ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี
ที่ตั้งและอาณาเขต
ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ประมาณละติจูด 14 เหนือ
ลองจิจูด 100 ตะวันออก มีเนื้อที่ 1,528.16 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร มีอาณา
เขตติดต่อบริเวณใกล้เคียงดังนี้คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอยู่บนสองฝั่งของล้าน้้าเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านใจกลางจังหวัด แยก
พื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอล้าลูกกา อ้าเภอคลองหลวง และอ้าเภอ
หนองเสื อ ฝั่ ง ตะวัน ตกประกอบด้ ว ย อ้ าเภอลาดหลุ มแก้ว ส่ ว นอ้า เภอเมือ ง และอ้า เภอสามโคก มีพื้ น ที่
ครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา มีคลองสาขามากมายที่แยกออกจากแม่น้าเจ้าพระยา และแยกเป็นคลอง
ซอยไหลผ่านอาณาบริเวณต่าง ๆ โดยทั่วไป จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ 2 ใน 3 เป็นนาข้าว ที่เหลือนอกนั้นเป็นไร่
และสวน
สภาวะอากาศทั่วไป
จังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ ซึ่งพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บริเวณจังหวัดปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น
และแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู
ฝนท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดปทุมธานี ออกเป็น 3 ฤดู
ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท้าให้
อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทางตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่
หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะ
สู งขึ้ น และมีอ ากาศร้ อ น เดื อนธัน วาคมและมกราคมเป็ นเดือ นที่ มีอ ากาศหนาวที่สุ ดในรอบปีข องจัง หวั ด
ปทุมธานี
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบ
กับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่
ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับ
รังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง มีล้าน้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลม
ฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้า จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่
ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่้าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ฝน
จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้้าและมีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ท้าให้ปริมาณฝน
ต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1,200 -1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณ
บางพื้นที่ของอ้าเภอล้าลูกกา อ้าเภอธัญบุรี และอ้าเภอหนองเสือที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปี มากกว่า 1,400
มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดู
ฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดปทุมธานีหรือใกล้เคียง ท้าให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีก
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มีก้าลังอ่อนและ
ความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจท้าให้เกิดน้้า
ท่วมได้ โดยพายุดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อนที่มี ถิ่นก้าเนิด
จากทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงฤดูฝนเคยมีพายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อน "คิม" พัด
ผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2526 และในช่วงฤดูหนาวเคยมีพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก้าลังลงจาก
ไต้ฝุ่น "FREDA" พัดผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2510
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัด
ปทุมธานีทั้งหมด 3 ลูก โดยมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นโดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494)
เดือนตุลาคม 1 ลูก (2526) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2510)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดปทุมธานี
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจวัดของสถานี อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี (กลุ่มงานเกษตร)
ประมาณละติจูด 14 07’ เหนือ ลองจิจูด 100 38’ ตะวันออก ซึ่งได้ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
ต่างๆวันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงาน
ผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับ
สถานีฯ ตามที่อยู่ดังนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี (กลุ่ มงานเกษตร) ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร. (02) 5290939

หมายเหตุ

--------------------------------------------- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2442 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

