธรรมชาติจึงเหลืออยูใ่ นปริ มาณที่ไม่มากนัก
การดําเนินงานด้ านการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร
ความริ เริ่ มของงานอนุรักษ์พลับพลึงธาร เริ่ มต้นมาจากชมรมเพลินไพรศรี นาคา ตําบลนาคา อําเภอสุ ขสําราญ จังหวัด
ระนอง ภายใต้การนําของนายชํานิ อุ่นขาว ประธารชมรมฯ และชมรมป่ าสร้างฝัน เป็ นกลุ่มแรกที่ได้มีการริ เริ่ มกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลับพลึงธารที่คลองนาคา ทําให้คลองนาคามีพลับพลึงธารคงอยูม่ ากกว่าที่อื่นๆ และดอกจะบานสะพรั่งทัว่ ทั้งลํานํ้าทุกๆ
ปี จนทําให้ชมรมมีความคิดในการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเมื่อปี พ ศ 2548 จนได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในหลายๆ ปี
ต่อมา โดยมีหน่วยงานของจังหวัดระนอง การท่องเที่ยว และ อบต นาคา มามีส่วนร่ วมทุกครั้งระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
ของทุกๆ ปี กิจกรรมการท่องเที่ยวนี้ได้สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ทําให้ชุมชนตําบลนาคามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พลับพลึง
ธารมากขึ้น และใช้เป็ นแม่แบบให้กบั ชุมชนอื่นๆ ที่มีพลับพลึงธารมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ อย่างไรก็แล้วแต่การ
อนุรักษ์พลับพลึงธารมีการดําเนินการอย่างจริ งจังมากขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
เป็ นองค์กรหลักในการประสานงาน โดยเริ่ มต้นจากการสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพลับพลึงธาร สร้างสื่ อองค์
ความรู ้เกี่ยวกับพลับพลึงธาร การฟื้ นฟู การรณรงค์และทําความเข้าใจต่างๆ ต่อชุมชนที่พบพลับพลึงธารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนสามารถขยายงานอนุรักษ์ได้อย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่ที่มีการพบพลับพลึงธาร เช่น กลุ่มคลองบางปง ตําบลแม่นางขาว
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ภายการนําของผูใ้ หญ่อรุ ณ เขียวบุญจันทร์ และกลุ่มคลองตาผุด ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ภายใต้การ
นําของผูช้ ่วยลี ได้มีการอนุรักษ์พลับพลึงธารมาอย่างดีและสามารถป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมาขุดหาได้ แต่ที่คลองบางปงได้
มีโครงการขุดลอกคลองจนทําให้พลับพลึงธารต้องหมดไปอย่างน่าเสี ยดาย ทั้งที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้พยายามอย่างมากในการยับยั้ง
โครงการการขุดลอกก็ตาม ส่ วนกลุ่มคลองบางปรุ ตําบลกะปอร์ อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ภายใต้การนําของผูใ้ หญ่สุเชาว์ ศรี
คงผูใ้ หญ่แดง ขาวสู่ และผูใ้ หญ่ สุ ชีพ ทองสุ ย กลุ่มเยาวชนคลองบางปรุ กลุ่มสร้างสรรค์ วัน โต ตรี้ และกลุ่มอนุรักษ์ภสู ู่เลบ้าน
นา ได้ร่วมกันประกาศให้คลองบางปรุ เป็ นพื้นที่อนุรักษ์พลับพลึงธารแล้วเมื่อปี พ ศ 2552 และเยาวชนบ้านบางซอย อําเภอคุ
ระบุรี ได้ช่วยกันทําบ่ออนุบาลพลับพลึงธารและนํากลับไปปลูกในบริ เวณคลองสาขาของคลองนางย่อนรวมทั้งมีการอนุรักษ์
พลับพลึงธารไว้ที่สวนลุงเลื่อน ตาแสง โดยลุงเลื่อนได้มีการเก็บรักษาพลับพลึงธารที่สวนของตนเองมาเป็ นเวลานาน เพื่อให้เป็ น
แหล่งขยายพันธุ์ในอนาคต ที่คลองนายทุยภายใต้การนําของผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต และเครื อข่ายอนุรักษ์เขาแม่นางขาว ได้
พยายามอนุรักษ์และประกาศไม่ใช้มีการขุดหัวไปจําหน่ายเมื่อปี พ ศ 2552 และหลังจากนั้นอีกสามปี ก็ทาํ ให้มีปริ มาณ
พลับพลึงธารเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เป็ นต้น
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ตั้งแต่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
ร่ วมกับชุมชนแล้ว พบว่าการที่จะอนุรักษ์พลับพลึงธารให้ได้ผลจะต้องมีนโยบายและกฏหมายคุม้ ครอง ดังนั้นจึงได้มีความ
พยายามในการประสานงานกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่ วมกัน รวมทั้งมีการทําหนังสื อขอความความ
อนุเคราะห์ในการหาแนวทางอนุรักษ์พลับพลึงธาร ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ช่วย
พิจารณาหาทางออกในระดับนโยบาย หลังจากนั้นได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่ วมมากมาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยคําสัง่ ของรัฐมนตรี ฯ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงฯ
ช่วยหาแนวทางในการอนุรักษ์พลับพลึงธารให้เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดและในระดับส่ วนกลางด้วย
สํานักนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม หรื อ สผ ได้ยกระดับพลับพลึงธารเข้าไว้ใน Thailand Data Redlist
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อปี พ ศ 2549 เพื่อเป็ นการยกระดับพืชชนิดนี้ ให้ทราบว่ามีสถานะถูกคุกคามอย่างหนักและใกล้สูญพันธุ์ ใน
ระดับประเทศ ปัจจุบนั สผ มีความพยายามที่จะหาแนวทางให้มีการอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นที่อยูอ่ าศัยในระดับนโยบาย เช่น
การนํากรณี พลับพลึงธารเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มนํ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 และ
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อ 5 เมษายน 2553 ทั้งสองคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการอนุรักษ์
พลับพลึงธาร โดยได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์ไว้ เช่น การประกาศให้แหล่งที่อยูอ่ าศัยของพลับพลึงธารเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า หรื อเขต
พื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม และการนําพลับพลึงธารมาเป็ นพืชอนุรักษ์ภายใต้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ภายใต้การนําของนายสมศักดิ์ สุ นทรนวภัทร และ น ส
เพชรรุ่ ง สุ ขพงษ์ ได้ทาํ รายงานการประเมินสถานะพลับพลึงธารเพื่อผลักดันให้เข้าไปอยูใ่ น IUCN Redlist ในระดับโลก
เมื่อปี พ ศ 2552 และได้รับการอนุมตั ิให้พลับพลึงธารเข้าอยูใ่ นบัญชี IUCN Redlist เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้ทราบสถานะ
ว่าเป็ นพืชที่ถกู คุกคามอย่างหนัก และจากการประเมินพลับพลึงธารได้ถกู จัดให้อยูใ่ นระดับ “พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก” ซึ่ งได้มี
การตีพิมพ์อย่างเป็ นทางการใน เว็ปไซค์ของ IUCN Redlist วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ ศ 2554 ที่ผา่ นมาและถือว่า
เป็ นผลงานหลักในการผลักดันพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ให้ทวั่ โลกได้รู้จกั และมีความตระหนักถึงความสําคัญว่าเป็ นพืชหายากของ
โลกที่คนทั้งโลกควรจะอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ (กรุ ณาเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน
http://www.iucnredlist.org/details/201627/0)
กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความร่ วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น การช่วยรณรงค์ให้สาธารณะได้มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลับพลึงธารโดยมีการนําเสนอเรื่ องราวของพลับพลึงธารในวารสารพืชสวน ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย การ
ประสานงานขอความร่ วมมือกับผูส้ ่ งออกโดยการเชิญผูส้ ่ งออกมาร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เพื่อชี้แจง
สถานะภาพพลับพลึงธารให้ผสู้ ่ งออกได้รับทราบและขอความร่ วมมือในการหาทางออกร่ วมกัน และยังได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการส่ งออกจากด่านท่าอากาศสุ วรรณภูมิและด่านสะเดาที่ภาคใต้ เพื่อใช้ในการวางแผน นอกจากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะ
