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1.1 พื้นที่ชายฝง ทะเลของประเทศไทย
ความยาวพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทําการประมง โดยเฉพาะการทํา
การประมงทะเล เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรมดังกลาว
คือตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนตอนลาง ซึ่งมีความยาวของชายฝงทะเลทั้งหมดประมาณ
2,525 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับทะเล 2 ดาน คือ
1. ดานทิศตะวันออก
ติดกับทะเลอาวไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก สภาพพื้นที่ทอ ง
ทะเลชายฝงดานนี้มีไหลทวีปกวางใหญซึ่งเหมาะสมแกการทําการประมงทะเลมาก โดยมี
เขตชายฝงทะเลตั้งแตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ ชุ ม พร สุ ร าษฎร ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมมีความยาวของชายฝง
ทะเลทั้งหมดประมาณ 1,785 กิโลเมตร
2. ดานทิศตะวันตก
ติดกับทะเลอันดามัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย มีจังหวัดที่มีพื้นที่
ชายฝงทะเลคือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล ซึ่งมีความยาว
ชายฝงทะเลรวมทั้งหมดโดยประมาณ 740 กิโลเมตร

1.2 ลักษณะนิเวศวิทยาชายฝงทะเลของประเทศไทย
ลักษณะนิเวศวิทยาชายฝงทะเลของประเทศไทยมีลักษณะเปนหาดเลน หาด
ทราย และหาดหิน กระจายอยูทั่วไปตามแนวชายฝง สําหรับพื้นที่หาดเลนจะมีปาไมชาย
เลนขึ้นอยูทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณใกลปากแมน้ําลําคลอง และบริเวณที่ลึกเขาไปจาก
ปากแมน้ําที่ยังเปนน้ํากรอย ซึ่งปาไมชายเลนจะมีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาชายฝง
ทะเลของประเทศไทยมาก
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นิเวศวิทยาปาชายเลนของประเทศไทย
ปาชายเลน หรือ mangrove forest มาจากคําวา mangue ในภาษาโปรตุเกส
แปลว า สั ง คมพื ช ที่ ขึ้ น อยู ต ามชายฝ ง ทะเลของดิ น เลน บางครั้ ง เรี ย กป า ชายเลนว า
intertidal forest เพราะเปนปาที่ขึ้นอยูบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลระหวางน้ําขึ้นสูงสุดและน้ํา
ลงต่ํ า สุ ด ป า ชายเลนเป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ค า และเป น องค ป ระกอบที่ มี
ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝงทะเล เปนระบบนิเวศปาที่อุดมสมบูรณที่สุดแหง
หนึ่ง จัดเปนสังคมพืชประเภทไมไมผลัดใบ มีความทนทานตอความเค็มของดินและน้ํา มี
ที่ดินเปนเลนตม พบมากบริเวณปากแมน้ําเขตรอน (tropical region) ตามพื้นที่ชายฝง
ทะเล อ า ว ทะเลสาบ และเกาะ ซึ่ ง เป น บริ เ วณที่ น้ํ า ทะเลท ว มถึ ง ส ว นบริ เ วณกึ่ ง ร อ น
(subtropical region) จะพบปาชายเลนอยูบางเปนสวนนอยเนื่องจากภูมิอากาศไม
เหมาะสม ซึ่งปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณจะประกอบดวยพันธุไมหลากหลายชนิด

ภาพที่ 1.1 ลักษณะของปาชายเลน
ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 2)
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การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของโลก
ปาชายเลนของโลกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 113,428,089 ไร มีเนื้อที่อยูในเขต
รอน 3 เขตใหญ คือ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป.)
1. เขตรอนแถบเอเชีย
เขตร อ นแถบเอเชี ย มี พื้ น ที่ ป า ชายเลนประมาณ 52,559,339 ไร หรื อ 46.4
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด
2. เขตรอนอเมริกา
เขตร อ นอเมริ ก ามี พื้ น ที่ ป า ชายเลนประมาณ 39,606,250 ไร หรื อ 34.9
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด
3. เขตรอนอัฟริกา
เขตร อ นอั ฟ ริ ก ามี พื้ น ที่ ป า ชายเลนประมาณ 21,626,500 ไร หรื อ 18.7
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด ซึ่งนับเปนเขตที่มีพื้นที่ปาชายเลนนอยที่สุด

