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ตอนที่ 1:

ภาพรวม
การฟื้นฟูนิเวศวิทยาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการริเริ่มหรือเร่งกระบวนการฟื้นตัวของระบบนิเวศหนึ่งๆ โดยพิจารณาในแง่ของสุขภาพ
(health) ความสมบูรณ์ (integrity) และความยั่งยืน (sustainability) ของระบบ โดยมากระบบนิเวศที่ต้องการการฟื้นฟูมักเสื่อมโทรม
เสีย หาย ถู กทํ าให้เปลี่ย นรูป ไปหรื อถูก ทํา ลายอย่ างรุนแรง เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษ ย์ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ในบางกรณี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเหล่านีม้ ีสาเหตุหรือถูกทําให้ทวีความรุนแรงโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้ําท่วม พายุ หรือภูเขาไฟ
ระเบิด ทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปยังสถานะก่อนการรบกวนหรือวิถีการพัฒนาในอดีต (historic
developmental trajectory) ได้
การฟื้นฟูจะพยายามเปลี่ยนระบบนิเวศหนึ่งๆ ให้กลับไปคล้ายวิถีเดิมในอดีต (historic trajectory) ซึ่งสภาพในอดีต (historic
condition) เป็นจุดเริ่มต้นทางทฤษฎีสําหรับการออกแบบการฟื้นฟูป่า ระบบนิเวศหลังฟื้นฟู (restored ecosystem) ไม่จําเป็นต้องมี
สภาพเหมือนในอดีตเนื่องจากข้อจํากัดและสิ่งแวดล้อมจากอดีตสู่ปัจจุบันอาจทําให้ระบบพัฒนาไปในวิถีที่แตกต่างกัน การกําหนด
รายละเอียดของวิถีในอดีตของระบบนิเวศที่ถูกรบกวนอย่างรุนแรงอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย ถึงกระนั้นทิศทางและขอบเขต
ทั่วไปของวิถดี ังกล่าวสามารถถูกสร้างออกมาผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่ของระบบนิเวศก่อนถูกทําลาย
การศึกษาเปรียบเทียบกับระบบนิเวศสมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในระดับภูมิภาค และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมและสภาพในอดีต องค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยสร้างภาพของวิถีหรือสภาพเดิมในอดีตจากข้อมูลพื้นฐานและแบบจําลองทาง
นิเวศวิทยา ความสามารถในการเลียนแบบกลไกธรรมชาติของกระบวนการฟื้นฟูน่าจะช่วยให้ระบบนิเวศมีสุขภาพและความสมบูรณ์ดี
ขึ้น
การฟื้นฟูแสดงถึงความรับผิดชอบระยะยาวของการใช้พื้นทีแ่ ละทรัพยากรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และข้อเสนอแนวทางเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
หนึ่งๆ จําเป็นต้องผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ การเริ่มโครงการฟื้นฟูจําเป็นต้องมาจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ การตัดสินใจ
อย่างมีส่วนร่วมเป็นจุดสําคัญและเมื่อตัดสินใจแล้วจําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดและเป็นระบบ ทั้งนี้รวมถึงแนวทางการ
ติดตามผลในช่วงที่ระบบนิเวศกําลังฟื้นตัว การวางแผนจะมีความจําเป็นมากขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่มี
หลายระบบนิเวศเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน
วิธีปฏิบัตทิ ี่ใช้ในการฟื้นฟูแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ขึ้นอยูก่ ับความรุนแรงและระยะเวลาที่ถูกรบกวนในอดีต สภาพวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบัน อุปสรรคและโอกาสตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั การฟื้นฟูอย่างง่ายอาจหมายถึงการขจัดหรือควบคุมการรบกวน
บางอย่างเพื่อเปิดโอกาสในกระบวนการทางนิเวศวิทยาเกิดขึ้นและนําไปสู่การฟื้นตัวตามธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การเอาเขื่อน
ออกเพื่อให้วิถีการเกิดน้ําท่วมในอดีตกลับมา การฟื้นฟูที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจหมายถึงการนําสิ่งมีชีวิตที่หายไปจากถิ่นอาศัยเดิมกลับมา
และกําจัดหรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บ่อยครั้งความเสื่อมโทรมหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศมีที่มาจากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้องค์ประกอบในอดีตของระบบนิเวศสูญหายไป บางครั้ง
กระบวนการฟื้นตัวของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมเกิดขึ้นได้ช้ามากหรืออาจถูกขัดขวางอย่างสมบูรณ์ โดยสรุปแล้วการฟื้นฟูนิเวศวิทยามี
เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดหรือส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยทําให้ระบบนิเวศกลับไปสู่วิถีที่ควรจะเป็น
เมื่อวิถีการฟื้นตัวตามธรรมชาติเป็นไปอย่างที่ต้องการแล้ว การช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อให้แน่ใจถึงสุขภาพและความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศในอนาคตก็ไม่จําเป็นอีกต่อไป ในกรณีนี้อาจเรียกได้ว่าการฟื้นฟูประสบความสําเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามระบบนิเวศหลังฟื้นฟู
มักต้องการการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสิ่งมีชีวิตที่อาจเข้ามารุกราน ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ค ว า ม รู้ เ บื อ ง ต้ น ก า ร ฟื น ฟู นิ เ ว ศ วิ ท ย า
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ภูมิอากาศ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจไม่สามารถคาดเดาได้ ในระดับนีร้ ะบบนิเวศหลังฟื้นฟูก็ไม่แตกต่างไปจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ซึ่งจําเป็นต้องมีการจัดการไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง แม้ว่าการฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการระบบนิเวศมีความเชื่อมโยงและมัก
ประกอบไปด้วยวิธีปฏิบัตทิ ี่คล้ายคลึงกัน การฟื้นฟูนิเวศวิทยามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดกระบวนการฟื้นตัว ในขณะที่
การจัดการระบบนิเวศพยายามที่จะรักษาระดับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลังฟื้นฟู
การจัดการระบบนิเวศบางประเภท โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนามักทําตามวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการทางนิเวศวิทยา เช่น กิจกรรมของมนุษย์ส่งเสริมสุขภาพและความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมจํานวนมากได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของประชากรและแรงกดดันภายนอกหลายอย่าง
และจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู โดยทั่วไปการฟื้นฟูดังกล่าวรวมถึงการฟื้นฟูวิธีจัดการนิเวศวิทยาท้องถิ่นด้วย การส่งเสริมเพื่อความอยู่
รอดทางวั ฒนธรรมของผู้ค นและภาษาท้อ งถิ่น ในฐานะห้อ งสมุด มีชีวิ ตซึ่ งเป็น แหล่ง ความรู้ เกี่ ยวกับ นิเ วศวิทยาท้ องถิ่น การฟื้น ฟู
นิเวศวิทยาขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้คนท้องถิ่นและช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวอย่างแท้จริง ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การฟื้นฟูนิเวศวิทยา
จําเป็นต้องส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนและเหมาะสมซึ่งให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมและข้อจํากัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในกรณีเช่นนี้
ความสนใจต่อการฟื้นฟูภูมิทัศน์ทางธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนืออาจใช้ไม่ได้เลยกับทวีปยุโรปซึ่งให้ความสําคัญกับภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม หรือในพื้นที่เช่นทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ทกี่ ารฟื้นฟูนิเวศวิทยาจะไม่ได้รับความสนใจเลย ยกเว้นว่าการฟื้นฟูจะ
สามารถช่วยเสริมฐานทางนิเวศวิทยาสําหรับการอยู่รอดของมนุษย์อย่างชัดเจน
