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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาลกัษณะกระแสน า้บริเวณใกล้เกาะแสมสาร ตามวฏัจักรน า้ขึน้น า้ลงและตามฤดูกาล 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความส าคญัของน า้ขึน้น า้ลง ลมมรสมุ 
และลกัษณะทางภมูิศาสตร์ที่มีตอ่การไหลเวียนกระแสน า้ใน 2 บริเวณที่ท าการตรวจวดั คือบริเวณท่าเรือเขาหมาจอ และ
เกาะแรดด้านตะวนัตก โดยบริเวณท่าเรือเขาหมาจอ พบว่าคลื่นน า้ขึน้น า้ลงเป็นคลื่นก้าวหน้า (progressive wave) 
กระแสน า้มีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 8-14 เซนติเมตรต่อวินาที และมีความเร็วสงูสดุมากกว่า 37 เซนติเมตรต่อวินาที             
โดยทิศทางหลกัของกระแสน า้ไหลไปทางตะวันออกในช่วงน า้ขึน้ และไหลไปทางตะวันตกในช่วงน า้ลงตามลกัษณะ            
ของแนวร่องน า้  กระแสน า้สุทธิบริเวณนี ไ้ด้รับอิทธิพลจากลม โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีทิศไหลไป                        
ทางตะวนัออกมากกว่าตะวันตก และช่วงฤดูมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศไหลไปทางตะวันตกมากกว่าตะวันออก               
ส่วนบริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตก พบว่าคลื่นน า้ขึน้น า้ลงเป็นคลื่นนิ่ง (standing wave) กระแสน า้มีความเร็วเฉลี่ย
ประมาณ 10–20 เซนติเมตรตอ่วินาที และมีความเร็วสงูสดุมากกวา่ 55 เซนติเมตรตอ่วินาที โดยไหลไปทางเหนือประมาณ 
1-2 ชัว่โมง ด้วยความเร็วต ่า (น้อยกว่า 10 เซนติเมตรต่อวินาที) ในช่วงน า้ขึน้ และไหลไปทางใต้เป็นเวลานานประมาณ              
5-6 ชั่วโมง  ด้วยความเร็วสูง (40-50 เซนติเมตรต่อวินาที) ในช่วงน า้ลงตามลกัษณะของแนวร่องน า้เช่นเดียวกัน                
กระแสน า้สุทธิบริเวณนี ้ ไม่สามารถสรุปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้   เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะช่วงฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แตพ่บวา่มีทิศไหลไปทางใต้ตลอดช่วงเวลาที่ท าการตรวจวดั  

 

ค ำส ำคัญ : กระแสน า้   น า้ขึน้น า้ลง   คลืน่น า้ขึน้น า้ลง   ฤดมูรสมุ   เกาะแสมสาร 
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Abstract 
Water circulation characteristics were studied near Koh Samae San at two sites namely Khao Mha 

Jao port and the west of Koh Rad from July to December 2011. Tide, monsoonal winds and geographic 
features play an important role to water currents in both study sites. Tidal wave in Khao Mha Jao port was 
categorized as a progressive wave, and average velocity was 8-14 cm/s and maximum velocity was over 37 
cm/s during ebb tide. The currents mainly directed eastward during flood tide and westward during ebb tide 
following channel aspect. Residual current at Khao Mha Jao port was affected by monsoonal winds.                       
The southwest wind was related to the east residual flow and the northeast wind was related to the west 
residual flow. In the west of Koh Rad, a standing wave was prominent. Average velocity in this study site was 
10-20 cm/s and maximum velocity was 55 cm/s. Tidal current flowed to the north for 1-2 hours during flood tide 
with weak current velocity (1-10 cm/s) and flowed to the south for 5-6 hours during ebb tide with strong current 
velocity (40-50 cm/s), following channel feature. Residual current in this site always flowed to the south during 
the northeast monsoon. 
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บทน ำ 

