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บทคัดย่อ 
คณะผู้วิจยัได้ท าการตรวจวดักระแสน า้เลยีบชายฝ่ังและกระแสน า้ย้อนกลบัในช่วงน า้ขึน้บริเวณชายหาดบางแสนโดย

ใช้ขวดพลาสติกถ่วงน า้หนกัที่ถกูปลอ่ยให้ลอยน า้บริเวณชายฝ่ังในช่วงน า้ขึน้ ท าการตรวจวดักระแสน า้ เดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้ครอบคลมุช่วงฤดกูาลต่าง ๆ ในรอบปี ผลการศึกษาพบวา่ กระแสน า้เลียบ
ชายฝ่ังบริเวณชายหาดบางแสนมีทิศไหลไปทางแหลมแท่นหรือทางทิศเหนือของชายหาดในช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้และ
ไหลไปทางหาดวอนนภาหรือทางทิศใต้ของชายหาดในช่วงฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน า้มีทิศทางการไหลที่ไม่
แน่นอนในช่วงปลายฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จนถึงช่วงเปลี่ยนไปเป็นลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน า้ย้อนกลบั
เกิดขึน้ได้บริเวณชายหาดบางแสนแต่มีขนาดไมแ่รงมากนกั เกิดขึน้ได้ดีในช่วงเปลีย่นจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ไปเป็นลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝ่ังตัง้แตว่งเวียนบางแสนไปทางด้านแหลมแทน่ ผลที่ได้ท าให้เข้าใจถึงแนวโน้มของการ
เคลือ่นตวัของตะกอนทรายบริเวณชายหาดบางแสนในแตล่ะฤดกูาล ในช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ตะกอนทรายบนชายหาด
มีแนวโน้มของการเคลื่อนตวัไปทางด้านแหลมแท่น ส่วนช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือตะกอนทรายแสดงแนวโน้มการ
เคลื่อนตวัไปทางด้านหาดวอนนภา ถือเป็นข้อมลูที่ส าคญัต่อความเข้าใจเก่ียวกบัพลวตัของการเปลีย่นแปลงชายหาดบางแสน 
ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การน าไปประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังได้ตอ่ไป 
 

ค ำส ำคัญ : กระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง ; กระแสน า้ย้อนกลบั ; กระแสน า้ที่เกิดจากคลืน่ ; ชายหาดบางแสน 
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Abstract 
The researchers measured longshore and rip currents during high tide at Bangsaen Beach using 

weighted plastic bottles that were released in nearshore zone during high tide. The currents were measured once 
a month from April 2014 to March 2015 to cover the different seasons of the year. Longshore current flowed along 
the beach toward Lam Tan or the north of Bangsaen Beach during the southwest monsoon season and flowed 
back to Won Napa Beach or the south of Bangsaen Beach during the northeast monsoon season. Uncertain 
direction of the longshore flows occurred during the inter-monsoon periods. Rip current also occurred at the 
beach but was not very strong. This current well formed during the late southwest monsoon and the inter-
monsoon period from the southwest to the northeast monsoon seasons in the area from Bangsaen Road Circle to 
Laem Tan. The results made us understand the trend of sand transport along Bangsaen Beach each season. 
Sand tends to move along the beach towards Lam Tan during the southwest monsoon and move back to Won 
Napa Beach during the northeast monsoon. This information is significant for understanding the shoreline 
dynamics of Bangsaen Beach which is useful for the mitigation of coastal erosion in the area. 
 

Keywords : longshore current, rip current ;  wave-induced current ; Bangsaen Beach 
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บทน ำ   
  ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทยตอนในใกล้กับปากแม่น า้บางปะกง                   
มีความส าคญัในการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสงู ชายหาดบางแสน ประสบกบัปัญหาความเสื่อมโทรม
ของสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะมลภาวะจ าพวกของเสยีที่มากบัแมน่ า้ เช่น ปัญหาการเกิดปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬ (Kunjiek et al., 
2019) จากสารอาหารที่ได้รับจากแม่น า้ แหลง่ชุมชนและของเสียจากกิจกรรมการเพาะเลีย้งหอย ปัญหาขยะจากแม่น า้ต่างๆ                 
ที่ถกูพดัพามาทบัถมท าให้เกิดความสกปรกตามบริเวณชายหาด นอกจากนีปั้ญหาน า้มนัหกในทะเลที่เกิดจากอบุตัิเหตขุองเรือ
สนิค้าหรือเรือบรรทกุน า้มนั ก็เป็นสิ่งส าคญัที่ไมอ่าจละเลยได้เพราะนอกชายฝ่ังของจงัหวดัชลบรีุเป็นแนวเส้นทางเดินเรือสนิค้า 
จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยทางทะเลและเกิดการร่ัวไหลของน า้มันในพืน้ที่ชายหาดบางแสนและบริเวณใกล้เคียง ได้ 
ปัจจบุนัการกดัเซาะชายฝ่ังกลายอีกเป็นปัญหาหนึง่ที่สง่ผลกระทบตอ่ชายหาดบางแสนเป็นอยา่งมาก (Theppitak, 2014)  

