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คำ�นิยม

ในปัจจุบัน โลกกำ�ลังเผชิญกับความท้าทายหลัก 3 ประการคือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มจำ�นวนประชากรของมนุษย์จนไม่สามารถผลิตอาหารได้
อย่างเพียงพอ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลักหนึ่ง
มาจากการสูญเสียถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สำ�คัญ ประเทศไทยเองก็กำ�ลัง
เผชิญกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
ปัญหาเรื่องการผลิตอาหารสำ�หรับมนุษย์และการสูญเสียถิ่นอาศัยของพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่สำ�คัญนี้ ดูเหมือนจะไม่สามารถไปด้วยกันได้เลย และเมื่อต้องเลือก
เราก็มักจะแก้ปัญหาแรกก่อนที่จะมาดูเรื่องหลังเสมอ การมีโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัย
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ในประเทศไทย
นี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งในหนทางแก้ปัญหาอย่างบูรณการที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใน
การแก้ปัญหาทั้งสองด้านอย่างแท้จริง
รายงานฉบับนี้ได้กล่าวรวมถึงความสำ�เร็จและความก้าวหน้าในการอนุรักษ์
สิ่งมีชีวิตสามชนิด คือนกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ทั้งสามชนิดมีโอกาสและปัญหาที่แตกต่างกันไป ต้องใช้องค์ความรู้
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำ�งาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ
นกชายเลนปากช้อนซึ่งบินอพยพผ่านหลายประเทศนั้นต้องการความร่วมมือในระดับ
สากลในการที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ แต่การอนุรักษ์นั้นจะไม่มีทางสำ�เร็จได้หากขาด
ความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึง
แนวทางในการดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทั้งสามชนิด
ทั้งเกษตรกรนาข้าว เกษตรกรพืชสวน และ เกษตรกรนาเกลือ ซึ่งเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งในการหาจุดสมดุลที่ลงตัว สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ชุมชนและสิ่งมีชีวิต
ที่พึ่งพาพื้นที่ของเขาเหล่านั้น
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ความสำ�เร็จของโครงการในรายงานฉบับนี้จึงถือเป็นหนึ่งในก้าวสำ�คัญของ
งานอนุรักษ์ในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นว่าเรา “คนไทย” ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับ
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้และผลิตอาหารเพื่อปากท้องของทั้งตัวเองและชาวโลกได้ ข้าพเจ้าเอง
ในฐานะของคนไทย ขอขอบคุณองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ในบ้านของพวกเรา
ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์
ผู้ได้รับรางวัล ASEAN Biodiversity Heroes Award คนแรกของประเทศไทย
คณะทำ�งานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ�
เลขาธิการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
กรรมการมูลนิธิลูกโลกสีเขียว

v

“เราจะจัดการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพและสำ�เร็จตามเป้าประสงค์ได้อย่างไร
หากเราไม่เข้าใจนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่จะอนุรักษ์อย่างถ่องแท้ งานวิจัยเกี่ยวกับ
นกชายเลนอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้งานอนุรักษ์นำ�ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง”
– ดร.ฟิลิป ดี ราวด์ นักปักษีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำ�
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก
ในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna
in Production Landscapes) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย (United Nations Development Programme:
UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global
Environment Facility) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พันธุ์พืชของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนา
ระบบการจัดการถิ่นอาศัยโดยให้ความสำ�คัญกับ 3 ชนิดพันธุ์ คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย
นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร
จากวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการฯ ได้ดำ�เนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่
22 กันยายน 2558 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ในกรอบงบประมาณรวม
12,896,137 เหรียญสหรัฐ จำ�แนกเป็นงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(Global Environment Fund: GEF) 1,758,904 เหรียญสหรัฐ งบประมาณสมทบใน
การบริหารจัดการจาก UNDP 40,810 เหรียญสหรัฐ งบประมาณสมทบจากสำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 6,997,234 เหรียญสหรัฐ งบประมาณสมทบจากองค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3,757,493 เหรียญสหรัฐ และงบประมาณสมทบจากสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 143,171 เหรียญสหรัฐและมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 11,400 เหรียญสหรัฐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักที่จะขจัดอุปสรรคต่อ
การจัดการและการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก
ตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรและ
คณะบุคคลจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณทุกองค์กรและทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนและร่วมทำ�งาน
อย่างเต็มที่มาโดยตลอดจนทำ�ให้โครงการประสบความสำ�เร็จ
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1

เป้าหมายการดำ�เนินงาน
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก
ในพื้นที่ภาคการผลิต มีกิจกรรมดำ�เนินการแบ่งออกตามเป้าหมายดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1
กรอบการดำ�เนินงานเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
1)

ส่งเสริมการพัฒนากรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
• ศึกษากรณีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในต่างประเทศ
• จัดทำ�กรอบแนวทาง มาตรการ กฎระเบียบในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ใกล้
		 สูญพันธุ์ โดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน
		 และพลับพลึงธาร

2

รายงานผลการดำ�เนินงาน

2)

มีกรอบแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบูรณาการงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญ
พันธุ์และถิ่นอาศัย ผนวกเข้าในแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกันผ่านการทำ�งานดังต่อไปนี้
• ทบทวนข้อมูลแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เป็นถิ่นอาศัยของ
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
• ทบทวนกฎหมาย ระเบียบและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและกรอบการวางผังเมืองร่วมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
• จัดทำ�แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัย

3)

มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการติดตามที่ดี ตลอดจน
ความสามารถในการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• พัฒนาและขยายเครือข่ายอนุรักษ์เพื่อที่จะติดตามตรวจสอบการดำ�เนิน
		 งานตามแนวทางแผนการอนุรักษ์
• พัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและ
ประชาชนทั่วไป
• บูรณาการการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัยเข้ากับ
แผนพัฒนาจังหวัด

4)

เสริมสร้างศักยภาพของสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการจำ�แนก ติดตามและการฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
• รวบรวม จำ�แนก และจัดเก็บข้อมูล สถานภาพลักษณะทางชีววิทยา
ถิ่นอาศัยและปัจจัยคุกคามของนกชายเลนปากช้อน พลับพลึงธาร
		 และนกกระเรียนพันธุ์ไทย
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
		 และพัฒนาโปรแกรม GIS การทำ�แผนที่จัดเก็บข้อมูล
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เป้าหมายที่ 2
พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูง
สำ�หรับชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
1)

มีการดำ�เนินการตามแผนการจัดการและการจัดแบ่งแนวเขตพื้นที่สำ�หรับ
ถิ่นอาศัยของนกชายเลนปากช้อน นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพลับพลึงธาร
ผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้
• การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
		 และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด
• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
และงานอนุรักษ์
• รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกกับเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่า
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• ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลในเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
		 ให้การศึกษาและสื่อสารกับสาธารณชน
• ติดตามและประเมินการดำ�เนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ
• พัฒนาแผนการดำ�เนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการ
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัยในพื้นที่สาธิต
2)

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเงินที่ยั่งยืนสำ�หรับเพื่อการจัดการถิ่นอาศัยของ
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้
• สร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน
• ศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และจัดทำ�งานข้อมูลนิเวศบริการของ
ถิ่นอาศัย พร้อมทั้งระบุโอกาสเชิงเศรษฐศาสตร์ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
• จัดทำ�แนวทางและข้อเสนอแนะด้านการเงินในการสนับสนุนการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3)

