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บทคัดย่อ

 งานวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ทำการศกึษาลกัษณะการเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิความเคม็ และกระแสนำ้ ตามวฏัจกัรของนำ้ขึน้ 

นำ้ลงทีบ่รเิวณแหลมแทน่ จงัหวดัชลบรุ ีในชว่งวนัที ่29 – 30 สงิหาคม 2551 และ 11 – 12 ธนัวาคม 2551 ซึง่เปน็ตวัแทนของฤดมูรสมุ 

ตะวนัตกเฉยีงใต ้และฤดมูรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตามลำดบั ผลการศกึษาพบวา่อณุหภมูเิฉลีย่ของนำ้ทะเลมคีา่สงู (30.41±0.26 oC) 
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และมีค่าต่ำ (24.95±0.24 oC) ในเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับฤดูหนาว สำหรับการ 
เปลีย่นแปลงความเคม็พบวา่ในชว่งเดอืนสงิหาคมซึง่เปน็ฤดฝูน ความเคม็ทีต่รวจวดัได ้(27.31±0.43 psu) มคีา่ตำ่กวา่ในเดอืนธนัวาคม 
(32.26±0.11 psu) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสมุทรศาสตร์ในรอบของน้ำขึ้นน้ำลง พบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามการขึ้นและ 

ตกของดวงอาทิตย์ แต่การเปลี่ยนแปลงความเค็มมีลักษณะที่ซับซ้อนกว่าโดยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น 

น้ำลง กระแสน้ำขึ้นน้ำลงมีทิศทางหลักคือทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในทั้งสองช่วงเวลา ความเร็วสูงสุดของกระแสน้ำมีค่า 

เท่ากับ 27.0 cm/s และ 23.6 cm/s ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า 

ระดับน้ำและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่าคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเป็นชนิด Progressive Wave และเคลื่อนตัวเข้าสู่ 

พืน้ทีศ่กึษาจากทางดา้นทศิเหนอื ปรากฏการณน์ีใ้ชใ้นการอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงความเคม็ของมวลนำ้ในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

นอกจากนี้ยังพบว่าการเคลื่อนที่สุทธิของมวลน้ำจากจุดที่ตรวจวัดมีทิศออกจากฝั่งในทั้งสองช่วงเวลาเช่นเดียวกัน
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Abstract

 This research was conducted to investigate variations in a tidal cycle of temperature, salinity and current, 

measured in a tidal cycle during 29 – 30 August 2008 and 11 – 12 December 2008 at Laem Tan, Chonburi. 

Average seawater temperature was high (30.41±0.26 oC) in August and low in December (24.95±0.24 oC) cor-

responding to summertime and wintertime, respectively. Average salinity was low in August (27.31±0.43 psu) and 
high in December (32.26±0.11 psu) due to rainy and dry seasons, respectively. Variations in a tidal cycle scale 
indicated that water temperature was controlled by sunrise and sunset while salinity changes corresponded to 

tidal elevation, but not always. This suggested that salinity variations be related to several factors instead of 

one. Tidal currents had two major directions, the north and the southwest, and maximum current speeds are 

27.0 cm/s and 23.6 cm/s in August and December, respectively. Relationship on temporal changes between 

tidal elevation and tidal current suggested that the tidal wave in this area be categorized as Progressive Wave 

approaching the area from the north. This phenomenon was well used to explain the salinity changes in a tidal 

cycle. Progressive vector diagrams were also created, and they showed that total water displacements were 

offshore in both periods.    
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บทนำ

 แหลมแท่นตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างชายหาดบางแสน 

และเขาสามมุก จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ

อ่าวไทยตอนใน ใกล้ปากแม่น้ำบางปะกง (ภาพที่ 1) ระบบ

นิเวศบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงมีทั้งหาดทราย หาดหิน 

หาดเลน และป่าชายเลน มีความสำคัญในการเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว แหล่งเพาะเลี้ยงหอย ได้แก่ หอยนางรม หอยแครง 

หอยแมลงภู่ และแหล่งทำประมง เช่น โป๊ะ ลอบปลา อวนรุน 

อวนลาก อยา่งไรกด็ ีปจัจบุนัไดป้ระสบกบัปญัหาความเสือ่มโทรม 

ของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลภาวะจำพวกของเสียที่มากับ 

แม่น้ำ เช่น โลหะหนัก ปัญหาการเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ 

(สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2549; แววตา ทองระอา, 

2541) จากสารอาหารทีไ่ดร้บัจากแมน่ำ้ แหลง่ชมุชนและของเสยี 

จากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหอย ปัญหาขยะจากแม่น้ำต่างๆ ที่ถูก 

พัดพามาทับถมทำให้เกิดความสกปรกบริเวณชายหาดบางแสน 

ทางเทศบาลได้แก้ไขด้วยการสร้างตาข่ายกันขยะบริเวณนอก 

ชายฝั่ง ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง แต่การดูแลรักษาค่อนข้างยาก 

เพราะปัญหาการลงเกาะของเพรียงและหอย นอกจากนี้ปัญหา 

น้ำมันรั่วไหลในทะเลที่เกิดจากอุบัติเหตุของเรือสินค้าหรือเรือ 

บรรทุกน้ำมัน ก็อาจสร้างปัญหาแก่บริเวณนี้ได้เพราะนอกชายฝั่ง 

ของจังหวัดชลบุรี เป็นเส้นทางเดินเรือซึ่งมีการเดินเรือสินค้า 

ขนาดใหญ่อย่างหนาแน่น อุบัติภัยประเภทนี้จึงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ 

จะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ชายหาดบางแสนและบริเวณใกล้เคียง

 ที่ผ่านมามีการศึกษาทางด้านเคมีและชีวภาพในทะเล 

บรเิวณนีแ้ละบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ ฉลวย มสุกิะ และคณะ (2550) 

และ Gunboa et al. (2009) ยงัขาดการศกึษาทางดา้นกายภาพ เชน่ 

การไหลเวียนของกระแสน้ำ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน 

การได้ทราบข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในเรื่องของ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เช่น การศึกษาการแพร่กระจาย

ของสารมลพิษในทะเล และการขนส่งขยะตามมวลน้ำ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ต้องการการตรวจวัดข้อมูล 

ที่มีความต่อเนื่องยาวนานและเสียค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ที่ผ่านมาจึง 

เน้นไปในเรื่องของการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษา 

ลกัษณะการไหลเวยีนกระแสนำ้ ซึง่สามารถทดแทนความตอ้งการ 

ของข้อมูลทางด้านนี้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ความต้องการข้อมูลจาก 

การตรวจวัดจริงในพื้นที่ศึกษายังคงมีความสำคัญ เพื่อใช้ยืนยัน 

ความถูกต้องจากผลการคำนวณโดยแบบจำลองและเพื่อให้ทราบ 

การไหลเวียนกระแสน้ำตามสภาพที่เป็นจริง งานวิจัยนี้จึงมี 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงลักษณะอุณหภูมิ ความเค็ม และ 

กระแสน้ำ ตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำขึ้นน้ำลง ที่ได้จากการ 

ตรวจวัดในบริเวณแหลมแท่น ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการ 

ศกึษาทางดา้นมลภาวะทางทะเลในบรเิวณแหลมแทน่และบรเิวณ 

ใกล้เคียงได้ต่อไป

วิธีการศึกษา
 สถานีตรวจวัดข้อมูลสมุทรศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้ 

อยู่ที่บริเวณแหลมแท่น (ภาพที่ 1) มีพิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่

ที่ละติจูด 13๐ 18′ N ลองจิจูด 100๐ 54′ E ความลึกเฉลี่ย 

ของน้ำบริเวณที่ศึกษามีค่าประมาณ 5 m ทำการตรวจวัด 

กระแสน้ำด้วยเครื่อง MINI Current Meter model SD-6000  

(SensorData) และอุณหภูมิ ความเค็ม และระดับน้ำด้วยเครื่อง 

CTD (Conductivity-Temperature-Depth) โดยทำการติดตั้ง 

เครื่องมือทั้งหมดที่บริเวณกลางความลึกของน้ำตลอดช่วงเวลา

ของการตรวจวัดโดยจะใช้เวลาต่อเนื่อง 25 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง 

เพือ่ใหค้รบวฏัจกัรนำ้ขึน้นำ้ลง ทำการตรวจวดัขอ้มลูทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

คือ ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2551 และ 11 – 12 

ธันวาคม 2551 เพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลในช่วงฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ 

มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาประกอบในการวิเคราะห์ลักษณะ

ทางสมุทรศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้ร่วมด้วย ได้แก่ ปริมาณฝน 

อณุหภมูอิากาศ และกระแสลม ทีต่รวจวดั ณ สถานอีตุนุยิมวทิยา 

จังหวัดชลบุรี 

ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางสมุทรศาสตร์ จึง 

จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจลักษณะภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่ 

