
  
 

1 รายงานสภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ประจา้วันที ่3 มกราคม 2566 

 

สภาวะคลื่นและกระแสน ้าในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง 
วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 

ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา     

แผนท่ีอากาศผิวพื้น 3 มกราคม 2566 07.00 น.บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ 
ท่ีมา: http://www.tmd.go.th 
สภาพอากาศภาคตะวันออก 

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่่ากว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) 

เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นท่ี ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ต้ังแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชขึ้นไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ต้ังแต่จังหวัดสงขลาลงมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  

เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นท่ี ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่่าสุด 
22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 
 
 
 

 

http://www.tmd.go.th/
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ตารางแสดงตัวอย่างความสูงคลื่น และสภาพท้องทะเลจาก CCTV ของสถานีตรวจวัดเรดารช์ายฝั่ง ในทั ง 8 พื นที ่
 

สถานี ความสูงคลื่น สภาพท้องทะเล จาก CCTV 
หาดบานชื่น ต.ไม้รูด 
อ.คลองใหญ่  
จ.ตราด 

 

 

หาดพยูน 
อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

  
เขาพระต่าหนัก 
แหลมบาลีฮาย 
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุร ี

 

 

ข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

สถานีตากอากาศ
บางปู 
อ.บางปู  
จ.สมุทรปราการ 
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สถานี ความสูงคลื่น สภาพท้องทะเล จาก CCTV 
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม 

ข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

 
สถานีอุตุนิยมวิทยา 
เพชรบุรี อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 
 

 

  
สถาบันเพาะเลี้ยง
สัตว์น้่าชายฝั่ง  
อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา 
 

 

ข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

 
อ่าวน้่าเมา 
ต.ไสไทย  อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่ 
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ลักษณะการเคลื่อนท่ีของกระแสน ้าผิวหน้าน ้าทะเลเฉลี่ย จากข้อมูลเรดาร์ชายฝัง่ 
 ในวันจนัทร์ท่ี 2 มกราคม 2566 เวลา 00:00 น. ถงึ วนัอังคารท่ี 3 มกราคม 2566 เวลา 00:00 น. 

 

 

อ่าวไทยตอนบน 

มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง     0.10-35.81 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย   9.95
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่ไปใน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ้ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 
น.  ต่่ากว่า 1 เมตร 

 

อ่าวไทยตอนกลาง 
หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

อ่าวไทยตอนล่าง 

หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

อ่าวไทยตอนฝั่งตะวันออก(อ่าวระยอง) 

หมายเหตุ : ระบบการรับ – ส่งข้อมูลขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
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อ่าวไทยตอนฝั่งตะวันออก(อ่าวตราด) 

มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง   0.10-85.83 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย  15.16
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ้ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 น. 
ต่่ากว่า 1 เมตร 

 

 

ทะเลอนัดามัน (กระบี่) 

มีความเร็วเปลี่ยนแปลงระหว่าง   25.29-26.61 
เซนติเมตรต่อวินาที คิดเป็นค่าเฉลี่ย  25.76
เซนติเมตรต่อวินาที โดยมีลักษณะทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกระแสน้่าโดยรวมเคลื่อนที่ไปในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ้ความสูงคลื่น ณ เวลา 10:00 น. 
ต่่ากว่า 1 เมตร 
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การอ้างอิงข้อมูล 
ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2562. 
สภาวะคลื่นและกระแสน้่าในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง  
วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 
จากเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th และแอพพลิเคชั่น Gcoast  
ทั้งระบบ Android และ iOS 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ข้อความ ภาพ แผนที่ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ จัดท่าขึ้นโดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
พื้นที่จริง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมายได้ 

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

