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1.1 พื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย 
 

ความยาวพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทําการประมง โดยเฉพาะการทํา

การประมงทะเล เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรมดังกลาว 
คือต้ังอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนตอนลาง ซ่ึงมีความยาวของชายฝงทะเลทั้งหมดประมาณ 
2,525 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับทะเล 2 ดาน คือ 

1. ดานทิศตะวันออก  
ติดกับทะเลอาวไทยซึ่งเปนสวนหน่ึงของมหาสมุทรแปซิฟก สภาพพื้นที่ทอง

ทะเลชายฝงดานนี้มีไหลทวีปกวางใหญซ่ึงเหมาะสมแกการทําการประมงทะเลมาก โดยมี
เขตชายฝงทะเลต้ังแตจังหวัดตราด  จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุ รี  ประจวบคี รี ขันธ  ชุมพร  สุ ราษฎร ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมมีความยาวของชายฝง
ทะเลทั้งหมดประมาณ 1,785 กิโลเมตร  

2. ดานทิศตะวันตก  
ติดกับทะเลอันดามัน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมหาสมุทรอินเดีย มีจังหวัดที่มีพื้นที่

ชายฝงทะเลคือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล ซ่ึงมีความยาว
ชายฝงทะเลรวมทั้งหมดโดยประมาณ 740 กิโลเมตร 
 
1.2  ลักษณะนิเวศวิทยาชายฝงทะเลของประเทศไทย 
 

ลักษณะนิเวศวิทยาชายฝงทะเลของประเทศไทยมีลักษณะเปนหาดเลน หาด
ทราย และหาดหิน กระจายอยูทั่วไปตามแนวชายฝง สําหรับพ้ืนที่หาดเลนจะมีปาไมชาย
เลนข้ึนอยูทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณใกลปากแมนํ้าลําคลอง และบริเวณที่ลึกเขาไปจาก
ปากแมนํ้าที่ยังเปนนํ้ากรอย ซ่ึงปาไมชายเลนจะมีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาชายฝง
ทะเลของประเทศไทยมาก 

 
 



นิเวศวิทยาปาชายเลนของประเทศไทย 
ปาชายเลน หรือ mangrove forest มาจากคําวา mangue ในภาษาโปรตุเกส

แปลวาสังคมพืชที่ ข้ึนอยูตามชายฝงทะเลของดินเลน บางครั้งเรียกปาชายเลนวา  
intertidal forest เพราะเปนปาที่ข้ึนอยูบริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเลระหวางนํ้าขึ้นสูงสุดและน้ํา
ลงตํ่าสุด ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ มีคุณคาและเปนองคประกอบที่ มี
ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝงทะเล เปนระบบนิเวศปาที่อุดมสมบูรณที่สุดแหง
หน่ึง จัดเปนสังคมพืชประเภทไมไมผลัดใบ มีความทนทานตอความเค็มของดินและนํ้า มี
ที่ดินเปนเลนตม พบมากบริเวณปากแมนํ้าเขตรอน (tropical region) ตามพื้นที่ชายฝง
ทะเล อาว ทะเลสาบ และเกาะ ซ่ึงเปนบริเวณที่นํ้าทะเลทวมถึง สวนบริเวณกึ่งรอน 
(subtropical region) จะพบปาชายเลนอยูบางเปนสวนนอยเนื่องจากภูมิอากาศไม
เหมาะสม ซ่ึงปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณจะประกอบดวยพันธุไมหลากหลายชนิด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ภาพที่ 1.1 ลักษณะของปาชายเลน 
               ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 2) 
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การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของโลก 

ปาชายเลนของโลกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 113,428,089 ไร มีเน้ือที่อยูในเขต
รอน 3 เขตใหญ คือ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป.) 

