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“ป่่าชายเลน 

คลังอาหาร คลังความร้� คลังรายได้� คลังความสมบู้รณ์์

สร�างระบูบูนิเวศ เก้ื้�อก้ื้ลสรรพชีวิต 

ก่ื้อเก้ื้�อป่ระโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 

สัตว์บูกื้ สัตว์นำ�า ป่่าไม� แหล่งนำ�าและผ้ืนดิ้น 

ส่้วัฏจัักื้รป่่าชายเลนทีี่�ควรค่าแก่ื้กื้ารด้้แลรักื้ษาป่กื้ป้่อง

ให�ด้ำารงคงอย่้ค่้แผ่ืนดิ้นไที่ยส้บูไป่”
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คุณูปการ
 พระบาทสมเด็ ็จพระบรมชนกาธิ ิเบศร มหาภููม ิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิิคุุณในการอนุรักษ์์และรักษ์าทรัพยากรธิรรมชาต ิ
ให้บังเกิด็คุวามยั�งยืน ด็้วยสายพระเนตรที�ยาวไกลและพระปรีชาสามารถอย่างหาที�สุด็ 
มิได็้ ได็้พระราชทานแนวพระราชด็ำาริในการอนุรักษ์์และฟื้้�นฟืู้ทรัพยากรธิรรมชาติ ทั�ง 
ด็ิน นำ�า และป่าไม้ ซึ่่�งทรัพยากรชายฝั่่�งและป่าชายเลนนับเป็นอีกสิ�งหน่�งที�ทรงให้ 
คุวามสำาคุัญและกระตุ้นให้เกิด็การด็ูแลรักษ์า เพื�อสร้างคุวามสมด็ุลของระบบนิเวศ 
ทางทะเล สร้างวงจรชีวิตทางธิรรมชาติให้กลับคืุนสู่คุวามสมบูรณ์และยั�งยืน

 ป่าชายเลนของประเทศไทยได็้ถูกบุกรุกและทำาลาย โด็ยผูู้้แสวงหาประโยชน ์
ส่วนตนจนเสียหายเป็นวงกว้าง หลายฝั่่ายตระหนักถ่งป่ญหาด็ังกล่าว จ่งร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขและสนองพระราชด็ำาริ การไฟื้ฟื้้าฝั่่ายผู้ลิตแห่งประเทศไทย (กฟื้ผู้.) 
ได็้ร่วมกับรัฐบาลและภูาคุส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เข้าร่วมฟื้้�นฟืู้ป่าชายเลนในพื�นที� 
ต่างๆ ทั�วประเทศ ภูายใต้โคุรงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรงคุรองราชย์ ปีที� ๕๐ ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ โด็ยด็ำาเนิน 
การอนุรักษ์์พื�นที�ป่าชายเลน และพัฒนาป่าไม้ป่าชายเลน ด็้วยการร่วมรณรงคุ ์
พร้อมสร้างจิตสำาน่กแก่ประชาชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์์และ 
ร่วมฟื้้�นฟืู้สภูาพป่าชายเลนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอด็คุล้องกับพระราชด็ำาริ 
ปลููกป่าในใจคน โด็ยให้คุนเกิด็คุวามรักและเห็นคุวามสำาคัุญของป่าในใจก่อน เพื�อที�
จะได้็ช่วยดู็แลและรักษ์าผืู้นป่าให้สมบูรณ์ต่อไป

 การด็ำาเนินงานปลูกป่าชายเลนของ กฟื้ผู้. ด็ำาเนินการมาตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
บริเวณแนวชายฝ่ั่�งของประเทศไทย คืุอ ฝ่ั่�งทะเลอ่าวไทย และฝ่ั่�งทะเลอันด็ามัน จำานวน 
๑๓ จังหวัด็ ในพื�นที�รวมทั�งสิ�น ๑๗,๕๐๗ ไร่

 ป่จจุบันพื�นที�ป่าชายเลนของประเทศไทยมีปริมาณเพิ�มข่�น คุวบคุู่กับการฟื้้�นคุืน 
มาของทรัพยากรทางทะเล ที�มีป่าชายเลนเป็นป่จจัยเอื�อประโยชน์ให้แก่ทรัพยากร 
ชายฝั่่�งและสรรพสัตว์ ทั�งสัตว์บก และสัตว์นำ�า ส่งผู้ลถ่งการเจริญเติบโตของท้องทะเล 
อ่าวไทยไปจนถ่งทะเลจีนใต้ และฝั่่ �งทะเลอันด็ามันไปจนถ่งมหาสมุทรอินเด็ีย 
ให้มีคุวามสมด็ุลและมีระบบนิเวศที �ย ั �งย ืนตามแนวพระราชด็ำาร ิ อันส่งผู้ลถ่ง 
คุุณูปการต่อแผู่้นดิ็น อีกทั�งเป็นปราการธิรรมชาติที�สำาคัุญเมื�อเกิด็ภัูยพิบัติ ช่วยบรรเทา 
คุวามเสียหายทั�งชีวิตและทรัพย์สินได็้เป็นอย่างด็ี ด็ังที�เห็นเป็นประจักษ์์ในหลายๆ  
พื�นที�ฝ่ั่�งทะเลอันด็ามันจากภัูยพิบัติส่นามิ เมื�อ พ.ศ. ๒๕๔๗



สารบัญ
 
คุณูปการ ๓
โครงการปลููกป่า กฟผ. ๗
ปลููกป่า ได้้มากกว่่าป่าท่ี่�ปลููก ๑๑
ป่าชายเลูน ๑๙
อ่่าว่ ก.ไก่ ๒๕

คลูอ่งนาทัี่บ ปลููกป่า สร้างคน เพ่ิ่�มรายได้้ ศููนย์รว่มชุมชน ๒๙
 คุลองนาทับ สายนำ�าสู่อ่าวไทย บทพิสูจน์การช่วยธิรรมชาติจากมนุษ์ย์ ๓๒
 ป่าปลูกคุลองนาทับ พลิกฟ้ื้�นคืุนทรัพยากรธิรรมชาติให้กับชุมชน ๓๔
 กุ้งเคุย กะปินาทับ ผู้ลิตภัูณฑ์์จากภููมิป่ญญาท้องถิ�น ๓๖
 ถั�วขาว มากประโยชน์คืุนกำาไรให้ชุมชน  ๓๘

แหลูมตะลุูมพุิ่ก รว่มพิ่ลัูงต้านภััยธรรมชาต่ เพ่ิ่�มป่าสร้างสมดุ้ลู ๔๑
 ปากพนัง อู่ข้าวอู่นำ�าของไทย  ๔๗
 พระมหากรุณาธิิคุุณ สู่ลุ่มนำ�าปากพนัง ๕๑
 กั�ง สัตว์โบราณ อยู่คูุ่กับป่าชายเลนยาวนาน ๕๔
 หอยนางรม อาหารบำารุงรักษ์าสุขภูาพ จากคุวามสมบูรณ์ของท้องทะเล  ๕๖

ชุมพิ่ร แผ่นด่้น ๒ ฤดู้ ร่ว่มฟ้�นฟูป่าชายเลูน ปากอ่่าว่ชุมพิ่ร ๕๙
 ชุมพร ประตูสู่ภูาคุใต้ ๖๐
 ชุมพร หาด็สวย ทะเลใส อาหารสมบูรณ์ ๖๘

เพิ่ชรบุร่ เมือ่ง ๓ ป่า ศููนย์รว่มใจ ป่าชายเลูนทูี่ลูกระหม่อ่ม  

สร้างพืิ่�นป่าใหม่ให้แผ่นด่้น ๗๑
 ป่าชายเลน เพิ�มคุวามหลากหลายให้จังหวัด็เพชรบุรี ๗๖
 อุทยานสิ�งแวด็ล้อมนานาชาติสิรินธิร แหล่งเรียนรู้คุรบวงจรด้็านสิ�งแวด็ล้อม ๘๐
 จุด็ประกายคุวามร่วมมือ กฟื้ผู้. ร่วมสร้างป่าชายเลนให้ยั�งยืน ๘๔
 เปลี�ยนพื�นที�ร้างเป็นป่าโกงกางทูลกระหม่อม ๘๖
 ปูแสม ๘๘

จากแม่นำ�าแม่กลูอ่ง ถึึงปากนำ�าคลูอ่งโคน ๙๑
 หอยแคุรง ๙๖
 ลิงแสมป่าชายเลน ๙๘



 
ปากนำ�าบางปะกง สายนำ�าแห่งช่ว่่ต ๑๐๑
 ปลูกป่าชายเลน เพิ�มแหล่งท่องเที�ยวให้ชุมชน  ๑๐๒
 บางปะกง สายใยธิรรมชาติ  ๑๐๖
 ปลามังกง ๑๑๑
 ปลาตีน คุวามหลากหลายของนิเวศชายฝ่ั่�ง ๑๑๒

คว่ามบร่บูรณ์ ขอ่งชายฝ่ั่�งที่ะเลูจันที่บูร  ๑๑๕
 สร้างพื�นที�สีเขียว อดี็ตศูนย์อพยพช่วยเหลือเพื�อนมนุษ์ย์ ๑๒๐
 คุุณประโยชน์มากมายจากไม้ป่าชายเลน ๑๒๒
  
ปากนำ�าตะกั�ว่ป่า ๑๒๗
 ร่วมสร้างปราการ ปากแม่นำ�าตะกั�วป่า ๑๓๐
 ป่าชายเลนลด็ภัูยพิบัติ ๑๓๒

ป่าชายเลูนกระบ่� นำาภูัม่ป่ญญาดั้�งเด่้มกลัูบคืนมา ๑๓๕
 คุวามหลากหลาย และวงจรของพืชป่าชายเลน ๑๔๒
 หญ้าทะเล ตัวบ่งชี�คุวามสมบูรณ์ ๑๔๖
 กฟื้ผู้. ร่วมสนับสนุนงานศ่กษ์าวิจัยขยายพันธ์ุิหญ้าทะเล ฟ้ื้�นระบบนิเวศให้ยั�งยืน  ๑๔๘
 หอยชักตีน สัตว์เศรษ์ฐกิจ เพิ�มรายได้็  ๑๕๒
  
อ่่าว่ไที่ย แหลู่งเพิ่าะขยายพัิ่นธ์ุสัตว์่นำ�าขอ่งที่ะเลูจ่นใต้ ๑๕๕ 
 อ่าวไทย แหล่งเพาะพันธ์ุิสัตว์นำ�า ขุมทรัพย์ของไทย  ๑๕๖

ที่ะเลูอั่นด้ามัน ๑๖๑
 อันด็ามัน อัญมณีแห่งท้องทะเล ๑๖๓
 ป่าชายเลน ทรัพย์สินลำ�าคุ่าของทะเลไทย ๑๖๔
 สัตว์นำ�าแห่งท้องทะเลอันด็ามัน ๑๖๘

พืิ่�นท่ี่�ป่าชายเลูนขอ่ง กฟผ.  ๑๗๑
ประมว่ลูภัาพิ่ ก่จกรรมปลููกป่าชายเลูน กฟผ. ๑๗๖
บรรณานุกรม ๑๘๒





โครงการปลููกป่า กฟผ.



88

ต้นโกงกางใบใหญ ่
ปลูกโดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บ้านอิเทพ ต�าบลบางชัน อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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 เมื�อวันที� ๑ กุมภูาพันธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ คุณะรัฐมนตรี 
มีมติอนุมัติโคุรงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรงคุรองราชย์ ปีที� ๕๐ 
เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการอนุรักษ์์และพัฒนา 
ทรัพยากรธิรรมชาติสิ�งแวด็ล้อม รวมทั�งระบบนิเวศวิทยาให ้
มีคุวามสมด็ุล กฟื้ผู้. จ่งเข้าร่วมสนับสนุนโคุรงการฯ โด็ยได็้ 
จัด็ตั�งหน่วยงานข่�นเพื�อรับผู้ิด็ชอบภูายใต้ชื �อ “โครงการ 
ปลููกป่าถาวรเฉลูิมพระเกียรติิการไฟฟ้าฝ่่ายผลูิติแห่่ง 
ประเทศไทย” โด็ยมีแนวทางการกระจายรายได็้สู ่ชุมชน 
ด้็วยการจ้างเหมาแรงงานราษ์ฎรในท้องถิ�นด็ำาเนินการ พร้อม 
ปลูกฝ่ั่งจิตสำาน่กให้ประชาชนมีคุวามรัก ดู็แลเอาใจใส่ทรัพยากร 
ป่าไม้และสิ�งแวด็ล้อม
 กรอบแนวคุิด็ในการด็ำาเนินงานของ กฟื้ผู้. คุือ 
ด็ำาเนินการปลูก ๑ ปี และด็ูแลรักษ์าต่อเนื�องภูายหลังปลูก
เป็นเวลาอีก ๔ ปี โด็ยกำาหนด็พื�นที�ในการปลูกป่า จำานวน 
๓๘๔,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื�นที�ป่าต้นนำ�า จำานวน ๓๗๒,๕๐๐ ไร่  
พื�นที�ป่าชายเลนและป่าชุ่มนำ�า จำานวน ๗,๕๐๐ ไร่ และ 
พื�นที�ทั�วไปอีก จำานวน ๔,๐๐๐ ไร่ กระจายอยู่ทั�วทุกภููมิภูาคุ 
ของประเทศ รวม ๔๙ จังหวัด็
 จากการด็ำาเนินงานที�ผู้่านมากว่า ๒๐ ปี สามารถคุืน 
ผืู้นป่าได้็ถ่งจำานวน ๓๘๔,๐๐๐ ไร่ หรือคิุด็เป็นต้นไม้มากกว่า 
๗๐ ล้านต้น ส่งผู้ลให้พันธิุ์ไม้หลากหลายชนดิ็สามารถเจริญ 
เติบโตเป็นแหล่งต้นนำ�าที �สร้างคุวามสมบูรณ์ให้แก่ผู้ืนด็ิน  
เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพที�สร้างรายได็้ รวมทั�งยัง 
ส่งเสริมการท่องเที�ยวให้กับชุมชนและท้องถิ�นให้สามารถ 
ด็ำารงชีพร่วมกับผู้ืนป่าได็้อย่างเกื�อกูลถาวรต่อไป นอกจากนี� 
กฟื้ผู้. ยังได็้ร่วมฟื้้�นฟืู้สภูาพป่าอนุรักษ์์ที�เสื�อมโทรมให้คุืน
สภูาพกลับเป็นป่าสมบูรณ์ เพื�อเป็นที�อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
และสัตว์นำ�า เป็นแหล่งต้นนำ�าลำาธิารที�สำาคุัญของประเทศ  
รวมถ่งช่วยเพิ�มการด็ูด็ซึ่ับก๊าซึ่เรือนกระจกที�มากข่�นตาม 
ระยะเวลา โด็ยเมื�อต้นไม้จำานวน ๓๘๔,๐๐๐ ไร่ เติบใหญ่เต็มที� 
จะเป็นแหล่งด็ูด็ซึ่ับก๊าซึ่คุาร์บอนได็ออกไซึ่ด็์ได็้ ๘.๔๕  
ล้านตัน และปล่อยออกซึ่ิเจนสู่บรรยากาศ ๖.๑๕ ล้านตัน  
คุิด็เป็นมูลคุ่าไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านหน่วย ซึ่่ �งช่วย 
บรรเทาภูาวะโลกร้อน นับเป็นการเอื�อประโยชน์ทั�งทางตรง 
และทางอ้อมต่อประชาชน ชุมชน สังคุม และประเทศชาติสืบไป
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ปลููกป่า
ได้้มากกว่่าป่าท่ี่�ปลููก
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ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนปลูกใหม่
พื้นที่นากุ้งร้าง จังหวัดชุมพร
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 เพื�อให้โคุรงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บรรลุเป้าหมาย กฟื้ผู้. จ่งได็้ 

จัด็สรรงบประมาณและทรัพยากรที�จำาเป็นต่อการด็ำาเนินงานของโคุรงการฯ เพื�อร่วม 

อนุรักษ์์และฟ้ื้�นฟูื้ทรัพยากรธิรรมชาติ สิ�งแวด็ล้อม รวมทั�งระบบนิเวศวิทยา

ให้มีคุวามสมดุ็ล ภูายใต้แนวทางของการด็ำาเนินการแบบกระจายรายได้็ 

สู่ชุมชน ด็้วยการจ้างเหมาแรงงานราษ์ฎรในท้องถิ�นเป็นผูู้้ด็ำาเนินการ  

ซึ่่ �งจะช ่วยสร ้างจ ิตส ำาน ่กให้ประชาชนเกิด็คุวามรัก และด็ูแล 

เอาใจใส่ในทรัพยากรป่าและสิ�งแวด็ล้อม ด็้วยเป็นประโยชน์ที�พ่งได็ ้

 ของประชาชน ช ุมชน และส ังคุมโด็ยส ่วนรวมต ั � งแต ่ เร ิ �มต ้น 

ตามกฎเกณฑ์์และกติกาของชุมชน ด็้วยการปลูก ๑ ปี และบำารุง 

รักษ์าอย่างต่อเนื�องภูายหลังปลูกอีก ๔ ปี หากต้นไม้ที�ปลูกเกิด็ 

คุวามเสียหายจากภูัยธิรรมชาติ เช่น ไฟื้ป่า การหักโคุ่นจาก 

กระแสลม วัชพืชปิด็ทับและแย่งอาหาร หรือกระแสคุลื�นพัด็ 

ต้นไม้หายไปในทะเล ประชาชนที�เป็นผูู้้รับจ้างในการปลูกป่า 

ในพื�นที�นั�นๆ จะรับผิู้ด็ชอบในการนำาต้นกล้าต้นใหม่ที�มีลักษ์ณะ 

และเติบโตเท่ากับต้นไม้ที�เสียหายมาปลูกทด็แทนทันที ซึ่่�งการด็ำาเนินการด็้วยวิธิี 

ด็ังกล่าว เป็นการน้อมนำาแนวพระราชด็ำาริปลูกป่าในใจคุนของพระบาทสมเด็็จ 

พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่่�งจะยังผู้ลให้ 

ประชาชนมีคุวามรับผู้ิด็ชอบในการเฝั่้าระวังและด็ูแลรักษ์าต้นไม้เหล่านั�นอย่างเต็มที�  
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ตลอด็ระยะเวลา ๔ ปี นับตั�งแต่การเริ�มลงมือปลูก และยัง 

มีรายได็้จากคุ่าแรงที�ได็้จากโคุรงการก่อนที�ต้นไม้จะเติบโต 

เป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้็ในภูายหลังต่อไป 

 ธิรรมชาติของป่าไม้ เมื�อลูกไม้งอกและสามารถเจริญ 

เติบโตในพื�นที�ได้็อย่างต่อเนื�องตลอด็ระยะเวลา ๔ ปี ผู่้าน ๔  

ฤดู็แล้ง และได้็รับนำ�าตามธิรรมชาติจาก ๔ ฤดู็ฝั่น หรือมีอายุรวม 

๑,๔๖๐ วัน รากแก้วจะมีโอกาสชอนไชล่กลงในด็ินไม่ตำ�ากว่า  

๑ เมตร เพื�อย่ด็ลำาต้นและทรงพุ่มให้มีคุวามแข็งแรง ขณะที� 

รากฝั่อยซึ่่�งเป็นส่วนทำาหน้าที�ในการหาอาหารมาหล่อเลี�ยง 

ลำาต้น กิ�งก้านสาขา และใบ สามารถแผู้่ขยายรัศมีได็้เต็มที� 

เมื�อคุรบ ๔ ปี ของการทะนุถนอมด็ูแลรักษ์าจากประชาชน 

กฟื้ผู้. จะส่งมอบคืุนพื�นที�ป่าปลูกที�รับมาด็ำาเนินการให้กับหน่วย 

งานที�เกี�ยวข้องรับไปดู็แลต่อไป

14

ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงจับสัตว์น�้า 
ในป่าชายเลนที่ปลูกใหม่โดย กฟผ. พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
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 เมื�อป่าปลูกมีอายุคุรบ ๔ ปี จะกลายเป็นป่าผู้ืนใหญ่

ที�ฟื้้�นคุืนสภูาพอย่างสมบูรณ์อีกคุรั�ง ซึ่่�งจะส่งผู้ลด็ีต่อคุวาม 

สมด็ุลของระบบนิเวศป่า ด็้วยสรรพสิ�งตามธิรรมชาติจะหวน 

คุืนมา ส่งผู้ลโด็ยตรงกับประชาชนในพื�นที�ที�จะสามารถเข้าไป 

ใช้ประโยชน์จากป่าได็้เฉกเช่นในอด็ีตที�ผู้่านมา คุวบคุู่กับการ

มีคุวามรู้คุวามเข้าใจตามหลักวิชาการที�ถูกต้องในการอนุรักษ์ ์

ทรัพยากรป่าไม้ที�สามารถนำาไปต่อยอด็และขยายผู้ลสืบต่อไป  

ก่อเกิด็คุวามรักในผู้ืนแผู้่นด็ินและป่าที�เป็นแหล่งอยู่อาศัย  

สร้างชีวิตและรายได้็ให้แก่คุรอบคุรัว อันจะก่อเกิด็การปกป้อง 

และร่วมรักษ์าทรัพยากรป่าไม้เหล่านั�นให้ด็ำารงคุงอยู่ตลอด็ไป  

จ่งนับว่าเป็นการปลูกป่าที�ได้็มากกว่าป่าที�ปลูก

15
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ป่าชายเลูน
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ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีป่าชายเลนมากที่สุดในโลก

จากรายงานการวิจัย The World’s Mangroves 1980 - 2005 ขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO)
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	 ป่าชายเลูน (Mangrove Forest) เป็นระบบนิเวศ 

ที�เชื�อมต่อระหว่างผู้ืนแผู้่นด็ินกับผู้ืนนำ�าทะเล อยู่ในเขตร้อน 

และก่�งร้อนของโลก ประกอบด็้วยสังคุมพืชและสัตว์หลาก

ชนิด็ด็ำารงชีวิตร่วมกันภูายใต้สภูาพแวด็ล้อมที�เป็นด็ินเลน 

นำ�ากร่อย และมีนำ�าทะเลท่วมถ่งอย่างสมำ�าเสมอ ป่าชายเลน 

พบได็้ในบริเวณชายฝั่่�งทะเล ปากแม่นำ�า อ่าว ทะเลสาบ 

และรอบเกาะแก่งต่างๆ เราสามารถเรียกว่า “ป่าโกงกาง” ได้็อีก 

ชื�อหน่�งตามพันธ์ุิไม้โกงกางซ่ึ่�งพบเป็นจำานวนมาก

 จากรายงานการวิจัย The World’s Mangroves 1980 -  

2005 ขององคุ์การอาหารและการเกษ์ตรแห่งสหประชาชาติ  

(Food and Agriculture Organization of the United Nations  

หรือ FAO) ให้ข้อมูลว่า พื�นที�ป่าชายเลนของโลก มีทั�งหมด็ 

ประมาณ ๙๕,๑๙๓,๗๕๐ ไร่ กระจายอยู่ในทวีปเอเชียและ 

โอเชียเนีย จำานวน ๔๘,๙๓๗,๕๐๐ ไร่ ทวีปอเมริกา ๒๖,๕๐๖,๒๕๐ 

ไร่ และทวีปแอฟื้ริกา ๑๙,๗๕๐,๐๐๐ ไร่

 ทวีปเอเชียและโอเชียเนีย มีพื �นที �ป่าชายเลนมาก 

ที�สุด็ ส่วนประเทศที�มีพื�นที�ป่าชายเลนมากที�สุด็ในโลก คุือ 

ประเทศอินโด็นีเซีึ่ย จำานวน ๑๙,๔๕๖,๑๘๑ ไร่ คิุด็เป็นร้อยละ 

๒๒ ของโลก รองลงมา คุือ ประเทศออสเตรเลีย และ 

ประเทศบราซิึ่ล ตามลำาดั็บ สำาหรับพื�นที�ป่าชายเลนในภููมิภูาคุ 

อาเซึ่ียน มีทั�งหมด็ ๓๑,๐๒๑,๕๐๔ ไร่ คุิด็เป็นร้อยละ ๒๙  

ของโลก

 สำาหรับป่าชายเลนในประเทศไทยมีพื�นที�ทั�งหมด็ประมาณ 

๑,๕๒๕,๐๖๐ ไร่ รวม ๒๔ จังหวัด็ กระจายอยู่บริเวณชายฝ่ั่�ง

ทะเลภูาคุตะวันออก ๑๖๑,๕๕๐ ไร่ ภูาคุกลาง ๗๕,๖๘๓ ไร่ 

ภูาคุใต้ฝั่่�งอ่าวไทย ๑๘๒,๙๓๔ ไร่ และภูาคุใต้ฝั่่�งอันด็ามัน 

๑,๑๐๔,๘๙๒ ไร่ โด็ยจังหวัด็ที�มีพื�นที�ป่าชายเลนมากที�สุด็  

คืุอ จังหวัด็พังงา จำานวน ๒๗๕,๓๑๖ ไร่ 

 สำาหรับภูาพรวมสถานการณ์ป่าชายเลนของประเทศ 

ที �ผู้่านมาพบว่า พื �นที �ป่าชายเลนถูกบุกรุกและใช้พื �นที � 

ทำาประโยชน์อื �นๆ เพิ �มมากข่ �น ทำาให้ป่าชายเลนลด็ลง 

อย่างรวด็เร็ว ส่งผู้ลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั�งสร้าง 

คุวามเสียหายต่อสังคุม และเศรษ์ฐกิจของประเทศอย่าง 

ประเมินคุ่าไม่ได้็
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 กฟื้ผู้. ตระหนักถ ่งคุวามสำาคุ ัญของป่าชายเลน  

จ่งได็้ร่วมรณรงคุ์และร่วมฟื้้ �นฟืู้ด็้วยการปลูกป่าชายเลน 

เพิ �มเติมมาอย่างต่อเนื �อง ภูายใต้โคุรงการปลูกป่าถาวร 

เฉลิมพระเกียรติฯ เนื�องในโอกาสที�พระบาทสมเด็็จพระบรม

ชนกาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร 

แปลงปลูกป่าชายเลนในนากุ้งร้าง โดย กฟผ. 
พื้นที่จังหวัดชุมพร

ทรงคุรองสิริราชสมบัติเป็นปีที� ๕๐ โด็ยด็ำาเนินการในพื�นที� 

ป่าชายเลนทั�งฝ่ั่�งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันด็ามัน เป็นจำานวน 

๑๗,๔๐๗ ไร่ ตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา จวบจน พ.ศ. 

๒๕๖๐ พื �นที �ป่าชายเลนที �ได็้รับการปลูกและฟื้้ �นฟืู้ให้มี 

คุวามสมบูรณ์มากข่�นเอื�อต่อระบบนิเวศชายเลนได้็เป็นอย่างดี็
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อ่่าว่ ก.ไก่
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 เขตแด็นของอ่าวไทยกำาหนด็ด็้วยเส้นที �ลากจาก 

แหลมกาเมา หรือ แหลมญวนทางตอนใต้ของประเทศ 

เวียด็นาม ไปยังเมืองโกตาบารู บริเวณชายฝ่ั่�งประเทศมาเลเซีึ่ย 

ซึ่ ่ �งอยู ่ห ่างก ัน ๓๘๑ กิโลเมตร โด็ยจุด็เหนือสุด็ของ 

อ่าวไทยอยู ่บริเวณปากแม่นำ �าเจ ้าพระยาที �เร ียกกันว่า 

“อ่่าวประวัติิศาสติร์รูปตัิว	ก”	ซ่ึ่�งชาวต่างประเทศจะเรียกว่า 

“อ่่าวกรุงเทพฯ”	

 ชายฝั่่ �งทะเลอ่าวไทยทอด็ยาว ๑,๘๔๐ กิโลเมตร 

มีคุวามล่กเฉลี�ย ๕๘ เมตร หรือ ๑๙๐ ฟุื้ต จุด็ที�ล่กที�สุด็ ๘๕  

เมตร หรือ ๒๗๙ ฟุื้ต จ่งทำาให้การแลกเปลี�ยนระหว่างนำ�าจืด็ 

กับนำ�าเคุ็มเป็นไปได็้ช้า นำ�าจืด็จำานวนมากที�ไหลมาจากแม่นำ�า 

สายต่างๆ ทำาให้นำ�าทะเลในอ่าวไทยมีระด็ับคุวามเคุ็มตำ�า 

อยู่ที �ประมาณร้อยละ ๓.๐๕ - ๓.๒๕ ppt (ย่อมาจาก 

Part per thousand) และมีตะกอนสูง แต่บร ิเวณที � 

ล่กกว่า ๕๐ เมตร จะมีระด็ับคุวามเคุ็ม ประมาณร้อยละ 

๓.๔ ซึ่่ �งเก ิด็จากนำ �าทะเลที �ไหลเข้ามาจากทะเลจีนใต้ 

แม่นำ �าสายหลักที �ไหลลงสู ่อ่าวไทย คุือ แม่นำ �าแม่กลอง 

แม่นำ�าท่าจีน แม่นำ�าเจ้าพระยา และแม่นำ�าบางปะกง

 กระแสนำ �าอุ ่นในอ่าวไทยทำาให้เกิด็แนวปะการังที � 

สวยงาม โด็ยสถานที �ด็ ำานำ �าที �ได็้ร ับคุวามนิยมจะอยู ่ท ี � 

เกาะสมุย และเกาะเต่า จังหวัด็สุราษ์ฎร์ธิานี และจาก 

คุวามสมบูรณ์ของชายฝั่่�งและท้องทะเล ก่อเกิด็ทรัพยากร 

ธิรรมชาติที�สามารถนำาข่�นมาใช้ประโยชน์ได็้จวบจนทุกวันนี� 

คืุอ นำ�ามันและก๊าซึ่ธิรรมชาติ 

  อ่่าวไทย เป็นปากแม่นำ�าที�ได็้รับอิทธิิพลจากคุลื�นลม 

มีการเปลี�ยนแปลงสภูาพแวด็ล้อมตลอด็เวลา โด็ยเฉพาะ 

การเปลี �ยนแปลงระด็ับคุวามเคุ็ม เมื �อนำ �าข่ �นคุวามเคุ็ม 

จะเพิ�มข่�น และเมื�อนำ�าลงคุวามเค็ุมจะลด็ลง การเปลี�ยนแปลง 

ของอุณหภููมิในบริเวณนี �นอกจากจะมีการเปลี �ยนแปลง 

ในรอบวันแล้วย ังม ีการเปลี �ยนแปลงตามฤด็ูกาลด็้วย  

ในทางวิชาการเรียกว่า ระบบนิเวศเอ่สทูรี	 (Estuary)	

อ่าวไทยมีล ักษ์ณะเป็นเอสทูร ี แม่น ำ �าในหุบเขาจมนำ �า  
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(Drowned River Valley) ก้นทะเลเคุยเป็นที�ราบที�โผู้ล่พ้นนำ�า

มาก่อน และมีร่องนำ�าโบราณที�ต่อกับแม่นำ�าในป่จจุบัน เช่น 

แม่นำ�าแม่กลอง แม่นำ�าบางปะกง แม่นำ�าจันทบุรี ร่องนำ�าชุมพร 

ร่องนำ�าหลังสวน ร่องนำ�าสงขลา

 อ่าวไทยจ่งเป็นแอ่งรองรับตะกอนจากแม่นำ�าที�ไหล 

ลงสู่อ่าว ซ่ึ่�งจากการสำารวจพื�นท้องทะเลของกรมอุทกศาสตร์ 

พบว่า ท้องทะเลกลางอ่าวเป็นโคุลนปนทราย และโคุลน 

และท ้องทะเลแถบฝั่ ่ � งตะว ันตกเป ็นโคุลนปนทราย 

โคุลนปนทรายขี�เป็ด็ ทรายปนโคุลน และทรายเป็นแห่งๆ
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คลูอ่งนาทัี่บ
ปลููกป่า สร้างคน 

เพ่ิ่�มรายได้้ ศููนย์รว่มชุมชน
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 คุลองนาทับ ตำาบลนาทับ อำาเภูอจะนะ จังหวัด็สงขลา 

