ภูมิอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้งและอาณาเขต
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 75 กิโลเมตร
มีเนื้อทีท่ ั้งสิ้น 2,547.62 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ภูมิประเทศทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ ม มีแม่น้าและล้าคลองหลาย
สายไหลผ่าน จึงเหมาะส้าหรับการท้านาและเพาะปลูก
ลักษณะอากาศทั่วไป
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัด
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับสภาวะ
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก
ฤดูกาล
พิจ ารณาตามลั ก ษณะลมฟ้ าอากาศของประเทศไทย แบ่ งฤดูก าลของจั งหวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา
ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้
แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริ เวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่
แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดู หนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้อากาศหนาวเย็นช้า
กว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบ
กับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่
ในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง

อุณหภูมิ
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มถูกขนาบด้วยพื้นที่
สู ง 3 ด้ า น คื อ ทิ ว เขาทางด้ า นตะวั น ตกของประเทศ และเขตเทื อ กเขาและที่ สู ง ทางภาคเหนื อ กั บภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเขตที่ราบสูง จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดู
หนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็น เดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปี โดยอุณหภู มิสูง
ที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุด
ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่้าที่สุดวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
ฝน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้้าและมีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ท้าให้
ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร เว้น
แต่บริเวณบางพื้นที่ของอ้าเภออุทัยที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ 800 มิลลิเมตรหรือน้อ ยกว่า โดยฝนที่
เกิดขึ้น เป็ นฝนในฤดูมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝ นเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุ
ดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือใกล้เคียง ท้าให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ปริมาณ
ฝนตลอดปี 1082.4 มิล ลิเมตร และมีฝนตก 122 วัน ส้ าหรับเดือนที่มีฝ นตกมากที่สุดในจังหวัดนี้คือเดื อน
กันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 248.6 มิลลิเมตร และมีฝนตก 20 วัน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 144.6
มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มี
ก้าลังอ่อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจ
ท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ โดยพายุดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อ นที่มี
ถิ่นก้าเนิดจากทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงฤดูฝนเคยมีพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก้าลังลงจากไต้ฝุ่น "เอลซี่"
เคลื่อนผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2515 และพายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนก้าลังลงจากพายุ
โซนร้อน "คิม" เคลื่อนผ่านเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2526
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 5 ลูก และขณะเคลื่อนผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีก้าลังแรงเป็นพายุ
ดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494) เดือนกันยายน 3 ลูก (2506, 2515,
2528) และเดือนตุลาคม 1 ลูก (2526)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงาน
เกษตร) (ประมาณละติจูด 14 32’ เหนือ ลองจิจูด 100 44’ ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 8
เมตร) ซึ่งได้ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆวันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและ
จัดท้าข้อมูลสถิติ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังนี้
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา(กลุ่ ม งานเกษตร) ม.13 ต.ท่ า เจ้ า สนุ ก อ.ท่ า เรื อ จ.
พระนครศรีอยุธยา 13130

หมายเหตุ

--------------------------------------------- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 18 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

