
การส ารวจตะกอนชายฝ่ังทะเล หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 
The Investigation of Coastal Sediment Transport 

at Chalathat Beach, Songkhla Province 

สมปรารถนา ฤทธิ์พร้ิง*1 และ นพดล แสนใบ2 

1 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
(Email : fengstr@ku.ac.th) 

2 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 (Email : ns.noppadon@gmail.com) 

บทคัดย่อ 
การเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่งตามธรรมชาตินั้น เป็นไปตามกระบวนการทางชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะทางกายภาพของชายหาด แรงกระท้าของคลื่นและกระแสน้้าที่แปรผันไปตามแต่ละฤดูกาล ขนาดและทิศทางของ
ตะกอนชายฝั่งที่เคลื่อนที่นั้น นับว่าเป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับการศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อหามาตรการป้องกัน 
อนุรักษ์ และจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล แต่ข้อมูลดังกล่าวนี้มักได้จากการค้านวณผ่านแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ตลอดจน
สมการต่างๆซึ่งเป็นค่าประมาณ และอยู่บนข้อจ้ากัดของการใช้สมการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการตรวจวัดข้อมูล
จริงภาคสนามนั้นมีความยุ่งยาก รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดก็ไม่มีจ้าหน่ายทั่วไป อย่างไรก็ตามข้อมูลการตรวจวัดจริง
ภาคสนามนั้น นับเป็นส่วนส้าคัญที่ใช้ในการสอบเทียบแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ส้าหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเล
ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้จึงได้พัฒนาเครื่องมือและจัดท้าคู่มือเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่ง 
โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นและมีต้นทุนต่้า โดยท้าการทดลองวัดข้อมูลตะกอน ณ ชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา 
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 3 หน้าตัด ใน 3 ทิศทางคือเลียบชายฝั่งในแนวเหนือใต้จ้านวน 2 ทิศทาง และ 
ตั้งฉากกับชายฝั่งจ้านวน 1 ทิศทาง พบว่า ตะกอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับชายฝั่งในอัตราเฉลี่ย 63 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อ
นาที ซึ่งมากกว่าทิศทางอื่น โดยที่ระดับใกล้พื้นทะเลตะกอนที่ส้ารวจได้มีขนาดใหญ่และมีปริมาณมากกว่าที่ระดับตื้น 
นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักเปียกและน้้าหนักแห้งของตะกอนทรายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เครื่องมือนี้ต่อไปในอนาคต โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างท่ีส้ารวจมาทั้งสิ้น 108 ตัวอย่าง พบว่าน้้าหนักแห้งมีค่าเป็น 0.88 เท่า
ของน้้าหนักเปียกของตะกอนทราย จากอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นรวมถึงคู่มือที่จัดท้าขึ้นมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนท่ี
ต้องการใช้ข้อมูลการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่งทะเลจากการส้ารวจภาคสนาม  

ค ำส ำคัญ : ตะกอนชายฝั่งทะเล, ต้นทุนต ้า, หาดชลาทัศน์, ฟลักซ์ของตะกอน, อุปกรณ์วัดตะกอน 

Abstract 
Coastal sediment is naturally transported by different coastal process according to the coastal 

environmental context. Wave force and current are change seasonally bring about the vary movement 
of coastal sediment transport. This should be taken into account as the important parameter for the 
detailed analysis in order to find out appropriate measures for coastal protection, conservation and 
management. However, this kind of data is normally calculated via the mathematical model together 
with other equations that are estimated and depended on their assumptions. Due to the fact that field 
investigation is quite complicated as well as equipment are not available in the market place. However, 
this field data should be counted as the important part to be used for calibration and verification of 
mathematical model. Thus, this study aims to develop coastal sediment trap and produce manual for 
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field investigation. The material to assemble this equipment can be bought locally with the low cost. 
Chalathat beach in Songkhla Province is selected as the pilot area for field observation during the 
northeast monsoon for 3 sections in 3 directions including onshore transport and alongshore transport 
from north to south and vice versa. It is found that onshore sediment transport in the average rate of 63 
kg/m3/min is the dominant direction for this monsoon season. The more amount of sediment can be 
found in lowest level of sediment trap as well as the larger sediment grain size. Moreover, the 
relationship between wet and dry weights of the sediment is created by analyses of 108 samples in the 
laboratory in order to be easy for using this technique in the future. The results showed that dry weight 
has 0.8 times of the wet weight of sediment. This sediment trap and manual will be useful for all 
stakeholders who in charge with field sediment investigation. .  

