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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นบทความที่น าเสนอรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ าในอ่าวไทยโดยใช้ผลจากการทบทวน

งานวิจัยตามประเภทของการศึกษา 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าจากแบบจ าลองกระแสน้ าโดย
ใช้ข้อมูลลมและน้ าขึ้น-น้ าลง (2) รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าจากแบบจ าลองกระแสน้ าโดยใช้ข้อมูลลม อุณหภูมิ
และความเค็มเป็นข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลอง ผลจากการทบทวนพบว่ารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าที่ได้จาก
แบบจ าลองกระแสน้ าทั้ง 2 รูปแบบ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกระแสน้ าไหลเข้า
ทางด้านใต้ของอ่าวและไหลออกจากอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และในบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบว่ากระแสน้ ามี
ลักษณะการไหลแบบทวนเข็มนาฬิกา ในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (มีนาคม-เมษายน) กระแสน้ าไหลเข้าทางด้านใต้ของ
อ่าวและไหลออกทางฝั่งตะวันออก ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระแสน้ าไหลเข้าทางด้านใต้ของอ่าวและไหลเลียบขึ้น
ไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าว และไหลวนตามเข็มนาฬิกาแล้วไหลออกทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย 
ส่วนในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (ตุลาคม) กระแสน้ าเริ่มเปลี่ยนทิศทางคือกระแสน้ าไหลเข้าทางด้านตะวันออกและไหล
ออกทางด้านใต้ของอ่าว 
 

ค้าส้าคัญ : การไหลเวียนกระแสน้ า; อ่าวไทย; แบบจ าลอง 
 

Abstract 
This article reviews circulation patterns in the Gulf of Thailand investigated using 

hydrodynamic models by using (1) wind and tide data and (2) wind, sea surface temperature and 
salinity data as model inputs. The reviews show that circulation patterns from both approaches 
are similar. During the northeast monsoon, current flows into the gulf in the south and flows out 
in the east of the gulf. The current turns counter-clockwise in the upper gulf region. Current still 
flows into the gulf in the south and flows out near the eastern coast during the first transition 
monsoon period (March-April). During the southwest monsoon, current flows into the gulf in the 
south and along the western side of the gulf, and flows out of the gulf in the eastern side. A 
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clockwise circulation develops in this season. Current starts to change directions by flowing into 
the gulf in the east and out of the gulf in the south during the second transition monsoon period 
(October). 
 

Keywords: circulation; Gulf of Thailand; model 
 

1. บทน้า 
อ่าวไทยเป็นอ่าวกึ่งปิดมีความลึกเฉลี่ย 40 

เมตร ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลจีนใต้  มี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 6 ถึง 14 องศาเหนือ และ
ลองจิจูด 99 ถึง 105 องศาตะวันออก กล่าวคือ อ่าว
ไทยเป็นพื้นที่อยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับฝั่งทะเลอันดา
มันซึ่งท าให้พื้นที่อ่าวไทยเป็นแหล่งรับลมมรสุมทั้ง 2   
ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และอ่าวไทยตั้งอยู่ในบริเวณเขตร้อน
ซึ่งจะท าให้ได้รับอิทธิพลของความร้อนจากดวงอาทิตย์
ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิผิวน้ าทะเลประกอบกับอ่าวไทย
เป็นอ่าวกึ่งปิดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นทะเล
ชายฝั่งก็จะมีปัจจัยของน้ าขึ้น-น้ าลง และน้ าท่าจาก
แม่น้ าซึ่งส่งผลต่อความเค็มของน้ าทะเล [6] จากที่
กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าพ้ืนท่ีอ่าวไทยเป็นพ้ืนท่ีที่ขนาด
ใหญ่พอสมควรและมีปัจจัยหลักๆที่มีอิทธิพลต่อการ
ไหลเวียนกระแสน้ ามากมาย ซึ่งถ้าจะตรวจวัดกระแส 
น้ าโดยตรงทุกจุดอย่างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอ่าว
ไทยและต่อเนื่องตลอดทุกฤดูกาลก็คงท าได้ยากในเชิง
ปฏิบัติ ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักวิจัยทางด้าน
สมุทรศาสตร์ได้มีการพัฒนาในการสร้างและพัฒนา
แบบจ าลองกระแสน้ าขึ้นเพื่อศึกษากระแสน้ าได้อย่าง
ละเอียดและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยอาศัยคุณสมบัติและ
ข้อมูลทางกายภาพหลัก ๆ ของอ่าวไทยเป็นพื้นฐานใน
การสร้างแบบจ าลองกระแสน้ า อาทิ ข้อมูลลม น้ าขึ้น-
น้ าลง อุณหภูมิและความเค็ม เป็นข้อมูลน าเข้าใน
แบบจ าลอง ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อ
รูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ าในอ่าวไทยทั้งสิ้น 

ซึ่งผู้พัฒนาแบบจ าลองกระแสน้ าในอ่าวไทยจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยหลัก ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งมี
นักวิจัยได้มีการใช้แบบจ าลองกระแสน้ าโดยพิจารณา
ข้อมูลหลักเพื่อน าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ าที่แตก 
ต่างกันไป ดังนั้นการทบทวนเอกสารงานวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นการเสนองานทางด้านการไหลเวียนของ
กระแสน้ าในอ่าวไทยโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่ศึกษา
รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าในอ่าวไทยที่ได้จาก
แบบจ าลองกระแสน้ าซึ่ งจะพิจารณาเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ  ส่ วนแรกเป็นการพิจารณารูปแบบ
กระแสน้ าในอ่าวไทยที่ได้จากแบบจ าลองกระแสน้ าโดย
พิจารณาอิทธิพลของลมและน้ าขึ้น-น้ าลง ส่วนที่สองจะ
พิจารณารูปแบบกระแส น้ าที่ ได้จากแบบจ าลอง
กระแสน้ าโดยพิจารณาส่วนประกอบของลมอุณหภูมิ
และความเค็มน้ าทะเลด้วย  
 
2. รูปแบบการไหลเวียนกระแสน ้าในอ่าวไทย 

รูปแบบของแบบจ าลองกระแสน้ าที่แบ่งเป็น 2 
ส่วนนั้น แต่ละส่วนจะกล่าวถึงรูปแบบกระแสน้ าในแต่
ละ ช่วงฤดูมรสุมซึ่ งประกอบไปด้ วย  ช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (เปลี่ยนจาก
มรสุมมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้) ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเปลี่ยนมรสุม 
(เปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ)  

2.1 รูปแบบการไหลเวียนกระแสน ้าจาก
แบบจ้าลองกระแสน ้าโดยพิจารณาปัจจัยลมและน ้า
ขึ น-น ้าลง  
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2.1.1 ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)  

การศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแส 
น้ าในอ่าวไทยตอนบนของ Buranapratheprat  และ
คณะ [13] โดยใช้แบบจ าลองกระแสน้ าที่มีข้อมูลลม
เฉลี่ยรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2543 
รวมถึงการศึกษาของ Buranapratheprat และคณะ 
[12] รูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ าในบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนโดยใช้แบบจ าลองกระแสน้ าซึ่งใช้ข้อมูลลม
เฉลี่ยรายเดือนจาก ECMWF (European Center of 
Medium Range Weather Forecast) ในปี พ.ศ.
2533 ถึงปี พ.ศ. 2541 ประกอบกับน้ าขึ้น-น้ าลง ซึ่ง
ค านวณจากระดับน้ าที่ทางฝั่งตะวันออก (สัตหีบ) และ
ระดับน้ าทางฝั่งตะวันตก (หัวหิน) โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบฮาร์โมนิก พบว่าถ้าปริมาณน้ าท่าไหลเข้า
มาช้ากว่าปกติและมวลน้ าที่ลมพัดเข้ามามีความแรง
และเร็วจะท าให้เกิดน้ าผุด (up welling) ลดลง 
ส าหรับรูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าในบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนมีทิศทางการไหลเบนไปทางซ้าย (ทาง
ตะวันตก) ของอ่าวและไหลออกทางฝั่งตะวันตกของ
อ่าว  (ดังรูปที่  1)  ซึ่งได้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ  
 

 
 

รูปที่ 1 กระแสน้ าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ใช้ข้อมูล
ลมจาก ECMWF (มรสุมตะวันออกเหนือ) 
[12] 

Booncherm [10] ที่ศึกษารูปแบบการไหลเวียน
กระแสน้ า โ ด ย ใ ช้ ข้ อมู ล น้ า ขึ้ น -น้ า ล งที่ ไ ด้ จ า ก 
SEAWATCH Programme โดยรายงานว่ารูปแบบการ
ไหลเวียนกระแสน้ า ในบริ เวณอ่าวไทยตอนบนมี
ลักษณะไหลเบนไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าว และผล
วิจัยตรงกันกับสมชาย [4] ซึ่งศึกษารูปแบบการไหล 
เวียนกระแสน้ าที่เกิดจากลมเฉลี่ยรายเดือนโดยใช้
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ได้ พบว่าช่วงมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือกระแสน้ าไหลเข้าทางด้านล่างฝั่งทิศตะวัน 
ออกของอ่าวไทยตอนบนไหลเลียบขึ้นและเบนออก
ทางซ้ายของอ่าวและไหลออกทางฝั่งตะวันตกของอ่าว 

เมื่อพิจารณารูปแบบการไหลเวียน
กระแสน้ าทั้งอ่าวไทยโดยใช้แบบจ าลองกระแสน้ า 2 
มิติ โดยใช้เทคนิค ADI finite difference โดย 
Buranapratheprat และ Banpapong [11] เป็นการ
ใช้ข้อมูลลมเฉลี่ย 8 ปี รวมถึงข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงที่อยู่
บริเวณ Open Boundary เป็นข้อมูลหลักในการ
น าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ า กล่าวคือ ศึกษาโดยใช้
ข้อมูลลมและน้ าขึ้น-น้ าลงเป็นแรงขับเคลื่อนกระแสน้ า
ในอ่าวไทยโดยศึกษากระแสน้ าเป็นแบบรายเดือนซึ่งถ้า
พิจารณาตามช่วงฤดูกาลพบว่า ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน
กระแสน้ ามีลักษณะที่ไหลช้ามากประกอบกับทิศทาง
กระแสน้ าไม่ปรากฏที่ชัดเจน แต่บริเวณทาง ด้านใต้
ของอ่าวจะเห็นได้ว่ากระแสน้ ามีทิศทางที่ไหลออกจาก
อ่าว (ดังรูป 2a) แต่ในเดือนธันวาคม มกราคมและ
กุมภาพันธ์จะเห็นได้ว่ากระแสน้ าไหลเข้าทางด้านใต้
ของอ่าวและกระแสน้ าจะไหลเบนไปทางขวาและไหล
ออกทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย (ดังรูปที่ 2b, 2c 
และ 2d ตามล าดับ) ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของสมยศ [5] ที่ศึกษาการไหลเวียนกระแสน้ าจาก
แบบจ าลองกระแสน้ า 3 มิติ (Seawatch 3D) โดยใช้
ข้อมูลลมที่ได้จากทุ่นสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทยเป็นข้อมูล
น าเข้าและ Interpolate ข้อมูลลมให้ครบทุกกริดขนาด 
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0.1x0.1 ดีกรี และใช้ข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงท่ีได้จาก Open 
Boundary ปรากฏว่ากระแสน้ าไหลเข้าทางด้านใต้ของ
อ่าวไทยและบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีการไหลวนแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา และสอดคล้องกับ Chu และคณะ 

[14] ศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าโดยใช้ข้อมูล
ลมเฉลี่ยรายเดือน พบว่าในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียง 
เหนือในบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีรูปแบบการไหลใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

 

รูปที่ 2  กระแสน้ าในอ่าวไทย (มรสุมตะวันออกเหนือ) [11] 
 

 
 

รูปที่ 3 กระแสน้ าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ใช้ข้อมูล
ลมจาก ECMWF (ช่วงเปลี่ยนมรสุม) [12] 

 

2.1.2 ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(มีนาคม-เมษายน)  

การศึกษากระแสน้ าบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนโดย Buranapratheprat และคณะ [13] และ
การศึกษาของ Buranapratheprat และคณะ [12] 
พบว่ากระแสน้ ามีลักษณะที่ไม่แน่นอน เนื่องจากเป็น
ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมและกระแสน้ าจะไหลช้ากว่าในช่วง
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ดังรูปที่ 3) 

การศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแส 
น้ าทั้งอ่าวไทยของ Buranapratheprat และ Banpa-
pong [11] เป็นการใช้ข้อมูลลมเฉลี่ย 8 ปี รวมถึง
ข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงท่ีอยู่บริเวณ Open Boundary เป็น
ข้อมูลหลักในการน าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ า 
กล่าวคือ การศึกษาโดยใช้ข้อมูลลมและน้ าขึ้น-น้ าลง
เป็นแรงขับเคลื่อนกระแสน้ าในอ่าวไทย โดยศึกษา
กระแสน้ าเป็นแบบรายเดือน ซึ่งถ้าพิจารณาตามช่วง
ฤดูกาลพบว่ากระแสน้ าไหลเข้าทางตอนใต้ของอ่าวไทย
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และมีการเกิดวงวนไม่ชัดเจนเท่ากับในช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริ เวณกลางอ่าวไทย
กระแสน้ ามีทิศทางการไหลวนออกไปทางตะวันออก
ของอ่าวจะเห็นได้ชัดในเดือนมีนาคม (ดังรูป 4a) แต่
เดือนเมษายนกระแสน้ าจะไหลช้ามากซึ่งไมเ่ห็นรูปแบบ
กระแสน้ าที่ชัดเจน (ดังรูปที่ 4b) ซึ่งได้ผลเช่น เดียวกัน
กับการศึกษาของสมยศ [5] ที่ศึกษาการไหล เวียน
กระแสน้ าจากแบบจ าลองกระแสน้ า 3 มิติ (Seawatch 
3D) โดยใช้ข้อมูลลมที่ได้จากทุ่นสมุทรศาสตร์ในอ่าว
ไทยเป็นข้อมูลน าเข้าและ Interpolate ข้อมูลลมให้
ครบทุกกริดขนาด 0.1x0.1 ดีกรี และใช้ข้อมูลน้ าขึ้น-
น้ าลงที่ได้จาก Open Boundary ที่ได้รายงานไว้ว่า
รูปแบบกระแสน้ าในช่วงเดือนเมษายนกระแสน้ าไหล
เข้าทางด้านใต้ของอ่าวและรูปแบบการไหลวงวนไม่
ชัดเจนเท่ากับช่วงมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ 
 

  
(a) (b) 

 

รูปที่ 4 กระแสน้ าในอ่าวไทย (ช่วงเปลี่ยนมรสุม) [11] 
 

2.1.3 ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(พฤษภาคม-กันยายน) 

Buranapratheprat และคณะ [13] 
และการศึกษาของ Buranapratheprat และคณะ 

[12] โดยใช้ข้อมูลลมเฉลี่ยรายเดือนจาก ECMWF 
(European Center of Medium Range Weather 
Forecast) ในปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2541 ประกอบ
กับน้ าขึ้น-น้ าลงโดยค านวณจากระดับน้ าที่ทางฝั่งตะวัน 
ออก (สัตหีบ) และระดับน้ าทางฝั่งตะวันตก (หัวหิน) 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบฮาร์โมนิก พบว่ามวล
น้ าไหลแยกออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ มวลน้ ามีการไหล
เลียบขึ้นทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบนและไหล
แบบวงวนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและไหลเบนไปทาง 
ขวา (ฝั่งตะวันออก) ของอ่าวและไหลออกทางชายฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ส่วนในตอนล่างของ
อ่าวไทยตอนบนพบว่าน้ าจะไหลขึ้นไปบรเิวณตอนกลาง
ของอ่าวไทยตอนบนและไหลออกทางฝั่งตะวันออก 
ลักษณะการไหลแยกตัวออกจากกันระหว่างตอนบน
ของอ่าวไทยและตอนล่างของอ่าวไทยจะท าให้เกิด
กระแสน้ าผุดในบริเวณกลางอ่าวไทยตอนบนได้ (ดังรูป
ที่ 5) ซึ่งรูปแบบการไหลเวียนของมวลน้ าที่เป็นวงวนใน
รูปแบบตามเข็มนาฬิกานี้เป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ดันน้ าขึ้นทางด้านบน
แล้วเบนไปทางขวาตามหลักของ Ekman Transport 
[2] คงวัฒน ์[1] และอัปสรสุดา [8] ซึ่งผลการศึกษาตรง 
 

 
 

รูปที่ 5 กระแสน้ าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ใช้ข้อมูล
ลมจาก ECMWF (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) 
[12] 
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กับการศึกษาของ Booncherm [10] ที่รายงานว่า
รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าที่ได้จาก SEAWATCH 
Programme ที่พบว่ารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ า
ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีลักษณะวนในทิศทางตาม
เข็ มนาฬิก ใน ช่วงมรสุ มตะวันตก เฉี ย ง ใต้  และ 
Buranapratheprat และ Banpapong [11] การใช้
ข้อมูลลมเฉลี่ย 8 ปี รวมถึงข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงที่อยู่
บริเวณ Open Boundary เป็นข้อมูลหลักในการ
น าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ า กล่าวคือ ศึกษาโดยใช้
ข้อมูลลมและน้ าขึ้น-น้ าลงเป็นแรงขับเคลื่อนกระแสน้ า
ในอ่าวไทย โดยศึกษากระแส น้ าเป็นแบบรายเดือน ซึ่ง
ถ้าพิจารณาตามช่วงฤดูกาลพบว่ากระแสน้ าในอ่าวไทย
ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีทิศทางการไหลจากทาง
ตอนใต้ของอ่าวไทยขึ้นมา และมีลักษณะวงวนแบบ
ทวนเข็มนาฬิกาบริเวณสุราษฎร์ธานีไหลเลียบขึ้นไป
ทางด้านชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยเข้าสู่อ่าวไทย

ตอนบน และมีทิศทางไหลเบนไปทาง ขวาของอ่าวและ
ไหลออกทางอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ส าหรับบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
จะเห็นเป็นรูปแบบวงวนแบบตามเข็มนาฬิกา (ดังรูปที่ 
6a และ 6b ตามล าดับ) ส่วนใน ช่วงเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมจะเห็นกระแสน้ าวงวน 2 วง มีทั้งแบบ
ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา (ดังรูปที่ 6c และ 
6d ตามล าดับ) ส าหรับเดือนกันยายนจะพบกระแสน้ า
มีลักษณะที่ไหลช้าและวงวนในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ในรูปแบบทวนเข็มนาฬิกา (ดั งรูปที่  6e) ซึ่ งผล
การศึกษาเป็นเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของสมยศ [5] ที่
ศึกษาการไหลเวี ยนกระแสน้ าจากแบบจ าลอง
กระแสน้ า 3 มิติ (Seawatch 3D) โดยใช้ข้อมูลลมที่ได้
จากทุ่นสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทยเป็นข้อมูลน าเข้าและ
ท าการ Interpolate ข้อมูลลมให้ครบทุก กริดขนาด 
0.1x0.1 ดีกรี และใช้ข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงท่ีได้จาก Open  

 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

 

รูปที่ 6  กระแสน้ าในอ่าวไทย (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) [11] 
 
Boundary ที่ได้รายงานไว้ว่ากระแสน้ าไหลเข้าทางอ่าว
ไทยฝั่งตะวันตกและไหลเลียบตามแนวชายฝั่งและมีทิศ
ทางการไหลเบนไปทางขวาของอ่าวและไหลออกทาง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และผลการศึกษาตรงกันกับ 

Chu และคณะ [14] ศึกษารูปแบบการไหลเวียน
กระแสน้ า โดยใช้ข้อมูลลมเฉลี่ยรายเดือนพบว่า
กระแสน้ าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีรูปแบบการ
ไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
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2.1.4 ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากมรสุมตะวัน 
ตกเฉียงใต้เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม) 