เกาะแสมสารเป็นเกาะที่อยู่ด้านใต้ของชายฝ่ังเขาหมาจอ และมีเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ รวมเรียกว่าหมู่เกาะ
แสมสาร บริเวณเขาหมาจอเป็นแหลมที่ยื่นออกมาจากชายฝ่ัง และเช่ือมตอ่กบัอา่วขนาดเลก็ทีเ่รียกวา่ ช่องแสมสาร ซึ่งอยู่
ใกล้กบัชมุชนของชาวประมง ตัง้อยูใ่นอ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ และเป็นทะเลรอยตอ่ระหวา่งอา่วไทยตอนในกบัอา่วไทย
ตอนกลางฝ่ังตะวนัออก มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นแหลง่เพาะเลีย้ง แหลง่ท าประมง และแหลง่ทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะเกาะ
แสมสาร และเกาะใกล้เคียงที่อยูท่างใต้ชายฝ่ังเขาหมาจอ ซึง่เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ภายใต้การดแูลของกองทพัเรือและเป็นที่ตัง้
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้าง
จิตส านึกแก่เยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นบริเวณที่ ได้รับความสนใจในการศึกษา                   
และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยในช่วงที่ผ่านมามีการศึกษาทางด้าน
นิเวศวิทยาทางทะเลในบริเวณนีแ้ละบริเวณใกล้เคียง เช่นทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพืน้ที่ปกปักษ์พนัธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวดัชลบรีุ: องค์ความรู้ผนัสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน (สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี)  (สเุมตต์ 
ปจุฉาการ และขวญัเรือน ศรีนุ้ย, 2555) และการแพร่กระจายของตวัอ่อนปะการังบริเวณเกาะคราม จงัหวดัชลบรีุ (ลลิตา 
ปัจฉิม และคณะ, 2549) อย่างไรก็ตามการศึกษาทางด้านกายภาพในบริเวณนีถื้อว่ามีน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษา
เก่ียวกับการไหลเวียนกระแสน า้ ซึ่งมีความส าคญัต่อการพดัพาสารต่าง ๆ ในทะเลจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่ง 
รวมถึงมีผลตอ่การแพร่กระจายของสิง่มีชีวิตในทะเล (สวุจัน์  ธญัรส, 2550)  

การศึกษาการไหลเวียนกระแสน า้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (อนกุลู บรูณประทีปรัตน์, 2551) ซึง่สะดวกและไมส่ิน้เปลอืงมากนกั แตอ่ยา่งไรก็ตามการตรวจวดัในพืน้ที่จริง
ยงัมีความจ าเป็น เพื่อน าข้อมลูมาใช้ในการเปรียบเทียบความถกูต้องของผลที่ได้จากการใช้แบบจ าลอง และเพื่อให้ทราบ
การไหลเวียนกระแสน า้ตามสภาพจริงของพืน้ท่ี ส าหรับใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษาทางด้านสิง่แวดล้อมและใช้ในการ
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อธิบายการแพร่กระจายของมวลน า้และสารอาหารในบริเวณที่สนใจศึกษา งานวิจยันีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะ
กระแสน า้ฉบัพลนั (Instantaneous current) และกระแสน า้สทุธิ (Residual current) ในวฏัจกัรน า้ขึน้น า้ลงตามฤดกูาล
บริเวณแสมสาร เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการศกึษาด้านนิเวศวิทยาและการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ตอ่ไป 
 
วิธีกำรวจิัย 

การตรวจวดักระแสน า้ครัง้นีอ้ยู่ใกล้กบัเกาะแสมสาร คือบริเวณท่าเรือเขาหมาจอ (Station 1) และบริเวณเกาะ
แรดด้านตะวนัตก (Station 2) โดยเลือกจากจุดที่สามารถวางเคร่ืองมือและท าการตรวจวดัได้สะดวกและปลอดภยั และ
สามารถเป็นตวัแทนของกระแสน า้บริเวณใกล้เกาะแสมสารได้ ซึ่งมีพิกดัทางภมูิศาสตร์อยู่ที่ละติจูด 12 องศา 35 ลิปดา 
51.6   ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 56 ลิปดา 58.9 ฟิลิปดาตะวนัออก ความลกึประมาณ 9 เมตร ห่างจากชายฝ่ัง
ประมาณ 230 เมตร และละติจูด 12 องศา 35 ลิปดา 10.2 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 57 ลิปดา 32.8 ฟิลิปดา
ตะวนัออก ความลกึประมาณ 5 เมตร ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 70 เมตร ตามล าดบั (ภาพที่ 1 ) ท าการตรวจวดัด้วย
เคร่ืองวดักระแสน า้แบบใบพดั (Valeport Model-105) ตัง้คา่ให้เคร่ืองบนัทกึข้อมลูทกุ 5 นาที และน าข้อมลูมาเฉลี่ยเป็น 1 
คา่ทกุ 15 นาที โดยติดตัง้เคร่ืองวดักระแสน า้ทัง้ 2 สถานี บริเวณกลางความลกึน า้ตลอดช่วงเวลาตรวจวดัตอ่เนื่องเป็นเวลา 
25  ชัว่โมงในแตล่ะครัง้เพื่อให้ครบวฏัจกัรน า้ขึน้น า้ลง ท าการตรวจวดักระแสน า้เดือนละ 1 ครัง้   ระหว่างเดือนกรกฎาคม            
ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยช่วงที่ท าการตรวจวดัไมส่ามารถก าหนดช่วงที่แนน่อนได้ จึงมีทัง้ช่วงน า้ตาย (Neap tide) 
น า้ปกติ (Normal tide) และช่วงน า้เกิด (Spring tide) ดงัแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งครอบคลมุช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้   
ไปจนถึงช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และน าข้อมลูกระแสน า้ที่ได้จากการตรวจวดัมาสร้างกราฟแบบ Vector plot 
(Stick diagram) และ Wind chart (Rose diagram) เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กับน า้ขึน้น า้ลงและลมมรสุม
ตามล าดับ โดยใช้ข้อมูลกระแสลม จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี    และข้อมูลท านายน า้ขึน้น า้ลงจากกรม                 
อทุกศาสตร์กองทพัเรือ สถานีอา่วสตัหีบ มาเป็นสว่นประกอบในการอธิบายการไหลเวียนกระแสน า้ 
 

