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บทคัดยอ 

       การศึกษาเปรียบเทียบขยะและสารอินทรียในระบบนิเวศหาดทราย
ชายฝ งทะเล  เกาะสีชั ง  จังหวัดชลบุ รี  มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณและองคประกอบของขยะและสารอินทรียในตะกอน
ดินระหวางหาดทาวังและหาดทาลาง ทําการศึกษาโดยแบงเขตการศึกษา
ออกเปน 2 เขตคือ เขตทองเที่ยว ไดแกหาดทาวัง  เขตชุมชนไดแกหาด
ทาลาง ในการศึกษาไดเก็บตัวอยางขยะประเภทตางๆบนพื้นที่ 100 
ตารางเมตรในแตละหาดทํา 3 ซํ้าจากนั้นคัดแยกขยะออกเปนประเภท
ตาง ๆ ชั่งหาน้ําหนักและศึกษาตะกอนดินเพื่อวิเคราะหหาปริมาณ
สารอินทรียดวยวิธีการ Walkley-Black ผลการศึกษาพบวาบริเวณทั้ง 2 
หาดสามารถแยกขยะไดเปน 5 ประเภทคือขยะที่ยอยสลายได ขวดแกว 
พลาสติก โลหะ ขยะอันตราย ซ่ึงหาดทาลางมีปริมาณขยะรวมสูงกวาหาด
ทาวังประเภทของขยะที่พบมากที่สุดไดแก ขวดแกว รองลงมาคือขยะที่
ยอยสลายได พลาสติก โลหะ ขยะอันตรายตามลําดับ จากการศึกษา
ปริมาณสารอินทรียหาดทาวังพบวามีปริมาณสารอินทรียอยูในชวง 0.166 
-1.004 % เฉลี่ยตลอดทั้งหาดมีปริมาณสารอินทรีย 0.436 + 0.236 % 
จากการศึกษาปริมาณสารอินทรียหาดทาลางพบวามีปริมาณสารอินทรีย
อยูในชวง 0.281 – 0.729 % เฉลี่ยตลอดทั้งหาดมีปริมาณสารอินทรีย 
0.489 + 0.163 % จากการศึกษาปริมาณขยะและสารอินทรียใน
การศึกษาครั้งน้ีพบวาสัมพันธกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตและการทํากิจกรรม
ตางๆของชุมชนและนักทองเที่ยว 
คําสําคัญ : ขยะ, หาดทราย, ระบบนิเวศ, สารอินทรีย, 
       เกาะสีชัง 
 
1. บทนํา 
       ส่ิงแวดลอมธรรมชาติในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจาก
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงและมีจํานวน
ประชากรเพิ่มข้ึนทําใหปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะ
ขยะใตทะเลไทยเปนอีกปญหาหน่ึงที่ปจจุบันอยูในภาวะวิกฤต ขอมูลจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( 2551) ไดรายงานปริมาณ
ขยะในทะเลไทยพบวามีปริมาณประมาณ 22,000 กิโลกรัม ประเภทของ
ขยะที่พบมากคือขวดและกระปองเบียรจากรายงานของ COBSEA 
(Coordinating body on the seas of east Asia) ป 2007 ระบุวามี
ปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลทุกวันประมาณ 8 ลานตันตอ/ป ซ่ึงคิดเปน 3 
เทา ของปลาที่จับได [7] เชนเดียวกับเกาะสีชังซ่ึงเปนเกาะที่ตั้งอยูบริเวณ
อาวไทยตอนใน คอนมาทางชายฝงทะเลดานตะวันออก ของจังหวัดชลบุรี 
ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทาเรือ
แหลมฉบัง มีชุมชนตั้งอยูตลอดแนวชายฝง สําหรับชุมชนเกาะสีชังอยูฝง
ทะเลดานตะวันตกมีประชากรอยูหนาแนนตั้งแตบริเวณทาบนจนถึง
บริ เวณทาวั ง  ชุมชนมี จํานวนประชากรเพิ่ ม ข้ึนอยางรวดเร็ว  มี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเท่ียวในปริมาณมาก ประชากรบนเกาะ
จึงมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆสงผลทําใหมีการทิ้งขยะมากขึ้น [3] และ

