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            ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความซับซ้อน มีหนา้ท่ีเป็นปราการเช่ือมต่อ

ระหว่างระบบนิเวศบนบกและนิเวศทางทะเล โดยทาํหน้าท่ีช่วยเก็บกกัตะกอนและกลัน่กรอง

ความสกปรกท่ีมาจากกิจกรรมบนบก และยงัมีหนา้ท่ีช่วยรักษามวลดินและหนา้ดินไม่ใหถู้กพดั

พาออกจากขอบฝ่ังและริมตล่ิง นอกจากน้ี ระบบนิเวศป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน 

และเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตสูง เหมาะแก่การท่องเท่ียวและ

ศึกษาวจิยั 

            ระบบนิเวศป่าชายเลนป่าชายเลนในประเทศไทยมีสถานภาพแตกต่างกนั ทั้งในดา้นพืช

พรรณ ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ลกัษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของชุมชนท่ี

อาศยัอยู่ใกลเ้คียง จึงเป็นสาเหตุให้ระบบนิเวศป่าชายเลนในแต่ละพื้นท่ีมีสภาพปัญหาแตกต่าง

กนั ทั้งน้ีอาจสรุปปัญหาได ้3ลกัษณะ คือ 

1.            พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีคงสภาพเป็นป่าอยู ่ แต่มีชุมชนเขา้ไปอาศยัอยู ่ และใชป้ระโยชน์

ต่าง ๆ พื้นท่ีบางส่วนถูกบุกรุก ไดแ้ก่ ป่าชายเลนบริเวณฝ่ังอนัดามนั จงัหวดัพงังา ระนอง กระบ่ี 

ตรัง สตูล และภูเกต็ 

2.            พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีการบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์ และเปล่ียนแปลงเป็นนากุง้ เช่น 

บริ เวณอ่าวไทยภาคตะวันออกและภาคใต้ ของจังหวัดจันทบุ รี  สุราษฎร์ธานี  และ

นครศรีธรรมราช 

3.            พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิครอบครองและใช้ประโยชน์แต่ไม่คุม้ทุน เช่น 

การปลูกป่าชายเลนหรือการทาํนากุ้ง จึงมีการขายให้กับนายทุน ตลอดจนการใช้ท่ีดินไม่

http://bypaaof.blogspot.com/2013/07/blog-post_4187.html


เหมาะสม จนเกิดการกดัเซาะชายฝ่ัง ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าชายเลนในจงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี และฉะเชิงเทรา 

            พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย แบ่งเป็น ชายฝ่ังภาคตะวนัออกตอนนอก 

(จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง) ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี) อ่าวไทยฝ่ังตะวนัตกตอนกลาง (จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และสุราษฎร์ธานี)  และอ่าวไทยตะวันตกตอนล่าง (จังหวัด

นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา และปัตตานี) บริเวณดงักล่าวมีพื้นท่ีป่าชายเลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2539-2547 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2547 

                                                 

จังหวดั 
พืน้ทีป่่าชายเลน (ไร่) 

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 

ตราด 47,086.50 59,482.00 67,504.00 

จนัทบุรี 24,332.25 78,580.00 73,712.00 

ระยอง 4,103.00 11,764.00 8,709.00 

ชลบุรี 575.00 4,461.00 4,510.00 

ฉะเชิงเทรา 3,015.75 10,917.00 7,812.00 

สมุทรปราการ 1,858.00 7,218.00 9,164.00 

สมุทรสงคราม 7,156.25 15,957.00 14,112.00 

สมุทรสาคร 10,601.75 19,252.00 14,909.00 

เพชรบุรี 12,938.25 19,168.00 6,511.00 

ประจวบคีรีขนัธ์ 268.75 3,122.00 2,706.00 

ชุมพร 19,898.75 45,292.00 40,535.00 

สุราษฎร์ธานี 19,886.25 58,127.00 32,510.00 

นครศรีธรรมราช 52,601.00 58,876.00 88,099.00 

พทัลุง 881.25 1,354.00 2,041.00 

สงขลา 3,896.50 21,806.00 6,395.00 

ปัตตานี 6,906.75 26,440.00 23,229.00 

นราธิวาส - - 113.00 

 



      พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง พงังา กระบ่ี ตรัง ภูเกต็ 

และสตูล ซ่ึงบริเวณดงักล่าวมีพื้นท่ีป่าชายเลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2547 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2547 

จังหวดั 
พืน้ทีป่่าชายเลน (ไร่) 

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 

ระนอง 120,229.00 170,335.00 158,343.00 

พงังา 190,265.25 262,738.00 271,628.00 

ภูเกต็ 9,448.00 11,725.00 10,593.00 

ตรัง 150,596.75 223,677.00 204,642.00 

กระบ่ี 176,596.75 219,338.00 224,217.00 

สตูล 183,402.00 245,822.00 215,803.00 

 

โครงสร้างของป่าชายเลน  

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีประกอบดว้ยพืชพรรณและสัตวน์านาชนิด ดาํรงชีวิตร่วมกนั

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นดินเลน นํ้ ากร่อย หรือมีนํ้ าทะเลท่วมถึงสมํ่าเสมอ พบทัว่ไปตามท่ีราบ

ปากแม่นํ้า ชายฝ่ังทะเล ทะเลสาบ และบริเวณรอบเกาะแก่งต่างๆ 

หลกัการในการจาํแนกชนิดของป่าชายเลนในประเทศไทย ซ่ึงใชล้กัษณะพื้นท่ีและการ

ท่วมถึงของนํ้าทะเลมี 4 ชนิด คือ 

Basin forest เป็นชนิดป่าชายเลนท่ีข้ึนติดกบัผืนแผ่นดินใหญ่ (main land) ตามลาํแม่นํ้ า

