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บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

 

การศึกษาทิศทางการไหลของน้ าและ ปริมาณตะกอนแขวนลอยต่อความหลากหลายของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2556    ทิศทางการไหลของน้ า ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน ปริมาณตะกอนทั้งผิวน้ า และพื้นท้องน้ าถูก
ศึกษาด้วยเครื่องมือเฉพาะ (current meter and water trap) ผลการศึกษาพบว่า ทิศทางการไหลของ
กระแสน้ ากับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนในฤดูฝนมีแนวโน้มมาจากปากแม่น้ าแขมหนูเป็นส่วนมาก  ส่วน
ในฤดูหนาวนั้นทิศทางการไหลของกระแสน้ ากับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนนั้นเป็นแบบสม่ าเสมอ
เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบของคลื่นลมและกระแสน้ า ส าหรับในเดือนสิงหาคม มีนาคม และมิถุนายนพบว่า
ตะกอนผิวน้ า และพื้นท้องน้ ามีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในฤดูฝนซึ่งจะพัดพา
ตะกอนจากชายฝั่งลงทะเล 

ปะการังที่อยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ าแขมหนู (เส้นส ารวจ C) พบว่าได้รับผลกระทบจากตะกอนในฤดู
ฝนมากที่สุด เนื่องจากปากแม่น้ าแขมหนูมีอนุภาคดินเหนียวมาก โดยปะการั งที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ าที่สุดมีความ
เสื่อมโทรมมากที่สุด ในขณะที่แนวส ารวจเส้น A พบความดัชนีความหลากหลายของปะการังมากที่สุด ซึ่งเป็น
แนวแนวปะการังที่อยู่ห่างจากปากแม่น้ า ปะการังชนิดแข็งพบได้มากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ 
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Abstract 

 

Directions of water flow and suspended solid on biodiversity of coral at Chao Lao 
Beach, Chanthaburi Province were study on August 2012 - November 2013. The direction of 
water flow, the direction of sediment movement and quantity of sediment (surface and 
bottom) around area were researched by specific instruments - current meter and sediment 
trap.  The results found that in the rainy season, the direction of water flow and the 
direction of sediment movement tends to come from the Kham-Nu estuary. In the winter, 
the direction of water flow and the direction of sediment movement had been affected on 
wind, waves and water flow. On August, March and June, surface sediment and bottom 
sediment have relationship due to the monsoon in rainy season sweep sediment from the 
shore into the sea. 

Coral located nearest Kham-Nu estuary (line C) had been the most affected from 
sediment in rainy season, due to Kham - Nu estuary had a lot of clay sediment.  Thus, coral 
located nearest Kham-Nu estuary had been the most deteriorated.  Coral located far from 
Kham-Nu estuary (line A) was the highest biodiversity index.  Species of main coral that 
found in this study was Porites lute.  
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ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

1 บทที่ 1: บทน า (Introduction) 

บทที่ 1 
บทน ำ (Introduction) 

 
1 ควำมส ำคัญ และโจทย์ที่มำของกำรวิจัย 

ทรัพยากรปะการังนับว่ามีความส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสายใยอาหารดังกล่าว 
กล่าวคือ ปะการังเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อนในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งชาวประมงพ้ืนบ้านได้ท า
มาหาเลี้ยงชีพตนในการท าประมงด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนนัก ไม่ต้องลงทุนค่าน้ ามัน อีกทั้งปะการังยังเป็น
ปราการของธรรมชาติที่ส าคัญอันจะช่วยลดความแรงของกระแสน้ า และคลื่นไม่ให้ชัดเข้าฝั่งด้วยความเร็ว และ
แรงมากเกินไป อันจะท าให้เกิดการกัดเซาะตามชายฝั่งทะเลนั่นเอง นอกจากนี้แล้วปะการังยังเป็น “สินค้า
ธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว” ที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” ได้อีกด้วย ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การด าน้ าดูปะการัง และปลาในแนวปะการัง เป็นต้น 

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปะการัง อาทิเช่น  มลสาร (Pollutant) หรือ สิ่ง
ที่สะสมมากข้ึนในทะเล แล้วก่อให้เกิดภาวะสายใยอาหารมีปัญหา นอกจานี้ยังมพีารามิเตอร์ที่ส าคัญอ่ืน
ประกอบดังนี้ ความเค็ม อุณหภูมิของน้ าทะเล ค่าความโปร่งแสงของน้ า ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ าทะเล 
ปริมาณสารอาหารในทะเล (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิเกต เป็นต้น) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ า เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อสายใยอาหารในระบบนิเวศน์นั่นเอง อนึ่งทิศทางกระแสน้ า ความเร็ว และมวล
น้ านั้นมีความสัมพันธ์กับ สายใยอาหารดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่น าพาปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมี
การเคลื่อนย้าย จากสถานที่หนึ่งสู่สถานที่หนึ่ง  

ดังนั้นในโครงการวิจัยครั้งนี้จึงได้มีแนวความคิดว่าควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
กายภาพ (อาทิเช่น ปริมาณตะกอนแขวนลอย และ ฟลักซ์ของปริมาณตะกอนแขวนลอย) และปัจจัยทางเคมี 
(อาทิเช่น สารอาหารอนินทรีย์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิเกต) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และผลกระทบที่อาจจะมีมากน้อย
เพียงใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรร และ จัดการทรัพยากรชายฝั่ง ที่สามารถให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เข้าถึงทรัพยากร และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดย
ค านงึถึงยังคงเหลือทรัพยากรปะการังในพ้ืนที่นี้ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไปในอนาคต  อีกทั้ง 
น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตะกอนแขวนลอยต่อสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงได้ 

นอกจากนี้จะได้แนวความคิดในเรื่องความสัมพันธ์ปัจจัยแวดล้อมประเภทตะกอนแขวนลอย และ
สารอาหารอนินทรีย์ที่มีต่อความหลากหลายของปะการัง อันจะน าไปเป็นต้นแบบ และแนวทางในการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีแนวปะการัง อันจะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีชีวิตอยู่แบบพอเพียงในการเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างถ้วนหน้า และ เป็นธรรม ซึ่งคิดว่าหากงานวิจัยนี้ส าเร็จน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับใช้งานวิจัยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติทะเล 
และชายฝั่งต่อไป อนึ่งในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์นี้น าเสนอผลการวิจัยในปีที่ 1  
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2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. ศึกษาทิศทางของกระแสน้ าบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
2. ศึกษาปริมาณตะกอนบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
3. ศึกษาชนิด และความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี    
 

3  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
การวิจัยมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี ในปีแรก (พ.ศ. 2558) เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาทิศทาง และ

ปริมาณตะกอนแขวนลอยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง โดยจะวางเครื่อง current 
meter เพ่ือศึกษาทิศทาง และ ความเร็วกระแสน้ าทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ 

 
ครั้งที ่ เดือน ช่วงมรสุม 

1 สิงหาคม 2555 ตะวันตกเฉียงใต้ 
2 พฤศจิกายน 2555 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 มกราคม 2556 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 มีนาคม 2556 ช่วงเปลี่ยนฤดู 
5 มิถุนายน  2556 ตะวันตกเฉียงใต้ 
6 กันยายน 2556 ตะวันตกเฉียงใต้ 
7 พฤศจิกายน 2556 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
โดยมีการเก็บตะกอนผิวน้ าด้วยกระบอกเก็บน้ าแบบ Van Dorn และตะกอนพ้ืนท้องน้ าด้วย 

Sediment trap ในทั้ง 6 ครั้งที่วางเครื่อง current meter นอกจากนี้ลงส ารวจความหลากหลายของปะการัง
ในบริเวณหาดเจ้าหลาว อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ด้วย     

 
ในโครงการวิจัยปีที่สอง (พ.ศ. 2559) จะศึกษา 3 เรื่อง ดังนี้   
2.1)  ศึกษาทิศทาง และปริมาณฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากน้ าแขมหนูในน้ าที่มีผลต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง  
2.3)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ (ตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และอุณหภูมิ) 

และปัจจัยทางเคมี (ปริมาณธาตุอาหารอนินทรีย์ และพีเอช) บริเวณปากน้ าแขมหนูและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ส่งผล
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จ. จันทบุรี 

 
ในรายงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้จะน าเสนอเฉพาะผลการวิจัยในปีที่ 1 
 

4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
1. ทราบถึงทิศทางของกระแสน้ าบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
2. ทราบถึงปริมาณตะกอนบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
3. ทราบถึงชนิด และความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

3 บทที่ 1: บทน า (Introduction) 

4. ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรีต่อไป 

 
5  กำรตรวจสอบเอกสำรงำนวิจัย   

 
5.1 ควำมส ำคัญของปะกำรังในระบบนิเวศทำงทะเล และชำยฝั่ง 

แนวปะการังจัดเป็นระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งที่ส าคัญเป็นประติมากรรมที่งดงาม
และเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งเป็นสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งต่อท้องทะเล โดยแนวปะการังที่เกิดขึ้นนี้ 
จะเป็นแหล่งอาหาร  เป็นแหล่งหลบภัย เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ านานาชนิดที่เข้ามาอยู่อาศัย เรา
สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คือ เป็นแหล่งที่สร้างอาหารให้แก่สัตว์น้ าในท้องทะเล และสัตว์น้ าเหล่านั้น
ก็เป็นอาหารของมนุษย์เรานั่นเอง นอกจากสร้างอาหารแล้ว แนวปะการังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนชอบ
ด าน้ าชมปะการังอีกด้วย ซึ่งแนวปะการังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล 

ปะการัง เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน Phylum Cnidaria Class Anthozoa Subclass Zoantharia Order 
Scleratinia ซึ่งปะการังนั้นเกิดข้ึนจากสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ คือ 
ตัวปะการัง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็น พืช คือ สาหร่าย ที่มีชื่อว่า ซูแซนเทลลี่ (Xooxanthellae) เป็นสาหร่ายเซลล์
เดียวขนาดเล็กอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง และมีรงควัตถุสีต่างๆ ที่ช่วยสร้างสีสันให้แก่ปะการังเกิดความ
สวยงามภายใต้ท้องทะเลขึ้น เราจะสามารถพบแนวปะการังเฉพาะเขตร้อนของโลก บริเวณที่มีน้ าอุณหภูมิ 18-
33 องศาเซลเซียส มีระดับความเค็ม  30-35 ppt   และเป็นบริเวณที่มีแสงส่องถึง ปะการังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง 
เช่นเดียวกับพวกดอกไม้ทะเล และแมงกะพรุน แต่ปะการังนั้นจะมีสาหร่าย Zooxanthellae อาศัยอยู่ภายใน
เนื้อเยื่อ สาหร่ายชนิดนี้ในเวลากลางวันจะสังเคราะห์แสงให้พลังงานแก่ปะการัง รวมทั้งช่วยสร้างโครงสร้าง
หินปูน นอกจากปะการังจะได้พลังงานจาก Zooxanthellae แล้วในเวลากลางคืนปะการังจะยื่นหนวดออกมา 
ปลายหนวดจะมีเข็มพิษ (Nematocyst) ใช้จับ plankton กินเป็นอาหาร โดยจะใช้หนวดดึงเข้าสู่ปากซึ่งอยู่
บริเวณกลางล าตัว (ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์, 2538)  

 
5.2 ปะกำรังของจังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแนวปะการังเป็นแนว
ปะการังประเภทที่เกิดขึ้นบริเวณริมฝั่ง (Fringing reef) อยู่ในเขตอ าเภอท่าใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาวและ
บริเวณชายฝั่งของเกาะนมสาว โดยแนวปะการังทั้งสองแนวมีคุณค่าด้านการประมงและการท่องเที่ยวแก่
จังหวัดและชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ แนวปะการังบริเวณใกล้ฝั่งเป็นแนวปะการังมีขนาดเล็ก ที่ความลึกประมาณ 
1 เมตร องค์ประกอบของแนวปะการังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็ก แนวปะการังค่อนข้างกระจายตัว 
ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) แนวปะการังบริเวณ
ห่างฝั่ง (หินอ้ายหลาว) ตั้งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 500 เมตร มีความลึกประมาณ 2 – 7 เมตร โครงสร้างของแนว
ปะการังประกอบด้วยปะการังโขดขนาดใหญ่ และกลุ่มปะการังวงแหวนเป็นกลุ่มเด่น สภาพโดยทั่วไปปะการังที่
อยู่บริเวณที่ตื้นเป็นซากปะการังตายสลับกับปะการังโขด และปะการังวงแหวน  ปะการังสมองร่องยาว 
(Platygyra sp.) ในบริเวณที่ลึกมีปะการังโขดขนาดใหญ่ ปะการังวงแหวน ปะการังสมองร่องยาว ปะการัง
สมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) และปะการังหนวดดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) เป็นกลุ่มเด่น  
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5.3 ปำกน้ ำแขมหนู  หำดเจ้ำหลำว และอ่ำวคุ้งกระเบน  
ปากแม่น้ าเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน การผสมผสานกันของน้ าจืดกับน้ าทะเลบริเวณปากแม่น้ า ท าให้บริเวณพ้ืนที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ธาตุอาหารจากแผ่นดิน และทะเล รวมถึงระบบนิเวศที่มีจ านวนของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด จาก
ความอุดมสมบูรณ์บริเวณปากแม่น้ า ท าให้มีผู้ใช้ประโยชน์จากบริเวณนี้ในการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ า และ
การประมงเป็นมากมาย และจากการที่บริเวณปากแม่น้ าเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลและแผ่นดิน บริเวณนี้
จึงเป็นเส้นทางสัญจรการเดินเรือของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือประมงนั่นเอง 
นอกจากนี้บริเวณปากแม่น้ ายังเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าทิ้งหรือน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ท าให้คุณภาพน้ าในปาก
แม่น้ ามีความแปรผันตามแหล่งกิจกรรมของมนุษย์  