ส่งเสริมแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทางปฏิบัติผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
• ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ การตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์และกลุ่มเกษตรสีเขียว
เสริมทักษะและการจัดการและการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์
• สร้างความรู้และความเข้าใจการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างศักยภาพด้านระบบบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
การตลาดสำ�หรับผลิตภัณฑ์
• พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรายการเสริมสร้างความตระหนัก
		 การให้ความรู้และการสื่อสาร
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ความท้าทายเชิงนโยบาย
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขึ้นทะเบียนนกชายเลนปากช้อนเป็นชนิดพันธุ์
ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Critically Endangered: CR ตามThailand Red Data
และได้จัดให้พลับพลึงธารเป็นพืชที่อยู่ในสถานะถูกคุกคามของประเทศไทย
การดำ�เนินโครงการจึงเป็นการต่อยอดเพื่อหาแนวทางการดำ�เนินการเพื่ออนุรักษ์ชนิด
พันธุ์ที่สำ�คัญทั้งสองชนิด องค์การสวนสัตว์ได้รับทุนจากจากโครงการเพื่อต่อยอด
งานอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ภายหลังประสบความสำ�เร็จสามารถปล่อยนก
กระเรียนกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดย
หวังว่าจะยกระดับสถานภาพของนก
กระเรียนพันธุ์ไทยจากสัตว์ที่เคยสูญ
พันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับมาอยู่
ตามธรรมชาติของประเทศไทยอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์
ทำ�งานของทั้งสองหน่วยงานช่วย
สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับ
ชุมชน รวมถึงความเป็นไปได้ของการ
ดำ�เนินงานของโครงการนี้ในอนาคต
นอกจากนั้นความพยายามในการ
ดำ�เนินงานยังนำ�ไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันของทุก
หน่วยงานและในระดับชุมชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการสร้างรายได้และความเป็นอยู่
ที่ดีควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์นำ�ไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เป้าหมายที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ 15 การปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
และเป้าหมายที่ 17 หุ้นส่วนในการร่วมมือว่าด้วยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
6
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รูปแบบการทำ�งาน
การทำ�ความรู้จักและเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพผ่านคำ�นิยามและ
ความหมายที่นักวิทยาศาสตร์ให้ไว้ อาจทำ�ให้หลายคนเห็นว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว
จึงไม่ค่อยให้ความสนใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำ�คัญต่อชีวิตอย่างไร
ยิ่งเมื่อมีความจำ�เป็นต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยกัน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนใหญ่มักตั้งคำ�ถามว่าต้องทำ�อะไรบ้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด
นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่ว
โลกหรือง่าย ๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (Species) สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ
(Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก จำ�แนกออกเป็น 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1:		ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ไม่ว่า พืช สัตว์ จุลินทรีย์
ระดับที่ 2:		ความหลากหลายในพันธุกรรม ซึ่งทำ�ให้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ
		มีหน้าตาไม่เหมือนกัน
ระดับที่ 3:		ความหลากหลายในระบบนิเวศ ที่เป็นความหลากหลาย
		ในสภาพแวดล้อม ที่มีทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ� พื้นที่เพาะปลูก
		และที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
จากการทำ�งานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับ
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อหาแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแปลงความหมายของความหลากหลายทาง
ชีวภาพออกมาเป็นแนวทางการในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้
4 ประการคือ
1.	 คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียว แหล่งน้ำ� พื้นที่ทาง
ธรรมชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่เอื้อให้พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อยู่อาศัย
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2.	 ลดภัยคุกคามและมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น
ควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียและการทิ้งขยะสู่แหล่งน้ำ� ลดและเลิกใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็นต้น รวมถึง
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน เช่น
ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หญ้าขจรจบ เป็นต้น
3.	 รักษาชนิดพันธุ์สำ�คัญ รวมถึงชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าของ
ท้องถิ่น เช่น นกชายเลนอพยพ ชนิดพันธุ์ที่พบเฉพาะถิ่น เช่น พลับพลึงธาร
ชนิดพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่นต้นลำ�พูที่บางลำ�พู เป็นต้น
4.	 ต้องมีกติกาและดูแลให้ใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยั่งยืนเช่น การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ กำ�หนดเขตอนุรักษ์ กำ�หนดเครื่องมือจับสัตว์น้ำ� การปลูกฟื้นฟู
และดูแลป่าชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งภายในท้องถิ่น
และกับหน่วยงานภายนอก
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพล้วนเกี่ยว
ข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
หลายท้องถิ่นมีการทำ�งานตามแนว
ทางเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะการ
ดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ การจัดการ
มลพิษ ป้องกันภัยคุกคาม การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษารายละเอียด
จากเกณฑ์และตัวชี้วัดด้วยคู่มือการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นแล้ว พบว่าท้องถิ่นยังมีงาน
ที่ต้องทำ�เพิ่มอีกหลายเรื่อง แนวทางเหล่านี้ท้องถิ่นต่างๆ สามารถนำ�ไปปรับใช้เพื่อ
กำ�หนดกลยุทธ์และแผนโครงการได้ แม้ว่าการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอาจ
ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปากท้อง ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้องถิ่นจึงควรมีบทบาทในการ
ประสานงานและร่วมจัดการอย่างหลากหลาย
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รูปแบบการทำ�งานอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย
โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยถือเป็น 1 ใน 3 โครงการย่อยภายใต้
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกใน
พื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna
in Production Landscapes Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครอง
แหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ�สำ�หรับเป็นถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยและชนิดพันธุ์หายาก
ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จำ�นวน 25,600,000บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนบาท) ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับ
ตั้งแต่ปี 2558-2562
การดำ�เนินโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่องค์การสวนสัตว์ได้รับทุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ เกิดจากความสำ�เร็จของนักวิจัยสวนสัตว์นครราชสีมา
และนักวิจัยขององค์การสวนสัตว์ ตลอดจนพันธมิตรทางวิชาการและมูลนิธิอนุรักษ์นก
กระเรียนสากล (International Crane Foundation) ที่ได้ร่วมกันดำ�เนินโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงกลับคืนสู่พื้นที่
ชุ่มน้ำ�ธรรมชาติในประเทศไทย ภายใต้กรอบงานวิจัย 5 ปี ในช่วง 2552-2556 ที่ผ่านมา
จนกระทั่งสามารถทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยสู่พื้นที่ชุ่มน้ำ�ในจังหวัดบุรีรัมย์
ได้เป็นผลสำ�เร็จ

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน
องค์การสวนสัตว์ได้ทำ�การปล่อย
นกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับสู่พื้นที่
ธรรมชาติ ไปแล้วจำ�นวน 118 ตัว
ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ�
ห้วยจรเข้มาก และเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าอ่างเก็บน้ำ�สนามบิน จังหวัด
บุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นความสำ�เร็จเบื้อง
ต้นของงานทางด้านการอนุรักษ์
ที่สามารถนำ�สัตว์ป่าซึ่งครั้งหนึ่ง
เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
ให้กลับคืนถิ่นอาศัยได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ยังมีแผนต่อยอดโครงการดังกล่าวสู่ชุมชน โดยส่งเสริม
ให้คนในชุมชนรู้สึกตระหนัก รักและหวงแหน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ� ส่งผลให้องค์การสวนสัตว์ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ซึ่งการได้รับสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ�เนินโครงการครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำ�เร็จในกระบวนการ
อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับสู่ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
การดำ�เนินงานในกระบวนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยภายใต้โครงการ
อนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาค
การผลิต องค์การสวนสัตว์ ได้แบ่งกรอบการดำ�เนินงานออกเป็นสองส่วนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
1)

การติดตามและเพิ่มอัตราการรอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยภายหลังปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ โดยการพัฒนาเทคนิคในการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ การติดตาม
ประชากร และการลดความเสี่ยงของการสูญเสียประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย
ในธรรมชาติ โดยมียุทศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำ�นกกระเรียนพันธุ์ไทยคืน
สู่ธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย
อย่างสมดุลและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มมูลค่าพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ�และอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ไทย
2)

การพัฒนาให้เกิดกระบวนการเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
พื้นที่ชุ่มน้ำ� 3 แห่งของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ�ห้วย
จรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ�ห้วยตลาด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าง
เก็บน้ำ�สนามบิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยเข้าไปอาศัยอยู่และเป็น
พื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการ และได้มีการจัดวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของข้าวอินทรีย์

นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการ
ด้านประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ทั้งทางด้านนโยบาย แผนงาน และฐานข้อมูลใน
ระดับชนิดพันธุ์ รวมทั้งมีการจัดการพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมให้เป็นแหล่งอาศัยของนก
กระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่เป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจทางด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่าที่ถูกต้อง และลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ และเกิดกระบวนการ
ด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และเป้าหมายที่ 5
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิงต่อไป
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รูปแบบโครงการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีความสำ�คัญระดับโลก
ในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลน
ปากช้อน ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจนกชายเลนปากช้อน โดยได้รับกาสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและ
สนับสนุนการดำ�เนินงานโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(International Union Conservation of Nature: IUCN) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
และถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก
บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ�ในตำ�บลโคกขามเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนปากช้อน
และนกอพยพจำ�นวนมาก ในช่วงปี 2561-2562 พบว่า มีนกชายเลนปากช้อนอพยพ
ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในพื้นที่นาเกลือ ในตำ�บลโคกขาม จำ�นวน
3 ตัว รวมถึงนกชายเลนปากช้อนรหัส 05 โดยดูจากรหัสและสัญลักษณ์ที่ผูกติดไว้ที่ขา
ซึ่งจะบินมาในทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันแล้ว ส่วนอีก 6 ตัวพบอยู่บริเวณ
บ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี 1 ตัวพบที่บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และ 1
ตัวที่บริเวณอ่าวน้อย อำ�เภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานสำ�คัญที่ต้องทำ�คือค้นหา
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หรือศึกษาความน่าสนใจของถิ่นนี้ว่ามีอะไรที่ทำ�ให้นกหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างนก
ชายเลนปากช้อนบินกลับมาที่สถานที่แห่งนี้ทุก ๆ ปี รวมถึงพิจารณาว่าจะมีแนวทาง
อย่างไรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
อนุรักษ์พื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนปากช้อนในช่วงอพยพ
รวมถึงเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในคุณค่าและความ
สำ�คัญของนาเกลือ และนกชายเลนปากช้อน

รูปแบบการทำ�งานโครงการอนุรักษ์พลับพลึงธาร
พลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เป็นพืชน้ำ�อยู่ในวงศ์พลับพลึง (Amaryllidaceae) มีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ หญ้าช้อง ช้องนางคลี่ หอมน้ำ� ชื่อสามัญ คือ
Water Onion, Onion Plant และ Yellowish leaves lily เติบโตได้ดีในแหล่งน้ำ�จืดที่เป็น
ลำ�ธารน้ำ�ไหลตลอดเวลา มีสภาพน้ำ�ที่ใสสะอาด ด้วยความสวยงามและมีกลิ่นหอม
จางๆของดอกพลับพลึงธารที่ชูช่อดอกขาวบานสะพรั่งเหนือผิวน้ำ�กระจายอยู่ตลอด
สายธารน้ำ�โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม จึงได้รับการขนานนามเป็น “ราชินีแห่งสายน้ำ�”
มีการค้นพบต้นพลับพลึงธารเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2515 ที่จังหวัดระนอง
บริเวณคลองนาคา คลองเรือ และคลองวังหิน ตำ�บลนาคา อำ�เภอสุขสำ�ราญคลอง
ยายภาพ (คลองวังกุ่ม) ตำ�บลบางหิน อำ�เภอกะเปอร์ คลองบางปรุ และคลองชิมี
ตำ�บลกะเปอร์ และอำ�เภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
ปัจจุบันต้นพลับพลึงธารเป็น
พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่อยู่สถานะ
ใกล้จะสูญพันธุ์ และมีปริมาณลดลง
อย่างต่อเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัย
เช่น แหล่งที่อยู่อาศัยถูกคุกคามอย่าง
หนักจากโครงการขุดลอกคลอง การ
ลักลอบเก็บหัวพลับพลึงธารเพื่อการ
ค้า และจากภัยธรรมชาติ ทุกภาคส่วน
จึงได้ริเริ่มฟื้นฟูพลับพลึงธารโดยการ
อนุรักษ์สภาพป่า การปลูกพืชไร่ และ

