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การกระจายตวัของขนาดเมด็ทรายบรเิวณชายหาดชะอำ
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บทคัดยอ
การศกึษาดานตะกอนชายฝงทะเลในประเทศไทยนบัวามอียางจำกดั โดยทัว่ไปเปนการศกึษาในขัน้ตอนความเหมาะสมเพือ่
วางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล และการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรม โดยดำเนินการสำรวจในระยะเวลาสั้นๆ
ในพื้นที่เปาหมาย ดวยการเคลื่อนตัวของตะกอนมีอิทธิพลมาจากคลื่น การทราบถึงความสัมพันธนี้ จะเปนประโยชนตอการ
ศึกษาดานวิศวกรรมชายฝงทะเลในเชิงลึกที่เกี่ยวของกันตะกอนทรายตอไป การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการ
กระจายตวัของตะกอนทรายบรเิวณชายหาด  และศกึษาความสมัพนัธระหวางขนาดเฉลีย่ของตะกอนทรายกบัระยะหางจาก
ชายฝง  โดยการเกบ็ตวัอยางทรายจำนวน 100 ตวัอยาง ใน 10 แนวสำรวจ บรเิวณชายหาดชะอำใต จ.เพชรบรุ ีมาทดสอบใน
หองปฏบิตักิาร ผลการศกึษาพบวา บรเิวณแนวคลืน่แตกตวัซึง่มลีกัษณะรปูตดัชายหาดเปนแองนัน้ มขีนาดเฉลีย่ของตะกอน
ทรายสงูกวาบรเิวณอืน่ในทกุแนวสำรวจ และแนวโนมขนาดเฉลีย่ของตะกอนทรายจะลดลงเมือ่ระยะหางจากฝงมากขึน้ ผลการ
ศกึษานีเ้ปนแนวทางเบือ้งตนเพือ่นำไปสกูารใชประโยชนในดานวศิวกรรมชายฝง และงานวจิยัทีเ่กีย่วของอืน่ ๆ ตอไป
คำสำคญั :  ตะกอนทราย ชายหาด คลืน่แตกตวั ชะอำ
Abstract
Studies of coastal sediment in Thailand are limited. Generally, they investigate appropriate steps for planning
coastal area development, and the construction of engineering structure through short-term surveys in the target
areas. Since sediment transport is caused by waves, understanding this relationship will be beneficial to the
future studies of in-depth coastal engineering related to sediment. This study aims to analyze grain size distribution
along the beach and investigate the relationship between average amount of sediment and distance from the
coast by the collecting 100 sand samples in 10 survey lines around South Cha-Am Beach, Phetchaburi Province
and testing them in the lab. It is found that the wave breaking areas which cut across the beach in the form of
cavity consist of bigger average grain size than other survey lines. In addition, average sediment size tends to
decrease when it is farther from the coast. This study is beneficial to future coastal engineering and other related
research.
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1.บทนำ
ชายฝงทะเลของประเทศไทยประกอบดวยชายหาดที่

มลีกัษณะเปนหาดทราย 51.80% หาดหนิและกรวด 10.36%
หาดโคลนและทรายปนโคลน 32.42% นอกจากนี้เปนพื้นที่
ชายฝงบริเวณปากแมน้ำและพื้นที่ถมทะเลรวมกันทั้งสิ้น
5.43% [1] และพบวา ชายฝงทะเลประเภทหาดทรายมี
มากกวาหาดประเภทอื่น โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ
1,354 กิโลเมตร ลักษณะที่แตกตางกันของชายหาดนี้เปน
ผลมาจากประเภทของวัสดุที่มาลอเลี้ยงชายหาด รวมถึง
กระบวนการทางชายฝงทะเลที่มีอิทธิพลตอชายหาดบริเวณ
นัน้ๆ วสัดทุีเ่ปนตวักำเนดิชายหาดนัน้มทีีม่าทีแ่ตกตางกนั โดย
อาจปะปนมากบัลำน้ำทีไ่หลลงสทูะเล  พดัพามาโดยแรงลม
ถูกเคลื่อนยายโดยคลื่นและกระแสน้ำชายฝงทะเล อิทธิพล
ของน้ำขึน้น้ำลง และปรากฏการณทางธรรมชาตอิืน่ๆรวมถงึ
กิจกรรมของมนุษย [2] กระบวนการที่กลาวมานี้สงผลให
ตะกอนที่มาหลอเลี้ยงชายหาดมีลักษณะที่แตกตางกันทั้ง
ขนาดและปริมาณ

