ฟื้นฟูป่าชายเลน:
ปลูกหรือไม่ต้องปลูก

ปัจจุบนั การปลูกป่าชายเลนนับได้วา่ เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่พบว่าการปลูก
ป่าชายเลนส่วนใหญ่มกั จะล้มเหลว ยังมีอกี วิธกี ารหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมส�ำหรับการฟืน้ ฟู
ป่าชายเลนให้กลับคืนสูส่ ภาพธรรมชาติ การฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนด้วยวิธนี ี้ เห็นผลชัดเจน มีอตั ราการรอดสูง
และสามารถท�ำหน้าที่ ในระบบนิเวศได้ดขี นึ้ เอกสารฉบับนี้ มุง่ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงกรณีตวั อย่างทีไ่ ด้
จากการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลหลายๆ ท่านทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วข้องกับการฟืน้ ฟู
ป่าชายเลน โดยการตัง้ ค�ำถามว่า “การฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนจ�ำเป็นต้องปลูกหรือไม่”

สาระส�ำคัญ

• ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญของโลก แต่ที่ผ่านมาพื้นที่
ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และหลายแห่งอยูใ่ นสภาพทีเ่ สือ่ มโทรม
ท�ำให้มูลค่าในการให้บริการด้านนิเวศนั้นลดลง ส่งผลให้การปกป้อง
ชายฝัง่ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงก็ลดลงตามไปด้วยจึง
ได้มีการด�ำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่
• การปลูกป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเกิดขึ้นอย่างแพร่
หลาย แต่โดยทั่วไปแล้วการปลูกในหลายพื้นที่นั้นมักล้มเหลวในการที่
จะช่วยฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ที่มีต่อระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับคืนมาได้
อย่างไรก็ตามเราก็สามารถจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาได้เช่นกัน
• การฟืน้ ฟูทปี่ ระสบผลส�ำเร็จนัน้ ส่งผลให้ตน้ ไม้มกี ารเติบโตเต็มที่ เกิดความ
หลากหลาย และคงสภาพตามธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ซึง่ สามารถท�ำให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งธรรมชาติและมนุษย์ได้
• เมื่อพิจารณาเงื่อนไขทางด้านชีวภาพ สังคม และเศรษฐกิจแล้ว สิ่งที่
น�ำกลับมาปรับใช้คอื หลักการของการฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าชายเลนตามหลัก
วิธกี ารทางธรรมชาติ โดยการปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง ซึ่งจะ
ท�ำให้ต้นไม้ที่เข้ามาเติบโตในพื้นที่นั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น
ส่งผลท�ำให้มอี ตั ราการรอดสูง มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลาก
หลายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ป่าชายเลนนั้นฟื้นคืนความสมบูรณ์มาอีกครั้ง
• ในบางกรณีหรือบางพืน้ ที่ การปลูกสามารถเร่งกระบวนการฟืน้ ตัวของป่า
ตามธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตาม การปลูกในทีท่ ไี่ ม่ใช่ถนิ่ ทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติ
ของป่าชายเลนเดิม ก็จะไม่ได้ผล พันธุไ์ ม้ทปี่ ลูกจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ส่วนในพื้นที่ที่มีการฟื้นหรือมีต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ควร
ต้องหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ดังกล่าว
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โลกจ�ำเป็นต้องมีป่าชายเลน

ป่าชายเลนได้ถูกคุกคามและได้รับแรงกดดันอย่างมากจากการ
พัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้สอยที่มากเกินไป มลพิษ
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยง
การขยายตั ว ของพื้ น ที่ เ มื อ ง อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น และก๊ า ซ
ธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงท�ำให้เกิด
การสูญเสียพื้นที่ และประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากป่าชายเลน
ในหลายพื้นที่ของโลก
ดังนั้น เราควรต้องให้ความส�ำคัญและมุ่งไปในเรื่องของการ
ปกป้องรักษาป่าชายเลนที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ มากกว่าการต้อง
ลงทุนลงแรงไปกับการฟื้นฟู แต่ในทางปฎิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้น
เนือ่ งจากยังคงมีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลนทีเ่ สือ่ มโทรมอีกมากมายกระจาย
อยูใ่ นหลายประเทศทัว่ โลกทีย่ งั ต้องการการฟืน้ ฟู ซึง่ หากท�ำการ
ฟืน้ ฟูให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้นนั้ ก็จะส่งผลดีและเกิดประโยชน์
ในการปกป้องพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยง
และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อีกด้วย