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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ทำ�การเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการฟื้นฟูและรักษาคลองซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของ
พลับพลึงธารให้มีสภาพที่เหมาะสมกับระบบนิเวศของพลับพลึงธาร
การปลูกจิตสำ�นึกชุมชนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพลับพลึงธาร
มีความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในทรัพยากรพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถช่วยลด
ภัยคุกคาม การทำ�ลายแหล่งที่อยู่ของพลับพลึงธารพืชเฉพาะถิ่นหายากและใกล้
สูญพันธุ์ของโลกเอาไว้
การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์พลับพลึงธารสำ�หรับนำ�ไปประยุกต์ใช้สู่การ
เพาะเลี้ยงเพื่องานอนุรักษ์ โดยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่
จำ�เป็นเพื่ออนุรักษ์พลับพลึงธารและสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนเพื่ออนุรักษ์พลับพลึงธาร
มิให้สูญพันธุ์เพื่อลดปัญหาการลดจำ�นวนของพลับพลึงธารในธรรมชาติ การเพาะและ
ขยายพันธุ์เพื่อนำ�ไปปลูกฟื้นฟูในถิ่นอาศัยและลำ�คลองที่เสื่อมโทรม มีการกำ�หนดพื้นที่
เพื่อจัดทำ�แหล่งฟื้นฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารเพื่อรักษาระบบนิเวศและงดกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลทางลบต่อลำ�คลองที่มีพลับพลึงธาร รวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลับพลึงควบคู่ไปกับการเกษตรปลอดสารเคมี งดการทิ้งวัสดุที่เหลือจากการเกษตรลงไป
ในลำ�คลอง ไม่ขุดลองลำ�คลองที่เป็นแหล่งอาศัยพลับพลึงธารในจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ อำ�เภอสุขสำ�ราญ ร่วมกับมูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร” ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีช่วงเดือน
พฤศจิกายน ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาคา อำ�เภอสุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง
วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการรณรงค์และทำ�กิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันจากหลาย
ฝ่ายเพื่อให้ชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้รับการคุ้มครองเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก
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ความสำ�เร็จรายวัตถุประสงค์โครงการ

การวัดความสำ�เร็จของโครงการ ผ่านความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดปริมาณ
ที่ได้กำ�หนดไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังควรให้ความสำ�คัญต่อ
กระบวนการทำ�งานที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความท้าทาย รวมถึงความพยายามต่างๆ
ซึ่งนำ�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของโครงการด้วย โครงกาสามารบรรลุตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดโครงการและความสำ�เร็จ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชของพันธุ์สัตว์ที่มีความ
สำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัยโดย
ให้ความสำ�คัญกับ 3 ชนิดพันธุ์ คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และ
พลับพลึงธาร
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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หัวใจสำ�คัญของความ
สำ�เร็จในโครงการ
1

¤ÇÒÁµ‹
¤ÇÒÁµ‹ÍÍà¹×
à¹×èÍèÍ§:
§:

¤ÇÒÁà»š
¤ÇÒÁà»š¹¹¨ÃÔ
¨ÃÔ§§::

ดÓเนิ
ดÓเนินนงานÍย‹
งานÍย‹าางÁÕ
งÁÕ¢¢ÑéนÑéนµÍน
µÍน
ªÑªÑดดเ¨นµ‹
Í
เน×
เ¨นµ‹Íเน×èÍèÍงง

µÑµÑé§é§ÍÂÙ
ÍÂÙ‹º‹º¹¾×
¹¾×é¹é¹°Ò¹¤ÇÒÁà»š
°Ò¹¤ÇÒÁà»š¹¹¨ÃÔ
¨ÃÔ§§
¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»»˜¨˜¨¨Ø¨ØººÑ¹Ñ¹

3
¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ:

4
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í:

¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ:

Ê¹Ñ
Ê¹ÑººÊ¹Ø
Ê¹Ø¹¹à·¤â¹âÅÂÕ
à·¤â¹âÅÂÕ
·Õ·ÕèµèµÍºÊ¹Í§µ‹
ÍºÊ¹Í§µ‹ÍÍ¼Ù¼ÙŒãŒãªŒªŒãã¹¾×
¹¾×é¹é¹·Õ·Õèè
(End-user
(End-user Approach)
Approach)
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í:

áÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃ‹
áÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÇÁÁ×
ÁÁ×ÍÍ¨Ò¡
¨Ò¡
Ë¹‹
Ç
Â§Ò¹·Õ
Á
è
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Õ
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ËÃ×
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ตารางที่1: วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความ
สำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัย
โดยให้ความสำ�คัญ 3 ชนิดพันธุ์คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน
และพลับพลึงธาร
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ (ณ เดือนมิถุนายน 2562)

1.กฎหมาย
คุ้มครองพื้นที่ที่
นกกระเรียนพันธุ์
ไทยได้รับการนำ�
ไปปฏิบัติใช้เพื่อ
การอยู่รอดของ
นกในระยะยาว

พื้นที่ที่ได้รับ
โครงการครอบคลุมพื้นที่ถึง 211,862.5 ไร่
การจัดการเพื่อ
คุ้มครองการ
ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
อยู่รอดของนก
กระเรียนพันธุ์ไทย

2.สถานะของ
พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่อยู่ใน
สถานะใกล้สูญ
พันธุ์

พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่อยู่ใน
สถานะใกล้สูญ
พันธุ์ของไทยไม่มี
จำ�นวนลดลงใน
ภาพรวม

• พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ได้
รับการขึ้นทะเบียนอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์
จากการประเมินโดย สผ. ในจำ�นวนทั้งหมด
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 3 สายพันธุ์ที่ได้รับการ
ประเมินอย่างเป็นทางการโดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อพ.ศ.2560
• มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้
สูญพันธุ์จำ�นวน 10 ชนิด ได้รับการประเมิน
สถานะใหม่โดยที่ปรึกษาของโครงการฯ และ
อยู่ระหว่างอนุมัติโดยสผ.
• นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้รับการยกระดับ
สถานภาพจากสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย (EW) เป็นสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง (CR) ตามรายงาน
สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย:
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ของสำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2560

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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ตัวชี้วัดโครงการและความสำ�เร็จ
ผลสัมฤทธิ์ 1 กรอบการดำ�เนินงานเสริมสร้างศักยภาพการจัดการชนิดพันธุ์ที่
ใกล้สูญพันธุ์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสำ�เร็จ

1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนากรอบกฎหมาย
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

มีการร่างกรอบแนวทาง
การดำ�เนินงานโดยคณะ
กรรมการระดับชาติ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกา
รบูรณาการแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินและแผนการอนุรักษ์ชนิด
พันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัยที่มี
ความสำ�คัญในกรอบกฎหมายและ
นโยบายหลักของประเทศ แผน
ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่ม
น้ำ�ของประเทศไทย
สำ�เร็จตามเป้าหมาย
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1.2 มีกรอบแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่
บูรณาการการอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญ
พันธุ์และถิ่นอาศัย
เข้าในแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินและมี
กระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกัน

มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่
สำ�หรับชนิดพันธุ์ใกล้
สูญพันธุ์ 3 ชนิดพันธุ์
(นกชายเลนปากช้อน
พลับพลึงธาร และนก
กระเรียนพันธุ์ไทย) ใน
5 จังหวัด และนำ�เสนอ
ต่อกรมผังเมืองให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนระดับ
จังหวัด

แผนการใช้ประโยชนที่ดินพื้นที่เพื่อ
การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
3 ชนิดพันธุ์ (นกชายเลนปากช้อน
พลับพลึงธาร และนกกระเรียนพันธุ์
ไทย) ได้รับการอนุมัติและบรรจุอยู่
ในแผนงานระดับจังหวัดในพื้นที่ 5
จังหวัดเป้าหมาย

1.3 มีการจัดการและ
เฝ้าติดตาม และฟื้นฟู
จำ�นวนของพันธุ์สัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ โดยการ
ใช้เครื่องมือ GIS เพื่อ
สนับสนุนการทำ�งาน
และติดตามผล

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
เป้าหมายจำ�นวน 10 ได้
รับการขึ้นทะเบียนใน
ระบบ โดยมีการนำ�ร่อง
กับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
3 ชนิด

การศึกษาข้อมูลของพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ทั้ง 10 ชนิดพันธุ์
โดยใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�เร็จตามเป้าหมาย

สำ�เร็จตามเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับชนิด
พันธุ์พืชและพันธุสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.4 พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการให้คะแนน
การพัฒนาการให้
เพิม่ ขึ้นอยู่ในระดับที่
คะแนนตัวชี้วัดของ สผ. 3 ในตัวชี้วัดที่ 2, 3, 5,
และ 11

ผลสำ�เร็จ
ทุกตัวชี้วัดของสผ.อยู่ในระดับที่ 3
สำ�เร็จตามเป้าหมาย

2.1 มีการดำ�เนินการ
ตามแผนการจัดการ
และการจัดแบ่งแนว
เขตพื้นที่สำ�หรับถิ่น
อาศัยของนกชายเลน
ปากช้อน พลับพลึง
ธารและนกกระเรียน
พันธุ์ไทย

พื้นที่นาเกลือ 1,120 ไร่ พื้นที่นาเกลือ 1,120 ไร่ และพื้นที่
ของตำ�บลโคกขามได้รับ นา 2,000 ไร่
การจัดให้เป็นพื้นที่ทำ�กิน
สำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่ยั่งยืนของชุมชน
พื้นที่นา 2,000 ไร่ ใน
รัศมี 1 กิโลเมตรรอบ
พื้นที่ชุ่มน้ำ�ในจังหวัด
บุรีรัมย์ได้รับการจัดให้
เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ที่นกกระเรียนพันธุ์ไทย
สามารถอยู่ร่วมกันได้

2.2 ความยั่งยืนของ
จำ�นวนพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ในพื้นที่เป้า
หมาย