เป็นคุลองนำ�ากร่อยและเป็นแหล่งทรัพยากรสำาคุัญของชุมชน

นาทับ ในอด็ีตเป็นแหล่งนำ�าที�อุด็มไปด็้วยทรัพยากรสัตว์นำ�า 

ที�เอื�อต่ออาชีพประมงพื�นบ้านและการเพาะเลี�ยงสัตว์นำ�าใน 

กระชัง ต่อมาสัตว์นำ�าบางชนิด็ได้็ลด็น้อยลงด้็วยสภูาพลำาคุลอง 

ที�มีการเปลี�ยนแปลง ซ่ึ่�งเป็นผู้ลจากการเพิ�มข่�นของประชากร 

ทั�งอยู่อาศัยและทำามาหากินบริเวณลำาคุลองแห่งนี� 

 ตลอด็สองฝั่่�งของลำาคุลอง มีคุวามอุด็มสมบูรณ์ ด็ัง 

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี�ยงสัตว์นำ�าชายฝั่่�ง 

เขต ๖ (สงขลา) ที�ได็้ทำาการติด็ตามตรวจสอบและเฝั่้าระวัง 

คุุณภูาพสิ�งแวด็ล้อมของคุลองนาทับ ตลอด็ลำานำ �าจนถ่ง 

ปากอ่าว จำานวน ๙ สถานี เมื�อช่วงเดื็อนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๙ ที�ผู้่านมา เพื�อเฝั่้าระวังและประเมินแนวโน้มของ

สถานะคุุณภูาพนำ�าซึ่่�งได็้ตรวจวัด็คุุณภูาพนำ�าพื�นฐาน ได็้แก่ 

คุวามเค็ุม ออกซิึ่เจนละลายนำ�า คุวามเป็นกรด็-ด่็าง ปริมาณ

ไนโตรเจนที�อยู่ในรูปของแอมโมเนีย และปริมาณบีโอดี็ หรือ 

คุวามสกปรกของนำ�าในรูปปริมาณอินทรีย์พบว่า บริเวณ 

หมู่บ้านปากบางนาทับซ่ึ่�งเป็นเขตที�ติด็ต่อกับทะเล มีคุุณภูาพ

นำ�าโด็ยทั�วไปอยู่ในเกณฑ์์ที�ดี็ คุวามเค็ุม (Salt) มีคุ่าเฉลี�ย ๒๕.๓ 

ppt ออกซิึ่เจนละลาย (DO) มีคุ่าเฉลี�ย ๖.๘ mg/L (มิลลิกรัม/

ลิตร) pH มีคุ่าเฉลี�ย ๗.๙ แอมโมเนียทั�งหมด็ (TAN) มีคุ่าเฉลี�ย 

๐.๐๑๑ mg/L และบีโอดี็มีคุ่าเฉลี�ย ๒.๗ mg/L

 บริเวณบ้านนาทับและบ้านท่าคุลองมีคุุณภูาพนำ�า 

โด็ยทั�วไปอยู่ในเกณฑ์์ด็ี คุวามเคุ็มมีคุ่าเฉลี�ย ๑๕.๙ ppt 

ออกซิึ่เจนละลายมีคุ่าเฉลี�ย ๗.๐ mg/L pH มีคุ่าเฉลี�ย ๗.๔ 

แอมโมเนียทั�งหมด็มีคุ่าเฉลี�ย ๐.๐๗๔ mg/L และบีโอดี็มีคุ่าเฉลี�ย 

๒.๖ mg/L 

 ส่วนบริเวณบ้านคุูนำ �ารอบและบ้านม้างอนที �มีการ 

เลี�ยงปลากะพงขาวในกระชังของประชาชนในพื�นที�จำานวน 

มาก มีคุุณภูาพนำ�าโด็ยทั�วไปอยู่ในเกณฑ์์ดี็ คุวามเค็ุมมีคุ่าเฉลี�ย 

๑๑.๑ ppt ออกซึ่ิเจนละลายมีคุ่าเฉลี�ย ๗.๕๑ mg/L pH 

มีคุ่าเฉลี�ย ๗.๐ แอมโมเนียทั�งหมด็ มีคุ่าเฉลี�ย ๐.๐๑๓ mg/L 

และบีโอด็ีมีคุ่าเฉลี�ย ๒.๖ mg/L ซึ่่�งเห็นได็้ว่าคุุณภูาพนำ�าใน 

ลำาคุลองนาทับทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์์ด็ี ส่วนหน่�งเป็น 

ผู้ลจากการเพิ�มพื�นที�ป่าชายเลนบริเวณริมคุลองนาทับตั�งแต ่

ปากอ่าวเข้ามาจนถ่งเขตนำ�ากร่อย ซ่ึ่�งต้นไม้ในพื�นที�ป่าชายเลน 

มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ยังผู้ลให้เป็นปราการสำาคุัญ 

ของการรักษ์าสมดุ็ลของสายนำ�าแห่งนี�ได้็เป็นอย่างดี็ 
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วิถีชีวิต ชาวบ้านคลองนาทับ
อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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คลูอ่งนาทัี่บ สายนำ�าสู่อ่่าว่ไที่ย
บที่พ่ิ่สูจน์การช่ว่ยธรรมชาต่จากมนุษย์

 ทุกคุรั�งที�เกิด็อุทกภูัยในพื�นที�ภูาคุใต้ ได็้สร้างคุวาม 

เสียหายทั�งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื�นที � 

เป็นจำานวนมาก ด็้วยสายนำ�าที�ทะลักเข้าสู่พื�นที�ราบจากภููเขา 

ที �ทอด็ยาวตลอด็แนวของพื �นที �ภูาคุใต้ ต ั �งแต่จ ังหวัด็ 

สงขลาไปยังจังหวัด็ ป่ตตานี ยะลา และนราธิิวาส ทำาให้ 

ทุกฝั่่ายตระหนักว่าคุวามเอ่อล้นของสายนำ�า มีส่วนในการ 

สร้างคุวามเสียหายต่อแหล่งประกอบอาชีพและระบบการ 

ซัึ่บนำ�าในระหว่างการเกิด็นำ�าหลาก 

 ตลอด็แนวชายฝั่่�งปลายแหลมมลายูในพื�นที�ประเทศ 

ไทย เช่น แถบชายทะเลพื �นที �ปากนำ�า จังหวัด็นราธิิวาส 

มีพื �นที �ป่าชายเลนคุ่อนข้างมาก ซึ่่ �งประชาชนในพื �นที �มี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์์และด็ูแลอย่างด็ีมาอย่างยาวนาน  

สีเข้มขุ ่นของนำ�าในลำาคุลองที�กำาลังไหลลงสู ่ทะเลบ่งบอก 

ถ่งคุวามอุด็มสมบูรณ์ของลำานำ�าที�เกิด็จากธิาตุอาหารและ 

หน้าด็ินป่าชายเลนที �ถูกพัด็พาลงสู ่ทะเล ซึ่่ �งเป็นอาหาร 

อันโอชะของเหล่าสัตว์นำ �าชนิด็เล็กที �อาศัยอยู ่ในบริเวณ 

ป่าชายเลน และเป็นที�มาของปริมาณสัตว์นำ�าแถบป่าชายเลน 

ที�เพิ�มข่�นนั�นเอง โด็ยลำานำ�าที�ไหลทอด็ยาวจากเทือกเขาใน 

พื�นที�อำาเภูอนาทวี จนถ่งพื�นที�อำาเภูอจะนะ แล้วไหลออกทะเล 

ที�อำาเภูอเทพาและอำาเภูอเมือง จังหวัด็สงขลา มีนำ�าสีเข้มขุ่น 

ใกล้เคีุยงกับลำานำ�าในพื�นที�อำาเภูอยะหริ�ง จังหวัด็ป่ตตานี

แผนที่คลองนาทับ 
อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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 พื�นที�อำาเภูอจะนะ จังหวดั็สงขลา มักได็ร้ับผู้ลกระทบ 

จากอุทกภูัยในช่วงมรสุม แต่ป่จจุบันป่ญหานำ�าหลากลด็ 

น้อยลงอย่างมาก ที�เป็นเช่นนี�มีสาเหตุประการหน่�งจาก 

การที�หน่วยงานต่างๆ ได็้เข้าไปเพิ�มพื�นที�ป่าชายเลนบริเวณ 

สองฝั่่�งคุลองนาทับอย่างต่อเนื�อง ซึ่่�งป่าชายเลนได็้ทำาหน้าที� 

ด็ูด็ซึ่ับนำ�าและบรรเทาคุวามรุนแรงของกระแสนำ�าหลากจาก 

คุลองนาทวีได้็เป็นอย่างดี็

 หลายหน่วยงานที�เข้าไปเพิ�มพื �นที �ป่าชายเลน ได็้

ด็ำาเนินการภูายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื �นที � 

และหน่�งในนั�นมีโคุรงการปลูกป่า กฟื้ผู้. รวมอยู่ด็้วย โด็ย 

ปลูกพันธ์ุิไม้ท้องถิ�นป่าชายเลนของภูาคุใต้บนพื�นที� ๓,๐๐๐ ไร่ 

เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก หงอนไก่ โพทะเล ตะบูน 

จาก โปรง เป็นต้น  

  คุวามน่าสนใจประการหน่�งของการปลูกป่าชายเลน 

ของ กฟื้ผู้. คุือการให้ประชาชนในพื�นที�เข้ามามีส่วนร่วม 

อย่างใกล้ชิด็ และมีรายได้็จากการด็ำาเนินงานนี�ด้็วย โด็ยการ 

ว่าจ้างประชาชนให้เป็นผูู้้ปลูกและด็ูแลรักษ์า ก่อนส่งมอบ 

คุืนพื�นที�ป่าชายเลนให้กับหน่วยงานที�รับผู้ิด็ชอบในพื�นที� 

ด็ำาเนินการต่อไป

 ป่าชายเลนที�มีคุวามสมบูรณ์จะเป็นแหล่งอาหารที � 

สำาคุัญของสัตว์นำ�าที�อาศัยปะปนอยู่ในนำ�าขณะที�ไหลออกสู่ 

ทะเล แน่นอนว่าเป็นส่วนหน่�งที�ด็่งด็ูด็ให้สัตว์นำ�าน้อยใหญ ่

เข้ามายังพื�นที�ป่าชายเลนเพิ�มข่�นเพื�อหากินและขยายพันธิุ ์

ตามธิรรมชาติ

 นี �คุ ือคุำาตอบว่าเหตุใด็ทุกวันนี �พื �นที �คุลองนาทับ 

อำาเภูอจะนะ จังหวัด็สงขลา จ่งยังคุงปรากฏภูาพการด็ำารง 

ชีวิตการประมงตามภูมูิป่ญญาท้องถิ�นของประชาชนในพื�นที� 

รวมทั�งชาวนาทับยังสามารถนำากุ้งเคุยจากบริเวณปากคุลอง

นาทับมาผู้ลิตเป็นกะปิจำาหน่ายได้็ตลอด็ทั�งปี

 ป่าชายเลนที�เพิ�มข่�นโด็ยได็้รับการเยียวยาจากคุวาม 

ร่วมมือของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและประชาชนในพื�นที�ย่อม 

เป็นบทพิสูจน์ได็้ว่า คุวามตระหนักและการเห็นคุวามสำาคุัญ 

รวมทั�งการด็ำาเนินการฟื้้�นฟืู้ สามารถทำาให้ป่าชายเลนที� 

เสื �อมโทรมมีโอกาสกลับฟื้้ �นคุืนคุวามอุด็มสมบูรณ์ตาม 

ธิรรมชาติเช่นดั็งเดิ็ม
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ป่าปลููกคลูอ่งนาทัี่บ
พิ่ลู่กฟ้�นคืนที่รัพิ่ยากรธรรมชาต่ให้กับชุมชน

 กฟื้ผู้. ได้็ร่วมกับชุมชนปลูกป่าชายเลนข่�นที�คุลองนาทับ ตำาบลนาทับ อำาเภูอจะนะ จังหวัด็สงขลา โด็ยได้็ด็ำาเนินการตั�งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะนั�นสภูาพป่าชายเลนมีคุวามเสื �อมโทรมและมีชุมชนอาศัยอยู ่อย่างหนาแน่น จ่งได็้พัฒนาฟื้้ �นฟื้ ู

ป่าชายเลนทั�งสองฝั่่�งคุลองนาทับ โด็ยมีเป้าหมายเพื�อให้สภูาพของป่าชายเลนในพื�นที�ได็้หวนกลับคุืนสภูาพเด็ิมอีกคุรั�งหน่�ง 

มีการปลูกป่าชายเลนในพื�นที� ๔๒๗ ไร่ ตลอด็แนวชุมชน ๖ หมู่บ้าน โด็ยใช้กล้าไม้ ๔ ชนิด็ มาทำาการปลูก คืุอ โกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ โปรงแด็ง และถั�วขาว ซ่ึ่�งพบว่าต้นไม้ที�ปลูกมีอัตราการรอด็ตายสูงถ่งร้อยละ ๘๕

 การปลูกป่าชายเลนประสบคุวามสำาเร็จตามเป้าหมายและมีอัตราการรอด็ตายของต้นไม้สูงนั�น เนื�องจากทางโคุรงการ 

ได็้ด็ำาเนินงานในพื�นที� โด็ยมีชุมชนให้คุวามสำาคุัญและเข้ามามีส่วนร่วมด็้วย จ่งส่งผู้ลให้เกิด็คุวามหวงแหนและช่วยกันด็ูแล 

รักษ์าป่าชายเลนเป็นอย่างดี็ 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที�อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่่�งคุลองนาทับและประกอบอาชีพประมงชายฝั่่�งและจับกุ้งเคุยเพื�อนำา 

มาผู้ลิตเป็นกะปิ ซึ่่�งเป็นอาหารยอด็นิยมของประชาชนในพื�นที� ต่างพบว่าในช่วงที�ผู้่านมาปริมาณสัตว์นำ�ามีจำานวนเพิ�มข่�น  

เนื�องจากสภูาพป่าชายเลนมีคุวามอุด็มสมบูรณ์ข่�น

 นอกจากนี� กฟื้ผู้. ยังได็้ด็ูแลสังคุมและสิ�งแวด็ล้อมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ภูายใต้แนวทางการพัฒนาให้ชุมชนมี 

คุวามแข็งแกร่งสามารถยืนได็้ด็้วยตนเองและได็้รับผู้ลประโยชน์ร่วมกัน โด็ยร่วมกับสมาคุมเรือประมงชายฝั่่�งคุลองนาทับ 

และองคุ์กรภูาคุประชาชนอื�นๆ จัด็ตั�งโคุรงการธินาคุารปูม้าคุลองนาทับข่�น เพื�อฟื้้�นฟืู้อนุรักษ์์พันธิุ์ปูม้าให้กลับคุืนคุวามอุด็ม 

สมบูรณ์ สร้างคุวามสมดุ็ลให้แก่ระบบนิเวศคุลองนาทับ และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงพื�นบ้านให้มีคุวามยั�งยืนต่อไป ถือเป็น 

หน่�งในต้นแบบของคุวามร่วมมืออันดี็ระหว่าง กฟื้ผู้. และองค์ุกรภูาคุประชาชนที�มีคุวามมุ่งมั�นและตั�งใจจริงในการอนุรักษ์์และ

ฟ้ื้�นฟูื้ทรัพยากรธิรรมชาติ 
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โครงการธนาคารปูม้าคลองนาทับ
อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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 กุ�งเคย เป็นสัตว์เศรษ์ฐกิจ ซึ่่�งได็้จากแหล่งนำ�าตาม 

ธิรรมชาต ิ ในป ่าชายเลน ให ้คุ ุณคุ ่าทางโภูชนาการส ูง 

มีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติหอมอร่อย คุนไทยจ่งนิยม 

ใช้กุ ้งเคุยมาทำากะปิและกุ้งแห้งมาช้านาน กุ้งเคุยจัด็เป็น

คุรัสเตเชียนขนาด็เล็ก รูปร่างคุล้ายกุ้ง แต่ขนาด็เล็กกว่า 

และไม่มีกรีแหลมๆ ที�บริเวณหัวเหมือนกุ้ง ตัวสีขาวใส ตาสีด็ำา 

ขนาด็ยาวประมาณ ๑.๕ เซึ่นติเมตร เปลือกบางและนิ�ม  

อาศัยอยู่บริเวณรากไม้ตามป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสม ลำาพู 

สำาหรับกุ้งเคุยที�ใช้ทำากะปินั�น มี ๒ ชนิด็ คืุอ กุ้งเคุยละเอียด็ 

และกุ้งเคุยหยาบ ต่างกันตรงที�มีขนาด็เล็กและใหญ่กว่ากัน ซ่ึ่�ง

กุ้งเคุยละเอียด็จะมีลักษ์ณะนุ่มและขนาด็เล็กกว่ากุ้งเคุยหยาบ

 สำาหรับบริเวณคุลองนาทับ อำาเภูอจะนะ จังหวัด็สงขลา 

กุ้งเคุยส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Acetes ซึ่่�งมีชื�อเรียกต่างกันตาม

ขนาด็ของลำาตัว สีของอวัยวะ และลักษ์ณะของการรวมกันอยู่ 

มีขนาด็ประมาณ ๗.๐ - ๓๒.๙ มิลลิเมตร พบชุกชุมตามชายทะเล 

ปากอ่าว และป่าชายเลนที�มีหาด็เป็นทราย 

 กุ ้งเคุยเป็นตัวชี �ว ัด็คุวามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

ป่าชายเลนอย่างหน่�ง หากมีกุ้งเคุยในปริมาณมากแสด็งว่า 

พื�นที�แห่งนั�นมีคุวามสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมากเช่นกัน

 ตลอด็แนว ๖ หมู่บ้าน สองฝ่ั่�งคุลองนาทับ ประชาชน 

มีอาชีพประมงชายฝั่่�งและจับกุ้งเคุยที�มีคุวามอร่อยเป็นเลิศ 

เพื�อนำามาผู้ลิตเป็นกะปิชั�นด็ี เมื�อสภูาพป่าชายเลนมีคุวาม 

สมบูรณ์ กุ้งเคุยจะมีปริมาณมากข่�น เนื�องจากป่าชายเลน 

ช่วยให้ระบบนิเวศสัตว์นำ�าและพืชพันธิุ์ต่างๆ มีคุวามสมบูรณ์ 

และเป็นแหล่งขยายพันธ์ุิชั�นดี็ของกุ้งเคุย และเพื�อส่งเสริมอาชีพ 

ของประชาชนในท้องถิ�นอย่างยั�งยืน กฟื้ผู้. จ่งประสานส่วนงาน 

ที�เกี�ยวข้องนำาวิทยากรผูู้้ชำานาญด็้านการผู้ลิตและบรรจุภูัณฑ์ ์

ที�ตรงกับคุวามต้องการของตลาด็มาถ่ายทอด็คุวามรู้ให้กับชาวบ้าน 

ในชุมชน เมื�อหลักวิชาการผู้สมผู้สานกับภููมิป่ญญาท้องถิ�น ผู้ลผู้ลิต 

และผู้ลิตภัูณฑ์์กะปินาทับจ่งเป็นที�ต้องการของตลาด็สืบมา 

กุ้งเคย กะปินาทัี่บ 
ผลู่ตภััณฑ์์จากภูัม่ป่ญญาท้ี่อ่งถ่ึ�น 
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	 ถั�วขาว	เป็นพืชป่าชายเลนชนิด็หน่�งในหลายๆ ชนิด็ ที� 

โคุรงการปลูกป่า กฟื้ผู้. นำามาปลูกในป่าชายเลน เนื�องจากเป็น 

ไม้ที�ให้ประโยชน์มาก และถือเป็นพันธุ์ิไม้ประจำาถิ�นของอำาเภูอ 

จะนะ จังหวัด็สงขลา อีกด้็วย 

 ถั�วขาวมีชื�อพฤกษ์ศาสตร์ว่า Bruguiera cylindrica (L.) 

Bume. ชื�อพื�นเมือง เรียกว่า ถั�วขาว ชื�อท้องถิ�น เรียกว่า ต้นรุ่ย 

หรือต้นคุลัก อยู่ในวงศ์ RHIZOPHORACEAE 

 ลัูกษณะทางพฤกษศาสติร์	ถั�วขาวเป็นไม้ยืนต้นขนาด็ 

เล็กถ่งขนาด็กลาง สูง ๕ - ๑๐ เมตร รากแก้วหยั�งล่กลงดิ็น  

มีรากพิเศษ์ออกตามลำาต้นเป็นรากหายใจรูปร่างคุล้ายเข่า ยาว 

๑๐ - ๑๕ เซึ่นติเมตร โผู้ล่ข่�นมาเหนือผิู้วดิ็น ข่�นในดิ็นเลนที�ตื�น 

มีคุวามเหนียวและแข็ง ริมชายฝั่่�ง หรือพื�นที�ที�ถูกเปิด็โล่งใน 

บริเวณนำ�ากร่อย เป็นพันธ์ุิไม้ที�ออกด็อกเกือบตลอด็ปี 

 ลูำาติ�น ตั �งตรงมีเนื �อไม้ โคุนต้นมีพูพอนน้อยแต ่

แผู่้ออกกว้างคุล้ายปีกสำาหรับพยุงลำาต้น ลำาต้นกลม เรือนยอด็ 

แน่นท่บรูปปิระมิด็ เปลือกเรียบถ่งหยาบเล็กน้อย มีตุ่มขาว 

ขนาด็เล็ก ตลอด็ลำาต้นมีสีเทาหรือสีนำ�าตาล กิ�งอ่อนมีสีเขียว 

 ใบ เป็นใบเดี็�ยวเรียงตรงข้ามสลับทิศทาง แผู่้นใบรูปรี 

ขนาด็ ๓ - ๘ x ๗ - ๑๙ เซึ่นติเมตร ฐานใบรูปลิ�ม ปลายใบ 

แหลม ขอบใบม้วนลง เส้นกลางใบมีสีเขียว บริเวณเส้นใบ 

ลักษ์ณะเว้าลงมองเห็นได้็ชัด็เจน มีจำานวน ๗ คูุ่ 

 ดอ่ก เป็นด็อกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นกระจุกที�ง่ามใบ 

ช่อละ ๓ ด็อก วงกลีบเลี�ยงเป็นรูประฆััง โคุนกลีบติด็กัน 

เป็นหลอด็ ขนาด็ ๐.๒ - ๐.๓ x ๐.๔ - ๐.๖ เซึ่นติเมตร 

ผิู้วด็อกเรียบสีเขียวปลายแยกเป็น ๘ แฉก ปลายกลีบโคุ้งกลับ 

กลีบด็อกมีจำานวน ๘ กลีบ มีสีขาวรูปขอบขนาน ยาว ๐.๓ - ๐.๔  

เซึ่นติเมตร ปลายด็อก แยกออกเป็น ๒ แฉก ขอบกลีบด็อก 

มีขนสีขาว ปลายกลีบด็อก มีขนแข็งสีนำ�าตาล ๒ - ๓ เส้น  

ยาวประมาณ ๐.๑ เซึ่นติเมตร เกสรเพศผูู้ ้ม ีจ ำานวน 

สองเท่าของกลีบ ซ่ึ่�งติด็อยู่บนขอบของกลีบเลี�ยง ก้านเกสรสั�น 

ส่วนเกสรเพศเมีย รังไข่อยู่บริเวณใต้วงกลีบภูายใน มี ๒ - ๕ 

ห้องติด็กัน มีเม็ด็ไข่ห้องละ ๒ เม็ด็ 

 ผลู เป็นผู้ลแบบงอกตั�ง แต่ติด็อยู่บนต้น ผู้ลสีเขียวยาว  

๑ - ๑.๔ เซึ่นติเมตร กลีบเลี�ยงหุ้มผู้ลเป็นรูปด็าว กลีบโคุ้งกลับ 

งอข่�นไม่หุ้มผู้ล ลำาต้นใต้ใบเลี�ยง หรือฝั่่กรูปทรงกระบอก 

เรียวโคุ้ง ขนาด็ ๐.๔ - ๐.๖ x ๗ - ๑๔ เซึ่นติเมตร ผู้ลอ่อน 

มีสีเขียว และเมื�อแก่เต็มที�เปลี�ยนเป็นสีนำ�าตาลอมม่วง มีร่อง 

ตามคุวามยาวของฝ่ั่ก 

 ประโยชน์ขอ่งติ�นถั�วขาว ได็้แก่ ฝั่่กรับประทานได็้ 

ลำาต้นใช้ทำาฟ้ื้น ทำาเสาเข็ม เผู้าถ่าน เคุรื�องมือจับปลา และทำาหลัก 

เลี�ยงหอยแมลงภูู่ เป็นต้น

38

ถัึ�ว่ขาว่  มากประโยชน์คืนกำาไรให้ชุมชน
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แหลูมตะลุูมพุิ่ก
รว่มพิ่ลัูงต้านภััยธรรมชาต่

 เพ่ิ่�มป่าสร้างสมดุ้ลู
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 แหลมตะลุมพุก จังหวัด็นคุรศรีธิรรมราช เคุยเป็น 

ด็ินแด็นวิปโยคุที�มีสาเหตุจากวาตภูัยเมื �อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ภูายหลังวาตภูัยคุรั�งนั�น ทรัพยากรธิรรมชาติโด็ยเฉพาะพื�นที�

ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำาลายลงเป็นจำานวนมาก 

 รัฐจ่งได็้เข้ามาด็ำาเนินการฟื้้�นฟืู้ทรัพยากรธิรรมชาติ 

โด็ยการปลูกป่าชายเลน เพื�อให้ธิรรมชาติที�เคุยมีคุวามอุด็ม 

สมบูรณ์กลับคืุนมาเช่นในอดี็ต ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ พื�นที� 

ป่าชายเลนบริเวณแหลมตะลุมพุกได็้รับการประกาศเป็นเขต 

ห้ามล่าสัตว์ป่า เนื�องจากมีคุวามสมบูรณ์และคุวามหลากหลาย

ทางชีวภูาพของป่าไม้และสัตว์ป่า โด็ยมีสัตว์ป่า ๔๗ ชนิด็ ได้็แก่ 

กวางป่า คุ่างด็ำา นากเล็ก เสือ ปลา นกเขาใหญ่ นกเป็ด็คัุบแคุ 

นกกระเต็นหัวด็ำา นกกระสานวล นกนางแอ่นแปซิึ่ฟิื้คุ เป็นต้น 

 นอกจากนี�ป่าชายเลนยังมีคุวามสำาคุัญต่อระบบนิเวศ 

หลายประการ เช่น เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะฟื้่กสัตว์นำ�า 

วัยอ่อน เป็นที�อยู่อาศัย สืบพันธิุ์ วางไข่ และหลบภูัยของ 

สัตว์นำ�าและสัตว์บก แหล่งเก็บกักตะกอน และกรองคุวาม 

สกปรกจากแผู่้นดิ็น

 ราษ์ฎรในบริเวณแหลมตะลุมพุกด็ำารงชีพโด็ยการ 

พ่�งพาทรัพยากรธิรรมชาติจากการทำาประมงพื�นบ้าน และมี 

ราษ์ฎรบางส่วนนำาอวนรุนมาใช้ทำาการประมง เพื�อจับสัตว์นำ�า

ให้ได้็จำานวนมากจนทำาให้ทรัพยากรประมงลด็ลง 

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื�องจากสัตว์นำ�ามีจำานวน 

ลด็ลงมาก ประกอบกับราคุากุ้งกุลาด็ำามีราคุาสูง ทำาให้ราษ์ฎร 

ส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพเลี�ยงกุ้งกุลาด็ำา ส่งผู้ลให้เกิด็ 

การบุกรุกป่าชายเลนเพื �อทำานากุ ้ง ซึ่่ �งนอกจากจะส่งผู้ล 

กระทบโด็ยตรงกับพื�นที�ป่าชายเลนแล้ว การทำานากุ้งกุลาด็ำา 

ยังส่งผู้ลกระทบต่อคุุณภูาพดิ็น นำ�า และระบบนิเวศ รวมทั�งยัง

ทำาให้สภูาพนำ�าในลำานำ�าตื�นเขินอีกด้็วย จวบจนถ่ง พ.ศ. ๒๕๔๖  

เกษ์ตรกรผูู้้เลี�ยงกุ้งกุลาด็ำาได็้ประสบป่ญหาการขาด็ทุน และ 

โรคุกุ้งกุลาด็ำาระบาด็จนทำาให้ผูู้้เลี�ยงกุ้งกุลาด็ำาส่วนใหญ่เลิก 

เลี�ยงกุ้งแล้วหันมเลี�ยงปูด็ำากันมากข่�น บางส่วนกลับมาทำา 

การประมงพื�นบ้านแทน

ภาพทางอากาศแหลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ความเสียหายของบ้านเรือนแหลมตะลุมพุก
จากวาตภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
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 แหลมตะลุมพุกมีสภูาพทั�วไปเป็นที�ราบชายฝั่่�งทะเล  

สูงจากระด็ับนำ�าทะเลประมาณ ๑ - ๘ เมตร พื�นที�ลาด็เท 

จากทางตะวันตกไปทางตะวันออกจนจรด็อ่าวไทย มีทะเลล้อม 

รอบทั�ง ๓ ด็้าน ปลายสุด็ของแหลมตะลุมพุกมีลักษ์ณะ 

เป็นพื�นดิ็นยื�นออกไปในทะเลตรงกับปากนคุรของอำาเภูอเมือง 

นคุรศรีธิรรมราชมีอ่าวปากพนังคุั�นกลาง ทะเลด็้านนอกสุด็ 

ของแหลมตะลุมพุกเป็นหาด็ทรายธิรรมชาติที�มีคุวามสวยงาม 

มีสวนมะพร้าวและทิวสนตลอด็แนว มีคุวามร่มรื�น ทะเลด้็านใน 

มีป่าแสม โกงกาง และป่าชายเลน เป็นพื�นที�เพาะพันธิุ์ของ 

สัตว์นำ�า เหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงและการท่องเที�ยว

 แหล่งนำ�าธิรรมชาติที�สำาคุัญ ได็้แก่ แม่นำ�าปากพนัง 

ที�ไหลผู้่านทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของตำาบลปากพนังฝั่่�ง 

ตะวันออก คุลองธิรรมชาติที�สำาคุัญในบริเวณตำาบลแหลม 

ตะลุมพุก ได้็แก่ คุลองหัวโรงโป๊ะ คุลองอ้ายห้อ ลำาคุลองนำ�าหัก 

คุลองสองพี�น้อง และในบริเวณตำาบลปากพนังฝั่่�งตะวันออก  

ได้็แก่ คุลองบางฉนาก คุลองบางโก้งโคุ้ง คุลองรากไม้ คุลองบาง 

แทงเล ที�ไหลผู่้านตอนกลางของตำาบลปากพนังฝ่ั่�งตะวันออก
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ประมงชายฝั่งแหลมตะลุมพุก
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 พระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� ๕ ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ  

ให้จัด็การปกคุรองท้องที�ให้มีมณฑ์ลเทศาภูิบาลใน ร.ศ. ๑๑๔ ขณะนั�นอำาเภูอปากพนังมชีื�อว่า 

อำาเภูอเบี�ยซึ่ัด็ หมายถ่ง สถานที�ที�คุลื�นซึ่ัด็เอาหอยเบี�ยจากทะเลเข้าสู่หาด็ โด็ยสมัยโบราณใช้ 

หอยเบี�ยเป็นเงินตราแลกเปลี�ยนสินคุ้า และต่อมาในวันที� ๒๒ มีนาคุม พ.ศ. ๒๔๔๕ ได็้มี  

พระบรมราชโองการให้เปลี�ยนชื�ออำาเภูอเบี�ยซัึ่ด็ เป็น อ่ำาเภอ่ปากพนัง 

 เมืองปากพนัง เป็นเมืองท่ามาตั �งแต่คุร ั �งอด็ีต เป็นศูนย์กลางทางการคุ้าและ 

เศรษ์ฐกิจที�สำาคุัญ เนื�องจากมีสภูาพภููมิประเทศเป็นแหลมยื�นออกไปในทะเล และมีอ่าว 

ภูายในบริเวณปากแม่นำ�าปากพนัง เหมาะแก่การเดิ็นเรือและการกระจายสินคุ้าต่อไปยังหัวเมือง 

