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บทคดัย่อ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงทะเล ธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลและ

พลวัต ตะกอนทรายหาดและเนินทรายชายฝงทะเล พืชพรรณเนินทรายชายฝงทะเล แบบจําลองวิวัฒนาการธรณี
สัณฐานชายฝงทะเลและเนินทรายชายฝงทะเล ดวยวิธีการทางภูมิสารสนเทศ ไดแก การวัดกําหนดตําแหนงดวย
ดาวเทียม การวิเคราะหภาพถายทางอากาศเชิงเลขและภาพจากดาวเทียมเชิงเลข แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข 
แผนท่ีเสนชั้นความสูง และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงทะเล อาวบางเบิด 
จังหวัดชุมพร จําแนกได 11 หนวยสัณฐาน โดยมีธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลเปนลักษณะเดน หนวยธรณี
สัณฐานน้ีประกอบดวย 3 โซน ไดแก โซนเนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัว เนินทรายสวนนอก และเนินทรายดานหลัง 
วัสดุประกอบสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลสวนใหญเปนตะกอนทรายละเอียด พลวัตสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลเปน
ผลเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย สัณฐานแองลมหอบ เนินทรายรูปโคง และหนาผาเนิน
ทราย คือผลพลวัตจากกระบวนการธรรมชาติ สวนผลพลวัตจากการกระทําของมนุษยปรับเกล่ียเนินทรายชายฝงทะเล
เปล่ียนเปนท่ีต้ังถ่ินฐาน พ้ืนท่ีการเกษตร และกอสรางถนน สําหรับพืชพรรณธรรมชาติบนเนินทรายชายฝงทะเล สาย
พันธุพืชท่ีพบแสดงใหเห็นการเปล่ียนแทนท่ีของพืชท่ีสอดคลองกันกับระบบเนินทรายชายฝงทะเล แบงไดเปน 3 โซน คือ 
โซนสายพันธุพืชปฐมภูมิ สายพันธุพืชทุติยภูมิ และสายพันธุพืชตติยภูมิ จากการสรางแบบจําลองวิวัฒนาการเชิงแนวคิด
ธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล พบวาสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลนี้มีพัฒนาการเกิดขึ้นตั้งแตการลดลงของ
ระดับน้ําทะเลในสมัยโฮโลซีนตอนกลางจนถึงปจจุบัน 

 
คาํสาํคญั : เนินทรายชายฝงทะเล แบบจําลองเชิงแนวคิด แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข เนินทรายสวนนอก  

เนินทรายดานหลัง เนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัว  
 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the coastal landforms, coastal dune landforms and 
dynamics, coastal dune and beach sand sediments, coastal dune vegetation, coastal landform and coastal 
dune landform evolution models. The research used geoinformatic technology including satellite surveying, 
analysis of digital imageries, digital elevation models (DEMs), contour line maps and other relevant spatial 
data. The study revealed that the coastal landforms at Bang Boet bay could be classified into 11 landform 
units with coastal dunes being the dominant landform. This morphological unit consisted of three zones : 
incipient foredune, foredune, and hind dune. The material of coastal dune landforms was mainly fine sand 
sediments. The morphodynamics resulted from both natural processes and human activities. The former 
comprised blowouts, parabolic dunes, and dune cliffs while the latter included denudation for human 
settlements, agriculture and road construction. As for the vegetation on the coastal dunes, the species found 
represented plant succession, i.e. primary, secondary and tertiary species, on coastal dune system and 
existed in accordance with the abovementioned three zones. The conceptual evolution modeling of coastal 
dune landforms disclosed that they have evolved since the sea level regression in mid-Holocene epoch until 
the present.  
 
Keywords: coastal dune, conceptual model, DEMs, foredune, hind dune, incipient foredune 
 
บทนํา 

เนินทรายชายฝงทะเล (coastal dunes) เปน
ลักษณะทางธรณีสัณฐานชายฝงทะเล ประเภทที่จะมี
ลําดับการกอตัวเริ่มจากมีการทับถมตะกอนทรายโดย
คล่ืนบนหาด ตะกอนทรายหาดที่ทับถมจะถูกพัดพาเขา
ไปดานหลังหาดโดยลม กอตัวเปนเนินทรายอยูเหนือ
ระดับน้ําขึ้นสูงสุด และเกิดความมั่นคงโดยพืชพรรณ 
(Venugopol et al., 2009) ลักษณะธรณีสัณฐานเนิน
ทรายชายฝงทะเลสวนใหญท่ีพบ จะกอตัวเกิดขึ้นบริเวณ
ชายฝงทะเลที่มีสภาพส่ิงแวดลอมอิทธิพลคล่ืนเดน อยู
ดานหลังหาดสลายพลังงานคล่ืน (dissipative beaches) 
มากกว าด านห ลังหาดสะท อนพลังงานค ล่ืนก ลับ 
(reflective beaches) เนื่องจากหาดสลายพลังงานคล่ืน 
จะเปนหาดท่ีคอนขางราบและหนาหาดกวาง มีพิสัยระดับ
น้ําขึ้นลงแตกตางกันปานกลางถึงมาก มีท่ีต้ืนใตน้ํา มีเขต
คล่ืนหัวแตกกวาง มีสันดอนชายทะเลใกลฝงเกิดขึ้นหลาย
แนวขนานกับชายฝง มีตะกอนทรายหาดขนาดอนุภาค
ทรายละเอียดเปนสวนใหญ และมีลมประจําพัดเขาสู
ชายทะเลที่แรง (Goldsmith, 1985; Bird, 2000; Woodroffe, 