• นกชายเลนปากช้อน • นกชายเลนปากช้อน มีจำ�นวน
ไม่มีการลดจำ�นวน
11 ตัวที่อพยพมาในบริเวณพื้นที่
• พลับพลึงธารเพิ่ม
ของประเทศไทย
จำ�นวน10% ในพื้นที่ • ก่อนเริ่มโครงการ มีนกกระเรียน
3.44 ไร่
พันธุ์ไทยถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
• นกกระเรียนพันธุ์ไทย
แล้ว 58 ตัว และมีการปล่อย
กว่า 40 ตัวได้รับการ
เพิ่มอีก จำ�นวน 60 ตัว ในช่วง
ปล่อยสู่ธรรมชาติ
ระหว่างโครงการ รวมมีนกที่
อาศัยและขยายพันธุ์
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งหมด
118 ตัว นอกจากนี้ ยังมีนก 13
ตัว เกิดในธรรมชาติ
• พื้นที่พลับพลึงธารก่อนบานมี
16 ไร่

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับชนิด
พันธุ์พืชและพันธุสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ตัวชี้วัด
2.3 ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ของพันธุ์พืชและสัตว์
ลดลง

เป้าหมาย

ผลสำ�เร็จ

• พื้นที่เสี่ยงของนกชาย • พื้นที่อยู่อาศัยของนกชายเลน
เลนปากช้อนไม่เพิ่ม
ปากช้อนไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น
ขึ้น
พื้นที่เสี่ยง
• ความอยู่รอดของ
• อัตราการรอดของนกกระเรียน
จำ�นวนนกกระเรียน
พันธุ์ไทยภายหลังการปล่อยคืน
พันธุ์ไทยเพิ่มขึ้น
สู่ธรรมชาติ ในช่วงปี 2559 • ไม่มีกรณีลักลอบ
2562 ทีม่ ีการจัดทำ�โครงการฯ
ขโมยพลับพลึงธาร
คิดเป็น 85.37% เพิ่มขึ้นจาก
ตามรายงานของ
เดิมในช่วงปี 2554-2558 ก่อน
ตำ�รวจตรวจคนเข้า
โครงการเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ
เมือง
60%
• ไม่มีการรายงานลักลอบส่งออก
พลับพลึงธารหลังจากสิ้นสุด
โครงการ
ตัวชี้วัดเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 3
ชนิดพันธุ์
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“ทุกวันนี้นกกระเรียนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนเรา ทำ�ให้ชุมชนจากที่
ไม่เคยมีใครรู้จัก ได้รับการปักหมุดในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมมากมาย กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างอาชีพ อาหารปลอดภัยและรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับสมาชิกจากการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์อีกด้วย”
– ทองพูน อุ่นจิตต์ ชาวนานักอนุรักษ์และผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านสวายสอ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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ตัวอย่างความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ

นกกระเรียนพันธุ์ไทย: คนอยู่ได้ นกอยู่รอด
ผลสัมฤทธิ์ 1:
กรอบการดำ�เนินงานเสริมสร้างศักยภาพการจัดการชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ:
งานอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ได้รับการบรรจุในแผน
ระดับชาติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์ 2:
พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ:
การจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�และนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่
ที่อ่างเก็บน้ำ�ห้วยจรเข้มาก ตำ�บลสะแกโพรง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

22

รายงานผลการดำ�เนินงาน

การปล่อยนกกระเรียนไทยคืนถิ่นในธรรมชาติบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บ
น้ำ�ห้วยจรเข้มาก มีเรื่องเล่ามากมายกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้
นกกระเรียนไทย (Eastern Sarus Crane) เคยสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยนานมาก
แล้ว เหลือเพียงความทรงจำ� นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 19 ชนิด
ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ในบรรดานกกว่าหมื่นชนิดบนโลกนี้ นกกระเรียนนับได้ว่าเป็นนกที่สง่างามติด
อันดับต้น ๆ จากรูปร่างอันเพรียวบาง สูงเป็นสง่า ดูอ่อนไหวเวลาย่างกราย ท่าเต้นรำ�
เกี้ยวพาราสีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเมื่อกระพือปีกขึ้นโบยบินแล้ว เป็นความงดงาม
อันเหลือเชื่อ
นกกระเรียนเป็นนกน้ำ�ขนาดใหญ่ ทั่วโลกพบ 15 สายพันธุ์ และนกกระเรียน
ไทยจัดว่าเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุด โตเต็มวัย อาจสูงท่วมหัวคน คือ 1.8 เมตร น้ำ�หนัก
ประมาณ 5-8 กิโลกรัม จึงเป็นเป้าสายตาของนักล่าได้ง่าย แม้ว่าในอดีตจะมีบันทึกการ
พบนกกระเรียนไทยเป็นจำ�นวนมากตามทุ่งนาและหนองน้ำ�
บันทึกเรื่อง ‘ลานนกกระเรียน’ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงการทำ�รังวางไข่ของนกกระเรียนไทยจำ�นวนนับ
หมื่นตัว ในบริเวณทุ่งมะค่า จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่เป็นแหล่งอาศัยตามนโยบายการพัฒนาประเทศ จำ�นวนนกกระเรียนพันธุ์
ไทยก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
มีการพบนกกระเรียนไทยฝูงสุดท้าย บินผ่านจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2488 ต่อมา
ในปี 2507 มีรายงานว่าพบนกกระเรียนไทย 4 ตัว ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดปุทมธานี และ
ในปี 2511 พบลูกนกกระเรียน 2 ตัวบริเวณชายแดนไทยเขมรแถบจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นำ�มาเลี้ยงดู และอยู่รอดในกรงจนถึงปี 2517 จากนั้นไม่มีใคร
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พบเห็นนกกระเรียนในธรรมชาติอีกเลย
ในช่วงปี 2533-2540 เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ของสวนสัตว์นครราชสีมาองค์การสวน
สัตว์ได้รวบรวมลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านแถบชายแดนไทยกัมพูชา จำ�นวน 27 ตัว เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และทำ�การทดลองเพาะขยายพันธุ์ใน
กรงเลี้ยง วันชัย สวาสุ อดีตผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ผู้อยู่เบี้องหลังได้
เล่าว่าในช่วงแรกเราอาศัยการลองผิดลองถูก เนื่องจากมีข้อมูลนกกระเรียนไทยน้อยมาก
และหาได้ยาก ใช้เวลาเจ็ดปี จึงผสมพันธุ์สำ�เร็จ ได้ลูกนกกระเรียนคู่แรกในปี 2540 แต่ก็
ยังน้อยมาก และใช้เวลานับสิบปี พัฒนาเทคนิคต่างๆ จนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สามารถมีลูก
ตามธรรมชาติได้น่าพอใจ
สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์การเพาะขยายพันธุ์
นกกระเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนกกระเรียนประมาณ 100 ตัว ภายในศูนย์
แต่เป้าหมายต่อมาที่ชี้วัดความสำ�เร็จของนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่ใช่อยู่ที่การเพาะเลี้ยง
อย่างเดียว แต่ต้องทำ�ให้นกกระเรียนไทยคืนถิ่นอาศัยในธรรมชาติได้ การเพาะเลี้ยง
นกกระเรียนในกรงว่ายากแล้ว แต่การปล่อยให้นกกระเรียนคืนถิ่นในธรรมชาติอย่าง
ปลอดภัยนับเป็นความท้าทายยิ่ง

ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ วิชาการ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน
องค์การสวนสัตว์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของ
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่การผลิต (Conserving Habitats
for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) เพื่อติดตาม
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ผลการทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย นอกจากนี้ยังจับมือองค์กรพันธมิตรลงนาม
บันทึกข้อตกลงเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนัก
และความสำ�คัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ� พร้อมกระตุ้นและ
ส่งเสริมพื้นที่ชุ่มน้ำ�และนกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำ�นวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การ
สวนสัตว์ ร่วมกับ บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�และนกกระเรียนพันธุ์ไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำ�ปี 2562
“ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นการหวังร่วมกันสร้างความ
ตระหนักและความสำ�คัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ� อีกทั้ง
เป็นการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�
และนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์” นายเบญจพลกล่าว
นายเบญจพลกล่าวอีกว่า โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่
ธรรมชาติที่องค์การสวนสัตว์ ได้ดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปัจจุบัน
สามารถปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติได้ถึง 105 ตัว มีปล่อยนกกระเรียนคืน
สู่พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มอีกจำ�นวน 10 ตัว ในวันเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�และนก
กระเรียนพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
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ความสำ�เร็จของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�และนกกระเรียน
พันธุ์ไทย องค์การสวนสัตว์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทน้ำ�ตาลบุรีรัมย์
จำ�กัด (มหาชน) ในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวประมาณ 10 ล้านบาท งบประมาณดัง
กล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมที่องค์การสวนสัตว์ ได้รับจากภาคเอกชนนอกจากงบสนันสนุน
ส่วนนิทรรศการ การอบรมบุคลากรและงบดำ�เนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัย
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving
Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)
ของ UNDP ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ GEF
กรอบความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ�และ
นกกระเรียนพันธุ์ไทยครอบคลุมกระบวนการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ
ในพื้นที่ธรรมชาติ และการสร้างความตระหนักและขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พื้นที่
ชุ่มน้ำ�และนกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่านการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าหายากของประเทศ อีกทั้งยังจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรายได้จากผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
นกกระเรียนพันธุ์ไทยกว่าร้อยตัวได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่
ที่เหมาะสมหลังจากสูญพันธุ์จากไปแล้ว แต่พื้นที่ที่นกอยู่อาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำ�สาธารณะ
รอบนาข้าวของชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ของสัตว์
ป่าและมนุษย์จึงซ้อนทับกันอย่างเลี่ยงไม่ได้หมายความว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่
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ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติยังมีความเสี่ยงในการอยู่รอดสูงหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้าน
“โจทย์หลักคือทำ�อย่างไรคนและสัตว์ป่าจึงจะอยู่ร่วมกันได้ การอยู่ร่วมกัน
สำ�หรับกรณีนกกระเรียน สิ่งที่ต้องทำ�คือเปลี่ยนให้นกกลายเป็นที่มาของรายได้และ
ความอุดมสมบูรณ์” นางสาวนุชจรี พืชคูณ นักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์
ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
(Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production
Landscapes) ขององค์การสวนสัตว์กล่าว
ทองพูน อุ่นจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านสวายสอ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คือหนึ่ง
กำ�ลังสำ�คัญของชุมชนที่ช่วยดูแลความอยู่รอดของนกกระเรียน เพราะนกจะอยู่รอดได้
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสารเคมีเท่านั้น ทีมงานโครง
การฯ จึงร่วมมือกับอีกหลายภาคส่วนและชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน และส่งเสริมให้ชาวนา
ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่ชุ่มน้ำ�จุดปล่อยนก
เรียนรู้และเปลี่ยนจากการทำ�นาโดยใช้สารเคมีมาเป็น
ระบบนาอินทรีย์
ผู้ใหญ่บ้านทองพูนกล่าวว่า ตนมีความคิดจะ
เปลี่ยนจากการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีเป็นนาข้าว
อินทรีย์ เพราะคำ�นึงถึงปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้
ชักชวนสมาชิกหมู่บ้านดำ�เนินการทำ�นาข้าวระบบ
ทองพูน อุ่นจิตต์
อินทรีย์ พร้อมกับคอยเป็นหูเป็นตาดูแลสวัสดิภาพ
ของนกกระเรียน
ผลคือถึงนกจะทำ�ลายข้าวบ้างเล็กน้อยส่วนที่ถูกทำ�ลายเพราะนกทำ�รังและหา
อาหาร เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการกระเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งทำ�ร่วมกับองค์การสวนสัตว์
และเป็นเงินบริจาคที่ได้รับจากประชาชนคนไทยที่อยากมีส่วนร่วมในงานด้านการ
อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย แต่ระบบนิเวศฟื้นตัวจากสารเคมี ขณะที่ข้าวจากนาก็มี
ทีมงานช่วยสร้างแบรนด์กลายเป็น ‘ข้าวสารัช’ ข้าวปลอดสารที่มีเรื่องราวการอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ไทย แม้ปริมาณที่ผลิตได้ในแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
อากาศและปริมาณน้ำ� อย่างไรก็ตามราคาที่ขายได้นับว่ามีราคาสูงกว่าตลาดเพราะ
มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
ปัจจุบัน ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ�มีความตระหนักต่อนโยบาย
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และแผนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย และยังรับรู้ถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ� โดยคาดหวังให้มีการพัฒนา
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ�ห้วยจรเข้มาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการ
ดำ�เนินการโดยชุมชน อีกทั้งการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยช่วยสร้างรายได้จาก
การค้าขายของครัวเรือนและพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรแบบปลอดสาร

โอกาสและความท้าทายในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย
ทุกวันนี้แม้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอจะมีรายได้และเงินทุนหมุนเวียน
กว่าแสนบาท จากวันแรกที่เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทเมื่อราว 4-5 ปีก่อน นอกจากนี้
กลุ่มยังสามารถจำ�หน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้แบรนด์สารัช ซึ่งเป็นชื่อของนก
กระเรียนพันธุ์ไทยไว้คอยย้ำ�เตือนความสำ�คัญของงานอนุรักษ์นกต่อชุมชน ผู้ใหญ่ทอง
พูนมองว่า กลไกการอนุรักษ์ยังสามารถได้รับการต่อยอดออกไป เงินรายได้จากการ
ขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ควรได้รับการจัดการเพื่องานอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย
อย่างเป็นระบบมากกว่าแค่การสร้างแบรนด์ อาจทำ�ได้ในรูปแบบของการเฝ้าติดตาม
นอกเหนือไปจากการมีกลุ่มทางโซเชียลมีเดีย เช่นไลน์ (LINE) ไว้คอยติดตามความ
เคลื่อนไหวล่าสุดของนกกระเรียนพันธุ์ไทย
แม้ชุมชนที่ห่างไกลที่สุดก็ยังต้องการการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่น
ถนน เพื่อต่อยอดงานท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชน ทุกวันนี้การเดินทางไป
ยังหมู่บ้านยังต้องผ่านถนนลูกรัง ชาวบ้านใน
ชุมชนยังไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการ
เดินทาง เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ควรตั้งคำ�ถามและหาจุดสมดุลระหว่างการ
พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค การ
สร้างรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
งานอนุรักษ์ในอนาคต
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นกชายเลนปากช้อน: สัมพันธภาพบนผืนแผ่นดิน
นาเกลือสมุทรโคกขาม
ผลสัมฤทธิ์ 1:
กรอบการดำ�เนินงานเสริมสร้างศักยภาพการจัดการชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
ผลสัมฤทธิ์ 2:
พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ:
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อความเหน็บหนาวกำ�ลังก่อตัวปกคลุมด้วยหิมะน้ำ�แข็งแถบไซบีเรียสหพันธรัฐ
รัสเซีย ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ณ ขณะนั้นทำ�ให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องตั้งรับปรับตัวเพื่อการ
ดำ�รงอยู่ของเผ่าพันธุ์ และหนึ่งในเผ่าพันธุ์มีนกนานาชนิดที่จำ�เป็นต้องบินหนีความหนาว
อพยพย้ายถิ่นชั่วคราวในทุกๆ ฤดูกาลของปี
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นกอพยพเหล่านี้บินข้ามทวีปมายังทวีปเอเชียและแวะลงยังแหล่งอาหารใน
ประเทศต่าง ๆ สำ�หรับประเทศไทย นาเกลือในพื้นที่โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่
ปากทะเลอำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่มีนกชายเลนปากช้อนอพยพ
มาอาศัยเป็นประจำ�
ด้วยขนาดเล็กเพียง 15 เซนติเมตร ประกอบกับถิ่นอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ทาง
บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียซึ่งกำ�ลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการสูญเสียพื้นที่อาหารตลอดเส้นทางบิน
อพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ทำ�ให้สถานการณ์ของนกชายเลนปากช้อนในช่วง
30 ปีที่ผ่านไม่ค่อยสู้ดีนัก ประชากรนกชายเลนปากช้อนลดลงถึง 80% เหลืออยู่ไม่ถึง
400 ตัวทั่วโลก
แหล่งการทำ�นาเกลือสมุทรโคกขามเป็นพื้นที่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่ง
อาหารของนกชายเลนชนิดต่าง ๆ และที่แห่งนี้มี นกอพยพมาหากินจำ�นวนมากกว่า
50 ชนิดสายพันธุ์ รวมทั้งนกชายเลนปากช้อนมาอาศัยหากินในบริเวณนาเกลือของ
ชุมชนนาเกลือที่ปัจจุบันเหลือคนทำ�นาเกลือสมุทรในพื้นที่ตำ�บลโคกขามเพียง 28 ราย
เท่านั้น
ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำ�นาเกลือสมุทรได้สร้างระบบนิเวศที่เป็น
แหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของนกชายเลนอพยพจึงเป็นปัจจัยหลักที่สร้างแรงดึงดูด
ให้นกอพยพมาหากินที่นี่ทุกปี จากการสังเกตนกอพยพจะเริ่มมาก็ต่อเมื่อคนเริ่มทำ�
นาเกลือช่วงเดือน ตุลาคม–เมษายน พอดีในทุก ๆ ปีที่ดูนกและเก็บข้อมูล นายสุชาติ
แดงพยนต์ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขามกล่าว
ระบบนิเวศนาเกลือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำ�ให้มีสัตว์หน้าดินหลายชนิดเป็น
อาหารสำ�หรับนกชายเลนอพยพอย่างนกชายเลนปากช้อน แต่หากในอนาคตไม่มี

30

รายงานผลการดำ�เนินงาน

คนทำ�นาเกลือ ไม่มีเกลือสมุทร คงยากที่จะได้เห็นนกชายเลนปากช้อนและนกชายเลน
อพยพชนิดอื่นๆ อีกต่อไป ดังนั้นสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกันระหว่างชาวนาเกลือและ
นกชายเลนชนิดต่างๆ รวมทั้งนกชายเลนปากช้อน จึงเป็นหัวข้อหลักสำ�หรับการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เข้าใจสัมพันธภาพแบบ
“คนทำ�นาเกลืออยู่ได้ นกชายเลนก็อยู่ได้” การเดินทางของนกอพยพและสถานการณ์
ของนกชายเลนปากช้อน