ศึกษาเพื่อใช้อธิบายลักษณะทางสมุทรศาสตร์ในส่วนต่อไป 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝนตกรายวัน 

และกระแสลมเฉลีย่รายเดอืน จากการตรวจวดัทีส่ถานตีรวจอากาศ 

จ.ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2551 แสดงในภาพที่ 2 อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

รายเดือนมีช่วงการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 26 – 29 oC ช่วง 

อุณหภูมิสูงประมาณ 29 oC ปรากฏอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึง 

สิงหาคม ส่วนอุณหภูมิต่ำประมาณ 26 oC อยู่ในเดือนธันวาคม

ซึง่เปน็ชว่งฤดหูนาวของประเทศไทย ฝนตกเฉลีย่รายวนัมปีรมิาณ 

ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน ฝนตกมากในช่วงเดือน 

กรกฎาคมถงึตลุาคม โดยปรมิาณมากทีส่ดุประมาณ 10 mm/day 

อยู่ในเดือนกันยายน ฝนตกน้อยกว่า 5 mm/day ในช่วงเดือน 

Anukul Buranapratheprat / Burapha Sci. J. 15 (2010) 2 : 67-75

 
 
 



70

กมุภาพนัธถ์งึมถินุายนและในเดอืนพฤศจกิายน การทีเ่ดอืนเมษายน 

มีฝนตกมากกว่าเดือนอื่นๆ ในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาของการ

เคลือ่นผา่นของรอ่งความกดอากาศตำ่เหนอืพืน้ทีป่ระเทศไทยจาก

ทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ (กรมอุตุนิยมวิทยา: http://www.tmd.go.th) 

ไม่มีฝนตกในเดือนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงกลางฤดู 

มรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื เนือ่งจากประเทศไทยอยูภ่ายใตอ้ทิธพิล 

ของลมมรสุมที่พัดสวนทางกันคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ทิศทางลมในช่วงเวลาต่างๆ 

มีความแตกต่างกันออกไป เวคเตอร์กระแสลมเฉลี่ยรายเดือน 

จากสถานีตรวจอากาศ จ.ชลบุรี (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่าลม 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธิพลในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน 

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลในช่วงเดือนตุลาคม 

ถึงกุมภาพันธ์ สำหรับช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 

และระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคมนั้น ถือเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู 

มรสมุจากตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปน็ตะวนัตกเฉยีงใต ้และตะวนัตก 

เฉียงใต้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ  

ผลการศึกษา
  ผลการตรวจวดัอณุหภมู ิความเคม็ ระดบันำ้ และกระแสนำ้ 

ในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณแหลมแท่น ในช่วงวันที่ 29 – 30 

สิงหาคม 2551 และ 11 – 12 ธันวาคม 2551 แสดงในภาพที่ 3 

และ 4 ตามลำดบั ชว่งทีต่รวจวดัในเดอืนสงิหาคมเปน็ชว่งนำ้ผสม 

มีพิสัยของระดับน้ำขึ้นน้ำลงเท่ากับ 2.47 m เป็นช่วงที่น้ำลง 

ตอนกลางวนัและขึน้ตอนกลางคนื (ภาพที ่3) สำหรบัคา่กระแสนำ้ 

ที่แสดงในรูปของ Stick Diagram แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ 

ขึ้นลงของน้ำซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ 

มีทิศทางหลักคือไหลขึ้นไปทางทิศเหนือและไหลลงมาทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 27.0 cm/s โดยพบว่า 

กระแสน้ำไหลขึ้นไปทางทิศเหนือมีกำลังแรงในช่วงที่น้ำลงต่ำสุด 

และในทางตรงข้ามช่วงที่กระแสน้ำไหลลงมาทางทิศตะวันตก 

เฉียงใต้มีกำลังแรงสอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นสูงสุด รายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน้ำและระดับน้ำขึ้น 

น้ำลงอยู่ในส่วนของอภิปรายผล อุณหภูมิน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง 







































ภาพที่ 1 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดอุณหภูมิ ความเค็ม ระดับน้ำและกระแสน้ำบริเวณแหลมแท่น
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ในรอบวันตามการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยมีค่าสูงสุด 

