
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
นิเวศวิทยาป่าชายเลน 

 

เนื้อหา  
 1.  สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 
 2.  ระบบนิเวศป่าชายเลน 
 3.  ความส าคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน 
 4. ประโยชน์ของป่าชายเลนทางด้านการประมง 
 5.  ปัญหาสาเหตุและผลกระทบจากการท าลายป่าชายเลน 
 6.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 7 แล้วนักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนได้ 
 2.  บอกประโยชน์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้ 
 3.  อธิบายสาเหตุการท าลายป่าชายเลนได้ 
 4.  บอกชนิดของกุ้ง กั้ง และปูที่อยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนได้ 
 5.  บอกชนิดของปลาที่อยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนได้ 
 

จ านวนคาบที่เรียน 
 8  คาบเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ฟังค าบรรยายประกอบการใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
 3.  อภิปรายกลุ่มและเขียนสรุปประเด็นส าคัญ 
 4.  ตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 1.  สื่อ Power Point ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมด้วยเคร่ืองฉายภาพ 
 2.  เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออ่านประกอบ 
  

การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการท ากิจกรรม การตอบค าถาม การ
ให้ความสนใจในขณะอธิปรายและซักถาม 
 3.  ตรวจรายงานสรุปประเด็นส าคัญของเน้ือหา 
 4.  ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทที ่7 
นิเวศวิทยาป่าชายเลน 

 
 ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ระบบนิเวศที่มีความซบัซ้อนประกอบด้วย พืชและสัตว์หลากหลายชนิด 
โดยลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลนจะขึ้นกับลกัษณะทางภูมิศาสตร์ คุณสมบัติของดิน คุณสมบัติของ
น้ า ลักษณะความสูงต่ าของพืน้ที่ และสภาพอากาศ ป่าชายเลนมีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานและ
อาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเล ควบคมุการกัดเซาะ
พังทลายของฝั่งทะเล ช่วยซับน้ าเสียและเป็นแนวก าบังกระแสน้ าเชี่ยวที่ปากแม่น้ าเป็นพืน้ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างระบบนิเวศบนบกและนิเวศทางทะเล ช่วยเก็บกักตะกอนและกลั่นกรองความสกปรกที่มาจาก
กิจกรรมบนบกและช่วยรักษามวลดินและหน้าดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่งและริมตลิ่ง นอกจากนี ้
ระบบนิเวศป่าเลนเป็นพื้นที่มคีวามหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูง และมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อ
สัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ แหล่งอนุบาล   
ตัวอ่อน ซึ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลนในประเทศไทย
มีสถานภาพที่แตกต่างกันในลกัษณะทางกายภาพของพื้นที ่ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคยีง มีสังคมพชืและสัตว์ที่มีความหลากหลายเหมาะแก่การท่องเที่ยวและ
ศึกษาวิจัย ปัจจุบันป่าชายเลนในประเทศไทยเสื่อมโทรมลงมากจากสาเหตุหลาย ๆ ปัจจัย ท าให้มี
การศึกษานิเวศวิทยาของระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป 
 

สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 
 ป่าชายเลน (Mangrove Forest) เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับ
พื้นน้ าทะเลในเขตร้อน (Tropical) และกึ่งร้อน (Subtropical) ของโลกประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์
หลากชนิด ด ารงชีวิต ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ ากร่อยและ มีน้ าทะเลท่วมถึงอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้นป่าชายเลนจะพบได้ ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลปากแม่น้ า อ่าว ทะเลสาบ และ    
รอบเกาะแก่งต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียก ป่าชายเลนว่า ป่าโกงกาง ได้อีกชื่อหนึ่งตาม
พันธุ์ไม้ส าคัญและพบเป็นจ านวนมากนั่นคือไม้โกงกาง ดังภาพประกอบที่ 7.1  
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ภาพประกอบท่ี 7.1  ต้นโกงกาง 
 
 สุรินทร์  มัจฉาชีพ และสมสขุ  มัจฉาชีพ (2539 : 83) กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นป่าที่เกิดขึ้น
ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ าหรือริมทะเลสาบ บริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงของประเทศในแถบ 
โซนร้อนเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะโครงสร้างของป่าประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นเด่นเป็น
เขตแนวและมีใบเขียวตลอดปี พันธุ์ไม้เหล่านี้มีลักษณะทางสรีรวิทยา และโครงสร้างที่ปรับตัวมา
โดยเฉพาะจนสามารถขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ได้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของป่าชายเลนมีความแตกต่าง
ออกไปอย่างมากมายจากป่าชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดิน เนื่องจากมีสภาพเป็นดินเลนในที่ราบกว้างใหญ่ 
ดินเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์สูงจากธาตุอาหารที่ไหลมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากการกัดเซาะตาม
ชายฝั่งและแหล่งน้ าล าธาร อีกส่วนหน่ึงมาจากซากพืชซากสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนเองโดยเฉพาะ
ใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันเป็นจ านวนมาก ส่วนสภาพความเค็มของน้ าบริเวณนี้จะมีระดับความเค็ม
ค่อนข้างต่ า เน่ืองจากมีน้ าจืดไหลลงมาปะปนกับน้ าทะเล จึงท าให้บริเวณนี้เป็นน้ ากร่อย ระดับความ
เค็มของน้ าดังกล่าวยังเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระดับน้ าที่ขึ้นลงเป็นประจ า กล่าวคือ ระดับความเค็มจะ
สูงขึ้นเมื่อน้ าขึ้นในขณะที่อยู่ในช่วงน้ าเกิดน้ าทะเลจะสมารถไหลเข้าสู่ป่าชายเลนได้เป็นระยะทางไกล
ขึ้น ซึ่งในทางกลับกันระดับความเค็มจะต่ าช่วงน้ าลงในขณะที่อยู่ในช่วงน้ าตาย ลักษณะทางกายภาพ
ดังกล่าวมีผลต่อชุมชนในป่าชายเลนเป็นอย่างมากโดยมีผลทางตรงต่อชนิดและการกระจายพันธุ์ไม้    
ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ดังจะเห็นได้จากป่าชายเลนแหล่งต่าง ๆ ของโลก พันธุ์ไม้จะขึ้นอยู่ใน
ลักษณะเป็นเขตแนวของแต่ละชนิด โดยมีแบบแผนแน่นอนจากบริเวณฝั่งน้ าเข้าไปด้านในของป่าอัน
เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากป่าบกทั่วไป ทั้งนี้เพราะลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ป่ามี
ความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกันต้ังแต่ชายฝั่งถึงส่วนที่อยู่ลึกเข้าไป พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มีการปรับตัว
จนขึ้นอยู่ได้ในเขตน้ี แม้จะปรับตัวมาในลักษณะคล้ายกัน แต่ยังคงมีความแตกต่างกันในบางส่วนที่ 
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ท าให้สามารถเจริญและแพร่กระจายอยู่ได้ในบริเวณต่างกันของป่าชายเลน โดยเฉพาะบริเวณที่มี
สภาพเป็นดินเลนลึก มีน้ าท่วมถึงเสมอกับบริเวณที่เป็นดินเลนตื้น และมีน้ าท่วมถึงเป็นบางคร้ังบาง
คราว พันธุ์ไม้ที่จะขึ้นได้ในบริเวณที่เป็นดินเลนลึกจะต้องมีรากที่ค้ าจุนที่แข็งแรงเป็นจ านวนมาก    
รากเหล่านี้ช่วยพยุงล าต้นให้ตั้งตรงอยู่ได้ไม่โค่นล้มเมื่อถูกพายุพัดหรือคลื่นซัด ได้แก่ พันธุ์ไม้             
พวกโกงกาง ต้นอ่อนจึงสามารถเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่บนต้นแม่จนกระทั่งพร้อมที่จะงอกรากและ
เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงทันทีที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน 
 ส าหรับสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่ต่างไป
จากสัตว์ในป่าบกทั่วไปเช่นกัน สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนจะอาศัยคืบคลาน เกาะ หรือขุดรูอยู่
ตามพื้นดิน รวมทั้งพวกที่อยู่ในน้ าจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อการอยู่รอด เนื่องจากต้องประสบ
กับสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ าหรือต้องอยู่ในสภาพไม่เหมาะต่อการด ารงชีวิต 
โดยทั่วไป เช่น สภาวะที่ท าให้มีการสูญเสียน้ าออกจากล าตัวและสภาพอุณหภูมิสูง สภาพที่มีปริมาณ
ออกซิเจนค่อนข้างต่ าของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ า สัตว์พวกนี้ได้แก่ หอย ปู กุ้ง 
หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน ไส้เดือนทะเล เป็นต้น อย่างไรก็ตามชุมชนในป่าชายเลนจะประกอบไป
ด้วย สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จ านวนมาก ที่สมารถปรับตัวอยู่ได้และแพร่ลูกแพร่หลานเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดก็ได้อาศัยวางไข่
และอนุบาลตัวอ่อนในบริเวณนี้ โดยบางชนิดอาศัยอยู่จนครบวงจรชีวิต  
 พูลศรี  วันธงไชย และคณะ (2556 : 8) รายงานว่า ป่าชายเลนในประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,525,060.56 ล้านไร่ กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ 
รวม 24 จังหวัดโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลน    
ถูกบุกรุกและใช้พื้นที่ท าประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นท าให้ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนมีสภาพความสมบูรณ์ของป่าแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องที่ดังนี้ 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นส่วนที่ยังมีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์กว่าในภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ท้องที่จังหวัดระนองส่วนใหญ่เป็นป่าที่ยังมีความสมบูรณ์มากที่สุดโดยอ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ถือว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์รองลงมาคือป่าชายเลนใน
ท้องที่จังหวัดพังงากระบี่ ตรัง และสตูล ส าหรับจังหวัดภูเก็ต ถือว่ามีความสมบูรณ์น้อยกว่าจังหวัดอ่ืน 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในแถบนี้อดีตเคยมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์แต่พื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ในปัจจุบันได้มีการปลูกฟื้นฟูขึ้นในหลายพื้นที่ท าให้  
ป่าชายเลนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เช่น พื้นที่อ่าวบ้านดอน 
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 ภาคตะวันออก สภาพป่าชายเลนในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการท าไม้และมี  
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งท าให้พื้นที่ป่าชายเลนโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี
ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่นากุ้งเกือบทั้งหมด ดังภาพประกอบที่ 7.2  
 ภาคกลาง พื้นที่บริเวณท้องที่อ่าวไทยในอดีตเคยมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แต่ต่อมา
ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและท านาเกลือเป็นจ านวนมากสภาพป่าชายเลนที่
เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยและมีสภาพเสื่อมโทรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.2  บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  
ที่มา : Google Maps. (2016 : 1) 
 