นาเกลือไทย นกชายเลนปากช้อน งานอนุรักษ์ที่ต้องทำ�ควบคู่กัน
อ่าวไทยตอนใน ถือเป็นแหล่งพักพิงที่สำ�คัญระดับนานาชาติของนกน้ำ�และ
นกชายเลนในช่วงฤดูอพยพ มากถึง 56 ชนิด ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงปลาย
เดือนเมษายน นกชายเลนช่วยแต่งเติมหาดเลนอ่าวไทยตอนในที่เงียบเหงาให้มีชีวิต
ชีวา ด้วยพฤติกรรมการหากินที่ แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนิด เสียงร้องเซ็งแซ่
ประสานกับเสียงคลื่นทะเลเบาๆ นับเป็นสีสันฉากชีวิตบนหาดชายเลน
ในบรรดานกชายเลนที่พบในอ่าวไทยตอนในทั้งหมด ชนิดที่มีการพูดถึงกัน
มากที่สุดในเรื่องของความหายากคงจะหนีไม่พ้น นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed
Sandpiper) ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered species; IUCN,
2008) มีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูญพันธุ์ภายในอีกประมาณแค่ 10 ปี หากไม่มีการเร่ง
สร้างแผนจัดการอนุรักษ์โดยด่วนที่สุด นกชนิดนี้อาจจะกลายเป็นแค่ตำ�นานเรื่องเล่าอีก
บทหนึ่งของงานอนุรักษ์
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สถานที่ที่นกชายเลนปากช้อนอพยพมาหากิน ที่มีรายงานการพบแน่นอนทุกปี
ได้แก่ นาเกลือบ้านโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นาเกลือบ้านปากทะเล
อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณอ่าวน้อย อำ�เภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในความเป็นจริง ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร จากปากแม่น้ำ�บางปะกงถึงบางขุนเทียนกำ�ลังเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างรุนแรง ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ชายฝั่งสูญหายไปแล้วประมาณ 1 กิโลเมตร
ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะบริเวณเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพ นั่นหมายความว่า พื้นที่
หากินที่สำ�คัญของนกชายเลนก็สูญหายไป นักวิจัยบางกลุ่มวิเคราะห์ว่า ชายฝั่งที่หาย
ไปอาจมีสาเหตุมาจากระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์โลกร้อน หรืออาจจะ
ทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้การขยายตัวของความเป็นเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ต่างส่งผลกระทบต่อพื้นที่หากินของนกอพยพ
โดยปกตินกชายเลนจะหากินสัตว์หน้าดินหลายชนิดในบ่อน้ำ�เค็ม หรือน้ำ�
กร่อยตามธรรมชาติ ความลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร เป็นที่รวมฝูง แต่ถิ่นอาศัย
ลักษณะดังกล่าวแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้ว ถูกเปลี่ยนไปเป็นบ่อกุ้ง บ่อปลา นาเกลือ
ชุมชน อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ไป
โดยมนุษย์เหล่านี้ บางอย่างก็มีลักษณะคล้ายๆ กับถิ่นอาศัยหรือแหล่งอาหารแบบ
ธรรมชาติที่นกต้องการ เช่น นาเกลือสมุทรแบบดั้งเดิม ที่เราสามารถพบได้ชินตาตาม
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี
พื้นที่ที่มีนาเกลือสมุทรอยู่จำ�นวนมากก็จะพบนกชายเลนจำ�นวนมากเช่นกัน
นาเกลือสมุทรชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในนั้นเป็นแบบดั้งเดิมคือ ใช้บ่อหรือแปลงนา
ขนาดเล็ก มีคันนากั้นเป็นบ่อจำ�นวนหลายบ่อและไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน
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การปรับหน้าดินในแปลงที่ทำ�นาเกลือให้เรียบ ซึ่งแตกต่างจากการทำ�นาเกลือในเขต
เมดิเตอร์เรเนียนหรืออเมริกา
นางดวงจันทร์ กลัดกลีบ หรือป้าแดง ผู้สืบทอดวิถีนาเกลือสมุทรรุ่นที่ 3 ที่
บ้านโคกขามเล่าว่า นาเกลือจะมีบ่อพักน้ำ�สำ�หรับรองรับน้ำ�ทะเลขึ้นมาและตากน้ำ�
ทะเล ก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่บ่อตกตะกอนเป็นให้
น้ำ�ทะเลระเหยและแห้งไปแล้วจะตกผลึกเป็นเกลือ
ต่อไป โดยที่บ่อพักน้ำ�จะมีระดับน้ำ�ที่ลึกไม่เกิน 20
เซนติเมตร มีสัตว์หน้าดินมากมายที่เป็นอาหารของ
นกชายเลนปากช้อน สามารถดึงดูดนกชายเลนให้
เข้ามาใช้พื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งอาศัยและแหล่ง
อาหาร
ลักษณะดังกล่าวนี้อาจคล้ายกับถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับนกในการใช้เป็นที่รวม
ฝูงช่วงน้ำ�ขึ้น และนกบางชนิดยังสามารถหากินใน
นางดวงจันทร์ กลัดกลีบ
บ่อพักน้ำ�เหล่านี้ได้ด้วย โดยเฉพาะพวกนกชายเลน
ที่ตัวเล็กและขาสั้น ดังนั้น นาเกลือจึงทำ�หน้าที่
เสมือนพื้นที่รวมฝูงหลังจากที่นกบินกลับจากหากิน
บนหาดเลน และระยะทางจากนาเกลือไปยังหาดเลนไม่ไกลกัน ทำ�ให้นกประหยัด
พลังงานในการบิน สามารถสะสมไขมันได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์
ก่อนจะอพยพกลับ นกต้องเร่งสะสมไขมันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำ�มันจะไม่
หมดระหว่างการเดินทางขากลับ และยังมีเหลือพอสำ�หรับการหาคู่ผสมพันธุ์
ป้าแดง ชาวนาเกลือสมุทรสาครวัย 64 ปีผ่านแสงแดดสายฝนบนวิถีการทำ�นา
เกลือมาค่อนชีวิตเล่าว่า สำ�หรับอาชีพการทำ�นาเกลือ ดินฟ้าอากาศถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
ปีไหนแล้งมากการทำ�นาเกลือจะยิ่งดี แต่ถ้าปีไหนฝนชุกชาวนาเกลือก็ย่ำ�แย่ และยิ่ง
ทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน เด็กรุ่นใหม่ชอบทำ�งานในโรงงานมากกว่า
ทำ�นาเกลือ จึงหาคนงานได้ยาก “เขาเห็นมาตั้งแต่เกิดว่า อาชีพทำ�นาเกลือทำ�ยาก ทั้ง
เหนื่อย ทั้งลำ�บาก ก็ไม่อยากทำ�กันแล้ว ขนาดตอนนี้สบายกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วนะ
มีอุปกรณ์สมัยใหม่ มีเครื่องทุ่นแรง แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดี เพราะต้องต่อสู้กับแดดกับฝน
แล้วราคาเกลือก็ไม่ดี รายได้ที่ไม่เสถียรอาจจะไม่ดึงดูดใจคนหนุ่มสาว” ป้าแดงเล่าให้ฟัง
ถึงสภาพปัญหา
อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวนาเกลือวัย 64 ปียังคงยึดอาชีพการทำ�นาเกลือไว้
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อย่างภาคภูมิใจบนผืนแผ่นดิน 70 ไร่ที่ได้รับการสืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 เช่นเดียวกับเพื่อนเกษตรกรในบริเวณเดียวกันรวม 270 ครอบครัว พร้อมกันนี้ยัง
ได้ใช้พื้นที่ของนาเกลือเป็น “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทำ�เกลือ”
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำ�นาเกลือไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก่อนที่อาชีพการทำ�
นาเกลือจะกลายเป็นตำ�นานเพราะไร้คนสานต่อ
นอกจากนี้โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญ
ระดับโลก ในพื้นที่การผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and
Fauna in Production Landscapes Project) ยังทำ�ให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีโอกาส
สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากเกลือสมุทรได้หลากหลายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่นดอกเกลือที่เมื่อก่อนชาวบ้านไม่ได้ซื้อขายดอกเกลือ เพียงเก็บไว้เพื่อแลกเปลี่ยน
และมอบให้ญาติพี่น้อง เพราะเป็นเกลือชุดแรกที่ลอยตัวขึ้นมาเกาะตัวเป็นแพบนผิวน้ำ�
ชาวนาเกลือจะช้อนเอาดอกเกลือเหล่านี้มาเก็บไว้ก่อนที่จะจมลงไปในน้ำ� ดอกเกลือ
จะมีความบริสุทธิ์กว่าเกลือทะเลธรรมชาติที่รอให้น้ำ�ระเหยออกไปจนหมดแล้วตกผลึก
เป็นเกลือ ดอกเกลือไม่เค็มจัดเหมือนเกลือทะเลทั่วไป มีรสชาติดีกว่าเกลือธรรมดาและ
ราคาสูงกว่าเพราะผลิตได้น้อยกว่า
คุณป้าเล่าว่าทุกวันนี้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านสามารถสร้างรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรหลากหลายรูปแบบ นอกจากเกลือสมุทรและดอกเกลือเพื่อการ
บริโภคแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชม
ในอดีตการทำ�นาเกลือต้องพึ่งพาธรรมชาติและแรงงานเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน
เริ่มมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบ้าง และส่งผลดีการทำ�นาเกลือขึ้นมาก เช่นการใช้
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มอเตอร์ไฟฟ้ามาปั่นกังหันเพื่อวิดน้ำ�เข้าและออกจากนาเกลือแทนกังหันลมสามารถ
ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น นอกจากนี้ก็เริ่มมีพัฒนาการการทำ�เกลือแบบใหม่ เช่นที่
จังหวัดเพชรบุรีเริ่มใช้และได้ผลดีคือ การทำ�นาเกลือบนผ้าใบ

