
ปาชายเลนพบทั่วไปตามพื้นที่ชายฝง ทะเล บริเวณปากนํ้า อาว ทะเลสาบ และเกาะ ซึ่งเปนบริเวณที่นํ้าทะเลทวมถึงของประเทศ 
ในแถบโซนรอน (tropical region) สวนบริเวณเขตเหนือหรือใตโซนรอน(sub-tropical region) จะพบปาชายเลน 
อยูบางเปนสวนนอยเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศไมเหมาะสมนักปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณประกอบดวยพันธุไมหลาย 
ชนิดมักจะพบในกลุมประเทศของภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา และ ไทย 
เปนตน . 

พื้นที่ปาชายเลนของโลกทั้งหมดมีประมาณ 113,428,089 ไรซึ ่งกระจัดกระจายอยูในเขตรอน  3 เขต ใหญ คือ 
เขตรอนแถบเอเชียพื้นที่ประมาณ 52,559,339 ไร หรือรอยละ 46.4 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 
ประเทศที่มีพื้นที่ปาชายเลนมากที่สุดในเขตรอนเอเชีย และมากที่สุดของโลกดวยคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ปาชายเลนถึง 
26,568,818 ไร เขตรอนอเมริกามีพื้นที่ปาชายเลน ทั้งหมดประมาณ 39,606,250 ไร หรือรอยละ 34.9ของพื้นที่ ปาชายเลนทั้งหมด 
ในเขตรอนอเมริกาประเทศที่มีพื้นที่ปาชายเลนมากที่สุดและเปนประเทศที่ปาชายเลนมากเปนที่สองของโลกซึ่งรองจากประเทศ 
อินโดนีเซีย ไดแก ประเทศบราซิลโดยมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 15,625,000 ไร เขตรอนอัฟริกา มีพื้นที่ 
ปาชายเลนนอยที่สุดประมาณ21,262,500 ไร หรือรอยละ 18.7 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีปาชายเลน 
มากที่สุดในเขตรอนอัฟริกา คือประเทศไนจิเรีย ซึ่งมีพื้นที่ปาชายเลน 6,062,500 ไร  
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ปาชายเลน “mangrove” 
ปาชายเลน หรือ ปาโกงกาง หรือปาพังกา มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "mangrove forest" หรือ "intertidal forest" 
คือเปนกลุมสังคมพืชซ่ึงขึ้นอยูในเขตนํ้าลงตํ่าสุดและนํ้าขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝงทะเลปาชนิดนี้ไดมีการคนพบมาตั้งแตสมัยโคลัมบัส  
(Columbus) โดยพบอยูทางชายฝงตะวันตกของเกาะคิวบา ตอมา Sir Walter Raleigh(1494) ไดพบปาชนิดเดียวกันนี้ 
อยูบริเวณปากแมนํ้าในประเทศตรินิแดด (Trinidad) และ กิอานา (Guiana) "mangrove" มาจากภาษาโปรตุเกสคําวา "mangue" 
ซึ่งหมายถึงกลุมสังคมพืชที่ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลดินเลน และใชกันแพรหลายในประเทศแถบลาตินอเมริกา สวนประเทศอื่น ๆ 
ก็ใชเรียกตามภาษาของตัวเอง เชน ประเทศมาเลเซียใช คําวา "manggi-manggi" ประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสเรียกปาชายเลนวา 
"manglier" สําหรับประเทศไทยนิยมเรียกปาชนิดนี้วา "ปาชายเลน" หรือ "ปาโกงกาง" หรือ “ปาพังกา” 
"ปาชายเลน" หรือ " mangrove forest" เปนสังคมพืชที่ขึ้นอยูตามบริเวณชายฝงทะเล ปากแมนํ้าหรืออาว 
ซึ่งเปนบริเวณที่มีระดับนํ้าทะเลทวมถึงในชวงที่นํ้าทะเลขึ้นสูงสุด หรือหมายถึง สังคมพืชที่ประกอบดวยพันธุไมหลายชนิด 
หลายตระกูล และเปนพวกที่มี ใบเขียวตลอดป(evergreen species)ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความตองการ 
ส่ิงแวดลอมที่คลายกัน ซึ่งสวนใหญประกอบดวยพันธุไมสกุลโกงกาง (Rhizophora) เปนไมสําคัญและมีไมตระกูลอื่นปะปนอยูบาง 
 
ถิ่นที่อยู 

 
การกระจายของพื้นที่ปาชายเลนของโลก 

 
การกระจายของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทย 
ปาชายเลนในประเทศไทยซึ่งขึ้นอยูกระจัดกระจายตามชายฝงทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต รวม 23 
จังหวัดจากขอมูลการสํารวจโดยการแปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5(TM)มาตราสวน 1:50,000 เมื่อป พ.ศ. 2539 
โดยธงชัย จารุพพัฒน พบวาประเทศไทยมีปาชายเลนรวมทั้งส้ิน 1,047,390 ไร จําแนกเปนภาคตะวันออก 79,112.5 ไร ภาคกลาง 
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34,056.75 ไร และภาคใต ฝงอาวไทย 103,570.5 ไร ฝงอันดามัน 830,650.25 ไรจังหวัดที่มีพื้นที่ปา 
ชายเลนมากที่สุดของประเทศไทยไดแกจังหวัดพังงา 190,265.25 ไร รองลงมาไดแก สตูล 183,402.00 ไรและกระบี่ 176,709.25 
ไร 
 
การจัดการปาไมในประเทศไทย  
การจัดการปาไมในประเทศไทย ไดมีวิวัฒนาการมาเปนเวลายาวนานโดยในชวงแรกจะเปนการจัดการปาไมสักจนระยะชวง 
กลางๆ จึงไดมีการจัดการปาไมกระยาเลย และการจัดการปาชายเลนตามลําดับ การเรียบเรียงไดเนนเฉพาะทางวิชาการ 
และเหตุการณสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดการปาไม เพื่อสะดวกในการอาน การเรียบเรียงจึงไดแบงการจัดการ 
ปาไมออกเปน การจัดการปาบกและการจัดการปาชายเลน สวนเรื่องเศรษฐกิจปาไมนั้นแยกเปนหัวขอตางหาก  

1. การจัดการปาบก แบงเปน 3 ตอน ไดแก  
1.1 เหตุการณกอนตั้งกรมปาไม  
1.2 เหตุการณพ.ศ. 2439-2539 (100ป)  
1.3 ทิศทางการจัดการปาบกในอนาคต  
2. การจัดการปาชายเลน แบงเปน 2 ตอน ไดแก  
2.1 เหตุการณพ.ศ. 2480-2539  
2.2 ทิศทางการจัดการปาชายเลนในอนาคต  
3. งานเศรษฐกิจปาไม  
 
