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บทคัดยอ 
คาบสมุทรสทิงพระเกิดจากการทับถมของตะกอนเปนสันดอนเชื่อมเกาะ มีลักษณะเปนสันทรายขนานกัน

ตามแนวเหนือ-ใต  สันทรายหลักท่ีมีขนาดใหญสุดอยูบริเวณก่ึงกลางของคาบสมุทรเปนสันทรายท่ีมีอายุมากท่ีสุดโดย
ตําแหนงท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีอยูท่ีพิกัด UTM  : N 0658568 – 0827566 สูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3 เมตร 
ผลการศึกษาพบวา ชั้นบนท่ีความหนา 155 เซนติเมตรเปนตะกอนทรายสี เทา – นํ้าตาล – เหลือง ของทราย
ชายหาด  ชั้นถัดลงไปท่ีความหนา 40 เซนติเมตรพบสังคมพืช แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาดังกลาวนํ้าจืดเคยเขาทวม
พ้ืนท่ีน้ี ชั้นถัดมาท่ีความลึก 290 – 310 เซนติเมตร เปนดินโคลนทะเลสีเทาเขมพบซากบรรพชีวิน แสดงถึงการเขา
ทวมคร้ังสุดทายของนํ้าทะเลเมื่อ 6,000 ปท่ีผานมา โดยมีอัตราการสะสมตัวของตะกอนสนัทรายเทากับ 0.005 เมตร
ตอป  
คําสําคัญ : อัตราการสะสมตะกอน, คาบสมุทรสทิงพระ, สันทราย 

 
Abstract 

Sating Phra Peninsula was generated from the deposition of silt giving rise to tombolo. It 
shows the parallel sand dune  from the north to south. The largest sand dune is in the middle of 
peninsula is also the oldest peninsula. Position of study area is UTM  : N 0658568 – 0827566 and 
+ 3 meters mean sea level. The upper layer with the thickness of 155 centimeters is gray – 
brown and yellow  of  sandy beach. 
  The next layer with the thickness of 40 centimeters exhibited the plant society. This 
event show that in that time fresh water has been flooded in this area. The last layer with the 
depth of 290 – 310  centimeters is gray colored silt with fossil corresponding to the sea water 
flooding for the last 6,000 years. The depositing rate is 0.005 m per year. 
Keywords : Average accumulation rate of silt,  Sathing-Pra peninsula,  sand dune 
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บทนํา 
 ทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake) มีลักษณะเปนลากูน(Lagoon) ต้ังอยูทางฝงตะวันออกของคาบสมุทร
ไทย-มาเลย ท่ีพิกัด 7 องศา 8 ลิปดา 50 ฟลิปดาเหนือ และ 100 องศา 7 ลิปดา 37 ฟลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 
1,042 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยทะเลนอย 28 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบตอนบน 459 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบตอนกลาง 377 ตารางกิโลเมตร และทะเลสาบตอนลาง ท่ีมีชุดเชื่อมตอกับอาวไทย 182 ตารางกิโลเมตร
(Pradit. S. et.al. 2010) ในยุคกลางของสมัยโฮโลซีนเมื่อประมาณ 5,000 – 6,000 ปท่ีผานมาคาบสมุทรไทย-
มาเลย นํ้าทะเลเขาทวมท่ีระดับความสูง 4 – 5 เมตร และถอยกลับมาอยูท่ีระดับนํ้าทะเลปจจุบัน (Tjia. H.D. 1992) 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการกําหนดอายุของตะกอนทรายบริเวณชายฝงจังหวัดชมุพรท่ีชายฝงโบราณชั้นในสุดถึงนอกสุดมี
อายุ 8,900 – 5,600 ป 5,900 – 2,700 ป และ 3,800 – 1,600 ป ตามลําดับ (Nimnate. P. 2015) โดยอายุการ
เขาทวมสูงสุดของนํ้าทะเลชายฝงในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันในระดับในชวงประมาณ 500 – 1,000 ป ขึ้นอยู
กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะพ้ืนท่ีน้ันๆ แตหลักฐานท่ียืนยันตรงกันคือระดับนํ้าขึ้นทวมสูงสุดอยูในสมัยโฮโลซีนตอน
กลาง 