ประมาณ 30.9oC ในเวลาเที่ยงวันของวันที่ 29 สิงหาคม 

และลดต่ำลงอย่างช้าๆ จนถึงช่วงสายของวันที่ 30 สิงหาคม  

และมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในช่วง 

เที่ยงวัน โดยมีพิสัยของการเปลี่ยนแปลงในรอบวันประมาณ 

0.8oC ความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 

เที่ยงของวันที่ 29 สิงหาคม และเริ่มลดลงในช่วงเข้าใกล้เที่ยง 

ของวันที่ 30 สิงหาคม แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความเค็ม 

ไมแ่สดงความสมัพนัธท์ีช่ดัเจนกบัปจัจยัใดปจัจยัหนึง่ แตม่แีนวโนม้ 

ที่ไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ พิสัยของการ 

เปลี่ยนแปลงค่าความเค็มในรอบวันประมาณ 2.0 psu

 ช่วงที่ทำการตรวจวัดข้อมูลในเดือนธันวาคมเป็นช่วงของ 

นำ้ผสมเชน่เดยีวกนั แตน่ำ้ขึน้เวลากลางวนัและลงในเวลากลางคนื 

(ภาพที่ 4) โดยพิสัยของระดับน้ำเท่ากับ 2.53 m ลักษณะของ 
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ภาพที่ 2  อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝนตกรายวัน และกระแสลมเฉลี่ยรายเดือนในปี พ.ศ. 2551 ที่สถานีตรวจอากาศ จ.ชลบุรี 

  (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
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กระแสน้ำคล้ายคลึงกับในเดือนสิงหาคม คือกระแสน้ำมี 

ทิศทางหลักขึ้นไปทางเหนือและลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 23.6 cm/s ช่วงที่กระแสน้ำที่ไหลขึ้นไป 

ทางทิศเหนือมีกำลังแรงตรงกับช่วงที่น้ำลงต่ำสุด และช่วงที่ 

กระแสนำ้ไหลลงมาทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตม้กีำลงัแรงตรงกบัชว่ง 

น้ำขึ้นสูงสุด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวันสอดคล้อง 

กบัการขึน้และตกของดวงอาทติย ์เชน่เดยีวกบัผลในเดอืนสงิหาคม 

โดยมีพิสัยของอุณหภูมิในรอบวันอยู่ในช่วง 24.62 – 25.34 oC 

การเปลี่ยนแปลงความเค็มในรอบวัน มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับ 

ระดับน้ำแต่ไม่มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยพิสัยการ  

เปลีย่นแปลงความเคม็อยูท่ี ่32.0 – 32.4 psu ซึง่แคบกวา่ในเดอืน 

สิงหาคมมาก

 กราฟ Progressive Vector Diagram (ภาพที ่5) ถกูสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชศ้กึษาการเคลือ่นทีข่องมวลนำ้จากจดุตรวจวดั โดยอาศยั

สมมตฐิานวา่กระแสนำ้ในบรเิวณใกลเ้คยีงมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั 

ลักษณะกระแสน้ำในจุดที่ตรวจวัด พบว่ามวลน้ำเคลื่อนที่ไปทาง 

เหนือ จากจุดที่ตรวจวัดประมาณ 3 km ในช่วงเดือนสิงหาคม 

จากนั้นจึงเคลื่อนที่ตามกระแสน้ำลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ภาพที่ 3 ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเทียบจากระดับน้ำเฉลี่ย (tidal elevation) กระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มที่บริเวณแหลมแท่นจาก 

  การตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2551
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ประมาณ 2.6 km  โดยในระหว่างทางมีการเคลื่อนที่ย้อนไปใน 

เส้นทางเดิมเล็กน้อย ในช่วงสุดท้ายจึงเคลื่อนที่ขึ้นไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 1 km มวลน้ำมีทิศทางสุทธิไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทาง 1.8 km 

สำหรบัในชว่งเดอืนธนัวาคมนัน้ พบวา่จากเวลาเริม่ตน้ของการวดั 

มวลน้ำเคลื่อนลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2.3 km 

แล้วจึงเคลื่อนที่ไปทางเหนือประมาณ 3.0 km จากนั้นจึง 

เคลื่อนที่ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกครั้งเป็นระยะประมาณ 

1.6 km จุดสิ้นสุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจุดเริ่มต้นพอดี 

เส้นทางสุทธิจึงอยู่ในทิศทางนั้นโดยอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 

ประมาณ 1.8 km ข้อสังเกตคือ เส้นทางการเคลื่อนที่สุทธิมีทิศ

ออกจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกในทั้งสองช่วงเวลาเป็นระยะทางที่ 