เลก็ๆ จะไดรั้บอิทธิพลจากนํ้ าทะเลนอ้ยมาก กล่าวคือ นํ้ าทะเลจะท่วมถึงเฉพาะเวลาท่ีมีนํ้ าทะเล

ข้ึนสูงสุด (extreme high tide) เท่านั้น และมีอิทธิพลจากนํ้าจืดมาก ลกัษณะพนัธุ์ไมจ้ะเป็นตน้เต้ีย

และพวกเถาวลัย ์

Riverine forest เป็นชนิดป่าชายเลนท่ีข้ึนอยู่บริเวณชายฝ่ังแม่นํ้ าใหญ่ๆท่ีติดต่อกบัอ่าว 

ทะเล และทะเลสาบ ป่าประเภทน้ีไดรั้บอิทธิพลจากนํ้าทะเลอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ คือจะมีกระแสนํ้ า

ท่วมอยูเ่ป็นประจาํวนั โดยพนัธุ์ไมจ้ะเจริญเติบโตค่อนขา้งสมบูรณ์ดี 

Fringe forest เป็นชนิดป่าชายเลนท่ีข้ึนตามชายฝ่ังทะเลติดกบัผืนแผ่นดินใหญ่ หรือ

บริเวณชายฝ่ังท่ีเป็นเกาะใหญ่ๆ ไดรั้บอิทธิพลจากนํ้ าทะเลอยูส่ม ํ่าเสมอ คือนํ้ าทะเลจะท่วมถึงอยู่

เป็นประจาํวนั พนัธุ์ไมข้องป่าจะเจริญเติบโตไดดี้ และเป็นป่าท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ 

Overwash forest เป็นชนิดป่าชายเลนท่ีข้ึนอยู่บนเกาะเล็กๆ จะถูกนํ้ าทะเลท่วมทั้งหมด

เม่ือระดบันํ้าทะเลข้ึนสูงสุด การเจริญเติบโตของป่าชนิดน้ีตํ่า เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมและ



นํ้าทะเลมาก อีกประการหน่ึงคือ พวกปุ๋ยและธาตุอาหารในป่าชนิดน้ีจะถูกชะไปโดยกระแสนํ้ า

ออกจากป่าเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้การเจริญเติบโตของป่าชนิดน้ีไม่ดีและป่าจะมี

ลกัษณะเต้ีย 
 

ประโยชน์และความสําคญัของป่าชายเลน 

1.   ดา้นป่าไม ้พนัธ์ุไมจ้ากป่าชายเลนหลายชนิดสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในการ

ก่อสร้างบา้นเรือน ผลิตเคร่ืองมือการประมง เฟอร์นิเจอร์ และนาํมาทาํถ่านไมท่ี้ใหค้วามร้อนสูง 

นอกจากน้ีเปลือกของพนัธ์ุไม้ป่าชายเลนหลายชนิดยงัมีสารแทนนิน ซ่ึงสามารถนาํมาใช้

ประโยชนไ์ดห้ลายชนิด เช่น ใชย้อ้มอวน และนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมฟอกหนงั ทาํหมึก สี และ

กาวสาํหรับติดไม ้เป็นตน้ 

2.   ด้านการประมง ป่าชายเลนเป็นท่ีอยู่อาศยัและเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน 

โดยเฉพาะปู กุง้ หอย ซ่ึงเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสําคญั รวมทั้งสัตวน์ํ้ าอ่ืนๆซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะปลาหลายชนิดท่ีเรานิยมบริโภค เช่น ปลากะพง ปลาทะเลหลายชนิดท่ี

วางไข่ในป่าชายเลน และอาศยัเจริญเติบโตในระยะแรก เม่ือเจริญเติบโตแขง็แรงดีแลว้จึงออกสู่

ทะเล และหลายชนิดท่ีแมจ้ะวางไข่ในทะเลแต่ตวัอ่อนจะเคล่ือนยา้ยสู่ป่าชายเลนเพื่ออาศยัหลบ

ซ่อนศตัรู และหาอาหาร 

3.   ดา้นการแพทย ์พนัธุ์ไมป่้าชายเลนหลายชนิดมีคุณสมบติัเป็นสมุนไพรใชรั้กษาโรค

ต่างๆได ้ตวัอยา่งคือ ตน้เหงือกปลาหมอ โพธ์ิทะเล สาํมะงา โปรง ตะบูน แสมและ โกงกาง เป็น

ตน้ 

4.   ดา้นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ป่าชายเลนมีบทบาทสาํคญัในการป้องกนั

พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลจากคล่ืนลมแรงและการกดัเซาะดินไดเ้ป็นอยา่งดี ชายฝ่ังทะเลบริเวณท่ีมีป่าชาย

เลนท่ีอุดมสมบูรณ์จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคล่ืนลมแรงและพายุ นอกจากน้ียงัทาํหน้าท่ี

เช่ือมโยงกบัระบบนิเวศใกลเ้คียง คือ ระหว่างป่าชายเลนกบัทะเล และระหว่างป่าชายเลนกบัป่า

บก มีสัตวห์ลายชนิดท่ีอพยพไปมาระหวา่งระบบนิเวศดงักล่าวได ้
 

พืชในป่าชายเลน 

            พรรณไมใ้นป่าชายเลนประกอบดว้ยพนัธุ์ไมป่้าชายเลน (mangrove) ซ่ึงเป็นไมพุ้่มท่ีทน

ต่อความเคม็ของนํ้าทะเล มีรากอากาศและระบบรากท่ีทาํใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นดินท่ีมีสภาพ

