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           ชายฝ่ังทะเลของไทยมีความยาวท้ังส้ิน   2,614   กิโลเมตร  โดยแยกเป็นชายฝ่ังด้านอ่าวไทย  1,660
กิโลเมตร และเป็นชายฝ่ังด้านทะเลอันดามัน 954 กิโลเมตร

            ความหมายของชายฝ่ังทะเล    ( coast )    คือ
แถบแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลข้ึนไปบนบกจนถึงบริเวณ
ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปล่ียนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้าง
กำหนดไม่ได้แน่นอน   สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาท่ีดินได้
กำหนดความกว้างของพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล      เพ่ือเป็นขอบเขต
ในการวางแผนการพัฒนาท่ีดินชายทะเลไว้ เท่ากับ 8 กิโลเมตร
โดยมีพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจากการสำรวจ  รวมท้ังส้ิน  20,686.28
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 23 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี

ระยอง    ชลบุรี    ฉะเชิงเทรา   กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ   สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม   เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์   ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี  ตรัง  สตูล
  สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

                         ลักษณะภูมิประเทศของชายฝ่ังทะเลแต่ละแห่งน้ัน       จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
   ทางธรณีวิทยาของหินเปลือกโลกท่ีประกอบเป็นชายฝ่ังและอิทธิพลจากการกระทำของคล่ืนลมและกระแสน้ำ
 ในบริเวณน้ันในทางภูมิศาสตร์จะจำแนกชายฝ่ังตามลักษณะการกำเนิดและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็น 5
ประเภทใหญ่ ๆ คือ

            1. ชายฝ่ังทะเลยุบจม      (Submerged Shoreline)    เป็นชายฝ่ังทะเลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเปลือกโลก
ในบริเวณริมฝ่ังทะเลยุบจมลงหรือการท่ีน้ำทะเลยกระดับข้ึนทำให้บริเวณท่ีเคยโผล่พ้นระดับน้ำทะเล
ยกระดับข้ึนทำให้บริเวณท่ีเคยโผล่พ้นระดับน้ำทะเลจมอยู่ใต้ผิวน้ำชายฝ่ังทะเลประเภทน้ีอาจจะมี
ท้ัีงท่ีเป็นลักษณะชายฝ่ังท่ีเป็นท่ีราบหรือมีความสูงต่ำของภูมิประเทศข้ึนอยู่กับลักษณะ
ภูมิประเทศเดิมก่อนท่ีจะมีการยุบจม แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหน้าผาชันไม่ค่อยมีท่ีราบชายฝ่ัง
และแนวชายฝ่ังมีลักษณะเว้าแหว่งมาก หากลักษณะภูมิประเทศเดิมเป็นภูเขาเม่ือเกิดการยุบจม
มักก่อให้เกิดเกาะต่างๆ ตามพ้ืนท่ีใกล้ชายฝ่ัง ชายฝ่ังทะเลของไทยท่ีมีลักษณะการเกิดเช่นน้ี  คือ
บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล การยุบตัวของชายฝ่ัง

บริเวณน้ีทำให้น้ำทะเลไหลท่วมเข้ามา   เช่น   บริเวณอ่างพังงา
ซ่ึงภายในอ่าวมีเกาะขนาดเล็กต้ังเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก
เกาะเหล่าน้ีกคือส่วนยอดของภูเขาหินปูนท่ีโผล่พ้นน้ำข้ึนมาน้ันเอง
นอกจากน้ียังมีหลักฐานหลายประการท่ีบ่งช้ีว่าเกาะภูเก็ตน้ันเดิม
เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับจังหวัดพังงาแต่ภายหลังบางส่วนได้

กับจังหวัดพังงา   แต่ภายหลังบางส่วนได้ยุบจมและถูกกระแสน้ำ
ยุบจมและถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาดออกจากฝืนแผ่นดินเดียวกัน
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กัดเซาะขาดออกจากผืนแผ่นดินใหญ่และกลายเป็นเกาะดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน

         2. ชายฝ่ังทะเลยกตัว (Emerged Shoreline) เป็นชายฝ่ัง
ทะเลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเปลือกโลกยกตัวข้ึนหรือน้ำทะเลลดระดับลง
ทำให้บริเวณท่ีเคยจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลโผล่พ้นผิวน้ำข้ึนมา  ถ้า
หากแผ่นดินเดิมท่ีเคยจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเป็นบริเวณท่ีมีตะกอน
กรวด    ทราย   ตกทับถมกันมาเป็นเวลานานจะทำให้เกิดท่ีราบ
ชายฝ่ังท่ีมีบริเวณกว้างและมีแนวชายฝ่ังเรียบตรงไม่ค่อยเว้าแหว่งมาก
ชายฝ่ังทะเลลักษณะน้ีพบได้ท่ัวไปในบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ต้ังแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนราธิวาสชายฝ่ังทะเลยกตัวบางแห่งอาจมีฝ่ังชันและเป็นภูเขา   เน่ืองจากลักษณะ
ภูมิประเทศเดิมท่ีอยู่ใต้ทะเลมีความลาดชันมาก  ดังเช่น  ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกบริเวณอ่าวพัทยา  อำเภอ
สัตหีบ และอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 

        3. ชายฝ่ังทะเลคงระดับ (Neutral Shoreline) หมายถึง ชายฝ่ังทะเลท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ระหว่าง
ระดับน้ำทะเลและบริเวณชายฝ่ังของทวีป แต่ยังคงมีการทับถมของตะกอนต่างๆ เกิดข้ึน ลักษณะชายฝ่ัง
ทะเลประเภทน้ี ได้แก่
       3.1 ชายฝ่ังดินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan Shoreline) เป็นชายฝ่ังท่ีมีขอบโค้ง เกิดจากลำน้ำ
เกลียวเชือกพัดพาตะกอนมาทับถมเกิดเป็นเนินดินตะกอนรูปพัดข้ึน
       3.2 ชายฝ่ังดินดอนสามเหล่ียม  (Delta Shoreline)  เป็นชายฝ่ังท่ีเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนท่ีลำน้ำพัดมาในขณะท่ีไหลลงสู่ทะเลมี 2 รูปแบบคือ
        - ดินดอนสามเหล่ียมรูปตีนกา (Bird’s Foot Type of Delta) เป็นท่ีราบดินดอนสามเหล่ียม
ปากน้ำท่ีตะกอนถูกพัดพาทับถมจนสูงข้ันทำให้ลำน้ำเปล่ียนทางเดินเกิดเป็นลำน้ำแยกย่อยหลายสายไหลลง
บริเวณปากน้ำและเน่ืองจากมีลำน้ำสายใหญ่ๆ   2 - 3   สาย    จึงทำให้มองดูคล้ายรูปตีนกา    ดังเช่นดินดอน
สามเหล่ียมปากน้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณอ่างเมืองตราด
         - ดินดอนสามเหล่ียมรูปโค้ง  (Arcute Type of Delta)   เป็นท่ีราบดินดอนสามเหล่ียมปากน้ำรูปโค้งท่ีเกิด
จากกระแสน้ำพัดพาโคลนตมและตะกอนมาทับถม กระแสน้ำจะปัดดินดอนสามเหล่ียมเป็นรูปโค้ง เช่น ดินดอน
สามเหล่ียมปากน้ำโขง และปากน้ำคงคา
     3.3 ชายฝ่ังภูเขาไฟ (Volcano Shoreline) เกิดจากลาวาของภูเขาท่ีไหลมาตามความลาดของภูเขาไฟหรือ
ขอบลาวา
       3.4 ชายฝ่ังแนวหินปะการัง   ( Coral  Reef Shoreline )   เป็นชายฝ่ังท่ีเกิดจากการทับถมของโครงหิน
ปะการังมักเกิดในเขตร้อนระหว่างละติจุด 30 องศาใต้  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของปะการัง ชายฝ่ังแนวหินปะการังน้ีมี 2 ลักษณะ คือ

