
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล 

 

เนื้อหา  
 1.  ความหมายของเขตชายฝั่งทะเล 
 2.  สภาพนิเวศชายฝั่งทะเล 
 3.  ชายหาด 
 4.  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล 
 5  การปรับเปลี่ยนของระนิเวศชายฝั่งทะเล 
 6.  ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
 7.  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 แล้วนักศึกษาสามารถ 
 1.  บอกความหมายของเขตชายฝั่งทะเลได้พอสังเขป 
 2. บอกส่วนประกอบของสภาพนิเวศชายฝั่งทะเลได้ 
 3.  อธิบายความแตกต่างของชายหาดแต่ละประเภทได้ 
 4.  บอกถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลได้ 
 5  อธิบายการปรับเปลี่ยนของระนิเวศชายฝั่งทะเลได้ 
 6.  บอกลักษณะชายฝั่งทะเลของประเทศไทยได้ 
 7.  ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้ 
เล 

จ านวนคาบที่เรียน 
 8 คาบเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ฟังค าบรรยายประกอบการใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
 3.  อภิปรายกลุ่มและเขียนสรุปประเด็นส าคัญ 
 4.  ตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 1.  สื่อ Power Point ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมด้วยเคร่ืองฉายภาพ 
 2.  เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออ่านประกอบ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการท ากิจกรรม การตอบค าถาม การ
ให้ความสนใจในขณะอธิปรายและซักถาม 
 3.  เฉลยค าถามท้ายบท 
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บทที ่6 
นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล 

 
 ชายฝั่งทะเลเป็นสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ที่มีหลายลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด บางแห่งเป็นหาดทราย โขดหิน หาดโคลน ป่าชายเลน หรือแนวปะการัง สภาพแวดล้อมเหล่านี้
เอง เป็นตัวก าหนดชนิดของสิ่งมีชีวิตที่จะมาอาศัยอยู่ โดยมีปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง        
ท าให้เกิดเป็นชุมชนชายฝั่งขึ้นมา ได้แก่ ชุมชนแนวปะการัง ชุมชนป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งสิ่งมีชีวิต
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบนิเวศทะเล ทั้งที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย      
การจ าแนกตามลักษณะการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ              
แพลงก์ตอน เนคตอน และเบนโทส ลักษณะที่แตกต่างกันของสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล      
ท าให้มีหาดทรายและน้ าทะเลเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ในทะเลมีเกาะแก่งที่สวยงาม 
บริเวณใต้ท้องทะเลมีแนวปะการังและสัตว์น้ าหลากหลายชนิดที่มีความงดงาม และมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การต้ังถิ่นฐานที่อยู่
อาศัย การท าการประมงการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเล
ประกอบด้วยระบบนิเวศที่มีความส าคัญหลายชนิด เช่น แนวปะการัง ป่าชายเลน ป่าพรุ แหล่งหญ้า
ทะเล หาดและป่าชายหาด ที่มีคุณค่ามากมาย ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งเร่ิมได้รับผลกระทบจาก          
การพัฒนาของเมือง และการที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากเกินไป จึงท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของ
พื้นที่ จึงต้องมีการส่งเสริม ร่วมกันมือกันในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ 
ตลอดไป 
 