 

ภาพที่ 1  จดุตรวจวดักระแสน า้บริเวณทา่เรือเขาหมาจอ (Station 1) และเกาะแรดด้านตะวนัตก (Station 2)    
               (ที่มา: ดดัแปลงจาก http://maps.google.co.th) 
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ผลกำรวิจัยและวิจำรณ์ผล 
ข้อมลูความเร็วของกระแสน า้ทกุ 15 นาที เป็นเวลา 25 ชัว่โมง ถกูน ามาสร้างกราฟแบบ Vector plot เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทิศทางและความเร็วกระแสน า้ทัง้สองบริเวณเทียบกบัการขึน้ลงของระดบัน า้ทะเลจากข้อมลูระดบัน า้
ทกุ 1 ชัว่โมง ที่ได้จากตารางท านายน า้ขึน้น า้ลงของกรมอทุกศาสตร์กองทพัเรือทีส่ถานีอา่วสตัหีบในแตล่ะเดือน ระหวา่งเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 และได้น าข้อมลูลมเฉลีย่ทกุ 3 ชัว่โมงจากกรมอตุนุิยมวิทยามาสร้างกราฟแบบ Wind 
chart เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทิศทางลมกบักระแสน า้สทุธิตามฤดกูาล แต่เนื่องจากความผิดพลาดของเคร่ืองวดั
กระแสน า้ ท าให้การเก็บข้อมลูในบริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตกได้ข้อมลูแค่เพียงบางสว่นและบางเดือนเท่านัน้ ดงัแสดงใน
ตารางที่ 1  

จากข้อมลูระหวา่งเดือนกรกฏาคมถึงเดือนธนัวาคมที่ท าการตรวจวดั พบว่าระดบัน า้ขึน้น า้ลงบริเวณเกาะแสมสาร  
มีลกัษณะเป็นน า้ผสม (mixed tides) มีพิสยัของระดบัน า้ขึน้น า้ลงอยูใ่นช่วง 1-2 เมตร อตัราเร็วเฉลีย่ของกระแสน า้ที่ตรวจวดั
ได้อยูใ่นช่วง 10–20 เซนติเมตรตอ่วินาที และมีทิศทางแตกตา่งกนัในแตล่ะจดุเนื่องจากลกัษณะทางภมูิศาสตร์ สว่นข้อมลูลม
พบวา่กระแสลมมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรต่อวินาที โดยลมพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายนและพัดมาจากทิศเหนือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้             
และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 กระแสน า้ขึน้น า้ลง ความเร็วกระแสน า้บริเวณจดุตรวจวดัทา่เรือเขาหมาจอ (Station 1) และบริเวณเกาะแรด

ด้านทิศตะวนัตก (Station 2) และความเร็วกระแสลม ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 

Tidal range(m) Tides Mean Maximum Speed(cm/s) Direction Speed(cm/s) Direction Mean Maximum