สำาคุัญอื�นๆ ทำาให้สภูาพเศรษ์ฐกิจในสมัยก่อนเฟื้้�องฟืู้มาก เนื�องจากมีเรือสำาเภูาจากเมืองจีน  

และเรือขนส่งสินคุ้าขนาด็ใหญ่มาเทียบท่าและกระจายสินคุ้า

 นอกจากนี �ย ังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ในคุราวเสด็็จเยือนปากพนัง เมื�อวันที� ๘ กรกฎาคุม พ.ศ. ๒๔๔๘ คุวามตอนหน่�งว่า 

“อำำ�เภอำป�กพนัังนั้� ได้้ทร�บอำยู่่�แล้้วว��เป็นัท้�สำำ�คััญอำยู่��งไร แต่�เมื่่�อำไปถึึงฝั่่�งร่ ้สำึกว��ต่�มื่ท้� 

คั�ด้คัะเนันัั�นัผิิด้ไปเป็นัอัำนัมื่�ก ไมื่�นึักว��จะใหญ�โต่มัื่�งม้ื่ถึึงเพ้ยู่งน้ั�”

 ข้อคุวามอีกตอนหน่�งระบุว่า “เมื่่�อำจะคัิด้ว��ต่ำ�บล้นั้�มื่้ร�คั�อำยู่��งไรเท้ยู่บกับเมื่่อำงสำงขล้�  

เงินัผิล้ประโยู่ชนั์แต่�อำำ�เภอำเด้้ยู่วนั้�นั้อำยู่กว��เมื่่อำงสำงขล้�อำยู่่� ๒๐,๐๐๐ บ�ทเท��นัั�นั บรรด้�เมื่่อำง 

ท��ในัแหล้มื่มื่�ล้�ยู่่ฝ่ั่�งต่ะวันัอำอำก เห็นัจะไมื่�ม้ื่แห�งใด้ด้้เท��ป�กพนััง” 
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ปากพิ่นัง  อู่่ข้าว่อู่่นำ�าขอ่งไที่ย
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  สัญลักษ์ณ์อีกประการของปากพนัง คุือ ปลู่อ่งไฟอ่ิฐ ซึ่่ �งเป็น 

ปล่องโรงสีข้าวเก่า ในอด็ีตปากพนังเคุยเจริญสูงสุด็เป็นแหล่งปลูกข้าวที� 

สำาคัุญของภูาคุใต้ มีคุวามอุด็มสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่นำ�า มีโรงสีข้าว (โรงสีไฟื้) 

มากถ่ง ๙ โรง มีเรือสำาเภูาจีน และเรือกลไฟื้จากบริษ์ัทต่างชาติล่องเรือมา 

ยังปากอ่าวปากพนัง เพื�อขนส่งข้าวสารไปจำาหน่าย สร้างรายได็้เข้าประเทศ 

เป็นจำานวนมากในแต่ละปี

 ป่จจุบันเรื �องที�กล่าวมาเป็นเพียงตำานานและเรื �องเล่าจากรุ่นสู่รุ ่น  

พื�นที�ส่วนใหญ่ได็้รับการจัด็สรรให้เป็นแหล่งฟื้้�นฟืู้ระบบนิเวศ ด็้วยการนำา 

ต้นไม้ประจำาถิ�นเข้ามาปลูกทด็แทนเพื�อสร้างพื�นที�สีเขียว และพื�นที�ชุ่มนำ�า 

แบบผู้สมผู้สานระหว่างป่าชายเลนและป่าบกชายฝั่่�ง ด็ังในพื�นที�ปลูกป่าใน 

โคุรงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กฟื้ผู้. ซ่ึ่�งได้็ด็ำาเนินการมาตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

บนพื�นที� ๒,๒๐๐ ไร่ เพื�อฟื้้�นฟืู้ระบบนิเวศลุ่มนำ�าปากพนังให้กลับมาเป็น 

อู่ข้าวอู่นำ�าด็ังเด็ิม ซึ่่�งต้องใช้เวลาในการฟื้้�นฟืู้และต้องอาศัยคุวามร่วมมือ 

จากทุกภูาคุส่วน เพื�อให้ชนรุ่นหลังได้็มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งเพาะพันธ์ุิสัตว์นำ�า 

แหล่งอาชีพ และแหล่งท่องเที�ยวคูุ่ชุมชน การด็ำาเนินงานของ กฟื้ผู้. ในวันนี�

จ่งส่งผู้ลต่ออนาคุตของป่าชายเลนแห่งนี�อย่างยั�งยืน
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ประตูระบายน�า้อุทกวิภาชประสิทธิ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิ่ระมหากรุณาธ่คุณ  สู่ลุู่มนำ�าปากพิ่นัง

 โคุรงการพัฒนาพื�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเนื�องมาจาก 

พระราชด็ำาร ิ จ ังหวัด็นคุรศรีธิรรมราช จัด็ตั �งข ่ �นตาม 

พระราชด็ำาริของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร 

มหาภููมิพลอดุ็ลยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื�อช่วยเหลือ

ราษ์ฎรที�ประสบป่ญหานำ�าแล้ง นำ�าท่วมซึ่ำ�าซึ่ากตลอด็จนป่ญหา 

นำ�าทะเลรุกลำ�าเข้ามาในแม่นำ�าปากพนัง จากการใช้ประโยชน์จาก 

ท�ี�ด็ินอย่างไม่เหมาะสมและไม่คุำาน่งถ่งการรักษ์าสิ�งแวด็ล้อม  

นำาไปสู ่วิกฤติทางธิรรมชาติ พระองคุ์จ่งได็้พระราชทาน 

พระราชด็ำาริในการวางแนวทางแก้ไขป่ญหาทั�งระบบลุ่มนำ�า 

และบริหารจัด็การนำ�า ๓ รส คืุอ นำ�าเค็ุม นำ�าจืด็ และนำ�าเปรี�ยว 

รวมถ่งการพัฒนาอาชีพคุวบคุู่กับการพัฒนาด็้านสิ�งแวด็ล้อม

ไปพร้อมกัน

 การด็ำาเนินงานตามแนวพระราชด็ำาริในการพัฒนา 

ลุ่มนำ�าปากพนัง ได้็ทำาการก่อสร้างประตูระบายนำ�าอุทกวิภูาช 

ประสิทธิิ เพื�อปิด็กั�นนำ�าเคุ็มไม่ให้รุกลำ�าเข้าไปในแม่นำ�าปาก 

พนัง เพื �อแก้ไขป่ญหาการขาด็แคุลนนำ�าจืด็ให้กับราษ์ฎร  

พร้อมทั�งก่อสร้างคุลองระบายนำ�าหลัก ๔ สาย เพื�อคุวบคุุม 

การระบายนำ�าให้ไหลออกสู่ทะเลได้็เร็วยิ�งข่�น ช่วยแก้ไขป่ญหา 

นำ �าท่วมโด็ยสามารถระบายนำ �าออกจากพื �นที �ได็ ้ว ันละ 

ประมาณ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายนำ�าท่วมขัง 

ออกจากคุลองสายหลักได้็ภูายใน ๒๐ วัน
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พื้นที่นาและสวนส้มโอทับทิมสยามของชาวบ้านปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นอกจากนี�ยังได็้กำาหนด็แนวเขตการใช้ที�ด็ินที�ถูกต้อง 

และชัด็เจน โด็ยแยกพื�นที�ใช้นำ�าจืด็และนำ�าเคุ็มออกจากกัน  

รวมถ่งการพัฒนาระบบชลประทานทั�งนำ�าจืด็และนำ�าเค็ุม เพื�อ

ส่งเสริมกิจกรรมการใช้นำ�าและเพิ�มพื�นที�การปลูกข้าวได้็มากข่�น 

จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้็แก่ 

การทำาสวนไม้ผู้ล ไร่นาสวนผู้สม การเลี�ยงปลา การปลูกต้นจาก  

และการปลูกผู้ักปลอด็สารพิษ์ ขณะที�ทรัพยากรธิรรมชาติใน 

ลุ่มนำ�า ตั�งแต่ต้นนำ�า กลางนำ�า และปลายนำ�าก็ได็้รับการฟื้้�นฟื้ ู

จนเกิด็คุวามสมดุ็ลในระบบนิเวศอีกด้็วย มีหน่วยงานภูาคุรัฐ 

และภูาคุเอกชนร่วมกันจัด็ทำากิจกรรมเพื�อฟื้้�นฟืู้สภูาพป่าที� 

เสื�อมโทรมให้หวนกลับคุืนคุวามสมบูรณ์อีกคุรั�งหน่�งภูายใน 

พื�นที�ของโคุรงการฯ และใกล้เคุียง หน่�งในนั �นก็มี กฟื้ผู้. 

ร่วมปลูกป่าจำานวน ๒,๒๐๐ ไร่

 การพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกันจากทุกภูาคุส่วน 

ทำาให้ป่ญหาในวันวานบรรเทาลง ป่าชายเลนได็ร้ับการฟื้้�นฟื้ ู

และกลับมาทำาหน้าที�ในการรักษ์าสมด็ุลทางธิรรมชาติเป็น 

แหล่งอนุบาลสัตว์นำ�า เป็นกำาแพงลม และที�สำาคุัญเป็นแหล่ง 

หากินของสัตว์หลากหลายชนิด็ ทั�งกุ้ง หอย ปู ปลา และกั�ง  

ด้็วยการจัด็การที�ดี็เพื�อให้บังเกิด็คุวามยั�งยืนตลอด็ไป
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ป่าปลูก โดย กฟผ. บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�า้ปากพนังฯ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กั�ง  สัตว์่โบราณ อ่ยู่คู่กับป่าชายเลูนยาว่นาน

 กั �ง เป็นสัตว์นำ �าที �อาศัยอยู ่ในทะเล อยู ่ในไฟื้ลัม 

คุรัสตาเซึ่ียน ในอันด็ับสโตมาโตโพด็า (Stomatopoda) 

ซึ่่ �งมีอยู ่หลากหลายสกุลและหลากหลายชนิด็ มีรูปร่าง 

คุล้ายกุ ้งผู้สมกับตั �กแตนตำาข้าว ลำาตัวยาวคุล้ายตะขาบ 

หายใจด้็วยเหงือกเช่นเดี็ยวกับกุ้ง ลำาตัวมีรูปร่างแบนหรือกลม 

แบ่งเป็นปล้องๆ เปลือกที�หุ้มท่อนหัวคุลุมมาถ่งอกปล้องที� ๕  

แต่ไม่ถ่งปล้องที� ๘ กรีมีลักษ์ณะแบนราบ มีขาทั�งหมด็ ๓ คูุ่  

เป็นสัตว์ที�ถือกำาเนิด็ข่�นมาบนโลกตั�งแต่ ๔๐๐ ล้านปีก่อน 

 กั�งเป็นสัตว์ที�มีแหล่งอาศัยอยูบ่ริเวณพื�นที�ที�มีลักษ์ณะ 

เป็นทะเลโคุลน บริเวณปากแม่นำ�า หรือตามแนวปะการัง รวมทั�ง 

ยังพบได็้ในทะเลที�มีคุวามล่กถ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ซึ่่�งบริเวณ 

ปากอ่าวแหลมตะลุมพุก พบลูกกั�งและกั�งที�โตเต็มวัยจำานวน 

มากในป่าชายเลน กั�งเป็นสัตว์ที�ถือกำาเนิด็ในโลกนี�มาก่อน 

กุ ้ง มีด็วงตาขนาด็ใหญ่ สามารถใช้สแกนมองภูาพได็้ด็ี 

แบบชัด็ล่ก ตาแต่ละข้างสามารถมองเห็นได็้ ๓ ตา และตา 

แต่ละด็วงมองเห็นภูาพได็้ ๓ ภูาพ สามารถกะระยะในการ 

ล่าเหยื�อได็้ด็ี มีแก้วตาหลายพันชิ�น และสามารถมองเห็นสี 

ได้็ในระดั็บที�ซัึ่บซ้ึ่อน ถือว่าเป็นสัตว์จำาพวกหน่�งที�มีระบบการ 

มองเห็นภูาพดี็ที�สุด็ในอาณาจักรสัตว์โลก 

 กั�งไม่มีก้ามหนีบ แต่มีระยางค์ุส่วนอกคูุ่ที� ๒ มีลักษ์ณะ 

เป็นก้ามสับขนาด็ใหญ่พับได็้คุล้ายมีด็โกน และมีซึ่ี�ฟื้่นแหลม 

คุมเรียงกันเป็นแถวคุล้ายหวี ใช้สำาหรับฆ่ัาเหยื�อหรือป้องกันตัว  

ซ่ึ่�งสามารถใช้สับนำ�าให้เกิด็เป็นแรงขนาด็ใหญ่ได้็ จนถ่งสามารถ 

ทำาร้ายสัตว์ที�มีขนาด็ใหญ่กว่า เช่น มนุษ์ย์ ให้ได็้รับบาด็เจ็บ 

ได้็เช่นกัน

 กั�งถูกคุ้นพบแล้วกว่า ๔๕๐ ชนิด็ทั�วโลก ในประเทศไทย 

มีรายงานพบแล้วอย่างน้อย ๖๑ ชนิด็ และผูู้้คุนนิยมนำามา 

รับประทานเป็นอาหารเช่นเดี็ยวกับกุ้ง โด็ยปกติแล้วจะมีราคุา 

สูงกว่ากุ้งธิรรมด็าหรือปู ในบางชนิด็ นิยมนำามาแช่กับนำ�าปลา 

รับประทานกับข้าวต้ม
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หอ่ยนางรม  อ่าหารบำารุงสุขภัาพิ่ 
จากคว่ามสมบูรณ์ขอ่งท้ี่อ่งที่ะเลู 

 “ห่อ่ยนางรม” หรือบางพื �นที �เรียกว่า 

“หอยตะโกรม” เป็นหอยสองฝั่า (Bivalves) ที�

เกาะอยู่กับที�โด็ยมีเปลือกข้างซ้ึ่ายเกาะอยู่กับ

วัสด็ุที�เป็นของแข็ง และจะไม่มีการเคุลื�อนที�

อีกตลอด็ชีวิต หอยนางรมจ่งไม่มีเท้า (Foot) 

ซึ่่�งผู้ิด็กับหอยสองฝั่าอื�นๆ หอยนางรมที�

เราสามารถนำามารับประทานได็้มี ๗ 

สายพันธ์ุิหลัก หอยนางรมแต่ละท้องถิ�น

แม้จะเป็นสายพันธ์ุิเดี็ยวกัน แต่สถานที� 

อุณหภููมิของนำ�า และคุุณภูาพของนำ�า 

ทะเลก็มีผู้ลทำาให้รสชาติ ขนาด็ กลิ�น 

และผิู้วสัมผัู้สของหอยนางรมแตก

ต่างกัน 

 หอยนางรมจากท้อง 

ทะเลอ่าวไทยมีลักษ์ณะเด็่น 

คุือ ฝั่าหอยใหญ่ ด็้านในม ี

เนื�อประมาณคุร่�งหน่�งของฝั่า 

รสไม่จัด็ เนื�อเยอะ ส่วนหอย 

นางรมในท้องทะเลอื �น จะมี 

ขนาด็และรสชาติที �แตกต่าง 

ออกไป โด็ยส่วนมากจะมีรสชาต ิ

ที�เคุ็ม เข้มข้นกว่า และมีเนื�อที� 

เต็มฝั่ามากกว่า 

  หอยนางรมนิยมรับประทานกับกระถิน 

หอมเจ ียว พร ิก เผู้า และน ำ � าจ ิ � มซึ่ ีฟื้ ู ้ ด็ 

ประโยชน์ของหอยนางรมมีมากมาย  

เช่น ช่วยบำารุงประสาท กล้ามเนื�อ และ 

หัวใจ เนื�องจากมีธิาตุเหล็ก วิตามินบี ๑  

และวิตามินบี ๒ หากรับประทาน 

คุวบคุู่กับการออกกำาลังกาย จะทำาให ้

รูปร่างต่งกระชับได็้รวด็เร็วยิ �งข่ �น  

รวมถ่งช่วยให้ผู้ิวพรรณเปล่งปลั�ง 

นอกจากนี� วิตามินซีึ่ในหอยนางรม 

เป็นอีกหน่�งตัวช่วยที�ทำาให้ผิู้วหน้า 

ดู็สด็ใสอ่อนวัย และมีส่วนช่วยใน 

การลด็รอยหรือจุด็ด่็างด็ำาได้็ดี็ 

 หน่�งในภููมิป่ญญาพื�นบ้าน 

ของคุนไทยแถบชายทะเลเมื�ออดี็ต 

ยังใช้เปลือกหอยนางรมมาต้ม 

รับประทานเพื�อช่วยขับป่สสาวะ 

ได็ ้อ ีกด็ ้วย เนื �องจากมีส ่วน 

ประกอบของวิตามินเคุและ 

แคุลเซึ่ียมซึ่่ �งช่วยในการบำารุง 

เลือด็ แก้ไข้ เสริมสร้างกระด็ูก 

บำารุงลำาไส้ และยังมีคุุณสมบัติขับ

ป่สสาวะรวมไปถ่งขับนิ�วได้็อีกด้็วย 
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ชาวบ้านปากพนัง งมหอยนางรม 
ในแม่น�้าปากพนังซึ่งมีความสมบูรณ์มาก
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ชุุมพร แผ่่นดิิน ๒ ฤดูิ
ร่วมฟ้ื้�นฟูื้ป่่าชุายเลน

ป่ากอ่่าวชุุมพร



60

	 จัังหวััดชุุมพรนัับเป็็นัป็ระตููสูู่�ภาคใตู้	 มีพ้�นัที่ี�สู่�วันัหนั่�ง 

ติูดกัับป็ระเที่ศเมียนัมา	พ้�นัทีี่�ทัี่�วัไป็ไม�มีภูเขาสูู่ง	เป็็นัที่�ี�ราบลุุ่�ม	 

มีแม�นัำ�าสู่ายสู่ำาคัญหลุ่ายสู่าย	 เชุ�นั	 แม�นัำ�าที่�าตูะเภา	 อำำาเภอำ 

เม้อำงชุุมพร	 มีควัามยาวั	๓๓	 กิัโลุ่เมตูร	แม�นัำ�าสู่วีั	อำำาเภอำสู่วีั	

มีควัามยาวั	๙๐	กิัโลุ่เมตูร	แลุ่ะแม�นัำ�าหลัุ่งสู่วันั	อำำาเภอำหลัุ่งสู่วันั	

มีควัามยาวั	๑๐๐	กิัโลุ่เมตูร	แม�นัำ�าทุี่กัสู่ายไหลุ่ลุ่งสูู่�อำ�าวัไที่ยในั 

ที่ะเลุ่นัอำกัฝ่ั่�งขอำงจัังหวััดชุุมพร	มีเกัาะน้ัอำยใหญ�เก้ัอำบ	๕๐	เกัาะ	

	 ลัุ่กัษณะภูมิป็ระเที่ศขอำงจัังหวััดชุุมพร	ด้านัทิี่ศตูะวัันัตูกั	

มีเท้ี่อำกัเขาตูะนัาวัศรีแลุ่ะเท้ี่อำกัเขาภูเก็ัตู	 เป็็นัแนัวักัั�นัเขตูแดนั 

ระหวั�างป็ระเที่ศไที่ยกัับป็ระเที่ศเมียนัมา	 จั่งมีลุ่ักัษณะเป็็นั 

พ้�นัที่ี�สูู่งลุ่าดเที่จัากัที่ิศตูะวัันัตูกัสูู่�พ้�นัที่ี�ตูำ�าที่างที่ิศตูะวัันัอำอำกั	

ป็ระกัอำบด้วัย	 ภูเขาแลุ่ะป่็าไม้	 ซ่ึ่�งเป็็นัแหลุ่�งกัำาเนิัดขอำงตู้นันัำ�า 

ลุ่ำาธารทีี่�สู่ำาคัญสู่ายสัู่�นั	ๆ	หลุ่ายสู่าย	

	 สู่�วันับริเวัณตูอำนักัลุ่างขอำงจัังหวััด	มีลัุ่กัษณะเป็็นัทีี่�ราบ 

ลุู่กัคลุ่้�นัแลุ่ะที่ี�ราบลุุ่�มแม�นัำ �าที่ี �อำุดมสู่มบูรณ์เหมาะแกั�กัาร 

เพาะป็ลุู่กั	 ซึ่่�งมีเนั้�อำที่ี�ป็ระมาณ	 ๑	 ในั	 ๔	 ขอำงพ้�นัที่ี�จัังหวััด	

แลุ่ะด้านัที่ิศตูะวัันัอำอำกั	 มีลุ่ักัษณะเป็็นัที่ี�ราบตูามแนัวัชุายฝั่่�ง 

ที่ะเลุ่อำ�าวัไที่ย	 ชุายหาดค�อำนัข้างเรียบ	 หาดที่รายกัวั้าง	

มีควัามโค้งเว้ัาน้ัอำยแลุ่ะสู่วัยงาม

ชุุมพร  ป่ระตููสูู่่ภาคใตู้

	 จัังหวััดชุุมพรตูั�งอำยู�บนัแหลุ่มมลุ่ายู	 ซึ่่�งอำยู�ระหวั�าง 

ที่ะเลุ่อำันัดามันักัับที่ะเลุ่จัีนัใตู้	 จั่งได้รับอำิที่ธิพลุ่	 จัากัลุ่ม 

มรสุู่มที่ั�งสู่อำงฤดู	 ค้อำ	 ลุ่มมรสูุ่มตูะวัันัตูกัเฉีียงใตู้	 ตูั�งแตู�เด้อำนั 

พฤษภาคมถ่ึงเด้อำนัตุูลุ่าคม	แลุ่ะมรสุู่ม	ตูะวัันัอำอำกัเฉีียงเหน้ัอำ	

ตูั �งแตู�เด้อำนัตูุลุ่าคมถึ่งเด้อำนักัุมภาพันัธ์	 จั่งที่ำาให้ได้ร ับ 

ป็ริมาณนัำ�าฝั่นัมากัทัี่�งสู่อำงฤดู	 โดยเฉีพาะฤดูมรสุู่มตูะวัันัอำอำกั 

เฉีียงเหนั้อำ	 เป็็นัชุ�วังที่ี�ได้รับฝั่นัมากัที่ี�สูุ่ด	 เพราะอำิที่ธิพลุ่จัากั 

หย�อำมควัามกัดอำากัาศตูำ �าแลุ่ะพายุหมุนัเขตูร้อำนั	 ที่ำาให้ 

มีฝั่นัตูกัเป็็นับริเวัณกัวั้าง	 เกัิดนัำ�าหลุ่ากัจัากัเที่้อำกัเขาที่างที่ิศ 

ตูะวัันัตูกัลุ่งสูู่�ทีี่�ราบที่างทิี่ศตูะวัันัอำอำกั	แลุ่ะมักัเกิัดนัำ�าที่�วัมอำย�าง 

ฉัีบพลุ่นัับริเวัณทีี่�ราบลุุ่�มเกั้อำบทุี่กัป็ีด้วัยอำทิี่ธิพลุ่ขอำงลุ่มมรสูุ่ม 

ตูะวัันัตูกัเฉีียงใตู้แลุ่ะลุ่มมรสูุ่มตูะวัันัอำอำกัเฉีียงเหนั้อำ	 ที่ำาให้

ลุ่ักัษณะภูมิอำากัาศขอำงจัังหวััดชุุมพรเป็็นัแบบมรสูุ่มร้อำนัชุ้�นั	

แลุ่ะแบ�งฤดูกัาลุ่ในัรอำบปี็ได้เพียง	๒	 ฤดู	 เที่�านัั�นั	 ค้อำ	 ฤดูฝั่นั	

แลุ่ะฤดูร้อำนั

สะพานแขวนข้ามแม่น�้าชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
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แผนที่จังหวัดชุมพร

พื้นที่ปลูกป่าชายเลนของ กฟผ. ในนากุ้งร้างที่ราษฎรส่งมอบคืนกับทางการ จังหวัดชุมพร
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	 อำ ุที่ยานัแห�งชุาตู ิหมู � เกัาะชุ ุมพร	 จั ังหวั ัดชุ ุมพร	

มีพ้�นัที่ี�ครอำบคลุุ่ม	 ๕	 อำำาเภอำขอำงจัังหวััดชุุมพรสู่ภาพที่ั�วัไป็ 

เป็็นัป่็าชุายเลุ่นั	นัับเป็็นัพ้�นัทีี่�สู่ำาคัญทีี่�สุู่ดขอำงภาคใตู้ฝ่ั่�งอำ�าวัไที่ย 

ตูอำนักัลุ่าง	 โดยมีป่็าชุายเลุ่นั	๓๐,๐๐๐	 ไร�	 กั�อำนักัารป็ระกัาศ 

เป็็นัเขตูอำุที่ยานัแห�งชุาตูิ	 เม้�อำ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	พ้�นัที่ี�ป็่าสู่งวันั 

แห�งชุาติูอำ�าวัทุี่�งคา-สู่วีั	ได้ให้บริษัที่เอำกัชุนัเชุ�าที่ำาเป็็นับ�อำเลีุ่�ยง

กุ้ัง	๒,๗๐๐	ไร�	หลัุ่งจัากัหมดสัู่ญญาเชุ�าแลุ้่วัจ่ังได้รับกัารป็ระกัาศ 

เป็็นัเขตูอำนุัรักัษ์	 แตู�กั็ตู้อำงป็ระสู่บป็่ญหากัารอำ้างเอำกัสู่ารสิู่ที่ธ ิ

ในักัารใชุ้ป็ระโยชุน์ัขอำงพ้�นัที่�ี�เร้�อำยมา	แลุ่ะภายหลัุ่งกัารตูรวัจัสู่อำบ 

ตูามนัโยบายที่วังค้นัผื้นัป็่าขอำงรัฐบาลุ่จั่งได้มีกัารฟื้้�นัฟืู้ป็่า 

ชุายเลุ่นัข่�นัอีำกัครั�ง

	 กัารฟื้้�นัฟืู้ตูามสู่ภาพเดิมขอำงพ้�นัที่ี�ตู้อำงใชุ้เวัลุ่านัานั 

พอำควัร	 ด้วัยมีตู้นัไม้ป็่าชุายเลุ่นัเดิมหลุ่งเหลุ่้อำในัพ้ �นัที่ี � 

ไม�มากันัักั	 ที่างกัารจั่งได้เชุิญชุวันัหนั�วัยงานัที่ี�สู่นัใจัเข้าร�วัม 

โครงกัารฟ้ื้�นัฟูื้ป่็าชุายเลุ่นัชุุมพรข่�นั	แลุ่ะด้วัยควัามตูระหนัักัถ่ึง

ควัามสู่ำาคัญขอำงป่็าชุายเลุ่นั	กัฟื้ผื.	จ่ังเข้าร�วัมโครงกัารฯ	ด้วัย	

โดยสู่ามารถึพลุ่ิกัฟื้้�นัพ้�นัที่ี�จัากัสู่ภาพนัากัุ้งร้างให้กัลุ่ับมาเป็็นั

พ้�นัทีี่�ป่็าโกังกัางทีี่�อุำดมสู่มบูรณ์	๑,๙๐๐	ไร�	

	 ป็่จัจัุบันั	 เนั้�อำงจัากับริเวัณป็ากันัำ�าชุุมพรมีสู่ภาพดินั

เป็็นัป็ระเภที่โคลุ่นัเลุ่นัอำุ้มนัำ�ามากั	 ใตู้ผืิวัดินัขาดอำอำกัซึ่ิเจันั	 

ตู้นัโกังกัางที่ี�มีโครงสู่ร้างแบบรากัคำ�าจัุนั	 เพ้�อำให้ย้นัตู้นัตูั�งตูรง 

อำยู�ได้	(Prop	Root	หร้อำ	Buttress	Root)	แลุ่ะมีแขนังรากัจัากั

ลุ่ำาตู้นัเหน้ัอำผิืวันัำ�าหยั�งลุ่งพ้�นัโคลุ่นัเพ้�อำชุ�วัยพยุงตู้นัแลุ่ะหายใจั	

(Aerating	Root)	จ่ังเป็็นัพ้ชุทีี่�มีควัามเหมาะสู่มกัับสู่ภาพพ้�นัทีี่�

ป็ากันัำ�าชุุมพรเป็็นัอำย�างยิ�ง
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แม่น�้าชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
จังหวัดชุมพร
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หอดูนกและจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะชุมพร  จังหวัดชุมพร
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สาหร่ายทะเลมีปริมาณเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกป่า กฟผ.  
ซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดที่นกนางแอ่นจะโฉบไปผสมกับสารในกระพุ้งแก้มเพื่อสร้างรัง
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ชุุมพร  หาดิสู่วย ทะเลใสู่ อ่าหารสู่มบููรณ์์

	 จัังหวััดชุุมพรมีพ้�นัที่ี�ตูิดชุายฝั่่�งที่ะเลุ่	 ๙๘๔,๕๖๘	 ไร�	 

มี	 ๖	 อำำาเภอำที่ี�มีพ้�นัที่ี�ตูิดชุายฝั่่�งที่ะเลุ่	 ป็ระกัอำบด้วัย	 อำำาเภอำ 

ป็ะทิี่วั	อำำาเภอำเม้อำงชุุมพร	อำำาเภอำสู่วีั	อำำาเภอำทุี่�งตูะโกั	อำำาเภอำ 

หลัุ่งสู่วันั	แลุ่ะอำำาเภอำลุ่ะแม

	 ระบบนัิเวัศชุายฝั่่ �งที่ะเลุ่มีควัามสู่มบูรณ์ที่ี �เอำ้ �อำตู�อำ 

กัารเกิัดแลุ่ะเจัริญเติูบโตูขอำงสัู่ตูว์ันัำ�าอำย�างครบวังจัร	ค้อำ	มีเกัาะ 

กัลุ่างที่ะเลุ่ที่ี�ไม�ห�างฝั่่�งจัำานัวันัมากั	 มีชุายหาดที่ี�ป็ราศจัากั 

มลุ่พิษจัากัภาคอำุตูสู่าหกัรรม	 แลุ่ะมีป็่าชุายเลุ่นัที่ี�รับนัำ�าแลุ่ะ

ธาตูุอำาหารจัากัป็่าบกัที่ี�อำุดมสู่มบูรณ์ขอำงเที่้อำกัเขาตูะนัาวัศร	ี

ชุายฝ่ั่�งมีหญ้าที่ะเลุ่ทีี่�สู่มบูรณ์	แลุ่ะกัลุ่างที่ะเลุ่บริเวัณอำ�าวัตู�างๆ	

ขอำงหมู�เกัาะมีป็ะกัารัง

	 พันธุุ์�พืช	ที่ี�พบในับริเวัณป็่าชุายเลุ่นั	 เชุ�นั	 ลุ่ำาพูที่ะเลุ่	

(Sonneratia	sp.)	แสู่ม	(Avicennia	sp.)	โกังกัาง	(Rhizophora	sp.)	 

พังกัาหัวัสูุ่ม	 (Bruguiera	 sp.)	 โป็รง	 (Ceriop	 sp.)	 ตูะบูนั	

(Xyiocarpus	 sp.)	 ฝั่าด	 (Lumnitzera	 sp.)	 เหง้อำกัป็ลุ่าหมอำ	

(Acanthus	sp.)	เป็็นัตู้นั

	 ดอกไม้ทะเล	 (Heteractis	 magnifica)	 ที่ี �พบในั 

บริเวัณหมู�เกัาะตู�างๆ	เชุ�นั	ป็ะกัารังดาวั	(Astreopora	ocellata	 

Bernard)	 ป็ะกัารังสู่มอำงร�อำงยาวั	 (Platygyra	 daedalea)	

ฟื้อำงนัำ�าแจักัันัสีู่นัำ�าเงินั	 (Xestospongia	 sp.)	 แมงกัะพรุนัหนััง	

(Rhopiloma	 sp.)	 หอำยม้อำเสู่้อำ	 (Tridacna	 spp.)	 ดอำกัไม ้

ที่ะเลุ่ครกัขาวั	(Radianthus	sp.)	ป็ะกัารังจัานั	(Turbinaria	spp.)	

