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	 ข้ึนช่ือว่า	‘หินก้อนเดียว’	คนท่ัวไปอาจไม่เห็นความสำาคัญอะไรมากมายนัก	
	 แต่ถ้าหินก้อนเดียวนั้น	 คือแหล่งยึดรากของต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำาลังใกล้จะ
สูญพันธ์ุ	และเผอิญว่าไม้ต้นน้ันมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศชุมชน	หินก้อนน้ัน
ก็ย่อมไม่ใช่หินธรรมดาๆ	อีกต่อไป	แต่คือ	‘ท่ีพ่ึง’	ของไม้ต้นน้ัน	และคือ	‘ความหวัง’	
ของชุมชนโดยรอบ
	 ขอชวนคุณล่องใต้สู่	จ.พังงา	ไปรู้จักกับหินก้อนเล็กๆ	ก้อนนั้น

07
‘พลับพลงึธาร’ 
แตกช่ออ่อนเหนอืก้อนหนิ
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา
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‘พลับพลึงธาร’ 
หายไปเมื่อวัน ‘ฟ้า’ ใส

 ‘พลับพลึงธาร’ หรือ ‘หอมนำา้’ เป็นพืชนำา้เฉพาะถ่ินหายาก ท่ีอยู่ในบัญชีแดง
ของสหภาพเพ่ือการอนุรกัษธ์รรมชาติ (IUCN Red List) โดยพบไดแ้ห่งเดยีวในโลก
ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง ตอนล่าง และ จ.พังงา ตอนบน เท่านั้น
 พลับพลึงธารมีใบแบนยาวไหลไปตามกระแสนำ้า จึงเหมาะเป็นแหล่ง          
ท่ีอยู่อาศยั ทีห่ลบภัย และทีว่างไขข่องสตัว์นำา้นานาชนดิ บรเิวณใดท่ีมพีลบัพลงึธาร
ขึ้นหนาแน่นจะช่วยลดความแรงของกระแสนำ้าได้ รวมทั้งเป็นแหล่งดักตะกอน        
ทำาให้นำา้ใสสะอาด ขณะท่ีดอกของพลบัพลงึธารก็มคีวามสวยงาม เปน็แหล่งอาหาร
ของเหล่าแมลง และมนุษย์เองก็ใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารได้มากมาย อาทิ     
นำาไปเปน็สว่นผสมของครมีบำารงุผวิ เปน็พืชนำา้สง่ออกราคาแพง และอนรุกัษใ์หเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
 ในอดีต ตามแม่นำ้าลำาคลองใน อ.คุระบุรี จ.พังงา เราจะพบเห็นพลับพลึง
ธารเตบิโตสวยงามตามสายคลองต้ังแต่หมูท่ี่ 6 (บา้นห้วยทรพัย์) ยาวไปถึงหมูท่ี่ 11 
(บ้านแสงธรรม) แต่ปัจจุบัน พลับพลึงธารได้ลดจำานวนลงอยา่งรวดเร็วจนเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุ จะพบได้ก็เพียงใน 2 หมู่บ้านเท่าน้ัน คือ หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี  7 (บ้านบางซอย)
 ทั้งนี้ สาเหตุการลดจำานวนลงของพลับพลึงธารมีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทางตรงคือมีการลักลอบขุดหัวพลับพลึงธารไปขายท้ังในและต่างประเทศ ขณะท่ี  
ทางอ้อมเกิดจากการขุดลอกคลอง การขุดหินและทรายในคลองมาใช้ประโยชน์     
รูปแบบการใช้ดินริมฝั่งคลองท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตร
ดั้งเดิมมาเป็นพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกยางพาราและปาล์มนำ้ามัน 
ทัง้หมดนีท้ำาให้กระแสนำา้ไหลแรงขึน้และเกดิการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ และ
เมือ่เกิดอทุกภัย กระแสนำา้กจ็ะพัดพาพลบัพลงึธารหลดุไปตามกระแสนำา้ สง่ผลให้
พลับพลึงธารหายไปจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว

พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำาลังจะสูญพันธุ์
จากการขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจที่จะ
เข้าร่วมขยายพันธุ์พลับพลึงธารให้อยู่ไป
นานๆ
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จิตสํานึก
ที่แข็งแกร่งกลายเป็นหิน