ระบบนิเวศป่าชายเลน  
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (2556 : 5) รายงานว่า       
ป่าชายเลนพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้ า อ่าว ทะเลสาบ ล าคลอง และเกาะที่มี
น้ าทะเลท่วมถึง โดยพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเกิดป่าชายเลน คือ อ่าวที่มีน้ านิ่ง ๆ และมีแม่น้ า
สายใหญ ่ๆ ไหลลงมา ดังนั้น เมื่อกระแสน้ าในแม่น้ าล าคลองไหลลงมาปะทะกับกระแสน้ าทะเล 
กระแสน้ าในแม่น้ าก็จะเบาลงและหยุดนิ่ง เมื่อน้ านิ่งพวกโคลนเลนและตะกอนต่าง ๆ ที่ไหลปะปนมา
กับกระแสน้ าก็จะจมลง การตกตะกอนของดินโคลนเหล่านี้จะท าให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลนบริเวณ
ท้องอ่าว ดินเลนหรือดินโคลนนี้ มีลักษณะเหมาะสมแก่พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นตามป่าชายเลน เช่น           
ไม้โกงกาง ไม้ลาน ไม้ประสัก ไม้แสม ไม้โปรง ไม้ฝาด ฯลฯ เนื่องจากไม้เหล่านี้สามารถแพร่พันธุ์
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ด้วยเมล็ดโดยทางน้ าได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเมล็ดของไม้เหล่านี้ลอยไปติดอยู่ตามแผ่นดินโคลน
หรือเลนที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะพากันงอกเป็นต้น ในไม่ช้าแผ่นดินเลนนั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ กลายเป็น
ป่าทึบ ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในป่าชายเลน เมื่อป่าเหล่านี้เจริญเติบโตต่อไปก็จะก่อให้เกิด
แผ่นดินเลนผืนใหม่ต่อไป ส่วนป่าชายเลนตอนบนหรือตอนในที่อยู่ถัดเข้าไปในแม่น้ า ล าคลอง หรือ
ล าห้วยนั้นค่อย ๆ แปรสภาพเป็นป่าบกขึ้นทีละน้อย เนื่องจากป่าชายเลนช่วยท าให้มีแผ่นดินใหม่งอก
ออกไปทางริมทะเล แต่พื้นดินตอนใน ๆ ไกลจากฝั่งทะเลออกไปก็ค่อยตื้นเขินขึ้นที่ละน้อย ไม่เหมาะ
กับความเป็นอยู่ของพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นบนเลน ในที่สุดป่าชายเลนบริเวณนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นป่าบกใน
ที่สุด 
 สนิท  อักษรแก้ว (2541 : 111) กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะมีลักษณะ
พิเศษเป็นเอกภาพเน่ืองจากป่าชายเลนขึ้นอยู่เฉพาะในแถบร้อนและอยู่ตามชายฝั่งทะเลระหว่างบริเวณ
ที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดและที่ลดลงต่ าสุด องค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศป่า          
ชายเลนในทุกแห่งทั่วโลกมีลักษณะคล้ายกัน ระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 
2 ส่วนเช่นเดียวกับระบบนิเวศประเภทอ่ืน ๆ ทั่วไป คือองค์ประกอบส่วนที่เป็นโครงสร้างของระบบ
นิเวศ และส่วนที่เป็นหน้าที่หรือกิจกรรมของระบบนิเวศ  พูลศรี  วันธงไชยและคณะ (2556 : 25) 
รายงานว่า ระบบนิเวศป่าชายเลนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
ประกอบไปด้วยพวกธาตุอาหาร แร่ธาตุ พวกซากพืช ซากสัตว์และยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ดังนี้ 
 1. ผู้ผลิต  
  ผู้ผลิต หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ ได้แก่พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ใน    
ป่าชายเลนรวมไปถึง แพลงก์ตอนพืช และสาหร่าย 
 2. ผู้บริโภค  
  ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพึ่งพาอาศัยพวกอื่น ได้แก่ 
พวกสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่น แพลงตอนสัตว์ ลูกปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เช่น ปลา กุ้ง 
ปู รวมไปถึง นก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งบางชนิดเป็นพวกกินอินทรีย์สาร บาง
ชนิดเป็นพวกกินพืชบางชนิดเป็นพวกกินสัตว์และบางชนิดเป็นพวกกินทั้งพืชและสัตว์ ผู้บริโภค   
พวกกินอินทรียสารน้ีจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์แก่
สัตว์น้ าเล็ก ๆ และสัตว์เล็ก ๆ เหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหารของพวก กุ้ง ปูและปลาขนาด
ใหญ่ขึ้นไปเร่ือย ๆ ตามล าดับ หรือบางส่วนก็จะตายถูกย่อยสลายตัวเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ใน           
ป่าชายเลนนั่นเองความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน้ีจะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบถ้าไม่ถูก
รบกวนจากภายนอก 
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 3. ผู้ย่อยสลาย  
  ผู้ย่อยสลาย หมายถึงพวกจุลนิทรีย์ทั้งหลายที่ช่วยในการท าลายหรือย่อยสลายซากพืช
และซากสัตว์ให้เน่าเปื่อยผุพัง จนในที่สุดสลายตัวเป็นธาตุอาหารและปุ๋ยซึ่งสะสมเป็นแหล่งอาหาร 
ในดินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตต่อไป ผู้ย่อยสลายได้แก่ รา แบคทีเรีย ในป่าชายเลนผู้ย่อยสลายยัง
รวมถึง ปูและหอย บางชนิดด้วย 