ความหมายของเขตชายฝัง่ทะเล 
 วิชิต  เรืองแป้น (2558 : 74) กล่าวว่า เขตชายฝั่งทะเล หรือ Coastal Zone เป็นพื้นที่ที่เป็น
ชุมชนเชื่อมต่อ (Ecotone) ระหว่างพื้นดินกับทะเล และเขตชายฝั่งทะเลประกอบด้วยบริเวณแต่ละด้าน
มาบรรจบกัน ระหว่างน้ าจืดจากระบบนิเวศพื้นดิน และน้ าเค็มจากระบบนิเวศทางทะเล เขตชายฝั่ง
ทะเลด้านมาบรรจบกันนั้น ด้านที่เป็นแผ่นดินคือ พื้นที่บนบกชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเล และ
ด้านที่มุ่งไปสู่ทะเล คือ บริเวณทะเลชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ท าขึ้น
จากเขตไหล่ทวีป เขตชายฝั่งประกอบด้วยด้วยองค์ประกอบพื้นดินที่อยู่ใกล้ (รวมน้ าผิวดิน หรือน้ าใต้
ดิน) และองค์ประกอบของน้ าทะเลที่อยู่ใกล้เคียงกับชายทะเล จุดเชื่อมต่อพื้นที่น้ าขึ้นน้ าลง (Intertidal 
Zone) ชะวากทะเล (Estuary) ที่ลุ่มน้ าขัง (Lagoon) สันดอน บึงน้ าเค็ม (Salt Marsh) พืน้ที่ชุ่มน้ า 
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(Wetland) และตลอดจนหาดส่วนที่เข้าไปในแผ่นดินจากเขตชายทะเล ซึ่งมีความส าคัญในการควบคุม
ชายทะเล จะมีผลกระทบโดยตรงต่อน้ าทะเลชายฝั่ง  
 ในทางปฏิบัติเพื่อการจัดการหรือการท ากิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้นเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จะยืดหยุ่น ในแต่ละประเทศจะมีเกณฑ์ก าหนดเขตที่แตกต่างกันกล่าวคือ เขตชายฝั่งทะเลจะมีขอบเขต
อย่างไรนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น และการด าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณี ประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประกอบด้วย ประเทศบรูไน ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยร่วมกันพัฒนา
แผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล แต่ประเทศได้ก าหนดเขตของ      
เขตชายฝั่งที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยก าหนดเขตการปกครองเป็นเกณฑ์ ส่วนการก าหนด            
เขตแดนด้านทะเลเอาจุดหมายตามทางกายภาพเป็นเกณฑ์ ดังภาพประกอบที่ 6.1 ประเทศมาเลเซีย 
ก าหนดเขตแดนด้านทะเลถือเอาจุดหมายตามทางกายภาพเป็นเกณฑ์ ประเทศมาเลียเซีย ก าหนดเขต
แดนบนบกโดยถือเอาเขตทางการเมือง และก าหนดเขตแดนด้านทะเลโดยถือเอาระยะห่างที่ก าหนด
เอาเองและจุดหมายตามทางกายภาพเป็นเกณฑ์ เป็นต้น ในบริเวณชายฝั่งทะเล มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้น
แลต้องรีบด าเนินการแก้ไข เมื่อมีก าหนดขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด      
การสับสนและแก้ปัญหา   ได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็น  
บรรทัดฐานเดียวกัน กล่าวคือ เขตชายฝั่งทะเลในส่วนที่เป็นพื้นที่บกนั้นควรถือแนวสันปันน้ า           
ส่วนที่เป็นพื้นที่ทะเลควรใช้แนวไหล่ทวีป เป็นต้นเมื่อพิจารณาถึงลักษณะ สภาพทางนิเวศวิทยา และ
สภาพสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลสามารถจ าแนกลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทะเล 
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลออก ได้เป็น 5 ลักษณะ คือ พื้นที่น้ าทะเล พื้นที่ชายฝั่ง สันทราย พื้นที่ลุ่มหลัง
แนวสันทราย และพื้นที่ตอนใน  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 6.1 เขตชายฝั่งทะเล บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
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สภาพนิเวศชายฝั่งทะเล (Coastal Ecology)  
 สุวัจน์  ธัญรส (2550 : 198) กล่าวว่า ชายฝั่งทะเล คือ แถบแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเล
ขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างก าหนดไม่ได้
แน่นอน ลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งทะเลแต่ละแห่งนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของหินเปลือกโลกที่ประกอบเป็นชายฝั่งและอิทธิพลจาการกระท าของคลื่นลมและ
กระแสน้ าในบริเวณนั้น ๆ มีการจ าแนกชายฝั่งตามลักษณะการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ออกเป็น 5 ประเภท คือ  
 1.  ชายฝั่งทะเลยุบจม (Submerged Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกในบริเวณริมฝั่งทะเลยุบจมลงหรือการที่
น้ าทะเลยกระดับขึ้นท าให้บริเวณที่เคยโผล่พ้นระดับน้ าทะเลจมอยู่ใต้ผิวน้ า ชายฝั่งทะเลประเภทนี้
อาจจะมีทั้งที่เป็นที่ราบหรือมีความสูงต่ าของภูมิประเทศ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเดิมก่อนที่จะมี
การยุบจม แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหน้าผาชันไม่ค่อยมีที่ราบชายฝั่ง และแนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่ง
มาก หากลักษณะภูมิประเทศเดิมเป็นภูมิเขาเมื่อเกิดการยุบจมมักก่อให้เกิดเกาะต่าง ๆ ตามพื้นที่ใกล้
ชายฝั่ง ชายฝั่งทะเลของไทยที่มีลักษณะการเกิดเช่นน้ีคือ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 2.  ชายฝั่งทะเลยกตัว (Emerged Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกยกตัวขึ้นหรือน้ าทะเลลดระดับลง ท าให้
บริเวณที่เคยจมอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลโผล่พ้นผิวน้ าขึ้นมา ถ้าหากแผ่นดินเดิมที่เคยจมอยู่ใต้ระดับ 
น้ าทะเลเป็นบริเวณที่มีดินตะกอน กรวดทราย ตกทับถมกันมาเป็นเวลานานจะท าให้เกิดที่ราบชายฝั่ง
เป็นบริเวณกว้างและมีแนวชายฝั่งเรียบตรงไม่ค่อยเว้าแหว่งมาก ชายฝั่งทะเลลักษณะนีพ้บได้ทั่วไปใน
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 
 3.  ชายฝั่งทะเลคงระดับ (Neutral Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ระหว่างระดับน้ าทะเลและบริเวณชายฝั่งของ
ทวีป แต่ยังคงมีการทับถมของตะกอนต่าง ๆ เกิดขึ้น ลักษณะชายฝั่งทะเลประเภทนี้ ได้แก่ ชายฝั่งดิน
ตะกอนรูปพัด ชายฝั่งดินตะกอนสามเหลี่ยม ชายฝั่งภูเขาไฟ ชายฝั่งแนวหินปะการัง 
 4.  ชายฝั่งทะเลรอยเลื่อน (Fault Shoreline) 
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลก ถ้ารอยเลื่อนมีแนวเลื่อนลงไปทาง
ทะเลจะท าให้ระดับของทะเลลึกลงไปหรือถ้ารอยเลื่อนมีแนวเลื่อนลึกลงไปทางพื้นดินจะท าให้น้ า
ทะเลไหลเข้ามาในบริเวณพื้น 
 5.  ชายฝั่งทะเลแบบผสม (Compound Shoreline) 
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดจากหลาย ๆ ลักษณะทีก่ล่าวมาข้างต้นเกิดปะปนกัน 
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 สุวัจน์  ธัญรส (2550 : 199) กล่าวว่า แนวชายทะเล (Coastlines) เป็นเขตแดนระหว่าง
พื้นดินกับพื้นน้ า มีกลไกต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้ ได้แก่ คลื่น และน้ าขึ้น น้ าลง โดยเฉพาะ
พื้นที่ด้านนอกลงไปสู่ทะเลถงึจุดต่ าสุดที่น้ าทะเลท่วมถึง แนวชายฝั่งทะเลประกอบด้วยบริเวณที่ติด
กับทะเลเปิด ชายหาด แลเอสทูรี่ ชายฝั่งทะเลประเภทต่าง ๆ เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
มีตัวการทีส่ าคัญคือ คลื่น ลม และกระแสน้ า ท าให้เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยแบ่งแนวชายฝั่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. แนวชายฝั่งที่เกิดจากการตกตะกอนทับถม มักเกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ าตื้น 
ลักษณะชายฝั่งราบเรียบและลาดเทลงไปสู่ก้นทะเล ท าให้ความเร็วของคลื่นและกระแสน้ าลดลง  
เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่ง เกิดการตกตะกอนทับถมเกิดขึ้นเป็นภูมิประเทศลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ สัน
ทรายหรือสันหาด สันดอน ทะเลสาบน้ าเค็ม 

2. แนวชายฝั่งที่เกิดจากการกัดเซาะ เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเลน้ าลึก ลักษณะชายฝั่งมี
ความลาดชันลงสู่ท้องทะเล ท าให้เกิดการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ าเป็นไปอย่างรุนแรง ท าให้
เกิดเป็นภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ได้แก่ หน้าผาสูงชันริมทะเล เว้าทะเล ถ้ าทะเล ถ้ าลอด ถ้ าลอด และ
สะพานหินทะเล 
 

ชายหาด (Beach)  
 ชายหาด คือ พื้นที่ระหว่างขอบของชายฝั่งกับแนวน้ าลงเต็มที่ มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม
ริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าของคลื่น และกระแสน้ าในทะเลหรือกระแสน้ าจากแม่น้ า ซึ่ง สุวัจน์  
ธัญรส (2550 : 203) รายงานว่า ส่วนประกอบของชายหาดออกเป็น 2 ส่วน คือ หาดส่วนหน้า หมายถึง 
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ าลงต่ าสุด ไปจนถึงยอดของสันทราย ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้า 
และหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้น้ าเกือบตลอดเวลา และ หาดส่วนหลัง หมายถึง 
บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายไปจนถึงขอบฝั่งที่ส่วนนี้ปกติจะแห้ง ยกเว้นในขณะที่มีมรสุม คลื่น
จะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ 
 สุวัจน์  ธัญรส (2550 : 204) กล่าวว่า เน่ืองจากหาดแต่ละแห่งจะมีวัตถุที่มาตกทับถมกัน
แตกต่างกันไปเราจึงเรียกชื่อหาดตามประเภทของวัตถุที่พบบนหาดนั้น ๆ คือ 
 1.  หาดหินหรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจาก              
การทับถมของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันจนแบนเรียบและมน 
 2.  หาดทราย มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหินทรายหรือหินแกรนิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลม มีสีขาวท าให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม 
ดังภาพประกอบที่ 6.2  
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 3.  หาดโคลน มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ าสายใหญ่ ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ า 
พัดพามาเป็นจ านวนมาก 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 6.2 หาดทรายขาว จังหวัดตราด 
 

สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล 
 วิชิต  เรืองแป้น (2558 : 76) รายงานว่า ชายฝั่งทะเลเป็นเขตพื้นที่มีความส าคัญส าหรับ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่มีก าหนดมาจากทะเลเข้ามาอาศัยอยู่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ประกอบด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  พื้นที่ท้องทะเล 
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะปรับตัวอยู่ได้ในสภาพพื้นที่ท้องทะเลที่เหมาะสมโดยการฝังตัว
บนพื้นทรายหรือยึดเกาะอยู่บนพื้นท้องทะเลที่มั่นคง โดยเฉพาะบริเวณ พื้นดิน ตลอดจนแนวปะการัง 
เป็นต้น 
 2.  น้ าขึ้น น้ าลง 
  ในบริเวณชายฝั่งทะเลการขึ้นลงของน้ าทะเลมีบทบาทที่ส าคัญ โดยเฉพาะการด ารงอยู่
หรือการผสมพันธุ์ฝังตัวอ่อนและกิจกรรมอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
 3. คลื่น 
  คลื่นมีบทบาทส าคัญก่อให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงของลักษณะชายฝั่งทะเลทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการกระท าของคลื่นต่อชายฝั่งทะเลนั้น ๆ โดยเฉพาะที่มีคลื่นแรงจะเกิดการพังทลายหรือมี
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การกัดเซาะแผ่นดินให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันไปแต่ภายหลังจากการเกิดการพังทลายของ
หินลงมาทับถมกันมาก ๆ เกิดเป็นแนวกันชนเป็นการลดแรงปะทะของคลื่นได้ดี ส่วนบริเวณที่มี   
คลื่นขนาดเล็กจะมีการตกตะกอนของทรายและโคลนมากกว่าเกิดการกัดเซาะ เกิดเป็นหาดทรายหรือ    
หาดโคลนตามชายฝั่งซึ่งเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามมา 
 4.  ความเค็มของน้ า 
  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในเขตชายฝั่งมีความต้องการน้ าที่มีความเค็ม พอเหมาะและสิ่งมีชีวิต
ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ในทะเลหรือมหาสมุทร 
 5.  อุณหภูมิของน้ าทะเล 
  อุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมชนิดของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งในส่วนต่าง ๆ      
ของโลก ในเขตร้อนอุณหภูมิของน้ าเกือบจะคงที่ตลอดทั้งปีหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เมื่อมี       
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ า จะกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ในทะเลแล้วแต่ชนิดของสัตว์น้ า 
 6.  กระแสน้ า 
  กระแสน้ า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ตลอดจนการหาอาหาร และด้านอ่ืน ๆ   
ซึ่งนับว่าความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก 
 

การปรับเปลี่ยนของระนิเวศชายฝั่งทะเล 
 ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและต่อเนื่องกันไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ 
หรือรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน เช่น ปรากฏในลักษณะ การกัดเซาะ ซึ่งท าให้
บริเวณชายฝั่งทะเลขึ้นพบในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง 
พ.ศ.2497 ปรากฏว่า ชายฝั่งของสองจังหวัดน้ี ถูกกัดเซาะเกือบตลอดทั้งแนว และพบว่าบริเวณปาก
แม่น้ าเพชรบุรีที่บ้านแหลมถึงปากทะเล และชายฝั่งบริเวณทางด้านใต้ปากทางเข้าออกทะเลสาบ
สงขลา แหลมตาชีและปากแม่น้ าบางนรา ซึ่งมีการงอกของชายฝั่งตลอดเวลา วิชิต  เรืองแก้ว (2558 : 
78) รายงานว่า การปรับเปลี่ยนของชายฝั่งทะเลก่อให้เกิดเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  คลื่น (Wave)  
  คลื่นเป็นกระบวนการหลักทางธรรมชาติที่ท าให้ชายฝั่งการปรับเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจาก
การกัดเซาะและการทับถม โดยเฉพาะในบริเวณหัวแหลม (Headland) จะได้รับอิทธิพลของคลื่นมาก 
ท าให้ดา้นของหัวแหลมมักมีตะกอนไปถับถมเป็นหาดทราย ส่วนชายฝั่งทะเลที่เป็นหน้าผาหินคลื่นจะ
พัดกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาชันริมทะเล บางพื้นที่เกิดถ้ าริมทะเลตลอดจนสะพานหินธรรมชาติ 
และเกาะหินโด่ง เป็นต้น 
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 2.  น้ าขึ้นน้ าลง (High Tide – Ebb Tide)  
  น้ าขึ้นน้ าลงมีบาทในการก าหนดลักษณะของพื้นที่ชุมน้ าชายฝั่ง ท าให้มีการสะสมดิน 
ตะกอนการเกิดเลน เกิดระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าพรุ และแหล่งหญ้าทะเล และหาดหิน ดังภาพประกอบ
ที่ 6.3 โดย พงชัย  หาญยุทธนาการ และเจษฎา  เด่นดวงบริพัทธ์ (2546 : 125) กล่าวว่า น้ าขึ้นน้ าลงเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก  ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ วั ตถุที่อยู่ห่างไกลอย่างดวงจันทร์และ           
ดวงอาทิตย์มีผลต่อน้ าบนโลกด้วยแรงโน้มถ่วง ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากโลกถึง 150 ล้านกิโลเมตร 
แต่ดวงอาทิตย์ก็ทรงพลังมากขนาดที่ว่าแรงของมันนั้นส่งผลต่อน้ าขึ้นน้ าลงได้เช่นกัน ดวงอาทิตย์จะ
ดึงดูดเอาน้ าบนผิวโลกเข้าหาตัวมันเอง  
 

 
ก. น้ าขึ้น 

 
ข. น้ าลง 

 
ภาพประกอบท่ี 6.3 น้ าขึ้น และ น้ าลง บริเวณหาดหิน 
ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ และสมสุข  มัจฉาชีพ (2539 : 23) 
 
  การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ส่งผลต่อน้ าขึ้น และน้ าลง
ภายในรอบเดือน ที่เรียกว่า น้ าเกิด และน้ าตาย ดังภาพประกอบที่ 6.4 
  2.1 น้ าเกิด  เน่ืองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะเรียงเป็นแนวเดียวกันสองคร้ังภายใน
หนึ่งเดือน เมื่อดวงจันทร์เข้าข้างขึ้นหนึ่งค่ าและเมื่อเต็มดวง แรงดึงดูดอันเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่มา
รวมกันนี้จะ ท าให้เกิดช่วงต่างระหว่างน้ าขึ้นสูงสุดและน้ าลงต่ าสุดมากที่สุดที่เรียกว่า น้ าเกิด (Spring 
tide)  
  2.2 น้ าตาย  ในระหว่างน้ าเกิด เมื่อเข้าข้างขึ้น 8 ค่ า และข้างแรม 8 ค่ า ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ จะดึงดูดซึ่งกันและกันในแนวมุมฉาก การเรียงตัวแบบนี้ท าให้น้ าตาย (Neap tide) ซึ่งเป็น
น้ าขึ้นน้ าลงที่มีความแตกต่างระหว่างน้ าลงต่ าสุดและน้ าขึ้นสูงสุดน้อยที่สุด ระหว่างที่เกิดน้ าตาย    
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แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะดึงดูดเอาน้ าบางส่วนไปจากรอยโป่งของน้ าขึ้นน้ าลงด้านที่หันหาเข้า
ดวงจันทร์ ซึ่งจะเฉลี่ยระดับน้ าบนผิวโลก และลดความแตกต่างระหว่างน้ าขึ้นสูงสุดและน้ าลงต่ าสุด 
 3.  ลม    
  ลมที่พัดขึ้นสู่บริเวณชายฝั่งจะพัดพาทรายขึ้นมาด้วยท าให้เกิดสันทราย (Sand Dune)    
ท าให้เกิดการสึกกร่อนของภูมิประเทศชายฝั่ง โดยมีลมมรสุมจะท าให้คลื่นตามแนวชายฝั่งขนาดของ
คบลื่นจะขึ้นกับความเร็วและระยะทางระหว่างฝั่ง คลื่นตามชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนมี
ขนาดเล็กเนื่องจากความยาวของทะเลไปถึงฝั่ง ตรงข้ามมีระยะทางสั้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้มีความเร็วลมต่ า และในปรากฏการณ์ของคลื่นที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบนมีขนาดใหญ่ขึ้น 
เน่ืองจากมีความยาว ท้องทะเลมากกว่า และส าหรับในประเทศไทยทางภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้
ชายฝั่งอันดามันมีขนาดใหญ่ที่สุด เพราะเป็นคลื่นที่มีความเวิ้งวางมาก  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 6.4 แรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าเกิด และน้ าตาย 
ที่มา : พงชัย  หาญยุทธนาการ และ เจษฎา  เด่นดวงบริพัทธ์ (2546 : 125) 
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 4.  กระแสน้ า  
  อิทธิพลของกระแสน้ าเป็นปัจจัยที่ท าให้บริเวณชายฝั่งมีรูปร่างแตกต่างกันไป กระแสน้ า
มีหลายประเภท เช่น กระแสน้ าที่เกิดขึ้นจากน้ าขึ้นน้ าลง (Tidal Current) กระแสน้ าในมหาสมุทร 
(Oceanic Currents) และกระแสน้ าที่เกิดขึ้นจากคลื่น (Wave – Generated Currents) เป็นต้น ทิศทาง
ของกระแสน้ าในมหาสมุทรเกิดจาก ความแตกต่างของอุณหภูมิในแถบขั้วโลกและในแถบศูนย์สูตร
ท าให้เกิดกระแสลม ซึ่งมีทิศทางต่างกันในแถบเหนือและแถบใต้เส้นศูนย์สูตร กระแสลมเหล่านี้ท า
ให้ผิวหน้าน้ าทะเลถูกพัดพาไปด้วย แต่น้ าไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางของลมเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
มีการหมุนของโลก ที่โลกหมุนรอบตัวไปทิศตะวันออกถ้าน้ าเคลื่อนที่ขึ้นไปทางทิศเหนือ กระแสน้ า
จะมีทิศเบี่ยงเบนไปทางขวาเล็กน้อยด้วยแรงหมุนรอบตัวของโลก การที่ทิศการไหลของน้ าเบี่ยงเบน
ไปด้วยแรงหมุนของโลก เรียกว่า โคริโอลีส แอฟเฟค (Coriolis effect) 
 5.  พืช  
  พืชชนิดต่าง ๆ ที่เจริญเติบโตอยู่บนชายฝั่งทะเล ทั้งชนิดและปริมาณของพืชเป็นปัจจัย
ในการก าหนดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ซึ่งที่เด่นชัดคือพรรณไม้ป่าชายเลน ตลอดจนหญ้าทะเล จะช่วย
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้น้ าที่ขึ้นบนสันทราย และป่าชายหาด ได้แก่ 
ผักบุ้งทะเล สนทะเล รักทะเล และหญ้าชนิดต่าง ๆ จะท าหน้าที่กันชน ให้มีการกัดเซาะทรายสันทราย
น้อยลง 

 
คุณลักษณะของเขตชายฝั่งทะเล 
 วิชิต  เรืองแป้น (2558 : 81) กล่าวว่า ลักษณะของเขตชายฝั่งทะเลมีคุณลักษณะส าคัญ ๆ ใน
การด าเนินชีวิตของประชากร และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ 
 1.  ชายฝั่งทะเลประกอบด้วย แหล่งที่อยู่ (Habitat) และระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และมีลักษณะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ชะวากทะเล แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน  
แนวปะการัง เป็นต้น ก่อให้เกิดสินค้า และบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชนบริเวณ ชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้
ผลผลิตทางธรรมชาติยังถูกรักษาไว้อย่างสมดุลทางนิเวศวิทยา ด้วยบทบาททางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของระบบชายฝั่งทะเล 
 2.  ชายฝั่งทะเลมีระบบนิเวศแตกต่างกันโดยมีรูปร่างเฉพาะในตัวเองซึ่งจะท า “หน้าที”่ ใน
ระบบของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น พื้นที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วยผลผลิตปฐมภูมิและทุติยภูมิมี
องค์ประกอบด้านพรรณพืชและสัตว์ กระบวนการเก็บกักตะกอนและคาร์บอนอินทรีย์ที่ท าหน้าที่เพิ่ม
ผลผลิต ตลอดจนเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในการบ ารุงรักษาห่วงโซ่อาหาร 
นอกจากนั้นยังมีแนวปะการัง “หน้าที”่ สร้างผลผลิตปฐมภูมิและการตรึงคาร์บอนในอัตราที่สูง ท าให้
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เกิดผลสุดท้าย คือ มีการสะสมเป็นแนวปะการัง และก่อให้เกิดกระบวนการพุกร่อนทางกายภาพและ
ชีวภาพก่อให้เกิดตะกอนหินปูนในพื้นที่ดังกล่าว 
 3.  ในเขตชายฝั่งทะเลจะมีการแข่งขันกันระหว่างผู้มีผลประโยชน์ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ก่อให้เกิดการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
 4. กิจกรรมในเขตชายฝั่งสามารถให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อย่างมี
นัยส าคัญ ของเศรษฐกิจในประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศศรีลังกา บริเวณชายฝั่งให้ ค่าผลิตภัณฑ์     
มวลรวม ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ เป็นต้น 
 5.  เขตชายฝั่งจะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชน อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยัง
เป็นพื้นที่ที่ถูกก าหนดเป็นชุมชนเมือง ตัวอย่างเช่น เมืองการาจีประเทศปากีสถาน ในปี พ.ศ. 2529 มี
ประชากร รวม 7 ล้านคนต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 11-13 ล้านคน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้น 
 6.  เขตชายฝั่งจะมีการขยายตัวของประเทศประชากรและมีโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา 
จึงจะท าให้เพิ่มความขัดแย้งทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
 