การกระจายของขนาดตะกอนทรายชายหาดตาม
แนวตั้งฉากกับชายฝง ภายใตอิทธิพลของคลื่นแตกตัว
(Breaking Waves) และบรเิวณทีม่กีระแสน้ำทีก่ระทำตอการ
เคลื่อนที่ของตะกอน (Surf Zone) เปนพื้นฐานสำหรับการ
ทำความเขาใจในกระบวนการขนสงตะกอน (Sediment-
transport) และการเปลีย่นแปลงลกัษณะของสณัฐานวทิยา
ทางชายฝง ขอมลูการกระจายตวัของขนาดตะกอนทรายตาม
แนวตั้งฉากกับชายฝง นำไปสูการใชงานทางดานวิศวกรรม
ชายฝง เชน การสรรหาขนาดทรายที่เหมาะสมสำหรับการ
ปรับปรุงชายหาดโดยการเติมทราย หรือการออกแบบโครง
สรางสำหรบัชายฝง [3]

อยางไรกต็าม การศกึษาตะกอนบรเิวณพืน้ทีใ่กลชาย
ฝง (Nearshore) มกีารศกึษาเปนจำนวนมากในตางประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องปริมาณของตะกอนบริเวณพื้นที่ใกลชายฝง
เชน Fairchild 1977, Nielsen 1984, Zampol and Inman
1989, Zampol and Waldorf 1989, Greenwood et al.
1991, Barkaszi and Dally 1992, Hay and Sheng 1992,
Crawford and Hay 1993 [4-11] เปนตน แตมกีารศกึษาใน
เรือ่งการกระจายของขนาดตะกอนทรายชายหาดตามแนวตัง้
ฉากกบัชายฝง คอนขางนอย

Horikawa (1988) [12] สำรวจการกระจายของขนาด
ตะกอนทรายตามแนวตั้งฉากกับชายฝง แสดงการกระจาย
ขนาดตะกอนตามแนวรูปรางของชายหาดของแนวชายฝง
มหาสมุทรแปซิฟค ประเทศอเมริกา โดยเปนขอมูลเฉพาะ
ของบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงปานกลาง ซึ่งคลื่นกระทำตอตะกอน
ทรายตลอดเวลา พบวาเมด็ทรายขนาดใหญมอียสูองจดุ คอื
ตำแหนงที่คลื่นแตกตัวและประมาณกึ่งกลางของหนาหาด
นอกจากนี้ยังพบขนาดมัธยฐานของเม็ดทรายเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเรว็เมือ่ความลาดชนัของชายหาดมากกวา 1:10

Nielsen (1983, 1991) [13-14] ศกึษาการกระจาย
ของขนาดตะกอนทรายตามแนวตั้งฉากกับชายฝง พบวา
กลไกทีส่งผลตอการกระจายตวัของขนาดตะกอนมคีวามแตก
ตางกนั สำหรบัขนาดของตะกอนทีไ่มเทากนั และพบวาการ
กระจายตวัของตะกอนละเอยีดตามแนวตัง้ฉากกบัชายฝง อยู
นอกเหนอือทิธพิลของคลืน่แตกตวั (Nonbreaking Waves)
หากแตถกูควบคมุโดยกลไกในการแพร (Diffusive) ในขณะ
ที่อิทธิพลของคลื่นแตกตัวสงผลตอการพัดพาของตะกอน
หยาบ

การศกึษาดานตะกอนชายฝงทะเลในประเทศไทยนบั
วามีอยางจำกัดมาก โดยทั่วไปเปนการศึกษาในขั้นตอนการ
ศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ชาย
ฝงทะเล และการกอสรางโครงสรางทางวศิวกรรม โดยดำเนนิ
การสำรวจในระยะเวลาสัน้ๆ ในพืน้ทีเ่ปาหมายโครงการเพือ่
วเิคราะหคณุสมบตัขิองตะกอนทราย ดงัเชนโครงการทีด่ำเนนิ
การโดยกรมเจาทา กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เปนตน