องค์ประกอบของระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ 
ระหว่างกันอย่างซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน ดังสายใย
อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน ดังภาพประกอบที่ 7.3  

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.3  สายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน 
ที่มา : Bleidy (2016 : 2)  
 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่บทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน ท าให้เกิด
ความแตกต่างลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลน เช่น ชนิด การกระจาย และการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยสนิท  อักษรแก้ว (2541 : 33 ) 
รายงานไว้ดังนี้ 
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 1.  ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่ง ป่าชายเลนโดยทั่วไปชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มี 
สภาพเป็นดินเลน และเป็นที่ราบกว้างมีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ 
 2.  ภูมิอากาศ  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับภูมิอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ฝน
และลม ป่าชายเลนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในเขตโซนร้อน เพราะมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม 
 3.  น้ าขึ้น น้ าลง  เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดการแบ่งเขตการด ารงชีวิตของพันธุ์ไม้ 
หรือ สัตว์น้ าในป่าชายเลน ความแตกต่างของระดับน้ าขึ้นน้ าลงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะภายนอกของพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะระบบราก รากค้ าจุนและรากหายใจจะมี
ขนาดใหญ่และสูงจากผิวดินมากถ้าขึ้นอยู่ในพื้นที่มีความแตกต่างของระดับน้ าขึ้นน้ าลงกว้างมาก 
 4.  คลื่นและกระแสน้ า คลื่นและกระแสน้ าช่วยพัดพาฝักของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไปสู่แหล่ง
ต่าง ๆ นอกจากนี้คลื่นและกระแสน้ ายังเป็นตัวการที่ส าคัญที่ท าให้มีการตกตะกอนบริเวณชายฝั่ง ซึ่ง
จะท าให้มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาขึ้นอยู่แล้ว ยังช่วยพัดพาธาตุอาหารจากป่าชายเลนออกไปสู่ชายฝั่งและ
ทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอย่างมาก 
 5.  ความเค็มของน้ าและความเค็มของน้ าในดิน มีความส าคัญต่อการกระจายของพันธุ์ไม้
และ สัตว์น้ าในป่าชายเลนที่ความเค็มของน้ าต่างกันจะมีลักษณะของพันธุ์ไม้และชนิดของสัตว์ต่างกัน 
 6.  ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์นานาชนิด 
ปริมาณออกซิเจนละลายมากหรือน้อยจะเป็นตัวจ ากัดทั้งชนิด การเจริญเติบโตของพืช และ                  
การแพร่กระจายของสัตว์น้ า นอกจากนี้การเกิดขบวนการย่อยสลายของเศษใบไม้หรือสารอินทรีย์จะ
เร็วหรือช้ายังขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเป็นส าคัญ 
 7.  ดินในป่าชายเลนเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมากับน้ าจากแหล่งต่าง ๆ 
และการตกตะกอนของสารแขวนลอยในมวลน้ า ตลอดจนการสลายตัวของสารอินทรีย์ ดินเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีส่วนในการจ ากัดการเจริญเติบโต และการกระจายของพันธุ์ไม้ และสัตว์ในป่าชายเลน 
ตัวอย่าง เช่น ไม้โกงกางใบใหญ่ขึ้นได้ดีในดินเลนค่อนข้างลึก ไม้แสมทะเลและไมพ้ังกาหัวสุม
สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดินเลนปนทราย 
 8.  ธาตุอาหารที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน มีแหล่งที่มาจาก
ภายนอกป่าชายเลนและจากป่าชายเลนเอง คือ มาจากน้ าฝน น้ าที่ไหลผ่านแผ่นดิน จากดินตะกอน  
จากน้ าทะเลและจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุในป่าชายเลน จากสิ่งมีชีวิตที่ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการย่อยสลาย จากแพลงกต์อนพืช ไดอะตอม แบคทีเรีย สาหร่ายที่เกาะตามต้นไม้ รากไม้ และ    
พืชชนิดอ่ืน ๆ ในป่าชายเลน ซากสัตว์ สิ่งขับถ่ายของสัตว์ หรือมาจากสารแขวนลอยในน้ าที่ไหลมา
จากแหล่งน้ าล าธาร ซากพืชและซากสัตว์ที่อยู่บนฝั่งหรือในทะเล  
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ความส าคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน 
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  พูลศร ี วันธงไชย และคณะ (2556 : 17) รายงานความส าคัญและประโยชน์
ของป่าชายเลน มีดังนี้ 
 1.  ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยก่อสร้างในครัวเรือน  

 ไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถน ามาเผาถ่านซึ่งให้ถ่านที่มีคุณภาพดี
เน่ืองจากให้ความร้อนสูงมอดช้าและไม่แตกสะเก็ด ถ่านไม้โกงกางที่มีชื่อเสียง คือ ถ่านไม้โกงกาง
บ้านยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในรูปของไม้ฟืน     
เพื่อการหุงต้มในชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียง อีกทั้งไม้จาก     
ป่าชายเลนหลายชนิดสามารถใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างและเครื่องมือใช้สอยด้วย เช่น ท าเสาเข็ม 
ไม้ค้ ายัน ไม้ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การประมง เป็นต้น เปลือกของไม้ป่าชายเลนบางชนิด
สามารถน ามาสกัดได้สารชื่อว่า แทนนิน ใช้ในการย้อมแหอวน ท าน้ าหมึก ท าสี ท ากาว และฟอกหนัง 
เป็นต้น 
 2.  ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร 