การศึกษาการไหลเวียนกระแสน้ า
บริเวณอ่าวไทยตอนบนของ Buranapratheprat และ
คณะ [13] ประกอบการศึกษากระแสน้ าบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนโดยใช้ข้อมูลลมจาก ECMWF ของ 
Buranapratheprat และคณะ [12] ศึกษาโดยใช้
ข้อมูลลมเฉลี่ยรายเดือนจาก ECMWF (European 
Center of Medium Range Weather Forecast) ใน
ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2541 ประกอบกับน้ าขึ้น-น้ า
ลง โดยค านวณจากระดับน้ าที่ทางฝั่งตะวันออก (สัต
หีบ) และระดับน้ าทางฝั่งตะวันตก (หัวหิน) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบฮาร์โมนิก พบว่าลักษณะการ
ไหลเวียนของกระแสน้ าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม กระแสน้ ามีทั้งไหลออกจากทางตอนบนของฝั่ง
ตะวันออกและทางฝั่งตะวันตก เสมือนกับไหลออกจาก
ปากอ่าวไทยตอนบน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูน้ าหลากมวล
น้ าทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
ตอนบนจะมีระดับน้ าที่สูงกว่ามวลน้ าทางด้านล่างของ
อ่าว จึงส่งผลให้มวลน้ าทางอ่าวไทยตอนบนที่มีระดับ
น้ าสูงกว่าผลักดันมวลน้ าไหลลงสู่ด้านล่างของอ่าว ซึ่งมี
มวลน้ าท่ีระดับต่ ากว่า (ดังรูปที่ 7) 
  

 
 

รูปที่ 7 กระแสน้ าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ใช้ข้อมูล
ลมจาก ECMWF (ช่วงเปลี่ยนมรสุม) [12] 

 

 
 

รูปที่ 8 กระแสน้ าในอ่าวไทย (ช่วงเปลี่ยนมรสุม) [11] 
 

Buranapratheprat และ Banpa-
pong [11] ใช้ข้อมูลลมเฉลี่ย 8 ปี รวมถึงข้อมูลน้ าขึ้น-
น้ าลงท่ีอยู่บริเวณ Open Boundary เป็นข้อมูลหลักใน
การน าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ า พบว่ากระแสน้ า
ในช่วงเปลี่ยนมรสุมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็น
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือในช่วงเดือนตุลาคมนั้น
จะมีลักษณะการไหลที่ช้ากว่าช่วงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และกระแสน้ าไหลเข้าทางฝั่งตะวันออกเข้าสู่
อ่าวไทยตอนบน และไหลเบนไปทางซ้ายออกทางด้าน
ใต้ทางฝั่งตะวันตกของอ่าว และในบริเวณสุราษฎร์ธานี
จะพบว่ามีรูปแบบการไหลวงวนเล็กน้อยแต่ไม่ชัดเจน
เท่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ดังรูปที่ 8) ซึ่งได้ผล
การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับสมยศ [5] ที่ศึกษาการ
ไหลเวียนกระแสน้ าจากแบบจ าลองกระแสน้ า 3 มิติ 
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(Seawatch 3D) โดยใช้ข้อมูลลมที่ได้จากทุ่นสมุทร
ศาสตร์ในอ่าวไทยเป็นข้อมูลน าเข้าและ Interpolate 
ข้อมูลลมให้ครบทุกกริดขนาด 0.1x0.1 ดีกรี และใช้
ข้อมูลน้ าขึ้น-น้ าลงที่ได้จาก Open Boundary โดย
รายงานว่ากระแสน้ าเริ่มมีการเปลี่ยนทิศซึ่งกระแสน้ า
จะไหลจากอ่าวไทยตอนบนและไหลเบนไปทางซ้ายของ
อ่าวและไหลออกทางด้านตะวันตกของอ่าวไทย ซึ่ง
คล้ายคลึงกับในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่
กระแสน้ าจะไหลช้ากว่า 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
อิทธิพลของลมมรสุมจะมีผลต่อการไหลเวียนกระแสน้ า
ที่ผิวน้ าค่อนข้างมากกว่าอิทธิพลของน้ าขึ้น -น้ าลง 
เนื่องจากค่าของน้ าขึ้น-น้ าลงเมื่อท าการเฉลี่ยเป็นราย
เดือนแล้วขนาดของน้ าขึ้น-น้ าลงจะหักล้างกันไปจึง
เสมือนว่าอิทธิพลของลมเป็นปัจจัยหลักในการควบคุม
ทิศทางการไหลเวียนของมวลน้ าในอ่าวไทยรวมถึง
บริเวณสุราษฎร์ธานีท่ีพบว่ากระแสน้ ามีการไหลแบบวง
วนเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมที่มีแรงเค้นเฉือน
และประกอบกับลักษณะของภูมิสัณฐานชายฝั่งที่ส่งผล
ให้ลักษณะกระแสน้ ามีการไหลแบบวงวน  

2.2 รูปแบบการไหลเวียนกระแสน ้าจากแบบ 
จ้าลองกระแสน ้าโดยพิจารณาปัจจัยลม อุณหภูมิ 
และความเค็มของน ้าทะเล 

2.2.1 ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)  

Aschariyaphota และคณะ [9] ศึกษา
รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าที่ผิวน้ าในอ่าวไทยโดย
ศึกษาจากแบบจ าลองกระแสน้ าโดยใช้ข้อมูลลมและ
ข้อมูลอุณหภูมิ-ความเค็มของน้ าทะเลเป็นปัจจัยหลักใน
การน าเข้าของแบบจ าลองกระแสน้ า พบว่าในเดือน
มกราคมซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ความกดอากาศสูงและลมตะวันออกเฉียงเหนือค่อน 
ข้างแรง (ดังรูปที่ 9) ส าหรับกระแสน้ าในเดือนมกราคม 

กระแสน้ าไหลเข้าทางด้านใต้ของอ่าวและไหลเลียบขึ้น
ไปทางอ่าวไทยตอนบนและมีทิศการเลี้ยวเบนไป
ทางขวาของอ่าวไทย และบริเวณตอนกลางของอ่าว
ไทยพบว่ากระแสน้ าไหลแยกเป็น 2 ส่วน คือ ไหลไป
ทางตะวันออกและทางตะวันตกของอ่าว ส่วนความเร็ว
กระแสน้ าบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของอ่าวไทย คือ 
ชายฝั่งสงขลา ปัตตานี นราธิวาส มีค่าประมาณ 0.30 
เมตรต่อวินาที และความเร็วกระแสน้ าเฉลี่ยตลอดทั้ง
อ่าวไทยเท่ากับ 0.05 เมตรต่อวินาที ส าหรับทิศทาง
เฉลี่ยไม่ได้รายงานไว้อย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 10)  
 

 
 

รูปที่ 9 ทิศทางลมในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(มกราคม) [9] 

 

 
 