ปากน้ าแขมหนู หรือปากน้ าวังโตนด เป็นปากแม่น้ าที่มีความส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่
เคยมีเรือ ส าเภาขนาดใหญ่จ านวนมาก บรรทุกสินค้าแล่นผ่านเข้ามาค้าขายกับชาวจันทบุรีที่ตั้งชุมชนอยู่ใกล้แม้
น้ า วังโตนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับชุมชนท่าใหม่หลังจากทหารฝรั่งเศสเข้ายึดครอง เมืองจันทบุรี
และควบคุมการแล่นเรือผ่านปากน้ าแหลมสิงห์ แม่น้ าวังโตนด  ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสูงในอ าเภอแก่งหาง
แมวด้านทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และอ าเภอ
สนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยคลองโตนด และคลองประแกด คือ เขาช่อง เขาป้อม เขาล า
ปลายประแกด เขาเลือดแตก และเขาสอบแม เนินเขาเหล่านี้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขาชะมูล และทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านขุนซอง ล าคลองประแกดจะไหลลงมาทางทิศใต้บรรจบกับคลองโตนด แม่น้ าวัง
โตนดไหลลงสู่เกาะนก (ทางทิศใต้ของบ้านโขมง) ลักษณะของอ่าวเกาะนกมีความยาว 6.25 กิโลเมตร บริเวณ
ปากอ่าวเรียกว่า ปากน้ าแขมหนู ปาก อ่าวแคบเหมือนกับปากขวดโดยมีแหลมท้ายร้านดอกไม้ยื่นลงไปทางทิศ
ใต ้ ท าให้ปากน้ าแขมหนูเป็นแหลมทรายยื่นตรงไปทางทิศใต้ยาวถึง 1.8 กิโลเมตร 

ในปัจจุบันปากแม่น้ าแขมหนู หรือปากน้ าวังโตนด เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 
เป็นชุมชนประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายตามริมฝั่งแม่น้ าวังโตนด ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท าการประมง เช่น 
ลอบหมึกและจับแมงกะพรุนกัน และมีการสัญจรของเรือประมงพาณิชย์จ านวนไม่น้อย นอกจากนี้ปากแม่น้ า
แขมหนูยังเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรม และแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณริมฝั่งปากแม่น้ าด้วย ซึ่งหอยแมลงภู่ มี
คุณสมบัติเป็นตัวกรองของเสีย จึงเป็นไปได้ว่า ของเสียที่ไหลลงบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูบางส่วนถูกกรองโดย
หอยแมลงภู่ก่อนไหลลงสู่ทะเล นอกจากนี้นับตั้งแต่มีการสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติข้ามปากน้ าแขมหนู 
สะพานตากสินมหาราชข้ามปากน้ าแหลมสิงห์ และการสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลต่างๆ ของจันทบุรีเข้าดัวยกัน ปากน้ าแขมหนูซึ่งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตด้วยเช่นกันกลายมาเป็น
แหล่งท่อง เที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งขึ้นมาทันที เพราะมีจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีชุมชนซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชาวบ้าน 

อ่าวคุ้งกระเบนเป็นอ่าวกึ่งปิดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่
ลุ่มน้ าขนาดเล็กรูปทรงลิ่มแคบๆคล้ายกระเบน บริเวณภายในอ่าวเป็นแหล่งหญ้าทะเล และล้อมรอบด้วยป่า
ชายเลน โดยลักษณะของพ้ืนที่อ่าวส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว และเปลือกหอยปะปน
อยู่ในดินเป็นจ านวนมาก มีตะกอนที่มาจากนากุ้ง บ่อเก็บเลน และแหล่งชุมชนชาวประมงใกล้เคียง   

หาดเจ้าหลาว  เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันทบุรี เมื่อน้ า
ลงแนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ า ทอดเป็นแนวยาวไปจดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้าน
ตะวันออกเป็นแหลมหิน บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่สวยงาม และมีหมู่บ้าน
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ชาวประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ ปัจจุบันพัฒนาเป็นจุดชมวิว และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
จันทบุรี ชื่อว่า เนินนางพญา จากหาดนี้ไปไม่ไกล สามารถออกไปด าน้ าชมปะการังน้ าตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งท่ีพักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูด า หมึก ปลา
กะรัง ปลากะพง เป็นต้น สถานที่ท าการศึกษา และท่ีใกล้เคียงดังภาพที่ 1 - 1 

 

 
หาดเจ้าหลาว 

 
หาดแหลมเสด็จ 

 
 

ปากน้ าแขมหนู  
เนินนางพญา 

 
ภาพที่ 1 – 1   สถานที่ศึกษาในโครงการนี้ และสถานที่ใกล้เคียง จังหวัดจันทบุรี 

  
5.4 แหล่งที่มีของตะกอนในบริเวณที่ศึกษำ 

ปากแม่น้ าเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่  ลักษณะ
การสะสมของตะกอนอินทรีย์ในอ่าวคุ้งกระเบนพบว่าด้านทิศเหนือและใต้ของอ่าวมีการสะสมของสารอินทรีย์
ค่อนข้างสูง เนื่องจากทั้งสองบริเวณเป็นแนวร่องน้ า ของเสียจากนากุ้งและแหล่งชุมชนที่ไหลผ่านแนวร่องน้ า
บริเวณนี้ จึงมีอิทธิพลต่อการสะสมตัวของตะกอนอินทรีย์ปริมาณสูง ทั้งยังมีการขุดลอกร่องน้ ากลางอ่าวเพ่ือ
ประโยชน์เป็นร่องน้ าเดินเรือของชุมชน ด้วยเหตุนี้ ปริมาณตะกอนอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณอ่าวได้ เช่น การบดบังแสงเป็นผลท าให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของแหล่งหญ้า
ทะเล และแพลงก์ตอนพืชลดลง ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์หน้าดิน ปริมาณตะกอนที่เพ่ิมขึ้นยังท าให้
ร่องน้ าเดินเรือตื้นเขินเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนในการท าประมงยังชีพ เมื่อมีการขุดลอกร่องน้ า จะ
ท าให้ตะกอนฟุ้งกระจาย ซึ่งอาจไปรบกวนต่อโครงสร้างนิเวศวิทยาของสัตว์น้ า และแนวปะการังชายฝั่งได้  
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5.5 ควำมส ำคัญของตะกอนชำยฝั่ง 
ตะกอน (sediment) หมายถึง อนุภาคอนินทรีย์สารซึ่งเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของหินซึ่งเป็น

แร่กลุ่มอลูมิโนซิลิเกต (clay minerals) หรือเกิดขึ้นเองภายในแหล่งน้ าโดยมีภาวะทางเคมี 
ฟิสิกัล (physicochemical conditions) รวมไปถึงโครงสร้างแข็งของสิ่งมีชีวิตที่ถูกพัดพามากับแม่น้ าและตก
ทับถมลงบนพ้ืนท้องน้ าบริเวณชายฝั่งทะเล  ตะกอนเหล่านี้ถูกเคลือบด้วยอินทรีย์สาร  (organic coating) บน
บริเวณผิว  แพลงก์ตอนพืชและพรรณไม้น้ าต่างๆสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตขั้นต้นในแหล่งน้ าได้อีก
ครั้งโดยบทบาทของตะกอนในวัฏจักรชีวธรณีทางธรณีเคมีทางทะเลเป็นซึ่งแหล่งสะสมกักเก็บธาตุอาหาร 
ตลอดจนยังเป็นแหล่งหมุนเวียนธาตุอาหารของมวลน้ าเบื้องบน (sink and source of nutrients) เนื่องจาก
ตะกอนพ้ืนท้องน้ าจะเป็นที่รวมของผู้ย่อยสลาย (decomposer) ซึ่งจะท าหน้าที่เปลี่ยนรูปอินทรีย์สารที่มีการ
ตกทับถมลงมาในบริเวณพ้ืนท้องน้ าให้กลับไปอยู่ในรูปของสารอนินทรีย์ที่ละลายน้ า (remineralization) 
นอกจากนี้ บริเวณตะกอนพ้ืนท้องน้ า ยังนับเป็นชุมชนสิ่งมีชีวิตของสัตว์หน้าดินหลายประเภท (จารุมาศ เมฆ
สัมพันธ์, 2548) 

 
5.6 รูปแบบของกำรตกตะกอนชำยฝั่ง 

อัปสรสุดา ศิริพงษ ์และคณะ (2547) รายงานรูปแบบการตกตะกอนชายฝั่งมีหลายแบบดังนี้ 
ก)  ตะกอนในบริเวณเอสทูรี (estuarine sediment) มีแหล่งที่มาหลายทางด้วยกัน เช่น การ

