
5 ปาชายเลนเมืองไทย ท่ีนาไปเที่ยวชม
 
โดย ผูจัดการออนไลน 18 มกราคม 2548 17:32 น.
 

 
       เคยไดยินคํากลาวทีว่า"ปาที่
ถูกสรรคสรางโดยอิทธิพลของ
ดวงจันทร"ไหม 
        
       ปาแบบนี้ไมใชปาที่ลึกลับนา
พิศวงเหมือนกับชื่อแตอยางใด 
เพราะอยูใกลตัวเรานดิเดียว ปาที่วา
ก็คือ “ปาชายเลน” ที่เกิดขึ้นมาจาก
อิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงระหวาง
รอยตอของน้ําจืดกับมหาสมุทร ซึ่ง
จากเหตุการณสึนามิ ปาชายเลนแม
จะถูกเจาคลื่นยักษพัดถลม แตวาปา
ชายเลนกลบัเสียหายนอยมากเพราะ
ธรรมชาติไดสรางใหปาชายเลนเปน
ดังเกราะกนัคลื่นชั้นดี  
        
       สําหรบัในเมืองไทยแมวาปา
ชายเลนจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ แต
วาเมืองไทยก็ยังมีสถานที่ทองเทีย่ว
สัมผัสปาชายเลนที่นาสนใจอยูหลาย

แหง  
        
       “เที่ยวรอบทิศ” ไดหยิบยกมา 5 แหง เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูที่มี
โอกาสผานไป-ผานมาแถวปาชายเลน เผื่อเกิดความสนใจจะแวะเวียนเขาไป
เดินสัมผัสธรรมชาติของปาชายเลน ซึ่งเมื่อไปเดินแลวกจ็ะเขาใจคําวา "เด็ด
ดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว" มากขึ้น  
        
       ปาชายเลนอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี 
        
       อาวคุงกระเบน มีลักษณะพิเศษคือถูกปดลอมดวยสันทราย มี
ทางเขาออกของน้ําทะเลเพียงทางเดียวและมีคลองน้ําจืดหลายสายไหลลง
อาว อาณาบริเวณรอบๆ เปนที่ต้ังของ “ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน” 
อันเปนโครงการในพระราชดําริเพ่ือพัฒนาพื้นที่อยางครบวงจรดวยวิทยาการ
สมัยใหม  
        
       ภายในมีบอสาธติการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบปด ซึ่งหลายคนสนใจไปเที่ยว
ชม และจากสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยปาโกงกาง ที่นี่จึงเหมาะสําหรับผูที่

สะพานแขวนนําชมธรรมชาติที่ปา
ชายเลนอาวคุงกระเบน     



สนใจธรรมชาติชายฝงและระบบนเิวศของปาชายเลน ปาชายเลนอาวคุง
กระเบนอยูตรงขามชายหาดแหลมเสด็จ มีพ้ืนที่ 1,100 ไร สวนหนึง่มีสถานะ
เปนปาสงวนแหงชาติปาคุงกระเบนและปาอาวแขมหนู แตเดิมเปนปาชายเลน
เสื่อมโทรม ตอมาไดรับการฟนฟใูหอยูในสภาพเดิม มีไมขนาดใหญหลง
เหลืออยู นอกจากนี้ยังมีทางเดินสาํหรับใหเดินศึกษาดวยตนเอง โดยสามารถ
เดินบนสะพานไมความยาว 850 ม. ที่ทอดไปในผืนปา มีศาลาขอมูลความรู
ตาง ๆ แปดศาลา คือ 
        

ที่อาวคุงกระเบนจะมีรูปปนพะยูนตั้งเปน
อนุสรณเตือนใจนักทองเที่ยว   

       ศาลา 1 กําเนิดอาวคุงกระเบน อธิบายปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่
เกิดจากการกัดเซาะเทือกเขาเลก็ ๆ ที่โอบตัวปดลอมพรุบริเวณรมิฝงทะเลเมื่อ 
345 ลานปกอน กระทัง่กลายเปนอาวเมื่อ 1,500 ปที่ผานมา  
        