 ด้วยตระหนักถึงปัญหาท่ีกำาลังเกิดขึ้นในพ้ืนถ่ินของตนเอง ฟ้าและเพ่ือนๆ      
ในหมู่บ้านบางซอยจึงได้รวมกลุ่มกันก่อต้ัง ‘เครือข่ายเยาวชนชายฝ่ังทะเลอันดามัน
ตอนบน จ.พังงา’ ขึ้น และได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง 
ผ่านการเข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี จ.ระนอง-พังงา-ภูเก็ต ของพ่ีๆ กลุ่มอันดามัน
ดิสคัฟเวอร์รี่ และ IUCN อย่างสม่ำ�เสมอ

 ‘คลองนางย่อน’ ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านบางซอย ต.คุระ ถือเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่
กำาลังประสบปัญหาการขุดลอกคลอง และเส่ียงต่อการหายไปของพลับพลึงธาร  
แต่ถือเปน็โชคดีทีช่าวบา้นและกลุม่เยาวชนในพ้ืนท่ีไดเ้ลง็เห็นถึงปญัหา จงึไดม้กีาร
ร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลองนางย่อน และทดลองทำาการอนุบาล
พลับพลึงธารกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้าน       
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุระบุรี
 ซึ่งหน่ึงในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็คือ สุธารัตน์ พรมเกิด 
หรือ ‘ฟ้า’ ท่ีได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ถึงความสำาคัญของธรรมชาติจากผู้ใหญ่ใน
ชมุชน จนเกิดการเติบโตทางความคดิและจติสำานึก กอปรกับพลงัของวัยรุ่นท่ีพรอ้ม
จะลงแรงในสิ่งท่ีตนศรัทธา ก็ได้ทำาให้ฟ้ากลายมาเป็นแกนนำากลุ่มเยาวชนรักษา  
ถิ่นเกิดในเวลาต่อมา
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 กระทั่งได้รับทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ด้วยอยากจะดูแล
พลบัพลงึธารและทรพัยากรธรรมชาติของบา้นเกดิไมใ่หเ้สือ่มโทรมสญูพันธ์ุ ฟ้าและ
เครือข่ายจึงได้จัดทำา ‘โครงการหินก้อนเดียว’ ขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
แนวคดิของคณุอาชำาน ิผูด้แูลพลบัพลงึธาร ในคลองนาคา จ.ระนอง ทีเ่คยกลา่วว่า
“แค่หินก้อนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีหายไป ยังทำาให้ต้นไม้ใหญ่หลุดไปกับกระแสนำา้ได้ 
และถ้าเกิดขนหินกันไปเป็นรถสิบล้อจะเกิดอะไรขึ้น” 
 หนิก้อนหนึง่ท่ีเปน็แหลง่ยึดรากของตน้ไมใ้หญ่ในวันทีก่ระแสนำา้ไหลเชีย่ว 
จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หินก้อนหน่ึง แต่คือท่ีพ่ึงสุดท้ายของไม้ใหญ่และระบบนิเวศ
ของชมุชน และในวนัน้ีทีป่ญัหาการขดุลอกคูคลอง นำาหนิและทรายออกไปจากพ้ืนท่ี 
ทำาให้นำ้าไหลแรงและต้นไม้ไร้ท่ีพ่ึง ฟ้าและผองเพ่ือนจึงปรารถนาท่ีจะทำาหน้าท่ี
เสมอืนหนิกอ้นนัน้ ท่ีแมจ้ะแลดเูลก็นอ้ย แตก็่เปน็พลงัของกลุม่ก้อนเลก็ๆ ท่ีมคีวาม
แขง็แกรง่ยิง่ใหญ่ ในอนัทีจ่ะอนรุกัษส์ายนำา้และระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการรักษา
พลับพลึงธารไว้ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
 “ตอนเดก็ๆ เคยทำากิจกรรมกับพ่ีๆ ในชมุชนบา้นบางซอย ได้ทำาการสำารวจ
พลับพลึงธาร ต้นอ้อลิง ได้ตรวจวัดคุณภาพนำ้า วัดกระแสนำ้า จนเมื่อได้ยินว่าจะมี
การทำาโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม จึงอยากทำาเรื่องพลับพลึงธารที่เราพอมีความรู้      
อยู่บ้างแล้ว” ฟ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม
 อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาการทำางานของเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ยังขาดการเชื่อมต่อกับเยาวชนในหมู่บ้านอื่นอยู่ การหา
หินก้อนอื่นๆ มาช่วยขับเคลื่อนงาน จึงเป็นแนวทางท่ีฟ้าและเพ่ือนเห็นว่าเป็น           
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 รูปแบบการอนุรักษ์พลับพลึงธารของเครือข่ายเยาวชนชายฝ่ังทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ใช้วิธีการดูแลและขยายพันธ์ุพลับพลึงธาร ก่อนนำาไป
ปลูกคืนแก่ธรรมชาติ ซ่ึงฟ้าได้ไปเรียนรู้วิธีการจากพ่ีจรัส ผู้ใหญ่ใจดีก่อนลงมือทำาจริง
โดยเริ่มต้น แกนนำาเยาวชนได้ชักชวนเยาวชนบ้านบางซอย 8 คน มาช่วยกันเก็บ
เมล็ดพันธ์ุพลับพลึงธารบริเวณคลองตาเลื่อนเพ่ือนำาเมล็ดมาอนุบาล แต่ด้วยขาด
ความรูท้ำาใหเ้มลด็พันธ์ุทีเ่ก็บมาหลายเมลด็ใชไ้มไ่ด ้และหลายเมล็ดก็เนา่เสีย เดก็ๆ 
จงึได้บทเรยีนว่าการทำากิจกรรมควรมกีารวางแผนและศกึษาหาความรู้ให้ดีเสียก่อน
“เราให้นอ้งเรยีนรูเ้องจากการทำาโครงการ ทำาไดด้ว้ยตวัเอง เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ถ้าผา่น
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น” เพชรรุ่ง สุขพงษ์ หรือ ‘เอ’ พ่ีเลี้ยง
โครงการ กล่าวถึงแนวทางการทำางานของเครือข่ายฯ
 หลังจากเก็บเมล็ดพันธ์ุจนได้จำานวนที่ต้องการ ก็ถึงเวลานำามาเพาะพันธ์ุ 
ซึ่งเน่ืองจากพลับพลึงธารเป็นพืชนำ้า การเพาะจึงต้องเพาะในลำาห้วย และต้องมี       
ที่ยึดเมล็ดไว้ไม่ให้ลอยไหลไปตามกระแสนำ้า
 ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างพ่ีจรัส ลุงผู้ใหญ่บ้าน น้าผู้ช่วย
องค์การบรหิารสว่นตำาบล รวมถึงแมข่องฟ้าเอง เดก็ๆ จงึไดเ้รยีนรูวิ้ธีการเพาะเมลด็
พลับพลึงธารโดยการใช้อวนยึดเมล็ด 
 ฟ้าและผองเพื่อนช่วยกันตัดอวนเป็นแผง ขนาดแผงละ 20x20 ซม. โดย
อวน 1 แผงนี้ใช้เพาะเมล็ดพลับพลึงธารได้ 9 เมล็ด ซึ่งฟ้าและเพ่ือนๆ ตัดอวน       
ได้ทั้งหมด 95 แผง ทำาให้สามารถเพาะได้ถึง 855 เมล็ดเลยทีเดียว
 รอจนเมลด็แตกรากเลก็ๆ ออกมาเกาะกับอวน ฟ้าและเพ่ือนก็นำาไปทดลอง
ปลูกบริเวณคลองตาเลื่อน (หมู่ที่ 7) ซึ่งเป็นท่ีท่ีเด็กๆ เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะ            