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา ได
รายงานไวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 พบวาบริเวณหาดทราย
แถบชายฝงทะเลของเกาะสีชังนอกจากซากธรรมชาติเชนเปลือก
กุง หอย ปู ซากปลา ปะการัง พืชทะเล แลวยังมีขยะชนิดตางๆที่
ถูกพัดพาเขาฝงดวย [6] ซ่ึงขยะเหลานี้อาจมาจากการพัดพา
ตามกระแสลม กระแสน้ํา ลงสูทะเล จากเรือขนสงสินคา เรือ
ทอง เที่ ยว  เ รือประมง  การทองเที่ ยว  การอุตสาหกรรม  
กอใหเกิดผลกระทบและเกิดอันตรายแกพืชและสัตวที่อาศัยอยู
ในทุกๆบริเวณของทะเลนับตั้งแตหาดทรายจรดกลางทะเลจาก
ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาปญหาขยะจัดเปนปญหาเรงดวนที่
ตองใหความสําคัญและหาแนวทางปองกันการทิ้งขยะลงทะเล มี
การจัดการอยางถูกตอง และพบวามลภาวะในอาวไทยตอนบนที่
เกิดจากชุมชนและการขนสงทางน้ําสวนใหญจะอยูในรูปของ
อิ นทรี ย ส า รต า งๆ  เ ช น  ซากพื ช  ซากสั ตว  แบคที เ รี ย  
แพลงกตอนพืชที่ตายลงสูทะเลรวมทั้งอินทรียสารที่เกิดจาก
ธรรมชาติบนบกและจากกิจกรรมของคนเปนผลมาจากน้ําทิ้ง
จากชุมชน โรงงานตางๆ การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตางๆ 
[4] แตการแกปญหาจะไมสําเร็จหากขาดความรวมมือรวมใจ 
ความตระหนักของทุกคนที่จะตองชวยกันดูแลและทําใหสะอาด
มากข้ึน   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
       2.1 ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่การศึกษาโดยไดแบงเขต
การศึกษาออกเปน 2 ประเภทคือเขตทองเที่ยวศึกษาบริเวณ
หาดทาวังเขตชุมชนศึกษาบริเวณหาดทาลาง 
       2.2 ศึกษาปริมาณขยะบริเวณหาดทราย โดยเก็บตัวอยาง
ขยะประเภทตางๆ บนพื้นที่ 100 ตารางเมตรโดยใน 1 หาดทํา 3 
ซํ้า คัดแยกขยะประเภทตาง ๆ บันทึกขยะในแตละประเภท และ
ชั่งหาน้ําหนัก (กิโลกรัม) จากน้ันเปรียบเทียบองคประกอบและ
ปริมาณของขยะระหวางหาดทั้งสอง  
       2.3 ศึกษาสารอินทรียในตะกอนดินโดยในแตละหาดจะมี
การวางแนวสํารวจ 3 แนว และเก็บตัวอยางออกเปน 3 จุด คือ
หาดตอนลางใกลแนวนํ้า หาดตอนกลาง และหาดตอนบนบริเวณ
นํ้าข้ึนสูงสุดซ่ึงในแตละจุดเก็บตัวอยางจะเก็บดินระดับผิวเพื่อ
นํามาวิเคราะหสารอินทรียดวยวิธีการ Walkley - Black   
       นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาเปอรเซนตอินทรียคารบอนและ
เปอรเซนตอินทรียวัตถุไดดังน้ี 
               

       เปอรเซ็นตอินทรียคารบอน ( )
W
NSB 336.0××−

=  

      
        เม่ือ   B = ปริมาตรสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 
                     ที่ใชไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 