ชะล้างจากแผ่นดินโดยน้ าท่าพัดพามากับน้ าทิ้งของชุมชนและโรงงาน เคลื่อนตัวมาตามชายฝั่ง หรือ ลมกัด
กร่อนและพัดพาทรายจากเนินทรายหรือที่ตื้นน้ าท่วมถึง รวมไปถึงตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ าและชิ้นส่วน
ของสัตว์หรือพืชเมื่อตายลง เป็นต้น ตะกอนในเอสทูรีจะถูกพัดพา ตกตะกอน จับตัวหรือแตกตัวตามอิทธิพล
ของกระแสน้ าและความเค็มของน้ า 
   กระแสน้ ามีส่วนในการอุ้มพัดพาตะกอนให้ออกจากแหล่งก าเนิด เมื่อกระแสน้ าอ่อนแรงลงไม่
สามารถอุ้มตะกอนขนาดใหญ่ได้ก็เกิดการตกตะกอน โดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ าจะมีสันดอนน้ าลง (ebb 
tidal delta) และสันดอนน้ าขึ้น (flood tidal delta) เกิดขึ้น ซึ่งขนาดของตะกอนที่ตกจะขึ้นกับแหล่งที่มา
ของตะกอน โดยตะกอนละเอียดจะมากับน้ าท่า ในขณะที่ตะกอนทรายมาจากชายฝั่ง  การทับถมของตะกอน
ทรายเนื่องจากคลื่นจะท าให้เกิดสันทรายบริเวณปากแม่น้ า (spit) สันดอนและสันทรายนั้นจะเปลี่ยนขนาดและ
รูปร่างอยู่ตลอดเวลาตามอิทธิพลของคลื่น และกระแสน้ า ตะกอนทรายที่เคลื่อนเข้าไปในแม่น้ าอาจเกิดจาก 
gravitational circulation หรือ tidal pumping และรูปร่างของลอนทรายสามารถบอกได้ว่ากระแสน้ าไหล
ออก(ebb current) หรือไหลเข้า (flood current) แรงกว่ากัน โดยที่ตะกอนดินเหนียวจะเกิดขึ้นบริเวณจุดที่มี
ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยสูงสุด (turbidity maximum estuary) บริเวณมวลน้ าไหลมาบรรจบกัน 
กระแสน้ าวนตรงที่น้ าไหลมาบรรจบกันท าให้เกิดการกัดเซาะบริเวณท้องน้ าจนเป็นร่องลึก ตะกอนขนาดเล็กใน
เอสทูรีบริเวณพ้ืนน้ าแบบมวลน้ าผสมผสานบางส่วน(partially mixed estuary)จะผ่านกระบวนการ
flocculation/deflocculation โดยตะกอนขนาดเล็กซึ่งมีประจุไฟฟ้าเมื่อเจอกับน้ าทะเลซึ่งมีความเค็มที่
เพ่ิมขึ้นจะรวมตัวกันเป็นก้อนเท่าเม็ดทราย (flocculation) แล้วตกตะกอนในทะเล ตะกอนบางส่วนจะไหล
ย้อนกลับเข้าไปในเอสทูรีในน้ าชั้นล่างเมื่อถึงบริเวณที่มีความเค็มของน้ าลดต่ าลง ตะกอนจะมีการกระจายตัวอีก
ครั้ง (deflocculation) ซึ่งเป็นจุดที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยสูงสุด เม็ดตะกอนบางส่วนจะผ่าน
กระบวนการ flocculation/deflocculation ไปเรื่อยๆ 
    การสร้างเขื่อนกั้นคลื่นทรายปากร่องน้ า การสร้างท่าเรือและการขุดลอกร่องน้ า อาจท าให้ความ
สมดุลของตะกอนผิดไปจากธรรมชาติ อาจเกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การพังทลายของชายฝั่ง การหดหาย
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ของชายหาดได้ ในขณะที่การตัดไม้ท าลายป่าท าให้การชะล้างหน้าดินสูงขึ้น เป็นการเพ่ิมปริมาณของตะกอนใน
แม่น้ า โดยสรุปแล้วบริเวณเอสทูรีถือเป็นแหล่งดักตะกอนที่มากับแม่น้ านั่นเอง ตราบที่ระดับน้ าทะเลยังทรงตัว
อยู่ ตะกอนจะทับถมในเขตเอสทูรีจนตื้นเขินในที่สุด 
                 ข)   ตะกอนในทะเลสำบเปิดใกล้แหล่งทะเล (lagoon sediment) เป็นบริเวณแหล่งน้ าตื้นที่
เกิดจากชายฝั่งแยกจากทะเลสาบเปิดโดยมีแนวสันทราย (sand bar) และสามารถติดต่อกับทะเลได้โดยมีทาง
เชื่อมต่อกัน การเกิดทะเลสาบชนิดนี้จะต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ คือ ขนาดของเม็ดทรายซึ่งมีปริมาณมาก
เพียงพอ ซึ่งสามารถถูกพัดพาโดยแม่น้ าหรือกระแสน้ าในทะเล และมีกระแสน้ าคลื่นลมแรงพอเหมาะที่จะท าให้
เกิดการทับถมของทรายได้ การเกิดการทับถมของทราย ดังกล่าวท าให้เกิดแนวสันทรายขึ้น 
                 ตะกอนจะถูกพัดพาเข้ามาสู่ภายในทะเลสาบเปิด โดยผ่านร่องคลองและเกิดการตกทับถมได้
เฉพาะเวลาที่มีความเร็วของกระแสน้ าพอเหมาะ นอกจากนี้การที่ทะเลสาบเปิดจะมีน้ าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ าในทะเลเปิด ซึ่งผิดกับการทับถมของตะกอนในบริเวณน้ าขึ้น 
น้ าลง (tidal flat) จะไม่มีลักษณะคล้ายร่องคลองดังกล่าว ทะเลสาบเปิดบางแห่งมีความเค็มของน้ าทะเลที่
แตกต่างจากทะเลภายนอก  ทั้งนี้เนื่องจากการระเหยของน้ าหรือการผสมระหว่างน้ าจืดและน้ าทะเลลักษณะ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญในการจ ากัดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต 

ค)  ตะกอนในบริเวณที่รำบน้ ำขึ้นน้ ำลง (tidal flat) บริเวณชายฝั่งที่มีน้ าขึ้นน้ าลงมักเกิดการทับ
ถมของอนุภาคตะกอนในปริมาณมาก บริเวณดังกล่าวมีความเร็วของกระแสน้ าใกล้ฝั่งไม่รุนแรง และท าให้มีการ
ทับถมของอนุภาคต่างๆ บนพ้ืนบริเวณน้ าขึ้นสูงสุดและน้ าลงต่ าสุดได้ ลักษณะโดยทั่วไป ของบริเวณทับถม
ดังกล่าวนี้จะมีล าคลองและคลองย่อยแผ่แขนงออกไปความเร็วของกระแสน้ าจะอยู่ในช่วง 30-50 เซนติเมตร
ต่อวินาที การทับถมของดินตะกอนในบริเวณนี้มักเกิดเป็นบริเวณกว้างใหญ่ เช่น ในบริเวณดอนหอยหลอดมีดิน
ตะกอนเป็นชั้นหนาประกอบด้วยชั้นของตะกอนที่ทับถมกันอยู่ก่อนเป็นระยะเวลานานและมีสังคมสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่มาก ได้แก่ พันธุ์พืชในป่าชายเลนและสัตว์หน้าดินต่างๆ 

 
5.7 กระบวนกำรพัดพำตะกอนชำยฝั่ง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) รายงานพบว่าการพัดพาตะกอนเป็นกระบวนการเคลื่อน
ตัวของตะกอนชายฝั่งตามธรรมชาติซึ่งท าให้เกิดการพอกพูนและการกัดเซาะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณหาด
ทรายมีก าเนิดมาจากตะกอนทรายที่พัดพาตามล าน้ า แล้วไหลออกสู่ทะเล ซึ่งจะตกทับถมบริเวณปากคลองและ
ชายฝั่ง  คลื่นเป็นตัวการพัดพาให้ตะกอนทรายเหล่านั้นเคลื่อนที่ไปตามแนวชายฝั่งและจัดเรียงตัวเป็นหาด
ทราย  ความสมดุลระหว่างตะกอนทรายที่มาหล่อเลี้ยงชายหาดกับการพัดพาของคลื่น ท าให้เกิดเป็นหาดทราย
ที่มั่นคง สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดกระบวนการพัดพาตะกอน ดังนี้ 

 
ก)   คลื่น (waves) มีผลต่อการพัดพาทราย และกรวดออกจากฝั่งท าให้ความลาดชันหาดเปลี่ยนไป

ถึง 6 ฟุตภายใน1วัน เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า beach drifting ทิศทางของกระแสคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาลและมุมคลื่นตกกระทบ 

ข)   น้ ำขึ้นน้ ำลง (tide) น าตะกอนขนาดเล็กและตะกอนแขวนลอยออกสู่ชายฝั่งด้านนอกโดยเฉพาะ
ปากอ่าวเอสทูรี แม้ว่าบริเวณนี้จะมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนย้ายตะกอนแต่ยังมีการเคลื่อนที่อยู่ได้ 

ค)   ลม (wind) ที่พัดเข้าหาฝั่ง หรือออกจากฝั่งจะพัดพาทรายออกจาก berm เข้าไปสะสมบนสัน
ทรายหรือออกไปทับถมนอกฝั่ง ลมที่พัดเข้าหาฝั่งยังเป็นตัวท าให้เกิดกระแสน้ าที่พ้ืนท้องน้ าในทิศทางออกจาก
ฝั่ง กระแสน้ านี้เป็นตัวเคลื่อนย้ายอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ าออกให้ไปจากฝั่ง ท าให้เกิดการกัดเซาะบน
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ชายหาดด้านหน้าตอนบน ลมที่พัดออกจากฝั่งท าให้เกิดกระแสน้ าเข้าสู่ฝั่งที่พ้ืนท้องทะเลท าให้เ กิดการสะสม
ตะกอนบริเวณชายหาดด้านหน้าตอนบน ลมที่พัดขนานกับชายฝั่งที่เรียกว่า longshore transport 

ง)   กระแสน้ ำเลียบชำยฝั่ง (longshore current) เป็นตัวการพัดพาอนุภาคตะกอนทรายไป เกิด
การกัดเซาะท าลายที่แห่งหนึ่งและไปสะสมในอีกแห่ง ความเร็วของกระแสน้ านี้จะแปรผันตามความสูงและ
พลังงานของคลื่น 

 
5.8 ปริมำณตะกอนส่งผลอย่ำงไรต่อปะกำรัง  

จะมีผลยับยั้งการก่อตัวของแนวปะการัง เนื่องจากความขุ่นที่เกิดจากตะกอนแขวนลอยเป็นตัวลด
ปริมาณแสงที่ส่องลงใต้ผิวน้ า ท าให้ Zooxanthellae สังเคราะห์แสงได้น้อยลง อัตราการสร้างหินปูนจึงลดลง 
(ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง , 2550) นอกจากนี้เมื่อเกิดการตกตะกอนจะท าให้
ปะการังถูกทับถมอยู่ภายใต้ตะกอนจึงไม่สามารถเติบโตหรือด ารงชีวิตอยู่ได้ ผลกระทบของตะกอนที่มีต่อ
ปะการังแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 

ก)    ตะกอนจะไปขัดขวำงกำรหำยใจของปะกำรัง ท าให้หายใจไม่ได้ (Smothering) ก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นวงกว้างต่อแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีความไวต่อตะกอน  

ข)    ตะกอนจะไปขูดขัดถูปะกำรัง ท าให้ปะการังเกิดรอยสึกและถลอก (Abrasion) นอกจากนี้การ
ขัดถูของตะกอนจะเป็นตัวจ ากัดชนิดของปะการังที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณส่วนยอดของแนวปะการัง
น้ าตื้น 

ค)    ตะกอนจะบดบังกำรส่องผ่ำนของแสงลงสู่น้ ำ (Shading) เป็นผลกระทบที่ส าคัญที่สุด จะท าให้
ลดการเจริญเติบโตของปะการัง และส่งผลกระทบต่อรูปแบบของเขตปะการัง (Zonation Patterns) และ
น าไปสู่การตายหมู่ของปะการังถ้าหากเกิดข้ึนเป็นเวลานาน  

ง)    ตะกอนจะขัดขวำงกำรขยำยพันธุ์ของปะกำรัง (Inhibition of Recruitment) โดยการ
ตกตะกอนที่มากเกินไปจะขัดขวางการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง (Coral Larvae) 

 
5.9 ประเภทของแนวปะกำรัง  

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์  (2543) รายงานว่าแนวปะการังก่อก าเนิดในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงท าให้
ปะการังแต่ละบริเวณไม่เหมือนกัน แนวปะการังมี 3 ประเภท คือ 
                 ก) แนวปะกำรังบริเวณชำยฝั่ง (Fringing reefs) เป็นแนวปะการังที่เกิดขึ้นอยู่ติดชายฝั่ง 
บริเวณแนวลาดชันบนไหล่ทวีปหรือรอบ ๆ เกาะในทะเลนอก แนวปะการังนี้จะเป็นแนวอยู่ตามแนวชายฝั่ง ซึ่ง
เกิดจากการเติบโตของปะการังในน้ าตื้นใกล้ชายฝั่ง แนวปะการังรูปแบบนี้ ในหลายพ้ืนที่ของโลกได้รับความ
เสียหายจากกิจกรรมของมนุษย์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับชายฝั่งและง่ายต่อการเข้าถึง ปัญหาจากตะกอน 
สารอาหาร และน้ าจืดจากแม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเล สามารถท าให้เกิดความเสียหายต่อปะการังได้ แนวปะการังใน
ประเทศไทยจัดเป็นแนวปะการังประเภทนี้ 
                 ข) แนวปะกำรังแบบก ำแพง (Barrier reefs) เป็นแนวปะการังที่เกิดขึ้นอยู่นอกชายฝั่งออกไป
มากกว่า fringing reefs ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น แนวปะการังแบบ barrier reefs ที่
ใหญ่ที่สุดคือเกรท แบริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) อยู่ทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย มีความยาว
ประมาณ  2,000 กิโลเมตร  และยังพบแนวปะการังแบบ barrier reefs ที่อ่ืนๆ ได้แก่ แคริเบียน ฟิจิ และ
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บริเวณอ่ืนๆในมหาสมุทรแปซิฟิก รูปแบบปะการังแบบ barrier reefs นี้ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์น้อยกว่าแบบ fringing reefs เนื่องจากอยู่ไกลจากชายฝั่ง ในประเทศไทยไม่พบแนวปะการังลักษณะนี้ 
                 ค) แนวปะกำรังแบบวงแหวนหรือเกือกม้ำ (Atoll reefs)  เป็นแนวปะการังที่อยู่ในทะเลลึก
ไกลจากชายฝั่งมาก เกิดอยู่บนเกาะภูเขาไฟใต้น้ ากลางมหาสมุทร มีลักษณะวงแหวน ล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
น้ าเค็มอยู่ภายใน แนวปะการังประเภทนี้จะมีหาดทรายเกิดจากการสลายตัวของโครงสร้างหินปูนของปะการัง
ชาร์ล ดาร์วิน เป็นผู้เสนอทฤษฎี การเกิดแนวปะการังทั้งสามแบบไว้ โดยกล่าวว่า เมื่อภูเขาไฟบนเกาะสงบ
ลง  ก็จะเกิดปะการังเติบโตรอบๆ ชายฝั่งและตายทับถมกัน ซึ่งแนวปะการังระยะนี้เรียกว่า fringing reefs 
จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ภูเขาไฟจะเริ่มจมตัวลงช้าๆ และปะการังตายถับถมกันมากขึ้น ท าให้แนวปะการังอยู่
ห่างจากชายฝั่งและไกลออกไป เรียกแนวปะการังระยะนี้ว่า barrier reefs และเมื่อภูเขาไฟจมตัวลงต่ ากว่า
ระดับน้ าทะเล จะท าให้เห็นแนวปะการังเป็นรูปวงแหวน มีทะเลสาบน้ าเค็มอยู่ภายใน 
                ง) Reef zones  แนวปะการังจะมีรูปแบบตามลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ปัจจัย
หลักท่ีเป็นตัวก าหนดรูปแบบและต าแหน่งของแนวปะการังคือทิศทางของลม  ทิศทางของลมจะเป็นตัวก าหนด
ทิศของคลื่น และผลกระทบของคลื่นจะเป็นตัวแบ่งลักษณะภูมิประเทศซึ่งได้รับผลจากคลื่นจากมากไปน้อย 
พ้ืนที่ในแนวปะการังทั่วไปจะแบ่งเป็น ปะการังแนวลาดชัน (reef slope), ปะการังแนวสัน (reef crest หรือ 
reef edge) และปะการังแนวราบ (reef flat) สัตว์ที่อาศัยในบริเวณต่างๆ ของแนวปะการัง ก็จะมีความ
แตกต่างกัน เช่น สัตว์ที่สามารถทนทานต่อคลื่นสูง จะสามารถ อาศัยในบริเวณแนวสันได้ ในบริเวณที่เป็นแอ่ง
ทะเลสาบ สามารถพบสัตว์ที่ชอบน้ านิ่ง ไม่มีคลื่น อาศัยบนหรือในดินตะกอน 