1. เขตรอนแถบเอเชีย 
เขตรอนแถบเอเชียมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 52,559,339 ไร หรือ 46.4 

เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 
2. เขตรอนอเมริกา  
เขตรอนอเมริกามีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 39,606,250 ไร หรือ 34.9 

เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 
3. เขตรอนอัฟริกา 
เขตรอนอัฟริกามีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 21,626,500 ไร หรือ 18.7 

เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด ซ่ึงนับเปนเขตที่มีพื้นที่ปาชายเลนนอยที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 1.2 การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของโลก (แถบสีขาว) 

         ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 3) 
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การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย 
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศปาที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหน่ึง มีความทนทานตอ

ความเค็มของดินและนํ้า พบในเขตรอน สําหรับในประเทศไทยพบกระจัดกระจายอยูตาม
แนวชายฝงทะเลและปากแมนํ้าในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต จากการสํารวจ
เม่ือป พ.ศ. 2545 ปรากฏวามีพื้นที่รวมประมาณ 1,579,696.44 ไร (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, มปป.) ซ่ึงในปจจุบันปาชายเลนของประเทศไทยไดถูกทําลายลงมาก
ดวยสาเหตุตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยเฉพาะการเลี้ยงกุงทะเล  ความตองการ
ไมเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง ความตองการสัตวนํ้าเพื่อเปนอาหารของประชาชนที่มีมากขึ้น การ
ทําเกษตรกรรม การทําเหมืองแร การทํานาเกลือ การตั้งชุมชนถิ่นฐาน การสรางทาเทียบ
เรือ การสรางถนนและสายสงไฟฟา การขุดลอกรองนํ้า และการตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหมีการทําลายพื้นที่ปาชายเลนมากขึ้น  
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     ภาพที่  1.3  การกระจายพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย (แถบสีเขม) 
    ที่มา: (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 4) 
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ตารางที่ 1.1 การกระจายตัวของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทยจากการสํารวจเมื่อ              
พ.ศ. 2545 

 
ภาค                                  พื้นที่ (ไร) 

    ภาคใตฝงตะวันออก                                212,893.80 
    ภาคใตฝงตะวันตก                              1,133,633.00 
    ภาคตะวันออก                                195,204.70 
    ภาคกลาง                                  67,964.90 

รวม                              1,579,696.44 
 

ที่มา: (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มปป., หนา 8) 
 
ตารางที่ 1.2  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ 
 

กิจกรรม กอนป 2523  2523-2529      รวม รอยละ 
1. การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
(นากุง) 

162,725 526,395 689,120 64.3 

2. ทําเหมืองแร 5,787 28,279 34,066 3.2 
3. ทํานาเกลือ 66,000 - 66,000 6.2 
4. กิจกรรมอื่น ๆ 269,188 13,327 282,515 26.3 
  - เกษตรกรรม - 4,386 - - 
  - ชุมชน แหลงทองเท่ียว - 3,125 - - 
  - ถนน สายไฟฟา - 1,467 - - 
  - อุตสาหกรรม โรงไฟฟา - 1,135 - - 
  - ทาเทียบเรือ - 2,684 - - 
  - รองนํ้า - 530 - - 

รวม 503,700 568,001 1,071,701 100 
 



                                                                                                                                  AT 428 (S) 8 

ประเภทของปาชายเลน 
ปาชายเลนสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 
1. Basin forest เปนปาชายเลนที่พบติดกับแผนดินใหญตามลําน้ําและไดรับ

อิทธิพลจากน้ําทะเลนอยมาก นํ้าทะเลจะทวมถึงเฉพาะเวลาที่นํ้าทะเลขึ้นสูงสุด 
2. Riren forest เปนปาชายเลนที่พบบริเวณชายฝงแมนํ้าใหญที่ติดกับทะเล 

ทะเลสาบ มีนํ้าทะเลทวมถึงทุกวัน 
3. Fringe forest เปนปาชายเลนที่พบบริเวณชายฝงทะเลที่ติดกับแผนดินหรือ

รอบเกาะที่เปนเกาะใหญ นํ้าทะเลทวมถึงเสมอเปนประจําทุกวัน ยกเวนชายฝงทะเลที่เปน
เกาะใหญนํ้าทะเลทวมถึงเม่ือนํ้าทะเลขึ้นสูงสุด 

4. Overwash forest เปนปาชายเลนที่พบตามเกาะเล็กๆ เม่ือนํ้าทะเลขึ้นสูงสุด
จะทวมตนไมหมด พรรณไมที่เต้ียกวาปกติจะมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา 