Keywords: coastal sediment, low cost, Chalathat beach, sediment flux, sediment trap 

1. บทน ำ
ปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่งทะเลนั้น

นับว่าเป็นตัวแปรที่จ าเป็นในการศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ชายฝั่งทะเล ทั้งเพื่อการออกแบบ เพื่อหามาตรการในการ
ป้ อ งกั นชายฝั่ งทะ เล  การติ ดตามประ เมิ นผลการ
เปลี่ยนแปลงของชายหาด รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบ
ของโครงการต่างๆ  

ตะกอนชายฝั่งทะเลบริเวณ หลังแนวคลื่นแตกตัว (Surf 
zone) จะถูกเหนี่ยวน าให้เกิดการเคลื่อนที่โดยคลื่นที่แตก
ตัวแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสน้ าเคลื่อนที่เข้าออก และ
ขนานกับชายฝั่ง โดยจะเกิดการย้ายตะกอนตามทิศทางของ
กระแสน้ านี้เช่นกัน  

ตะกอนที่ เคลื่อนที่หลังแนวคลื่นแตกตัวนี้  นับว่ามี
ความส้าคัญ เพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
อย่างมีนัยส้าคัญ โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรจะประเมินปริมาณ
ตะกอนนี้จากสมการ หรือจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งมีอยู่มากมายหลายทฤษฎี ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
คือที่ถูกเสนอโดย CERC [1] และ Komar [2] ที่อาศัย
ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนเคลื่อนที่กับ ฟลักซ์ของ
พลังงานคลื่น  อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวเป็นการ
ประมาณค่าจากข้อมูลคลื่น ประกอบกับข้อมูลเชิงกายภาพ
อื่นๆ ซึ่งอยู่บนข้อจ้ากัดของการใช้สมการที่แตกต่างกัน    

อย่างไรก็ตาม การส้ารวจข้อมูลภาคสนามนั้นยังมีความ
จ้าเป็น ทั้งเพื่อการสอบเทียบแบบจ้าลองและเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ โดยในยุคแรก การวัดปริมาณ
ตะกอนชายฝั่งเคลื่อนที่สามารถประเมินได้แบบง่ายๆจาก
ปริมาณตะกอนที่มาทับถมด้านเหนือน้้า (Updrift) ของ
โครงสร้างชายฝั่งทะเล [3] ตอ่มามีการพัฒนาเทคโนโลยกีาร

ส้ารวจตะกอนโดยใช้การใช้สารติดตาม ทั้ง Fluorescent-
dyed tracer [4] และ Radioactive tracer [5] ซึ่งนอกจาก
จะได้ปริมาณการเคลื่อนตัวแล้วยังทราบทิศทางและการ
แพร่กระจายของตะกอนได้ด้วย 

Kraus [6] ได้พัฒนาอุปกรณ์ดักจับตะกอนท้องน้้าและ
ตะกอนแขวนลอยบริเวณชายฝั่ง มหาสมุทรแอทแลนติคบริ
เวณหลังแนวคลื่นแตกตัว พบว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้
สามารถวัดปริมาณตะกอนเคลื่อนที่ทั้งตะกอนท้องน้้าและ
ตะกอนแขวนลอยได้ดี เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์แล้วพบว่าส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกัน [7] ส้าหรับในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการ
ประยุกต์ ใ ช้อุปกรณ์ดั งกล่าวเพื่อการตรวจวัดข้อมูล
ภาคสนาม 

งานส้ารวจการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ งทะเล
ชายหาดชลาทัศน์นี้ คณะผู้ศึกษาได้พัฒนาอุปกรณ์ส้ารวจ
ขึ้นมาใหม่ โดยประยุกต์ ใช้หลักการฟลักซ์ของตะกอน 
(Sediment flux) ที่ เสนอโดย Kraus [6] เนื่องจากเป็น
หลักการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  ทั้งนี้ได้ท้าการตรวจวัดจ้านวน
สามหน้าตัด ในสามทิศทางทั้งขนานกับชายฝั่งสองทิศทาง
และตั้งฉากกับชายฝั่งทิศทางละสามครั้ง ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสม 
กล่าวคือจะต้องหาได้ ง่ายในท้องถิ่น เคลื่อนย้ายและ
บ้ารุงรักษาง่าย และราคาไม่แพง เนื่องจากอุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ้นนี้จะน้าไปใช้เพื่อการติดตามพลวัตของชายหาด 
ชลาทัศน์ต่อไป โดยกลุ่มพลเมืองที่ท้างานในพื้นที่ จ.สงขลา 
ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท้าคู่มือประกอบและการฝึก
การใช้งานจริงภาคสนามให้กับทางกลุ่มพลเมืองด้วย  
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2. วิธีการศึกษา
งานส้ารวจตะกอนชายฝั่งทะเล ด้าเนินการในช่วงฤดู