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
 วิชิต  เรืองแป้น (2558 :81 ) รายงานว่า ความยาวของชายฝั่งทะเลของไทยมีทั้งสิ้น 2,614 
กิโลเมตร และชายฝั่งด้านอันดามันมีความยาว 954 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยแบ่งออกเป็น
สองด้าน คือ ชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก มีพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ถึง
สมุทรปราการ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
สิงหาคม และชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกมีพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครราชสีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้าฝั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์       
ส่วนชายฝั่งทะเลด้านอันดามันมีพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ดังภาพประกอบที่ 6.5 
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ภาพประกอบท่ี 6.5 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 
ที่มา : Google Maps  (2016 : 1)  
 
 สุรินทร์  มัจฉาชีพ (2532 : 2) รายงานว่า อ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน ถูกแบ่งกั้นโดยผืนแผ่นดิน
ทางภาคใต้ของไทย มาเลียเซียและสิงคโปร์ จึงเป็นเสมือนก าแพงแบ่งกั้นการแพร่กระจายของ            
สัตว์ทะเลจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางทะเลของทั้งสองฝั่งยังมีความ
แตกต่างกัน โดยอ่าวไทยมีลักษณะเป็นชายฝั่งน้ าตื้น มีความลึกสุดบริเวณกลางอ่าวเพียง 85 เมตร และ
มีแม่น้ าหลายสายไหลลงสู่อ่าวไทย เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าบางประกง แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน 
เป็นต้น ท าให้อ่าวไทยได้รับปริมาณน้ าจืดที่ไหลงลงไปมาก ตามบริเวณชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย
ตอนบนจึงมีความเค็มค่อนข้างต่ าเฉลี่ยประมาณ 20-28 ptt. ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณน้ าฝนใน     
แต่ละปี ส่วนที่อยู่ห่างออกไปและอ่าวไทยตอนล่างมีความเค็มประมาณ 30-32 ptt. นอกจากนี้การที่
อ่าวไทยมีแม่น้ าหลายสายไหลลงสู่ทะเล ย่อมพัดพาเอาดินตะกอนลงไปด้วย ท าให้น้ าทะเลบริเวณ  
ปากแม่น้ าแนะริมชายฝั่งมีความโปร่งใสน้อยมีผลท าให้แสงส่องลงไปยังพื้นทะเลได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับฝั่งทะเลอันดามัน ไม่มีมาน้ าสายใหญ่ ๆ ไหลลงสู่ทะเล จึงไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ าจืด 
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และทะเลอันดามันเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ค่าความเค็มของน้ าทะเลจึงค่อนข้างสูง 
เฉลี่ยประมาณ 32-34 ptt. น้ าทะเลมีความโปร่งใสมาก สามารถส่องลงไปได้ลึก ด้วยเหตุน้ีเอง ชนิด
ของสัตว์ทะเลที่พบในอ่าวไทยจึงมีทั้งหมดชนิดเดียวกันและแตกต่างกันจากที่พบในทะเลอันดามัน 
 การจ าแนกชายฝั่งทะเล 
 ในทางภูมิศาสตร์การจ าแนกชายฝั่งตามลักษณะการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น    
มี 5 ประเภท ดังนี้ (วิชิต  เรืองแป้น.  2558 : 82) 
 1.  ชายฝังทะเลยุบตัว (Submerged Shoreline) 
  เป็นลักษณะของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากเปลือกโลกมีการยุบตัวระดับต่ าลง น้ าทะเลเข้า
มาท่วมบริเวณผืนดินชายฝั่ง เกิดเป็นแนวชายฝั่งขึ้นใหม่บริเวณที่เป็นผืนดินมาแต่เดิม พบเป็นลักษณะ
ชายฝั่งที่เป็นที่ราบสูงต่ าของภูมิประเทศ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเดิม ส่วนใหญ่มักเป็นหน้าผาชัน 
ไม่ค่อยมีที่ราบชายฝั่ง แนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่งมาก ในกรณีที่ลักษณะภูมิประเทศเดิม เป็นภูเขา
เมื่อเกิดการยุบตัวมักจะเกิดเป็นเกาะต่าง ๆ ตามพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล ดังภาพประกอบที่ 6.6 ตัวอย่าง
คือ บริเวณชายฝั่ง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก บริเวณชายฝั่งบริเวณจังหวัดระยอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล การยุบตัวของชายฝั่งบริเวณนี้ท าให้น้ าทะเลไหลท่วมเข้ามา ได้แก่ บริเวณอ่าวพังงา   
อ่าวกระบี่ และบางส่วนของชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ซึ่งภายในอ่าวมีเกาะขนาดเล็กตั้งเรียงรายอยู่เป็น
จ านวนมาก เกาะเหล่านี้ก็คือส่วนยอดของภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ าขึ้นมานั่นเอง 
 2.  ชายฝั่งทะเลยกตัว (Emerged Shoreline) 
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกตัวขึ้น น้ าทะเลลดระดับลง ท าให้บริเวณ 
ที่เคยจมอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลโผล่พ้นผิวน้ าขึ้นมา ลักษณะของแนวชายฝั่งเรียบตรงไม่ค่อยเว้าแหว่งมาก 
และมีที่ราบชายฝั่งที่มีบริเวณกว้าง ชายฝั่งประเภทนี้พบได้ทั่วไปบริเวณชายฝั่งภาคใต้ด้านตะวันออก 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงทะเลจังหวัดนราธิวาส 
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ก. ชายฝั่งทะเลยุบตัว 

 
ข. ชายฝั่งทะเลยกตัว 

 
ภาพประกอบท่ี 6.6 ชายฝั่งตามลักษณะการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลง 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560 : 2)  
 