2002; Masselink et al., 2011; Short, 2012) สวนหาด
สะทอนพลังงานคล่ืนกลับ จะมีตะกอนทรายหาดหยาบ มี
หนาหาดแคบและลาดชัน ไมมีเขตคล่ืนหัวแตก และไมมี
สันดอนใกลชายทะเล (Short and Hesp, 1982; Short, 
2012) 

เนินทรายชายฝงทะเลจะพบกระจายตัวเกิดขึ้น
ตามแนวชายทะเลตั้งแตเขตละติจูดสูงถึงบริเวณเขตศูนย
สูตร ท้ังซีกโลกเหนือและซีกโลกใต (Martinez et al., 
2008) สวนใหญเนินทรายชายฝงจะพบกอตัวเกิดขึ้น
อยางกวางขวางและมีความสูงมาก ตามชายฝงทะเลใน
เขตละติจูดกลาง ท่ีดานหลังหาดมีลมประจําพัดเขาสู
ชายทะเลที่แรง และมีพลังงานคล่ืนปานกลางถึงสูง 
(Woodroffe, 2002) ชายฝงทะเลในเขตละติจูดสูงและ
ละติจูดตํ่าโดยท่ัวไปเนินทรายชายฝงจะกอตัวเกิดขึ้นนอย 
(Davies, 1980) เนื่องจากชายฝงทะเลในเขตละติจูดสูงจะ
ขาดแคลนตะกอนทราย มีตะกอนหยาบประเภทเศษหิน
แตกหักและกรวดท่ีเกิดจากการผุพังอยูกับท่ีทางกายภาพ 
น้ําในดินเปนน้ําแข็ง และมีทะเลเปนน้ําแข็ง (Masselink 
et al., 2011; Short, 2012) สวนชายฝงทะเลในบริเวณ
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ละติจูดตํ่าท่ีมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น ก็จะมีเนิน
ทรายชายฝ งกอ ตัวเกิดขึ้นนอย  (Woodroffe, 2002) 
เนื่องจากชายฝงเขตรอนชื้นจะมีเง่ือนไขที่หลากหลาย 
ของปจจัยท้ังสงเสริมและขัดขวางการกอตัวของเนินทราย
ท่ีแตกตางกัน เชน มีพลังคล่ืนท่ีคอนขางต่ํา มีความเร็ว
ลมประจําตํ่า มีพืชพรรณหลังหาดหนาแนน หาดทราย
สวนใหญเปนหาดสะทอนพลังงานคล่ืน ตะกอนทรายหาด
มีความชื้นสูงท่ีตอเนื่อง ชายฝงหาดบางบริเวณมีเกลือ
สะสมอยูท่ีพ้ืนผิว และขาดพืชพรรณที่เปนกับดักตะกอน
ทรายท่ีเหมาะสม (Pethick, 1984; Hesp, 2008; Masselink 
et al., 2011)  

ปจจุบันพ้ืนท่ีชายฝงทะเลที่มีเนินทรายกอตัว
เกิดขึ้นหลังหาด  เปนทําเลที่ ตั้ ง ที่มีความกดดันสูง
เนื่องจากเปนท่ีตองการของกิจกรรมการพัฒนาชายฝง
ทะเลดานตางๆของมนุษยอยางมาก เนินทรายชายฝง
ทะเลจํานวนมากจึงถูกปรับใหราบลงหรือถูกปรับรูปใหม 
และสรางส่ิงปลูกสรางขึ้นมาแทน เปนการเปล่ียนแปลง
ระบบธรณีสัณฐานเนินทรายและระบบนิเวศเนินทราย
ชายฝงทะเลไปอยางส้ินเชิง คุณคาของระบบธรณีสัณฐาน
เนินทรายและระบบนิเวศเนินทรายชายฝงท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะและมีความเปราะบางนี้ ไดรับการยอมรับและเห็น
ถึงความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการฟนฟูและจัดการเนิน
ทรายชายฝงทะเลอยางเปนระบบ ดวยการใชสายพันธุ
พืชทองถ่ินเนินทราย (native plants) ปลูกชวยใหเกิด
การสะสมตะกอนทรายและสรางความมั่นคง โดยจะ
มุงเนนกําหนดใหเนินทรายชายฝงทะเลที่ธรรมชาติสราง
ขึ้นเปนกันชนส่ิงกีดขวาง หรือเปนกําแพงทางธรรมชาติ 
และพืชพรรณเนินทรายชวยปดกั้นและหักเหทิศทางลม 
จากกระบวนการชายฝงทะเลหรือเหตุการณแรงเคนทาง
ธรรมชาติชายฝงทะเลที่รุนแรงตางๆ เพ่ือปองกันภัยพิบัติ
ชายฝงทะเลจากน้ําทวมพ้ืนท่ีชายฝง และลดพลังการ
โจมตีของคล่ืนพายุซัดฝง(storm surge) ท่ีเกิดจากพายุ
เคล่ือนขึ้นฝง (Nordstrom, 2000; Davis and Fitzgerald, 
2004; Williams, 2007) เพราะระบบเนินทรายชายฝง
ทะเลจะสามารถปรับตัวตามเหตุการณแรงเคนธรรมชาติ
ตางๆได เปนไปตามกระบวนการวัฏจักรการสะสม
และวัฏจักรการกลับสภาพเดิมของสมดุลแบบสม่ําเสมอ
ทางธรณีสัณฐานชายฝงทะเล 

