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บทคัดย่อ 

พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) เป็นพืชน้ าที่พบเฉพาะจังหวัดระนองตอนล่าง 
และจังหวัดพังงาตอนบนของประเทศไทย ได้รับการจัดสถานภาพเป็นพืชหายาก และถูกคุกคามที่มีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ เนื่องมาจากการท าลายถิ่นอาศัย รวมทั้งการเก็บส่วนขยายพันธุ์ หรือหัวพันธุ์พลับพลึงธารส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ จึงควรมีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศโดยบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 3 แห่งอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (อนุสัญญาไซเตส) หรือพืชอนุรักษ์ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ือให้พืชอนุรักษ์และพืชทีใกล้สูญพันธุ์สามารถด ารงชีพได้ในถิ่นที่อยู่  โดยท าการศึกษาวงจร
ชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติและสภาพปลูกเลี้ยง  รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้อยู่รอดทั้งใน
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สภาพธรรมชาติ และในแปลงปลูกเลี้ยง ผลการศึกษาพบว่าวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพ
ธรรมชาตสิภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงสามารถ
ออกดอกติดผลได้ ซึ่งวงจรชีวิตของพลับพลึงธารมีการเจริญเติบโต 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงการเจริญเติบโต
ทางใบ และราก (vegetative phase) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงฤดูฝนมีน้ าในพ้ืนที่คลอง
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 พัฒนาดอก (reproductive phase) โดยพลับพลึงธารจะต้องเจริญเติบโตสมบูรณ์อายุครบ 3 
ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร (dormancy) โดยมี
การพัฒนาหัวที่เป็นล าต้นใต้ดิน (bulb) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน คือระยะเมื่อฝนทิ้งช่วงพ้ืนที่คลอง
ธรรมชาติปริมาณน้ าลดลง ส าหรับสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช าพลับพลึงธารไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครบอายุ 3 
ปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปลูกเลี้ยง โดยเฉพาะการจัดการน้ า วัสดุปลูก และธาตุอาหารไม่เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตของพลับพลึงธารตลอดวงจรชีวิต  

ABSTRACT 
Water Onion (Crinum thaianum J. Schulze)  is aquatic plant species found only in 

lower Ranong and upper Phang Nga provinces of Thailand. Gets to the status of a rare plant and 

endangered to the likely extinction. Due to habitat destruction, it includes propagating or rhizome 

of Water Onion varieties exported to foreign countries. It should be controlled by international 

trade contained in the attachment 3 of the Convention on International Trade in wildlife species 

and plants that are endangered (CITES) and plant conservation. Therefore, it is necessary to study 

research so that conservation plants and endangered plants can live in resident. This study 

therefore aimed the growth life cycle of Water Onion in natural conditions and planting 

conditions. The results showed that life cycle of Water Onion growing in their natural suitable 

environment, the seeds are germinated seedlings. And growth duration are 3 years old to 

flowering fruit. The life cycle of Water Onion were growing 3 phases: Phase 1 during the growth 

of leaves and roots (vegetative phase) from May to September is the rainy season, the water in 

the canals areas. Phase 2 development of flowers (reproductive phase) with Water Onion will 

need to thrive in the age of 3 years, from November to December and Phase 3 dormancy period 

with the head of the underground stem (bulb) from January to April. During the period when the 

rainy areas reduced the amount of water canals area. For the culture conditions in the nursery, 

the Water Onion cannot grow up to 3 years due to the growing environment in which the 

cultivation of the management water planting materials and nutrients are not appropriate for the 

life of Water Onion throughout the life cycle. 



3 
 

ค าน า 
พลับพลึงธาร เป็นพืชที่อยู่ ในวงศ์ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร์คือ  Crinum thaianum J. 