       
แผนท่ี 1 : แสดงลักษณะธรณีชายฝง       แผนท่ี 2 : แสดงชายฝงสมัยโฮโลซีน      
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แผนท่ี 3 : แสดงลุมนํ้าทะเลสาบ 

หมายเหต ุ  
แผนท่ี 1 ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณ ี (http://www.dmr.go.th/main.php?filename=coastal_En) 
แผนท่ี 2 ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com/varticle/3814 
แผนท่ี 3 ท่ีมา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php 
  

สําหรับการเขาทวมของนํ้าทะเลในพ้ืนท่ีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พิจารณาจากแผนท่ีลักษณะธรณีชายฝง 
(แผนท่ี 1) พบวาบริเวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลามีลักษณะทางธรณีคือ เปนพ้ืนท่ีแนวทรายชายหาดขนาบพ้ืนท่ีนํ้า
ทะเลสาบ โดยแนวทรายชายหาดดานตะวันออกเร่ิมตั้งแต อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงเขต
เทศบาลนครสงขลา และแนวทรายชายหาดดานตะวันตกคือบริเวณชายฝงทะเลสาบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ตอขึ้น
ทางเหนือในเขตอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเมื่อ 6,000 ปท่ีผานมาบริเวณดังกลาวท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีท่ี
นํ้าทะเลเขาทวมในระดับสูงสุด(Siripong. A. 2010)  และไดท้ิงตะกอนทรายพรอมท้ังซากบรรพชีวินของสัตวทะเลไว 
(แผนท่ี 2) กอนท่ีนํ้าทะเลจะถอยกลับมาอยูในระดับปจจุบันและกอใหเกิดลักษณะทางภูมิศาสตรเปนทะเลสาบแบบ
ลากูน(แผนท่ี 3) ดังน้ันในบทความน้ีจึงใชเกณฑการเขาทวมสูงสุดของนํ้าทะเลในพ้ืนท่ีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาคือเมื่อ 
6,000 ปท่ีผานมา 
 คาบสมุทรสทิงพระ(Sating-Pra Peninsula) คือพ้ืนท่ีอําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ 
และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนดินก้ันทะเลสาบสงขลากับอาวไทย ท่ีเกิดจากกระแสนํ้าชายฝงพัดพา
ตะกอนทรายกอเปนสันบนแกนดินเหนียวปะการัง สันทรายสูงจากระดับนํ้าทะเลไมมากนักโดยสันทรายท่ีเกิดกอน
ถูกเกลี่ยโดยกระบวนการทางธรรมชาติใหลดระดับลง และการลดลงของระดับนํ้าทะเลเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีชวยให
เกิดการกอตัวของสันทราย โดยเมื่อ 50,000 ปท่ีแลวหลังการถอยกลับของนํ้าแข็งยุคสุดทาย การสะสมตัวของ
นํ้าแข็งขั้วโลกทําใหระดับนํ้าทะเลลดลง ทําใหพ้ืนท่ีชายฝงตะวันออกต้ังแตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถึงบริเวณคาบสมุทรสทิงพระอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลไมเกิน 4 เมตร โดยมีสันทรายใหญสุดอยู 2 แนว คือ  สันทราย
นครศรีธรรมราช และสันทรายระโนดสทิงพระ สันทรายน้ีมีสวนกวางสุดอยูท่ีบริเวณอําเภอสทิงพระ (ประเสริฐ 
วิทยารัฐ : 2534)  

สภาพธรณีสัณฐานของพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบริเวณ จ.สงขลา เปนพ้ืนท่ีท่ีประกอบดวยชุดสันทรายชายฝง
ขนาดใหญ และมีการสะสมตัวของตะกอนเน่ืองจากอิทธิพลของนํ้าทะเลจําแนกไดเปนตะกอนชายฝงทะเลท่ีเกิดจาก
คลื่นและท่ีเกิดจากนํ้าขึ้น-นํ้าลง โดยตะกอนชายฝงทะเลท่ีเกิดจากคลื่น (coastal wave – dominated deposits) 
พบอยูรวมกับธรณีสัณฐานท่ีเกิดจากการซัดสาดและสะสมตัวโดยคลื่นในทะเลท่ีเคลื่อนตัวเขาหาแผนดินเปนหาดสัน
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ดอน เชน ท่ี จังหวัดสงขลา มีธรณีสัณฐานเปนสันทรายชายหาดขนาดใหญ ลําดับชั้นตะกอนประกอบดวย ชั้นทราย
รวนเปนสวนใหญ มักพบเศษเปลือกหอยปะปนอยูดวย นอกจากน้ันลากูนท่ีอยูหลังหาดสันดอน หรือระหวางชุดสัน
ทรายพบเศษซากพืชผุปะปนในตะกอนทราย ตะกอนชุดน้ีสะสมตัวดวยอิทธิพลของคลื่นทะเล ในระหวางท่ีนํ้าทะเล
รุกเขามาในแผนดินในสมัยโฮโลซีน และถอยกลับในชวงสมัยโฮโลซีนตอนกลางถึงปจจุบัน ตะกอนชายฝงทะเลน้ีมี
ความสัมพันธกับตะกอนท่ีราบนํ้าทวมถึงและตะกอนชายฝงทะเลโดยอทิธิพลของนํ้าขึ้น- นํ้าลง และปดทับตะกอนดิน
หรือตะกอนท่ีสะสมตัวบนบกสมัยไพลสโตซีน สําหรับตะกอนชายฝงทะเลท่ีเกิดจากนํ้าขึ้น-นํ้าลง (coastal tide-
dominated deposits) เกิดในบริเวณท่ีราบลุมนํ้าขึ้นถึง และดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าในพ้ืนท่ีชายฝงตะวันออก
ของอาวไทย เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏรธานี และ จังหวัดเพชรบุรี ลําดับชั้นตะกอนประกอบดวย 
ดินเหนียวทะเลเน้ือน่ิม และชั้นดินเหนียวสลับทรายแปง พบซากพืชและเศษเปลือกหอยสะสมอยูท่ัวไป บางบริเวณ
พบแนวสันทรายขนาดเล็กท่ีมีซากเปลือกหอยปนอยูมากปดทับบนชั้นตะกอนดินเหนียวทะเล หรือแทรกสลับในชั้น
ดินเหนียวทะเลสวนบน ตะกอนเกิดจากการสะสมตัวโดยอิทธิพลของนํ้าขึ้น-นํ้าลงในระหวางท่ีนํ้าทะเลถอยรนออก
จากแผนดิน หรือ มีการพอกออกของตะกอนชายฝงทะเล ตะกอนชุดน้ีสวนมากวางตัวอยูบนตะกอนท่ีสะสมตัวบน
บกชุดอื่น (โครงการแผนท่ีภูมินิทัศนภาคใต : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม. มปพ.) 

การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลในสมัยโฮโลซีน พบวานํ้าทะเลขึ้นสูงสุดเมื่อ 6,000 ปกอนปจจุบันโดยขึ้น
สูงสุดท่ีระดับ + 5 เมตรเทียบกับระดับนํ้าทะเลปานกลาง และลดระดับลงชาๆจนถึงระดับปจจุบัน เมื่อประมาณ 
1,000 ปท่ีผานมา (สวนธรณีวิทยาทางทะเล สํานักเทคโนโลยีธรณี. 2555) ซ่ึงสอดคลองกับผลการหาอายุของเปลือก
หอยในสันทรายเกา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดทรายเกา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีอายุ 
5,120 ± 90 ป และ 6,600 – 4,460 ป ตามลําดับ (สุวัฒน ติยะไพรัช และ จิรศักด์ิ เจริญมิตร. 2546)  นอกจากน้ัน
ผลการหาอายุของเปลือกหอยชั้นบนสุดกอนนํ้าทะเลถอยกลับ ในพ้ืนท่ีตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท่ี
พิกัด N 0861978 – 0647185 พบวามีอายุ 6,540 ± 340 ป (บรรจง ทองสราง. 2555) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือหาอัตราการสะสมตัวของตะกอนและทรายของสันทรายหลักบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี 
 การถอยกลับของนํ้าทะเลคร้ังสุดทายบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6,500 ปกอน
ปจจุบัน และในการถอยกลับคร้ังสุดทายไดท้ิงซากบรรพชีวินรุนสุดทายไวชั้นบนสุดของลําดับชั้นตะกอน ดังน้ันหาก
ทราบความหนาของตะกอนต้ังแตพ้ืนผิวจนพบซากบรรพชีวินในชั้นแรก ก็สามารถหาอัตราเฉลี่ยของการสะสมลําดับ
ชั้นตะกอนได 
 ธรณีวิทยาการเกิดทะเลสาบสงขลาและการสะสมตัวของชั้นตะกอนดินออนยุคควอเทอรนารีมีสวนสัมพันธ

กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเปนผลทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศดังกลาวขึ้นโดยลักษณะโครงสรางของ

แผนดินบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กอนท่ีนํ้าทะเลจะรุกเขาทวมมีลักษณะเปนแองแผนดินของชั้น

ดินยุคเทอรเชียรี ซ่ึงเปนแองมีแนวยาวเปนรองเหนือ-ใต ต้ังแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาพัทลุง บริเวณอําเภอ

หาดใหญ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาลงไปติดตอถึงประเทศมาเลเซีย และโดยอาศัยหลักฐานจากระดับของถานพีท

เปนเคร่ืองแสดงระดับของแผนดินเดิม สวนตะกอนดินเหนียวทะเลท่ีสะสมดานบนถานพีทน้ันเปนหลักฐานวานํ้า

ทะเลเคยรุกทวมเขามาในแผนดิน โดยเทคนิคคารบอน 14 ในการหาอายุของถานพีทบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

และชายฝงทะเลปตตานีทําใหทราบวานํ้าทะเลเร่ิมรุกเขาสูแผนดินเมื่อ  43,000 ปกอนปจจุบัน (Dheeradilok. P. 

1984) ดังน้ันโดยหลักการเดียวกันกรณีตะกอนท่ีทับถมอยูเหนือซากบรรพชีวินท่ีพบในชั้นแรกบนคาบสมุทรสทิงพระ  
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จึงเปนตะกอนท่ีเกิดจากการสะสมตัวภายหลังจากนํ้าทะเลถอยกลับและปดกั้นอาวขนาดใหญเปนทะเลสาบแบบลา

กูนเชนปจจุบัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กําหนดตําแหนงหลุมขุดเจาะของสันทรายหลักบริเวณวัดจะท้ิงพระ ตําบลจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ท่ีพิกัด UTM  : N 0658568 - 0827566 สูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3 เมตร 
1. กําหนดพ้ืนท่ีหลุมขุดเจาะขนาด 2 x 2 เมตร 
2. เก็บตัวอยางตะกอนดินและสิ่งสะสมในตะกอนดินตามชั้นความลึก 
3. ขุดคนตามชั้นความลึกจนถึงระดับชั้นท่ีพบซากพรรพชีวินของสตัวทะเล 
4. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของชั้นตะกอนดิน 
5. หาอัตราการสะสมของตะกอนและทรายโดยเทียบกับอายขุองชั้นท่ีพบซากบรรพชีวินสัตวทะเล ซึ่ง

อนุมานวาเปนชวงท่ีนําทะเลเขาทวมคร้ังสุดทายเมื่อ 6,000 ปท่ีผานมา 

 

     

       ภาพ 1 : แสดงหลุมขุดเก็บตัวอยาง               ภาพ 2 : แสดงตัวอยางตะกอนดินท่ีพบเศษวัชพืช 

   

          ภาพ 3 : แสดงการขุดเจาะเก็บตัวอยางดิน     ภาพ 4 : แสดงการใชปลองบอปองกันการพังทลาย 
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ผลการวิจัย 
 ผลการขุดคนจากผิวดินลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 3.10 เมตร พบชั้นดินท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 
และพบสิ่งท่ีอยูในดินแตละชั้น ดังน้ี 

ชั้นท่ี 
ความสูง(m) 

รทก. 
ความหนา

(m) 
ลักษณะเนื้อดนิ สิ่งท่ีพบในดิน 

1 + 3.00 0.20 
ดินทรายสีเทา ผิวดานบนมีวชัพืชขึ้นปกคลุม 
สีดินเปนผลเน่ืองจากซากพืชท่ียอยสลาย 