รับผิดชอบในการทํารายงานเกี่ยวกับพลับพลึงธาร เพื่อนําเสนอให้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ออกเป็ นกฏกระทรวงห้ามการส่ งออกพืช
ชนิดนี้และการผลักดันให้เข้าบัญชีของ พรบ พันธุ์พืช 2518 ในอนาคตต่อไป
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กรมประมง ได้ศึกษาการขยายพันธุ์ของพลับพลึงธารโดยวิธีการต่างๆ รวมถึงการขยายพันธุ์แบบเนื้อเยือ่ (Tissue
culture) ได้สาํ เร็ จเมื่อปี พ ศ 2551 และได้มีการทํางานร่ วมกับชุมชนตําบลนาคาในการฝึ กอบรมการขยายพันธุ์พลับพลึง
ธารแก่ชุมชน และนําต้นอ่อนจากการขยายพันธุ์แบบเนื้อเยือ่ ไปอนุบาลก่อนที่จะนําไปทดลองปลูกในลําคลอง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ช่วยในด้านการวิจยั การขยายพันธุ์พลับพลึงธารแบบต่างๆ การศึกษา
ลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์ การให้นกั ศึกษามามีส่วนร่ วมในการทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพืชชนิดนี้ รวมทั้งการรณรงค์โดยการ
ตีพิมพ์พลับพลึงธารในวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วย
จังหวัดระนองได้ช่วยเหลืองบประมาณกลุ่มอนุรักษ์เพลินไพรศรี นาคาในการจัดสร้างบ่ออนุบาลพลับพลึงธาร เพื่อเป็ น
ที่รวบรวมหัวพลับพลึงที่หลุดลอยไปกับกระแสนํ้าในหน้าฝน และเก็บเมล็ดมาเพาะชําก่อนที่จะนําไปปลูกในหน้าแล้ง รวมทั้งใน
ปั จจุบนั จังหวัดระนอง สํานักนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม สถาบันราชภัฏภูเก็ต และ IUCN ได้มีการดําเนินการผลักดันให้
จังหวัดระนองเป็ นมรดกของชาติไทยแห่งแรก เพื่อให้มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม และพืชและ
สัตว์เฉพาะถิ่นของจังหวัดระนองโดยเฉพาะพลับพลึงธารให้เป็ นจริ ง ได้ดาํ เนินการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนในระดับจังหวัดและในระดับอําเภอเรี ยบร้อยแล้วเมื่อปี พ ศ 2553-2554 และในปัจจุบนั อยูใ่ น
ระหว่างการดําเนินการนําเสนอรายงานเพื่อให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมตั ิต่อไป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคใต้ ได้ช่วยในการรณรงค์กบั เยาวชนในระดับมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ให้
มีความรู ้ความเข้าใจต่อพลับพลึงธารและเข้ามาร่ วมฟื้ นฟูกบั ชมรมเพลินไพรศรี นาคา นอกจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ยังได้สนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้จกั พลับพลึงธารที่คลองนาคา โดยการนําพลับพลึง
ธารไปลงในหนังสื อ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน เมื่อปี พ ศ 2553 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยอีกด้วย
กรมป่ าไม้ ได้มีความพยายามในการที่จะผลักดันให้พลับพลึงธารเป็ นไม้ป่าหวงห้าม เพื่อที่จะป้ องกันการขุดหัว
พลับพลึงธารเพื่อการค้า ทางกรมป่ าไม้ได้ลงพื้นที่สาํ รวจพลับพลึงธารเมื่อปี พ ศ 2554 และปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการนําเสนอ
รายงานเพื่อการประชุมปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนั้น สํานักนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม (สผ) ได้เป็ นหน่วยงานหลักในการหามาตรการในระดับชาติเพื่อให้มี
การอนุรักษ์พลับพลึงธารและแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2553 เพื่อหามาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ซึ่ งได้มีการทํามาตรการต่างๆ ทั้งหมด 5 มาตรการที่มีการ
นําเสนอในที่ประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อให้มีการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การคุม้ ครองชนิดพันธุ์
• มีการเพิ่มเติมหัวพลับพลึงธารในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์วา่ ด้วยการส่ งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 93) พศ 2542 (กระทรวงพาณิ ชย์)
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2.