การจัดการปาชายเลน  
2.1 เหตุการณ พ.ศ. 2480-2539 การจัดการปาชายเลนในอดีต ยังมิไดมีการวางโครงการเปนการถาวรเทาใดนัก 
เปนเพียงโครงการชั่วคราวที่มีการอนุญาตใหแกรายยอยเปนป ๆ ไป ระบบวนวัฒนวิธีก็ยังมิได มีการกําหนดใหใชแนนอน 
แตอยางใด ตามหลักฐานเรื่องปาชายเลนของคุณหลวงวิบูลวนกิจ จากหนังสือวนสาร ปที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน ตุลาคม 2480 
กลาววา“...ปาชายเลนในจังหวัดตราดนั้นไดวางโครงการไวเสร็จแลว....ปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรีนั้นเหลืออีกหนึ่งปก็จะครบ 
อายุ โครงการเดิม และจะจัดวางโครงการใหม...”  
พ.ศ. 2504 กรมปาไม โดยแผนกงานแผนการ กองโครงการ ไดทําการปรับปรุง หลักเกณฑการทําไมปาชายเลน 
และใหทําการสํารวจจัดวางโครงการปาชายเลนใหเปนรูปแบบ เดียวกันทั้งหมดใหม โดยกําหนดรอบตัดฟน 15 ป 
แบงพื้นที่ปาแตละโครงการเปน 15 แปลง ระบบวนวัฒนวิธีที่ใช คือ Shelterwood with Minimum Girth Limit 
ตอมาไดมีมติคณะรัฐ- มนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2509 ใหเปล่ียนแปลงนโยบายการทําไมปาชายเลนจากวิธียอย 
และการอนุญาตแบบผูกขาดมาเปนการอนุญาตโดยวิธีสัมปทานระยะยาวตามโครงการ 15 ป และเพื่อสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลดังกลาว กรมปาไมไดทําการสํารวจจัดวางโครงการเพื่อทําไม ออกตามหลักวิชาการ จํานวน 310 โครงการ 
(มีผูรับสัมปทาน 299 โครงการ) โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวยผลผลิตอยางสมํ่าเสมอตลอดไป ปาโครงการแตละโครงการ 
จะทําการแบงออกเปน 15 แปลงตัดฟน ใหทําไมปละ 1 แปลง ตามระบบตัดหมดในแนวสลับ (Clear Felling in Alternate Srips) 
โดยมีหลักเกณฑและแนวทางการตัดฟนไมปาชายเลน มีดังนี้  
- วางแนวตัดฟน (strip) เปนมุม 45 องศา กับทิศกระแสนํ้าขึ้น  
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-แนวตัดฟน(strip) มีขนาดความกวางแนวละ 40 เมตรวางตลอดทั้งแปลงโดย ทําการหมายดวยสีหรือตัดสางใหเปน 
ชองสามารถเห็นไดโดยเดนชัดและติดปายแสดงหมายเลข แปลงของแนวตัดฟนไว  
- ใหทําการตัดฟนไมในแนวตัดฟน 1 แนว เวนไว 1 แนว สลับกันเรื่อยไป ตลอดทั้งแปลง  
-ใหตัดฟนไมทุกชนิดทุกขนาดในแนวตัดฟนออกทั้งหมดยกเวนลูกไมโกงกาง โปรง ประสัก และถั่ว ที่มีขนาดโต ตํ่ากวา 15 ซม.  
-ตนไมที่โคนลงและเศษไมปลายไมตางๆ ที่ใชประโยชนอันใดไมไดถาทิ้งไว ในพื้นที่ปาจะเกะกะกีด ขวางการปลูกไมโกงกาง 
จึงใหนําออกไปใหพนบริเวณนั้น หรือตัดทอน ใหเปนทอนเล็ก ๆ ซึ่งไมเปนอุปสรรคแกการปลูกปา 
เพื่อใหการจัดการปาชายเลนที่ใหสัมปทานไปนั้นถูกตองตามหลักวิชาการ และ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไข 
สัมปทานกรมปาไมจึงไดของบประมาณจัดตั้ง หนวยควบคุมปาเลน เพื่อดําเนินการจัดการปาชายเลนตลอดจนควบคุม 
การปฏิบัติงานตาง ๆ ของผูรับสัมปทาน โดยในป พ.ศ. 2511 ไดรับงบประมาณจัดตั้งหนวยควบคุมปาเลนขึ้นจํานวน 5 หนวย 
ตอมาใน พ.ศ. 2512-2514 ไดรับงบประมาณใหจัดตั้งหนวยเพิ่มขึ้นปละ 10 หนวย ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นครบตามโครงการรวม 34 หนวย 
(ในปจจุบัน มี 40 หนวย) แตละหนวยควบคุม ปาชายเลนโครงการประมาณ 10 โครงการ ความมุงหมายหลักในการจัดตั้ง  
โครงการ ควบคุมปาเลนขึ้นก็เพื่อจะไดมีการจัด การปาเลนใหเปนไปตามความมุงหมายของทางราชการ ในอันที่จะ 
พัฒนาปาชายเลน ใหสามารถ อํานวยประโยชนและผลิตผลไดสูงสุดสมํ่าเสมอตลอดไป 
กรมปาไมไดศึกษาคนควาหาวิธีการจัดการที่เหมาะสม ที่จะนํามาใชกับปาชายเลน โดยไดพิจารณาการจัดการปาเลนของประเทศ 
เพื่อนบานและเห็นวาระบบวนวัฒนวิธีแบบ Clear Felling in Alternate Strip นาจะบังเกิดผลดี ที่สุด กลาวคือ  
- สามารถควบคุมการทําไมไดโดยสะดวก  
- ทําใหสภาพปาสมบูรณขึ้น  
- สามารถเพิ่มกําลังผลิตของปาไดอีกมาก  
- สามารถกําจัดไมที่ไมมีคาตาง ๆ ออกเหลือแตไมชนิดที่มีคาไว  
- ทําการปลูกบํารุงปา ชวยเหลือการสืบพันธุของพรรณไมไดเต็มที่  
-ไมที่เกิดขึ้นใหมจะมีอายุสม่ําเสมอตลอดทั้งแปลง สะดวกและเปนผลดีแกการ จัดการปาในอนาคต  
การทําไมปาเลนในอดีตมุงหวังที่จะนําไมมาใชประโยชน โดยรอยละ 90 ของ ไมที่ทําออกจะนําไปใชในกิจการเผาถาน 
ซึ่งถานไมโกงกางนับวาคุณสมบัติดีที่สุดในการใช ประโยชนเปนเชื้อเพลิง ประเทศไทยไดผลิตถานไมโกงกางและเคยสงไปขายยัง 
ตางประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง และบางประเทศแถบตะวันออกกลางก็เขามาซื้อถานจาก ประเทศไทยโดยตรงอีกดวย 
ถานที่ไดจากปาชายเลนในทองที่จังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง สตูล สวนใหญสงไปจําหนายตางประเทศ สวนในจังหวัดระนอง 
และจังหวัดอื่นทางภาคตะวันออก เชน ระยอง จันทบุรี และตราด สวนใหญวางจําหนายในทองถิ่นและสงมาจําหนายในเขต 
กรุงเทพมหานคร  
เนื่องจากไมที่ทําออกจากปาชายเลนสวนใหญใชในการเผาถาน ดังนั้น เตาเผา ถานจึงมีความจําเปน ซึ่งเตาเผาถานสวนมาก 
ไดกอสรางไวตั้งแตสมัยที่มีการทําไมโดยวิธีผูกขาด หรืออนุญาตรายยอย จะมีที่สรางขึ้นใหมบางเปนสวนนอย ลักษณะเตาเผา 
ถานเปนรูปครึ่ง วงกลม และกรมปาไมไดกําหนดสูตรในการคํานวณปริมาตรความจุของเตาเผาถานไว ดังนี้  
V = 0.131 D2 (6H-D)  
V = ปริมาตรเตาเผาถาน  
D = เสนผาศูนยกลางที่ฐานของเตา  
H = ความสูงจากศูนยกลางถึงยอด  
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แตตามขอเท็จจริงการบรรจุฟนเขาเตานั้นจะบรรจุไดไมเต็มที่ จะตองเวนชองวาง คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาตรเตา 
ซึ่งตองนําไปหักออกจากปริมาตรเตาทั้งหมด และเพิ่ม จํานวนฟนหนาเตาที่ตองนํามาใชติดไฟเผาใหเปนถานอีกรอยละ 10 
ของฟนในเตา ดังนั้น สูตรในการคํานวณปริมาตรความจุของเตาเผาถานจึงเปนดังนี้  
V = 0.131 D2 (6H-D) –20% + 10%  
ทางดานการปลูกบํารุงปาชายเลน ตามเงื่อนไขขอ 10 ไดกําหนดใหผูรับสัมปทานตองดําเนินการปลูกบํารุงปา 
เพื่อใหมีสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยผลผลิตไดสม่ําเสมอ โดยผูรับสัมปทานตองเสียคาใชจายเองทั้งส้ิน ซึ่งกรมปาไมไดกําหนด 
หลักเกณฑไวใหผูรับ สัมปทานทําการปลูกบํารุงปาในแปลงที่ผานพนการทําไมไปแลวทั้งหมด แตถาแปลงที่ผานการทําไมแลว 
มีลูกไมขึ้นอยูหนาแนน ก็ใหทําการปลูกบํารุงปาในแปลงอื่นที่มีสภาพปาทรุดโทรม ทดแทน โดยกรมปาไมไดจัดเจาหนาที่ 
คอยชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ ประมาณการคาใชจายสําหรับการปลูกบํารุงปาจะตองไมนอยกวาคาภาคหลวงไมฟน 
ในการกําหนดคาใชจาย และวิธีการปลูกบํารุงปาขึ้นอยูกับสภาพความสมบูรณของปา ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ ปา สมบูรณมาก 
ปาสมบูรณปานกลางและปาไมสมบูรณหรือปาเสื่อมโทรม  
พ.ศ. 2515 ไดเปลี่ยนชื่อ กองโครงการ เปน กองจัดการปาไม และตั้งงาน จัดการปาเลนขึ้นรับผิดชอบ 
และดูแลหนวยควบคุมปาเลน  
พ.ศ. 2518 หนวยควบคุมปาเลนไดโอนไปสังกัดปาไมเขตทองที่ โดยตั้งเปนงาน จัดการปาชายเลน และในสวนกลาง 
ก็ยังมีงานจัดการปาชายเลนรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2522 งานจัดการปาชายเลนไดถูกแยกไปสังกัดฝายจัดการปาไมภาคกลาง และฝายจัดการปาไมภาคใต ตามพื้นที่ 
ภูมิประเทศที่ตั้งอยู  
พ.ศ. 2525 กรมปาไมไดจัดตั้งศูนยวิจัยปาชายเลนขึ้นที่จังหวัดระนอง เพื่อเปน สถานที่สําหรับนักวิจัยทั้งภายในและ 
ตางประเทศไปทําการศึกษาวิจัยทางดานปาชายเลน  
พ.ศ. 2526 ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2526 อนุมัติในหลักการ อนุญาตใหมีการทําไมปาชายเลนโดยการ 
ใหสัมปทานระยะยาว 15 ปตอไปอีก ซึ่งสัมปทาน ฉบับใหมที่จะทําไมออกตามสัมปทานใหเหมาะสม 
ยิ่งขึ้นทั้งดานวิธีการทําไมและวิธีการปลูกบํารุงปา  
พ.ศ. 2530 ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 อนุมัติใหกรมปาไม ทําการแบงเขตการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ปาชายเลน 
ออกเปน 3 เขต ดังนี้  
- เขตอนุรักษ  
- เขตเศรษฐกิจ ก  
- เขตเศรษฐกิจ ข  
พ.ศ. 2532 ไดมีการจัดตั้งฝายจัดการปาชายเลนขึ้นใหม สังกัดกองจัดการปาไม  
พ.ศ. 2534 ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ .ศ. 2 534 เห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับมาตราการเรงดวน 
การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลดานปาชายเลน ละปะการังโดยกรมปาไมไดจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ปาชายเลนเขตอนุรักษขึ้น 
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและฟนฟูปาชายเลนทั่วประเทศใหสมบูรณ และจัดการการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนใหสอด 
คลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกําหนด 5 ป (พ.ศ. 2535-2539) มีการจัดตั้ง ศูนยผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน 
จํานวน 4 ศูนย  
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พ.ศ. 2535 กรมปาไมไดจัดอัตรากําลังตามแผน 3 ป ฝายจัดการปาชายเลน กองจัดการปาไมแบงออกเปนกลุมวิ จัยป า ชายเ ลน 
และฝายจัดการปาชายเลน และขณะเดียวกัน กรมปาไมไดปรับปรุงโครงสรางใหมและไดยุบกองจัดการปาไม 
กลุมวิจัยปาชายเลนจึงไป สังกัดในสํานักวิชาการปาไม และฝายจัดการปาชายเลนไปสังกัดในสํานักอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ  
พ.ศ. 2536 ยุบกองจัดการปาไมและกรมปาไมไดแบงหนวยงานในสํานักวิชาการ ปาไมออกเปนสวน ๆ แตละสวน 
จะประกอบดวยกลุมตาง ๆ กลุมวิจัยปาชายเลนสังกัด สวนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม สํานักวิชาการปาไม  
เนื่องจากในการจัดการปาชายเลน นอกจากกิจกรรมการทําไมแลว ยังมีกิจกรรม ดานการปลูกสรางสวนปาชายเลน 
และการอนุรักษและปองกันรักษาปาชายเลนเปนหลักเพื่อทด แทนสภาพปาที่ถูกบุกรุกอยางรุนแรงโดยกิจการทํานากุง 
การปลูกสรางสวนปาชายเลนแยกการ ดําเนินงานตามผูดําเนินการ ดังนี้  
 