รูปที่ 10 กระแสน้ าในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(มกราคม) [9] 
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เมื่อไม่น าข้อมูลลมมาพิจารณาจะพบว่า
กระแสน้ าไหลจากกลางอ่าวไทยไปทางตะวันตกและ
ไหลลงไปทางใต้ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยและ
กระแสน้ าจะไหลช้ากว่าซึ่งมีค่าสูงสุดประมาณ 0.12 
เมตรต่อวินาที ในบริเวณละติจูด 6.5 องศาเหนือ ถึง 8 
องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 102 องศาตะวันออก ถึง 104 
องศาตะวันออก และความเร็วกระแสน้ ามีค่าเฉลี่ยทั้ง
อ่าว 0.03 เมตรต่อวินาทีส าหรับทิศทางเฉลี่ยไม่ได้
รายงานไว้อย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 11) 
 

 
 

รูปที่ 11 กระแสน้ าในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ไม่พิจารณาแรงลม:มกราคม) [9] 

 
Snidvongs และ Sojisuporn [15] ได้

ศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าทั้ง 3 ระดับ คือ 
ที่ผิวน้ า 0-10 เมตร ที่ระดับ 40 เมตร และที่ระดับลึก
กว่า 40 เมตร พบว่าที่ระดับผิวน้ ากระแสน้ าไหลจาก
ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เข้าอ่าวไทยตอนบนและจะ
เบนไปทางซ้ายมือของอ่าวไทยตอนบนและบริเวณ
กลางอ่าวไทยเล็กน้อย (ดังรูปที่ 12a) ที่ระดับความลึก 
10-40 เมตร พบว่ากระแสน้ าจะมีทิศเบนไปในทิศ
ทางตรงข้ามโดยที่ความเร็วกระแสน้ าจะช้ากว่าที่ผิวน้ า 
(ดังรูปที่ 12b) ส าหรับที่ความลึกมากกว่า 40 เมตร 
กระแสน้ ามีทิศทางการไหลแบบทวนเข็มนาฬิกาและ
ไหลเลียบชายฝั่งตะวันตกของอ่าวและความเร็วกระแส 

น้ าน้อยกว่า 0.05 เมตรต่อวินาที แต่พบว่ากระแสน้ าที่
ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแสน้ าจะไหลเร็ว
กว่ากระแสน้ าที่ระดับความลึก 40 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก
ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลของ
มวลน้ าจากทางทะเลจีนใต้ไหลเข้าอ่าวไทยประกอบกับ
ค่าความเค็มของมวลน้ าในทะเลจีนใต้มากกว่าความ
เค็มของมวลน้ าในอ่าวไทย [7] ซึ่งเป็นผลท าให้มีค่า
ความหนาแน่นที่ต่างกัน กล่าวคือ ที่ระดับความลึก
มากกว่า 40 เมตร ผลต่างของความหนาแน่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างตอนกลาง และตอนบนของอ่าวมี
มากกว่าที่ระดับ 40 เมตร จึงส่งผลท าให้กระแสน้ าที่
ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร มีความเร็วกระแสน้ า
ที่เร็วกว่ากระแสน้ าที่ระดับความลึก 40 เมตร (ดังรูปที่ 
12c) 

ปริญ และคณะ [3] ศึกษากระแสน้ า
จากแบบจ าลองกระแสน้ า Princeton Ocean Model 
โดยใช้ข้อมูลลมที่ประกอบด้วยความเร็วลมและทิศทาง
ลมที่ได้จาก NAVY Global Atmospheric Predic-
tion System (NOGAPAPS) เป็นข้อมูลน าเข้าในแบบ 
จ าลองกระแสน้ าประกอบกับข้อมูลอุณหภูมิและความ
เค็มที่ผิวน้ าในอ่าวไทยจากทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์เป็น
ข้อมูลน าเข้าเพื่อศึกษากระแสน้ าในช่วงปีภาวะเอลนิน
โญ่ (พ.ศ. 2540-2541) ปีภาวะลานินญ่า (พ.ศ. 2541- 
2542) และปีภาวะปกติ (พ.ศ. 2546) พบว่ากระแสน้ า
ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคม) ทั้งในช่วง
เอลนินโญ่  (รูปที่ 13a) ลานินญ่า (รูปที่ 13b) และปี
ภาวะปกติ (รูปที่ 13c) ซึ่งมีรูปแบบกระแสน้ าที่คล้าย 
คลึงกัน กล่าวคือ มีน้ าไหลจากทางฝั่งตะวันออกบริเวณ
แหลมคาเมาและไหลเบนไปทางซ้ายและไหลเลียบขึ้น
ไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าวและไหลเข้าสู่อ่าวไทยตอน 
บนเนื่องจากเป็นเพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือ แต่ความเร็วกระแสน้ าสุทธิในช่วงปีภาวะ
เอลนินโญ่ มากกว่าปีภาวะลานินญ่า และปีภาวะปกติ 
ตามล าดับ (ดังรูปที่ 13a, 13b และ 13c ตามล าดับ) 
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ที่ระดับความลึก 0-10 เมตร 

(a) 
ที่ระดับความลึก 40 เมตร 

(b) 
ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร 

(c) 
 

รูปที่ 12  กระแสน้ าในอ่าวไทยตามระดบัความลึก(มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) [15] 
 

   
(a) (b) (c) 

 

รูปที่ 13  กระแสน้ าฤดมูรสุตะวันออกเฉียงเหนือ (ในช่วงปีภาวะเอลนินโญ่ ปีภาวะลานินญ่า และปภีาวะปกติ) [3] 
 

2.2.2 ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากมรสุมตะวัน 
ออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มีนาคม -
เมษายน) 

Aschariyaphota และคณะ [9] ใน 
ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมพบว่าลมจะอ่อนก าลังลงกว่าช่วง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีทิศทางที่พัดขึ้นไป
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ทางตะวันตกเฉียงเหนือ (ดังรูปที่14) และพบว่ารูปแบบ
กระแสน้ าในเดือนเมษายนมีรูปร่างไม่ชัดเจนและมี
ทิศทางไม่แน่นอน กล่าวคือ ทิศทางการไหลเวียน
กระแสน้ าจะมีทิศทางการไหลขึ้นไปทางอ่าวไทยตอน 
บนและเริ่มมีทิศทางการเบนไปทางขวาของบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนชัดเจนขึ้น ส าหรับความเร็วกระแสน้ าใน
บริเวณละติจูดที 7 องศาเหนือ ถึง -8 องศาเหนือ 
ลองจิจูดที่ 102 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวัน 
ออก มีค่า 0.20 เมตรต่อวินาที และกระแสน้ ามีความ 
เร็วเฉลี่ยตลอดทั้งอ่าวไทย 0.03 เมตรต่อวินาที ส าหรับ
ทิศทางเฉลี่ยไม่ได้รายงานไว้อย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 15) 
 

 
 

รูปที่ 14 ทิศทางลมในช่วงเปลี่ยนมรสุม (เมษายน) 
[9] 

 