การปลูกป่าชายเลน กิจกรรมยอดนิยมแต่กใ็ ช่วา่ การปลูก
จะได้ผลเสมอไป
หลังจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.
2547 ความส�ำคัญของป่าชายเลนก็ได้รบั ความสนใจอย่างกว้าง
ขวาง และนัน่ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการปลูกป่าชายเลนทีเ่ กิดขึน้
อย่างมาก ในหลายๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจากภาครัฐ
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มผู้น�ำทางศาสนา รวมถึงกลุ่มใหม่ที่เป็นผู้ที่มีความสนใจ
ในเรือ่ งการปลูกป่าชายเลน ตลอดจนกลุม่ องค์กรทีร่ ะดมเงินทุน
และให้ทุนเพื่อสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ในการปลูกป่าชายเลน
ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งหลายแสนเฮกตาร์ (หลายล้านไร่) มีการ
ปลูกป่าชายเลนกันอย่างกว้างขวาง น่าเสียดายทีก่ ารปลูกป่าชายเลน
ทีผ่ า่ นมามักจะล้มเหลว และไม่ได้ตอบโจทย์ของการฟืน้ ฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลน อย่างไรก็ตามเราสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากความ
ล้มเหลวและประสบการณ์ที่ผ่านมาได้

การทบทวนปัจจัยต้นเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความล้มเหลว อันได้แก่:
• ปลูกป่าชายเลนโดยไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ หากขาดการ
มีส่วนร่วมของชุมชน หรือไม่มีการคิดหาอาชีพทางเลือก
ให้กบั คนในท้องถิน่ ตัวอย่างเช่น หากคนในชุมชนยังมีอาชีพ
หลักในการเพาะเลี้ยงอย่างเดียว ป่าชายเลนในชุมชนนั้น
ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือกุ้งอย่างรวดเร็ว
• ปลูกพันธุ์ไม้เพียงชนิดเดียว จะท�ำให้พื้นที่นั้นไม่สามารถ
ท�ำหน้าทีป่ า่ ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ได้เป็นการฟืน้ คืนความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างแท้จริง
• ปลูกชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จะท�ำให้ต้นไม้ที่
ปลูกตาย หรือเจริญเติบโตช้า เช่น ปลูกในพื้นที่ที่ต�่ำเกินไป
ท�ำให้ต้นไม้อยู่ใต้น�้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน หรือปลูก
ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน�้ำขึ้นน�้ำลง นอกจากนี้ยังพบว่า เป็น
การปลูกในทีเ่ ปิดโล่งมีความแรงของกระแสน�ำ้ ปลูกในพืน้ ที่
ที่มีการกัดเซาะมากเกินไป หรือเป็นพื้นที่ที่คุณลักษณะดิน
และคุณภาพน�้ำไม่เหมาะสม
• ปลูกในบริเวณทีก่ อ่ ให้เกิดการปิดกัน้ การไหลเวียนของร่องน�ำ้
จากการที่รากของต้นไม้ จะดักจับตะกอนเมื่อต้นไม้เจริญ
เติบโตขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของป่าชายเลน
ในพื้นที่ด้านในและส่งผลกระทบเป็นพื้นที่กว้างขึ้น
• ปลูกในพื้นที่ที่ยังไม่มีเตรียมพร้อมหรือยังไม่ได้ปรับพื้นที่ให้
เหมาะกับการเติบโตของป่าชายเลน เช่น ปลูกในที่ที่ยังมี
น�้ำท่วมขังอยู่
• ปลูกใต้ร่มไม้ที่ป่าชายเลนขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ การไป
ปลูกเพิ่มในพื้นที่ลักษณะนี้ เท่ากับเป็นการรบกวนและการ
ขยายพันธุ์ต้นไม้ป่าชายเลนตามธรรมชาติ
• ปลูกในพื้นที่ท่ีไม่ได้เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนมาก่อน เช่น
พื้นที่หาดเลน แนวหญ้าทะเล หาดทราย การปลูกในพื้นที่
เหล่านีก้ เ็ ท่ากับเป็นการท�ำลายระบบนิเวศนัน้ ๆ ซึง่ ก็มคี ณ
ุ ค่า
และความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าป่าชายเลนเช่นกัน

หญ้ามีบทบาทส�ำคัญทีช่ ว่ ยดักฝักพันธุไ์ ม้ให้มาติดแล้วเติบโตต่อไป เป็นการช่วยให้เกิดการฟืน้ ตัวตามธรรมชาติ
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กล่องที่ 1 ท�ำไมการฟืน้ ฟูดว้ ยวิธแี บบอิงธรรมชาติจงึ มีอตั ราการรอดตายและการคืนบทบาทหน้าทีข่ องป่าชายเลนได้ดกี ว่า