 เนินทรายชายฝงทะเลอาวบางเบิด บานน้ําพุ 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปนเนินทรายชายฝงท่ีเกิดใน
เขตท่ีมีสภาพภูมิอากาศรอนชื้น กอตัวเกิดขึ้นบนหาดสัน
ดอนดานหลังหาดทราย ตามแนวยาวชายทะเลอาวบาง
เบิด เปนรูปลักษณทางธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝง
ทะเลโดดเดนมากท่ีสุดพ้ืนท่ีหนึ่งในประเทศไทย แตยังมี
การศึกษาวิจัยในมิติทางธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝง
ทะเลอยางเปนระบบที่นอย ทําใหยังมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนินทรายชายฝงทะเล ในดานรูปลักษณทางธรณี
สัณฐาน กระบวนการสะสมกอตัว ลักษณะของตะกอน
เนินทราย โครงสรางและพลวัตสัณฐานเนินทราย และ
วิวัฒนาการทางธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงท่ีนอยมาก 
ปจจุบันแรงกดดันจากความตองการท่ีดินตั้งถ่ินฐานใน
บริเวณชายฝงทะเล และกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีชายฝง
ทะเลดานตาง ๆ กําลังขยายตัวเขามาเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
เนินทรายชายฝงทะเลในบริเวณนี้เพ่ิมขึ้นเปนลําดับ 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทางพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีใช
ในขอบขายการวิจัย ประกอบดวย ภาพถายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียมเชิงเลข (มาตราสวน 1:15,000 - 
1:25,000) ปพ.ศ. 2519, 2538, 2545, 2553 แบบจําลอง 
ระดับความสูงเชิงเลข (DEMs) แผนท่ีเสนชั้นความสูง 1 
และ 2 เมตร แผนที่ธรณีวิทยา ขอมูลความเร็วลมและ
ทิศทางลม ขอมูลการเปล่ียนแปลงระดับน้ําทะเลชายฝง
อาวไทย และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีภาคสนามตางๆ ไดแก การ
วัดหาความสูงเนินทรายและหาดดวยเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม GPS แบบรังวัด การเก็บตัวอยางตะกอนทราย
หาดและเนินทรายชายฝงทะเล การสํารวจชนิดพืชพรรณ
ธรรมชาติบนเนินทรายชายฝงทะเล และสภาพการใช
ท่ีดิน 

การวิ เคราะหข อมู ลตามขอบข ายการวิ จั ย 
ประกอบดวยวิเคราะหลักษณะรูปลักษณธรณีสัณฐาน
ชายฝงทะเล ธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลและ
พลวัตการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินบนหนวยพ้ืนท่ีธรณี
สัณฐานชายฝงทะเล ขนาดอนุภาคตะกอนทรายหาดและ
เนินทราย ประเภทพืชพรรณธรรมชาติบนระบบสัณฐาน 
เนินทรายชายฝงทะเล แบบจําลองวิวัฒนาการเชิงแนวคิด
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ธรณีสัณฐานชายฝงทะเล และแบบจําลองวิวัฒนาการ เชิง
แนวคิดธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล อาวบางเบิด 
บานน้ําพุ จังหวัดชุมพร ดวยโปรแกรมประยุกตทางภูมิ
สารสนเทศตางๆ ไดแก ArcGIS 9.3, Global Mapper 
13.0 และZ/I Imaging 