 3.  ชายฝั่งทะเลคงระดับ (Neutral Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งทะเลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ระหว่างระดับน้ าทะเลและบริเวณชายฝั่ง
ของทวีป เป็นลักษณะชายฝั่งเปลือกโลกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มีการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่งตามปกติ โดยมีการทับถมของตะกอนต่าง ๆ เกิดขึ้นลักษณะชายฝั่งทะเลประเภทนี้ได้แก่ 
  3.1  ชายฝั่งดินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan Shoreline) ลักษณะชายฝั่ง มีขอบโค้งเกิด
จากล าน้ าเกลียวเชือกพัดพาตะกอนมาทับถม เกิดเป็นเนินตะกอนรูปพัดขึ้น 
  3.2  ชายฝั่งดินดอนสามเหลี่ยม (Delta Shoreline) เกิดจากการทับถมของตะกอนที่     
ล าน้ าพัดพาในขณะที่ไหลลงสู่ทะเล มีการทับถมตลอดเวลา เป็นดินดอนสามเหลี่ยมรูปเขี้ยว (Cuspate 
Delta) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยล าน้ ามาปะทะกับคลื่นและกระแสน้ าที่    
แรงมากบริเวณปากแม่น้ า (River Mount) เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมยื่นออกไป (Point Delta) เป็น
ลักษณะรูปเขี้ยว (Cuspate) มีด้านข้างทั้งสองข้างโค้งออกจากบริเวณปากแม่น้ า ในพื้นเป็นชายฝั่งทะเล
ที่ค่อนข้างตรง มีกระแสคลื่นกระทบอย่างรุนแรงประกอบกับมีแม่น้ าที่มีปริมาณและความเร็วมาก     
พุ่งทะลุออกมายังบริเวณปากแม่น้ าก่อให้เกิดดินตะกอนที่พัดพามาด้วยแผ่กระจายแยกออกเป็น 2 ทาง  
เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายพื้นที่แหลมคมยื่นออกไป เรียกว่าดินดอนสามเหลี่ยมรูปเขี้ยว 
พบเฉพาะบริเวณอ่าวไทย ได้แก่ บริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 4.  ชายฝั่งทะเลรอยเลื่อน (Fault Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการเลื่อนของเปลือกโลกตามบริเวณชายฝั่ง ในกรณีรอยเลื่อน
มีแนวเลื่อนลงไปทางทะเลจะท าให้ระดับของทะเลลึกลงไป และในกรณีรอยเลื่อนมีแนวเลื่อนลึกลง
ไปทางพื้นดินจะท าให้น้ าทะเลไหลเข้ามาในบริเวณพื้นดิน 
 5.  ชายฝั่งทะเลแบบผสม (Compound Shoreline)  
  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดจากหลาย ๆ ลักษณะผสมกันซึ่งจะเกดิเป็นลักษณะไม่แน่นอนตาม
รูปแบบการผสมนั้นเอง 
 ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล 
 จากการกระท าของคลื่น ลม และกระแสน้ า ต่อชายฝั่งตลอดเวลา จึงเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้สึกกร่อนพังทลาย และบางส่วนเกิดการทับถมของตะกอน เกิดลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  หาด (Beach)  
  ได้แก่ พื้นที่ระหว่างอบฝั่งกับแนวระดับน้ าลงเต็มที่ มีลักษณะจะเป็นแถบยาวไปตาม   
ริมฝั่ง สาเหตุการเกิดโดยการกระท าของคลื่น และกระแสน้ าบริเวณชายฝั่ง ซึงหาดจะมีลักษณะที่
แตกต่างกันตามชนิดของวัตถุที่มาทับถมกัน มักจะเรียกตามชื่อชนิดของวัตถุส่วนใหญ่มาประกอบ
เป็นหาดนั้น ๆ ในกรณีเป็นทรายหาดมักเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่รวมของตะกอนทรายต่าง ๆ สะสมรวมกอง
อยู่ชิดชายฝั่งทะเล เกือบทั้งหมดเรียกว่า หาดทราย (Sand Beach) ถ้ าประกอบด้วย หินและกรวดเป็น
ส่วนใหญ่เรียกว่า หาดหิน (Shingle Beach) ในกรณีนี้ภูมิประเทศแถบนั้นมีภูเขา เกาะ หรือสิ่งที่กีดกั้น
อิทธิพลของคลื่นและลม (Barrier) หรือท้องทะเลมีความตื้นมากท าให้ความรุนแรงของคลื่นลดลง 
ตะกอนขนาดละเอียดจึงกองทับถมอยู่บริเวณชายหาดท าให้เกิดหาดโคลน (Mud Beach) ขึ้นในบริเวณ
หาดดังกล่าวได้ 
 2.  เนินทราย หรือสันทราย (Sand Dune, Beach Berm) 
  เป็นลักษณะเนินทรายคล้ายที่ราบเป็นชั้นที่อยู่สูงกว่าชายหาด และสูงกว่าระดับน้ าทะเล
ในกระบวนการเกิดจะเกิดจากการทับถมของดินหรือทรายที่ถูกคลื่นหรือลมน าไปกองไว้เหนือหาด
เป็นแนวยางขนานไปกับชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ าทะเลท่วมไม่ถึง ในบริเวณดังกล่าวมักมีพืช
ปกคลุม 
 3.  สันดอน (Bar)  
  สันดอน ได้แก่ บริเวณ บริเวณที่น้ าทะเลพัดเอาตะกอน หรือทรายมาตากทับถมกัน
ก่อให้เกิดเป็นสันหรือเนินซึ่งจะปิดขวางทางน้ า หรือปากอ่าว สันดอนส่วนมากจะทับถมจนท าให้
บริเวณปากแม่น้ าลุ่มหรือปากอ่าวตื้นเขินเกิดเป็นบริเวณที่กีดขวางทางเดินเรือ พบว่าสันดอนจะมีการ
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เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง รูปร่าง และขนาดได้ เมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น กระแสน้ าหรือคลื่นเปลี่ยน
ทิศทาง โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งชนิดของสันดอนได้ตามรูปร่างและสถานที่เกิด คือ  
  3.1  สันดอนกันอ่าว (Bay – Head Bar) เป็นลักษณะของการเกิดสันดอนจากตะกอน
ทับถมอยู่บริเวณอ่าว  
  3.2  สันดอนปากอ่าว (Bay – Mouth Bar) เป็นลักษณะของการเกิดสันดอนจากตะกอน
ทับถมอยู่บริเวณปากอ่าว 
  3.3  สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay Mouth Split) เป็นลักษณะของการเกิดสันดอนที่เกิด
จากตะกอนทับถมเป็นแนวยาว ใกล้บริเวณปากอ่าว โดยมีปลายด้านหน่ึงติดกับฝั่ง และอีกด้านหนึ่ง
ยื่นขวางปากอ่าว ตอนปลายมีลักษณะงอโค้งเป็นจะงอยตามอิทธิพลของกระแสน้ าและคลื่น ตัวอย่าง
ของสันดอนในลักษณะนี้เช่น แหลมตะลมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  3.4  สันดอนเชื่อมเกาะ (Tombolo) เป็นลักษณะของสันดอนที่ท าหน้าที่เชื่อมเกาะขนาด
เล็กเข้ากับชายฝั่ง เช่น สันดอนเชื่อมเกาะยอ บริเวณทะเลสาบสงขลา และสันดอนเชื่อมเกาะบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 
 4.  ทะเลสาบน้ าเค็ม (Lagoon)  
  สันดอนในลักษณะนี้สามารถเกิดได้ ทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล พบได้ 2 
รูปแบบ คือ 
  4.1  ทะเลสาบน้ าเค็มในทะเล  ซึ่งทะเลสาบน้ าเค็มชนิดน้ี เกิดจากการปิดกั้นของปะการัง 
โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ าแคบ ๆ ไหลเข้าออกได้ ดังภาพประกอบที่ 6.7 
  4.2  ทะเลสาบน้ าเค็มชายฝั่งทะเล ซึ่งเกิดจากการปิดกั้นของสันดอนบริเวณปากอ่าวและ
ยังมีทางออกแคบ ๆ ให้น้ าไหลผ่านเข้าออกได้ พบทะเลสาบน้ าเค็มเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ
ทะเลสาบสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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ภาพประกอบท่ี 6.7 ทะเลสาบน้ าเค็มในทะเล (Lagoon)  
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560 : 1)  
 

 5.  หน้าผาสูงชันริมทะเล (Sea Cliff)  
  เป็นบริเวณชายฝั่งที่มีภูเขาเทือกเขาอยู่ติดชายฝั่งที่เป็นชั้นหินวางตัวในแนวตั้ง และหรือ

แนวลาดเท โดยที่คลื่นจะกัดเซาะก่อให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันริมทะเล มักจะเกิดในบริเวณชายฝั่งทะเล
ยุบตัว พบได้ตามชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