Schulze มีชื่อไทยว่าหอมน้ า ชื่อสามัญภาษาอังกฤษเรียก  Water onion, Onion plant, Thai onion plant 
เนื่องจากมีหัวคล้ายหอมหัวใหญ่ ที่เรียกว่า พลับพลึงธาร เพราะมีดอกคล้ายดอกพลับพลึงแต่ขึ้นในน้ าที่มีความลึก
เฉลี่ยประมาณ 2 เมตร เป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีเจริญเติบโตในน้ า (Schulze, 1972) พืชในสกุล Crinum มี
เพียง 4 ชนิดเท่านั้นที่เป็นพืชน้ า พลับพลึงธารคือหนึ่งในนั้น  และอีก 3 ชนิดที่เหลือ คือ C. aquaticum 
Burch ex Spreng และ C. natans Baker พบในประเทศแอฟริกาเขตร้อน และ C. purpurascens Herb. พบ
ในประเทศบราซิลและเทือกเขาอินดีสตะวันออก พลับพลึงธารเป็นพืชที่เจริญเติบโตในอุณหภูมิของน้ าอยู่ระหว่าง 
23-30 องศาเซลเซียส เป็นน้ าจืดที่ใสสะอาดที่มีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.8-7.5 ที่มีแดดปานกลางถึงแดด
จัด ลักษณะดอก พลับพลึงธารจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีในการเจริญเติบโตจากเมล็ดจนถึงออกดอก โดยดอกจะ
ทยอยบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนเริ่มลดลง ก่อนจะออกดอกจะมี
ก้านชูดอกแทงออกมาจากด้านใดด้านหนึ่งของหัว ก้านอวบหนา แข็งแรง ชูขั้นเหนือน้ าเสมอ ปกติจะมีความยาว
ประมาณ 80-100 ซม. ดอกพลับพลึงธารในก้านชูดอกหนึ่ง ๆ จะมีหลายก้านดอก ก้านดอกจะเป็นสีแดงเสีย
ส่วนมาก และขณะเดียวกันก็จะสามารถพบก้านดอกที่มีสีเขียวเช่นกัน  แต่ละก้านดอกจะทยอยกันออกดอกและ
บานในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ก้านดอกหนึ่ง ๆ จะมีกลีบดอกสีขาว 6 กลีบ คล้ายดอกพลับพลึง แต่ละดอกจะมีก้าน
อับเรณูสีแดงแกมขาวอีก 6 ก้าน อับเรณูจะติดที่ก้านอับเรณูเป็นสีเหลืองสดใสยาวประมาณ 1.5 ซม. และจะมีก้าน
กลางดอกท่ีเป็นก้านเกสรเพศเมียที่งอกออกมาจากจุดศูนย์กลางของดอกอีก 1 ก้าน การบานของดอกพลับพลึงธาร
แต่ละดอกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแล้วจึงเหี่ยวไป ลักษณะเมล็ด เมื่อเกสรได้รับการผสม จะเกิดกะเปาะเมล็ดที่
โคนก้านดอก ในก้านชูดอกหนึ่งจะมีจ านวนกะเปาะเมล็ดไม่เท่ากันและมีขนาดแตกต่างกันไป  ขึ้นกับความสมบูรณ์
ของแต่ละดอก โดยปกติแล้วจะมีตั้งแต่ 4 กะเปาะจนถึง 12 กะเปาะ กะเปาะเมล็ดจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
ประมาณ 1-2 เดือน เมล็ดจะแก่เต็มที่ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง  เมื่อเมล็ดแก่แล้วจะ
หลุดร่วงจากกะเปาะ และร่วงหล่นลงสู่พ้ืนคลองหรือไหลไปตามกระแสน้ า และจะงอกเป็นต้นอ่อนต่อไป ต้นอ่อน
จะมีหัวที่มีลักษณะเหมือนกับหัวหอม จะมีรากยึดเกาะพ้ืนดินและพัฒนาการเจริญเติบโตต่อไป รากจะต้องเกาะพ้ืน
คลองให้ได้และมีความแน่นหนาพอที่จะทนทานต่อกระแสน้ าที่ไหลแรงในหน้าฝน  ซึ่งปกติฝนจะเริ่มตกประมาณ
กลางเดือนเมษายน ต้นอ่อนที่ยังเกาะไม่ได้ก็จะหลุดหายไปกับกระแสน้ าลงสู่ทะเล ในกรณีที่เมล็ดยังไม่สามารถ
เกาะติดกับพ้ืนคลองได้ ก็ยังคงลอยอยู่กับกระแสน้ า แต่ล าต้นและรากก็จะเจริญเติบโตตามปกติ  เพราะยังได้
สารอาหารจากเมล็ด เมล็ดหนึ่ง ๆ จะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงต้นอ่อนได้ประมาณ 3-4 เดือน นั่นหมายความว่าในช่วง
ระยะเวลาที่เมล็ดหลุดจากกะเปาะจนถึงฝนเริ่มตก เมล็ดพลับพลึงธารได้ปรับตัวมาอย่างยาวนานเพ่ือให้มีชีวิตที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศแบบฝนแปดแดดสี่ของพ้ืนที่บริเวณจังหวัดระนองและจังหวัด
พังงา ลักษณะหัว หัวพลับพลึงธารจะเหมือนกับหัวหอมหัวใหญ่ มีหัวอยู่ ใต้ผิวน้ า หัวโตเต็มที่จะมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 7 ซม. และสูงเฉลี่ยประมาณ 15 ซม. หัวอาจจะจมอยู่ใต้ดินหรือโผล่ขึ้นผิวดิน
ประมาณ 2 ใน 3 เมื่อหัวแก่มาก ๆ ก็จะแตกหัวใหม่ไปเรื่อย ๆ กลายเป็นมีหลายหัวในเหง้าเดียวกัน เพ่ือขยายพันธุ์
โดยไม่อาศัยเพศ เหง้าแก่ ๆ หลายปีอาจจะมีถึง 30-40 หัว ในฤดูแล้งใบจะเน่าและหลุดไปจากหัว ถึงแม้ไม่มีน้ า 
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เหง้าหรือหัวพลับพลึงธารก็ยังไม่ตาย ยังพักตัวใต้พ้ืนดินจนกว่าฝนจะตกและมีน้ าแล้วใบจะพัฒนาขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว ลักษณะใบ ใบพลับพลึงธารจะเป็นแบบใบเดี่ยว พัฒนายาวขึ้นเรื่อยๆ ตามความลึกของระดับน้ าในล าคลอง 
โดยจะมีการพัฒนาใบให้ยาวจนถึงระดับผิวน้ า บางครั้งจะยาวถึง 3-4 เมตร เวลาระดับน้ าลดลงใบที่ยาวก็จะทอด
ยาวลอยเหนือผิวน้ าเหมือนกับริบบิ้นสีเขียวพลิ้วสะบัดเหนือสายน้ าแกว่งไกวไปมา ใบมีสีเขียวสดใสมากเท่าใด ก็จะ
ตัวชี้วัดว่า น้ า บริเวณนั้นใสสะอาดและมีคุณภาพที่ดีมาก (ปกขวัญ และสมศักดิ์, 2558) 

 และจากการทดลองเปรียบเทียบการปักช าพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติกับสภาพปลูกเลี้ยงที่มี
ผลต่อต้นพลับพลึงธารก่อนการจ าหน่าย ได้ข้อมูลระยะการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี 2556 ถึ งต้นปี 
2557 รายงานผลเบื้องต้น (สุภาภรณ์ และอุทัยวรรณ, 2557) คือ การเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพปลูก
เลี้ยงในพ้ืนที่บริเวณสภาพเพาะเลี้ยงในโรงเรือนสามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับในสภาพธรรมชาติ และได้
สังเกตการเจริญเติบโตเบื้องต้นของพลับพลึงธารที่อยู่ในคลองซอย พ้ืนที่ของชาวบ้าน (สภาพธรรมชาติ) พบว่า ผล
ของพลับพลึงธารจะแก่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งน้ าเริ่มแห้ง เมล็ดที่หลุด
ออกมาจะลอยไปตามน้ าติดตามทรายหรือตะกอนดินแล้วเริ่มงอกต้นอ่อน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน และ
เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนมีการเจริญโดยสร้างใบเขียวอ่อนรูปแถบ ยาวประมาณ 2-3 เมตร แทงขึ้น
เหนือน้ า ล าต้นมีการพองออกเป็นหัว (bulb) คล้ายหัวหอมใหญ่ และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งใบเริ่มจะเปลี่ยนจากสีเขียว
เป็นสีน้ าตาลและท้ิงใบในท่ีสุด เมื่อต้นเจริญเต็มท่ี (โดยจากเริ่มงอกจนถึงออกดอกจะกินเวลาประมาณ ปี 3) จะเริ่ม
แทงช่อดอกในช่วงเดือนกันยายน และเริ่มออกดอกมากในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม และจะเข้าสู่ช่วงผล
แก่และติดเมล็ด สอดคล้องกับรายงานของ อุทร และปกขวัญ (2553); รัฐภัทร์ และวรรณดา (2551) 
 ปัจจุบัน องค์การะหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( International Union for Conservation of 
Nature and Nature Resources; IUCN) ได้จัดให้พลับพลึงธารเป็นพืชที่ถูกคุกคาม (endangered) ใกล้สูญพันธุ์ 
(Soonthornnawaphat et al., 2011) เนื่องจากมีประชากรในธรรมชาติลดลง ปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พันธุ์
พืชใกล้สูญพันธุ์คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่มากจนเกินก าลังผลิตในธรรมชาติ  เนื่องมาจาก
การท าลายถิ่นอาศัย รวมทั้งการเก็บส่วนขยายพันธุ์ หรือหัวพันธุ์พลับพลึงธารส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ือป้องกัน
การสูญพันธุ์ดังกล่าว ประชาคมโลกจึงได้มีการจัดตั้งกฎ กติกาเพ่ือควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ที่เรียกกันว่า
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออนุสัญญาไซเตส โดยการ
ประชุมก าหนดชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีการค้าในชนิดพันธุ์ดังกล่าว และให้ประเทศสมาชิก
อนุสัญญาฯ ช่วยในการควบคุมด้วยการห้ามส่งออกและน าเข้าชนิดพันธุ์ดังกล่าว เว้นแต่จะมีหนังสืออนุญาตส่งออก
จากประเทศต้นทาง ประเทศผู้น าเข้าจึงจะสามารถออกหนังสืออนุญาตน าเข้าได้ ส าหรับประเทศไทยมีหลายชนิ ด
พันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากมีการค้า และชนิดพันธุ์ดังกล่าวยังไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส 
เช่นพลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะจังหวัดระนองตอนล่าง และจังหวัดพังงาตอนบน และได้รับการจัด
สถานภาพเป็นพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตาม Thailand Red Data :Plant (2006) ของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้นเพ่ือป้องกันและควบคุมการค้าดังกล่าว จึงมีแผนที่จะน าพลับพลึงธารเสนอไว้ในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส หากพลับพลึงธารถูกบรรจุในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ จะเป็นการจ ากัดสิทธิ์ไม่ให้ท าการค้าจากต้น
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ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ือให้พืชอนุรักษ์และพืชทีใกล้สูญพันธุ์สามารถด ารงชีพได้
ในถิ่นที่อยู่จะต้องศึกษาถึงวงจรชีวิตของพืช ปัจจัยที่ท าให้ชนิดพืชอยู่รอด เพ่ือขยายและเพ่ิมปริมาณของชนิดพืชใน
ถิ่นที่อยู่เดิม และเพ่ือลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์จากชนิดพืชที่มีในธรรมชาติ  และในแปลงปลูกเลี้ยง เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบต่อผู้ที่ด ารงชีพจากการค้าชนิดพันธุ์ดังกล่าว และเป็นการลดการลักลอบท าการค้าพืชที่ผิด
กฎหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ท าการค้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  
1. หัวพันธุ์พลับพลึงธาร  
2. วงบ่อซีเมนต์  
3. ทราย หรือกรวดแม่น้ า  
4. สารละลายธาตุอาหาร  
5. อุปกรณ์ในการเก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ ไม้บรรทัด เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล 2 ต าแหน่ง เครื่องวัดขนาดหัว

