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บทคัดย่อ: ทําการตรวจวัดกระแสน้ําจํานวน 25 สถาน ี ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทย โดย 
เรือสํารวจ M.V.SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต ้
พบว่ารูปแบบหลักของกระแสน้ําในช่วงที่ตรวจวัดแต่ละสถานีเป็นเวลานานประมาณ 10-12 ชั่วโมง คือกระแสน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อประกอบ 
กับผลการจําลองเชิงตัวเลขด้วยแบบจําลอง Delft3D แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ําขึ้นน้ําลงมีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s ทิศทางการ 
ไหลหลักอยู่ในแนว NW-SE  
คําสําคัญ: กระแสน้ําขึ้นน้ําลง อ่าวไทย  
 
Abstract: Currents influence the transport and dispersion of materials in the coastal sea. Hence it is one of the 
key parameter measured during the Gulf of Thailand Fishery and Oceanographic Survey by M.V. SEAFDEC during 
14 March to 12 April 2013. The period, in monsoon transition months, was prevailed by southeasterly winds. In 
total, 25 point measurements of currents over 10 -12 hours were collected. The dominant current in this 
timescale is tidal currents which alternated in NW-SE direction with magnitude of 20-30 cm/s for most stations. 
Simulated currents by Delft3D numerical model forced by tides showed similar patterns to observation although 
with slight underestimation of current magnitude, presumably due to lacking of wind forcing in the model.    
Keywords: Tidal current, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

กระแสน้ําส่งผลต่อพลวัตรของการเคลื่อนย้ายสสารในทะเล ทั้งที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์น้ําสารละลายและสารแขวนลอย ตลอด 
จนการผสมผสานของน้ํา ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล จึงจําเป็นต้องเข้าใจรูปแบบของกระแสน้ํา ป้จจัยทีข่ับเคลื่อนกระแสน้ํา 
ประกอบด้วยน้ําขึ้นน้ําลง ลม และความแตกต่างของความหนาแน่นน้ําเนื่องจากฟลักซ์ความร้อนและน้ําจืด ส่งผลให้กระแสน้ํามีความ 
แปรปรวนในหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ความแปรปรวนรายชั่วโมงเนื่องจากน้ําขึ้นน้ําลง ไปจนถึงความแปรปรวนรายฤดูกาลเนื่องจากอิทธิพล 
ของลมและความหนาแน่น การสํารวจกระแสน้ํารายชั่วโมงในเขตกลางอ่าวไทยแสดงให้เห็นว่า กระแสน้ําในรอบ 25 ชั่วโมง มีทิศทาง 
หลักในแนวเหนือ-ใต ้ ความเร็วตั้งแต ่ 20-50 cm/s (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2538) การศึกษาด้วยแบบจําลองเชิงตัวเลขที่ขับ 
เคลื่อนด้วยระดับน้ําที่ขอบเขตเปิดขององค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1 ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพบว่าความเร็วของ 
กระแสน้ําขององค์ประกอบ M2 และ O1 ในอ่าวไทยมีค่า 10-20 cm/s (Fang et al., 1999) คล้ายคลึงกับแบบจําลองเชิงตัวเลขที ่
ขับเคลื่อนด้วยระดับน้ําที่ขอบเขตเปิดขององค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1, N2, K2, P1, Q1 จากแบบจําลองระดับโลกที่ใช ้
ข้อมูลจากดาวเทียม TOPEX/Poseidon ที่แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ําขององค์ประกอบ K1 (M2) เท่ากับ 20 (10) cm/s และมีทิศทาง 
หลักในแนว NNW-SSE ตามแนวการวางตัวของอ่าวไทย (Zu et al., 2008)  
 สําหรับในคาบเวลาฤดูกาล อ่าวไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเอเซีย การศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้ําในอ่าวไทย 
และทะเลจีนใต้ด้วยแบบจําลองเชิงตัวเลขแบบสามมิติพบว่าสําหรับฤดูมรสมุตะวันตกเฉียงใต ้ (ม.ิย.-ส.ค.) กระแสน้ําเฉลี่ยในฤดูกาลนี้ที ่
ระดับผิวไหลไปทางทิศ E-SE ออกจากอ่าวไทยและกระแสน้ําในชั้นล่างไหลเข้ามาจากทะเลจีนใต ้ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ธ.ค.-ก.พ.) โดยเฉลี่ยกระแสน้ําในชั้นบนไหลเข้าสู่อ่าวไทยจากทิศ E ส่วนในช่วงลมตะวันออก เฉียงใต ้ (ก.พ.-เม.ย.) โดยเฉลี่ยกระแสน้ํา 
ที่ผิวไหลเข้าสู่อ่าวไทยจากทิศ SE ความเร็วประมาณ 20 cm/s (Tangang et al., 2011)  
 ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที ่14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC นั้น กระแสน้ําเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่ได้ให้ความสําคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ 
ทําให้ไม่สามารถตรวจวัดกระแสน้ําในแต่ละสถานีได้ครบรอบวัฏจักรน้ําขึ้นน้ําลง (25 ชั่วโมง) จึงได้ใช้แบบจําลองเชิงตัวเลขการไหล 
เวียนของกระแสน้ําเข้ามาเสริม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้ําในช่วงของการสํารวจ   
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วิธีการศึกษา 
พื้นที่สํารวจและเก็บตัวอย่างในอ่าวไทย (รูปที ่1) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือสํารวจ M.V. 