 พืชป่าชายเลน (Mangrove Plants) ในที่นี้หมายถึง พืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
ป่าชายเลนและมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้น ซึ่งเติบโตจากปัจจัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่มีกระจายพันธุ์ด้วยสภาวะธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งอาหารและพืชสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว 
เหง้า ราก และล าต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของพืชป่าชายเลน คือ เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย
ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอายุยืนยาวสามารถให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกาล พืชในป่าชายเลนที่สามารถ
น ามาใช้เป็นผักพื้นบ้านได้หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว จาก ล าพู
ล าแพน สาหร่ายสาย เป็นต้น พืชในป่าชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ เช่น 
เหงือกปลาหมอ มะนาวผีใช้ รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วงได้ 
รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน ต้นขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ            
แก้อาการปวดเมื่อย เป็นต้น 
 3.  ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศัย หลบภัย 
สืบพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ านานาชนิด 

 ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยเฉพาะปู กุ้ง หอย 
ปลา ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ รวมทั้งสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร ปลา
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หลายชนิดที่เรานิยมบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตใน
ระยะแรกเมื่อเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงว่ายน้ าออกสู่ทะเลและหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเล  
แต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายสู่ป่าชายเลนเพื่ออาศัยหลบซ่อนศัตรูและหาอาหาร สัตว์น้ าที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้งกุลาด ากุ้ง
แชบ๊วย หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปูม้า และปูทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ป่าชายเลนยัง
ถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของสัตว์น้ า เน่ืองจากมีอินทรียวัตถุที่ได้จากการย่อยสลายของซากพืช
หรือเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นซึ่งอินทรียวัตถุที่ได้จากการย่อยสลายมีปริมาณโปรตีนสูง ก็จะเป็นอาหาร  
คืนสู่ระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป 
 4.  ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทะเล 

 ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพาะหญ้า
ทะเลและปะการัง โดยป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์
ของน้ าทะเลชายฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 
 5.  ป่าชายเลนช่วยป้องกันดินพังทลายชายฝั่ง 

 รากของต้นไม้ในป่าชายเลนนอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังช่วย
บรรเทาความเร็วจากกระแสน้ า ท าให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ าทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ 
เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้และ
กลายเป็นระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป 
 6.  ป่าชายเลนเป็นพื้นท่ีส าหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 

 รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดินจะท าหน้าที่คล้ายตะแกรง
ธรรมชาติคอยดักกรองสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และสารพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลาย
ชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ าก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่าชายเลน นอกจากนั้นขยะ
และคราบน้ ามันต่าง ๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่าชายเลนเช่นกัน 
 7.  ป่าชายเลนช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัย
ธรรมชาติ  

 ป่าชายเลนเป็นฉากก าบังภัยธรรมชาติท าหน้าที่เหมือนปราการช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะขึ้นฝั่ง เพื่อมิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่ท ากินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 
 8.  ป่าชายเลนเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ 

 ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเพราะเป็นแหล่งที่อุดม
ไปด้วยพรรณไม้นานาที่มีใบ ดอก และผลสวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ าและ   
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สัตว์บกโดยเฉพาะนกชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิดท าให้ป่าชายเลนเป็นสถานที่ที่
เหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจศึกษาหาความรู้ วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาไป    
สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 
 9.  ป่าชายเลนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

 ป่าชายถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมของคาร์บอนหนาแน่นมีความสามารถในการดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงกว่าป่าประเภทอื่น ไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง
จึงช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของ
เน้ือไม้และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 
 

ประโยชน์ของป่าชายเลนทางดา้นการประมง 
 ป่าชายเลนมีบทบาทส าคัญในการรักษาก าลังผลิตของประมงชายฝั่งและประมงนอกฝั่งให้มี
ศักยภาพที่สม่ าเสมอโดยตลอด สนิท อักษรแก้ว (2541 : 20) กล่าวว่า ความส าคัญของป่าชายเลนที่มี
ต่อการประมง มีดังนี้ 
 1.  ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของสัตว์น้ า 
  สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนได้อาศัยอาหารปฐมภูมิ ได้แก่ อินทรียวัตถุที่ 
ย่อยสลายจากซากพืชหรือเศษใบไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากใบของพืชที่ร่วงหล่น นอกจากนี้ยังได้จาก
ส่วนของกิ่งก้าน ดอก และผลอีกด้วย ปริมาณเฉลี่ยของซากพืชในป่าชายเลนมีค่าประมาณปีละ 1.1-
1.5 ตัน น้ าหนักแห้งต่อไร่ และซากพืชเหล่านี้เมื่อร่วงหล่นไปแล้วจะย่อยสลายกลายเป็นอาหาร     
ปฐมภูมิในระบบนิเวศป่าชายเลน ในระหว่างย่อยสลายซากพืชซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงจะเป็นแหล่ง
อาหารส าหรับหอยปูและหนอนปล้อง ผู้บริโภคปฐมภูมิเหล่านี้จะเป็นอาหารของผู้บริโภคทุติยภูมิ 
การย่อยสลายซากพืชโดยปูและหอย สามารถเปลี่ยนซากพืชให้กลายสภาพเป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็ก
มูลของปูและหอยยังช่วยเพิ่มอาหารในระบบนิเวศของป่าชายเลนและแหล่งน้ าใกล้เคียง  ผู้บริโภค 
ทุติยภูมิส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลาตัวเล็ก ๆ และลูกของปลาขนาดใหญ่ซึ่งจะค่อย ๆ ปรับตัวเป็น ผู้บริโภค
ตติยภูมิ ได้แก่ กุ้ง ปลาตัวเต็มวัย งู นก เป็นต้น  
 2.  ป่าชายเลนเป็นท่ีอยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ าในระยะตัวอ่อน 
  ป่าชายเลนมีความส าคัญโดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ าที่มีคุณค่างทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะตัวอ่อน ในป่าชายเลนมีแพลงก์ตอนสัตว์เป็นจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่
เป็นตัวอ่อนของสัตว์น้ า เช่น หนอนปล้อง หอย กุ้ง และปู การศึกษาในช่วงระยะที่เป็นตัวอ่อนช่วยให้
เราทราบถึงวงจรชีวิต ผลผลิต รวมทั้งศักยภาพในการท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ สัตว์น้ า
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อ่ืน ๆ ที่อยู่ตามปากแม่น้ าและชายทะเล ซึ่งรวมทั้งปลาและหอยต่าง ๆ ก็อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่ง
อาหาร ที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลตัวอ่อน  
 3.  ป่าชายเลนกับผลผลิตทางการประมง 
  การจับสัตว์น้ าในพื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่เป็นกุ้งชนิดต่าง ๆ กุ้งที่จับได้มีอยู่หลายชนิด
ที่ใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารและอ่ืน ๆ เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด า และกุ้ง
ตะกาด ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่ส าคัญที่ชาวประมงได้อาศัยเลี้ยงชีพ ปลาที่ส าคัญ เช่น ปลากระบอก ปลา
กะพง ปลาหมอเทศ ปลาไหลงู และปลานวลจันทร์ทะเล สัตว์น้ าอ่ืน เช่น ปูแสม ปูทะเล หอยแครง 
หอยนางรม เป็นต้น 

 