พลับพลึงธาร (เวอร์เนียคาลิปเปอร์; Vernier Caliper)  
วิธีการ 
กิจกรรมที่ 3 วิจัยเพ่ือหาแนวทางการอยู่รอดและด ารงชีพในนิเวศวิทยาของพืชอนุรักษ์ และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์การ
ทดลองที่ 3.1 ศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติและสภาพปลูกเลี้ยง 
 แบบและวิธีการทดลอง 
 ไม่มีการวางแผนการทดลองทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของ
พลับพลึงธาร ในสภาพปลูกเลี้ยง 2 แบบ ได้แก่ 

 1.  ในสภาพธรรมชาติ 
2.  ในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ส ารวจแหล่งพบพลับพลึงธารในพ้ืนที่จังหวัดระนอง อ.สุขส าราญ และจังหวัดพังงา อ.คุระบุรี เพ่ือ

เลือกสถานที่ในการทดลอง  
2. เตรียมหัวพันธุ์พลับพลึงธารจากการเพาะเมล็ด อายุ 4 เดือน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว 2-3 

เซนติเมตร จ านวน 200 หัวต่อสภาพแวดล้อม 
3. เตรียมบ่อซีเมนต์ที่มีรูระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. สูง 60 ซม. จ านวน 4 วงบ่อ 

ส าหรับในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า วัสดุปลูกในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า คือ กรวดแม่น้ าขนาด 2 -3 
มิลลิเมตร ทรายหยาบ และดิน ผสมในอัตรา กรวดแม่น้ า 1ส่วน : ทรายหยาบ 1 ส่วน: ดิน 1 ส่วน โดยปริมาตร ใส่
ลงในบ่อซีเมนต์ให้ได้ระดับความสูง 15-20 ซม. ใส่น้ าให้ได้ระดับความลึก 30 ซม.  
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4. ถ่ายน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ ปุ๋ยละลายน้ าทางการค้าของระบบ
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปริมาณปุ๋ยปรับตามค่า EC ประมาณ 0.2-0.5 mS/cm การใส่ปุ๋ยควรใส่หลังจากการเติมน้ า
ใหม่แล้ว 2-3 วัน ส าหรับในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า 

5. เตรียมแปลงปลูกในสภาพธรรมชาติคือ คลองธรรมชาติหรือล าธาร เลือกพ้ืนที่ไม่ใช่แนวน้ าหลาก
ในช่วงฤดูน้ าหลาก ที่เป็นแหล่งน้ าจืดใสและสะอาด แหล่งน้ าไหลไม่ใช่น้ านิ่ง ใช้ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 30 x 30 
ซ.ม. จ านวน 4 แปลงๆ ละ 50 ต้น 
 การบันทึกข้อมูล 

ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 ปี คือ ตลอดวงจรชีวิตของพลับพลึงธาร เก็บข้อมูลทุกเดือน ข้อมูลที่
เก็บบันทึก คือ %การรอดตาย ระยะเวลาและการเจริญเติบโต การออกราก ความยาวราก การพัฒนาเป็นหัว 
ขนาดของหัว การแตกหัวใหม่ จ านวนหัว/ต้น น้ าหนักมวลรวม การพักหัว ข้อมูลสภาพอากาศของพ้ืนที่ (อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ปริมาณน้ าฝน) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ แหล่งน้ า และคุณภาพของน้ าในแหล่งธรรมชาติ 
(ปริมาณธาตุอาหารและค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิน้ า) 
เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 ณ สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง แปลงเกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง และพ้ืนทีอ่ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากงานวิจัยเร่งด่วนของกรมวิชาการเกษตรในปี 2556-2558 ศึกษาการเจริญเติบโตเปรียบเทียบการปัก
ช าพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติกับบ่อซีเมนต์ พบว่า การขยายพันธุ์เทียมด้วยวิธีผ่าแบ่งหัวเป็น 4 ส่วน สามารถ
เพ่ิมขยายหัวพลับพลึงธารได้มากกว่าไม่ผ่าหัว และสามารถปลูกเลี้ยงได้ในพ้ืนที่เกษตรกรแต่ขนาดหัวจะเล็กกว่า
พ้ืนที่ธรรมชาติ แต่น้ าหนักมวลรวมพบว่า พลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์มีการเจริญเติบโตน้อยกว่าในพ้ืนที่
คลองธรรมชาติ ส าหรับการให้จ านวนราก ความยาวราก และน้ าหนักมวลรวมจากอายุปลูก 1 เดือน ถึงอายุ 5 
เดือนมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น แต่ละลดลงเมื่ออายุครบ 1 ปี  ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่ปลูกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 
ทั้งแบบผ่าหัวและไม่ผ่าหัว (สุภาภรณ์ และอุทัยวรรณ, 2557) ซึ่งอาจเป็นเพราะธรรมชาติของพลับพลึงธารมีการ
พักตัวในช่วงฤดูแล้ง และอาหารสะสมในหัวลดลง จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางชีววิทยา และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ และสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า ตลอดวัฏ
จักรชีวิตของพลับพลึงธาร  