 
 

รูปที่ 15 ทิศทางกระแสน้ า ในช่วงเปลี่ยนมรสุม 
(เมษายน) [9] 

เมื่อไม่พิจารณาข้อมูลลมเป็นข้อมูล
น าเข้าในแบบจ าลองกระแสน้ ามีเพียงข้อมูลอุณหภูมิ
และความเค็มเป็นข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลอง พบว่า 
รูปแบบกระแสน้ าจะเคลื่อนที่มาจากทางฝั่งตะวันออก
ของอ่าวและไหลเบนไปทางซ้ายของอ่าวและไหลลงสู่
อ่าวไทยตอนล่าง ส าหรับความเร็วกระแสน้ าจะไหลช้า
ลงซึ่งความเร็วกระแสน้ าสูงสดุมีค่า 0.12 เมตรต่อวินาที 
ที่ในบริเวณละติจูด 6.5 องศาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ 
ลองจิจูดที่ 102 องศาตะวันออก ถึง 104 องศาตะวัน 
ออก และกระแสน้ ามีความเร็วกระแสน้ าเฉลี่ยตลอดทั้ง
อ่าวมีค่า 0.03 เมตรต่อวินาที ส าหรับทิศทางเฉลี่ยไม่ได้
รายงานไว้อย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 16) 
 

 
 

รูปที่ 16 กระแสน้ าในอ่าวไทยช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 
(ไม่พิจารณาแรงลม:เมษายน) [9] 

 
Snidvongs และ Sojisuporn [15] 

พบว่ากระแสน้ าที่ผิวน้ า (0-10 เมตร) ที่ระดับ (10-40 
เมตร) และที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแส 
น้ ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะที่ไหลช้าและ
กระแสน้ าไหลเลียบทางชายฝั่งตะวันตกขึ้นไปทางตอน
เหนือ และมีลักษณะเบนไปทางขวาของบริเวณปาก 
อ่าวไทยและบริเวณแหลมคาเมา ส่วนความเร็วกระแส 
น้ ามีความเร็วน้อยกว่า 0.1 เมตรต่อวินาที (ดังรูปที่ 
17a, 17b และ 17c ตามล าดับ)  
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ที่ระดับความลึก 0-10 เมตร 

(a) 
ที่ระดับความลึก 40 เมตร 

(b) 
ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร 

(c) 
 

รูปที่ 17  กระแสน้ าในอ่าวไทยตามระดบัความลึก (ช่วงเปลี่ยนมรสมุ : เมษายน) [15] 
 

ปริญ และคณะ [3] ศึกษากระแสน้ า
จากแบบจ าลองกระแสน้ า Princeton Ocean Model 
โดยใช้ข้อมูลลมที่ประกอบด้วยความเร็วลมและทิศทาง
ลมที่ได้จาก NAVY Global Atmospheric Predic-
tion System (NOGAPAPS) เป็นข้อมูลน าเข้าใน
แบบจ าลองกระแสน้ าประกอบกับข้อมูลอุณหภูมิและ
ความเค็มที่ผิวน้ าในอ่าวไทยจากทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์
เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับการศึกษากระแสน้ า จากผล
การศึกษาได้รายงานว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่
อ่าวไทยได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็น
แนวเดียวกับการวางตัวของอ่าวไทยซึ่งส่งผลให้กระแส 
น้ าในช่วงปีภาวะเอลนินโญ่และปีภาวะลานินญ่ามี
รูปแบบกระแสน้ าที่คล้ายคลึงกัน (ดังรูปที่ 18a และ 
18b ตามล าดับ) กล่าวคือ กระแสน้ าไหลเบนไป
ทางขวาของอ่าวไทย ส าหรับในช่วงปีภาวะปกติพบว่า
กระแสน้ าจะมีทิศทางการไหลคล้ายคลึงกันกับช่วงปี
ภาวะเอลนินโญ่และลานินญ่า แต่ความเร็วกระแสน้ า
สุทธิจะมากกว่า (ดังรูปที่ 18c)  

2.2.3 ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(พฤษภาคม-กันยายน) 

Aschariyaphota และคณะ [9] พบว่า 
ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กรกฎาคม) กระแสลม
ค่อนข้างแรง (ดังรูป 19) ลักษณะกระแสน้ าจะไหลจาก
ทางอ่าวไทยทางฝั่งตะวันตกและไหลเบนไปทางขวา
และไหลออกทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย
อย่างชัดเจนขึ้น ส าหรับบริเวณกลางอ่าวไทยพบว่า
กระแสน้ ามีรูปแบบการไหลวงวนในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาชัดเจนขึ้น และความเร็วกระแสน้ ามีค่าเท่ากับ 
0.27 เมตรต่อวินาท ีบริเวณกลางอ่าวไทยและความเร็ว
กระแสน้ าเฉลี่ยตลอดทั้งอ่าวมีค่า 0.05 เมตรต่อวินาที 
แต่ทิศทางกระแสน้ าเฉลี่ยไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน 
(ดังรูปที่ 20) 

เมื่อไม่น าข้อมูลลมมาเป็นข้อมูลน าเข้า
ในแบบจ าลองกระแสน้ าจะเห็นได้ว่ากระแสน้ าจะไม่มี
การไหลแบบวงวนตามเข็มนาฬิกา รวมถึงกระแสน้ ามี
รูปแบบการไหลเวียนที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ การไหลเข้า 
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(a) (b) (c) 

 

รูปที ่18  กระแสน้ าช่วงเปลี่ยนมรสุม (ในช่วงปีภาวะเอลนินโญ่ ปีภาวะลานินญา่ และภาวะปีปกติ) [3] 
 

 
 

รูปที่ 19 ทิศทางลมในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(กรกฎาคม) [9] 

 
ของมวลน้ า และการไหลออกของมวลน้ าไม่มีรูปแบบที่
แน่นอน และความเร็วกระแสน้ าจะมีลักษณะที่ช้ากว่า 
ในขณะที่น าข้อมูลลมมาพิจารณา ซึ่งความเร็วกระแส 
น้ ามีค่าสูงสุดคือ 0.14 เมตรต่อวินาที ทีในบริเวณ
ละติจูด 6.5 องศาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 

102 องศาตะวันออก ถึง 104 องศาตะวันออก กระแส 
น้ าเฉลี่ยตลอดทั้งอ่าวไทยมีค่า 0.02 เมตรต่อวินาที แต่
ทิศทางกระแสน้ าเฉลี่ยไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน (ดัง
รูปที่ 21) 
 

 
 

รูปที่ 20 กระแสน้ าในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(กรกฎาคม) [9] 
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รูปที่ 21 กระแสน้ าในอ่าวไทยช่วงมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ (ไม่พิจารณาแรงลม:กรกฎาคม) [9] 

 