ปัญหาสาเหตุและผลกระทบจากการท าลายป่าชายเลน 
 พูลศรี  วันธงไชย และคณะ (2556 : 19) กล่าวว่า สาเหตุหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่            
ป่าชายเลนเป็นเพราะเห็นว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ท าให้ช่วยลดต้นทุนในการประกอบการ 
เพราะป่าชายเลนเป็นพื้นที่ป่าสงวนมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่รัดกุมท าให้มีผู้บุกรุกจ านวน
มากและการจับกุมท าได้ไม่ทั่วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลน
ยังไม่เพียงพอและยังไม่ถูกตอ้งนักในกลุ่มบุคคลระดับต่าง ๆ ท าให้ ไม่เห็นความส าคัญของป่าชายเลน 
เป็นผลให้การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่     
ป่าชายเลนดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนหลายประการ เช่น อุณหภูมิน้ าสูงขึ้น 
ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพิ่มขึ้น น้ าขุ่นขึ้น มีปริมาณสารพิษในน้ า เกิดการพังทลายของดินมี
การเปลี่ยนแปลงชนิด  ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ า ที่ส าคัญคือ มีผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนในบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียงป่าชายเลน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ ประชาชนและของประเทศโดยรวมและยากที่จะฟื้นฟูให้กลับเป็น
ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล 
 ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าการท าลาย หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนมี
ลักษณะแตกต่างกันหลายรูปแบบและคล้ายกันทั่วโลก เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติบนบก 
โดยเฉพาะป่าไม้มีค่อนข้างจะจ ากัดและประกอบกับประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ความต้องการใช้พื้นที่อยู่อาศัย การจับสัตว์น้ า เพื่อเป็นอาหาร จึงมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจการต่าง ๆ จะมีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นสาเหตุการท าลายพื้นที่           
ป่าชายเลนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน โดยรูปแบบของการท าลายพื้นที่ป่าชายเลน
ในประเทศไทย  สนิท  อักษรแก้ว (2541 : 191) กล่าวไว้ดังนี้ 
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 1.  กิจกรรมเหมืองแร่ โดยเป็นการเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งพบมากในจังหวัดระนอง พังงา และ
ภูเก็ต 
 2.  การเพาะลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนใหญ่จะเป็นการท านากุ้ง ซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตาม
จังหวัดต่าง ๆ บริเวณฝั่งทะเล แต่จะพบมากด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยเฉพาะจังหวัด
จันทบุรี ได้มีการท าลายป่าชายเลนเพื่อท านากุ้งอย่างกว้างขวาง 
 3.  การท าเกษตรกรรมบนพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ การปลูกข้าว และปลูกมะพร้าว 
 4.  การขยายตัวของแหล่งชุมชนการพัฒนาแหล่งชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จะพบเห็นได้ใน
รูปของนิคมสหกรณ์การประมงและการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ าชายฝั่ง การสร้างสถานที่ศึกษา ด่านศุลกากร 
การสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนการถมขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 5.  การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างท่าเทียบเรือมีการขยายใหญ่ขึ้นตามเขตชายฝั่ง จังหวัดที่มี
การท าท่าเทียบเรือมาแล้ว คือ นครศรีธรรมราช พังงา ระยอง และสตูล 
 6.  การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชายเลนมี
น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะตัดถนนจากเมืองไปสู่ท่าเทียบเรือ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่ง
ทะเล 
 7.  การอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า การสร้างโรงงานไฟฟ้าในป่าชายเลนมีน้อย 
โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างบริเวณป่าชายเลนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการท า            
การประมง เช่น โรงงานปลาป่น โรงงานท ากุ้งแห้ง เป็นต้น 
 8.  การขุดลอกร่องน้ า การขุดลอกร่องน้ ามาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนโดยตรง แต่มี
เส้นทางการเดินเรือหรือร่องน้ าที่ผ่านพื้นที่ป่าชายเลน 
 9.  การท านาเกลือ พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาท านาเกลือ พบมากที่จังหวัด 
สมุทรสงครามและสมุทรปราการ 
 10.  การตัดไม้เกินก าลังผลิตของป่าเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาหลายสมัยเน่ืองจากมี
การให้สัมปทานท าไม้ป่าชายเลน เพื่อน าไปผลิตเป็นถ่านและฟืน ส่วนหนึ่งของผู้รับสัมปทานตัดไม้
ออกเกินก าลังผลิตของป่า และมีการเผาถ่านที่ผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันการให้
สัมปทานท าไม้ป่าชายเลนทุกสัมปทานสิ้นสุดอายุตามสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี พ .ศ. 2546 และไม่มี   
การให้สัมปทานท าไม้ในป่าชายเลนอีกต่อไป 
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 
 ป่าชายเลนเป็นเป็นป่าที่มีพื้นที่บริเวณชาฝั่งทะเลและปากแม่น้ า ซึ่งสภาพของป่าชายเลนมี
ความแตกต่างกันเน่ืองจากสภาพดินเลนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งดินเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์สูงจากธาตุ
อาหารที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ท าให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (2556 : 35) รายงานดังนี้ 
 1. พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
  ประเทศไทยมีพันธุ์ไม้ปาชายเลน ทั้งหมด 73 ชนิด พันธุ์ไม้ที่เด่นและส าคัญ คือ พันธุ์ไม้
ในวงศ์ Rhizophoraceae ซึ่งได้แก่ ไม้โกงกาง Rhizophora sp. ไม้โปรง Ceriops sp. และไม้ถั่ว 
Bruguiera sp. นอกจากนี้ ยังมีไม้ใน วงศ์ Avicenniaceae ได้แก่ ไม้แสมชนิดต่าง ๆ Avicennia sp.      
ไม้ในวงศ์ Sonneratiaceae ได้แก่ ไม้ล าพู  ล าแพน Sonneratia sp. และไม้ในวงศ์ Meliaceae sp. ได้แก่ 
ไม้ตะบูน ตะบัน Xylocarpus sp. เป็นต้น การที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลนไม่ว่าจะขึ้นอยู่แถบไหนของโลก  
จะขึ้นอยู่เป็นเขตเป็นแนวหรือเป็นโซนอย่างเห็นชัด การขึ้นอยู่ของกลุ่มไม้ในป่าชายเลน มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น พวกไม้แสม ล าพู     
จะ ชอบขึ้นบริเวณริมน้ า ดินเป็นดินเลนมีทรายผสมและเป็นที่น้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า ไม้โกงกาง
ชอบขึ้นตามริมน้ าซึ่งเป็นดินเลนหนา น้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ าส่วนไม้ถั่วและไม้โปรงชอบขึ้นใน
ที่ดินเลนค่อนข้างแข็ง มีน้ าทะเลท่วมถึง ส าหรับไม้ฝาดและตะบูนขึ้นในที่ดินเลนแข็งและมีพื้นที่