พ้ืนที่ในการศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติและสภาพปลูกเลี้ยงได้
เลือกพ้ืนที่ที่พบพลับพลึงธารมีการเจริญเติบในถิ่นอาศัยเดิมของจังหวัดระนองและพังงา ได้แก่ พื้นที่ อ. สุขส าราญ 
จ. ระนอง จ านวน 1 ราย และพ้ืนที่ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ราย และพ้ืนที่ที่ไม่เคยพบพลับพลึงธารเจริญเติบโต
มาก่อนในพ้ืนที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง อ. กระบุรี จ.ระนอง โดยใช้ต้นพันธุ์พลับพลึงธารจาก
การเพาะเมล็ดอายุ 4 เดือนในการทดลอง เพ่ือให้ต้นพันธุ์ที่ใช้มีอายุและขนาดที่ใกล้เคียงกัน พบว่าเมล็ดที่น ามาใช้
ในการทดลองใช้เมล็ดขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวแตกใหม่เฉลี่ย 1.64 ซม. มีจ านวนราก 10 ราก 
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ความยาวราก 16.3 ซม. มีจ านวนใบ 4 ใบ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) เนื่องจากเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่ และจ านวนราก
มากสุดเพ่ือส่งผลต่อการเจริญเติบโตดีสุดในการการศึกษาตลอดวงจรชีวิตของพลับพลึงธาร แต่ส าหรับเกษตรกรที่
ผลิตเชิงการค้าสามารถเลือกกล้าจากเมล็ดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อายุกล้าเพียง 3 เดือน เพราะการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างจากอายุกล้า 4 เดือน จากการศึกษาท าการปลูกลงในพ้ืนที่ทั้งในสภาพธรรมชาติ และสภาพ
ปลูกเลี้ยงเดือนมีนาคม 2559 เป็นช่วงฤดูแล้ง น้ าในสภาพธรรมชาติแห้ง เพ่ือให้สามารถเตรียมพ้ืนที่ปลูกในสภาพ
ธรรมชาติได้สะดวกกว่าในพ้ืนที่มีน้ าในแหล่งธรรมชาติ  และให้มีการเจริญของรากเพ่ือยึดเกาะกับดินได้อย่าง
สมบูรณ์ลดผลกระทบการหลุดหายไปกับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดพลับพลึงธาร 

อายุเมล็ด ขนาดเมล็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของหัวแตกใหม่ (ซม.) 

จ านวนราก ความยาวราก 
(ซ.ม.) 

จ านวนใบ 

1 เดือน เล็ก 0.61 3 8.4 2 
กลาง 0.67 4 8.3 2 
ใหญ ่ 0.91 5 10.2 2 

2 เดือน เล็ก 0.72 5 10.3 3 
กลาง 1.11 7 10.5 3 
ใหญ ่ 1.39 9 14.9 3 

3 เดือน เล็ก 0.83 5 10.8 3 
กลาง 1.13 7 12.6 3 
ใหญ ่ 1.66 9 16.2 3 

4 เดือน เล็ก 0.83 5 12.1 3 
กลาง 1.00 7 14.4 4 
ใหญ ่ 1.64 10 16.3 4 
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อายุกล้าพลับพลึงธาร 1 เดือน อายุกล้าพลับพลึงธาร 2 เดือน 

อายุกล้าพลับพลึงธาร 3 เดือน อายุกล้าพลับพลึงธาร 4 เดือน 

ภาพที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของเมล็ดพลับพลึงธาร 

ผลของการศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ 
จากการศึกษาพบว่า เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ธรรมชาติ อายุครบ 6 

เดือน คือเข้าสู่เดือนกันยายน เป็นช่วงมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณน้ าฝนมากส่งผลให้ในน้ าหลากเข้า

พ้ืนที่คลองธรรมชาติ น้ ามีปริมาณสูงจึงท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของพลับพลึงธารได้

ทุกพ้ืนที ่แต่สามารถเก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตได้ โดยค่าความเร็วของกระแสน้ า 0.31 

เมตร/วินาที หรือ 1.8 กิโลเมตร/ชั่วโมง (นิรันดร์รัตน์ และคณะ, มปป) และเมื่อเข้าสู่อายุครบ 12 24 และ 36 

เดือน พบว่าอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม จนท าให้น้ า

ในพ้ืนที่ธรรมชาติแห้งส่งผลให้พลับพลึงธารทิ้งใบและพักตัวจึงท าให้ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอด

ชีวิตของพลับพลึงธารได้ (ตารางที่ 2) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่กระจายพันธุ์ของพลับพลึงธารมีสภาพภูมิอากาศ

แบบ Wet-dry Climate cycle คือ มีฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนชัดเจน โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี อยู่ระหว่าง 3,100-

3,300 มิลลิเมตร ปริมาณน าฝนช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่าง 260-280 มิลลิเมตร พลับพลึงธารเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออุณหภูมิ

ในช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่าง 27.5-28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ าประมาณ 

18-28 องศาเซลเซียส และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ าระหว่าง 5.5-6.6   

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของพลับพลึงธารของพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี สามารถปลูกเลี้ยงได้เพียง
อายุ 18 เดือน จากนั้นตายทั้งหมด ทั้งนีเ้นื่องจากพลับพลึงธารหลุดหายไปในช่วงฤดูฝนที่มีน้ าหลากเข้าพ้ืนที่คลอง
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ธรรมชาติ และเน่าตายในช่วงฤดูแล้งโดยพลับพลึงธารแช่ในน้ านิ่ง ยังคงมีน้ าขังอยู่ในพ้ืนที่ และน้ าขังนั้นมีลักษณะ
เป็นคราบสนิมบริเวณผิวน้ า (ภาพที่ 2)  ซึ่งจากการน าน้ าบริเวณพ้ืนที่ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี ไปตรวจวิเคราะห์
พบว่า น้ ามีเปอร์เซ็นต์โซเดียมที่ละลายได้ (SSP) 62.63%  (60-75% แสดงว่าคุณภาพน้ าอยู่ที่ระดับปานกลาง เริ่ม
เป็นอันตราย) แต่อีก 2 พ้ืนที่นั้นไม่พบค่าดังกล่าว (กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า, 2560) ซึ่งแสดง
ว่าพ้ืนที่ ศวพ. ระนอง อ.กระบุรี คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตพลับพลึงธารจึงส่งผลให้พลับพลึงธาร
ตายทั้งหมดในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่ไม่เคยพบการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในพ้ืน
ที่มาก่อนถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกับพ้ืนที่พบการแพร่กระจายของพลับพลึงธารใน อ.กะเปอร์ อ.
สุขส าราญ จ.ระนอง โดยลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดระนองมีภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน 
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพ้ืนที่ลาดเอียดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะส่วนใหญ่
มีสภาพเป็นป่าเขา ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาตะนาวศรี ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ประกอบด้วย
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาสูงที่สุดได้แก่ ภูเขาตาโซงโดง สูงประมาณ 1,700 ฟุต จากระดับน้ าทะเล อยู่ในเขต
อ าเภอกะเปอร์ แต่ในพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี เป็นพ้ืนที่ราบแคบ ๆ ระหว่างแนวภูเขากับชายฝั่งทะเล ท าให้ก่อให้เกิด
ล าน้ าสายสั้น ๆ หลายสาย แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ ากระบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญกั้นพรมแดนไทย - พม่า จึง
ไม่ใช่แหล่งพ้ืนที่เจริญเติบโตของพลับพลึงธารได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับลักษณะพ้ืนที่ ที่มีแนวทิวเขา หุบเขา
สลับซับซ้อน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติได้แก่ คลองกระ
เปอร์ คลองนาคา คลองเรือ และเขตพ้ืนที่ของ อ. คุระบุรี จ. พังงา คือคลองก าพวน สอดคล้องกับรายงานของนิ
รันดร์รัตน์ (2558) พลับพลึงธารเป็นพืชที่มีลักษณะการเจริญเติบโตเฉพาะถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจาย
พลับพลึงธาร พบว่ามีขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence) และหนาแน่นในพ้ืนที่อ าเภอกะเปอร์ 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 พ้ืนที่แปลงปลูกพลับพลึงธาร และลักษณะน้ าในช่วงฤดูแล้งของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี 