ขาดออกซิเจนได ้นอกจากนั้น ยงัพบพนัธ์ุไมช้นิดอ่ืน ๆ อาศยัอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก ป่าชาย

เลนเป็นบริเวณเช่ือมต่อจากป่าบก จึงพบพนัธ์ุไมห้ลายชนิดจากบนบกท่ีอยู่ร่วมกบัป่าชายเลน 



และพนัธุ์ไมจ้ะข้ึนอยูใ่นลกัษณะเป็นเขตแนวของแต่ละชนิด โดยมีแบบแผนแน่นอน พนัธุ์ไมป่้า

ชายเลนท่ีพบไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ 
 

ช่ือไทย : โกงกางใบเลก็ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rhizophora apiculata 

พนัธุ์ไมส้าํคญัท่ีพบมากในป่าชายเลน ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโกงกางใบใหญ่แต่ใบมีขนาด

เลก็กว่า ตรงโคนตน้แตกรากคํ้าจุนมาก ฝักมีขนาดเลก็ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เม่ือร่วงหล่น

ลงสู่พื้นจะปักดินและงอกข้ึนมาเป็นตน้โกงกาง ทั้งสองชนิดมกัข้ึนอยูริ่มชายฝ่ังของเขตแนวป่า

ดา้นนอก 

 
 

ช่ือไทย : โกงกางใบใหญ่ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rhizophora mucronata 

มีลกัษณะตน้ตั้งตรง และแตกก่ิงกา้นเป็นพุ่มบริเวณเรือนยอด รากคํ้ าจุนแตกออกตรง

โคนตน้ ใบขนาดใหญ่เป็นมนัผลสีนํ้ าตาล มีการงอกของเมลด็ตั้งแต่อยูบ่นตน้ยืน่ลงมาเป็นท่อน

ยาวสีเขียว ขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เม่ือร่วงหล่นลงสู่พื้นโคลน จะปักลงไปในดินและ

เจริญงอกข้ึนมาเป็นตน้ 

 



ช่ือไทย : แสมขาว 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Avicennia alba 

พนัธ์ุไมป่้าชายเลนท่ีพบมากอีกชนิดหน่ึง ลกัษณะตน้สูงใหญ่ ตรงโคนตน้มีรากอากาศ

โผล่พน้พื้นดนัข้ึนมาเป็นเส้นขนาดยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเลก็สีเหลือง กล่ิน

หอม ผลมีรูปร่างกลมรีคลา้ยผลมะม่วงขนาดเลก็ เม่ือหล่นลงสู่พื้นจึงงอกข้ึนเป็นตน้ใหม่ หรือถูก

พดัพาไปกบันํ้าทะเล 

 
 

 

ช่ือไทย : ประสัก หรือ พงักาหวัสุม 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bruguiera gymnorrhiza 

ข้ึนแทรกอยู่ในเขตป่าโกงกาง ใบมีผิวเรียบมนั ดอกประสักมีกลีบเล้ียงสีแดง ผลมีการ

งอกของเมล็ดตั้งแต่ยงัอยูบ่นตน้ ลกัษณะเป็นท่อนยาวประมาณ 12 เซนติเมตร เม่ือร่วงหล่นปัก

ลงบนพื้นดินโคลน จะงอกรากและเจริญเป็นตน้ 

 
 

 

 

 



ช่ือไทย : ลาํพ ู

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sonneratia caseolaris 

มกัพบข้ึนปะปนกบัแสมบริเวณปากแม่นํ้าท่ีเป็นแหล่งนํ้ากร่อย มีรากอากาศขนาดใหญ่ท่ี

แทงข้ึนมาจากพื้นดินเห็นไดช้ดัเจน ห่ิงหอ้ยชอบอาศยัอยบนตน้ลาํพู่และส่งแสงกระพริบในเวลา

กลางคืน 

 
 

 

 

 

ช่ือไทย : จาก 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nypa frutican 

พืชจาํพวกปาลม์ท่ีพบข้ึนอยูห่นาแน่นบริเวณริมฝ่ังคลองของป่าชายเลนหรือบริเวณนํ้า

กร่อย ชาวประมงนิยมนาํใบจากไปมุงหลงัคาบา้น ผลลกัษณะเป็นทะลาย แทงข้ึนมาจากกอ 

 
 

 

 

 

 

 



 

ช่ือไทย : ตะบูนขาว 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Xylocarpus granatum 

พบข้ึนอยูท่างเขตดา้นใน ถดัจากโกงกางเขา้ไปซ่ึงเป็นเขตตะบูนและโปรง ลกัษณะโคน

ตน้มีรากแผอ่อกเป็นพูพอนขนาดใหญ่ ผลมีขนาดและรูปร่างคลา้ยมะตูม เม่ือผลแหง้จะแตกออก

มีเมลด็ขนาดใหญ่อยูภ่ายใน 

 
 

 

 

 

ช่ือไทย : โปรง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ceriops tagal 

ข้ึนปะปนกบัตะบูน ลาํตน้ตั้งตรงขนาดสูงประมาณ 5 เมตร เม่ือติดผลมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กบัฝักโกงกางใบเลก็ ตน้โปรงจะข้ึนอยูบ่นพื้นดินท่ีค่อนขา้งแขง็ในเขตเดียวกบัตะบูน 

 
 

 

 

 



ช่ือไทย : ตาตุ่มทะเล 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Excoecaria agallocha 

พนัธุ์ไมป่้าชายเลนท่ีมียางพิษสีขาว หากเขา้ตาจะทาํใหอ้กัเสบ พบข้ึนปะปนอยูก่บัตน้

ฝาด สังเกตตน้ตาตุ่มไดเ้ม่ือใบแก่จะเปล่ียนเป็นสีส้มแดงก่อนท่ีจะร่วงหล่น 

 
 