Station 1 10.2 ± 5.63 27.9 70 15 - 27.5 270 < 10 70 - 80

Station 2 - - - - - - -

Station 1 8.2 ± 5.42 24.6 90 15 - 24.6 270 < 10 90

Station 2 - - - - - - -

Station 1 14.2 ± 9.12 37.9 270, 90 20 - 37.9 270 - 280 10 - 15 80

Station 2 20.3 ± 16.21 54.9 190 15 - 20 10 20 - 30 170

Station 1 13.2 ± 10.10 34.3 270, 90 25 - 30 270 10 - 15 80

Station 2 18.9 ± 15.62 55.5 190 10 - 15 350 35 - 40 180

Station 1 11.3 ± 7.55 29.6 270 20 - 25 270 5 - 10 300

Station 2 13.5 ± 13.34 44.5 170 < 10 5 35 - 44.5 180

Station 1 12.8 ± 9.26 36.6 270, 250 25 - 30 270 10 - 15 280

Station 2 - - - - - - -

2.3 ± 1.02 5.1 20

2.5 ± 1.22 6.2 20

1.90

2.00

Speed (m/s)
Direction

2.9 ± 1.16 5.1 190, 225

2.5 ± 1.05 5.1 190, 226

2.9 ± 1.20 6.2 227, 190

2.4 ± 0.99 5.1 20

Spring tide

25-26 Jul.

25-26 Aug.

15-16 Sep.

10-11 Oct.

17-18 Nov.

15-16 Dec.

Normal tide

Spring tide

Neap tide

Spring tide

Normal tide

1.50

1.80

1.10

1.00

Winds
Tidal currents

Date
current

Station Ebb tide Flood tide

Water Currents

Tidal cycle

Speed (cm/s)
Direction

 
 

กระแสน ำ้ตำมวัฏจักรน ำ้ขึน้น ำ้ลง 
บริเวณท่าเรือเขาหมาจอ (Station 1) กระแสน า้ฉบัพลนัมีการเปลี่ยนแปลงตามวฏัจกัรน า้ขึน้น า้ลง โดยช่วงน า้ขึน้

กระแสน า้ไหลไปทางตะวนัออก และช่วงน า้ลงกระแสน า้ไหลไปทางตะวนัตกในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตลุาคม และในเดือน
พฤศจิกายนถึงธนัวาคมกระแสน า้ไหลไปทางตะวนัตกทัง้ช่วงน า้ขึน้และน า้ลง (ภาพที่ 2) กระแสน า้บริเวณนีม้ีความเร็วสงูสดุ
ในช่วงที่น า้ลงต ่าสุด และมีอัตราเร็วเฉลี่ยประมาณ 8-14 เซนติเมตรต่อวินาที จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง                
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การเปลี่ยนแปลงระดับน า้กับกระแสน า้ขึน้น า้ลง พบว่าคลื่นน า้ขึน้น า้ลง เป็นคลื่นก้าวหน้า เนื่องจากความเร็วสงูสุดของ
กระแสน า้ตรงกบัช่วงน า้ขึน้สงูสดุและลงต ่าสดุ (Yanagi, 1999; Pond and Pickard, 1983)   และคลื่นน า้ขึน้น า้ลงเคลื่อนที่
เข้าสูบ่ริเวณทา่เรือเขาหมาจอจากทางทิศตะวนัตก เนื่องจากช่วงน า้ขึน้กระแสน า้ไหลไปทิศตะวนัออก 

บริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตก (Station 2) กระแสน า้ฉบัพลนัมีการเปลีย่นแปลงตามวฏัจกัรน า้ขึน้น า้ลงเชน่เดียวกนั 
โดยช่วงน า้ลงกระแสน า้ไหลไปทางใต้เป็นเวลานานประมาณ 5-6 ชั่วโมงด้วยอตัราเร็วสงู (40-50 เซนติเมตรต่อวินาที)                 
และช่วงน า้ขึน้กระแสน า้ไหลไปทางเหนือประมาณ 1-2 ชั่วโมงด้วยอัตราเร็วต ่า (น้อยกว่า 10 เซนติเมตรต่อวินาที)                   
ในทกุเดือนที่ท าการตรวจวดั (ภาพที่ 2) แต่ในเดือนตลุาคมมีอตัราเร็วสงูสดุเนื่องจากเป็นช่วงน า้เกิด กระแสน า้บริเวณนี ้             
มีอตัราเร็วเฉลี่ยประมาณ 10-20 เซนติเมตรต่อวินาที จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดบัน า้               
และกระแสน า้ขึน้น า้ลง พบว่าคลื่นน า้ขึน้น า้ลงเป็นคลื่นนิ่ง (standing waves) เนื่องจากความเร็วของกระแสน า้มีค่าสงูสดุ
ในช่วงที่น า้ก าลงัลง หรือกลา่วได้ว่ายอดคลื่นของกระแสน า้ห่างจากยอดคลื่นของน า้ขึน้น า้ลงอยู่ 90 องศา (Yanagi, 1999; 
Pond and Pickard, 1983)  

