สัตว์ ในป่าชายเลน

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน

สัตว์ทพ
ี่ บได้ในป่าชายเลน เช่น ปลากะพงขาว ปลากระบอก
ปลานวลจันทร์ทะเล กุง้ กุลาดำ� กุง้ แชบ๊วย หอยนางรม หอยแครง
หอยขี้นก ปูดำ�หรือปูทะเล ปูม้า ปลาตีน ปูเสฉวน ปูก้ามดาบ
ปูแสม นกยาง แม่หอบ เป็นต้น

1. ภูมิประเทศชายฝั่ง
• ป่าชายเลนชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็น
ดินเลน ที่ราบกว้างมีน้ำ�ทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำ�เสมอ
2. ภูมิอากาศ
• ป่าชายเลนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในเขตโซนร้อน เพราะมี
สภาพภูมิอากาศเหมาะสม
3. น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง
• กำ � หนดเขตการกระจายของพั น ธุ์ ไ ม้ ห รื อ สั ต ว์ น้ำ � ใน
ป่าชายเลน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะ
ระบบราก
4. คลื่นและกระแสน้ำ�
• เป็นตัวการสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดการตกตะกอนบริเวณชายฝัง่
• ช่วยพัดพาธาตุอาหารจากป่าชายเลนออกไปสู่ชายฝั่ง
และช่วยพัดพาฝักของไม้ป่าชายเลนไปสู่แหล่งต่างๆ
5. ความเค็มของกระแสน้ำ�
• ส่งผลให้การกระจายของพันธุไ์ ม้และชนิดของสัตว์ตา่ งกัน
ด้วย
6. ออกซิเจนละลาย
• ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ�เป็นตัวจำ�กัดทั้งชนิด,
การเจริญเติบโตของพืชและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ� และ
ช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายของเศษใบไม้หรืออินทรียสารอีกด้วย
7. ดิน
• มีส่วนในการจำ�กัดการเจริญเติบโตและการกระจายของ
พันธุ์ไม้และสัตว์ในป่าชายเลน
8. ธาตุอาหาร
• มี แ หล่ ง ที่ ม าทั้ ง จากภายนอกและจากป่ า ชายเลนเอง
เช่น น้ำ�ที่ไหลผ่านแผ่นดิน ดินตะกอน น้ำ�ทะเล และการผุสลาย
ของอินทรียวัตถุในป่าชายเลน เป็นต้น

ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน
ระบบนิเวศในป่าชายเลนนั้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
1. สิ่ ง มี ชี วิ ต ได้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ามารถ
สังเคราะห์แสงเองได้ ผู้บริโภค หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้ต้องพึ่งพาพวกอื่น และ ผู้ย่อยสลาย หรือพวก
จุลินทรีย์ต่างๆ ที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์
2. สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ ธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ำ� ซากพืช
ซากสัตว์ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น
เป็นต้น
เมื่อผู้ผลิต คือ พืช เจริญเติบโตจากการสังเคราะห์แสง
ส่วนของต้นไม้ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ จะร่วงหล่นและถูกย่อยสลาย
โดยผู้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุและเป็นธาตุอาหารของ
ผู้ บ ริ โ ภคจำ � พวกกิ น อิ น ทรี ย สาร
พวกกินอินทรียสารก็เจริญเติบโต
เป็นอาหารแก่สัตว์น้ำ�เล็กๆ สัตว์
น้ำ�เล็กๆ เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโต
เป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นไป
เรื่อยๆ ตามลำ�ดับ หรือบางส่วน ก็จะ
ตายและผุสลายตัวเป็นธาตุอาหาร
สะสมอยู่ในระบบนิเวศนั่นเอง

120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรวมหน่วยราชการ บี
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มารู้จัก

“ป่าชายเลน”
กันเถอะ!

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest)
เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับพื้น
น้ำ�ทะเลในเขตร้อนและกึ่งร้อนของโลก ประกอบด้วยสังคมพืช
และสัตว์หลากชนิด ดำ�รงชีวิตร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เป็นดินเลน น้ำ�กร่อย และมีน้ำ�ทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำ�เสมอ
เราสามารถเรียกป่าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตาม
พันธุ์ไม้สำ�คัญและพบเป็นจำ�นวนมาก นั่นคือ ไม้โกงกาง

ป่าชายเลนอยู่ที่ ไหน ?