SEAFDEC ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30 ́´เหนือ และลองจิจูดที ่ 99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก จำนวน 45 สถาน ี
ในจํานวนนี้ทําการตรวจวัดกระแสน้ํา 25 สถาน ี โดยใช ้ Doppler Sonar Current Indicator (Furuno CI-88) บันทึกข้อมูล 
ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 05.00 น. และ Acoustic Doppler Current Profiler (RD Instruments) บันทึกข้อมูลทุก 15 
นาที ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ทําการสอบทานข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดทั้งสอง นอกจากนี้ยังได้ใช้แบบจําลองเชิงตัวเลข 
Delft3D (Deltares, 2011) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่สามารถจําลองการไหลเวียนของกระแสน้ําเนื่องจากอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง ลม 
และความแตกต่างของความหนาแน่นแบบสามมิติได ้ (เช่น Plub and Kosters, 2014) ทําการจําลองอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงด้วยการ 
ขับเคลือ่นที่ขอบเขตเปิดด้วยองค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1, N2, K2, P1, Q1 ที่ได้จากแบบจําลอง TPXO6.2 (Egbertand 
Erofeeva, 2002) ซึ่งเป็นแบบจําลองน้ําขึ้นน้ําลงสเกลระดับโลก ทําการทดสอบความถูกต้องด้วยการเปรียบเทียบระดับน้ําที่ได้จาก 
แบบจําลองกับข้อมูลระดับน้ําจากตารางน้ํา ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ณ สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รูปที ่ 2) 
ซึ่งให้ผลการจําลองที่ดี โดยสามารถจําลองช่วงเวลาของน้ําขึ้นน้ําลงได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะยังมีความคลาดเคลื่อนในการจําลอง 
ระดับน้ําอยู่บ้าง ทําให้เชื่อมั่นว่าสามารถใช้แบบจําลองในการศึกษากระแสน้ําในอ่าวไทยได ้

 

 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถานี ในอ่าวไทยแสดงสถานีตรวจวัดกระแสน้ํา 24 สถาน ี  

  

 
รูปที่ 2 ระดับน้ํา ณ สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากตารางน้ําของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (สีแดง)  

                            และจากแบบจําลอง (สีน้ําเงิน) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ตัวอย่างกระแสน้ําที่ทําการตรวจวัด ณ สถานีที ่ 23 บริเวณกลางอ่าวไทย วันที ่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2556 แสดงในรูปที ่ 3 