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง

การปกป้องชายฝั่ง

การท่องเที่ยว

ประโยชน์ด้านเนื้อไม้และเชื้อเพลิง

การกักเก็บคาร์บอน

ป่าชายเลนตามธรรมชาตินั้นจะแสดงให้เห็นความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ไม้ซึ่งแบ่งเป็นโซนๆ อย่างชัดเจน นับจากแนวฝั่งถึงทะเล
นั่นก็เป็นเพราะว่า พันธุ์ไม้ชายเลนแต่ละชนิดสามารถทนทานและ
เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการทนทานและ
สามารถปรับตัวต่อการจมอยู่ใต้น�้ำนานหลายชั่วโมง การทนทานต่อ
กระแสความแรงของคลื่น และระดับความเค็มที่แตกต่างกัน โดย
ทั่วไปแล้วการสืบทอดและขยายพันธุ์ของป่าชายเลนตามธรรมชาติ
จะเริ่มจากพันธุ์ไม้เบิกน�ำเข้ามาเติบโตในพื้นที่นั้นๆ ก่อน ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมให้พนั ธุไ์ ม้อนื่ หลากชนิดเข้ามาเติบโตในเวลาต่อมา บ่อยครัง้
ที่พบว่าพันธุ์ไม้ที่น�ำเข้าไปปลูกนั้นมักจะไม่ใช่พันธุ์ไม้เบิกน�ำของ
พืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ นอกจากจะไม่กระตุน้ ให้เกิดความหลากหลายของชนิด
อื่นเข้ามาในพื้นที่ปลูกแล้ว การปลูกพันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะกับโซนของ
ป่าตามธรรมชาติก็ยังเป็นการท�ำลายกระบวนการแพร่พันธุ์กระจาย
พันธุ์ตามธรรมชาติอีกด้วย
ในทางกลับกันหากมีการพิจารณาเงือ่ นไขปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ
และเศรษฐสังคม ร่วมกับการฟื้นฟูป่าด้วยแล้ว จะพบว่าธรรมชาติ
จะจัดการตัวมันเองได้ฟน้ื ฟูได้ดว้ ยตัวของมันเอง ป่าชายเลนสามารถ
เจริญเติบโต และฟื้นคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติได้เองโดยไม่
จ�ำเป็นต้องปลูก เนื่องจากว่าฝักพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์จะถูกพัดพา
และไหลมาตามกระแสน�ำ้ ตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ซึง่ หมายถึงธรรมชาติ

ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องกรองของเสีย
และดักจับตะกอน

จะเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ได้ดีที่สุด จึงส่งผล
ให้ต้นไม้มีอัตราการรอดที่ดีกว่าแน่นอน มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดี ป่าก็จะฟื้นตัวเป็นป่าชายเลน
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ในบางพื้นที่
อาจใช้การปลูกก็เป็นการสามารถช่วยกระตุ้นและเร่งกระบวนการ
ฟื้นฟูตามธรรมชาติได้เช่นกัน
การฟืน้ ฟูปา่ ทีถ่ กู ต้องควรจะฟืน้ ฟูดว้ ยพันธุไ์ ม้ทหี่ ลากหลายชนิด และ
ค�ำนึงถึงโซนของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติของป่า ผลที่ได้ตามมาคือจะ
ท�ำให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ รูปแบบของราก ขนาดของต้นไม้
ใบไม้ และเมล็ดพันธุ์ แต่ละส่วนท�ำหน้าที่แตกต่างกัน เกิดความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและป่าชายเลนทีม่ คี วามหลากหลายสามารถ
ดึงดูดสัตว์น�้ำนานาชนิดเข้ามาอยู่อาศัยอีกด้วย และยังส่งผลให้เกิด
ผลิตผลหลายอย่างจากป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่
เนื้อไม้ แหล่งเก็บหาอาหาร น�้ำผึ้ง และปลา และประโยชน์ในด้าน
การให้บริการทางระบบนิเวศอันได้แก่ การป้องกันชายฝั่งทะเล
แหล่งกักเก็บคาร์บอน กรองของเสีย และการประมงที่อุดมสมบูรณ์
ประโยชน์อกี อย่างหนึง่ ทีต่ ามมาก็คอื เกิดการเชือ่ มโยงกับระบบนิเวศ
อื่นๆ เช่น แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของเทคนิคการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิง
ธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนกลับคืน
มาดังเดิมอีกครั้ง

การฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างไรถึงเรียกว่า เป็นการฟื้นฟูที่ประสบผลสำ�เร็จ

