
       รักษ์ป่า ชายเลน  
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	 ป่าชายเลน	 (mangrove	 forest)	 คือเป็นกลุ่ม

สังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตนำ�้ลงตำ�่สุดและนำ�้ขึ้นสูงสุด บริเวณ

ช�ยฝั่งทะเล ป�กแม่นำ�้หรืออ่�ว ในกลุ่มประเทศของภูมิภ�ค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะในประเทศอินโดนีเซีย 

ม�เลเซีย พม่� และ ไทย อีกคว�มหม�ยหนึ่ง หม�ยถึงสังคม

พืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หล�ยชนิดหล�ยตระกูล และเป็น

พวกที่มีใบเขียวตลอดปี (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะ

ท�งสรีรวิทย�และคว�มต้องก�รสิ่งแวดล้อมที่คล้�ยกัน ซึ่งส่วน

ใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงก�ง (Rhizophora) เป็นไม้

สำ�คัญ ป่�ประเภทนี้มีก�รค้นพบม�ตั้งแต่โคลัมบัสเดินท�งม�

บริเวณช�ยฝั่งตะวันตกของเก�ะคิวบ� ต่อม�เซอร์ วอลเตอร์ 

ร�ลีห์ ได้พบป่�ชนิดเดียวกันนี้อยู่บริเวณป�กแม่น้ำ�ในประเทศ

ตรินิแดดและกิอ�น�

 คำ�ว่� แมนโกรฟ Mangrove ม�จ�กภ�ษ�โปรตุเกส 

Mangue ซึ่งหม�ยถึงกลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ต�มช�ยฝั่งทะเล

ดินเลน และใช้กันแพร่หล�ยในประเทศแถบล�ตินอเมริก� 

ส่วนประเทศอื่นๆ ก็ใช้เรียกต�มภ�ษ�ของตัวเอง เช่น ประเทศ

ม�เลเซียใช้คำ�ว่� “manggi-manggi” ประเทศที่ใช้ภ�ษ�

ฝรั่งเศส เรียกป่�ช�ยเลนว่� “manglier” ส่วนภ�ษ�ไทยเรียก

ป่�ชนิดนี้ว่� “ป่�ช�ยเลน” หรือ “ป่�โกงก�ง”

โกงกางมีรากคำา้จุนที่สานกันเป็นตาข่าย

ในการกรองของเสียที่พัดมากับน้ำาทะเล

และยังเป็นกำาแพงกั้นคลื่นลมอีกด้วย
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“...ในเมื่อรู้ว่าประเทศชาตินี่แผ่นดินนี้ เลี้ยงผู้เลี้ยงคนมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว มีอยู่ มีกิน มีอะไรพอ

แต่แม่นำา้เจ้าพระยานี่เต็มไปด้วยปลา กุ้ง ปู หอย พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงอ่อนพระทัย รับสั่งให้ข้าพเจ้าฟัง 

บอกนี่นะเดี่ยวนี้ฉันก็พยายามที่สุด ใจไม่ให้คนมาทำาลายป่าชายเลน ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมถึงทรงหวงป่าชายเลนมาก 

รับสั่งว่ารู้ไหมสิริ ป่าชายเลนนี่คืออนุบาล เท่ากับว่า ปู ปลา กุ้ง อะไรต่าง ๆ นี่ เขาใช้เป็นที่ที่ตอนเขาเกิดมาเล็ก ๆ 

นี่ยังสู้กับโลกนี้ไม่ไหว นี่เขาใช้เป็นที่พักพิงแล้วก็โตวันโตคืนขึ้นมาเพื่อมาให้เราจับกิน 

เดี๋ยวนี้ป่าชายเลนจะโดนคนที่ไม่มีความคิดนี่จองจับจองและทำาลายทุกอย่าง จับจองเองทุกอย่างอันนี้แต่เป็นมานานแล้ว 

เป็นมานานตลอด เวลาทรงเห็นก็ทรงพยายามสู้ ทรงพยายามขอซื้อกับชาวบ้านด้วยซื้อป่าชายเลน 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นี่ ก็ได้เห็นและได้ต่อสู้กับองค์เองเหมือนกัน ที่ไปต่างๆ เนี่ย 