 6.  เว้าหินชายฝั่ง (Sea Notch)  
  เป็นปรากฏการที่เกิดเป็นรอยเว้าที่มีลักษณะเป็นแนวยาว ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ฐานของหน้าผา

สูงชันริมทะเล เกิดจากการกัดเซาะของคลื่น และเกิดการสึกกร่อนของหินปูน นิยมน ามาใช้เป็น
หลักฐานแสดงระดับน้ าทะเลในอดีตที่เกิดขึ้นได้ 

 7.  โพรงหินชายฝั่ง หรือถ้ าริมทะเล (Sea Cave)  
  เป็นปรากฏการที่เกิดเป็น ถ้ าบริเวณชายฝั่งทะเล หรือชายฝั่งของเกาะต่าง ๆ ซึ่งเกิดจาก

การกัดเซาะของคลื่นที่หน้าผาบริเวณชายฝั่ง ท าให้เกิดช่องหรือโพรงเข้าไป ในระยะแรกอาจเป็น
โพรงขนาดเล็ก (Grotto) ต่อมาเมื่อเวลานานจะกลายเป็นโพรงขนาดใหญ่จนเป็นถ้ า ปากถ้ าบริเวณที่มี
น้ าขึ้นสูงสุดและน้ าลงต่ าสุด เมื่อระดับน้ าทะเลเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล 
ท าให้ปากถ้ าอยู่สูงหรือต่ ากว่าระดับน้ าทะเลได้ ตัวอย่าง บริเวณถ้ าไวกิ้ง ซึ่งอยู่ที่เกาะพีพีเล เขตอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
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 8.  ถ้ าลอด (Sea Arch)  
  เกิดขึ้นโดยลักษณะเป็นโพรงหรือถ้ าเปิดทะลุออกทะเลทั้งสองด้าน ตัวอย่างที่พบ      

เช่น ถ้ าลอดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น                
ดังภาพประกอบที่ 6.8  
 9.  สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge)  
  มีลักษณะเป็นโพรงหินชายฝั่งที่ทะลุออกทะเลทั้งสองด้าน โดยมีกระบวนการเกิด
บริเวณหัวแหลม ซึ่งมีการกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกัน ท าให้โพรงนั้นทะลุถึงกัน หินส่วนที่เหลืออยู่
เหนือโพรงจะคล้ายสะพาน ตัวอย่างเช่น เกาะไข่ในเจตอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะตะรุเตา 
จังหวัดสตูล เป็นต้น 
 10.  เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด (Stack) 
    เป็นลักษณะของเกาะโขดหินแนวตั้งที่แยกโดดออกมาจากผืนแผ่นดิน หรือเกาะที่อยู่
ใกล้เคียง สาเหตุการเกิดจะเกิดจากผาหิน ที่ยื่นออกไปในทะเล ต่อมาถูกคลื่นและลมกัดเซาะส่วน
เชื่อมต่อซึ่งไม่แข็งแรงออกไปตามล าดับ จนกระทั่งส่วนที่เชื่อมต่อพังทลายจมน้ าไปเหลือโขดหิน     
ตั้งโดดเด่นอยู่ ส่วนที่เคยเชื่อมต่ออาจเป็นแนวหิน สะพานหินธรรมชาติหรือถ้ ารอดขนาดใหญ่ 
น้ าหนักของหินส่วนที่ปิดเชื่อมต่ออยู่ข้างบน จึงเกิดการหักพังหรือยุบลงจมอยู่ใต้น้ า ตัวอย่าง เช่น       
เขาตาปู ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรืออ่าวพังงา จังหวัดพังงา  
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ก. หน้าผาสูงชันริมทะเล (Sea Cliff) 

 
ข. เว้าหินชายฝั่ง (Sea Notch) 

 
ค. โพรงหินชายฝั่ง หรือถ้ าริมทะเล (Sea Cave) 

 
ง. ถ้ าลอด (Sea Arch) 

 
จ. สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) 

 
ฉ. เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด (Stack) 

  
ภาพประกอบท่ี 6.8  การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อม  
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560 : 1-3) 
 
 11.  ชะวากทะเล (Estuary)  
   ชะวากทะเล ได้แก่ บริเวณส่วนล่างของปากน้ าที่มีความกว้างมากกว่าปกติมีลักษณะ
คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่มีการผสมกันระหว่างน้ าจืดกับน้ าเค็ม ตอนบนแหลมเป็นรูปกรวยโดยมี
กระบวนการเกิดจากพื้นที่ ดังภาพประกอบที่ 6.9 เช่น บริเวณปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง           
ปากแม่น้ าชุมพร จังหวัดชุมพร และปากแม่น้ าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 
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 12.  เกาะ (Island)  
   เป็นส่วนของแผ่นดินที่มีน้ าล้อมรอบ มีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็นทวีปเกิดขึ้นจาก   
การกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ า ท าให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ บางคร้ังก็เกิด
จากการกระท าของภูเขาไฟทะเล นอกจากนั้นยังเกิดจาการดันตัวของเปลือกโลกให้สูงพ้นน้ า หรือเกิด
จากการก่อตัวของปะการัง  
 

 
ก. ชะวากทะเล (Estuary) 

 
ข. เกาะ (Island) 

 

ภาพประกอบท่ี 6.9  ก. ปากแม่น้ า หรือ ชะวากทะเล (Estuary) และ ข. หมู่เกาะในทะเล  
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560 : 1)  
 

