
 
 

1 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจ้าวันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

สภำวะคลื่นและกระแสน  ำในอ่ำวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดำร์ชำยฝั่ง 
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. 

 

ข้อมูลสภำพอำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ     

      
ที่มา: http://www.tmd.go.th 
 
 

สภำพอำกำศภำคตะวันออก 
มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบาง

แห่ง อุณหภูมิต่่าสุด 24 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร   

 

สภำพอำกำศภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์

ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง    
1 - 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่่าสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด   
31 - 33 องศาเซลเซียส  

 

สภำพอำกำศภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก)      
  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่่าสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 
 

http://www.tmd.go.th/


 
 

2 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจ้าวันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

สภาวะคลื่นในทะเลอ่าวไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย อ่าวระยองและอ่าวตราด พบว่าข้อมูลค่า
ความสูงคลื่นอยู่ในช่วงไมเ่กิน 3 เมตร ดังต่าแหน่งเครื่องหมายสีน้่าเงิน สีเขียว และสีแดง โดยแสดงดังภาพประกอบใน
ต่าแหน่งสถานีเรดาร์ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่าง ดังภาพ 

 

        
     อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ตราด) 

 

          
     อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

 



 
 

3 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจ้าวันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

                
อ่าวไทยตอนบน 

 

        
อ่าวไทยตอนล่าง 

 
 

          
    อ่าวไทยตอนกลาง 

 

     
 ทะเลอันดามัน 

 
 

 



 
 

4 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทย โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจ้าวันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ตำรำงแสดงตัวอย่ำงควำมสูงคลื่น และสภำพท้องทะเลจำก CCTV ของสถำนีตรวจวัดเรดำรช์ำยฝั่ง ในทั ง 6 พื นที ่

สถำนี ควำมสูงคลื่น สภำพท้องทะเล จำก CCTV 
ต.หาดเล็ก อ่าเภอ
คลองใหญ่ จ.ตราด 

 

 

หาดพยูน อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง 

 

 

สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม 

 

 
อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ 
หว้ากอ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

สถำนี ควำมสูงคลื่น สภำพท้องทะเล จำก CCTV 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขตชุมพร  
อ.ละแม จ.ชุมพร
ธานี 

 

 

 

 

ที่ท่าการประตู
ระบายน้่า ปากระ
วะ อ.ระโนด  
จ.สงขลา 

 
 

อ่าวนาง ต.ไสไทย 
อ.เมืองกระบี่  
จ.กระบี่ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

   
ลักษณะกระแสน  ำในบริเวณอ่ำวไทย 

 
ลักษณะกระแสน้่าผิวหน้าน้่าทะเลเฉลี่ย บริเวณอ่าวไทย ของวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 00:00 

น. ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 00:00 น. 
  

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (อ่าวตราด) มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.11 – 44.33 เซนติเมตรต่อวินาที 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.74 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศ
เหนือไปในทิศใต ้

 
 

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (อ่าวระยอง) มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.14 – 59.01 เซนติเมตรต่อ
วินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15.03 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่
จากทิศตะวันตกไปในทิศตะวันออก 

 
 

บริเวณอ่าวไทยตอนบน มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.08 – 43.83  เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
10.96 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศเหนือไปในทิศใต ้

 
 
 

บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.42 – 49.59 เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 14.41 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศใต้ไปใน
ทิศเหนือ เกิดกระแสน้่าวนตามเข็มนาฬิกา ห่างจากหลังสวน 14 กิโลเมตร 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.64 – 25.86 เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
8.61 เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 

โดยสามารถเข้าถึงข้อมู ล Current monitoring และสามารถติดตามข้อมูล เ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บ ไซต์  
http://coastalradar.gistda.or.th หรือ Application Gcoast 

 
กำรอ้ำงอิงข้อมูล 
ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2561. สภาวะคลื่นและกระแสน้่าในอ่าวไทย 
โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.  
จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th 