 

5.10 ควำมหลำกหลำยของรูปร่ำงของปะกำรัง  
 สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ (2543) รายงานว่ารูปร่างของปะการังคือ ลักษณะภายนอกของมัน 
ปะการังนั้นมีลักษณะภายนอกหลากหลาย บางชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามบริเวณที่อยู่ด้วย แต่โดยทั่วไป
แล้วสามารถจ าแนกรูปร่างของปะการังออกได้ 7 แบบ คือ 

แบบท่ี 1    ปะกำรังก้อน มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายหิน เช่น ปะการังสมอง 
แบบที่ 2   ปะกำรังกึ่งก้อน มีลักษณะเป็นแท่งรวมกันเป็นกระจุก ไม่ได้ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด เช่น
ปะการังดอกกระหล่ า ปะการังนิ้วมือ 
แบบท่ี 3    ปะกำรังกิ่ง มีลักษณะเป็นกิ่งก้านแตกแขนง เช่น ปะการังเขากวาง 
แบบท่ี 4    ปะกำรังกลีบซ้อน เป็นแผ่นซ้อนกัน รวมเป็นกระจุก คล้ายใบไม้ เช่น ปะการังผักกาด 
แบบท่ี 5    ปะกำรังเคลือบ เติบโตคลุมไปตามพ้ืนผิวที่มันห่อหุ้มอยู่ 
แบบท่ี 6    ปะกำรังแผ่น มีลักษณะเป็นแผ่นแนวราบคล้ายโต๊ะ เช่น ปะการังเขากวางรูปโต๊ะ 
แบบท่ี 7    ปะกำรังเห็ด มีลักษณะเป็นปะการังก้อนเดี่ยวๆ เช่น ปะการังเห็ด 

 
รูปร่างภายนอกของปะการังนั้นส่วนมากแล้วเกิดจากพันธุกรรม แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สามารถมีผล

ต่อรูปร่างของปะการังคือสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่  โดยปะการังชนิดเดียวกันสามารถมีรูปร่างแตกต่างกัน
ได้ ถ้าอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปะการังบางชนิดสามารถเติบโตให้รูปร่างที่แตกต่างกันได้
มากกว่าชนิดอ่ืน ซึ่งปะการังชนิดนี้จะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
ปะการังเป็นสัตว์ที่เกาะอยู่กับที่ ดังนั้นเมื่อมันลงเกาะแล้วในที่แห่งหนึ่งมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ถ้าหากว่ า
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ปะการังก็ไม่สามารถเคลื่อนที่หนีไปอาศัยในที่แห่งใหม่
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ได้  การที่ปะการังมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งท าให้ปะการังสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้  ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปะการังชนิดเดียวกันอาจจะเติบโตมีขนาด
รูปร่างแตกต่างกันได้ ดังภาพที่ 1 - 2 
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ภาพที่ 1 – 2   ลักษณะรูปทรงของปะการังและสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ (English et al., 1997)    

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อรูปร่างของปะการัง คือ คลื่นและแสง นอกจากปัจจัยทาง

กายภาพแล้ว  ความสัมพันธ์กับปะการังที่อยู่ใกล้กัน หรือกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรูปร่าง
ของปะการัง ความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้คือ การแข่งขันกัน (competition) 
                พายุอาจก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่เหนือแนวปะการัง ซึ่งบริเวณที่คลื่นแตกนี้เรียกว่าบริเวณ
พลังงานสูง  แนวปะการังท่ีได้รับคลื่นขนาดใหญ่หรือลมแรงนั้นจึงต้องมีการปรับตัว  โดยบริเวณที่พลังคลื่นแรง
นั้นปะการังที่มีรูปร่างและขนาดที่มั่นคงเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าหากปะการังนั้นมีรูปร่างเป็นกิ่งก้าน
และตั้งตรง มันจะเกิดการแตกหักง่าย ส าหรับปะการังชนิดที่เหมาะสมต่อการเติบโตในบริเวณที่สภาพแวดล้อม
มีคลื่นแรงคือปะการังก้อน นอกจากนี้ปะการังแบบเคลือบ ก็เติบโตได้ดีเช่นกัน แต่ถ้าเป็นปะการังรูปกิ่งก้าน 
คลื่นก็จะท าให้กิ่งปะการังหักได ้

    แสงนั้นมีความส าคัญอย่างมากต่อการเติบโตของปะการัง  บริเวณน้ าลึกปะการังจะได้รับแสงน้อย
กว่าในน้ าตื้น บริเวณด้านล่างของแนวปะการังแนวลาดชันนั้น ปะการังที่มีรูปร่างที่สามารถรับแสงได้ดีจะ
สามารถมีชีวิตอยู่ได้  รูปร่างที่ว่านี้มักจะแบน หรือมีเนื้อเยื่อของปะการังที่โผล่มารับแสงได้ ด้วยเหตุนี้ปะการัง
รูปร่างแบนหรือเป็นแผ่นจึงเจริญเติบโตได้ดี ในบริเวณน้ าลึกรูปร่างที่ดักแสงได้ดีจะมีประโยชน์มากกว่ารูปร่างที่
สามารถทนพลังงานคลื่น 
                ส่วนในแนวปะการังน้ าตื้นนั้น น้ ามักจะขุ่น ช่วงที่ฝนตกหนักตะกอนจากแผ่นดินถูกชะล้างลงสู่
แนวปะการัง  ดังนั้นกลุ่มปะการังท่ีมีรูปร่างดักตะกอนจะไม่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้  
                รูปร่างภายนอกของปะการังสามารถบอกสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตของ
ปะการังได้  ชนิดของปะการังแต่ละชนิดจะเติบโตได้ดีที่สุดในเขตอาศัยซึ่งรูปร่างของมันเป็นตัวออกแบบ
ไว้  การกระจายตัวในแนวปะการังนั้นอาจขึ้นอยู่กับรูปร่างของมัน แต่อย่างไรก็ตามปะการังบางชนิดสามารถ
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เติบโตเป็นกลุ่มปะการังหลายรูปร่าง ดังนั้นปะการังเหล่านี้จึงอาศัยในพ้ืนที่เขตอาศัยที่แตกต่างกันในแนว
ปะการัง (สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, 2543) 

 
5.11 แนวปะกำรังเจ้ำหลำว 
               แนวปะการังเจ้าหลาว ตั้งอยู่ในต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ ลักษณะเป็นแนวปะการังใกล้ฝั่ง มี
การตรวจพบการฟอกขาวของปะการังในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีโดยชาวประมงพ้ืนบ้านในช่วงเดือนเมษายน 
2553 และจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าบริเวณใกล้ฝั่งได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบว่าปะการังเกือบทั้งหมด
เกิดการฟอกขาวแต่ยังมีชิวิตอยู่ขณะที่บริเวณห่างฝั่งเกิดการฟอกขาวเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากมีความลึกของ
น้ ามากกว่าประกอบกับโครงสร้างของปะการังมีความซับซ้อนมากกว่า  จึงพบว่าปะการังที่มีโคโลนีขนาดใหญ่
มักจะฟอกขาวเฉพาะส่วนบนของโคโลนี 
               แนวปะการังบริเวณใกล้ฝั่งเป็นแนวปะการังมีขนาดเล็ก ที่ความลึกประมาณ 1 เมตร องค์ประกอบ
ของแนวปะการังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็ก แนวปะการังค่อนข้างกระจายตัว ปะการังกลุ่มเด่น 
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) 
               แนวปะการังบริเวณห่างฝั่ง (หินอ้ายหลาว) ตั้งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 500 เมตร มีความลึกประมาณ 
2 – 7 เมตร โครงสร้างของแนวปะการังประกอบด้วยปะการังโขดขนาดใหญ่ และกลุ่มปะการังวงแหวนเป็น
กลุ่มเด่น สภาพโดยทั่วไปปะการังที่อยู่บริเวณที่ตื้นเป็นซากปะการังตายสลับกับปะการังโขด และปะการังวง
แหวน ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ในบริเวณที่ลึกมีปะการังโขดขนาดใหญ่ ปะการังวงแหวน 
ปะการังสมองร่องยาว ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) และปะการังหนวดดอกไม้ทะเล 
(Goniopora sp.) เป็นกลุ่มเด่น  

 
5.12 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ณัฐวุฒิ อภิวัฒนศร (2547) ได้ประเมินการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่งบริเวณอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนท้องน้ าจะขึ้นกับพลังงานคลื่นในขณะที่ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ าจะขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสน้ าเป็นหลัก โดยที่ลมเป็นตัวก าหนดความสูง คาบ 
และทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

ธราพล จิตมั่นขวัญยืน (2548) ได้ประเมินอัตราการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณป่า 
ชายเลน ปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีการพัดพาตะกอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทั้งสองฤดู
มรสุม ซึ่งเป็นการพาตะกอนออกจากฝั่ง ท าให้เกิดการหดหายของแผ่นดิน (erosion)โดยที่การเคลื่อนตัวของ
ตะกอนในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอัตราการเคลื่อนตัว 49.01 กรัม/ตารางเมตร/วัน ในขณะที่ในช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเคลื่อนตัว 6.854 กรัม/ตารางเมตร/วัน 

กิตติ มีนาภา (2549) ได้ศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปะการังเห็ดบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว 
จังหวัดจันทบุรี พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการท าการส ารวจขนานไปกับชายฝั่ง และการส ารวจ
ภาคตัดขวางและปะการังเห็ดแสดงให้เห็นว่าความความลึกไม่มีผลต่อการแพร่กระจายของปะการังเห็ด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Grant and Manning. (2000) ที่ได้ศึกษาการแพร่กระจายและความสมบูรณ์ของ
ปะการังเห็ด 5 Subgenera ได้แก่ Ctenactis, Danafungia, Fungia, Pleuractis และ Verrillofungia ใน 
Opunohu Bay, Moorea, French Polynesia ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2000   

ชื่นกมล สุวรรณชาติ (2549) ได้ประเมินการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
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จังหวัดจันทบุรี  พบว่าขนาดอนุภาคตะกอนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเป็นทรายปนโคลน (Clayey Sand) มีเศษ
เปลือกหอยปะปนอยู่มาก โดยสัดส่วนขนาดอนุภาคตะกอนที่ได้เป็นทราย (Sand) 41.59 % ทรายแป้ง (Silt) 
21.38% และโคลน (Clay) 36.14% ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์สะสมขนาดอนุภาคตะกอนที่ 50 (D50) และ 90 (D90) 
คือ 0.0045 และ 0.50 มิลลิเมตร ส าหรับหารแพร่กระจายของปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.46+5.35 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนกันยายน และ 23.88+1.73 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในเดือนธันวาคม โดยพบว่าการแพร่กระจายของตะกอนมีแนวโน้มสูงในบริเวณทิศ เหนืออ่าว บริเวณริม
ปากอ่าว และบริเวณท่ีอยู่ทางทิศใต้อ่าว ตามล าดับ  