สิ่งสำาคัญ แต่ด้วยเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะท่ีเด็กรุ่นราว   
คราวเดียวกับฟ้าก็ย้ายถ่ินไปเรียนต่างพ้ืนท่ีกันหมด ฟ้าจึงชวนเพ่ือนๆ ท่ีวิทยาลัย-  
การอาชีพตะก่ัวป่า มาเป็นแกนนำา ช่วยกันทำาโครงการฯ เผยแพร่องค์ความรู้และ
สรา้งความเขา้ใจเรือ่งระบบนิเวศคลองนางย่อนให้เยาวชนในพ้ืนที ่ต.ครุะ อ.ครุะบรุ ี
จ.พังงา เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร และช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพลับพลึงธารและ
แมน่ำา้ในทอ้งถ่ินของตัวเอง เพราะพลบัพลงึธารเตบิโตในแหลง่นำา้สะอาด การรกัษา
ดูแลพลับพลึงธารจึงต้องดูแลแม่นำ้าลำาคลองไปด้วยโดยปริยาย 
 “ฟ้าเล่าให้ฟังว่า พลับพลึงธารท่ี อ.คุระบุรี กำาลังจะสูญพันธ์ุจากการ            
ขดุลอกคลอง จงึเกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมขยายพันธ์ุพลบัพลงึธารใหอ้ยู่ไปนานๆ 
และมารว่มเปน็แกนนำาเยาวชนในโครงการหนิก้อนเดยีว” วัชราภรณ์ การคลอด หรือ 
‘เมย์’ สมาชิกเครือข่ายฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกลุ่ม