สมปรารถนา (2554) [15] ศกึษาโดยการเกบ็ตวัอยาง
ตะกอนทราย ตัง้แตปลายแหลมตะลมุพกุ จ.นครศรธีรรมราช
ถึงปลายแหลมตาชี จ.ปตตานี จำนวน 60 ตำแหนง โดย
ทำการสำรวจทัง้สิน้ 3 ครัง้ คอื ชวงกอนฤดมูรสมุตะวนัออก
เฉยีงเหนอื ระหวางฤดมูรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนอื และหลงัฤดู
มรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่วเิคราะหการกระจายตวัของ
ตะกอนทรายชายฝงทะเลในแตละพื้นที่และการผันแปรตาม
ฤดูกาล พบวาตะกอนมีคุณลักษณะเปนทรายละเอียดถึง
ปานกลาง จากการวิเคราะหพบวาขนาดคละเฉลี่ยของ
ตะกอน   ไมมีความสัมพันธสอดคลองกับระยะทางและทิศ
ทางทีต่ะกอนเคลือ่นตวั โดยพบวาชายหาดมกัมคีวามลาดชนั
ต่ำและขนาดคละเฉลี่ยของตะกอนทรายต่ำในชวงหลังฤดู



KKU ENGINEERING JOURNAL Apirl-June  2013; 40(2) 215

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากการปรับสมดุล
ชายหาดหลังฤดูมรสุม และมีความผันแปรสูงบริเวณที่ไดรับ
อทิธพิลจากกจิกรรมของมนษุย นอกจากนีย้งัพบวาแนวโนม
ขนาดคละเฉลี่ยของตะกอนมีคามากขึ้นตามความลาดชัน
ชายหาดที่เพิ่มมากขึ้นในทุกการชวงเวลาสำรวจ

งานวิจัยนี้ไดทำการสำรวจรูปตัดชายหาดและเก็บ
ตัวอยางตะกอนทรายภาคสนาม บริเวณชายหาดชะอำใต
จ.เพชรบรุ ีจำนวน 100 ตำแหนง เพือ่วเิคราะหการกระจาย
ตวัของตะกอนทรายชายฝงทะเลในแตละตำแหนงสำรวจ การ
ผันแปรตามระยะหางฝง ตลอดจนความสัมพันธกับความ
ลาดชันชายหาด วัตถุประสงค ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ขนาดเฉลีย่ของตะกอนกบัระยะหางจากชายฝง และวเิคราะห
การกระจายตัวของตะกอนทรายชายฝงทะเลในแตละ
ตำแหนงสำรวจ
2. ระเบยีบวธิวีจิยั

2.1 พืน้ทีศ่กึษา
การศึกษาการกระจายของขนาดตะกอนทรายชาย

หาดตามแนวตั้งฉากกับชายฝง พื้นที่ศึกษาคือ บริเวณชาย
หาดชะอำใต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จงัหวดัเพชรบรุตีัง้อยู
ละติจูดที่ 12o47'34.92"เหนือ ลองติจูดที่ 99o59'0.22"
ตะวนัออก การศกึษาอาศยัพืน้ทีศ่กึษาดงักลาวเนือ่งจาก ชาย
หาดชะอำมลีกัษณะทางกายภาพทีเ่หมาะสม คอื มลีกัษณะ
เปนหาดทรายยาว ความลาดชันนอยเหมาะแกการสำรวจ
ระยะแนวตัง้ฉากกบัชายฝง และสามารถศกึษาพฤตกิรรมของ
คลื่นไดชัดเจน

ลักษณะกายภาพของชายหาดชะอำ ชายหาดตั้งอยู
บรเิวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน เปนทีร่าบสลบักบัเนนิสงู
ต่ำเลก็นอย ชายหาดมลีกัษณะเปนหาดทรายยาว ความยาว
ชายหาดประมาณ 20 กโิลเมตร  เปนแหลงเศรษฐกจิดานการ
ทองเที่ยวที่สำคัญ ลักษณะทางกายภาพของชายหาดชะอำ
แสดงดงัรปูที ่1

สภาพทางอตุนุยิมวทิยาของชายหาดชะอำ ซึง่ตัง้อยู
บริเวณอาวไทยตอนบน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน
ตกเฉยีงใต ในชวงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ซึง่จะพดั
พาความชุมชื้นจากอาวไทยเขาฝงทำใหฝนตก คลื่นลม
แรงบริเวณชายฝงอาวไทยตอนบน และในชวงเดือนมีนาคม
และเมษายนชวงลมมรสมุเปลีย่นทศิคลืน่ลมจะคอนขางสงบ  [1]

