
บทท่ี 8 
ระบบนิเวศป่าชายเลน 

 
 
ป�าชายเลน นับว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างหน่ึง และมีคุณค่ามหาศาลทัง้

ทางดา้นป่าไม ้และดา้นประมง ผลผลติทางดา้นป่าไมท้ีไ่ดจ้ากป่าชายเลน ช่วยเพิม่เศรษฐกจิ

ของประเทศไทยโดยเฉพาะไมโ้กงกาง สามารถนํามาเผาเป็นถ่านซึง่ถ่านจากไมโ้กงกางถอืเป็น

ถ่านที่มคีุณภาพด ีสามารถส่งจําหน่ายยงัต่างประเทศได้ นอกจากน้ีป่าชายเลนยงัเป็นที่อยู่

อาศยั เป็นแหล่งขยายพนัธุ ์เพาะพนัธุ ์และฟกัตวัของสตัวน้ํ์านานาชนิด ซึง่วงจรชวีติของสตัว์

น้ํามคีวามสมัพนัธก์บัปา่ชายเลนเป็นอยา่งมาก 

ประโยชน์ที่สําคญัของป�าชายเลนอกีอย่างหน่ึงคอื สามารถป้องกนัชายฝ ัง่ โดยทํา

หน้าทีเ่สมอืนเขือ่นป้องกนัคลื่นลม พาย ุไมใ่หเ้กดิอนัตรายต่อมนุษย ์และระบบนิเวศอื่น ๆ  

จะเหน็ไดว้่าป่าชายเลนนัน้มปีระโยชน์มากมายต่อมนุษยท์ัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และในทางนิเวศวทิยา ซึง่ป�าชายเลนในปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทีน่่าเป็นหว่ง เน่ืองจากมกีารบุก

รุกทําลายป่าชายเลน ทําใหป้่าชายเลนตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และลดจํานวนลงอย่าง

รวดเรว็ จะดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรอืดว้ยความเหน็แก่ประโยชน์ในระยะสัน้ ล้วนแต่มี

ผลกระทบต่อระบบนิเวศปา่ชายเลนทัง้สิน้ 

 

ภมิูหลงัการค้นพบป่าชายเลน 1.  

 

ปา่ชนิดน้ีไดม้กีารคน้พบมาตัง้แต่โคลมับสั (Columbus) ซึง่เป็นนกัเดนิเรอืทีม่ชีื่อเสยีง

ของโลกและเป็นผูท้ีค่น้พบทวปีอเมรกิาในปจัจุบนั โดยในขณะทีโ่คลมับสัแล่นเรอือยู่แถวอ่าว

บาตาบาโน (Gulf of Batabano) ซึง่อยูท่างชายฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะควิบา ราวปี ค.ศ. 1494 
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หลายปีต่อมานกัเดนิเรอืชื่อ เซอร ์วอลเตอร ์ราเลจ ์(Sir Walter Raleigh) ไดแ้ล่นเรอื

คน้หาเกาะเอลโดราโด (Land of El Dorado) และไดพ้บปา่ชนิดเดยีวกนัน้ีขึน้อยูบ่รเิวณปาก

แมน้ํ่าในประเทศตรนิิแดด และกอิานา 

ปี ค.ศ. 1878 H.H.M. Bowman ซึง่เป็นนักชวีวทิยาชื่อดงั ไดศ้กึษาลกัษณะสาํคญั

หลายอยา่งเกีย่วกบัปา่ชนิดดงักล่าว จากการบนัทกึของนกัเดนิเรอืงทัง้สอง และ Bowman ได้

ตัง้ชื่อป่าชนิดน้ีว่า “mangrove forest” ซึง่มาจากภาษาโปรตุเกสว่า “mangue” ซึง่หมายถงึ

สงัคมพชืทีข่ ึน้อยู่ตามชายฝ ัง่ดนิเลน สําหรบัภาษาไทยใชค้ําว่า “ป่าชายเลน” และเป็นที่นิยม

เรยีกกนัอยา่งแพรห่ลายมาจนถงึปจัจุบนั 

ในทีสุ่ด ป่าชนิดน้ีกไ็ดร้บัความสนใจจากนักวทิยาศาสตรห์ลายสาขา โดยเฉพาะทาง

พฤกษศาสตรแ์ละสตัวศาสตรอ์ยา่งกวา้งขวาง สว่นใหญ่งานวจิยัดงักล่าวเป็นการศกึษาวจิยัใน

แถบโลกใหม่ โดยเฉพาะในประเทศอเมรกิาและแอฟรกิาตะวนัตก ส่วนในแถบโลกเก่า คอื 

ภูมภิาคแถบอนิโด-แปซฟิิค ซึ่งเป็นเขตทีม่ปี่าชายเลนขึน้อย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น บงัคลาเทศ 

อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และปาปวันิวกินีนัน้ ยงัมีการค้นคว้าวิจยัเกี่ยวกับป่า     

ชายเลนน้อยมากในอดตี จนกระทัง่ปจัจุบนัภูมภิาคแถบอนิโดแปซฟิิคจงึมกีารศกึษาเกี่ยวกบั

ปา่ชายเลนและดาํเนินการอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ 

 

2.  ความหมายของป่าชายเลน 

ในปี ค.ศ. 1903 A.F.W. Schimper นักภูมศิาสตรท์างพชืทีม่ชีื่อเสยีงของโลกไดใ้ห้

ความหมาย “ป่าชายเลน” หรอื “mangrove forest” ไวว้่าเป็นสงัคมพชืทีข่ ึน้อยู่ตามบรเิวณ

ชายฝ ัง่ทะเล ปากแมน้ํ่าหรอือ่าว ซึง่เป็นบรเิวณทีม่รีะดบัน้ําท่วมถงึในช่วงทีน้ํ่าทะเลท่วมสงูสุด 

และ Schimper ใหช้ื่ออกีอยา่งหน่ึงวา่ “tidal forest” 

ในปี ค.ศ. 1962 ศาสตราจารย ์L.V.Du ใหค้วามหมายปา่ชายเลน (mangrove forest) 

ไว้ 2 ประการคอื ประการแรกหมายถึงสงัคมพชืที่ประกอบด้วยพนัธุ์ไมห้ลายชนิด และเป็น

พวกทีม่ใีบเขยีวตลอดปี ซึง่มลีกัษณะทางสรรีวทิยาและความตอ้งการสิง่แวดลอ้มคลา้ยกนั และ

ประการที่สองหมายถึงกลุ่มของสงัคมพชืที่อยู่บรเิวณปากอ่าว ชายฝ ัง่ทะเลเขตรอ้น ซึ่งส่วน
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ใหญ่ประกอบดว้ยพนัธุไ์มส้กุลโกงกาง (Rhizophora) เป็นไมส้าํคญัและมไีมต้ระกลูอื่นปะปนอยู่

บ้าง ซึ่งความน้ีกต็รงกบัที่ William Macnae นักวทิยาศาสตร์ของโลกอกีคนหน่ึงไดใ้ห้

ความหมายไวใ้นปี ค.ศ. 1968  

 

ถ่ินกาํเนิดของป่าชายเลน 3.  
 

ปา่ชายเลนจะพบทัว่ไปบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล ปากอ่าว ทะเลสาบและเกาะซึง่เป็นบรเิวณ

ทีน้ํ่าท่วมถงึของประเทศในแถบโซนรอ้น (tropical region) มกัจะพบในกลุ่มประเทศของ

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี พม่า และไทย 

เป็นตน้ ซึง่เป็นปา่ชายเลนทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ประกอบดว้ยพนัธุไ์มห้ลายชนิด หลายตระกลู 

การกระจายของป่าชายเลนทัว่โลก โดยพจิารณาจากสภาพทางภูมศิาสตรจ์ะพบป่า

ชายเลยอยูใ่น 2 เขตใหญ่ คอื เขตทีห่น่ึงเป็นเขตในแถบอนิโด-แปซฟิิค (Indo-Pacific regions)

ซึง่ประกอบดว้ยประเทศในแอฟรกิาตะวนัออก อนิเดยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ญี่ปุ่นตอนใต ้

ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคของซามวั เขตที่สอง

ไดแ้ก่ เขตโลกใหมแ่ละแอฟรกิาตะวนัตก (New world –West African regions) ประกอบดว้ย

ประเทศในบรเิวณชายฝ ัง่มหาสมุทรแอตแลนตคิของแอฟรกิาและอเมรกิา อ่าวเมก็ซโิก ชายฝ ัง่

มหาสมทุรแปซฟิิค แถบโซนรอ้นอเมรกิาและบรเิวณหมูเ่กาะกาลาปาโกส  

 

4.  การกระจายพืน้ท่ีป่าชายเลนของโลก 
 

จากขอ้มลูขององคก์ารอาหารและเกษตรของสหประชาชาต ิพืน้ทีป่่าชายเลนของโลก

ในปี ค.ศ. 2005 มปีระมาณ 15.2 ลา้นเฮกแตร ์ซึง่พืน้ทีป่าชายเลนลดลงจากปี ค.ศ. 1980 ซึง่มี

พืน้ทีป่่าชายเลนถงึ 18.8 ลา้นเฮกแตร ์พืน้ทีป่่าชายเลนกวา้งขวางมากทีสุ่ดพบในทวปีเอเชยี 

ตามดว้ยแอฟรกิาและอเมรกิาเหนือและอเมรกิากลาง (ตารางที ่8.1 และรปูที ่8.1) ประเทศ 5 
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ประเทศอนัไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี บราซลิ ไนจเีรยี และเมก็ซโิก รวมกนัแลว้มพีืน้ทีป่า่

ชายเลนประมาณ รอ้ยละ 48 ของโลก (รปูที ่8.2) 

 

ตารางท่ี 8.1 พืน้ทีป่า่ชายเลนจาํแนกตามภมูภิาค (ค.ศ. 1980- ค.ศ. 2005) 

 

พืน้ท่ีป่าชายเลน (เฮกแตร)์ 
ภมิูภาค 

ค.ศ.1980 ค.ศ.1990 ค.ศ.2000 ค.ศ.2005 

แอฟรกิา 3,670,000 3,428,000 3,218,000 3,160,000 

เอเชยี 7,769,000 6,741,000 6,163,000 5,858,000 

อเมรกิาเหนือและ

อเมรกิากลาง 

2,951,000 2,592,000 2,352,000 2,263,000 

โอเชยีเนีย 2,181,000 2,090,000 2,012,000 1,972,000 

อเมรกิาใต ้ 2,222,000 2,073,000 1,996,000 1,978,000 

โลก 18,794,000 16,925,000 15,740,000 15,231,000 

 

ท่ีมา : FAO, 2007, p.9 
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนของโลก ค.ศ. 1980 - ค.ศ. 2005
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รปูท่ี 8.1 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่า่ชายเลน (ค.ศ.1980 – ค.ศ. 2005) 

ท่ีมา : FAO, 2007, p.12 
 

สดัสว่นพื้นท่ีป่าชายเลนของโลก ค.ศ. 2005

อื่นๆ 35 %

พม่า 3 %

อินเดยี 3 %

มาเลเซีย 4 %
ควิบา 4 % เมก็ซิโก 5 %

ไนจเีรีย 7 %

บราซิล 7 %

ออสเตรเลีย 10 %

อินโดนีเซีย 19 %

 
 

รปูท่ี 8.2 สดัสว่นพืน้ทีป่า่ชายเลนของโลกในปี ค.ศ.2005 

ท่ีมา : FAO, 2007, p. 12 
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5.  ความสาํคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน 
 

ป�าชายเลนเป็นป่าที่ไม่ค่อยได้รบัการสนใจอย่างจรงิจงัมาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อ

กล่าวถงึป่าไม ้คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถงึป่าทียู่่บนบกหรอืป่าบกเท่านัน้ มน้ีอยคนทีจ่ะนึกถงึป่า

ชายเลน แต่อนัทีจ่รงิแลว้ป่าชายเลนมคีวามสําคญัและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ทัง้น้ี

เป็นเพราะว่า ป่าชาเลนเป็นทีร่วมของพชื สตัว์น้ําและสตัว์บกนานาชนิด ป่าชายเลนนับเป็น

ระบบนิเวศทีม่คีุณคา่มหาศาล ซึง่มคีวามสาํคญัและมปีระโยชน์ต่อการดาํรงชวีติของมนุษยเ์ช่น 

ดา้นปา่ไม ้ดา้นประมง เป็นตน้ 

5.1  ด้านป่าไม้  

ความสําคญัและประโยชน์ของป่าชายเลนที่เหน็ได้อย่างชดัเจน คอื ประโยชน์

ดา้นการป่าไม ้กล่าวคอื ไมจ้ากป่าชายเลนนํามาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ กนัไดห้ลาย

รปูแบบ และนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในแถบภูมภิาคเอเชยี กค็อื นําไมม้าเผาถ่าน ไมฟื้น ไม้

เสาเขม็ ชิน้ไมส้บั และเครือ่งมอืทางดา้นประมง เป็นตน้ 

5.1.1 ถ่าน การนําไม้จากป่าชายเลนมาเผาถ่าน นับว่านิยมทํากันอย่าง

กว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศไทย ไม้จากป่าชายเลนที่นํามาเผาถ่านส่วนใหญ่เป็นไม้

โกงกาง ในประเทศไทยมกันําไมโ้กงกางจากปา่ชายเลนมาทาํถ่านประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ตข์อง

ไมท้ีต่ดัในแต่ละปี ทัง้น้ีเพราะถ่านทีไ่ดม้าจากไมโ้กงกางถอืว่าเป็นถ่านทีม่คีุณภาพดใีหค้วาม

รอ้นสงูถงึ 7,300 แคลอรีต่่อกรมั คุณสมบตัทิีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึงคอืเมื่อเผาแลว้มปีรมิาณขีเ้ถา้

ตํ่าและมรีาคาค่อนขา้งด ีประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ใชป้ระโยชน์ไมโ้กงกางในการเผา

ถ่านมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศในแถมเอเชยีและแปซฟิิค 

5.1.2 ไม้ฟืน  ในประเทศไทยประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณเหล่าน้ีไดอ้าศยัไม้

จากป่าชายเลนมาทําเป็นไมฟื้นเพื่อการหุงต้มในชวีติประจําวนั และบางครอบครวัได้อาศยั 

การขายไมฟื้นจากป่าชายเลนเป็นรายไดป้ระจําวนัอกีด้วย ส่วนในต่างประเทศ เช่น อนิเดยี  

บงัคลาเทศ ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี หรอืประเทศในแถบลาตนิอเมรกิาและแอฟรกิา ประชาชนที่
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อาศยัอยู่ตามบรเิวณชายฝ ัง่ยงัมคีวามจําเป็นในการใชฟื้นมาก และนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย

จนถงึทุกวนัน้ี 

5.1.3 ไม้เสาเขม็และไม้คํา้ยนั ไดแ้ก่ไมต้าตุ่มและไมโ้กงกาง เน่ืองจากลําตน้มี

ลกัษณะตรงตามความต้องการ ไมช้นิดน้ีมคีวามต้องการมาก แต่เน่ืองจากประเทศไทยใชไ้ม้

โกงกางไปทาํถ่านเป็นสว่นใหญ่ ทาํใหก้จิการน้ีจงึยงัขาดอยูม่าก  

5.1.4 แทนนิน เปลอืกของไมป้า่ชายเลนหลายชนิดเป็นแหล่งของแทนนิน ซึง่ใช้

ประโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เชน่ ทาํหมกึ ทาํส ีทาํกาวสาํหรบัตดิไม ้ยอ้มอวนและใชฟ้อกหนงั เป็น

ต้น ส่วนประกอบของแทนนินในเปลือกไม้โกงกางมปีระมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ ในเปลือกไม้

ประสกัแดงหรือพงักาหัวสุมประมาณ 41 เปอร์เซ็นต์ และเปลือกไม้โปรงมีประมาณ 46 

เปอรเ์ซน็ต์ โดยน้ําหนักของเปลอืกไม ้การใชป้ระโยชน์แทนนิน จากเปลอืกไมป้่าชายเลนใน

ประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี แปซฟิิค และแอฟรกิา นิยมใชก้นัน้อยมากเพยีงเพื่อใชย้อ้มแหหรอื

อวนในหมู่บ้านประมงเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งตรงข้ามในประเทศทางลาตินอเมรกิา เช่น 

ปานามา คอสตารกิา้ เอคควาดอร ์และบราซลิ นิยมใชแ้ทนนินจากไมป้่าชายเลน โดยเฉพาะ

ไมโ้กงกางกนัอยา่งแพรห่ลาย 

5.1.5 การกลัน่ไม้  การเผาถ่านไมป้่าชายเลนนอกจากจะไดถ่้านคุณภาพ ยงัมี

ผลผลติพลอยไดท้ีเ่ป็นของเหลว และก๊าซอกีหลายชนิดทีม่คีุณคา่ทางเศรษฐกจิ โดยเกบ็ไดจ้าก

ปล่องควนัของเตาเผาถ่าน โดยผา่นการกลัน่ในเครื่องควบแน่น จะไดข้องเหลวเป็นน้ําถ่านรวม

เรยีกวา่กรดไพโรลคิเนียส (Pyroligneous acid) อนัประกอบดว้ยกรดน้ําสม้ เมทธลิแอลกอฮอส ์

น้ํามนัดนิไม ้ซึ่งเรยีกว่า อุตสาหกรรมการกลัน่ไม้ ประโยชน์จากป่าชายเลนในด้านผลผลิต

พลอยไดจ้ากการเผาถ่านไมป้า่ชายเลนนับเป็นการเพิม่ผลผลติหรอืใชป้ระโยชน์ของไมจ้ากป่า

ชายเลนอกีทางหน่ึงดว้ยเชน่กนั 

5.1.6 ช้ินไม้สบั  นิยมทาํในประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี ซึง่สว่นใหญ่นําไป

ขายยงัประเทศญีปุ่น่ 

5.1.7 การใช้ไม้ป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์อ่ืน  ๆ   สามารถนํามาใช้ทํา

เฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น ไม้แสม และไม้ตะบูน ส่วนไม้อื่น ๆ สามารถใช้ทําเครื่องประมง เช่น 
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เครื่องมอืจบัปู ฯลฯ นอกจากน้ีสามารถนําบางส่วนของต้นไมม้าใชป้ระโยชน์ในดา้นสมุนไพร