สิ่ง ที่ทํ าให้ก ารฟื้ นฟู นิเ วศวิ ทยาเป็ นแรงบัน ดาลใจที่มี ค วามพิ เศษคือ การเกื้ อกู ลกั นอย่ างใกล้ชิ ด ของวิ ธีป ฏิ บัติ ทางวั ฒ นธรรมและ
กระบวนการทางนิเวศวิทยา หากความสนใจในการฟื้นฟูนิเวศวิทยาจะเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ใน
หลายกรณีความเชื่อและวิธปี ฏิบัตทิ างวัฒนธรรมถูกนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อช่วยกําหนดและวางแผนกิจกรรมสําคัญของการฟื้นฟู
คําจํากัดความของการฟื้นฟูนิเวศวิทยาได้ถูกนําเสนอไว้ในตอนถัดไป เป็นคําจํากัดความที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมเพื่อการฟื้นฟู
นิเวศวิทยาสากล (Society for Ecological Restoration International : SER) เป็นการให้ความหมายโดยทั่วไปให้ครอบคลุม
หลักการการฟื้นฟูที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญต่อแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นตัวตามธรรมชาติ
ตอนที่ 2:

คําจํากัดความของการฟื้นฟูนิเวศวิทยา
การฟื้นฟูนิเวศวิทยา หมายถึง กระบวนการส่งเสริมการฟื้นตัวของระบบนิเวศหนึ่งๆ ที่ถูกทําให้เสื่อมโทรม เสียหาย หรือถูกทําลาย
ตอนที่ 3:

คุณลักษณะของระบบนิเวศหลังฟื้นฟู
ตอนนี้เป็นส่วนที่พยายามอธิบายว่า “การฟื้นตัว (recovery)” มีความหมายอย่างไรในการฟื้นฟูนิเวศวิทยา ระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟู
จะถือว่าเกิดการฟื้นตัวเมื่อระบบมีทรัพยากรทั้งทางชีวภาพและกายภาพอย่างเพียงพอสําหรับดําเนินกระบวนการพัฒนาทางนิเวศวิทยา
โดยปราศจากการช่ วยเหลื อหรืองบประมาณเพิ่มเติม โครงสร้า งและหน้าที่ ของระบบสามารถดําเนิน ไปได้อ ย่างยั่งยื น แสดงถึ ง
ความสามารถในการฟื้นตัวจากการรบกวนและความเครียดทางสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่สภาพปกติ ระบบสามารถทํางานร่วมกับระบบ
นิเวศใกล้เคียงในแง่ของการไหลเวียนทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
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คุณลักษณะ 9 ประการด้านล่างอธิบายถึงหลักการพื้นฐานเพื่อตัดสินว่าการฟื้นฟูได้บรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสม ความสมบูรณ์ของ
คุณลักษณะเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงลักษณะการฟื้นฟูแต่เป็นการแสดงถึงการพัฒนาของระบบนิเวศว่าอยู่ในวิถีซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายหรือ
สภาพอ้างอิงที่ต้องการ คุณลักษณะบางอย่างอาจสามารถวัดได้ทันที แต่บางคุณลักษณะอาจต้องใช้การประเมินทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึง
หน้าที่ส่วนใหญ่ของระบบนิเวศซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้โดยปราศจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และมักจะเกินความสามารถและ
งบประมาณของโครงการฟื้นฟูจํานวนมาก
1. ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตทีพ่ บได้ในระบบนิเวศอ้างอิง แสดงถึงโครงสร้างสังคมสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
2. ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดที่พบได้ในท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในระบบนิเวศทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ฟื้นฟูอาจยอมให้มีพืชต่างถิ่นบางกลุ่มขึ้นได้ เช่น พืชเศรษฐกิจ พืชที่มักพบในพื้นที่หลังการรบกวน (ruderals) ที่ไม่ได้เป็นชนิดรุกราน
และพืชที่มักพบเจริญร่วมกับพืชเศรษฐกิจ (segetals) ซึ่งอาจมีวิวัฒนาการร่วมกันมา
3. พบกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาและ/หรือการสร้างเสถียรภาพในระบบนิเวศหลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ถ้าขาด
สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดไปแสดงว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นมีศักยภาพในการกลับเข้ามาในระบบเอง
4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของระบบนิเวศหลังฟื้นฟูเอื้อต่อการสืบพันธุ์อย่างยั่งยืนของประชากรสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นต่อการพัฒนา
และ/หรือการสร้างเสถียรภาพของระบบอย่างต่อเนื่องตามวิถที ี่ต้องการ
5. การพัฒนาลําดับขั้นทางนิเวศวิทยาของระบบนิเวศหลังฟื้นฟูเกิดขึ้นตามปกติ โดยไม่ปรากฏสัญญาณความบกพร่องในการทํางาน
6. ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนิเวศวิทยาหรือภูมิทัศน์ขนาดใหญ่กว่าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์
กับผ่านการไหลเวียนและการแลกเปลี่ยนด้านกายภาพและชีวภาพ
7. ปัจจัยคุกคามจากภูมิทัศน์ที่อยู่ล้อมรอบถูกจํากัดหรือถูกทําให้ลดลง ส่งผลต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลังฟื้นฟูน้อย
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
8. ระบบนิเ วศหลั งฟื้น ฟูมี ความสามารถในการฟื้น ตัว อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถทนต่ อความเครี ยดที่เ กิดขึ้ นบางช่ว งเวลาใน
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
9. ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับเดียวกับระบบนิเวศอ้างอิง มีศักยภาพในการดํารงอยู่อย่างไม่จํากัดภายใต้
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการทํางานของระบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
ฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามปกติในระบบนิเวศ และอาจมีความแปรผันของการตอบสนองขึ้นอยู่กับความเครียดที่เกิดขึ้นในบาง
ช่ว งเวลาตามปกติแ ละการรบกวนที่อ าจเกิ ด ขึ้น เป็ น ครั้ง คราวซึ่ง อาจให้ผ ลกระทบรุ น แรงกว่ า เช่ นเดี ย วกั บระบบนิ เวศสมบู ร ณ์
องค์ประกอบของชนิดและคุณลักษณะอื่นของระบบนิเวศหลังฟื้นฟูอาจเกิดวิวัฒนาการไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
คุณลักษณะบางอย่างที่ถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมายของโครงการฟื้นฟู หรือคุณลักษณะอื่นที่มีความสัมพันธ์กันควรถูกรวมไว้กับรายการ
ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เป้าหมายหนึ่งของโครงการฟื้นฟูอาจเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือบริการบางอย่างสําหรับประโยชน์เชิง
สังคมในรูปแบบที่ยั่งยืน ในแง่นี้ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูทําหน้าที่เป็นทุนทางธรรมชาติสําหรับสะสมผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ เป้าหมาย
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อีกอย่างอาจเป็นการฟื้นฟูเพื่อสร้างถิ่นที่อยู่ให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดหายาก หรือเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้กับสิ่งมีชีวิตบางชนิด
เป้าหมายอื่นที่เป็นไปได้ของการฟื้นฟูอาจรวมถึงการสร้างพื้นทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อรองรับกิจกรรรมที่มีความสําคัญทางสังคม เช่น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการฟื้นฟู
ตอนที่ 4:

คําอธิบายศัพท์
ศัพท์เทคนิคจํานวนมากถูกนํามาใช้ในเอกสารฉบับนี้ ศัพท์บางคําอาจไม่เป็นที่คุ้นเคยสําหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักนิเวศวิทยา ในขณะที่ศัพท์
หลายคําอาจมีความหมายโดยนัยแตกต่างกันไปตามการใช้ เพื่อลดความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อน คําศัพท์บางส่วนได้ถูกอธิบายไว้ใน
ความหมายทีเ่ ชื่อมโยงกับเอกสารฉบับนี้
ระบบนิ เ วศ (ecosystem) หนึ่ ง ๆ ประกอบด้ ว ยสิ่ ง มี ชี วิ ต (biota) (พื ช สั ต ว์ จุ ลิ น ทรี ย์ ) ภายในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนด สภาพแวดล้ อ ม