   - ชายฝ่ังหินปะการังรูปโค้ง  (Fringing Reef)
เป็นแนวหินปะการังท่ีเกิดข้ึนติดกับฝ่ังทวีปเป็น
แนวกว้าง   แต่ไม่อยู่ใกล้กับดินดอนสามเหล่ียม
ปากแม่น้ำเพราะมีตะกอนขุ่นของโคลนตมชายฝ่ัง
หินปะการังของไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทน้ี
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         - ชายฝ่ังหินปะการังแนวขวาง (Barrier Reef) เป็นแนวหิน
ปะการังท่ีอยู่ห่างจากชายฝ่ังแยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่และ
ล้อมห้วงน้ำไว้ภายใน โดยอาจจะมีช่องทางผ่านได้เป็นระยะๆ

          4.ชายฝ่ังทะเลรอยเล่ือน (Fault Shoreline) เป็นชายฝ่ังทะเล
ท่ีเกิดจากการเล่ือนตัวของเปลือกโลกต่างบริเวณชายฝ่ังถ้ารอยเล่ือน
มีแนวเล่ือนลงไปทางทะเลจะทำให้ระดับของทะเลลึกลงไป    หรือถ้า
รอยเล่ือนมีแนวเล่ือนลึกลงไปทางพ้ืนดินจะทำให้น้ำทะเลไหลเข้ามา
ในบริเวณพ้ืนดิน

           5. ชายฝ่ังทะเลแบบผสม (Compound Shoreline) เป็นชายฝ่ังทะเลท่ีเกิดจากหลายๆ  ลักษณะท่ีกล่าว
มาแล้วปะปนกัน

        ชายฝ่ังทะเลประเภทต่างๆ เหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท้ังในรูปแบบของการกัดเซาะและการ
                     ทับถม   โดยมีตัวการท่ีสำคัญคือ  คล่ืน  ลม  และกระแสน้ำทำให้เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศ
                 ชายฝ่ังท่ีแตกต่างกันออกไป  ดังน้ีคือ

                   1. ภูมิประเทศท่ีเกิดจากการตกตะกอนทับถม     มักจะเกิดข้ึนในบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีน้ำต้ืน
              ลักษณะชายฝ่ังราบเรียบและลาดเทลงไปสู่ก้นทะเล     ทำให้ความเร็วของคล่ืนและกระแสน้ำลดลง
       เม่ือเคล่ือนตัวเข้าสู่ฝ่ัง การกระทำจึงเป็นในรูปแบบของการตกตะกอนทับถมเกิดเป็นภูมิประเทศลักษณะ
ต่างๆ เช่นสันทราย (Berm) สันดอน (Bar) และทะเลสาบท่ีมีทางน้ำไหลเข้า-ออกไป (Lagoon) เป็นต้น

        2. ภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกัดเซาะ   มักจะเกิดข้ึนในบริเวณชายฝ่ังทะเลน้ำลึก    ลักษณะ
ชายฝ่ังลดชันลงสู่ท้องทะเล ทำให้การกันเซาะของคล่ืนและกระแสน้ำเป็นไปอย่างรุนแรง เกิดเป็น
ภูมิประเทศต่างๆ   เช่น  หน้าฝาชันริมทะเล (Sea Cliff)    เว้าทะเล (Sea Notch)
ถ้ำทะเล (Sea Cave) เกาะทะลุ (Sea Arch) สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge)
และชะวากทะเล (Estuary) เป็นต้น

           1. หาด  (Beach or Shore)  คือ  พ้ืนท่ีระหว่างของฝ่ังกับแนวน้ำลงเต็มท่ีมีลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม
ริมฝ่ัง เกิดข้ึนเน่ืองจากการกระทำของคล่ืน   และกระแสน้ำในทะเลหรือทะเลสาบ   หรือแม่น้ำหากโดยท่ัวไปจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