ขอทุกท่านถ้าไม่อยากให้ลูกหลานอดยาก ก็ขอให้ช่วยกันสู้ 

รักษาสมบัติของบรรพบุรุษไทยให้คงอยู่เพื่อเลี้ยงคนไทยต่อไป ... ”

พระราชดำารัสในการพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
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 สาเหตุที่ทำาให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง

 1. ป่าไม้ การไม่ดำาเนินการตามเงื่อนไขสัมปทาน 

              ป่าชายเลนที่กำาหนดให้เป็นป่าสัมปทานมีพื้นที่มากถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ การที่ผู้รับสัมปทาน     

     ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทาน ทำาให้สภาพป่าชายเลนหลังสิ้นสุดสัมปทานมีสภาพทรุดโทรมอย่างยิ่ง 

 2. ประมง

     นากุ้งกุลาดำาในอดีตที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมที่ทำารายได้อย่างมหาศาล แต่ก็ทำาลายระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างย่อยยับ 

               เช่นกัน อีกทั้งยังทำาลายระบบนิเวศเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง 

      การทำานากุ้งจะต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดฟาร์มกุ้งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิธีการจัดการด้วย

               เทคโนโลยีชีวภาพ และควรพัฒนาฟาร์มกุ้งให้เป็นระบบปิด มีการจัดการนำา้ภายในบ่อเลี้ยงด้วยการหมุนเวียนเข้าสู่

               ระบบบำาบัดแล้วนำากลับมาใช้ใหม่

 3. เกษตร  

     พื้นที่ป่าชายเลนบางแห่งถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่นการเปลี่ยนเป็นนาข้าว การทำาสวนมะพร้าว  

               และปาล์มนำา้มัน แต่ป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรค่อนข้างมีจำากัด เนื่องจากสภาพดินและนำา้ไม่เอื้ออำานวย 

 4. อุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้าง และโรงงานผลิตไฟฟ้า 

      ป่าชายเลนถูกแปรเปลี่ยนไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การทำานาเกลือ การทำาเหมืองแร่ อุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง 

               อันเป็นการรุกลำา้และทำาลายป่าชายเลน เช่น ท่าเทียบ โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

 5. การขยายตัวของชุมชน

     เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รุกลำา้ทำาลายป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวมีทั้งการตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านและในรูป 

              แบบขององค์กร ป่าชายเลนจึงเป็นที่รองรับน้ำาเสียและขยะ ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

               ป่าชายเลน การตัดถนนผ่านพื้นที่ของป่าชายเลนโดยไม่เข้าใจถึงลักษณะนิเวศเป็นผลให้ป่าชายเลนบางส่วนล่มสลาย
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พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย	?

 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่�ช�ยเลนม�กเป็นอันดับ 9 ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชีย 

ตลอดช�ยฝั่งของ 24 จังหวัด เป็นพื้นที่ป่�ช�ยเลนร้อยละ 36 ของคว�มย�วช�ยฝั่งทั้งหมด 

ในอดีตป่�ช�ยเลนมีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�ก ซึ่งพบว่�พื้นที่ป่�ช�ยเลนของประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่ทั้งหมดประม�ณ 2,299,375 ไร่ แต่ต่อม�ในปี พ.ศ. 2547 ป่�ช�ยเลนลด

ลงเหลือเพียง 1,458,174 ไร่เท่�นั้น 

พื้นที่ป่�ช�ยเลนต�มจังหวัดช�ยฝั่งในประเทศไทย

ที่ม� : สนิท อักษรแก้ว. ประช�กรและทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล 

	5	อันดับสูงสุดในประเทศไทย

 พังง�  271,628   ไร่

 กระบี่  224,217   ไร่

 สตูล   215,603   ไร่

 ตรัง    204,642   ไร่

 ระนอง  158,343   ไร่

สำ�นักอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ช�ยเลน กรมทรัพย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝั่ง (2547)
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 ป่าชายเลนในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งจากการถูกบุกรุกทำาลาย เปลี่ยนสภาพเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ และยังมีการ

บุกรุกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สภาพป่าชายเลนหลังสิ้นสุดสัมปทานก็เสื่อมโทรมจนไม่เห็นร่องรอยของป่าชายเลนที่สมบูรณ์

 การจะหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน และฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า