อกีดว้ย 

ตน้จาก เป็นพนัธุไ์มท้ีส่าํคญัอกีชนิดหน่ึงในป่าชายเลนทีม่คีวามสาํคญัต่อ

ชวีติประชาชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณป่าชายเลนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เพราะใบจาก ใชมุ้งหลงัคาและ

ทาํเป็นตบัจากขาย นอกจากน้ีใบออ่นของจาก สามารถทาํเป็นบุหรีไ่ดอ้กีดว้ย 

 

5.2  ด้านประมง 

ป่าชายเลนมบีทบาทสําคญัในการรกัษากําลงัผลติของประมงชายฝ ัง่และประมง

นอกฝ ัง่ให้มีศกัยภาพที่สมํ่าเสมอโดยตลอด ป่าชายเลนและการประมงมีความสมัพนัธ์กนั  

อยา่งใกลช้ดิ  Macnae (1968) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสองสิง่น้ีไวว้่า 

“no mangrove : no prawn” ซึง่หมายถงึว่า ถา้ไมม่ปีา่ชายเลนกไ็มม่กุีง้ ความสาํคญัของปา่

ชายเลนทีม่ต่ีอการประมงนัน้พอสรปุไดด้งัน้ี 

5.2.1 ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัของสตัวน้ํ์า สิง่มชีวีติต่าง ๆ ที่

อาศยัอยู่ในป่าชายเลน ไดอ้าศยัอาหารปฐมภูม ิซึง่ไดแ้ก่ อนิทรยีวตัถุทีย่่อยสลายจากซากพชื

หรอืเศษไมใ้บไม ้ซึง่สว่นใหญ่ไดจ้ากใบของพชืทีร่ว่งหล่น นอกจากน้ียงัไดจ้ากสว่นของกิง่กา้น 

ดอก และผลอกีดว้ย ซากพชืเหล่าน้ีเมื่อร่วงหล่นไปแลว้จะย่อยสลายกลายเป็นอาหารปฐมภูมิ

ในระบบนิเวศปา่ชายเลน 
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รปูท่ี 8.3  วงจรโซ่อาหารในปา่ชายเลน 

 

5.2.2 ป่าชายเลนเป็นท่ีอยู่อาศยัและท่ีอนุบาลสตัวน้ํ์าในระยะตวัอ่อน ป่า

ชายเลนมคีวามสําคญัโดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและที่อนุบาลสตัว์น้ําที่มคีุณค่าทางเศรษฐกจิ 

โดยเฉพาะในระยะตวัอ่อน กุ้งหลายชนิดใช้ป่าชายเลนเป็นที่อนุบาลตวัอ่อนในบางช่วงของ

วงจรชวีติของมนั  Macnae (1974) สรุปว่ากุ้งกุลาขาว กุ้งแชบ๊วยและกุ้งกุลาดําอาศยัป่า    

ชายเลนเฉพาะเลี้ยงตวัอ่อน ส่วนกุง้ตะกาดส่วนมากจะอาศยัตามแอ่งน้ําหรอืคลองบรเิวณป่า

ชายเลน ปลาทะเลหลายชนิดจะออกไปวางไขใ่นทะเล แต่ตวัอ่อนจะเคลื่อนยา้ยกลบัมายงัปาก

แม่น้ําทีเ่ป็นป่าชายเลน ส่วนปลาทะเลบางชนิดอาจวางไขใ่นบรเิวณป่าชายเลนเลยกม็ ีไขป่ลา
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เหล่าน้ีจะลอยฟองอยู่เหนือผวิน้ํา หรอืติดค้างตามก้อนหนิหรอืรากไม้ในป่าชายเลน ซึ่งการ

วางไขข่องปลาจะมมีากทีส่ดุในชว่งเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม  

5.3  ป่าชายเลนช่วยรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝ��งและใกล�

เคียงโดยเฉพาะหญ�าทะเลและปะการงั 

ป�าชายเลนมบีทบาทในการรกัษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบรูณ

�ของน้ําทะเลชายฝ��งซึง่จะส�งผลถงึความอุดมสมบรูณ�ของทรพัยากรประมง 

 

ป�าชายเลนช�วยป�องกนัดินพงัทลายชายฝ��งทะเล 5.4  

รากของต�นไม�ในป�าชายเลน นอกจากจะช�วยป�องกนัการกดัเซาะ

ชายฝ��งแล�ว  ยังช�วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลง ทําให��ตะกอนที่

แขวนลอยมากบัน้ําทบัถมเกดิเป�น  แผ�นดนิงอกใหม� เมื่อระยะเวลานาน ก็จะขยาย

ออกไปในทะเลเกิดเป�นหาดเลน อนัเหมาะสมแก�การเกิดของพนัธุ�ไม�ป�าชาย

เลนต�อไป 

 

ป�าชายเลนเป�นพืน้ท่ีสาํหรบัดดูซบัส่ิงปฏิกลูต�างๆ 5.5  

รากของต�นไม�ในป�าชายเลนทีง่อกออกมาเหนือพืน้ดนิ จะทาํหน�าทีค่ล

�ายตะแกรงธรรมชาตคิอยดกักรองสิง่ปฏกิูลต�างๆ และสารมลพษิต�างๆ จากบนบกไม

�ให�ลงส�ูทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพดัพามาตามกระแสน้ํา กจ็ะตกตะกอนลงที่

บรเิวณดนิเลนในป�าชายเลน นอกจากนัน้ขยะและคราบน้ํามนัต�างๆ กจ็ะถูกดกักรองไว�

ในป�าชายเลนเช�นกนั 

 

5.6  ป�าชายเลนช�วยปกป�องชีวิตและทรพัย�สินของประชาชนท่ีอาศยั

บริเวณชายฝ��ง จากภยัธรรมชาติ 
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ป�าชายเลนทาํหน�าทีเ่หมอืนปราการ ช�วยบรรเทาความรนุแรงของคลื่น

และลมให�ลดน�อยลง เมือ่เทยีบกบับรเิวณทีไ่ม�มปี�าชายเลน 

 

 

ป�าชายเลนเป�นท่ีพกัผ�อนหย�อนใจและแหล�งศึกษาธรรมชาติ 5.7  

ป�าชายเลนเป�นระบบนิเวศที่มลีกัษณะพเิศษหลายอย�าง เพราะเป�

นแหล�งทีอุ่ดมไปด�วยพรรณไม�นานา ทีม่ใีบ ดอกและผลสวยงาม แปลกตา อกีทัง้ยงัเป

�นแหล�งทีม่ที ัง้สตัว�น้ําและสตัว�บกโดยเฉพาะนกชนิดต�างๆ อาศยัอยู�มากมาย 

ทาํให�ป�าชายเลนเป�นแหล�งพกัผ�อน  หย�อนใจและแหล�งศกึษาหาความร�ู

ทีส่าํคญัยิง่ 

 

ป�าชายเลนช�วยลดปริมาณก�าชคาร�บอนไดออกไซด�ในอากาศ 5.8  

ไม�ในป�าชายเลนมอีตัราการสงัเคราะห�แสงสงูจงึช�วยลดปรมิาณก�า

ชคาร�บอนไดออกไซด�และเพิม่ปรมิาณออกซเิจน ทาํให�อากาศสดชื่น 

 

6. ประเภทของป่าชายเลน 
 

ปา่ชายเลนสามารถแบ่งตามลกัษณะสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีท่ีป่า่ชายเลนขึน้อยูไ่ด ้  

2 ประเภท คอื 

ป่าชายเลนท่ีอยู่บริเวณปากแม่น้ําหรือน้ํากร่อย 1.  

ป่าชายเลนประเภทน้ีพบขึน้อยู่ตามรมิแม่น้ําและร่องน้ําทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากน้ําจดื 

โดยพื้นที่ป่าชายเลนด้านที่ติดกบัทะเล จะมตี้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมจีํานวนชนิดต้นไม้

มากกว่าบรเิวณที่ห่างจากทะเลขึน้ไป หรอือยู่ทางดา้นต้นน้ําจดื ไดแ้ก่ ป่าชายเลนปากแม่น้ํา

กนัตงั และแมน้ํ่าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ปา่ชายเลนในจงัหวดัระนอง และจงัหวดัพงังา เป็นตน้ 
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ป่าชายเลนท่ีอยู่ริมทะเล 2.  

ป่าชายเลนประเภทน้ีจะพบตามบรเิวณชายฝ ัง่หรอืปากแม่น้ําสายเลก็ๆ ซึง่ไดร้บั

อทิธพิลจากน้ําจดืน้อย หรอืมน้ํีาจดืไหลลงสูบ่รเิวณปา่ชายเลนในปรมิาณน้อย น้ําในปา่ชายเลน

ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นน้ําทะเล พืน้ที่ป่าชายเลนประเภทน้ีไดแ้ก่ ป่าชายเลนทีพ่บขึน้ตาม

เกาะต่างๆ ซึง่มบีรเิวณขนาดเลก็ 

7.  รปูแบบโครงสรา้งของป่าชายเลน  
 

รปูแบบโครงสรา้งของปา่ชายเลน สามารถแบ่งไดอ้ยา่งกวา้งๆ 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. Fringe forests เป็นลกัษณะของปา่ชายเลนทีอ่ยูบ่นชายฝ ัง่ทีม่คีวามลาดชนัน้อย 

พบทัว่ไปบรเิวณชายฝ ัง่ของแผ่นดนิใหญ่และเกาะใหญ่ๆ มกัพบป่าประเภทน้ีอยู่บรเิวณทีเ่ป็น

อ่าวเปิด และไดร้บัอทิธพิลจากคลื่นลมไม่แรง ป่าชายเลนประเภทน้ีถา้พบบนเกาะจะอยู่เหนือ

ระดบัน้ําทะเลสงูสดุ 

 
 

รปูท่ี 8.4 Fringe forests 

 

2. Basin forests เป็นลกัษณะปา่ชายเลนทีเ่ป็นพืน้ทีต่ํ่า น้ําท่วมและขงัอยู ่มกัพบ

ขึน้อยู่บนฝ ัง่ทีต่ดิป่าบก สมัผสักบัน้ําจดืจากบนบก และน้ํากร่อยนานกว่าป่าชายเลนทีอ่ยู่ตาม

ชายฝ ัง่ ปา่ชายเลนประเภทน้ีมพีชืองิอาศยัขึน้อยูม่าก เชน่ กลว้ยไม ้
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รปูท่ี 8.5   Basin forests 

3. Riverine forests  เป็นลกัษณะปา่ชายเลนทีข่ ึน้บนรอ่งน้ํา หรอืทางน้ําจดืทีไ่หลลง

สูท่ะเล 

 

 
 

รปูท่ี 8.6 Riverine forests 

 

4. Overwash forests  เป็นลกัษณะปา่ชายเลนทีข่ ึน้บนทีร่าบน้ําทะเลท่วมถงึ และ

ไดร้บัอทิธพิลจากกระแสน้ําขึน้ลงอยา่งสมํ่าเสมอ 
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รปูท่ี 8.7  Overwash forests  

 

5. Dwarf forests เป็นลกัษณะป่าชายเลนที่ขึน้บนบรเิวณที่มปีจัจยัจํากดัการ

เจรญิเตบิโต โดยทัว่ไปจะเป็นไมพุ้ม่เตีย้ ๆ ประมาณ 2 เมตร มกัพบในบรเิวณทีแ่หง้แลง้กว่า

บรเิวณอื่น 

 

 
 

รปูท่ี 8.8  Dwarf forests 

 

 

บทบาทของป่าชายเลนในการรกัษาความสมดลุของระบบนิเวศ 8.  
 

 ปา่ชายเลนทาํหน้าทีเ่ชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดงันัน้

สงัคมป่าชายเลนจงึมคีวามสาํคญัอย่างมาก ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศทีม่ลีกัษณะเฉพาะและ

เป็นแหล่งทีม่สีตัวน้ํ์าและสตัวบ์กโดยเฉพาะนกชนิดต่าง ๆ อาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก ปรมิาณ

อนิทรยีวตัถุทีผ่ลติโดยพชืในป่าชายเลนจะเป็นแหล่งอาหารทีส่ําคญัสาํหรบัการดํารงชวีติของ
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สรรพสิง่มชีวีติ ทัง้ภายในป่าชายเลนเองและระบบนิเวศอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนั ยิง่กว่านัน้ ป่า

ชายเลนยงัมบีทบาทสาํคญั คอื ทําหน้าทีป้่องกนัพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลจากคลื่นลมแรงและการกดั

เซาะชายฝ ัง่ 

 พื้นที่ป่าชายเลนถ้าหากถูกรบกวนหรอืทําลายไป เป็นที่เชื่อกนัว่าจะไม่มแีหลงที่อยู่

อาศยัและแหล่งอาหารเพยีงพอสาํหรบัสรรพสิง่มชีวีต่ิาง ๆ ในบรเิวณดงักล่าว ซึ่งในทีสุ่ดกจ็ะ

สง่ผลกระทบถงึระบบนิเวศอื่นทัง้ในบรเิวณนัน้และบรเิวณใกลเ้คยีง เช่น ระบบนิเวศหญา้ทะเล

และระบบนิเวศปะการงัอกีดว้ย 

 

 

ป�จจยัส่ิงแวดล�อมของป�าชายเลน 9.  

ความแตกต่างทางลกัษณะโครงสร้างของป่าชายเลน เช่น ชนิด การกระจาย และ   

การเจรญิเตบิโตของพนัธุ์ไมแ้ละพนัธุ์สตัว์นานาชนิด และกจิกรรมหลายอย่างที่เกดิขึน้ในป่า

ชายเลนทีม่ผีลมาจากอทิธพิลของป�จจยัสิง่แวดล�อมเป็นสาํคญั ปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญั

ของปา่ชายเลนเหล่าน้ี พอจาํแนกประเภทไดด้งัน้ี 

ภมูปิระเทศชายฝ��ง (coastal physiography) 1.  

2.  ภมูอิากาศ (climate) 

3.  น้ําขึน้น้ําลง (tides) 

4.  คลื่นและกระแสน้ํา (waves and currents) 

5.  ความเคม็ของน้ํา (water salinity) 

6.  ออกซเิจนละลาย (dissolved oxygen) 

7.  ดนิ (soil) 

8.  ธาตุอาหาร (nutrients) 

 

ภมิูประเทศชายฝ��ง 1.  
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ป�าชายเลนโดยทัว่ไปชอบขึน้อย�ูบรเิวณชายฝ��งทะเลทีม่สีภาพเป�นดนิ

เลนและเป�นทีร่าบกว�าง มน้ํีาทะเลท�วมถงึอย�างสมํ่าเสมอ ลกัษณะภูมปิระเทศเป็น

ปจัจยัสาํคญัทีม่อีทิธพิลต่อลกัษณะโครงสรา้งโดยเฉพาะชนิดและการกระจายของพนัธุไ์มแ้ละ

สตัวน้ํ์าตลอดจนขนาดพืน้ทีข่องปา่ชายเลนอยา่งมาก เชน่ ถา้เป็นชายฝ ัง่ประเภทจมตวั ซึง่เป็น

ที่ราบแคบ ๆ รมิฝ ัง่ทะเลหรอืรอบ ๆ เกาะใกล้กบัภูเขาสูง ป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่บรเิวณน้ีจะมี

ลกัษณะเป็นแนวแคบ ๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากป่าชายเลนทีข่ ึน้อยู่บรเิวณเกาะพงังา แต่ถ้าชายฝ ัง่

ทะเลทีม่พีืน้ทีร่าบกวา้งจะมปี่าชายเลนขึน้อยู่เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่ เช่น ป่าชายเลนในประเทศ

บราซลิ ทัง้น้ีเพราะลกัษณะพืน้ที่ราบบรเิวณฝ ัง่ทะเลที่มขีนาดแคบและกวา้งหรอือยู่ใกล้หรอื

ไกลภเูขาต่างกนันัน้ จะมผีลต่อการท่วมถงึของน้ําทะเลและการตกตะกอน รวมทัง้ลกัษณะและ

คุณสมบตัขิองดนิตะกอน เป็นต้น กรทีป่่าชายเลนมพีืน้ที่ขนาดเลก็หรอืใหญ่น้ีเองจะส่งผลให้

ชนิดพนัธุ์ไม้และสตัว์น้ํา ตลอดจนการกระจายของสิง่มชีีวิตเหล่าน้ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี

บรเิวณดนิเลนชายฝ ัง่หรอืปากอา่วทีไ่ดร้บัน้ําจากแมน้ํ่าหลายสาย พืน้ทีด่งักล่าวจะมปีา่ชายเลน

ขึน้อยู่อย่างหนาแน่น ประกอบด้วยพนัธุ์ไม้และสตัว์น้ํานานาชนิด เพราะมแีร่ธาตุอาหารอนั

อุดมสมบูรณ์ทีม่าจากแม่น้ํานัน่เอง เช่น ป่าชายเลนสุนดาบนั (Sundabans) บรเิวณอ่าวเบ

งกอลในประเทศบงัคลาเทศ 

 

ภมิูอากาศ 2.  

