
 
 

1 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

สภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง 
วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  

 
แผนท่ีอากาศผิวพื้นวันท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น.  

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวและหัวเกาะสุมาตรา 

ท่ีมา: http://www.tmd.go.th 
 
 

สภาพอากาศภาคตะวันออก 
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นท่ี และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้า
คะนองคล่ืนสูง 1-2 เมตร 
 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)   

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศา
เซลเซียส ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณ
ท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูง 1-2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี
คล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) 
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 
23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูง 1-2 เมตร 

http://www.tmd.go.th/
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สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ตารางแสดงตัวอย่างความสูงคลื่น และสภาพท้องทะเลจาก CCTV ของสถานีตรวจวัดเรดาร์ชายฝั่ง ในทั้ง 8 พื้นที่ 
สถานี ความสูงคลื่น สภาพท้องทะเล จาก CCTV 

หาดบานช่ืน ต.ไม้รูด 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

 

 

หาดพยูน อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง 

  
สถานีตากอากาศ 
บางปู อ.บางปู  
จ.สมุทรปราการ 

 

  
เขาพระตำหนัก 
แหลมบาลีฮาย  
อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 
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สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

บ้านพักรับรอง
เลขาธิการสำนัก
นายกรัฐมนตรี 
ชะอำ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขตชุมพร    
อ.ละแม จ.ชุมพร  

 

 
  

ท่ีทำการประตูระบาย
น้ำ ปากระวะ  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

 

  
อ่าวน้ำเมา ต.ไสไทย 
อ.เมืองกระบี่  
จ.กระบี่ 
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ลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ย จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง 
ในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 00:00 น. 

 

อ่าวไทยตอนบน 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.12 - 24.34 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.14 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. 
ต่ำกว่า 1 เมตร 

 

อ่าวไทยตอนกลาง 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.68 - 34.05 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.05 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในทิศ
ตะวันตก ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. ต่ำกว่า  
1 เมตร 
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อ่าวไทยตอนล่าง 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.07 - 37.93 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.33 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในไม่ระบุ
ทิศ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. 1 - 2 เมตร 

 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (อ่าวระยอง) 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.20 - 23.24 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.59 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. 
ต่ำกว่า 1 เมตร 



 
 

6 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (อ่าวตราด) 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.24 - 27.83 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.51 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. 
ต่ำกว่า 1 เมตร 

 

ทะเลอันดามัน (กระบี่) 
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.15 - 27.42 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย 14.74 
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสน้ำโดยรวมเคลื่อนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10.00 น. 
ต่ำกว่า 1 เมตร 

  
 

การอ้างอิงข้อมูล 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2562. 
สภาวะคล่ืนและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝ่ัง  
วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 
จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th และแอพพลิเคช่ัน Gcoast  
ท้ังระบบ Android และ iOS 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ข้อความ ภาพ แผนที่ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
พื้นที่จริง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมายได้ 

http://coastalradar.gistda.or.th/