ชายเลนอย่างยั่งยืน จะต้องมีการบริหารจัดการป่าชายเลนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน ต้องเป็นการ

จัดการแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม และต้องดำาเนินการบนพื้นฐานทางวิชาการ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนเป็นหลัก ต้องมีการคานอำานาจและตรวจสอบได้ในทุกภาคส่วน ส่วนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ยึดครอง ต้องดำาเนินการให้กลับมาเป็นของรัฐ หรือจัดการให้กลุ่มบุคคลที่ยึดครองกลับเข้ามาในระบบ ต้องกำาหนดเงื่อนไข

การชดเชย และ/หรือให้ผลตอบแทนต่อรัฐและชุมชน ไม่ใช่ปล่อยให้การยึดครองพื้นที่ ในลักษณะผู้ทำาผิดกฎระเบียบเป็นผู้ได้

การจัดการ และฟื้นฟู
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“เมืองจันท์ ฉันรักเธอ”
 ด้วยการรวมพลังของนักเรียนหญิงกลุ่ม “ชุมนุมธรรมชาติ” แห่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี ได้ดำาเนิน  

“โครงการเมืองจันท์ ฉันรักเธอ” ตั้งแต่ปี 2549 ที่เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “สาวน้อยกระป๋องดำา” ที่ทุกคนมีกระป๋องดำา

ของตนเอง เพื่อเก็บขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสตรีแห่งนี้ ให้มีความสะอาดงามตา และขยายกิจกรรมออกสู่

โรงเรียนข้างเคียงจนถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง

 นี่คืออีกหนึ่งในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 3 ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูความดี จากมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์

  ต้นโกงกางจำานวน 53,000 ต้น ที่เยาวชนในโครงการนี้ ได้เพาะหว่านลงไปในผืนดินจำานวน 140 ไร่ของบ่อกุ้ง

ร้าง ซึ่งเป็นที่ดินชายเลนหลังวัด ที่นายทุนเช่าทำาบ่อกุ้งได้ทิ้งไปหลังกิจการประสบการขาดทุน ชาวบ้านในชุมชนได้ขอให้

เหล่าเยาวชนมดงาน ไปช่วยปลูกป่า โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากสถานีพัฒนาทรัพยากรและป่าชายเลนที่ 3 ซึ่ง

หลังจากกว่าสี่ปีผ่านไป ผืนป่าโกงกางพลิกฟื้นเขียวชอุ่ม ด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำา้ทุก

ประเภทอีกครั้งหนึ่ง

 “...พวกเราเป็นแกนนำาในการปลูกป่า จากนั้นจะรณรงค์สานต่อให้กับคนในชุมชน ในการปลูกจิตสำานึกให้ช่วย

กันดูแล เพราะเขาอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ ร่วมกันพัฒนาต่อไปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านต้นแบบฟื้นฟูสภาพ

แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สืบต่อไปจนถึงลูกหลาน”
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โครงการ “เมืองจันท์ ฉันรักเธอ” 
(ชื่อเดิมคือโครงการ ศรียาอาสา พัฒนาป่าชายเลน)

 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ครูผู้ประสานงานโครงการ  : ว่าที่พันตรีกิตติพงศ์ ศรีเจริญ  ครูชำานาญการพิเศษ  

 ผู้นำาชุมชนที่ร่วมทำากิจกรรมกับโครงการ

 1. นายสมโภชน์  ชินวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 2. นายพรรษา  สรรพสุข  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเสม็ดงาม ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 3. นายวินัย  บุญล้อม หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)

 ระยะเวลาดำาเนินโครงการ  ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 รวม 5 ปี

ความเป็นมาของโครงการ 
 จากวิกฤติภาวะโลกร้อนที่ครูและนักเรียนได้

ตระหนัก  ทั้งในบทเรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วน

ต่างๆ ของโลก คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ์

กลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันขึ้น  เพื่อทำากิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี  โดยหวังที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก เพิ่ม

ความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ำาและรักษาแหล่งต้นน้ำา  ช่วยลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะต้นไม้จะฟอกก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนได้  และก็จะช่วยลด

หรือชะลอภาวะโลกร้อนได้ในที่สุด

 ตั้งแต่ปี 2545 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูก

ต้นไม้ตามแหล่งต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี หลายครั้ง  ทั้งที่