(environment) ที่ดํารงไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (interactions) ประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ถูกเรียกว่าสังคมสิ่งมีชีวิต (biotic community) สังคมที่ว่ามักถูกจัดประเภทบนพื้นฐานทางอนุกรมวิธาน (taxonomic) (เช่น สังคม
แมลง เป็นต้น) หรือรูปแบบชีวิต (life form) (เช่น สังคมไม้ยืนต้น เป็นต้น) กลุ่มสิ่งมีชีวิตสามารถถูกแบ่งตามบทบาทหน้าที่ในระบบ
นิเวศ (เช่น ผู้ผลิตอันดับแรก สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ ผู้ย่อยสลาย ผู้ตรึงไนโตรเจน ผู้ผสมเกสร เป็นต้น) ในแง่นี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่ง
ตามกลุ่มตามหน้าที่ (functional groups) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical หรือ abiotic environment) ที่เอื้อให้สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่ได้รวมถึงดินหรือพื้นผิว ผ่านตัวกลางทางน้ําหรือทางอากาศ วัฏจักรน้ํา สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตร์ ความสูงและความ
ชัน รูปแบบสารอาหารและความเค็ม ถิ่นที่อยู่ (habitat) หมายถึงสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ อยู่อาศัย หรือสังคมที่มีสภาพเอื้อต่อการเกิด
กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศหนึ่งๆ อาจถูกมองเป็นหน่วยเชิงพื้นที่ขนาดแตกต่างกันไป จากพื้นที่เล็กๆ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตไม่กี่หน่วยไปจนถึงพื้นที่ที่
เป็นเนื้อเดียวกันเชิงโครงสร้างและอนุกรมวิธาน เช่น “ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา” เป็นพื้นที่ขนาดเล็กและจัดประเภทตามสังคมสิ่งมีชีวิต
หรือ “ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน” เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และจัดประเภทตามชีวนิเวศ การฟื้นฟูนิเวศวิทยาสามารถดําเนินการในพื้นที่
หลายขนาด แต่ในทางปฎิบัตคิ วรมีการจัดการการฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งหมดด้วยมุมมองเชิงภูมิทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อที่จะทําให้แน่ใจถึงความ
เหมาะสมของการไหลเวียน ปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนกับระบบนิเวศที่อยู่ใกล้เคียง ภูมิทัศน์ (landscape) หนึ่งๆ ประกอบด้วย
ระบบนิเวศหนึ่งหรือสองส่วนขึ้นไปที่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งมีชีวิต พลังงาน น้ําและสารอาหาร แทนที่จะมุ่งเป้าการฟื้นฟูนิเวศวิทยาไปที่
ระบบนิเวศเพียงระบบเดียว ส่วนที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงคือการทําให้ระบบนิเวศหรือภูมิทัศน์ที่ถูกแยกเป็นส่วนๆ กลับมาผสาน
รวมกัน
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ (natural landscape) หรือระบบนิเวศทางธรรมชาติ (natural ecosystem) หมายถึงบริเวณที่พัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการตามธรรมชาติ มีการจัดการและการดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ส่วนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (cultural landscape) หรือ
ระบบนิเวศทางวัฒนธรรม (cultural ecosystem) หมายถึงบริเวณที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลร่วมของกระบวนการตามธรรมชาติ
และการจัดการจากมนุษย์ ระบบนิเวศทุ่งหญ้า (grasslands) และป่าทุ่ง (savannas) หลายแห่งถูกจัดการโดยมนุษย์ เช่น การจุดไฟเผา
เพื่อล่าสัตว์ เพื่อการหาของป่า หรือการเลี้ยงสัตว์ ทุ่งโล่ง (meadow) หลายแห่งในทวีปยุโรปมีความหลากหลายของระบบนิเวศทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการทําลายป่าในยุคสําริด และถูกรักษาไว้โดยการถางและการแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงตามฤดูกาล การ
ซ่อมแซมทุ่งโล่งที่ได้รับความเสียหายจัดเป็นการฟื้นฟูนิเวศวิทยาอย่างหนึ่ง แม้ว่าระบบนิเวศทุ่งโล่งที่ถูกเลือกเป็นภูมิทัศน์อ้างอิงจะได้รับ
อิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ตาม อีกตัวอย่างหนึ่งคือป่าสนทีย่ ึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ ในศตวรรษที่ 19 ป่าส่วน
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ใหญ่เป็นพื้นทีเ่ ปิดโล่ง พื้นล่างมีไม้ล้มลุกปกคลุมจํานวนมากเนื่องจากความถี่ของการเกิดไฟและการใช้ประโยชน์พืชโดยชนเผ่าท้องถิ่น
บริเวณที่เป็นป่า (woodland) ดูคล้ายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีความยั่งยืนภายใต้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบชนเผ่าดั้งเดิม
การเปลี่ยนระบบนิเวศป่าสนที่หนาแน่นให้กลับมาเป็นป่าเปิดโล่งเช่นอดีตโดยให้ชนเผ่าท้องถิ่นครอบครองและใช้ประโยชน์จัดเป็นการ
ฟื้นฟูนิเวศวิทยาอย่างหนึ่ง วิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (sustainable cultural practices) คือการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แนวทางดั้งเดิมเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ ในบริบทดังกล่าวสิ่งมีชีวิตถูกให้ค่าในแง่ความสําคัญต่อ
เสถียรภาพของระบบนิเวศมากเท่าๆ กับคุณค่าในแง่ของการเป็นสินค้า ระบบนิเวศทางธรรมชาติล้วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง และการจัดการเกี่ยวกับการฟื้นฟูควรยอมรับความจริงเหล่านี้
คําศัพท์ เช่น ความเสื่อมโทรม ความเสียหาย การถูกทําลาย และการเปลี่ยนรูป ล้วนบ่งชี้ถึงระบบที่เบี่ยงเบนจากสภาพที่ต้องการหรือ
สภาพปกติของระบบนิเวศสมบูรณ์ ศัพท์เหล่านี้ล้วนมีความหมายเชื่อมโยงกัน อาจทําให้เกิดความสับสนในการนําไปใช้ ความเสื่อม
โทรม (degradation) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดผลทางลบต่อความสมบูรณ์และสุขภาพ
ของระบบนิเวศ ความเสียหาย (damage) อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดชัดเจนฉับพลันในระบบนิเวศหนึ่งๆ ระบบนิเวศจะถูกทําลาย
(destroyed) เมื่ อความเสื่อ มโทรมหรือ ความเสี ยหายได้ ทํา ให้สิ่ ง มีชี วิต ที่ มองเห็ น ด้ว ยตาเปล่ าหายไป และโดยทั่ วไปมัก ทํ าลาย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การเปลี่ยนรูป (transformation) หมายถึงการเปลี่ยนระบบนิเวศหนึ่งไปเป็นอีกระบบนิเวศหรือการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากเดิม
ระบบนิเวศอ้างอิง (reference ecosystem) สามารถทําหน้าที่เป็นโมเดลสําหรับการวางแผนโครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยา และช่วยใน
การประเมินผลช่วงท้ายของโครงการ ในกรณีที่เป้าหมายการฟื้นฟูประกอบด้วยระบบนิเวศ 2 ประเภทหรือมากกว่านั้น สภาพอ้างอิง
สามารถถูกเรียกเป็นภูมิทัศน์อ้างอิง (reference landscape) หรือถ้าเพียงบางส่วนของภูมิทัศน์ได้รับการฟื้นฟู อาจเรียกสภาพอ้างอิง
ว่าหน่วยภูมิทัศน์อ้างอิง (reference landscape unit) ระบบนิเวศ ภูมิทัศน์ หรือหน่วยพื้นที่ที่ถูกเลือกอาจเรียกง่ายๆ ว่า จุดอ้างอิง
(reference) โดยทั่วไปแล้วจุดอ้างอิงแสดงถึงจุดหนึ่งๆ ของการพัฒนาที่อยู่ระหว่างวิถีฟื้นฟูที่ต้องการ ในอีกทางหนึ่งระบบนิเวศหลัง
ฟื้นฟูถูกคาดหวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีคุณลักษณะเหมือนกับจุดอ้างอิง เป้าหมายของโครงการและยุทธศาสตร์ฟื้นฟูมักจะถูกพัฒนา
ภายใต้ความคาดหวังเช่นเดียวกัน จุดอ้างอิงอาจประกอบไปด้วยหนึ่งตําแหน่งหรือหลายตําแหน่งซึ่งบรรจุระบบนิเวศที่เป็นโมเดลไว้
หรืออาจอยู่ในรูปของคําอธิบายที่เขียนไว้ หรือส่วนผสมของทั้งสองอย่าง ข้อมูลที่ถูกเก็บจากจุดอ้างอิงรวมถึงองค์ประกอบทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ มีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนิเวศอ้างอิงชัดเจนขึ้นในตอนที่ 5 ของเอกสารนี้