       ศาลา 2 ไมเบิก อธิบายถึงพันธุไมแสมดําและแสมขาวที่เปนไมเบิกนํา
การกอกําเนิดปาชายเลน กอนทีจ่ะพัฒนาขึ้นมาเปนปาชายเลนทีส่มบูรณ  
        
       ศาลา 3 ดงฝาด เปนจุดที่สวยงามไปดวยดงตนฝาด ตนฝาดแดงจะให
ดอกแดง สวนตนฝาดขาวจะใหดอกขาว เมื่อผลิดอกเล็ก ๆ จะละลานตาไปทั่ว 
ตนฝาดเปนไมที่มีประโยชนมาก เชน เนื้อไมใชยอมจีวรพระ หรือทาํถานหุงตม
ทุบแชแมงกะพรุน เปนตน  
        
       ศาลา 4 ปาปลูก เปนจุดฟนฟูสภาพปา เดิมมีดงหญาทะเลหนาแนน เคย
มีพะยูน หรอืหมูดุด อยูอยางชุกชุม แตปจจุบันสูญพันธุไปจากอาวคุงกระเบน
แลว นอกจากนี้ยังอธิบายถึงประโยชนของปกูามดาบในระบบนเิวศปาชายเลน 
กอนถึงศาลาที่ 5 จะตองเดินขามสะพานแขวนตรงจุดที่เปนรองน้าํไหล เพ่ิม
รสชาติในการเดินเทาไดดีทีเดียว  
        
       ศาลา 5 ปูแสม เปนอีกจุดที่นาประทับใจ โดยมีสะพานไมลอมรอบตน



แสมขาวโบราณขนาดใหญรวมสิบคนโอบ ชาวบานศรัทธาแสมขาวโบราณตน
นี้โดยเรียกวาปูขาว ปูแสมมีลําตนเพียงครึ่งซีก เพราะเคยถูกไฟไหมที่ลําตนใน
ยุคที่ปาชายเลนที่นี่ยังไมไดรับการฟนฟ ู 
        
       ศาลา 6 โกงกาง อยูสุดปลายสะพานกอนทางเดินจะวกกลับ พ้ืนที่
บริเวณนีห้นาแนนดวยโกงกางใบเล็ก อายุไมนอยกวา 30 ป โกงกางเปนไม
เดนในปาชายเลน โดยพบมากกวา 80 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปา บรเิวณศาลา
แหงนี้จะมขีอมูลรายละเอียดประโยชนของโกงกาง เชน เปลือกไมใชตมเปนยา
แกทองรวง บิด หรือพอกแผล หามเลือด หรอืหากนําไมโกงกางมาเผา ก็จะได
ถานคุณภาพดี ใหความรอนสงูมากกวาถานที่เผาจากไมชนิดอื่น 
        
       ศาลา 7 ประมง จุดสาธิตบอกุงกุลาดําระบบปด ทีไ่มกอใหเกดิมลภาวะ 
        
       สุดทายคือ ศาลา 8 เชิงทรง หรือปารอยตอระหวางปาชายเลน ปา
ชายหาด และปาบก ชวงรอยตอระหวางปาชนิดตาง ๆ ดังกลาวจะมีพรรณไม
ทั้งปาชายเลน ปาชายหาด และปาบก ปะปนกันไป เนื่องจากบางเดือนที่น้ํา
ทวมถึงบรเิวณปาบกหรือทวมเขามาถึงชายฝง ก็ไดนําตนพันธุของไมชายเลน
เขาไปเจรญิเติบโตผสมกับปาบก พันธุไมบริเวณนี้จึงมทีั้งตะบูนขาว ตะบูนดํา 
ไมตะบัน ของปาชายเลน และดอกดองดึงสีเหลืองแดง ตนเทายายมอมของปา
บก  
        