ป่ า ชายเลนจะพบได้ ใ นบริ เ วณที่ เ ป็ น ชายฝั่ ง ทะเล
ปากแม่น�้ำ อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่
ทะเล สำ�หรับป่าชายเลนในประเทศไทย มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ
1,525,060.56 ล้านไร่ กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 24 จังหวัด โดยจังหวัด
ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา
ตารางแสดงพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย
จำ�แนกตามรายภาค

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวม

เนื้อที่ (ไร่)
75,683.26
161,550.42
182,934.01
1,104,892.87
1,525,060.56

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552

ความสำ�คัญของป่าชายเลน

ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศทีม่ คี วามเฉพาะตัวและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำ �คัญยิ่งของ
ชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านสิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

• เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ วัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร ทีอ่ ยู่
อาศัย หลบภัย สืบพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ�นานาชนิด
• ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มก๊าซ
ออกซิเจนในบรรยากาศ
• เป็นเกราะกำ�บังและลดความรุนแรงของคลืน่ ลม ควบคุม
การกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งทะเล
• ดู ด ซั บสิ่ งปฏิ กู ลและกรองของเสี ย จากบ้ า นเรื อนและ
โรงงานอุตสาหกรรมมิให้ไหลลงสู่ทะเล
• ทำ�ให้เกิดการงอกของแผ่นดินขยายออกไปสู่ทะเล
• รักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง

ด้านเศรษฐกิจ

• เป็ น แหล่ ง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � เศรษฐกิ จ ที่ สำ � คั ญ เช่ น
กุ้งกุลาดำ� หอยนางรม ปูทะเล เป็นต้น
• ไม้จากป่าชายเลนจะนำ�มาทำ�ถ่าน โดยเฉพาะไม้โกงกาง
จะให้ถ่านที่มีคุณภาพดี
• ไม้จากป่าชายเลนหลายชนิดนำ�ไปทำ�เสาเข็ม ไม้ค้ำ�ยัน
สิ่งก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
• ไม้บางชนิดสามารถสกัดได้สารเคมีที่เป็นประโยชน์ เช่น
แทนนิน แอลกอฮอลล์ กรดน้ำ�ส้ม และน้ำ�มันดิน

ด้านสังคม

• รักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทำ�ประมง
พื้นบ้านไว้ให้คงอยู่ภายใต้กระแสการพัฒนา
• เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น
เช่น ใบชะคราม ยอดผักเบี้ยทะเล เป็นต้น
• เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาค้นคว้า
ทางธรรมชาติ
• สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ จ ากการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พันธุ์ไม้...ป่าชายเลน

การปรับตัวของพันธุปาชายเลน ที่เห็นไดชัด คือ การมี
ราก ค้ำ�จุนและรายหายใจ เนื่องจากดินป่าชายเลนเป็นดินเลน
อ่อนและใต้ผ วิ ดินลงไปมีอากาศไมเพียงพอ ใบ ของไมปา ชายเลน
มีลักษณะพิเศษ คือ มีต่อมขับเกลือ ใบอวบน้ำ� แผ่นใบเป็นมัน
และมีปากใบที่ผิวใบด้านล่าง ผล งอกขณะที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งผล
เหล่านี้ หลังจากที่หลุดจากต้นแม่ลงมาสูพื้นดินแลว จะสามารถ
เจริญเติบโตทางความสูงได้อย่างรวดเร็ว

พันธุไ มปา ชายเลนทีส่ �ำ คัญบางชนิดในประเทศไทย
โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhizophora
mucronata Poir.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhizophora
apiculata Bl.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE

ถั่วดำ�

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera
parviflora Wight & Arn.ex Griff.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE

พังกาหัวสุมดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera
gymnorrhiza (L.) Savigny.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceriops
tagal (Perr.) C. B. Rob.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE

