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กระแสน้ำในมหำสมุทร
(Ocean Currents)
กระแสน้ำ คือ การเคลื่อนไหวของน้าที่เกิดการหมุนเวียน (Circulation) และท้าให้น้าเคลื่อนที่ ไป
ได้ระยะทางไกล เช่น ข้ามมหาสมุทร หรือเคลื่อนที่จากเขตร้อนเข้าไปเขตอบอุ่น
1. สาเหตุที่ท้าให้เกิดกระแสน้า
1.1 พืนน้าได้รับความร้อนไม่กัน
น้าที่ได้ รับความร้อนมากในเขตร้อนและเขตใกล้ เส้นศูนย์สูตร จะขยายตัวและไหลไปทาง
ขัวโลก ส่วนน้าที่เย็นและมีน้าหนักมากจากขัวโลกจะไหลหรือจมลมระดับลึก และเคลื่อนที่มาทางเขตอบอุ่น
และเขตร้อนเป็นการหมุนเวียนคงที่
1.2 ลมประจ้าปีและลมประจ้าฤดูที่พัดผ่านผิวน้า
มีผลต่อทิศทางและความเร็วของกระแสน้า กระแสน้าจะไหลด้วยความเร็วประมาณ 2% ของ
ความเร็ วของลม ทิ ศทางของกระแสน้ ายั ง เป็ นผลจากการหมุ นรอบตั วเองของโลก (Coriolis force)
“วัตถุหรือของเหลวใดที่เคลื่อนที่ในแนวนอน ในซีกโลกเหนือจะหันเหไปทางขวาของทางเคลื่อนที่ของวัตถุนัน
ในซีกโลกใต้จะหันเหไปทางซ้ายของทางเคลื่อนที่ของทางวัตถุนัน” การหันเหจะไม่มีในเขตเส้นศูนย์สูตร แต่จะ
เพิ่มมากขึนทางขัวโลก ท้าให้กระแสน้าไหลเวียนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และไหลเวียนไป
ทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้
1.3 ลักษณะชายฝั่งทะเลรูปร่างของทวีปและที่ตังปิดกันแอ่งมหาสมุทร
ท้าให้กระแสน้าหันเหไป เช่น ส่วนที่ยื่นออกมาของทวีปอเมริกาใต้จะแบ่งกระแสน้าศูนย์สูตร
ให้ไหลไปทางเหนือและทางใต้
1.4 ความแน่นของน้า
เกิดจากความเย็นหรือความเค็ม ท้าให้เกิดกระแสน้าในแนวตัง หรือเกิดการถ่ายเทของน้าที่มี
ความเค็มต่างกัน
น้าที่มีความแน่นและมีน้าหนักมากจะไหลไปหาน้าที่มีน้าหนักน้อยกว่าในระดับล่าง ส่วนน้า
ที่มีความแน่นน้อยและน้าหนักน้อยจะไหลไปหาน้าที่มีความแน่นและน้าหนักมากกว่าทางเบืองบน
2. ชนิดของกระแสน้า
2.1 กระแสน้าอุ่น (Warm currents) คือกระแสน้าที่มาจากเขตละติจูดต่้า และมีทิศทางการ
เคลื่อนไปทางขัวโลก และมักจะอุ่นหรือมีอุณหภูมิสูงกว่าน้าที่อยู่โดยรอบ จึงเรียกว่ากระแสน้าอุ่น

2

2.2 กระแสน้าเย็น (Cool currents) คือกระแสน้าที่ไหลมาจากเขตละติจูดสูง เข้ามายังเขตอบอุ่น
และเขตร้อน จึงเย็นหรือมีอุณหภูมิต่้ากว่าน้าที่อยู่โดยรอบ เรียกว่า กระแสน้าเย็น
2.3 ดริฟท์ (Drift) คือ กระแสน้าบนผิวน้าที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆ ความเร็วเฉลี่ย 2¼ ไมล์ต่อชั่วโมง
มีผลต่อน้าไม่ลึกนัก
2.4 เคอเรนท์ (Current) หรื อสตรี ม (Stream) คื อกระแสน้ าที่ มี ความเร็ วสู งขึ น หรื อเป็ น
กระแสน้าที่ไหลผ่านพืนน้าแคบ เช่นกระแสน้าฟลอริดา (Florida current) ไหลจากอ่าวเม็กซิโกผ่านช่องแคบ
ระหว่างมลรัฐฟลอริดาและคิวบา
2.5 กระแสน้าประจ้าปี คือ กระแสน้าที่มีทิศทางคงที่ตลอดเวลา และไหลไปเพราะลมประจ้าปี
2.6 กระแสน้าประจ้าฤดู คือ กระแสน้าที่ไหลไปเพราะลมประจ้าฤดู จึงมีทิศทางเปลี่ยนไปตาม
ลมประจ้าฤดู
3. ลักษณะการไหลหมุนเวียนของกระแสน้า
3.1 ที่ละติจูดประมาณ 10-20 องศาเหนือ และ 5-15 องศาใต้ มีกระแสน้าศูนย์สูตรไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางตะวันตกตามทิศทางของลมสินค้า และหันเหไปตามการหมุนรอบตัวเองของโลก กระแสน้า
ศูนย์สูตรอาจกว้างถึง 1,000 ไมล์
3.2 ที่ละติจูด 35-45 องศาเหนือ และ 35-70 องศาใต้ มีกระแสน้าไหลจากทิศตะวันตกมาทาง
ทิศตะวันออก เรียกว่า กระแสน้าลมประจ้าตะวันตก (West wind drift)
3.3 ระหว่างกระแสน้าศูนย์สูตรเหนือและศูนย์สูตรใต้ มีกระแสน้าไหลจากตะวันตกมาตะวันออก
เรียกว่า กระแสน้าศูนย์สูตรวกกลับ (Equatorial counter current) จะไหลอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรในเขตลมสงบ
ที่ดอลดรัมเพื่อรักษาระดับของน้า
3.4 ทวีปที่ตังกันแอ่งมหาสมุทร ท้าให้กระแสน้าจากเขตร้อนไหลไปทางขัวโลก และกระแสน้าจาก
ขัวโลกหรือจากเขตอบอุ่นไหลเข้าไปในเขตร้อน ท้าให้เกิดกระแสน้าไหลเป็นวงจรตามเข็มนาฬิกาในซีกโลก
เหนือ และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้
4. กระแสน้าในมหาสมุทรต่างๆ
4.1 มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ กระแสน้าศูนย์สูตรเหนือ (North Equatorial Current) ไหลจาก
ตะวันออกไปทางตะวันตกขนานกับเส้นศูนย์สูตร, กระแสน้าอุ่นกุโรชิโว, กระแสน้าลมตะวันตก, กระแสน้าอุ่น
อลาสกา และกระแสน้าเย็นแคลิฟอร์เนีย
4.2 มหาสมุทรอาร์กติก กระแสน้าเย็นแบริ่ง, กระแสน้าเย็นคัมชัตก้า และกระแสน้าเย็นโอยาชิโว
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4.3 มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ กระแสน้าศู นย์สูตรใต้ (South Equatorial Current) ไหลจาก
ตะวันออกไปทางตะวันตกขนานกับเส้นศูนย์สูตร กระแสน้าอุ่นออสเตรเลียตะวันออก, กระแสน้าเย็น
ฮัมโบลด์ และกระแสน้าเย็นเปรู
4.4 ระหว่ างกระแสน้ าศู นย์ สูตรเหนื อและกระแสน้าอุ่ นศู นย์ สูตรใต้ มีกระแสน้ าอุ่ นศูนย์สูตร
วกกลับ ไหลจากตะวันตกมาทางตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตร
4.5 กระแสน้าในมหาสมุทรแอตแลนติก
1) มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีกระแสน้าศูนย์สูตรเหนือ (North Equatorial Current)
กระแสน้าอุ่นคาริบเบียน, กระแสน้าอุ่นแอนติลลิส, กระแสน้าอุ่นกัลฟ์สตรีม, กระแสน้าอุ่นแอตแลนติกเหนือ,
กระแสน้าอุ่นนอร์เวย์, กระแสน้าเย็นคานารี่, กระแสน้าเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก และกระแสน้าเย็นลาบราดอร์
2) มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ กระแสน้าศูนย์สูตรใต้ไหลจากตะวันออกไปทางตะวันตก กระแส
น้าอุ่นบราซิล, กระแสน้าลมตะวันตก, กระแสน้าเย็นเบงกลา และกระแสน้าเย็นฟอล์คแลนด์
บริเวณเส้นศูนย์สูตรมีกระแสน้าศูนย์สูตรวกกลับไหลจากตะวันตกมาทางตะวันออก เข้าไปใน
อ่าวกินี เรียกว่า กระแสน้าอุ่นกินี
4.6 กระแสน้าในมหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ เป็นกระแสน้าประจ้าปี มีกระแสน้าศูนย์สูตรใต้ไหลจากตะวันออกไป
ตะวันตก กระแสน้าอุ่นโมแซมบิกล, กระแสน้าอุ่นมาดากัสการ์ เมื่อเข้าไปในเขตลมตะวันตกเรียกว่า กระแส
น้าเย็นลมตะวันตก
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ เป็นแห่งเดียวที่มีกระแสน้าประจ้าฤดู เพราะไหลไปตามลมประจ้า
ฤดู คือ ลมมรสุม กระแสน้านีจะไหลเป็นวงจรอาจเลยลงไปทางใต้ถึงละติจูด 5-10 องศาใต้
ในฤดู ร้อนเกิ ดกระแสน้ าไหลจากตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของอั ฟริ กา ผ่ านคาบสมุ ทรอาหรั บ
คาบสมุทรเดคคาน ตะวันตกของคาบสมุทรอินโอจีน และข้ามไปทางทวีปอัฟริกา แล้ววนกลับมาใหม่ ไหลเป็น
วงจรตามเข็มนาฬิกาตลอดระยะเวลาที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดอยู่ เรียกว่า กระแสน้าลมมรสุมฤดูร้อน
หรือ กระแสน้าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในฤดูหนาวเกิ ดกระแสน้ าไหลจากคาบสมุ ทรอินโดจี นไปทางคาบสมุทรเดคคาน คาบสมุทร
อาหรับ ตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟริกา และข้ามมาทางคาบสมุทรอินโดจีน ไหลเป็นวงจรทวนเข็มนาฬิกา
ตลอดระยะเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอยู่ เรียกกระแสน้านีว่า กระแสน้ามรสุมฤดูหนาว หรือ
กระแสน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
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5. ผลของกระแสน้า
5.1 ผลต่ออุณหภูมิของน้าทะเล
การแลกเปลี่ยนน้าระหว่างเขตหนาวและเขตร้อน โดยกระแสน้าอุ่นจากเขตศูนย์สูตร จะไหลไป
ทางขัวโลก ซึ่งน้าน้าอุ่นจ้านวนมากเข้าไปในเขตหนาว กระแสน้าจากขัวโลกจะน้าน้าเย็นจ้านวนมากไปทางเส้น
ศูนย์สูตร ท้าให้ทุ่งน้าแข็ง (Ice cap) ไม่สามารถขยายเข้ามาในเขตอบอุ่น และช่วยท้าให้น้าทะเลแถบศูนย์สูตร
ไม่ร้อนจนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิต
5.2 ผลต่อภูมิอากาศ
อากาศจะมีอุณหภูมิตามที่อยู่ใกล้ ดังนัน กระแสน้าเย็นจะท้าให้ฝั่งที่อยู่ใกล้เคียงเย็นลง และ
กระแสน้าอุ่นจะท้าให้อุ่นขึน แต่ผลของกระแสน้าที่มีต่ออุณหภูมิของอากาศน้อยกว่าผลที่เกิดจากลม
กระแสน้ามีผลต่อความชืน ลมที่พัดผ่านจากกระแสน้าอุ่นมาสู่ทวีป จะท้าให้ความชื นสูงขึน
และเกิดฝนตกบนทวีปโดยเฉพาะลมที่พัดผ่านกระแสน้าเย็นขึนไปบนทวีปที่อุ่นจะท้าให้อากาศแห้ง ดังนัน ใน
เขตอากาศร้ อนที่ มีกระแสน้าเย็นไหลผ่ าน อากาศจึ งแห้ งแล้ ง เช่นกระแสน้าเย็นแคลิ ฟอร์ เนียไหลผ่านเขต
แห้งแล้งของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
เมื่ อกระแสน้ าอุ่ นและกระแสน้ าเย็ นไหลมาพบกั นจะท้ าให้ เกิ ดหมอก เช่ นนอกฝั่ งเกาะ
นิวฟาวแลนด์จะมีหมอกลงมาก
คลื่นและลม
กำรเกิดคลื่นและกำรพัฒนำตัวของคลื่น
เมื่อมีลมพัดผ่านผิวน้าทะเลจะท้าให้ผิวน้าทะเลเกิดเป็นระลอกคลื่นเล็กน้อย ซึ่งจะมีค่าความสูงของ
คลื่นเพิ่มขึนและมีความถี่คลื่นลดลงเป็นไปตามสภาพของลมที่พัดผ่าน และคลื่นขนาดเล็กนีจะเกิดขึนตลอดช่วง
ระยะทางที่มีลมพัด จนกระทั่งมีการถ่ายเทพลังงานสู งสุ ดให้กับน้าที่ความเร็วลมค่าหนึ่ง โดยคลื่นที่เกิดขึ น
บริเวณใกล้กับขอบของทิศที่ลมพัดเข้ามา นั่นคือ ที่บริเวณขอบของลมที่พัดเข้ามาจะมีสเปกตรัม คลื่นที่ มี
ค่าต่้า แต่ที่ขอบอีกด้านหนึ่งจะมีค่าสูง คลื่นที่เกิดขึนและมีการพัฒนาจะเนื่องมาจากมีการถ่ายเทพลังงานของ
ลมให้กับคลื่น เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จะมีความเร็วเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องจนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้กับความเร็วลม
ท้าให้การถ่ายเทพลังงานจากลมให้กับคลื่นสินสุดลง และเมื่อคลื่นมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่าลมก็จะเกิด
มีความต้ านทาน และมี การสู ญเสียพลั งงานของคลื่นเกิ ดขึ น หลั งจากนันผิวหน้ าน้ าทะเลจะไม่สามารถรั บ
พลังงานได้อีก ซึ่งจะถือว่า ณ จุดน้าทะเลจะมีการพัฒนาตัวที่สมบูรณ์ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 การเกิดคลื่น
ปัจจัยที่ท้ำให้เกิดคลื่น
บริ เวณผิ วน้ าทะเลจะได้ รับพลั งงานจากลม ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุ ที่ ท้ าให้ เกิ ดคลื่ น โดยที่ ปริ มาณของ
พลังงานที่ให้กับน้าทะเลแล้วท้าให้เกิดคลื่นจะขึนอย่ากับปัจจัยที่ส้าคัญ 3 ประการคือ
1. ช่วงเวลาที่ลมพัดผ่าน (duration) ถ้าลมที่พัดผ่านผิวหน้าน้าทะเลมีระยะเวลานานไม่เพียงพอก็
จะท้าให้มีการถ่ายเทพลังงานสูงสุดให้กับคลื่นไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นผลให้การพัฒนาตัวของความถี่ และ
ความสูงของคลื่นสินสุดลง ดังนันในทุกค่าของความเร็วลมที่พัดผ่านจะต้องมีข่วงเวลาต่้า สุดที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาตัวของคลื่น
2. ความเร็วลมที่พัดผ่าน (wind speed)
3. ระยะทางที่ลมพั ดแน่ ทิ ศ (fetch) เมื่ อมี ระยะที่ ลมพั ดแน่ ทิ ศไม่ มากพอที่ จะท้าให้ มี การถ่ ายเท
พลังงานสูงสุดให้กับคลื่น จะท้าให้ความสูงและความถี่ของคลื่นถูกจ้ากัด ซึ่งความสูงของคลื่นที่เกิดขึน จะมีค่า
ต่้ากว่าความสูงคลื่นที่จะพัฒนาตัวในทะเลได้อย่างสมบูรณ์ ขบวนการในการเกิดคลื่นจึงสินสุดลงก่อนที่จะมีการ
ถ่ายเทพลังงานสูงสุดให้กับคลื่นได้
ควำมหมำยของค้ำที่เกี่ยวข้องกับคลื่น
คลื่นผิวน้า (SURFACE WAVES IN WATER)
คลื่นหนึ่งๆ ประกอบไปด้วย ความยาวคลื่น (L) คือระยะทางในแนวนอนจากสันคลื่นหนึ่งไปอีกสัน
คลื่นหนึ่ง หรือท้องคลื่นหนึ่งไปอีกท้องคลื่นหนึ่งที่อย่ติดกัน และความสูง (H) คือ ระยะทางในแนวตังจาก
ท้องคลื่นถึงสันคลื่น และอีกคุณสมบัติหนึ่งเรียกว่าคาบ (T) คือ เวลาเป็นวินาที ระหว่างปรากฏตัวของ 2