 

 

 

ช่ือไทย : ฝาดดอกแดง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lumnitzera littorea 

ไมป่้าชายเลนขนาดตน้ใหญ่ ลาํตน้สีดาํ ใบเลก็ อวบนํ้า ดอกออกเป็นช่อสีแดง ออกดอก

ชุกในช่วงฤดูฝน ซ่ึงจะมีนกกินนํ้าหวานหลายชนิด เช่น นกกระจิบ นกแวน่ตาขาว และนกกินปลี

ท่ีอาศยัอยูต่ามป่าชายเลน ชอบมาดูดนํ้าหวานจากดอกฝาดสีแดงเหล่าน้ี 

 
 

 

 

 

 



 

 

ช่ือไทย : เสมด็ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Melaleuca leucadendron 

พืชยนืตน้ท่ีข้ึนอยูท่างเขตดา้นในสุดของป่าชายเลนเช่ือมต่อกบัป่าบก ดอกเป็นช่อสีขาว 

ส่วนใหญ่ของพื้นท่ีป่าเสมด็จะมีนํ้าท่วมถึงเฉพาะช่วงนํ้าเกิดในฤดูหนาวเท่านั้น เปลือกของเสมด็

นาํมาชุบนํ้ามนัยางใชท้าํข้ีไตส้าํหรับจุดไฟ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของชาวประมง 

 
 

นอกจากพนัธุ์ไมป่้าชายเลนท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้ บริเวณป่าชายเลนยงัมีพนัธุ์ไมอี้กหลาย

ชนิด  
 

สัตว์ที่พบบริเวณป่าชายเลน 

            บริเวณป่าชายเลนถือวา่เป็นระบบนิเวศท่ีสาํคญัต่อส่ิงมีชีวติ เพราะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์และ

เป็นแหล่งอนุบาลของสัตวน์ํ้า รวมไปถึงเป็นแหล่งหากินของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมบางชนิด ทาํให้

บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวติสูง ทั้งสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวห์นา้ดิน รวม

ไปถึงสัตวท่ี์มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสัตวท่ี์พบอาศยัอยูบ่ริเวณป่าชายเลน จะคืบคลานหรือ

เกาะหรือขดุรูอยูต่ามพื้นดิน รวมทั้งพวกท่ีอยูใ่นนํ้าจะตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมากเพื่อการอยูร่อด 

เน่ืองจากตอ้งประสบกบัสภาวะต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นประจาํ 

หรือตอ้งอยูใ่นสภาพไม่เหมาะสมต่อการดาํรงชีวติโดยทัว่ไป เช่น สภาวะท่ีทาํใหมี้การ

สูญเสียนํ้าออกจากลาํตวัและสภาพอุณหภูมิสูง สภาพท่ีมีปริมาณออกซิเจนค่อนขา้งตํ่าของดิน

เลน และการเปล่ียนแปลงความเคม็ ตวัอยา่งสัตวท่ี์พบในป่าชายเลน ไดแ้ก่ 
 

 

 

 



 

 

ช่ือไทย : หนอนริบบ้ิน (Ribbon worm) 

ลาํตวัแบนเรียวยาวคลา้ยคลึงกบัหนอนตวัแบน ร่างกายไม่มีปลอ้ง มีท่อทางเดินอาหาร

ครบจากปากสู่ทวารหนกั และมีงวงท่ียดืหดไดท้างดา้นหนา้ ลาํตวัสีแดงเพราะมีระบบหมุนเวียน

โลหิตฝังตวัอาศยัอยูใ่นดินโคลนบริเวณป่าชายเลน 

 

 

ช่ือไทย : แม่เพรียง (Polychaete Worm) 

หนอนปลอ้งท่ีอาศยัอยูต่ามพื้นป่าชายเลนมีระยางคเ์ป็นคู่ช่วยในการวา่ยนํ้า ในช่วงฤดู

หนาวท่ีนํ้าทะเลข้ึนสูง แม่เพรียงจะวา่ยนํ้าออกมาท่ีผวิทะเลเพื่อผสมพนัธุ์โดยตวัผูแ้ละตวัเมีย

ปล่อยเซลลสื์บพนัธุ์จาํนวนมากออกไปผสมกนัในนํ้าทะเลไดต้วัอ่อนท่ีดาํรงชีวติเป็นแพลงค์

ตอนชัว่คราว ส่วนพ่อแม่พนัธุ์มกัถูกปลาทะเลจบักินเป็นอาหาร 

 
 

ช่ือไทย : ปูเป้ียวกา้มขาว 

บริเวณชายหาดโคลนปนทราย ริมป่าชายเลน จะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปูเป้ียวหรือปูกา้มดาบ 

ซ่ึงมีกา้มขา้งหน่ึงขนาดใหญ่ใชโ้บกพดัแสดงความเป็นเจา้ของอาณาเขตของตน ตามปกติปู

กา้มดาบจะขดุรู และออกมาจากรูหาอาหารช่วงเวลานํ้าลง และฝังตวัอยูใ่นรูเม่ือนํ้าทะเลข้ึน 



 
 

 

ช่ือไทย :ปูเป้ียวปากคีบ 

ปูกา้มดาบอีกชนิดหน่ึง มีกระดองสีดาํกา้มสีนํ้าตาลอมม่วง ชอบอาศยัอยูต่ามพื้นท่ีเป็น

ดินโคลน แยกจากกลุ่มของปูเป้ียวกา้มขาว ทั้งน้ีเป็นการลดการแก่งแยง่แข่งขนัระหวา่งปู

ประเภทเดียวกนั 

 
 

 