แลุ่ะเม�นัดำาหนัามยาวั	(Diadema	setosum)	เป็็นัตู้นั	

	 ดังนัั�นั	 จัังหวััดชุุมพรจั่งมีควัามสู่ำาคัญตู�อำระบบนัิเวัศ 

ชุายฝ่ั่�งทีี่�ตู้อำงชุ�วัยกัันัดูแลุ่รักัษา	แลุ่ะป็กัป้็อำงไว้ัให้คงควัามอุำดม 

สู่มบูรณ์ตูลุ่อำดไป็
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เพชุรบุูรี เมือ่ง ๓ ป่่า
ศููนย์รวมใจ ป่่าชุายเลนทูลกระหม่อ่ม

 สู่ร้างพื�นป่่าใหม่ให้แผ่่นดิิน
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	 หากัแบ�งตูามกัารพยากัรณ์อำากัาศ	 จัังหวััดเพชุรบุรี 

จััดอำยู�ในัพ้�นัที่ี�ภาคใตู้ตูอำนับนั	 มีภูมิป็ระเที่ศที่ั�งเป็็นัที่ี�สูู่งตูิด 

เท้ี่อำกัเขาแลุ่ะทีี่�ราบชุายฝ่ั่�งแม�นัำ�า	แลุ่ะชุายฝ่ั่�งที่ะเลุ่

	 ป่็จัจุับันัเพชุรบุรีเป็็นัเม้อำงด�านัสู่ำาคัญระหวั�าง	ภาคกัลุ่าง 

แลุ่ะภาคใตู้ขอำงป็ระเที่ศไที่ย	แลุ่ะยังมีแหลุ่�งที่�อำงเทีี่�ยวัทีี่�สู่ำาคัญ	

เชุ�นั	 หาดชุะอำำา	 หาดป็ึกัเตูียนั	 หาดเจั้าสู่ำาราญ	 แหลุ่มหลุ่วัง	

แหลุ่มเหลุ่วั	แลุ่ะเข้�อำนัแกั�งกัระจัานั	

	 พ้�นัที่ี�ด้านัตูะวัันัตูกัเป็็นัป็่าไม้แลุ่ะภูเขาสูู่งสู่ลุ่ับซึ่ับซึ่้อำนั	 

มีเที่้อำกัเขาตูะนัาวัศรีเป็็นัเสู่้นักัั�นัอำาณาเขตูระหวั�างไที่ยกัับ 

เมียนัมา	 มีควัามยาวัป็ระมาณ	 ๑๒๐	 กัิโลุ่เมตูร	 มีแม�นัำ �า 

สู่ายสู่ำาคัญไหลุ่ผื�านั	๓	สู่าย	ได้แกั�	แม�นัำ�าเพชุรบุรี	มีควัามยาวั 

ตูลุ่อำดสู่าย	๒๒๗	กิัโลุ่เมตูร	แม�นัำ�าบางกัลุ่อำย	มีควัามยาวั	๔๔	 

กิัโลุ่เมตูร	แลุ่ะแม�นัำ�าบางตูะบูนั	มีควัามยาวั	๑๘	กิัโลุ่เมตูร

	 ลักษณะภููมิประเทศแบ่่งเป็น	3	เขต	ค้อำ

	 ๑.	 เขตูภูเขาแลุ่ะที่ี�ราบสูู่ง	 อำยู�ที่างด้านัตูะวัันัตูกัขอำง 

จัังหวััด	ติูดกัับป็ระเที่ศเมียนัมา	เป็็นัตู้นักัำาเนิัดแม�นัำ�าเพชุรบุรี	

แลุ่ะแม�นัำ�าป็ราณบุรี

	 ๒.	 เขตูที่ี�ราบลุุ่�มแม�นัำ�าบริเวัณตูอำนักัลุ่างขอำงจัังหวััด	 

มีควัามอำุดมสู่มบูรณ์แลุ่ะเป็็นัเขตูเกัษตูรกัรรมที่ี�สู่ำาคัญขอำง 

จัังหวััด

	 ๓.	 เขตูที่ี�ราบฝั่่�งที่ะเลุ่	 อำยู �ที่างด้านัตูะวัันัอำอำกัขอำง 

จัังหวััด	 ติูดกัับชุายฝ่ั่�งที่ะเลุ่ด้านัอำ�าวัไที่ย	 เป็็นัแหลุ่�งเศรษฐกิัจั

ด้านักัารป็ระมงแลุ่ะกัารที่�อำงเทีี่�ยวั

แผนที่จังหวัดเพชรบุ่รี
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	 ชุายฝั่่�งเพชุรบุรีเหนั้อำแหลุ่มหลุ่วังข่�นัไป็	 ด้านัทิี่ศเหนั้อำ 

มีลุ่ักัษณะเป็็นัหาดโคลุ่นัเพราะอำยู�ใกัลุ่้พ้�นัที่ี�ชุุ�มนัำ�าขอำงแม�นัำ�า 

สู่ายใหญ�	ได้แกั�	แม�นัำ�าเพชุรบุรี	แม�นัำ�าบางตูะบูนั	แม�นัำ�าแม�กัลุ่อำง	

แม�นัำ�าที่�าจีันั	แลุ่ะแม�นัำ�าบางป็ะกัง

	 เม้�อำฤดูนัำ�าหลุ่ากั	 นัำ�าจัากัแม�นัำ�าได้พัดพาตูะกัอำนัลุ่งสูู่� 

ที่ะเลุ่เป็็นัจัำานัวันัมากั	 จั่งที่ำาให้พ้ �นัที่ี �ขอำงชุายฝั่่�งแถึบนัี�ม ี

ตูะกัอำนัในันัำ�าสูู่ง	สู่�งผืลุ่ให้ชุายฝ่ั่�งมีโคลุ่นัจัำานัวันัมากั	ซ่ึ่�งเหมาะ 

แกั�ระบบนัิเวัศป็่าชุายเลุ่นัแลุ่ะเป็็นัแหลุ่�งอำนัุบาลุ่สู่ัตูวั์ที่ะเลุ่	

กัลุ่�าวัได้วั�าบริเวัณอำ�าวัไที่ยเป็น็ัอำ�าวัที่ี�พบหอำยหลุ่ากัชุนัิด	 เชุ�นั	

หอำยเสีู่ยบ	หอำยป็ากัเป็็ด	หอำยตูระกัาย	หอำยตูลัุ่บ	หอำยหลุ่อำด	

หอำยแครง	เป็็นัตู้นั

	 ตู�อำมามีกัารตูัดไม้ป็่าชุายเลุ่นัเพ้�อำนัำาไป็เผืาถึ�านั	 แลุ่ะ 

กัารแพ้วัถึางเพ้�อำใชุ้ที่ำานัากัุ้งกัุลุ่าดำา	 จั่งสู่�งผืลุ่ให้ป็่าชุายเลุ่นั 

เสู่้�อำมโที่รมลุ่งอำย�างมากั	 แลุ่ะที่ำาให้สูู่ญเสู่ียควัามสู่มดุลุ่ที่าง 

ธรรมชุาติูอำย�างตู�อำเน้ั�อำง

	 สู่�วันัที่างด้านัที่ิศใตู้ขอำงแหลุ่มหลุ่วังเป็็นัหาดที่ราย	

มีระบบนัิเวัศเป็็นัหาดที่ราย	 แหลุ่มหลุ่วังจั่งเป็็นัแหลุ่มที่ี�แบ�ง 

ระบบนิัเวัศป่็าชุายเลุ่นัอำอำกัจัากัระบบนิัเวัศหาดที่ราย การท�าประมงบริเวณปากแม่น�า้เพชรบุรี

บริเวณชายฝั่งของฟาร์มทะเลตัวอย่าง จังหวัดเพชรบุรี
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	 พ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นัขอำงจัังหวััดเพชุรบุรีในัอำดีตูทีี่�ผื�านัมา	มีป่็ญหาเชุ�นัเดียวักัันักัับป่็าชุายเลุ่นัแห�งอ้ำ�นัในัป็ระเที่ศไที่ย	ค้อำ	กัาร 

บุกัรุกัที่ำาลุ่ายพ้�นัทีี่�เพ้�อำป็ระโยชุน์ัหร้อำกิัจักัรรมอ้ำ�นัๆ	ทัี่�งเป็็นัทีี่�อำยู�อำาศัย	พ้�นัทีี่�ที่ำากิันั	แลุ่ะแหลุ่�งที่�อำงเทีี่�ยวั	ดังหนัังสู้่อำสู่วันัป่็าชุายเลุ่นั 

ทูี่ลุ่กัระหม�อำม	(เลุ่�ม	๑	กัารศ่กัษาวิัจััยเบ้�อำงตู้นั)	จััดที่ำาโดย	สู่ำานัักังานัคณะกัรรมกัารพิเศษเพ้�อำป็ระสู่านังานัโครงกัารอัำนัเน้ั�อำงมาจัากั 

พระราชุดำาริ	 หร้อำ	 สู่ำานัักังานั	 กัป็ร.	 ระบุวั�า	 จัากักัารสู่ำารวัจัศ่กัษากัารลุ่ดลุ่งขอำงพ้�นัที่ี�ป็่าชุายเลุ่นัขอำงจัังหวััดเพชุรบุรี	

ในัระยะเวัลุ่าตู�างกัันั	พบวั�า	

	 พ.ศ.	๒๕๑๘		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๕๕,๐๐๐	ไร�

	 พ.ศ.	๒๕๒๒		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๔๘,๗๐๐	ไร�

	 พ.ศ.	๒๕๒๙		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๓,๖๐๖	ไร�

	 พ.ศ.	๒๕๓๒		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๓,๐๕๖	ไร�

	 พ.ศ.	๒๕๓๔		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๒,๑๐๐	ไร�

	 พ.ศ.	๒๕๓๖		 มีพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นั	 ป็ระมาณ	๒,๖๒๕	ไร�

	 สู่�วันัพ้�นัที่ี�ป็่าชุายเลุ่นัที่ี�เพิ�มข่�นัในั	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 นัั�นั	 เป็็นัพ้�นัที่ี�ป็่าชุายเลุ่นัที่ี�ได้รับกัารป็ลุู่กัข่�นัใหม�ในัที่ี�เดิม	 แลุ่ะเป็็นั 

ป่็าชุายเลุ่นัทีี่�สู่ามารถึงอำกัแลุ่ะเจัริญเติูบโตูข่�นัในัพ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นังอำกัใหม�ได้อีำกัด้วัย

พื�นที�ป่่าชุายเลน 
เพิ�มความหลากหลายให้จังหวัดิเพชุรบุูรี

ผักเบี้ย พืชเบิกน�าพื้นที่ป่าชายเลน และเป็นอาหารโปรดของปูก้ามดาบ พบมากในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี
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	 เม้�อำวัันัที่ี�	 ๒	 เมษายนั	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ขณะที่ี�สู่มเด็จั 

พระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	 กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	

สู่ยามบรมราชุกัุมารี	 เสู่ด็จัพระราชุดำาเนัินัมาที่รงจัักัรยานั	 

แลุ่ะที่รงวัิ�งอำอำกักัำาลุ่ังพระวัรกัายบริเวัณค�ายพระรามหกั	 ได้ 

ที่อำดพระเนัตูรสู่ภาพดินัแลุ่ะพ้�นัที่ี�รกัร้างที่ี�มีคราบเกัลุ่้อำบนั

พ้�นัดินั	 จั่งได้พระราชุที่านัพระราชุดำาริกัับที่�านัผืู้หญิงบุตูรี	

วีัระไวัที่ยะ	ให้หาที่างฟ้ื้�นัฟูื้ดินัเสู้่�อำมโที่รมดังกัลุ่�าวัให้เป็็นัพ้�นัทีี่� 

สู่ีเขียวัแลุ่ะมีควัามสู่วัยงามตูามธรรมชุาตูิ	 เพ้�อำใชุ้เป็็นัพ้�นัที่ี� 

นัันัที่นัากัารแลุ่ะเป็็นัพ้�นัทีี่�สู่ำาหรับศ่กัษาระบบนิัเวัศทีี่�ได้ป็รับตัูวั 

หลัุ่งจัากักัารป็รับป็รุงพ้�นัทีี่�แลุ้่วั

	 ตู�อำมาในั	พ.ศ.	๒๕๔๓	กัอำงบัญชุากัารตูำารวัจัตูระเวันั 

ชุายแดนั	 ร�วัมกัับศูนัย์ศ่กัษากัารพัฒนัาห้วัยที่ราย	 อำันัเนั้�อำง 

มาจัากัพระราชุดำาริแลุ่ะมูลุ่นัิธิพระราชุนัิเวัศนั์มฤคที่ายวัันั 

ในัพระอำุป็ถึัมภ์สู่มเด็จัพระเจั้าภคินัีเธอำ	 เจั้าฟื้้าเพชุรรัตูนั 

ราชุสูุ่ดา	 สู่ิริโสู่ภาพัณณวัดี	 จััดตูั�ง	 “อุทยานสิ่ิ่งแวดล้อม 

นานาชาติ”	 ข่�นั	ณ	 ค�ายพระรามหกั	 อำำาเภอำชุะอำำา	 จัังหวััด 

เพชุรบุรี	 เพ้�อำนั้อำมเกัลุ่้าฯ	 ถึวัายสู่มเด็จัพระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	

กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	 สู่ยามบรมราชุกัุมาร	ี

ในัโอำกัาสู่ทีี่�เจัริญพระชุนัมายุ	๔	รอำบ	ในั	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดย 

มีแนัวัที่างในักัารดำาเนัินังานัตูามแนัวัพระราชุดำาริให้อำุที่ยานั 

สิู่�งแวัดลุ้่อำมนัานัาชุาติู	เป็็นัเสู่ม้อำนัพิพิธภัณฑ์์ธรรมชุาติูทีี่�มีชีุวิัตู

อุ่ทยานสิู่�งแวดิล้อ่มนานาชุาติูสิู่รินธร 
แหล่งเรียนรู้ครบูวงจรด้ิานสิู่�งแวดิล้อ่ม
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สะพานข้ามคลอง เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม  
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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	 อำุที่ยานัสู่ิ �งแวัดลุ่้อำมนัานัาชุาตูิสู่ิรินัธรเป็็นัสู่ถึานัที่ี � 

เผืยแพร�พระเกัียรตูิค ุณแลุ่ะพระป็รีชุาสู่ามารถึในัด้านั 

กัารอำนัุรักัษ์ธรรมชุาตูิ	 สู่ิ �งแวัดลุ่้อำม	 ป็ระวััตูิศาสู่ตูร์	 แลุ่ะ 

ศิลุ่ป็วััฒนัธรรม	 ให้เป็็นัที่ี �ป็ระจัักัษ์ที่ั �งชุาวัไที่ยแลุ่ะชุาวั 

ตู�างป็ระเที่ศ	 อำีกัที่ั�ง	 เป็็นัสู่ถึานัที่ี�ศ่กัษาหาควัามรู้ที่างด้านั 

กัารฟ้ื้�นัฟูื้ป่็าชุายเลุ่นั	 ป่็าชุายหาด	 ป่็าเบญจัพรรณ	แลุ่ะทีี่�อำยู� 

อำาศัยขอำงสู่ัตูวั์นัานัาชุนัิด	 ตูลุ่อำดจันัเป็็นัสู่ถึานัที่ี�สู่�งเสู่ริมกัาร 

ที่�อำงเที่ี�ยวัเชุิงนัิเวัศแลุ่ะเชุิงป็ระวััตูิศาสู่ตูร์อำันัที่รงคุณค�าขอำง 

ป็ระเที่ศไที่ยแลุ่ะขอำงโลุ่กัตู�อำไป็

	 ตู�อำมาเม้�อำวัันัทีี่�	๑๓	พฤศจิักัายนั	พ.ศ.	๒๕๔๓	สู่มเด็จั 

พระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	 กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	

สู่ยามบรมราชุกุัมารี	ที่รงพระกัรุณาโป็รดเกัลุ้่าโป็รดกัระหม�อำม 

พระราชุที่านัพระราชุานัุญาตูให้อำัญเชุิญพระนัามาภิไธย 

เป็็นันัามอำุที่ยานัวั�า	 “อำุที่ยานัสู่ิ�งแวัดลุ่้อำมนัานัาชุาตูิสู่ิรินัธร	

(The	 Sirindhorn	 International	 Environmental	 Park)”	 แลุ่ะ 

พระราชุที่านัพระราชุานุัญาตูให้อัำญเชิุญอัำกัษรพระนัามาภิไธย 

“สู่ธ”	ป็ระดับตูราสัู่ญลัุ่กัษณ์ขอำงอุำที่ยานัฯ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม  
ณ อุทยานสิ�งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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จุดิป่ระกายความร่วมมือ่ 
กฟื้ผ่. ร่วมสู่ร้างป่่าชุายเลนให้ยั�งยืน

	 จัุดเริ�มตู้นัจัากัเหตูุกัารณ์	 เม้�อำวัันัที่�ี�	 ๓๑	 ตูุลุ่าคม	พ.ศ.	 

๒๕๔๐	 พายุไตู้ฝัุ่ ่นัลุ่ินัดา	 (Linda)	 เริ �มกั�อำตูัวัจัากัหย�อำม 

ควัามกัดอำากัาศตูำ �าข ่ �นัเป็ ็นัดีเป็รสู่ชุั �นัเขตูร ้อำนัในัที่ะเลุ่ 

จัีนัใตู้ตูอำนัลุ่�างแลุ่้วัแรงข่ �นัเป็็นัพายุโซึ่นัร้อำนัในัวัันัที่ี �	 ๑	

พฤศจิักัายนั	พ.ศ.	๒๕๔๐	บริเวัณใตู้สุู่ดขอำงป็ระเที่ศเวีัยดนัาม	

โดยเม้�อำวัันัที่�ี �	 ๓	 พฤศจัิกัายนั	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ได้เคลุ่้�อำนัตูัวั 

เข ้าสู่ ู �อำ �าวัไที่ย	 แลุ่ะเพ ิ �มควัามร ุนัแรงเป็ ็นัพาย ุไตู ้ฝั่ ุ ่นั	

มีควัามเร็วัลุ่ม	 ๑๒๐	 กัิโลุ่เมตูรตู�อำชุั�วัโมง	 ในัเวัลุ่า	 ๑๐.๐๐	 นั.	

ขณะอำยู�ห�างจัากัเกัาะสู่มุย	 จัังหวััดสูุ่ราษฎร์ธานัี	 ป็ระมาณ	

๒๓๐	 กัิโลุ่เมตูร	 กั�อำนัเคลุ่้�อำนัข่�นัฝั่่�งที่�ีอำำาเภอำทัี่บสู่ะแกั	 จัังหวััด 

ป็ระจัวับคีรีขันัธ์	ในัเวัลุ่า	๐๒.๐๐	นั.	แลุ่ะได้อำ�อำนักัำาลัุ่งลุ่งเป็็นั 

พายุโซึ่นัร้อำนั	 มีควัามเร็วัลุ่ม	๘๐	 กิัโลุ่เมตูรตู�อำชัุ�วัโมง	 เคลุ้่�อำนั 

ผื�านัป็ระเที่ศไที่ยเข้าสูู่�ป็ระเที่ศเมียนัมา	กั�อำนัลุ่งที่ะเลุ่อัำนัดามันั 

แลุ่ะสู่ลุ่ายตัูวัในัวัันัทีี่�	 ๑๐	พฤศจิักัายนั	พ.ศ.	 ๒๕๔๐	บริเวัณ 

อำ�าวัเบงกัอำลุ่

	 พาย ุลุ่ ินัดาที่ ำ า ให ้ เกั ิดฝั่นัตูกัหนั ักัถึ ่ งหนั ักัมากั 

ตู�อำเนั้ �อำงหลุ่ายวัันั	 เกัิดนัำ �าที่�วัมฉีับพลุ่ันันัำ �าป็่าไหลุ่หลุ่ากั	 

บริเวัณจัังหวััดป็ระจัวับคีรีขันัธ์	 จัังหวััดสู่มุที่รสู่งคราม	 จัังหวััด 

ราชุบุรี	 จัังหวััดกัาญจันับุรี	 แลุ่ะจัังหวััดเพชุรบุรี	 โดยเฉีพาะ 

จัังหวััดเพชุรบุรี	 แรงลุ่มจัากัพายุได้ที่ำาลุ่าย	 ป็่าไม้ในับริเวัณ 

ป่็าชุายหาด	ป่็าชุายเลุ่นั	แลุ่ะป่็าบกัจัำานัวันัมากั	ขณะเดียวักัันั 

ได้พัดพาที่รายจัากัที่ะเลุ่ข่�นัสูู่�ฝั่่�ง	 ที่ำาให้เกัิดควัามเสู่ียหายตู�อำ 

ระบบนิัเวัศเป็็นัวังกัว้ัาง

	 ผืลุ่กัระที่บที่ี�เกัิดข่�นัที่ำาให้ในั	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 หนั�วัยงานั 

ตู�างๆ	 ได้ร�วัมกัันัฟื้้ �นัฟืู้ด้วัยกัารป็รับป็รุงดินัให้เหมาะสู่ม 

กัับกัารเจัริญเติูบโตูขอำงตู้นัไม้ทัี่�งสู่ามป็ระเภที่	ค้อำ	ป่็าชุายหาด	

ป็่าชุายเลุ่นั	 แลุ่ะป็่าบกั	 ณ	 อำุที่ยานัสู่ิ�งแวัดลุ่้อำมนัานัาชุาตูิ 

สู่ิรินัธร	 จัังหวััดเพชุรบุรี	 พร้อำมนัำาพันัธุ์ไม้ที่ี �เหมาะสู่มกัับ 

พ้�นัที่ี�มาป็ลุู่กั	 โอำกัาสู่นัี�	 กัฟื้ผื.	 ได้ร�วัมป็ลุู่กัป็่าบนัพ้�นัที่ี�	 ๕	 ไร�	

โดยใชุ้กัลุ่้าไม้	 ๙	 ชุนัิด	 จัำานัวันั	 ๑,๒๐๐	 ตู้นั	 ป็ระกัอำบด้วัย 

หวั้า	 นันัที่รี	 ยางนัา	 มะพลุ่ับ	 พฤกัษ์	 มะค�าแตู้	 อำินัที่นัิลุ่	

โกังกัางใบใหญ�	แลุ่ะโกังกัางใบเล็ุ่กั

	 ป็่จัจัุบันัตู้นัไม้ที่ี�	 กัฟื้ผื.	 ป็ลุู่กัไวั้เหลุ่�านัั�นัได้เจัริญเตูิบโตู 

งอำกังามเป็็นัแหลุ่�งศ่กัษาวัิจััยกัารอำนัุรักัษ์ที่รัพยากัรธรรมชุาตูิ 

แลุ่ะสู่ิ�งแวัดลุ่้อำม	 ตูามพระราชุป็ระสู่งค์ในัสู่มเด็จัพระกันัิษฐา 

ธิราชุเจ้ัา	กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสุู่ดาฯ	สู่ยามบรมราชุกุัมารี	

เพ้ �อำเป็็นัศูนัย์กัารศ่กัษาด้านักัารจััดกัารสู่ิ �งแวัดลุ่้อำมแลุ่ะ 

ป็ระวััตูิศาสู่ตูร์	 รวัมถึ่งเป็็นัสู่ถึานัที่ี�ที่�อำงเที่ี �ยวัเชุิงนัิเวัศในั 

ระดับมาตูรฐานัสู่ากัลุ่



85

ความสมบูรณ์ของผืนป่าทั้งป่าชายเลน และป่าบก  
ที่ กฟผ. มีส่วนร่วมปลูก ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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	 อำุที่ยานัสู่ิ�งแวัดลุ่้อำมนัานัาชุาตูิสู่ิรินัธรอำันัเนั้�อำงมาจัากั 
พระราชุดำาริ	 ในัสู่มเด็จัพระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	 กัรมสู่มเด็จั 
พระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	 สู่ยามบรมราชุกัุมารี	 ตูั �งอำยู �ที่ ี � 
ค�ายพระรามหกั	 ตูำาบลุ่ชุะอำำา	 อำำาเภอำชุะอำำา	 จัังหวััดเพชุรบุรี	
เกัิดข่ �นัจัากัพระราชุดำาริขอำงสู่มเด็จัพระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	
กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	 สู่ยามบรมราชุกัุมาร	ี 
ที่ี�จัะอำนัุรักัษ์พันัธุกัรรมพ้ชุในับริเวัณป็่าชุายเลุ่นัให้กัลุ่ับมา 
อำุดมสู่มบูรณ์ดังเดิม	 ตูามแนัวัพระราชุดำาริในัพระบาที่ 
สู่มเด็จัพระบรมชุนักัาธิเบศร	 มหาภูมิพลุ่อำดุลุ่ยเดชุมหาราชุ	
บรมนัาถึบพิตูร	 ที่ี�ที่รงมีพระราชุดำารัสู่เม้�อำ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 
ควัามตูอำนัหนั่�งวั�า	 “ป่่าชายเลนมีีความีสำำาคัญต่่อระบบนิเวศ 
บริเวณชายฝั่่�ง ต่้องการให้้ห้น่วยงานของรัฐและป่ระชาชน  
ช่วยกันป่ลูกป่่าชายเลนให้้เพิิ่�มีมีากข้�น”
	 ดังนัั �นั	 เพ้ �อำเป็็นักัารสู่นัอำงพระราชุดำาร ิ	 สู่มเด็จั 
พระกันัิษฐาธิราชุเจั้า	 กัรมสู่มเด็จัพระเที่พรัตูนัราชุสูุ่ดาฯ	
สู่ยามบรมราชุกุัมารี	ได้ที่รงป็ลูุ่กัโกังกัางใบใหญ�	(Rhizophora	
mucronata)	 แลุ่ะโกังกัางใบเลุ่็กั	 (Rhizophora	 apiculata)	
ในับริเวัณสู่วันัป็่าชุายเลุ่นัทีู่ลุ่กัระหม�อำม	 ซึ่่�งมีพ้�นัที่ี�ป็ระมาณ	
๒๐๐	 ไร�	 ด้วัยพระอำงค์เอำง	จัำานัวันั	๒๐๒	 ตู้นั	 เม้�อำวัันัทีี่�	 ๑๗	 
สู่ิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 จัากันัั�นัได้พระราชุที่านัพระราชุดำาร ิ
ให้ตูำารวัจัตูระเวันัชุายแดนัที่ี �ค�ายพระรามหกัขยายพันัธุ ์ 
เพิ �มข่ �นัแลุ่ะได้มีกัารป็ลุู่กัป็่าชุายเลุ่นัในับริเวัณนัี�ตู�อำเนั้ �อำง 
มาจันัถ่ึง	พ.ศ.	๒๕๔๔	
	 จัากัพ้�นัดินัที่ี�แลุ่้งร้างในัอำดีตูจันัแที่บจัะไม�เหลุ่้อำตู้นั 
โกังกัางให้เห็นั	 ด้วัยพระราชุหฤที่ัยมุ�งมั�นัแลุ่ะที่รงป็ฏิิบัตูิเป็็นั
ตู้นัแบบในักัารป็ลุู่กัป็่าชุายเลุ่นัด้วัยพระอำงค์เอำงเพ้�อำฟื้้�นัค้นั
ระบบนัิเวัศ	 ที่ำาให้สู่วันัป็่าชุายเลุ่นัที่ลูุ่กัระหม�อำม	ณ	 อำุที่ยานั
สู่ิ�งแวัดลุ่้อำมนัานัาชุาตูิสู่ิรินัธร	 ค�ายพระรามหกั	 ตูำาบลุ่ชุะอำำา	
อำำาเภอำชุะอำำา	จัังหวััดเพชุรบุรี	แห�งนีั�	เป็็นัพ้�นัทีี่�ทีี่�มีควัามเขียวัขจีั	
แลุ่ะมีควัามสู่มบูรณ์ครบถึ้วันัตูามระบบนัิเวัศป็่าชุายเลุ่นั 
ทุี่กัป็ระกัาร	 ซ่ึ่�งตู้อำงใชุ้เวัลุ่านัานัถ่ึง	 ๒๐	 ปี็	 โดยเม้�อำวัันัทีี่�	 ๑๑	

เป่ลี�ยนพื�นที�ร้างเป็่นป่่าโกงกางทูลกระหม่อ่ม 

มีนัาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้มีกัารสู่ำารวัจับริเวัณสู่วันัป่็าชุายเลุ่นั 
ทีู่ลุ่กัระหม�อำม	 พบตู้นัโกังกัางพันัธุ ์ใหม�	 ชุ้ �อำวั�า	 โกังกัาง 
ทีู่ลุ่กัระหม�อำม	 (ชุ้�อำวัิที่ยาศาสู่ตูร์	 Rhizophora	 X	 sp.	 วังศ	์
RHIZOPHORACEAE)	 ซึ่่�งเป็็นักัารผืสู่มข้ามสู่ายพันัธุ์ขอำงตู้นั 
โกังกัางใบใหญ�แลุ่ะตู้นัโกังกัางใบเล็ุ่กั	
 โกงกางทูลกระหม่อม	มีลุ่ำาตู้นัสูู่งใหญ�แข็งแรง	เร้อำนัรากั
อำอำกัจัากัลุ่ำาตู้นัถีึ�เป็็นัจัำานัวันัมากั	มีรากัคำ�ายันัสูู่งถ่ึง	๓	เมตูร	เป็็นั
รากัทีี่�แข็งแรงสู่ามารถึพยุงลุ่ำาตู้นัได้	มีขนัาดใหญ�แลุ่ะแตูกัแขนัง	
ดูดอำาหารเลีุ่�ยงลุ่ำาตู้นัให้เจัริญเติูบโตูได้ดี	
 รูปทรงใบ่และลำาต้น	 เป็็นัที่รงพุ�ม	 ใบหนัาแนั�นักัวั�า 
โกังกัางใบใหญ�แลุ่ะโกังกัางใบเลุ่ก็ัที่ี�ข่�นัอำยู�ในับริเวัณใกัลุ่้เคียง	 
ลุ่ำาตู้นัสูู่งป็ระมาณ	 ๑๓	 เมตูร	 เสู่้นัรอำบวังขอำงลุ่ำาตู้นัเหนั้อำ 
รากัคำ�ายันักัว้ัาง	 ๒๐	 เซึ่นัติูเมตูร	 ถ่ึง	 ๓๘	 เซึ่นัติูเมตูร	 ข่�นัอำยู� 
ริมแพรกัทีี่�ชุ้�นัแฉีะ	มีรากัคำ�ายันัพุ�งอำอำกัข้าง	สูู่งกัวั�าแนัวัตัู�งฉีากั 
กัับลุ่ำาตู้นั	แลุ่ะพุ�มใบมีลัุ่กัษณะเด�นัเป็็นัสู่ง�ากัวั�าไม้ชุนิัดอ้ำ�นั	
 โคนเส้ิ่นกลางใบ่	 (Midrib)	 เป็็นัสีู่แดงอำ�อำนั	 ยาวัเก้ัอำบ 
คร่�งใบ
 ใบ่	 มีลุ่ักัษณะคลุ่้ายโกังกัางใบเลุ่็กั	 หลุ่ังใบมีจัุดดำา 
กัระจัายที่ั�วัไป็คลุ่้ายโกังกัางใบใหญ�แลุ่ะโกังกัางใบเลุ่็กั	 แตู�
มีจัุดดำาที่ี �หนัาแนั�นักัวั�าโกังกัางใบใหญ�	 ใบแผื�กัวั้างขนัาด 
ใกัลุ่้เคียงกัับโกังกัางใบใหญ�แตู�สู่ีเขียวัเข้มกัวั�า	 ป็ลุ่ายใบ 
แลุ่ะโคนัใบเรียวัแหลุ่มกัวั�า	 แตู�คลุ่้ายกัับโกังกัางใบเลุ่็กัที่ี�ม ี
เสู้่นักัลุ่างใบสีู่แดง	
 ก้านดอก	ยาวัป็ระมาณ	๑.๕	 เซึ่นัติูเมตูร	 ซ่ึ่�งยาวักัวั�า 
โกังกัางใบเลุ่็กัแลุ่ะอำอำกัเป็็นัคู�เหม้อำนัโกังกัางใบเลุ่็กั	 แตู�เวัลุ่า 
บานัจัะเหม้อำนัโกังกัางใบใหญ�	ค้อำ	มีสีู่เหลุ้่อำง
 โกังกัางทีู่ลุ่กัระหม�อำมแข็งแรงโดดเด�นัเป็รียบเสู่ม้อำนั 
ม้าผืสู่มกัับลุ่าทีี่�ลูุ่กัอำอำกัมาเป็็นัลุ่�อำแตู�เป็็นัหมันั	โดยตู้นัโกังกัาง 
ทูี่ลุ่กัระหม�อำมทีี่�พบมีอำายุกัวั�า	๑๓	ปี็	ยังอำอำกัแตู�ดอำกัตููมแลุ้่วับานั 
ร�วังโรยไป็ไม�เป็็นัฝ่ั่กัทีี่�จัะสู่ามารถึนัำามาขยายพันัธ์ุเพ้�อำป็ลูุ่กัเพิ�ม 
พ้�นัทีี่�ได้
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	 ปูแสิ่ม	 อำาศัยแพร�กัระจัายในัพ้�นัที่ี�ป็่าชุายเลุ่นัขอำง 