การเคลื่อนย้ายมวลทรายบริเวณชายฝ่ังตามธรรมชาติ เกิดจากคลื่นและกระแสน า้ที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายฝ่ัง เช่น 
กระแสน า้เลียบชายฝ่ัง (longshore current) กระแสน า้ย้อนกลับ (rip current) กระแสน า้ที่ ไหลย้อนกลับใต้ท้องคลื่น
(undertow current) การซดัและการสะท้อนของคลื่นบนชายหาด (swash) กระแสน า้ที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายฝ่ังเกิดขึน้เมื่อ
คลืน่ที่เคลือ่นที่เข้าสูช่ายฝ่ัง แรงเสยีดทานจะท าให้ความเร็วของคลื่นลดลงตามความลกึของน า้สง่ผลให้คลืน่มีความชนัมากขึน้ 
จึงเสียสมดลุและเกิดการแตกตวัในที่สดุ (Gross, 1990) เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าถึงฝ่ังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและทิศทาง
โดยจะเคลื่อนที่ท ามุมเอียงกับชายฝ่ัง คลื่นที่สะท้อนกลบัสูท่ะเลหลงัจากซดัขึน้ไปบนฝ่ังท าให้เกิดการไหลของน า้เลียบไปกับ
ชายฝ่ัง เกิดเป็นกระแสน า้เลียบชายฝ่ัง กระแสน า้บริเวณชายฝ่ังอีกประเภทหนึ่งเป็นกระแสน า้ที่ไหลออกจากฝ่ัง เรียกว่า 
กระแสน า้ย้อนกลบั เกิดจากคลื่นที่เคลื่อนที่มาถึงฝ่ัง หลงัจากถ่ายทอดมวลและพลงังานให้แก่ชายฝ่ังแล้ว น า้บางส่วนจะ
เคลื่อนที่ย้อนกลบัออกสูท่ะเลเกิดเป็นกระแสน า้ย้อนกลบัในบางบริเวณได้ กระแสน า้ย้อนกลบันีเ้กิดจากรูปแบบของสณัฐาน
ท้องน า้นอกชายฝ่ังที่มีความไม่สม ่าเสมอ  โดยเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสนัทรายนอกชายฝ่ัง (Sand bar) ที่ไม่ต่อเนื่องกนั ท าให้
เกิดความแตกต่างกนัของระดบัน า้ โดยระดบัน า้บริเวณเหนือสนัทรายจะสงูกว่าบริเวณที่ไม่มีสนัทราย  กระแสน า้ย้อนกลบัจะ
เกิดบริเวณนี ้ซึ่งเกิดจากการไหลมารวมกันของมวลน า้ที่ไหลจากระดบัน า้ที่สงูกว่าข้างเคียง (Beer, 1983) กระแสน า้เลียบ
ชายฝ่ังมีความส าคญัต่อการเคลื่อนที่ของมวลทรายตามแนวชายฝ่ัง สว่นกระแสน า้ย้อนกลบัเก่ียวข้องกบัการขนสง่มวลทราย
จากบริเวณชายฝ่ังออกสูท่ะเล กระแสน า้ทัง้สองชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดกูาลหรือจากการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
ของชายฝ่ังทัง้โดยธรรมชาติและโดยมนษุย์ สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงการเคลือ่นที่ของมวลทรายและการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
ของชายฝ่ังตามมา (Silvester, 1974) สว่นการซดัและการสะท้อนของคลื่นบนชายหาดนัน้ เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายมวล
ทรายให้เข้ามาทบัถมที่ชายหาดหรือเคลือ่นตวัออกนนอกฝ่ัง ซึง่ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของคลืน่ในแตล่ะฤดกูาล 

การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังด้วยการสร้างเขื่อนกนัคลืน่และสิง่ปลกูสร้างอื่น ๆ รวมถึงการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ
โลกที่สง่ผลให้ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ ท าให้เกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณชายหาดบางแสนอยา่งตอ่เนื่อง จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาถึงปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นลกัษณะคลื่น (Buranapratheprat et al., 2015) และกระแสน า้ที่เกิด
จากคลื่น ซึ่งเป็นตวัการส าคญัส าหรับการขนสง่มวลทรายบริเวณชายหาด งานวิจัยนีม้ีมุ่งเน้นไปในเร่ืองการศึกษากระแสน า้
เลยีบชายฝ่ังและกระแสน า้ย้อนกลบับริเวณชายหาดบางแสนในรอบปีด้วยวิธีการอยา่งง่าย เพื่อช่วยให้เข้าใจลกัษณะธรรมชาติ
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ของกระแสน า้และการเคลือ่นตวัของทรายตามแนวชายหาด ที่สามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพื่อเช่ือมโยงไปถึงการเปลีย่นแปลง
ชายฝ่ังและปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังที่เกิดขึน้บริเวณชายหาดบางแสนได้ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