- 

2 + 2.80 0.30 ดินทรายสีขาว-เทาออน - 

3 + 2.50 0.15 
ดินทรายละเอียด ท่ีผิวรอยตอมีสนํ้ีาตาลเขม 
และคอยจางลงดานลาง 

- 

4 + 2.35 0.90 
ดินทรายละเอียด สีเหลอืงหมน หรือสขีมิ้น 
หรือนํ้าตาลออน 

ท่ีระดับความลึกจากผิวดินลง
ไป 80 ซม. พบชั้นน้ําในดิน
ชั้นน้ี 

5 + 1.45 0.20 ดินเหนียวแบบดินในนา พบเศษวัชพืช 
6 + 1.25 0.20 ดินเหนียวแบบดินในนา ไมพบเศษวัชพืช 
7 + 1.05 0.20 ดินทรายสีเทา - 

8 + 0.85 0.30 
ดินทรายละเอียดสีเทาเขมและดินโคลน
ละเอียดสีเทาเขม(ดินเหนียวขี้เปด) เน้ือดิน
ออน 

- 

9 + 0.35 0.25 ดินทรายละเอียดแข็งกวาชั้นอื่นๆ 
พบสะเก็ดแววขนาดเล็ก 
จําพวกเศษซากสัตวทะเล 

10 
+ 0.10 –  - 

0.10 
20 ดินทรายละเอียด 

พบซากบรรพชีวินจําพวก
หอยทะเล จํานวน 24 ชนิด 

ซากบรรพชีวินที่พบ 
 ผลการขุดพบซากบรรพชีวินจําพวกหอยทะเลชั้นแรกสุด 24 ชนิด ท่ีระดับความลึกเทียบกับผิวดิน 2.90 – 
3.10  เมตร โดยไมพบซากบรรพชีวินของสัตวทะเลชนิดอื่น ซ่ึงหอยทะเลท่ีพบสามารถจําแนกได ดังน้ี 

        
Bellucina civica              Leptaxinus              Dosinia sp.     Psammotreta edentula  Turritella terebra       Dosinia traillii               

      
    Cobula sp.           Meropesta sp.         Mactra sp.        Leptaxinus sp.         Gadila sp.        Oystreidae species           



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 878 
 

     
Vepricardium sinense Anadara granosa    Anadara pipula      Barbatia foliata   Anadara nodifera   Chion semigranosa        

      
Placuna Placenta        Tellina sp.           Meretrix sp.    Florimetis coarctata   Dosia cretacea  Velutina(Limneria) conica 

 

วิเคราะหและสรุปผล 
 ตําแหนงขุดเก็บตัวอยางอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3 เมตร ผลการขุดพบซากบรรพชีวินชั้นแรก
เปนสัตวจําพวกหอยทะเลท่ีระดับความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 3 เมตร ซึ่งเปนระยะในแนวด่ิงเทากับระดับ
ความสูงของนํ้าทะเลปานกลาง แสดงวา ระดับนํ้าทะเลในปจจุบันไดถอยกลับไปอยูระดับเดียวกับระดับนํ้าทะเลท่ีเคย
เขาทวมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระคร้ังสุดทาย ซึง่ใชเวลาในการถอยกลับเทากับ 6,000 ปกอนปจจุบัน  
 การพบเศษวัชพืชในชั้นดินโคลนท่ีระดับความลึกจากผิวดินเทากับ 1.55 เมตร แสดงวาพ้ืนท่ีดังกลาว 
หลังจากนํ้าทะเลถอยกลับแลวไดมีระบบนํ้าจืดเขามาแทนท่ีอยูระยะหน่ึงโดยพัดพาเอาตะกอนเชิงเขาจากทาง
ตะวันตกมาถับถมและเกิดสังคมพืชนํ้าจืดขึ้นมาระยะหน่ึง ท้ังน้ีไมพบซากบรรพชีวินท้ังของสัตวนํ้าเค็มและสัตวนํ้าจืด
ในชั้นน้ี  
 ความลึกจากผิวดินถึงชั้นแรกท่ีพบซากบรรพชีวิตจําพวกสัตวทะเลเปนระยะในแนวด่ิงเทากับ 3 เมตร ซ่ึง
ผลการวิเคราะหเอกสารท่ีมีการสํารวจมากอนหนาน้ีพบวานํ้าทะเลเขาทวมคร้ังสุดทายเมื่อ 6,000 ป ดังน้ันอัตรา
เฉลี่ยของการสะสมตะกอนดินทรายบนคาบสมุทรสทิงพระเทากับ  0.005 เมตรตอป 
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