       อาวคุงกระเบนตั้งอยูที่ ต. คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุร ีเปดใหเขาชม
ทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. การเขาชมเปนหมูคณะควรติดตอลวงหนาที่ศูนย
ศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากนี้ทางศูนยยัง
มีบริการบานพักสําหรบับริการหนวยงานรัฐที่ไปจัดอบรมสัมมนาดวยโดยตอง
ติดตอลวงหนา โทร. 0 3936 9216-8 โทรสาร 0 3936 9219  
        

เสนทางเดินปาชายเลนที่ชาวบานสรางแบบ
งายใหนักทองเที่ยวเดินชมธรรมชาติ   



 
       ปาชายเลนบานเปร็ดใน จ.ตราด  
        
       บานเปร็ดใน เปนชุมชนที่ต้ังอยูบริเวณฝงทะเลอาวไทยในจังหวัดตราด 
มีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ เหมาะที่จะเปนแหลงที่
อยูอาศัยและขยายพันธุของสัตวน้ํา  
        
       ในอดีต ที่นี่เคยมีสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบันกําลังถูกทําลาย
และลดลงอยางรวดเรว็ บางชนิดสูญหายไปแลวในพ้ืนที่บริเวณนี้ เชน ปลา
ฉลาม ปลาแขยงกก ปลาไหลเค็ม ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการทํานากุงชวงป 
2525 โดยทํากันในที่ดินของตนเอง กอนที่ชวงหลังนายทุนเขามาในรูปแบบ
สัมปทาน เพ่ือที่จะตัดไมใหสภาพปาเสื่อมโทรม แลวเอาพื้นที่ดังกลาวนั้นมา
ทํานากุง มีการปลอยน้าํเสียจากบอไปกับน้ําสูลําคลองจนถึงทะเล นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุมาจากการใชเครื่องมือดักจับสัตวผิดวิธี จับสัตวในฤดูวางไข  
        
       ปจจุบัน บานเปร็ดในมีการรวมกลุมคนในชุมชนใหมามีสวนสนับสนนุและ
หาวิธีแกไขตลอดจนวิธีปองกนัปญหาที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝงใน
อนาคต โดยต้ังกฎเกณฑรวมกัน เชนการปลูกปาและหามใชไมจากพ้ืนที่ปา
ชายเลน โดยในป 2541 มีการต้ังกลุมอนรุักษปาชายเลนขึ้นมา ใหทุกครัวเรือน
มีสวนรวมเปนสมาชิกของกลุมอนุรักษทั้งหมด แลวแบงกันดูแลพ้ืนที่ โดย 20 
ครัวเรือนนัน้จะดูแลพ้ืนที่ 1 โซน (พ้ืนที่ปาชายเลนแบงเปน 5 โซน) หากใครที่
มีใจรักในธรรมชาติและสัมผัสวีถชีีวิตที่ตองพ่ึงพาปาชายเลน สถานที่แหงนี้เปน
คําตอบที่เหมาะสมอยางย่ิง 
        
       ที่บานเปร็ดในยงัมีการทําโฮมสเตยบรกิารนักทองเท่ียวที่ตองการจะมา
เพ่ือศึกษาระบบนิเวศนของปาชายเลน วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน ซึง่ต้ังอยูที่
ต้ังอยูที่บานเปร็ดใน ต. หวงน้ําขาว อ. เมอืง จ.ตราด โทร. 039-524741, 01-
5203314 
        



       ศูนยวิจัยปาชายเลน เขต
สงวนชีวมณฑลระนอง 
        
       ปาชายเลนแหงนีเ้ปนหนึ่งใน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ
สมบูรณมาก วากันวาเปนพ้ืนที่ปา
ชายเลนทีม่ีความอุดมสมบูรณมาก
ที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก มีพ้ืนที่ 122,500 ไร 
กระจายตัวบริเวณปากแมน้ํากระบรุี
ซึ่งเปนแนวชายแดนระหวางไทยและ
พมา  
        
