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07

‘พลับพลึงธาร’
แตกช่ออ่อนเหนือก้อนหิน
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา

ขึน้ ชือ่ ว่า ‘หินก้อนเดียว’ คนทัว่ ไปอาจไม่เห็นความสำ�คัญอะไรมากมายนัก
แต่ถ้าหินก้อนเดียวนั้น คือแหล่งยึดรากของต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำ�ลังใกล้จะ
สูญพันธุ์ และเผอิญว่าไม้ตน้ นัน้ มีสว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อระบบนิเวศชุมชน หินก้อนนัน้
ก็ยอ่ มไม่ใช่หนิ ธรรมดาๆ อีกต่อไป แต่คอื ‘ทีพ
่ ง่ึ ’ ของไม้ตน้ นัน้ และคือ ‘ความหวัง’
ของชุมชนโดยรอบ
ขอชวนคุณล่องใต้สู่ จ.พังงา ไปรู้จักกับหินก้อนเล็กๆ ก้อนนั้น
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‘พลับพลึงธาร’
หายไปเมื่อวัน ‘ฟ้า’ ใส
‘พลับพลึงธาร’ หรือ ‘หอมนา้ํ ’ เป็นพืชนา้ํ เฉพาะถิน่ หายาก ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีแดง
ของสหภาพเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) โดยพบได้แห่งเดียวในโลก
ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง ตอนล่าง และ จ.พังงา ตอนบน เท่านั้น
พลับพลึงธารมีใบแบนยาวไหลไปตามกระแสนํ้า จึงเหมาะเป็นแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีห่ ลบภัย และทีว่ างไข่ของสัตว์นาํ้ นานาชนิด บริเวณใดทีม่ พี ลับพลึงธาร
ขึ้นหนาแน่นจะช่วยลดความแรงของกระแสนํ้าได้ รวมทั้งเป็นแหล่งดักตะกอน
ทำ�ให้นาํ้ ใสสะอาด ขณะทีด่ อกของพลับพลึงธารก็มคี วามสวยงาม เป็นแหล่งอาหาร
ของเหล่าแมลง และมนุษย์เองก็ใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารได้มากมาย อาทิ
นำ�ไปเป็นส่วนผสมของครีมบำ�รุงผิว เป็นพืชนํา้ ส่งออกราคาแพง และอนุรกั ษ์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
ในอดีต ตามแม่นํ้าลำ�คลองใน อ.คุระบุรี จ.พังงา เราจะพบเห็นพลับพลึง
ธารเติบโตสวยงามตามสายคลองตัง้ แต่หมูท่ ี่ 6 (บ้านห้วยทรัพย์) ยาวไปถึงหมูท่ ี่ 11
(บ้านแสงธรรม) แต่ปัจจุบัน พลับพลึงธารได้ลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วจนเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ จะพบได้กเ็ พียงใน 2 หมูบ่ า้ นเท่านัน้ คือ หมูท่ ่ี 6 และหมูท่ ่ี 7 (บ้านบางซอย)
ทั้งนี้ สาเหตุการลดจำ�นวนลงของพลับพลึงธารมีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางตรงคือมีการลักลอบขุดหัวพลับพลึงธารไปขายทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่
ทางอ้อมเกิดจากการขุดลอกคลอง การขุดหินและทรายในคลองมาใช้ประโยชน์
รูปแบบการใช้ดินริมฝั่งคลองที่เปลี่ยนแปลงไป จากพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตร
ดั้งเดิมมาเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
ทัง้ หมดนีท้ �ำ ให้กระแสนํา้ ไหลแรงขึน้ และเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และ
เมือ่ เกิดอุทกภัย กระแสนาํ้ ก็จะพัดพาพลับพลึงธารหลุดไปตามกระแสนํา้ ส่งผลให้
พลับพลึงธารหายไปจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว

พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำ�ลังจะสูญพันธุ์
จากการขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจที่จะ
เข้าร่วมขยายพันธุ์พลับพลึงธารให้อยู่ไป
นานๆ
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‘คลองนางย่อน’ ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านบางซอย ต.คุระ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่
กำ�ลังประสบปัญหาการขุดลอกคลอง และเสี่ยงต่อการหายไปของพลับพลึงธาร
แต่ถอื เป็นโชคดีทชี่ าวบ้านและกลุม่ เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้มกี าร
ร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลองนางย่อน และทดลองทำ�การอนุบาล
พลับพลึงธารกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุระบุรี
ซึ่งหนึ่งในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็คือ สุธารัตน์ พรมเกิด
หรือ ‘ฟ้า’ ที่ได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ถึงความสำ�คัญของธรรมชาติจากผู้ใหญ่ใน
ชุมชน จนเกิดการเติบโตทางความคิดและจิตสำ�นึก กอปรกับพลังของวัยรุน่ ทีพ่ ร้อม
จะลงแรงในสิ่งที่ตนศรัทธา ก็ได้ทำ�ให้ฟ้ากลายมาเป็นแกนนำ�กลุ่มเยาวชนรักษา
ถิ่นเกิดในเวลาต่อมา

จิตสำ�นึก
ที่แข็งแกร่งกลายเป็นหิน
ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่กำ�ลังเกิดขึ้นในพื้นถิ่นของตนเอง ฟ้าและเพื่อนๆ
ในหมู่บ้านบางซอยจึงได้รวมกลุ่มกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน จ.พังงา’ ขึ้น และได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง
ผ่านการเข้าร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ ในพืน้ ที่ จ.ระนอง-พังงา-ภูเก็ต ของพีๆ่ กลุม่ อันดามัน
ดิสคัฟเวอร์รี่ และ IUCN อย่างสม่ำ�เสมอ
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กระทั่งได้รับทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ด้วยอยากจะดูแล
พลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดไม่ให้เสือ่ มโทรมสูญพันธุ์ ฟ้าและ
เครือข่ายจึงได้จัดทำ� ‘โครงการหินก้อนเดียว’ ขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
แนวคิดของคุณอาชำ�นิ ผูด้ แู ลพลับพลึงธาร ในคลองนาคา จ.ระนอง ทีเ่ คยกล่าวว่า
“แค่หนิ ก้อนเดียวใต้ตน้ ไม้ใหญ่ทห่ี ายไป ยังทำ�ให้ตน้ ไม้ใหญ่หลุดไปกับกระแสนํา้ ได้
และถ้าเกิดขนหินกันไปเป็นรถสิบล้อจะเกิดอะไรขึ้น”
หินก้อนหนึง่ ทีเ่ ป็นแหล่งยึดรากของต้นไม้ใหญ่ในวันทีก่ ระแสนาํ้ ไหลเชีย่ ว
จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หินก้อนหนึ่ง แต่คือที่พึ่งสุดท้ายของไม้ใหญ่และระบบนิเวศ
ของชุมชน และในวันนีท้ ปี่ ญ
ั หาการขุดลอกคูคลอง นำ�หินและทรายออกไปจากพืน้ ที่
ทำ�ให้นํ้าไหลแรงและต้นไม้ไร้ที่พึ่ง ฟ้าและผองเพื่อนจึงปรารถนาที่จะทำ�หน้าที่
เสมือนหินก้อนนัน้ ทีแ่ ม้จะแลดูเล็กน้อย แต่กเ็ ป็นพลังของกลุม่ ก้อนเล็กๆ ทีม่ คี วาม
แข็งแกร่งยิง่ ใหญ่ ในอันทีจ่ ะอนุรกั ษ์สายนาํ้ และระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการรักษา
พลับพลึงธารไว้ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
“ตอนเด็กๆ เคยทำ�กิจกรรมกับพีๆ่ ในชุมชนบ้านบางซอย ได้ท�ำ การสำ�รวจ
พลับพลึงธาร ต้นอ้อลิง ได้ตรวจวัดคุณภาพนํ้า วัดกระแสนํ้า จนเมื่อได้ยินว่าจะมี
การทำ�โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากทำ�เรื่องพลับพลึงธารที่เราพอมีความรู้
อยู่บ้างแล้ว” ฟ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการทำ�งานของเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ยังขาดการเชื่อมต่อกับเยาวชนในหมู่บ้านอื่นอยู่ การหา
หินก้อนอื่นๆ มาช่วยขับเคลื่อนงาน จึงเป็นแนวทางที่ฟ้าและเพื่อนเห็นว่าเป็น
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สิ่งสำ�คัญ แต่ด้วยเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะที่เด็กรุ่นราว
คราวเดียวกับฟ้าก็ย้ายถิ่นไปเรียนต่างพื้นที่กันหมด ฟ้าจึงชวนเพื่อนๆ ที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า มาเป็นแกนนำ� ช่วยกันทำ�โครงการฯ เผยแพร่องค์ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเรือ่ งระบบนิเวศคลองนางย่อนให้เยาวชนในพืน้ ที่ ต.คุระ อ.คุระบุรี
จ.พังงา เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพลับพลึงธารและ
แม่นาํ้ ในท้องถิน่ ของตัวเอง เพราะพลับพลึงธารเติบโตในแหล่งนํา้ สะอาด การรักษา
ดูแลพลับพลึงธารจึงต้องดูแลแม่นํ้าลำ�คลองไปด้วยโดยปริยาย
“ฟ้าเล่าให้ฟังว่า พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำ�ลังจะสูญพันธุ์จากการ
ขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมขยายพันธุพ์ ลับพลึงธารให้อยูไ่ ปนานๆ
และมาร่วมเป็นแกนนำ�เยาวชนในโครงการหินก้อนเดียว” วัชราภรณ์ การคลอด หรือ
‘เมย์’ สมาชิกเครือข่ายฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกลุ่ม

