
นตอนที่แล้วได้ทราบถึงแนวคิด ด้าน

การอนุรักษ์และฟื ้นฟูระบบนิเวศน์ 

รู้ถึงความส�าคญัของป่าชายเลนและให้ความรู้ 

เกี่ยวกับป่าชายเลนอย่างถูกต้อง และพัฒนา

สู่การเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือ

เชิงบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และยังร่วม

ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่าง

ยั่งยืน

 ศนูย์การเรียนรู้ฯป่าชายเลน ปากน�า้

ประแส  แห่งนีเ้ป็นโครงการทีไ่ด้รับการพัฒนา

ต่อยอดมาจาก “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน 

ป้อง ป่าชายเลน” ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของซีพีเอฟ กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง (ทช.) ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และภาคประชา

สังคม ทีช่่วยกันระดมความคดิและเกิดเป็นรูป

เป็นร่างชัดเจน โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ทีร่ะยองนี ้

เป็นจุดน�าร่องในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่ง 

ได้แก่ ระยอง ชุมพร สมุทรสาคร สงขลา 

และพังงา ในระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ 

2557-2561

 ในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็น

ทางการมีพลังจิตาอาสาจากซีพีเอฟ ภาครัฐ 

แห่งโซ่อาหาร, สถานีกุ้งดีดขันนักดนตรีจาก

ธรรมชาติ, สถานียลโกงกางสร้างสายใยรัก, 

สถานวัีงมจัฉาเริงร่าวารี, สถานปีแูสมจอมยุง่, 

สถานสีไลเดอร์ปลาตนี และสถานแีลบ้านปกู้าม

ดาบ ใครที่ได้ไปเที่ยวระยองและสนใจศึกษา 

ความหลากหลายทางระบบนิเวศป่าชายเลน

สามารถเข้าเยีย่มชมศนูย์การเรียนรู้ฯ ได้ตัง้แต่

เวลา 08.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใ
ป่าชายเลน ของ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่เดินหน้า

โครงการ “ซีพีเอฟ ปลกู ปัน ป้อง ป่าชายเลน” 

ผ่าน 3 แนวทางที่เข้มแข็ง ด้วยการ “ปลูก” 

จิตส�านึกอนุรักษ์ พร้อม “ปัน” ความรู้และ

ประสบการณ์ เพ่ือ “ป้อง” ป่าชายเลน กัน

ไปแล้ว

 หากแต่วันนี้ความมุ ่งมั่นนั้นเดิน

ทางมาถึงความส�าเร็จของการสร้างความร่วม

มือระหว่างเครือข่ายและภาคประชาสังคม 

ด้วยการก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ 

ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน�้าประแส” 

ที่ต�าบลปากน�้าประแส อ�าเภอแกลง จังหวัด

ระยอง เป็นแห่งแรก เพ่ือสร้างความตระหนกั

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน รวมถึง 

น้องๆนกัเรียนนกัศึกษา

มาร่วมกันลงเลนลุย

โ ค ล น ป ลู ก ป ่ า บ น

พ้ืนที่ 40 ไร่ พร้อม

ทั้ งปล ่อยพันธุ ์ สัตว ์

น�้า 10,000 ตัว เพ่ือ

เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ

พระเจ ้าอยู ่หัวเนื่อง

ในโอกาสมหามงคล

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลน

และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความ

เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

 นอกจากศูนย ์การเ รียนรู ้ฯ จะ

เป ็นการส่งเสริมการอนุ รักษ ์ป ่าชายเลน

แล้ว ยังเป็นต้นแบที่ดีของโครงการความ

ร่วมมือในเชิงบูรณาการ เป็นแหล่งเรียน

รู ้ป ่าชายเลนที่ออกแบบให ้เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษา

วิจัย และจัดการถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ 

ของสิ่งแวดล ้อม พืช สัตว ์ ในท ้องถ่ิน

ผ่านยุวมัคคุเทศก์น ้อย ซ่ึงเป ็นนักเรียน

จากโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีความสนใจและ 

สมัครใจที่จะเป็นผู ้แบ่งปันความรู้เก่ียวกับ

ป่าชายเลนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะคอย

หมุนเวียนกัน มาให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอด

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม บน 

พ้ืนฐานการตระหนักรู ้ ในคุณค่า การใช ้

ประโยชน์อย่างรับผิดชอบ และการพัฒนา

แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้น�ามา

ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิโครงการ ซีพีเอฟ ปลกู 

ปัน ป้อง ป่าชายเลน เพือ่อนรัุกษ์ ส่งเสริมฟ้ืนฟู

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ี 

9 มิถุนายน 2559 ท�าให้บริเวณอนุสรณ์

เรือรบหลวงประแส คราคร�่าไปด้วยผู ้คน

ที่ตั้งใจมาร ่วมกันท�ากิจกรรมความดีเพื่อ

พ่อหลวงและมุ ่งหวังที่จะช่วยกันพลิกฟื ้น 

ผืนป่าชายเลนที่บริเวณเรือรบหลวงแห่งนี ้

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

 ธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธ ์ ผู้อ�านวยการ

ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั ่งและ 

ป่าชายเลน ( ทช.)  เล่าว่า ระยองมีปัญหา

พ้ืนทีถู่กกัดเซาะทีค่่อนข้างรุนแรง หากไม่ได้รับ 

การแก้ไข ปัญหานี้จะส่งผลกระทบไปยัง

ระบบนิเวศชายฝั่งและกระทบสู่ประชาชนใน

ที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมมือกันอนุรักษ์

ความรู้แก่ผู้มาเยือน ส�าหรับปีนี้ศูนย์ฯได้วาง

เป้าจ�านวนผูเ้ยีย่มชมไว้ที ่1,000 คน และคาดว่า 

ในอนาคตจะมีการจัดตั้งกองทุนให้ชุมชน 

เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการดูแลและพัฒนา 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ด�าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

ซ่ึงภายในปีนี้จะมีการเปิดศูนย์การเรียนรู ้

ป่าชายเลนแห่งที่ 2 ข้ึนที่จังหวัดชุมพรและ

ขยายต่อไปยังพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ให้ครบทั้ง 5 

แห่งตามระยะเวลาที่ก�าหนดในโครงการ

 “ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน 

ป้อง ป่าชายเลน ปากน�้าประแส” มีการแบ่ง

พื้นที่เป็นสถานีเรียนรู้พืชและสัตว์ออกเป็น 9 

สถานี ประกอบด้วย  สถานีต้นแสม 100 ปี, 

สถานีทักทายพ่ีล�าพูทะเล, สถานีหอยหัวใจ

ศูนย์การเรียนรู้ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน�้าประแส” 
ส่งต่อแนวคิดรักส่ิงแวดล้อม สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ นับเป็นต้นแบบที่ดีของโครงการความร่วมมือในเชิงบูรณาการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและการศึกษาวิจัย

ด้วยกระบวนการเก็บข้อมูล เรียบเรียง และถ่ายทอดองค์ความรู้

ผ่านยุวมัคคุเทศก์จากนักเรียนในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว

ในอนาคตจะมีการจัดตั้งกองทุนให้ชุมชน

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดูแลและพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ด�าเนินการได้อย่างยั่งยืน