ป็ระเที่ศไที่ย	 พบตูั�งแตู�จัังหวััดตูราดถึ่งจัังหวััดนัราธิวัาสู่	 

ป็่จัจัุบันัเริ�มหายากัเนั้�อำงจัากัถึูกัจัับนัำามาบริโภคเป็็นัจัำานัวันั 

มากั	อำนัาคตูอำาจัสูู่ญพันัธ์ุเพราะยังไม�มีกัารเพาะเลีุ่�ยง

	 ป็ูชุนัิดนัี�มีชุ้�อำพ้�นัเม้อำง	 เรียกัวั�า	 ป็ูแสู่ม	 หร้อำ	 ป็ูเค็ม	

ชุ้�อำวิัที่ยาศาสู่ตูร์	เรียกัวั�า	Sesarma	Mederi	อำยู�ในัวังศ์	Family	

Grapsidae

	 กัระดอำงขอำงปู็แสู่มเป็็นัรูป็สีู่�เหลีุ่�ยม	ริมกัระดอำงตัูดตูรง 

โค้งอำอำกัเล็ุ่กัน้ัอำย	กัระดอำงสู่�วันัหน้ัาระหวั�างตูากัว้ัาง	ก้ัานัตูาสัู่�นั 

แลุ่ะอำวับ	 ชุ�อำงวั�างระหวั�างระยางค์	 Third	 Maxillipeds	

เป็็นัรูป็สีู่�เหลีุ่�ยมขนัมเปี็ยกัปู็นั	ก้ัามกัว้ัางกัลุ่ม	

	 ป็ูชุนัิดนัี�มีขนัระหวั�างข้อำสูุ่ดที่้ายแลุ่ะรอำงข้อำสูุ่ดที่้าย	

ขาแข็งแรง	 ป็กัคลุุ่มด้วัยขนัสู่ั�นัๆ	 กั้ามมีขนัาดใหญ�แข็งแรง	

แลุ่ะมีสู่ีบานัเย็นัอำมม�วัง	 ขุดรูอำาศัยอำยู�ตูามพ้�นัป็่าชุายเลุ่นั 

ที่ี �เป็็นัดินัโคลุ่นั	 โพรงหินั	 หาดที่ราย	 ป็่าแสู่ม	 โกังกัาง	

หร้อำตูามบริเวัณป็ากัแม�นัำ�า	ปู็แสู่มมีถ่ึง	๒๙	สู่กุัลุ่	แลุ่ะ	๗๑	ชุนิัด	

โดยกิันัเศษอิำนัที่รีย์แลุ่ะใบไม้ทีี่�เนั�าเป้็�อำยเป็็นัอำาหาร	

	 ลุ่ักัษณะที่ั�วัไป็มีสู่ีนัำ�าตูาลุ่ดำา	 ป็ลุ่ายก้ัามมีสู่ีนัำ�าตูาลุ่แดง	

บริเวัณชุ�อำงป็ากัมีสู่ีม�วังเป็็นัป็ระกัาย	 สู่ำาหรับป็ูแสู่มที่ี �ม ี

ขนัาดใหญ�ที่ี�เคยพบในัป็่าชุายเลุ่นัขอำงไที่ย	 เม้�อำโตูเตู็มที่ี�จัะมี 

ขนัาดป็ระมาณ	๔.๓	 เซึ่นัติูเมตูร	 ซ่ึ่�งป่็จัจุับันัเป็็นัปู็ทีี่�ค�อำนัข้าง 

หายากั	เพราะได้ถูึกัจัับไป็เป็็นัอำาหารขอำงมนุัษย์	จันัปู็รุ�นัใหม�

ทีี่�เกิัดมาที่ดแที่นัโตูไม�ทัี่นั

	 ตูามธรรมชุาตูิป็ูชุนัิดนัี�จัะอำยู�ในัรูในัเวัลุ่ากัลุ่างวัันัแลุ่ะ 

ชุอำบหากัินัในัเวัลุ่ากัลุ่างค้นั	 ป็ูเพศเมียเม้�อำได้รับกัารผืสู่ม 

กัับป็ูเพศผืู้แลุ่้วั	 ไข�จัะเจัริญอำยู�ภายในักัระดอำง	 เม้�อำไข�แกั� 

เตู็มที่ี�จัะถึูกัสู่�งไป็เกั็บไวั้ที่ี�ใตู้จัับป็้�งบริเวัณหนั้าอำกั	 ฤดูวัางไข�ม	ี

๒	 ชุ�วัง	 ชุ�วังแรกัอำยู �ระหวั�างเด้อำนัเมษายนั	 -	 กัรกัฎาคม	

แลุ่ะชุ�วังที่ี �สู่อำงอำยู�ระหวั�างเด้อำนักัันัยายนั	 -	 พฤศจัิกัายนั	

ไข�อำยู �นัอำกักัระดอำงป็ระมาณ	 ๑๔	 วัันั	 กั็จัะฟื้่กัเป็็นัตูัวั	

แม�ป็ูมีขนัาดกัระดอำงยาวัระหวั�าง	 ๓.๐	 -	 ๓.๕	 เซึ่นัตูิเมตูร	

(นัำ �าหนัักัป็ระมาณ	 ๒๐	 -	 ๔๐	 กัรัม)	 มีไข�เฉีลุ่ี �ยป็ระมาณ	

๒๓,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	ฟื้อำง	ไข�มีขนัาดเล็ุ่กั	เสู้่นัผื�านัศูนัย์กัลุ่าง 

ป็ระมาณ	๓๖๐	 ไมครอำนั	 ป็ูแสู่มจัะวัางไข�ในันัำ�าบริเวัณป็ากั

แม�นัำ�า	 ในัป่็าแสู่มแลุ่ะโกังกัางทีี่�มีควัามเค็มระหวั�าง	 ๕	 -	 ๒๐	 

สู่�วันัในัพันั	(ppt)	เม้�อำฟ่ื้กัไข�เป็็นัตัูวัแลุ้่วัจัะพัฒนัา	แบ�งเป็็นั	๒	 

ระยะ	ค้อำ	

	 ระยะที่ี�	 ๑	 Zoea	 เป็็นัระยะที่ี�ลุู่กัป็ูจัะดำารงชุีวัิตูคลุ่้าย 

แพลุ่งกั์ตูอำนัสู่ัตูวั์อำ้ �นัๆ	 (Planktonic	 Life)	 โดยจัะอำยู �ในั 

ระยะนีั�ป็ระมาณ	๑๐	-	๑๕	วัันั	แลุ้่วัเป็ลีุ่�ยนัเป็็นัลูุ่กัปู็วััยอำ�อำนั	

	 ระยะที่ี�	 ๒	Megalopa	 ระยะนัี�ลุู่กัป็ูจัะเริ�มวั�ายนัำ�าได้ดี	 

เป็ลีุ่�ยนันิัสัู่ยกัารกิันัแลุ่ะควัามเป็็นัอำยู�จัากัทีี่�เคยลุ่�อำงลุ่อำยไป็ตูาม 

กัระแสู่นัำ�า	 กั็จัะวั�ายนัำ�าไป็หากัินับนัพ้�นัดินับริเวัณป็่าชุายเลุ่นั	

ลูุ่กัปู็จัะอำยู�ในัระยะนีั�ป็ระมาณ	๑๐	-	๑๕	วัันั	จ่ังจัะพัฒนัาเป็็นั

ลูุ่กัปู็ขนัาดเล็ุ่กัแลุ่ะขนัาดโตูตู�อำไป็

ปู่แสู่ม
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จากแม่นำ�าแม่กลอ่ง
ถึึงป่ากนำ�าคลอ่งโคน
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	 แม�นัำ�าแม�กัลุ่อำงเป็็นัแม�นัำ�าสู่ำาคัญที่างฝั่่�งตูะวัันัตูกัขอำง 

ลุุ่�มนัำ�าเจ้ัาพระยา	มีตู้นันัำ�าจัากัเท้ี่อำกัเขาถึนันัธงชัุย	-	ตูะนัาวัศรี	

ซ่ึ่�งกัั�นัเขตูแดนัระหวั�างป็ระเที่ศไที่ยกัับป็ระเที่ศเมียนัมา	

	 ตู้นักัำาเนิัดขอำงแม�นัำ�านีั�อำยู�ในัเขตูจัังหวััดตูากัแลุ่ะจัังหวััด 

กัาญจันับุรี	แลุ้่วัแยกัลุ่ำานัำ�าอำอำกัเป็็นัสู่อำงแควัในัเขตูจัังหวััดตูากั	 

เรียกัวั�า	 แควัใหญ�	 หร้อำ	 แควัศรีสู่วััสู่ดิ�	 แลุ่ะในัเขตูจัังหวััด 

กัาญจันับุรี	เรียกัวั�า	แควัน้ัอำยหร้อำแควัไที่รโยค	ทัี่�งสู่อำงแควันีั�ไหลุ่ 

มาสู่มที่บกัันั	ณ	ตูำาบลุ่ป็ากัแพรกั	อำำาเภอำเม้อำง	จัังหวััดกัาญจันับุรี	

เรียกัวั�าแม�นัำ�าแม�กัลุ่อำง	 ไหลุ่ผื�านัอำำาเภอำเม้อำง	 อำำาเภอำที่�าม�วัง	

อำำาเภอำที่�าเร้อำ	 แลุ่ะอำำาเภอำที่�ามะกัา	 จัังหวััดกัาญจันับรุี	 เข้าสูู่� 

อำำาเภอำบ้านัโป็่ง	 อำำาเภอำโพธาราม	 อำำาเภอำเม้อำงราชุบุร ี	

เข้าเขตูอำำาเภอำอำัมพวัา	 จัังหวััดสู่มุที่รสู่งคราม	 แลุ่ะไหลุ่อำอำกั 

อำ�าวัไที่ย	ทีี่�ตูำาบลุ่คลุ่อำงโคนั	อำำาเภอำเม้อำง	จัังหวััดสู่มุที่รสู่งคราม

	 บริเวัณพ้�นัที่ี �ที่้ายนัำ �าขอำงลุุ่ �มนัำ �าแม�กัลุ่อำงซึ่่ �งตูิดกัับ 

อำ�าวัไที่ยมักัมีป่็ญหานัำ�าที่ะเลุ่หนุันัสูู่ง	ปี็ใดป็ริมาณนัำ�าฝั่นัมีมากั	

ที่างตูอำนัท้ี่ายเข้�อำนัจัะเกิัดนัำ�าที่�วัมขัง	พ้�นัทีี่�กัารเกัษตูรแลุ่ะทีี่�อำยู�

อำาศัยขอำงป็ระชุาชุนั

	 ในัป็่จัจัุบันั	 มีกัารป็้อำงกัันัด้วัยกัารใชุ้คลุ่อำงเป็็นัแกั้มลุ่ิง 

กัักัเก็ับนัำ�าไว้ัเพ้�อำผืลัุ่กัดันันัำ�าเค็มในัชุ�วังฤดูแลุ้่ง	ควับคู�กัับกัารเพิ�ม 

พ้�นัทีี่�ป่็าชุายเลุ่นับริเวัณป็ากัอำ�าวั	ซ่ึ่�งจัะชุ�วัยซัึ่บนัำ�าที่ะเลุ่ขณะทีี่�

แผนที่แม่นำ้าแม่กลอง
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นัำ�าข่�นั	 หลุ่ังจัากัหนั�วัยงานัภาครัฐแลุ่ะเอำกัชุนั	 ได้ร�วัมกันััป็ลุู่กั 

ป่็าชุายเลุ่นับริเวัณแผื�นัดินังอำกัใหม�	ที่ำาให้พ้�นัทีี่�มีควัามสู่มบูรณ์ 

แลุ่ะมีควัามหลุ่ากัหลุ่ายที่างระบบนัิเวัศมากัข่�นั	 กัฟื้ผื.	 กั็เป็็นั 

หนั�วัยงานัหนั่�งที่ี�ร�วัมกัับป็ระชุาชุนัในัพ้�นัที่ี�ป็ลุู่กัป็่าชุายเลุ่นั

บนัพ้�นัที่ี�	 ๑๔๐	 ไร�	 ซึ่่�งจัะชุ�วัยลุ่ดป็ญ่หานัำ�าเค็มรกุัลุ่ำ�าลุ่ำาคลุ่อำง 

ถึ่งพ้�นัที่ี�กัารเกัษตูร	 เม้�อำระบบนัิเวัศมีควัามสู่มบูรณ์	 จัำานัวันั 

สู่ัตูวั์นัำ�าป็ระจัำาถึิ�นัตูามธรรมชุาตูิ	 เชุ�นั	 กัุ้ง	 แลุ่ะหอำยแครง	

มีจัำานัวันัเพิ�มมากัข่�นั	 ซึ่่�งสู่�งผืลุ่ให้รายได้แลุ่ะเศรษฐกัิจัขอำง 

ชุุมชุนัแลุ่ะป็ระเที่ศโดยรวัมดีข่�นัอีำกัด้วัย

การสัญจรทางเรือของนักท่องเที่ยว
และชุมชนคลองโคน

ชาวบ้านหาหอยจ๊�บแจงที่เกาะ
ตามต้นไม้ชายเลน บริเวณป่าชายเลน คลองโคน
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ล�าคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

หอยจ๊�บแจงที่มีปริมาณมากในป่าชายเลนคลองโคน
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ปากแม่น�้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
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 หอยแครง	 (Ark	 Shell)	 พบมากับริเวัณชุายฝั่่�งที่ะเลุ่ 

ขอำงป็ระเที่ศไที่ย	 แพร�พันัธุ ์ได้จัำานัวันัมากัแลุ่ะเตูิบโตูเร็วั	

เป็็นัหอำยสู่อำงฝั่า	 ลุ่ำาตูัวัหุ้มด้วัยเป็ลุ่้อำกัหินัป็ูนัหนัาแลุ่ะแข็ง	 

เป็ลุ่้อำกัมีสู่ีนัำ �าตูาลุ่อำมดำา	 แตู�จัะมีสู่ีขาวัหากัอำยู �ในันัำ �าตู้ �นั	

บนัแผื�นัเป็ลุ่้อำกัมีสู่ันันัูนั	 ด้านัลุ่ะ	 ๒๐	 เสู่้นั	 ขนัาดหอำย 

สู่ามารถึใหญ�ได้ถึ่ง	 ๗	 เซึ่นัตูิเมตูร	 ตูัวัหอำยมีสู่ีนัำ�าตูาลุ่แดง 

คลุ้่ายเลุ้่อำดมนุัษย์	เน้ั�อำงจัากัมีสู่ารฮีีโมโกัลุ่บิลุ่	แลุ่ะมีกัลุ้่ามเน้ั�อำ 

ย่ดเป็ลุ้่อำกัแนั�นั	นัอำกัจัากันีั�ยังมีเหง้อำกัขนัาดใหญ�สู่ำาหรับหายใจั 

แลุ่ะกัรอำงอำาหาร	 เม้�อำระยะตูัวัอำ�อำนัจัะเป็็นัแพลุ่งกั์ตูอำนัขนัาด 

เล็ุ่กั	แลุ่ะค�อำยเติูบโตูสู่ร้างเป็ลุ้่อำกัจันักัลุ่ายเป็็นัรูป็ร�างหอำย

	 หอำยแครงมักัพบแพร�กัระจัายแลุ่ะอำาศัยอำยู �มากั

บริเวัณชุายฝั่่�งที่ี�มีโคลุ่นั	 ห�างจัากัชุายฝั่่�งป็ระมาณ	 ๑	 -	 ๓	 

กัิโลุ่เมตูร	 ในัระดับควัามลุ่่กัตูั�งแตู�	 ๑	 -	 ๓	 เมตูร	 โดยจัะ 

ฝั่่งตูัวัในัโคลุ่นัลุ่่กัลุ่งไป็ป็ระมาณ	 ๑	 -	 ๒๕	 เซึ่นัตูิเมตูร	 ซึ่่�งข่�นั

กัับฤดูกัาลุ่แลุ่ะระดับนัำ�าข่�นันัำ�าลุ่ง	 หากันัำ�าลุ่ดจัะฝั่่งตูัวัลุ่งลุ่่กั	

เพ้�อำหลุ่บแสู่งแดด	แตู�หากันัำ�าข่�นัจัะฝ่ั่งตัูวัตู้�นัๆ	สู่ำาหรับกัารหา 

อำาหาร	 หอำยแครงจัะหงายฝั่าข่�นัเล็ุ่กัน้ัอำย	 โดยให้ฝั่าด้านัหน่ั�ง 

ดูดนัำ�าเข้า	 แลุ่ะฝั่าอำกีัด้านัพ�นันัำ�าอำอำกั	 ขณะดูดนัำ�าเข้าในัฝั่านัั�นั 

จัะใชุ้เหง้อำกักัรอำงอำาหารแลุ่ะพัดอำาหารเข้าสูู่�ป็ากั	อำาหารหลัุ่กั 

ขอำงหอำยแครง	 ค้อำ	 แพลุ่งกั์ตูอำนัพ้ชุ	 แลุ่ะแพลุ่งกั์ตูอำนัสู่ัตูวั์	 

รวัมถ่ึงอิำนัที่รีย์วััตูถุึขนัาดเล็ุ่กัตู�างๆ	สู่�วันัสิู่�งขับถึ�าย	เชุ�นั	โคลุ่นั	

ดินั	แลุ่ะนัำ�าที่ะเลุ่	จัะถูึกัพ�นัอำอำกัมาอีำกัด้านัหน่ั�ง	

	 กัารสู่้บพันัธุ์	 หอำยแครงจัะเริ�มสู่้บพันัธุ์ภายนัอำกัลุ่ำาตูัวั

เม้�อำอำายุป็ระมาณ	๓	 เด้อำนั	 หร้อำมีขนัาดฝั่าป็ระมาณ	 ๑.๗๐	 

เซึ่นัตูิเมตูรข่�นัไป็	 โดยสู่ามารถึวัางไข�ได้ตูลุ่อำดป็ี	 แตู�จัะมากั 

ที่ี�สูุ่ดในัชุ�วังเด้อำนักัรกัฎาคม	 เนั้�อำงจัากัมีนัำ�าฝั่นัไหลุ่ลุ่งชุายฝั่่�ง	

ที่ำาให้ระดับควัามเค็มขอำงนัำ�าบริเวัณชุายเลุ่นัป็ากัอำ�าวัลุ่ดลุ่ง 

ในัระดับที่ี�เหมาะสู่มกัับกัารวัางไข�	 ที่ั�งนัี�หอำยแครงจัะแยกัเพศ 

แตู�จัะอำยู�ในัตูัวัเดียวักัันั	 เม้�อำอำวััยวัะเพศสู่มบูรณ์จัะฉีีดนัำ�าเชุ้�อำ 

แลุ่ะไข�เข้าผืสู่มกัันั	 จัากันัั �นัป็ลุ่�อำยไข�ที่ี �ผืสู่มแลุ่้วัลุ่อำยตูาม 

กัระแสู่นัำ�า	 ซึ่่�งจัะตูกับริเวัณชุายฝั่่�งป็ากัแม�นัำ�าที่ี�เป็็นัดินัเลุ่นัลุ่่กั 

ป็ระมาณ	๓๐	-	๕๐	เซึ่นัติูเมตูร	

	 ป็ระโยชุนั์ขอำงหอำยแครง	 หอำยแครงเป็็นัหอำยที่ะเลุ่ 

ที่ี�นัิยมนัำามารับป็ระที่านัมากัชุนัิดหนั่�ง	 เนั้�อำงจัากัมีเนั้�อำมากั	

เนั้�อำนัุ�มเหนัียวั	 ให้รสู่หวัานั	 แลุ่ะสู่ามารถึนัำามาป็รุงได้ง�าย	

จ่ังนิัยมนัำามาลุ่วักัรับป็ระที่านั	แลุ่ะใชุ้ป็ระกัอำบอำาหาร	รวัมถ่ึง 

แป็รรูป็เป็็นัอำาหารตู�าง	 ๆ	 เชุ�นั	 หอำยแครงดอำง	 หอำยแครง 

อำบแห้ง	 เป็็นัตู้นั	 เป็ลุ่้อำกัยังสู่ามารถึนัำาไป็ใชุ้ป็ระโยชุนั์ได้ในั 

อำุตูสู่าหกัรรมตู�าง	 ๆ	 เชุ �นั	 ที่ำาให ้กัระดาษมีสู่ ีขาวัแลุ่ะ 

เรียบเนัียนั	 เพิ�มควัามขาวัแลุ่ะควัามแข็งแรงขอำงพลุ่าสู่ตูิกั	

ที่ำาให้เกัิดสู่ีขาวัในัอำุตูสู่าหกัรรมสู่ี	 แลุ่ะใชุ้ในักัารแพที่ย์เพ้�อำ 

เป็็นัสู่ารให้แคลุ่เซีึ่ยมแกั�ร�างกัาย	หร้อำใชุ้รักัษาโรคเกีั�ยวักัับระบบ 

หัวัใจั	เป็็นัตู้นั

หอ่ยแครง
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ฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณปากแม่น�้าเพชรบุรี
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 ลิงแสิ่ม	เป็็นัลิุ่งขนัาดกัลุ่างชุนิัดหน่ั�ง	มีชุ้�อำวิัที่ยาศาสู่ตูร์วั�า	

Macaca	Fascicularis	จััดอำยู�ในัวังศ์ลิุ่งโลุ่กัเกั�า	(Cercopithecidae)	

มีหางยาวักัวั�าควัามยาวัขอำงลุ่ำาตูัวั	 ขนัตูามลุ่ำาตูัวัมีสู่ีนัำ�าตูาลุ่	

ขนัตูรงกัลุ่างหัวัตัู�งแหลุ่มชีุ�ข่�นั	แลุ่ะมีขนัใตู้ท้ี่อำงสีู่ขาวั	โดยสีู่ขนั

จัะเป็ลีุ่�ยนัแป็ลุ่งไป็ตูามอำายุฤดูกัาลุ่แลุ่ะถิึ�นัทีี่�อำยู�อำาศัย	

	 ขนัาดลุ่ำาตูัวัยาวัป็ระมาณ	 ๔๘.๕	 -	 ๕๕	 เซึ่นัตูิเมตูร	

หางยาวัป็ระมาณ	๔๔	 -	 ๕๔	 เซึ่นัตูิเมตูร	 นัำ�าหนัักัป็ระมาณ	

๓.๕	-	๖.๕	กิัโลุ่กัรัม	พบกัารแพร�กัระจัายพันัธ์ุค�อำนัข้างกัว้ัาง	 

ตัู�งแตู�ป็ระเที่ศอิำนัเดีย	 เมียนัมา	 ไที่ย	 คาบสู่มุที่รมลุ่ายู	 เกัาะ

สูุ่มาตูราแลุ่ะเกัาะบอำร์เนัียวัขอำงอำนิัโดนัีเซึ่ีย	 เกัาะลุู่ซึ่อำนัแลุ่ะ 

เกัาะมินัดาเนัาขอำงฟื้้ลุ่ิป็ป็้นัสู่์	 ลุ่าวั	 กััมพูชุา	 แลุ่ะเวัียดนัาม	

จ่ังที่ำาให้มีชุนิัดย�อำยมากัถ่ึง	๑๐	ชุนิัด	

	 ลุ่ิงแสู่มเป็็นัลุ่ิงที่ี �พบได้แที่บทีุ่กัภูมิป็ระเที่ศ	 รวัมถึ่ง 

ในัป่็าชุายเลุ่นัใกัลุ้่ที่ะเลุ่	โดยลิุ่งฝูั่งทีี่�อำาศัยในับริเวัณป่็าชุายเลุ่นั 

จัะวั�ายนัำ�าแลุ่ะดำานัำ�าเกั�ง	 เคยมีรายงานัวั�าสู่ามารถึดำานัำ�าลุ่่กัได้

ถ่ึง	๕๐	เมตูร	ลิุ่งแสู่มกิันัสัู่ตูว์ัที่ะเลุ่ขนัาดเล็ุ่กัเป็็นัอำาหาร	เชุ�นั	กุ้ัง	

หอำย	ปู็	โดยเฉีพาะปู็แสู่ม	จัะชุอำบจัับกิันัมากักัวั�าปู็ชุนิัดอ้ำ�นัๆ	

บางพ้�นัที่ี�จั่งเรียกัลุ่ิงแสู่มวั�า	 ลิงกินปู	 บางครั�งยังพบอำาศัย 

อำยู�ในัป่็าดิบชุ้�นัแลุ่ะพ้�นัทีี่�สูู่งป็ระมาณ	๒,๐๐๐	เมตูร	จัากัระดับ 

นัำ�าที่ะเลุ่	หร้อำในัพ้�นัทีี่�เกัษตูรกัรรมด้วัย	

	 ลิุ่งแสู่มมักัอำยู�เป็็นัฝูั่งใหญ�	โดยอำาจัมีสู่มาชิุกัในัฝูั่งได้ถ่ึง	

๒๐๐	 ตูัวั	 สู่ามารถึป็รับตูัวัให้อำยู�ได้ในัพ้�นัที่ี�บริเวัณขอำบนัอำกั 

ขอำงป็่า	 แที่นัที่ี�จัะอำยู�ในัป็่าลุ่่กั	 แลุ่ะสู่ามารถึป็รับตูัวัให้เข้ากัับ 

มนัุษย์ได้ในับางโอำกัาสู่	 จั่งมักัพบเห็นัที่ั�วัไป็ตูามเม้อำงใหญ�	 

ลิุ่งแสู่มโตูเต็ูมวััยเม้�อำมีอำายุได้ราวั	๓	-	๔	ปี็	อำอำกัลูุ่กัครั�งลุ่ะ	๑	 

ตัูวั	ลูุ่กัทีี่�มีอำายุน้ัอำยจัะเกัาะติูดแม�เสู่มอำ	แลุ่ะจััดเป็็นัลิุ่งอีำกัชุนิัด 

หนั่�งที่ี�หากัเลุ่ี�ยงตูั�งแตู�ยังเลุ่็กั	 สู่ามารถึนัำามาฝั่ึกัหัดให้เชุ้�อำงได้

เหม้อำนัลิุ่งกััง	

	 ในัป็ระเที่ศไที่ย	ลิุ่งแสู่มจััดเป็็นัลิุ่งชุนิัดทีี่�พบเห็นัได้บ�อำย 

ทีี่�สุู่ด	สู่ามารถึพบได้แม้กัระทัี่�งในัเขตูกัรุงเที่พมหานัคร	มีสู่ถึานัะ 

ตูามกัฎหมายเป็็นัสัู่ตูว์ัป่็าคุ้มครอำง	ตูามพระราชุบัญญัติูสู่งวันั

แลุ่ะคุ้มครอำงสัู่ตูว์ัป่็า	พ.ศ.	๒๕๓๕

ลิงแสู่มป่่าชุายเลน
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ฝูงลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
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ปากน้ำำ�าบางปะกง
สายน้ำำ�าแห่่งชีีวิิต
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 ทรััพยากรัธรัรัมชาติิในป่่าชายเลนมีความสำำาคัญอย่างยิ �งติ่อสำรัรัพชีวิติ  

แติ่หากขาดการัดูแลและอนุรัักษ์์ที�เหมาะสำมก็อาจก่อให้เกิดความเสำียหายและ 

เส่ำ�อมสำภาพลง ด้วยเหตุินี� กฟผ. จึงได้ให้ความสำำาคัญกับการัรัักษ์าและฟ้�นฟูป่่าชายเลน 

อย่างต่ิอเน่�อง 

 เม่�อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฟผ. และเทศบาลติำาบลท่าข้าม ได้รั่วมกันพัฒนา 

และฟ้�นฟูสำภาพพ่�นที�ป่่าชายเลน โดยดำาเนินโครังการัป่ลูกป่่า กฟผ. ในพ่�นที� ๖๐ ไร่ั 

ซึึ่�งได้นำาพันธ์ุไม้ป่่าชายเลน จำานวน ๑๔ ชนิด ได้แก่ ป่รัะสัำกดอกแดง ป่รัะสัำกดอกขาว 

โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โป่รังแดง โป่รังขาว หงอนไก่ทะเลติะบูนขาว 

และติะบูนดำา ฯลฯ มาป่ลูกติามแนวทางที� กฟผ. กำาหนด ด้วยวิธีการัจัดจ้างเพ่�อ 

ให้ป่รัะชาชนในท้องถิ่ิ�นมีรัายได้ และเป่็นผู้ทำาหน้าที�ป่ลูกและดูแลรัักษ์าป่่าชายเลน 

ด้วย อีกทั�งยังมีการัดูแลและป่กป่้องป่่าชายเลนติ่อเน่�องติลอดทั�ง ๔ ป่ี เพ่�อให้ 

พันธุ์ไม้ในป่่าชายเลนเติิบโติแข็งแรังเพียงพอที�จะทำาหน้าที�เป่็นแหล่งอนุบาลและ

แหล่งอาศัยของสัำติว์นานาชนิด ซึึ่�งก่อเกิดวงจรัชีวิติที�ยั�งย่นได้อย่างสำมบูรัณ์์ต่ิอไป่

 ปั่จจุบันป่่าป่ลูกชายเลนแห่งนี�ได้กลายเป็่นป่่าธรัรัมชาติิที�สำมบูรัณ์์ และเป็่นที� 

อยู่อาศัยของสัำติว์หลากหลายชนิด เช่น นกกรัะยาง ค้างคาวแม่ไก่ รัวมไป่ถึิ่งโลมาอิรัวดี 

ที�ว่ายหากินบรัิเวณ์ป่ากอ่าวบางป่ะกง หน้าเกาะธรัรัมชาติิท่าข้าม และยังเป่็น 

แหล่งอาหารั และแหล่งรัายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั�งยังเป็่นจุดสำนใจดึงดูดนักท่องเที�ยว 

ให้มาเย่อนพ่�นที�แห่งนี� เพ่�อมาสัำมผัสำกับธรัรัมชาติิที�สำวยงามและมีความหลากหลาย 

รัวมทั�งทำาให้ผู้สำนใจที�มาเย่อนได้เกิดความติรัะหนักและอนุรัักษ์์ทรััพยากรัชายฝั่ั�ง 

ให้ดำารังอยู่เพ่�อสำร้ัางความสุำขให้แก่ป่รัะชาชนทุกคนต่ิอไป่

ปลููกป่าชีายเลูน้ำ 
เพิิ่�มแห่ลู่งท่่องเที่�ยวิให้่ชุีมชีน้ำ 
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เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิป่่าชายเลน
เกาะนกป่ากนำ�าบางป่ะกง
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 นักท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติิ
เกาะนกป่ากนำ�าบางป่ะกง
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 แม่นำ�าบางป่ะกงเป็่นแม่นำ�าสำายสำำาคัญของภาคติะวันออก 

มีติ้นนำ�าจากป่่าเท่อกเขาดงพญาเย็น ซึ่ึ�งเป่็นผ่นป่่ามรัดกโลก 

และเป็่นป่่ารัอยต่ิอ ๕ จังหวัด ค่อ จังหวัดฉะเชิงเทรัา จังหวัด 

สำรัะแก้ว จังหวัดจันทบุรีั จังหวัดรัะยอง และจังหวัดชลบุรีั ซึึ่�งนับ 

เป็่นป่่าในพ่�นที�ลุ่มติำ�าแห่งสุำดท้ายของป่รัะเทศไทย

 แม่นำ�าสำายนี�เกิดจากลำาห้วยหลายสำายไหลรัวมกันเป่็น 

แม่นำ�าสำายใหญ่ออกสู่ำป่ากอ่าวไทย ที�อำาเภอบางป่ะกง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรัา เป็่นหนึ�งใน ๕ ของแม่นำ�าสำายหลักที�ไหลลงสู่ำอ่าวไทย 