โอกาสและความท้าทายในการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน
งานวิจัยต่อยอด
ถึงแม้ว่าอ่าวไทยตอนในจะถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญในระดับ
นานาชาติและเป็นพื้นที่สำ�คัญที่สุด สำ�หรับนกชายเลนในประเทศไทย แต่การศึกษา
วิจัยด้านนิเวศวิทยาของนกชายเลนในบริเวณนี้ยังมีน้อยมากๆ ในขณะที่ประชากรนก
ชายเลนหลายชนิดก็กำ�ลังลดลงอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์เองยังหาสาเหตุที่แท้จริง
ได้ไม่ชัดเจนนัก ดร. ฟิลิป ดี ราวด์ นักปักษีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า สิ่งที่เป็น
ปัจจัยสำ�คัญเท่าที่มีการศึกษามาแล้ว คือการสูญเสียทั้งพื้นที่ทำ�รัง วางไข่ และพื้นที่
หากินในช่วงอพยพ โดยปัจจัยอย่างหลังนี้ อาจจะส่งผลรุนแรงเพราะนกชายเลนใช้ชีวิต
6-8 เดือน อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ความอุดมสมบูรณ์
ของถิ่นอาศัยช่วงฤดูอพยพจึงเป็นตัวกำ�หนดสภาพ
ร่างกายความสมบูรณ์แข็งแรงของนกชายเลนก่อน
อพยพกลับโดยตรง อ่าวไทยตอนในก็คือหนึ่งในพื้นที่
เหล่านั้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
นกชายเลนจึงเป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่รอการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกอีกมากมาย ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับการอนุรักษ์ท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับโลกได้
เพราะนกชายเลนเกือบทุกชนิดที่พบในอ่าวไทยตอน
ในล้วนอพยพมาจากที่อื่นทั้งสิ้น และเป็นความรับ
ดร. ฟิลิป ดี ราวด์
ผิดชอบร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกประเทศ
ที่นกชายเลนอพยพผ่านไป
“เราจะจัดการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพและสำ�เร็จตามเป้าประสงค์ได้อย่างไร
หากเราไม่เข้าใจนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่จะอนุรักษ์อย่างถ่องแท้ งานวิจัยเกี่ยวกับ
นกชายเลนอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้งานอนุรักษ์นำ�ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง” ดร.ราวด์ กล่าว
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งานศึกษาวิจัยควรครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
• ปริมาณอาหารที่ชายเลนกินเปรียบเทียบระหว่างหาดเลนกับนาเกลือ บ่อปลา
บ่อกุ้ง และวิเคราะห์พลังงานที่ได้รับจากอาหารแต่ละชนิด
• การติดตามจำ�นวนประชากรนกชายเลนที่อพยพมาหากินในอ่าวไทยตอนใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว
• การศึกษาจุดที่นกใช้รวมฝูงเป็นประจำ� และทำ�แผนที่บ่งบอกตำ�แหน่งเพื่อใช้
ในการวางแผนจัดการอนุรักษ์
• ศึกษาชนิดพันธุ์ที่หายากที่พบในอ่าวไทยตอนในเช่น นกชายเลนปากช้อน
การใส่ห่วงขาและสัญลักษณ์ให้มากขึ้นและเป็นประจำ� และติดเครื่องส่งสัญญาณ
ดาวเทียม เพื่อศึกษาเส้นทางการอพยพ และการใช้พื้นที่ที่แน่นอน ระหว่าง
การอพยพ
• ทดลองทำ�การฟื้นฟูถิ่นอาศัยขึ้นมาใหม่จากบ่อกุ้งที่มีการทิ้งร้าง และร่วมกับ
เจ้าของนาเกลือและนากุ้งในการหาวิธีจัดการให้สามารถเป็นที่รวมฝูงของนก
ชายเลนได้ ขณะที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังคงเป็นไปตามปกติ
ต่อยอดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือสมุทร และการท่องเที่ยวดูนกเชิงอนุรักษ์
ป้าแดงมองว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
ความสำ�คัญของเกลือ รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิถีการทำ�นาเกลือ
และผลิตภัณฑ์จากเกลือให้มีคุณภาพ
มาตรฐานจนสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้เป็นสิ่งที่ควรได้รับการ
ต่อยอดต่อไป
“ปัจจุบันทั่วโลกหันมาให้ความ
สำ�คัญเกลือกันมากขึ้น เนื่องจากอาชีพ
ทำ�นาเกลือตามธรรมชาติเริ่มจะหมดไป
จากบ้านเรา เป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะ
ได้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น พร้อมช่วย
อนุรักษ์และหาวิธีการพัฒนาแหล่งผลิต
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เกลืออย่างยั่งยืน สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือมากที่สุดในประเทศไทย เกลือเป็น
สิ่งสำ�คัญที่ทุกคนต้องใช้และขาดไม่ได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะการถนอมอาหาร
จึงจัดโครงการเส้นทางสายเกลือขึ้นเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทำ�นาเกลือและวิถีชีวิต
เกษตรกรนาเกลือ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำ�นาเกลือ และนำ�มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล” ป้าแดงกล่าว “แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ วิถีนา
เกลือที่กำ�ลังจะสูญหาย เพราะทุกวันนี้ชาวนาเกลือมีจำ�นวนลดลงและไม่มีคนรุ่นใหม่
มาสานต่อให้ภาคภูมิใจในท้องถิ่น หากนาเกลือหายไป นกชายเลนปากช้อนอาจไม่
กลับมาให้เราได้เห็นอีกเลยก็เป็นได้”
การอนุรักษ์วิถีนาเกลือสมุทรแบบดั้งเดิม นอกจากเพิ่มโอกาสการอยู่อาศัย
ของนกแล้ว ยังนำ�มาซึ่งกิจกรรมดูนก ที่สามารถต่อยอดไปสู่งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
สามารถปลูกฝังจิตสำ�นึกงานอนุรักษ์ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวด้วย
งานวิจัยหรือโครงการอนุรักษ์เล็ก ๆ ในอ่าวไทยตอนในอาจมีผลต่อการดำ�รงคง
อยู่ของประชากรนกชายเลนปากช้อนในระดับโลกเลยทีเดียว ความอยู่รอดของนกชาย
เลนปากช้อน และนกชายเลนอีกหลายชนิด ยังคงรอความหวังจากงานวิจัยอีกมากถึง
มากที่สุด
“ศูนย์เรียนรู้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของนกอพยพ” สุชาติ แดงพยนต์
เลขานุการชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขามกล่าว
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พลับพลึงธาร: ราชินีที่รอวันหวนคืนสู่สายน้ำ�
ผลสัมฤทธิ์ 1: กรอบการดำ�เนินงานเสริมสร้างศักยภาพการจัดการชนิดพันธุ์ที่
ใกล้สูญพันธุ์
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ:
• แผนอนุรักษ์ระดับจังหวัดที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
• แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบูรณาการการอนุรักษ์พลับพลึงธารจังหวัด
ระนองและจังหวัดพังงา ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 10 ชนิด และ GIS
Program เพื่อรายงานการพบเห็น และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกิจกรรมที่อาจ
เป็นภัยคุกคาม
ผลสัมฤทธิ์ 2 พื้นที่สาธิตการจัดการถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับชนิดพันธุ์
ใกล้สูญพันธุ์
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ:
• การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลับพลึงธารที่อำ�เภอสุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง และ
อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
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พลับพลึงธารเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำ�คัญของ จ.ระนอง ตั้งอยู่บริเวณ
คลองนาคา อำ�เภอสุขสำ�ราญ โดยปกติช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พลับพลึงธารจะ
เบ่งบานออกดอกสวยงาม และจะมีการจัดเทศกาลล่องแพพลับพลึงธารเป็นประจำ�ทุก
ปี แต่เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหลังมหันตภัยสึนามิประกอบกับปัญหารุกล้ำ�
คูคลอง ในที่สุดพลับพลึงธารจึงหายไปและทางจังหวัดต้องสั่งยกเลิกกิจกรรมไปในที่สุด
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขุดลอกลำ�คลอง ทำ�ให้น้ำ�เปลี่ยนเส้นทางและ
รุกล้ำ�พลับพลึงธาร อีกกรณีคือปัญหาการลักลอบเก็บหัวพลับพลึงธารไปขาย ประเด็น
ปัญหาดังกล่าวกลุ่มคนรักธรรมชาติในไทย ต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
พลับพลึงธารและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน่าตกใจ จนทำ�ให้ปัจจุบันพลับพลึง
ธารแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่คลองนาคาอีกแล้ว
หากพืชน้ำ�พันธุ์นี้หมดไปจะเป็นเรื่องยากที่ทำ�ให้พลับพลึงธารเติบโตได้ขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง เหตุผลดังกล่าวนำ�ไปสู่การทำ�งานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ชุมชน วิชาการเพื่อ
หาแนวทางร่วมกันในการพลิกฟื้นคลองนาคา
การพัฒนาแหล่งน้ำ�โดยการขุดลอกคลองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
จากที่ดินทำ�ให้เกิดการชะล้างและพังทลายทำ�ให้สภาพน้ำ�ที่เคยใส ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่
เดิมเปลี่ยนสภาพเป็นตะกอนโคลนตม ทำ�ให้พลับพลึงธารในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติมี
จำ�นวนลดลงเป็นอย่างมาก จากข้อมูลพบว่า บริเวณที่พบพลับพลึงธารนั้น ลดลงจาก
10.73 ไร่ เหลือเพียง 3.41 ไร่ ภายในระยะเวลา 2 ปี จากปัญหาดังกล่าวทาง
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สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำ�เนินการประสาน
ความร่วมมือกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International
Union of Conservation Nature: IUCN) เพื่อศึกษา สำ�รวจ เก็บข้อมูล และดำ�เนินงาน
เป็นฐานการขยายผล โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย
เพื่อศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน แนวคิดการคุ้มครองแหล่งที่พบพลับพลึงธาร
พร้อมทั้งจัดทำ�แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการ มีการกำ�หนดเขตลำ�คลองให้
เป็นแหล่งฟื้นฟูพลับพลึงธารและมาตรการคุ้มครอง ก่อนเสนอให้แหล่งที่พบพลับพลึง
ธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ วิชาการ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนสู่นโยบาย
แม้ว่าปัจจุบันพลับพลึงธารจะหายไปจากคลองนาคาแทบหมดสิ้น แต่ความพยายาม
ในการปลูกพลับพลึงธารทดแทนยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่คลองเรือ ตำ�บลนาคา
อัมรินทร์ ประสมผล ชาวบ้านไร่ในกล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก ในพื้นที่การผลิต (Conserving Habitats for
Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) ทำ�ให้เกิดพื้นที่
สำ�หรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนแนวคิด และนำ�เสนอแนวทางในการสร้าง
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติพลับพลึงธารในพื้นที่คลองเรือ พร้อมกับพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่
ชาวบ้านไร่ใน อำ�เภอสุขสำ�ราญ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งชาวบ้านจากอำ�เภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา จำ�นวนประมาณ 30 คนกำ�ลังเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP นวัตวิถี และการทำ�บัญชี ชาวบ้านกลุ่มนี้กำ�ลังเรียนรู้วิธีการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมให้กับชุมชน และสร้าง
แรงจูงใจในการรักษาวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งอาศัยของพลับพลึงธาร โดย
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature:
IUCN) หน่วยงานภาครัฐจังหวัดระนองและเทศบาลตำ�บลนาคา และฝ่ายวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตยะลา มาให้ความรู้ด้านการทำ�บัญชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนจากผลผลิตการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระนองอยู่ในระหว่างการเตรียมแผนพัฒนาประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธาร
เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามสายน้ำ�คลองนาคาที่ผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล
จำ�นวนมาก อาจทำ�ให้แผนประกาศไม่ตอบโจทย์การอนุรักษ์ งานสร้างจิตสำ�นึกและ
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำ�คัญ
“เราไม่สามารถพูดถึงการอนุรักษ์โดยปราศจากการสร้างความเป็นอยู่และชีวิตที่
ดีให้กับชุมชน เราสามารถทำ�งานอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการสร้าง
รายได้ให้ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” นาย
อัมรินทร์ ประสมผล ชาวบ้านไร่ในหมู่ 7 ตำ�บลนาคา
อำ�เภอสุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง กล่าว
แม้ว่าจะไม่ใช่คนพื้นถิ่นเพราะชาวบ้านในพื้นที่
บ้านไร่ในส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตั้งแต่ครั้งภาครัฐมีการจัดสรรที่ดินให้ชาว
บ้านเพื่อทำ�การเกษตร แต่คุณอัมรินทร์คือหนึ่งใน
กำ�ลังสำ�คัญของการสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้
ความเข้าใจของชุมชนในการอนุรักษ์
การสูญเสียพลับพลึงธารไปจากคลองนาคา
นายอัมรินทร์ ประสมผล
ทำ�ให้ชาวบ้านตื่นตัวและเรียกร้องให้ภาครัฐและ
หลายหน่วยงานทบทวนความสำ�คัญของการมี
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ส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการอนุรักษ์พลับพลึงธาร นอกจากการเปิดศูนย์
เรียนรู้พลับพลึงธารอย่างเป็นทางการแล้ว ทางกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารยังเตรียม
ประกาศพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะเป็นแหล่งผลไม้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรสำ�คัญเช่น มังคุด ลองกอง กาแฟ และนำ�เสนอเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
พลับพลึงธารเชิงอนุรักษ์ในบริเวณชุมชนคลองเรือซึ่งอยู่ด้วย โดยแผนเหล่านี้ผ่านการ
เห็นชอบจากชุมชนแล้ว และเมื่อแผนชุมชนผ่านข้อบังคับแล้ว ต้องนำ�ไปประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนพื้นที่ตรวจสอบด้วย
งานอนุรักษ์พลับพลึงธารแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังได้รับการบรรจุอยู่
ในแผนงานอนุรักษ์ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงความ
สำ�คัญของมาตรการการดูแลอนุรักษ์พลับพลึงธารที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
บทเรียนและความท้าทายงานอนุรักษ์ฟื้นฟูพลับพลึงธาร
โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนองและ
พังงา เป็นเวทีที่ทำ�ให้ภาคประชาชน จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน
และวิชาการได้พบปะหารือร่วมกัน นำ�มาซึ่งข้อเสนอแนะและแนวทางในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูพลับพลึงธารดังต่อไปนี้
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• เนื่องจากระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารถูกคุกคาม
อย่างหนัก ทำ�ให้พันธุ์พืชหายากนี้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องจากการ
ขุดลอกคลอง การเก็บหาเพื่อการค้าและภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์พลับพลึง
ธารจำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินการทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติใน
พื้นที่ควบคู่กันไป
• ระดับนโยบายควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ
ดำ�เนินงานตามมาตรการต่างๆ ที่ได้วางไว้ร่วมกัน บางมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายอาจจะใช้เวลานานจึงควรมีการวางรากฐานการดำ�เนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
• ในระดับท้องถิ่นควรเน้นการดำ�เนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึง
ธารและแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้พืชชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์หรือลดจำ�นวนลง
การรณรงค์ต่าง ๆ รวมถึงงานศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
รวมทั้งการหามาตรการต่าง เพื่อสนับสนุนทุนกลุ่มอนุรักษ์ หรือเจ้าของที่ดิน
ที่มีการอนุรักษ์พลับพลึงธาร เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้มีรายได้และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการอนุรักษ์พืชชนิดนี้ ดังนั้นแนวทางในการอนุรักษ์และแก้ไข
ปัญหาโดยภาพรวม มีดังนี้
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• ควรหาแนวทางในการขยายพันธุ์พลับพลึงธาร เพื่อเพิ่มปริมาณต้นกล้า
พลับพลึงธารให้เพียงพอต่อการฟื้นฟูให้กลับไปปลูกและขยายพันธุ์ในแม่น้ำ�
ลำ�คลอง ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของพลับพลึงธารให้กลับคืนมาเหมือนในอดีต
ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าระบบนิเวศคลองที่จะทำ�การปลูกจะต้องมีระบบนิเวศที่ดี
และเอื้อต่อการขยายพันธุ์พลับพลึงธารในแบบธรรมชาติด้วย
• มีการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศพลับพลึงธารถึงการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของพลับพลึงธารและถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับวางแผนและจัดการงานอนุรักษ์ใน
อนาคต
• หาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่มีที่ดินติดแม่น้ำ�ลำ�คลอง
ปลูกและรักษาต้นไม้และพรรณไม้สองฝั่งลำ�คลอง เพื่อการรักษาระบบนิเวศ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง อาจจะรวมไปถึงการหาแนวทางในการลด
การชะล้างพังทลายของหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมสองฝั่งลำ�คลอง
• สนับสนุนชุมชนและเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่พบพลับพลึงธารให้มีส่วนร่วมดูแล
การอนุรักษ์พลับพลึงธารตลอดจนหาแนวทางสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่
ชุมชนและเจ้าของที่ดินที่มีพลับพลึงธาร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอนุรักษ์
• จัดเวทีเพื่อหามาตรการร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน เจ้าของที่ดิน กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่และชุมชน เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาตลิ่งคลองพังทลายและอนุรักษ์พลับพลึงธารร่วมกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ลายระบบนิเวศแม่น้ำ�ลำ�คลอง เช่น การขุดตัก
ดินและหินตามลำ�คลองเพื่อการ
ก่อสร้าง การขุดลอกคลอง การ
เก็บหาไม้ใช้สอยตามพื้นคลอง
และสองฝั่งลำ�คลอง การตกแต่ง
คลอง การทำ�ฝายน้ำ�ล้น และ
การฟื้นฟูสองฝั่งคลอง เป็นต้น
• ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
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จัดการแม่น้ำ�ลำ�คลอง มีกฎหมายและระเบียบมากมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการแหล่งน้ำ�และแม่น้ำ�ลำ�คลอง แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือกฎหมาย
ฉบับใดที่ดูแลอนุรักษ์แม่น้ำ�ลำ�คลองโดยตรง การขุดลอกคลองส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาแม่น้ำ�ลำ�คลองเนื่องจากทำ�ลายระบบนิเวศแม่น้ำ�ลำ�คลองและ
แหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งภาครัฐเองก็มีนโย
บายแก้ปัญหาและป้องกันน้ำ�ท่วม และโครงการลักษณะนี้มากมาย จึงควร
หามาตรการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์
เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน
• หาแนวทางในการผลักดันให้พลับพลึงธารมาสู่การอนุรักษ์ในระดับนโยบาย
เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองพลับพลึงธารให้เป็นทางการ
เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการในระดับท้องถิ่น และประเด็นการ
ส่งออกหัวพลับพลึงธาร ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพราะตลาดยังมีความต้องการ
สูง ประกอบกับการขุดหาจากธรรมชาติต้นทุนถูกกว่าการเพาะเลี้ยง ดังนั้น
การลักลอบขุดจากธรรมชาติยังคงมีต่อไป ตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายหรือ
นโยบายที่ให้การคุ้มครองพลับพลึงธาร และอาจจะมีโครงการต่าง ๆ ที่อาจ
จะมีผลต่อการทำ�ลายพลับพลึงธารและถิ่นที่อยู่อาศัย เช่นโครงการขุดลอก
คลอง เป็นต้น ดังนั้นการหาแนวทางคุ้มครองในระดับนโยบายยังมีความ
จำ�เป็นที่จะต้องทำ�ต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองพลับพลึงธารและ
แม่น้ำ�ลำ�คลองเพื่อที่จะทำ�การคุ้มครองได้ทัน ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจากท้อง
ถิ่น ถ้าจะทำ�การอนุรักษ์ให้ได้ผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดและ
อบต น่าจะมีการหามาตรการในการออกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อ
บัญญัติ ที่เป็นทางการมาใช้ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นที่อยู่อาศัย
• ประสานงานและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานใน
ระดับอำ�เภอและระดับจังหวัด ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
นิเวศของพลับพลึงธาร และมามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอย่างเป็นทางการจริงจังและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการจากภาครัฐ
มากมายที่มีส่วนในการทำ�ลายระบบนิเวศพลับพลึงธาร และบางพื้นที่ภาค
รัฐยังไม่มีการสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำ�นึก
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณะมีความเข้าใจและหวงแหนทรัพยากรของ
ตนเอง

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต
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บทส่งท้าย
การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนถือเป็นกลไกสำ�คัญในงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากการสร้างจิตสำ�นึกให้คนในท้องถิ่นแล้ว หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาควิชาการต้องให้การสนับสนุน
แก่ชุมชนท้องถิ่นด้านองค์ความรู้และทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และชุมชน
ต้นแบบที่รับประโยชน์จะเป็นกระจกสะท้อนให้กับสังคมชุมชนอื่น ได้รับรู้ และเป็น
แรงกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำ�คัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่เพียงแค่พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ�คัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิตอย่าง
นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธารเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีค่าในชุมชนของตน ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่กระบวนการอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นให้
ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป้าหมาย
ที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 14
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15
การปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และเป้าหมาย
ที่ 17 หุ้นส่วนในการร่วมมือว่าด้วยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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