ระดับค่อนข้างสูงเล็กน้อย ส่วนพวกที่ชอบขึ้นอยู่บนพื้นที่เลนแข็งและมีน้ าทะเลท่วมถึงบางคร้ังบาง
คราวในรอบเดือน ได้แก่ กลุ่มตาตุ่มทะเล กลุ่มไม้เสม็ด ส าหรับบริเวณป่าชายเลนที่ถูกถางและท าลาย 
จะพบพวกปรงทะเล ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ป่าชายเลนเป็น สังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล     
ที่มีกระแสน้ าขึ้นลงอยู่เสมอและน้ ามีความเค็มสูง และในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด 
พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโต ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจาก
สังคมพืชชนิดอ่ืน ดังนั้นพันธุ์ไม้จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของ
ระบบราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ทั้งลักษณะภายในและภายนอก ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่      
สนิท  อักษรแก้ว (2541 : 57) รายงานไว้ดังนี้ 
  1.1  ผิวใบหนา  เป็นแผ่นมัน และมีปากใบอยู่ด้านล่าง ป้องกันการระเหยของน้ าจาก
ส่วนของใบ 
  1.2  ใบมีลักษณะอวบน้ า  ช่วยเก็บรักษาปริมาณน้ าไว้โดยเฉพาะโกงกาง ล าพูทะเล 
ประสัก จะเห็นได้ชัดกว่าไม้อ่ืน 
  1.3  มีต่อมขับเกลืออยู่ท่ีใบ  เพื่อควบคุมระดับความเข้มข้นของเกลือ เช่น แสม 
เล็บมือนาง และเหงือกปลาหมอ 
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  1.4  ผลท่ีงอกขณะท่ียังอยู่บนต้น  เรียกว่า “ฝัก” เมื่อฝักแก่จัดจะหลุดจากต้นลงสู่           
พื้นดินเลน และเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
  1.5  มีระบบรากแผ่กว้างและโผล่พ้นผิวดิน นอกจากจะช่วยยึดและค้ าจุนล าต้นให้ตั้งอยู่
บนดินเลนได้ ย่างมั่นคง ยังช่วยรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรง รากค้ าจุนหรือรากค้ ายันของโกงกาง 
รากหายใจ (ลักษณะกลมปลายเรียวคล้ายดินสอ) ของแสม ล าพู รากที่มีลักษณะคล้ายเข่าของฝาดโปรง 
และประสัก รากพูพอนของตะบูน 
  1.6  ต้นอ่อนหรือผลแก่บางชนิดลอยน้ าได้  เพื่ออาศัยกระแสน้ าพัดพาไปงอกเป็น                
ต้นใหม่ในที่ที่เหมาะสม ท าให้มีการกระจายพันธุ์ได้ไกลมากขึ้น 
  1.7  มีระดับแทนนินค่อนข้างสูง  เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อราต่าง ๆ 
 2.  สัตว์ในป่าชายเลน 
  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน นอกจากสัตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงแล้ว ในป่าชายเลนยังพบตัวแทนของสัตว์
เกือบทุกตระกูล ตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน และพวก
ไส้เดือนทะเล สัตว์พวกนี้จะมีหลายชนิด และด ารงชีวิตหลายแบบ กล่าวคือ บางชนิดสามารถเคลื่อนที่
ได้และจับสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร บางชนิดสามารถฝังตัวอยู่กับที่และกรองอาหารจากน้ าและบางชนิดก็ฝัง
ตัวอยู่กับที่ มีหนวด หรือระยางค์ช่วยหาอาหาร ปลาที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปลาที่อาศัยอยู่เป็นประจ า  ปลาที่อาศัยอยู่ชั่วคราว ปลาที่มากับกระแสน้ า 
และปลาที่พบในบางฤดูกาล โดยสนิท  อักษรแก้ว (2541 : 90-94)  และสุรินทร์  มัจฉาชีพ และสมสุข  
มัจฉาชีพ  (2539 : 93-103)  ได้กล่าวว่า ตัวอย่างสัตว์ที่พบในป่าชายเลนได้แก่  
  กุ้งที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนกุ้งในป่าชายเลนหรือกุ้งที่อาศัยในน้ ากร่อยมี 15 
ชนิด กุ้งที่ส าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ กุ้งกุลาด าและกุ้งแชบ๊วย นอกจากนี้ยังมีกุ้งบางชนิด
ที่ว่ายน้ าจากบริเวณน้ าจืดไปวางไข่บริเวณน้ ากร่อยที่ส าคัญ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม  
  หอยที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนอ่าวคุ้งกระเบนพวกหอยที่ส าคัญได้แก่ หอยสอง
ฝา เช่น หอยนางรม หอยแครง หอยเปลือกหนา หอย ปากเป็ด ซึ่งจะฝังตัวอยู่ในดิน นอกจากนี้ยังมี     
หอยเจาะซึ่งพบมากตามซากต้นไม้ที่หักพังด้วย และ กลุ่มหอยฝาเดียวได้แก่ หอยจุ๊บแจง หอยมะระ 
และหอยตานนท์ 
  ปูที่พบในป่าชายเลนมีอยู่ประมาณ 30 ชนิด ที่รู้จักกันดี คือ ปูแสม และปูก้ามดาบ ซึ่งปู
ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม ส าหรับปูที่นิยมรับประทานเป็นอาหาร และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
คือ ปูทะเล ได้แก่ 
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  หนอนริบบิ้น ล าตัวแบนเรียวยาวคล้ายคลึงกับหนอนตัวแบน ร่างกายไม่มีปล้อง มีท่อ
ทางเดินอาหารครบจากปากสู่ทวารหนัก และมีงวงที่ยืดหดได้ทางด้านหน้า ล าตัวสีแดงเพราะมีระบบ
หมุนเวียนโลหิตฝังตัวอาศัยอยู่ในดินโคลนบริเวณป่าชายเลน ดังภาพประกอบที่ 7.4  
  แม่เพรียง หนอนปล้องที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนมีระยางค์เป็นคู่ช่วยในการว่ายน้ า 
ในช่วงฤดูหนาวที่น้ าทะเลขึ้นสูง แม่เพรียงจะว่ายน้ าออกมาที่ผิวทะเลเพื่อผสมพันธุ์โดยตัวผู้และตัว
เมียปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จ านวนมากออกไปผสมกันในน้ าทะเลได้ตัวอ่อนที่ด ารงชีวิตเป็นแพลงค์ตอน
ชั่วคราว ส่วนพ่อแม่พันธุ์มักถูกปลาทะเลจับกินเป็นอาหาร 
  ปูเปี้ยวก้ามขาว  บริเวณชายหาดโคลนปนทราย ริมป่าชายเลน จะเป็นที่อยู่อาศัยของ     
ปูเปี้ยวหรือปูก้ามดาบ ซึ่งมีก้ามข้างหนึ่งขนาดใหญ่ใช้โบกพัดแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตของตน 
ตามปกติปูก้ามดาบจะขุดรู และออกมาจากรูหาอาหารช่วงเวลาน้ าลง และฝังตัวอยู่ในรูเมื่อน้ าทะเลขึ้น 
  ปูเปี้ยวปากคีบ ปูก้ามดาบอีกชนิดหน่ึง มีกระดองสีด าก้ามสีน้ าตาลอมม่วง ชอบอาศัยอยู่
ตามพื้นที่เป็นดินโคลน แยกจากกลุ่มของปูเปี้ยวก้ามขาว ทั้งนี้เป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่าง
ปูประเภทเดียวกัน 
  ปูเปี้ยวขาแดง ปูก้ามดาบชนิดที่มีกระดองสีฟ้าแต้มด้วยจุดด า ตรงมุมกระดองมีสีเหลือง 
ขาเดินมีสีส้มแดง ตัวเมียมีก้ามขนาดเล็กทั้งสองข้างเช่นเดียวกับปูก้ามดาบทั่วไป พบอาศัยอยู่ตาม   
หาดโคลนใกล้แนวป่าชายเลนทางฝั่งทะเลอันดามัน 
  ปูแสมก้ามแดง ปูแสมขนาดกลาง กระดองกว้างประมาณ2.5 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม 
ก้ามสีแดงขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนหรือริมคันนาน้ าเค็ม กินเศษอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นอาหาร พบ
ชุกชุมและมีการแพร่กระจายทั่วไป 
  ปูแสม หรือปูเค็ม กระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ปกคลุมด้วยขนสั้นก้ามขนาดใหญ่แข็งแรงสี
บานเย็นอมม่วงขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนที่เป็นดินโคลน กินเศษอินทรีย์และใบไม้ที่เน่าเปื่อย
เป็นอาหาร ปูชนิดนี้เองที่ถูกจับน ามาดองเป็นปูเค็ม 
  ปูแสมก้ามยาว ปูแสมชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปูกา้มดาบ โดยมีก้ามขนาดยาว
ใหญ่ ส่วนขาเดินเรียวเล็ก ขุดรูอาศัยอยู่ตามหาดโคลนริมแนวป่าชายเลนปะปนกับปูก้ามดาบกระดอง
มีความกว้างประมาณ 1.5เซนติเมตร ก้ามมีสีส้มแดง 
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หนอนริบบิ้น แม่เพรียง 

