
  
 

1 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

สภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง 
วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา     

     
 

แผนท่ีอากาศผิวพ้ืนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01.00 น. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใตต้อนล่างและประเทศมาเลเซีย ขณะท่ีบริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็ปกคลุมประเทศไทยตอนบน กบัมีพายุดีเปรสชัน่ก่อตวับริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก พายุน้ีไม่

ส่งผลกระทบต่อลกัษณะอากาศของประเทศไทย 
ท่ีมา: http://www.tmd.go.th 
 
สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21 -25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่ง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  
 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝน
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)      
 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นท่ี กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี ่  ตร ัง และสตูล อ ุณหภูม ิต ่ำสุด 22 -24 องศาเซลเซ ียส อ ุณหภูม ิส ูงสุด 26 -29 องศาเซลเซ ียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ห่างฝ่ังคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
 

http://www.tmd.go.th/
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ตารางแสดงตัวอย่างความสูงคลื่น และสภาพท้องทะเลจาก CCTV ของสถานีตรวจวัดเรดาร์ชายฝั่ง ในทั้ง 8 พื้นที่ 

สถานี ความสูงคลื่น สภาพท้องทะเล จาก CCTV 
หาดเล็ก ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด 

 

 

บ้านเพ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 

  
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม 

 

  
เขาพระตำหนัก 
แหลมบาลีฮาย อ.
บางละมุง จ.ชลบุรี 
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สถานี ความสูงคลื่น สภาพท้องทะเล จาก CCTV 
สถานีอุตุนิยมวิทยา 
เพชรบุรี  
อ.เมืองเพชรบุรี  
จ.เพชรบุรี 

 
 

ศูนย์วิจัยพันธุ์กุ้งสุ
ราษฎร์ธานี สวทช. 
อ.ไชยา  
จ.สุราษฎร์ธานี 

 

  
โรงเรียนสทิงพระ
วิทยา 
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 

  
สถานีอุตุนิยมวิทยา
กระบี่ (เกาะลันตา) 
ต.เกาะลันตาใหญ่  
อ.เกาะลันตา  
จ.กระบี่ 
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ลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ย จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง 
ในวันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น. ถึงวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น. 

 

อ่าวไทยตอนบน 

มีความเร็วเปลี ่ยนแปลงระหว่าง 0.82-73.98
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 16.27
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของกระแสนํ้าโดยรวมเคล่ือนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 
น.  1 - 2 เมตร 

 

 

 

อ่าวไทยตอนกลาง 

มีความเร็วเปลี ่ยนแปลงระหว่าง 1.66-39.08
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 20.02
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของกระแสนํ้าโดยรวมเคล่ือนท่ีไปในทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 
น.  1 - 2 เมตร 

 

อ่าวไทยตอนล่าง 

หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 



  
 

5 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

อ่าวไทยตอนฝั่งตะวันออก(อ่าวระยอง) 

มีความเร็วเปลี ่ยนแปลงระหว่าง 0.65-30.04
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 12.58
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของกระแสนํ้าโดยรวมเคล่ือนท่ีไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 
น. ต่ำกว่า 1 เมตร 

อ่าวไทยตอนฝั่งตะวันออก(อ่าวตราด) 

หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ทะเลอันดามัน(กระบี่) 

หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

  

 

การอ้างอิงข้อมูล 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2562. 
สภาวะคล่ืนและกระแสน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝ่ัง  
วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th และแอพพลิเคชั ่น Gcoast  
ท้ังระบบ Android และ iOS 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ข้อความ ภาพ แผนที่ ที่ปรากฏในเอกสารน้ี จัดทำขึ้นโดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
พื้นที่จริง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมายได้ 

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