ป�จจยัสภาวะแวดล�อมทีเ่กีย่วกบัภมูอิากาศทีส่าํคญั ได�แก� แสง อุณหภมู ิ

ฝนและลม ปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของพชืและสตัวใ์นปา่ชายเลน และยงัมี

ความสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงปจัจยักายภาพอื่น ๆ โดยเฉพาะปจัจยัเกี่ยวกบัดนิและน้ําใน

บรเิวณปา่ชายเลนอกีดว้ย 

2.1 แสง แสงเป็นปจัจยัทีม่บีทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อพชืสเีขยีวหรอืพนัธุไ์มใ้นปา่

ชายเลนในกระบวนการสงัเคราะห์แสงเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต แสงมี

อทิธพิลต่อพนัธุ์ไมป้่าชายเลนอกีหลายดา้น เช่น การเปิดปิดของปากใบ การหายใจและการ

คายน้ํา ตลอดจนรูปทรงและลกัษณะต่าง ๆ ของต้นไมร้วมทัง้ลกัษณะโครงสรา้ง (structure) 
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และหน้าทีห่รอืกจิกรรม (functions) ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศของปา่ชายเลน ความสาํคญั

ของแสงทีม่ต่ีอพนัธุไ์มน้ัน้มใีนหลายลกัษณะ โดยเฉพาะปรมิาณคุณภาพและช่วงเวลาทีต่น้ไม้

ไดร้บัแสง โดยทัว่ไปพรรณไมป้า่ชายเลนเป็นกลุ่มไมท้ีต่อ้งการแสงมาก และดว้ยเหตุน้ีเองแสง

จงึเป็นปจัจยัอนัหน่ึงทีส่าํคญัทําใหก้ารกระจายของป่าชายเลนเกดิขึน้ในแถบชายฝ ัง่ทะเลโซน

ร้อน ความเข้มของแสงที่เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลนมีค่าอยู่ระหว่าง  

3,000 – 3,800 กโิลแคลอรีต่่อตารางเมตรต่อวนั 

2.2 ฝน  รวมถงึปรมิาณ ระยะเวลาที่ฝนตก และการกระจายของฝนเป็นปจัจยัที่

สําคญัต่อความเป็นอยู่ และการดํารงชวีติของสิง่มชีวีติในป่าชายเลน โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการ

กระจายและการเจรญิเตบิโตตลอดจนการออกดอกของพนัธุไ์ม ้การเจรญิเตบิโตของสตัวน้ํ์าใน

ปา่ชายเลน นอกจากน้ีฝนยงัมอีทิธพิลต่อสภาวะปจัจยัสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อกีดว้ย เช่น อุณหภูมิ

ของอากาศและน้ํา ความเคม็ของน้ําและน้ําในดนิ ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีมผีลต่อการดํารงชวีติของ

พันธุ์ไม้และสัตว์น้ําในป่าชายเลนโดยตรง โดยปกติแล้วป่าชายเลนสามารถขึ้นอยู่และ

เจรญิเตบิโตไดด้เีมื่อพืน้ทีช่ายฝ ัง่มปีรมิาณฝนตกประมาณ 1,500-3,000 มลิลเิมตรต่อปี แต่ก็

สามารถขึน้ไดใ้นพืน้ทีซ่ึง่มฝีนตกสงูถงึ 4,000 มลิลเิมตรต่อปีและมชี่วงระยะของฝนตกระหว่าง 

8-10 เดอืนต่อปี 

2.3 อุณหภูมิ เป็นปจัจัยสําคัญต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพันธุ์ไม้ใน      

ปา่ชายเลน โดยเฉพาะกระบวนการสงัเคราะหแ์สง และการหายใจอนัมผีลต่อการเจรญิเตบิโต

และการดํารงชวีติ จะเหน็ได้ว่า อุณหภูมทิี่เหมาะกบัการแตกใบอ่อนของไม้ป่าชายเลนเป็น

อุณหภูมเิฉลีย่ของพืน้ทีใ่นแถบโซนรอ้นซึ่งเป็นแหล่งทีเ่หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของไมใ้น

ปา่ชายเลน 

2.4 ลม  เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญักบัระบบนิเวศของป่าชายเลน ลมมอีทิธพิลต่อ

การตกและการกระจายของฝน มสี่วนทําใหก้ารระเหยของน้ําและการคายน้ําของพชืเพิม่ขึน้

ตามชายฝ ัง่ทะเลลมมอีทิธพิลอย่างมากต่อความเรว็ของกระแสน้ําและคลื่นที่มผีลโดยตรงต่อ

การพงัทลายของดินชายฝ ัง่ สิ่งเหล่าน้ีมีผลโดยตรงกบัการผสมพนัธุ์ของสตัว์น้ํา และการ

กระจายพนัธุข์องไม ้
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น้ําขึน้น้ําลง 3.  

น้ําขึน้น้ําลงของน้ําทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลนบัเป็นปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งยิง่ในการ

แบ่งเขตพนัธุไ์มใ้นปา่ชายเลน บรเิวณทีม่น้ํีาทว่มถงึเกอืบตลอดเวลาจะมพีนัธุไ์มท้ีส่ามารถขึน้

ไดเ้พยีงโกงกางใบใหญ่ บรเิวณทีม่น้ํีาทว่มถงึในชว่งน้ําขึน้สงูปกตจิะพบไมแ้สมขาว แสมทะเล 

สาํพทูะเล และโกงกางใบเลก็ เหล่าน้ีเป็นไมเ้ดน่ ในขณะทีไ่มถ้ัว่ ตะบนู พงักาหวัสมุดอกแดง 

จะเหมาะสมกบับรเิวณทีน้ํ่าทว่มถงึในชว่งน้ําขึน้สงูสดุ จะเหน็ไดว้า่น้ําขึน้น้ําลงนัน้มี

ความสาํคญัยิง่ต่อการแพรก่ระจายพนัธุไ์มป้า่ชายเลน 

ชว่งเวลาน้ําขึน้น้ําลงของน้ําทะเลจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงความเคม็บรเิวณ

ป่าชายเลน กล่าวคอืในขณะที่น้ําทะเลขึน้หรอืน้ําทะเลหนุน ค่าปรมิาณความเคม็ของน้ําห่าง

จากชายฝ ัง่หรอืตลอดแม่น้ําจะสูงขึน้ดว้ย และในทางตรงกนัขา้มเมื่อน้ําทะเลลดลงค่าปรมิาณ

ความเคม็ของน้ําตลอดลําแม่น้ําจะลดตํ่าลงดว้ย นอกจากน้ียงัมคีวามแตกต่างของความเคม็ 

อนัเน่ืองมาจากน้ําเกดิ (spring tide) และน้ําตาย (neap tides) ดว้ย โดยทีเ่มื่อเป็นช่วงน้ําเกดิ 

น้ําทีม่คีวามเคม็สงูจะไหลเขา้สู่ป่าชายเลนเป็นระยะทางไดไ้กลกว่าช่วงเวลาทีเ่กดิน้ําตาย และ

การเปลี่ยนแปลงความเคม็ของน้ําเน่ืองจากน้ําขึน้น้ําลงน้ีเอง ทีเ่ป็นตวัจํากดัการแพร่กระจาย

ของสิง่มชีวีติในปา่ชายเลน โดยเฉพาะการกระจายในทางแนวนอน (horizontal distribution) 

น้ําขึน้น้ําลงยงัมคีวามสาํคญัในดา้นการเปลีย่นมวลน้ําระหวา่งน้ําจดืกบัน้ําทะเลและมผีลต่อการ

แบ่งเขตของสิง่มชีวีติในแนวดิง่ (vertical distribution) ในปา่ชายเลนอกีดว้ย 

นอกจากน้ําขึ้นน้ําลงแล้ว ระยะเวลาการขึ้นลงของน้ําทะเลมสี่วนสําคญัในการ

กําหนดการกระจายของสิง่มชีวีติในป่าชายเลน ลกัษณะโครงสร้างของป่าชายเลนตลอดถึง

หน้าที่หรอืกจิกรรมที่เกดิขึน้ในระบบนิเวศป่าชายเลน กล่าวคอืในบรเิวณป่าชายเลนที่ไดร้บั

อทิธพิลจากการขึน้ลงของน้ําทะเลวนัละครัง้หรอืเรยีกว่าแบบน้ําเดีย่ว (diurnal tide) จะมี

ลกัษณะโครงสรา้งและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างจากป่าชายเลนทีข่ ึน้อยู่ในบรเิวณทีน้ํ่าทะเล

ขึน้ลงวนัละ 2 ครัง้ หรอืเรยีกว่าแบบน้ําคู่ (semi-diurnal tide)  หรอืในบรเิวณทีก่ารขึน้ลงของ

น้ําทะเลแบบผสม (mixed tide) เป็นตน้ 

เรนจน้ํ์าหรอืผลต่างของน้ําขึน้น้ําลงเป็นปจัจยัสาํคญัอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อ

การเปลีย่นแปลงของลกัษณะภายนอกของพนัธุไ์ม ้โดยเฉพาะระบบราก เป็นตน้ ปา่ชายเลนที่
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ขึน้อยูใ่นพืน้ทีม่เีรนจข์องน้ําขึน้ลงกวา้ง ไมโ้กงกางจะมรีะบบรากคํ้าจุนสงูจากระดบัผวิดนิมาก 

ส่วนไมโ้กงกางทีข่ ึน้อยู่ในป่าชายเลนทีเ่รนจน้ํ์าแคบจะมรีะบบรากคํ้าจุนสูงจากระดบัผวิดนิตํ่า 

เช่นเดยีวกบัลกัษณะของพวกไมแ้สมและลําพู-ลําแพน ที่จะพบว่ารากหายใจจะมขีนาดใหญ่

และสงูจากผวิดนิมากขึน้ถา้อยูใ่นพืน้ทีเ่รนจข์องน้ําขึน้น้ําลงกวา้ง ในทางตรงกนัขา้มรากหายใจ

จะมขีนาดเลก็และสูงจากผวิดนิน้อย เมื่อไมช้นิดดงักล่าวขึน้อยู่ในพืน้ทีเ่รนจ์น้ําขึน้น้ําลงแคบ 

ซึ่งการทีไ่มเ้หล่าน้ีมรีะบบรากทีต่่าง ๆ กนั จะทําใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของสตัวช์นิดต่าง ๆ ที่

อาศยัอยูต่ามบรเิวณรากแตกต่างกนัไปดว้ย 

 

คล่ืนและกระแสน้ํา 4.  

คลื่นและกระแสน้ําทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนกต็ามมี

สว่นในการเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงสรา้งและกจิกรรมในระบบนิเวศปา่ชายเลนไม่มากกน้็อย 

และไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะโดยตรงหรอืโดยทางอ้อมก็ตาม คลื่นและกระแสน้ําที่มอีิทธิพล

โดยตรงต่อสงัคมของป่าชายเลนกค็อื การแพร่กระจายของพนัธุ์ไม ้โดยเฉพาะพวกทีก่ระจาย

พนัธุ์โดยอาศยัคลื่นและกระแสน้ํา เช่น พนัธุ์ไมใ้นวงศ์ Rhizophoraceae ซึ่งเป็นพวกทีม่ฝีกั 

และฝกัน้ีเองทีจ่ะแพร่กระจายในไปสู่แหล่งต่าง ๆ ตามบรเิวณชายฝ ัง่โดยการพดัพาของคลื่น

และกระแสน้ํา สว่นในทางออ้มนัน้คลื่นและกระแสน้ําเป็นตวัการทีส่าํคญัทําใหม้กีารตกตะกอน

บรเิวณชายฝ ัง่ หรอืเกดิสนัทรายหรอืหาดทรายตามบรเิวณปากอ่าวและพืน้ทีเ่หล่าน้ีจะมพีนัธุ์

ไมป้่าชายเลนขึน้ในทีสุ่ด เพราะฉะนัน้จะพบว่ามพีืน้ทีช่ายฝ ัง่หลายแห่งทีม่ตีะกอนทบัถม จะมี

ปา่ชายเลนขึน้อยูแ่ละขยายพืน้ทีล่งไปสูท่ะเลได ้นอกจากคลื่นและกระแสน้ําจะมบีทบาทสาํคญั

ในการแพร่กระจายและการเกดิป่าชายเลนในพืน้ทีใ่หม่ ๆ แลว้ ยงัมสี่วนในการดํารงชวีติของ

สตัว์น้ําอกีด้วย และบทบาทที่สําคญัของคลื่นและกระแสน้ําอกีอย่างหน่ึงกค็อืการพดัพาธาตุ

อาหารจากป่าชายเลนออกไปสู่ชายฝ ัง่ทะเล ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อสตัวน้ํ์า และการเพาะเลีย้ง

สตัวน้ํ์าชายฝ ัง่อยา่งมาก 

 

ความเคม็ของน้ํา 5.  
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ความเคม็ของน้ํา (water salinity) และความเคม็ของน้ําในดนิ (soil water salinity)  

เป็นปจัจยัสาํคญัในการเจรญิเตบิโต การรอดตาย และการแบ่งเขตการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มใ้นป่า

ชายเลน โดยปกตปิา่ชายเลนสามารถขึน้อยู่และเจรญิเตบิไดด้ใีนบรเิวณน้ํากรอ่ยซึง่มคี่าความ

เคม็ของน้ําระหว่าง 10-30 %๐ (10-30 ส่วนในพนัส่วน) และความเคม็ของน้ําในดนิระหว่าง  

10-30 %๐  (Aksornkoae et al., 1989) แต่อยา่งไรกต็ามพนัธุไ์มใ้นปา่ชายเลนหลายชนิด

สามารถขึน้อยูแ่ละทนทานไดใ้นพืน้ทีซ่ึง่มคีา่ความเคม็ของน้ําสงูมาก 

ความสาํคญัของความเคม็ของน้ําต่อการเจรญิเตบิโตของพนัธุไ์มใ้นปา่ชายเลนนัน้ 

De Haan (1931) ไดนํ้ามาใชเ้ป็นปจัจยัหลกัในการแบ่งเขตการขึน้อยู่ของพนัธุไ์ม ้โดยกลุ่ม

หน่ึงเป็นพวกไมท้ีข่ ึน้อยูใ่นพืน้ทีม่คีา่ความเคม็ของน้ําทะเลระหวา่ง 10-30 %๐ และอกีกลุ่มหน่ึง

เป็นพวกไมท้ีข่ ึน้อยู่ในพืน้ทีม่คี่าความเคม็ของน้ําทะเลระหว่าง 0-10 %๐ และมปีจัจยัรองคอื

ความถี่ของน้ําทะเลท่วมถงึพืน้ทีน่ัน้ ๆ ในรอบหน่ึงเดอืน เช่น บรเิวณพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเคม็ของ

น้ําทะเล 10-30 %๐ และน้ําท่วมถงึประมาณ 20 วนัต่อเดอืนในพืน้ทีจ่ะมกีลุ่มไมล้ําพ-ูลําแพน 

และไมแ้สมเป็นไมเ้ด่น ส่วนในพืน้ทีท่ีม่คีวามเคม็ระดบัเดยีวกนั แต่มน้ํีาทะเลท่วมถงึประมาณ 

10-19 วนัต่อเดอืนจะมกีลุ่มไมโ้กงกางขึน้อยูเ่ป็นสว่นใหญ่ เป็นตน้ 

 

ออกซิเจนละลาย 6.  

ปรมิาณออกซเิจนละลายในน้ํามคีวามสําคญัต�อการดํารงชวีติของพชืและสตัว

�น้ําในป่าชายเลนโดยเฉพาะการหายใจ และการสงัเคราะหแ์สง ปรมิาณออกซเิจนละลายใน

น้ําบรเิวณป่าชายเลนจะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง โดยจะมคี่าตํ่าสุดในเวลา

กลางคนืและปรมิาณสงูสดุในเวลากลางวนั ในบรเิวณปา่ชายเลนจะมกีารใหอ้อกซเิจนละลายใน

น้ํามาก เน่ืองจากบรเิวณดงักล่าวน้ีมสีิง่มชีวีติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก รวมทัง้พชืและสตัวน์านาชนิด 

ไมใ้นป่าชายเลนโดยเฉพาะพวกที่มรีากหายใจ (pneumatophore) เช่น ไมแ้สม ไมล้ําพู-

ลําแพน ต้องอาศยัออกซเิจนละลายในน้ําช่วยในการหายใจอย่างมาก แต่สตัว์ในป่าชายเลน

ต้องการออกซเิจนละลายในน้ําไม่มากนัก ในบางพืน้ที่มปีรมิาณออกซเิจนละลายในน้ําเพยีง 

1.0-2.0 มลิลลิติรต่อลติร สตัวน้ํ์ากส็ามารถดาํรงชวีติอยูไ่ด ้เพราะวา่สตัวเ์หล่าน้ีสามารถปรบัตวั
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ใหก้บัปรมิาณออกซเิจนที่มปีรมิาณน้อยได ้กล่าวคอื ในช่วงระยะเวลาน้ําลงพวกหอยสองฝา 

เช่น หอยนางรมจะปิดฝาสนิทและเปลีย่นจากการหายใจโดยใชอ้อกซเิจนเป็นไม่ใชอ้อกซเิจน 

สว่นพวกปกูา้มดาบจะขึน้จากรมูาหายใจในระยะชว่งน้ําลง อยา่งน้ีเป็นตน้ 

โดยสรุปแลว้ปรมิาณออกซเิจนละลายในน้ํามคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของพชื

และสตัว์นานาชนิดและกิจกรรมการย่อยสลายตวัของเศษไมใ้บไม้หรอือนิทรยี์สารในระบบ

นิเวศป่าชายเลน ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํามากหรือน้อยจะเป็นตัวจํากัดชนิด การ

เจรญิเตบิโตของพชืและชนิด การเจรญิเตบิโตและการแพรก่ระจายของสตัวน้ํ์า และนอกจากน้ี

การเกดิกระบวนการการสลายตวัของเศษไมใ้บไมห้รอือนิทรยีส์ารจะเรว็หรอืชา้ขึน้กบัปรมิาณ

ออกซเิจนทีล่ะลายในน้ําเป็นสาํคญั เน่ืองจากจะสง่ผลโดยตรงต่อไปถงึกจิกรรมของสตัวน้ํ์าทีม่ี

สว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการน้ีดว้ย 

 

 

 

ดิน 7.  

ดนิในป�าชายเลนเป�นดนิที่เกดิจากการทบัถมของตะกอน จากการกดัเซาะ

ชายฝ ัง่จากแม่น้ําหรือการพงัทะลายของดินบนภูเขาที่ไหลมาตามแม่น้ํา ลําคลองและการ

ตกตะกอนจากสารแขวนลอยในมวลน้ํา ลกัษณะของตะกอนดนิต่าง ๆ ที่มาทบัถมในบรเิวณ

ชายฝ ัง่และป่าชายเลนนัน้มลีกัษณะแตกต่างกนั เน่ืองมาจากแหล่งกําเนิดของตะกอนเป็น

สําคญั เช่น ถ้าเป็นตะกอนจากแม่น้ําลําคลองอาจจะเป็นดนิโคลนละเอยีดหรอืตะกอนมาจาก

ชายฝ ัง่ อาจจะเป็นทรายส่วนมาก โดยสรุปดนิในป่าชายเลนเป็นดนิทีเ่กดิจากการทบัถมของ

ตะกอนที่ไหลมากับน้ําจากแหล่งต่าง ๆ และการตกตะกอนของสารแขวนลอยในมวลน้ํา 

ตลอดจนการสลายตวัของอนิทรยีส์ารตามชว่งระยะเวลาทีท่บัถมต่าง ๆ กนั 

ในดา้นลกัษณะของดนิกบัการขึน้อยู่ของพนัธุไ์มใ้นป่าชายเลน จากการศกึษาของ 

Aksornkoae et al., (1978) พบว่า ลกัษณะหรอืสมบตัขิองดนิทัง้กายภาพและเคมภีาพจะ

ต่างกนัตามเขตของพนัธุ์ไมท้ี่ขึน้อยู่ และแตกต่างจากดนิที่อยู่ภายนอกป่าชายเลนด้วย และ 
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Gledhill (1963) พบว่า ไมแ้สมทะเลและไมพ้งักาหวัสุมสามารถขึน้ไดด้ใีนพืน้ทีด่นิเลนปน

ทราย โดยเฉพาะไมแ้สมขึน้ไดอ้ยา่งหนาแน่น 

 

ธาตอุาหาร 8.  