การปลูกสรางสวนปาชายเลน โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน  
กรมปาไมไดดําเนินการมานานแลวในทองที่จังหวัดจันทบุรี ในบริเวณพื้นที่ปา ที่เส่ือมโทรม โดยดําเนินการปลูกไมโกงกาง 
เพื่อเปนการทดลองปลูกในเนื้อที่เพียงเล็กนอย และไมมีโครงการที่จะปลูกติดตอกันมาทุกป เนื่องจากในขณะนั้นทาง 
รัฐบาลสงเสริมการปลูก สรางสวนปาไมสักหรือไมปาบก ไมมีงบประมาณโดยตรงมาใชในการปลูกปาชายเลน ซึ่งตอมา 
แมวาจะมีการปลูกเพิ่มขึ้นในทองที่จังหวัดอื่นดวย แตก็ดําเนินการเพียงพื้นที่เล็กนอย ไมที่ปลูก สวนใหญเปนไมโกงกาง ไมโปรง 
สวนไมถั่วปลูกบางแตเปนสวนนอย การปลูกปาชายเลน ที่ผานมาเพียงปลูกเพื่อฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่เส่ือมโทรมเทานั้น 
ยังไมมีแผนการจัดการที่จะ นําไมออกมาใชประโยชนแตอยางใด เนื้อที่สวนปาชายเลนที่ไดดําเนินการปลูกโดยใชเงินงบ 
ประมาณแผนดิน ตั้งแต พ.ศ. 2482 จนถึง พ.ศ. 2534 ที่ดําเนินการในทองที่จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี 
กระบี่ และชุมพร รวมกันทั้งส้ิน ประมาณ 56,660 ไร  
 
การปลูกปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  
การปลูกปาชายเลนของกรมปาไมเร่ิมกระทํากันอยางตอเนื่อง และไดรับการ สนับสนุนดานงบประมาณอยางเต็มที่ 
ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานไว 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2535-2539 
กําหนดเปาหมายในสวนที่เปน การปลูกปาชายเลนไว 250,000 ไร ในพื้นที่ที่มีสภาพปาเสื่อมโทรม และพื้นที่ดินเลนงอกใหม 
ที่มีศักยภาพในการปลูกปาแลวไดผล โดยมีศูนยผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน จํานวน 4 ศูนย จากผลการดําเนินการที่ผานมาจนถึง 
พ.ศ. 2537 กรมปาไมดําเนินการปลูกปาชายเลนไปแลว 49,987.5 ไร ยังเหลือพื้นที่ที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายอีก 
200,012.5 ไร  
 
การปลูกสรางสวนปาชายเลนตามเงื่อนไขสัมปทานทําไมปาชายเลน  
การทําไมตามสัมปทานไดเร่ิมออกสัมปทานทําไมตั้งแต พ.ศ. 2511 โดยการให สัมปทานระยะยาว 15 ป 
ขณะนี้ปาโครงการที่ใหสัมปทานอยูในรอบที่สอง (สัมปทานฉบับ ใหม) จํานวน 248 ปา เนื้อที่ประมาณ 899,755.07 ไร 
ซึ่งเมื่อทําไมออกตามสัมปทานแลว ในแตละปผูรับสัมปทานจะตองทําการปลูกบํารุงปาทดแทน ในเงื่อนไขสัมปทานทําไมรอบแรก 
กําหนดใหผูรับสัมปทานปลูกปาทดแทนเพียง 1 เทาคาภาคหลวงเทานั้น ทําใหปลูกปาทดแทน ไดไมเต็มพื้นที่ ที่มีการทําไมออก 
ดังนั้นในเงื่อนไขสัมปทานทําไมฉบับใหมตามสัมปทานทําไม ในรอบที่สอง ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยึ่งขึ้นโดยเฉพาะ 
การปลูกบํารุงปาไดกําหนดให ผูรับสัมปทานดําเนินการปลูกปาชายเลนทดแทนใหเต็มพื้นที่ในแนวตัดฟนที่ทําไมออกทั้งหมด 
นอกจากนั้น ยังตองดําเนินการปลูกปาในเขตสัมปทานตามวิธีการที่กรมปาไมกําหนดอีกภายใน วงเงิน 3 เทาคาภาคหลวง 
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พรอมทั้งขุดแพรกเพื่อชวยเหลือการเจริญเติบโตของพันธุไมปาชาย เลนที่ปลูกอีกดวย จะเห็นไดวาในพื้นที่ปาชายเลน 
ที่ใหสัมปทานทําไมแลว รัฐไมตองทําการ ปลูกปาชายเลนเอง เพียงแตใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบควบคุมใหผูรับ 
สัมปทานทําการ ปลูกปาชายเลนใหเปนไปตามเงื่อนไขสัมปทานโดยเครงครัดเ ท านั ้น  
 
การปลูกสรางสวนปาชายเลนโดยภาคเอกชน  
การปลูกสรางสวนปาชายเลนหรือสวนปาไมโกงกางโดยเอกชน มีอยูในบริเวณ ชายฝงทะเลกนอาวไทย ในทองที่จังหวัด เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จนถึงชลบุรี สวนใหญเปนการปลูกสรางสวนปาไมโกงกางเปนอาชีพในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
ซึ่งเปนมรดกตกทอดตอ ๆ กันมา จากการสอบถามประวัติความเปนมาของราษฎรบางรายในทองที่บานบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 
และที่บานยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไดเร่ิมปลูกไมโกงกาง ใบเล็กเพื่อเผาถานและทําไมฟนมาตั้งแต พ.ศ. 
2480 และมีราษฎรรายอื่น ๆ ทําตามติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน โดยจํานวนเนื้อที่ของสวนปาไมโกงกางที่ราษฎรไดปลูกขึ้นที่ 
บานยี่สาร อําเภออัมพวา มีประมาณ 16,000 ไร ดําเนินการอยูหลายเจาของและใชประโยชนไมจากสวนปา ที่ปลูกเมื่อมีอายุ 8-12 
ป เพื่อการเผาถานเปนสวนใหญ แตขณะนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สวนปาดังกลาวทําเปนนากุงไปเปนจํานวนมากแลว  
 
การปลูกปาชายเลนตามโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  
ตามที่รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลัก รวมกับภาคเอกชน จัดทําโครงการปลูกปาถาวร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 นั้น กรมปาไมในฐานะที่เปน 
หนวยงานที่มีหนาที่ รับผิดชอบในการปลูกปาไดรับมอบหมายใหจัดทําพื้นที่เปาหมายขึ้นเพื่อใชเปนพื้นที่ปลูกปา ซึ่ง 
ในสวนที่เปนพื้นที่ปาชายเลนนั้น กรมปาไมไดจัดทําพื้นที่เปาหมายไว 31, 754 ไร จํานวน 57 แหง อยูในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ จํานวน 
12 จังหวัด  
 
การอนุรักษและปองกันรักษาปาชายเลน  
กรมปาไมไดกําหนดมาตรการในการอนุรักษและปองกันรักษาปาชายเลนโดยให มีการดําเนินการในดานตางไปแลวดังนี้  
-ดําเนินการจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตการใชประโยชนที่ดินปา ชายเลน ตามการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน 
ในพื้นที่ปาชายเลนประเทศไทย ที่ไดจําแนก ออกเปน 3 เขต คือ เขตอนุรักษ เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข. 
โดยไดทําการปกหลัก หมายแนวเขตไปแลวเปนระยะทาง 2,670 กิโลเมตร  
-ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของหนวยจัดการปาชายเลนที่มีอยู เดิม จํานวน 34 หนวย และไดจัดตั้งหนวยจัดการ 
ปาชายเลนเพิ่มขึ้นอีก 6 หนวย เพื่อใหสามารถ ปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอด จนตรวจสอบและควบคุมใหผูรับสัมปทานปาชายเลน ดําเนินการตามเงื่อนไขสัมปทานทําไมปา 
ชายเลนโดยเครงครัด  
- กรมปาไมไดรวมมือกับกองทัพเรือ กรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยว ของดําเนินการปองกันและอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน  
-ดําเนินการจัดศูนยผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน จํานวน 4 ศูนย เพื่อ ดําเนินการเพาะชํากลาไม และจัดทําแหลง 
ผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน โดยมีวัตถุประสงค ในการสนับสนุนการปลูกฟนฟูสภาพปาชายเลน และแจกจายกลาไมใหกับ 
ประชาชนทั่วไป ในการรวมกันปลูกปา โดยมีเปาหมายเพาะชํากลาไม 4,500,000 กลา และจัดทําแหลงผลิต 
เมล็ดพันธุไมปาชายเลน 25,000 ไร ผลการดําเนินงานที่ผานมาไดเพาะชํากลาไมปาชายเลน และแจกจายแลว จํานวน 1,150,000 
กลา และจัดทําแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลนจํานวน 5,850 ไร  
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-ดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงคในการอนุรักษ และปองกัน รักษาปาชายเลนโดยการจัดทําแผนพับ โปสเตอร 
เอกสารเผยแพร จัดนิทรรศการและประชา สัมพันธใหประชาชนรวมฟนฟูปาชายเลนเนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ  
2.2 ทิศทางการจัดการปาชายเลนในอนาคต  
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณของทรัพยากรปาชายเลนที่มีเหลืออยูในปจจุบัน เห็นไดวาการจัดการปาชายเลนในอดีตยังมีปญหา 
ขอขัดของในทางปฏิบัติจําเปนตองแกไข ปรับ ปรุงอีกไมนอย เนื่องจากประการแรกพื้นที่ปาชายเลนลดลงไปมาก 
กวาครึ่งจากที่เคยมีในอดีต หากสถานการณการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนยังเปนไปในทิศทางที่เปนอยูในปจจุบัน ก็คาด 
ไดวาพื้นที่ปาชายเลนจะถูกแปรสภาพเพื่อกิจการอื่นอยางตอเนื่องตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําบอเล้ียงกุง เนื่องจากประชาชน 
กลุมหนึ่งที่ตองการมีรายไดจํานวนมากจากการเลี้ยงกุง กุลาดําในบริเวณปาชายเลนและพื้นที่ขางเคียงไดพยายามดําเนิน 
การทุกวิถีทาง เพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตกุงสงออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม สถานการณ 
นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดหากทุกฝายที่เกี่ยวของหันมามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการอนุรักษทรัพยากรปา-ชายเลน 
โดยการรวมมือกันพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงกุงนอกพื้นที่ปาชายเลน และวางแผนการจัดการ ตลอดจนให 
คําแนะนําแกราษฎรในการใชประโยชนและอนุรักษปา ชายเลนอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง สภาพปาชายเลนที่เหลืออยู 
ก็ไมอุดมสมบูรณ อยางแตกอน ไมวาจะเปนดานผลผลิตขั้นปฐมภูมิของระบบนิเวศในรูปของมวลชีวภาพของพืช และในดานกําลัง 
ผลิตไมเพื่อใชประโยชน ทําเชื้อเพลิง ถาน หรือจากปริมาณ สัตวนํ้าที่ราษฎร จับไดจากนิเวศปาชายเลนก็ตาม และประการ สุดทาย 
ความเสื่อมโทรมของสภาพนิเวศสิ่งแวด ลอมชายฝงไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบเปนลูกโซ ตอสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของ ชุมชนในชนบทเปนอยางมาก ดังนั้น การจัดการทรัพยากรปาชายเลนในอนาคตจึงจําเปนตอง มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ในเรื่องเปาหมายของการจัดการและวิธีการในการจัดการที่แตกตางออกไป ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ 
เปนที่ยอมรับของประชาชนที่เปนเจาของทรัพยากร อยางแทจริง แนวโนมทิศทางของการจัดการปาชายเลนในอนาคตอาจสรุป 
ไดดังนี้  
 