สันคลื่นที่ติดกัน ณ ต้าแหน่งใดๆ หรือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ 1 ช่วงคลื่นหรือความยาวคลื่น โดยที่คลื่น
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หนึ่งๆ อาจอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ไป แต่ในที่นีจะกล่าวถึงกรณีเคลื่อนที่เท่านันถ้าคลื่นมีความยาว และ
พลังงานคงที่แล้ว ความสูงคลื่นจะเท่ากันทุกๆ ที่ และสันคลื่นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ระหว่าง 1
คาบคลื่น T สันคลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะ L ดังนัน ความเร็วคลื่น C และจะได้ C = L/T การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคน้าขึนอยู่กับความยาวคลื่นและความลึกของน้า โดยทั่วไปเราจะเห็นว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ของ
คลื่นสัมพันธ์กับการลู่เข้าและลู่ออกของการเคลื่อนที่ในแนวนอน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่บริเวณหน้าคลื่นจนถึง
สันคลื่นเป็นลักษณะลู่เข้า ผิวน้าจะสูงขึน แต่บริเวณหลังสันคลื่นจะเป็นลักษณะลู่ออก ผิวน้าจะจมลง
โดยทั่วไปคลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นน้าลึก (ความลึกของทะเลมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น
(d >L/2) อย่างไรก็ตามส้าหรับคลื่นน้าตืนนัน ต้องมีความลึ กน้อยกว่า 1/25 ของความยาวคลื่น (d <L/25)
เมื่อ d เป็นความลึก
ในคลื่ นน้ าตื น ที่ มีความสูงน้อยๆ การเคลื่ อนที่ ของอนุ ภาคในแนวตั งจะน้ อยมากและส่วนใหญ่ จะ
เคลื่อนตัวในแนวนอนจะไม่ขึนกับความลึก อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปและกลับเป็นเส้นตรง
ในคลื่นน้าลึก พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งของความเร็วคลื่น จะไม่เหมือนคลื่นน้าตืนซึ่งพลังงานทังหมด
จะเคลื่อนที่ไปกับคลื่น เหตุที่ต่างกันเพราะว่าคลื่นน้าลึกมีเพียงพลังงานศักย์เท่านันที่แปรตามคาบคลื่น แต่ที่
คลื่นน้าตืนจะมีพลังงานศกย์และพลังงานจลน์ ที่แปรตามคาบคลื่น อาจกล่าวได้ว่าพลังงานในการเคลื่อนที่ของ
คลื่นน้าลึกเท่ากับครึ่งหนึ่งของความเร็วคลื่น ในขณะที่คลื่นน้าตืนมีพลังงานเท่ากับความเร็วคลื่น
คลื่นน้าลึก ที่ความสูงปานกลางและสูงจัด คลื่นที่สูงปานกลางหรือสูงจัด คืออัตราความสูงต่อความ
ยาว (H/L) มีค่าจาก 1/100 ถึง 1/25 และจาก 1/25 ถึง 1/7 ตามล้าดับ รูปแบบคลื่นเหล่านีไม่สามารถ
เขียนแทนกันได้ด้วยกราฟรูปไซน์ เพราะคลื่นปานกลางจะมีรูแบบคล้าย trochoid คือ เส้นโค้งจะอธิบาย
ได้ด้วยจุดบนจานกลิงบนพืนราบ ส่วนคลื่นที่สูงจัด จะแตกต่างจากรูป trochoid (คือท้องคลื่นจะกว่างและ
ราบส่วนสันคลื่นจะแคบและชันกว่า) โดยทฤษฎีรูปแบบคลื่นจะไม่คงที่ คืออัตราส่วน H/L จะมากกว่า 1/7