บริเวณที่ท าการศกึษา คือ หาดบางแสนตลอดแนวตัง้แตบ่ริเวณแหลมแทน่จนถึงหาดวอนนภา มีความยาวตลอดแนว
ชายหาดประมาณ  3.7 กิโลเมตร มีความลาดชันของชายหาดโดยเฉลี่ยทัง้ปีต ่ากว่า 0.1 เมตร/เมตร (Jintasaeranee et al., 
2018) ตะกอนบนชายหาดมีลกัษณะเป็นทรายหยาบในขณะที่นอกชายฝ่ังออกไปในเขตน า้ขึน้น า้ลงมีลกัษณะเป็นดินละเอียด 
(Jintasaeranee & Buranapratheprat, 2017) ความสงูคลืน่นยัส าคญัในช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (~0.5 เมตร) มากกว่า
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (< 0.05 เมตร) (Buranapratheprat et al., 2015) กระแสน า้ขึน้น า้ลงนอกชายฝ่ังมี
ทิศทางหลกัในแนวเหนือใต้ตามแนวการวางตวัของชายหาด ในขณะที่กระแสน า้สทุธิ (residual current) เปลีย่นแปลงไปตาม
ฤดกูาลตามอิทธิพลของลมมรสมุและมวลน า้จากภายนอกฝ่ัง (Buranapratheprat et al., 2017)  

ก าหนดจดุที่ท าการศกึษาทัง้หมด 20 จดุ โดยใช้ต าแหนง่ของเสาไฟใหญ่ตลอดแนวชายหาดเป็นจดุอ้างอิง มีระยะหา่ง
ของแต่ละจุดประมาณ 200 เมตร (ภาพที่ 1) โดยจุดที่ 1 ถึง จุดที่ 7 อยู่บริเวณหาดวอนนภา จุดที่ 8 ถึงจุดที่ 14 อยู่บริเวณ
ตอนกลางของหาดบางแสน โดยมีวงเวียนบางแสนอยูร่ะหวา่งจดุที่ 7 และจดุที่ 8 จุดที่ 12 - 20 อยูท่ี่บริเวณตอนกลางของหาด
บางแสนทางทิศเหนือจนสดุหาดบางแสนบริเวณแหลมแทน่ 

ในเบือ้งต้นได้พฒันาวิธีการน าวสัดมุาใช้ท าทุ่นวดักระแสน า้ โดยมีแนวคิดของการน าวสัดทุี่สามารถย่อยสลายได้ใน
ธรรมชาติมาทดสอบ ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตีแ้ละมาร์ชเมลโล,่ ชามมนัส าปะหลงั และชามไบโอชานอ้อย แตเ่นื่องจากปัญหาของ
คลืน่ลมที่ท าให้วสัดเุหลา่นีพ้ลกิคว ่าได้ง่าย จึงไมส่ามารถน ามาใช้งานได้ ตอ่มาได้ทดลองใช้แผน่ฟิวเจอร์บอร์ดในการท าทุน่ลอย
น า้แต่ก็พบปัญหาเดียวกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติ  สุดท้ายได้เปลี่ยนมาใช้ขวดน า้อัดลมพลาสติกแทน จึงสามารถ
ท าการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ส าเร็จ 
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ภาพที่ 1  พืน้ท่ีศกึษาบริเวณหาดบางแสนแสดงจดุตรวจวดักระแสน า้ 