ภาพที่ 1.2 การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของโลก (แถบสีขาว)
ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 3)
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การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศปาที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง มีความทนทานตอ
ความเค็มของดินและน้ํา พบในเขตรอน สําหรับในประเทศไทยพบกระจัดกระจายอยูตาม
แนวชายฝงทะเลและปากแมน้ําในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต จากการสํารวจ
เมื่อป พ.ศ. 2545 ปรากฏวามีพื้นที่รวมประมาณ 1,579,696.44 ไร (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, มปป.) ซึ่งในปจจุบันปาชายเลนของประเทศไทยไดถูกทําลายลงมาก
ดวยสาเหตุตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะการเลี้ยงกุงทะเล ความตองการ
ไมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ความตองการสัตวน้ําเพื่อเปนอาหารของประชาชนที่มีมากขึ้น การ
ทําเกษตรกรรม การทําเหมืองแร การทํานาเกลือ การตั้งชุมชนถิ่นฐาน การสรางทาเทียบ
เรื อ การสร า งถนนและสายส ง ไฟฟ า การขุ ด ลอกร อ งน้ํ า และการตั้ ง ของโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหมีการทําลายพื้นที่ปาชายเลนมากขึ้น

ภาพที่ 1.3 การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย (แถบสีเขม)
ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 4)
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ตารางที่ 1.1 การกระจายตัวของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทยจากการสํารวจเมื่อ
พ.ศ. 2545
ภาค
ภาคใตฝงตะวันออก
ภาคใตฝงตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
รวม

พื้นที่ (ไร)
212,893.80
1,133,633.00
195,204.70
67,964.90
1,579,696.44

ที่มา: (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 8)
ตารางที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
กิจกรรม
กอนป 2523
1. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
162,725
(นากุง)
2. ทําเหมืองแร
5,787
3. ทํานาเกลือ
66,000
4. กิจกรรมอื่น ๆ
269,188
- เกษตรกรรม
- ชุมชน แหลงทองเที่ยว
- ถนน สายไฟฟา
- อุตสาหกรรม โรงไฟฟา
- ทาเทียบเรือ
- รองน้ํา
รวม
503,700
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2523-2529
526,395