วิถีทางนิเวศวิทยา (ecological trajectory) หมายถึง แนวทางการพัฒนาของระบบนิเวศหนึ่งๆ ภายใต้ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ในการ
ฟื้นฟูวิถีดังกล่าวเริ่มต้นด้วยระบบนิเวศที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู จากนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่ต้องการซึ่งถูกแสดงไว้ในรูปของ
เป้าหมายโครงการฟื้นฟูและอาจแฝงไว้ในระบบนิเวศอ้างอิง วิถีเหล่านั้นรวมเอาคุณลักษณะทางนิเวศวิทยาทั้งหมด ทั้งทางชีวภาพและ
กายภาพของระบบนิเวศ ในทางทฤษฎีวิถีดังกล่าวสามารถถูกวัดโดยชุดข้อมูลตัวแปรทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องตามลําดับขั้น วิถีที่
กําหนดจะต้องไม่เฉพาะเจาะจงและแคบจนเกินไป วิถีหนึ่งๆ อาจรวมช่วงของการปรากฏทางนิเวศวิทยาอย่างกว้างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลา ในทางคณิตศาสตร์เราอาจอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีความโกลาหล (chaos theory) หรือทํานายโดยใช้โมเดลทางนิเวศวิทยาที่
หลากหลาย การอธิบายวิถที างนิเวศวิทยามีอุปสรรค 2 อย่าง ได้แก่ อย่างแรก ลักษณะของระบบนิเวศที่สามารถวัดได้มจี ํานวนมากเกิน
กว่าที่จะติดตามได้ทั้งหมดและความไม่สมบูรณ์ของคําอธิบายทั้งหลายภายใต้ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป อย่างที่สอง แม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามจะช่วยสร้างภาพของแต่ละตัวแปร แต่การรวมกันเป็นวิถีใดวิถีหนึ่งที่แสดงถึงระบบนิเวศทั้งหมดต้องการการวิเคราะห์พหุตัวแปร
(multivariate analysis) ที่ซับซ้อนมาก ประเด็นเหล่านีล้ ้วนแสดงให้เห็นถึงความท้าทายของงานวิจัยที่สําคัญในอนาคต
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ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเชิงอนุกรมวิธานและพันธุกรรม การปรากฎ
ของรูปแบบชีวิตที่หลากหลายทําให้เกิดโครงสร้างสังคมสิ่งมีชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นการทํางานของบทบาททางนิเวศวิทยา สิ่งมีชีวิต
(biota) ถูกจัดตามลําดับขั้นจากระดับยีนไปจนถึงระดับหน่วยสิ่งมีชีวิต ชนิด ประชากร และสังคมสิ่งมีชีวิต มีมุมมอง 2 อย่างที่สัมพันธ์
กันเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ คือ องค์ประกอบชนิด (species composition) หมายถึงจํานวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน
ทางอนุกรมวิธาน และความหลากชนิด (species richness) หมายถึงจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในระดับอนุกรมวิธานเดียวกัน ในการ
ฟื้นฟู นิเวศวิท ยา การกลับ มาขององค์ป ระกอบชนิดเป็นเรื่องสําคั ญมาก ระบบนิเวศหลั งฟื้น ฟูจะสามารถดูแลตัวเองได้ถ้า ระบบ
ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างครบถ้วน ความเหลือเฟือของชนิด (species redundancy) คือ การปรากฎ
ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากที่มีบทบาทใกล้เคียงกันในระบบนิเวศ แสดงถึงระดับความมั่นคงของสุขภาพระบบนิเวศ สามารถดํารงอยู่ได้
แม้ว่าจะมีผลกระทบจากความเครียด การรบกวน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
เพื่อให้ระบบนิเวศหนึ่งสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่น และมีความสามารถในการฟื้นตัวตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงหรือตึงเครียด ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบต้องมีความเหมาะสมทางพันธุกรรม (genetic fitness) ระบบนิเวศที่
ประกอบด้วยประชากรที่มีความเหมาะสมทางพันธุกรรมไม่ใช่เพียงแค่สามารถปรับตัวต่อรูปแบบสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แต่มีความ
ความเหลือเฟือของชนิด ซึ่งกลุ่มของยีน (gene pool) ประกอบด้วยความหลากหลายของอัลลีลที่ถูกเลือกไว้อย่างเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การนํารูปแบบนิเวศท้องถิ่น (local ecotype) กลับเข้าไปในพื้นที่อาจ
เพียงพอสําหรับรักษาระดับความเหมาะสมทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและมีการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างมาก การใส่ต้นทุนทางพันธุกรรมที่หลายหลาย (diverse genetic stock) อาจเป็นยุทธศาสตร์ที่
จําเป็น เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะทําให้เกิดการรวมกลุ่มใหม่และในท้ายที่สุดเกิดพัฒนาการของรูปแบบนิเวศที่ไม่เคยปรากฎและสามารถ
ปรับตัวต่อไปได้
โครงสร้างของสังคมสิ่งมีชีวิต (community structure) หมายถึง ลักษณะ (physiognomy) หรือสถาปัตยกรรม (architecture)
ของสังคมในแง่ของความหนาแน่น การจัดตัวแนวนอน และความถี่ของการกระจายตัวประชากรสิ่งมีชีวิต ขนาดและรูปแบบชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตที่ประกอบกันเป็นสังคม
กระบวนการทางนิเวศวิทยา (ecological processes) หรือ การทํางานของระบบนิเวศ (ecosystem functions) หมายถึง
คุณลักษณะที่เป็นพลวัตรของระบบนิเวศ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการทางนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐานสําหรับการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศหนึ่งๆ นักนิเวศวิทยาฟื้นฟูบางส่วนจํากัดการใช้
ศัพท์ “การทํางานของระบบนิเวศ (ecosystem functions)” กับคุณลักษณะที่เป็นพลวัตร มีผลโดยตรงต่อเมแทบอลิซึม การแยกและ
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน สารอาหาร และความชื้น เช่น การตรึงคาร์บอนโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ความสัมพันธ์ตามลําดับขั้น
การกิน การย่อยสลาย และการหมุนเวียนสารอาหารและแร่ธาตุ เมื่อการทํางานของระบบนิเวศถูกจํากัดความหมายไว้อย่างเคร่งครัด
เช่นนี้ คุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นพลวัตรจะถูกจัดเป็น “กระบวนการทางนิเวศวิทยา (ecosystem processes)” เช่น การรักษาหน้าดิน
การควบคุมภูมิอากาศย่อย การแบ่งส่วนที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การผสมเกสรและการกระจายเมล็ด โดยทั่วไปการทํางานของ
ระบบนิเวศในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่มักมีความหมายครอบคลุมถึงการรักษาระดับธาตุอาหารและความชื้นในระยะยาว หรือหมายถึง
ความยั่งยืนของระบบนิเวศในภาพรวม
กระบวนการและการทํางานของระบบนิเวศ รวมถึงการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เป็นสาเหตุทําให้ระบบนิเวศสามารถ
สร้างตัวเองใหม่ได้ (autogenic) เป้าหมายร่วมอย่างหนึ่งของการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติคือการฟื้นคืนกระบวนการสร้างตัวเอง
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ใหม่ให้ไปสู่จุดที่ไม่จําเป็นต้องมีการช่วยเหลือจากนักฟื้นฟู ในแง่นบี้ ทบาทหลักของนักฟื้นฟูคือการสร้างกระบวนการสร้างตัวเองใหม่ ซึ่ง
กระบวนการจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบชนิดและโครงสร้างที่เหมาะสมได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้ง แนวคิดนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไปแต่ก็
เป็นจุดเริ่มต้นทีส่ ําคัญสําหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศ
กระบวนการบางอย่างที่เป็นพลวัตรมีจุดกําเนิดจากภายนอก เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม ลมทําให้เกิดความเสียหาย สภาวะช็อคความเค็มจาก
น้ําขึ้นและพายุ ความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง กระบวนการภายนอกเหล่านี้ทําให้เกิดความเครียดของสิ่งมีชีวิตและบางครั้งถูก
เรียกว่าสิ่งกระตุ้นความเครียด (stressors) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศใดๆ ต้องสามารถต้านทานหรือฟื้นตัวต่อความเครียดตามปกติซึ่ง
