
 
 

1 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจ้าวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

สภำวะคลื่นและกระแสน  ำในอ่ำวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดำร์ชำยฝั่ง 
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. 

 
ข้อมูลสภำพอำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ 
 

    
ที่มา: http://www.tmd.go.th 
 
สภำพอำกำศภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อุณหภูมิต่่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 
สภำพอำกำศภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) 
  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่่าสุด 22-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
 

สภาวะคลื่นในทะเลอ่าวไทย วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่าข้อมูลค่าความสูงคลื่นอยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เมตร ดังต่าแหน่งเครื่องหมายสีน้่าเงิน สีเขียว 
และสีแดง โดยแสดงดังภาพประกอบในต่าแหน่งสถานีเรดาร์ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทย
ตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่าง ดังภาพ 
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อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 
อ่าวไทยตอนบน 

 
อ่าวไทยตอนกลาง 

 
อ่าวไทยตอนล่าง 
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ตำรำงแสดงตัวอย่ำงควำมสูงคลื่น และสภำพท้องทะเลจำก CCTV ของสถำนีตรวจวัดเรดำรช์ำยฝั่ง ในทั ง 4 พื นที ่

สถำนี ควำมสูงคลื่น สภำพท้องทะเล จำก CCTV 
หาดพยูน อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง 

  

 

ส่านักงานประมง
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  

 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ วิทยาเขต
ชุมพร ต.สวนแตง 
อ.ละแม จ.ชุมพร 

ข้อมูลกราฟความสูงคลื่นไม่แสดงข้อมูล เนื่องจากติด
ปัญหาจากระบบเซิร์ฟเวอร์ 

 
สถาบันเพาะเลี้ยง
สัตว์น้่าชายฝั่ง
สงขลา ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง  
จ.สงขลา 

ข้อมูลกราฟความสูงคลื่นไม่แสดงข้อมูล เนื่องจากติด
ปัญหาจากระบบเซิร์ฟเวอร์ 
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ลักษณะกระแสน  ำในบริเวณอ่ำวไทย 

 
 ลักษณะกระแสน้่าผิวหน้าน้่าทะเลเฉลี่ย บริเวณอ่าวไทย ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 00:00 น. 
ถึง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 00:00 น. บริเวณอ่าวไทยตอนบน มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.71-
44.66 เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15.19 เซนติเมตรต่อวินาที  โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของ
กระแสน้่าโดยรวมที่เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้  บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีความเร็ว
เปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.19-32.00 เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9.83 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศตะวันตก ไปในทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 1.38-34.37 เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 17.37 เซนติเมตรต่อวินาที 
โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศตะวันตก ไปในทิศตะวันออก และทิศเหนือ 
โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  Current monitoring แ ล ะส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  
http://coastalradar.gistda.or.th หรือ Application Gcoast 
 
กำรอ้ำงอิงข้อมูล 
ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2560. สภาวะคลื่นและกระแสน้่าในอ่าวไทย 
โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.  
จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th 