ติอนบน หร่ัอ อ่าว ก.ไก่ มีความยาว ๑๒๒ กิโลเมติรั ลำานำ�า 

มีลักษ์ณ์ะคดเคี�ยว มีความลาดชันน้อย ทำาให้นำ�าทะเลหนุนเข้า 

ลำานำ�าได้ลึกถึิ่ง ๒๐๐ กิโลเมติรั จึงเกิดเป็่นรัะบบนิเวศ ๓ นำ�า ค่อ  

นำ�าจ่ด นำ�ากร่ัอย และนำ�าเค็ม

 บริัเวณ์ป่ากแม่นำ�าบางป่ะกงมีการัทับถิ่มของดินติะกอน

แม่นำ�าจนเกิดเกาะขึ�นบริัเวณ์ป่ากอ่าว เรีัยกขานกันในปั่จจุบันว่า 

บางปะกง  สายใยธรรมชีาติ

“เกาะนกป่ากนำ�าบางป่ะกง” เดิมเป่็นเกาะที�มีป่่าจากขึ�นเป่็น 

จำานวนมาก ต่ิอมาได้รัับการัพัฒนารัะบบนิเวศเป็่นป่่าชายเลน 

ที�สำมบูรัณ์์ ซึึ่�งเอ่�อต่ิอการัขยายพันธ์ุและเจริัญเติิบโติของสัำติว์ 

ทะเลที�นับเป็่นสัำติว์เศรัษ์ฐกิจสำำาคัญของท้องทะเลอ่าวไทยเป็่น 

อย่างดี

 นอกจากนี�ยังเป็่นแหล่งขยายพันธ์ุของป่ลามังกง หร่ัอ 

ป่ลาอีกง ป่ลาป่รัะจำาถิ่ิ�นที�ผสำมพันธุ์และวางไข่บรัิเวณ์นำ�าจ่ด 

แล้วไป่เจรัิญเติิบโติที�บรัิเวณ์นำ�ากรั่อย ป่ัจจุบันในแหล่งนำ�า 

ธรัรัมชาติิบรัิเวณ์ป่ากนำ�าบางป่ะกงมีจำานวนป่ลาอีกงเพิ�มขึ�น 

อย่างมาก เน่�องด้วยมีการัรัักษ์าและฟ้�นฟูรัะบบนิเวศของ 

ป่่าชายเลน ทำาให้สำมดุลธรัรัมชาติิกลับค่นมา เป็่นที�อาศัยวางไข่ 

และเจรัิญพันธุ์ของสำัติว์วัยอ่อน สำ่งผลให้มีการัเพิ�มขึ�นของ 

ป่ริัมาณ์สัำติว์นำ�าอีกด้วย

106



107107



108



109

ภาพมุมสู้งป่่าชายเลน จากหอดููนก
บนเกาะนกป่ากแม่นำ�าบางป่ะกง
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เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิป่่าชายเลน เกาะนกป่ากนำ�าบางป่ะกง
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 ปลามัังกง หรั่อ ปลาอีีกง (ช่ �อวิทยาศาสำติรั์ ค่อ  

Mystus gulio) เป่็นป่ลานำ �าจ่ดและนำ �ากรั่อยชนิดหนึ �ง  

ป่รัะเภทป่ลาหนังอยู่ในวงศ์ป่ลากด (Bagaridae) มีลักษ์ณ์ะ 

ลำาตัิวค่อนข้างกลมหนา ป่กติิมีสีำเทาอมทอง หร่ัอเทาอมม่วง 

ท้องมีสำีขาว กินกุ้ง ติัวอ่อนของแมลง แพลงกต์ิอนพ่ช และ 

แพลงก์ติอนสัำติว์เป็่นอาหารั

 เม่�อโติเต็ิมวัยจะมีขนาดป่รัะมาณ์ ๑๒ - ๑๕ เซึ่นติิเมติรั 

พบใหญ่สุำดถึิ่ง ๔๖ เซึ่นติิเมติรั มักอาศัยอยู่เป็่นฝูั่งใหญ่บริัเวณ์ 

นำ�ากร่ัอย หร่ัอป่ากแม่นำ�า พบชุกชุมที�อำาเภอบางป่ะกง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรัา ฤดูผสำมพันธุ์จะอยู่ในช่วงฤดูฝั่น โดยจะว่ายไป่ 

วางไข่ในบริัเวณ์นำ�าจ่ด แล้วมาเจริัญเติิบโติที�บริัเวณ์นำ�ากร่ัอย

ปลูามังกง

 กฟผ. ได้รั่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรัา สำ่งเสำรัิมและ 

สำนับสำนุนกลุ่มเยาวชนจากโครังการัเยาวชนติ้นกล้าโรังไฟฟ้า 

สำีเขียวของโรังไฟฟ้าบางป่ะกง ซึ่ึ �งมีความผูกพันกับแม่นำ�า 

บางป่ะกง และติั�งใจจะฟ้�นฟูเพิ�มป่รัิมาณ์ป่ลาอีกงในแม่นำ�า 

บางป่ะกง ทำาการัศึกษ์าเพาะขยายพันธุ์ป่ลาอีกง ด้วยการั 

นำาป่ลาจากแหล่งนำ�าธรัรัมชาติิมาทดลองเลี�ยงภายในบ่อพัก 

นำ �าทิ �งบรั ิเวณ์โรังไฟฟ้าที �ผ ่านการับำาบัดแล้ว รั ่วมกับ 

ป่ลากะพงขาวและป่ลานิลแดง พบว่าป่ลาอีกงสำามารัถิ่ 

ผสำมพันธุ ์วางไข่ฟักเป่็นลูกป่ลาและเจรัิญเติิบโติแข็งแรัง 

ในสำภาพบ่อเลี�ยงได้ เม่�อมีอายุ ๖ เด่อนขึ�นไป่จึงนำาไป่ป่ล่อย 

ค่นสู่ำแม่นำ�าบางป่ะกงเพ่�อขยายพันธ์ุติามธรัรัมชาติิต่ิอไป่
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 ปลาตีีน (Mudskipper) เป่็นป่ลาที�อาศัยได้ทั�งบนบก 

ในนำ�าจ่ด นำ�ากรั่อย และนำ�าเค็ม ซึ่ึ�งพบอาศัยเฉพาะบรัิเวณ์

ป่่าชายเลนที�มีนำ �าท่วมถิ่ึง ถิ่่อเป่็นป่ลาที�ช่วยรัักษ์าสำมดุล 

ของรัะบบนิเวศป่่าชายเลน รัวมถิ่ึงบางพ่�นที�ยังนิยมจับมา

ป่รัะกอบอาหารั พบแพรั่กรัะจายเฉพาะบรัิเวณ์ป่่าชายเลน 

ในแถิ่บป่รัะเทศอบอุ่น ติั �งแติ่ป่รัะเทศในแป่ซึ่ิฟิกติอนใติ้ 

แอฟรัิกาติะวันติก อินเดียติะวันออก ออสำเติรัเลีย ญี�ปุ่่น 

และป่รัะเทศเอเชียติะวันออกเฉียงใต้ิ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา 

เวียดนาม ฟิลิป่ปิ่นส์ำ อินโดนีเชีย สิำงคโป่ร์ั และไทย

 สำำาหรัับป่รัะเทศไทย ป่ลาติีนพบได้ติามป่่าชายเลน 

และลำานำ �าด ้านในบรัิเวณ์ป่ากอ่าวในแถิ่บจังหวัดที �ติ ิด

ชายทะเล ติั �งแติ่จังหวัดติรัาด รัะยอง จันทบุรัี ชลบุรัี 

ฉะเชิงเทรัา สำมุทรัป่รัาการั ไป่จนถิ่ึงทุกจังหวัดในภาคใติ้ 

ซึ่ึ�งพบได้มากบรัิเวณ์ป่ากแมน่ำ�า หรั่อลำาคลองที�ไหลลงสำูท่ะเล 

เพรัาะเป็่นแหล่งที�มีอาหารัสำมบูรัณ์์ที�สุำด 

 ป่ลาชนิดนี�มีลำาตัิวรูัป่ทรังกรัะบอก หัวใหญ่ ติา ๒ ข้าง 

โป่นโติ ลำาตัิวยาวได้ถึิ่ง ๓๐ เซึ่นติิเมติรั ป่ากโค้งและเฉียงลง 

เล็กน้อย มุมป่ากยาวและอ้าได้กว้าง ฟันเป่็นแบบฟันเขี�ยว 

มีรัูจมูก ๒ รัู เหง่อกมีช่องเป่ิดป่ิดที�แคบจึงทำาให้สำามารัถิ่ 

เก็บอากาศไว้ได้นาน ลำาติัวอ่อนนุ่มเเละมีเกล็ดขนาดเล็ก 

ป่กคลุม ตัิวผู้จะมีครีับขนาดใหญ่และยาวกว่าตัิวเมีย ตัิวเมียจะ

มีติิ�งเพศกลมและมนคล้ายกับรูัป่ตัิว U เม่�อเข้าสู่ำช่วงผสำมพันธ์ุ 

ติิ�งเพศจะพองและมีสีำแดงเร่ั�อ ส่ำวนตัิวผู้จะมีติิ�งเพศที�เรีัยวยาว 

และติรังป่ลายติิ�งจะแหลมมีสีำแดงเร่ั�อหร่ัอสีำชมพู บริัเวณ์ท้อง 

ของตัิวเมียจะอูมเป่่งมากกว่าตัิวผู้เห็นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ 

ในช่วงการัผสำมพันธ์ุ 

ปลูาตีน้ำ  ควิามห่ลูากห่ลูายของนิ้ำเวิศชีายฝ่ั่�ง
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 ป่ลาติีนอาศัยอยู่ในบรัิเวณ์ป่่าชายเลนและป่ากอ่าว 

หรั่อป่ากแม่นำ �าที �เป่็นดินโคลนและนำ�าท่วมถิ่ึงด้วยการัขุด

รัูในดินสำำาหรัับอาศัยและหลบซึ่่อนติัวในช่วงนำ�าขึ �น และ 

ออกหาอาหารัในช่วงนำ�าลงในบรัิเวณ์ที�ไม่ไกลจากรัูมากนัก  

เป่็นป่ลาที�กินทั �งพ่ชและสำัติว์ ได้แก่ เศษ์ใบไม้ สำาหรั่าย 

ไดอะติอม กุ้ง ปู่ ป่ลาขนาดเล็ก และแมลงต่ิางๆ โดยเฉพาะ

ปู่ก้ามดาบจัดเป็่นปู่ที�ป่ลาตีินชอบจับกินมากที�สุำด

 ในบางพ่ �นที �ม ีการัจับป่ลาติีนมาป่รัะกอบอาหารั 

เช่น แกงสำ้มป่ลาติีน และนำ�ายาป่ลาติีน เป่็นติ้น นอกจากนี� 

ที�มณ์ฑลฝัู่เจี�ยน ป่รัะเทศสำาธารัณ์รััฐป่รัะชาชนจีน มีการั 

เพาะเลี�ยงป่ลาตีินเชิงพาณิ์ชย์ นำาออกจำาหน่ายเพ่�อใช้ป่รัะกอบ 

อาหารัและได้รัับความนิยมมากในปั่จจุบัน
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ควิามบริบูรณ์์
ของชีายฝ่ั่�งท่ะเลูจััน้ำท่บูร
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 จัันทบุุรีี มีสำภาพพ่�นที�โดยทั�วไป่ป่รัะกอบด้วยเท่อกเขา 

สูำงสำลับซัึ่บซ้ึ่อน ส่ำวนใหญ่ป่รัากฏให้เห็นเป็่นแนวเหน่อ - ใต้ิ  

มี ๒ แนวด้วยกัน ค่อ ด้านติะวันออกและด้านติะวันติก  

ติอนกลางเป็่นพ่�นที�รัาบหร่ัอค่อนข้างรัาบ แนวด้านติะวันออก 

เป็่นเท่อกเขาที�ค่อนข้างสูำง และมีเขาสำอยดาวเป็่นเท่อกเขาที�สูำง 

ที�สุำด ส่ำวนแนวด้านติะวันติกเป็่นเท่อกเขาที�มีความสูำงน้อยกว่า 

ด้านติะวันออก

 บรัิเวณ์พ่�นที�ติอนกลางเป่็นที�รัาบรัะหว่างหุบเขาและ 

พ่�นที�รัาบลูกคล่�น หรั่อพ่�นที�ลอนลาดและลาดเอียงลงมา 

ยังด้านใติ้ บรัิเวณ์ที�ติิดหรั่อเก่อบติิดทะเลเป่็นที�รัาบกว้าง 

ใหญ่ ส่ำวนบริัเวณ์ติอนล่างเป็่นที�รัาบริัมแม่นำ�า ที�รัาบชายหาด 

และป่่าชายเลน

 นอกฝั่ั�งทะเลออกไป่มีเกาะน้อยใหญ่เรัียงรัายติลอด 

แนวชายฝัั่�งทะเล มีภูมิป่รัะเทศ ๓ ลักษ์ณ์ะ ค่อ 

 ๑. ป่่าไม้ ภูเขา และเนินเขา เป็่นบริัเวณ์พ่�นที�การัเกษ์ติรั 

ป่ลูกสำวนผลไม้ ยางพารัา ป่าล์มนำ�ามันและพ่ชไร่ั 

 ๒. ที�รัาบเชิงเขา เป็่นพ่�นที�แหล่งนำ�าที�ใช้ทำาสำวนผลไม้ 

 ๓. ที�รัาบลุ่มนำ�าและชายฝัั่�งทะเล เป็่นที�รัาบชายฝัั่�งทะเล 

สำลับด้วยเนินเขาและป่่าชายเลน ซึึ่�งมีการัใช้ป่รัะโยชน์ของพ่�น

ที�ป่่าชายเลนในหลากหลายรูัป่แบบ
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 ข้อมูลจากภาพถิ่่ายดาวเทียมบรัิเวณ์ป่ากแม่นำ�าเวฬุุ 

อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรัี ในช่วงรัะหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕ -  

๒๕๓๕ โดยใช้เทคนิค Nearest Neighbour สำามารัถิ่ 

จำาแนกสำภาพการัใช้ป่รัะโยชน์พ่�นที�ได้ ๗ ป่รัะเภท ดังนี�  

๑. ป่่าชายเลน ๒. ไม้ย่นต้ิน ๓. นาข้าว ๔. นากุ้ง ๕. ทุ่งหญ้า 

๖. ป่่าชายเลนที�ถิู่กติัด และ ๗. พ่�นที�ลุ่มนำ�าขัง (Swamp)  

โดยพบว่าพ่�นที�นากุ้งเพิ�มขึ�นจาก ๒๙.๙๘ ติารัางกิโลเมติรั  

ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็่น ๑๐๕.๔๘ ติารัางกิโลเมติรั ใน พ.ศ. ๒๕๓๕  

เพิ�มขึ�นร้ัอยละ ๒๕๑.๘๓ และอยู่ในบริัเวณ์ที�เป็่นป่่าชายเลน

มาก่อน ๘๒.๖๒ ติารัางกิโลเมติรั

 จากการัวิเครัาะห์การัใช้ป่รัะโยชน์ในเขติพ่�นที�ป่่าชายเลน 

ที�ลดลงรัะหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๓ การัทำานากุ้งเป็่นสำาเหตุิ 

หลักของการัทำาลายป่่าชายเลน คิดเป่็นรั้อยละ ๖๕ ของ 

สำาเหติุทั �งหมด และผลการัศึกษ์าความสำัมพันธ์รัะหว่าง 

พ่�นที�ป่่าชายเลนกับผลผลิติทางการัป่รัะมง พบว่า ผลผลิติทาง 

การัป่รัะมงเฉลี�ยติ่อป่ีลดลงจาก ๑๖,๐๗๖ ติัน ในรัะหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๓๑ เป็่น ๑๐,๒๘๑ ตัิน ในรัะหว่าง พ.ศ. 

๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ หร่ัอลดลงร้ัอยละ ๓๖.๐๕ คิดเป็่นมูลค่า 

๓๐,๗๖๒,๐๐๘ บาทต่ิอปี่

 ทุกภาคส่ำวนจึงให้ความสำำาคัญกับการัเพิ�มพ่�นที�ป่่าชายเลน 

บริัเวณ์ป่ากแม่นำ�าเวฬุุ ด้วยหวังให้ความสำมบูรัณ์์ของท้องทะเล 

กลับค่นมา ซึึ่�ง กฟผ. ก็ได้จัดทำาโครังการัป่ลูกป่่าชายเลนขึ�น 

โดยร่ัวมม่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและป่รัะชาชนในพ่�นที�
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แป่ลงป่ลูกป่่าชายเลน ในนากุ้งร้างของ กฟผ. ที่จังหวดัูจันทบุรี



119



120

 เม่�อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เกิดสำงครัามกลางเม่องในป่รัะเทศ 

กัมพูชา ทำาให้มีผู้ลี�ภัยเข้ามาในป่รัะเทศไทยผ่านชายแดนที� 

บ้านเขาล้าน จังหวัดติรัาด กว่าสำองแสำนคนในสำภาพบอบชำ�า 

จากการัเดินทางด้วยเท้า ขาดอาหารัและป่่วยไข้ 

 แติ่ด้วยข้อติกลงทางการัเม่องรัะหว่างป่รัะเทศ ทำาให ้

รััฐบาลไทยในเวลานั�นจำาติ้องสำ่งทหารัเข้าผลักดันผู ้ลี �ภัย 

ให้กลับป่รัะเทศหรัอ่ออกสำู่ทะเลสำากล ความทรัาบถิ่ึงสำมเด็จ 

พรัะนางเจ้าสำิรัิกิติิ� พรัะบรัมรัาชินีนาถิ่ พรัะบรัมรัาชชนน ี

พันปี่หลวง ทรังตัิดสิำนพรัะทัยในฐานะสำภานายิกาสำภากาชาด

ไทย เข้าให้การัช่วยเหล่อผู้ป่รัะสำบเครัาะห์กรัรัมจากสำงครัาม 

เหล่านั�น พร้ัอมจัดตัิ�งศูนย์รัับผู้อพยพ ณ์ บริัเวณ์บ้านเขาล้าน 

ติำาบลไม้รูัด อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดติรัาด สำร้ัางเร่ัอนนอน 

โรังอาหารั สำถิ่านพยาบาล สำถิ่านเลี�ยงเด็ก และโรังเรีัยน รัวมทั�ง 

พรัะรัาชทานพรัะพุทธรัูป่หลวงพ่อแดงให้เป่็นที�พึ �งทางใจ 

แก่ผู้พลัดถิ่ิ�น เม่�อสำงครัามกลางเม่องป่รัะเทศกัมพูชาสำงบ  

ผู้อพยพสำ่วนหนึ�งเดินทางกลับป่รัะเทศ และบางสำ่วนได้รัับ 

การัช่วยเหล่อให้พำานักในป่รัะเทศที� ๓ ศูนย์อพยพจึงป่ิดไป่ 

เม่�อ พ.ศ. ๒๕๒๙

 ผู้อพยพทุกคนติ่างซึ่าบซึ่ึ�งในพรัะเมติติา อีกทั�งรัำาลึก 

ถิ่ึงพรัะมหากรัุณ์าธิคุณ์ที�มีติ่อไพรั่ฟ้าข้าแผ่นดินอ่�นอย่าง

หาที�สำุดมิได้ และรัะลึกถิ่ึงเหติุการัณ์์ที�เกิดขึ�นและเรัียนรัู้ถิ่ึง 

ความสำูญเสำียทั�งชีวิติและทรััพย์สำินจากสำงครัามกลางเม่อง 

สำมเด็จพรัะกนิษ์ฐาธิรัาชเจ้า กรัมสำมเด็จพรัะเทพรััตินรัาชสุำดาฯ 

สำยามบรัมรัาชกุมารัี ทรังพรัะกรัุณ์าโป่รัดเกล้าฯ ให้สำรั้าง 

พิพิธภัณ์ฑ์เฉลิมพรัะเกียรัติิ สำมเด็จพรัะนางเจ้าสำิรั ิก ิติิ � 

พรัะบรัมรัาชินีนาถิ่ พรัะบรัมรัาชชนนีพันป่ีหลวง ในโอกาสำ 

ทรังเจรัิญพรัะชนมพรัรัษ์า ๕ รัอบ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

พรัะรัาชทานนามอาคารัพิพิธภัณ์ฑ์ว่า “ศาลารัาชการัุณ์ย์” 

ขึ�นในบรัิเวณ์ศูนย์อพยพเดิม เป่็นอาคารัหลังเล็กชั�นเดียว 

ติั�งอยู่ในหมู่แมกไม้และเนินดิน ผังอาคารัรัูป่จัติุรััสำ หลังคา 

ดาดฟ้าคอนกรีัติสำำาหรัับขึ�นไป่ชมทัศนียภาพโดยรัอบ มีชายคา 

กันแดดกันฝั่นแบบทรังไทย ติรังกลางเปิ่ดเป็่นช่องให้แสำงแดด 

ผ่านกรัะจกรูัป่หัวใจเม็ดลงไป่ในอาคารัเวลากลางวัน และส่ำอง

แสำงจากภายในคล้ายป่รัะทีป่ออกมาภายนอกในเวลากลางค่น 

 ในช่วงที�เป็่นศูนย์อพยพ มีการัขุดสำรัะนำ�าเพ่�อใช้อุป่โภค 

บรัิโภค และป่ลูกติ้นยูคาลิป่ติัสำซึ่ึ�งเป่็นไม้โติเรั็วให้เป่็นรั่มเงา  

เม่�อวันเวลาผ่านไป่การัเติิบโติของติ้นยูคาลิป่ติัสำสำ่งผลติ่อ 

การัเจริัญเติิบโติของต้ินไม้ท้องถิิ่�นชนิดอ่�นๆ กฟผ. จึงได้ร่ัวม 

กับศูนย์รัาชการัุณ์ย์สำภากาชาดไทย พลิกฟ้�นพ่�นที�ด้วยการั 

ขุดต้ินยูคาลิป่ตัิสำออก พร้ัอมป่รัับสำภาพพ่�นที� จำานวน ๒๐๐ ไร่ั 

แล้วนำาพันธ์ุไม้ป่รัะจำาถิิ่�น เช่น ยางนา พนอง กรัะบาก ติะเคียน 

สำำารัอง ชุมแพรัก ติาเส่ำอ ติะแบก และโกงกาง ป่ลูกทดแทน 

ในพ่�นที�ป่่าบกและป่่าชายเลน อันเป่็นการัเพิ�มพ่�นที�สำีเขียว  

เป่็นแหล่งเรัียนรัู้การัอนุรัักษ์์และฟ้�นฟูทรััพยากรัธรัรัมชาติ ิ

ป่่าไม้ และยังเป็่นสำถิ่านที�ท่องเที�ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับ 

ป่รัะชาชนทั�วไป่ด้วย นอกจากนี� ศาลารัาชการัุณ์ย์ ยังได้รัับ 

รัางวัลเหรีัยญทองสำถิ่าปั่ติยกรัรัมดีเด่นป่รัะจำาปี่ พ.ศ. ๒๕๓๖

สร้างพืิ่�น้ำท่ี�สีเขียวิ 
อดีตศูน้ำย์อพิ่ยพิ่ชี่วิยเห่ลูือเพิ่ื�อน้ำมน้ำุษย์
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ติ้นยูคาลิป่ติัส้ ทีป่่ลูกบริเวณศึูนย์ราชการุณย์ เพื่อส้ร้างร่มเงา
ซึ่งภายหลังนำาไม้ป่ระจำาถิ่นมาป่ลูกทดูแทน
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คุณ์ประโยชีน์้ำมากมายจัากไม้ป่าชีายเลูน้ำ

 การัศึกษ์าภูมิป่ัญญาท้องถิ่ิ�นในการัจัดการัป่า่ชายเลน 

ของกรัมทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่ั �ง รั่วมกับสำถิ่าบัน 

สิำ�งแวดล้อมไทย เม่�อ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า ป่รัะชาชนในพ่�นที�

ชายฝั่ั�งทะเลภาคติะวันออกของป่รัะเทศไทยใช้พ่ชหลายชนิด

จากป่่าชายเลนมาเป็่นสำมุนไพรั เช่น เหงือีกปลาหมัอี นำามา 

รัักษ์าโรัคผิวหนังป่รัะเภทนำ�าเหล่องเสำีย โดยนำามาผลิติเป่็น 

สำบู่และแชมพูสุำนัข 

 สำำาหรัับต้ินขลู่ ปั่จจุบันมีการัส่ำงเสำริัมให้ป่ลูกเชิงเศรัษ์ฐกิจ  

จำาหน่ายใบเป่็นผักสำมุนไพรัเพ่�อการับรัิโภคและผลิติชาขลู ่

ซึึ่�งตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็่นต้ินมาสำำานักงานพัฒนาเศรัษ์ฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การัมหาชน) ได้ริัเริั�มโครังการัสำนับสำนุน

วิสำาหกิจชุมชนในหลายจังหวัด เช่น สำมุทรัสำงครัาม เพชรับุรีั 

นครัรัาชสีำมา อุดรัธานี จันทบุรีั และรัะยอง ให้ผลิติชาขลู่ที�มี

คุณ์ภาพสูำงและถูิ่กสุำขลักษ์ณ์ะเพ่�อจำาหน่ายโดยทั�วไป่ 

 นอกจากนี�มีการัสำำารัวจพันธุ์ไม้ป่่าชายเลนที�เป่็นพ่ช 

นำ�ากรั่อยหรั่อนำ �าเค็ม พบว่ามีอยู ่เก่อบยี �สำิบชนิดขึ �นอยู ่

ป่ะป่นกันไป่ บางชนิดมีความจำาเป่็นติ่อการัดำาเนินชีวิติ

ในการัหาเลี �ยงชีพของชุมชน ทั �งนำามาป่รัะกอบอาหารั 

และเป็่นพ่ชสำมุนไพรัในการัรัักษ์าโรัค 

 หนังสำ่อพรัรัณ์ไม้ในสำวนหลวง รั.๙ เล่มที� ๒ รัะบุว่า  

ที�หมู่เกาะโซึ่โลมอน ของป่รัะเทศป่าปั่วนิวกินี จะใช้รัากแห้งของ 

ตี้นถอีบุแถบุนำ�า เป่็นยาเบ่�อป่ลา สำ่วนในติำารัับยาพ่�นบ้าน 

ของป่รัะเทศอินเดียจะใช้ทั�งติ้นติากแห้งติ้มกับนำ�าด่�มเป่็นยา 

คลายกล้ามเน่�อป่วดเกรั็ง สำ่วนใบที�แก่จัดใช้เป่็นสำ่วนผสำม 

ในการัทำาแชมพูสำมุนไพรักำาจัดเหา 

 ป่รัะเภทรัับป่รัะทานได้ก็มี ตี้นขล่� ที�ใบมีรัสำหวาน 

ฝั่าดเล็กน้อย นิยมนำามาลวกนำ�ารั้อนกินกับนำ�าพรัิก และใช ้

ป่รุังรัสำในอาหารัพ่�นบ้าน เช่น ยำาและแกงคั�ว บางพ่�นที�บริัเวณ์ 

จังหวัดจันทบุรัีนำาใบมาชงชาด่�ม หรั่อติ้มเพ่�อใช้รัักษ์าอาการั

นิ�วในไติและอาการัป่วดหลัง ขณ์ะที�ป่รัะเทศอินโดนีเซึ่ียนิยม

ด่�มนำ�าต้ิมใบขลู่เพ่�อช่วยให้เจริัญอาหารัและช่วยย่อยอาหารั 
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 โกงกางใบุใหญ่� ไมั้ยืืนตี้น รีากแข็งแรีงช่�วยืค้ำำ�ายืัน  

ต้ีานค้ำลื�นลมั มีความสูำง ๘-๑๐ เมติรั ใบแหลมรีั ออกดอกสีำขาว 

อมเหล่อง มีฝัั่กยาวเรีัยว รัากย่�นออกมาจากลำาต้ิน ใช้ยึดเหนี�ยว

และพยุงให้ต้ินตัิ�งติรังในพ่�นที�ชายเลน ขยายพันธ์ุโดยการัใช้ฝัั่ก 

เม่�อฝั่ักแก่จัดจะรั่วงหล่นป่ักลงพ่�นดินเลนกลายเป่็นติ้นใหม่ 

ส่ำวนโกงกางใบเล็ก ในอดีตินิยมนำามาเผาถ่ิ่านเพรัาะให้พลังงาน 

ความร้ัอนดีและไม่เกิดสำะเก็ดไฟในขณ์ะเผาไหม้

 รีุ�ยื ไมั้เนื�อีแข็งป่าช่ายืเลน ติรัะกูลเดียวกับโกงกาง 

และครัุ่ย แติ่จะติ่างติรังที�ดอกของรัุ่ยมีสำีแดง ขนาดของใบ 

ค่อนข้างใหญ่กว่าติ้นโกงกางและต้ินครัุ่ย นิยมนำามาทำาเป่็น 

ไม้ฟ้นเช่นกัน

 ตีะบุ่นหรีือีกะบุ่น มัากสรีรีพค้ำุณ เป่็นไม้ย่นติ้น 

ขนาดกลาง สูำงโดยเฉลี�ย ๕ - ๘ เมติรั เร่ัอนยอดสูำงเป็่นพุ่ม 

ใบเรีัยวแหลม ผลกลมขนาดผลส้ำมโอ ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ด  

ช่วงผลดิบจะมีสำีเขียวและจะเป่ลี�ยนเป่็นสำีนำ �าติาลอมแดง 

เม่�อแก่เติ็มที� ในสำมัยก่อนชาวป่รัะมงชายฝั่ั�งนิยมใช้เป่ล่อก 

ติะบูนลูกที�แก่จัดมาย้อมแห อวน เพ่�อเพิ �มความเหนียว 

และไม่อมนำ�า และนำาไป่ย้อมผ้าเพ่�อให้มีสำีนำ�าติาลอมแดง 

และเหนียวทนทาน

 ค้ำรีุ�ยื พืช่ป่าช่ายืเลน ใช่้ปรีะโยืช่น์หลายืปรีะการี 

เป่็นไม้ติรัะกูลเดียวกับโกงกาง แติ่มีใบใหญ่และแบนกว่า 

เน่ �อไม้หยาบ นิยมนำามาทำาฟ้นก่อไฟใช้หุงติ้มอาหารั 

เน่�องจากให้ความรั้อนได้นานและเกิดขี�เถิ่้าน้อย สำ่วนฝั่ัก 

นิยมนำามาทำาขนม เรัียกว่าขนมฝั่ักครัุ่ย ซึ่ึ�งเป่็นขนมพ่�นบ้าน 

ชนิดหนึ�งของชุมชนแถิ่บป่่าชายเลน
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 ตีาตุี�มั ชื่�อีเหมืัอีนส�วนหน่�งขอีงรี�างกายื ไม้ัป่าช่ายืเลน 