ส าหรับพลับพลึงธารในพ้ืนที่ อ.สุขส าราญ จ.ระนอง และพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา อายุครบ 36 เดือน 
หรืออายุครบ 3 ปี มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 40 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ. 
ระนอง มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงกว่า พ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ.พังงา ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ อ.คุระบุรี มีปัญหาน้ าหลาก
พลับพลึงธารหลุดไปกับน้ า และปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือน้ าหลากพัดตะกอนทรายมาทับถมบริเวณแปลง
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ทดลองในปีช่วงเดือนกันยายน 2560 และ 2561 ส่งผลให้พลับพลึงธารโดนตะกอนทรายทับถมไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ (ภาพที่ 3)  

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของพลับพลึงธารปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 

อายุ 
(เดือน) 

อ.คุระบุรี  
จ. พังงา 

อ.สุขส าราญ  
จ.ระนอง 

ศวพ.ระนอง  
อ.กระบุรี จ. ระนอง 

2 100 100 100 
6 น้ าหลาก น้ าหลาก น้ าหลาก 
12 พักหัว พักหัว พักหัว 
15 61 77 น้ าหลาก 
18 39 71 น้ าหลาก 

24 พักหัว 58 
น้ าหลาก 

ต้นสูญหายและตายทุกแปลง 
30 24 51 ตาย 
36 12 40 ตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แปลงปลูกพลับพลึงธารของ พ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา  
        ก; พ้ืนที่ในช่วงฤดูน้ าหลาก ข; พ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง และมีตะกอนทรายทับถมบริเวณแปลงปลูก 

วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ธรรมชาติพบว่า พลับพลึงธารมีการ
เจริญเติบโต 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และราก (vegetative phase) ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงฤดูฝนมีน้ าในพ้ืนที่คลองธรรมชาติ โดยพบว่าน้ ายิ่งมีปริมาณสูงใบพลับพลึงธาร
ยิ่งมีความยาวมาก โดยการวัดการเจริญเติบโตวัดจากน้ าหนักสดของใบ และน้ าหนักแห้งของใบ เนื่องจากพลับพลึง
ธารส่วนใหญ่เจริญเติบโตในน้ า ดังนั้นเกณฑ์ของน้ าหนักสดที่เพิ่มข้ึนไม่ใช่การเติบโตที่แท้จริงเพราะน้ าหนักท่ีเพ่ิมขึ้น
อาจมาจากการเซลล์ดูดน้ าเข้าไป จึงควรวัดน้ าหนักแห้งหรือน้ าหนักคงที่ ที่เป็นน้ าหนักหลังจากความชื้นขจัดออก

ก ข 
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จนหมดสิ้นโดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการวัดการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด เนื่องจากน้ าหนักแห้งนั้นเป็นน้ าหนัก
ของมวลอินทรีย์ที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่แท้จริง ระยะที่ 2 พัฒนาดอก (reproductive phase) ซึ่งอยู่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร (dormancy) โดยมีการพัฒนาหัว
ที่เป็นล าต้นใต้ดิน (bulb) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน คือระยะเมื่อฝนทิ้งช่วงพ้ืนที่คลองธรรมชาติปริมาณ
น้ าลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อัตราการเจริญเติบโตทางใบจะลดลง พ้ืนที่ไม่มีน้ าพลับพลึงธารจะ
ทิ้งใบ 

วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ธรรมชาติของพ้ืนที่ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี 
สามารถปลูกเลี้ยงได้เพียงอายุ 18 เดือน จากนั้นตายทั้งหมด จงึไม่สามารถศึกษาได้ครบวงจรชีวิตของพลับพลึงธาร
ในพ้ืนทีด่ังกล่าว 

วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ธรรมชาติของพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง 
พบว่าในเดือนกันยายนของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าในแหล่งธรรมชาติสูง พบว่าเข้าสู่
ระยะที่ 1 ช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และราก โดยมีน้ าหนักสดของใบ 24.5 132.1 และ 160.9 กรัม ตามล าดับ 
และน้ าหนักแห้งของใบ 5.50 9.04 และ 13.22 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ในด้านเจริญเติบโตของรากโดยเฉาะ
เดือนกันยายนของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 พบว่ามีจ านวนราก 12 31 และ 33 กรัม ตามล าดับ ความยาวราก 12.5 
20.2 และ 18.5 ซม. ตามล าดับ น้ าหนักรากสด 7.2 29.0 และ 38.8 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) ระยะที่ 2 พัฒนา
ดอก ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พบว่าพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ. ระนอง มีการเจริญเติบโต
สมบูรณ์พัฒนาดอกอายุพลับพลึงธารเมื่อครบ 3 ปี พบดอกช่วงเดือนกันยายนมีจ านวนดอกเฉลี่ย 1 ดอก/แปลง ถึง
เดือนธันวาคมมีจ านวนดอกเฉลี่ย 6 ดอก/แปลง และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร พบว่าน้ าหนักใบใน
เดือนมีนาคมของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3  ในพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง ลดลงเหลือ 7.0 14.2 และ 35.9 กรัม 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ใบที่เป็นแหล่งสร้างอาหารจะน าอาหารไปเก็บสะสมที่หัวพลับพลึงธารมากขึ้น และการ
เจริญเติบโตทางรากลดลงเช่นกัน แต่ขนาดของหัวพลับพลึงธารมีขนาดมากขึ้น มีน้ าหนักมากขึ้นในแต่ละปี โดย
พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง ในเดือนมีนาคมของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีน้ าหนักสดหัว 13.4 45.1 และ 100.4 
กรัม ตามล าดับ น้ าหนักแห้งหัว 4.35 7.11 และ 28.26 กรัม ตามล าดับ ขนาดหัว 2.8 3.6 และ 4.9 ซม. ตามล าดับ 
และมีการแตกหัวใหม่เพ่ิมข้ึนอายุครบ 2 ปี เฉลี่ย 3 หัว ที่มีขนาดหัวใหม่ 2.8 ซม. (ตารางท่ี 5)  

อัตราการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา พบว่า การ
เจริญเติบโตในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 จะมีการพัฒนาการเจริญเติบโตเพียง 2 ระยะ คือระยะพัฒนาใบ ราก และ
ระยะพักตัว คือช่วงพัฒนาหัว ในช่วงเดือนมีนาคม อัตราการเจริญเติบโตจะทางใบและรากจะลดลง ใบจะแห้งเหี่ยว
เมื่อปริมาณน้ าในสภาพธรรมชาติลดลง  ส าหรับอัตราการเจริญเติบโตชองหัวคงท่ี  (ภาพท่ี 4)  
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ภาพที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติอายุครบ 3 ปี ในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา 

วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ ธรรมชาติของพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา 
พบว่าในเดือนกันยายนของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าในแหล่งธรรมชาติสูง พบว่าเข้าสู่
ระยะที่ 1 ช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และราก โดยมีน้ าหนักสดของใบ 14.0 20.5 และ 24.6 กรัม ตามล าดับ และ
น้ าหนักแห้งของใบ 1.09 1.10 และ 2.56 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ในด้านเจริญเติบโตของรากโดยเฉาะเดือน
กันยายนของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 พบว่า มีจ านวนราก 10 19 และ 10 กรัม ตามล าดับ ความยาวราก 8.6 8.8 
และ 9.5 ซม. ตามล าดับ น้ าหนักรากสด 3.4 5.5 และ 5.4 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 4)  ระยะที่ 2 พัฒนาดอก 
พบว่าพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เมื่อครบ 3 ปี ทั้งนี้เนื่องจากมีตะกอนทรายทับถมใน
พ้ืนที่แปลงปลูก จึงยังไม่พบการออกดอกของพลับพลึงธารในพ้ืนที่ดังกล่าว และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึง
ธาร พบว่าน้ าหนักใบในเดือนมีนาคมของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 พ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มีน้ าหนักใบลดลงเหลือ 
6.9 2.4 และ 2.6 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) แต่ขนาดของหัวพลับพลึงธารมีขนาด และน้ าหนักคงที่ตั้งแต่อายุ
ครบ 1 ปี ทั้งนี้เนื่องจากในพ้ืนที่มีตะกอนทรายมาทับถมในช่วงฤดูน้ าหลาก ส่งผลให้การเจริญของพลับพลึงธารไม่
สมบูรณ์ โดยพื้นที ่อ. คุระบุรี จ. พังงา ในเดือนมีนาคมของปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีน้ าหนักสด 6.5 11.6 และ 9.3 
กรัม ตามล าดับ น้ าหนักแห้งหัว 1.62 1.56 และ 1.25 กรัม ตามล าดับ ขนาดหัว 2.1 2.0 และ 2.1 ซม. ตามล าดับ 
และมีการแตกหัวใหม่เพ่ิมข้ึนอายุครบ 2 ปี เฉลี่ย 2 หัว ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวใหม่ 1.7 ซม. (ตารางท่ี 5)  

อัตราการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง เป็นเพียงพ้ืนที่
เดยีวที่พบว่าพลับพลึงธารมีการพัฒนาครบ 3 ระยะ และอัตราการเจริญเติบโตในแต่ระยะของปีที 1 ปีที่ 2 และปีที่ 
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จ านวนราก ความยาวราก (ซม.) นน.ราก (กรัม) นน.ใบ (กรัม)

นน.หัว (กรัม) น้ าหนักมวลรวม (กรัม) น้ าหนักแห้ง (กรัม) ขนาดหัว (ซม.)
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3 มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งด้านการเจริญเติบทางใบ ราก และหัวของพลับพลึงธาร ซึ่งในปีที่ 3 ช่วงเดือนกันยายน
อายุพลับพลึงธาร 30 เดือน พบว่าต้นสมบูรณ์จนสามารถแทงช่อดอกขึ้นมาเหนือดิน ติดเมล็ดมีการแตกกล้าและมี
การสร้างหน่อใหม่ ดังแสดงในกราฟอัตราการเจริญเติบโต (ภาพท่ี 5)  

 

 

ภาพที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติอายุครบ 3 ปี ในพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง  

ตารางท่ี 3 น้ าหนักสดใบ และน้ าหนักแห้งใบของพลับพลึงธารปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 

อาย ุ
(เดือน) 

อ.คุระบุร ี 
จ. พังงา 

อ.สุขส าราญ  
จ.ระนอง 

ศวพ.ระนอง 
อ.กระบุรี จ. ระนอง 

น้ าหนักสด 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
(กรัม)  

น้ าหนักสด 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
(กรัม)  

น้ าหนักสด 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
(กรัม)  

2  0.9 0.09 0.9 0.12 0.9 0.06 

6 (ก.ย.) 14.0 1.09 24.5 5.50 7.5 0.70 

12 (มี.ค.) 6.9 0.37 7.0 1.66 2.0 0.49 
18 (ก.ย.) 20.5 1.10 132.1 9.04 3.9 0.15 
24 (มี.ค.) 2.4 0.28 14.2 1.67 - - 
30 (ก.ย.) 24.6 2.56 160.9 13.22 - - 
36 (มี.ค.) 2.6 0.73 35.9 4.96 - - 
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อัตราการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติของเกษตรกร อ.สุขส าราญ จ.
ระนอง

จ านวนราก ความยาวราก (ซม.) นน.ราก (กรัม) นน.ใบ (กรัม)

นน.หัว (กรัม) น้ าหนักมวลรวม (กรัม) น้ าหนักแห้ง (กรัม) ขนาดหัว (ซม.)

ก.ย. พ.ย. ม.ค. 
มี.ค. 

ก.ย. 
ธ.ค. 

มี.ค. 

มิ.ย. ก.ย. 

ธ.ค. 
มี.ค. 

พ.ค. ก.ค. 
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ตารางท่ี 4 จ านวนราก ความยาวราก และน้ าหนักสดรากของพลับพลึงธารปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 

อาย ุ
(เดือน) 

อ.คุระบุร ี 
จ. พังงา 

อ.สุขส าราญ  
จ.ระนอง 

ศวพ.ระนอง 
อ.กระบุรี จ. ระนอง 

จ านวน
ราก 

 

ความ
ยาวราก 
(ซม.) 

น้ าหนัก
รากสด 
(กรัม) 

จ านวน
ราก 

 

ความ
ยาวราก 
(ซม.) 

น้ าหนัก
รากสด 
(กรัม) 

จ านวน
ราก 

 

ความยาว
ราก 

(ซม.) 