สราวุธ ศิริวงศ์ และคณะ (2553) สถานภาพแนวปะการังในบริเวณหาดเจ้าหลาว  และ 
เกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี  พบว่า แนวปะการังบริเวณใกล้ฝั่งเป็นแนวปะการังมีขนาดเล็ก ที่ความลึก
ประมาณ 1 เมตร เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็ก แนวปะการังค่อนข้างกระจายตัว ปะการังกลุ่มเด่น
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) แนวปะการังบริเวณห่างฝั่ง(หินอ้าย
หลาว) ตั้งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 500 เมตร มีความลึกประมาณ 2 – 7 เมตร โครงสร้างของแนวปะการัง
ประกอบด้วยปะการังโขดขนาดใหญ่ และกลุ่มปะการังวงแหวนเป็นกลุ่มเด่นสภาพโดยทั่วไปปะการังที่อยู่
บริเวณท่ีตื้นเป็นซากปะการังตายสลับกับปะการังโขด และปะการังวงแหวนปะการังสมองร่องยาว (Platygyra 
sp.) ในบริเวณที่ลึกมีปะการังโขดขนาดใหญ่ ปะการังวงแหวน ปะการังสมองร่องยาว ปะการังสมองร่องใหญ่ 
(Symphyllia sp.) และปะการังหนวดดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) เป็นกลุ่มเด่น 

เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และคณะ (2555)ได้ใช้สิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นดัชนีประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เช่น การ ศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินบริเวณอ่าวนก อ. ท่าใหม่ จ. 
จันทบุรี โดยแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างเป็น 6 สถานี ตั้งแต่บริเวณป่าชายเลนถึงปากน ้าแขมหนู การศึกษาครั้งนี้
พบว่าสัตว์หน้าดินรวม 26 วงศ ์จากทั้งหมด 4 ไฟลัม ได้แก่ Annelida, Mollusca, Arthropoda และ 
Echinodermata คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.79, 8.50, 3.45 และ 0.26 ตามล าดับดับ โดยความหนาแน่น
ทั้งหมดของสัตว์หน้าดินพบว่าสถานีที่ 5 มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 185.03 ± 146.52 ตัว/ตาราง
เมตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสถานีอื่น (P < 0.05) สถานีที่ 4 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูง
ที่สุดเท่ากับ 0.66 ± 0.48 และมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงกว่าสถานีที่ 5 และ 6 อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) 
การศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพน ้าทะเลบริเวณอ่าวนกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
น ้าทะเลชายฝั่ง ดังนั้นในอนาคตหากมีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวนกควรมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า และดินตะกอนควบคู่กับการศึกษาสัตว์หน้าดิน 

อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และคณะ (2556) ศึกษา ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ าประ
แสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 ในสามช่วงเวลา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ง) ครั้งที่ 2 
วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม (ปลายฤดูแล้ง) และครั้งที่ 3 วันที่ 8 – 9 ตุลาคม (ปลายฤดูน้ ามาก) ฟลักซ์สุทธิของ
น้ ามีทิศไหลจากปากแม่น้ าออกสู่ทะเลในทุกฤดูกาล มีปริมาณ 2.60 × 106 m3/day ในช่วงฤดูแล้ง, 0.23 × 
106 m3/day ในช่วงปลายฤดูแล้ง และ 0.43 × 106 m3/day ในช่วงปลายฤดูน้ ามาก  ข้อมูลความเค็มและ
คุณภาพน้ าอ่ืนๆ จากสองระดับความลึกแสดงให้เห็นว่าเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ าประแสร์เป็นแบบผสมผสานกัน
ดีในช่วงฤดูแล้งและเป็นแบบแบ่งชั้นในช่วงฤดูน้ ามาก ส าหรับปริมาณฟลักซ์สุทธิของตะกอนแขวนลอยที่ไหล
ผ่านเข้าออกปากแม่น้ าประแสร์ในฤดูแล้งมีทิศไหลออกสู่ทะเลในปริมาณ 103.66 ton/day  ช่วงปลายฤดูแล้ง
มีทิศไหลเข้าปากแม่น้ าในปริมาณ 110.11 ton/day และปลายฤดูน้ ามากมีทิศไหลออกสู่ทะเลในปริมาณ 
63.21 ton/day ปริมาณตะกอนแขวนลอยในมวลน้ ามีแนวโน้มของการเพ่ิมข้ึนและลดลงสอดคล้องกับความ
แรงของกระแสน้ า โดยปริมาณจะเพ่ิมข้ึนเมื่อกระแสน้ ามีก าลังแรงและลดลงในช่วงที่กระแสน้ าอ่อนก าลังลง 
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แสดงถึงความส าคัญของกระบวนการฟุ้งกระจายของตะกอนจากพ้ืนท้องน้ ากลับสู่มวลน้ า (resuspension) ที่
ส่งผลต่อฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ าแห่งนี้ 
                  Storlazzi et al. (2011) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องดักตะกอนใต้น้ า 
(Sedimentation Trap) โดยวางในแนวปะการัง และท าการศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอน ที่อาจส่งผล
กระทบต่อปะการังดังกล่าวนี้ ผลการศึกษา พบว่าสามารถน าเครื่องดักตะกอนนี้กับงานเก็บตัวอย่างในแนว
ปะการังได้ดี และสามารถบอกถึงชนิดและปริมาณของตะกอนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
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บทที่ 2 
เนื้อเรื่อง (Main body) 

 
เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย (Materials and 

Method) และ ผลการวิจัย (Results) ดังนี้ 
 

1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Materials and Method) 

แบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 แผนงำนกำรวิจัย 

โครงการศึกษาวิจัยนี้แบ่งเป็นทั้งการวัดทิศทาง และความเร็วกระแสน้ า ปริมาณตะกอนในพื้นที่
โครงการ และการส ารวจปะการังในบริเวณท่ีศึกษา บางพารามิเตอร์ส ารวจและได้ข้อมูลจากภาคสนามเช่น 
ชนิดปะการัง ความหลากหลายปะการัง ในขณะที่บางพารามิเตอร์ต้องน ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป เช่น 
ปริมาณตะกอนทั้งพ้ืนท้องน้ า และ ตะกอนผิวน้ า เป็นต้น ดังภาพที่ 2 - 1 

 

ภาพที่ 2 – 1   แผนผังกรอบด าเนินการวิจัยฯ ในปีที่ 1 
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1.2 พื้นที่ศึกษำวิจัย 

ท าการเก็บตัวอย่างปริมาณตะกอนดินทั้งผิวน้ า และพ้ืนท้องน้ าบริเวณแหลมเสด็จ (KKB) บริเวณแนว
ปะการังน้ าตื้น (CHA) และ บริเวณปากน้ าแขมหนู (KHN) ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอท่าใหม่ และ อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยก าหนดจุดเก็บตัวอย่างเป็น 3 สถานี สถานีละ 2 ซ้ า ดังภาพที่ 2 – 2 และ
ตารางที่ 2 - 1 

 

ภาพที่ 2 – 2   แผนที่บริเวณพ้ืนที่ศึกษาวิจัย (ท่ีมา : www.map.google.com ) 

ตารางที่ 2 – 1   พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานีที่ท าการศึกษาอัตราการตกตะกอนใน 3 สถานี สถานีละ 2 ซ้ า 
 

Location Name Station Latitude    Longitude 

KKB 1 
KKB 2 
CHA 1 
CHA 2 
KHN 1 
KHN 2 

 

Laem Sadet Beach 
Laem Sadet Beach 

CHAOLAO 
CHAOLAO 

PAK NAM KHAEM NU 
PAK NAM KHAEM NU 

 

N 12.56393 
N 12.55125 
N 12.52942 
N 12.64032 
N 12.52170 
N 12.52185 

E 101.89647 
E 101.82257 
E 101.92228 
E 101.96445 
E 101.93766 
E 101.93775 
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1.3  ระยะเวลำศึกษำวิจัย และอุปกรณ์กำรเก็บตัวอย่ำง 

ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยท าการ
เก็บปริมาณตะกอนผิวน้ าด้วยกระบอกเก็บน้ าแบบ Van Dorn (ภาพที่ 2 – 3) โดยจะเก็บในทุกครั้งที่ออก
ภาคสนามแล้วน ามาวิเคราะห์ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid; TSS) ในห้องปฏิบัติการ 
ด้วยวิธีของ Parsons et al.. (1984) และเก็บตะกอนพ้ืนท้องน้ าด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Sediment trap 
(ภาพที่ 2 – 4) โดยวางเป็นระยะเวลา 7 วัน แล้วจึงไปเก็บกู้เพ่ือมาวิเคราะห์ปริมาณตะกอนพื้นท้องน้ าต่อไป  

นอกจากนี้ในช่วงเดือนต่อไปนี้ (ตารางที่ 2 - 2) วางเครื่องวัดความเร็วกระน้ า และทิศทางใน
ภาคสนาม ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Current meter (ภาพที่ 2 - 5) อีกทั้งมีการด าน้ าส ารวจชนิด และความ
หลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาวโดยใช้เทคนิค Manta tow (Moran et al. 1988) (ภาพที่ 2 - 6) 
จากนั้นน าข้อมูลทั้งในภาคสนาม และห้องปฎิบัติการมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือจะได้ทราบค าตอบดังวัตถุประสงค์
ต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2 – 3   กระบอกเก็บน้ าแบบ Van Dorn เพ่ือศึกษาตะกอนผิวน้ า 

 

 

ขวดที่ 1: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศเหนือ 

ขวดที่ 2: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขวดที่ 3: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ขวดที่ 4: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศใต้ 

ขวดที่ 5: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ขวดที่ 6: เป็นตัวแทนดักตะกอนทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ 

 

ภาพที่ 2 – 4   เครื่องมือเก็บตะกอนพื้นท้องน้ า (Sediment trap) 
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ภาพที่ 2 – 5   เครื่องมือวัดความเร็ว และ ทิศทางกระแสน้ า (Current meter) 

 

 
ภาพที่ 2 – 6   เทคนิคการศึกษาส ารวจความหลากหลายของปะการังที่เรียกว่า Manta tow 

techniques (Moran et al. 1988) 

ตารางที่ 2 – 2   ช่วงเวลาการเก็บวัดความเร็ว และทิศทางกระแสน้ าและการเก็บตะกอนผิวน้ า และ
ท้องน้ า 

ครั้งที ่ เดือน ช่วงมรสุม 
1 สิงหาคม 2555 ตะวันตกเฉียงใต้ 
2 พฤศจิกายน 2555 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 มกราคม 2556 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 มีนาคม 2556 ช่วงเปลี่ยนฤดู 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

19 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

ครั้งที ่ เดือน ช่วงมรสุม 
5 มิถุนายน  2556 ตะวันตกเฉียงใต้ 
6 กันยายน 2556 ตะวันตกเฉียงใต้ 
7 พฤศจิกายน 2556 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.4  วิธีการด าเนินการวิจัยภาคสนาม 

1. น าเครื่องมือ sediment trap (ชุดดักตะกอน) ไปวางเพ่ือท าการดักตะกอนพ้ืนท้องน้ าในบริเวณ
สถานีที่ก าหนดไว้ทั้ง 3 สถานี คือ สถานีอ่าวคุ้งกระเบน สถานีเจ้าหลาว และ สถานีปากน้ าแขมหนู วางชุดดัก
ตะกอนสถานีละ 2 ซ้ า (ดังภาพที่ 2 – 2) เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบก าหนดจึงไปเก็บกู้เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการต่อไป วางทั้งหมด 7 ครั้ง ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 – 2 

2. ในขณะที่หากเป็นการศึกษาปริมาณตะกอนผิวน้ าจะเก็บด้วยกระบอกเก็บน้ าแบบแวนดอน (Van 
Dorn) ปริมาตรน้ าที่เก็บได้ครั้งละประมาณ 1 มิลลิลิตร เก็บท้ัง 3 สถานี สถานีละ 3 ซ้ า (ดังภาพที่ 2 – 2)  
เก็บตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 – 2 

3. ท าการวางเครื่องวัดกระแสน้ า (Current Meter) ในบริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว เป็น
ระยะเวลา 25 ชั่วโมง โดยวางทั้งหมด 7 ครั้ง (ดังภาพที่ 2 – 2) ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 2 – 2 

4. ส ารวจความหลากหลาย และชนิดของปะการังด้วยวิธี Manta Tow techniques ในการส ารวจแนว
ปะการังบริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาวนั้นใช้วิธีการส ารวจโดยการวาง Line Intercept Transect ซึ่งใน
การวางแผนการส ารวจจะวางเทปยาวเป็นระยะทาง 200 m. ต่อเส้น และระยะห่างกัน 30 m. วางทั้งหมด 3 
เส้น โดยก าหนดจุดพื้นที่การส ารวจเป็น A, B, C คือ จะวางเทปไปในแนวตั้งฉากกับชายหาดให้ผ่านปะการังน้ า
ตื้น และปะการังน้ าลึก และจดบันทึกข้อมูลชนิดของปะการังพร้อมกับถ่ายภาพปะการังที่พบตามระดับความ
ลึก (พ้ืนที่ส ารวจดังภาพที่ 2 – 7)  