               S = ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 
                     ที่ใชไตเตรทตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
               N = นอรมอลิตีของสารละลายแอมโมเนียเฟอรัสซัลเฟต 
              W = นํ้าหนักของตัวอยางตะกอนดิน (กรัม) 
       เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุ = เปอรเซ็นตอินทรียคารบอน x 1.72    
                                                                                                  
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
       3.1 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและองคประกอบของขยะ
ระหวางหาดทาวังและทาลาง สามารถแยกประเภทขยะได  5  ประเภท
ดังน้ี ขยะยอยสลายได (ไดัแก ไม ผา เชือก ซากสัตวทะเลจากเรือประมง 
เศษผลไม ใบไม ) ขวดแกว พลาสติก โลหะ ขยะอันตราย  จากการ
สํารวจพบวาขยะประเภทขวดแกวมีปริมาณมากที่สุด 57.6 kg (53.6%) 
รองลงมาคือพลาสติก 26.7 kg (24.8%) ขยะยอยสลายได 17.2 kg 
(16.0%) โลหะ 3.6 kg (3.4 %) ขยะอันตราย 2.4 kg (2.2%) ตามลําดับ 
(รูปที่ 1) 
       ปริมาณขยะบริเวณหาดทาลาง มีขยะที่สามารถแยกประเภทได  5 
ประเภท เชนเดียวกับหาดทาวังจากการสํารวจพบวาขยะประเภทขวด
แกวมีปริมาณมากที่สุด 132.3 kg (61.9%) รองลงมาคือขยะที่ยอยสลาย
ได 71.3 kg (33.4 %) พลาสติก 6.4 kg (2.99%) โลหะ 2.2 kg (1.03%) 
ขยะอันตราย 1.5 kg (0.7%) ตามลําดับ (รูปที่ 1) 
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       รูปที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณขยะแตละประเภทบริเวณหาดทาวัง
และหาดทาลาง 
 
       เม่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขยะแตละประเภททั้ง 2 หาดพบวา
ปริมาณขวดแกวบริเวณหาดทาลางมีมากกวาหาดทาวัง ขยะประเภท
พลาสติกหาดทาวังมีปริมาณมากกวาหาดทาลาง ขยะประเภทยอยสลาย
ไดในหาดทาลางมีปริมาณมากกวาหาดทาวังสําหรับขยะประเภทโลหะ
และขยะอันตรายมีปริมาณที่ใกลเคียงกัน 
( รูปที่ 1) จากการศึกษาสังเกตสภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณหาดทาลาง
เปนแหลงชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เปนทาเทียบเรือโดยสาร 
เรือสินคา เรือประมง และมีเรือขนสงสินคาจอดอยูในปริมาณมากอาจทํา
ใหบริเวณน้ีมีผูใชแรงงานมากตามไปดวยและอาจนิยมดื่มเคร่ืองดื่มชู
กําลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลทําใหมีปริมาณขวดแกวมากในบริเวณ
ดังกลาว แตบริเวณทาวังกิจกรรมสวนมากมักเปนการทองเทียวเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ จากการสังเกตนักทองเที่ยวมักจะนําขนมขบ
เคี้ยวมาบริโภคบริเวณริมหาดอาจทําใหบริเวณหาดทาวังมีปริมาณ
ถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงบรรจุขนมมากข้ึน 
        จากการเก็บตัวอยางพบขยะที่เปนขวดหรือแกวพลาสติกนอยมาก
อาจเปนผลเน่ืองจากขยะดังกลาวสามารถจําหนายได นอกจากนี้จากการ
สํารวจพบขยะที่ยอยสลายไมไดบริเวณหาดทาวังมีปริมาณ 90.3 kg ขยะ