ริเริ่ม หาทุนและดำาเนินการเอง  ที่ได้รับงบประมาณและการ

สนับสนุนจากทางโรงเรียน  และที่ได้รับการร้องขอจากหน่วย

งานต่าง ๆ  

 ต่อมา คณะครูและนักเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

ทางโรงเรียนให้จัดตั้งชุมนุมธรรมชาติ  เพื่อเปิดโอกาสให้

นักเรียนที่มีความสนใจเป็นจำานวนมาก  ได้มีโอกาสเข้ามาร่วม

กิจกรรมได้มากขึ้น และในปี พ.ศ. 2551  ด้วยความมุ่งมั่นที่

จะร่วมกันอนุรักษ์และแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ความตั้งใจจริงในการทำางาน  การมีจิตอาสาและ

เสียสละเพื่อส่วนรวมของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียานุ

สรณ์  เมื่อได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชาวบ้านหรือชุมชนหลาย

ต่อหลายครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์ในผลงานและความมุ่งมั่นใน

การทำางาน  

 คณะครูและนักเรียนกลุ่มหน่ึงได้ทราบจากนาย

พรรษา  สรรพสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ดงาม ตำาบล

หนองบัว อำาเภอเมือง ว่า มีที่สาธารณะแห่งหนึ่ง  พื้นที่  

137 ไร่  อยู่ใกล้วัดเสม็ดงาม แต่ก่อนมีคนเช่าเพื่อทำานา

กุ้ง เมื่อไม่ประสบผลสำาเร็จจึงทิ้งไว้เป็นบ่อกุ้งร้าง จึงอยาก

จะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาอีก คณะครูและ

นักเรียนจึงได้ตกลงท่ีจะร่วมกันฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีแห่งนี้โดยการปลูก

ต้นโกงกางลงไปให้เต็มบริเวณ  ให้เป็นผืนป่าชายเลนขนาด

ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีระบบนิเวศที่ดี 

 คณะครูและนัก เรี ยนโดยความเห็นชอบและ

สนับสนุนจากผู้อำานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ร่วมปรึกษา

หารือและขอรับการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวัน  น้ำาดื่ม

และขนม จากนายสมโภชน์  ชินวงศ์  นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

หนองบัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง  ส่วนกล้าพันธุ์

และฝักโกงกางได้รับการสนับสนุนจากนายวินัย  บุญล้อม 

หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)

และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดีทุกครั้ง และโครงการนี้จะ

เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านเสม็ดงาม 

ตำาบลหนองบัว เข้ามาร่วมโครงการด้วย
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ระยะที่ 1  ร่วมกันสร้างป่า (ปี 2551)

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์  ชาวบ้านเสม็ดงามและผู้ที่สนใจ ร่วมกันปลูกต้นโกงกางให้เต็มพื้นที่ของ

บ่อกุ้งร้างทั้งหมด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและให้เป็นผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ใกล้ตัวเมืองจันทบุรีต่อไป

วิธีการดำาเนินโครงการ  แบ่งเป็น  2 ระยะ คือ

ระยะที่ 2  ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟู (ปี 2552-2555)

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ชาวบ้านเสม็ดงามและผู้ที่สนใจ ร่วมกันดูแล  พัฒนาและฟื้นฟูระบบ

นิเวศของพื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกไว้  โดยการปลูกซ่อมแซมแทนที่ต้นโกงกางที่ตายไป  สำารวจตรวจตราคอยแกะหรือขูด

เพรียงที่เกาะต้นโกงกางอ่อนในระยะปีที่ 3-5 ของการปลูกเพื่อเป็นการอนุบาลต้นโกงกางอ่อนให้มีจำานวนการรอดและ

เติบโตให้มากที่สุด และหาพันธุ์สัตว์ทะเลมาปล่อยในพื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกไว้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างแหล่งอาหาร

ให้แก่ชุมชนและชาวจันทบุรีต่อไป
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ผลการดำาเนินโครงการ 

 ระยะที่ 1  ร่วมกันสร้างป่า (ปี 2551)

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ชาวบ้านเสม็ดงามและผู้ที่สนใจ ร่วมกัน

ปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ของบ่อกุ้งร้างทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 12 กรกฎาคม 2551 รวม  6  ครั้ง  ปลูกต้น