 

ภาพที่ 2 – 7   พ้ืนที่ในการส ารวจแนวปะการังหาดเจ้าหลาว (ท่ีมา : www.map.google.com ) 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

20 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีต่างๆของแต่ละแนวปะการัง ดังนี้ 

ก)  ดัชนีควำมเด่นชนิดของปะกำรัง    

เพ่ือบอกถึงความเด่นของชนิดและความหลากหลายของชนิดปะการังที่พบในแต่ละจุดที่ท าการ
ส ารวจและใช้เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของปะการังแต่ละชนิด (Krebs, 1999) 

 
C = ∑ (ni/N)2 

 
เมื่อ ni= จ านวนปะการังแต่ละชนิด 
           N = จ านวนปะการังทั้งหมด 
 
ค่าท่ีได้อยู่ในช่วง 0 – 1 กล่าวคือ 
ถ้ามีค่าใกล้ 1 แสดงว่าเป็น complex structure คือมีความเด่นของชนิดมาก 
ถ้ามีค่าใกล้ 0 แสดงว่าเป็น simple structure คือมีความเด่นของชนิดน้อย 

 

ข) ดัชนีควำมหลำกหลำยของปะกำรัง Shannon - Wiener Index (Shannon-Wiener’s 
Index, H) 

เพ่ือบอกถึงความเด่นของชนิดและ Weiner ความหลากหลายของชนิดปะการังที่พบในแต่ละจุด
ที่ท าการส ารวจและใช้เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของปะการังแต่ละชนิด (Krebs, 1999) 

 
H' = -∑Pi In Pi 

 
เมื่อ  H'= ดัชนีความหลากหลายของ Shannon –Weiner 
Pi= สัดส่วนของชนิดปะการังต่อปะการังท้ังหมด ซึ่งหาได้จาก (ni/N) 

 

2 ผลกำรวิจัย (Results) 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งทิศทางการไหลของกระแสน้ า ทิศทางของตะกอน ปริมาณตะกอน และ 
ความหลากหลายชนิดของปะการังในพ้ืนที่ส ารวจ ดังนั้น จึงแบ่งเป็นแต่ละประเด็น ดังนี้ 

2.1  ศึกษำทิศทำงของกระแสน้ ำบริเวณหำดเจ้ำหลำว อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

จากการศึกษาโดยใช้เครื่องวัดความเร็วและทิศทางการไหลของกระแสน้ าด้วยเครื่อง  Current 
Meter โดยได้น าไปวางไว้บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาวเป็นเวลา 25 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Grapher 9 น าเสนอผลการศึกษาดังกราฟท้ัง 2 รูปแบบคือ 1) แบบขนนก 2) แบบ Wind 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

21 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

Chart ซึ่งจ าท าให้มองเห็นและเข้าใจถึงกระแสน้ าในแต่ละช่วงฤดูว่ามีกระแสน้ าไปในทิศทางใด ซึ่งกราฟทั้ง 2 
รูปแบบอธิบายได้ดังนี้ 

 1. แบบขนนก อธิบายถึงกระแสน้ าเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างในระยะเวลา 25 ชั่วโมง 

 2. แบบ Wind Chart อธิบายถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ าในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ความถี่ 
โดยเปอร์เซนต์ความถี่นี้จะแปรผันตรงกับทิศทางการไหลของกระแสน้ าโดยรวม 

การน าเสนอแบ่งเป็น 7 ครั้งของการส ารวจ ดังนี้  

2.1.1 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555 ดังภำพที่ 2 - 8 

ก) แบบขนนก 

 

ข) แบบ Wind Chart 

 

ภาพที่ 2 – 8   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

22 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 8 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2555 คือ ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการ
ไหลของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยไหลไปทางชายหาดเจ้าหลาว ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบ Wind Chart
สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถ่ีในการไหลของ
กระแสน้ าอยู่ในช่วง 0-40 % และมีความแรงของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 10-30 เซนติเมตรต่อวินาที 

 

2.1.2 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ภำพที่ 2 - 9 

ก) แบบขนนก 

 

ข) แบบ Wind Chart 

 

ภาพที่ 2 – 9   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

23 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 9 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คือ ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศ
ทางการไหลของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสลับกับ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบ Wind Chart สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่
ในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 40 % และมี
ความแรงของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 10 - 30 เซนติเมตรต่อวินาที 

 

2.1.3 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2556 ภำพที่ 2 - 10 

ก) แบบขนนก 

 

ข) แบบ Wind Chart 

 

ภาพที่ 2 – 10   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

24 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 10 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 คือ ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการ
ไหลของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสลับกับทิศ
เหนือและทิศทางกระแสน้ าไหลไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศใต้ โดยไหลออกจากชายฝั่งหาดเจ้าหลาว 
ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบ Wind Chart สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของ
กระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 80 % และมีความแรงของ
กระแสน้ ามากกว่า 30 เซนติเมตรต่อวินาที 

2.1.4 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2556  ภำพที่ 2 - 11 

ก แบบขนนก 

 

ข. แบบ Wind Chart 

 

 

ภาพที่ 2 – 11   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

25 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 11 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการไหล
ของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไหลขึ้นไปทางชายฝั่งหาดเจ้าหลาว ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบ Wind 
Chart สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถ่ีในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหล
ของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 40 % และมีความแรงของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 10 - 30 เซนติเมตรต่อวินาที 

2.1.5 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556  ภำพที่ 2 - 12 

ก. แบบขนนก 

 

ข. แบบ Wind Chart 

 

 

ภาพที่ 2 – 12   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

26 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 12 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการไหล
ของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไหลขึ้นไปทางปากแม่น้ าแขมหนู ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบ Wind Chart
สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถ่ีในการไหลของ
กระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 30 % และมีความแรงของกระแสน้ ามากกว่า 30 เซนติเมตรต่อวินาที 

2.1.6 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2556   ภำพที่ 2 - 13 

ก. แบบขนนก 

 

ข. แบบ Wind Chart 

 

 

ภาพที่ 2 – 13   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

27 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 13 แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการไหล
ของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเล็กน้อย โดยไหลขึ้นไปทางชายฝั่งหาดเจ้าหลาว ข) ทิศทางการไหลของกระแสน้ า
แบบ Wind Chart สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์
ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 60 % และมีความแรงของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 10 - 30 
เซนติเมตรต่อวินาที 

 

2.1.7 ทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ ำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556  ภำพที่ 2 - 14 

ก. แบบขนนก 

 

ข. แบบ Wind Chart 

 

ภาพที่ 2 – 14   ทิศทางการไหลของกระแสน้ าในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

28 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

จากภาพที่ 2 – 14  แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ ารูปแบบที่แตกต่างกันในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ก) ทิศทางการไหลของกระแสน้ าแบบขนนก สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มทิศทางการ
ไหลของกระแสน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มการไหลของกระแสน้ าจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือโดยจะไหลออกและไหลย้อนกลับขึ้นมาที่ชายฝั่งหาดเจ้าหลาว ข) ทิศทางการไหลของ
กระแสน้ าแบบ Wind Chart สามารถบอกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการไหลของกระแสน้ าโดยรวมซึ่งมี
เปอร์เซน็ต์ความถ่ีในการไหลของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 0 - 50 % และมีความแรงของกระแสน้ าอยู่ในช่วง 10 -
30 เซนติเมตรต่อวินาที 

2.2  ศึกษำทิศทำงกำรเคลื่อนที่และปริมำณของตะกอนบริเวณพื้นที่ศึกษำ 

เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนโดยการใช้เครื่องวัดกระแสน้ า (Current Meter) ที่เป็นตัว
แปรในการประเมินทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอน ที่ได้จากปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ า ซึ่งจะใช้ชุดดักตะกอน
พ้ืนท้องน้ าเป็นตัวเก็บตะกอน โดยที่ก าหนดทิศทางไว้ในแต่ละขวดดักตะกอน ท าการศึกษาสถานีละ 2 ซ้ า 
ข้อมูลปริมาณตะกอนพื้นท้องน้ าที่ได้น ามาแสดงโดยกราฟเส้นใยแมงมุมที่ระบุค่าของปริมาณตะกอน มีค่าแต่
ละชั้นดังนี้ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 ตามล าดับ จากเส้นในสุดของวงหกเหลี่ยมไปยังเส้นนอกสุด 
และพ้ืนที่สีด าเป็นพื้นที่ของปริมาณตะกอน อนึ่งภาพ ก) ข) และ ค) หมายถึงปริมาณตะกอนท้องน้ าของชุดดัก
ตะกอนในบริเวณแหลมเสด็จ แนวปะการังเจ้าหลาว และ บริเวณปากแม่น้ าแขมหนู ตามล าดับ  ผลการศึกษา
แบ่งเป็น 7 ครั้งของการส ารวจในภาคสนาม ดังนี้   

2.2.1 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555  

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

29 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 15   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

 
จากภาพที่ 2 - 15 ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2555 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 12.77, 8.36 และ 8.89 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณแหลมเสด็จ จะมีแนวโน้ม
ของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลมเสด็จ เป็น
แบบสม่ าเสมอ และทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวกับบริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีทิศไปทางบริเวณแหลมเสด็จ 

 

2.2.2 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2555  

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

30 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 16   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอน
ในแต่ละทิศทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 
จากภาพที่ 2 - 16 ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณ
ปากแม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 5.41, 3.15 และ 3.26 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณแหลมเสด็จ จะมีแนวโน้ม
ของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งมีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณบริเวณแหลม
เสด็จ บริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว และบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูเป็นแบบสม่ าเสมอ 

2.2.3 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2556 

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

31 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 17   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

 
จากภาพที่ 2 – 17 ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 

2556 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 5.85, 3.44 และ 3.44 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณแหลมเสด็จ จะมีแนวโน้มของ
ปริมาณตะกอนพื้นท้องน้ ามากที่สุด ส่วนบริเวณปากแม่น้ าแขมหนู และบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวมีปริมาณ
ตะกอนที่เท่ากัน ซึ่งมีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณแนวปะการังเจ้า
หลาว และบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูเป็นแบบสม่ าเสมอ 

 

2.2.4 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2556 

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

32 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 18   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

 
จากภาพที่ 2 – 18  ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2556 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 11.21, 6.73 และ 10.15 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจะมี
แนวโน้มของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งมีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลม
เสด็จ บริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว และบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูเป็นแบบสม่ าเสมอ 

2.2.5 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556 

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

33 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 19   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 
จากภาพที่ 2 – 19  ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2556 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 14.93, 7.29 และ 10.85 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจะมี
แนวโน้มของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลม
เสด็จ มีทิศไปทางบริเวณหาดเจ้าหลาว ส่วนทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแนวปะการังเจ้า
หลาวเป็นแบบสม่ าเสมอ และทิศทางการกระจายของปริมาณตะกอนบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูมีทิศไปทาง
บริเวณแหลมเสด็จ 

2.2.6 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 2 – 20   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

 

จากภาพที่ 2 - 20 ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2556 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 11.80, 6.78 และ 5.08 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจะมีแนวโน้ม
ของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลมเสด็จ มีทิศ
ไปทางบริเวณหาดเจ้าหลาว ส่วนทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวมีทิศ
ไปทางบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และทิศทางการกระจายของปริมาณตะกอนบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูมีทิศทางไป
ทางบริเวณแหลมเสด็จ 

2.2.7 ปริมำณตะกอนเปรียบเทียบกับทิศทำงของกระแสน้ ำในช่วงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

  



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

35 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

ภาพที่ 2 – 21   ปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนใน
แต่ละทิศทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
จากภาพที่ 2 - 21 ทิศทางปริมาณตะกอนของชุดดักตะกอนทั้ง 6 ขวดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2556 พบว่าปริมาณตะกอน ก) บริเวณแหลมเสด็จ ข) บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และ ค) บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนูมีค่าเท่ากับ 5.50, 2.41 และ 3.62 mg/L ตามล าดับ โดยในบริเวณแหลมเสด็จจะมีแนวโน้มของ
ปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากที่สุด ซึ่งมีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณ
แนวปะการังเจ้าหลาว และบริเวณปากแม่น้ าแขมหนูเป็นแบบสม่ าเสมอ  

 
ดังนั้นจากผลการศึกษาข้อมูลชุดดักตะกอนตลอดทั้งปี พ.ศ.2556 พบว่าปริมาณตะกอนจากทั้ง 3 