การทีม่ปีรมิาณธาตุอาหารทีเ่พยีงพอนบัเป็นสิง่จาํเป�นในการรกัษาความ

สมดุลของระบบนิเวศปา่ชายเลน ธาตุอาหารในปา่ชายเลนม ี2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 

ธาตุอาหารประเภทอนินทรยีส์าร (inorganic minerals)  8.1 

ธาตุอาหารประเภทอนิทรยีส์าร (organic minerals)  8.2 

 

ธาตอุาหารประเภทอนินทรียส์าร (inorganic minerals)  8.1 

ธาตุอาหารอนินทรีย์สารที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในป่า   

ชายเลนได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม     

ส่วนใหญ่สารอาหารประเภทน้ีในป่าชายเลนมมีากพอ ยกเว้นไนโตรเจนและฟอสฟอรสัที่มี

ปรมิาณค่อนขา้งน้อยจงึมกัจะเป็นตวัจํากดัการเจรญิเตบิโตของพชืในป่าชายเลน แหล่งที่มา

ของธาตุอาหารประเภทอนินทรยีส์ารทีส่าํคญัอยา่งน้อย 5 แหล่งดว้ยกนัคอื จากน้ําฝน จากน้ํา

ทีไ่หลผ่านแผ่นดนิ จากดนิตะกอน จากน้ําทะเลและจากการผุสลายของอนิทรยีว์ตัถุในป่าชาย

เลน 

ธาตอุาหารประเภทอินทรียส์าร (organic minerals) 8.2 

ธาตุอาหารประเภทอนิทรยีส์าร หรอื organic detritus หมายถงึสารอหาร

อนิทรยีท์ีม่ตีน้กาํเนิดมาจากสิง่มชีวีติ โดยผา่นขัน้ตอนต่าง ๆ ในการยอ่ยสลายโดยจุลนิทรยีซ์ึง่

มอียู่ 2 รูปคอื สารแขวนลอยทีม่ขีนาดประมาณ 1 ไมครอนหรอืมากกว่า (particulate form) 

และสารแขวนลอยขนาดเลก็กว่า 1 ไมครอน (subparticulate form) แหล่งทีส่ําคญัของธาตุ

อาหารประเภทอนิทรยีส์ารในปา่ชายเลนมอียู ่2 แหล่งใหญ่ ๆ คอื แหล่งแรกเป็นแหล่งทีม่าจาก

ปา่ชายเลนเอง (autochthonous sources) ไดแ้ก่ แพลงตอนพชื ไดอะตอม แบคทเีรยี สาหรา่ย

ที่เกาะตามต้นไม้ รากไม้ และพชืชนิดอื่น ๆ ในป่าชายเลน นอกจากน้ียงัมซีากสตัว์และสิง่
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ขบัถ่ายของสตัวต่์าง ๆ อกีดว้ย ซึง่สิง่เหล่าน้ีมคีวามอุดมสมบูรณ์อยา่งมากในป่าชายเลน ดว้ย

เหตุน้ีเองปา่ชายเลนจงึนบัไดว้่าเป็นแหล่งทีม่าอนัสาํคญัของธาตุอาหารอนิทรยีส์ารทีม่บีทบาท

สาํคญัต่อการดํารงชวีติและสิง่มชีวีติในระบบนิเวศป่าชายเลน ส่วนแหล่งทีส่องเป็นแหล่งทีม่า

จากภายนอกปา่ชาเลน (allochthonous source) ไดแ้ก่พวกสารแขวนลอยในน้ําทีไ่หลมาจาก

แหล่งน้ําลําธาร ตะกอนดนิจากการกดัเซาะชายฝ ัง่และบนภูเขา ซากพชืและสตัว์ที่อยู่บนฝ ัง่

หรอืในทะเล และชิน้สว่นต่าง ๆ ของพชื เชน่ เกสรดอกไม ้และใบไมท้ีล่มพดัพา 

 

10. พืชในป่าชายเลน 
 

 ปา่ชายเลนประกอบดว้ยพชืหลายชนิด ซึง่รวมถงึไมย้นืตน้ เถาวลัยแ์ละสาหรา่ย พนัธุ์

ไมส้่วนใหญ่หรอืเกอืบจะทัง้หมดเป็นพนัธุ์ไมไ้ม่ผลดัใบ และมลีกัษณะทางสรรีวทิยาและการ

ปรบัตวัทางโครงสรา้งที่คล้ายคลงึกนั พชืทีข่ ึน้อยู่ในป่าชายเลนเป็นพวกที่มคีวามทนทานต่อ

สภาพความเคม็ไดด้ ี

 

การแบง่เขตของพนัธุไ์ม้ในป่าชายเลน 10.1 

พนัธุ์ไมใ้นป่าชายเลนในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในตระกูลซึ่งเรยีกตามภาษา

พฤกษศาสตรว์า่ Rhizophoraceae ไดแ้ก่ จาํพวกไมโ้กงกาง ไมโ้ปรง ไมถ้ัว่ เป็นตน้ 

พนัธุ์ไมท้ีข่ ึน้อยู่ในป่าชายเลยไม่ว่าจะขึน้อยู่บรเิวณป่าชายเลนส่วนไหนของโลก 

จะพบว่าพนัธุ์ไม้แต่ละชนิดนัน้จะขึ้นเป็นแนวเขตหรือเป็นโซนที่ค่อนข้างแน่นอน คือจาก

บรเิวณชายฝ ัง่จนลกึเขา้ไปดา้นใน ซึ่งลกัษณะอนัน้ีจะเป็นเอกลกัษณ์ของพนัธุ์ไมป้่าชายเลน 

ซึ่งการขึ้นอยู่แตกต่างไปจากป่าบกทัง้หลาย ซึ่งพนัธุ์ไม้แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่มี

ลกัษณะแตกต่างกนั โดยเฉพาะบรเิวณที่อยู่ระหว่างระดบัน้ําทะเลตํ่าสุดและระดบัน้ําทะเล

สงูสดุ อยา่งไรกด็ ีปจัจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหพ้นัธุไ์มข้องปา่ชายเลนขึน้อยูเ่ป็นเขตหรอืเป็นโซนมอียู่

หลายปจัจยัดว้ยกนั คอื ปจัจยัทางกายภาพและเคมภีาพของดนิ ความเคม็ของน้ําในดนิ การ

ระบายน้ําและกระแสน้ํา และความถีข่องน้ําทะเลทว่มถงึ 
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ปัจจยัทางกายภาพและเคมีภาพของดิน  10.1.1 

บรเิวณปากแม้น้ําและรมิฝ ัง่ทะเล จะเป็นบรเิวณที่มกีระแสน้ําไหลวน

เวยีน จงึเป็นเหตุทาํใหอ้นุภาคเลก็ตกตะกอนและในทีสุ่ดจะกลายเป็นหาดเลนขึน้ การทีไ่มม่ปีา่

ชายเลนขึน้ตามหาดที่เป็นที่แหง้นัน้ สาเหตุเน่ืองมาจากการขาดตะกอนหรอืดนิโคลนนัน่เอง 

พนัธุ์ไมท้ี่ขึน้เริม่แรกในป่าชายเลนนัน้จะตอง้มรีากคํ้าจุนที่หนาแน่น พชืในสกุล Rhizophora 

ชอบดนิทีม่สีภาพเป็นเลนไดด้ ีโดยเฉพาะโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) จะชอบ

ดนิทีเ่ป็นโคลนน่ิม ๆ โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata) จะชอบดนิเลนทีไ่ม่น่ิมเกนิไป

และ Rhizophora stylosa จะชอบดนิชายฝ ัง่ตามแนวปะการงัทีเ่ป็นดนิทราย ไมแ้สมจะ

เจริญเติบโตได้ดีเมื่อบริเวณนัน้มีการระบายน้ําที่ดี และพบไม้แสมขึ้นในป่าของไม้ถัว่ขาว 

(Bruguiera cylindrica) ซึง่ไมถ้ัว่ขาวจะขึน้ในบรเิวณดนิเหนียวทีม่ลีกัษณะค่อนขา้งแขง็ มชีัน้

ของฮวิมสัและมกีารระบายน้ําทีด่ ี Macnae (1968) กล่าวว่าปา่ชายเลนของเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตน้ัน้มไีมโ้ปรงแดง (Ceriops tagal) และไมโ้ปรงขาว (Ceriops Decandra) จะเจรญิและ

รกุลํ้าเขา้ไปในปา่ไมโ้กงกางได ้และจะพบพวกจาก (Nypa fruiticans) เป็นสว่นประกบทีส่าํคญั

อนัหน่ึงตามบรเิวณป่าชายเลนหรอืบรเิวณที่มสีภาพอิม่ตวัไปด้วยน้ํา ส่วนเฟิร์นจําพวกปรง

ทะเล (Acrostichum aureum) จะมกีารกระจายมากในบรเิวณดนิแฉะและน้ํากรอ่ย 

ความเคม็ของน้ําในดิน  10.1.2 

De Hann (1931) ไดเ้น้นว่าความเคม็ของน้ําในดนิเป็นปจัจยัในการ

ควบคุมการกระจายของพนัธุ์ไมใ้นเขตต่าง ๆ ของป่าชายเลนโดยทีก่ารท่วมของกระแสน้ําจะ

เป็นปจัจยัเสรมิ ซึ่งจากปจัจยัทัง้สองน้ี เขาได้แบ่งป่าชายเลนเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คอื แบบที่

หน่ึง ป่าชายเลนบรเิวณที่มกีระแสน้ํากร่อยหรอืน้ําเคม็ท่วมถงึมคีวามเคม็อยู่ระหว่าง 10 %๐ 

ถงึ 30 %๐ แบบทีส่อง ป่าชายเลนบรเิวณทมีกีระแสน้ําจดืหรอืน้ํากร่อยท่วมถงึมคีวามเคม็อยู่

ระหวา่ง 0 %๐ ถงึ 10 %๐ 

Schimper (1903) กล่าวว่าไมโ้กงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) 

เป็นพวก stenohaline ซึง่ตอ้งการความเคม็สงู สว่นพนัธุไ์มช้นิดอื่นน่าจะเป็นพวก facultative 

halophyte อยา่งไรกด็ ีJordan (1964) ไดใ้หเ้หตุผลว่าไมแ้สมมคีวามทนทานต่อความเคม็ได้

สงูเหมอืนกนั เพราะว่าพชืชนิดน้ีม ีpermeable มาก และกล่าวว่าไมล้ําพูทะเล (Sonneratia 
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alba) และไมล้าํแพน (S. griffithii) ชอบน้ําทีม่คีวามเคม็ค่อนขา้งสงูและมกัพบขึน้อยูบ่รเิวณตดิ

กบัทะเล ส่วนไมล้ําพ ู(S. caseolaris) จะขึน้และเจรญิเตบิโตไดใ้นบรเิวณทีม่คีวามเคม็น้อย

กว่าประมาณ 10 %๐ ไมพ้งักาหวัสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) จะทนต่อความเคม็

ระหวา่ง 10 %๐ ถงึ 20 %๐ ไมโ้ปรงแดง (Ceriops tagal) จะขึน้และเจรญิเตบิโตไดใ้นบรเิวณที่

มคีวามเคม็มากกว่า 30 %๐  Macnae (1968) กล่าวถงึความทนทานต่อความเคม็ของพนัธุไ์ม้

หลายชนิดในป่าชายเลน เช่น ไมแ้สมทะเล (Avicennia marina) จะมคีวามทนทานต่อความ

เคม็ในช่วงกวา้ง โดยเจรญิเตบิโตไดต้ัง้แต่บรเิวณที่มคีวามเคม็ตํ่าจนถงึสูง หรอืแปรปรวนได ้

การทีค่วามเคม็เป็นสิง่สาํคญันัน้ไมใ่ชเ่กลอืจาํเป็นต่อการเจรญิเตบิโต แต่ความเคม็มอีทิธพิลต่อ

การลดการแก่งแยง่ของพนัธุไ์มต่้างชนิดกนั 

10.1.3 การระบายน้ําและกระแสน้ํา 

หากกระแสน้ําในเขตไมโ้กงกางถูกปิดกัน้ไม่มกีารระบายเขา้ออก จะทํา

ใหไ้มโ้กงกางตายหรอืเปลีย่นสภาพไปได ้และบรเิวณเขตน้ีส่วนใหญ่พบว่าจะถูกแทนทีด่ว้ยไม้

ฝาด (Lumnitzera) ในเวลาต่อมา ความสงูของไมแ้สมทะเล (Avicennia marina) จะถูกควบคุม

โดยการระบายน้ําของดนิในบรเิวณนัน้ ส่วนพชืชนิดอื่นที่มคีวามสูงแตกต่างกนัจะแสดงถึง

ความตอ้งการของการระบายน้ําทีแ่ตกต่างกนันัน่เอง 

ความถ่ีของน้ําทะเลท่วมถึง 10.1.4 

ความถี่ของการท่วมถงึของน้ําทะเล นับว่าเป็นปจัจยัสําคญัในการแบ่ง

เขตของพนัธุไ์มป้่าชายเลน  Watson (1928) ไดจ้ดัแบ่งเขตพนัธุไ์มข้องป่าชายเลนในพืน้ที่

ทางดา้นตะวนัตกของประเทศมาเลเซยีออกได ้5 บรเิวณโดยใชค้วามถีข่องน้ําทะเลท่วมถงึเป็น

ตวักาํหนด ซึง่แบ่งไดด้งัน้ีคอื 

บริเวณท่ีหน่ึง พืน้ทีน้ํ่าท่วมถงึทุกครัง้ (inundated by all high tide) จะ

ไมม่พีนัธุไ์มช้นิดใดขึน้ไดภ้ายใตส้ภาวะเชน่น้ี ยกเวน้ไมโ้กงกางใบใหญ่ 

บริเวณท่ีสอง พืน้ทีน้ํ่าท่วมขณะทีม่น้ํีาขึน้สงูปานกลาง (inundated by 

medium high tide) พนัธุไ์มช้นิดต่าง ๆ ทีข่ ึน้ในบรเิวณน้ี ไดแ้ก่ ไมแ้สมขาว ไมแ้สมทะเล ไม้

ลาํพทูะเล และพืน้ทีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าจะมไีมโ้กงกางใบใหญ่ขึน้ 
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บริเวณท่ีสาม พืน้ทีจ่ะถูกน้ําทว่มขณะทีม่น้ํีาขึน้สงูตามปกต ิ(inundated 

by normal high tide) ซึง่บรเิวณน้ีจะมพีนัธุไ์มป้่าชายเลนเจรญิเตบิโตไดด้ ีโดยเฉพาะไม้

โกงกางจะขึน้หนาแน่นมากกว่าชนิดอื่นที่พบในบรเิวณน้ีเช่นเดยีวกนั ไดแ้ก่ ไมโ้ปรงแดง ไม้

ตะบนูขาว และไมถ้ัว่ดาํ เป็นตน้ 

บริเวณท่ีส่ี พืน้ทีจ่ะถูกน้ําท่วมเมื่อน้ําขึน้สูงสุดเท่านัน้ (inundated by 

spring tide) ซึง่บรเิวณน้ีจะมสีภาพแหง้แลง้เกนิไปสาํหรบัไมโ้กงกางทีจ่ะขึน้ได ้แต่จะเหมาะสม

กบัไมถ้ัว่ ไมต้ะบนู และไมต้าตุ่ม เป็นตน้ 

บริเวณท่ีห้า พืน้ทีบ่รเิวณน้ี จะถูกน้ําทว่มกต่็อเมือ่น้ําขึน้สงูสดุเป็นพเิศษ

เทา่นัน้ (inundated by equinoctial or other exceptional tide) พนัธุไ์มท้ีข่ ึน้บรเิวณน้ีสว่นใหญ่

เป็นไมพ้งักาหวัสมุดอกแดง ไมห้ลุมพอทะเล ไมห้งอนไก่ทะเล ไมต้าตุ่มและจากเป็นตน้ 

เขตการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มใ้นป่าชายเลนประเทศไทย Aksornkoae (1975) ได้

ศกึษาป่าชายเลนจงัหวดัจนัทบุรตีัง้แต่ชายฝ ัง่รมิแม่น้ําลกึเขา้ไปจนถงึขอบดา้นในสุดของป่า 

โดยพจิารณากลุ่มไมเ้ด่น ซึง่ชอบขึน้ในพืน้ทีเ่ฉพาะตามปจัจยัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และพบว่า

เขตนอกสดุทีต่ดิรมิฝ ัง่น้ําจะมไีมโ้กงกางทัง้โกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเลก็ ถดัเขา้ไปเป็นเขต

ของไมแ้สมและไมถ้ัว่ และถดัจากกลุ่มไมพ้วกน้ีจะเป็นไมต้ะบูน และตามดว้ยกลุ่มไมโ้ปรงและ

ฝาด และเขตสดุทา้ยเป็นแนวต่อระหวา่งปา่ชายเลนกบัปา่บกจะมกีลุ่มไมเ้สมด็ขึน้อยู ่

สาํหรบัการแบ่งเขตการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มป้า่ชายเลนในหลายทอ้งทีข่องประเทศ

ไทย โดยสง่า สรรพศรแีละคณะ (2530) ซึ่งศึกษาโดยใช้วิธีการจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์

ศกัยภาพ ปรากฏวา่เขตการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มป้า่ชายเลนจะแตกต่างกนัออกไปแต่ละพืน้ทีแ่ละ

สรปุไดด้งัน้ี 

จงัหวดัชมุพร มกีลุ่มพนัธุไ์มป้า่ชายเลนขึน้จากชายฝ ัง่น้ําลกึเขา้ไปในปา่ดา้นใน

ติดป่าดอน สรุปได้ดงัน้ี บรเิวณด้านนอกติดกบัรมิน้ําเป็นกลุ่มไม้ลําพู-แสม ถดัไปเป็นกลุ่ม

โกงกางใบใหญ่และตามดว้ยกลุ่มโกงกางใบเลก็-ถัว่ หลงัไมก้ลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบูน 

หลงัจากกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบนู จะเป็นกลุ่มไมต้าตุ่มและเป้งตามลาํดบั 
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จงัหวดัสุราษฏรธ์านี จากรมิน้ําเป็นกลุ่มโกงกาง-แสม ตามดว้ยไมโ้ปรง-ตะบูน 

ถดัจากน้ีจะเป็นกลุ่มไมต้าตุ่มและกลุ่มไมฝ้าด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จากรมิน้ําเป็นกลุ่มโกงกางใบเลก็ ถดัไปเป็นกลุ่มไม้

โปรง-ตะบนู และตามดว้ยกลุ่มไมฝ้าด และสดุทา้ยจะเป็นกลุ่มไมโ้ปรง 

จงัหวดัปัตตานี.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มไมโ้กงกางใบเลก็ ตามดว้ยกลุ่มไมโ้กงกาง

ใบเลก็-ถัว่ และถดัเขา้ไปจะเป็นกลุ่มไมต้ะบนู-ปรงทะเล 

จงัหวดัระนอง.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มเลบ็มอืนาง-รงักระแท ้และถดัเขา้ไปจะเป็น

กลุ่มไมล้ําพ-ูแสมตามดว้ยกลุ่มไมโ้กงกาง-ถัว่ และจากกลุ่มน้ีเขา้ไปจะเป็นกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบูน

และกลุ่มไมแ้สม และในเขตสดุทา้ยจะเป็นกลุ่มไมฝ้าด และกลุ่มไมเ้ป้งตามลาํดบั 

จงัหวดัพงังา.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มไมล้ําพ-ูแสม และกลุ่มไมโ้กงกางใบใหญ่ ตาม

ดว้ยกลุ่มไมโ้กงกางใบเลก็-ถัว่ ถดัจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มไมโ้ปรง และกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบูน สาํหรบั

เขตสดุทา้ยจะเป็นกลุ่มไมต้าตุ่ม-เป้ง 

จงัหวดักระบ่ี.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มไมโ้กงกางใบใหญ่และโกงกางใบเลก็ ตามดว้ย

กลุ่มไมโ้ปรง และถดัไปเป็นกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบนู สว่นเขตสดุทา้ยจะเป็นกลุ่มไมฝ้าดและกลุ่มเป้ง 

จงัหวดัตรงั.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มไมล้ําพู-แสม และตามดว้ยกลุ่มไมโ้กงกางและ

กลุ่มไมโ้กงกางและกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบนู จะขึน้อยูแ่นวหลงัสดุของปา่ชายเลน 

จงัหวดัสตลู.จากรมิน้ําเป็นกลุ่มไมล้ําพ-ูแสม ถดัไปเป็นกลุ่มไมโ้กงกางและตาม

ด้วยกลุ่มไม้โปรง-ไม้ตะบูน และกลุ่มไม้ฝาด ส่วนเขตสุดท้ายอยู่ติดกบัป่าดอน เป็นกลุ่มไม้

เสมด็และบรเิวณทีป่า่ถูกทาํลายจะมปีรงทะเลขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น 
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รปูท่ี 8.9  การแบ่งเขตของพนัธุไ์มใ้นปา่ชายเลน 

 

สําหรับการแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศออสเตรเลยี พืน้ทีป่่าชายเลนดา้นนอกสุดตดิกบัทะเลจะเป็นกลุ่มไมโ้กงกาง และลําพ-ู

ลําแพน ถดัเขา้ไปบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลางป่าเป็นกลุ่มของไมถ้ัว่และเขตพืน้ที่ดา้นในตดิกบัป่า

ดอนหรอืปา่บกจะเป็นพวกไมแ้สมและไมโ้ปรงตามลาํดบั 

การแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนในเขตแถบร้อนอเมริกาและ   

แอฟรกิา  Chapman (1970) ไดร้ายงานไวว้่าจะแตกต่างไปตามสภาพพืน้ทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 

กล่าวคอื ป่าชายเลนในประเทศเมก็ซโิก และแถบทะเลคารบิเบยีนจะมกีารแบ่งเขตการขึน้อยู่

ของพนัธุ์ไมด้งัน้ีคอื บรเิวณพื้นที่ติดชายฝ ัง่ทะเลดนิเลนจะเป็นกลุ่มไมโ้กงกาง (Rhizophora 

mangle) ตามดว้ยกลุ่มไมแ้สม (Avicennia nitida) สว่นประเทศบราซลิ การแบ่งเขตการขึน้อยู่

ของพนัธุ์ไมป้่าชายเลน ส่วนใหญ่จะพบว่า บรเิวณพืน้ทีต่ดิชายฝ ัง่ทะเลจะเป็นกลุ่มไมโ้กงกาง 

(Rhizophora mangle และ R. racemosa) ตามดว้ยกลุ่มไมแ้สม (Avicennia nitida) และพวก

ไม ้Laguncularia recemosa จะขึน้อยูเ่ขตดา้นในสุดของปา่ชายเลน สาํหรบัการแบ่งเขตการ

ขึน้อยู่ของเขตโซนรอ้นแอฟรกิาจะแตกต่างกนัระหว่างด้านตะวนัตกและตะวนัออก ในด้าน
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ตะวนัตกของแอฟรกิา การแบ่งเขตการขึน้อยู่ของพนัธุ์ไม ้ส่วนใหญ่จะคล้ายกบัการแบ่งเขต

ของพนัธุ์ไมป้่าชายเลนของเขตรอ้นเอเชยีคอื กลุ่มไมล้ําพู-ลําแพน จะขึน้อยู่ในพืน้ทีร่มิป่าตดิ

แมน้ํ่า ถดัมาจะเป็นกลุ่มไมโ้กงกางและถัว่ ตามดว้ยกลุ่มไมโ้ปรง และเขตสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มไม้

ตะบนูและหนอนไก่ทะเลตามลําดบั สว่นทางดา้นตะวนัตกของแอฟรกิา การแบ่งเขตการขึน้อยู่

ของพนัธุ์ไมป้่าชายเลนส่วนใหญ่จะคล้ายกบัของป่าชายเลนในเขตรอ้นอเมรกิาโดยเฉพาะใน

ประเทศบราซิล กล่าวคือ ด้านริมฝ ัง่ทะเลดินเลนจะเป็นกลุ่มไม้โกงกาง (Rhizophora 

racemosa, R. harrionii และ R. mangle) ถดัเขา้มาจะเป็นกลุ่มไมแ้สม (Avicennia nitida) 

และตามดว้ยกลุ่มไม ้Laguncularia recemosa และสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มไม ้Conocapus erecta 

ตามลาํดบั 

 จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้จะเหน็ไดว้่าพนัธุไ์มป้่าชายเลนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะขึน้อยู่แถบไหน

ของโลก พนัธุไ์มจ้ะขึน้อยู่เป็นเขตเป็นแนวอย่างเหน็ไดช้ดั ทัง้น้ีเน่ืองจากมขีอ้จํากดัของปจัจยั

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ อย่างไรกต็ามการขึน้อยู่ของพนัธุไ์มใ้นป่าชายเลน

นัน้ สงา่ และคณะ (2530) ไดส้รุปไวอ้ย่างชดัเจนว่า การขึน้อยู่ของกลุ่มไมใ้นสงัคมป่าชายเลน

มคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพพืน้ทีแ่ละปจัจยัสิง่แวดลอ้มอย่างเด่นชดั กล่าวคอื พวกไมแ้สม-ลําพ ู

จะเป็นไมเ้บกินําทีช่อบขึน้อยู่บรเิวณรมิน้ํา ดนิเป็นดนิเลนมทีรายผสมและเป็นทีน้ํ่าทะเลท่วม

ถงึเป็นประจาํ ไมโ้กงกางทัง้ใบเลก็และใบใหญ่จะชอบขึน้อยู่ตามรมิน้ําซึง่เป็นดนิเลนหนา เป็น

พืน้ทีน้ํ่าทะเลท่วมถงึเป็นประจําเช่นเดยีวกบัพวกแสม-ลําพ ูพวกไมถ้ัว่และไมโ้ปรงชอบขึน้อยู่

ในดนิเลนค่อนขา้งแขง็ มน้ํีาทะเลท่วมถงึ สาํหรบัไมฝ้าดและตะบูนชอบขึน้ในดนิเลนแขง็ และ

พืน้ที่ระดบัค่อนขา้งสูงเลก็น้อย ส่วนพวกที่ชอบขึน้อยู่บนพืน้ที่เลนแขง็และมน้ํีาทะเลท่วมถึง

บางครัง้บางคราวในรอบเดอืน ไดแ้ก่ กลุ่มไมต้าตุ่ม กลุ่มไมเ้สมด็ กลุ่มเป้ง สาํหรบับรเิวณทีป่่า

ชายเลนถูกถางและทาํลายจะพบพวกปรงทะเลขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น 

 ลกัษณะการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มใ้นปา่ชายเลนน้ีจะเป็นสว่นหน่ึงในการทีจ่ะเขา้ใจถงึการ

ทดแทนของสงัคมพชืในปา่ชายเลนไดเ้ช่นเดยีวกนั เน่ืองจาการขึน้อยูข่องพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิดใน

แต่ละเขต หรอืพื้นที่เฉพาะน้ีซึ่งไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอกีแล้วถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของการ

ทดแทนของสงัคมพชืในปา่ชายเลน  
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11. สตัวใ์นป่าชายเลน 
 

 ปา่ชายเลนเป็นแหล่งทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยสตัวห์ลายชนิด ทัง้ทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า เช่น กุง้ 

หอย ป ูปลา สตัวช์นิดอื่น ๆ เชน่ นก สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และสตัวเ์ลือ้ยคลาน ในป่าชายเลน

จะพบตวัแทนของสตัวเ์กือบทุกตระกลู นับตัง้แต่สตัวท์ี่มขีนาดเลก็ เช่น โปรโตซวั หนอน

ตวักลม หนอนตวัแบน และพวกไสเ้ดอืนดนิ สตัวพ์วกน้ีจะมหีลายชนิดและดาํรงชวีติหลายแบบ 

กล่าวคอื บางชนิดสามารถเคลื่อนทีไ่ดแ้ละจบัสตัวอ์ื่นเป็นอาหาร บางชนิดสามารถฝงัตวัอยูก่บั

ทีแ่ละกรองอาหารจากน้ํา และบางชนิดกฝ็งัตวัอยูก่บัทีแ่ต่มหีนวดหรอืรยางคอ์อกกวาดอนิทรยี์

สารกนิเป็นอาหาร พวกหอยทีส่าํคญัไดแ้ก่ หอยสองฝา เช่น หอยนางรม หอยแครง และหอย

จอบ ซึ่งสตัวอ์าจจะฝงัตวัในดนิหรอืเกาะตามรากและลําต้นของไมป้่าชายเลน นอกจากน้ียงัมี

หอยเจาะซึ่งพบมากตามซากต้นไมท้ี่หกัพงั หอยฝาเดยีวทีพ่บมากไดแ้ก่ หอยขีน้ก และยงัมี

แมงดาทะเล พวกแมลงซึง่มผีลกระทบต่อพรรณไมใ้นปา่ชายเลนดว้ย สตัวจ์าํพวกครสัเตเซยีน 

(สตัว์น้ําที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว) ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงที่พบในบริเวณน้ี ได้แก่ พวกปู

หลากหลายชนิด เช่น ปกูา้มดาบ ปแูสม ปมูา้และปทูะเล พวกปมูบีทบาทสาํคญัในระบบนิเวศ

ป่าชายเลน โดยที่ปูเป็นตวัจกัรสําคญัในห่วงโซ่อาหาร และมสี่วนช่วยในการหมุนเวยีนธาตุ

อาหารในบรเิวณน้ี นอกจากน้ีกม็พีวกเพรยีงหนิที่เกาะตามรากพชืหรอืตามต้นไม ้กุง้ตะกาด 

กุง้แชบ๊วย แมลงสาบทะเล จะพบไดต้ามซากพชืใบไมท้ี่ร่วงตามพืน้ในป่าชายเลน ปลงิทะเล 

ดาวเปราะ พบได้ในบริเวณป่าชายเลนที่ติดต่อกับทะเลที่มีความเค็มของน้ําค่อนข้างสูง

ทดัเทยีมกบัน้ําทะเล พวกสตัว์ชัน้สูงที่พบได้ในบรเิวณป่าชายเลย นอกจากปลาชนิดต่าง ๆ 

แลว้จงัพบสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม เชน่ คา้งคาว ลงิลม ลงิแสม หนูบา้น นาก เสอืปลา แมวปา่ เสอื

โคร่ง หมูป่าและเก้ง สตัว์เหล่าน้ีจะเข้ามาในบรเิวณป่าชายเลนเป็นบางเวลาเพื่อหาอาหาร 

นอกจากน้ีแล้วยงัมนีกหลายชนิด งชูนิดต่าง ๆ ตะกวด เต่า และจระเขก้ย็งัมาอาศยัอยู่ในป่า

ชายเลนดว้ย 

 ชนิดของสตัว์ในป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นสตัว์น้ําหรือสตัว์บก ที่เข้ามาอาศัยในป่า   

ชายเลนสว่นใหญ่มชีนิดของสตัวท์ีค่ลา้ยคลงึกนั ดงัน้ี 

 1. กุ้งบริเวณป่าชายเลน 
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กุง้ในปา่ชายเลนหรอืกุง้ทีอ่าศยัในน้ํากรอ่ย กุง้ทีส่าํคญัและมคี่าทางเศรษฐกจิสงู คอื 

กุง้กุลาดาํและกุง้แชบ๊วย นอกจากน้ียงัมกุีง้บางชนิดทีว่่ายน้ําจากบรเิวณน้ําจดืไปวางไขบ่รเิวณ

น้ํากรอ่ยอกี และทีส่าํคญัไดแ้ก่ กุง้กา้มกราม 

 2. ปลาบริเวณป่าชายเลน 

ปลาชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลน เป็นปลาที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกจิและพบมาก ไดแ้ก่ ปลานวลจนัทรท์ะเลและปลากะพงขาว ชนิดและความชุกชุมของ

ปลานอกจากจะแตกต่างกนัตามฤดูการวางไข่และกระแสน้ําแลว้ ยงัมคีวามแตกต่างกนัในแต่

ละระดบัความเขม้ขน้ของน้ําทะเล อุณหภมู ิชนิดและจาํนวนของสตัวก์นิปลาอกีดว้ย ปลาในปา่

ชายเลนสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ปลาที่อาศยัอยู่เป็นประจํา ปลาที่อาศยัอยู่

ชัว่คราว ปลาทีม่ากบักระแสน้ํา และปลาทีพ่บในบางฤดกูาล เป็นตน้ 

 3. ปบูริเวณป่าชายเลน 

ปูที่พบในป่าชายเลนที่รูจ้กัดไีด้แก่ปูแสมและปูก้ามดาบ ซึ่งปูทัง้สองชนิดน้ีมสีสีนั

ต่าง ๆ สวยงามมาก สําหรบัปูทีนิ่ยมรบัประทานเป็นอาหารและมคีุณค่าทางเศรษฐกจิ คอื ปู

ทะเล (Scylla serrata) 

 4. หอยบริเวณป่าชายเลน 

หอยทีส่าํรวจพบในบรเิวณป่าชายเลยมทีัง้ชนิดทีเ่กาะตดิกบัลําตน้ ราก กิง่ และใบ

ของไมใ้นปา่ชายเลน หอยทีอ่ยูต่ามผวิดนิ พบว่าในปา่ชายเลน มทีัง้หอยฝาเดยีวและหอยสอง

ฝา ทีส่าํคญัและมคีุณคา่ทางเศรษฐกจิ คอื พวกหอยนางรม 

 5. สตัวช์นิดอ่ืน ๆ ในป่าชายเลน 

นกในป่าชายเลน มทีัง้ประเภทนกอพยพและนกทอ้งถิน่ โดยส่วนใหญ่เป็นนกยาง 

เหยีย่ว นกแอ่น นกกระจบิ เป็นต้น สาํหรบัสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีพ่บอยู่ทัว่ไป ไดแ้ก่ ลงิ นาก 

แมวปา่ และคา้งคาว เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมสีตัวเ์ลือ้ยคลาน ซึง่รวมทัง้งชูนิดต่าง ๆ กิง้ก่า และ

สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา เช่น เต่า และจระเข ้ในป่าชายเลนยงัมแีมลงอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่ง

รวมถงึผเีสือ้กลางคนื หนอนผเีสือ้ แมลงปีกแขง็ ริน้ เพลีย้ และหิง่หอ้ย เป็นตน้ 
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 ภายในป่าชายเลน จะพบที่อยู่อาศยัของสตัว์ต่าง ๆ ดงัน้ีคอื บรเิวณผวิหน้าดนิซึ่งมี

สตัวห์ลายชนิดทีอ่าศยัอยู่ หรอืใชช้่วงเวลาบางส่วนหากนิบรเิวณหน้าผวิดนิ และมสีตัวห์ลาย

ชนิดขุดรูอยู่ในดนิ บรเิวณแอ่งน้ําที่ขงัอยู่อาจจะพบว่ามสีตัว์อาศยัอยู่ตลอดไป หรอืเป็นครัง้

คราวตามบรเิวณร่องน้ําทีไ่หลผา่นป่าชายเลน บรเิวณโพรงไมต้ามลําตน้และกิง่โดยเฉพาะทีม่ี

น้ําขงัและบรเิวณสดุทา้ย คอื พุม่ไม ้และสว่นต่าง ๆ ของตน้ไม ้เป็นตน้ 

 

 การกระจายของสตัวใ์นป่าชายเลน 

 การกระจายตวัของสตัวใ์นป่าชายเลนนัน้ จะพบทัง้ในลกัษณะแนวราบ ซึ่งมกัจะแบ่ง

ตามลกัษณะการแบ่งเขตของพชืและพบการกระจายตามแนวดิง่ ซึง่จะแบ่งชดัเจนเช่นเดยีวกนั 

ตามพื้น ตามราก ตามลําต้น กิ่งไม้ และตอมยอดใบ เป็นต้น การกระจายตวัของสตัว์ในป่า 

ชายเลนจะขึน้กบัปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญั 4 ประการ คอื 

1. การท่วมถึงของน้ําทะเล และช่วงเวลาน้ําขึน้น้ําลง 

การท่วมถงึของน้ําทะเลและช่วงเวลาน้ําขึน้น้ําลง ซึง่ควบคุมความลกึของน้ําในดนิ 

ตลอดจนความเคม็ในดนิและน้ําจะสง่ผลถงึชว่งเวลาการหายใจและชว่งเวลาการหากนิของสตัว์

ในบรเิวณนัน้ดว้ย การแพร่กระจายของสตัวใ์นป่าชายเลนนัน้ จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาทีน้ํ่าทะเล