ที่ยอยสลายไดมีปริมาณ 17.2 kg หาดทาลางมีปริมาณขยะที่
ยอยสลายไมได 142.4 kg ขยะที่ยอยสลายได 71.3 kg ซ่ึงจาก
การศึกษาชนิดและปริมาณส่ิงปฏิกูลบริเวณชายฝงทะเล พบวา
ปริมาณขยะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยเม่ือเปรียบเทียบกับขยะใน
เดือนเมษายน 2538 บริเวณหาดทาวังมีปริมาณขยะที่ยอยสลาย
ไมได 11.6 kg มีขยะที่ยอยสลายได 22.1 kg บริเวณหาดทาลาง
มีปริมาณขยะที่ยอยสลายไมได 0.7 kg  ขยะที่ยอยสลายได 2.1 
kg [1] จากการสํารวจป 2553 มีขยะเพิ่มข้ึนจากป 2538 จํานวน
มากโดยเฉพาะขยะที่ยอยสลายไมได ขอสังเกตจากการศึกษา
ปริมาณขยะในป 2538 บริเวณหาดทาวังมีปริมาณขยะมากกวา
หาดทาลางซึ่งตางจากปจจุบันปริมาณขยะหาดทาลางมีมากกวา
หาดทาวัง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาจอดเรือ การ
เปลี่ยนสถานที่ในการทํากิจกรรมของชุมชน แตอยางไรก็ตาม
ปริมาณขยะของเกาะสีชังมีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงปญหาของขยะทั้งหมด
น้ีอาจสงผลกระทบตอสัตวนํ้าปะการัง และสัตวทะเลขนาดใหญ 
เชน ปลาวาฬ ปลาโลมา เตาทะเล ที่เกยตื้นข้ึนมาตายเม่ือ
ตรวจสอบหาสาเหตุการตายพบปริมาณถุงพลาสติกในกระเพาะ
อาหารจํานวนมากจากสาเหตุดังกลาวถาปลอยทิ้งไวโดยไมมี
การแกไขจะสงผลทําใหปริมาณสัตวในทะเลลดลงไปดวย          
       3.2 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียในตะกอน
ดินระหวางหาดทาวังและหาดทาลาง พบวาหาดทาวังมีปริมาณ
สารอินทรียอยูในชวง 0.166 ถึง 1.004 % (เฉลี่ยตลอดทั้งหาด 
0.436 + 0.236 %) นอกจากนี้จากการวิเคราะหสารอินทรียตาม
ระดับแนวนํ้าพบวาบริเวณหาดตอนบนมีปริมาณสารอินทรีย
มากกวาหาดตอนกลางและหาดตอนลาง (รูปที่2) 
       จากการศึกษาปริมาณสารอินทรียหาดทาลางพบวามี
ปริมาณสารอินทรียอยูในชวง 0.281 ถึง 0.729 % (เฉลี่ยตลอด
ทั้งหาด 0.489 + 0.163 %) บริเวณหาดตอนลางมีปริมาณ
สารอินทรียมากกวาหาดตอนกลางและหาดตอนบน (รูปที่ 2) 
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       รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณเปอรเซนต
อินทรียวัตถุบริเวณหาดทาวังและหาดทาลาง 
        
       จากการสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณทาลางเปน
แหลงชุมชนที่มีบานเรือนอยูกันอยางหนาแนน เปนแหลงจอด
เรือขนสงสินคา เรือประมงจึงไดรับผลกระทบจากวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน  
การทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน เชน นํ้าทิ้ง
จากอาคารบานเรือน เรือประมง เรือสินคา รวมถึงขยะที่ยอย
สลายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต มีการทิ้ง