สถานีในทุกครั้งของการเก็บข้อมูลจะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดยจะพบปริมาณตะกอนมากที่สุดคือ บริเวณ
แหลมเสด็จ บริเวณปากแม่น้ าแขมหนู และบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว ตามล าดับ ซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัว
ของปริมาณตะกอนส่วนใหญ่เป็นแบบสม่ าเสมอ ยกเว้นเดือนสิงหาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนที่มี
ทิศทางการเคลื่อนตัวของปริมาณตะกอนเข้าหาบริเวณแหลมเสด็จ และบริเวณปากแม่น้ าแขมหนู 
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2.3  ศึกษำปริมำณตะกอนบริเวณพื้นที่ศึกษำ  

ในการศึกษาครั้งนี้ส ารวจทั้งปริมาณตะกอนผิวน้ า และตะกอนพ้ืนท้องน้ าทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษาที่ส าคัญ 
คือ บริเวณแหลมเสด็จ (KKB) บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (CHA) และ บริเวณปากน้ าแขมหนู (KHN) โดยเก็บ
ตัวอย่างตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อการเก็บตัวอย่าง ผลการทดลองดังนี้   
 

2.3.1 ปริมำณตะกอนผิวน้ ำ 
 

 
 
ภาพที่ 2 – 22   ปริมาณตะกอนผิวน้ าในแต่ละช่วงการเก็บตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 สถานี    
 

จากการศึกษาปริมาณตะกอนผิวน้ าในรอบปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 พบว่าตะกอนผิวน้ าในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ในบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณปากแม่น้ าแขมหนู 
และบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวมีปริมาณตะกอนผิวน้ ามากที่สุดคือ 0.42 ± 0.01, 0.37 ± 0.01 และ 0.30 ± 
0.02 mg/L ตามล าดับ ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว บริเวณปาก
แม่น้ าแขมหนู และบริเวณแหลมเสด็จ มีปริมาณตะกอนผิวน้ าน้อยที่สุดคือ 0.12 ± 0.01, 0.13 ± 0.01 และ 
0.14 ± 0.01 mg/L ตามล าดับ จากข้อมูลของปริมาณตะกอนผิวน้ าทั้ง 3 สถานี ในทุกครั้งของการเก็บข้อมูล
จะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันคือในช่วง เดือนสิงหาคมกับเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มของปริมาณตะกอนผิวน้ าที่
มากที่สุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มของปริมาณตะกอนผิวน้ าที่น้อยที่สุด 
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2.3.2 ปริมำณตะกอนพื้นท้องน้ ำ 

 

ภาพที่ 2 – 23   ปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ าในแต่ละช่วงการเก็บตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 สถานี    

จากการศึกษาปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ าในรอบปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 พบว่าตะกอนพ้ืนท้องน้ าในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ในบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณปากแม่น้ า
แขมหนู และบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวมีปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ ามากท่ีสุดคือ 12.13 ± 0.16, 
10.30±0.39 และ 7.79 ± 0.38 mg/L ตามล าดับ ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในบริเวณแนว
ปะการังเจ้าหลาว บริเวณปากแม่น้ าแขมหนู และบริเวณแหลมเสด็จ มีปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ าน้อยที่สุดคือ 
2.55 ± 0.26, 3.61 ± 0.16 และ 5.37 ± 0.28 mg/L ตามล าดับจากข้อมูลปริมาณตะกอนพื้นท้องน้ าทั้ง 3 
สถานี ในทุกครั้งของการเก็บข้อมูลจะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันคือในเดือนสิงหาคม มีนาคม และเดือนมิถุนายน 
มีแนวโน้มของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้ าที่มากที่สุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มของปริมาณตะกอน
พ้ืนท้องน้ าที่น้อยที่สุด 

2.4  ศึกษำชนิด และควำมหลำกหลำยของปะกำรังบริเวณหำดเจ้ำหลำว อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัด
จันทบุรี    

2.4.1 กำรส ำรวจแนวปะกำรัง 

ท าการส ารวจโดยท าการวาง Line Intercept Transect จ านวน 3 เส้นเส้นละ 2 ซ้ าก าหนดให้เป็น
เส้นส ารวจ A, B และ C บริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาวซึ่งในแต่ละเส้นมีความยาว 200 เมตร และมี
ระยะห่างกัน 30 เมตร รวมถึงท าการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และน ามาวิเคราะห์
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ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลายของแนวปะการังในแต่ละเส้นการส ารวจ โดยข้อมูลค่าดัชนีความ
เด่นของชนิด และดัชนีความหลากหลายได้มาจากการเก็บข้อมูล 2 ซ้ า ได้ผลการส ารวจดังนี้ 

ตารางที่ 2 - 3   ชนิดและปริมาณของปะการังที่พบในแนวปะการังเส้นส ารวจ A 

 

จากการส ารวจชนิดของปะการังในเส้นส ารวจ A ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าดัชนีความเด่นของชนิด
เท่ากับ 0.0986 ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 0.9014  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะการังโขด (Porites lute ) 10 0.0968 0.9014
ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 9
ปะการังชอ่งเหลี่ยม (Favites sp.) 5
ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) 2
ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 3
ปะการังหนวดดอกไมท้ะเล  (Goniopora sp.) 0
ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea retiformis) 1
ปะการังลายดอกไม ้ (Pavona sp.) 2
ปะการังดอกกะหล่่า (Pocillopora sp.) 5
ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 2
ปะการังอ่อน (Sinularia abdita) 2
ปะการังเขากวางโต๊ะ (Acropora millepora) 2
ปะการังเหด็ (Fungia sp.) 0
ปะการังดาวใหญ่  (Fiploastrea heliopora) 2

ชนิดปะการัง จ านวนที่พบ ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลาย

ปะการังโขด (Porites lute ) 10 0.1012 0.9792

ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 8

ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 3

ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea ) 5

ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 4

ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล  (Goniopora sp.) 0

ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea retiformis) 2

ปะการังลายดอกไม้  (Pavona sp.) 2

ปะการังดอกกะหล่่า (Pocillopora sp.) 3

ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 1

ปะการังอ่อน (Sinularia abdita) 3

ปะการังเขากวางโต๊ะ (Acropora millepora) 2

ปะการังเห็ด (Fungia sp.) 0

ปะการังดาวใหญ่  (Fiploastrea heliopora ) 1

ชนิดปะการัง จ านวนที่พบ ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลาย
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บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

39 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

ตารางที่ 2 - 4   ชนิดและปริมาณของปะการังที่พบในแนวปะการังเส้นส ารวจ B 

 

จากการส ารวจชนิดของปะการังในเส้นส ารวจ A ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าดัชนีความเด่นของชนิด
เท่ากับ 0.1060 ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 0.8059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะการังโขด (Porites lute ) 10 0.1060 0.8059
ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 4
ปะการังชอ่งเหลี่ยม (Favites sp.) 2
ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) 5
ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 2
ปะการังหนวดดอกไมท้ะเล  (Goniopora sp.) 2
ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea retiformis) 4
ปะการังลายดอกไม ้ (Pavona sp.) 2
ปะการังดอกกะหล่่า (Pocillopora sp.) 2
ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 5
ปะการังอ่อน (Sinularia abdita) 1
ปะการังเขากวางโต๊ะ (Acropora millepora) 1
ปะการังเหด็ (Fungia sp.) 1
ปะการังดาวใหญ่  (Fiploastrea heliopora) 2

ชนิดปะการัง จ านวนที่พบ ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลาย



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

40 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

ตารางที่ 2 - 5   ชนิดและปริมาณของปะการังที่พบในแนวปะการังเส้นส ารวจ C 

 

จากการส ารวจชนิดของปะการังในเส้นส ารวจ A ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าดัชนีความเด่นของชนิด
เท่ากับ 0.1012 ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 0.1797 

ตารางที่ 2 – 6   จ านวนชนิดปะการังที่พบในแนวปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว 

ชนิดปะกำรัง 

จ ำนวนที่พบ 

Total Line A Line B Line C 

ปะการังโขด 10 10 17 37 

ปะการังวงแหวน 9 4 3 16 

ปะการังช่องเหลี่ยม 5 2 2 9 

ปะการังสมองร่องยาว 2 5 1 8 

ปะการังสมองร่องใหญ่ 3 2 11 16 

ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล 0 2 0 2 

ปะการังรังผึ้ง 1 4 0 5 

ปะการังลายดอกไม้ 2 2 1 5 

ปะการังดอกกะหล่ า 5 2 1 8 

ปะการังจาน 2 5 1 8 

ปะการังอ่อน 2 1 5 8 

ปะการังโขด (Porites lute ) 17 0.1012 0.1797
ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 3
ปะการังชอ่งเหลี่ยม (Favites sp.) 2
ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) 1
ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 11
ปะการังหนวดดอกไมท้ะเล  (Goniopora sp.) 0
ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea retiformis) 0
ปะการังลายดอกไม ้ (Pavona sp.) 1
ปะการังดอกกะหล่่า (Pocillopora sp.) 1
ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 1
ปะการังอ่อน (Sinularia abdita) 5
ปะการังเขากวางโต๊ะ (Acropora millepora) 1
ปะการังเหด็ (Fungia sp.) 0
ปะการังดาวใหญ่  (Fiploastrea heliopora) 1

ชนิดปะการัง จ านวนที่พบ ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลาย

ปะการังโขด (Porites lute ) 10 0.1012 0.9792

ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 8

ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 3

ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) 5

ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 4

ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล  (Goniopora sp.) 0

ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea retiformis) 2

ปะการังลายดอกไม้  (Pavona sp.) 2

ปะการังดอกกะหล่่า (Pocillopora sp.) 3

ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 1

ปะการังอ่อน (Sinularia abdita) 3

ปะการังเขากวางโต๊ะ (Acropora millepora) 2

ปะการังเห็ด (Fungia sp.) 0

ปะการังดาวใหญ่  (Fiploastrea heliopora) 1

ชนิดปะการัง จ านวนที่พบ ดัชนีความเด่นของชนิด ดัชนีความหลากหลาย



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

41 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

ชนิดปะกำรัง 

จ ำนวนที่พบ 

Total Line A Line B Line C 

ปะการังเขากวางโต๊ะ 2 1 1 4 

ปะการังเห็ด 0 1 0 1 

ปะการังดาวใหญ่ 2 2 1 5 

รวม 45 43 44 132 

จากการศึกษาเห็นได้ว่าในแต่ละเส้นการส ารวจทั้ง 3 เส้น มีจ านวนที่พบใกล้เคียงกัน โดยมีปะการัง
โขดเป็นปะการังชนิดเด่นพบเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ปะการังเห็ด และปะการังหนวดดอกไม้ทะเล พบได้ใน
ปริมาณไม่มากนัก   

2.4.2 ภำพถ่ำยปะกำรังที่พบจำกกำรส ำรวจ 

จากการด าน้ าส ารวจได้น าภาพบางส่วนน าเสนอดังนี้  

 

 

 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

42 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

 

 

 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

43 บทที่ 2: เนื้อเรื่อง (Main body)  

 

 

ภาพที่ 2 – 24   ภาพถ่ายปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 

 



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

44 บทที่ 3: อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 

บทที่ 3 
อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 

 
ผลการศึกษาครั้งนี้มีหลายวัตถุประสงค์ จึงแบ่งประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
 
3.1 ศึกษาทิศทางการไหลของน ้า และทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอน  

ทิศทางการไหลของกระแสน้้า และทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอนในรอบปี พบว่าในช่วงเดือน
สิงหาคม มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน นั้นส่วนมากจะมีทิศทางการไหลของกระแสน้้าไปในทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยทิศทางการไหลของกระแสน้้าจะมาทางปากแม่น้้าแขม
หนูเรียบไปยังบริเวณชายหาดเจ้าหลาว และบริเวณแหลมเสด็จ ซึ่งในบริเวณแหลมเสด็จ มีทิศทางการกระจาย
ตัวของปริมาณตะกอนไปทางชายหาดเจ้าหลาว ส่วนบริเวณแนวปะการังหาดเจ้าหลาว และบริเวณปากแม่น้้า
แขมหนูจะมีทิศทางการกระจายตัวไปทางบริเวณแหลมเสด็จ เป็นส่วนมาก ส่วนในเดือนพฤศจิกายน กับเดือน
มกราคม พบว่ามีทิศทางการไหลของกระแสน้้าแบบไม่แน่นอน คือไหลไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ และมีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนแบบสม่้าเสมอโดยสอดคล้องกับ นิทัศน์ 
ลิ้มผ่องใส (2554) ได้ท้าการศึกษาอิทธิพลของพลังงานจากคลื่นและกระแสน้้าต่อการฟุ้งกระจายของตะกอน
ท้องน้้า และความเข้มข้นตะกอนแขวนลอยในมวลน้้าชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
พลังงานคลื่นและกระแสน้้ามีอิทธิพลต่อการฟุ้งกระจายของตะกอนท้องน้้าอย่างมากซึ่งอิทธิพลของพลังงาน
คลื่นและกระแสน้้ามีผลต่อความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในมวลน้้าชายฝั่ง 