 
 การตรวจวดักระแสน า้ท าโดยท าปลอ่ยขวดน า้อดัลมพลาสติกขนาด 400 มิลลลิิตร ซึ่งบรรจทุรายไว้ปริมาณ 1/3 ของ
ขวดในน า้หนกัที่เทา่กนัโดยการชัง่ โดยแตล่ะขวดมีน า้หนกัประมาณ 320 กรัม จากนัน้ปิดทบัทรายด้วยพาราฟินเพื่อไมใ่ห้ทราย
เคลือ่นท่ี จากการทดสอบการลอยตวัพบวา่ขวดลอยพ้นน า้ประมาณ 1/3 ของความสงูของขวด ปลอ่ยขวดที่บริเวณแนวที่พบว่า
เป็นแนวของกระแสน า้ไหลขนานฝ่ังในช่วงน า้ขึน้สูงสุด ทดสอบโดยวิธีโยนขวดก่อนเพื่อสงัเกตว่าบริเวณใดเป็นแนวของ
กระแสน า้ไหลขนานฝ่ัง ซึ่งจะพบว่าห่างจากแนวคลื่นแตกในช่วงน า้ขึน้สงูสดุลงไปในทะเล ประมาณ 5-15 เมตร จบัเวลาการ
เคลื่อนที่ของขวดที่เคลื่อนที่จากจุดปล่อยไปตามแนวของกระแสน า้ไหลขนานฝ่ัง เป็นระยะทาง 10 เมตร พร้อมกับบนัทึกทิศ
ทางการเคลือ่นที่ของทุ่นวดักระแสน า้ (ภาพที่ 2) และพิกดัที่พบกระแสน า้ไหลออกนอกฝ่ัง (บริเวณที่ขวดน า้ถกูพดัออกจากฝ่ัง
ตรงสูท่ะเล) และในกรณีที่คลื่นแรง จะเปลี่ยนระยะทางจาก 10 เมตร เป็น 5 เมตร เนื่องจากทุ่นถูกคลื่นซดัเข้าสูฝ่ั่งได้ง่าย ท า
การเฉลีย่เวลาการเคลื่อนของทุ่นลอยจ านวน 10 ใบในกรณีที่เป็นหาดทราย และจ านวน 2 ใบกรณีชายหาดที่มีก าแพงกนัคลื่น
หรือหินทิง้ เนื่องจากคลื่นในบริเวณนีม้ีความป่ันป่วนสงูจึงท าให้วดักระแสน า้ได้ยาก ตรวจวดัข้อมูลในช่วงวนัน า้ขึน้ทุกเดือน 
ตัง้แต่เดือนเมษายน  2557 ถึงเดือนมีนาคม  2558 ครอบคลุมทุกช่วงฤดูมรสมุในรอบปี (ตารางที่ 1) จากนัน้วาดต าแหน่ง                
ที่ได้ลงบนแผนที่เพื่อพิจารณารูปแบบการเคลื่อนตวัของทุ่นลอยเนื่องจากกระแสน า้ของแต่ละเดือนที่ท าการศกึษา ได้น าข้อมลู
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ลมที่สถานีเกาะสชีงัจากกรมอตุนุิยมวิทยามาประกอบการอธิบายลกัษณะกระแสน า้ที่เกิดจากคลืน่ในแตล่ะเดือนในการศึกษา
ครัง้นีด้้วย 
 

            
 

ภาพที่ 2  ลกัษณะของขวดน า้อดัลมพลาสติกที่ถกูปลอ่ยลงสูท่ะเลเพื่อศกึษากระแสน า้ชายฝ่ัง 
 

                                                              ตารางที่ 1 วนัท่ีตรวจวดักระแสน า้และชว่งฤดมูรสมุ 
ปี วันที่ตรวจวัดกระแสน ำ้ ฤดูมรสุม* 

2557 

29 เมษายน เปล่ียนมรสมุ 

6 พฤษภาคม 

ตะวนัตกเฉียงใต้ 
20 มิถุนายน 

27, 30 กรกฎาคม 

6 สิงหาคม 
6 กนัยายน 

24, 27 ตลุาคม เปล่ียนมรสมุ 

20 - 22 พฤศจิกายน 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
20 - 21 ธนัวาคม 

2558 

11, 18 มกราคม 

4, 5, 7 กมุภาพนัธ์ 
7, 8, 9 มีนาคม เปล่ียนมรสมุ 

                                              * อ้างอิงจาก กรมอตุนุยิมวิทยา (https://www.tmd.go.th) 
 
 

https://www.tmd.go.th/
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ผลกำรวิจัย 
  เนื่องจากลมเป็นอิทธิพลหลกัที่ท าให้เกิดคลืน่ จึงน าข้อมลูลมมาประกอบการอธิบายกระแสน า้ชายฝ่ังที่เกิดจากคลื่น 
ได้น าข้อมลูลมราย 3 ชัว่โมง จากการตรวจวดัโดยกรมอตุนุิยมวิทยาที่สถานีตรวจวดัเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรีุ ในช่วง 10 วนัก่อน
การตรวจวดักระแสน า้วนัสดุท้ายในแตล่ะเดือน ตัง้แตเ่ดือนเมษายน  2557 ถึงเดือนมีนาคม  2558 ทีแ่สดงในรูปแบบของกราฟ 
Rose diagram ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ซึ่งแสดงถึงความเร็วและทิศทางที่ลมพัดมา พบว่าลมมีทิศทางหลกัมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีลมที่พดัมาจากทิศทางทางอื่นบ้างซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่พดัมาจากทางทิศใต้ ในเดือนเมษายน  2557 
ทิศทางหลกัของลมเปลี่ยนมาเป็นทิศตะวนัตก โดยยงัคงมีลมจากทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ปรากฏให้เห็นในเดือนพฤษภาคม 
ในเดือนมิถนุายนเป็นเดือนที่ลมมีทิศทางหลกัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัตกเฉียงใต้ เมื่อเข้าสูเ่ดือนกรกฎาคมและ
สงิหาคม ลมมีทิศทางหลกัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้เพียงทิศเดียว กนัยายนเป็นเดือนท่ีพบลมตะวนออกเฉียงใต้และลม
ตะวนัตกสลบักนัไป ลมเปลีย่นทิศทางไปเป็นลมตะวนัออกเฉียงเหนือตัง้แตเ่ดือนตลุาคม  2557 จนกระทัง่ถึงเดือนมกราคมของ
ปีถดัไป จากนัน้จะเร่ิมเห็นลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้เร่ิมแทรกเข้ามาในเดือนกุมภาพนัธ์  สว่นในเดือนมีนาคมพบว่าลมจาก
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้มีก าลงัแรงขึน้ และมีลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ปราฎให้เห็น ข้อมลูลมทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่ทิศทาง
ของลมเปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาลโดยในช่วงลมสรสมุตะวนัตกเฉียงใต้และช่วงเปลีย่นฤดมูรสมุ ลมมีความผนัผวนของทิศทาง
มากกวา่ในช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมในช่วงเวลาต่างๆ จะเป็นไปในทิศตาม
เข็มนาฬิกา ส าหรับความเร็วลมมีขนาดท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกัโดยสว่นใหญ่มีคา่ไมเ่กิน 10 น๊อต เกือบตลอดทัง้ปี 