เกิดขึ้นบางช่วงเวลาในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เหตุการณ์เหล่านี้ทําหน้าที่รักษาระดับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยป้องกันการเข้ามา
ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเครียดดังกล่าว เช่น การไหลเข้าของน้ําเค็มตามปรากฏการณ์น้ําขึ้น
น้ําลงมีความจําเป็นต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ําเค็ม (salt marsh ecosystem) ในระบบนิเวศทางวัฒนธรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ เช่น การเผาหรือการเลี้ยงสัตว์ ถูกจัดเป็นสิ่งกระตุ้นความตึงเครียด คําศัพท์ การรบกวน (disturbance) หรือการก่อกวน
(perturbation) อาจถูกใช้สลับกันได้ในความหมายของสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดหรือเหตุการณ์ตึงเครียด อย่างไรก็ตาม คําว่า
การรบกวน ถูกจํากัดความหมายในแง่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงหรือฉับพลันกว่าเหตุการณ์ธรรมดา
การต้านทาน (resistance) เป็นศัพท์ที่ใช้บรรยายความสามารถในการรักษาคุณลักษณะทางโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศไว้ได้
ท่ามกลางความเครียดและการรบกวน ความสามารถในการฟื้นตัว (resilience) คือความสามารถของระบบนิเวศที่สามารถฟื้น
คุณลักษณะทางโครงสร้างและหน้าที่ให้เหมือนเดิมหลังจากได้รับความเสียหายจากความเครียดและการรบกวน ความมีเสถียรภาพของ
ระบบนิเวศ (ecosystem stability) คือความสามารถของระบบที่สามารถรักษาวิถีที่เป็นอยู่ท่ามกลางความเครียด เป็นการแสดงถึง
ความสมดุลที่เป็นพลวัตรมากกว่าการหยุดนิ่ง ความมีเสถียรภาพเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะพื้นฐานของระบบนิเวศที่สามารถ
ต้านทานและฟื้นตัวได้
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ (ecosystem integrity) และสุขภาพระบบนิเวศ (ecosystem health) ถูกใช้โดยทั่วไปในการอธิบาย
สภาพของระบบนิเวศที่ต้องการหลังการฟื้นฟู แม้ผู้เขียนบางคนจะใช้ศัพท์ดังกล่าวในบริบทที่คล้ายคลึงกัน แต่ทั้งสองคําก็มีความ
แตกต่างกัน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ (ecosystem integrity) หมายถึง สถานะหรือสภาพของระบบนิเวศที่แสดงถึงลักษณะ
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุดอ้างอิง เช่น องค์ประกอบชนิดและโครงสร้างสังคมสิ่งมีชีวิต เป็นสถานะที่สามารถรักษาระดับการ
ทํางานของระบบได้ตามปกติ
สุขภาพของระบบนิเวศ (ecosystem health) หมายถึง สถานะหรือสภาพของระบบนิเวศทีแ่ สดงคุณลักษณะซึง่ เป็นพลวัตรอย่างปกติ
สัมพันธ์กับลําดับขั้นของการพัฒนาทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูมีสุขภาพที่ดีถ้าระบบสามารถทํางานได้ตามปกติเชื่อมโยงกับ
ระบบนิเวศอ้างอิงหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะของระบบนิเวศหลังฟื้นฟูที่อธิบายไว้ในตอนที่ 3 สถานะความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
สามารถบอกเป็นนัยถึงสุขภาพของระบบและสภาพกายภาพที่เหมาะสม แต่อาจไม่ได้เป็นจริงเสมอไป
ตอนที่ 5:

ระบบนิเวศอ้างอิง
ระบบนิเวศอ้างอิง (reference ecosystem) หรือจุดอ้างอิง ทําหน้าที่เป็นโมเดลสําหรับการวางแผนและการประเมินผลโครงการฟื้นฟู
ในรูปแบบอย่างง่าย จุดอ้างอิงคือพื้นที่จริงหรือข้อมูลที่มีการบันทึกรายละเอียดไว้หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ปัญหาของจุดอ้างอิงอย่าง
ง่ายคือการแสดงสถานะหรือคุณลักษณะของระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว จุดอ้างอิงที่ถูกเลือกอาจแสดงออกมาในรูปของสถานะแบบ
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หนึ่งหรือสถานะที่เป็นไปได้หลายแบบภายใต้ขอบเขตความแปรผันของระบบนิเวศนั้นในอดีต จุดอ้างอิงสะท้อนให้เห็นการผสมผสาน
ของเหตุการณ์แบบสุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนาของระบบนิเวศ
ในลักษณะเดียวกัน ระบบนิเวศที่อยู่ภายใต้การฟื้นฟูสามารถพัฒนาไปสู่ตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดของสถานะที่เป็นไปได้ สถานะใดๆ ที่
ปรากฏหลังจากการฟื้นฟูจะได้รับการยอมรับหากสามารถเทียบได้กับสถานะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาในระบบนิเวศอ้างอิง อย่าง
ที่กล่ าวไปว่า จุดอ้ างอิ งอย่างง่ายไม่เ พียงพอสําหรับการสื่ อถึง ชุด ของสถานะที่ อาจเกิ ดขึ้น และอิทธิ พลจากความแปรผัน ในอดีต ที่
แสดงออกผ่านระบบนิเวศที่ถูกฟื้นฟู ฉะนั้นจุดอ้างอิงที่ดีที่สุดควรมาจากพื้นที่อ้างอิงจํานวนมาก (multiple reference sites) และใน
บางกรณี จํ า เป็ น ต้ อ งมาจากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การวางแผนฟื้ น ฟู คํ า อธิ บ ายที่ ป ระกอบจากหลายส่ ว น (composite
description) สามารถให้แนวทางทีเ่ ป็นไปได้จริงมากกว่า
แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้อธิบายระบบนิเวศอ้างอิงประกอบด้วย:
• คําอธิบายทางนิเวศวิทยา (ecological description) รายชื่อชนิด (species list) และแผนที่บริเวณโครงการก่อนถูกทําให้
เสียหาย
• ภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดินในอดีตและปัจจุบัน
• พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่จะฟื้นฟู แสดงถึงสภาพทางกายภาพและสิ่งมีชีวิตในอดีต
• คําอธิบายทางนิเวศวิทยาและรายชื่อชนิดพันธุส์ ิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสมบูรณ์คล้ายคลึงกับบริเวณที่จะฟื้นฟู
• ตัวอย่างจากหอพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์
• รายงานในอดีต และประวัติการพูดคุยกับผูค้ นที่คุ้นเคยกับพื้นที่โครงการก่อนถูกทําให้เสียหาย
• หลักฐานทางนิเวศวิทยาดึกดําบรรพ์ เช่น ฟอสซิลของละอองเรณู ถ่านหิน วงปีต้นไม้ กองอุจจาระหรือกองขยะของสัตว์ฟันแทะ
ความมีคุณค่าของระบบนิเวศอ้างอิงเพิ่มขึ้นตามจํานวนข้อมูลที่มี อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลย่อมต้องสอดคล้องกับข้อจํากัด
ด้านเวลาและงบประมาณ อย่างน้อยที่สุด รายละเอียดนิเวศวิทยาพื้นฐาน (baseline ecological inventory) ควรอธิบายถึง
คุณลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น องค์ประกอบชนิดและโครงสร้าง
กลุ่มสิ่งมีชีวิต นอกจากนีจ้ ุดอ้างอิงควรบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความเครียดที่เกิดในบางช่วงตามปกติ (normal periodic stress event) ที่
ทําให้ระบบสามารถรักษาความสมบูรณ์ไว้ได้ คําอธิบายของจุดอ้างอิงสําหรับระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ควรบ่งชี้ถึงวิธีปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมซึง่ สําคัญต่อการฟื้นฟูและการจัดการระบบนิเวศในภายหลัง
มีปัจจัย 2 อย่างทีท่ ําให้คําอธิบายระบบนิเวศอ้างอิงมีความซับซ้อน แต่เป็นปัจจัยที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถมั่นใจใน
คุณภาพและประโยชน์ของจุดอ้างอิง อย่างแรกคือพื้นที่อ้างอิงมักถูกเลือกจากระดับความหลากหลายทางชีวภาพที่ต้องการ ในขณะที่
พื้นที่ในกระบวนการฟื้นฟูมักแสดงถึงลําดับขั้นทางนิเวศวิทยาก่อนหน้า (earlier ecological stage) ในกรณีนี้จุดอ้างอิงจําเป็นต้องมี
การคาดการณ์เกี่ยวกับช่วงแรกของกระบวนการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ของการวางแผนและการประเมินผลโครงการ ความจําเป็น
สําหรับการคาดการณ์จะลดลงเมื่อลําดับขั้นการพัฒนาของพื้นที่ในกระบวนการฟื้นฟูก้าวหน้ามากพอที่จะเปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิงได้
อย่างที่สองคือขณะที่เป้าหมายของการฟื้นฟูหมายถึงระบบนิเวศตามธรรมชาติ แต่พื้นที่อ้างอิงเกือบทั้งหมดกลับได้รับผลกระทบ
บางอย่างจากมนุษย์ที่ไม่ควรถูกเลียนแบบในระบบนิเวศหลังการฟื้นฟู ด้วยเหตุดังกล่าวจุดอ้างอิงอาจจําเป็นต้องมีการตีความเพื่อขจัด