 

3.2  ศึกษาปริมาณตะกอนผิวน ้า และตะกอนพื นท้องน ้าบริเวณพื นที่ศึกษา 

จากผลการศึกษาปริมาณตะกอนผิวน้้าในรอบปี พบว่าปริมาณตะกอนผิวน้้าทั้ง 3 สถานี ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีปริมาณตะกอนผิวน้้ามากท่ีสุดโดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.30 – 0.42 mg/L ส่วนในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่ามีปริมาณตะกอนผิวน้้าน้อยที่สุดโดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.12 – 0.14 mg/L ซึ่งใน
ทุกครั้งของการเก็บข้อมูลปริมาณตะกอนผิวน้้าทั้ง 3 สถานีนั้นมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในช่วงเดือนสิงหาคมกับ
เดือนมิถุนายน โดยมีแนวโน้มของปริมาณตะกอนผิวน้้าที่มากท่ีสุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มของ
ปริมาณตะกอนผิวน้้าน้อยที่สุด  

ส่วนผลการศึกษาปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าในรอบปี พบว่าปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าทั้ง 3 สถานี 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ทั้ง 3 สถานีมีปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าที่มากที่สุดโดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.79 – 
12.13 mg/Lส่วนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่ามีปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าน้อยที่สุดโดยมีค่าอยู่
ในช่วง 2.55 – 5.37 mg/L ซึ่งในทุกครั้งของการเก็บข้อมูลปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าทั้ง 3 สถานีจะมีแนวโน้ม
ที่คล้ายคลึงกันคือในเดือนสิงหาคม มีนาคม และเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าที่มาก
ที่สุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มของปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้าที่น้อยที่สุดโดยสอดคล้องกับ 
ปัญญา ขาวงาม (2547) ได้ศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอน บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกตั้งแต่ปาก
แม่น้้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึง ปากแม่น้้าตราด จังหวัดตราด ที่พบว่าปริมาณของอินทรีย์สารในดิน
ตะกอนในช่วงฤดูฝนจะมีมากกว่าในฤดูแล้ง      



 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการัง
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี: โครงการปีที่ 1 

45 บทที่ 3: อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งปริมาณตะกอนผิวน้้า และปริมาณตะกอนพ้ืนท้องน้้านั้นมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งเป็นผลมาจากฤดูกาลของการเก็บข้อมูล โดยในการเก็บข้อมูลของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นช่วงลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในช่วงของฤดูฝนที่ท้าให้มีการชะล้างน้าพาตะกอนจากแผ่นดิน และชายฝั่งรวมไปถึง
แม่น้้าและปากแม่น้้าออกมาสู่ทะเลที่มากกว่าในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสอดคล้องกับ ธราพล จิต
มั่นขวัญยืน (2548) ได้ศึกษาประเมินอัตราการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณป่าชายเลน ปากแม่น้้าท่าจีน 
จังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีการพัดพาตะกอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทั้งสองฤดูมรสุม ซึ่งเป็นการพาตะกอน
ออกจากฝั่ง ท้าให้เกิดการหดหายของแผ่นดินโดยที่การเคลื่อนตัวของตะกอนในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี
อัตราการเคลื่อนตัว 49.01 กรัม/ตารางเมตร/วัน ในขณะที่ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเคลื่อน
ตัว  6.854  กรัม/ตารางเมตร/วัน  

 
3.3  ศึกษาชนิด และความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว อ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี    

 
จากการศึกษาความหลากหลายของแนวปะการังโดยท้าการส้ารวจบันทึกค่าความอุดมสมบูรณ์ของ

แนวปะการังเจ้าหลาวในรอบปีพบว่ามีปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายมีค่าเฉลี่ย 42.68% : 21.66% ซึ่งแนว
ปะการังบริเวณนี้ ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกปะการังโขด (Porites lute) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 
ปะรังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) จัดได้ว่าแนว
ปะการังเจ้าหลาวนั้นมีสถานภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งผลการศึกษาใกล้เคียงกับการศึกษาของ อาณัติ ศิริวรรณ 
และคณะ (2553) ได้ศึกษาการประเมินสภาพแนวปะการังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่าการก่อตัวที่
ระดับความลึก 1.5 - 8.0 เมตร ค่าเฉลี่ยของการส้ารวจทั้ง 56 สถานีพบร้อยละการปกคลุมของปะการังมีชีวิต 
31.70% เศษซากปะการังมีค่าเท่ากับ 26.58%  ปะการังตายมีค่าเท่ากับ 25.73% และมีค่าดัชนีความ
หลากหลายอยู่ในช่วง 0.5 - 2.5  

นอกจากนี้เมื่อน้าผลที่ได้จากการส้ารวจแนวปะการังทั้ง 3 เส้นการส้ารวจของหาดเจ้าหลาว มา
วิเคราะห์ข้อมูล และหาค่าดัชนีความเด่นของชนิดกับค่าดัชนีความหลากหลายของชนิด และค่าดัชนีความ
เหมือนของชนิด พบว่าในแนวปะการังเจ้าหลาวนั้นไม่มีดัชนีความเด่นของชนิดปะการัง แต่มีความหลากหลาย
ของชนิดปะการัง เนื่องจากแนวปะการังเจ้าหลาวนั้นมีรูปแบบความซับซ้อนทางสังคมของแนวปะการัง แบบ 
complex community คือมีความหลากชนิดมาก ส่วนค่าดัชนีความเหมือนของชนิด พบว่ามีความเหมือนของ
ชนิดอยู่ในระดับปานกลาง 

 
3.4  ผลกระทบของตะกอนแขวนลอยต่อความหลากหลายของแนวปะการังเจ้าหลาว 

 
จากการศึกษาความหลากหลายของแนวปะการังในเส้นส้ารวจ A, B และ C ในการศึกษาครั้งนี้สรุป

ค่าดัชนีความเด่นของชนิด ค่าดัชนีความหลากหลาย และค่าดัชนีความเหมือน ดังตารางที่ 3 – 1 โดยจะเห็นว่า 
ในเส้นส้ารวจ A, B และ C นั้นมีแนวโน้มของค่าดัชนีความเด่นของชนิด ค่าดัชนีความหลากหลาย และค่าดัชนี
ความเหมือนในพื้นท่ีการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน 
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ตารางที่ 3 – 1   ค่าดัชนีทางนิเวศของการส้ารวจปะการังในพื้นที่ศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
สาเหตุที่พบความหลากหลายของปะการังในแนวเส้นส้ารวจ C ค่อนข้างน้อยกว่าเส้นส้ารวจ A และ 

B  อาจเนื่องจากได้รับผลกระทบของตะกอนจากบริเวณปากแม่น้้าแขมหนูที่ไหลมาทับถมเป็นปริมาณมากกว่า
เส้นส้ารวจ A และ B ในช่วงของฤดูมรสุมเป็นตัวแทนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพบว่าชนิดของปะการัง
ส่วนใหญ่ในเส้นส้ารวจ C นั้นเป็นพวกปะการังโขด (Porites lutea) ส่วนในเส้นส้ารวจแนวปะการัง A และ B 
นั้นจะมีค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดมาก เนื่องจากแนวปะการังในเส้นส้ารวจ A และ B นั้นได้รับ
ผลกระทบจากตะกอนน้อยกว่าแนวปะการังในเส้นส้ารวจ C  ซึ่งตะกอนในบริเวณนั้นอาจจะฟุ้งกระจายขึ้นเอง
จากกระแสน้้าในช่วงฤดูมรสุม และทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนนั้นไม่สามารถบอกได้ชัดเจน โดย
สอดคล้องกับ Paul Erftemeijer et al. (2012) ได้ท้าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการขุดลอกตะกอน
ดิน และการรบกวนอื่น ๆ ในบริเวณแนวปะการังพบว่าขนาดของอนุภาคของตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกนั้น
ได้ส่งผลกระทบต่อปะการัง โดยเฉพาะเนื้อตะกอนที่หยาบ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปะการัง โดยจะไป
ทับถมและบดบังกระบวนการต่างๆของตัวปะการัง และมีปะการังไม่กี่ชนิดที่สามารถทนทานต่อผลกระทบของ
ตะกอนได้ 

 
 
 
 
 
 

เส้นส้ารวจ ดัชนีความเด่นของ
ชนิด 

ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความเหมือน 

A 0.0968 0.9014  
0.67 B 0.1060 0.8059 

C 0.1012 0.1797 
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47 บทที่ 4: สรุป และเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

บทที่ 4 
สรุป และเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

 
ผลการศึกษาครั้งนี้มีหลายวัตถุประสงค์ จึงแบ่งประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา   

1. ทิศทางการไหลเวียนของกระแสน้้าในบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว และบริเวณ
ปากแม่น้้าแขมหนูในรอบปี พบว่าทิศทางการไหลของกระแสน้้าในช่วงเดือนสิงหาคม มีนาคม มิถุนายน และ
เดือนกันยายน จะมีทิศทางการไหลของกระแสน้้าไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ส่วนในเดือนพฤศจิกายน กับเดือนมกราคม มีทิศทางการไหลของกระแสน้้าที่คล้ายคลึงกันคือไหลไปในทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้สลับกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีทิศทางการกระจายตัวของปริมาณตะกอนแบบสม่้าเสมอ  

2. จากการศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนในรอบปี พบว่าทั้ง 3 สถานี คือบริเวณแหลมเสด็จ บริเวณ
แนวปะการังเจ้าหลาว และบริเวณปากแม่น้้าแขมหนู พบว่าในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) ทิศ
ทางการไหลของกระแสน้้าจะพัดพาการเคลื่อนตัวของตะกอนจากบริเวณปากแม่น้้าแขมหนูไปยังบริเวณแนว
ปะการังเจ้าหลาว และบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน โดยจะพบปริมาณของตะกอนที่มากในช่วงเดือนสิงหาคม 
มีนาคม และมิถุนายน ตามล้าดับ ส่วนในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) มีทิศทางการไหลของ
กระแสน้้าที่พัดพาการเคลื่อนตัวของตะกอนที่ไม่แน่นอน โดยจะพบปริมาณของตะกอนที่น้อยในช่วงเดือน 
กันยายน พฤศจิกายน และมกราคม ตามล้าดับ 

3. ในการศึกษาการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณแนวปะการังเจ้า
หลาวในรอบปี ทั้ง 2 กรณีศึกษา โดยเฉลี่ยแล้ว พบว่าสภาพความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณแนว
ปะการังเจ้าหลาว นั้นมีปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.20%: 21.99% จึงจัดได้ว่า
สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาวในรอบปี นั้นมีสถานภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

1. ในการส้ารวจเก็บข้อมูลควรเพ่ิมสถานีการเก็บตัวอย่างให้มีระยะทางที่ใกล้กัน เพ่ือง่ายต่อ
การศึกษาทิศทางการไหลของกระแสน้้าที่จะพัดพาการเคลื่อนตัวของตะกอน 

2. ควรมีการศึกษาฟลักซ์ของธาตุอาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ ซิลิเกต) บริเวณปากน้้าแขม
หนทูี่อาจส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังน้้าตื้นบริเวณหาดเจ้าหลาว 

3. ในด้านการส้ารวจแนวปะการังควรมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางด้านทรัพยากรทางทะเลของแนวปะการังเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
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48 บทที่ 5: ผลผลติ  (Output) 

บทที่ 5 
ผลผลิต (Output) 

 
ผลการศึกษาครั้งนี้มีหลายวัตถุประสงค์ จึงแบ่งประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
 
5.1  ผลงานเตรียมพิมพ์เผยแพร่   

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล นภาธิปัตย์ สิงห์สูง อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และชลี ไพบูลย์กิจ
กุล  (2558) ผลของตะกอนแขวนลอยต่อความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (อยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับ)    

 
5.2  ผลงานเชิงสาธารณะ  

น าผลการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1) เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ เ พ่ือเ พ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงผลงานวิจัยโดยเผยแพร่ผ่าน 

https://sites.google.com/site/pkbenjamas 
2) นักเรียนระดับประถม และ มัธยมที่อยู่ในพื้นท่ีโครงการวิจัยที่ส ารวจ 
3) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ

พรรณี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  
4) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในพ้ืนที่วิจัย    
5) ท าแผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ เ พ่ือรณรงค์ ให้ชาวบ้านเรียนรู้  ตระหนัก ถึ งการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่หน้าบ้านของตนเอง 
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