มีัทั�งคุ้ำณและโทษ เป็่นไม้ย่นต้ินขนาดกลาง มีความสูำงเฉลี�ย 

๓ - ๑๐ เมติรั ใบเรัียวแหลมขอบหยัก เป่ล่อกลำาติ้นเรัียบ  

รัากฝั่นผสำมกับนำ�าขิงใช้พอกแก้อาการับวมติามม่อและเท้า  

แก่นเผาไฟให้หอมใช้เป่็นสำ่วนผสำมในยาขับลม ฟอกเล่อด 

ขับรัะดู ในส่ำวนยางของต้ินติาตุ่ิมมีพิษ์ทำาให้เกิดอาการับวมแดง  

คันและเป็่นผ่�น หากเข้าติาจะล่มติาไม่ขึ�นไป่เป็่นวัน วิธีแก้พิษ์ 

ภูมิป่ัญญาชาวบ้านแถิ่บป่่าชายเลนจะใช้ใบของติ้นชะครัาม 

ผสำมกับมะพร้ัาวขูด แล้วคั�นเอานำ�าที�กรัองด้วยผ้าขาวบางมาทา 

บริัเวณ์ที�โดนพิษ์ยาง

 ช่ะค้ำรีามั มีัสีมั�วงเน้นทำาอีาหารี เป็่นไม้ล้มลุก มีความสูำง 

โดยเฉลี�ย ๓๐ - ๘๐ เซึ่นติิเมติรั ใบเป็่นเส้ำนเล็กฝั่อยมีสีำเขียว 

เม่�อแก่จะเป็่นสีำม่วง สำามารัถิ่นำามาป่รัะกอบอาหารัต่ิางๆ เช่น 

แกงส้ำม ลวกรัาดกะทิรัับป่รัะทานกับนำ�าพริัก โดยล้างความเค็ม 

ออกจากใบด้วยการัลวกนำ�าร้ัอนแล้วบีบนำ�าออกหลายๆ ครัั�ง

 จัาก หาง�ายื มีัค้ำ�ามัากมัายื เป็่นไม้ย่นต้ินขนาดกลาง  

สำูงเฉลี�ย ๓ - ๖ เมติรั ใบจากมีลักษ์ณ์ะคล้ายใบมะพรั้าว 

ผลออกเป่็นกลุ ่มสำีนำ �าติาล ขยายพันธุ ์โดยการัใช้เมล็ด  

สำ่วนยอดของจากสำามารัถิ่ใช้เป่็นยาสำมุนไพรั แก้อาการั 

ผดผ่�นคันที�ผิวหนังเด็ก โดยนำายอดสำดติ้มกับนำ�าให้เด็กอาบ 

ส่ำวนใบจากถ่ิ่อเป็่นพ่ชเศรัษ์ฐกิจ โดยชุมชนในพ่�นที�ป่่าชายเลน 

มีอาชีพนำาใบจากมาเย็บเป่็นติับและสำ่งขายเพ่�อใช้มุงหลังคา  

หรั่อใช้ห่อขนม สำ่วนลูกจากนำามาทำาขนมหรั่อแกงเผ็ด 

รัับป่รัะทานได้



125

 เหงือีกปลาหมัอี พืช่ช่ายืเลน สรีรีพค้ำุณทางยืา 

มีช่ �ออีกอย่างหนึ �ง ค่อ จะเกรั็ง ซึ่ึ �งมาจากภาษ์ามอญ 

เป่็นไม้พุ ่มขนาดกลาง สำูงเฉลี�ย ๓๐ - ๑๐๐ เซึ่นติิเมติรั 

ลำาติ้นเป่็นข้อแข็งมีหนามติามข้อ ป่ลายใบแหลมขอบหยัก 

ออกดอกเป็่นช่อสีำฟ้าอมม่วง ผลเป็่นฝัั่ก ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ด 

สำรัรัพค ุณ์ทางสำม ุนไพรัในสำม ัยก ่อนน ิยมน ำาติ ้นสำดๆ 

มาสัำบแล้วต้ิมกับนำ�าเพ่�อใช้แก้ผด ผ่�นคัน

 ทับุแถบุ สรีรีพคุ้ำณยืารีะบุายื เป็่นไม้เถิ่าเล่�อยพาดพัน 

กับติ้นไม้ใหญ่ สำ่วนป่ลายของใบจะแหลม ผลเป่็นฝั่ักกลม 

แบนคล้ายกับฝั่ักติ้นป่รัะดู ่ ขยายพันธุ ์โดยการัใช้เมล็ด 

นิยมนำาผลมาเป็่นยารัะบายอ่อนๆ โดยชาวบ้านจังหวัดรัาชบุรีั

และจังหวัดเพชรับุรีั จะนำาไป่ใช้กับวัวเพ่�อให้รัะบบขับถ่ิ่ายของ

วัวดีขึ�น บางพ่�นที�จะนำายอดอ่อนมาต้ิมรัับป่รัะทานกับนำ�าพริัก

 ลำาแพน ไมั้ป่าช่ายืเลน ใช่้กินเล�น เป่็นไม้ย่นติ้น 

ขนาดใหญ่สูำงโดยเฉลี�ย ๕ - ๑๐ เมติรั เป่ล่อกลำาต้ินค่อนข้าง 

ขรัุขรัะ มีใบหนากลมมน ผลกลม ช่วงที�ยังดิบจะมีสำีเขียว  

เม่�อแก่เต็ิมที�จะเป่ลี�ยนเป็่นสีำเขียวอมเหล่อง มีรัสำเป่รีั�ยว บาง 

พ่�นที�นิยมนำามากวนกับนำ�าติาลทรัาย ได้รัสำออกเป่รัี�ยวๆ 

หวานๆ ใช้กินเป็่นของว่าง 

 โพทะเล ขอีงเล�นพื �นบุ้านภู่มัิปัญ่ญ่าท้อีงถิ �น  

เป็่นไม้ย่นต้ินขนาดเล็กสูำง เฉลี�ย ๓ - ๕ เมติรั เป่ล่อกลำาต้ิน 

ขรัุขรัะเล็กน้อย ใบเหม่อนใบโพธิ� ดอกสำีเหล่อง ผลกลม 

มีขน ขยายพันธุ ์โดยการัใช้เมล็ด ในอดีติเด็กๆ ในแถิ่บ 

ป่่าชายเลนจะนิยมนำาลูกโพทะเลมาทำาเป่็นลูกหมุน ซึ่ึ�งเป่็น 

ของเล่นชนิดหนึ�งคล้ายๆ กับลูกข่าง 
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ปากน้ำำ�าตะกั�วิป่า
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 ค้ำลอีงตีะกั�วป่า หรั่อ แม่นำ�าติะกั�วป่่า มีติ้นกำาเนิด  

จากทิวเขาในเขติอำาเภอกะป่ง จังหวัดพังงา ไหลมาบรัรัจบกับ 

คลองเหล และคลองรัมณ์ีย์ แล้วไหลออกสำู่ทะเลอันดามัน 

ที�ติำาบลเกาะคอเขา อำาเภอติะกั�วป่่า จังหวัดพังงา มีความยาว 

ป่รัะมาณ์ ๓๐ กิโลเมติรั

 ในทางป่รัะวัติิศาสำติร์ั จดหมายเหตุิภูมิศาสำติร์ัป่โติเลมี 

ได้บันทึกจากคำาบอกเล่าของพ่อค้าที�เดินทางมาค้าขายใน 

เอเชียติะวันออกเฉียงใต้ิว่า ติลอดแนวลำาแม่นำ�าติะกั�วป่่าเป็่น 

ที�ติั�งถิ่ิ�นฐานของชุมชนโบรัาณ์ติะกั�วป่่าที�มีความเจรัิญรัุ่งเรั่อง 

ตัิ�งแต่ิก่อนพุทธศติวรัรัษ์ที� ๗ ภายใต้ิอิทธิพลอารัยธรัรัมอินเดีย 

หรั่อศาสำนาพรัาหมณ์์ และใช้เม่องโบรัาณ์ที�บ้านทุ่งติึกซึ่ึ�ง 

อยู่ป่ากแม่นำ�าติะกั�วป่่าเป่็นเม่องท่า และเป่็นศูนย์กลางการั

แลกเป่ลี�ยนสำินค้า ในสำมัยนั�นมีนามเรัียกว่า เมัือีงตีะโกลา 

ใช้ติิดต่ิอค้าขายกับชนชาติิต่ิางๆ เช่น จีน อินเดีย เป่อร์ัเซีึ่ย 

กรีัก เป็่นต้ิน 

 เม่องติะโกลาล่มสำลายไป่ในรัาวพุทธศติวรัรัษ์ที� ๑๖  

สัำนนิษ์ฐานว่าเน่�องจากพวกทมิฬุเข้าโจมตีิ หร่ัอถูิ่กคล่�นสึำนามิ

พัดถิ่ล่มจนเสำียหายทั�งเมอ่ง ติ่อมา ในป่พีุทธศติวรัรัษ์ที� ๑๘ 

ได้เรีัยกช่�อชุมชนนี�ว่า ตีะกั�วป่า มาจนถึิ่งปั่จจุบัน

 ป่ัจจุบันพ่�นที�ดังกล่าวค่อ บุ้านค้ำอีเขา ติำาบลนำ�าเค็ม 

อำาเภอท้ายเหม่อง จังหวัดพังงา ติั�งอยู่บรัิเวณ์ป่ากแม่นำ�า 

ติะกั�วป่่าที�มีผ่นป่่าชายเลนที�อุดมสำมบูรัณ์์ และเป่็นป่รัาการั 

สำำาคัญในการัป้่องกันภัยจากสึำนามิที�เกิดเม่�อวันที� ๒๖ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสำามารัถิ่ลดความรัุนแรังและลดความ 

เสำียหายได้มากกว่าพ่ �นที �อ ่ �นๆ ในแถิ่บเดียวกันที �ไม่มี 

ป่่าชายเลน

 นอกจากนี� ไกลออกไป่ในท้องทะเลหน้าป่ากอ่าว 

ยังมีหมู่เกาะกลางทะเล ซึึ่�งเป็่นที�รู้ัจักของนักท่องเที�ยว ทั�วโลก 

เช่น หมู่เกาะสุำริันทร์ั และหมู่เกาะสิำมิลัน และยังเป็่นแหล่งรัวม

ของฝูั่งป่ลาขนาดใหญ่ในท้องทะเล อันดามัน เช่น ฉลามวาฬุ 

กรัะเบนรัาหู เน่�องจากมีความสำมบูรัณ์์ของแหล่งอาหารัเป่็น 

อย่างดีอีกด้วย
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ป่่าชายเลนบ้านคอเขา ติำาบลนำ�าเค็ม
อำาเภอท้ายเหมือง จังหวดัูพังงา
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บริเวณป่ากอ่าว แม่นำ�าติะกั่วป่่า จังหวัดูพังงา
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 ป่ ่าชายเลนสำองข ้างคลองป่ากแม ่น ำ � าติะก ั �วป่ ่า 

บรัิเวณ์เกาะคอเขา เป่็นแหล่งอาหารัและแหล่งหารัายได้ 

ของชาวบ้านในฤดูมรัสำุมที�ไม่สำามารัถิ่นำาเรั่อออกหาป่ลา

ได้เน่ �องจากคล่ �นลมแรัง โดยชาวบ้านจะออกหาปู่ดำาใน 

ป่่าชายเลนเพ่�อขายส่ำงร้ัานอาหารัแทน

 จากข้อมูลในรัายงานแผนการัจัดการัทรััพยากรั 

ชายฝั่ั�งเกาะคอเขา หลังจากภัยพิบัติิสำึนามิ ของคณ์ะทำางาน 

สำถิ่าบันสำิ�งแวดล้อมไทยรัะบุว่า ป่่าชายเลนรัอบเกาะคอเขา 

ซึ่ึ�งมีพ่ �นที�มากกว่า ๑๒,๐๐๐ ไรั่ สำ่วนหนึ�งเป่็นป่่าป่ลูกที� 

หน่วยงานภาครััฐ และเอกชนเข ้ารั ่วมกับชาวบ้านใน 

พ่ �นที �ป่ล ูกเพิ �มเติ ิม และซึ่่อมแซึ่มสำ่วนที � เสำ ียหายจาก

ภัยพิบัติิสำึนามิ เม่ �อวันที � ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  

หนึ�งในนั�นก็มีโครังการัป่ลูกป่่า กฟผ. รัวมอยู่ด้วยบนพ่�นที� 

๒๐๐ ไร่ั

 ป่ัจจุบัน พันธุ์ไม้เหล่านั�นได้เจรัิญเติิบโติเป่็นอย่างดี  

ถิ่่อเป่็นพ่ �นที �ท ี �ม ีความสำมบูรัณ์์และมีความหลากหลาย 

ของทรััพยากรัธรัรัมชาติิ ทั�งพันธุ์ไม้ หญ้าทะเล ป่ะการััง 

และสัำติว์นำ�าต่ิางๆ

ร่วิมสร้างปราการ
ปากแมน่้ำำ�าตะกั�วิป่า



131

ชายฝั่งเกาะคอเขา จังหวดัูพังงา
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 การัเกิดภัยพิบัติิสำึนามิเม่�อวันที� ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.  

๒๕๔๗ มีสำาเหตุิมาจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ๘.๓ ริักเติอร์ั 

ที �มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวในมหาสำมุทรัอินเดีย บรัิเวณ์ 

ทางทิศติะวันติกของจังหวัดอาห์เจติ์ ป่รัะเทศอินโดนีเซึ่ีย 

คล่�นขนาดใหญ่ที�เกิดขึ�น แผ่กรัะจายเข้าหาฝั่ั�งป่รัะเทศไทย 

ซึ่ึ�งห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียง ๕๐๐ กิโลเมติรั 

ในเวลา ๑.๕ - ๒.๐ ชั�วโมง ภัยพิบัติิครัั�งนี�ทำาให้เกิดความ 

เสำ ียหายติ่อชีว ิติและทรััพย์สำ ินติลอดแนวชายฝั่ั �งทะเล 

อันดามันเป็่นจำานวนมาก

ป่าชีายเลูน้ำลูดภัยพิ่ิบัติ

 ในบรัิเวณ์ที�มีป่่าชายเลน แรังป่ะทะจากคล่�นจะลด 

ความรัุนแรังลง ซึ่ึ�งสำามารัถิ่ลดความเสำียหายอย่างเห็นได้ชัด  

นับว่าเป่็นฉากกำาบังภัยธรัรัมชาติิที�ทำาหน้าที�เสำม่อนป่รัาการั 

ช่วยบรัรัเทาความรัุนแรังของคล่�นและลมก่อนจะขึ�นฝั่ั�ง เพ่�อ 

มิให้สำรั้างความเสำียหายอย่างรัุนแรังติ่อที�อยูอ่าศัย และพ่�นที�

ทำากินของป่รัะชาชนในบริัเวณ์ใกล้เคียง

 หลายฝั่่ายจึงรั่วมกันเพิ�มพ่�นที�ป่่าชายเลน ด้วยการั 

ป่ลูกติ้นไม้เพิ�มเติิม ดังที�บ้านนำ�าเค็ม ป่ากแม่นำ�าติะกั�วป่่า 

ติำาบลบางม่วง อำาเภอติะกั�วป่่า จังหวัดพังงา
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ป่าชีายเลูน้ำกระบี�
น้ำำาภูมิป่ญญาดั�งเดิมกลัูบคืน้ำมา
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ป่ากแม่นำ�ากระบี่ จังหวัดูกระบี่
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 จังหวัดกรัะบี�มีชายฝัั่�งติิดกับทะเลอันดามันมีความยาว  

๑๖๐ กิโลเมติรั เป่็นพ่ �นที �ป่่าชายเลน ๒๑๘,๑๘๕.๗๔  

ไรั ่  อย ู ่ ในเขติป่ ่าสำงวนแห่งชาติ ิ ๑๘๓,๔๓๔.๒๔ ไรั ่ 

เขติอุทยานแห่งชาติิ ๓,๗๑๗.๒๒ ไร่ั และในเขติห้ามล่าสัำติว์ป่่า 

๗,๘๒๕.๐๘ ไรั่ มีรัะดับความลึกของดินเลนมากถิ่ึง ๔๐  

เซึ่นติิเมติรั สำ่วนใหญ่เป่็นดินเหนียว ดินเหนียวป่นทรัาย 

ในดินมีกลิ�นซึ่ากพ่ชซึ่ากสำัติว์ และเป่็นแหล่งถิ่่านหินลิกไนติ์ 

มากที�สุำดของภาคใต้ิ

 เม่�อ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการัเปิ่ดเหม่องแร่ัถ่ิ่านหินลิกไนต์ิ

ที�บริัเวณ์คลองปู่ดำา อำาเภอเหน่อคลอง จังหวัดกรัะบี� เพ่�อใช้ 

เป็่นเช่�อเพลิงให้กับโรังไฟฟ้าถ่ิ่านหินลิกไนต์ิกรัะบี� ซึึ่�งเริั�มจ่าย 

กรัะแสำไฟฟ้าให้ก ับป่รัะชาชนในพ่ �นที �ภาคใติ้ติอนล่าง

ติั �งแติ่ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาอย่างติ่อเน่ �องจนถิ่ึงวันที � ๓๐  

กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โรังไฟฟ้าได้ป่ลดออกจากรัะบบ 

ยุติิการัผลิติกรัะแสำไฟฟ้า เน่�องจากสำิ�นสำุดอายุการัใช้งานซึ่ึ�ง 

ยาวนานถึิ่ง ๓๑ ปี่

 ป่รัะชาชนในจังหวัดกรัะบี�มีอาชีพหลักค่อ เกษ์ติรักรัรัม 

ป่ลูกพ่ชสำวนป่รัะเภทไม้ให้ผล เช่น ทุเรัียน เงาะ ลองกอง 

และป่าล์มนำ�ามัน สำำาหรัับการัป่รัะมง มีทั �งป่รัะมงชายฝั่ั�ง 

และป่รัะมงเพาะเลี �ยง ติ่อมาเม่ �อมีการัสำ่งเสำรัิมให้ท ำา 

เกษ์ติรัเชิงเดี �ยว การับุกรัุกพ่�นที�ป่่าเพ่�อป่ลูกป่าล์มนำ�ามัน 

เลี �ยงกุ ้งกุลาดำาและกุ ้งแชบ๊วย จึงมีป่รัิมาณ์เพิ �มมากขึ �น 

ทำาให้พ่ �นที �ป่ ่าบกและป่่าชายเลนลดลงอย่างติ่อเน่ �อง 

จนส่ำงผลกรัะทบต่ิอรัะบบนิเวศ

 จากความมุ่งมั �นที �จะฟ้�นฟูป่่าชายเลนให้ฟ้ �นความ 

อุดมสำมบูรัณ์์อีกครัั�งด้วยภูมิป่ัญญาดั�งเดิมของชุมชน กฟผ. 

จึงให้การัสำนับสำนุนเพ่�อให้ความป่รัารัถิ่นาดังกล่าวป่รัากฏ 

เป่็นจรัิง โดยการัสำรั้างความเข้าใจเกี�ยวกับแนวทางการัฟ้�นฟู 

ภายใติ้โครังการัป่ลูกป่่าชายเลนในพ่�นที�อำาเภอเหน่อคลอง 

จังหวัดกรัะบี� บนพ่�นที� ๔,๒๐๐ ไรั่ ซึ่ึ�งให้ป่รัะชาชนเข้ามาม ี

สำ่วนรั่วมโดยเน้นการันำาภูมิป่ัญญาท้องถิ่ิ�นมาป่รัับใช้ในการั 

ฟ้�นฟูป่่าชายเลนแห่งนี�

อาชีพป่ระมงที่บ้านเกาะกลาง จังหวดัูกระบี่



139



140

 ป่ ัจจ ุบ ันป่่าชายเลนที �รั ่วมก ันป่ลูกเจรั ิญเติ ิบโติ 

มีความสำมบูรัณ์์ ยังผลให้สำัติว์นำ�าในทะเลมีป่รัิมาณ์เพิ�มมาก 

ขึ�น ป่รัะชาชนได้มีสำ่วนรั่วมในการัอนุรัักษ์์ป่่าชายเลนและ 

รัวมกลุ่มการัผลิติในรัูป่แบบติ่างๆ เช่น กลุ่มเพาะเลี�ยงหอย 

กลุ่มเพาะเลี�ยงปู่ กลุ่มเพาะเลี�ยงป่ลา ไป่จนถึิ่งการัเพาะเลี�ยง 

กุ ้งกุลาดำาติามวิถิ่ีดั �งเดิม ด้วยการัป่ล่อยนำ �าทะเลเข้าสำู  ่

พ่�นที�ในช่วงนำ�าขึ�นและป่ิดทางเข้าในช่วงนำ�าลง ลูกกุ้งกุลาดำา 

ติามธรัรัมชาติิจากป่่าชายเลนจะเจริัญเติิบโติอยู่ในพ่�นที� การั 

นำาลูกกุ้งกุลาดำาจากธรัรัมชาติิมาเพาะเลี�ยงเช่นนี�มีข้อดี ค่อ 

ไม่พบป่ัญหาโรัคกุ้ง และไมจ่ำาเป็่นต้ิองใช้ยาหรั่อสำารัเคมีเพ่�อ 

ดูแลรัักษ์าเพิ�มเติิม ซึ่ึ�งเป่็นการัเลี�ยงติามธรัรัมชาติิที�แติ่ครัั�ง 

ชาวป่รัะมงชายฝัั่�งแห่งนี�ได้เคยป่ฏิบัติิส่ำบมา 

 นอกจากการัฟ้�นฟูป่่าชายเลนแล้ว กฟผ. ยังได้ร่ัวมกับ 

ชุมชนบรัิเวณ์ป่่าชายเลน ติำาบลติลิ�งชัน อำาเภอเหน่อคลอง 

จังหวัดกรัะบี� ดำาเนินโครังการัเลี�ยงปู่ทะเลในป่่าชายเลนแบบ 

ผสำมผสำาน เพ่�อสำ่งเสำรัิมและพัฒนาการัพึ�งพาและการัใช ้

ป่รัะโยชน ์ จากทรั ัพยากรัป่ ่ าชาย เลนอย ่ า งย ั � ง ย ่ น 

เรัียกว่า การีขุนป่ โดยนำาพันธุ ์ปู่ทะเลจากป่่าชายเลน 

ขณ์ะที �ย ังม ี เน ่ �อน ้อย ม ีน ำ � าหน ักไม ่ เก ิน ๒๐๐ กรั ัม 

และมีรัะยางค์ครับถิ่้วนสำมบูรัณ์์ มาขุนด้วยอาหารัจนม ี

เน่�อแน่นโดยไมม่ีการัลอกครัาบ หากเป่็นปู่เพศเมียจะมีไข่ใน 

กรัะดองเต็ิมมากขึ�น การัขุนปู่ ๑ รัอบจะใช้เวลาป่รัะมาณ์ ๑๕ -  

๒๕ วัน

 ป่ัจจุบันปู่ขุนได้รัับความนิยมและเป่็นที�ติ้องการัของ 

ผู้บริัโภค นับได้ว่าเป็่นอีกหนึ�งทางเล่อกในการัป่รัะกอบอาชีพ 

ป่รัะมงที�ทำารัายได้ให้แก่ครัอบครััวได้เป็่นอย่างดี อีกทั�งยังเป็่น 

วิธีการัควบคุมและบรัิหารัจัดการัการัทำาป่รัะมงชายฝั่ั�งของ 

ป่รัะชาชน ที�สำร้ัางความมั�นคงยั�งย่นและถิ่าวรัอย่างแท้จริัง
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การทำาป่ระมงชายฝั่ง จังหวดัูกระบี่
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 พ่ชป่่าชายเลนมีการัป่รัับตัิวทั�งด้านสำรีัรัะและโครังสำร้ัาง  

เน่ �องจากขึ �นอยู ่ในดินเลนลึกและพ่�นที �ที �นำ �าเค็มท่วมถิ่ึง  

พ่ชเหล่านี�จึงมีรัากคำ�าจุนจำานวนมากแติกออกบรัิเวณ์โคนติ้น 

ทำาหน้าที�พยุงลำาติ้นและหายใจ เน่�องจากใติ้ผิวดินชายเลน 

มีออกซึ่ิเจนน้อยรัากพ่ชที �ทำาหน้าที �หายใจจึงมีลักษ์ณ์ะ 

แติกต่ิางกัน เช่น รัากที�แทงขึ�นจากรัากใต้ิดินเป็่นแท่งติรังโคนต้ิน  

พบในแสำม ลำาพู และลำาแพน รัากที�แทงขึ�นเป่็นทรังหักงอ 

คล้ายเข่า พบในถัิ่�วขาว พังกาหัวสุำม ฝั่าด และโป่รัง หร่ัอรัาก 

ที�มีลักษ์ณ์ะเป่็นสำันแบนบรัิเวณ์โคนติ้นและทอดยาวคดเคี�ยว

ออกไป่ที�เรีัยกว่า พ่พอีน (Buttress) พบในติะบูน และโป่รัง 

 พันธุ ์ไม้เหล่านี �ม ักออกผลมาติั �งแติ่อยู ่บนติ้นแม่ 

(Vivipary) ฝั่ักมีลักษ์ณ์ะแหลมยาว เม่�อหล่นจากติ้นแม่จะ 

ป่ักลงในดินเลนและพรั้อมงอกอย่างรัวดเรั็ว พ่ชป่่าชายเลน 

ยังเป็่นพันธ์ุไม้ที�ป่รัับตัิวเพ่�อให้เจริัญอยู่ได้ในนำ�าเค็ม มีลักษ์ณ์ะ

คล้ายพ่ชทะเลทรัายที�ไม่สำามารัถิ่ดูดนำ�าไป่ใช้ได้สำะดวก จึงต้ิอง 

เก็บกักนำ�าที�ดูดไว้ในลำาต้ินให้มากที�สำุด เห็นได้จากลักษ์ณ์ะใบ 

ที�มีคิวติินเคล่อบหนา มีป่ากใบแบบจม และมักมีขนป่กคลุม 

ผิวใบ เพ่�อป่้องกันการัรัะเหยของนำ�าออกจากใบ บางชนิด 

มีการัเก็บกักนำ �าไว ้ในเซึ่ลล์พิเศษ์ของใบ ซึ่ึ �งทำาให้ใบมี 

ลักษ์ณ์ะอวบนำ�า 

 นอกจากนี� เซึ่ลล์ของพ่ชป่่าชายเลนยังมีความเข้มข้น 

ของเกล่อแร่ัสูำงกว่าเซึ่ลล์ป่กติิทั�วไป่ รัวมทั�งมีต่ิอมขับนำ�าเกล่อ

ที�ทำาหน้าที�ควบคุมความเข้มข้นของเกล่อแรั่ในเซึ่ลล์ใบให้อยู ่

ในรัะดับป่กติิอีกด้วย

 สำำาหรัับพันธุ์ไม้ที �พบโดยทั�วไป่ที�เห็นได้เด่นชัดเป่็น 

จำาพวกไม้ย่นติ้น นอกนั�นจะมีไม้พุ่ม อิพีไฟติ์ และไม้เล่�อย 

ส่ำวนที�พบในนำ�าค่อสำาหร่ัาย และแพลงก์ติอน พ่ชเหล่านี�จะเป็่น 

อาหารัของสัำติว์ชนิดเล็กบริัเวณ์ผิวดินเลน

ควิามห่ลูากห่ลูาย  แลูะวิงจัรของพืิ่ชีป่าชีายเลูน้ำ
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ป่่าชายเลนป่ากนำ�ากระบี่ จังหวดัูกระบี่
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ยอดอ่อน้ำยอดอ่อน้ำ

ฝ่ั่กฝ่ั่ก

ดอกดอก

รากคำ�ายัน้ำรากคำ�ายัน้ำ
คุณลักษณะของติ้นโกงกาง
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ห่ญ้าท่ะเลู  ตัวิบ่งชีี�ควิามสมบูรณ์์

 หญ่้าทะเล มีความสำำาคัญติ่อรัะบบนิเวศในการัเป่็น 

แหล่งที �อยู ่อาศัยเลี �ยงติัวอ่อนสำัติว์นำ �า และแหล่งหากิน 

ของสำัติว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะป่ลาทะเล ไป่จนถิ่ึง 

สำัติว์นำ �าขนาดใหญ่ เช่น เติ่าทะเล และพะยูน รัวมถิ่ึง 

สำัติว์นำ�าเศรัษ์ฐกิจ เช่น กุ้ง ปู่ และหอยหลายชนิด และยังม ี

สำ่วนช่วยในการักรัองและป่รัับป่รัุงคุณ์ภาพนำ�า เน่ �องจาก 

หญ้าทะเลมีรัะบบรัากที�คอยยึดจับเพ่�อป่้องกันการัพังทลาย 

ของหน้าดินได้เป็่นอย่างดี

 ในน่านนำ�าไทย พบหญ้าทะเลรัวม ๑๒ ชนิด จากจำานวน 

ทั�งสิำ�นป่รัะมาณ์ ๕๘ ชนิด ที�พบทั�วโลก ในทะเลฝัั่�งอันดามัน 

พบหญ้าทะเล ๑๑ ชนิด ขาดเพียงชนิดเดียว ค่อ หญ้าติะกาน 

นำ �าเค็ม (Ruppia Maritima) ซึ่ึ �งพบเฉพาะทางฝั่ั �งทะเล 

อ่าวไทยเท่านั�น

 จากการัสำำารัวจแหล่งหญ้าทะเลมากกว่า ๓๐ แหล่ง 

ในบรัิเวณ์ฝั่ั �งอันดามันของกรัมทรััพยากรัทางทะเลและ 

ชายฝัั่�ง พบว่า แหล่งหญ้าทะเลร้ัอยละ ๔๐ มีความอุดมสำมบูรัณ์์ 

ติามธรัรัมชาติิ รั้อยละ ๓๐ มีความอุดมสำมบูรัณ์์ป่านกลาง  

และแหล่งหญ้าทะเลที�เหล่ออยู่ในสำภาพที�เส่ำ�อมโทรัม 

 การัพัฒนาพ่�นที�ชายฝั่ั�งทะเลในช่วงที�ผ่านมา เช่น 

การัก่อสำร้ัาง การัถิ่มที�ชายทะเล และการัสำร้ัางสำะพาน ล้วนทำาให้ 

เกิดการัชะล้างของติะกอนจากชายฝัั่�งหร่ัอบนเกาะต่ิางๆ ลงสู่ำ 

ชายฝั่ั�งทะเล ซึ่ึ�งเป่็นสำาเหติุสำำาคัญที�ทำาให้แหล่งหญ้าทะเล 

เส่ำ�อมโทรัมลงมาก 

 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจึงได้รัณ์รังค์ให้ป่ลูกและฟ้�นฟ ู

หญ้าทะเลในบรัิเวณ์พ่�นที�ที �มีความเสำ่�อมโทรัมให้กลับมา 

อุดมสำมบูรัณ์์ เพ่�อให้เกิดความสำมดุลของรัะบบนิเวศวิทยา 

ทางทะเลอีกครัั�งหนึ�ง
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หญ้าทะเล บริเวณเกาะศึรีบอยา  
อำาเภอคลองเหนือ จังหวดัูกระบี่
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 หญ้าทะเลเป่ ็นรัะบบนิเวศท ี �ม ีความสำ ำาค ัญติ ่อ 