น้ าหนัก
รากสด 
(กรัม) 

2  9 8.3 0.4 7 7.0 0.3 8 6.2 0.6 

6 (ก.ย.) 10 8.6 3.4 12 12.5 7.2 11 7.0 1.2 

12 (มี.ค.) 13 7.6 3.6 13 12.3 5.7 7 7.8 1.1 
18 (ก.ย.) 19 8.8 5.5 31 20.2 29.0 6 6.6 0.6 
24 (มี.ค.) 13 5.9 1.7 24 13.4 16.8 - - - 
30 (ก.ย.) 10 9.5 5.4 33 18.5 38.8 - - - 
36 (มี.ค.) 7 9.6 1.7 51 14.3 38.6 - - - 

 
ตารางท่ี 5 น้ าหนักสดหัว และน้ าหนักแห้งหัว และขนาดหัวของพลับพลึงธารปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 

อาย ุ
(เดือน) 

อ.คุระบุร ี 
จ. พังงา 

อ.สุขส าราญ  
จ.ระนอง 

ศวพ.ระนอง 
อ.กระบุรี จ. ระนอง 

น้ าหนัก
สดหัว 
(กรัม) 

น้ าหนัก
แห้งหัว 
(กรัม) 

ขนาด
หัว 

(ซม.) 

น้ าหนัก
สดหัว 
(กรัม) 

น้ าหนัก
แห้งหัว 
(กรัม) 

ขนาด
หัว 

(ซม.) 

น้ าหนัก
สดหัว 
(กรัม) 

น้ าหนัก
แห้งหัว 
(กรัม) 

ขนาด
หัว 

(ซม.) 
2  2.1 0.43 1.6 1.6 0.52 1.2 1.3 0.44 1.3 

6 (ก.ย.) 3.7 0.49 1.7 8.9 1.87 2.4 1.1 0.21 1.1 

12 (มี.ค.) 6.5 1.62 2.1 13.4 4.35 2.8 1.4 0.60 1.4 
18 (ก.ย.) 6.1 1.35 2.0 35.2 6.64 3.8 1.1 0.23 1.1 
24 (มี.ค.) 11.6 1.56 2.0 45.1 7.11 3.6 - - - 
30 (ก.ย.) 5.6 1.46 2.3 57.7 10.09 4.0 - - - 
36 (มี.ค.) 9.3 1.25 2.1 100.4 28.26 4.9 - - - 

 

เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตน้ าหนักมวลรวมของหัวพลับพลึงธารใน พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง
พบว่าเจริญเติบโตมากกว่าพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา โดยในพ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มีอัตราการเจริญเติบใน
แต่ละปีค่อนข้างคงที่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต (ตารางที่ 6) พ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มีการ
เจริญเติบโตที่น้อยกว่าทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่น้ าป่าไหลหลากพัดตะกอนทรายมาทับถมบริเวณแปลงทดลองในปี
ช่วงเดือนกันยายน 2560 และ 2561 ส่งผลให้พลับพลึงธารโดนตะกอนทรายทับถมหัวพลับพลึงธารไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ  
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ตารางท่ี 6 น้ าหนักมวลรวมของพลับพลึงธารปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 
อาย ุ

(เดือน) 
อ.คุระบุร ี 
จ. พังงา 

อ.สุขส าราญ  
จ.ระนอง 

ศวพ.ระนอง  
อ.กระบุรี จ. ระนอง 

2  3.4 2.8 3.5 

6 (ก.ย.) 21.1 40.8 10.1 

12 (มี.ค.) 17.1 26.2 5.1 
18 (ก.ย.) 37.7 202.7 5.8 
24 (มี.ค.) 10.4 66.3 - 
30 (ก.ย.) 39.5 256.9 - 
36 (มี.ค.) 9.85 175.0 - 

  
ผลของการศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารทีป่ลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า พบว่าพลับพลึงธารมีอายุครบแค่ 24 
เดือน หรือ 2 ปี และเมื่อปลูกเลี้ยงไปจนอายุครบ 30 เดือน พบว่าเน่าเสียหายและตายทั้งหมด คิดเป็นอัตราการ
ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยพบว่าการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า มีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง ได้แก่ จ านวนรากของพลับพลึงธารอายุ 2 6 12 18 และ 24 เดือน ในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. 
พังงา มี 7 5 4 4 และ 3 ราก ตามล าดับ พื้นที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มี 7 7 6 6 และ 3 ราก ตามล าดับ และ
พ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 7 6 6 5 และ 3 ราก ตามล าดับ ความยาวราก ในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 
6.7 6.2 5.8 5.7 และ 4.7 ซม. ตามล าดับ พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มี 7.7 7.4 7.1 6.4 และ 4.4 ซม. 
ตามล าดับ และพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 7.5 6.8 6.8 6.0 และ 4.3 ซม. ตามล าดับ น้ าหนักรากในพื้นที่ 
อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 0.4 0.5 0.5 0.5 และ 0.3 กรัม ตามล าดับ พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มี 0.3 0.6 0.5 0.3 
และ 0.1 กรัม ตามล าดับ และพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 0.3 0.4 0.6 0.6  และ 0.2 กรัม ตามล าดับ 
น้ าหนักใบในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 0.8 2.8 1.7 0.8 และ 0.3 กรัม ตามล าดับ พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง 
มี 0.7 4.7 1.4 0.9 และ 0.3 กรัม ตามล าดับ และพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 0.6 3.8 1.1 0.9  และ 0.2 
กรัม ตามล าดับ น้ าหนักหัวในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 1.5 0.7 1.2 1.0 และ 1.0 กรัม ตามล าดับ พ้ืนที่ อ . สุข
ส าราญ จ.ระนอง มี 1.4 1.2 1.0 0.7 และ 0.7 กรัม ตามล าดับ และพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 1.1 1.0 
0.8 0.7 และ 0.7 กรัม ตามล าดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 1.2 1.0 0.9 1.0 และ 
1.2 ซม. ตามล าดับ พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มี 1.2 1.2 1.2 1.0 และ 1.0 ซม. ตามล าดับ และพ้ืนที่ของ ศวพ.
ระนอง อ.กระบุรี มี 1.2 1.2 1.2 0.9 และ 1.1 ซม. ตามล าดับ น้ าหนักมวลรวมในพ้ืนที่ อ. คุระบุรี จ. พังงา มี 2.7 
4.0 2.8 2.4 และ 1.8 กรัม ตามล าดับ พ้ืนที่ อ. สุขส าราญ จ.ระนอง มี 2.5 6.5 2.9 1.9 และ 1.1 กรัม ตามล าดับ 
และพ้ืนที่ของ ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี มี 2.0 4.4 2.5 2.7 และ 1.2 กรัม ตามล าดับ ซึ่งจะพบว่าเมื่อครบอายุ 24 
เดือนการเจริญเติบโตพลับพลึงธารลดลงมาก ลักษณะทางกายภาพของรากของพลับพลึงธารแห้งและเน่าตาย ทั้งนี้
เนื่องจากการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า ไม่มีการเจริญพัฒนาของราก และใบ จึงท า
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ให้ไม่มีแหล่งสะสมอาหารน ามาพัฒนาขนาดของหัวให้มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งการเจริญเติบโตในระยะ 1-2 ปี อาศัย
อาหารจากแหล่งสะสมอาหารคือหัวพลับพลึงธาร เมื่ออาหารที่หัวพลับพลึงธารหมดจึงส่งผลให้ใบเน่า รากไม่พัฒนา 
ซ่ึงวสัดุปลูกที่น ามาปลูกเลี้ยงขาดธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธาร และการเปลี่ยนน้ าใน
บางช่วงเวลาไม่เหมาะสม ถึงแม้มีการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่พลับพลึงธารบางต้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ จึง
หยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด ดังนั้นไม่สามารถปลูกเลี้ยงพลับพลึงธารในเรือนเพาะช าได้จนถึงอายุครบ 3 
ระยะ ตลอดวงจรชีวิตของพลับพลึงธาร และเมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ 
พบว่าวงจรชีวิตของพลับพลึงธารทั้ง 3 ระยะ นั้นมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแตกต่างกันเพ่ือส่งผลให้พลับพลึง
ธารสามารถเจริญเติบโตจนสามารถออกดอกติดเมล็ด ถึงแม้การปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช าจะจ าลองสภาพแวดล้อม
ให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถท าให้พลับพลึงธารเจริญเติบโตได้สมบูรณ์จนสามารถมี
ชีวิตครบวงจรได้ทั้ง  3 ระยะ  
ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตของพลับพลึงธารทีป่ลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า 