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  
 สุริน  มัจฉาชีพ (2539 : 24) รายงานว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล จ าแนกออกไปตามลักษณะ
ความเป็นอยู่ได้ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
 1. แพลงก์ตอน (Plankton)  
  แพลงก์ตอน หมายถึง สิ่งมีชวีิตที่ล่องลอย หรือว่ายน้ าได้เล็กน้อยไปตามกระแสน้ า    
และหารพัดพาของคลื่นลม ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่มีบางชนิด       
ขนาดใหญ่ เช่น แมงกะพรุน เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ 
 2.  เนคตอน (Nekton)  
  เนคตอน หมายถึง สัตว์ขนาดใหญ่ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ สามารถว่ายน้ าไปมาได้
อย่างอิสระด้วยก าลังของตัวเอง แม้จะต้องว่ายทวนกระแสน้ าหรือคลื่นลม พบอาศัยอยู่ตั้งแต่ผิวน้ า
ทะเลในเขตน้ าขึ้นน้ าลงและลึกลงไปใต้ทะเลระดับต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หมึกกล้วย ปลาทะเล และ    
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เป็นต้น 
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 3. เบนโทสหรือสัตว์หน้าดิน (Benthos)  
  หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลตั้งแต่ริมชายฝั่งทะเลจนถึงสะดือทะเล สามารถ
จ าแนกออกไปตามลักษณะถิ่นอาศัย ได้แก่ พวกที่ขุดรู (Burrower) หรือพวกฝังตังอยู่ตามพื้นทะเลที่
เป็นดินโคลนหรือดินทราย เช่น ดอกไม้ทะเลบางชนิด ไส้เดือนทะเล เป็นต้น พวกเกาะนิ่งกับที่ 
(Sessile) บางชนิดอาจเกาะติดจนเคลื่อนย้ายแหล่งอาศัยไม่ได้เลย เช่น ฟองน้ าปะการัง กัลปังหา 
เพรียงหินและหอยบางชนิด เป็นต้น พวกคืบคลานอยู่หน้าดิน (Demersal) บางคร้ังอาจมีการฝังตัวหรือ
ขุดรูอาศัยอยู่ชั่วขณะตามพื้นทะเลด้วย เช่น กุ้ง กั้ง หมึกสาย และปลาหน้าดิน เป็นต้น  
 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในเขตน้ าขึ้น น้ าลง 
 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในเขตน้ าขึ้น น้ าลง สุรินทร์ มัจฉาชีพ (2540 : 6) กล่าวว่า จาก
สภาวะแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตในเขตน้ าขึ้นน้ าลงต้องประสบ ท าให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  
ทั้งทางรูปร่างสรีระและพฤติกรรม ได้แก่ 
 1.  การมีระบบรับรู้และเตือนถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสม โดยมีอวัยวะเพื่อ
การรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของน้ าทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงความเค็ม การที่มีก้านตายาวที่สามารถ
มองดูเมื่อฝังตัวอยู่ในรู หรือในพื้นดิน เป็นต้น 
 2.  การมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หอยแมลงภู่ 
สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนต่ านานได้หลายสัปดาห์ หอยขี้นก สามารถอยู่ใน     
น้ าจืดได้หลายชั่วโมง เป็นต้น 
 3.  การปรับตัวทางโครงสร้างและรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ปลาตีน ปรับตัวทางโครงสร้างของ
ครีบหู ช่วยใหเคลื่อนที่บนบกได้ และสามารถว่ายน้ าได้เหมือนปลาทั่วไป เพรียงหินมีเปลือกหนา 
ช่วยยึดเกาะติดกับหินได้อย่างหนาแน่น และป้องกันการสูญเสียน้ าออกจากร่างกาย รวมทั้งหอยสอง
กาบสามารถเก็บความชื้นไว้ได้ดี เป็นต้น 
 4.  การปรับตัวทางด้านสรีระ ได้แก่ ความสามารถในการรักษาความเข้มข้นของของเหลว
ภายในร่างกายให้คงที่ แม้ความเค็มของน้ าทะเลจะเปลี่ยนไป 
 5.  การปรับตัวด้านพฤติกรรม โดยสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในเขตน้ าขึ้นน้ าลง จะมี
พฤติกรรมตอบสนองต่อจังหวะน้ าขึ้นน้ าลง ตัวอย่างเช่น ปูก้ามดาบ ปูก้ามดาบจะขุดรูเมื่อน้ าทะเล
ลดลงและฝังตัวอยู่ใต้ดินเมื่อน้ าทะเลขึ้น พฤติกรรมนี้จะตอบสนองต่อจังหวะน้ าขึ้นน้ าลงทุกวันแม้ปู
จะถูกน าไปไว้ในบริเวณอ่ืนที่ไม่เห็นน้ าทะเลขึ้นลง ปูก็ยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าว 
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บทสรุป 
 ชายฝั่งทะเลเป็นสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ที่มีหลายลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด บางแห่งเป็นหาดทราย โขดหิน หาดโคลน ป่าชายเลน หรือแนวปะการัง สภาพแวดล้อมเหล่านี้
เอง เป็นตัวก าหนดชนิดของสิ่งมีชีวิตที่จะมาอาศัยอยู่ โดยมีปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง           
เขตชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับทะเล และเขตชายฝั่งทะเล
ประกอบด้วย ระบบนิเวศน้ าจืดจากพื้นดิน และระบบนิเวศทางทะเลจากน้ าเค็ม ด้านที่เป็นแผ่นดินคือ 
พื้นที่บนบกชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเล และด้านที่มุ่งไปสู่ทะเล คือ บริเวณทะเลชายฝั่งได้รับ
อิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ท าขึ้นจากเขตไหล่ทวีป ชายฝั่งทะเลสามารถจ าแนกตาม
ลักษณะการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นออกเป็น 5 ประเภท คือ ชายฝั่งทะเลยุบจม ชายฝั่ง
ทะเลยกตัว ชายฝั่งทะเลคงระดับ ชายฝั่งทะเลรอยเลื่อน และชายฝั่งทะเลแบบผสม ชายหาด คือ พื้นที่
ระหว่างขอบของชายฝั่งกับแนวน้ าลงเต็มที่ มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเน่ืองจาก     
การกระท าของคลื่น และกระแสน้ าในทะเลหรือกระแสน้ าจากแม่น้ า ชายหาดมีชื่อเรียกตามประเภท
ของวัตถุที่พบบนหาดนั้น ๆ เช่น หาดหินหรือหาดกรวด หาดทราย และหาดโคลน ซึ่งปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่ท้องทะเล น้ าขึ้น น้ าลง คลื่น 
ความเค็มของน้ าอุณหภูมิของน้ าทะเล และกระแสน้ า การปรับเปลี่ยนของระนิเวศชายฝั่งทะเล เกิด
เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คลื่น น้ าขึ้นน้ าลง น้ าเกิด และน้ าตาย ลม กระแสน้ า และพืชชนิดต่าง ๆ    
ที่เจริญเติบโตอยู่บนชายฝั่งทะเล ลักษณะของเขตชายฝั่งทะเลมีคุณลักษณะส าคัญ ๆ ในการด าเนินชีวิต
ของประชากร และสิ่งแวดล้อม ในทางภูมิศาสตร์การจ าแนกชายฝั่งตามลักษณะการก าเนิดและ              
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชายฝังทะเลยุบตัว ชายฝั่งทะเลยกตัว ชายฝั่งทะเลคงระดับ ชายฝั่ง
ทะเลรอยเลื่อน และชายฝั่งทะเลแบบผสม จากการกระท าของคลื่น ลม และกระแสน้ า ต่อชายฝั่ง
ตลอดเวลา จึงเกิดการกัดเซาะชายฝั่งให้สึกกร่อนพังทลาย และบางส่วนเกิดการทับถมของตะกอน   
เกิดลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ หาด เนินทราย สันดอน ทะเลสาบน้ าเค็ม หน้าผาสูงชันริมทะเล  เว้าหิน
ชายฝั่ง ถ้ า หรือโพรงหินชายฝั่ง หรือถ้ าริมทะเล เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด ชะวากทะเล และ
เกาะ  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.  อธิบายความหมายของเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
 2.  จงบอกประเภทของการจ าแนกชายฝั่งทะเล 
 3.  อธิบายลักษณะพื้นที่ชายหาดและบอกส่วนประกอบของชายหาดทะเล 
 4.  ให้ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล 3 ตัวอย่าง 
 5.  อธิบายลักษณะของน้ าเกิด น้ าตาย 
 6. ประเภทของชายฝั่งทะเลมีกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้าง 
 7.  จงบอกปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
 8.  บอกประเภทของสิ่งมีชีวิตที่พบชายฝั่งทะเล 
 9.  อธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่พบในชายฝั่งทะเล 
 10.  อธิบายความหมายของชะวากทะเล (Estuary)  
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