ท่วมถงึ เช่น การกระจายของปแูสม (Grapsid crab) จะอยู่บรเิวณช่วงบนของหาด และอาจ

โผล่พน้น้ําเกอืบตลอดเวลา ซึง่ต่างไปจากพวกปลูม (Ocypodid crab) 

 

 

2. ลกัษณะและชนิดของดิน 

ลกัษณะความรว่นซุยของดนิ ตลอดจนชนิดของดนิเลน หรอืดนิทรายนัน้จะควบคุม

ปรมิาณออกซเิจนในดนิ ระดบัน้ําใต้ดนิและปรมิาณอนิทรยีส์ารที่อยู่ในดนิซึ่งมผีลโดยตรงต่อ

การแพร่กระจายของสตัวใ์นป่าชายเลน เช่น การกระจายของปูก้ามดาบหลายชนิด จะขึน้อยู่

กบัลกัษณะของดนิ และความเคม็ของน้ําทะเล บางชนิดอยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นดนิทรายมเีปลอืก

หอย กรวด เศษปะการงั และโคลนปะปนกนัตามชายฝ ัง่ทะเลหรอืใกล้กบัทะเล บางชนิดอยู่
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บรเิวณทีเ่ป็นดนิทรายปนโคลนทัง้ใกลแ้ละไกลทะเล นอกจากน้ีการแพรก่ระจายของปกูา้มดาบ 

ยงัขึน้อยูก่บัปรมิาณอาหาร รม่เงา ความชืน้ อุณหภมู ิและความลาดเอยีงของหาด 

3. ความเคม็ของน้ําและความเคม็ในดิน 

ความทนทานต่อความเคม็ของสตัวแ์ต่ละชนิดจะต่างกนัออกไปตามความสามารถ

ในการควบคมุปรมิาณเกลอืทีม่ากเกนิไป ในบรเิวณปา่ชายเลนเราจะพบปชูนิดต่าง ๆ กระจาย

อยูต่ามบรเิวณทีม่คีวามเคม็ต่าง ๆ กนั เชน่ ปแูสมชนิด Metaplax elegand (อาศยับรเิวณชาย

น้ํา) ไมส่ามารถทนต่อความเคม็กวา่ 10 %๐ ในขณะทีป่แูสมชนิด (Sesamar onychopponum 

สามารถทนไดต่้อความเคม็ประมาณ 5 %๐ ไดห้ลายวนั 

4. อณุหภมิู 

นอกเหนือจากความเค็ม ปรมิาณอาหาร ร่มเงาและความชื้นตลอดจนความลาด

เอยีงของหาดซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการกําหนดขอบเขตการแพรก่ระจายของสตัวใ์นบรเิวณปา่

ชายเลนแลว้ อุณหภูมเิป็นปจัจยัสําคญัอกีประการหน่ึงต่อการกระจายของสตัว์ในป่าชายเลน

อกีดว้ย เชน่ ปกูา้มดาบบางชนิดจะตายเมือ่อุณหภมูสิงูถงึ 40.8๐ ซ. ขณะทีบ่างชนิดจะตายเมื่อ

อุณหภมูสิงูถงึ 41.4๐ ซ. เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

12. ระบบนิเวศป่าชายเลน 
 

ปา่ชายเลนเป็นระบบนิเวศทีค่่อนขา้งจะเป็นเอกภาพ (Unique) เน่ืองจากปา่ประเภทน้ี

ขึน้อยูเ่ฉพาะในแถบรอ้น และอยูต่ามชายฝ ัง่ทะเลระหว่างบรเิวณน้ําทะเลขึน้สงูสุดและลงตํ่าสุด 

องค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศป่าชายเลนคล้ายกันทุกแห่ง ซึ่ง
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องค์ประกอบสําคญั 2 ส่วนคอื องค์ประกอบที่เป็นโครงสรา้งของระบบนิเวศและส่วนที่เป็น

หน้าทีห่รอืกจิกรรมของระบบนิเวศ 

โครงสร้างระบบนิเวศป่าชายเลน 12.1  

โครงสรา้งระบบนิเวศป่าชายเลนที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเรื่ององค์ประกอบของ

สิง่มชีวีติเทา่นัน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ก. ผู้ผลิต  คือพวกที่สร้างอินทรียสารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่    

แพลงตอนพชื สาหรา่ย และพนัธุไ์มช้นิดต่าง ๆ ในปา่ชายเลน 

ข.  ผูบ้ริโภค ผูบ้รโิภคในปา่ชายเลนสามารถแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. พวกกนิอนิทรยีส์าร ไดแ้ก่ พวกสตัวห์น้าดนิขนาดเลก็ เช่น พวกปูบาง

ชนิด พวกหอยสองฝา และปลาบางชนิดอกีดว้ย 

2. พวกกนิพชืโดยตรง เช่น พวกแพลงตอนสตัว ์ป ูไดเ้ดอืนทะเล และปลา

บางชนิด เป็นตน้ 

3. พวกกนิสตัว์ รวมถงึพวกกนิสตัว์ระดบัแรกหรอืระดบัตํ่า ไดแ้ก่ พวกกุ้ง 

ป ูปลาขนาดเลก็ และพวกนกกบัปลาบางชนิด และพวกกนิสตัวร์ะดบัสงูสุด ไดแ้ก่ ปลาขนาด

ใหญ่ นก สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และทีส่าํคญัคอืมนุษยน์ัน่เอง 

4. พวกกนิทัง้พชืและสตัว ์ไดแ้ก่ ปลาบางชนิด แต่สว่นใหญ่แลว้สตัวใ์นกลุ่ม

น้ีจะกนิพชืมากกวา่กนิสตัว ์

ค. ผู้ย่อยสลาย  ผูย้่อยสลายในป่าชายเลน ไดแ้ก่ แบคทเีรยี รา ปู และหอย

เจาะไม ้เป็นตน้ 

12.2  การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศป่า

ชายเลน 

การหมุนเวยีนของธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศป่าชายเลน

เป็นเรื่องสลบัซบัซ้อนพอสมควร แต่พอจะอธบิายใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ ดงัน้ี เริม่แรกเมื่อพนัธุ์พชื

ชนิดต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในป่าชายเลนไดร้บัพลงังานจากดวงอาทติยเ์พื่อใชใ้นการสงัเคราะหแ์สง ทํา

ใหเ้กดิอนิทรยีวตัถุและการเจรญิเติบโตขึน้ เรยีกพวกน้ีว่า ผูผ้ลติ ส่วนของต้นไมโ้ดยเฉพาะ
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ใบไม ้กิง่ไม ้และเศษไมจ้ะร่วงหล่นทบัถมในน้ําและดนิ และในทีสุ่ดกจ็กลายเป็นแรธ่าตุอาหาร

ของพวกจุลินทรยี์ เช่น แบคทเีรยี รา แพลงตอน ซึ่งเรยีกกลุ่มสิง่มชีวีติเหล่าน้ีว่า ผู้บรโิภค 

พวกจุลนิทรยีเ์หล่าน้ีจะเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ และกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตนีอนัอุดม

สมบูรณ์ของสตัว์น้ําเลก็ ๆ เหล่าน้ีใหเ้จรญิเติบโตขึน้และกจ็ะกลายเป็นอาหารของพวกกุ้ง ป ู

และปลาขนาดใหญ่ขึน้ไปเรือ่ย ๆ ตามระดบัของอาหารหรอืบางสว่นกจ็ะตายและผสุลายตวัเป็น

ธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านัน่เอง และในขัน้สุดท้าย พวกกุ้ง ปู และปลาขนาดใหญ่ก็จะเป็น

อาหารโปรตนีของพวกสตัวท์ีม่ขีนาดใหญ่กว่า และของมนุษยซ์ึง่เป็นอนัดบัสุดทา้ยของห่วงโซ่

อาหารหรอืเป็นอนัดบัสงูสดุของการถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศนัน่เอง 
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รปูท่ี 8.10 ขา่ยใยอาหารในปา่ชายเลน 

 

 

 
 

รปูท่ี 8.11 การถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศปา่ชายเลนทัว่ ๆ ไป 
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ความสมดลุในระบบนิเวศป่าชายเลน 12.3  

สรรพสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายทีอ่ยูร่ว่มกนั จะมกีฎเกณฑท์ีจ่ะปรบัใหเ้กดิความสมดุล

ในระบบได ้ระบบนิเวศป่าชายเลนกเ็ช่นเดยีวกนั หากปราศจากการรบกวนจะโดยมนุษยห์รอื

ภยัธรรมชาตกิต็ามแลว้ สิง่มชีวีติทัง้หลายทีอ่ยู่ร่วมกนักจ็ะปรบัใหเ้กดิความสมดุลในระบบได้

เป็นอยา่งด ีแต่ในสถานการณ์ปจัจุบนัระบบนิเวศปา่ชายเลนเกอืบทุกแหง่ในโลกไดถู้กรบกวน

จากมนุษยจ์นทําใหร้ะบบนิเวศมสีภาพเสื่อมโทรมอย่างเหน็ไดช้ดัเจน การทําลายระบบนิเวศ

ป่าชายเลนค่อนข้างสูงในประเทศแถบเอเชียมากกว่าในประเทศแถบลาตินอเมริกาหรือ     

แอฟรกิา การบุกรุกป่าชายเลนโดยมนุษยม์หีลายรูปแบบและที่จดัว่ามคีวามสําคญัอย่างมาก

และมสีภาพเดียวกนักบัทุกประเทศในเอเชียก็คือ การบุกรุกทําลายป่าชายเลนเพื่อทําการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทะเลหรอืทํานากุง้นัน่เอง การบุกรุกตดัไมท้ําลายป่าชายเลนเพื่อนําไมม้าใช้

ประโยชน์ ทําฟืนและถ่านกม็อียู่เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ีการทําเกษตรกรรม การทําเหมอืง

แร่ การขยายตัวชุมชน การก่อสร้างท่าเทียบเรือ การก่อสร้างถนน การก่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม การขุดร่องน้ํา และการทํานาเกลือ นับว่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิด

ความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าชายเลนทัง้สิน้ การทีจ่ะใหเ้กดิความสมดุลในระบบนิเวศป่า

ชายเลนไดน้ัน้ รฐัจะตอ้งมนีโยบายทีถู่กตอ้งในการจดัการและอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลนและ

ในด้านปฏิบตัิจะต้องได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยพร้อม

เพรยีงกนัและยดึพืน้ฐานความรูท้างนิเวศวทิยา ในการจดัการการใชป้ระโยชน์และการอนุรกัษ์

อยา่งเพยีงพอ 

  

13.  ปัญหาการทาํลายป่าชายเลน 
 

ปจัจุบนัพบว่าการทําลายหรอืการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าชายเลนมลีกัษณะแตกต่างกนั

หลายรูปแบบและคลา้ย ๆ กนัทัว่โลก เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตบินบกโดยเฉพาะป่าไมม้ี

ค่อนข้างจะจํากดัและประกอบกบัประชาชนในที่บรเิวณชายฝ ัง่มจีํานวนเพิม่ขึ้น ดงันัน้การ

ทําลายพื้นที่ป่าชายเลนจะมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน หากไม่มนีโยบายและ

แผนการจดัการใชพ้ืน้ทีป่่าชายเลนใหถู้กต้องและเหมาะสมแลว้ ป่าชายเลนอาจจะหมดไปใน
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อนาคตได ้ จากอดตีทีผ่า่นมาพืน้ทีป่า่ชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและไดเ้ปลีย่นสภาพมาใช้

ประโยชน์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การประมง (การเพาะเลี้ยงสตัว)์  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า ส่วนใหญ่จะทํานากุง้ ซึ่งมกีารกระจายอยู่ทัว่ไป ตามจงัหวดัต่าง ๆ บรเิวณ

ฝ ัง่ทะเล แต่พบมากดา้นชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย ไดแ้ก่จดัหวดัสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ระยอง 

จนัทบุร ีชุมพร สรุาษฎรธ์านี และนครศรธีรรมราช เป็นตน้ 

2. การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทีท่ําในพืน้ทีป่่าชายเลน ไดแ้ก่ การ

ปลูกข้าว และการปลูกมะพร้าว โดยทัว่ไปแล้วสภาพป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดิน 

คุณภาพน้ํา และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่หมาะต่อการพฒันาเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมแต่อยา่ง

ใด เน่ืองจากปญัหาความเค็ม น้ําท่วมถึง การเกิดดินเปรี้ยว จึงทําให้ผลผลิตทางด้าน

เกษตรกรรมโดยเฉพาะขา้วมผีลผลติตํ่า จงึมกัจะไมคุ่ม้ค่ากบัการลงทุน ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการ

ปลกูขา้วและพชือื่น ๆ ในพืน้ทีป่า่ชายเลนมกัจะทาํกนัในพืน้ทีค่อ่นขา้งจาํกดั 

3. การขยายตวัของแหล่งชุมชน  การพฒันาแหล่งชุมชนในพืน้ทีป่า่ชายเลนจะพบ

เหน็ในหลายจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดัชลบุร ีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง สุราษฎรธ์านี 

กระบี่ นครศรธีรรมราช และภูเกต็ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพฒันาในรูปของนิคมสหกรณ์การ

ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ การสรา้งสถานที่ศกึษา ด่านศุลกากร การสรา้งที่อยู่อาศยั 

ตลอดจนการถมขยะมลูฝอย เป็นตน้ 

4. การสร้างท่าเทียบเรือ การสรา้งท่าเทยีบเรอืในป่าชายเลนจะมโีครงการขยาย

มากขึ้นในอนาคต ในท้องที่จงัหวดับรเิวณชายฝ ัง่ทะเล การสร้างท่าเทียบเรอืในบรเิวณป่า  

ชายเลนเทา่ทีท่าํมาคอื ในจงัหวดักระบี ่นครศรธีรรมราช พงังา ระนองและสตูล 

5. การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การสรา้งถนนในพืน้ที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่จะ

ตดัถนนจากเมอืงไปสู่ท่าเทยีบเรอื หรอืโรงงานอุตสาหกรรมในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล แม่น้ํา แต่

เน่ืองจากความอ่อนตวัของสภาพดนิป่าชายเลนไม่เหมาะสําหรบัการสรา้งถนน ดงันัน้การใช้

พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจการน้ีจึงมน้ีอยมาก ยกเว้นในพื้นที่ที่มีความจําเป็นจริง ๆ เท่านัน้ 

186 GE 317  



สาํหรบัการสรา้งสายส่งไฟฟ้าในบรเิวณพืน้ทีป่่าชายเลนมน้ีอยมากในบางจงัหวดัเท่านัน้ เช่น 

ภเูกต็ และสรุาษฎรธ์านี เป็นตน้ 

6. โรงงานอตุสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า นับว่ามน้ีอยมากในพืน้ทีป่่าชายเลน 

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากกจิกรรมประมง เช่น 

โรงงานปลาป่นและโรงงานทํากุ้งแห้ง ซึ่งมีอยู่หลายจงัหวดั รวมทัง้โรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทอื่นอยู่บา้ง แต่เป็นจํานวนน้อย เช่น โรงงานประเภทต่าง ๆ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่นํามาสร้างโรงงานไฟฟ้านัน้มอียู่แห่งเดยีวใน

ปจัจุบนั คอื จงัหวดันครศรธีรรมราช 

7. กาขดุลอกร่องน้ํา แมจ้ะกระทําในพืน้ทีป่่าชายเลนโดยตรง แต่ในบรเิวณทีเ่ป็น

เส้นทางเดนิเรอืหรอืร่องน้ําที่ผ่านป่าชายเลน เมื่อมกีารขุดร่องน้ํา เรอืจะขุดพ่นดนิเลนหรอื

ทรายที่ขุดลอกจากบรเิวณท้องน้ําลงไปในพื้นที่ป่าชายเลน สําหรบัพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ใน

กจิกรรมน้ีมมีาก เชน่ ในจงัหวดัสตูล พงังาน และระนอง เป็นตน้ 

8. การทาํนาเกลือ ไดด้าํเนินการอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในจงัหวดัสมุทรสาคร 

สมทุรสงคราม และสมทุรปราการ  

9. การตดัไม้เกินกาํลงัผลิตของป่า เน่ืองจากในปจัจุบนัความต้องการใชถ่้านและ

ฟืน เป็นจาํนวนมากและประกอบกบัการเผาถานทีผ่ดิกฎหมายมเีป็นจาํนวนมาก เช่นเดยีวกนั

จึงทําให้มีการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายมากขึ้นเกินกําลงัผลิตของป่าชายเลน หลายแห่ง

เสือ่มสภาพและมคีวามสมบรูณ์ตํ่า  

 

14. สาเหตขุองการทาํลายป่าชายเลน 
 

การพฒันาเศรษฐกจิบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลไดก่้อใหเ้กดิผลเสยีต่อปา่ชายเลนทัง้พืน้ทีแ่ละ

ระบบนิเวศเป็นจาํนวนมากขึน้ทุกปีนัน้ เกดิจากสาเหตุปจัจยัทีส่าํคญัรว่มกนัหลายประการคอื  

1. การเพ่ิมของประชากรทาํให้เกิดการขยายตวัของการพฒันาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อรองรบัการใชป้ระโยชน์ของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ บางกจิกรรมมคีวามจําเป็นต้องใช้
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พืน้ทีป่า่ชายเลนอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เชน่ การก่อสรา้งทา่เทยีบเรอื การตดัถนนสูชุ่มชนชายฝ ัง่

ทะเล และการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2. ท่ีดินป่าชายเลนส่วนใหญ่ของประเทศ มีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ      

ซึง่การขอใชป้ระโยชน์เป็นการชัว่คราวสามารถกระทําไดต้ามกฎหมาย โดยเสยีค่าธรรมเนียม

ในราคาตํ่ากว่าราคาที่ดนิที่แทจ้รงิหลายเท่า ประกอบกบัปจัจยัเอื้ออํานวยต่อการพฒันาบาง

ประเภท เช่นอยู่ใกล้ทะเล ทําให้ผู้ลงทุนโครงการพฒันาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ลงทุน

พฒันาดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์ารมิทะเล เช่น กุง้กุลาดํา นิยมใชพ้ืน้ทีป่่าชายเลนเป็นสถานที่