ช่ือไทย : ปูเป้ียวขาแดง 

ปูกา้มดาบชนิดท่ีมีกระดองสีฟ้าแตม้ดว้ยจุดดาํ ตรงมุมกระดองมีสีเหลือง ขาเดินมีสีส้ม

แดง ตวัเมียมีกา้มขนาดเลก็ทั้งสองขา้งเช่นเดียวกบัปูกา้มดาบทัว่ไป พบอาศยัอยูต่ามหาดโคลน

ใกลแ้นวป่าชายเลนทางฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 
 

 

 

 



ช่ือไทย : ปูแสมกา้มแดง 

ปูแสมขนาดกลาง กระดองกวา้งประมาณ2.5 เซนติเมตร เป็นรูปส่ีเหล่ียม กา้มสีแดงขดุรู

อาศยัอยูต่ามพื้นป่าชายเลนหรือริมคนันานํ้าเคม็ กินเศษอินทรียต่์างๆ เป็นอาหาร พบชุกชุมและมี

การแพร่กระจายทัว่ไป 

 
 

 

 

 

 

ช่ือไทย : ปูแสม หรือปูเคม็ 

กระดองเป็นรูปส่ีเหล่ียม ปกคลุมดว้ยขนสั้นกา้มขนาดใหญ่แขง็แรงสีบานเยน็อมม่วงขดุ

รูอาศยัอยูต่ามพื้นป่าชายเลนท่ีเป็นดินโคลน กินเศษอินทรียแ์ละใบไมท่ี้เน่าเป่ือยเป็นอาหาร ปู

ชนิดน้ีเองท่ีถูกจบันาํมาดองเป็นปูเคม็ 

 
 

 

 

ช่ือไทย : ปูแสมกา้มยาว 

ปูแสมชนิดหน่ึงท่ีมีรูปร่างคลา้ยคลึงกบัปูกา้มดาบ โดยมีกา้มขนาดยาวใหญ่ ส่วนขาเดิน

เรียวเลก็ ขดุรูอาศยัอยูต่ามหาดโคลนริมแนวป่าชายเลนปะปนกบัปูกา้มดาบกระดองมีความกวา้ง

ประมาณ 1.5เซนติเมตร กา้มมีสีส้มแดง 
 



 
 

 

ช่ือไทย : ปูทะเล 

ปูขนาดใหญ่ เม่ือโตเตม็ท่ีอาจมีนํ้าหนกัมากกวา่คร่ึงกิโลกรัม กระดองพื้นผวิเรียบเม่ือถึง

ฤดูผสมพนัธุ์ ตวัผูจ้ะอุม้ตวัเมียไวร้อจนกวา่ตวัเมียจะลอกคราบแลว้จึงผสมพนัธุ์ไข่ท่ีไดรั้บการ

ปฏิสนธิแลว้จะถูกปล่อยออกมาอุม้ไวท่ี้หนา้ทอ้งจนกระทัง่ฟักออกไปเป็นตวัอ่อน ดาํรงชีวติเป็น

แพลงคต์อนชัว่คราว 
 

 
 

 

 

 

 

ช่ือไทย : กุง้เคย (Acetes) 

ครัสเตเชียนขนาดเลก็รูปร่างคลา้ยกุง้แต่ดาํรงชีวติอยูใ่กลผ้วิทะเลโดยไม่จมลงคลานตาม

พื้นอยา่งกุง้ทัว่ไป ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร เปลือกบางและน่ิม อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงู

ตามชายทะเลและลาํคลองบริเวณป่าชายเลน 
 

 
 

 

 

 



ช่ือไทย : กุง้กลุาดาํ 

กุง้ทะเลขนาดค่อนขา้งใหญ่ ความยาวลาํตวัประมาณ 20 เซนติเมตร ลาํตวัสีนํ้าเงินอมม่วง

เขม้และมีลายขวางเป็นปลอ้ง อาศยัอยูต่ามพื้นทะเลริมชายฝ่ังและป่าชายเลนปัจจุบนัมีการทาํ

ฟาร์มเพาะเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลาย 
 

 
 

 

 

 

ช่ือไทย :กุง้แชบ๊วย  

กุง้ทะเลขนาดค่อนขา้งใหญ่ใกลเ้คียงกบักุง้กุลาดาํ เปลือกหุม้ตวัมีสีเหลืองนวลบนกรีมี

ฟัน 5-8 ซ่ี ดา้นล่างมี 2-5 ซ่ีอาศยัอยูต่ามพื้นทะเลท่ีเป็นดินโคลนริมชายฝ่ังและลาํคลองในป่าชาย

เลน 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ช่ือไทย : แม่หอบ 

แม่หอบเป็นครัสเตเชียนลกัษณะคลา้ยคลึงกบักุง้ แต่ส่วนทอ้งมีขนาดใหญ่ และสามารถ

อาศยัอยูบ่นบกไดน้าน ลาํตวัเรียวยาวขาเดินคู่แรกเป็นกา้มหนีบ ส่วนทอ้งแบ่งออกเป็นปลอ้ง แม่

หอบขดุรูอาศยัอยูต่ามพื้นป่าชายเลน โดยขนดินข้ึนมากองทบัถมกนัเป็นเนินสูง และอาศยัอยู่

ดา้นใตก้องดินนั้น พบเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต ้

 
 

 

ช่ือไทย : กั้งตัก๊แตน 

กั้งตัก๊แตนขนาดกลาง ความยาวประมาณ15 เซนติเมตร ลาํตวัค่อนขา้งแบน ดา้นบนมีสัน

เรียงตวัตามความยาว 8 เสน้ส่วนทอ้งปลอ้งท่ี 2 และ 5 มีแถบคาดสีดาํตามขวาง ตวัเมียท่ีผา่นการ