      - หาดส่วนหน้า (Fore Shore) หมายถึง บริเวณหาดท่ีนับจาก
แนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอดของสันทราย (Berm) ซ่ึงเป็นแนวแบ่ง
เขตหาดส่วนหน้า   และหาดส่วนหลังหาดส่วนน้ีจะเป็นบริเวณท่ีอยู่
ูใ่ต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือน้ำข้ึนน้ำท่วม
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       - หาดส่วนหลัง (Back Shore) หมายถึง บริเวณหาดท่ีนับ
จากยอดสันทรายไปจรดขอบฝ่ังพ้ืนท่ีส่วนน้ีปกติจะแห้ง ยกเว้น
ในขณะท่ีมีมรสุม คล่ืนจะสามารซัดข้ึนไปถึงได้ลักษณะของหาด
ท่ีพบมีอยู่ 3 ประเภท คือ

        1) หาดหน้ากว้าง    เป็นหาดเรียบมีท้ังหาดส่วนหลังและ
หาดส่งหน้าลักษณะหาดมีความชันน้อย     คล่ืนมักจะซัดข้ึนมา
ไม่ถึงหาดส่วนหลังหาดแบบน้ีมีบริเวณกว้างขวาง

      2) หาดหน้าแคบ เป็นหาดเรียบต้ังแต่ขอบฝ่ังลงไปจนถึงแนวน้ำลง   มีแต่หาดส่วนหน้าโดยมีหาดส่วนหลัง
ลักษณะของหาดมีความชันไม่มากนัก

      3) หาดสองชัน    เป็นหาดไม่สู้เรียบนักมีท้ังหาดส่วนหลังและหาดส่วนหน้าและมีท่ีราบเป็นชายย่ืนออกไป
เป็นช้ัน  บางช้ันก็จะอยู่เหนือแนวน้ำลงเต็มท่ี  ลักษณะหาดจะค่อยข้างชัน หาดแบบน้ีเหมาะแก่การเป็นสถานท่ี
ีพั่กตากอากาศเช่นกัน     เน่ืองจากหาดแต่ละแห่งจะมีวัตถุท่ีมาตกทับถมแตกต่างกันไปเราจึงเรียกช่ือหาดต่าง
ประเภทของวัตถุท่ีพบบนหาดน้ัน ๆ คือ

       1. หาดหิน หรือหาดกรวด (Shingle Beach) เป็นหาดท่ีประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่
เกิดจากการทับถมของเศษหินซ่ึงถูกคล่ืนซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน   เช่น   หาดท่ีเกาะ
หินงามอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล  หาดทราย (Sand Beach) มักพบอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีหิน
เปลือกโลกเป็นหินทรายหรือหินแกรนิต   โดยเฉพาะอย่างย่ิงหินแกรนิต   เม่ือสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน
มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายท่ีสวยงาม   เช่นหาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต   หาดชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี   หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหาดสมิหรา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นต้น  หาดโคลม (Mud Flat) มักพบอยู่
ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ท่ีมีโคลนตะกอนจากแม่น้ำพัดพามาเป็นจำนวนมาก  มีลักษณะเป็นลาน
ปร่ิมน้ำ    เวลาน้ำข้ึนน้ำจะท่วมมิดลานน้ัน    และเวลาน้ำลงจะแลเห็นลานโผล่พ้นผิวน้ำข้ึนมา    เช่น  บริเวณ
ดอนหอยหลอด  แม่น้ำแม่กลอง   จังหวัดสมุทรสงคราม  ถ้าหากหาดโคลนน้ันมีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสม
มากจนโผล่พ้นระดับน้ำข้ึนมาเรียกว่าท่ีลุ่มราบชายเลน   ซ่ึงมักจะมีพืชบางชนิด  เช่น  ต้นแสมและต้นโกงกาง
ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่นจึงมักเรียกว่า ป่าชายเลนหรือป่าเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล เป็นต้น