 
ผลการวิจยั 

1.  ธรณีสัณฐานชายฝ งทะเล อาวบางเบิด 
จังหวัดชุมพร  ตามหลักการวิ เคราะหธรณีสัณฐาน 
(landform analysis) จากภาพถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข แผนที่เสน
ชั้นความสูงชวงชั้น 1-2 เมตร และแผนที่ธรณีวิทยา มี
พัฒนาการรูปลักษณหนวยพ้ืนท่ีธรณีสัณฐานปรากฏ
เกิดขึ้น รวมทั้งหมด จําแนกได 11 หนวยสัณฐาน 
ประกอบดวยธรณีสัณฐานชายฝงทะเล 8 หนวยสัณฐาน 
ไดแก ท่ีลุมราบใตระดับน้ําลง ท่ีลุมราบระหวางน้ําขึ้นลง 
ท่ีลุมราบเหนือระดับน้ําขึ้นถึง หาดทราย เนินทราย
ชายฝงทะเล ลากูนเกา สันหาดทรายเกา พรุ และธรณี
สัณฐานอื่น ๆ อีก 3 หนวยสัณฐาน ไดแก ท่ีลาดลอนคล่ืน 
เนินตะกอนตะพักลําน้ํา ภูเขาและเกาะ ดังแผนที่ 1-2 

2. ธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล อาว 
บางเบิด บานน้ําพุ จังหวัดชุมพร ตามหลักระบบกระบวนการ 
การตอบสนอง (process-response system) ในทางธรณี
สัณฐานวิทยา สามารถประมวลจําแนกประเภทรูปลักษณ
และพัฒนาการของระบบเนินทรายชายฝงทะเลตอนกลาง 
อาวบางเบิด ออกไดเปน 3 โซนพ้ืนท่ี ประกอบดวย โซน
เนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัว (incipient foredune 
zone) เปนสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลที่กําลังกอตัว
เกิดขึ้นใหม เกิดเปนหยอมเนินทรายขนาดเล็กๆ หรือเปน
เนินทรายแนวยาวขนาดเล็กไมตอเนื่อง มีความสูงอยู
ระหวาง 0.5 -1 เมตรจากหาดทราย โซนเนินทรายสวน
นอก (foredune zone) จะมีสัณฐานเนินทรายชายฝง
ทะเลกอตัวเปนแนวยาวตอเนื่องขนานไปกับหาดทราย 
เปนเนินทรายที่กอตัวมีขนาดใหญ มีระดับความสูงอยู
ระหวาง 10 -24 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และ

โซนเนินทรายดานหลัง (hind dunes zone) เปนสัณฐาน
เนินทรายชายฝงทะเลทั้งหมด ท่ีอยูดานหลังเนินทราย
สวนนอกเขาไปในแผนดิน มีพัฒนาการกอตัวเกิดเปน
เนินทรายชายฝงทะเลขึ้นมากอนเนินทรายโซนอื่นๆ มี
ความสูงอยูระหวาง 18-27 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
ปานกลาง ระหวางโซนเนินทรายชายฝงทะเลจะมีรองท่ี
ลุมแองต่ํา (swale) เปนแนวแบงแตละโซนออกจากกัน 
ดังภาพที่ 1 และแผนที่ 3-4 ในโซนเนินทรายสวนนอกท่ี
เปดโลงปราศจากพืชพรรณปกคลุม กระบวนการลมท่ีแรง
จะพัดกราดกอใหเกิดรูปลักษณสัณฐานเนินทรายชายฝง
รอง (minor coastal dunes) ประเภท แองลมหอบและ
เนินทรายรูปโคง สวนหนาผาเนินทรายชายฝงทะเลจะ
เกิดจากกระบวนการคล่ืนท่ีแรงในชวงน้ําขึ้นสูงสุด กัด
เซาะฐานเนินทรายสวนนอกดานหนาท่ีอยูติดตอกับหาด
ทราย 

3. แองลมหอบ (blowouts) เนินทรายรูปโคง 
(parabolic dunes) และหนาผาเนินทราย (dune cliffs) 
เปนพลวัตเนินทรายชายฝงทะเลท่ีเกิดจากกระบวนการ
ชายฝงทะเล และแรงเคนทางธรรมชาติบริเวณชายฝง 
ไดแก คล่ืน น้ําขึ้นลง ลม และคล่ืนพายุซัดฝง พัดกราด
และกัดเซาะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง แตหลังจาก
เหตุการณรุนแรงผานไปกระบวนการชายฝงทะเลก็จะนํา
ตะกอนทรายจากเขตชายทะเลใกลฝง (nearshore zone) 
กลับมาซอมแซมและฟนฟูความเสียหายหาดทรายและ
เนินทรายชายฝงอยางชาๆ ตางจากกระบวนการทําลายท่ี
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจะใชระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ 
เทานั้น พลวัตเนินทรายชายฝงทะเลที่เกิดจากกิจกรรม
มนุษยในชวงระยะเวลา 35 ป (จากภาพถายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม ในชวงคาบเวลา 2519-2553) ได
ทําการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเนินทรายชายฝงทะเลบางบริเวณ
ใหราบลง เพ่ือใชเปนที่ตั้งชุมชน ทํารีสอรทพักตาก
อากาศ ทําสวนมะพราว และสวนปาลม รวมถึงการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานชายฝงท่ีสรางถนนตัดผานเนิน
ทราย เปนพลวัตท่ีเปล่ียนแปลงระบบธรณีสัณฐานเนิน
ทรายชายฝงทะเลไปอยางส้ินเชิง 
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แผนท่ี 1 ธรณีสัณฐานชายฝงทะเล อาวบางเบิด จังหวัดชุมพร 
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แผนท่ี 2 แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข และความลึกชายฝง อาวบางเบิด 
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4. วัสดุประกอบสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล
และหาดทราย จะมีสัดสวนเปอรเซ็นตตะกอนทรายสวน
ใหญ มีขนาดอนุภาคทรายละเอียด (fine sands) (เฉล่ีย 
92-98% และ 75-80% ตามลําดับ) โดยเนินทรายชายฝง
ทะเลจะมีเปอรเซ็นตอนุภาคทรายละเอียดสูงกวาหาด
ทราย ประมาณ 10-20% เพราะตะกอนทรายเนินทราย
ชายฝง เกิดจากกระบวนการลมพัดพาอนุภาคทราย
ละเอียดจากตะกอนทรายหาดไปทับถมกอตัวเปนเนิน
ทรายดานหลังหาด พ้ืนท่ีเนินทรายชายฝงทะเลและหาด
ทรายในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษยเขาไปปรับเกล่ีย
และเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน สวนใหญวัสดุประกอบ
สัณฐานจะมี ขนาดอนุภาคทรายกลาง กับอนุภาคทราย
ละเอียด ในสัดสวนเปอรเซ็นตท่ีใกลเคียงกัน เฉล่ียท่ี
ประมาณ 41 : 51% 

5.  การใช ท่ี ดินบนหนวยพ้ืนท่ีธรณีสัณฐาน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา ชวงคาบระยะเวลา 35 ป (2519-
2553) จะมีการเปล่ียนแปลงตามการเพิ่มขึ้นของชุมชน
และตามการพัฒนากิจกรรมใชท่ีดิน หนวยสัณฐาน ลากูน
เกา จะมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดจากปาละเมาะ ท่ีลุม
ราบน้ําขัง และสวนมะพราว ไปเปน สวนยางพารา สวน
ปาลม และตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้นเปนลําดับมา สัณฐานเนิน
ทรายชายฝงทะเล ตอนบนของอาวบางเบิดและบริเวณ
เขาถํ่าธง ไดเปล่ียนจากปาเนินทราย ไปเปนปาเนินทราย
เส่ือมสภาพ มีการใชท่ีดินเปนชุมชน สถานท่ีพักตาก
อากาศ บานพักสวนบุคคล และสวนปาลม สัณฐานท่ีลุม
ราบระหวางน้ําขึ้นถึง สวนใหญยังมีสภาพธรรมชาติเปน
ปาชายเลน บริเวณขอบพ้ืนท่ีท่ีติดกับชุมชนจะถูกบุกรุก
เปล่ียนเปนนากุง สภาพการใชท่ีดินสวนใหญในพ้ืนท่ี
ศึกษาในป 2538, 2545, 2553 จะมีพ้ืนท่ีสวนปาลมเพ่ิม
มากขึ้นเปนลําดับ (จาก 12,989, 15,233 และ 19,288 
ไร) รองลงมาไดแก สวนยางพารา จะมีพ้ืนท่ีลดลงเปน
ลําดับ (จาก 15,588, 14,835 และ 11,746 ไร) 

6. พืชพรรณเนินทรายชายฝงทะเล ตามโซน
พ้ืนท่ีธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล จําแนกสายพันธุ
พืชไดเปน 3 โซน ดังภาพที่ 2 ประกอบดวย โซนสาย
พันธุพืชปฐมภูมิ เปนสังคมพืชบนเนินทรายสวนนอกที่
กําลังกอตัว สายพันธุพืชทองถ่ินท่ีสําคัญ คือ ผักบุงทะเล 

ผักบุงทะเลขาว และหญาลอยลม โซนสายพันธุพืชทุติยภูมิ 
เปนสังคมพืชบนเนินทรายสวนนอก จะมีไมพุม ตนไมพุม
เตี้ย และไมเถา สายพันธุพืชทองถ่ินท่ีสําคัญ ไดแก มะคา
แต เตยทะเล งาไซ รักทะเล เสม็ดชุน เมา หนามเค็ด 
กลึงกลอม ดีหมี และพลองแกมอน ไมเถาไดแก ดองดึง 
เถาอรคนธ คุย และหญาหนูตน และโซนสายพันธุพืช
ตติยภูมิ จะเปนสังคมพืชบนเนินทรายดานหลัง มีสาย
พันธุพืชประเภทไมยืนตนขนาดกลางและที่มีเรือนยอดสูง 
ไดแก กะเมา พันจํา กระโดน เคี่ยม และชะมวง 