Snidvongs และ Sojisuporn [15] 
พบว่าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระแสน้ ามีความ 
เร็วมากถึง 0.40 เมตรต่อวินาที ซึ่งกระแสน้ าที่ผิวน้ า 
(0-10 เมตร) มีทิศทางการไหลจากทางชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของอ่าวไทยและมีทิศทางการไหลเบนไป
ทางขวาและไหลออกทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าว
ไทย (ดังรูปที่ 22a) และที่ระดับความลึก 10-40 เมตร 
พบว่ารูปแบบกระแสน้ าจะมีลักษณะไหลเบนไปทางฝั่ง
ตะวันออกของอ่าว (ดังรูปที่ 22b) ส าหรับความลึก
มากกว่า 40 เมตร พบว่าความเร็วกระแสน้ าจะไหล
แบบเรียบ ๆ ไม่มีการไหลเบนอย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 
22c)  

   
ที่ระดับความลึก 0-10 เมตร 

(a) 
ที่ระดับความลึก 40 เมตร 

(b) 
ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร 

(c) 
 

รูปที่ 22  กระแสน้ าในอ่าวไทยตามระดบัความลึก (ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) [15] 
 

ปริญ และคณะ [3] ศึกษากระแสน้ า
จากแบบจ าลองกระแสน้ า Princeton Ocean Model 
โดยใช้ข้อมูลลมที่ประกอบด้วยความเร็วลมและทิศทาง
ลมที่ได้จาก NAVY Global Atmospheric Predic-
tion System (NOGAPAPS) เป็นข้อมูลน าเข้าในแบบ 

จ าลองกระแสน้ าประกอบกับข้อมูลอุณหภูมิและความ
เค็มที่ผิวน้ าในอ่าวไทยจากทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์เป็น
ข้อมูลน าเข้าส าหรับการศึกษากระแสน้ า พบว่ากระแส 
น้ าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงภาวะปีเอลนิน
โญ่และลานินญ่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
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กระแสน้ าไหลออกทางด้านฝั่งตะวันออกของอ่าว ส่วน
บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกระแสน้ าไหลออกจากอ่าว
ทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย 
เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมที่ดันมวลน้ าไปทางทิศ
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ของ Ekman Transport [2] คงวัฒน์ [1] และอัปสร
สุดา [8] ซึ่งพบว่าบริเวณปลายแหลมคาเมาจะเห็น
ลักษณะการไหลเวียนของมวลน้ าแบบวงวนลักษณะ
ทวนเข็มนาฬิกา ส่วนความเร็วกระแสน้ าสุทธิในช่วงปี

เอลนินโญ่จะมีความเร็วมากกว่าในช่วงปีลานินญ่า (ดัง
รูปที่ 23a และ 23b) ตามล าดับ ส่วนในปีภาวะปกติ
พบว่ากระแสน้ าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คล้ายคลึง
กับลักษณะการไหลเวียนในช่วงปีเอลนินโญ่และลานิน 
ญ่า คือ กระแสน้ าไหลออกทางฝั่งตะวันออกของอ่าว 
แต่ไม่พบกระแสน้ าแบบวงวนและความเร็วกระแสน้ า
สุทธิจะน้อยกว่าช่วงปีเอลนินโญ่และลานินญ่า (ดังรูปที่ 
23c) 

 

 
  

(a) (b) (c) 
 

รูปที่ 23  กระแสน้ าฤดมูรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (ในช่วงปีภาวะเอลนนิโญ่ ปีภาวะลานินญ่า และปภีาวะปกติ) [3] 
 

2.2.4 ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากมรสุมตะวัน 
ตกเฉียงใต้เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม) 

Aschariyaphota และคณะ [9] พบว่า
กระแสลมจะพัดไปทางตอนใต้ของอ่าวไทย (ดังรูปที่ 
24) ลักษณะกระแสน้ าจะไหลไม่แรงในบริเวณกลาง
อ่าวไทยและตอนใต้ของอ่าวไทย บริเวณอ่าวไทย
ตอนบนและบริเวณกลางอ่าวไทยพบว่ากระแสน้ ามีทิศ

ทางการไหลเบนไปทางซ้ายของอ่าว และกระแสน้ า
บางส่วนไหลเข้าไปในบริเวณอ่าวไทยตอนบน กระแส 
น้ ามีค่าความเร็วสูงสุดบริเวณอ่าวไทยตอนบนซึ่งมีค่า 
0.13 เมตรต่อวินาที เนื่องมาจาความเค็มของมวลน้ าใน
บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีค่าน้อยเพราะเป็นช่วงฤดู
น้ าหลาก และบริเวณกลางอ่าวไทยพบว่ามีกระแสน้ า
เบนไปทางซ้ายมือในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมี
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ความเร็วกระแสน้ าน้อยกว่า 0.10 เมตรต่อวินาที ค่า
ความเร็วเฉลี่ยตลอดทั้งอ่าวมีค่า 0.02 เมตรต่อวินาที 
แต่ทิศทางกระแสน้ าเฉลี่ยไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน 
(ดังรูปที่ 25)  
 

 
 

รูปที่ 24 ทิศทางลมในช่วงเปลี่ยนมรสุม (ตุลาคม) [9] 
 

 
 

รูปที่ 25 ทิศทางกระแสน้ า ในช่วงเปลี่ยนมรสุม 
(ตุลาคม) [9] 

 
เมื่อไม่พิจารณากระแสลมมาคิดในแบบ 

จ าลองกระแสน้ าพบว่ารูปแบบกระแสน้ าจะคล้ายคลึง
กับกรณีที่พิจารณากระแสลมกล่าวคือกระแสน้ าส่วน

ใหญ่จะมีทิศทางที่เบนไปทางซ้ายของอ่าวและไหลออก
ทางอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ค่าความเร็วกระแสน้ าสูงสุดที่
ผิวน้ าอยู่ที่บริเวณละติจูด 6.5 องศาเหนือ ถึง 8 องศา
เหนือ ลองจิจูดที่ 102 องศาตะวันออก ถึง 104 องศา
ตะวันออก มีค่าความเร็วเท่ากับ 0.09 เมตรต่อวินาที 
ค่าความเร็วกระแสน้ าเฉลี่ยทั้งอ่าวไทยมีค่า 0.02 เมตร
ต่อวินาที แต่ทิศทางเฉลี่ยของกระแสน้ าไม่ได้กล่าวถึง
อย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 26) 
 

 
 

รูปที่ 26 กระแสน้ าในอ่าวไทยช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 
(ไม่พิจารณาแรงลม:ตุลาคม) [9] 

 
Snidvongs และ Sojisuporn [15] 