ขยะอินทรียในปริมาณมากอาจสงผลใหสารอินทรียในบริเวณนี้มากตาม
ไปดวยสําหรับบริเวณหาดทาวังตอนบนมีปริมาณสารอินทรียมากกวา
บริเวณหาดทาลางทั้งน้ีอาจเนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนที่จอดเรือประมง
ขนาดเล็กและมีการทิ้งเศษขยะอินทรียประเภทเปลือกหอย ปลา กุง และ
เศษสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการในบริเวณหาดตอนบนในปริมาณมาก 
       ในการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอน
ชายฝงทะเลบริเวณหาดทาลางและหาดทาวังที่ไดศึกษาโดยรุงลาวัลย 
จําลองโพธิ์ ในเดือนเมษายน 2552 พบวาปริมาณสารอินทรียที่ระดับผิว
ดินหาดทาลางมากกวาหาดทาวังเชนกัน อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ี
จะไม เห็นความแตกตางมากนัก  ซ่ึ งป ริมาณสารอินทรียน าจะมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมและการใชประโยชนจากชายหาดของชุมชน
และนักทองเที่ยว 
       3.3 ดําเนินการจัดทําคูมือปฎิบัติการการศึกษาปริมาณขยะและ
สารอินทรียในทองถ่ิน เพื่อใชสอนในรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ืองระบบนิเวศในทะเล  
 
4. สรุปผล                  
       การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขยะในบริเวณหาดทาวังและหาดทา
ลางพบวาขยะบริเวณหาดทาวัง หาดทาลาง สามารถแยกประเภทได 5 
ประเภทดังน้ี ขยะยอยสลายได ขวดแกว พลาสติก โลหะ ขยะอันตราย 
ซ่ึงองคประกอบของขยะเหมือนกันทั้ง 2 หาดแตมีสัดสวนที่แตกตางกัน
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลักษณะการใชประโยชนของแตละพื้นที่รวมถึงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน           
       การศึกษาสารอินทรียในตะกอนดินเปรียบเทียบบริเวณหาดทาวัง
และหาดทาลางพบวาปริมาณสารอินทรียบริเวณหาดทาวังมีนอยกวา
นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณทั้ง 2 หาดมีปริมาณสารอินทรียแตกตางกัน
ตามระดับแนวนํ้าโดยตอนกลางของหาดมีปริมาณสารอินทรียมากที่สุด. 
5. ขอเสนอแนะ 
       1. ควรศึกษาปริมาณขยะและสารอินทรียบริเวณอื่นๆ เพิ่มเติม 
       2. ควรศึกษาปริมาณสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทาวังและหาดทาลาง   
เพิ่มเติม 
       3. การศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวาประชาชนมีการทิ้งขยะจํานวนมากลง
ทะเลสงผลใหระบบนิเวศทางทะเลเสียไปจึงควรสรางความตระหนักใหกับ
ทุกคนเลิกทิ้งขยะลงทะเล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
       งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดตามวัตถุประสงคไดโดยไดรับการสนับสนุน
และใหคําแนะนําจากหนวยงานและบุคคลตางๆดังน้ี  
       ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่ได
กรุณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
       ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของสถาบันวิ จัยทรัพยากรทางน้ํ า 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทานในการอนุเคราะหสถานที่และอุปกรณ
ตางๆรวมถึงอํานวยความสะดวกในงานวิจัยครั้งน้ี 
       ขอขอบพระคุณคุณณิชยา  ประดิษฐทรัพย เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนํา ใหความรู การเขียนรายงาน การตรวจทานแกไข และให
แนวคิดตางๆที่ทําใหงานวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
       ขอขอบพระคุณคุณสมภพ  รุงสุภา คุณอานุภาพ  พานิชผล คุณ
เอนก  โสภณ คุณทิพวรรณ  ตัณฑวณิช ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา 
และแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ี 

       ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุงนาย
วรากร  ร่ืนกมล ที่ใหการสนับสนุนอนุมัติใหเขารวมโครงการ 
       ขอขอบพระคุณคณะผูเขารวมโครงการครุวิจัยทุกทานที่ให
กําลังใจและใหความชวยเหลือในทุกๆดานตลอดระยะเวลาการ
ทํางานวิจัย  
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