       ดวยเหตุนี้องคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาตหิรือ UNESCO จึง
ประกาศให ศูนยวิจัยปาชายเลน จ.
ระนอง เปน “พ้ืนที่เขตสงวนชีว
มณฑล” เมื่อป 2540 และไดรับ
รางวัลไดรบัรางวัลอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (Thailand Tourism 
Award) ครั้งที่ 5 ประจาํป 2547 
สาขาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศดีเดน จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) อีกดวย 
        
       ที่นี่มีเสนทางศึกษาธรรมชาติใหเลือก 2 เสนทางดวยกัน เสนทางแรก
ศึกษาธรรมชาติโดยการเดินเทา เหมาะสําหรบัคนมีเวลานอย เพราะใชเวลา
เพียง 1 ชั่วโมง เปนสะพานคอนกรีตทอดตัวยาว 850 เมตร มีแผนปายบรรยาย
เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนทั้งชนิดของพืชและสัตวเปนระยะ ระหวางทาง
สามารถเหน็สภาพปาดิบเขาหลายชนิดเชน ไมยาง ตะเคียน กอบาน สานใหญ
แซะ โกงกาง เปนตน อีกทั้งบริเวณนี้ยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวอยาง ลิง ปู
แสม ปูทะเล ปลาตีน แมหอบ นาก ตะกวด และนกชนดิตาง ๆ อีกดวย  
        
       เสนทางที่สองเปนการนั่งเรอืชมปาชายเลน .ใชเวลา 3 ชั่วโมง เพราะมี
จุดนาสนใจหลายแหง ต้ังแตสภาพปาชายเลนบริเวณคลองโหง ซึง่มีความ
สมบูรณมาก มีตนโกงกางขนาดใหญเสนรอบวง 2 เมตร สูง 25 เมตร อายุ 200
ป มีกลุมไมโกงกางขนาดใหญจํานวนมากแถบนี้สะทอนใหเห็นถึงระดับความ
สมบูรณของผืนปาไดเปนอยางดี นอกจากนียั้งมีวิถีชีวิตหมูบานชาวเล บริเวณ
หลังเกาะเหลา ที่มีวัฒนธรรมและภาษาพูดเปนเอกลกัษณของตัวเองใหศึกษา
อีกดวย 
        
       

“พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล” ที ่
ศูนยวิจัยปาชายเลน จ.ระนอง  
 



 ศูนยวิจัยปาชายเลน จ. ระนอง ต้ังอยูที่ 185 หมู 4 ต.หงาว อ.เมอืง จ.ระนอง 
โทร.0-7784-8391-2 
        

ที่ปาชายเลนปราณบุรีในวันหยุด
จะมีคนเดนิทางไปเที่ยวชมกัน
เปนจํานวนมาก   

       ปาชายเลน วนอุทยานแหงชาติปราณบุรี ประจวบฯ  
        
       วนอุทยานแหงชาติปราณบุรี เดิมเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ โดยกําหนดพื้นที่
ใหเปนปาสงวนแหงชาติ คลองเกา คลองคอย มีพ้ืนที่ทัง้หมดประมาณ 1,984 
ไร ประกอบดวยปาชายเลนมีแมน้าํปราณบุรีไหลผานตอนกลางของพื้นที่ 
ปจจุบันกรมปาไมไดประกาศบางสวนใหเปนวนอุทยานมีพ้ืนที่ 700 ไร  
       วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายสะอาดรมรื่นดวยแนวสนทอดยาวกวา 1 
กิโลเมตร ทางดานตะวันออกของวนอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศนของ
ทะเล เกาะสงิหโต เขาตะเกียบ และเขาเตา จุดที่นาสนใจไดแก  
        