พลับพลึงธาร
ขยายพันธุ์อยู่กับ ‘อวน’
รู ป แบบการอนุ รั ก ษ์ พ ลั บ พลึ ง ธารของเครื อ ข่ า ยเยาวชนชายฝั่ ง ทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ใช้วิธีการดูแลและขยายพันธุ์พลับพลึงธาร ก่อนนำ�ไป
ปลูกคืนแก่ธรรมชาติ ซึง่ ฟ้าได้ไปเรียนรูว้ ธิ กี ารจากพีจ่ รัส ผูใ้ หญ่ใจดีกอ่ นลงมือทำ�จริง
โดยเริ่มต้น แกนนำ�เยาวชนได้ชักชวนเยาวชนบ้านบางซอย 8 คน มาช่วยกันเก็บ
เมล็ดพันธุ์พลับพลึงธารบริเวณคลองตาเลื่อนเพื่อนำ�เมล็ดมาอนุบาล แต่ด้วยขาด
ความรูท้ �ำ ให้เมล็ดพันธุท์ เี่ ก็บมาหลายเมล็ดใช้ไม่ได้ และหลายเมล็ดก็เน่าเสีย เด็กๆ
จึงได้บทเรียนว่าการทำ�กิจกรรมควรมีการวางแผนและศึกษาหาความรูใ้ ห้ดเี สียก่อน
“เราให้นอ้ งเรียนรูเ้ องจากการทำ�โครงการ ทำ�ได้ดว้ ยตัวเอง เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น” เพชรรุ่ง สุขพงษ์ หรือ ‘เอ’ พี่เลี้ยง
โครงการ กล่าวถึงแนวทางการทำ�งานของเครือข่ายฯ
หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ์จนได้จำ�นวนที่ต้องการ ก็ถึงเวลานำ�มาเพาะพันธุ์
ซึ่งเนื่องจากพลับพลึงธารเป็นพืชนํ้า การเพาะจึงต้องเพาะในลำ�ห้วย และต้องมี
ที่ยึดเมล็ดไว้ไม่ให้ลอยไหลไปตามกระแสนํ้า
ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่จรัส ลุงผู้ใหญ่บ้าน น้าผู้ช่วย
องค์การบริหารส่วนตำ�บล รวมถึงแม่ของฟ้าเอง เด็กๆ จึงได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเพาะเมล็ด
พลับพลึงธารโดยการใช้อวนยึดเมล็ด
ฟ้าและผองเพื่อนช่วยกันตัดอวนเป็นแผง ขนาดแผงละ 20x20 ซม. โดย
อวน 1 แผงนี้ใช้เพาะเมล็ดพลับพลึงธารได้ 9 เมล็ด ซึ่งฟ้าและเพื่อนๆ ตัดอวน
ได้ทั้งหมด 95 แผง ทำ�ให้สามารถเพาะได้ถึง 855 เมล็ดเลยทีเดียว
รอจนเมล็ดแตกรากเล็กๆ ออกมาเกาะกับอวน ฟ้าและเพือ่ นก็น�ำ ไปทดลอง
ปลูกบริเวณคลองตาเลื่อน (หมู่ที่ 7) ซึ่งเป็นที่ที่เด็กๆ เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะ
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เราให้น้องเรียนรู้เองจากการทำ�โครงการ
ทำ�ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น
จึงสัญญากับตาเลือ่ นเจ้าของพืน้ ทีไ่ ว้วา่ เมือ่ เพาะแล้วจะนำ�มาปลูกไว้ทน่ี ่ี ก่อนขยายพันธุ์
ไปยังลำ�คลองอื่นๆ
ต่อมาไม่นาน การอนุบาลเมล็ดพันธุ์และลงปลูกพลับพลึงธารอย่างตั้งใจ
ของเด็กๆ ได้ไปเข้าตานายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอำ�เภอคุระบุรี ซึ่งนายอำ�เภอ
เล็งเห็นว่าการดูแลพลับพลึงธารเป็นเรือ่ งของส่วนรวม จึงให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
‘สร้างบ้านสร้างชีวิตพลับพลึงธาร’ ขึ้นบริเวณคลองห้วยทรัพย์ (หมู่ที่ 6) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการของเด็กๆ ในวงกว้างและสร้างจิตสำ�นึกให้ทุกคนหวงแหน
พลับพลึงธาร โดยมีชาวบ้าน ข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ มาช่วยกันนำ�อวน
เพาะพลับพลึงธารไปปลูกจำ�นวนถึง 60 แผง ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