รวม
689,120

รอยละ
64.3

28,279
13,327
4,386
3,125
1,467
1,135
2,684
530
568,001

34,066
66,000
282,515
1,071,701

3.2
6.2
26.3
100
7

ประเภทของปาชายเลน
ปาชายเลนสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. Basin forest เปนปาชายเลนที่พบติดกับแผนดินใหญตามลําน้ําและไดรับ
อิทธิพลจากน้ําทะเลนอยมาก น้ําทะเลจะทวมถึงเฉพาะเวลาที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด
2. Riren forest เปนปาชายเลนที่พบบริเวณชายฝงแมน้ําใหญที่ติดกับทะเล
ทะเลสาบ มีน้ําทะเลทวมถึงทุกวัน
3. Fringe forest เปนปาชายเลนที่พบบริเวณชายฝงทะเลที่ติดกับแผนดินหรือ
รอบเกาะที่เปนเกาะใหญ น้ําทะเลทวมถึงเสมอเปนประจําทุกวัน ยกเวนชายฝงทะเลที่เปน
เกาะใหญน้ําทะเลทวมถึงเมื่อน้ําทะเลขึ้นสูงสุด
4. Overwash forest เปนปาชายเลนที่พบตามเกาะเล็กๆ เมื่อน้ําทะเลขึ้นสูงสุด
จะทวมตนไมหมด พรรณไมที่เตี้ยกวาปกติจะมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา
ประโยชนของปาชายเลน
ปาชายเลนมี คุณ คา ไมนอ ยไปกว า ปา บก มีค วามอุดมสมบูรณ มาก และสรา ง
ประโยชนอยางมหาศาลใหกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่งประโยชนของปาชายเลนมีมากมายดังนี้
1. เปนแหลงขยายพันธุและเพาะเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํานานาพันธุ
2. เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําตางๆ พวกเศษไม ใบไมตางๆ รวมถึง
สวนตางๆ ของตนไมที่รวงหลนจะถูกยอยสลาย นอกจากนี้พวกหอย ปู และหนอนปลอง
จะเปนอาหารของสัตวน้ําที่มีขนาดใหญกวาตอไป
3. เปนที่หลบภัยและที่อยูของสัตว เชน นก และสัตวบกบางประเภท รวมถึงเปน
ที่หลบภัยและที่อยูของสัตวน้ํานานาชนิด
4. เปนแหลงอาศัย และอนุบาลของสัตวน้ําวัยออน เชน ปลา (ปลากะพงขาว
ปลานวลจันทรทะเล) และกุงที่มีค วามสํา คั ญทางเศรษฐกิจ (กุงกุล าดํา กุงแชบวย กุ ง
ตะกาด)
5. เปนแนวปองกันพายุ ซึ่งจะลดความรุนแรงของคลื่นลม เนื่องจากปาชายเลน
ชวยชะลอความเร็วของลมพายุใหลดลงกอนขึ้นฝงเปนการปองกันภัยพิบัติจากลมพายุมิ
ใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยของประชาชน
8
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6. เป น แหล ง สมุ น ไพร เช น โกงกางใบเล็ ก โกงกางใบใหญ เปลื อ กใช ต ม น้ํ า
รับประทานเปนยาแกทองรวง คลื่นเหียนอาเจียน แกบิดเรื้อรัง ตะบูนขาว ตะบูนดํา ใช
เมล็ดรับประทานแกทองรวง สวนใบและตนของจาก ใชขับเสมหะ สําหรับไมถั่วดํา ใช
รักษาโรคทางเดินอาหารอักเสบในเด็ก เปนตน
7. ปองกันการพังทลายของดินบริเวณชายฝงทะเลเนื่องจากระบบรากของพันธุ
ไมปาชายเลนที่มีลักษณะพิเศษ
8. รักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและบนบก
9. เปนแหลงสะสมธาตุคารบอนโดยขบวนการสังเคราะหแสง ชวยลดปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ
10. สรางความสดชื่นและใหอากาศที่บริสุทธิ์ใหแกชายฝงทะเล
11. เปนแหลงฟอกน้ําเสียใหสะอาด อีกทั้งชวยกรอง ดูดซับของเสีย ขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตางๆ มิใหไหลลงสูทะเล ซึ่งสรางความเสียหายแกสัตวน้ําตางๆ และระบบนิเวศ
บริเวณชายฝงทะเล
12. เปนแหลงรวมของความหลากหลายของพันธุไม เชน ไมยืนตน พืชอิงอาศัย
เถาวัลย และสาหราย นอกจากนี้มีความหลากหลายของพันธุสัตวนานาชนิดทั้งที่เปนสัตว
น้ํา เชน กุง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตวอื่นๆ เชน สัตวปกจําพวกนก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
และสัตวเลื้อยคลาน เปนตน
13. ทําใหแผนดินงอกใหมอยูเสมอ นับเปนการชวยเพิ่มพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
เพราะระบบรากของปาไมชายเลน จะชวยในการทับถมของโคลนเลนจึงทําใหเกิดดินโคลน
เลน
14. เป นแหลง ทอ งเที่ ยวเชิงอนุ รักษ เพื่ อการพั กผอ นหยอนใจ อีก ทั้งเปน การ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
15. เปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
16. สรางรายได และอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
17. เปนเชื้อเพลิงชั้นดี เชน ไมโกงกาง ไมถั่ว ไมโปรง ประมาณรอยละ 80 จะ
นํามาทําถาน โดยเฉพาะถานไมโกงกางเปนถานที่มีคุณภาพดีที่สุดซึ่งใหความรอนสูงถึง
7,300 แคลอรี่ตอกรัม (ถานลิกไนทโดยทั่วไปใหความรอน 4,600-10,500 แคลอรี่ตอกรัม)
AT 428 (S)
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18. เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน แทนนินที่สกัดไดจากเปลือก
ไมหลายชนิดใชทําสี กาว หมึก ยอมอวน และฟอกหนัง เปนตน
19. ใชในการกอสราง เชน เปนไมเสาเข็ม ไมค้ํายัน คาน และโครงสรางหลังคา
เชน ไมตาตุม และไมโกงกาง เปนตน
20. ใชทําเฟอรนิเจอร เชน ไมแสม และไมตะบูน เปนตน
21. ทํ า เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ด า นการประมง เช น เครื่ อ งมื อ จั บ ปู หลั ก เลี้ ย ง
หอยแมลงภู เปนตน
ดวยความสําคัญและคุณคาของปาชายเลนดังกลาวมาทั้งหมดพอจะกลาวไดวา
ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
ควรคาในการอนุรักษเปนอยางยิ่ง