เท่ากัน ต่างกันที่ในช่วงเดือนสิงหาคมมีทิศการเคลื่อนที่สุทธิ 

เยื้องขึ้นไปทางทิศเหนือ  

อภิปรายผลการศึกษา
 ในระดบัของการเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ 

และสภาพทางสมุทรศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 4 ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเทียบจากระดับน้ำเฉลี่ย (tidal elevation) กระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มที่บริเวณแหลมแท่น 

  จากการตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2551

Anukul Buranapratheprat / Burapha Sci. J. 15 (2010) 2 : 67-75
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กล่าวคืออุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลมีค่าสูงในเดือนสิงหาคม 

(30.41±0.26 oC) ตามอุณหภูมิของอากาศ (ภาพที่ 2) 

ซึง่เปน็ชว่งฤดรูอ้นของประเทศไทย และมคีา่ตำ่ (24.95±0.24 oC) 
ในเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับฤดูหนาว สำหรับการเปลี่ยนแปลง 

ความเค็มจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดที่ได้รับ ดังนั้นในช่วงเดือน 

สงิหาคมซึง่เปน็ฤดฝูน ความเคม็ทีต่รวจวดัได ้(27.31±0.43 psu) 
จึงมีค่าต่ำกว่าที่ตรวจวัดได้ในเดือนธันวาคม (32.26±0.11 psu) 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันเป็นผลมาจากการขึ้น 

และตกของดวงอาทิตย์ ต่างจากการเปลี่ยนแปลงของความเค็มที่ 

เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนของมวลน้ำภายในพื้นที่กับมวลน้ำ 

ภายนอก เนื่องจากพื้นที่ศึกษาบริเวณแหลมแท่นอยู่ใกล้กับแม่น้ำ

สายหลกั เชน่แมน่ำ้บางปะกง ทีอ่ยูด่า้นทศิเหนอื การรกุเขา้มาใน 

พื้นที่ของน้ำทะเลและน้ำกร่อยจากบริเวณปากแม่น้ำตามการขึ้น 

และลงของน้ำทะเล ย่อมส่งผลให้ความเค็มเพิ่มขึ้นและลดลงได ้

โดยความเค็มควรสูงขึ้นในช่วงน้ำขึ้นซึ่งเกิดจากการไหลเข้ามาใน 

พืน้ทีข่องนำ้ทะเลจากภายนอก  สว่นในชว่งนำ้ลงถา้มแีหลง่นำ้จดื 

จากบริเวณอื่นไหลเข้ามาแทนที่ ความเค็มของน้ำก็ควรจะลดลง 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความเค็มในรอบวันที่บริเวณ 

แหลมแท่น พบว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ 

ดังกล่าว แต่ก็พบความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 

ที่ในบางช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดต่ำลงแต่ความเค็มกลับไม่ลดลง 

ตามไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง 

ความเคม็ในบรเิวณนี ้ซึง่จะตอ้งอธบิายโดยอาศยัการเปลีย่นแปลง 

ของกระแสน้ำและการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal 

wave) ในบริเวณนี้ร่วมด้วย

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำขึ้นน้ำลงและ 

กระแสน้ำ พบว่าแอมพลิจูดหรือเฟสของระดับน้ำขึ้นหรือ 

น้ำลงต่ำสุดตรงกับช่วงที่กระแสน้ำขึ้นน้ำลงมีความเร็วสูงสุด 

เช่นเดียวกัน แสดงว่าคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงในบริเวณนี้มีลักษณะเป็น 

แบบ Progressive Wave (Yanagi, 1999; Pond and Pickard, 

1983) แต่การที่ช่วงน้ำขึ้นสูงสุดกระแสน้ำไหลไปทางทิศใต้และ 

ช่วงน้ำลงต่ำสุดกระแสน้ำไหลขึ้นไปทางทิศเหนือนั้น เป็นเพราะ

ภาพที่ 5 Progressive vector diagram ของค่ากระแสน้ำที่ตรวจวัดตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณแหลมแท่นในช่วงวันที่ 29 – 30  

  สิงหาคม และในช่วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2551






Progressive vector diagram at Laem Tan 
during 29 - 30 August 2008
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คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ศึกษาจากทางด้านทิศ 

เหนือ (Tetsuo Yanagi, ติดต่อส่วนตัว) ปรากฏการณ์นี้ใช้ใน 

การอธบิายการเปลีย่นแปลงความเคม็ในรอบวนับรเิวณแหลมแทน่ 

ได้อย่างสอดคล้องกันว่า ในช่วงน้ำขึ้นความเค็มมีค่าสูงจากมวล 

น้ำทะเลที่ไหลเข้ามาสู่พื้นที่ตามอิทธิพลของคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงที่ 

เคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านทิศเหนือ การที่ระดับความเค็มยังคงสูง 

อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาต่อมาจะเข้าสู่ช่วงของน้ำลงเป็นเพราะ 

กระแสน้ำจากทางทิศใต้ที่พัดพาเอามวลน้ำทะเลจากภายนอก 

เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าความเค็ม 

ของน้ำบริเวณนี้จะลดลงได้ ก็ต่อเมื่อเกิดการลดระดับของน้ำและ

มกีระแสนำ้ไหลลงมาทางทศิใตใ้นชว่งเวลาเดยีวกนัพอด ีสภาวะนี ้

จะทำให้น้ำกร่อยใกล้กับบริเวณปากแม่น้ำทางด้านเหนือมีโอกาส 

ไหลเข้ามาสู่บริเวณที่ตรวจวัดได้ การลดลงของความเค็มในช่วง 

เที่ยงและบ่ายของวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สามารถอธิบายได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในอนาคตจะใช้แบบจำลองการไหลเวียน 

กระแสนำ้ในการศกึษากลไกและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการ 

เกิดปรากฏการนี้อย่างละเอียดต่อไป

 การที่กระแสน้ำมีทิศทางหลักในแนวทิศเหนือและทิศ 

ตะวนัตกเฉยีงใต ้ทำใหเ้วคเตอรล์พัทก์ารเคลือ่นทีข่องมวลนำ้สทุธ ิ

มีทิศออกจากฝั่งไปทางทิศตะวันตก (ภาพที่ 5) การเบนของทิศ 

ทางเวคเตอรล์พัทใ์นแนวทศิเหนอื-ใตน้ัน้ อาจเกดิจากอทิธพิลของ 

ลมมรสมุในแตล่ะชว่งเวลา การเคลือ่นทีส่ทุธขิองมวลนำ้ไปทางทศิ 

ตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนสิงหาคม เกิดขึ้นในช่วงลมมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ผลักดันการเคลื่อนที่ของมวลน้ำให้ 

เบนไปทางทศิเหนอื ในทางกลบักนัการเคลือ่นทีข่องมวลนำ้ไปทาง

ทิศตะวันตกในเดือนธันวาคม เกิดขึ้นในช่วงที่ลมมรสุมตะวันออก

เฉยีงเหนอืมกีำลงัแรง แตก่ารเบนของทศิทางเกดิขึน้ไมเ่ดน่ชดันกั  

อาจเป็นเพราะลมจากทิศทางนี้ เป็นลมที่พัดออกจากฝั่งที่ทำการ 

ตรวจวดักระแสนำ้ จงึสง่ผลนอ้ยตอ่การเคลือ่นทีข่องมวลนำ้เพราะ 

พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างลมและน้ำ (Fetch length) มีน้อย

สรุปผลการศึกษา  
 ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ความเค็ม และกระแสน้ำ 

ตลอดช่วงวัฏจักรของน้ำขึ้นน้ำลง ที่บริเวณแหลมแท่น จังหวัด 

ชลบรุ ีเมือ่วนัที ่29 – 30 สงิหาคม 2551 และ 11 – 12 ธนัวาคม 

2551 พบวา่ความแตกตา่งของอณุหภมูแิละความเคม็ตามฤดกูาล 

มีอิทธิพลหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในรอบปี 

สำหรบัการเปลีย่นแปลงของลกัษณะทางสมทุรศาสตรใ์นรอบของ 

น้ำขึ้นน้ำลง พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นไปตามการขึ้น 

และตกของดวงอาทติย ์แตก่ารเปลีย่นแปลงความเคม็มลีกัษณะที่

ซบัซอ้นกวา่โดยมแีนวโนม้ไปในทางเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงระดบั 

น้ำขึ้นน้ำลง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำ 

และกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทำให้ทราบว่า 

คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเป็นชนิด Progressive Wave และเคลื่อนตัว 

เข้าสู่พื้นที่ศึกษาจากทางด้านทิศเหนือ ปรากฏการณ์นี้ใช้ในการ 

อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มของมวลน้ำในพื้นที่ได้อย่าง 

สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการเคลื่อนที่สุทธิของมวลน้ำ 

จากจุดที่ตรวจวัดมีทิศออกจากฝั่งในทั้งสองช่วงเวลา
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