       2. สันทรายหรือสันหาด (Berm) เป็นสันทรายขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายท่ีราบเป็นช้ันท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้ำ
และเปล่ียนแปลงได้   เกิดจากดินหรือทรายท่ีพังลงจากขอบฝ่ังหรือเป็นทรายท่ีถูกคล่ืนและลมนำพาไปกองรวม
บนหาดเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝ่ัง เม่ือเกิดข้ึนรวมกันหลายๆแนวบนหาดจะทำให้บริเวณด้านในของหาด
มีลักษณะเป็นสันสูงข้ึน มักเป็นท่ีสูงพ้นจากระดับคล่ืนซัดท่วมถึงในยามปกติ

       3. สันดอน (Bar) หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอ่ืนๆท่ีกระแส
น้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มากจนเกิดเป็นสันหรือพืดย่ืนขวางหรือ
ปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงกีดขวางต่อการ
                เดินเรือได้ สันดอนอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
                 ตามรูปร่างและสถานท่ีเกิดดังน้ีคือ
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       - สันดอนก้นอ่าว   (Bay-Head Bar)  เป็นสันดอนท่ีเกิดจาก
ตะกอนทับถมอยู่ในบริเวณก้นอ่าว
      - สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Spit)  เป็นสันดอนท่ีเกิดจาก
ตะกอนทับถมอยู่ในบริเวณปากอ่าว
      - สันดอนจะงอยปากอ่าว  (Bay-Mouth Spit)  เป็นสันดอนท่ี
เกิดจากตะกอนทับถมเป็นแนวยาวอยู่ใกล้ปากอ่าวปลายด้านหน่ึง
ติดกับฝ่ัง  อีกด้านหน่ึงย่ืนขวางปากอ่าว  ตอนปลายจะงอโค้งเป็น

จะงอยตามอิทธิพลของกระแสน้ำและคล่ืน  สันดอนจะงอยปากอ่าวท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทยมี  2  แห่ง คือ
แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหลมตาชี อำเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
       - สันดอนเช่ือมเกาะ (Tombolo) เป็นสันดอนท่ีเช่ือมเกาะขนาดเล็กเข้ากับชายฝ่ังตัวอย่างสันดอนประเภท
น้ีได้แก่   สันดอนเช่ือมเกาะบริเวณอ่าวคุ้มกระเบน  อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี  และสันดอนเช่ือมเกาะยอใน
บริเวณทะเลสาบสงขลา

          4. ทะเลสาบน้ำเค็ม (Lagoon) เกิดข้ึนท้ังในทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเล
        - ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดจากการปิดก้ันของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม
มีทางน้ำแคบ ๆ เข้าออกได้
       - ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝ่ังทะเล เกิดจาการปิดก้ันของสันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกแคบๆ
ให้น้ำไหลผ่านได้ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็ม ชายฝ่ังทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา
ซ่ึงเกิดจากการงอกของสันดอนมาปิดล้อมบริเวณท่ีเป็นอ่าวอยู่แต่เดิม ทำให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีภายในแผ่นดินข้ึน
สันทรายท่ีงอกย่ืนยาวมาปิดก้ันทะเลสาบสงขลาน้ัน มีความยาวจากเหนือไปใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร

         5. หน้าผาสูงชันริมทะเล  (Sea Cliff)   หมายถึง  หน้าผาสูงชันท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเลและหันออกไปทางทะเล
มักเกิดข้ึนในบริเวณชายฝ่ังทะเลยุบจมท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขาอยู่ติดทะเล      หรือเป็นชายฝ่ังท่ีช้ันหินวางตัว
ในแนวเอียงเท หรือในแนวต้ังคล่ืนจะกัดเซาะฝ่ังทำให้เกิดเป็นหน้าผาริมทะเล

         6. เว้าทะเล  (Sea Notch)  หมายถึง  รอยเว้าท่ีมีลักษณะเป็นแนวยาวเกิดข้ึนบริเวณฐานของหน้าผาชัน
ริมทะเลตอนท่ีอยู่ในแนวระดับน้ำข้ึนน้ำลง        เกิดจากการกัดเซาะของคล่ืนและการชะละลายของหินปูนเป็น
ลักษณะแสดงถึงระดับน้ำทะเลในอดีต