ซึ่งจากการตรวจพบว่ามีความชันไม่คงที่เกิดขึน คือ อาจจะน้อยลง 1/10 ความเร็วคลื่นจะเพิ่มขึนถ้าความ
ชัน (H/L) เพิม่ แต่การเพิ่มความเร็วจะไม่เกิน 12%
การแทรกคลื่น คลื่นสันเตีย และคลื่นหัวแตก (Interference of Waves, Short Crested
Waves, White Caps)
เมื่อคลื่นมีความสูงและคาบต่างกัน เกิดขึนในเวลาเดียวกัน การปรากฏตัวบนผิวน้าจึงซับซ้อนขึน
บางจุดเคลื่อนที่เฟสตรงข้ามกัน ดังนันจึงเกิดการหักล้างกั น ในทางตรงข้ามบางจุดมีเฟสตรงกัน ก็จะเกิด
การเสริมกัน
พิ จ ารณากรณี ง่ า ยๆ มี คลื่ น 2 ขบวนที่ ความสู ง เท่ า กั น และเคลื่ อ นที่ มี ความเร็ วใกล้ เ คี ย งกั น
เคลื่อนที่ไปด้วยกันเกิดการแทรกสอด ให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มคลื่นโดยมีความสูงมากขึน ประมาณ 2 เท่า
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ของขบวนคลื่นและระหว่างกลุ่มคลื่น 2 กลุ่ม และมีบริเวณตรงกลางระหว่างกลุ่มคลื่นแทบจะไม่มีคลื่น
เหลือเลย
วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วเฉลี่ยของคลื่นทัง
สองขบวน
คลื่นใต้น้าต่้าและมีลักษณะคลื่นสัน แต่คลื่นลมมีความสูงเกิดขึนพร้อมกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่า คลื่นสัน
และคลื่นยาวมีการรวมกัน เมื่อเฟสเป็นบวกและหักล้างกันเมื่อเฟสต่างกัน
คลื่นที่มีความยาวระหว่างสันคลื่นมาก นั่นคือคลื่นที่ยาวมากๆ สันละตัวคลื่นเกือบจะเป็นเส้นตรง
อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีขนาดที่ผิดไปจากนีได้ ในกรณีมีคลื่นสันเตียเหนือผิวคลื่นจะเห็นสูงและต่้าสลับกัน
ซึ่งแสดงผิวหน้าทะเล
การเกิดฟองขาว (White Caps) เกิดจากการที่คลื่นสันมีการแตกตัวแล้วไปอยู่บนคลื่นที่ยาวกว่า ที่
ความเร็วลมประมาณ 4 force Beaufort scale จะเกิดคลื่นสันอย่างรวดเร็วที่ความชั นเข้ าใกล้จุดวิกฤติ
แล้วแตกตัว ถ้าเกิดการแทรกสอดขึนคลื่นยาวก็อาจมีความชันนีแล้วก็แตกตัว
คลื่นใต้น้า (Swell) ประกอบด้วยคลื่นที่เกิดจากลมซึ่งเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่มีลมอ่อนกว่าหรือลมสงบ
แล้วจะมีความสู งลดลง ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นจังหวะและพืนผิ วมีการเปลี่ยนแปลงรู ปอยู่เสมอเนื่องจากการ
แทรกสอด การฟอร์มตัวของคลื่นสันเตียและแตกตัว คลื่นมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน ซึ่งเกิดอยู่ตลอดเวลาบริเวณ
ผิวหน้าน้าทะเล โดยเฉพาะเมื่อมีลมแรงพัดผ่าน แม้มีคลื่นลักษณะเฉพาะต่างๆ หลายรูปแบบที่เป็นที่รู้จักและมี
การตรวจวัดความสูง คาบ ความยาว และอั ตราเร็วคลื่นได้ แต่การวัดก็ยากและมีค่าผิดพลาดอยู่มากทีเดียว
ความยาวของคลื่นส่ วนใหญ่และความสูงคลื่นเตียก็สามารถประมาณได้ ขณะที่ความสูงคลื่นขนาดใหญ่มั ก
ประมาณไม่ได้ ความสูงคลื่นที่มากกว่า 55 ฟุต มักจะหาได้ยาก และยังไม่มี ในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้เกิน
80 ฟุต