1.3 คุณภาพน้ําและดินบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย
1.3.1 คุณภาพน้ําบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย
คุณภาพน้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
น้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝงตองคํา นึงถึงความเค็ม และน้ํา ตองใส
สะอาด ปราศจากมลพิษ มีอาหารธรรมชาติมาก สําหรับบริเวณกนอาวไทยมีแมน้ําไหลลง
มาหลายสายสงผลใหน้ํามีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมาก การเลี้ยงสัตวน้ําจึงตองคํานึงถึง
ความเค็มในพื้นที่นั้นๆ วาเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวน้ําชนิดนั้นๆ หรือไม เชน กุงแชบวย
น้ําไมควรเค็มจัดตลอดป เพราะจะแคระแกรน ควรลดต่ํากวา 30 สวนในพัน แตถาต่ํามาก
ก็ตาย สวนกุงกุลาดําทนน้ําจืดได สวนหอยมีความเค็มเปนตัวจํากัดการแพรกระจาย
นับตั้งแตมีการเลี้ยงกุงกุลาดํากันมาก ตั้งแตป 2530 ถึงปจจุบันทําใหคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม สกปรก มีเชื้อโรค จนเลี้ยงกุงไมได โดยเฉพาะบริเวณกนอาวไทย สวนจังหวัด
ทางภาคตะวันออกและภาคใตคุณภาพน้ํายังพอใชได
คุณสมบัติและสภาพของน้ําที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
1. ความเค็ม ความเค็มของน้ําทะเลเกิดจากเกลือแรที่ละลายอยู ความเค็มนี้
เรียกวา “ซาลินิที” (Salinity) ซึ่งหมายถึงปริมาณเกลือแรในน้ําทะเลสวนในพัน โดยปกติ
10
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คาเฉลี่ยความเค็มของน้ําทะเลเทากับ 35 สวนในพัน หมายถึงมีเกลือแรตางๆ รวมกันอยู
35 กรัม ในน้ําทะเล 1,000 กรัม ใชสัญลักษณ %° เชน 35 %° หรือใชตัวยอเปน ppt.
เกลือแรที่ละลายอยูในน้ําทะเลจะแตกตัวอยูในรูปของอิออนบวก (cations) และอิออนลบ
(anions)
ตารางที่ 1.3 การจําแนกชนิดของน้ําเค็ม
ชนิดของน้ํา
จืด
กรอยนอย
กรอยปานกลาง
กรอยมาก
เค็มนอย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เค็มจัด

ความเค็ม สวนในพัน (ppt.)
0 - 0.5
0.5 - 3
3 - 10
10 - 17
17 - 30
30 - 34
34 - 38
> 38