7. แบบจําลองวิ วัฒนาการเชิงแนวคิดธรณี
สัณฐานชายฝงทะเล ในพ้ืนท่ีศึกษาจะมีพัฒนาการมา
ต้ังแตตอนปลายสมัยไพลสโตซีนถึงปจจุบัน แบงไดเปน 
3 ระยะ ดังภาพที่ 3 คือ ระยะที่ 1 : แผนดินซุนดา
เปล่ียนเปนนานน้ําอาวไทย จะอยูในชวงระยะเวลา
ประมาณ 18,000-6,000 ปกอนปจจุบัน ระยะท่ี 2 : 
พัฒนาลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงทะเลระยะแรกในสมัย
โฮโลซีน อยูในชวงระยะเวลาประมาณ 6,000-900 ปกอน
ปจจุบัน และระยะท่ี 3 : พัฒนาการเกิดรูปลักษณธรณี
สัณฐานชายฝ งทะเลปจจุ บัน จะมี พัฒนาการอยู ใน
ชวงเวลาประมาณหลัง 900-800 ปกอนปจจุ บันถึง
ปจจุบัน มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝงทะเล อาวบางเบิด 
ตามท่ีปรากฏในแผนที่ 1 

8. แบบจําลองวิ วัฒนาการเชิงแนวคิดธรณี
สัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล อาวบางเบิด บานน้ําพุ จะ
มีพัฒนาการระบบเนินทรายชายฝงทะเลตั้งแตการลดลง
ของระดับน้ําทะเลในสมัยโฮโลซีนตอนกลางถึงปจจุบัน 
แบงไดเปน 3 ระยะ ดังภาพที่ 4 คือ ระยะท่ี 1 : เกิดหาด
สันดอนและเนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัว พัฒนาการ
ระยะนี้จะเกิดอยูในชวงเวลาประมาณ 6,000-3,000 ป
กอนปจจุบัน ระยะที่ 2 : พัฒนาเกิดเนินทรายสวนนอก 
และเนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัวใหม จะมีพัฒนาการ
เกิดอยูในชวงเวลาประมาณหลัง 3,000-900 ปกอน
ปจจุบัน และระยะท่ี 3 : เกิดระบบเนินทรายชายฝงทะเล 
ท่ีประกอบดวย เนินทรายสวนนอกท่ีกําลังกอตัวใหม
ปจจุบัน เนินทรายสวนนอก และเนินทรายดานหลัง จะมี
พัฒนาการอยูในชวงเวลาประมาณหลัง 900 ปกอน
ปจจุบันถึงปจจุบัน 
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สรปุและวิจารณ์ผล 
เนินทรายชายฝงทะเลสวนใหญ จะพบกอตัว

เกิดขึ้นในเขตชายฝงท่ีมีลมประจําท่ีแรงพัดเขาสูชายทะเล 
ดังนั้นกระบวนการลมจึงเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญมากปจจัย
หนึ่งสําหรับการกอตัวเกิดเนินทรายชายฝงทะเลอาว 
บางเบิด แตจากผังลม (wind rose) ของสถานีชุมพรท่ีเปน 
สถานีอยูใกล เคียงกับอาวบางเบิดมากท่ีสุด ขอมูลทิศทาง 
และความเร็วลมในคาบ เวลา 30 ป (พ.ศ.2524-2554) 
เฉล่ียรายเดือนพบวา เดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม จะมี
ลมประจําพัดเขาสูชายทะเลสวนใหญมาจากทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ (NE) กับทิศเหนือคอนไปทางตะวันออกเฉียง 
เหนือ (NNE) และทิศตะวันออกคอนไปทางตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ENE) ท่ีมีความเร็วลมตั้งแต 12-28 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง (7-16 นอต) เปนความเร็วลมท่ีสามารถจะพัดพา
ตะกอนทรายละเอียด ใหเคล่ือนท่ีไปดานหลังหาดได จะมี
เปอรเซ็นตความถ่ีของความเร็วลมรวมในทิศทางดังกลาว
อยูท่ีประมาณ 10.7% และ 14.3% ตามลําดับเดือนเทานั้น 
สําหรับเดือนมกราคม-มีนาคม ลมท่ีพัดเขาสูชายทะเล
สวนใหญจะมาจากทิศตะวันออก (E) กับทิศตะวันออก
คอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE) และทิศตะวันออก 
คอนไปทางตะวันออกเฉียงใต (ESE) จะมีเปอรเซ็นต
ความถ่ีของความเร็วลมรวมในทิศทางดังกลาว ประมาณ 
7.5%, 5.2% และ 4% ตามลําดับเดือนเทานั้น เปนความเร็ว 
ลมประจําท่ีตํ่า (low wind velocity) ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่อง 
มาจากสถานีวัดขอมูลลมของกรมอุตุนิยมวิทยาดังกลาว 
ไมไดต้ังอยูในพ้ืนท่ีศึกษา และเปนสถานีวัดขอมูลลมท่ีต้ัง 
อยูในแผนดินไมใชสถานีวัดลมในทะเลนานน้ําหนาอาว 
เพราะปกติลมท่ีพัดจากทะเลเขาสูชายฝงท่ีทะเลหนาอาว
เปดโลง จะมีความเร็วลมท่ีแรงมากกวาลมในแผนดิน 
เนื่องจากลมท่ีพัดผานพ้ืนผิวหนาน้ําทะเลจะมีแรงเสียด
ทานเกิดขึ้นนอยกวาในแผนดิน ดังนั้นความเร็วลมจาก
ทะเลท่ีพัดเขาสูชายทะเลผานหนาหาดทรายก็นาจะมี
ความแรงมากกวา สถานีวัดทิศทางและความเร็วลมท่ี
ต้ังอยูภายในแผนดินชายฝง  