การวัดความส�ำเร็จของการฟื้นฟูป่าชายเลน ในทางปฏิบัติ
ส่วนใหญ่วัดจากจ�ำนวนต้นกล้าที่ได้รับการปลูก และบางครั้ง
มีการติดตามและวัดผลอัตราการรอดในช่วงสัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม
มีหลายกรณีตัวอย่างที่การปลูกนั้นมีอัตราการรอดตายสูงใน
ระยะแรก แต่เมือ่ เวลาผ่านไปเกิดการตายในอัตราทีส่ งู ซึง่ เกิดขึน้
ภายหลังที่การติดตามตรวจสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว มีหลายแห่ง
พบว่า พันธุ์ไม้ที่น�ำมาปลูกมีชนิดอยู่พันธุ์เดียวขาดความหลาก
หลายและขึ้ น กั น อย่ า งหนาแน่ น มี ลั ก ษณะแคระแกร็ น ผิ ด
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ธรรมชาติ ป่าที่มีลักษณะแบบนี้ไม่สามารถมีบทบาทในการ
ปกป้องชายฝั่งได้อย่างเต็มที่ และยังไม่ได้เอื้อให้กับสัตว์น�้ำเข้า
มาอยู่อาศัย รวมถึงไม่ได้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่
ในทางกลับกัน พืน้ ทีท่ ฟี่ น้ื ฟูระบบนิเวศป่าชายเลนส�ำเร็จจะส่งผล
ให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ จะเป็น
การส่งเสริมให้ป่าฟื้นตัวของมันเองและท�ำให้ป่าท�ำหน้าที่และ
ให้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นได้อย่างเต็มที่ (ดังที่ระบุไว้ใน
กล่องที่ 1)

ด้วยเหตุนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะวัดความส�ำเร็จของการฟื้นฟูป่า
ชายเลนจากประโยชน์ทไี่ ด้จากความเป็นธรรมชาติ และสิง่ มีชวี ติ
ต่างๆ กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีหลายวิธีที่จะวัดผลส�ำเร็จ
โดยทั่วไปแล้วต้องมีการพิจารณาเกี่ยวข้องไปถึงการประเมิน
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของป่า โครงสร้างพืช
และกระบวนการของระบบนิเวศ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีแหล่ง
ป่าอ้างอิง อย่างน้อย 2 แห่ง ในการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง

หลักการการฟื้นฟูป่าชายเลนให้ส�ำเร็จ
ได้มีการคิดค้นและรวบรวมเทคนิควิธีการส�ำหรับการฟื้นฟูที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นมาหลากหลายวิธี (ดูกล่อง 1) ซึ่งมี
หลักการที่เป็นกุญแจส�ำคัญดังต่อไปนี้:
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ที่จะฟื้นฟู:
ป่าชายเลนอาจถูกท�ำลายหรือเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ หรือเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของ
น�ำ้ จืดทีไ่ หลเข้ามาในพืน้ ที่ การลดลงของดินตะกอน หรือสาเหตุ
อื่นที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ท้องถิน่ และงานวิศวกรรมตามแนวชายฝัง่ และแม่นำ�้ ในบริเวณ
ที่อยู่ใกล้เคียง การฟื้นตัวของป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์
ดังเดิมนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและชีวภาพทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน
กลับคืนมาสู่บริเวณนั้น ดูเหมือนจะท�ำได้ยาก หากแต่ว่าคุ้มค่า
มากกับผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นในบางพื้นที่ที่เคยเป็นที่เพาะเลี้ยง
มาก่อน จ�ำเป็นต้องมีการปรับระดับพื้นดินและฟื้นฟูระบบน�้ำ
เข้ า -ออก ซึ่ ง สามารถใช้ วิ ธี ก ารท� ำ ลายสภาพความเป็ น บ่ อ
(ท�ำลายคันบ่อ) และการฟื้นฟูสภาพร่องน�้ำธรรมชาติที่มีอยู่ใน
พื้นที่ ในประเทศที่มีการกัดเซาะชายฝั่งที่เป็นดินโคลนอย่าง
รวดเร็ว เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และซูเรนาม การก่อสร้าง
โครงสร้างเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะแบบที่ให้น�้ำลอด
ผ่านไปได้ ถูกน�ำมาใช้เพือ่ ลดผลกระทบคลืน่ ชายฝัง่ และเพือ่ เป็น
ที่ดักดินตะกอน แล้วให้พันธุ์ไม้ป่าชายเลนไหลมาขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ (ดูกล่อง 2)
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูเอื้อต่อการฟื้นฟูป่าชายเลน:
หากป่าชายเลนบริเวณนัน้ เคยถูกท�ำลายโดยคนในชุมชนมาก่อน
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นได้อีก จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องรู้
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
การปลูกเสริมแบบเลียนธรรมชาติในจำ�นวนไม่มากและปลูกบริเวณที่
เหมาะสมกับโซนของป่า สามารถสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของได้
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พื้นที่ที่จะฟื้นฟูเพื่อหามาตราการป้องกันไม่ให้เกิดการท�ำลายป่าชายเลนขึ้นอีก หากเป็นไปได้ต้องมีการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู ดังนั้นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้ได้ผลส�ำเร็จ จ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดความเป็นเจ้าของและสิทธิในการใช้ประโยชน์พื่นที่ ชุมชนให้ความร่วมมือ และพื้นที่นั้นยังมีศักยภาพพอ
ที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับคืนมาได้ ที่ผ่านมาโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนหลายๆ โครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
เกิดจากชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ชี้ให้เห็นว่าการด�ำเนินการโดยชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และ
เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน (ดูในกล่องที่ 4)
หลักสองประการที่เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ ที่พัฒนาขึ้นโดย
โรบิน ลูวิส (Robin Lewis)1 ซึ่งแนวทางนี้มีพื้นฐานที่อิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน นั่นคือค�ำว่า “การฟื้นฟู”
(Restoration) หมายถึง การสร้างระบบนิเวศแบบเดิมให้กลับมาในพื้นที่ ในขณะที่ค�ำว่า “ฟื้นฟูสภาพ” (Rehabilitation)
ซึ่งหมายถึง การฟื้นกระบวนการและหน้าที่ในระบบนิเวศโดยไม่จ�ำเป็นต้องให้เป็นเหมือนกับสภาพแวดล้อมเดิมก่อน
เกิดการเสื่อมโทรม
สิ่งที่ต้องเน้นย�้ำเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ ก็คือ การปรับสภาพพื้นที่ให้เอื้อต่อ
การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่างมาก จึงควรมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
เช่น นิเวศวิทยา อุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง สังคมวิทยา รวมถึงผู้ที่มีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปรับพื้นที่ที่จะฟื้นฟูเอื้อ
ต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ให้มากที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการฟื้นฟูโดยใช้แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
แบบอิงธรรมชาติมคี วามแตกต่างอย่างมากกับการฟืน้ ฟูโดยการปลูกเพียงอย่างเดียว
1