เปาหมายของการจัดการ  
การจัดการปาชายเลนในอนาคตจะตองเนนถึงประโยชนเอนกประการ ที่มี ตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งทางตรง ได แก 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมชายฝง ไมวาจะเปนการปองกันการพังทลายของชายฝง รักษาคุณสมบัติ และ คุณภาพที่ 
เหมาะสมของดิน และนํ้า การดูดซับตะกอนอินทรียสารที่เปนพิษ และการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดใน 
บรรยากาศใหเปนกาซออกซิเจน เปนตน  
วิธีการจัดการ  
เนื่องจาก ผลกระทบที่มีตอสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรไมไดจําเพาะ 
อยูเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้นแตจะสงผลกระทบเ ปนขอบขายที่กวางไกลไปถึง ระบบนิเวศขางเคียงอีกดวย วิธีการจัดการ 
จึงตองเนน การมี สวนรวมของหลายฝาย  โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนตาง ๆ เพื่อรวมมือกับภาครัฐ ในการ  
- สรางจิตสํานึกใหเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรรวมกัน  
- ปองกัน ดูแลรักษา และเฝาระวังทรัพยากร  
- ปลูกและฟนฟูสภาพปาที่เส่ือมโทรมใหดีขึ้น  
- ใหรูจักสรางและใชประโยชนทรัพยากรอยางชาญฉลาด  
-มีความรูเขาใจในธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศและผลกระทบจากการทําลายรูปแบบของพื้นที่ปาชายเลนในอนาคตอาจ 
แยกพื้นที่ ตามเปาหมายของการจัดการ ไดดังนี้  
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พื้นที่ปาอนุรักษ และปาเพื่อการศึกษาธรรมชาติมีหนวยบริการประชาชน คือกรมปาไม ประกอบดวย ศูนยวิจัยปาชายเลน 
สถานีวิจัยและอนุรักษปาชายเลน อุทยาน แหงชาติทางทะเลหรือตามแนวชายฝงที่มีปาชายเลน สถานีวิจัย และอนุรักษปาชายเลน 
และ หนวยจัดการปาชายเลนในจังหวัดตาง ๆ ที่มีปาชายเลน  
พื้นที่ปาเพื่อเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมสําหรับการปลูกและฟนฟูสภาพปา มีหนวยบริการประชาชน คือ ศูนยผลิตเมล็ดพันธุไม 
ปาชายเลน และหนวยจัดการปาชายเลน ในจังหวัดตาง ๆ พื้นที่ปาที่ตองฟนฟูสภาพ ทั้งปาที่เส่ือมโทรมและพื้นที่หาดเลนงอกที่มี 
ศักยภาพในการปลูกปาชายเลนได  
พื้นที่ปาใชสอยชุมชน โดยมีองคการบริหารสวนตําบลภายใตการแนะนํา และใหคําปรึกษาของเจาหนาที่ปาไม เปนหนวยบริการ 
ประชาชนเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการ จัดการตามความเหมาะสมของสภาพแตละพื้นที่  
 
การอนุรักษปาชายเลนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต  
เนื่องจากประชาชนสวนใหญที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยูตามชายฝงทะเลของประเทศที่มีความยาวมากกวา 2,600 กิโลเมตร 
ตองพึ่งพาปาชายเลนทั้งในทางตรงและทางออม ดังไดกลาวแลว ดังนั้นการลดลงและความเสื่อมโทรมของปาชายเลน 
ที่มีเหลืออยูจึงมีผล กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเหลานี้โดยตรง นอกจากนั้น ยังสงผลกระทบตอระบบ นิเวศชายฝงและ 
ตอทรัพยากรประมงของประเทศโดยสวนรวมอีกดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ ตองรักษาและฟนฟูปาชายเลนที่มีเหลืออยูเพียง 
ประมาณหนึ่งลานไรเอาไวใหได พรอมกับการ ปลูกปาชายเลนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งผูเชี่ยวชาญ 
ดานปาชายเลนไดระบุวา โดยหลักวิชาการแลวพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลที่เปนดินเลนควรจะมีแนวปาชายเลน เพื่อปองกันรักษา 
ชายฝงเอาไวเปนแถบลึกจากชายฝงทะเลเขาไปไมนอยกวา 3 00 เมตร ข ึ้นไป และต าม  แนวฝ งคลองในเขตนํ้ากรอย 
ควรมีแนวปาชายเลนไมนอยกวา 40 เมตรขึ้นไป เพื่อปองกัน รักษาระบบนิเวศชายฝง ทั้งนี้ พิจารณาจากระดับการ 
ขึ้นลงของนํ้าทะเล และสภาพภูมิประเทศ เปนสําคัญ จึงบังเกิดผลในการปองกันการพังทะลายตลอดจนการเอื้อประโยชน 
ในทางประมง ที่ยั่งยืนตอราษฎรที่อาศัยตามแนวชายฝงได  
 
ประโยชนของปาชายเลน 
ปาชายเลนมีความสําคัญและประโยชนอยางมากมายมหาศาล เพราะปาชายเลนเปนที่รวมของพืช สัตวนํ้าและสัตวบกนานาชนิด 
ซึ่งมีความสําคัญและประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยหลายรูปแบบ คือ  
ดานปาไม  
ไมในปาชายเลน นํามาใชประโยชนในลักษณะตางๆ กันไดหลายรูปแบบ เชนทําฝนและถานซึ่งในแตละปไม 
ปาชายเลนที่ตัดออกมา เชน ไมโกงกาง ไมถั่ว ไมโปรง ประมาณ 80% จะนํามาทําถานโดยเฉพาะไมโกงกาง 
จะทําถานไดคุณภาพดีที่สุด, ทําไมเสาเข็มและ ไมคํ้ายัน เชนตาตุม โกงกาง แทนนิน, เปลือกไมหลายชนิด นํามาสกัดจะไดแทนนิน 
ใชทําหมึก ทําสี ทํากาว ฟอกหนัง  
ดานประมง  
เปนแหลงอาหารสําคัญของสัตวนํ้า พวกเศษไมใบไมและสวนตางๆ ของไมที่รวงหลนจะถูกยอยสลายเปนโปรตีน สําหรับพวกหอย 
ปู และหนอนปลอง ซึ่งจะเปนอาหารของสัตวที่ใหญกวาตอไป เปนที่อยูอาศัยและที่อนุบาลสัตวนํ้าในระยะตัวออนกุงและปลา 
ที่สําคัญทางเศรษฐกิจไดอาศัยปาชายเลนเปนแหลงเพาะเลี้ยงตัวออน เชน กุงกุลาดํา ปลากะพงขาว และปลาอื่นๆ  
 
ดานอื่น ๆ  
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เปนแหลงสําหรับลดความรุนแรงของคลื่น ปองกันการพังทลายของดินชายฝง ชวยชะลอความเร็วของลม พายุใหลดลง 
กอนที่จะขึ้นสู ฝงมิใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของชาวบานที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณใกลเคียง 
ชวยเพิ่มพื้นที่ ตามชายฝง เพราะระบบรากของไมปาชายเลนจะชวยในการทับถมของเลนโคลน ทําใหเกิดดินเลนงอกใหมอยูเสมอ 
ชวยกรองของเสืยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มิใหไหลลงสูทะเล สรางความเสียหายแกสัตวนํ้าและระบบนิเวศน  
ในบริเวณชายฝงได  
 