พบว่ากระแสน้ําที่ตรวจวัดด้วย Doppler Sonar Current Indicator มีค่าอยู่ระหว่าง 10-30 cm/s โดยขณะตรวจวัด (18.00 น. วันที ่
3 ถึง 6.00 น. วันที ่4) เป็นเวลาที่น้ํากําลังขึ้น น้ําไหลในไปทางทิศ NNW-W (รูปที ่3ก) ขณะที่ผลการจําลองกระแสน้ําขณะเวลาเดียว 
กับการตรวจวัด น้ําไหลไปทางทิศ NW ความเร็วประมาณ 20 cm/s (รูปที ่ 3ข) น้อยกว่าค่าที่ตรวจวัดได้จริงเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากแบบจําลองทําการขับเคลื่อนด้วยน้ําขึ้นน้ําลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลของลม เมื่อพิจารณาผลการจําลอง 
ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (รูปที ่ 3ค) พบว่าขณะน้ําลง กระแสน้ําไหลไปทางทิศ SE การไหลของน้ําขึ้นน้ําลงในแนวดังกล่าว 
เป็นไปตามลักษณะการวางตัวของแกนหลักของอ่าวไทย คล้ายคลึงกับผลการจําลองกระแสน้ํา ณ สถานีที ่8 ซึ่งอยู่ตรงกลางอ่าวไปทาง 
เหนือของสถานีที ่ 23 พบว่ารูปแบบของกระแสน้ําในรอบ 24 ชั่วโมง มีการไหลในทิศ NW-SE ความเร็วประมาณ 20-30 cm/s (รูปที ่
4ก) ขณะที่สถาน ี43 ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของอ่าวไทย พบกระแสน้ําในรอบ 24 ชั่วโมงจากการจําลองมีทิศ NW-SE แต่รูปแบบ 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ําจะมีลักษณะเวียนมากกว่าอยู่ในแนวเส้น และมีความเร็วประมาณ 10-20 cm/s (รูปที ่ 4ข) 
น่าจะเนื่องมาจากอยู่ใกล้ชายฝั่ง ส่วนสถานีที ่ 37 ซึ่งอยู่กึ่งกลางปากอ่าวไทยซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ 
กระแสน้ําจะมีลักษณะเวียนเช่นกัน มีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s (รูปที ่ 4ค) สําหรับรูปแบบของระดับน้ําและกระแสน้ําขึ้นน้ําลง 
ทั้งอ่าวไทยจากแบบจําลอง แสดงในรูปที ่5 
 
ก) ข) ค)	  

   

รูปที่ 3 ขนาดและทิศทางของกระแสน้ํา สถานีที ่23 วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2556 จาก ก) การตรวจวัดด้วย Doppler SONAR เวลา 18:00 น. 
          ถึง 06:00 น. ข) แบบจำลอง Delft3D เวลา 18:00 น.ถึง 06:00 น. ค) แบบจำลอง Delft3D เวลา 18:00 น.ถงึ 18:00 น. 
 
ก) สถานีที่ 8 ข) สถานีที่ 43 ค) สถานีที่ 37 

   

รูปที่ 4 ขนาดและทิศทางของกระแสน้ํา 24 ชั่วโมงจากแบบจําลอง Delft3D ก) สถานีที ่8 ข) สถานีที ่43 ค) สถานีที ่37 
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ก) ข) 

  
รูปที่ 5 ระดับน้ํา (ส)ี และกระแสน้ํา (เวกเตอร)์ ในอ่าวไทยตอนล่างจากแบบจำลอง Delft3D ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ก) ในช่วงน้ําลง และ 
         ข) ในช่วงน้ําขึ้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากข้อมูลการตรวจวัดกระแสน้ําจํานวน 25 สถาน ี ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทย 
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC นั้น พบว่าอิทธิพลหลักของกระแสน้ําในช่วงที ่
ตรวจวัดเป็นเวลานานประมาณ 10-12 ชั่วโมง คือ กระแสน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อประกอบกับผลการจําลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่ากระแส 
น้ําขึ้นน้ําลงมีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s ทิศทางการไหลหลักอยู่ในแนว NW-SE อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบจําลองไม่ได้ถูกขับ 
เคลื่อนด้วยลม ทําให้เมื่อเปรียบเทียบความเร็วของกระแสน้ําจากแบบจําลองพบว่ามีค่าต่ํากว่าค่าจากการตรวจวัดเล็กน้อย และในการ 
ทําแบบจําลองในโอกาสต่อไปควรเพิ่มอิทธิพลของลมเข้าไปด้วยเพื่อให้ผลการจําลองกระแสน้ํามีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 
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