   

   
ภาพที่ 3   Wind rose diagram ข้อมลูลมราย 3 ชัว่โมง จากการตรวจวดัโดยกรมอตุนุิยมวิทยา บริเวณสถานีตรวจวดั 
               เกาะสชีงั จงัหวดัชลบรีุในช่วง 10 วนัก่อนการตรวจวดักระแสน า้วนัสดุท้ายในแตล่ะเดือน ในเดือนเมษายนถึง 
               เดือนกนัยายน  2557 
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ภาพที่ 4  Wind rose diagram ข้อมลูลมราย 3 ชัว่โมง จากการตรวจวดัโดยกรมอตุนุิยมวิทยา บริเวณสถานีตรวจวดัเกาะสชีงั  
               จงัหวดัชลบรีุในช่วง 10 วนัก่อนการตรวจวดักระแสน า้วนัสดุท้ายในแตล่ะเดือน ในเดือนตลุาคม  2557 ถึงเดือน 
               มีนาคม  2558 
 
 ผลการตรวจวดักระแสน า้ที่เกิดจากคลืน่ท่ีบริเวณชายหาดบางแสนตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 ถึงมีนาคม 2558 แสดง
ไว้ในภาพ 5 ถึงภาพที่ 7 และตารางที่ 2 พบว่ากระแสน า้เลียบชายฝ่ังมีแนวโน้มของทิศทางการไหลไปทางแหลมแท่นหรือทาง
ทิศเหนือของหาดบางแสนในชว่งเดอืนเมษายนถึงเดอืนกรกฎาคม 2557 ด้วยความเร็วที่แตกตา่งกนัออกไป การไมแ่สดงผลของ
กระแสน า้ในบางบริเวณของชายหาดในเดือนพฤษภาคม มิถนุายน และกรกฎาคม 2557 นัน้ เกิดจากคลืน่แรง สง่ผลให้ทุน่ลอย
ที่ปลอ่ยเพื่อวดักระแสน า้ถกูซดัขึน้ฝ่ังในเวลาที่รวดเร็วก่อนที่จะสามารถวดัความเร็วและทิศทางของกระแสน า้ได้ 
  กระแสน า้เลียบชายฝ่ังบริเวณหาดวอนนภาถึงวงเวียนบางแสนเปลี่ยนทิศทางการไหลไปทางหาดวอนนภาด้วย
ความเร็วที่ต ่ามากในช่วงเดือนสงิหาคม ในขณะที่บริเวณตัง้แต่วงเวียนบางแสนไปทางแหลมแทน่กระแสน า้มีทิศทางไมแ่นน่อน
แตม่ีความเร็วมากกวา่ และตรวจพบกระแสน า้ย้อนกลบัที่มีความเร็วไมม่ากนกั มีความยาวจากชายฝ่ังออกไปในทะเลประมาณ 
30 – 50 เมตรก่อนท่ีจะสลายตวั พบใน 3 บริเวณช่วงหลงัศาลเจ้าพอ่แสนไปทางแหลมแทน่ ส าหรับในช่วงเดือนกนัยายน 2557 
ถึงกุมภาพนัธ์ 2558 นัน้กระแสน า้เลียบชายฝ่ังมีทิศไหลไปทางหาดวอนนภาตลอดแนวหาด พบกระแสน า้ย้อนกลบัอีกตัง้แต่
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เดือนกนัยายนถึงธนัวาคม 2557 โดยพบมากที่สดุถึง 5 แนวในเดือนกนัยายน 2557 ตัง้แตบ่ริเวณวงเวียนบางแสนไปทางด้าน
แหลมแท่น สว่นในเดือนอื่น ๆ ที่เหลือพบเพียงช่วงเวลาละ 1 - 2 แนวเท่านัน้ ส าหรับกระแสน า้เลียบชายฝ่ังในเดือนมีนาคม 
2558 นัน้ พบว่ามีทิศทางที่ไม่แน่นอนมีทัง้ที่ไหลไปทางหาดวอนนภาและทางแหลมแท่นคละกนัไป กระแสน า้เลียบชายฝ่ังมี
อตัราเร็วสงูในช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือและต ่าในช่วงฤดมูรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (ตารางที่ 2) 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  กระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง (ขนานชายฝ่ัง) บริเวณชายหาดบางแสนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม  2557  
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ภาพที่ 6  กระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง (ขนานชายฝ่ัง) และกระแสน า้ย้อนกลบั (ตัง้ฉากชายฝ่ัง) บริเวณชายหาดบางแสนในช่วง 
                เดือนสงิหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  2557  
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ภาพที่ 7  กระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง (ขนานชายฝ่ัง) และกระแสน า้ย้อนกลบั (ตัง้ฉากชายฝ่ัง) บริเวณชายหาดบางแสนในช่วง 
                เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม  2558 
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ตารางที่ 2  อตัราเร็วเฉลีย่และทศิทางกระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง ในเดือนเมษายน  2557 – มีนาคม  2558  
                  (N คือ ทิศเหนือ, S คือ ทิศใต้, NE คือ ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และ SW คือ ฤดมูรสมุ 
                  ตะวนัตกเฉียงใต้) 