ดาํเนินโครงการเพือ่ลดตน้ทุนดา้นคา่ทีด่นิ 

3. รฐัยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติัการเก่ียวกบัการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าชายเลนท่ีชดัเจน และประสานสอดคลอ้งกบัการจดัการทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล

อื่น ๆ เป็นผลใหเ้กดิความขดัแยง้จาการพฒันาในสาขาต่าง ๆ เช่น การประมงพื้นบ้าน การ

เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํากบัการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและการตดัฟนัไมก้บัการ

อนุรกัษ์ปา่ชายเลน เป็นตน้ 

4. กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลน

ยงัไม่รดักมุเพียงพอ และบทลงโทษยงัไม่รุนแรงเท่าที่ควรทําให้มีผู้ละเลยไม่ปฏิบตัิตาม

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใหส้มัปทานมกัจะละเลยจนทําใหป้่าชายเลนส่วนใหญ่ทีผ่่านการทํา

ไมจ้ะอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรมและมกัจะกลายเป็นสาเหตุอา้งในการบุกรุกป่าชายเลน หรอืขอใช้

ประโยชน์เพือ่กจิกรรมอยา่งอื่นต่อไป 

5. การบุกรกุทาํลายป่าชายเลนโดยไม่ได้รบัอนุญาตตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 

เน่ืองมาจากความซบัซอ้นของขัน้ตอนการขออนุญาตประกอบกบัการทีไ่ม่ทราบว่าป่าชายเลน

เป็นเขตสงวนหา้มบุกรกุ และเมือ่มกีารบุกรกุทาํลายเกดิขึน้แลว้การจบักุมกย็งัไมอ่าจกระทาํได้

ทัว่ถงึ และขัน้ตอนการจบักุมลงโทษเป็นไปดว้ยความยุ่งยากจนทําใหเ้จา้หน้าที ่เกดิความเบื่อ

หน่ายและหมดกาํลงัใจ จงึทาํใหข้าดความสนใจทีจ่ะจบักุมอยา่งจรงิจงั 

6. จาํนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีทาํการควบคุมดูแลพื้นท่ีป่าชายเลน ไม่สมดุลกบัเน้ือท่ี

ป่าชายเลน ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบจนทาํใหไ้มอ่าจดแูลไดท้ัว่ถงึ นอกจากน้ีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
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ใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามยงัมไีม่เพยีงพอและขาดประสทิธภิาพ ป่าชายเลนหลายแห่ง

ยังไม่มีเรือที่ใช้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพาหนะประจําหน่วย ซึ่งทัง้ที่มี

ความสาํคญัยิง่ต่อการทาํงานในปา่ชายเลน 

7. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัป่าชายเลนยงัไม่เพียงพอและยงัไม่ถกูต้องนัก 

ในกลุ่มบุคคลระดบัต่าง ๆ ทัง้ในระดบัผู้บรหิารชัน้สูงด้านการพฒันาประเทศ นักการเมอืง 

เจา้หน้าทีผู่ค้วบคุมดูแลป่าชายเลน ผูล้งทุนพฒันาโดยใชป้ระโยชน์ปา่ชายเลนในระยะยาว มี

การสรา้งกลุ่มมวลชนขึน้ต่อต้านการควบคุมดูแลของทางราชการ บางแห่งกก็ระทําการบุกรุก

หรอืฝา่ฝืนกฎหมายเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ปา่ชายเลนเสยีเองดว้ย 

 

15. ผลกระทบจากการทาํลายป่าชายเลน 
 

ลกัษณะของผลกระทบโดยตรงทีเ่กดิขึน้ต่อป่าชายเลนน้ีจําแนกได ้3 ประการใหญ่ ๆ 

คือ ประการแรก ผลกระทบทางด้านกายภาพและเคมีภาพ ได้แก่อุณหภูมิน้ํา ปริมาณ

ออกซเิจนละลายในน้ํา ปรมิาณธาตุอาหาร ความเคม็ สภาพทางอุทกวทิยา (การขึน้ลงน้ําทะเล

และปรมิาณน้ําจดื) การตกตะกอนและน้ําขุ่นขน้ ปรมิาณสารพษิในน้ํา และการพงัทลาย เป็น

ต้น ประการที่สอง ผลกระทบทางด้านชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณ และ

ลกัษณะโครงสรา้งของพชืและสตัวน้ํ์า และประการสุดทา้ย ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ

นิเวศ เชน่ การสบืพนัธุ ์การเจรญิเตบิโต การเปลีย่นแปลงทาํลายทีอ่ยู ่การเปลีย่นแปลงหว่งโซ่

อาหาร เป็นตน้ 

1. การประมง (การเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า) 

นิยมทํากนัแพร่หลายในป่าชายเลน คอื การทํานากุง้ โดยทัว่ไปวธิกีารเลีย้งกุง้ใน

ประเทศไทยจะตดัปา่ไม ้ซึง่มผีลกระทบต่อระบบนิเวศปา่ชายเลน พอสรปุไดก้วา้ง ๆ ดงัน้ี 

ประการแรก ผลกระทบต่อลกัษณะทางกายภาพและเคมภีาพ การทาํนากุง้ โดย

การตดัไมป้่าชายเลนลงหมดนัน้ มผีลกระทบต่อลกัษณะทางกายภาพและเคมภีาพของน้ําและ

ดนิ ตลอดจนสภาพภมูปิระเทศหลายอยา่ง 
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การเปิดป่าเพื่อทํานากุ้ง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากมกีารทําคนันากุ้งกัน้การขึน้ลงของน้ําทะเล ความเคม็ของน้ําจะเพิม่ขึ้น เน่ืองจาก

อตัราการระเหยของน้ําสงูและลดธาตุอาหารทีไ่ดโ้ดยตรงจากปา่ชายเลน 

ประการท่ีสอง ผลกระทบต่อลักษณะทางชีวภาพ จากผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพและเคมภีาพจากการทาํนากุง้ ทาํใหส้ง่ผลกระทบไปถงึชนิด

ปรมิาณและลกัษณะสว่นประกอบของพนัธุไ์มแ้ละสตัวใ์นปา่ชายเลนเป็นอยา่งมาก  

ประการสุดท้าย ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ การทํานากุง้ดงักล่าว

มาแลว้ เป็นวธิกีารเปิดป่าชายเลน ซึ่งมอียู่อย่างมากมาย การกดีขวางการขึน้ลงของน้ําทะเล 

น้ําจดื การพงัทลายของดนิและน้ําเสยีทีถ่่ายมาจากบ่อเลีย้งกุง้ ผลกระทบต่อการสบืพนัธุ ์การ

เจรญิเตบิโตของพนัธุพ์ชืและสตัวน้ํ์า ซึง่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในหว่งโซ่อาหาร และความ

สมดุลธรรมชาตขิองระบบนิเวศปา่ชายเลนและระบบนิเวศใกลเ้คยีง 

2. การทาํเหมืองแร่บริเวณป่าชายเลน ผลกระทบจากการทําเหมอืงแร่ต่อระบบ

นิเวศของปา่ชายเลนแต่ละดา้น พอสรปุไดด้งัน้ี 

ประการแรก ผลกระทบต่อลกัษณะทางกายภาพและเคมภีาพ การทําเหมอืงแร่

ในพืน้ทีป่่าชายเลน จะต้องมกีารเปิดป่าและตกัหน้าดนิออกก่อนทีจ่ะถงึชัน้แร่ มูลดนิ ตะกอน 

และดนิทรายจากเหมอืงแร่จะถูกชะลา้งไปทบัถมในบรเิวณป่าชายเลน และทําใหน้ํ้าขุน่ขน้ ซึง่

สภาพเหล่าน้ีจะเหน็ไดใ้นบรเิวณปากแมน้ํ่าระนองและบรเิวณอา่วพงังา  

ประการท่ีสอง ผลกระทบต่อลักษณะทางชีวภาพ ตะกอนจากเหมืองแร่มี

ผลกระทบโดยตรงต่อพนัธุไ์ม ้ปรมิาณและลกัษณะโครงสรา้งของปา่อยา่งเหน็ไดช้ดั 

ประการสุดท้าย ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศของป่าชายเลน ทําให้

การเจรญิเตบิโตของพนัธุ์ไมล้ดลง และตะกอนที่ปลดปล่อยจากเหมอืงแร่มผีลใหคุ้ณภาพน้ํา

เสยีและมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของสตัวน้ํ์าอกีดว้ย และสิง่สําคญัอกีประการหน่ึง คอื พืน้ทีท่ี่

ผา่นการกระทาํเหมอืงแรม่าแลว้ยากเกนิจะฟ้ืนฟู 

3. การทาํการเกษตรบริเวณป่าชายเลน  โดยเฉพาะการปลูกขา้วนัน้มน้ีอยมากใน

ประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศใกลเ้คยีงอย่างในฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยี เน่ืองจาก
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ดนิในป่าชายเลนไมเ่หมาะแก่การปลูกขา้ว เพราะดนิพวกน้ีมสีภาพเป็นดนิเปรีย้ว ซึง่จะตอ้งมี

การลงทุนสงูแต่ผลผลติทีไ่ดค้อ่นขา้งตํ่า 

4. การขยายตวัของแหล่งชุมชนบริเวณป่าชายเลน การพฒันาแหล่งชุมชนใน

บรเิวณปา่ชายเลน ไดข้ยายตวัเพิม่ขึน้ตามลําดบั ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัของการขยายชุมชนหรอื

เมอืงใหม่ คอืในจงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นบรเิวณทีเ่คยเป็นป่าชายเลนมาก่อนและมผีลผลติทางป่า

ไมค้อ่นขา้งสงูโดยเฉพาะไมโ้กงกาง 

5. การอตุสาหกรรม :ซึ่งเป็นป่าชายเลนมาก่อน มอียู่มากมายทัว่ไปตามบรเิวณ

ชายฝ ัง่ทะเล ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดั คอื ในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้มกีารถมที่ดนิ ซึ่งเป็นป่า 

ชายเลนเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตผงชูรส     

อุตสาหกรรมแบตเตอรี ่อื่น ๆ  

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ บริเวณป่าชายเลน การสรา้งถนนจะทาํใหเ้กดิการสกดักัน้การ

ขึน้ลงของน้ําทะเล ทาํใหป้า่ชายเลนหมดสภาพ พชืและสตัวใ์นปา่ชายเลนตาย ตวัอยา่งเหน็ได้

ในทอ้งทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล เป็นตน้ การใชพ้ืน้ทีก่จิกรรมต่าง ๆ ซึง่จะสง่ผลกระทบไปถงึ

เศรษฐกจิของประชาชนและของประเทศโดยส่วนรวม และในขณะเดยีวกนัยากที่จะฟ้ืนฟูให้

กลบัเป็นปา่ชายเลนสภาพสมบรูณ์เหมอืนเดมิได ้

 

16.  นโยบายและแผนการใช้พืน้ท่ีป่าชายเลน 
 

 ในกลุ่มนักพฒันาดา้นเศรษฐกจิส่วนใหญ่มกัจะพจิารณาป่าชายเลนว่าเป็นพืน้ทีเ่สื่อม

โทรมไร้ค่า ซึ่งรอการ “พฒันา” และ “การพฒันา” ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนสภาพพื้นที่จาก

ระบบนิเวศป่าชายเลนไปเป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูง 

แนวความคดิเชน่น้ีเกดิจากการทีไ่มต่ระหนกัถงึคุณคา่ตามธรรมชาตขิองระบบนิเวศปา่ชายเลน 

ในรปูของผลผลติทีไ่ดร้บัทัง้ทางตรงคอื ดา้นปา่ไมแ้ละทางออ้มคอื ดา้นประมงรวมทัง้ประโยชน์

ในดา้นอื่น ๆ อกีนานบัประการ เชน่ การทาํหน้าทีเ่ป็นเขือ่นป้องกน้คลื่นลมบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล 

การบําบดัน้ําใหม้คีุณภาพดขีึน้ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่ทะเล ตลอดจนการพกัผ่อนหย่อนใจและการ
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ศกึษาวจิยั จงึอาจกล่าวได้ว่าป่าชายเลนที่มอียู่ตามธรรมชาติมคีุณค่าอย่างมหาศาลและให้

ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในลกัษณะเอนกประสงค์ในระยะยืนยาว อีกทัง้อํานวยผลผลิตทัง้

โดยตรงและโดยออ้มต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประชาชนบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลและของประเทศ

โดยสว่นรวมอกีดว้ย 

 อยา่งไรกด็ ีการประเมนิค่าทีแ่ทจ้รงิของระบบนิเวศป่าชายเลนนัน้ กระทําไดย้าก สว่น

ทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นเพยีงแต่ราคาตลาดของผลผลติ แต่ยงัมคีุณค่าแอบแฝงซึง่จะทราบได้

วา่เป็นเทา่ใดกต่็อเมือ่ระบบนิเวศปา่ชายเลนถูกทาํลายใหส้ญูเสยีไปแลว้และตอ้งมกีารลงทุนสิง่

ทดแทนเช่น การสรา้งเขื่อนกัน้คลื่น โรงเพาะฟกัลูกกุง้ การจดัทําระบบกําจดัน้ําเสยี เป็นต้น 

การสูญเสียเพื่อแลกกับบทเรียนเช่นน้ีเกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าเล่า ก่อให้เกิดประสบการณ์และ

แนวความคดิในทางการบรหิารและจดัการปา่ชายเลนอยา่งเหมาะสมและเอือ้ประโยชน์ในระยะ

ยนืยาวขึน้ 

 ตามแนวคดิดงักล่าวนโยบายการจดัการทรพัยากรปา่ชายเลน ควรมุง่ทีเ่ป้าหมายหลกั 

5 ประการสาํคญั ดงัน้ี 

1) ป้องกันไม่ให้มีการทําลายป่าชายเลนอีกต่อไป  โดยให้ระงับโครงการที่

เปลีย่นแปลงสภาพปา่ชายเลนโดยไมจ่าํเป็น 

2) เอือ้ประโยชน์ต่อความตอ้งการพืน้ฐานของประชาชน และรกัษาความหลากหลาย

ของพนัธุพ์ชืและสตัวใ์นระบบนิเวศไปในเวลาเดยีวกนั 

3) จดัการป่าชายเลนในรูปแบบที่เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่สามารถคืนสภาพได ้

(renewable resources) โดยมพีืน้ฐานทีก่ารเอือ้ประโยชน์จากผลผลติป่าชายเลนทัง้ทางตรง

และทางออ้มในระยะยนืยาว (sustainable use) ตลอดจนการใหป้ระโยชน์ในดา้นอื่น ๆ ควบคู่

ไปดว้ย 

4) พจิารณาว่าระบบนิเวศป่าชายเลนมใิช่ระบบนิเวศทีโ่ดดเดีย่วบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล

หากเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเล ดงันัน้การตดัสนิใจใด ๆ เกีย่วกบัการจดัการป่า

ชายเลนจะตอ้งมผีลสบืเน่ืองและผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่น ๆ บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลดว้ย 
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5) ทาํการประเมนิผลกระทบจากโครงการทัง้ทีอ่ยู่ในปา่ชายเลนและทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงป่า

ชายเลน โดยจะต้องคํานึงถึงว่า ป่าลายเลนในระบบนิเวศที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม

ปจัจยัภายนอกทีส่าํคญัคอืน้ําจดืและน้ําทะเล สารอาหาร และสภาพกายภาพของดนิ เป็นตน้ 

การทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการจดัการเหล่าน้ีไดจ้ะตอ้งมฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัป่าชายเลน 

(Mangrove Data Base) และมแีผนการจดัการและการอนุรกัษ์ป่าชายเลนระดบัชาต ิ

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัป่าชายเลนจะเป็นการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีป่า่ชายเลน การกระจาย

ตวัของปา่ชายเลนในสว่นต่าง ๆ ของประเทศ พชืและสตัวใ์นระบบนิเวศ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก

ปา่ชายเลนในปจัจุบนัและศกัยภาพของการใชป้ระโยชน์ในอนาคตและโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ

และสงัคมของประชากรทีต่อ้งพึง่พาทรพัยากรปา่ชายเลน สว่นแผนการจดัการและการอนุรกัษ์

ปา่ชายเลนจะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแหล่งและความสมบูรณ์ทรพัยากรปา่ชายเลนทีม่อียูใ่น

ปจัจุบนั ประเมนิความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่พึ่งพาการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่า 

ชายเลนอย่างยนืยาว ประเมนิความสําคญัของทรพัยากรป่าชายเลนทีม่ต่ีอการอพยพของนก

น้ํา การเป็นแหล่งพนัธุกรรม การตกัตะกอน และการอพยพของสตัวท์ะเล กาํหนดหลกัเกณฑท์ี่

จะพจิารณาอนุญาตใหม้โีครงการทีม่คีวามจําเป็นต้องทําลายพืน้ทีป่่าชายเลน กําหนดพืน้ที่ที่

ควรจะไดร้บัการรกัษาไว ้และใหม้กีารดแูลรกัษาเป็นพเิศษ 

 

แนวนโยบายการใช้พืน้ท่ีป่าชายเลนของชาติ 16.1 

เพื่อการใชพ้ืน้ทีป่่าชายเลนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการอนุรกัษ์ป่า

ไวต้ลอดไป ในขณะเดยีวกนักช็่วยลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงป่าชายเลนเพื่อ

กจิการอื่น ๆ รฐัควรกาํหนดนโยบายหลกัไวด้งัน้ี 

1) การใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่า่ชายเลนจะตอ้งยดึพืน้ฐานใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดและ

ตลอดไป (sustainable yield) และเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ

และความเหมาะสมของพืน้ที ่โดยมมีาตรการทีร่ดักุมและเพยีงพอ 

2) การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจการอื่น ๆ จะพิจารณา

เฉพาะกจิกรรมที่ทําให้เกดิผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรพัยากรป่าชายเลนน้อยที่สุดเป็น

อนัดบัแรก 
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3) การใชพ้ืน้ทีป่่าชายเลนควรเน้นการใชป้ระโยชน์แบบผสมผสานมากกว่าที่

จะใชป้ระโยชน์เพือ่กจิกรรมหน่ึงกจิกรรมใดแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

4) การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าชายเลนทีผ่่านการใชป้ระโยชน์ไปแลว้ใหก้ลบัคนืสู่สภาพ

ปา่ชายเลนทีส่มบรูณ์เป็นสิง่ทีค่วรกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