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ปาชายเลน  
ในสถานการณปจจุบัน ปาชายเลนกําลังอยูในภาวะวิกฤต เนื่องจากพื้นที่ปาจํานวนมากถูกทําลายจนหมดสภาพ และพื้นที่ที่เหลือ 
ไดรับผลกระทบจนเสื่อมสภาพไปเปนจํานวนไมนอย จนเหลือเนื้อที่ลดนอยลงทุกป แมวารัฐบาล จะไดใหความสําคัญโดยการ 
ออกมาตรการตางๆ ใหกรมปาไมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของรับดําเนินการ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทําลานปาและเรงรัด การปลูก 
และฟนฟูปาชายเลน แตก็เพียงมีผลใหเนื้อที่ปาชายเลนลดลงแตละป นอยกวาเดิมเทานั้น  
 
แนวทางการจัดการปาชายเลนแบบยั่งยืน  
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีกรมปาไมเปนหนวยงานหลักไดดําเนินการ เพื่ออนุรักษและพัฒนาปาชายเลนมาโดยตลอด 
และไดดําเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กําหนดขึ้นในระดับชาติ ซึ่งบางกรณีเปนมาตรการรีบดวนที่ระดมกําลังจาก 
หนวยงานอื่น ๆ เขาไป ใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการดวย แตผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคขอขัดของ อยูตลอดเวลา และหากสถานการณยังคงเปนอยูในลักษณะนี้ รัฐอาจไมสามารถ 
รักษาพื้นที่ปาชายเลนใหคงไวอยางนอย 1 ลานไร ในป พ.ศ. 2544ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่8(พ.ศ.2540-2544) แนวทางที่จําเปนสําหรับการ ดําเนินการ 
เพื่อรักษาพื้นที่ปาชายเลนใหคงไวไดตามเปาหมาย และสามารถอํานวยประโยชนไดตามแนวทางการพัฒนาแบบ ยั่งยืนดังนี้ 
เรงรัดพัฒนา และสงเสริมความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น ในดานการอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน ดวยวิธีการใหความรู 
ความ เขาใจ ที่จะกอใหเกิดจิตสํานึกและเห็นความจําเปนในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน โดยรัฐควรใหสิทธิ 
และความมั่นคงรวมทั้งส่ิงจูงใจ ในประโยชนที่ประชาชนเหลานี้ จะไดรับจากการคุมครองปองกันและฟนฟูดูแลรักษาปาชายเลน 
รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ และความชวยเหลือทางดานอื่น ๆ ที่จําเปน ซึ่งจะเปนอีก แนวทาง 
หนึ่งที่เสริมสรางศักยภาพของประชาชน ในการจัดการ บริหารปาชุมชนชายเลนตอไป  
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการบุกรุกทําลาย 
ยึดถือ ครอบครอง และจับจองเพื่อการไดมาซึ่ง เอกสิทธิ์ที่ดินปาชายเลนโดยไมถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหการอนุรักษ และ การปลูกฟนฟู 
ปาชายเลน สามารถดําเนินการไดผลอยางแทจริง และเปนการขจัดปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินปาชายเลนใหหมดไป  
ดําเนินการสํารวจพื้นที่ปาชายเลนอยางละเอียดและใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการปาไม และการจัดการที่ดินปาชายเลน 
ใหเหมาะสมกับศักยภาพ กอนที่การอนุญาตทําไมในระบบสัมปทานระยะยาวในรอบที่ 2 จะส้ินสุด เพื่อจะไดดําเนินการใหพื้นที่ 
ปาชายเลนเปนปาอนุรักษ และปาชุมชนตามความเหมาะสม ภายใตแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
สงเสริม และสนับสนุน ใหมีการปลูกและฟนฟูปาชายเลนอยางตอเนื่อง ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน โดยใหมีการขยายพันธุไม 
ปาชายเลนที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและชนิดที่หายากหรือใกลจะสูญพันธุ เพื่อดํารงความ 
อุดมสมบูรณของ ปาชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพไปดวย ปรับปรุงระบบการอนุรักษ และปองกันรักษาปาชายเลน 
ใหมีการรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และใหมีการพัฒนาและปรับปรุงบทบาทของเจาหนาที่ 
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หนวยปองกันรักษาปาและหนวยจัดการปาชายเลน จากการปองกันปราบปราม และการควบคุมการทําไม มาเปนนักสงเสริม 
และพัฒนาปาชายเลนมากขึ้น  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนของกรมปาไม ใหมีโครงสรางที่เปนเอกภาพ โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน มีเจาหนาที่ดําเนินการอยางเพียงพอ มีความรวมมือและประสานงานที่ดี  
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติ และองคกรระหวางประเทศ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเพิ่มบทบาท 
ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการศึกษาวิจัย การฝกอบรม ตลอดจนการประชุมสัมมนา 
ที่เกี่ยวของกับการ อนุรักษและพัฒนาปาชายเลนแบบยั่งยืน 
 
การจัดการปาชายเลน 
เนื่องจากในการจัดการปาชายเลน นอกจากกิจกรรมการทําไมแลว ยังมีกิจกรรม ดานการปลูกสรางสวนปาชายเลน 
และการอนุรักษและปองกันรักษาปาชายเลนเปนหลักเพื่อทด แทนสภาพปาที่ถูกบุกรุกอยางรุนแรงโดยกิจการทํานากุง ารปลูกสราง 
สวนปาชายเลนแยกการ ดําเนินงานตามผูดําเนินการ ดังนี้  
การปลูกสรางสวนปาชายเลนโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน  
กรมปาไมไดดําเนินการมานานแลวในทองที่จังหวัดจันทบุรี ในบริเวณพื้นที่ปา ที่เส่ือมโทรม โดยดําเนินการปลูกไมโกงกางเพื่อ  
เปนการทดลองปลูกในเนื้อที่เพียงเล็กนอย และ ไมมีโครงการที่จะปลูกติดตอกันมาทุกป เน ื่องจากในขณะนั้นทางรัฐบาล 
สงเสริมการปลูก สรางสวนปาไมสักหรือไมปาบก ไมมีงบประมาณโดยตรงมาใชในการปลูกปาชายเลน ซึ่งตอมา 
แมวาจะมีการปลูกเพิ่มขึ้นในทองที่จังหวัดอื่นดวย แตก็ดําเนินการเพียงพื้นที่เล็กนอย ไมที่ปลูก สวนใหญเปนไมโกงกาง ไมโปรง 
สวนไมถั่วปลูกบางแตเปนสวนนอย การปลูกปาชายเลน ที่ผานมาเพียงปลูกเพื่อฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่เส่ือมโทรมเทานั้น 
ยังไมมีแผนการจัดการที่จะ นําไมออกมาใชประโยชนแตอยางใด เนื้อที่สวนปาชายเลนที่ไดดําเนินการปลูกโดยใชเงินงบ 
ประมาณแผนดิน ตั้งแต พ.ศ. 2482 จนถึง พ.ศ. 2534 ที่ดําเนินการในทองที่จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี 
กระบี่ และชุมพร รวมกันทั้งส้ิน ประมาณ 56,660 ไร  
การปลูกปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  
การปลูกปาชายเลนของกรมปาไมเร่ิมกระทํากันอยางตอเนื่อง และไดรับการ สนับสนุนดานงบประมาณอยางเต็มที่ 
ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานไว 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2535-2539 
กําหนดเปาหมายในสวนที่เปน การปลูกปาชายเลนไว 250,000 ไร ในพื้นที่ที่มีสภาพปาเสื่อมโทรม และพื้นที่ดินเลนงอกใหม 
ที่มีศักยภาพในการปลูกปาแลวไดผล โดยมีศูนยผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน จํานวน 4 ศูนย จากผลการดําเนินการที่ผานมาจนถึง 
พ.ศ. 2537 กรมปาไมดําเนินการปลูกปาชายเลนไปแลว 49,987.5 ไร ยังเหลือพื้นที่ที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายอีก 
200,012.5 ไร  
 