  

ปูเปี้ยวก้ามขาว ปูเปี้ยวปากคีบ 

  
ปูปี้ยวขาแดง ปูแสมก้ามแดง 

 
ภาพประกอบท่ี 7.4 สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน กลุ่มหนอนริบบิ้น เพรียง และปูแสม 
ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ (2540 : 25 ) 
 
  ปูแสมก้ามยาว ปูแสมชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปูกา้มดาบ โดยมีก้ามขนาดยาว
ใหญ่ ส่วนขาเดินเรียวเล็ก ขุดรูอาศัยอยู่ตามหาดโคลนริมแนวป่าชายเลนปะปนกับปูก้ามดาบกระดอง
มีความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้ามมีสีส้มแดง ดังภาพประกอบที่ 7.5  



163 

  ปูทะเล ปูขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ าหนักมากกว่าคร่ึงกิโลกรัม กระดองพื้นผิว
เรียบเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะอุ้มตัวเมียไว้รอจนกว่าตัวเมียจะลอกคราบแล้วจึงผสมพันธุ์ไข่ที่ได้ 
รับการปฏิสนธิแล้วจะถูกปล่อยออกมาอุ้มไว้ที่หน้าท้องจนกระทั่งฟักออกไปเป็นตัวอ่อน ด ารงชีวิต
เป็นแพลงก์ตอนชั่วคราว 
  กุ้งเคย (Acetes) ครัสเตเชียนขนาดเล็กรูปร่างคล้ายกุ้งแต่ด ารงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดย 
ไม่จมลงคลานตามพื้นอย่างกุ้งทั่วไป ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร เปลือกบางและนิ่ม อาศัยอยู่
รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและล าคลองบริเวณป่าชายเลน 
  กุ้งกุลาด า กุ้งทะเลขนาดค่อนข้างใหญ่ ความยาวล าตัวประมาณ 20 เซนติเมตร ล าตัวสีน้ า
เงินอมม่วงเข้มและมีลายขวางเป็นปล้อง อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลริมชายฝั่งและป่าชายเลนปัจจุบันมี          
การท าฟาร์มเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย 
  

  
ปูแสมก้ามยาว ปูทะเล 

  
กุ้งเคย กุ้งกุลาด า 

  
กุ้งแชบ๊วย แม่หอบ 

 

ภาพประกอบท่ี 7.5  สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน กลุ่มปู และกุ้ง 
ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ (2532 : 107) 
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  กุ้งแชบ๊วย กุ้งทะเลขนาดค่อนข้างใหญ่ใกล้เคียงกับกุ้งกุลาด า เปลือกหุ้มตัวมีสีเหลือง
นวล บนกรีมีฟัน 5-8 ซี่ ด้านล่างมี 2-5 ซี่ อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นดินโคลนริมชายฝั่งและล าคลอง
ในป่าชายเลน 
  แม่หอบ แม่หอบเป็นครัสเตเชียนลักษณะคล้ายคลึงกับกุ้ง แต่ส่วนท้องมีขนาดใหญ่ และ
สามารถอาศัยอยู่บนบกได้นาน ล าตัวเรียวยาวขาเดินคู่แรกเป็นก้ามหนีบ ส่วนท้องแบ่งออกเป็นปล้อง 
แม่หอบขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลน โดยขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูง และอาศัยอยู่ด้าน
ใต้กองดินนั้น พบเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้ 
  กั้งตั๊กแตน กั้งตั๊กแตนขนาดกลางมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ล าตัวค่อนข้างแบน 
ด้านบนมีสันเรียงตัวตามความยาว 8 เส้นส่วนท้องปล้องที่ 2 และ 5 มีแถบคาดสีด าตามขวาง ตัวเมียที่
ผ่านการผสมแล้วจะปล่อยไข่ออกมาอุ้มไว้จนกว่าจะฟักเป็นตัวอ่อน ดังภาพประกอบที่ 7.6 
  แมงดาถ้วย สัตว์มีขาเป็นข้อปล้องที่อาศัยอยู่ในทะเลส่วนหัวเชื่อมรวมกับอกเป็นรูป
เกือกม้าส่วนท้องมีหนามบริเวณขอบข้างละ 6 คู่หางค่อนข้างกลมและไม่มีหนาม อาศัยอยู่ตามพื้น
ทะเลที่เป็นดินโคลน วางไข่ตามริมตลิ่งบริเวณป่าชายเลน แมงดาชนิดนี้บางตัวอาจะเป็นพิษจึงควร
ระมัดระวังในการรับประทานไข่แมงดาหางกลมโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม 
  หอยขี้นก (Cerithidea) หอยฝาเดียว (Gastropod) ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร 
เปลือกเวียนเป็นเกลียวรูปเจดีย์พบเกาะอยู่ตามรากต้นโกงกาง หรือคลานอยู่ตามพื้นป่า เมื่อหอยเหล่านี้
ตายลง เปลือกจะเป็นที่อยู่อาศัยของลูกปูเสฉวนขนาดเล็ก 
  ปลาตีน (Boleophthalmus) ปลาที่ปรับตัวทางโครงสร้างและสรีระหลายอย่างจน
สามารถอาศัยอยู่บนบกได้เป็นเวลานาน ปลาตีนมีอยู่หลายชนิดและขนาดแตกต่างกัน หัวขนาดใหญ่ 
ตาโตล าตัวเรียวเล็กลงไปทางหาง ครีบอกแผ่ขยายใหญ่ใช้คลานขณะอยู่บนบกได้ดีปลาตีนกินกุ้ง ปู 
และหนอนตามหาดโคลนเป็นอาหาร 
  ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาทะเลที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ ากร่อยได้ ล าตัวแบนด้านข้าง 
เรียวยาว เกล็ดสีเงินเมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 1 เมตร ครีบหางค่อนข้างใหญ่ มักอยู่รวมกันเป็นฝูง    
หากินใกล้ชายฝั่งที่เป็นดินโคลน มักพบอยู่ตามล าคลองในป่าชายเลนทั่วไป 
  ปลากะพงขาว ปลากะพงขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 1 เมตร เกล็ด
ล าตัวเป็นสีเงิน ส่วนหัวเล็กงอนลงเล็กน้อยอาศัยอยู่ตามล าคลองในป่าชายเลนและริมฝั่งทะเลทั่วไป 
นับเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย 
  ปลากะพงตาแมว ล าตัวค่อนข้างสั้น ตาอยู่ค่อนไปทางหัวขนาดยาวประมาณ 30 
เซนติเมตรเกล็ดข้างตัวมีสีน้ าตาลอมเทา เส้นข้างล าตัวปรากฏเด่นชัด หากินอยู่ใกล้พื้นทะเลริมชายฝั่ง
และล าคลองในป่าชายเลน 
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  ปลาข้างตะเภา ปลาขนาดยาวประมาณ 15 เซนติเมตรล าตัวสีเงินคาดด้วยแถบสีด าตาม
ความยาวปลาชนิดนี้เป็นปลาที่สามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ าค่อนข้างจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม กินอาหาร 
ไม่เลือก มักอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทั่วไปบริเวณป่าชายเลนและปากแม่น้ า 
 