รูปที่ 1  ลกัษณะทางกายภาพของชายหาดชะอำ

2.2 วธิกีารศกึษา
งานวจิยันีศ้กึษาโดยทำการสำรวจรปูตดัชายหาดและ

เก็บตัวอยางตะกอนทรายภาคสนาม บริเวณชายหาดชะอำ
ใต จ.เพชรบรุ ีจำนวน 100 ตำแหนง เพือ่วเิคราะหการกระจาย
ตัวของขนาดตะกอนทรายชายฝงในแตละตำแหนงที่ทำการ
สำรวจ และวิเคราะหความสัมพันธของขนาดเฉลี่ยตะกอน
ทรายกับระยะหางฝง

2.2.1 วธิกีารสำรวจและเกบ็ตวัอยางตะกอนทราย
การสำรวจชายหาดเกบ็ตวัอยางตะกอนทราย ทำโดย

การสำรวจตลอดแนวความยาวเปนระยะทางในแนวขนาน
กบัชายหาด ทัง้หมด 180 เมตร โดยแบงแนวการเกบ็ตวัอยาง
เปนแนวตัง้ฉากกบัชายหาด จำนวน 10 แนว โดยแตละแนว
มรีะยะหางกนั 20 เมตร ทำการเกบ็ตวัอยางตะกอนทรายแนว
ละ 10 จดุ แตละจดุมรีะยะหางกนั 5 เมตร การแบงแนวสำรวจ
และเก็บตัวอยางตะกอนทรายอาศัยสัญลักษณเปนอักษร
A-J ทำการเกบ็ตวัอยาง ตวัอยางละไมนอยกวา 1.5 กโิลกรมั
รวมทัง้สิน้ 100 ตวัอยาง การเกบ็ตะกอนจะเกบ็บรเิวณระดบั
ผวิหาด ระดบัความลกึ 2-3 ซม. โดยตำแหนงการสำรวจชาย
หาดและตำแหนงการเกบ็ตวัอยางทราย แสดงดงัรปูที ่2 การ
สำรวจและเก็บตะกอนทรายดำเนินการในชวงเดือน
กมุภาพนัธ ซึง่ไดรบัอทิธพิลจากมรสมุคอนขางนอย

2.2.2. วธิกีารวเิคราะหการกระจายตวัของขนาดเฉลีย่
ตะกอนทราย

การหาการกระจายของขนาดตะกอนทราย อาศยัการ
วิเคราะหโดยการรอนผานตะแกรงมาตรฐาน  (Sieve
Analysis) ใชมาตรฐาน US Standard ในหองปฏิบัติการ
ปฐพีกลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จะไดกราฟแสดงลักษณะการกระจายขนาด
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ของตะกอนทรายแตละตัวอยาง ทำการหาเฉลี่ยของตะกอน
ทราย (D50) และวเิคราะหการกระจายตวัของขนาดเฉลีย่ของ
ตะกอนทราย (D50)

รูปที่ 2 ตำแหนงการสำรวจชายหาดและตำแหนงการเก็บ
ตัวอยางทราย

3. ผลการวจิยัและอภปิรายผล
ผลการศึกษานำเสนอในรูปแบบของกราฟความ

สัมพันธของขนาดเฉลี่ยของตะกอนทราย (D50) กับระยะตั้ง
ฉากจากชายฝง (Offshore Distance) และแสดงการกระจาย
ของตะกอนทรายตามแนวรูปรางของชายหาด

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดเฉลี่ย
ของตะกอน (D50) กับระยะตั้งฉากจากชายฝง (Offshore
Distance) สามารถเห็นถึงลักษณะการเรียงตัวของตะกอน
ทรายชายหาดในแตละแนวที่สอดคลองกัน พบวา จาก
ตำแหนงเก็บตัวอยางแรกระยะทาง 0 เมตร หางออกไป 10
เมตร มขีนาดของตะกอนทรายเฉลีย่ประมาณ 0.5 มลิลเิมตร
จากนั้นขนาดของตะกอนทรายเฉลี่ยจะมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงที่ตำแหนง 15 เมตร ขนาดของตะกอนทรายเฉลี่ยมี
ประมาณ 0.8 มลิลเิมตร แลวจงึลดลงเรือ่ยๆ จนถงึตำแหนง
ทีห่างออกไป 20 เมตร ขนาดของตะกอนทรายเฉลีย่จะมคีา
ประมาณ 0.3 จนถงึระยะทาง 45 เมตร แสดงความสมัพนัธ
ระหวางขนาดเฉลีย่ของตะกอน (D50) ในแตละตำแหนงสำรวจ
ดงัรปูที ่3