3.

4.

5.

• จัดทํามาตรการคุม้ ครองชนิดพันธุ์พลับพลึงธาร และการเสนอพลับพลึงธารขึ้นบัญชี CITES บัญชี 3
(กรมวิชาการเกษตร อบต)
• จัดประชุมผูส้ ่ งออกเพื่อขอความร่ วมมือ (กรมวิชาการเกษตร)
การคุม้ ครองถิ่นที่อยูอ่ าศัย
• ประกาศพื้นที่ที่พบพลับพลึงธารเป็ นพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม (สผ)
• ยับยั้ง/ชะลอการขุดลอกคลองที่เป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของพลับพลึงธารจนกว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสม (สผ)
การรณรงค์และการฟื้ นฟูในและนอกถิ่นที่อยูอ่ าศัย
• ส่ งเสริ มการขยายพันธุ์ (Tissue culture) เพื่อการค้า (กรมประมง)
• การเพาะขยายพันธุ์และการหาแนวทางฟื้ นฟูที่เหมาะสม (ผูด้ าํ เนินโครงการ/กรมอุทยาน/มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ)
• การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นที่อยูอ่ าศัย (ผูด้ าํ เนินโครงการ/IUCN/สผ/กรมวิชาการ
เกษตร/อบต/จังหวัด)
การสร้างความตระหนัก การส่ งเสริ มและพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
• ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (การท่องเที่ยวฯ)
• สร้างมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (การท่องเที่ยวฯ)
• บรรจุพลับพลึงธารในบทเรี ยนท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาฯ)
• จัดสร้างศูนย์การเรี ยนรู้ในแหล่งที่อยูอ่ าศัย (ผูด้ าํ เนินโครงการ/อบต)
การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจยั
• ศึกษาชีววิทยาของพลับพลึงธารอย่างละเอียด (IUCN/ผูด้ าํ เนินโครงการ/มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ)
• สํารวจและติดตามสถานภาพของพลับพลึงธารอย่างสมํ่าเสมอ (IUCN/ผูด้ าํ เนินโครงการ/กลุ่มอนุรักษ์
และกลุ่มเยาวชน)

ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากพลับพลึงธารและแหล่งที่อยูอ่ าศัยถูกคุกคามอย่างหนักและมีปริ มาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นสาเหตุจากปัจจัย
ต่างๆ ดังที่กล่าวมา ดังนั้นในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการดําเนินการทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิใน
พื้นที่ควบคู่กนั ไป ในระดับนโยบายจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดําเนินงานตามมาตรการต่างๆ ที่ได้
วางเอาไว้ร่วมกัน อย่างไรก็แล้วแต่บางมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอาจจะยังไม่สัมฤทธิ์ผลภายใต้ระยะเวลาของโครงการนี้ อัน
เนื่องมาจากปั จจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้นจะมีการวางรากฐานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิใน
อนาคต ส่ วนในระดับท้องถิ่นจะเน้นการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้ นฟูพลับพลึงธารและแหล่งที่อยูอ่ าศัย เพื่อไม่ให้พืชชนิดนี้
ต้องสู ญพันธุ์ รวมทั้งการรณรงค์ต่างๆ การศึกษาวิจยั และติดตามการเปลี่ยนแปลง และด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริ ม
จาการอนุรักษ์พืชชนิดนี้ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมมีดงั นี้