ขยายความรู้สู่ชุมชน
เฝ้าติดตามผลสร้างองค์ความรู้
ด้วยตระหนักดีว่า ความรู้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
อีก 1 เดือนต่อมา เด็กๆ โดยการสนับสนุนจาก อ.คุระบุรี จึงได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม
ปลูกพลับพลึงธารขึ้นอีกครั้งที่คลองตาเลื่อน แต่ก่อนที่จะเริ่มปลูก ฟ้าได้ติดต่อผู้ที่
มีความรูเ้ กีย่ วกับพลับพลึงธารจากองค์กรด้านสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีค่ รุ ะบุรี มาจัดอบรม
ให้ความรูแ้ ละเทคนิคการฟืน้ ฟูพลับพลึงธารให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน อันได้แก่ขา้ ราชการ
ผู้นำ�ชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ แกนนำ�เยาวชน
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กลุ่มอนุรักษ์ดินและนํ้าบ้านบางซอย และ
กลุ่มเด็กปั่นจักรยานครูชาลี รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 50 คน โดยบรรยากาศ
ในการอบรมเป็นไปอย่างกระตือรือร้น นอกจากได้รับความรู้จากงานวิจัย เทคนิค
และการฟื้นฟูพลับพลึงธารแบบต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารในท้องถิ่นของตนแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย
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หลังจากอบรมเสร็จ ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมลงแรงปรับภูมิทัศน์บริเวณ
คลองตาเลื่อน โดยการตัดกิ่งไม้ที่บังแสงไม่ให้ส่องถึงลำ�นํ้าและถางหญ้าริมคลอง
ซึ่งก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น
“การทีค่ นลงไปในลำ�คลองพร้อมกันเยอะๆ เพราะคิดแค่วา่ จะช่วยกัน แต่
ลืมนึกไปว่า เมื่อคนลงไปมากๆ ก็จะไปทำ�อันตรายกับพลับพลึงธารที่มีอยู่แต่เดิม
ด้วย” ฟ้ากล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะขาดการวางแผนแบ่งหน้าที่ ทุกคนจึงมะรุมมะตุม้ ลงไปในลำ�คลอง
ทำ�ให้นํ้าขุ่น จนมองไม่เห็นและเผลอเหยียบพลับพลึงธารที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจาก
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ฟ้าและเพือ่ นๆ ได้เรียนรูอ้ ย่างทันท่วงที เมือ่ ปรับภูมทิ ศั น์เสร็จ จึงมี
การวางแผนแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเสียก่อน ช่วยให้กิจกรรมปิดท้ายซึ่งก็คือการเอา
อวนลงปลูกในดิน เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่โกลาหลเหมือนตอนปรับภูมิทัศน์
ทัง้ นี้ นอกจากการรับความรูจ้ ากภายนอกแล้ว เด็กๆ ยังมีการสร้างความรู้
ของตัวเอง โดยการลงมือติดตามผลและเก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด
ของเมล็ดพลับพลึงธารที่ปลูกไปแล้วอีกด้วย โดยหลังจากปลูกเมล็ดพลับพลึงธาร
ลงสู่พื้นดินที่คลองตาเลื่อนและคลองห้วยทรัพย์ ทุกๆ เดือนฟ้ากับเพื่อนๆ จะคอย
ติดตามการเจริญเติบโต เพือ่ หาพืน้ ทีเ่ หมาะสมทีพ่ ลับพลึงธารจะเติบโตได้ โดยการ
ตรวจแผงอวนทีล่ งไปวางและนับจำ�นวนเมล็ดทีย่ งั เจริญเติบโต ซึง่ พบว่ามีบางเมล็ด
ทีแ่ ห้งตาย บางเมล็ดหลุดหายไปกับนํา้ บางอวนแห้งตายทัง้ แผงเพราะปลูกบริเวณ
ที่นํ้าท่วมไม่ถึง ขณะที่บางแผงหายไปทั้งอวน
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เราต้ อ งเข้ า ใจธรรมชาติ และใช้ ห ลั ก การ
จัดระบบนิเวศลุ่มนํ้า เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ของ
พลับพลึงธารต่อไป
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สำ�หรับเมล็ดพันธุ์ที่ยังอยู่ ฟ้าและเพื่อนๆ จะเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต
โดยการวัดความยาว จำ�นวนใบ และจดจำ�นวนเมล็ดที่ยังไม่เติบโตในแต่ละแผง
เนื่องจากตอนเก็บเมล็ดมีความอ่อน-แก่ต่างกัน
เหล่านีค้ อื รูปแบบการติดตามผลอันนำ�มาซึง่ ความรู้ ซึง่ ฟ้าและเพือ่ นๆ จะได้
นำ�ไปขยายผลในวงกว้างสืบต่อไป
“เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการจัดระบบนิเวศลุ่มนํ้า เพื่อรักษา
ถิ่นที่อยู่ของพลับพลึงธารต่อไป” ฟ้ากล่าวด้วยความมุ่งมั่น