สำิ �งมีชีว ิติในท้องทะเล แติ่ป่ัจจุบันได้รั ับผลกรัะทบจาก 

การัเป่ลี �ยนแป่ลงติ่างๆ ทั �งจากมนุษ์ย์และธรัรัมชาติิ 

ทำาให้ป่ริัมาณ์ของหญ้าทะเลลดน้อยลง และส่ำงผลกรัะทบต่ิอ 

แหล่งอาหารัของสำัติว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะพะยูน 

และหอยชักตีิน กฟผ. จึงได้ร่ัวมกับศูนย์วิทยาศาสำติรั์บรัิการั  

มหาวิทยาลัยเกษ์ติรัศาสำติรั์ จังหวัดกรัะบี � และชาวบ้าน 

ในพ่�นที�ติำาบลเกาะศรีับอยา จังหวัดกรัะบี� จัดทำาโครังการัวิจัย 

ป่ลูกหญ้าทะเลขึ�น ณ์ หาดบ้านเกาะปู่ ติำาบลเกาะศรัีบอยา 

จังหวัดกรัะบี� เพ่�อเพิ�มแหล่งอาหารัและที�อยู่อาศัยของพะยูน 

และสำัติว์ทะเลหายาก อีกทั�งเพ่�อกรัะติุ้นและสำรั้างจิติสำำานึก 

ของสำังคมให้เห็นความสำำาคัญของแหล่งหญ้าทะเล โดยให ้

ป่รัะชาชนในพ่ �นที �ได้มีสำ่วนรั่วมในการัฟ้ �นฟูและอนุรัักษ์์  

ซึ่ึ�งนับได้ว่าเป่็นพ่�นที�แห่งแรักที�มีการัป่ลูกหญ้าทะเลเพ่�อให ้

เป็่นที�อยู่และเป็่นแหล่งอาหารัของสัำติว์นำ�าหลากหลายชนิด

 สำำาหรัับการัดำาเนินงานภายใต้ิโครังการัวิจัยนี� มีวิธีการั 

ฟ้�นฟูหญ้าทะเล ๒ รูัป่แบบ ค่อ การัแยกกอ และการัเพาะเมล็ด 

หญ้าทะเล แล้วนำาไป่ป่ลูก ซึึ่�งหญ้าทะเลในโครังการันี�มีจำานวน 

๓ ชนิด ค่อ หญ้าใบมะกรูัด หญ้าชะเงาเต่ิา และหญ้าคาทะเล 

โดยใช้การัป่ลูกหญ้าทะเลแบบใช้เมล็ด จำานวน ๑๓,๓๔๖ ต้ิน 

และแบบแยกกอ จำานวน ๑๓,๕๙๗ ต้ิน

 การัป่ลูกหญ้าทะเลป่รัะสำบความสำำาเรั็จติามเป่้าหมาย 

เป็่นอย่างดี โดยหญ้าทะเลที�นำาไป่ป่ลูกมีการัเจริัญเติิบโติติาม 

ช่วงเวลาที�กำาหนดและเป่็นไป่ติามเป่้าหมายของโครังการัฯ  

เห็นได้จากสัำติว์นำ�ามีป่ริัมาณ์เพิ�มขึ�น เช่น หอยชักตีิน ซึึ่�งเป็่น 

สัำติว์นำ�าเศรัษ์ฐกิจที�สำำาคัญของท้องทะเลอันดามัน 

กฟผ. รว่ิมสน้ำับสน้ำุน้ำงาน้ำศึกษาวิิจััย 
ขยายพัิ่น้ำธ์ุห่ญ้าท่ะเลู ฟ้�น้ำระบบนิ้ำเวิศให้่ยั�งยืน้ำ
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ป่ระชาชนเกาะศึรีบอยาร่วมเพาะพันธ์ุหญ้าทะเล ในกระบะเพาะ
เพื่อนำาไป่อนุบาลก่อนนำามาป่ลูกในพื�นที่ที่มีนำ�าทะเลท่วมถึงของเกาะศึรีบอยา จังหวดัูกระบี่

ป่ระชาชนเกาะศึรีบอยา จังหวัดูกระบี ่
ร่วมป่ลูกหญ้าทะเลที่ผ่านการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อจากแป่ลงเพาะ ของมหาวิทยาลัยเกษติรศึาส้ติร์ วิทยาเขติกระบี่ 
โดูย กฟผ. ให้การส้นับส้นุนดู้านงบป่ระมาณเพ่่อการดูำาเนินการ
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พนักงาน กฟผ. ร่วมป่ลูกหญ้าทะเล ในบริเวณจังหวัดูกระบี่
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 หอียืช่ักตีีน (Wing Shell) หรั่อ หอียืสังข์กรีะโดด 

(ช่�อพรัะรัาชทาน) รัูป่รั่างคล้ายหอยสำังข์แติ่มีขนาดเล็กกว่า  

เป่ล่อกหอยมีสำีนำ �าติาลป่นขาว ป่ลายขามีสำีนำ �าติาลเข้ม 

ลักษ์ณ์ะคล้ายเล็บยาว ชาวบ้านจึงเรีัยกว่า “ตีีน” 

 หอยชักติีน สำามารัถิ่พบเห็นทั�วไป่ในจังหวัดกรัะบี� 

ติรััง ภูเก็ติ พังงา สำตูิล จันทบุรีั รัะยอง ชุมพรั สุำรัาษ์ฎร์ัธานี 

และนครัศรัีธรัรัมรัาช โดยอาศัยอยู่ติามชายฝั่ั�งทะเลที�เป่็น 

ดินทรัายป่นโคลนและมีหญ้าทะเลในรัะยะห่างจากฝั่ั �ง 

ป่รัะมาณ์ ๕๐ - ๑,๐๐๐ เมติรั และที�รัะดับนำ�าลึกที�สุำดป่รัะมาณ์ 

๕๕ เมติรั 

 หอยวัยอ่อนจะล่องลอยอยู่ในนำ�าทะเลกินแพลงก์ติอน 

พ่ชหรั่อสำาหรั่ายเซึ่ลล์เดียวจำาพวกไดอะติอมเป่็นอาหารั 

เม่�อโติเต็ิมที�จะมีความยาวป่รัะมาณ์ ๑ เซึ่นติิเมติรั จะทิ�งตัิวเริั�ม 

หาอาหารักินติามพ่�นทะเล และกินซึ่ากสัำติว์ ได้แก่ ป่ลา หอย  

กุ้ง (Detritus) โดยจะใช้งวงยาว (Proboscis) ย่�นออกมา 

จากช่องป่ากที �อยู ่รัะหว่างคู ่หนวดและดูดอาหารัเข้าสำู ่

รัะบบทางเด ินอาหารัเพ่ �อย ่อยและดูดซึ่ ึมไป่ใช ้ติ ่อไป่ 

โดยจะหาอาหารัในเวลากลางค่น และป่กติิจะฝั่ังติัวอยู่ใติ ้

ทรัายป่นโคลนที�พ่�นทะเล

 หอยช ักติ ีนเป่ ็นสำ ัติว ์ท ี �แยกเพศผ ู ้และเพศเม ีย

ชัดเจนไม่แป่ลงเพศในภายหลัง แม่หอยชักติีน ๑ ติัว 

จะออกไข่แพรั่พันธุ์ได้มากถิ่ึง ๘๐,๐๐๐ ฟอง แติ่โอกาสำที� 

จะรัอดชีวิติและทิ �งติัวลงหากินติามพ่ �นทะเลเหล่อเพียง 

รั้อยละ ๕ เท่านั �น หอยชักติีนไม่มีศัติรัูติามธรัรัมชาติ ิ

เน่�องจากมีเป่ล่อกแข็ง 

ห่อยชีักตนี้ำ  สัตวิ์เศรษฐกิจั เพิ่ิ�มรายได้

 จังหวัดกรัะบี�เป่็นแหล่งที�พบหอยชักติีนมากที�สำุดของ 

ป่รัะเทศไทย เพรัาะชายฝั่ั�งสำ่วนใหญ่เป่็นหาดทรัายโคลน 

มีเกาะมากถิ่ึง ๑๓๐ เกาะ กรัะจัดกรัะจายคล้ายแนวขนาน 

ชายฝัั่�ง 

 หอยชักติีนในทะเลนับเป่็นอาหารัที�นิยมโดยทั�วไป่  

สำ่งผลให้มีป่รัิมาณ์ลดลงและมีรัาคาเพิ�มสำูงขึ�นอย่างรัวดเรั็ว  

เฉลี �ยกิโลกรััมละไม่ติำ �ากว่า ๑๖๐ บาท และเม่ �อเข้าสำู  ่

ร้ัานอาหารัรัาคาก็จะเพิ�มสูำงขึ�นอีกเท่าตัิว กฟผ. เล็งเห็นความ

สำำาคัญในความหลากหลายติามธรัรัมชาติิจึงได้รั่วมกับชุมชน 

บรัิเวณ์ชายฝั่ั�ง เกาะติ่างๆ และสำถิ่าบันการัศึกษ์าในพ่�นที�  

จัดทำาโครังการัเพาะขยายพันธ์ุหอยชักติีนเพ่�อป่ล่อยค่นสำู ่

ธรัรัมชาติิ ควบคู่กับการัเพาะขยายพันธ์หุญ้าทะเลแล้วนำาไป่ 

ป่ลูกบรัิเวณ์หาดทรัายป่นโคลนเพ่�อให้หอยชักติีนมีป่รัิมาณ์ 

เพิ�มขึ�นและอยู่คู่ท้องทะเลกรัะบี�ต่ิอไป่
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อ่าวิไท่ย
แห่ลู่งเพิ่าะขยายพัิ่น้ำธ์ุสัตว์ิน้ำำ�า

ของท่ะเลูจีัน้ำใต้
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 อี�าวไทยื มีอาณ์าบรัิเวณ์ติั �งแติ่ใติ้สำุดของจังหวัด 

ป่รัะจวบคีรัีขันธ์ ถิ่ึงใติ้สำุดของจังหวัดติรัาด ครัอบคลุม 

บรัิเวณ์ป่ากแม่นำ �ารัวม ๑๐ สำาย ได้แก่ แม่นำ �าป่รัาณ์บุรัี 

แม่นำ�าเพชรับุรีั แม่นำ�าแม่กลอง แม่นำ�าท่าจีน แม่นำ�าเจ้าพรัะยา 

แม่นำ�าบางป่ะกง แม่นำ�ารัะนอง แม่นำ�าจันทบุรีั แม่นำ�าป่รัะแสำร์ั  

และแม่น ำ �าติรัาทอดติัวติามแนวติะวันออกเฉียงเหน่อ  

มีความยาวป่รัะมาณ์ ๘๓๕ กิโลเมติรั จุดที �กว้างที �สำุด 

อยู่ที�ป่รัะมาณ์ ๕๕๓ กิโลเมติรั ความลึกเฉลี�ย ๔๕ เมติรั 

แบ่งเป่็นสำามสำ่วน ค่อ อ่าวไทยฝั่ั�งติะวันติก อ่าวไทยติอนใน 

และอ่าวไทยฝัั่�งติะวันออก 

 อ่าวไทยนับเป็่นส่ำวนหนึ�งของทะเลจีนใต้ิ มีป่ากแม่นำ�า 

เป่็นหาดโคลน หาดเลน หาดทรัาย และป่่าชายเลน มีเกาะ 

กลางทะเล มากกว่า ๘๐ เกาะ ซึึ่�งเป่็นเกาะขนาดใหญ่ ๒๖  

เกาะ เกาะที�ใหญ่ที�สุำด ค่อ เกาะช้าง จังหวัดติรัาด ที�ป่ากแม่นำ�า 

และบรัิเวณ์ใกล้เคียงเป่็นหาดโคลน หรั่อทรัายเป่็นโคลน  

มีพ่�นดินงอกที�เกิดจากดินติะกอนที�แม่นำ�าพัดพามาสำะสำม 

เป็่นสัำนดอน บางพ่�นที�เกิดเป็่นชายฝัั่�งงอกใหม่ ป่รัากฏอย่าง 

ติ่อเน่�องติลอดมา มีรัะบบนิเวศป่่าชายเลนที�อุดมสำมบูรัณ์์  

มีกรัะแสำนำ �านิ �งและแม่นำ �าสำายใหญ่ๆ ไหลลงมารัวมกัน 

ในอ่าวไทย เม่�อกรัะแสำนำ�าในแม่นำ�าลำาคลองป่ะทะกับนำ�าทะเล  

กรัะแสำนำ�าในแม่นำ�าก็จะเบาลงและหยุดนิ�ง เม่�อนำ�านิ�งโคลนเลน 

และติะกอนต่ิางๆ ที�ไหลป่ะป่นมากับกรัะแสำนำ�าก็จะจมลง การั 

ติกติะกอนของดินโคลนเหล่านี�จะทำาให้เกิดแผ่นดินโคลน 

หรั่อเลนบรัิเวณ์ป่ากอ่าวเพิ�มขึ�นอย่างติ่อเน่�อง ทำาให้ดินใน

ป่่าชายเลนมีความอุดมสำมบูรัณ์์สำูงจากธาติุอาหารัที�มาจาก

แม่นำ�าลำาคลอง สำารัอินทรัีย์จากซึ่ากพ่ชซึ่ากสำัติว์ในบรัิเวณ์ 

ป่่าชายเลน โดยเฉพาะใบไม้ที�รั่วงหล่นทับถิ่มกันเป่็นจำานวน 

มาก จึงเกิดแพลงค์ติอนพ่ชและสำาหรั่าย เป่็นผลให้บรัิเวณ์นี� 

มีความเค็มค่อนข้างติำ �าเหมาะแก่การัเจรัิญเติิบโติของ 

พรัรัณ์ไม้ติ่างๆ ที�ขึ �นบรัิเวณ์ชายเลน จนเกิดป่่าชายเลน 

ที �สำมบูรัณ์์ ทำาให้สำัติว์นำ �าชนิดติ่างๆ เข้ามาวางไข่และ 

อนุบาลติัวอ่อน จนเจรัิญเติิบโติออกสำู่ท้องทะเลลึกบรัิเวณ์ 

อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ิต่ิอไป่

 นอกจากนี� อ่าวไทยยังเป่็นเสำ้นทางเดินเรั่อที�สำำาคัญ 

สำายหนึ�งของป่รัะเทศในแถิ่บภูมิภาคเอเชียติะวันออกเฉียงใต้ิ  

เช่น ไทย มาเลเซึ่ีย เวียดนาม และกัมพูชา ใช้เป่็นเสำ้นทาง 

การัค้าและขนสำ่งสำินค้าวัติถิุ่ดิบ ที�นับวันจะมีป่รัิมาณ์มากขึ�น 

เน่�องจากมีการัขยายติัวทางการัค้าเพิ�มขึ�นในป่รัะเทศติ่างๆ  

เหล่านี�  มีการันำาเข้าสำินค้าอุติสำาหกรัรัมจากสำหรััฐอเมรัิกา  

ญี�ปุ่ ่น และกลุ ่มป่รัะเทศในยุโรัป่มากขึ �นเช่นกัน และใน 

ขณ์ะเดียวกันก็มีการัส่ำงออกวัติถุิ่ดิบและสิำนค้าจากป่รัะเทศใน

ภูมิภาคนี�ไป่ยังป่รัะเทศดังกล่าวข้างต้ิน

 ทะเลจัีนใตี้ (South China Sea) เป่็นทะเลป่ิดที� 

เป็่นส่ำวนหนึ�งของมหาสำมุทรัแป่ซิึ่ฟิก ครัอบคลุมอาณ์าบริัเวณ์ 

ติั�งแติ่ป่รัะเทศสำิงคโป่รั์ไป่จนถิ่ึงช่องแคบเกาะไติ้หวัน รัวมทั�ง 

อ่าวติังเกี �ยและอ่าวไทย มีเน่ �อที�ป่รัะมาณ์ ๓,๕๐๐,๐๐๐  

ติารัางกิโลเมติรั พ่�นที�ดังกล่าวมีความสำำาคัญเพรัาะเป็่นเส้ำนทาง 

ขนสำ่งทางเรั่อ คิดเป่็นหนึ�งในสำามของโลก นอกจากนี�ยัง 

เช่�อกันว่าใติ้พ่�นของท้องทะเลมีนำ�ามันและก๊าซึ่รัรัมชาติิใน 

ป่ริัมาณ์มากอีกด้วย

อ่าวิไท่ย 
แห่ลู่งเพิ่าะพิ่ัน้ำธ์ุสัตวิ์น้ำำ�า ขุมท่รัพิ่ย์ของไท่ย
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การทำาป่ระมงชายฝั่งทะเลจีนใติ้ของส้าธารณรัฐส้ังคมนิยมเวียดูนาม
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ฮาลองเบย์ ทะเลจีนใติ้ ส้าธารณรัฐส้ังคมนิยมเวียดูนาม
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ท่ะเลูอัน้ำดามัน้ำ
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 ทะเลอีันดามััน (Andaman Sea) หรั่อทะเลพม่า เป่็นทะเลที�อยู่ทางทิศติะวันออกเฉียงใติ้ของ 

อ่าวเบงกอลและเป่็นสำ่วนหนึ�งของมหาสำมุทรัอินเดีย ทิศเหน่อติิดกับป่ากแม่นำ�าอิรัวดี ป่รัะเทศเมียนมา 

ทิศติะวันออกเป็่นคาบสำมุทรั ป่รัะกอบด้วย เมียนมา ไทย และมาเลเซีึ่ย ทิศติะวันติกเป็่นหมู่เกาะอันดามัน 

และหมู ่เกาะนิโคบารั์ ภายใติ้การัป่กครัองของอินเดีย ทิศใติ้ติิดกับเกาะสำุมาติรัาของอินโดนีเซึ่ีย 

และช่องแคบมะละกา มีความยาวจากเหน่อจรัดใติ้ป่รัะมาณ์ ๑,๒๐๐ กิโลเมติรั กว้าง ๖๔๕ กิโลเมติรั 

มีพ่�นนำ�าป่รัะมาณ์ ๖๐๐,๐๐๐ ติารัางกิโลเมติรั ความลึกเฉลี�ย ๑,๐๘๖ เมติรั จุดที�ลึกที�สุำดมีรัะดับความลึก 

๔,๑๙๘ เมติรั 

 ทะเลอันดามันด้านรัิมชายฝั่ั�งของป่รัะเทศไทยนับเป่็นแหล่งรัะบบนิเวศวิทยาที�อุดมสำมบูรัณ์์และมี 

ความหลากหลายทางชีวภาพ จากจังหวัดรัะนองถิ่ึงจังหวัดสำติูลมีความยาวถิ่ึง ๙๓๗ กิโลเมติรั ป่รัะกอบ 

ไป่ด้วยความหลากหลายของรัะบบนิเวศตัิ�งแต่ิป่่าชายหาด ป่่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวป่ะการััง 

 พ่�นที�ทะเลอันดามันติอนบนเริั�มจากป่ากนำ�ากรัะบุรีั จังหวัดรัะนอง ไป่ติลอดแนวชายฝัั่�งของป่รัะเทศไทย 

มีพ่�นที�ป่่าชายเลนมากถึิ่ง ๖๙๖,๒๕๐ ไร่ั ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ บริัเวณ์ที�มีสำภาพป่่าชายเลนที�อุดมสำมบูรัณ์์ที�สุำด 

อยู่ในเขติอำาเภอเม่องรัะนอง อำาเภอกะเป่อร์ั จังหวัดรัะนอง อำาเภอคุรัะบุรีั อำาเภอติะกั�วป่่า อำาเภอติะกั�วทุ่ง 

จังหวัดพังงา และติลอดแนวชายฝัั่�งของจังหวัดกรัะบี� ต่ิอมามีการัใช้ป่รัะโยชน์จากป่่าชายเลนมากเกินกว่าที�

ธรัรัมชาติิจะรัองรัับได้ ความเส่ำ�อมโทรัมจึงเกิดขึ�นเป็่นวงกว้าง 

 จนกรัะทั�งเม่�อวันที� ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ คณ์ะรััฐมนติรัีได้มีมติิยกเลิกการัให้สำัมป่ทาน 

ทำาไม้ในเขติป่่าชายเลน จากการัสำิ �นสำุดสำัมป่ทานป่่าชายเลนผ่นสำุดท้ายของป่รัะเทศที �จังหวัดพังงา  

พ.ศ. ๒๕๔๖ และการัป่ลูกป่่าชายเลนในพ่�นที�เส่ำ�อมโทรัม ของ กฟผ. ซึึ่�งนับเป็่นพ่�นที�ที�มีการัป่ลูกป่่าชายเลน 

มากที�สำุด ส่ำงผลให้พ่�นที�รัิมฝัั่�งทะเลอันดามันติอนบน มีความอุดมสำมบูรัณ์์มากยิ�งขึ�น ซึึ่�งเอ่�อติ่อป่รัะโยชน์ 

ของทรััพยากรัสัำติว์นำ�าในท้องทะเลอันดามันเป็่นอย่างดี

อัน้ำดามัน้ำ  อัญมณี์แห่่งท้่องท่ะเลู
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 ป่่าชายเลนรัิมฝั่ั �งทะเลอันดามันขึ �นอยู ่บนชายฝั่ั�ง 

เหน่อรัะดับนำ�าทะเลสูำงสุำดที�มีความลาดชันน้อยและได้รัับอิทธิพล 

จากคล่�นลมไม่รัุนแรัง การัขึ�นของพ่ชป่่าชายเลนจึงมีความ 

สัำมพันธ์กับสำภาพพ่�นที�และสิำ�งแวดล้อมอย่างชัดเจน

 ลำาพู แสำม ซึึ่�งเป็่นไม้เบิกนำาจะขึ�นบริัเวณ์ริัมแม่นำ�าที�เป็่น 

ดินเลนป่นทรัายและมีนำ�าท่วมถึิ่ง โกงกางใบใหญ่และโกงกาง 

ใบเล็กจะขึ�นอยู่บริัเวณ์ริัมแม่นำ�าที�เป็่นดินเลนหนาและมีนำ�าทะเล 

ท่วมถึิ่ง เช่นเดียวกับแสำมและลำาพู ถัิ่�วและโป่รังจะขึ�นในที�ดินเลน 

ที�ค่อนข้างแข็งและมีนำ�าทะเลท่วมถึิ่ง ฝั่าดและติะบูนจะขึ�นในที�

ดินเลนแข็งและในพ่�นที�รัะดับค่อนข้างสูำงเล็กน้อย อีกทั�ง ยังมี

พ่ชที�ชอบขึ�นอยู่ในเลนแข็งและมีนำ�าทะเลท่วมถึิ่งบางครัั�ง ได้แก่ 

ติาตุ่ิม เสำม็ด และเป้่ง นอกจากนี� ป่่าชายเลนในบริัเวณ์ที�ถูิ่ก 

แพ้วถิ่างและทำาลายจะพบพ่ชจำาพวกป่รังทะเลขึ�นอยู่หนาแน่น 

 สำ ำาหรั ับป่ัญหาป่่าชายเลนในบรัิเวณ์รัิมฝั่ั �งทะเล 

อันดามันส่ำวนใหญ่จะเกิดจากการัเข้าบุกรุักทำาลายอย่างกว้าง

ขวางเพ่�อการัอยู่อาศัยและการัทำานากุ้ง

 ติ่อมาได้มีการัรัณ์รังค์อย่างจรัิงจังในการัฟ้�นฟูสำภาพ 

ป่่าชายเลนให้กลับค่นความสำมบูรัณ์์ดังเดิม โดยดำาเนินการั 

ป่ลูกป่่าชายเลนในพ่�นที �เสำ่ �อมโทรัมรัิมฝั่ั �งทะเลอันดามัน

ติอนบน นับเป่็นพ่ �นที �ที �มีการัป่ลูกป่่าชายเลนมากที �สำุด 

รัะหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ กฟผ. ได้ร่ัวมป่ลูกป่่าภายใต้ิ 

โครังการัป่ลูกป่่า กฟผ. แบบเติ็มพ่�นที� จำานวน ๓,๑๕๐ ไรั่ 

และป่ลูกแบบป่รัับป่รุังสำภาพป่่าจำานวน ๘๙,๒๒๐ ไร่ั และใน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพ่�นที�ป่่าชายเลนที�ป่ลูกในขณ์ะนั�นรัวมทั�ง

สิำ�น ๖๖๐,๒๗๘ ไร่ั ซึึ่�งเอ่�อป่รัะโยชน์ต่ิอทรััพยากรัสัำติว์นำ�าใน 

ท้องทะเลอันดามันเป็่นอย่างมากในปั่จจุบัน

ป่าชีายเลูน้ำ  ท่รัพิ่ย์สิน้ำลูำ�าค่าของท่ะเลูไท่ย
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สัตวิ์น้ำำ�าแห่่งท่้องท่ะเลูอนั้ำดามัน้ำ

 ทะเลอันดามันมีป่ลานำ�าลึกอาศัยหากินอยู่กว่า ๘๕๐  

ชนิด และเป่็นเสำ้นทางการัอพยพของป่ลาสำายพันธุ์ป่ลากัด  

เช่น ป่ลามาร์ัลินสีำนำ�าเงิน และป่ลามาร์ัลินสีำดำา ป่ลากรัะโดงสูำง  

ป่ลาบารัาคูด้า และป่ลาฉลามชนิดติ่างๆ สำามารัถิ่พบ 

เติ่าทะเลจำานวน ๕ ชนิดที �ข ึ �นมาวางไข่บนเกาะในเขติ 

น่านนำ�าไทย เช่น เติ่ามะเฟ้อง (Leatherback) ซึ่ึ�งมีลำาติัว 

ขนาดใหญ่ เต่ิาเขียว เต่ิาล็อกเกอร์ัเฮด เต่ิากรัะ และเต่ิาริัดลีย์ 

และยังพบงูทะเลมากกว่า ๓๐ ชนิด และจรัะเข้นำ�ากร่ัอยซึึ่�งเป็่น 

สำัติว์ป่รัะจำาถิ่ิ�นที�ใกล้สำูญพันธุ์อาศัยอยู่ในบึงแถิ่บป่่าชายเลน 

และบริัเวณ์ป่ากนำ�ากร่ัอยทางติอนใต้ิชายฝัั่�งป่รัะเทศไทย

 นอกจากนี�ยังพบสำัติว์ทะเลที�เลี �ยงลูกด้วยนม เช่น 

โลมาสำองสำายพันธ์ุ ค่อ โลมาอินเดีย และโลมาจมูกยาว และ

ยังสำามารัถิ่พบวาฬุและพะยูนที�ใกล้สูำญพันธ์ุได้เช่นกัน ดังนั�น 

จึงจำาเป่็นอย่างยิ�งที�ทุกฝั่่ายจะติ้องหันมารั่วมกันดูแลรัักษ์า 

และป่กป่้องทรััพยากรัธรัรัมชาติิทั�งชายฝั่ั�งและท้องทะเลให้มี

ความสำมดุลเอ่�อป่รัะโยชน์ร่ัวมกันอย่างถิ่าวรั

 กฟผ. เป่็นอีกหนึ�งหน่วยงานที�มุ่งมั�นและพรั้อมที�จะมี

สำ่วนช่วยฟ้�นฟูดูแลรัักษ์าสำิ�งแวดล้อมและทรััพยากรัธรัรัมชาติิ

ของป่รัะเทศให้บังเกิดความยั�งย่นต่ิอไป่
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พืิ่�น้ำที่�ป่าชีายเลูน้ำ
ของ กฟผ.
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 ข้อมูลจากกรัมทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่ั �ง พ.ศ. ๒๕๖๐ รัะบุว ่า พ่ �นที �ป่ ่าชายเลน 

ติามมติิคณ์ะรััฐมนติรัี และป่่าชายเลนติามสำภาพของป่รัะเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเน่�อที�ป่รัะมาณ์ 

๒,๘๖๙,๔๘๔ ไรั่ ซึ่ึ�งในจำานวนนี�แยกเป่็น พ่�นที�คงสำภาพป่่าชายเลน เน่�อที�ป่รัะมาณ์ ๑,๕๓๔,๕๘๔ ไรั ่

และพ่�นที�เป่ลี�ยนแป่ลงสำภาพ เน่�อที�ป่รัะมาณ์ ๑,๓๓๔,๙๑๓ ไร่ั โดยเป็่นพ่�นที�เพาะเลี�ยงสัำติว์นำ�า ๔๓๙,๒๓๔ 

ไร่ั เกษ์ติรักรัรัม ๓๔๐,๕๒๕ ไร่ั นาเกล่อ ๑๕๕,๗๗๒ ไร่ั และอ่�นๆ อีก ๓๙๙,๓๘๒.๘๕ ไร่ั 

 ป่่าชายเลนพบได้ทั�วไป่ติามชายฝัั่�งบริัเวณ์ภาคกลาง ภาคติะวันออก ติลอดจนภาคใต้ิทั�งฝัั่�งอันดามัน 

และฝัั่�งอ่าวไทย ครัอบคลุม ๒๔ จังหวัดชายฝัั่�ง

 เม่�อพิจารัณ์าในช่วง ๑๕ ปี่ ที�ผ่านมา ตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๗ พบว่า พ่�นที�ป่่าชายเลนมีแนวโน้ม 

เพิ�มขึ�น ซึ่ึ�งเป่็นผลมาจากความรั่วมม่อของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่ิ�นในการัดูแลและฟ้�นฟู 

ป่่าชายเลนอย่างต่ิอเน่�อง
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พืิ่�น้ำที่�ปลููกป่าชีายเลูน้ำ กฟผ.
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๖๑

เน้ื้�อท่ี่�รวม ๑๗,๕๐๗ ไร่
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พิ่ลิูกฟ้�น้ำผืน้ำป่าชีายเลูน้ำปากแม่น้ำำ�าบางปะกง 
กฟผ. จัับม้อจัังหวัดชลบุร่ และภาคี่เคีร้อข่่าย 
อนุื้รักษ์์ส่ิ่�งแวดล้อม จััดก่จักรรมปลูกป่าชายเลนื้ 
บร่เวณปากแม่นื้ำ�าบางปะกง ๑๐ ไร่ เนื้้�องในื้ 
โอกาสิ่วันื้ส่ิ่�งแวดล้อม กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๖ มุ่งพล่ก 
ฟ้�นื้ผ้นื้ป่าชายเลนื้และระบบนื้่เวศให้สิ่มบูรณ์ 
ดังเด่ม

๕ มิถุุน้ำายน้ำ ๒๕๕๖

ประมวิลูภาพิ่  กิจักรรมปลููกป่าชีายเลูน้ำ กฟผ.
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กฟผ. ร่วิม “ป่�น้ำรักษ์โลูก ปลููกป่าชีายเลูน้ำ” 
เฉล่มพระเก่ยรติ่ ๖๐ พรรษ์า สิ่มเด็จัพระกนื้่ษ์ฐาธิ่ราชเจั้า กรมสิ่มเด็จัพระเที่พ 
รัตินื้ราชสุิ่ดาฯ สิ่ยามบรมราชกุมาร่ ณ พ้�นื้ท่ี่�ป่าชายเลนื้ บ้านื้แหลมกรวด อำาเภอ 
เหน้ื้อคีลอง จัังหวัดกระบ่�

๒๗ มิถุุน้ำายน้ำ ๒๕๕๘
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กฟผ. ปลููกป่าชีายเลูน้ำ ๑๐๐ ไร่ 
ฟ้�นื้ฟูระบบนื้่เวศเกาะแลหนื้ัง อำาเภอเที่พา 
จัังหวัดสิ่งข่ลา 

๒๐ สิงห่าคม ๒๕๕๘



179

“พิ่ลิูกฟ้�น้ำคืน้ำป่าชีายเลูน้ำสู่ธรรมชีาติ” 
ชุมชนื้บ้านื้หนื้้าที่ับ ร่วมกับ กฟผ. พล่กฟ้�นื้ป่าชายเลนื้ จัังหวัดนื้คีรศร่ธิรรมราช  
จัำานื้วนื้ ๕ ไร่ 

๗ พิ่ฤษภาคม ๒๕๖๑
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กฟผ. – ชุีมพิ่ร รวิมพิ่ลัูงจิัตอาสา ฟ้�น้ำฟูป่าชีายเลูน้ำอุท่ยาน้ำแห่่งชีาติ 
ห่มู่เกาะชุีมพิ่ร จัำาน้ำวิน้ำ ๑๐๐ ไร่ 
เฉล่มพระเก่ยรต่ิและแสิ่ดงคีวามจังรักภักด่ เน้ื้�องในื้โอกาสิ่วันื้เฉล่มพระชนื้มพรรษ์า 
สิ่มเด็จัพระเจ้ัาอยู่หัว ๖๖ พรรษ์า ๒๘ กรกฎาคีม ๒๕๖๑

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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ชุีมพิ่ร – กฟผ. รวิมพิ่ลัูงจิัตอาสา
ฟ้�นื้ฟูป่าชายเลนื้อุที่ยานื้แห่งชาติ่หมู่เกาะ
ชุมพร ที่ะลุเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่

๑๘ ตุลูาคม ๒๕๖๑



182
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จุฬุาลงกรัณ์์มหาวิทยาลัย.
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สำำานักอนุรัักษ์์ทรััพยากรัป่่าชายเลน กรัมทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่ั�ง. ๒๕๕๔. “ดินป่่าชายเลนในป่รัะเทศไทย”.  
โรังพิมพ์ชุมนุมสำหกรัณ์์การัเกษ์ติรัแห่งป่รัะเทศไทย จำากัด. กรุังเทพฯ. 

เอกนรัินทรั์ รัอดเจรัิญ. (๒๑ สำิงหาคม ๒๕๖๑). ชุมชนป่รัะมงพ่�นบ้านชายฝั่ั�งทะเลอ่าวไทย อ.สำทิงพรัะ จ.สำงขลา 
ป่รัะเทศไทย. AQUATED. ส่ำบค้นเม่�อ ๑๐ ตุิลาคม ๒๕๖๑, จาก https://medium.com/aquated/ชุมชุนป่รัะมง
พ่�นบ้านขนาดเล็กบริัเวณ์ชายฝัั่�งทะเลสำงขลาในป่รัะเทศไทย-c9af048d052c.
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