เดือน ฤดูมรสุม อัตรำเร็ว (cm/s) ทิศทำง 
เมษายน Intermonsoon 0.23 N 
พฤษภาคม SW 0.66 N 
มิถนุายน SW 1.10 N 
กรกฎาคม SW 0.00 N 
สงิหาคม SW 2.73 N/S 
กนัยายน SW 4.89 S 
ตลุาคม Intermonsoon 4.54 S 

พฤศจิกายน NE 6.50 S 
ธนัวาคม NE 8.03 S 
มกราคม NE 5.54 S 
กมุภาพนัธ์ NE 5.56 S 
มีนาคม Intermonsoon 4.32 N/S 

 
 
วิจำรณ์ผลกำรวิจัย   

กระแสน า้เลียบชายฝ่ังมีทิศไหลไปทางแหลมแทน่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 ซึง่เป็นช่วงที่มีลมพดั
มาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ คลื่นลมที่เกิดในทิศทางเดียวกนัเมื่อเกิดการซดัขึน้ฝ่ังจึงเกิดการสะท้อนของคลืน่เกิดเป็นกระแสน า้
ไหลไปทางทิศเหนือของหาดบางแสนหรือทิศของแหลมแท่น กระแสน า้จะเปลีย่นทิศการไหลไปทางทิศใต้ของหาดหรือบริเวณ
หาดวอนนภาในช่วงเดือนกนัยายน 2557 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่เป็นช่วงที่ลมพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือหรือจาก
ทางทิศเหนือ มีข้อสงัเกตคือกระแสน า้เลยีบชายฝ่ังที่วดัได้ในช่วงลมมสมุตะวนัตกเฉียงใต้จะมีขนาดเบากวา่กระแสน า้ในช่วงลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการสงัเกตพบว่าคลื่นในช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งมีขนาดใหญ่จะซดัทุ่นขวดพลาสติก
ขึน้มาบนชายหาดอยา่งรวดเร็ว จึงได้ทดลองปลอ่ยทุน่ในระยะห่างจากชายฝ่ังมากขึน้แตทุ่น่ก็เคลือ่นตวัเข้าหาชายฝ่ังอยา่งช้าๆ 
มากกว่าเคลื่อนตัวขนานกับชายฝ่ังไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าในช่วงฤดูกาลนี ้คลื่นลมแรงอาจท าให้เกิด
กระแสน า้ไหลในทิศตัง้ฉากกับชายฝ่ังมากกว่าในทิศขนานกบัชายฝ่ัง  ต่างจากในช่วงฤดูมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่คลื่นมี
ขนาดเลก็และเบากวา่เนื่องจากเป็นชว่ง “ลมใน” หรือลมในทิศที่พดัออกจากฝ่ัง การเกิดกระแสน า้เลยีบชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นล า
ขนาดเลก็และแคบอยู่ใกล้กบับริเวณชายฝ่ัง ท าให้กระแสน า้เลียบชายฝ่ังในช่วงเวลานีโ้ดยสว่นใหญ่มีความเร็วมากกวา่ในช่วง
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ส าหรับในเดือนสิงหาคม 2557 และเดือนมีนาคม 2558 นัน้ กระแสน า้เลียบชายฝ่ังมีทิศทางไม่
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แน่นอนเพราะเป็นช่วงที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือทิศทางลมในพืน้ที่ ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีลมในทิศตะวนัตก
เฉียงใต้มีความเร็วสงูสดุในรอบปี (ภาพที่ 3) ความเร็วที่สงูมากขึน้นี ้อาจท าให้กระแสน า้เลยีบชายฝ่ังทางด้านทิศเหนือของหาด
ไหลสวนกลบัมาทางทิศใต้ใด้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการวางตวัของแนวชายหาดในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ -ตะวนัออกเฉียงใต้
มากกวา่ชายฝ่ังทางด้านใต้ที่มีแนวโน้มของการวางตวัไปในทิศเหนือ-ใต้มากกว่า (ภาพท่ี 1) ส าหรับในเดือนมีนาคม 2558 นัน้ 
การมีทิศทางที่ไมแ่น่นอนของกระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง เกิดจากความผนัผวนของทิศทางลมในช่วงเวลาการเปลีย่นฤดมูรสมุจาก
ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือไปเป็นลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  
  กระแสน า้ย้อนกลับมีแนวโน้มที่จะเกิดมากตัง้แต่ในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนถึงกลางฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือตัง้แต่เดือนสงิหาคมถึงเดือนธันวาคม  2557 อาจเกิดจากการปรับสมดลุของมวลน า้ที่ถกูคลื่นพดัพา
เข้ามาบริเวณชายหาดเกิดเป็นล ากระแสน า้ไหลออกจากชายฝ่ัง กระแสน า้ย้อนกลับเกิดขึน้ได้ในหลายกรณี เช่น เมื่อมี
กระแสน า้เลยีบชายฝ่ังสองสายไหลมาบรรจบกนั เมื่อกระแสน า้เลียบชายฝ่ังไหลไปปะทะกบัสิ่งกีดขวางบริเวณหาดทราย เช่น 
สนัทราย jetty หรือ รอดกัทราย (groin) ที่ถกูสร้างขึน้บนชายหาด ส าหรับสาเหตกุารเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัที่บริเวณชายหาด
บางแสนนัน้ยงัไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากความไม่สม ่าเสมอของความเร็วกระแสน า้เลียบชายฝ่ัง ในกรณีที่กระแสน า้
ด้านหลงัที่ไหลตามมามีความเร็วมากกว่ากระแสน า้ด้านหน้า ท าให้เกิดการผลกัดนัของมวลน า้ส่วนเกินออกสู่ทะเลภายนอก 
หรืออาจเกิดจากแรงเฉือนของล ากระแสน า้เลียบชายฝ่ังที่ไม่มีความสม ่าเสมอในทิศตัง้ฉากกบัแนวชายฝ่ัง  เกิดเป็นกระแสน า้
ย้อนกลบัที่เรียกวา่ Shear instability rip current (Castelle et al., 2016)  