กระแสน า้ฉับพลันบริเวณเกาะแสมสารมีการเปลี่ยนตามวัฏจักรน า้ขึน้น า้ลง และถูกควบคุมด้วยลักษณะ                    
ภมูิประเทศที่เป็นร่องน า้กัน้ระหวา่งเกาะแสมสาร และแผน่ดิน (แนวตะวนัออก-ตะวนัตก) บริเวณจดุตรวจวดัเขาหมาจอ และ
กัน้ระหว่างเกาะแสมสารและเกาะแรด (แนวเหนือ-ใต้) บริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตก ท าให้ความเร็วของกระแสน า้ทัง้ 2 
บริเวณที่ท าการตรวจวดัมีความแตกตา่งกนั (ภาพท่ี 6)  

กระแสน ำ้ตำมฤดูกำล 
บริเวณทา่เรือเขาหมาจอ กระแสน า้สทุธิมีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของกระแสลม โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม

และสงิหาคม กระแสน า้ไหลไปทางตะวนัออกเป็นหลกัด้วยอตัราเร็วประมาณ 10-20 เซนติเมตรต่อวินาที ช่วงเดือนกนัยายน
และตลุาคม กระแสน า้ไหลไปทางตะวนัออก-ตะวนัตกในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกนัด้วยอตัราเร็วมากกว่า 30 เซนติเมตรต่อ
วินาที และช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กระแสน า้ไหลไปทางตะวนัตกเป็นหลกัด้วยอตัราเร็วประมาณ 20- >30 
เซนติเมตรต่อวินาที (ภาพที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับลกัษณะกระแสลมจากข้อมูลกรมอตุุนิยมวิทยา (ภาพที่ 5) คือช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนกระแสลมพัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้เป็นหลกั  และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม             
กระแสลมพดัมาจากทิศเหนือเฉียงตะวนัออกเป็นหลกั ซึ่งตรงกบัช่วงฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้และตะวนัออกเฉียงเหนือ           
ของประเทศไทย ตามล าดบั 

บริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตก กระแสน า้สทุธิตลอดช่วงเวลาที่ท าการตรวจวดัไหลไปทางใต้เป็นหลกั ด้วยอตัราเร็ว
มากกว่า 30 เซนติเมตรต่อวินาที (ภาพที่ 4) อาจเนื่องมาจากลกัษณะร่องน า้ที่แคบและอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ส่งผลให้
กระแสน า้ทีไ่หลตามแนวของร่องน า้มีลกัษณะแรง และแรงกวา่กระแสน า้บริเวณทา่เรือเขาหมาจอ และเนื่องจากช่วงฤดมูรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใต้ไมม่ีข้อมลูจึงไมส่ามารถสรุปอิทธิพลของลมมรสมุได้  

กระแสน า้สทุธิบริเวณเกาะแสมสารสอดคล้องกบัทิศทางของกระแสน า้ที่ได้จากแบบจ าลองไฮโดรไดนามิค 3 มิติ 
(อนกุลู บรูณประทีปรัตน์, 2551) โดยในช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้กระแสน า้ในอา่วไทยตอนบนไหลในทิศตามเขม็นาฬิกา 
ท าให้น า้ไหลออกจากอา่วผา่นบริเวณเกาะแสมสารไปทางตะวนัออก และในช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือกระแสน า้ใน
อ่าวไทยตอนบนไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกา โดยน า้ไหลผ่านบริเวณเกาะแสมสารไปทางตะวนัตกและไหลเข้าสู่อ่าวไทย
ตอนบน (ภาพท่ี 7)  
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ภาพที่ 2   ระดบัน า้ขึน้ลง จากตารางท านายน า้ขึน้น า้ลงสถานีอา่วสตัหีบ กระแสน า้ที่ตรวจวดัได้บริเวณทา่เรือเขาหมาจอ 
                (Station 1) และเกาะแรดด้านตะวนัตก (Station 2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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ภาพที่ 3  Current Rose ของข้อมลูกระแสน า้ที่ตรวจวดัได้จากบริเวณทา่เรือเขาหมาจอ ในช่วงเดือนกรกฎาคม (A), 
               สงิหาคม (B), กนัยายน (C), ตลุาคม (D), พฤศจิกายน (E) และเดือนธนัวาคม (F) พ.ศ. 2554 ตามล าดบั    
               (ทิศทางเป็นทิศที่กระแสน า้ไหลไป และสแีทนอตัราเร็วของกระแสน า้ หนว่ยเซนติเมตรตอ่วินาที) 
 