 
ประโยชนของปาชายเลน 
ปาชายเลนมีคุณคาไมนอยไปกวาปาบก มีความอุดมสมบูรณมาก และสราง

ประโยชนอยางมหาศาลใหกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ซ่ึงประโยชนของปาชายเลนมีมากมายดังน้ี 
1. เปนแหลงขยายพันธุและเพาะเลี้ยงตัวออนของสัตวนํ้านานาพันธุ  
2. เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าตางๆ พวกเศษไม ใบไมตางๆ รวมถึง

สวนตางๆ ของตนไมที่รวงหลนจะถูกยอยสลาย นอกจากนี้พวกหอย ปู และหนอนปลอง
จะเปนอาหารของสัตวนํ้าที่มีขนาดใหญกวาตอไป  

3. เปนที่หลบภัยและที่อยูของสัตว เชน นก และสัตวบกบางประเภท รวมถึงเปน
ที่หลบภัยและที่อยูของสัตวนํ้านานาชนิด   

4. เปนแหลงอาศัย และอนุบาลของสัตวนํ้าวัยออน เชน ปลา (ปลากะพงขาว 
ปลานวลจันทรทะเล) และกุงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (กุงกุลาดํา กุงแชบวย กุง
ตะกาด) 

5. เปนแนวปองกันพายุ ซ่ึงจะลดความรุนแรงของคลื่นลม เน่ืองจากปาชายเลน
ชวยชะลอความเร็วของลมพายุใหลดลงกอนข้ึนฝงเปนการปองกันภัยพิบัติจากลมพายุมิ
ใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ทํากินและที่อยูอาศัยของประชาชน  
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6. เปนแหลงสมุนไพร เชน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ เปลือกใชตมนํ้า
รับประทานเปนยาแกทองรวง คลื่นเหียนอาเจียน แกบิดเรื้อรัง ตะบูนขาว ตะบูนดํา ใช
เมล็ดรับประทานแกทองรวง สวนใบและตนของจาก ใชขับเสมหะ สําหรับไมถั่วดํา ใช
รักษาโรคทางเดินอาหารอักเสบในเด็ก เปนตน 

7. ปองกันการพังทลายของดินบริเวณชายฝงทะเลเนื่องจากระบบรากของพันธุ
ไมปาชายเลนที่มีลักษณะพิเศษ 

8. รักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและบนบก 
9. เปนแหลงสะสมธาตุคารบอนโดยขบวนการสังเคราะหแสง ชวยลดปริมาณ

กาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ 
10. สรางความสดชื่นและใหอากาศที่บริสุทธิ์ใหแกชายฝงทะเล 
11. เปนแหลงฟอกน้ําเสียใหสะอาด อีกทั้งชวยกรอง ดูดซับของเสีย ขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตางๆ มิใหไหลลงสูทะเล ซ่ึงสรางความเสียหายแกสัตวนํ้าตางๆ และระบบนิเวศ
บริเวณชายฝงทะเล 

12. เปนแหลงรวมของความหลากหลายของพันธุไม เชน ไมยืนตน พืชอิงอาศัย 
เถาวัลย และสาหราย นอกจากนี้มีความหลากหลายของพันธุสัตวนานาชนิดทั้งที่เปนสัตว
นํ้า เชน กุง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตวอื่นๆ เชน สัตวปกจําพวกนก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
และสัตวเลื้อยคลาน เปนตน 

13. ทําใหแผนดินงอกใหมอยูเสมอ นับเปนการชวยเพิ่มพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเล 
เพราะระบบรากของปาไมชายเลน จะชวยในการทับถมของโคลนเลนจึงทําใหเกิดดินโคลน
เลน  

14. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อการพักผอนหยอนใจ อีกทั้งเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

15. เปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
16. สรางรายได และอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น 
17. เปนเช้ือเพลิงช้ันดี เชน ไมโกงกาง ไมถั่ว ไมโปรง ประมาณรอยละ 80 จะ

นํามาทําถาน โดยเฉพาะถานไมโกงกางเปนถานที่มีคุณภาพดีที่สุดซ่ึงใหความรอนสูงถึง 
7,300 แคลอรี่ตอกรัม (ถานลิกไนทโดยทั่วไปใหความรอน 4,600-10,500 แคลอรี่ตอกรัม)  
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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. ทําเคร่ืองมือและอุปกรณดานการประมง เชน เครื่องมือจับปู หลักเลี้ยง