ค่าผิดพลาด (Errors) มักเกิดจากความซับซ้อนของผิวน้าทะเลและการเคลื่อนที่ของเรือที่ใช้ตรวจวัด
ความสูงคลื่นที่เชื่อถือได้ ท้าให้ยากและโดยทั่วไปค่าที่รายงานมักเป็นค่าประมาณอย่างหยาบ
ความสูงของคลื่ยนขนาดใหญ่ ที่ประมาณได้ด้วยสายตาของผู้สังเกตที่อยู่เหนือระดับน้าขณะที่เรืออยู่
ส่วนที่เป็นท้องคลื่นนันจะเห็นสันคลื่นและความสูงคลื่นเล็กประมาณได้โดยตรงโดยใช้การเปรียบเทียบกับขนาด
ของเรือ บนเรือเล็กความสูงคลื่นที่มากกว่า 2 เท่าของเรือเคยบันทึกไว้โดย ไมโครบาโรกราฟ
คาบคลื่ น (T) วั ดได้ โดยการบั นทึ กเวลาระหว่ างการปรากฎตั วเต็ มที่ ของสั นคลื่ นซึ่ งใช้ แผ่ นโฟม
(ทุ่นลอย) ท้าเครื่องหมายไว้ที่ระยะที่ทราบ (ห่างจากเรือ) และเพื่อให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือควรวัดหลายๆ ค่า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย
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ความยาวคลื่น (L) ประมาณได้โดยเปรียบเทียบกับความยาวของร์อในระยะทางระหว่างสันคลื่นที่
ชัดเจน 2 สันคลื่น อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้ผลที่แน่นอนเพราะว่าเป็นการยากที่จะก้าหนดสันคลื่นทังสองให้
สัมพันธ์กับเรือและการถูกรบกวนโดยการเคลื่อนที่ของเรือ
ความเร็วคลื่น (C) หาได้จากการบันทึกเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ เป็นระยะทางหนึ่งไปตามขอบเรือ และ
โดยหักแก้ค่ากับความเร็วเรือด้วย
คลื่นที่มีนัยส้ำคัญ (Significant Waves)
Significant Waves Height คือค่าเฉลี่ยของความสูงคลื่นที่สูงที่สุดเป็น 1/3 ของคลื่นที่ตรวจวัดได้
ทังหมด สืบเนื่องจากผิวน้าทะเลไม่เรียบ จึงจ้าเป็นต้องอธิบายคลื่นในเทอมของสถิติ ซึ่งเน้นคลื่นที่สูงๆ
เพราะมีความส้าคัญกว่าคลื่นที่เตียกว่า แม้ว่าจ้านวนคลื่นเตียจริงจะมีมากว่า ด้วยเหตุนีจึงใช้ค่าเฉลี่ย ซึ่ง
การวัดและหาค่าเฉลี่ยจะขึนอยู่กับขอบเขตของคลื่นเล็กๆ ที่ตรวจได้ และในทางปฏิบัติทุกคลื่นที่น้อยกว่า
1 ฟุต จะไม่น้ามาพิจารณา
พลังงำนคลื่น (Wave energy)
พลั ง งานคลื่ น จะประกอบไปด้ วย พลั ง งานศกย์ (potential energy) และพลั ง งานจลน์
(kinetic energy) ซึ่งพลังงานศักย์จะเกิดขึนเนื่องจากมวลน้า (water mass) ที่อยู่เหนือระดับน้าทะเลเฉลี่ย
ส่วนพลังงานจลน์ของคลื่นจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่อยู่ในน้า
กำรลดลงของพลังงำนคลื่น (Wave attenuation)
การสลายตัวของพลังงานคลื่นจะเป็นผลให้คลื่นมีความสูงลดลง ซึ่งจะเกิดจากสาเหตุ 4 ประการ
ด้วยกัน คือ
1. การสลายตัวอั นเนื่ องมาจากเกิ ดคลื่ นหั วแตก (White-capping) จะท้ าให้ เกิดการถ่ ายเทของ
พลังงานคลื่นให้กับพลังงานจลน์ของน้าที่ก้าลังเคลื่อนที่
2. การสลายตัวอันเนื่องมาจากความหนืด (Viscous Attenuation) จะท้าให้เกิดการสลายตัวของ
พลังงานคลื่นไปเป็นความร้อน ที่เกิดจากความเสียดทานระหว่างโมเลกุลของน้า