โกงกางได้  42,000 ต้น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองบัวพร้อมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากร

ป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านเสม็ดงาม ตำาบลหนองบัว  มาร่วมปลูกด้วยทุกครั้ง

 ระยะที่ 2  ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟู (ปี 2552-2555)

 ในปี 2554-2555  โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน  กำาหนดจัดกิจกรรมดูแลและ

อนุบาล  และจัดหาพันธุ์สัตว์ทะเลมาปล่อยในพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างต่อเนื่องทุกปี
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“ ..แม้เราจะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ 
แต่หากเรารวมพลังกัน 

ย่อมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนมด 

ที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งดีๆได้..”  
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การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

 มนุษย์คือผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนมากที่สุด รวมทั้งเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่าชายเลน

มากที่สุดเช่นกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งในแง่ผลผลิต เช่น การใช้เนื้อไม้ พลังงานจากไม้ และในรูปของ

การบริการ เช่นการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง

ประโยชน์โดยตรง

   1. ไม้เพื่อพลังงาน  ถ่านไม้โกงกางได้ชื่อว่าเป็นถ่านไม้ที่ดีที่สุด เนื่องจากให้ความร้อนสูง มอดช้า และไม่แตกสะเก็ด 

สัมปทานป่าชายเลนในประเทศไทยเป็นสัมปทานเพื่อการทำาถ่านเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำาไม้จากสัมปทานไปใช้ในกิจการอื่น 

โดยกำาหนดรอบตัดฟัน 30 ปี

 นอกจากถ่าน มีการใช้ไม้ป่าชายเลนในรูปของไม่ฟืนเพื่อการหุงต้มในชีวิตประจำาวันกันอย่างกว้างขวาง สำาหรับราษฎร

ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียง ฟืนจะใช้จากไม้หลากหลายชนิดไม่ใช่จากไม้โกงกางเท่านั้น มีการขายไม้ฟืนจากไม้ป่า

ชายเลนเพื่อเป็นรายได้ประจำาของบางครอบครัวด้วย 

   2. การก่อสร้าง ไม้ป่าชายเลนถูกนำาไปใช้ในลักษณะไม้เสาอย่างกว้างขวาง ทั้งในกิจกรรมทางประมง เช่น เสาโป๊ะ โพงพาง 

เสาเลี้ยงหอยแมลงภู่ ทำากระชัง ฯลฯ กิจกรรมการก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น ทำาบ้านเรือนชั่วคราว หรือกระต๊อบ เสารั้ว ฯลฯ   

   3. พืชอาหารสัตว์ ใบและกิ่งขนาดเล็กของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหาร ไว

ตามิน กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน และใยอาหารที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโต และบำารุงร่างกายของปศุสัตว์  

   4. อาหาร สมุนไพร และของใช้พื้นบ้าน ต้นจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีการใช้ประโยชน์พื้นบ้านอย่างกว้าง ทั้งในรูปตับจากมุง

หลังคา ใบอ่อนสำาหรับมวนยาเส้น ทำาน้ำาตาลเมา น้ำาตาลจากลูกจาก รับประทานเป็นขนม และของใช้พื้นบ้านประจำาวัน

   5. ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นำา้ทั้งในเขตพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่เลนโคลน ตามชายฝั่งนอกเขตป่าชายเลน เป็นอาชีพ

หลักอย่างหนึ่งของชาวประมง การเพาะเลี้ยงที่สำาคัญได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชัง เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า และปลาทับทิม 

การเพาะเลี้ยงปูทะเล การทำาฟาร์มกุ้ง การเพาะเลี้ยงหอยชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

    สิ่งสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของป่าชายเลน คือ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำา้ทะเลวัยอ่อน เนื่องจากป่าชายเลนมีความอุดม

สมบูรณ์โดยเฉพาะอินทรียสาร และแพลงตอนสัตว์ที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์หน้าดิน นอกจากนี้น้ำาในป่าชายเลนมักจะขุ่น ทำาให้

สัตว์ผู้ล่าส่วนใหญ่คือ ปลาขนาดใหญ่มองเห็นไม่ชัดเจน อีกทั้งป่าชายเลนยังมีรากระเกะระกะทำาให้สัตว์นำา้วัยอ่อนสามารถใช้