 

กั้งตั๊กแตน 
 

ปลาตีน 

 

ปลานวลจันทร์ทะเล 

 

แมงดาถ้วย 

 

หอยขี้นก 

 

ปลากะพงขาว 

 
ปลากะพงตาแมว 

 
ปลาข้างตะเภา 

 
ปลาตะกรับ 

 
ภาพประกอบท่ี 7.6 สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน กลุ่มกั้ง  แมงดา หอย และปลา 
ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ (2535 : 93) 
 
  ปลาตะกรับจุด หรือ ปลากะทะ ล าตัวแบนบางทางด้านข้างคล้ายปลาผีเสื้อปากเล็ก ล าตัว
และครีบมีจุดสีน้ าตาลกระจายทั่วไป มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยเฉพาะตัวขนาดเล็กมักว่ายอยู่ตาม
ผิวน้ า บริเวณล าคลองของป่าชายเลน 
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  ปลากะรังปากแม่น้ า ปลากะรังหรือปลาเก๋าขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 80 
เซนติเมตรปากกว้าง สามารถฮุบกินเหยื่อเข้าไปทั้งตัวซึ่งได้แก่ปลาขนาดเล็กกว่า พบอาศัยอยู่บริเวณ
ปากแม่น้ าหรือตามล าคลองของป่าชายเลน จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญเช่นเดียวกับปลากะพงขาว 
  ปลาอมไข่ ล าตัวสั้นมากและแบนทางด้านข้าง ครีบหลังมี 2 อันเด่นชัด ปากค่อนข้าง
กว้างและเฉียงลงขนาดความยาวตัวประมาณ 5 เซนติเมตรครีบท้องอยู่ตรงต าแหน่งอก ชอบอาศัยอยู่
รวมกันเป็นฝูงริมชายฝั่งทะเลและล าคลองในป่าชายเลน 
  ปลาเฉี่ยวหรือผีเสื้อเงิน ล าตัวป้อมสั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ครีบหลังและครีบทวารยื่นยาว ผิว
ล าตัวสีเงินเหลือบเป็นประกายครีบหลังสีเหลืองมีลายคาดตามขวางผ่านตาและบริเวณขอบแผ่นปิด
เหงือก มักพบบริเวณแหล่งน้ ากร่อย ปากแม่น้ า และป่าชายเลน 
  ปลาสลิดทะเลจุดขาว ล าตัวแบนทางด้านข้าง ขนาดความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร
พื้นล าตัวสีเหลืองอมน้ าตาล แต้มด้วยจุดขาวทั่วตัว มักว่ายน้ ารวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินใกล้พื้นทะเล
บริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ าซึ่งเป็นป่าชายเลน 
  ปลาเห็ดโคน ล าตัวค่อนข้างกลมเรียวยาว ขนาดประมาณ15 เซนติเมตร ปากยาวแหลม 
เกล็ดหุ้มล าตัวสีเงินเป็นประกาย อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหาอาหารจ าพวกหนอน หอย กุ้ง ตามพื้นทะเล
ที่เป็นโคลนริมชายฝั่งและปากแม่น้ า 
  ปลาดอกหมาก ปลาขนาดยาวประมาณ 12 เซนติเมตรล าตัวป้อมสั้น เกล็ดหุ้มตัวสีเงิน
เป็นประกาย ก้านครีบหลังอันแรกเป็นสายยาว มักอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดย่อมบริเวณปากแม่น้ าและล า
คลองในป่าชายเลน 
  ปลาดุกทะเล ปลาดุกขนาดกลาง มีล าตัวเรียวยาว ด้านหน้าปากมีหนวด 4 คู่ ล าตัวมีคาด
สีด าสลับขาวตลอดความยาว ด้านท้องสีขาว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ หากินอยู่ตามพื้นที่เป็น
ดินโคลนริมชายฝั่งและปากแม่น้ า 
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ปลากะรังปากแม่น้ า  ปลาอมไข่ 

  
ปลาสลิดทะเลจุดขาว  ปลาเห็ดโคน 

  
ปลาดอกหมาก ปลาดุกทะเล 

ภาพประกอบท่ี 7.7  ปลาที่พบในป่าชายเลน 
ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ (2532 : 201) 
 

บทสรุป 
 ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับพื้นน้ าทะเลใน      
เขตร้อนและกึ่งร้อนของโลกประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิด ด ารงชีวิต ร่วมกันภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ ากร่อยและ มีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นป่าชายเลนจะพบได้ 
ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลปากแม่น้ า อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
เราสามารถเรียก ป่าชายเลนว่า ป่าโกงกาง ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้ส าคัญและพบเป็นจ านวนมาก  
นั่นคือ ไม้โกงกาง ซึ่งในระบบนิเวศป่าชายเลนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
โดยสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยพวกธาตุอาหาร  แร่ธาตุ และปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ 
แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ ผู้ย่อยสลาย ป่าชายเลนมี
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บทบาทส าคัญในการรักษาก าลังผลิตของประมงชายฝั่งและประมงนอกฝั่งให้มีศักยภาพที่สม่ าเสมอ
โดยตลอด ความส าคัญของป่าชายเลนที่มีต่อการประมง เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของสัตว์น้ า ป่าชาย
เลนเป็นที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ าในระยะตัวอ่อน ป่าชายเลนมีความส าคัญกับผลผลิตทาง           
การประมง การจับสัตว์น้ าในพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ กุ้งชนิดต่าง ๆ ซึ่งกุ้งที่จับได้มีอยู่หลายชนิดที่ใช้
พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารและอ่ืน ๆ เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด า และกุ้งตะกาด 
ปลาที่ส าคัญ เช่น ปลากระบอก ปลากะพง ปลาหมอเทศ และปลานวลจันทร์ทะเล สัตว์น้ าอ่ืน ๆ  เช่น 
ปูแสม ปูทะเล หอยแครง หอยนางรม เป็นต้น โดยสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนมีความส าคัญแก่
ชาวประมในการประกอบอาชีพทางการประมง ท าให้มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไป  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1. บอกพื้นที่ของป่าชายเลนในแต่ละภาคของประเทศไทยและพบที่จังหวัดใดบ้าง 
 2. จงอธิบายความหมายของระบบนิเวศป่าชายเลน 
 3. องค์ประกอบของระบบนิเวศในป่าชายเลนมีอะไรบ้าง 
 4. ให้เขียนภาพห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน 
 5. ให้เขียนภาพสายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน 
 6. อธิบายความส าคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนโดยทั่วไป 
 7. บอกความส าคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนทางการประมง 
 8. บอกสาเหตุการถูกท าลายของระบบนิเวศป่าชายเลน 
 9. อธิบายการปรับตัวของพันธุ์ไม้ที่อยู่ในป่าชายเลน 
 10.  อธิบายสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนและบอกชนิดเด่นของสัตว์น้ าที่พบในป่าชายเลน 
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