3. การสลายตัวอันเนื่องมาจากความต้านทานของอากาศ (Air resistance) จะเกิดขึนกับคลื่นที่มี
ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่เกิดการก่อตัวของคลื่น ท้าให้มีลมสงบเกิดขึนแทนที่
5. ปฏิ สัมพั นธ์ ระหว่ างคลื่น – คลื่ นแบบไม่ เชิ งเส้ น (Non-linear wave-wave Interaction) ซึ่ ง
ค่อนข้างที่จะซับซ้อน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึน จะท้าให้มีการถ่ายเทพลังงานให้กับคลื่นที่มีค่าความถี่สูง
และต่้า ถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับคลื่น แต่ค่าพลังงานรวมของคลื่นจะลดลง
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หลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลมและคลื่น
จากผลการตรวจคลื่นสามารถจัดความสัมพันธ์ได้ดังนี
1. ความสูงคลื่นสูงสุดกับระยะทางลมพัดแน่ทิศ เมื่อมีอัตราเร็วลมท้าให้ความสูงคลื่นมากขึนและ
ระยะทางลมพัดแน่ทิศยาวขึนในบริเวณที่มีลมพัดผ่าน แต่แม้ว่าจะมีลมแรงมาก ความสูงในระยะทางลมพัดแน่
ทิศก็จะไม่มากไปกว่าค่าสูงสุดนี
2. ความเร็ วคลื่ นกั บระยะทางลมพั ดแน่ ทิศ เมื่ อมีความเร็ วลมจะท้ าให้ ความเร็ วคลื่นเพิ่มขึ นตาม
ระยะทางแนวคลื่น
3. ความสู งคลื่ นกั บความเร็ วลม ความสู งของคลื่ นที่ ใหญ่ ที่ สุดเกิ ดจากความเร็ วลมสู งสุ ดวั ดได้ ที่
0.8 นอต ถ้าความเร็วลมถูกน้ามาคิดจะได้สูตรดังนี
4. ความเร็วคลื่นกับความเร็วลม แม้ว่าอัตราความเร็วคลื่นกับความเร็วลมที่ตรวจได้จะแปรจากค่า
น้อยกว่า 0.1 – 2.0 ความเร็วคลื่นเฉลี่ยที่ปรากฏจะมากกว่าความเร็วลมเพียงเล็กน้อย เมื่อความเร็วลมน้อยกว่า
2.5 นอต และจะน้อยกว่าความเร็วลมถ้าความเร็วลมสูงกว่านัน
5. ความสูงคลื่นกับช่วงเวลาที่ลมพัด คลื่นใช้ช่วงเวลาจนมีความสูงคลื่นมากที่สุด จะสอดคล้องกับลม
ที่เพิ่มความเร็วขึน ผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่ลมพัดแรงจะเกิดคลื่นสูงๆ ได้ภายใน 12 ชั่วโมง
6. ความเร็วคลื่นกับช่วงเวลาที่ลมพัด แม้ว่าข้อมูลจากการตรวจจะไม่เพียงพอก็ตาม แต่เป็นที่ทราบ
กันดีอยู่แล้วว่า เมื่อมีระยะทางลมพัดแน่ทิศ ประกอบกับมีความเร็วลมมากๆ จะท้าให้ความเร็วคลื่นมากขึน
อย่างรวดเร็วตามช่วงเวลาที่ลมพัดนัน
7. ความชั นคลื่ น ขึ นอยู่ กั บระยะการเกิ ดของคลื่ นหรื ออายุ คลื่ น สามารถอธิ บายด้ วยอั ตราส่ วน
ความเร็วคลื่นกับความเร็วลม
8. การลดลงของความสูงลูกคลื่น คลื่นจะลดความสูงเมื่อเคลื่อนที่ไป ประมาณได้ว่าลดลง 1/3 ทุกๆ
ระยะทางเป็นไมล์ที่เคลื่อนที่เท่ากับความยาวคลื่นเป็นฟุต
9. การมี คาบเพิ่มขึนของลูกคลื่ น คาบของลูกคลื่นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ อเคลื่อนที่จากบริเวณที่
ก้าหนดคลื่น คาบจะเพิ่มขึนเมื่อเวลาผ่านไป ดังนันคาบของลูกคลื่นจะมากขึนเมื่อเคลื่อนที่ไป
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