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดย
ท้าการเลือกหน้าตัดตัวแทนสามหน้าตัด เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของปริมาณตะกอนที่วัดได้ คือ X-1, X-2 และ 
X-3 มีระยะห่างกันประมาณ 500 เมตร ช่วงตอนกลางของ
ชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา 

ส้าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดนั้นไปถูกพัฒนาขึ้น
ใหม่โดยประยุกต์ใช้หลักการและรูปแบบที่ Kraus [6] เคย
เสนอไว้เดิม โดยมีการทดสอบรูปแบบของอุปกรณ์หลาย
ครั้ง ทดลองใช้วัสดุที่แตกต่างกัน จนได้รูปแบบที่เหมาะสม
และคงทนต่อสภาพคลื่นในพ้ืนท่ีศึกษาดังรูปที่ 2  

อุปกรณ์ดังกล่าวแบ่งเป็นช่องเพื่อดักตะกอนจ้านวน 4 
ช่อง โดยใช้ผ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และน้ามาหาขนาดของ
รู เปิดในห้องปฏิบัติการพบว่าเทียบเท่ากับขนาดของ
ตะแกรงเบอร์ 200 คือ 0.15 มิลลิเมตร โดยผ้าตาข่ายทั้ง 4 
ช่องนี้จะถูกรัดไว้กับโครงเหล็กอาบกันสนิมขนาด 6 หุน โดย
ใช้สายเคเบิ้ลไทล์   

รูปที่ 2 อุปกรณ์ตรวจวัดตะกอนชายฝั่งทะเล 

หลังจากเตรียมอุปกรณ์เพื่อการตรวจวัดแล้ว จะท้าการ
ส้ารวจรูปตัดชายฝั่งโดยใช้กล้องระดับ เพื่อให้ทราบต้าแหน่ง
ที่เหมาะสมส้าหรับการวางอุปกรณ์ดักตะกอน การเริ่ม
ตรวจวัดตะกอนนั้น จะวางอุปกรณ์ดักตะกอนในต้าแหน่ง
ของหาดที่มีลักษณะเป็นสันดอนทราย  ซึ่งได้จากงาน
ส้ารวจระดับเบื้องต้น โดยหันช่องเปิดของอุปกรณ์ไปในทิศ
ที่ต้องการเก็บข้อมูล ในที่นี้คือตั้งฉากกับชายฝั่งและขนาน
กับชายฝั่งในทิศเหนือ-ใต้ รวมสามทิศทาง โดยในการศึกษา
นี้ใช้ระยะเวลา 5 นาที ทิศทางละสามครั้งเพื่อน้ามาหา
ค่าเฉลี่ย จากนั้นน้าอุปกรณ์ขึ้นจากฝั่ง และน้าตะกอนที่ดัก
ได้มาวิเคราะห์หาปริมาณในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
เพื่อน้าไปค้านวณอัตราการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งใน
รูปแบบฟลักซ์ของตะกอนท่ีผ่านถุงตาข่ายดังสมการที่ 1 

twh

S ( I )
F ( I )


 (1) 

เมื่อ F(I) คือ ฟลักซ์ของตะกอน หน่วยเป็นน้้าหนักของ
ตะกอนแห้ง/พื้นที/่เวลา, S(I) คือ น้้าหนักทรายแห้งหน่วย 
กิโลกรัม,  h คือ ความสูงปากตาข่ายดักตะกอน หน่วยเมตร
, w คือ ความกว้างปากตาข่ายดักตะกอน หน่วยเมตร และ 
t คือ เวลาที่ท้าการเก็บตะกอนหน่วยนาที 