หอยแมลงภู เปนตน 
ดวยความสําคัญและคุณคาของปาชายเลนดังกลาวมาทั้งหมดพอจะกลาวไดวา 

ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
ควรคาในการอนุรักษเปนอยางยิ่ง 

 
1.3  คุณภาพน้ําและดินบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย                           
 

   1.3.1 คุณภาพน้ําบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย 
คุณภาพน้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
นํ้าที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงตองคํานึงถึงความเค็ม และน้ําตองใส

สะอาด ปราศจากมลพิษ มีอาหารธรรมชาติมาก สําหรับบริเวณกนอาวไทยมีแมนํ้าไหลลง
มาหลายสายสงผลใหนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมาก การเลี้ยงสัตวน้ําจึงตองคํานึงถึง
ความเค็มในพื้นที่น้ันๆ วาเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดนั้นๆ หรือไม เชน กุงแชบวย 
นํ้าไมควรเค็มจัดตลอดป เพราะจะแคระแกรน ควรลดต่ํากวา 30 สวนในพัน แตถาตํ่ามาก
ก็ตาย สวนกุงกุลาดําทนน้ําจืดได สวนหอยมีความเค็มเปนตัวจํากัดการแพรกระจาย 

นับต้ังแตมีการเลี้ยงกุงกุลาดํากันมาก ต้ังแตป 2530 ถึงปจจุบันทําใหคุณภาพน้ํา
เส่ือมโทรม สกปรก มีเช้ือโรค จนเลี้ยงกุงไมได โดยเฉพาะบริเวณกนอาวไทย สวนจังหวัด
ทางภาคตะวันออกและภาคใตคุณภาพน้ํายังพอใชได 

 
คุณสมบัติและสภาพของน้ําที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
1. ความเค็ม ความเค็มของน้ําทะเลเกิดจากเกลือแรที่ละลายอยู ความเค็มน้ี

เรียกวา “ซาลินิที” (Salinity) ซ่ึงหมายถึงปริมาณเกลือแรในนํ้าทะเลสวนในพัน โดยปกติ
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คาเฉลี่ยความเค็มของน้ําทะเลเทากับ 35 สวนในพัน หมายถึงมีเกลือแรตางๆ รวมกันอยู 

35 กรัม ในนํ้าทะเล 1,000 กรัม ใชสัญลักษณ %° เชน 35 %° หรือใชตัวยอเปน ppt. 
เกลือแรที่ละลายอยูในน้ําทะเลจะแตกตัวอยูในรูปของอิออนบวก (cations) และอิออนลบ 
(anions) 
 
ตารางที่ 1.3 การจําแนกชนิดของน้ําเค็ม 
 

ชนิดของน้ํา ความเค็ม สวนในพัน (ppt.) 
                      จืด 0 - 0.5 
                      กรอยนอย 0.5 - 3 
                      กรอยปานกลาง 3 - 10 
                      กรอยมาก 10 - 17 
                      เค็มนอย 17 - 30 
                      เค็มปานกลาง 30 - 34 
                      เค็มมาก 34 - 38 
                      เค็มจัด > 38 
 
ตารางที่ 1.4 นํ้าเค็ม 35 ppt. (สวนในพัน) ประกอบดวยอิออนบวก และอิออนลบของ

เกลือตางๆ 
 

อิออนบวก กรัม/กก. อิออนลบ กรัม/กก. 
โซเดียม ( Na+) 10.752   คลอไรท (Cl-) 19.345 
แมกนีเซียม (Mg++) 1.295   ซัลเฟต (SO4

=) 2.701 
แคลเซียม (Ca++) 0.416   ไบคารบอเนต          

(HCO3
-) 

0.145 

โปตัสเซียม (K+) 0.395   โบรไมด (Br-) 0.066 
สตรอนเตียม (Sr++) 0.013   คารบอเนต (CO3

=) 0.007 
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 2. แอมโนเนียรวม แอมโมเนียเกิดจากการสลายของสารอินทรีย ถามีมากจะ
เปนพิษกับสัตวนํ้า นํ้าทะเลธรรมชาติมีแอมโมเนียประมาณ 0-0.4 สวนในลาน (ppm.) 
แอมโมเนียมี 2 รูปแบบ คือ แบบมีพิษ (NH3) และแบบไมมิพิษ (NH4