http://www.mangroverestoration.com/

การฟื้นฟูระบบนํ้าเข้าออกในบ่อกุ้งร้าง ด้วยการเปิดคันดินกั้นบ่อ ช่วยให้ป่าชายเลนฟื้นตัวตามธรรมชาติ
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กล่องที่ 2 การดักจับตะกอนดินโคลนชายฝั่งเพื่อการฟื้นตัวของป่าชายเลน
พื้นที่ชายฝั่งที่มีดินในป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นั้น จะมีกลไกในการ
สร้างสมดุลของตัวมันเอง คลื่นพาตะกอนออกไปและกระแสน�้ำก็จะ
พัดเอาดินตะกอนกลับมาอีก ระบบรากของป่าชายเลนจะช่วยในการ
ดักจับตะกอนและทับถมเป็นชั้นดินโคลนตะกอนหนา แต่ปัจจุบัน
บริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ในประเทศเขตร้อนต้องเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและการ
ลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน การปลูกสิ่งก่อสร้าง ปรากฏการณ์การ
เพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลและการทรุดตัวของหน้าดิน นักจัดการ
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวของกับแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง มักมี
แนวทางจัดการกับปัญหาโดยการสร้างโครงสร้างแข็ง แต่โครงการ
เหล่านี้กลับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความสมดุลของตะกอนที่พัด
เข้าและออกในพื้นที่นั้นๆ การที่จะหยุดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
และการท�ำให้เกิดการอยู่ตัวของพื้นที่แนวชายฝั่งได้นั้น สิ่งที่จ�ำเป็น
เป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหา คือการลดการสูญเสียตะกอน

ชายฝั่งโดยได้มีการด�ำเนินการในการใช้วัสดุในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อ
ดักจับตะกอน เช่น ไม้ไผ่ กิ่งไม้หรือกอไม้ต่างๆ ที่สามารถน�ำไปวาง
หรือปักไว้ด้านหน้าของชายฝั่ง โครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้ต้านแรงคลื่น
แต่ปล่อยให้น้�ำทะเลไหลลอดผ่านไปได้ ท�ำให้รับกับแรงคลื่นให้อ่อน
ก�ำลังลงก่อนที่คลื่นจะพัดถึงชายฝั่ง เป็นผลให้เกิดตะกอนตกเป็นดิน
โคลนอยู่หลังโครงสร้างของแนวกันคลื่นเหล่านั้น เมื่อกระบวนการ
กัดเซาะได้หยุดลงและชายฝัง่ ก็เริม่ งอกเพิม่ ขึน้ ท�ำให้พนั ธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ตั้งตัวและเติบโตได้โดยไม่ต้องถูกคลื่นซัดออกไป และเมื่อเวลาผ่าน
ไปป่าชายเลนก็จะท�ำหน้าทีใ่ นการลดก�ำลังของคลืน่ และช่วยดักตะกอน
อีกครั้ง และสามารถป้องกันการกัดเซาะได้ ขณะนี้เทคนิคดังกล่าว
ก�ำลังมีการน�ำไปใช้ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง (ประเทศ
เวียดนาม) ในพื้นที่ Demak (ประเทศอินโดนีเซีย) และตามแนว
ชายฝั่งใกล้ปารามาริโบ (ประเทศซูเรนาม)
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เมื่อไหร่ที่ต้องปลูก และเมื่อไหร่ที่ไม่จำ�เป็นต้องปลูก

การฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาตินนั้ พึง่ พิงการ
ขยายพันธุ์และเติบโตตามธรรมชาติ เมื่อสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพชีวกายภาพได้รับการฟื้นฟู ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่จ�ำเป็น
ต้องปลูก บางครั้งการปลูกก็มีประโยชน์ ทั้งนี้ต้องพิจารณากัน
เป็นแต่ละกรณีไป บางกรณีการปลูกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีข้อผูกพันหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจนกลายมาเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก
ในปัจจุบัน หากต้องมีกิจกรรมการปลูก จ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิด
ประโยชน์และมีอัตราการรอดตายสูง ไม่ส่งผลในเชิงรบกวน
หรือท�ำลายสภาพธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว และควรด�ำเนินการไป
พร้อมๆ กับการเสริมสร้างศักยภาพ และความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางและหลักการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิง
ธรรมชาติด้วย
การปลูกอาจสามารถท�ำได้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
• ใช้วิธีปลูกหรือหว่านเมล็ดหรือฝักพันธุ์ไม้ในพื้นที่ที่มีข้อจ�ำกัด
เรือ่ งเมล็ดพันธุน์ นั้ หายาก ซึง่ อาจสืบเนือ่ งมาจากในบริเวณใกล้
เคียงไม่มีต้นไม้ป่าชายเลนที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผลิตฝักได้ หรือ
ต้นไม้ที่ต้นพ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้ำเข้าออกตาม
ธรรมชาติถูกรบกวน ท�ำให้มีผลต่อการออกดอกออกผลหรือ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึง่ เป็นการยับยัง้ การแพร่กระจายของเมล็ดและ
ฝักพันธุไ์ ม้ ปัญหานีเ้ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางและพบอยูบ่ อ่ ยครัง้
บริเวณชายฝัง่ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นอุปสรรคขัดขวางการทดแทนฟืน้
ป่าทางธรรมชาติอีกประการหนึ่ง
• การปลูกยังเป็นการฟื้นพืชพันธุ์ไม้ที่สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ให้
กลับคืนมา ซึ่งมักเรียกวิธีการปลูกแบบนี้ว่า “การปลูกเสริม
ทดแทนพันธุ์ไม้ที่สูญหายไป”
• การปลูกต้นไม้ ยังเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ในการส่งเสริมด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม หรือการท�ำกิจกรรมกลุ่ม การปลูก
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ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ในการให้ชีวิตใหม่ สร้างสายใยความ
ผูกพัน ความหวงแหนและความเป็นเจ้าของกับต้นไม้ที่ปลูก
แก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมปลูกอีกด้วย
• ในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะอย่างรุนแรง การปลูกป่าชายเลนบน
ท�ำนบคันดินทีย่ งั ไม่ถกู กัดเซาะสามารถช่วยให้บรรเทาปัญหา
ในระยะสั้นได้ และชะลอปัญหาจากการพังทลายของท�ำนบ
เหล่านั้นได้
• ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีการปลูกจริงๆ การพิจารณาคัดเลือก
พันธุ์ไม้ที่น�ำมาปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตามโซน
ของนิเวศวิทยาป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่ส�ำคัญยิ่ง และ
ให้หลีกเลี่ยงการปลูกในบริเวณที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของป่า
ชายเลนอย่างสิ้นเชิง (ดูกล่องที่ 3)
การปลูกป่าชายเลนแม้วา่ ไม่ได้มเี ป้าหมายหลักในการฟืน้ ฟระบบ
นิเวศ ตัวอย่างเช่น การปลูกป่าท�ำให้มีตน้ ไม้เพิ่มขึ้นและมีแหล่ง
ไม้ไว้ใช้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
สามารถท�ำควบคูไ่ ปกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือป่าไม้ประมง
(silvofisheries) และยังสามารถสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้กับ
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้ดว้ ย ถึงแม้วา่ การปลูกแนวต้นไม้ปา่ ชาย
เลนเป็นแถวๆ บนท�ำนบกั้นน�้ำหรือคันบ่อเพาะเลี้ยงไม่ถือว่า
เป็นการสร้างป่าชายเลนได้อย่างแท้จริง แต่กส็ ามารถมีบทบาท
ที่ส�ำคัญในการให้ประโยชน์ในพื้นที่เล็กๆ เช่น ช่วยป้องกันการ
พังของคันบ่อ สามารถตัดกิ่งไม้มาใช้สอย และใช้ใบไม้เป็น
อาหารสัตว์ ตลอดจนการให้ร่มเงาได้