ฟลักซ์ของตะกอนของตาข่ายต้าแหน่ง I กับต้าแหน่ง 
I+1 มาหารเฉลี่ยซึ่งผลที่ได้จะออกมาเป็นค่าประมาณของ
ตะกอนที่เคลื่อนตัวระหว่างถุงดักตะกอน ท้าเช่นเดียวกันนี้
ในช่องว่างอื่นๆ หลังจากนั้นน้าค่าที่ได้ทั้งหมดมารวมกันเปน็
ปริมาณฟลักซ์ทั้งหมดที่เคลื่อนตัวผ่านเครื่องดักตะกอน  
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3. ผลการศึกษา
การส้ารวจตะกอนชายฝั่ งทะเลหาดชลาทัศน์ ได้

วิเคราะห์ผลเป็นสามประเด็นดังนี ้

3.1 ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนตามความลึก 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจออกแบบมาให้มีช่องเปิดที่

ต่างระดับกัน ซึ่งจะท้าให้ทราบการเคลื่อนที่ของตะกอนใน
แต่ละระดับตามความลึก โดยตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมี
น้้าหนักมากจะอยู่บริเวณช่องเปิดด้านล่างของอุปกรณ์ดัก
ตะกอน ส่วนตะกอนที่มีขนาดละเอียดและมีน้้าหนักน้อย 
จะอยู่บริเวณช่องเปิดด้านบน  

ผลการส้ารวจท้ัง 3 หน้าตัด แสดงดังรูปที่ 3 โดย CS คือ 
ตะกอนเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง, LN คือ ตะกอนเคลื่อนตัว
จากทิศเหนือไปใต้, LS คือ ตะกอนเคลื่อนตัวจากทิศใต้ไป
เหนือ พบว่า น้้าหนักแห้งของตะกอนที่ตรวจวัดได้ใน 3 
ทิศทาง มีลักษณะเป็นไปในทางเดียวกันคือที่ความสูงของ
ช่องเปิดอุปกรณ์ที่ ระดับต่้ าสุด (สูงจากพื้นทะเล 15 
เซนติเมตร) มีน้้าหนักแห้งของตะกอนมากที่สุด และลดลง
เรื่อยๆจนถึงปากอุปกรณ์ที่ระดับสูงสุด (สูงจากพ้ืนทะเล 85 
เซนติเมตร) จะมีปริมาณตะกอนน้อยที่สุด  

ส้าหรับหน้าตัดที่ 2 บริเวณหน้าลานวัฒนธรรมเทศบาล
นครสงขลา(X-2) และหน้าตัดที่ 3 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (X-3) พบว่า ปริมาณน้้าหนัก
แห้งของตะกอนกับระดับความสูงจากระดับพื้นทะเลมีผลไป
ในทิศทางเดียวกันกับหน้าตัดที่ 1 แต่ในการส้ารวจและเก็บ
ตัวอย่างข้อมูลตะกอนทั้ง 3 หน้าตัด พบว่า ปริมาณน้้าหนัก
แห้งที่ได้มีความแตกต่างกัน ซึ่งเห็นได้ชัดในหน้าตัดที่ 1 ทิศ
ทางการเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง มีค่าน้้าหนักแห้งมากกว่า
หน้าตัดที่ 2 และ 3 อยู่มาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลา
ที่เก็บข้อมูลตะกอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสูงของคลื่น
และความลึกของน้้าทีแ่ตกต่างกัน  

หน้าตัด X-1 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนตามความลึก 

หน้าตัด X-2 

หน้าตัด X-3 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนตามความลึก (ต่อ) 

3.2 ฟลักซ์ของตะกอน 
ฟลักซ์ของตะกอนคือ ปริมาณของตะกอนไหลผ่านใน

หน่วยของ น้้าหนักต่อพื้นที่ต่อเวลา ผลส้ารวจปริมาณ
ตะกอนชายฝั่งใน 3 หน้าตัดพบว่า ตะกอนที่เคลื่อนตัวเข้า
หาชายฝั่งมีปริมาณตะกอนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทิศทางของตะกอนที่เคลื่อนตัวจากใต้ไปเหนือ และตะกอน
ที่เคลื่อนตัวจากเหนือไปใต้ เนื่องจากช่วงที่ท้าการส้ารวจ 
พื้นที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมซึ่งตามปกติแล้วจะ
ส่งผลให้การเคลื่อนตัวของตะกอนเกิดจากกระแสน้้าที่
เคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง มากกว่ากระแสน้้าเลียบชายฝั่ง ท้า
ให้ปริมาณตะกอนที่ เคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากมากกว่า
แนวขนานชายฝั่ง 