พลับพลึงธารบานเบ่ง
ในวันที่หินก้อนใหญ่ขึ้น
จากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพลับพลึงธารจะถูกเพาะพันธุ์จนกลับมา
เบ่งบานในสายนํ้าของ ต.คุระ เท่านั้น แต่พร้อมๆ กับที่พลับพลึงธารกำ�ลังบาน
เด็กๆ ในนามเครือข่ายเยาวชนชายฝัง่ ทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา ก็ก�ำ ลังเติบโต
อย่างเข้มแข็ง เปรียบเหมือนหินก้อนเล็กๆ ที่มาบัดนี้กลับแข็งแรงและขยายขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งพัฒนาการของพวกเขาเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�จริง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพลับพลึงธาร ที่เด็กๆ ตั้งต้นการศึกษาจากผู้รู้
ก่อนจะเรียนรู้จากการทดลองปลูกและเฝ้าดูติดตามผล จนเกิดเป็นความรู้ของ
พวกเขาเอง เช่นว่า พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการฟืน้ ฟูพลับพลึงธารต้องเป็นทีท่ มี่ นี าํ้ ไหล
นํ้าสะอาด ดินที่ปลูกเป็นดินปนทรายและด้านล่างมีหินเพื่อให้รากพลับพลึงธาร
เกาะยึด เป็นต้น
นอกจากนี้ เด็กๆ ยังเติบโตขึน้ จากการได้เรียนรูบ้ ทเรียนจากความผิดพลาด
การได้รู้จักแบ่งเวลาจากภารกิจส่วนตัวมาทำ�กิจกรรม และที่เด่นชัดมากที่สุดคือ
การกล้าที่จะประสานและปรึกษากับผู้ใหญ่ทั้งในและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ใหญ่บ้าน นายอำ�เภอ และหน่วยงานอื่นๆ จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มาร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนโครงการ
ประสบความสำ�เร็จอย่างน่าชื่นใจ
ถึงวันนี้เมื่อโครงการสิ้นสุดลง แม้จะน่าเสียดายที่เด็กๆ หลายคนมีความ
จำ�เป็นต้องขอหยุดพักจากกิจกรรมเพือ่ ไปศึกษาต่อ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ ด้วยจิตสำ�นึก
ที่แข็งแกร่งอันเกิดจากการได้ร่วมโครงการ ทำ�ให้เชื่อได้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร หิน
หลายๆ ก้อนทีก่ ระจัดกระจาย สุดท้ายก็จะกลับมารวมกันเป็นหินก้อนเดียว ทีพ่ ร้อม
จะรักษาและฟืน้ ฟูพลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีบ่ า้ นเกิด ให้อดุ มสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนนานอย่างแน่นอน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