นอกจากนี้ ชุมชนต่างๆ อาจมีรายได้เพิ่มเติมจากการรับจ้าง
จัดการเรือนเพาะช�ำและการปลูกป่าได้เช่นกัน การปลูกป่า
ยั ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใจ และความรู ้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ
หวงแหนป่าที่ปลูก ในขณะเดียวกันเทคนิควิธีการฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ จ�ำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ
ในการดึงการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ ด้วยกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น

กล่องที่ 3 เมื่อไหร่ที่ไม่ควรปลูก

บริเวณพื้นที่หาดเลนน�้ำท่วมถึง สันดอนทราย แนวปะการังและแนว
หญ้าทะเลมักพบว่ามีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เหล่านี้ แหล่งที่อยู่
อาศัยเหล่านี้ นับว่ามีความส�ำคัญในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำที่
หลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปะการัง นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หลายชนิด และเต่าทะเล ซึ่งอยู่ในภาวะได้รับภัยคุกคามและใกล้
สูญพันธุ์ นอกจากนี้แหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวยังเป็นแหล่งผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและปริมาณชีวมวลของสัตว์หน้าดินไม่มกี ระดูกสันหลัง
และสัตว์อื่นๆ สูงมาก ซึ่งเป็นแหล่งสัตว์ประมงทะเลและชายฝั่งที่
มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารและเพาะพันธุ์
ของนกชายเลนอพยพนับพันล้านชนิด รวมทัง้ ห่าน นกเป็ดน�ำ้ ชายเลน
และนกในกลุม่ สายพันธุน์ กนางนวล ปัจจุบนั นีห้ ลายแห่งของโลกเป็น
เส้นทางบินของนกอพยพสายหลักที่ส�ำคัญของโลก บริเวณถิ่นที่อยู่
อาศัยที่เป็นหาดเลนและพื้นที่ใกล้เคียงมีการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ที่

มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแนวกันคลื่นแบบธรรมชาติ เพื่อดักจับ
ตะกอน การทะลายคันดินเปิดทางน�้ำเข้าออก การหว่านฝัก
เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การติดตามผลการฟื้นฟู และป้องกัน
การท�ำลาย โดยสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือการสร้างอาชีพ
ทางเลือกที่ยั่งยืน เพื่อป่าชายเลนจะได้มีโอกาสในการฟื้นตัว

มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด จากการเป็นแหล่งอาหารและขยายพันธุ์
ของนกชายเลนอพยพ เป็นจุดพักและหาอาหารที่ส�ำคัญส�ำหรับนก
ชายเลนอพยพมากถึงหลักหมื่นถึงล้านตัว ได้แก่ อ่าวเมาะตะมะ
ในประเทศพม่า (Mottama) อ่าวปานามา อ่าว Banc D’Arguin
(มอริเตเนีย) อ่าวมะนิลา อ่าวไทยตอนใน สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง
(ประเทศเวียดนาม) ซึ่งบางพื้นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเป็นพื้นที่
อนุ รั ก ษ์ ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญาแรมซาร์ (Ramsar sites) และพื้ น ที่
มรดกโลก (World Heritage) เพื่อให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส�ำคัญของพืน้ ทีต่ อ่ สิง่ มีชวี ติ ดังกล่าว ดังนัน้ การปลูกป่าชายเลน
ในพื้นที่ที่มีความส�ำคัญในระดับโลกเหล่านี้ ก็เท่ากับเป็นการรบกวน
หรือท�ำลายถิ่นอาศัยที่มีค่ายิ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และพันธุ์สัตว์
ต่างๆ เหล่านั้น และจะท�ำให้การท�ำหน้าที่ในระบบนิเวศลดลง ส่ง
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ในวงกว้างต่อไป
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กล่องที่ 4 การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ กรณีตัวอย่างจากประเทศอินโดนีเซีย
ในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2547 บนเกาะทานาคีคี (Tanakeke) ซึ่งเป็น
เกาะที่มีวงแหวนปะการังแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่
ป่าชายเลนจ�ำนวน 1,200 เฮกตาร์ (7,500 ไร่) ถูกขุดปรับให้เป็นบ่อ
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งต่อมาบ่อเหล่านี้ถูกทิ้งร้าง ไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ใดๆ ชุมชนจึงมีความคิดทีจ่ ะฟืน้ สภาพให้เป็นป่าชายเลน
เพื่อจะได้มีแหล่งอาหาร แหล่งการท�ำประมง และเป็นแนวป้องกัน
พายุคลื่นลม
ในปี พ.ศ. 2553 หมู่บ้านลานทังปีโอ (Lantang Peo) ท�ำการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าชายเลน บ่อร้างจ�ำนวน 250 ไร่ (40 เฮกตาร์) ด้วย
เทคนิควิธีการแบบธรรมชาติ ซึ่งได้รวมเอาขั้นตอนของการปรับทาง
น�้ำให้ไหลเข้าออกเป็นแบบธรรมชาติเพื่อช่วยให้ต้นไม้เข้ามาเติบโต
ตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีหมู่บ้าน
จ�ำนวนอีก 6 หมู่บ้านได้ใช้แนวทางแบบเดียวกันในการฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่บ่อร้างเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนกว่า 3,312 ไร่
(1,200 เฮกตาร์) ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ได้มุ่งให้
มีกจิ กรรมร่วมกันท�ำในการทลายคันดินบ่อ การขุดร่องระบายน�ำ้ การ
หว่านฝักพันธุ์ไม้ เพื่อลดการปลูกให้น้อยที่สุด ซึ่งพบว่าในทุกพื้นที่
ฟืน้ ฟูเกิดการทดแทนโดยธรรมชาติของพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน เห็นผลได้
ชัดเจนนับตัง้ แต่ปแี รกภายหลังมีการฟืน้ ฟูโดยการปรับสภาพการไหล
ของน�้ำให้เป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 3 ปี
พบว่า แต่ละพืน้ ทีม่ คี วามหนาแน่นของต้นกล้าไม้ปา่ ชายเลนทีเ่ กิดขึน้
ตามธรรมชาติ ในพื้นที่ 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่) ถึง มากกว่า 2,500 ต้น
เลยทีเดียว