ความคลุมเครือเหล่านี้ ด้วยเหตุเหล่านี้การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศอ้างอิงจึงต้องการประสบการณ์และความช่ําชองในการ
ประเมินทางนิเวศวิทยา
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เป้าหมายของโครงการฟื้นฟูที่เขียนไว้ชัดเจนมีความสําคัญมากสําหรับการกําหนดรายละเอียดที่จําเป็นของระบบนิเวศอ้างอิง สําหรับ
ระดับที่กว้างขึ้นอย่างการฟื้นฟูในระดับภูมิทัศน์ (landscape-scale restoration) ซึ่งอาจมีเพียงเป้าหมายทั่วไป คําอธิบายของระบบ
นิเวศอ้างอิงก็สามารถเขียนไว้อย่างทั่วไปได้ ในกรณีดังกล่าว ภาพถ่ายทางอากาศอาจเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่สุดสําหรับการอธิบาย
ระบบนิเวศอ้างอิง การฟื้นฟูในระดับที่เล็กลงอาจจําเป็นต้องมีข้อมูลที่ลงรายละเอียดมากขึ้น เช่น ข้อมูลที่เก็บจากพื้นทีจ่ ริง
ตอนที่ 6:

สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ถูกนําเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตนั้นมาก่อนโดยผ่านกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เนื่องจากการฟื้นฟูนิเวศวิทยาของระบบนิเวศตามธรรมชาติพยายามที่จะฟื้นฟูให้พื้นที่มีสภาพคล้ายกับอดีตมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การลดหรือกําจัดสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นออกไปจากพื้นที่โครงการฟื้นฟูจึงเป็นเป้าหมายสําคัญ อย่างไรก็ตามจําเป็นต้อง
คํานึงถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณและการวางแผนดําเนินงานด้วยเหตุผล การปฏิบัติได้จริงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการควบคุม
สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นมักเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพืช
เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง อาจพบพืชต่างถิ่นในพื้นที่หลังการรบกวน (ruderals) หรือพืชชนิดที่มักพบร่วมกับพืชเศรษฐกิจ (segetals) ซึ่ง
อาจมีวิวัฒนาการร่วมกันมา สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเหล่านีเ้ ป็นที่ยอมรับได้สําหรับการฟื้นฟูทางวัฒนธรรม
โดยทั่วไปในระบบนิเวศธรรมชาติ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะแก่งแย่งและเข้าแทนที่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นในที่สุด อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นทั้งหมดที่เป็นอันตราย ที่จริงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดได้เข้าไปทําหน้าที่แทนชนิดท้องถิ่นบางชนิดที่พบได้น้อยหรือสูญ
หายไปจากพื้นที่ ในแง่ดังกล่าวการกําจัดสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นอาจไม่เหมาะสม สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดถูกนําเข้ามาในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่
ผ่านมาโดยมนุษย์หรือสื่อที่ไม่ใช่มนุษย์และได้กลายมาเป็นชนิดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สถานะของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังคงเป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทีอ่ พยพเข้าและออกตามความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในยุคโฮโลซีน (Holocene) อาจจะ
ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นชนิดต่างถิ่น แม้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นทั้งหมดจะถูกกําจัดออกจากพื้นที่ฟื้นฟู แต่โอกาสในการกลับเข้ามาก็ยังคงมี
สู ง ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วการพั ฒ นานโยบายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งถิ่ น แต่ ล ะชนิ ด จํ า เป็ น ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นความเป็ น ไปได้ เ ชิ ง ชี ว วิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ และการวางแผนดําเนินงาน ความสําคัญลําดับสูงสุดควรเป็นการควบคุมหรือการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่แสดงถึงความคุกคาม
อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชต่างถิ่นชนิดทีก่ ระจายตัวได้ไกลและถูกจัดเป็นภัยคุกคามทางนิเวศวิทยาในระดับภูมิทัศน์และภูมิภาค
รวมถึงสัตว์ผลู้ ่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ทําให้สิ่งมีชีวิตท้องถิ่นหายไป อีกประเด็นที่ควรใส่ใจคือจะทําอย่างไรให้เกิดการรบกวนสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น
และดินให้น้อยที่สุดเมื่อเอาสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นออกไป
ในบางกรณี มีการใช้พืชต่างถิ่นในโครงการฟื้นฟูเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเป็นพืชคลุมดิน (cover crops) พืช
พี่เลี้ยง (nurse crops) หรือเป็นตัวช่วยตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixers) อย่างไรก็ตามพืชต่างถิ่นเหล่านี้ควรต้องถูกกําจัดออกใน
ตอนท้ายของโครงการฟื้นฟู เว้นเสียแต่ว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือเป็นชนิดที่ไม่ทนทาน ซึ่งจะถูกทําให้หายไประหว่างกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ (succession) ตามธรรมชาติ
ตอนที่ 7:

การติดตามและประเมินผล
โครงการฟื้นฟูที่มีการวางแผนอย่างเหมาะสมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมัก
สะท้อนคุณลักษณะสําคัญของระบบนิเวศอ้างอิง และจะบรรลุเป้าหมายได้โดยการดําเนินตามวัตถุประสงค์ย่อย เป้าหมายส่วนใหญ่มัก
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อยู่ในรูปของแนวคิด ส่วนวัตถุประสงค์มักเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คําถามหลัก 2 คําถามที่สําคัญต่อการ
ประเมินผลระบบนิเวศหลังฟื้นฟู ได้แก่ 1) โครงการฟื้นฟูบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 2) โครงการฟื้นฟูบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องจะตอบได้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ถูกกําหนดไว้ก่อนเริ่มดําเนินโครงการฟื้นฟู
ระบบนิเวศเป็นสิ่งซับซ้อนและเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะไม่มีระบบนิเวศ 2 ระบบใดๆ ทีเ่ หมือนกันทุกประการ จากเหตุผลดังกล่าว
ไม่มรี ะบบนิเวศหลังฟื้นฟูใดๆ ที่จะเหมือนจุดอ้างอิงทุกอย่าง ตัวแปรทางนิเวศวิทยาที่สามารถใช้ในการประเมินมีจํานวนมากเกินกว่าที่
จะสามารถถูกวัดได้ทั้งหมดภายใต้ระยะเวลาที่จํากัด การเลือกตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการประเมินผลต้องอาศัยวิธีคิดที่อิงกับความ
เป็นจริงและการตัดสินใจของผู้ประเมิน
วัตถุประสงค์มักถูกประเมินบนมาตรฐานการปฏิบัติ (performance standards) หรืออาจรู้จักกันในชื่อของเกณฑ์การออกแบบ
(design criteria) หรือเกณฑ์ความสําเร็จ (success criteria) มาตรฐานหรือเกณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบจากความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
นิเวศอ้างอิง มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินให้ข้อมูลเชิงประจักษ์สําหรับตัดสินว่าโครงการฟื้นฟูบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ วัตถุประสงค์
มาตรฐานการปฏิบัติ และขั้นตอนสําหรับการติดตามตรวจสอบและการประเมินข้อมูล ควรถูกรวมไว้ในแผนการฟื้นฟูก่อนเริ่มต้น
โครงการ ถ้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างกระบวนการติดตามแสดงให้เห็นถึงการทําได้ตามมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน นั่นก็หมายถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างไม่มีข้อกังขา และระบบนิเวศหลังการฟื้นฟูมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแทบไม่