+) ทั้ง 2 แบบอยูใน
นํ้าในสภาพสมดุล โดยขึ้นอยูกับ pH และอุณหภูมิ ถาอุณหภูมิสูงและ pH สูง แอมโมเนียที่
เปนพิษจะมีมากขึ้น เชน ที่ pH 8 อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส แอมโมเนียที่มีพิษจะมี 10 
เปอรเซ็นตของแอมโมเนียรวม 
 3. ความเปนกรด-ดาง (pH) หมายถึงความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในน้ํา 
ปกตินํ้าทะเลมี pH ประมาณ 8.2 การเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันถาสูงจะมีผลตอสัตวนํ้า 

4. อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) หรือความเปนดาง หมายถึงปริมาณความเขมขน
ของไฮดรอกไซดอิออน (OH-) คารบอเนตอิออน (CO3

=) และไบคารบอเนตอิออน (HCO3
-) 

สําหรับในแหลงนํ้ากรอยพบอัลคาลินิต้ีอยูระหวาง 90-150 มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) 
(CaCO3

-) อัลคาลินิต้ีจะควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ปริมาณที่เหมาะสมประมาณ 80-150 
มิลลิกรัมตอลิตร จะทําใหการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันไมเกิน 0.5 
 5. ออกซิเจน ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้ามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว
นํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติไดรับออกซิเจนจากการละลายของออกซิเจนในอากาศ และการ
สังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช นํ้าที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควรมีออกซิเจนละลาย
อยูสูง 
 6. ความโปรงใส เปนดัชนีช้ีถึงปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา หรือความหนาแนน
ของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว โดยทั่วไปความโปรงใสควรมีคาอยูระหวาง 30-
60 เซนติเมตร 
 7. นํ้าข้ึนนํ้าลง ซ่ึงเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยและดวงจันทร มีผลตอการ
เลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เชน การเลี้ยงหอยทะเล และมีความสําคัญตอการวางผังสรางบอ และ
การวางทอ สําหรับในอาวไทยมีนํ้าขึ้นนํ้าลงวันละ 1-2 ครั้ง 
 

1.3.2 คุณภาพดินบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย 
 บริเวณชายฝงทะเลจะมีการทับถมของสารอินทรีย ดินบริเวณน้ีจึงมักเปนดินกรด 
เม่ือขุดบอเลี้ยงสัตวน้ําจะทําใหนํ้าเปนกรด การเลือกสถานที่ควรวิเคราะหดินวาเปนดิน



กรดหรือไมซ่ึงควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตวนํ้า แตในปจจุบันการหาพื้นที่ยากขึ้น อาจ
จําเปนตองใชแตตองปรับดินกอนโดยใชปูนขาว 

การเกิดดินกรด เน่ืองจากมีการสะสมสารไพไรท (Pyrite, FeS2) ในดิน เม่ือขุด
ข้ึนมาสัมผัสอากาศ (ออกซิเจน) และนํ้าจะปลอยกรดออกมา ไพรไรทมีลักษณะเปน
ตะกอนสีเหลือง สําหรับขบวนการเกิดดินกรด เน่ืองจากในทะเลมีซัลเฟตจํานวนมาก ซ่ึง
เกิดจากมีการเนาเปอยของสารอินทรียในดินในสภาพขาดออกซิเจน ซัลเฟตจะถูกรีดิวซ
เปนเหล็กซัลไฟต และรวมกับซัลเฟอรเปนไพไรทในที่สุด ดังสมการ 
 

 2CH2O + SO4
=    H2S + 2HCO3

- 

 Fe(OH)2 + H2S   FeS + 2H2O 
 FeS + S    FeS2

 
เม่ือขุดดินข้ึนมา ไพไรทจะสัมผัสอากาศและน้ําจะปลอยกรดซัลฟูริค ออกมาทํา

ใหนํ้าเปนกรด ดังสมการ 

  FeS2 + H2O + 3 1

2
O2  FeSO4 + H2SO4

  FeSO4 + 1

2
O2 + H2SO4     Fe2(SO4)3 + H2O 

  FeS2 + 7Fe2(SO4)3 + 8H2O     15FeSO4 + 8H2SO4

 
วิธีแกไขดินกรดมีดังน้ี 
1.  ลางดวยนํ้า แตใชเวลานาน 2-3 ป 
2.  ใชปูนขาว  
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คําถามทายบทที่ 1 
 