พบว่ากระแสน้ าท่ีระดับความลกึ 0-10 เมตร กระแสน้ า
มีทิศทางไหลจากทางฝั่งตะวันตกของอ่าวและมีทิศเบน
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย (ดังรูปที่ 27a) 
ส าหรับกระแสน้ าที่ระดับความลึก 10-40 เมตร พบว่า
กระแสน้ าส่วนใหญ่มีทิศทางการไหลจากทางด้านล่าง
ของอ่าวและไหลเข้าอ่าวไทยโดยเบนไปทางซ้าย (ทาง
ฝั่งตะวันตก) ของอ่าวไทย (ดังรูปที่ 27b) ส่วนกระแส 
น้ าที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแสน้ าไหล
เบนไปทางซ้ายของอ่าวไทยคล้ายคลึงกับกระแสน้ าที่
ระดับความลึกท่ี 40 เมตร (ดังรูปที่ 27c) 
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ที่ระดับความลึก 0-10 เมตร 

(a) 
ที่ระดับความลึก 40 เมตร 

(b) 
ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร 

(c) 
 

รูปที่ 27  กระแสน้ าในอ่าวไทยตามระดบัความลึก (ช่วงเปลี่ยนมรสมุ : ตุลาคม) [15] 
 

   
(a) (b) (c) 

 

รูปที่ 28  กระแสน้ าช่วงเปลี่ยนมรสุม (ในช่วงปีภาวะเอลนินโญ่ ปีภาวะลานินญา่ และภาวะปีปกติ) [3] 
 

ปริญ และคณะ [3] ศึกษากระแสน้ า
จากแบบจ าลองกระแสน้ า Princeton Ocean Model 

โดยใช้ข้อมูลลมที่ประกอบด้วยความเร็วลมและทิศทาง
ลมที่ได้จาก NAVY Global Atmospheric Predic-
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tion System (NOGAPAPS) เป็นข้อมูลน าเข้าในแบบ 
จ าลองกระแสน้ าประกอบกับข้อมูลอุณหภูมิและความ
เค็มที่ผิวน้ าในอ่าวไทยจากทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์เป็น
ข้อมูลน าเข้าส าหรับการศึกษากระแสน้ า พบว่าในช่วง
เดือนตุลาคมของในช่วงปีเอลนินโญ่ ปีลานินญ่า และปี
ภาวะปกติ กระแสน้ ามีรูปแบบการไหลที่คล้ายคลึงกัน
มาก กล่าวคือ กระแสน้ าเริ่มมีทิศทางการไหลออกจาก
อ่าวไทยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวและไหลออก 
ไปทางปลายแหลมคาเมา ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบน
พบว่ามีกระแสน้ าบางส่วนไหลเข้ามาสะสมทั้งในช่วงปี
ภาวะเอลนินโญ่ ปีภาวะลานินญ่า และปีภาวะปกติ (ดัง
รูปที่ 28a, 28b และ 28c ตามล าดับ) ความเร็วกระแส 
น้ าสุทธิในช่วงปีภาวะปกติจะน้อยกว่าในช่วงปีภาวะเอล
นินโญ่และภาวะลานินญ่า  
 

3. บทสรุป 
รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าที่ได้จากแบบ 

จ าลองกระแสน้ าที่ใช้ข้อมูลน าเข้า คือ ลมและน้ าขึ้น-
น้ าลง รวมถึงการไหลเวียนกระแสน้ าที่ได้จากแบบ 
จ าลองกระแสน้ าที่ใช้ข้อมูลน าเข้า คือ ลม อุณหภูมิ 
และความเค็มของน้ าทะเล พบว่าในช่วงมรสุมตะวัน 
ออกเฉียงเหนือกระแสน้ าที่ผิวน้ ามีทิศทางการไหลเข้า
อ่าวไทยทางด้านใต้ของอ่าวและมีลักษณะการไหลเบน
ไปทางขวา (ฝั่งตะวันออก) ของอ่าวและไหลออกทาง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
พบว่ากระแสน้ ามีลักษณะการไหลแบบทวนเข็มนาฬิกา 
ส าหรับที่ระดับความลึก 10-40 เมตร รูปแบบกระแส 
น้ าเริ่มเบนเปลี่ยนทิศทางและความเร็วกระแสน้ าลดลง 
และที่ความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแสน้ าจะมีทิศ
เบนไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยและความเร็ว
กระแสน้ าน้อยกว่า 0.05 เมตรต่อวินาที 

ในช่วงเปลี่ยนมรสุมจากมรสุมตะวันออกเฉียง 
เหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสน้ าที่ผิวน้ าไหล

เข้าสู่อ่าวไทยทางตอนใต้และมีลักษณะวงวนไม่ชัดเจน 
แต่พบว่ากระแสน้ าเริ่มมีทิศทางการไหลออกทางฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทย ส าหรับที่ระดับความลึก 10-40 
เมตร และที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร พบว่า
รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าจะมีลักษณะที่คล้าย 
คลึงกันกับท่ีผิวน้ าแต่ความเร็วกระแสน้ าจะลดลง 

ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสน้ าที่ผิว
ไหลจากทางตอนใต้ของอ่าวไทยขึ้นมา และมีลักษณะ
วงวนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา 
และไหลเลียบขึ้นไปทางด้านชายฝั่งตะวันตกเข้าสู่อ่าว
ไทยตอนบน และมีทิศทางเบนไปทางขวาของอ่าว และ
ไหลออกทางอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ส าหรับที่ระดับ
ความลึก 10-40 เมตร กระแสน้ ามีทิศทางการไหลเบน
ไปในทิศทางตรงข้ามแบบตามเข็มนาฬิกา และที่ระดับ
ความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแสน้ าไม่มีลักษณะแบบ
วงวนโดยไหลเข้าสู่อ่าวไทยทางตอนใต้เลียบชายฝั่ง
ตะวันตกและไหลเข้าสู่อ่าวไทยตอนบน 

ส าหรับช่วงเปลี่ยนมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้
เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ าที่ผิวน้ าเริ่มมี
ทิศเบนไหลเข้าทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยและไหล
ออกทางด้านใต้ของอ่าว ส าหรับกระแสน้ าที่ระดับ
ความลึก 10-40 เมตร พบว่ากระแสน้ าส่วนใหญ่ไหล
เข้าจากทางด้านใต้ของอ่าวเข้าสู่อ่าวไทยตอนบน และ
เบนไปทางซ้าย (ทางตะวันตก) ของอ่าว ส าหรับกระแส 
น้ าที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร กระแสน้ ามีทิศ
ทางการไหลในทิศทางคล้ายคลึงกับท่ีระดับความลกึ 40 
เมตร  
 

4. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีป

รัตน์ ที่ช่วยให้ค าแนะน าในการเขียนบทความวิชาการ
ในครั้งนี้ และ ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี ที่ช่วยเหลือใน
ด้านรายละเอียดของรูปภาพ เพื่อใช้ประกอบในการท า
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บทความวิชาการในครั้งนี้ จนกระทั่งบทความวิชาการ
เรื่องรูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าในอ่าวไทยจาก
แบบจ าลองได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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