พลับพลึงธาร
ขยายพันธุ์อยู่กับ ‘อวน’
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จึงสัญญากับตาเล่ือนเจ้าของพ้ืนท่ีไว้ว่า เม่ือเพาะแล้วจะนำามาปลูกไว้ท่ีน่ี ก่อนขยายพันธ์ุ
ไปยังลำาคลองอื่นๆ 
 ต่อมาไม่นาน การอนุบาลเมล็ดพันธุ์และลงปลูกพลับพลึงธารอย่างตั้งใจ
ของเด็กๆ ได้ไปเข้าตานายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอำาเภอคุระบุรี ซึ่งนายอำาเภอ
เล็งเห็นว่าการดูแลพลับพลึงธารเป็นเร่ืองของส่วนรวม จึงให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม 
‘สร้างบ้านสร้างชีวิตพลับพลึงธาร’ ขึ้นบริเวณคลองห้วยทรัพย์ (หมู่ที่ 6) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการของเด็กๆ ในวงกว้างและสร้างจิตสำานึกให้ทุกคนหวงแหน
พลับพลึงธาร โดยมีชาวบ้าน ข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ มาช่วยกันนำาอวน
เพาะพลับพลึงธารไปปลูกจำานวนถึง 60 แผง  ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

 ด้วยตระหนักดีว่า ความรู้เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ 
อกี 1 เดอืนต่อมา เดก็ๆ โดยการสนับสนนุจาก อ.คุระบรีุ จงึไดร้วมตัวกันจดักิจกรรม
ปลูกพลับพลึงธารขึ้นอีกครั้งที่คลองตาเลื่อน แต่ก่อนที่จะเริ่มปลูก ฟ้าได้ติดต่อผู้ที่
มีความรู้เก่ียวกับพลับพลึงธารจากองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีคุระบุรี มาจัดอบรม
ให้ความรูแ้ละเทคนคิการฟ้ืนฟูพลบัพลงึธารใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มงาน อนัไดแ้ก่ขา้ราชการ 
ผู้นำาชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ แกนนำาเยาวชน
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กลุ่มอนุรักษ์ดินและนำ้าบ้านบางซอย และ     
กลุ่มเด็กปั่นจักรยานครูชาลี รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 50 คน  โดยบรรยากาศ    
ในการอบรมเป็นไปอย่างกระตือรือร้น นอกจากได้รับความรู้จากงานวิจัย เทคนิค 
และการฟื้นฟูพลับพลึงธารแบบต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารในท้องถิ่นของตนแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