1.  เหตุใดประเทศไทยจึงเหมาะสมแกการทําการประมงทะเล 
ก.  ต้ังอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนตอนลาง 
ข.  มีความยาวของชายฝงทะเลมาก 
ค.  ดานอาวไทยมีไหลทวีปกวางใหญ 
ง.  ถูกทุกขอ 
 
2.  ขอใดหมายถึงปาชายเลน 
ก.  Beach forest 
ข.  Intertidal forest   
ค.  Coniferous forest    
ง.  Savanna forest   

 
3.  ปาชายเลนของโลกมีการแพรกระจายบริเวณใดนอยที่สุด 
ก.  เขตรอนแถบเอเชีย 
ข.  เขตรอนอเมริกา 
ค.  เขตรอนอัฟริกา 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 
4.  ปาชายเลนของประเทศไทยมีการแพรกระจายบริเวณใดมากที่สุด 
ก.  เขตภาคกลาง 
ข.  เขตภาคตะวันออก 
ค.  เขตภาคใตฝงตะวันตก 
ง.  เขตภาคใตฝงตะวันออก 
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คําถามทายบทที่ 1 (ตอ) 
 
5.  ปาชายเลนในประเทศไทยถูกทําลายลงมากเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด 
ก.  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ข.  การตั้งชุมชนถิ่นฐาน 
ค.  การสรางโรงงานอุตสาหกรรม 
ง.  การทํานาเกลือ 
 
6.  ปาชายเลนแบงออกไดเปนกี่ประเภท   
ก.  1 ประเภท  
ข.  2 ประเภท 
ค.  3 ประเภท 
ง.  4 ประเภท 
 
7. ปาชายเลนประเภทใดที่พบตามเกาะเล็กๆ เม่ือนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดจะทวมตนไมหมด 
ก.  Overwash forest 
ข.  Fringe forest 
ค.  Riren forest 
ง.  Basin forest 
 
8.  ขอใดมิใชประโยชนของปาชายเลน 
ก.  เปนแนวปองกันพายุ 
ข.  เปนแหลงเลี้ยงตัวออนของสัตวนํ้า 
ค.  เปนที่หลบภัยของสัตวนํ้าวัยออน 
ง.  เปนอาหารของสัตวบก 
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คําถามทายบทที่ 1 (ตอ) 
 

9.  โดยปกติความเค็มเฉลี่ยของนํ้าทะเลมีคาเทาใด 
ก.  3  สวนในพัน (ppt) 
ข.  35  สวนในพัน (ppt) 
ค.  53  สวนในพัน (ppt) 
ง.  100  สวนในพัน (ppt) 
 
10. วิธีแกไขดินเปนกรดบริเวณชายฝงทะเลเพื่อการเลี้ยงสัตวนํ้า วิธีใดเหมาะสมที่สุด 
ก.  ลางดวยนํ้า 
ข.  ใชปูนขาวโรยในบอ 
ค.  ใชปุยอินทรียโรยในบอ 
ง.  ใชปุยอนินทรียโรยในบอ 
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	เอกสารอ้างอิง 
	ป่าชายเลน หรือ mangrove forest มาจากคำว่า mangue ในภาษาโปรตุเกสแปลว่าสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลของดินเลน บางครั้งเรียกป่าชายเลนว่า  intertidal forest เพราะเป็นป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุด ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เป็นระบบนิเวศป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง จัดเป็นสังคมพืชประเภทไม้ไม่ผลัดใบ มีความทนทานต่อความเค็มของดินและน้ำ มีที่ดินเป็นเลนตม พบมากบริเวณปากแม่น้ำเขตร้อน (tropical region) ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าว ทะเลสาบ และเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึง ส่วนบริเวณกึ่งร้อน (subtropical region) จะพบป่าชายเลนอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยเนื่องจากภูมิอากาศไม่เหมาะสม ซึ่งป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์จะประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด   
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