ผสมแลว้จะปล่อยไข่ออกมาอุง้ไวจ้นกวา่จะฟักเป็นตวัอ่อน 

 
 

 

 



ช่ือไทย : แมงดาถว้ย 

สัตวมี์ขาเป็นขอ้ปลอ้งท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลส่วนหวัเช่ือมรวมกบัอกเป็นรูปเกือกมา้ส่วนทอ้ง

มีหนามบริเวณขอบขา้งละ 6 คู่หางค่อนขา้งกลมและไม่มีหนาม อาศยัอยูต่ามพื้นทะเลท่ีเป็นดิน

โคลน วางไข่ตามริมตล่ิงบริเวณป่าชายเลน แมงดาชนิดน้ีบางตวัอาจะเป็นพิษจึงควรระมดัระวงั

ในการรับประทานไข่แมงดาหางกลมโดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคม-มีนาคม 

 
 

 

 

ช่ือไทย : หอยข้ีนก (Cerithidea) 

หอยฝาเดียว (gastropod) ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร เปลือกเวียนเป็นเกลียวรูปเจดีย์

พบเกาะอยูต่ามรากตน้โกงกาง หรือคลานอยูต่ามพื้นป่า เม่ือหอยเหล่าน้ีตายลง เปลือกจะเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของลูกปูเสฉวนขนาดเลก็ 

 
 

 

 

 

 



 

ช่ือไทย : ปลาตีน (Boleophthalmus) 

ปลาท่ีปรับตวัทางโครงสร้างและสรีระหลายอยา่งจนสามารถอาศยัอยูบ่นบกไดเ้ป็น

เวลานาน ปลาตีนมีอยูห่ลายชนิดและขนาดแตกต่างกนั หวัขนาดใหญ่ ตาโตลาํตวัเรียวเลก็ลงไป

ทางหาง ครีบอกแผข่ยายใหญ่ใชค้ลานขณะอยูบ่นบกไดดี้ปลาตีนกินกุง้ ปู และหนอนตามหาด

โคลนเป็นอาหาร 

 

 

ช่ือไทย :ปลานวลจนัทร์ทะเล  

ปลาทะเลท่ีสามารถอาศยัอยูใ่นนํ้ากร่อยได ้ลาํตวัแบนดา้นขา้งเรียวยาว เกลด็สีเงินเม่ือโต

เตม็ท่ีมีความยาวถึง 1 เมตร ครีบหางค่อนขา้งใหญ่ มกัอยูร่วมกนัเป็นฝงูหากินใกลช้ายฝ่ังท่ีเป็น

ดินโคลน มกัพบอยูต่ามลาํคลองในป่าชายเลนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือไทย :ปลากะพงขาว  

ปลากะพงขนาดค่อนขา้งใหญ่ เม่ือโตเตม็ท่ีมีความยาวถึง 1 เมตร เกลด็ลาํตวัเป็นสีเงิน 

ส่วนหวัเลก็งอนลงเลก็นอ้ยอาศยัอยูต่ามลาํคลองในป่าชายเลนและริมฝ่ังทะเลทัว่ไป นบัเป็นปลา

เศรษฐกิจท่ีสาํคญั ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลาย 

 

 

ช่ือไทย : ปลากะพงตาแมว 

ลาํตวัค่อนขา้งสั้น ตาอยูค่่อนไปทางหวัขนาดยาวประมาณ 30 เซนติเมตรเกลด็ขา้งตวัมีสี

นํ้าตาลอมเทา เส้นขา้งลาํตวัปรากฏเด่นชดั หากินอยูใ่กลพ้ื้นทะเลริมชายฝ่ังและลาํคลองในป่า

ชายเลน 

 

 

ช่ือไทย :ปลาขา้งตะเภา  

ปลาขนาดยาวประมาณ 15 เซนติเมตรลาํตวัสีเงินคาดดว้ยแถบสีดาํตามความยาวปลา

ชนิดน้ีเป็นปลาท่ีสามารถอาศยัอยูท่ ั้งในนํ้าค่อนขา้งจืด นํ้ากร่อยและนํ้าเคม็ กินอาหารไม่เลือก 

มกัอาศยัอยูต่ามชายฝ่ังทัว่ไปบริเวณป่าชายเลนและปากแม่นํ้า 

 



 

 

ช่ือไทย :ปลาตะกรับจุด หรือ ปลากะทะ  

ลาํตวัแบนบางทางดา้นขา้งคลา้ยปลาผเีส้ือปากเลก็ ลาํตวัและครีบมีจุดสีนํ้าตาลกระจาย

ทัว่ไป มกัอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงู โดยเฉพาะตวัขนาดเลก็มกัวา่ยอยูต่ามผวินํ้า บริเวณลาํคลอง

ของป่าชายเลน 

 

 

ช่ือไทย :ปลากะรังปากแม่นํ้า  

ปลากะรังหรือปลาเก๋าขนาดใหญ่ เม่ือโตเตม็ท่ีมีความยาวถึง 80 เซนติเมตรปากกวา้ง 

สามารถฮุบกินเหยือ่เขา้ไปทั้งตวัซ่ึงไดแ้ก่ปลาขนาดเลก็กวา่ พบอาศยัอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้าหรือ

ตามลาํคลองของป่าชายเลน จดัเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบัปลากะพงขาว 

 

 

ช่ือไทย : ปลาอมไข่ 

ลาํตวัสั้นมากและแบนทางดา้นขา้ง ครีบหลงัมี 2 อนัเด่นชดั ปากค่อนขา้งกวา้งและเฉียง

ลงขนาดความยาวตวัประมาณ 5 เซนติเมตรครีบทอ้งอยูต่รงตาํแหน่งอก ชอบอาศยัอยูร่วมกนั

เป็นฝงูริมชายฝ่ังทะเลและลาํคลองในป่าชายเลน 

 