 
 
ภาพที่ 4  Current Rose ของข้อมลูกระแสน า้ที่ตรวจวดัได้จากบริเวณเกาะแรดด้านตะวนัตก ในช่วงเดือนกนัยายน (A), 
               ตลุาคม (B) และเดือนพฤศจิกายน (C) พ.ศ. 2554 ตามล าดบั (ทิศทางเป็นทิศที่กระแสน า้ไหลไป และสแีทน 
               อตัราเร็วของกระแสน า้ หนว่ยเซนติเมตรตอ่วินาที) 

 

           

           

 

           



บทความวจิยั 

 

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา  ปีที่  20  (ฉบบัที่ 1)  มกราคม – มิถนุายน   พ.ศ. 2558  206  

 

 
 

ภาพที่ 5  Wind Rose ของข้อมลูกระแสลมราย 3 ชัว่โมง จากสถานีอตุนุิยมวิทยาสตัหีบ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ  
               ในช่วง เดือนกรกฎาคม (A), สงิหาคม (B), กนัยายน (C), ตลุาคม (D), พฤศจิกายน (E) และเดือนธนัวาคม(F) 
               พ.ศ. 2554 ตามล าดบั (ทิศทางเป็นทิศทีก่ระแสลมพดัมา และสแีทนอตัราเร็วของกระแสลม หนว่ยเมตรตอ่ 
               วินาที) 
 

 
 

ภาพที่ 6  สรุปทิศทางของกระแสน า้ฉบัพลนั (ลกูศรสขีาว) บริเวณเกาะแสมสารตามวฏัจกัรน า้ขึน้น า้ลง  
              ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

           

            

    



บทความวจิยั 

 

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา  ปีที่  20  (ฉบบัที่ 1)  มกราคม – มิถนุายน   พ.ศ. 2558  207  

 

 
   

    
 
ภาพที่ 7  สรุปทิศทางของกระแสน า้สทุธิ (ลกูศรสขีาว) บริเวณเกาะแสมสารตามฤดกูาล ในช่วงเดือนกรกฎาคม  
               ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

จากการตรวจวดักระแสน า้บริเวณเกาะแสมสารระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 สรุปได้ว่า
กระแสน า้บริเวณนีไ้ด้รับอิทธิพลทัง้จากน า้ขึน้น า้ลง ลมมรสุม และลกัษณะภูมิประเทศ โดยตลอดช่วงเวลาที่ท าการ
ตรวจวดั กระแสน า้บริเวณท่าเรือเขาหมาจอมีทิศไหลไปทางตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นหลกัตามแนวร่องน า้ ด้วยอตัราเร็ว
เฉลีย่ประมาณ 8-14 เซนติเมตรตอ่วินาที และทิศทางเปลีย่นแปลงตามฤดมูรสมุของประเทศไทย คือช่วงฤดมูรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้กระแสน า้มีทิศไหลไปทางตะวนัออกมากกวา่ตะวนัตก และฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือมีทิศไหลไปทางตะวนัตก
มากกว่าตะวันออก ส่วนกระแสน า้บริเวณเกาะแรดด้านตะวันตกมีทิศไหลไปทางเหนือ-ใต้เป็นหลกั ตามแนวร่องน า้
เช่นเดียวกนั ด้วยอตัราเร็วเฉลี่ยประมาณ 10–20 เซนติเมตรต่อวินาที และไม่สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพล
ของลมมรสุมได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ แต่พบว่ามีทิศไหลไปทางใต้มากกว่าทางเหนือตลอดช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
อยา่งไรก็ตาม กระแสน า้ที่ได้จากการตรวจวดัครัง้นีเ้ป็นเพียงกระแสน า้เฉพาะจดุตรวจวดัเทา่นัน้ ไม่สามารถใช้เป็นตวัแทน
ของกระแสน า้บริเวณสตัหีบทัง้หมดได้ 

 
กิตติกรรมประกำศ 
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