ตารางที่ 1.4 น้ําเค็ม 35 ppt. (สวนในพัน) ประกอบดวยอิออนบวก และอิออนลบของ
เกลือตางๆ
อิออนบวก
โซเดียม ( Na+)
แมกนีเซียม (Mg++)
แคลเซียม (Ca++)

กรัม/กก.
10.752
1.295
0.416

โปตัสเซียม (K+)
สตรอนเตียม (Sr++)

0.395
0.013

AT 428 (S)

อิออนลบ
คลอไรท (Cl-)
ซัลเฟต (SO4=)
ไบคารบอเนต
(HCO3-)
โบรไมด (Br-)
คารบอเนต (CO3=)

กรัม/กก.
19.345
2.701
0.145
0.066
0.007
11

2. แอมโนเนียรวม แอมโมเนียเกิดจากการสลายของสารอินทรีย ถามีมากจะ
เปนพิษกับสัตวน้ํา น้ําทะเลธรรมชาติมีแอมโมเนียประมาณ 0-0.4 สวนในลาน (ppm.)
แอมโมเนียมี 2 รูปแบบ คือ แบบมีพิษ (NH3) และแบบไมมิพิษ (NH4+) ทั้ง 2 แบบอยูใน
น้ําในสภาพสมดุล โดยขึ้นอยูกับ pH และอุณหภูมิ ถาอุณหภูมิสูงและ pH สูง แอมโมเนียที่
เปนพิษจะมีมากขึ้น เชน ที่ pH 8 อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส แอมโมเนียที่มีพิษจะมี 10
เปอรเซ็นตของแอมโมเนียรวม
3. ความเปนกรด-ดาง (pH) หมายถึงความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในน้ํา
ปกติน้ําทะเลมี pH ประมาณ 8.2 การเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันถาสูงจะมีผลตอสัตวน้ํา
4. อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) หรือความเปนดาง หมายถึงปริมาณความเขมขน
ของไฮดรอกไซดอิออน (OH-) คารบอเนตอิออน (CO3=) และไบคารบอเนตอิออน (HCO3-)
สําหรับในแหลงน้ํากรอยพบอัลคาลินิตี้อยูระหวาง 90-150
มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l)
(CaCO3 ) อัลคาลินิตี้จะควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ปริมาณที่เหมาะสมประมาณ 80-150
มิลลิกรัมตอลิตร จะทําใหการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันไมเกิน 0.5
5. ออกซิเจน ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว
น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติไดรับออกซิเจนจากการละลายของออกซิเจนในอากาศ และการ
สังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช น้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควรมีออกซิเจนละลาย
อยูสูง
6. ความโปรงใส เปนดัชนีชี้ถึงปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา หรือความหนาแนน
ของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว โดยทั่วไปความโปรงใสควรมีคาอยูระหวาง 3060 เซนติเมตร
7. น้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยและดวงจันทร มีผลตอการ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การเลี้ยงหอยทะเล และมีความสําคัญตอการวางผังสรางบอ และ
การวางทอ สําหรับในอาวไทยมีน้ําขึ้นน้ําลงวันละ 1-2 ครั้ง
1.3.2 คุณภาพดินบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย
บริเวณชายฝงทะเลจะมีการทับถมของสารอินทรีย ดินบริเวณนี้จึงมักเปนดินกรด
เมื่อขุดบอเลี้ยงสัตวน้ําจะทําใหน้ําเปนกรด การเลือกสถานที่ควรวิเคราะหดินวาเปนดิน
12
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กรดหรื อ ไม ซึ่ ง ควรหลี ก เลี่ ย งการเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า แต ใ นป จ จุ บั น การหาพื้ น ที่ ย ากขึ้ น อาจ
จําเปนตองใชแตตองปรับดินกอนโดยใชปูนขาว
การเกิดดินกรด เนื่องจากมีการสะสมสารไพไรท (Pyrite, FeS2) ในดิน เมื่อขุด
ขึ้นมาสัมผัสอากาศ (ออกซิเจน) และน้ําจะปลอยกรดออกมา ไพรไรทมีลักษณะเปน
ตะกอนสีเหลือง สําหรับขบวนการเกิดดินกรด เนื่องจากในทะเลมีซัลเฟตจํานวนมาก ซึ่ง
เกิดจากมีการเนาเปอยของสารอินทรียในดินในสภาพขาดออกซิเจน ซัลเฟตจะถูกรีดิวซ
เปนเหล็กซัลไฟต และรวมกับซัลเฟอรเปนไพไรทในที่สุด ดังสมการ
2CH2O + SO4=
Fe(OH)2 + H2S
FeS + S