รปูที ่3 การกระจายขนาดเฉลีย่ของตะกอน (D50) แตละตำแหนงสำรวจ
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จากการวเิคราะหการกระจายของขนาดตะกอนทราย
แนวรปูตดัตามยาว พบวา ทีร่ะยะ 15 เมตร มคีาขนาดของ
ตะกอนทรายเฉลีย่สงูสดุ ซึง่ตำแหนงดงักลาวเมือ่เปรยีบเทยีบ
ตามแนวรูปรางชายหาดจริงแลวเปนแองเวาลงของรูปตัด
ตามยาวของชายหาด แสดงตวัอยางดงัรปูที ่4 ความสมัพนัธ
ระหวางรปูตดัยาวของชายหาดและการกระจายตวัของขนาด
ตะกอนทรายเฉลี่ย (D50) ซึ่งเปนตำแหนงที่เกิดจากอิทธิพล
ของคลืน่แตกตวั (Breaking Waves) กอนทีค่ลืน่จะเขาสชูาย
ฝง และกราฟแสดงการกระจายของขนาดตะกอนทรายตาม
แนวรูปรางของชายหาด ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของขนาดตะกอนทรายเฉลี่ย
เทียบกับจุดอางอิง (Percent Variation of Median

Diameters Compared with Reference Sample)  และระยะ
ตัง้ฉากกบัชายฝง (Offshore Distance) แสดงดงัรปู 5 พบวา
เมด็ทรายขนาดใหญทีส่ดุ คอื ตำแหนงทีค่ลืน่แตกตวั สามารถ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงแนวโนมที่สอดคลองกันระหวางรูปตัด
ตามยาวของหาดกับขนาดเฉลี่ยของตะกอน ซึ่งเปนจุดที่รูป
หนาตดัของชายหาดเวาลงจะมขีนาดเฉลีย่ของตะกอน (D50)
สงูสดุ เกดิจากอทิธพิลของคลืน่แตกตวั (Breaking Waves)
กอนจะเขากระทบชายหาด สงผลใหคลืน่บรเิวณดงักลาวเกดิ
การความปนปวน (Turbulent) ทำใหคลื่นไมสามารถนำพา
ตะกอนขนาดใหญไปได จงึเปนผลใหบรเิวณดงักลาวมขีนาด
ของตะกอนที่ใหญกวาบริเวณอื่น

รปูที ่ 4 ความสมัพนัธระหวางรปูตดัยาวของชายหาดและการกระจายตวัของขนาดตะกอนทรายเฉลีย่ (D50)
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รูปที่ 5 การกระจายของขนาดตะกอนทรายตามแนวรปูรางของชายหาด

4. สรปุผลการวจิยั
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดเฉลี่ยของ

ตะกอน (D50) กบัระยะหางจากชายฝง (Foreshore Slope)
และวิเคราะหการกระจายตัวของตะกอนทรายในแตละ
ตำแหนงสำรวจ โดยมีพื้นที่ศึกษาบริเวณชายหาดชะอำใต
จ.เพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา บริเวณที่เกิดคลื่นแตก ตัวมี
ขนาดเฉลี่ยของตะกอนทรายใหญกวาบริเวณอื่น และเมื่อ
พจิารณารปูตดัชายหาดพบวาบรเิวณดงักลาวมลีกัษณะเปน
แอง และแนวโนมขนาดเฉลี่ยของตะกอนทรายจะลดลงเมื่อ
ระยะหางจากฝงมากขึ้น ผลการศึกษานี้เปนการศึกษาเบื้อง
ตนซึ่งพบขอจำกัดของการศึกษา เกี่ยวกับองคประกอบทาง
ดานรูปรางและทางเคมีของตะกอนทราย รวมถึงพลังงาน
จลนของคลืน่แตกตวั ซึง่อาจเปนปจจยัทีม่อีทิธพิลตอผลการ
ศึกษาและพัฒนางานวิจัยในอนาคต เพื่อนำไปสูการใช
ประโยชนในดานวิศวกรรมชายฝง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อืน่ ๆ ได
5. กติตกิรรมประกาศ
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