พลับพลึงธาร
มีจำ�นวนลดลง

เยาวชนรวมตัวกัน
ฟื้นฟูพลับพลึงธาร
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เยาวชนรวมตัวกันศึกษาและ
ทดลองขยายพันธุ์พลับพลึงธาร
และจัดกิจกรรมปลูกพลับพลึงธาร
ร่วมกับอำ�เภอโดยให้คนในชุมชน
และเยาวชนมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด
ของเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายผลต่อไป
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุธารัตน์ พรมเกิด (ฟ้า)
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากโครงการคื อ ทั ก ษะการเก็ บ ข้ อ มู ล และประเมิ น ผล
การเติบโต ทำ�ให้เรารูจ้ กั คิด รูจ้ กั การวางแผนและแบ่งเวลา เพราะว่า
เราต้องเรียนและฝึกงานด้วย จึงต้องจัดสรรเวลาให้ดี ในส่วนประเด็น
เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวมาก แต่ตอนนี้เราเอง
ต้องมีสว่ นร่วม การทำ�งานอนุรกั ษ์และรักษาสิง่ แวดล้อมเราไม่สามารถ
ทำ�งานคนเดียวได้ ต้องมีแนวร่วม ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ฟ้าอยากให้
เด็กๆ ในหมู่บ้าน เยาวชนรุ่นหลังๆ เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร
มากกว่านี้ จะได้ชว่ ยกันออกมารักษาพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ของเรา
ให้คงอยู่ต่อไป”
วัชราภรณ์ การคลอด (เมย์)
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“จากการร่วมทำ�โครงการทำ�ให้ได้ความรูว้ า่ พลับพลึงธารมีความสำ�คัญ
กั บ ชุ ม ชนมาก และจากการลงมื อ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ก็ ไ ด้ ส ร้ า ง
ความมัน่ ใจให้เราอยากบอกเล่าเรือ่ งราวของพลับพลึงธารให้คนอืน่ ๆ
ได้รับรู้ด้วย”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

เพชรรุ่ง สุขพงษ์ (เอ)

นักปฏิบัติการอิสระเรื่องสิ่งแวดล้อม
วิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
หญ้าทะเล และปะการัง

“ปัญหาสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระทำ�ของคน ไม่ได้มองแยกว่า
เป็ น เด็ ก ผู้ ใ หญ่ หรื อ คนแก่ ดั ง นั้ น
การทำ�งานกับน้องๆ เราจะมองว่าเขา
เป็ น คน ไม่ ใ ช่ เ ด็ ก เราให้ เ กี ย รติ กั น
ทำ�งานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยกัน”

โครงการหินก้อนเดียว
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธารัตน์ พรมเกิด
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาววัชราภรณ์ การคลอด
2. นางสาวจิราภรณ์ ชื่นล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวเพชรรุ่ง สุขพงษ์
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
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