 



 

 

 

 

ช่ือไทย :ปลาเฉ่ียวหรือผเีส้ือเงิน  

ลาํตวัป้อมสั้นเป็นรูปส่ีเหล่ียม ครีบหลงัและครีบทวารยืน่ยาว ผวิลาํตวัสีเงินเหลือบเป็น

ประกายครีบหลงัสีเหลืองมีลายคาดตามขวางผา่นตาและบริเวณขอบแผน่ปิดเหงือก มกัพบ

บริเวณแหล่งนํ้ากร่อย ปากแม่นํ้า และป่าชายเลน 

 

 

 

ช่ือไทย :ปลาสลิดทะเลจุดขาว  

ลาํตวัแบนทางดา้นขา้ง ขนาดความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรพื้นลาํตวัสีเหลืองอม

นํ้าตาล แตม้ดว้ยจุดขาวทัว่ตวั มกัวา่ยนํ้ารวมกนัเป็นฝงูเลก็ๆหากินใกลพ้ื้นทะเลบริเวณชายฝ่ัง

และปากแม่นํ้าซ่ึงเป็นป่าชายเลน 

 

 

 



 

 

 

 

 

ช่ือไทย : ปลาเห็ดโคน 

ลาํตวัค่อนขา้งกลมเรียวยาว ขนาดประมาณ15 เซนติเมตร ปากยาวแหลม เกลด็หุม้ลาํตวัสี

เงินเป็นประกาย อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงูหาอาหารจาํพวกหนอน หอย กุง้ ตามพื้นทะเลท่ีเป็น

โคลนริมชายฝ่ังและปากแม่นํ้า 

 

 

ช่ือไทย :ปลาดอกหมาก  

ปลาขนาดยาวประมาณ 12 เซนติเมตรลาํตวัป้อมสั้น เกลด็หุม้ตวัสีเงินเป็นประกาย กา้น

ครีบหลงัอนัแรกเป็นสายยาว มกัอาศยัอยูเ่ป็นฝงูขนาดยอ่มบริเวณปากแม่นํ้าและลาํคลองในป่า

ชายเลน 

 

 

ช่ือไทย :ปลาดุกทะเล  

ปลาดุกขนาดกลาง มีลาํตวัเรียวยาว ดา้นหนา้ปากมีหนวด 4 คู่ ลาํตวัมีคาดสีดาํสลบัขาว

ตลอดความยาว ดา้นทอ้งสีขาว ชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูขนาดใหญ่ หากินอยูต่ามพื้นท่ีเป็นดิน

โคลนริมชายฝ่ังและปากแม่นํ้า 



 

ช่ือไทย : นกยาง 

นกยางเป็นนกท่ีมีขายาว ปากยาวขนลาํตวัส่วนใหญ่สีขาว มีอยูห่ลายชนิด ท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไปไดแ้ก่นกยางเปีย นกยางทะเล นกยางโทนนกเหล่าน้ีมกัอาศยัอยูต่ามป่าชายเลนหรือบึง 

ใกลแ้หล่งนํ้า กินกุง้ ปู หอยปลาเป็นอาหาร ทาํรังอยูบ่นตน้ไมด้ว้ยก่ิงไมแ้หง้ 

 

ช่ือไทย :นกแขวก  

นกในวงศน์กยางท่ีขนบริเวณหลงัสีเขียวบริเวณปีกสีเทา ตวัท่ียงัโตไม่เตม็วยัมีขนสี

นํ้าตาลแตม้ดว้ยลายขีดสีขาว นกแขวกอาศยัอยูต่ามป่าชายเลนหรือหนองบึง มกัออกหากินใน

เวลากลางคืน ทาํรังดว้ยก่ิงไมแ้หง้สานกนัอยา่งหยาบๆ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ช่ือไทย : ลิงแสม 

ลิงแสมมีช่ือเรียกตามพนัธุ์ไมใ้นป่าชายเลนคือ ตน้แสม เพราะตามธรรมชาติของลิงชนิด

น้ีชอบอาศยัอยูต่ามป่าแสม-ป่าโกงกาง ขนลาํตวัมีสีนํ้าตาล หางยาว ชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู เวลา

นํ้าทะเลลดลง ลิงเหล่าน้ีจะลงมาจบัปูตามพื้นป่าเป็นอาหารปัจจุบนัเผา่พนัธ์ุของลิงแสมไดเ้ขา้มา

ครอบครองพื้นท่ีตามแหล่งท่องเท่ียวเพราะไดรั้บอาหารโดยไม่ตอ้งด้ินรนต่อสู้ตามธรรมชาติ 

 
 

 

สถานการณ์ปัจจุบันของระบบนิเวศป่าชายเลน  

            ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจากรมป่าไมเ้ม่ือปี  2543  แสดงใหเ้ห็นว่า  ประเทศไทยมีพื้นท่ี

ป่าชายเลน  1,526,006.25  ไร่  เพิ่มข้ึนจากการสาํรวจเม่ือ  2539  จาํนวน  478,616.25  ไร่  ทั้งท่ีน่า

สังเกตว่า  ในการสํารวจคร้ังน้ีได้เพิ่มนราธิวาสเป็นจังหวดัท่ี 24  ทีมีพื้นท่ีป่าชายเลนด้วย

จาํนวน  473.5  ไร่  หลงัจากท่ีตกสาํรวจมาเป็นเวลานาน  ขณะเดียวกนัการสาํรวจคร้ังน้ีกลบัไม่

แสดงพื้นท่ีป่าชายเลนของจงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงเคยมีจาํนวน  1,857.50  ไร่  ในการสาํรวจ