การปลูกสรางสวนปาชายเลนตามเงื่อนไขสัมปทานทําไมปาชายเลน  
การทําไมตามสัมปทานไดเร่ิมออกสัมปทานทําไมตั้งแต พ.ศ. 2511 โดยการให สัมปทานระยะยาว 15 ป 
ขณะนี้ปาโครงการที่ใหสัมปทานอยูในรอบที่สอง (สัมปทานฉบับ ใหม) จํานวน 248 ปา เนื้อที่ประมาณ 899,755.07 ไร 
ซึ่งเมื่อทําไมออกตามสัมปทานแลว ในแตละปผูรับสัมปทานจะตองทําการปลูกบํารุงปาทดแทน ในเงื่อนไขสัมปทานทําไมรอบแรก 
กําหนดใหผูรับสัมปทาน ปลูกปาทดแทนเพียง 1 เทาคาภาคหลวงเทานั้น ทําใหปลูกปาทดแทน ไดไมเต็มพื้นที่ ที่มีการทําไมออก 
ดังนั้นในเงื่อนไขสัมปทานทําไมฉบับใหมตามสัมปทานทําไม ในรอบที่สอง ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยึ่งขึ้นโดยเฉพาะการปลูก 
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บํารุงปาไดกําหนดให ผูรับสัมปทานดําเนินการปลูกปาชายเลนทดแทนใหเต็มพื้นที่ในแนวตัดฟนที่ทําไมออกทั้งหมด นอกจากนั้น 
ยังตองดําเนินการปลูกปาในเขตสัมปทานตามวิธีการที่กรมปาไมกําหนดอีกภายใน วงเ ง ิน 3 เท าคาภาคหลวง 
พรอมทั้งขุดแพรกเพื่อชวยเหลือการเจริญเติบโต ของพันธุไมปาชาย เลนที่ปลูกอีกดวย จะเห็นไดวาในพื้นที่ปาชายเลน 
ที่ใหสัมปทานทําไมแลว รัฐไมตองทําการ ปลูกปาชายเลนเอง เพียงแตใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบควบคุมใหผูรับสัมปทาน 
ทําการ ปลูกปาชายเลนใหเปนไปตามเงื่อนไขสัมปทานโดยเครงครัดเทานั้น  
 
การปลูกสรางสวนปาชายเลนโดยภาคเอกชน  
การปลูกสรางสวนปาชายเลนหรือสวนปาไมโกงกางโดยเอกชน มีอยูในบริเวณ ชายฝงทะเลกนอาวไทย ในทองที่จังหวัด เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จนถึงชลบุรี สวนใหญเปนการปลูกสรางสวนปาไมโกงกางเปนอาชีพในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
ซึ่งเปนมรดกตกทอดตอ ๆ กันมา จากการสอบถามประวัติความเปนมาของราษฎรบางรายในทองที่บานบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 
และที่บานยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไดเร่ิมปลูก ไมโกงกาง ใบเล็กเพื่อเผาถานและทําไมฟน มาตั้งแต พ.ศ. 
2480 และมีราษฎรรายอื่น ๆ ทําตามติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน โดยจํานวนเนื้อที่ของสวนปาไมโกงกางที่ราษฎรไดปลูกขึ้นที่ 
บานยี่สาร อําเภออัมพวา มีประมาณ 16,000 ไร ดําเนินการอยูหลายเจาของและใชประโยชนไมจากสวนปา ที่ปลูกเมื่อมีอายุ 8-12 
ป เพื่อการเผาถานเปนสวนใหญ แตขณะนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สวนปาดังกลาวทําเปนนากุงไปเปนจํานวนมากแลว  
 
การปลูกปาชายเลนตามโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  
ตามที่รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลัก รวมกับภาคเอกชน จัดทําโครงการปลูกปาถาวร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 นั้น กรมปาไมในฐานะที่เปน 
หนวยงานที่มีหนาที่ รับผิดชอบในการปลูกปาไดรับมอบหมายใหจัดทําพื้นที่เปาหมายขึ้นเพื่อใชเปนพื้นที่ปลูกปา ซึ่ง ในสวนที่เปน 
พื้นที่ปาชายเลนนั้น กรมปาไมไดจัดทําพื้นที่เปาหมายไว 31,754 ไร จํานวน 57 แหง อยูในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ จํานวน 12 จังหวัด  
 
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ปาชายเลน  
ในสถานการณปจจุบัน ปาชายเลนกําลังอยูในภาวะวิกฤต เนื่องจากพื้นที่ปาจํานวนมากถูกทําลายจนหมดสภาพ และพื้นที่ที่เหลือ 
ไดรับผลกระทบจนเสื่อมสภาพไปเปนจํานวนไมนอย จนเหลือเนื้อที่ลดนอยลงทุกป แมวารัฐบาล จะไดใหความสําคัญ 
โดยการออกมาตรการตางๆ ใหกรมปาไมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของรับดําเนินการ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทําลาย 
ปาและเรงรัดการปลูกและฟนฟูปาชายเลน แตก็เพียงมีผลใหเนื้อที่ปาชายเลนลดลงแตละปนอยกวาเดิมเทานั้น 
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