         7. โพรงหินชายฝ่ัง (Grotto) หรือถ้ำทะเล (Sea Cave Marine Cave) หมายถึง  ถ้ำท่ีเกิดข้ึนตามบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล   ซ่ึงอาจเป็นชายฝ่ังของผืนแผ่นดินใหญ่   หรือขายฝ่ังของเกาะต่างๆ ก็ได้   ถ้ำชนิดน้ีเกิดจากการ
กัดเซาะของคล่ืนท่ีหินผาชายฝ่ังทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เม่ือเวลาผ่านพ้นไป
นานๆ ก็กลายเป็นช่องหรือโพรงขนาดใหญ่ได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากมีการ
กระทำของน้ำฝนและน้ำใต้ดินเข้ามาเก่ียวข้องด้วย   ปากถ้ำทะเลมัก
อยู่ตรงบริเวณท่ีมีน้ำข้ึนน้ำลงสูงสุดและต่ำสุด   เพราะ เป็นช่วงท่ีคล่ืน
สามารถกัดเซาะหินชายฝ่ังได้   แต่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับ
น้ำทะเล อันเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของเปลือกโลกหรือเหตุอ่ืนใด

ก็ตามอาจทำให้บริเวณปากถ้ำอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับ
       น้ำทะเลในปัจจุบันได้
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          8. ถ้ำลอด(Sea Arch)หมายถึง โพรงหรือถ้ำท่ีเปิดทะลุออก
ทะเลท้ังสองด้าน   ถ้ำลอดท่ีมีช่ือเสียงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของไทย
คือ  ถ้ำลอดท่ีเกาะทะลุในอ่าวพังงา   และเขาช่องกระจก   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

9. สะพานหินธรรมชาติ  (Natural Bridge)  เป็นโพรงหินชายฝ่ัง
ทะลุออกทะเลท้ังสองด้านคล้ายคลึงกับถ้ำลอดท่ีเกิดข้ึนบนเกาะแต่

สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซ่ึงมีการกัดเซาะท้ังสองด้านพร้อมกัน จนโพรงน้ันทะลุถึงกัน  โดย
หินส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยู่เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้ายสะพาน ตัวอย่างของสะพานหินธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม
มากแห่งหน่ึง คือท่ีเกาะไข่ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล และเกาะทะลุปากน้ำชุมพร

         10. เกาะหินโด่งหรือเกาะหินชะลูด (Stack) หมายถึงเกาะโขดหินขนาดเล็กท่ีแยกออกจากแผ่นดินใหญ่
ห่รือเกาะท่ีอยู่ใกล้เคียง เกิดจากแหลมหินท่ีย่ืนออกไปในทะเลและถูกคล่ืนเซาะท้ัง 2 ข้าง จนปลายแหลมถูกตัด
ออกเป็นเกาะลักษณะเหมือนปล่องเรือเรียงราย ตัวอย่างเกาะหินโด่งท่ีรู้จักกันดี คือ เขาตะปูในอุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา

          11. ชะวากทะเล (Estuary) คือ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำท่ีมีความกว้างมากกว่าปกติ
จนมีลักษณะคล้ายอ่าวเป็นบริเวณท่ีมีการผสมกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเลเน่ืองจากอิทธิพลของ
น้ำทะเลชะวากทะเลน้ีเป็นลักษณะหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นชายฝ่ังทะเลยุบจมตัวอย่างชะวาก
ทะเลของไทยคือบริเวณปากแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี และปากแม่น้ำ
ชุมพร ซ่ึงมีลักษณะของชะวากทะเลท่ีเด่นชัด คือ ปากน้ำกว้างและสอบแหลมเป็นรูปกรวยเกิดจากพ้ืนท่ีบริเวณ