ขยายความรู้สู่ชุมชน
เฝ้าติดตามผลสร้างองค์ความรู้

เราให้น้องเรียนรู้เองจากการทำาโครงการ 
ทำาได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น
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 หลังจากอบรมเสร็จ ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมลงแรงปรับภูมิทัศน์บริเวณ
คลองตาเลื่อน โดยการตัดก่ิงไม้ท่ีบังแสงไม่ให้ส่องถึงลำานำ้าและถางหญ้าริมคลอง 
ซึ่งก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น
 “การท่ีคนลงไปในลำาคลองพรอ้มกันเยอะๆ เพราะคดิแคว่่าจะชว่ยกัน แต่
ลืมนึกไปว่า เมื่อคนลงไปมากๆ ก็จะไปทำาอันตรายกับพลับพลึงธารท่ีมีอยู่แต่เดิม
ด้วย” ฟ้ากล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 เพราะขาดการวางแผนแบง่หนา้ที ่ทกุคนจงึมะรุมมะตุม้ลงไปในลำาคลอง
ทำาให้นำ้าขุ่น จนมองไม่เห็นและเผลอเหยียบพลับพลึงธารที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจาก
ปญัหาท่ีเกิดขึน้ ฟ้าและเพ่ือนๆ ไดเ้รยีนรู้อย่างทนัทว่งที เมือ่ปรับภูมทิศัน์เสร็จ จงึมี
การวางแผนแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเสียก่อน ช่วยให้กิจกรรมปิดท้ายซึ่งก็คือการเอา
อวนลงปลูกในดิน เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่โกลาหลเหมือนตอนปรับภูมิทัศน์
 ท้ังน้ี นอกจากการรับความรู้จากภายนอกแล้ว เด็กๆ ยังมีการสร้างความรู้
ของตัวเอง โดยการลงมือติดตามผลและเก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด  
ของเมล็ดพลับพลึงธารที่ปลูกไปแล้วอีกด้วย โดยหลังจากปลูกเมล็ดพลับพลึงธาร
ลงสู่พื้นดินที่คลองตาเลื่อนและคลองห้วยทรัพย์ ทุกๆ เดือนฟ้ากับเพื่อนๆ จะคอย
ติดตามการเจรญิเตบิโต เพ่ือหาพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีพลบัพลงึธารจะเตบิโตได ้โดยการ
ตรวจแผงอวนทีล่งไปวางและนบัจำานวนเมลด็ทียั่งเจรญิเตบิโต ซึง่พบว่ามบีางเมลด็
ทีแ่ห้งตาย บางเมลด็หลดุหายไปกับนำา้ บางอวนแห้งตายท้ังแผงเพราะปลูกบรเิวณ
ที่นำ้าท่วมไม่ถึง ขณะที่บางแผงหายไปทั้งอวน
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เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการ         
จัดระบบนิเวศลุ่มนำ้า เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ของ
พลับพลึงธารต่อไป



111

 จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ไม่เพียงพลับพลึงธารจะถูกเพาะพันธ์ุจนกลับมา    
เบ่งบานในสายนำ้าของ ต.คุระ เท่านั้น แต่พร้อมๆ กับที่พลับพลึงธารกำาลังบาน     
เด็กๆ ในนามเครอืขา่ยเยาวชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนัตอนบน จ.พังงา ก็กำาลังเตบิโต
อย่างเข้มแข็ง เปรียบเหมือนหินก้อนเล็กๆ ที่มาบัดนี้กลับแข็งแรงและขยายขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งพัฒนาการของพวกเขาเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพลับพลึงธาร ที่เด็กๆ ตั้งต้นการศึกษาจากผู้รู้     
ก่อนจะเรียนรู้จากการทดลองปลูกและเฝ้าดูติดตามผล จนเกิดเป็นความรู้ของ     
พวกเขาเอง เชน่ว่า พ้ืนทีท่ี่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูพลบัพลงึธารตอ้งเปน็ท่ีทีม่นีำา้ไหล 
นำ้าสะอาด ดินท่ีปลูกเป็นดินปนทรายและด้านล่างมีหินเพ่ือให้รากพลับพลึงธาร  
เกาะยึด เป็นต้น
 นอกจากน้ี เด็กๆ ยังเตบิโตขึน้จากการไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนจากความผดิพลาด 
การได้รู้จักแบ่งเวลาจากภารกิจส่วนตัวมาทำากิจกรรม และที่เด่นชัดมากที่สุดคือ 
การกล้าที่จะประสานและปรึกษากับผู้ใหญ่ท้ังในและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ใหญ่บ้าน นายอำาเภอ และหน่วยงานอื่นๆ จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มาร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนโครงการ
ประสบความสำาเร็จอย่างน่าชื่นใจ
 
 ถึงวันนี้เมื่อโครงการสิ้นสุดลง แม้จะน่าเสียดายที่เด็กๆ หลายคนมีความ
จำาเปน็ต้องขอหยุดพักจากกิจกรรมเพ่ือไปศกึษาต่อ แตอ่ย่างนอ้ยทีส่ดุ ดว้ยจติสำานกึ
ที่แข็งแกร่งอันเกิดจากการได้ร่วมโครงการ ทำาให้เช่ือได้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร หิน
หลายๆ ก้อนทีก่ระจดักระจาย สดุทา้ยก็จะกลบัมารวมกันเปน็หินก้อนเดยีว ทีพ่รอ้ม
จะรักษาและฟ้ืนฟูพลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีบ้านเกิด ให้อุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนนานอย่างแน่นอน