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูเ้ กี่ยวข้องเลย
โครงการฟื้นฟูทที่ ําได้ตามวัตถุประสงค์แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายหรือเกือบบรรลุเป้าหมาย แต่การคาดการณ์นี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
เนื่องจากวัตถุประสงค์และมาตรฐานการประเมินอาจถูกกําหนดไว้อย่างไม่เหมาะสม หรือความแปรปรวนของสิ่งที่ไม่คาดคิดด้าน
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทําให้วิถกี ารฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้และเนื่องจากเป้าหมายเป็นอุดมคติที่ไม่สามารถวัดเชิงประจักษ์ได้
อย่างชัดเจน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการประเมินเป้าหมายคือการตัดสินโดยผู้เชีย่ วชาญและการใช้ความรู้สึก
กลยุทธ์ 3 แบบ ที่ถูกใช้สําหรับการประเมินผล คือ การเปรียบเทียบโดยตรง (direct comparison) การวิเคราะห์คุณลักษณะ
(attribute analysis) และการวิเคราะห์วิถี (trajectory analysis) ในการเปรียบเทียบโดยตรง (direct comparison) ตัวแปรที่เลือก
จะถูกกําหนดหรือวัดทั้งในพื้นที่อ้างอิงและพื้นที่ฟื้นฟู ถ้าคําอธิบายจุดอ้างอิงมีความละเอียด อาจใช้ตัวแปรมากถึง 20 หรือ 30 ตัวแปร
ในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งผลที่ได้อาจนําไปสู่ความคลุมเครือของการตีความเมื่อตัวแปร
บางตัวมีความใกล้เคียงกันมากในขณะที่ตัวแปรอีกตัวมีความแตกต่างกันมาก คําถามที่ตามมาคือตัวแปรจํานวนเท่าไหร่ที่ต้องมีค่า
ใกล้เคียงกัน และต้องมีค่าใกล้เคียงเท่าไหร่จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟู แนวทางที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นการเลือกชุดของ
ลักษณะทีส่ ามารถอธิบายระบบนิเวศหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์และกระชับ
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ (attribute analysis) จะเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่อธิบายไว้ในตอนที่ 3 ในกลยุทธ์นี้ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงกึ่งปริมาณที่ได้จากการติดตามในช่วงเวลาที่กําหนดและรายงานอื่นๆ จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินระดับความสําเร็จของแต่ละ
เป้าหมาย
การวิเคราะห์วิถี (trajectory analysis) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นความหวัง กําลังอยู่ภายใต้การพัฒนาเกี่ยวกับการแปรผลชุดข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบขนาดใหญ่ ในกลยุทธ์นี้ข้อมูลที่เก็บจากพื้นที่ฟื้นฟูในแต่ละช่วง จะถูกนํามาสร้างเป็นแนวโน้มของวิถีที่กําลังเกิดขึ้น ซึ่ง
แนวโน้มดังกล่าวจะนําไปสู่สภาพอ้างอิงทีเ่ ป็นตัวยืนยันว่าการฟื้นฟูกําลังดําเนินไปตามวิถที ตี่ ้องการ
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การประเมินผลจะรวมทั้งการประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทาง
สังคมอื่นๆ ที่อาจต้องใช้เทคนิคการประเมินผลทางสังคมศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย การประเมินเป้าหมายทางเศรษฐกิจสังคมเป็นสิ่งสําคัญ
ต่อมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและท้ายที่สุดสําหรับผู้กําหนดนโยบายที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตและการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ฟื้นฟูต่างๆ
ตอนที่ 8:

การวางแผนฟื้นฟู
แผนสําหรับโครงการฟื้นฟูควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมต้องฟื้นฟู
• รายละเอียดทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ที่จะฟื้นฟู
• เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟู
• การกําหนดระบบนิเวศอ้างอิงและคําอธิบายรายละเอียด
• คําอธิบายถึงวิธกี ารผนวกรวมพื้นทีฟ่ ื้นฟู การเข้าออกของสิ่งมีชีวิต และการหมุนเวียนของสสารเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบ
• มีแผนงาน กําหนดการ และงบประมาณในการเตรียมพื้นทีอ่ ย่างชัดเจน กิจกรรมระหว่างการฟื้นฟูและหลังการฟื้นฟู รวมไปถึงกล
ยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดระหว่างการดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
• มีการพัฒนาเกณฑ์ของมาตรฐานการปฏิบัติ (performance standards) อย่างดีและชัดเจน พร้อมด้วยขั้นตอนการติดตามที่
สามารถใช้ประเมินผลโครงการได้
• มีกลยุทธ์สําหรับการป้องกันและการดูแลรักษาระบบนิเวศหลังฟื้นฟูในระยะยาว
หากเป็นไปได้ควรมีพื้นทีค่ วบคุมที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยหนึ่งแปลงเพิ่มเข้าไปในโครงการสําหรับการเปรียบเทียบ
ตอนที่ 9:

ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูเชิงปฏิบัติกับทฤษฎีนิเวศวิทยาการฟื้นฟู
การฟื้นฟูนิเวศวิทยา (ecological restoration) เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในขณะที่นิเวศวิทยา
การฟื้น ฟู (restoration ecology) เป็ นวิ ทยาศาสตร์ พื้น ฐานของการปฏิ บัติ ดัง กล่ าว ตามหลั กการแล้ วนิ เวศวิ ทยาการฟื้น ฟู
(restoration ecology) จะต้องมีแนวคิดชัดเจน มีแบบจําลอง วิธีการและเครื่องมือที่จะสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน บางครั้งผู้ปฏิบัติงาน
และนักนิเวศวิทยาฟื้นฟูเป็นบุคคลคนเดียวกัน ถือเป็นความเชื่อมโยงระหว่างภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ขอบเขตของงานนิเวศวิทยา
การฟื้นฟูไม่ได้จํากัดแค่วิธีปฏิบัติด้านการฟื้นฟูเท่านั้น นักนิเวศวิทยาฟื้นฟูสามารถใช้พื้นที่โครงการฟื้นฟูเป็นแปลงทดลองเพื่อพัฒนา
ทฤษฎีทางด้านนิเวศวิทยาได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้มาจากพื้นที่โครงการอาจมีประโยชน์ต่อการตอบคําถามเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
กันของสังคมสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ระบบนิเวศหลังฟื้นฟูสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงสําหรับการสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อีก
ด้วย
ตอนที่ 10:

ความสัมพันธ์ของการฟื้นฟูกับกิจกรรมอื่นๆ
การฟื้นฟูนิเวศวิทยา คือ หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่มุ่งปรับเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพและกายภาพภายในพื้นที่ มักเป็นที่สับสนบ่อยๆ กับ
กิจกรรมฟื้นฟูทั่วไป เช่น การฟื้นฟูสภาพดิน (reclamation) การฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัย (rehabilitation) การบรรเทาความเสียหาย
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(mitigation) วิศวกรรมทางนิเวศวิทยา (ecological engineering) และการจัดการทรัพยากรอีกหลายๆ อย่าง รวมทั้งการจัดการสัตว์
ป่า การประมง ปศุสัตว์ วนเกษตร และการทําป่าไม้ กิจกรรมเหล่านี้สามารถซ้อนทับและอาจถูกจัดเป็นการฟื้นฟูนิเวศวิทยาถ้าสามารถ
ทําให้เกิดคุณลักษณะดังที่อธิบายไว้ในตอนที่ 3 ของเอกสารนี้ โดยทั่วไปการฟื้นฟูนิเวศวิทยาต้องการการดูแลหลังเริ่มโครงการมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมฟื้นฟูอื่นๆ ทั้งนีเ้ พื่อทําให้แน่ใจว่าระบบจะมีคุณลักษณะดังที่ต้องการ
การฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัย (rehabilitation) มีจุดร่วมที่เหมือนกับการฟื้นฟูนิเวศวิทยาคือการใช้ระบบนิเวศในอดีตหรือระบบนิเวศที่มี
อยู่ก่อนหน้าเป็นแบบจําลองเป้าหมายหรือจุดอ้างอิง แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องเป้าหมายและกลยุทธ์ การฟื้นสภาพถิ่นอาศัยให้
ความสําคัญกับการซ่อมแซมกระบวนการ การผลิตขั้นต้นและการบริการของระบบนิเวศ ในขณะทีเ่ ป้าหมายของการฟื้นฟูนิเวศวิทยาจะ