การท่ีกระแสน า้ย้อนกลบัมีโอกาสเกิดขึน้ได้มากที่บริเวณตัง้แตว่งเวียนบางแสนไปทางด้านแหลมแทน่ในช่วงปลายฤดู
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จนถึงต้นฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่ครอบคลมุช่วงของการเปลีย่นลมมรสมุนัน้ อาจเป็นผลมาจาก
กระแสน า้เลียบชายฝ่ังที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที่ที่เหมาะกับการเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น ในเดือน
สงิหาคม 2557 พบวา่กระแสน า้ย้อนกลบัเกิดจากกระแสน า้เลยีบชายฝ่ังที่มีทิศทางไมแ่นน่อนในช่วงที่ทิศทางลมและคลืน่มีการ
เปลี่ยนแปลง การไหลบรรจบกันของกระแสน า้เลียบชายฝ่ังบางสายส่งผลต่อการเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัได้ ส าหรับเดือน
กนัยายน  2557 ซึง่เป็นเดือนท่ีตรวจพบกระแสน า้ย้อนกลบัมากที่สดุนัน้เนื่องจากเป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมมี
อิทธิพลในพืน้ท่ี กระแสน า้บริเวณตอนเหนือของหาดบางแสนใกล้กบัแหลมแทน่มีการปรับตวัโดยไหลกลบัไปทางทิศใต้หรือทาง
หาดวอนนภาก่อนบริเวณอื่น เป็นเหตใุห้กระแสน า้เลยีบชายฝ่ังบริเวณชายหาดทางด้านแหลมแทน่มีความเร็วมากกวา่ทางด้าน
หาดวอนนภาที่กระแสน า้มีความเร็วต ่ามากจนไมส่ามารถตรวจวดัได้ สภาวะการณ์นีส้ง่ผลตอ่การเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัได้ดีที่
บริเวณชายฝ่ังทางด้านแหลมแท่น เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลมากขึน้ในช่วง 2 – 3 เดือนต่อมา ส่งผลให้
กระแสน า้เลียบชายฝ่ังตลอดแนวชายหาดมีความสม ่าเสมอมากขึน้ การเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัจึงลดจ านวนลงเป็นล าดบัจน
หายไปในเดือนมกราคม 2558 แต่ก็อาจเป็นผลมาจากการปรับตวัของลกัษณะพืน้ทะเลชายฝ่ังที่เกิดจากอิทธิพลของคลื่นร่วม
ด้วยก็ได้ สว่นการที่กระแสน า้ย้อนกลบัเกิดขึน้ได้ยากในช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้นัน้ อาจเกิดกระแสน า้เลียบชายฝ่ังที่มี
ขนาดเบามากในช่วงฤดกูาลนี ้อย่างไรก็ดี ในครัง้นีเ้ป็นเพียงการศกึษาเบือ้งต้นที่ไมไ่ด้ท าการตรวจวดัคลื่นและสณัฐานชายฝ่ัง
ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นข้อมูลส าคญัส าหรับการอธิบายการเปลี่ยนแปลงกระแสน า้ที่เกิดจากคลื่นได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เพิ่มเติมเข้าไปในการศกึษาที่อาจจะมีขึน้ในอนาคต    
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ผลการตรวจวดักระแสน า้เลียบชายฝ่ังในครัง้นีท้ าให้เข้าใจถึงแนวโน้มของการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายบริเวณ
ชายหาดบางแสนในแต่ละฤดูกาล ในช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ลกัษณะของกระแสน า้ที่เกิดขึน้แสดงให้ เห็นแนวโน้มของ
การเคลื่อนย้ายตะกอนทรายไปทางด้านแหลมแท่นหรือทางด้านทิศเหนือของชายหาดบางแสนและด้วยความแรงของคลื่น                
ท าให้ทรายเคลื่อนที่จากชายหาดออกสู่ทะเล สว่นช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือทรายจะเคลื่อนที่จากชายหาดทางด้าน
แหลมแท่นไปยงัด้านหาดวอนนภาพร้อมกับการเคลื่อนที่ของทรายจากนอกฝ่ังกลบัมาสู่ชายหาด อย่างไรก็ดียงัต้องมีการ
ตรวจวดัการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายในพืน้ที่ในโอกาสตอ่ไป ความเข้าใจนีจ้ะเป็นองค์ความรู้ที่ส าคญัต่อการท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงชายหาดบางแสนที่เกิดขึน้โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ังที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั ร่องรอย
ของลักษณะพืน้ทะเลที่เกิดจากการกระท าของกระแสน า้เลียบชายฝ่ังและกระแสน า้ย้อนกลับบริเวณชายหาดบางแสน                  
บางบริเวณ สามารถสงัเกตเห็นได้อยา่งชดัเจนในช่วงน า้ลง (ภาพท่ี 8) 
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่กระแสน า้ย้อนกลบัเป็นอนัตรายตอ่การเลน่น า้ของนกัทอ่งเที่ยว แตเ่นื่องจากมีความแรงไมม่ากนกั
จึงไมพ่บว่าเป็นสาเหตขุองการจมน า้ของนกัทอ่งเที่ยวเช่นเดียวกบัในบริเวณชายหาดแม่ร าพึง จังหวดัระยอง อยา่งไรก็ดี ก็ควร
เฝ้าระวงัโดยเฉพาะช่วงการเปลีย่นฤดมูรสมุในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายนที่มีการเกิดกระแสน า้ย้อนกลบัในหลายบริเวณ 
ถึงแม้กระแสน า้จะไหลไม่แรงแต่ส าหรับคนที่ว่ายน า้ไม่เก่ง หากปล่อยให้เล่นน า้ตามล าพงัก็อาจท าให้เกิดอนัตรายจากการ
จมน า้ได้ในบริเวณที่มีกระแสน า้ย้อนกลบัเกิดขึน้ จึงควรให้ความส าคญัและระมดัระวงัในเร่ืองนีด้้วย 
 