งบประมาณที่ใช้จ่ายไปกับการฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้ เป็นมูลค่า
จ�ำนวน 690,000 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการออกแบบการด�ำเนินการ
การด�ำเนินการโครงการและการติดตามผล 1,300 เหรียญสหรัฐต่อ
เฮกตาร์ ปัจจุบนั นีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนด�ำเนินการส�ำรวจหาพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
(2,000 - 20,000 เฮกตาร์) โดยใช้วิธีการประเมินโอกาสในการฟื้นฟู
(Restoration Opportunities Assessment Methodology)
ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(ไอยูซีเอน-IUCN) และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติโลก (World
Resources Institute-WRI) เพื่อที่จะปรับเอาแนวทางฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลนแบบธรรมชาตินี้ไปใช้ด�ำเนินการ และคาดว่าจะใช้
ต้นทุนทั้งหมดต่อการฟื้นฟูในอัตราที่ต�่ำกว่าการด�ำเนินการในพื้น
ขนาดเล็กอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ แนวทางการฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ก�ำลังเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าสามารถสร้างความส�ำเร็จในการฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าชาย
เลนอย่างได้ผลดีที่สุด และแนวทางนี้ถูกบรรจุไว้ในแผนจังหวัดของ
สุ ล าเวสี ใ ต้ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ่ า ชายเลนแห่ ง ชาติ ประเทศ
อินโดนีเซีย พร้อมกันนี้กระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้
แนวทางการฟื ้ น ฟู ดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
และจ�ำเป็นยิ่งส�ำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนจ�ำนวน 25,000 ไร่
(4,000 เฮกตาร์) ในเขตป่าสงวนตันจุงพันจัง (Tanjung Panjang)
จังหวัดโกรอนตาโล ประเทศอินโดนีเซีย

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน�ำเอากิ่งไม้มาวางขวางบริเวณพื้นบ่อที่ฟื้นฟูเพื่อดักเมล็ดพันธุ์ไม้ เป็นการช่วยให้เกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติ
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การติดตามพร้อมกับการแก้ไขปัญหา ที่ทำ�อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ

เราสามารถช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนให้ประสบผลสำ�เร็จได้อย่างไร?
เปิดใจยอมรับ ทำ�ความเข้าใจ ในแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ และคิดให้รอบคอบก่อนทีจ่ ะปลูก
ป่าชายเลน มีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ด้านและทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เชือ่ มโยงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูค่ วามเป็นวิทยาศาสตร์

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของ
การฟื้นฟู วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำ�ให้พื้นที่เสื่อมโทรม
และแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งถู ก วิ ธี เผยแพร่ แ ละแบ่ ง ปั น ความรู้
ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้รับมา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป

สาหร่าย บ่งบอกถึงการมีธาตุอาหารสูงในน�้ำที่ขัง และระบบน�้ำเข้า-ออกในพื้นที่ ยังไม่ดีพอ
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