รวมไปถึงการสร้างความสมบูรณ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิม ในแง่ขององค์ประกอบชนิดและโครงสร้างของสังคมสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็
ตามการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในแง่ของการเป็นแนวคิดแบบกว้างๆ จะครอบคลุมโครงการส่วนใหญ่ที่ในอดีตถูกระบุว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพ
ถิ่นอาศัย
การฟื้นฟูสภาพดิน (reclamation) ถูกใช้กันทั่วไปในบริบทของการฟื้นฟูเหมืองในทวีปอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร คําศัพท์นี้
ถูกนําไปใช้ในมุมกว้างกว่าการฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัย วัตถุประสงค์หลักของการฟื้นฟูสภาพที่ดินประกอบด้วยการรักษาเสถียรภาพหน้าดิน
ความปลอดภัยของสาธารณะ การปรับปรุงทัศนียภาพ และการนําที่ดินกลับมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับบริบท
ภูมิภาค โดยทั่วไปการปลูกพืชทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสภาพที่ดิน ทั้งนี้อาจเป็นการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวหรือไม่กี่ชนิดก็ได้
โครงการฟื้นฟูสภาพดินที่ดําเนินการบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยาอาจมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟู
นิเวศวิทยาได้
การบรรเทาความเสียหาย (mitigation) เป็นวิธีปฏิบัติที่มุ่งชดเชยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม การบรรเทาความเสียหายเป็น
สิ่งจําเป็นทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ในฐานะเงื่อนไขของการออกใบอนุญาตสําหรับโครงการพัฒนาเอกชนและโครงการรัฐบาลที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ชุ่มน้ํา อย่างไรก็ตามโครงการบรรเทาความเสียหายบางโครงการสามารถฟื้นคุณลักษณะบางอย่างให้
คล้ายกับระบบนิเวศหลังฟื้นฟูดังที่อธิบายไว้ในตอนที่ 3 ในกรณีเช่นนี้ การบรรเทาความเสียหายดังกล่าวอาจถูกจัดเป็นการฟื้นฟูระบบ
นิเวศได้
มีการใช้ศัพท์ การสร้างใหม่ (creation) อย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทีม่ ุ่งบรรเทาความเสียหายบนผืนดินที่
ไม่มีพืชปกคลุมเลย บางครั้งมีการใช้ศัพท์ การประดิษฐ์ (fabrication) แทนการสร้างใหม่ และบ่อยครั้งที่การละเลยพื้นที่ว่างเปล่า ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ถึงขั้นต้องมีการสร้างระบบนิเวศใหม่แทนระบบนิเวศที่พบในอดีต การสร้างใหม่ที่มี
การดําเนินงานเชิงวิศวกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมไม่สามารถจัดเป็นการฟื้นฟูได้ เพราะว่าการฟื้นฟูนิเวศวิทยาจะมุ่งสร้างหรือกระตุ้น
กระบวนการพัฒนาของระบบนิเวศตามวิถีที่ต้ องการ จากนั้นกระบวนการภายในระบบจะพัฒนาไปสู่สถานะขั้นถัดไปโดยมีการ
แทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
วิศวกรรมทางนิเวศวิทยา (ecological engineering) เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเคมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างของมนุษย์ เห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากวิศวกรรม
โยธาซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เหล็กและคอนกรีต ความสามารถในการทํานายผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแม่นยําคือหลักการ
ออกแบบทางวิศวกรรมทั้งหมด ในขณะที่การฟื้นฟูนิเวศวิทยาจะตระหนักและยอมรับผลที่ไม่สามารถทํานายได้อย่างแน่ชัด รวมถึงการ
ตั้งเป้าหมายซึ่งมองไปมากกว่าการปฏิบัติตามวิธีการอย่างเคร่งครัด มีการคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมบูรณ์และ
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สุขภาพของระบบนิเวศ ทัง้ นีเ้ มื่อใดที่ความสามารถในการทํานายผลลัพธ์ไม่ใช่ประเด็นหลัก ขอบเขตของงานวิศวกรรมทางนิเวศวิทยา
หลายๆโครงการ สามารถขยายออกไปจนมีคุณสมบัตจิ ัดเป็นการฟื้นฟูนิเวศวิทยาได้
ตอนที่ 11:

การผสมผสานการฟื้นฟูนิเวศวิทยากับแผนงานขนาดใหญ่
บางครั้งการฟื้นฟูนิเวศวิทยาก็เป็นหนึ่งในหลายๆ องค์ประกอบภายใต้การทํางานของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาและ
แผนการจัดการลุ่มน้ํา การจัดการระบบนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้จัดการโครงการหรือแผนงานขนาดใหญ่ควรตระหนักถึงความ
ซับซ้อนและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดําเนินงานฟื้นฟูทางนิเวศวิทยา การประหยัดต้นทุนอาจทําได้โดยการผนวกรวม
กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเข้ากับงานด้านอื่นๆ ของแผนงานใหญ่ ถ้าทําได้เช่นนั้นผู้จัดการโครงการจะได้ประโยชน์จากการมองภาพทั้งหมด
เชื่อมโยงกัน นักฟื้นฟูจะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงานทุกด้านในแผนงานที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟู นอกจากนี้นักฟื้นฟูจะอยู่ใน
ตําแหน่งที่ทําให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบของการฟื้นฟูนิเวศวิทยาทัง้ หมดได้รับความตระหนักและมีความเข้าใจอย่างเต็มที่ ถ้าเป็นเช่นนี้
ก็แสดงว่าผลประโยชน์ของสาธารณะจะได้รับการดูแลอย่างดี
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สมาคมฟื้นฟูนิเวศวิทยาสากล
Society for Ecological Restoration International
สมาคมฟื้นฟูระบบนิเวศสากลเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกําไรที่ดําเนินการด้วยความตั้งใจของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับองค์กรซึ่งมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและการจัดการระบบนิเวศอย่างแข็งขัน
สมาชิกของสมาคมกระจายตัวทํางานอยู่ทั่วโลกซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ องค์ความรู้ และมุมมองเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆ มีสมาชิกที่เป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวางแผน นักบริหาร ที่ปรึกษาทางนิเวศวิทยา นักสถาปนิกเชิงภูมิทัศน์ นักปรัชญา วิศวกร ผู้จัดการพื้นที่ธรรมชาติ
นักเขียน นักเพาะปลูก นักกิจกรรมชุมชน และอาสาสมัคร
สมาคมฟื้นฟูระบบนิเวศสากลรองรับการเติบโตของเครือข่ายฟื้นฟูนิเวศวิทยาโดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสําหรับนักฟื้นฟู ส่งเสริมงานวิจัย
การสร้างจิตสํานึก และการสนับสนุนภาคสาธารณะต่อการฟื้นฟู การจัดการเชิงฟื้นฟู และการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ให้
คุณค่ากับบุคคลที่ได้เสียสละต่อวงการการฟื้นฟู และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก
สมาคมฟื้นฟูระบบนิเวศสากลได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 37 ประเทศ และมีสาขาย่อย 14 สาขาทั่วโลก ได้รับการ
ยอมรับโดยหน่วยงานรัฐและเอกชนในฐานะแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์การฟื้นฟู วิธีปฏิบัติและนโยบาย สมาคม
ฟื้นฟูระบบนิเวศสากลดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและการทํางานของสมาชิกทั่วโลก
สมาคมฟื้นฟูระบบนิเวศสากลเป็นเครือข่ายทีก่ ําลังขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่รวมตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งอุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศที่
เสียหายหรือถูกรบกวน คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฟื้นฟูระบบนิเวศสากลได้ทางเว็บไซต์ www.ser.org หรือทาง
โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือแฟกซ์ตามรายละเอียดด้านล่าง

Society for Ecological Restoration International
285 West 18th Street, Suite 1
Tucson, Arizona 85701 USA
Phone: 520-622-5485
Fax: 520-622-5491
E-mail: info@ser.org • www.ser.org
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