    
 
ภาพที่ 8  ลกัษณะพืน้ทะเลที่เกิดจากการกระท าของกระแสน า้เลยีบชายฝ่ัง (ซ้าย) และกระแสน า้ย้อนกลบั (ขวา) บริเวณ 
               ชายหาดบางแสนในชว่งน า้ลง 
 
สรุปผลกำรวิจัย  

จากการตรวจวดักระแสน า้ที่เกิดจากคลืน่ ได้แก่ กระแสน า้เลยีบชายฝ่ังและกระแสน า้ย้อนกลบั ที่บริเวณชายหาดบาง
แสนในช่วงฤดกูาลต่างๆ ได้ข้อสรุปว่า กระแสน า้เลียบชายฝ่ังบริเวณชายหาดบางแสนมีทิศไหลไปทางแหลมแท่นหรือทางทิศ
เหนือของชายหาดในช่วงต้นและกลางฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้และไหลกลบัมาทางหาดวอนนภาหรือทางทิศใต้ของชายหาด
ในช่วงเปลีย่นจากฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ไปเป็นฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือและช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
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ทิศทางการไหลที่ไม่แน่นอนในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนมีนาคม กระแสน า้ย้อนกลบัเกิดขึน้บริเวณชายหาดบางแสนแต่มี
ขนาดไมแ่รงมากนกัในช่วงปลายฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จนถึงต้นฤดลูมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝ่ังตัง้แต่วง
เวียนบางแสนไปทางด้านแหลมแทน่ 
 
กิตติกรรมประกำศ   

ขอขอบคณุ นิสติภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ในการช่วยตรวจวดัมลูภาคสนาม และ
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