 สำาหรับเมล็ดพันธ์ุที่ยังอยู่ ฟ้าและเพ่ือนๆ จะเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต
โดยการวัดความยาว จำานวนใบ และจดจำานวนเมล็ดที่ยังไม่เติบโตในแต่ละแผง 
เนื่องจากตอนเก็บเมล็ดมีความอ่อน-แก่ต่างกัน
 เหล่าน้ีคือรูปแบบการติดตามผลอันนำามาซ่ึงความรู้ ซ่ึงฟ้าและเพ่ือนๆ จะได้
นำาไปขยายผลในวงกว้างสืบต่อไป
 “เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการจัดระบบนิเวศลุ่มนำ้า เพ่ือรักษา
ถิ่นที่อยู่ของพลับพลึงธารต่อไป” ฟ้ากล่าวด้วยความมุ่งมั่น 

พลับพลึงธารบานเบ่ง 
ในวันที่หินก้อนใหญ่ขึ้น
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

เย�วชนรวมตัวกัน
ฟื้นฟูพลับพลึงธ�ร

พลับพลึงธ�ร
มีจำ�นวนลดลง
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เย�วชนรวมตัวกันศึกษ�และ
ทดลองขย�ยพันธุ์พลับพลึงธ�ร
และจัดกิจกรรมปลูกพลับพลึงธ�ร
ร่วมกับอำ�เภอโดยให้คนในชุมชน
และเย�วชนมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูลอัตร�ก�รเติบโตและก�รรอด
ของเมล็ดพันธุ์เพื่อขย�ยผลต่อไป
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สุธ�รัตน์ พรมเกิด (ฟ้�) 
ปวช. สายการโรงแรม 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

วัชร�ภรณ์ ก�รคลอด (เมย์) 
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“สิ่งที่ได้จากโครงการคือ ทักษะการเก็บข้อมูลและประเมินผล           
การเตบิโต ทำาให้เรารูจ้กัคดิ รูจ้กัการวางแผนและแบง่เวลา เพราะวา่
เราตอ้งเรยีนและฝกึงานดว้ย จงึตอ้งจดัสรรเวลาใหด้ ีในสว่นประเดน็
เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองไกลตัวมาก แต่ตอนน้ีเราเอง       
ต้องมีส่วนร่วม การทำางานอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเราไม่สามารถ
ทำางานคนเดียวได้ ต้องมีแนวร่วม ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ฟ้าอยากให้
เด็กๆ ในหมู่บ้าน เยาวชนรุ่นหลังๆ เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร
มากกวา่นี ้จะไดช้ว่ยกันออกมารกัษาพืชท่ีมคีณุคา่ในท้องถ่ินของเรา
ให้คงอยู่ต่อไป”

“จากการร่วมทำาโครงการทำาให้ได้ความรู้ว่า พลับพลึงธารมีความสำาคัญ
กับชุมชนมาก และจากการลงมือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็ได้สร้าง        
ความมัน่ใจให้เราอยากบอกเลา่เร่ืองราวของพลบัพลงึธารให้คนอืน่ๆ 
ได้รับรู้ด้วย”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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เพชรรุ่ง สุขพงษ์ (เอ)
นักปฏิบัติการอิสระเรื่องสิ่งแวดล้อม       
วิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
หญ้าทะเล และปะการัง 

“ปญัหาสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่เกิดจาก
การกระทำาของคน ไม่ได้มองแยกว่า
เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ดังนั้น     
การทำางานกับน้องๆ เราจะมองว่าเขา
เป็นคน ไม่ใช่เด็ก เราให้เกียรติกัน 
ทำางานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยกัน”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โครงก�รหินก้อนเดียว
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวสุธารัตน์ พรมเกิด

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาววัชราภรณ์ การคลอด   
2. นางสาวจิราภรณ์ ชื่นล้อม

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวเพชรรุ่ง สุขพงษ์ 
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)