H2S + 2HCO3FeS + 2H2O
FeS2

เมื่อขุดดินขึ้นมา ไพไรทจะสัมผัสอากาศและน้ําจะปลอยกรดซัลฟูริค ออกมาทํา
ใหน้ําเปนกรด ดังสมการ
1
FeSO4 + H2SO4
FeS2 + H2O + 3 2 O2
1

FeSO4 + 2 O2 + H2SO4

Fe2(SO4)3 + H2O

FeS2 + 7Fe2(SO4)3 + 8H2O

15FeSO4 + 8H2SO4

วิธีแกไขดินกรดมีดังนี้
1. ลางดวยน้ํา แตใชเวลานาน 2-3 ป
2. ใชปูนขาว
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คําถามทายบทที่ 1
1.
ก.
ข.
ค.
ง.

เหตุใดประเทศไทยจึงเหมาะสมแกการทําการประมงทะเล
ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนตอนลาง
มีความยาวของชายฝงทะเลมาก
ดานอาวไทยมีไหลทวีปกวางใหญ
ถูกทุกขอ

2.
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอใดหมายถึงปาชายเลน
Beach forest
Intertidal forest
Coniferous forest
Savanna forest

3.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปาชายเลนของโลกมีการแพรกระจายบริเวณใดนอยที่สุด
เขตรอนแถบเอเชีย
เขตรอนอเมริกา
เขตรอนอัฟริกา
ไมมีขอใดถูก

4.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปาชายเลนของประเทศไทยมีการแพรกระจายบริเวณใดมากที่สุด
เขตภาคกลาง
เขตภาคตะวันออก
เขตภาคใตฝงตะวันตก
เขตภาคใตฝงตะวันออก
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คําถามทายบทที่ 1 (ตอ)
5.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปาชายเลนในประเทศไทยถูกทําลายลงมากเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การตั้งชุมชนถิ่นฐาน
การสรางโรงงานอุตสาหกรรม
การทํานาเกลือ

6.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปาชายเลนแบงออกไดเปนกี่ประเภท
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท

7. ปาชายเลนประเภทใดที่พบตามเกาะเล็กๆ เมื่อน้ําทะเลขึ้นสูงสุดจะทวมตนไมหมด
ก. Overwash forest
ข. Fringe forest
ค. Riren forest
ง. Basin forest
8.
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอใดมิใชประโยชนของปาชายเลน
เปนแนวปองกันพายุ
เปนแหลงเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา
เปนที่หลบภัยของสัตวน้ําวัยออน
เปนอาหารของสัตวบก
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คําถามทายบทที่ 1 (ตอ)
9.
ก.
ข.
ค.
ง.

โดยปกติความเค็มเฉลี่ยของน้ําทะเลมีคาเทาใด
3 สวนในพัน (ppt)
35 สวนในพัน (ppt)
53 สวนในพัน (ppt)
100 สวนในพัน (ppt)

10. วิธีแกไขดินเปนกรดบริเวณชายฝงทะเลเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา วิธีใดเหมาะสมที่สุด
ก. ลางดวยน้ํา
ข. ใชปูนขาวโรยในบอ
ค. ใชปุยอินทรียโรยในบอ
ง. ใชปุยอนินทรียโรยในบอ
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