แตความเร็วลมประจําท่ี ตํ่านี้ก็ไมใช เรื่องท่ี
ผิดปกติเพราะจะสอดคลองกับรายงานตาง ๆ ท่ีระบุ

ตรงกันวา ชายฝงทะเลในเขตละติจูดตํ่าท่ีมีลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น จะมีความเร็วลมประจําท่ีตํ่า 
(Hesp, 2008; Masselink, Hughes and Knight, 2011) 
หรือความเปนไปไดอีกทางหนึ่งก็คือ ในอดีตชายฝงทะเล
อาวไทยในสมัยโฮโลซีนตอนกลางท่ีเกิดชวงอายุอบอุน
ยอย (little warm age) จะมีอุณหภูมิเฉล่ียโลกสูงกวา
ปจจุบันทําใหเกิดระดับน้ําทะเลเพ่ิมระดับสูงขึ้น + 5 เมตร
จากระดับปจจุบัน (Sinsakul, 1992) ในชวงเวลาดังกลาว
ทะเลอาวไทยลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา
ปจจุบัน นาจะมีสภาพกาลอากาศตาง ๆ โดยเฉพาะ
ความเร็วลมประจําท่ีพัดเขาสูชายทะเลชายฝงทะเล 
อาวไทย มีความเร็วลมท่ีแรงมากกวาขอมูลความเร็วลม
เฉล่ียปจจุบันในคาบ 30 ป (2524-2554) 

นอกจากความเร็วลมประจําดังกลาว ความเร็ว
ลมจากพายุท่ีเปนเหตุการณแรงเคนทางธรรมชาติท่ีมี
พลังรุนแรงที่เกิดใหเห็นในปจจุบัน ไดแก พายุดีเปรสชั่น
และพายุโซนรอน หรือพายุไตฝุน ท่ีกอตัวและเคล่ือนท่ี
ผานอาวไทยขึ้นฝงในคาบสมุทรภาคใตในชวงระยะเวลา 
50 ปท่ีผานมา ก็ไดเกิด ขึ้นเปนระยะ ๆ ดังเชน พายุแฮ
เลียต (Harriet : 2505) รูทย (Ruth : 2513) เกย (Gay : 
2532) และลินดา (Linda : 2540) ดังนั้นในสมัยโฮโล
ซีนตอนกลางที่เกิด ชวงอายุอบอุนยอย (little warm age) 
พายุท่ีมีความเร็วลมมากในอดีตดังเชนท่ีเกิดในปจจุบัน ก็
นาจะมีท้ังความถี่และความรุนแรงมากกวาท่ีเกิดปจจุบัน 
ความเร็วลมจากพายุจะสามารถปนพัดพาตะกอนทราย
หาดเคล่ือนท่ีไปดานหลังหาดได เปนจํานวนมากในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น ฉะนั้นเหตุการณแรงเคนทาง
ธรรมชาติดังกลาวนี้อาจมีสวนสําคัญอยางมากกับการกอ
ตัวเกิดขึ้นของเนินทรายชายฝงทะเล อาวบางเบิด แตผล
จากการ ศึกษาเนินทรายชายฝงทะเลในฟนแลนด พบวา
เนินทรายชายฝงทะเลบางบริเวณท่ีศึกษาจะมีตะกอน
ทรายท่ีเปนวัสดุประกอบสัณฐานเนินทราย สวนใหญเปน
ตะกอนทรายที่มีขนาดอนุภาคทรายกลาง (medium 
sand) ซึ่งการศึกษาดังกลาว ไดสรุปใหเหตุผลวาเปนผลท่ี
เกิดจากลมพายุรุนแรงพัดพาตะกอนทรายหาดขึ้นไปทับ
ถมท่ีหลังหาด  
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ภาพท่ี 1 ภาพสามมิติโซนเนินทรายชายฝงทะเล ตอนกลางอาวบางเบิด จังหวัดชุมพร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โซนพืชพรรณและโซนเนินทรายชายฝงทะเล ตอนกลาง อาวบางเบิด  
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ภาพท่ี 3 แบบจําลองวิวัฒนาการเชิงแนวคิดธรณีสัณฐานชายฝงทะเล อาวบางเบิด 
จังหวัดชุมพร มีพัฒนาการแบงไดเปน 3 ระยะ 
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ภาพท่ี 4 แบบจําลองเชิงแนวคิดวิวัฒนาการธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล และโซนพืชพรรณ 
อาวบางเบิด บานน้ําพุ จังหวัดชุมพร มีพัฒนาการแบงไดเปน 3 ระยะ 
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ทําใหมีขนาดอนุภาคตะกอนทรายเนินทรายมีขนาดใหญ
กวา อนุภาคตะกอนทรายเนินทรายชายฝงทะเลที่ถูกพัด
พามาโดยลมประจํา (Hellemaa, 1995) ดังนั้นเหตุการณ
ความเร็วลมจากพายุพัดพาตะกอนทราย กับการมีวัสดุ
ประกอบสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเลของอาวบางเบิด 
ท่ีสวนใหญมีขนาดอนุภาคเปนทรายละเอียด (fine sand) 
ในระดับความลึกไมเกิน 150 เซนติเมตร ยังจะตองมี
การศึกษาถึงผลที่ไมสอดคลองกันนี้ตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
Bird, E. C. F. 2000. Coastal Geomorphology: An 