เม่ือปี  2539  โดยภาพรวมป่าชายเลนของไทยนบัว่าตกอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม  อนัเป็นภาวะท่ี

ต่อเน่ืองมานบั 40 ปี  ดงัท่ีตวัเลขแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าภายในช่วงเวลาดงักล่าวพื้นท่ีป่าชายเลน

ไดสู้ญหายไปถึงประมาณ 1 ลา้นไร่ 

สาเหตุของการลดลงของป่าชายเลน  

   -        การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  โดยเฉพาะการทาํนากุง้ พื้นท่ีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตอินทรียส์าร

และธาตุอาหารท่ีสําคัญ   สําหรับสัตว์นํ้ า ท่ีอาศัยอยู่ในป่าชายเลนซ่ึงมีมากมายหลาย

ชนิด  เช่น  กุง้  หอย  ปู  ปลา  เป็นตน้  ดงันั้นการแผว้ถางป่าแลว้จึงขุดบ่อข้ึนภายหลงั  เป็นการ

ทาํลายแหล่งแร่ธาตุท่ีมีการหมุนเวียน  เพื่อให้เกิดการสมดุลตามระบบธรรมชาติในระบบ

นิเวศวิทยาป่าชายเลน  และการทาํนากุง้วิธีน้ียงัทาํความเสียหายแก่พื้นท่ีป่าชายเลนมาก  เพราะ



นอกจากจะตดัไมล้งแลว้  ยงัตอ้งขุดรากถอนโคนออกหมด  เป็นการทาํลายพนัธุ์ไมป่้าชายเลนท่ี

มีอยูใ่นบริเวณนั้น  การทาํลายป่าชายเลนในลกัษณะน้ีเป็นการเปล่ียนสภาพจากพื้นท่ีป่าไมเ้ป็น

พื้นท่ีเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าอยา่งถาวร  ซ่ึงเป็นการทาํลาย  ทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่า

ชายเลนดว้ย  

   -        การทาํเหมืองแร่  การทาํเหมืองแร่มีส่วนในการทาํลายสภาพป่าและความอุดมสมบูรณ์

ของป่า  จนยากท่ีจะฟ้ืนใหมี้ความสมบูรณ์เช่นเดิมในระยะเวลาอนัส้ันได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการ

ทาํเหมืองแร่  จะตอ้งขุดให้ลึกจนถึงสายแร่  ดินตะกอน  กรวด  และทรายท่ีถูกพลิกข้ึนมาทบั

ถม  ทาํให้ป่าชายเลนไม่สามารถฟ้ืนตวัเกิดไดด้งัเช่นเดิม  นอกจากนั้น  คุณภาพของนํ้ ายงัเลว

ลง  เน่ืองจากมีตะกอนขุ่นขน้แขวนลอยอยู่ดว้ย  เม่ือตกตะกอนก็จะกลายเป็นดินดอนทาํให้นํ้ า

ท่วมไม่ถึง  มีแต่ความแหง้แลง้  ดงันั้น  การทาํเหมืองแร่จึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศ

ป่าชายเลนโดยตรง  

            การก่อสร้างบา้นเรือนข้ึนใหม่  เม่ือมีการตดัถนนป่าชายเลน  ก็จะมีการถมท่ีและสร้าง

อาคารบา้นเรือน  ร้านคา้  ศูนยก์ารคา้  ท่ีทาํการ  และสาํนกังานบริเวณนั้นติดตามมา ราษฎรท่ีอยู่

ใกลก้บัป่าชายเลนกจ็ะบุกรุกและถือโอกาสครอบครองท่ีดินเป็นของตวัเอง  

   -        การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า  การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้าผ่านพื้นท่ีป่าชาย

เลน  จะตอ้งมีการทาํลายป่าชายเลนส่วนท่ีจะสร้างข้ึน  เป็นเหตุใหป่้าชายเลนลดนอ้ยลง  ซ่ึงจะมี

ผลกระทบอยา่งอ่ืนตามมาดว้ย  เช่น  สัตวใ์นป่าชายเลนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้  และแนวถนนจะ

เป็นคนักั้นนํ้าทะเล  ทาํใหน้ํ้าทะเลไหลลงสู่ป่าชายเลนไม่ได ้ ตน้ไมใ้นป่าชายเลนจะตาย 

   -        การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอยู่แถบชายฝ่ังทะเลส่วนหน่ึงถูก

บุกเบิกเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ทาํให้เสียพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นจาํนวนมาก  และโรงงาน

อุตสาหกรรมยงัปล่อยของเสียลงสู่ป่าชายเลนบริเวณรอบขา้ง  ทาํให้ระบบนิเวศป่าชายเลนถูก

ทาํลาย  

   -        การทาํนาเกลือ  เน่ืองจากแสงแดดเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเผานํ้ าทะเลใหร้ะเหยแหง้จน

ตกผลึกกลายเป็นเกลือ  ดงันั้น  ป่าชายเลนโดยรอบจะถูกตดัฟันจนหมด  เพื่อเปิดพื้นท่ีให้โล่ง

มากท่ีสุด  จึงเป็นสาเหตุใหป่้าชายเลนถูกทาํลายเป็นจาํนวนมาก 

   -        การตดัไมเ้กินกาํลงัของป่า  ปริมาณความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากไมใ้นป่าชายเลนมี

จาํนวนมาก  เช่น  การเผาถ่าน  ทาํเสาเขม็  ไมค้ ํ้ายนั  เฟอร์นิเจอร์  เป็นตน้  ซึงมากกว่ากาํลงัการ

ผลิตของป่าชายเลน  ทาํใหป่้าชายเลนถูกบุกรุกเป็นจาํนวนมาก  
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