ในส่วนของตะกอนที่เคลื่อนตัวขนานชายฝั่ง ในแต่ละ
หน้าตัดมีปริมาณตะกอนที่ใกล้เคียงกันทั้งตะกอนที่เคลื่อน
ตัวจากทิศใต้ไปทิศเหนือ และตะกอนที่เคลื่อนตัวจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ ส้าหรับปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอน
ขนานชายฝั่งสุทธิ พบว่า หน้าตัด x-1 มีทิศการเคลื่อนตัว
สุทธิไปทางทิศเหนือ หน้าตัด x-2 มีทิศการเคลื่อนตัวสุทธิไป
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ทางทิศใต้ และหน้าตัด x-3 มีทิศการเคลื่อนตัวสุทธิไปทาง
ทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ปริมาณฟลักซ์ของตะกอนเฉลี่ยของแต่ละหน้าตัด 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักเปียกและน้ าหนักแห้ง 
การหาความสัมพันธ์ของน้้าหนักเปียกและน้้าหนักแห้ง

นั้นได้ท้าขึ้นมาเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการท้างานใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องน้าปริมาณตะกอนที่ส้ารวจได้ใน
แต่ละครั้ง แต่ละต้าแหน่งมาช่ังหาน้้าหนักเปียกและอบเพื่อ
หาน้้าหนักแห้ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด 108 
ตัวอย่าง สามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนัก
เปียกและน้้าหนักแห้ง แสดงดังรูปที่ 5 พบว่ากราฟที่ได้
ออกมามีเส้นแนวโน้มในลักษณะเป็นเส้นตรง มีค่า R2 เข้า
ใกล้ 1 (0.9921) กราฟที่ได้จะท้าให้ผู้ส้ารวจข้อมูลสามารถ
เปลี่ ยนน้้ าหนัก เปี ยกเป็นน้้ าหนักแห้ ง ได้ โดยอาศัย
ความสัมพันธ์สมการที่ 3 ซึ่งจะท้าให้สะดวกการวิเคราะห์
ผลข้อมูลมากยิ่งข้ึน  

0.88xy  (3) 

เมื่อ y คือ น้้าหนักแห้งหน่วยกรัม, x คือ น้้าหนักเปียก
หน่วยกรัม 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักเปยีกและน้า้หนักแห้ง 

4. สรุปและเสนอแนะ
งานส้ารวจตะกอนชายฝั่งทะเล ในการศึกษานี้ ใช้

อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นช่องเปิดและถุงตาข่ายเพื่อดัก
จับตะกอนใน 4 ระดับความลึก ใน 3 ทิศทางการเคลื่อนที่
คือเข้าหาฝั่ง และเลียบชายฝั่งจากทิศเหนือไปใต้ และใต้ไป
เหนือ โดยส้ารวจทิศทางละ 3 ครั้ง ใน 3 หน้าตัดตัวแทน  
ณ ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยประยุกต์ให้
อุปกรณ์สามารถใช้งานง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ ในท้องถิ่น 
เคลื่อนย้ายสะดวก ดูแลรักษาได้เองและมีราคาถูก  

ผลการวิ เคราะห์พบว่า ตะกอนเคลื่อนที่ตั้ งฉากมี
มากกว่าทิศทางอื่นเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุม โดยมีอัตรา
เฉลี่ย 63 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที โดยที่ระดับใกล้
พื้นทะเลตะกอนที่ส้ารวจได้มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ
มากกว่าที่ระดับตื้น นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์
ระหวา่งน้้าหนักเปียกและน้้าหนักแห้งของตะกอนทรายเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือนี้ต่อไปในอนาคต
ส้าหรับพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ โดยพบว่าน้้าหนักแห้งมีค่า
เป็น 0.88 เท่าของน้้าหนักปียกของตะกอนทราย 

งานศึกษานี้เป็นเพียงระยะสั้นๆมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบการท้างานของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นหลัก 
การศึกษาระยะต่อไปจึงควรน้าข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจนี้ 
ไปหาความสัมพันธ์กับข้อมูลทางสมุทรศาสตร์อื่นๆ และ
น้าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ้าลอง
ทางคณิตศาสตร์ต่อไป 
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