5) การปลูกป่าชายเลนขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่มศีกัยภาพ เช่น พื้นที่หาดเลนงอก

ใหมใ่หม้ากขึน้ เป็นตน้ 

6) การวจิยัและการนําผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเรือ่งจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการ

ใชพ้ืน้ทีป่า่ชายเลนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

การกาํหนดเขตพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน 16.2 

จากอดีตจนถึงปจัจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ถูกทําลายและ

เปลีย่นแปลงอยา่งมากมาย หากปล่อยใหอ้ยูใ่นสภาพเช่นน้ีต่อไป พืน้ทีป่า่ชายเลนของประเทศ

จะลดลงเรื่อย ๆ และอาจจะหมดไปในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีรฐัจงึจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนดเขตการ

จดัการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นกรอบและแนวทางสาํหรบัการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่า่ชายเลน 

ขัน้ตอนและวธิกีารในการกําหนดเขตการจดัการใช้พืน้ที่ป่าชายเลน ได้แสดง

รายละเอยีดดงัรูปที่ 8.12 กล่าวคอื จะต้องศึกษาถึงสภาพปจัจุบนัของป่าชายเลนและพื้นที่

ใกลเ้คยีงโดยใชเ้ทคนิคการแปลภาพดาวเทยีมพรอ้มทัง้ศกึษารายละเอยีดทางดา้นนิเวศวทิยา

ของป่าชายเลนเป็นต้นว่า ความอุดมสมบูรณ์ของป่า คุณสมบตัขิองดนิและน้ํา การขึน้ลงของ

น้ําทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของสตัว์น้ําในพื้นที่ป่าชายเลนแต่ละแห่ง ลกัษณะภูมปิระเทศ

ตลอดจนสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ชายเลน และบรเิวณใกลเ้คยีง

นํามาพจิารณาในการแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่หแ้น่นอน 

เขตการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่า่ชายเลนจากการประชุมระหว่างประเทศในดา้นป่า

ชายเลนหลายครัง้ทัว่โลก ผู้เชี่ยวชาญ นักวทิยาศาสตร์ นักวางแผนและผู้เกี่ยวข้องในการ

จดัการและอนุรกัษ์ปา่ชายเลนไดก้าํหนดแบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ ๆ คอื 

1) เขตสงวน (Preservation zone) เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มคีวามอุดม

สมบูรณ์โดยสภาพทางภูมศิาสตร์เป็นที่กําบงัคลื่นลม ป้องกนัการพงัทลายของดนิเป็นแหล่ง
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อาหารทีอ่ยู่และวางไขข่องสตัวน้ํ์า หากพืน้ทีม่ทีวิทศัน์ทีส่วยงามอาจจะกําหนดใหเ้ป็นอุทยาน

แหง่ชาตแิละแหล่งรกัษาพนัธุส์ตัวน้ํ์า และโดยเหตุทีเ่ป็นปา่ชายเลนทีม่รีะบบนิเวศทีส่มบูรณ์จงึ

เหมาะสมทีจ่ะรกัษาไวเ้พือ่การศกึษาและวจิยัอกีดว้ย 

2) เขตอนุรกัษ์ (Conservation zone) เป็นบรเิวณพืน้ทีป่า่ชายเลนทีม่สีภาพ

อุดมสมบูรณ์ หรอืค่อนขา้งสมบูรณ์ แต่โดยลกัษณะความสําคญัและจําเป็นไม่ถงึขัน้ที่จะต้อง

สงวนไว้ ป่าชายเลนในเขตน้ีอนุญาตให้มีการตัดฟนัไม้ได้โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก

วชิาการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่รฐักําหนดไว้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างต่อเน่ืองและตลอดไป 

(sustainable yield) นอกจากน้ีพืน้ทีป่า่ชายเลนแถบน้ียงัเป็นแหล่งจบัปลาและสตัวน้ํ์าอื่น ๆ 

ของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ชายเลนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอกีดว้ย 

3) เขตพฒันา (Development zone) เป็นบรเิวณพืน้ทีป่า่ชายเลนทีม่สีภาพ

ความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามากหรอืเสื่อมโทรมหรอืพืน้ทีว่่างเปล่า และมคีวามสาํคญัทางนิเวศวทิยา

น้อย ป่าชายเลนในเขตน้ี สามารถนํามาใชใ้นการปลูกป่าขึน้มาใหม่หรอืพฒันาในรูปแบบต่าง 

ๆ ไดต้ามความเหมาะสมของพืน้ทีโ่ดยมเีงือ่นไขไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน

ใกลเ้คยีง 

เขตพื้นที่ป่าชายเลนดงักล่าวจะต้องมกีารกําหนดแนวเขตให้ชดัเจนและต้อง

ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั และกําหนดใหเ้ป็นแผนการจดัการใชพ้ืน้ทีป่า่ชายเลนของ

ชาต ิ
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รปูท่ี 8.12 ขัน้ตอนวธิกีารแบ่งเขตการจดัการใชพ้ืน้ทีป่า่ชายเลนเพือ่กจิการต่าง ๆ  

พืน้ทีป่า่ชายเลนสภาพดแีละไมถ่กูรบกวน 

เขตสงวน เขตอนุรกัษ์ 

- อุทยานแหง่ชาตแิละ  

นนัทนาการ 

- เขตรกัษาพนัธส์ตัวป์า่ 

- แหลง่อาหาร ทีอ่ยู ่

และวางไขข่องสตัวน้ํ์า 

- แหลง่ศกึษาวจิยั 

- ป้องกนัภยัธรรมชาต ิ

- ใชป้ระโยชน์ปา่ไม้

แบบต่อเน่ือง 

- ถ่าน 

- หนิ 

- อื่น ๆ 

- ใชป้ระโยชน์ทางดา้นประมง 

- จบัสตัวน้ํ์า 

- แหลง่อาหาร ทีอ่ยู ่และ

วางไขข่องสตัวน้ํ์า 

เขตพฒันา 

วเิคราะหค์วามเหมาะสมของพืน้ที ่

ปลกูปา่ 

- ป้องกนั 

- ผลผลติปา่ไม ้

 

- เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

- การเกษตร 

- แหลง่ชุมชนและ 

   อุตสาหกรรม 

- อื่น ๆ 

และอื่น ๆ  

 ชป้ระโยชน์เพือ่กจิการอื่น ๆใ

พืน้ทีว่า่งเปลา่และปา่ชายเลนเสือ่มโทรม 

พืน้ทีป่า่ชายเลน 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ภาพถ่ายดาวเทยีม ตรวจสอบภาคสนาม ดา้นนิเวศวทิยา 

สิง่แวดลอ้ม 

รวบรวบและวเิคราะหข์อ้มลู 

ทาํแผนที ่(ระดบัทอ้งถิน่ ภาค และประเทศ 

ทาํแผนการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าชายเลนระดบัชาต ิ

ประเมนิผลกระทบ 
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17.  นโยบายและแผนการจดัการด้านป่าชายเลน 
  

ปญัหาประการหน่ึงที่พบอยู่ในประเทศที่มปี่าชายเลนก็คอื การขาดความรูเ้กี่ยวกบั

ชนิดของพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวใ์นระบบนิเวศ รวมทัง้พืน้ทีป่า่ชายเลนอยา่งแทจ้รงิ เมือ่ประกอบ

เขา้กบัแรงกดดนัจากความต้องการใช้ทรพัยากรและที่ดนิป่าชายเลนแล้ว ผลที่ตามมาก็คอื 

โอกาสในการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนอย่างผสมผสาน โดยคํานึงถงึการอนุรกัษ์พนัธุ์พชื

และสตัว์ในป่าชายเลนต้องสูญเสียไป นอกจากนัน้การตัดสินต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดัการ

ทรพัยากรป่าชายเลน ซึ่งไม่ไดต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัป่าชายเลนอย่าง

เพยีงพอ อาจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อปา่ชายเลนตดิตามมาอยา่งคาดไมถ่งึ เพื่อแกไ้ขปญัหา

น้ี สิง่ทีค่วรไดร้บัและใหค้วามสําคญัเพื่อดําเนินการเป็นอนัดบัแรกในการจดัการทรพัยากรป่า

ชายเลนกค็อื การจดัทาํแผนการจดัการทรพัยากรปา่ชายเลนแหง่ชาต ิ

โดยทางทฤษฎีแล้ว แผนการจดัการป่าชายเลนของประเทศควรผนวกรวมเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัทําแผนการจดัการทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล อย่างไรก็ตามการจดัทําแผนการ

จดัการทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเลเป็นเรือ่งทีย่ากมาก เน่ืองจากเกีย่วพนักบักลุ่มกจิกรรมหลายกลุ่ม

ที่ขดัแย้งกนั เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรหลายประเภทและควบคุมโดยหน่วยงานของรฐัหลาย

หน่วยงาน อีกทัง้ยงัอาจจะมีองค์กรทางการเมอืงร่วมอยู่ด้วย ดงันัน้หากจะสามารถจดัทํา

แผนการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนแห่งชาตขิึน้เสยีก่อน แลว้จงึประสานเขา้กบัแผนการใช้

ที่ดินของประเทศหรือแผนการจดัการที่ดินชายฝ ัง่ทะเลจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

มากกวา่ 

สิง่ทีค่วรจะดาํเนินการควบคูไ่ปกบัการจดัทาํแผนการจดัการปา่ชายเลนกค็อืฐานขอ้มลู

ดา้นปา่ชายเลน (Mangrove Data Base) ทัง้น้ีจะตอ้งสรา้งโครงขา่ยการป้อนขอ้มลูทีท่นัสมยั

ที่สุด ไดแ้ก่ การจดัทําแผนการจดัการป่าชายเลน แต่ระบบฐานขอ้มูลไม่ใชข้อ้จํากดัของการ

จดัทําแผนการจดัการทรพัยากรป่าชายเลน เพราะเมื่อขอ้มูลเปลี่ยนแปลงไปหรอืไดจ้ดัทําให้

สมบรูณ์ขึน้กส็ามารถปรบัแผนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้
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แผนการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนจะประกอบด้วย 2 ส่วนคอื ส่วนหน่ึงเป็นการ

ประเมนิความสําคญัของทรพัยากรป่าชายเลน และส่วนที่สองเป็นการจดัการทรพัยากรป่า  

ชายเลน 

 

การประเมินความสาํคญัของทรพัยากรป่าชายเลน 17.1 

การประเมนิความสาํคญัของทรพัยากรปา่ชายเลนจะประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 

1) การวิเคราะห์ทรพัยากรป่าชายเลนทัว่ประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกบัการกระจายของพื้นที่ป่าชายเลน ขนาดเน้ือที่ รวมทัง้พชืและสตัว์ในระบบนิเวศป่า 

ชายเลน ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ะปรากฏในรูปแผนทีท่รพัยากรซึ่งควรจะผนวกขอ้มลูทรพัยากร

อื่นทีส่มัพนัธก์นั เชน่ แนวปะการงัและสภาพภมูศิาสตรอ์ื่น ๆ เขา้ดว้ย 

2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นการศึกษาและวิเคราะห์

สถานการณ์ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าชายเลนทัง้ทางตรงและทางออ้ม และทัง้ในปจัจุบนั

และศกัยภาพในอนาคต รวมทัง้แนวโน้มความต้องการทรพัยากรป่าชายเลนในอนาคต เพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนการจดัการใหเ้กดิประโยชน์ระยะยาวนานทีสุ่ด และสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของประชาชนไดม้ากทีส่ดุ พรอ้ม ๆ กนั 

ชุดขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรปา่ชายเลนในแต่ละพืน้ที ่ควรประกอบดว้ย 

(1) ผลผลติทีไ่ดจ้ากปา่ชายเลนทัง้ทางตรงและทางออ้ม  (2) กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นไปใน

ลกัษณะเอือ้ประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ปา่ชายเลน เช่น การพกัผ่อนหยอ่นใจ การป้องกนัชายฝ ัง่

ทะเล และการศึกษาวิจยั  (3) จํานวนประชากรที่เกี่ยวข้องกบัทรพัยากรป่าชายเลน  (4) 

จํานวนประชากรที่พึ่งพาป่าชายเลน  (5) พื้นที่ทดแทนสําหรบักิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการ

ทําลายป่าชายเลน  (6) ความสําคญัของเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัชาต ิ (7) 

ลกัษณะทีใ่ชป้ระโยชน์อยู่ในปจัจุบนัทัง้ส่วนทีถู่กหลกัการอนุรกัษ์และส่วนทีไ่ม่ถูกหลกัอนุรกัษ์  

(8) พืน้ทีต่อ้งไดร้บัการปลกูปา่หรอืฟ้ืนฟูสภาพปา่ 

ในการพจิารณาเรื่องการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าชายเลนนัน้ สิง่ทีค่วรให้

ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ได้รบัจากกิจกรรมการ
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พฒันาขนาดเล็กในท้องถิ่น เช่น การประมงพื้นบ้าน ซึ่งนอกจากจะนํารายได้มาสู่ระบบ

เศรษฐกจิรวมของประเทศแลว้ ยงัจุนเจอืระบบเศรษฐกจิและสงัคมในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ดว้ย 

3) ความสําคญัของทรพัยากรป่าชายเลนในระดบัชาติและนานาชาติในด้าน 

ต่าง ๆ เช่น การอพยพของนก การย้ายถิ่นของสัตว์น้ํา การควบคุมปริมาณตะกอนที่

แพร่กระจายสู่ท้องทะเลสากล การเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางพันธุกรรม เป็นต้น 

ความสาํคญัเหล่าน้ีไดร้บัความสนใจและศกึษาวจิยักนัน้อยมากในปา่ชายเลนของประเทศไทย 

 

17.2 การจดัการทรพัยากรป่าชายเลน 

เมื่อทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยากรป่าชายเลน รวมทัง้สถานการณ์การใช้

ประโยชน์ในปจัจุบนั และแนวโน้มความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้วก็สามารถนํามา

กําหนดแผนการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนแห่งชาติได้ โดยดําเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน

ตามลาํดบั คอื 

1) การกําหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการ โดยทัว่ไปวตัถุประสงคห์รอืนโยบาย

การจดัการทรพัยากรปา่ชายเลนคอื 

(1) เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ซึง่ประกอบไปดว้ยการสงวนรกัษาไว ้(preservation) การใชผ้ลผลติใหเ้กดิประโยชน์ในระยะ

ยาว (sustainable use) และการฟ้ืนฟูปา่ชายเลน (restoration) 

(2) เพื่อควบคุมและลดจํานวนกจิกรรมทีใ่ชป้ระโยชน์ป่าชายเลนซึง่ไม่ถูก

หลกัการอนุรกัษ์และนําไปสูก่ารทาํลายทรพัยากร 

ภายใต้วัตถุประสงค์หลักแต่ละข้อก็อาจจะกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้

เหมาะสมกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้

2) การกําหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจะ

ประกอบดว้ยกลยทุธท์างนิเวศวทิยา กลยทุธท์างเศรษฐกจิและสงัคม กลยทุธท์างกฎหมายและ

กลยทุธท์างการบรหิาร 
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(1) กลยุทธ์ทางนิเวศวิทยา การกําหนดการใช้พื้นที่ป่าชายเลนรวมถึง

พื้นที่ใช้ประโยชน์ให้เกดิผลอย่างต่อเน่ือง พื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์ หรอืพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์

รว่มกนัโดยพจิารณาบนพืน้ฐานความรูท้างนิเวศวทิยา 

(2) กลยุทธท์างเศรษฐกจิสงัคม ไดแ้ก่ การกําหนดใหโ้ครงการพฒันาทีจ่ะ

เกดิขึน้ในพืน้ทีป่า่ชายเลนตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลกําไร-ตน้ทุน (cost benefit analysis) และ

จะตอ้งพจิารณากาํไรตน้ทุนทีไ่มอ่าจประเมนิราคาเป็นตวัเงนิได ้

(3) กลยุทธท์างกฎหมาย กําหนดขึน้เพื่อเสรมิจุดอ่อนของกฎหมายทีม่อียู่

ในปจัจุบันจึงต้องวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่มีอยู่เสียก่อน และวิเคราะห์ว่า

กฎหมายที่มอียู่จะเอื้ออํานวยการปฏิบตัิตามกลยุทธ์อื่น ๆ ได้เพยีงใดด้วย ซึ่งบางเรื่องอาจ

เกีย่วขอ้งในระดบักฎหมายระหวา่งประเทศ เชน่ สนธสิญัญาต่าง ๆ เป็นตน้ 

(4) กลยุทธ์ทางการบริหารเกี่ยวข้องกับการกําหนดงบประมาณ 

อตัรากําลงัและเครื่องมอืการบริหารอื่น ๆ ให้เหมาะกบัการควบคุม บงัคบั และตรวจสอบ 

นอกจากนัน้ ยงัควรกําหนดแผนงานการฝึกอบรมและงานวจิยัทีจ่ะเสรมิการจดัการทรพัยากร

ปา่ชายเลนใหช้ดัเจนดว้ย 

3) การทบทวนกลยุทธ์ เน่ืองจากสถานการณ์การพฒันาประเทศและความ

ต้องการของประชาชนมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้แผนการจดัการทรพัยากรป่า

ชายเลนจงึต้องมคีวามคล่องตวั สามารถปรบัเปลี่ยนได้ ภายใต้กรอบแห่งวตัถุประสงค์หรอื

นโยบายที่กําหนดไว้ ขัน้ตอนการทบทวนกลยุทธ์จะประกอบด้วย (1) การประเมนิผลการ

ปฏบิตัติามแผนในช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม เช่น ทุก 6 เดอืน หรอืทุก 1 ปี เป็นต้น  (2) การ

ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเพื่อหามาตรการจดัการทีเ่หมาะสมทีสุ่ดภายในภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

และการศกึษาความต้องการของประชาชนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปดว้ย และ (3) การปรบัปรุงแผน

ประสทิธภิาพของแผนการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนขึน้กบัการยอมรบัถงึความสําคญัของ

ทรพัยากรปา่ชายเลนในทุกระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัประเทศ นกัการเมอืง ผูบ้รหิารระดบัต่าง 

ๆ จนถึงประชาชนในท้องถิ่น ดงันัน้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และการใหค้วามรู้และสรา้ง

จติสํานึกเกี่ยวกบัทรพัยากรป่าชายเลนจงึเป็นหวัใจของความสาํเรจ็ของการจดัการทรพัยากร

ปา่ชายเลนตามแผนทีก่าํหนดขึน้ 