Introduction. Chichester : John Wiley and 
Sons. 

Davidson-Arnott, R. 2010 Introduction to Coastal 
Processes and Geomorphology. Cambridge 
: Cambridge University Press. 

Davies, J. L. 1980. Geographical Variation in 
Coastal Development. (2nded.) New York : 
Longman. 

Davis, R. A. Jr. and Fitzgerald, D. M. 2004. 
Beaches and Coasts. Oxford : Blackwell 
Science.  

Division of Forests and Lands. (n.d.) Coastal sand 
dune system. Retrieved March 10, 2012, 
from http: //www.nhdfl.org/about-forests-
andlands/bureaus/natural-heritage-
bureau/photo index/SystemPhotos/coastals 
and dune.aspx 

Goldsmith, V. 1985. Coastal dunes. In Richard A. 
Davis, Jr. (Ed.) Coastal Sedimentary 
Environments. 303-378. New York : Springer- 
Verlag.  

Goldsmith, V., Rosen, P. and Gertner, Y. 1990. 
Aeolian transport measurements, winds and 
comparison with theoretical transport in 
Israeli coastal dunes. In K. Nordstrom, N. 
Psuty and B. Carter (Eds.) Coastal Dunes : 

Form and Process. (pp. 79-101). Chichester : 
John Wiley and Sons. 

Hellemaa, P. 1995 The development of coastal 
dunes and their vegetation in Finland. Fennia 
176. Helsinki. Retrieved January 27, 2012, 
from http: //ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/ 

 maant/vk/hellemaa/sisalto.htm 
Hesp, P. A. 2008 Coastal dunes in the tropics and 

temperate regions: location, morphology and 
vegetation processes. In M. L. Martines and 
N. P. Psuty (Eds.) Coastal Dunes: Ecology 
and Conservation. (pp. 29-49). Verlag Berlin 
Heidelberg : Springer. 

Martinez, M. L., Psuty, N. P. and Lubke, R. A. 2008 A 
perspective on coastal dunes. In M. L. 
Martines and N. P. Psuty (Eds.) Coastal 
Dunes : Ecology and Conservation. (pp. 3-
10). Verlag Berlin Heidelberg : Springer. 

Masselink, G., Hughes, M. G. and Knight, J. 2011. 
Introduction to Coastal Processes and 
Geomorphology. (2nded.) London : Hodder 
Education. 

Nordstrom, K. F. 2000. Beaches and Dunes of 
Developed Coasts. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
Pethick, J. 1984. An Introduction to Coastal 

Geomorphology. London : Edward Arnold.  
Short, A. D. 2011 Conceptual models. Australian 

Government: Retrieved December 25, 2011, 

from http://www.ozcoasts.gov.au/conceptual 
 _mods/index.jsp 
_____. A. D. 2012 Coastal processes and beaches. 

Natural Education Knowledge. 3(3) : 15 

Retrieved March 19, 2012, from http 
://www.nature.com/scitable/knowledge/library 
/coastal-processes-and-beaches-26276621 

Short, A. D. and Hesp, P. A. 1982. Wave-beach-
dune interaction in southeast Australia. 
Marine Geology. 48, 259-284 



วารสารวิจัยรามคําแหง (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557 

 

37 

Sinsakul, S. 1992. Evidence of sea level changes in 
the coastal area of Thailand : A review. 
Journal of Southeast Asia Earth Sciences. 
7(1), 23-37.  

Venugopol, P.D., Bhalla, R.S. and Anbarashan, M. 
2009 Stabilisation of coastal sand dunes. 
Retrieved February 25, 2012, from 
http://entmcv.umd.edu/does/entm_cv/dilip/V
enugopaletal_UNDPreport_ch9.pdf  

Williams, M. J. 2007 Native plants for coastal dune 
restoration : What, When and How for 
Florida. USDA, NRCS, Brooksville Plant 
Materials Center, FL.Retrieved April 7, 2012, 
from http ://www.fl.nrcs.usda.gov/programs/ 

 pmc/flplantmaterials.html 
Woodroffe, C. D. 2002. Coasts : Form, Process and 

Evolution. Cambridge : Cambridge University 
Press 

 
 


	SCI 57-17-1