การ
เจริญเติบโต 

อายุ
(เดือน) 

อ.คุระบุร ีจ. พังงา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 
ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี  

จ. ระนอง 

% การรอด
ชีวิต 
  

2 100 100 100 
6 90 100 - 
12 ตาย ตาย 14 
15 ปลูกใหม ่ ปลูกใหม ่ ปลูกใหม ่
18 100 100 100 
24 41.6 27 27 
30 ตาย ตาย ตาย 
36 ตาย ตาย ตาย 

จ านวนราก 2 7 7 7 
6 5 7 6 
12 4 6 6 
18 4 6 5 
24 3 3 3 

ความยาว
ราก  

(ซม.) 
  
  

2 6.7 7.0 7.5 
6 6.2 7.4 6.8 
12 5.8 7.1 6.8 
18 5.7 6.4 6.0 

24 4.7 4.4 4.3 

น้ าหนักราก 
(กรัม) 

2 0.4 0.3 0.3 
6 0.5 0.6 0.4 
12 0.5 0.5 0.6 
18 0.5 0.3 0.6 
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การ
เจริญเติบโต 

อายุ
(เดือน) 

อ.คุระบุร ีจ. พังงา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 
ศวพ.ระนอง อ.กระบุรี  

จ. ระนอง 

24 0.3 0.1 0.2 
น้ าหนักใบ 

(กรัม) 
2 0.8 0.7 0.6 
6 2.8 4.7 3.8 
12 - 1.4 0.9 
18 0.8 0.9 1.1 
24 0.3 0.3 0.2 

น้ าหนักหัว 
(กรัม) 

  
  

2 1.5 1.4 1.1 
6 0.7 1.2 1.0 
12 1.2 1.0 0.8 
18 1.0 0.7 0.7 
24 1.0 0.7 0.7 

ขนาดหัว 
(ซม.) 

  
  

2 1.2 1.2 1.2 
6 1.0 1.2 1.2 
12 0.9 1.2 1.2 

18 1.0 1.0 0.9 

24 1.2 1.0 1.1 

 จากการศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติและสภาพปลูกเลี้ยง สามารถ
ท าให้ทราบถึงข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลทางชีววิทยา และปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อวงจร
ชีวิตครบ 3 ระยะของการเจริญเติบโตในพลับพลึงธาร เพ่ือที่น ามาศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การ
ขยายพันธุ์พลับพลึงธารเชิงการค้าลดปัญหาการถูกคุกคามในแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือใช้เป็นไม้น้ า
เชิงการค้าไว้ส าหรับประดับตกแต่งตู้ปลาเพ่ือความสวยงามที่ใช้พลับพลึงธารอายุไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าต้องการปลูก
เลี้ยงพลับพลึงธารเพ่ือให้ออกดอกจนถึงติดเมล็ดในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช ายังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ระยะของการเจริญเติบโต จึงมีความจ าเป็นต้องปลูกเลี้ยงในพื้นที่ธรรมชาติเพ่ือให้
พลับพลึงธารเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนออกดอกติดเมล็ดได้ 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ มีการเจริญเติบโต 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 

ช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และราก (vegetative phase) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงฤดูฝนมี
น้ าในพ้ืนที่คลองธรรมชาติ ระยะที่ 2 พัฒนาดอก (reproductive phase) โดยพลับพลึงธารจะต้องเจริญเติบโต
สมบูรณ์อายุครบ 3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร 
(dormancy) โดยมีการพัฒนาหัวที่เป็นล าต้นใต้ดิน (bulb) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน คือระยะเมื่อฝน
ทิ้งช่วงพ้ืนที่คลองธรรมชาติปริมาณน้ าลดลง ส าหรับสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช าพลับพลึงธารไม่สามารถ
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เจริญเติบโตได้ครบอายุ 3 ปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปลูกเลี้ยง โดยเฉพาะการจัดการน้ า วัสดุปลูก และธาตุ
อาหารไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพลับพลึงธารตลอดวงจรชีวิต ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาการ
จัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพปลูกเลี้ยง เพ่ือใช้ในกรขยายพันธุ์และ
ผลิตพลับพลึงธารเพื่อการค้า 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ สามารถทราบถึงข้อมูลชีววิทยา และปัจจัยที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ และสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะช า ตลอดวัฏจักรชีวิตของ
พลับพลึงธาร เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิต และขยายพันธุ์พลับพลึงธาร  

2. เป็นข้อมูลต่อยอดกับงานวิจัยการศึกษาธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารใน
สภาพปลูกเลี้ยง ในพ้ืนที่แหล่งปลูกพลับพลึงธาร ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่จะน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จริงในการผลิตเชิงการค้าในอนาคต 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ 1 การเตรียมกล้าพลับพลึงธารในการศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารทีป่ลูก

เลี้ยงในสภาพธรรมชาติ และเรือนเพาะช า 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเมล็ดพลับพลึงธารแช่สารป้องกันเชื้อรา 1 คืน เพาะเมล็ดพลับพลึงธารลงถุงด าขนาด 2 นิ้ว 

เมล็ดพลับพลึงธารที่เพาะในถุงด า ปลูกเลี้ยง และดูแลรักษานาน 4 เดือน 
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ภาพภาคผนวกที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติ 

 

อ.คุระบุร ี ศวพ.ระนอง 

 

อ.สุขส าราญ 

อ.คุระบุร ีศวพ.ระนอง อ.สุขส าราญ ศวพ.ระนอง 

 

อ.คุระบุร ี อ.สุขส าราญ 

อายุ 6 เดือน (ก.ย.) อายุ 12 เดือน (มี.ค.) อายุ 18 เดือน (ก.ย.) 

อ.คุระบุร ี อ.สุขส าราญ 
อ.สุขส าราญ อ.สุขส าราญ อ.คุระบุร ี อ.คุระบุร ี

อายุ 24 เดือน (มี.ค.) อายุ 30 เดือน (ก.ย.) อายุ 36 เดือน (ก.ย.) 
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ภาพภาคผนวกที่ 3  ลักษณะการเจริญเติบโตทางดอกของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ อ.สุขส าราญ 

จ.ระนอง อายุครบ 3 ปี 

 