ปากน้ำยุบตัวลง

                               12. เกาะ (Island) หมายถึง ส่วนของแผ่นดินท่ีมีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมีขนาดเล็กกว่า
                         แผ่นดินท่ีเป็นทวีป     อาจเกิดข้ึนจากการกัดเซาะของคล่ืนและกระแสน้ำจนทำให้แผ่นดิน
                    บางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินท่ีเป็นทวีป     อาจเกิดข้ึนจากการดันจากแผ่นดินใหญ่เกิด
            จากการกระทำของภูเขาไฟในทะเล   เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกให้สูงพ้นน้ำหรือเกิดจากการ
ก่อตัวของปะการังถ้าจำแนกตามสถานท่ีต้ังแล้ว เกาะจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
           12.1 เกาะริมทวีป (Continental Island)   เป็นเกาะท่ีต้ังอยู่ตามชายฝ่ังทะเลหรือไม่ไกลจากแผ่นดินมาก
เกาะริมทวีปส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ท่ีอยู่ใกล้เคียงเน่ืองจากเดิมเคยเป็น
ผืนแผ่นดินเดียวกัน   ต่อมาภายหลังจึงถูกตัดขาดแยกออกไป   เพราะการเคล่ือนไหวของเปลือกโลกหรือการ
กัดเซาะของคล่ืนและกระแสน้ำ  เช่น เกาะภูเก็ต และเกาะภูเขาหินปูนในอ่าวพังงาซ่ึงมีหลักฐานทางธรณีวิทยา
บ่งช้ีว่าในอดีตเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับจังหวัดพังงา แต่ต่อมาถูกน้ำทะเลตัดขาดออกไป
เกาะในประเทศไทยท้ังหมดจัดอยู่ในประเภทน้ีท้ังส้ัน
           12.2 เกาะกลางสมุทร  ( Oceanic Island )   เป็นเกาะท่ีต้ัง
อยู่ห่างจากทวีปมากๆและโดยท่ัวไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทน้ี
ีจ้ะถือกำเนิดตามลำพังไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่
ได้แก่
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          - เกาะภูเขาไฟ  (Volcanic Island)  เกิดจากการประทุของภูเขาไฟ
    ใต้พ้ืนทะเลหรือท้องมหาสมุทร

       - เกาะปะการัง   (Coral Island)   เป็นเกาะท่ีเกิดจากเทือกปะการัง
ท่ีอยู่ห่างฝ่ังทะเล ซ่ึงอาจมีเนินทรายมากองทับถมอยู่ตามท่ีราบตอนบน
สันปะการัง    ทำให้เทือกปะการังยาวและกว้างมากข้ึน    แต่มีความสูง
ไม่มากนัก ต่อมาเม่ือแผ่นดินเกิดการยกตัวสูงข้ึน จึงทำให้เทือกปะการัง
โผล่พ้นระดับน้ำทะเลข้ึนมาและเกิดเป็นเกาะปะการังท่ีมีความสูงมากพอ
สมควร    ภายหลังอาจมีตัวกระทำตามธรรมชาติต่างๆ   ท่ีทำให้เกิดพืชพรรณงอกงามข้ึนบนเกาะน้ันได้  เช่น
ได้รับเมล็ดพืชต่างๆ ท่ีพวกนกนำมาท้ิงไว้หรือท่ีลอยน้ำมา เป็นต้น

                     ลักษณะชายฝ่ังทะเลรูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีล้วนมีคุณค่าทางวิทยาการและเป็นทรัพย์สมบัติของ
                      ประเทศท่ีมีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
                         ในด้านการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ      แต่น่าเสียดายท่ีธรรมชาติ
                        เหล่าน้ีมักจะถูกบุกรุกทำลายอยู่เป็นประจำจากผู้ท่ีไม่รู้ซ้ึงถึงคุณค่า      และจากการพัฒนา
                     ด้านต่าง ๆ ซ่ึงมิได้คำนึงถึงความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับธรรมชาติท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหว
                 และง่ายต่อการถูกทำลายเหล่าน้ี

      ดังน้ันพวกเราทุกคนจึงมีส่วนสำคัญอย่างย่ิงในการช่วยกันดูแลรักษา    และอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่าน้ีไว้ให้
คงอยู่สืบไป

http://www.marinepcd.org/seastory/coastal.html
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