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• ควรหาแนวทางในการผลักดันให้พลับพลึงธารมาสู่ การอนุรักษ์ในระดับนโยบาย เพื่อที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การคุม้ ครองพลับพลึงธารให้เป็ นทางการและเป็ นการสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการในระดับท้องถิ่น และ
ในประเด็นการส่ งออกหัวพลับพลึงธาร ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเพราะตลาดยังมีความต้องการสูง ประกอบ
กับการขุดหาจากธรรมชาติตน้ ทุนถูกกว่าการเพาะเลี้ยง ดังนั้นการลักลอบขุดจากธรรมชาติยงั คงมีต่อไป
ตราบใดที่ยงั ไม่มีกฏหมายหรื อนโยบายในการคุม้ ครองพลับพลึงธาร
• ผลักดันให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับจังหวัด ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศของพลับพลึงธาร และมามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ เพราะปัจจุบนั มีโครงการต่างๆ จากภาครัฐ
มากมายที่มีส่วนในการทําลายระบบนิเวศพลับพลึงธาร
• สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่พบพลับพลึงธารให้มีส่วนร่ วมในการดูแลอนุรักษ์และจัดการพลับพลึงธาร และ
หาแนวทางในการให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารอย่างยัง่ ยืน ในบางพื้นที่ชุมชนได้มีการใช้
ประโยชน์จากพลับพลึงธาร เช่น ที่คลองนาคา อําเภอสุ ขสําราญ จังหวัดระนอง มีการล่องแพท่องเที่ยวตามลํา
นํ้าในฤดูที่พลับพลึงธารออกดอก และควรหาแนวทางในการให้ชุมชนมีรายได้จากพลับพลึงธาร เช่น การ
เพาะพันธุ์เพื่อการจําหน่าย เป็ นต้น
• การขุดลอกแม่น้ าํ ลําคลองในปัจจุบนั ถือว่าเป็ นปัญหาใหญ่ที่ทาํ ลายระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลองและแหล่งที่อยู่
อาศัยของพลับพลึงธารอย่างสิ้ นเชิง ควรจะหามาตรการร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก
และแก้ไขปัญหานี้ ประกอบกับในปัจจุบนั มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศแม่น้ าํ ลําคลอง แต่ไม่มีหน่วยงานหลักใดเลยที่ทาํ การอนุรักษ์แม่น้ าํ ลําคลองอย่างจริ งจัง
• มีหลายๆ แม่น้ าํ ลําคลองที่พลับพลึงธารได้หมดไปจากการขุดจําหน่ายมาเป็ นเวลาช้านาน ดังนั้นควรหา
แนวทางในการขยายพันธุ์พลับพลึงธารไปฟื้ นฟูเพื่อให้กลับไปขยายพันธุ์ในถิ่นอาศัยเดิมให้กลับคืนมาอุดม
สมบูรณ์เหมือนกับในอดีต
• มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพลับพลึงธารและถิ่นที่อยูอ่ าศัย เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่ชดั เจนเป็ นจริ ง
ทันต่อเหตูการณ์ และควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกี่ยวกับพลับพลึงธารและระบบนิเวศ เพื่อให้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานสําหรับใช้ในการวางแผนและจัดการในอนาคต

------------------------------------ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ นายสมศักดิ์ สุ นทรนวภัทร ผูป้ ระสานงานโครงการอนุรักษ์พลับพลึงธาร เครื อข่ายอนุรักษ์
ลุ่มนํ้าอันดามันตอนบน ตู้ ปณ 6 คุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวักพังงา 82150
โทร 081-7544548,
E-mail; sam.nacon@gmail.com
www.andamanfriend.org
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