       เสนทางเดินศึกษาธรรมชาตปิาชายเลนและกิจกรรมลองเรือ เปนสะพาน
ไมยกระดับ สามารถชมและศึกษาระบบนเิวศปาชายเลนอยางใกลชิด ทางเดิน
ติดต้ังปายสื่อความหมายตลอดเสนทาง 1,000 เมตร มีทาเรือขนาดเล็กเชื่อม
กับสะพานทางเดิน ซึ่งที่นั่นเปนจุดที่พักเรือ โดยสามารถลองเรือสัมผัสกับ
ความงามตามธรรมชาติและศึกษาระบบนเิวศปาชายเลนทางน้ํารวมทั้งชมวิถี
ชีวิตชาวบานที่อาศัยอยูริมคลองได 
        



       

 วนอุทยานมีบริการบานพัก รานสวัสดิการ สามารถกางเต็นทพักแรมได 
สอบถามเพิม่เติมไดที่ วนอุทยานปราณบุรี หมู 1 ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุร ี
จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 0-1682-6674, 0- 1763- 9652, 0 -9787 -4812 
(ต้ังแตเวลา 08.00–16.00 น.)  
        
        

วิถีชีวิตประมงพื้นบานในกรุงเทพฯยังมีใหเห็น
ที่บางขุนเทียน   

       ปาชายเลน บางขุนเทียน ปาชายเลนในกรุงฯ 
        
       ถามถงึปาชายเลนที่ใกลที่สุดสําหรับคนกรุง คงปฏิเสธไมไดวาตองเปน
ปาชายเลนบางขุนเทียน เพราะมีเวลา เพียงแคครึ่งวันก็สามารถเทีย่วชมได
แลว ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ไมวาจะเปนการชมลิงแสมตามธรรมชาติ ซึ่ง
นักทองเทีย่วจะเพลิดเพลินกับการใหผลไมแกลิงแสม ตามจุดตางๆในพื้นที่
บางขุนเทียน ไดแก ซอยเทียนทะเล 7 บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา 
ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ซอยเทียนทะเล 20 หรือซอยกาํนันมาลัย ระยะทาง 
1.5 กิโลเมตร และลองเรือจากทาน้ําวัดแสมดําไปตามคลองสนามไชย เลย
ชุมชนบางกระดี่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร จะมฝีูงลิงแสมอาศัยอยูริมสองฝงคลอง
        
       นักทองเที่ยวยังสามารถลองเรือชมวถิชีีวิตชาวเล 2 ฝงคลอง ชม
ชายทะเลบางขุนเทียน ปาชายเลน หลักเขตกรุงเทพมหานคร ชมนกกินปลา
นานาชนิดและสัตวปาชายเลนอื่น ๆ เชน นากกินปลา เสือปลา ฯลฯหากโชคดี 
บางครั้งจะเห็นฝูงปลาโลมากลางทะเลบางขนุเทียนดวย  
        
       ปาชายเลนบางขนุเทียน สามารถไปเทีย่วไดโดยลงเรือไดที่ศูนยสงเสรมิ
เศรษฐกิจชุมชนถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล กม. 8 เที่ยวแรกเวลา 15.00 น. 
เที่ยวสุดทายเวลา 17.00 น. สวนวันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 



เที่ยวแรกเวลา 11.00 น.เที่ยวสุดทาย 17.00 น. รวมทั้งยังแวะชิมอาหารทะเล
จากรานอาหารหลากหลายริม 2 ฝงบางขุนเทียนชายทะเลไดตลอดทั้งวัน 
สนใจสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม สํานักงานเขตบางขุนเทียน โทร.0-2415-1522 , 
0-2416-1260  
        
       ไปเที่ยวใหสนุก มีสาระ กับปาที่เกิดจากพระจันทรกันเถอะ เผื่อ
กลับมาเราจะเขาใจธรรมชาติกันมากขึ้น... 
        

         
 