ในการหลบหลีกสัตว์ผู้ล่า ป่าชายเลนเป็นแหล่งอุปทานของธาตุอาหารต่อสังคมสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง
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 สภาพสิ่งแวดล้อมของดินในป่าชายเลนจะเป็นเลนอ่อนหรือทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลหรือชายฝั่งลำานำา้

การที่ดินอยู่จมนำา้เป็นเวลานาน  ทำาให้มีปริมาณออกซิเจนในดินน้อย  ใบไม้ที่ผุพังสลายตัวที่ผิวดินจะถูกทำาลายโดยบักเตรีในสภาวะ

ที่ขาดออกซิเจน รากพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนจึงได้ปรับระบบให้เหมาะสม  โดยสร้างรากอากาศที่เจริญเติบโตพ้นผิวดินเพื่อดึงดูด

ออกซิเจนจากอากาศได ้
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การใช้ประโยชน์โดยอ้อม
 

 การท่องเที่ยว ในปัจจุบันป่าชายเลนใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างกว้างขวาง การพายเรือชมความงามของ

เขาหินปูน หรือชมแสงหิ่งห้อยบนต้นลำาพู การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ ที่จับจากป่าชายเลน 

ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

 จากเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็น

อย่างมาก ในขณะที่ระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับระบบนิเวศชายฝั่งอื่น แสดงให้เห็นถึง

บทบาทที่สำาคัญในการลดแรงปะทะของคลื่นได้เป็นอย่างมาก ช่วยรักษาชีวิตความเป็นอยู่และลดความเสียหายของอาคาร 

บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมชายฝั่งทะเล 

 จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ป่าชายเลนสามารถทนต่อแรงปะทะของคลื่นสึนามิได้ดี ขึ้นอยู่กับตำาแหน่งของป่าใน

การรับแรงปะทะของคลื่น หากอยู่ห่างจากปากอ่าวมากก็จะได้รับผลกระทบน้อย รวมไปถึงระยะห่างของพื้นที่ป่าจากแรง

คลื่นต้นกำาเนิด และพันธุ์ไม้ก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน ไม้โกงกางใบใหญ่หรือใบเล็ก จะมีรากค้ำาจุนซึ่งเป็นลักษณะของรากที่

ออกจากลำาต้นและโค้งงอลงดิน ระบบรากที่ซับซ้อนและแข็งแรงสามารถช่วยลดความแรงของกระแสน้ำาและคลื่นได้ ทั้งนี้ยัง

มีรากของพืชป่าชายเลนอื่นๆ ที่ช่วยลดแรงปะทะของคลื่นได้เช่น รากหายใจของไม้แสมและลำาพู รากหัวเข่าของไม้พังกาหัว

สุม เป็นต้น แต่ประสิทธิภาพอาจไม่ดีเท่ารากโกงกาง ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในป่าตลอดจนการมีช่องว่างหรือระยะห่าง

ระหว่างต้น รวมทั้งเรือนยอดของต้นไม้ก็มีส่วนในการรองรับแรงปะทะของคลื่นได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า ป่าที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติจะมีระยะห่างระหว่างต้นที่เหมาะสม ไม่เป็นแถวเป็นแนวจนเกินไป สามารถลดแรงปะทะของคลื่นได้มาก
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 ป่าชายเลนเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำาคัญของมวลมนุษยชาติ ดังจะเห็นได้จากประโยชน์มากมาย หากโลกขาดป่า

ชายเลนไป แน่นอนว่าโลกใบนี้ก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดชีวิต ขาดแหล่งอาหารของมนุษย์ จึงยังไม่สายที่เราทุกคน

จะหันมาให้ความสำาคัญกับป่าชายเลน เผยแพร่ความรู้ ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาระบบนิเวศป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

อยู่คู่กับประเทศไทยและโลกใบนี้ของเราตลอดไป
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“...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย

แต่ปัจจุบัน ป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำาลังถูกบุกรุก และถูกทำาลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโกงกาง 

เป็นไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบนำา้ขึ้น นำา้ลง 

ในการเจริญเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ กรมป่าไม้ กรมประมง 

กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่เหมาะสม ในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง 

และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป”

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
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