ภูมิอากาศจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูชายฝงดานเหนือของอาวไทย อยูติดกับกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ
890.28 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอบริเวณใกลเคียงดังนี้คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร
ทิศใต
ติดตอกับ
อาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดสมุทรสาคร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ น ที่ ส ว นใหญ ข องจั งหวั ด สมุ ทรปราการเป น ที่ ร าบลุม แบ งออกเปน 3 สว น คื อบริ เวณริ ม แม น้ํ า
เจาพระยาทั้งสองฝงเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานาและทําสวน บริเวณที่ราบลุม ชายฝงทะเลทางตอนใตซึ่ง
เปนบริเวณที่น้ําทะเลทวมถึง ทําใหมีน้ําเค็มจัดในฤดูแลง จึงเหมาะแกการทําปาจากและปาฟน และบริเวณที่
ราบกวางใหญทางตอนเหนือและตะวันออกซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูก
สภาวะอากาศทั่วไป
จังหวัดสมุทรปราการอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจําเปนฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกวาลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทําใหบริเวณจังหวัด
สมุทรปราการมีอากาศหนาวเย็นและแหงแลง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใตหรือทิศใตเปนสวนใหญในฤดูฝน ทําใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดู ดังนี้

พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย แบงฤดูกาลของจังหวัดสมุทรปราการ ออกเปน 3

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีลมเย็นและแหงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน ทําใหมีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวจัดใน
เดือนมกราคม
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เปนชวงวางของฤดูมรสุม
จะมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป โดยมีอากาศรอนที่สุดใน
เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนําฝนและความชุมชื้นเขามายังประเทศไทย จึงทํา
ใหมีฝนชุกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
อุณหภูมิ

จังหวัดสมุทรปราการมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.2 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 26.3 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดในรอบปคือเดือน
เมษายน เคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได 39.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และเดือนที่มีอากาศเย็น
ที่สุดคือเดือนธันวาคม เคยวัดอุณหภูมิต่ําที่สุดได 16.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 และ 23
ธันวาคม 2548

ฝน

จังหวัดสมุทรปราการเป นจังหวัดที่มีฝนตกอยูในเกณฑน อย ปริมาณฝนรวมตลอดป เฉลี่ ย 1,000 1,400 มิลลิเมตร และพื้นที่สวนใหญมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 90 วันตอป นอกจากนี้บริเวณบางพื้นที่
ของอําเภอพระสมุทรเจดีย และทางตอนบนของอําเภอบางพลีและอําเภอบางเสาธงยังมีปริมาณฝนรวมตลอดป
เฉลี่ยนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร สําหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 223 290 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตก 10 – 16 วัน
พายุหมุนเขตรอน
พายุห มุนที่ เคยเคลื่อนผานเขามาในบริเวณภาคกลาง สวนมากเปน พายุดีเปรสชันกําลังออนที่ไม มี
ความรุนแรงมากนัก นอกจากทําใหฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว บางครั้งอาจเกิดน้ําทวมไดโดย
ฉับพลัน พายุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผานเขามาในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเปนพายุที่มีถิ่นกําเนิดจากทะเลจีนใต
จากสถิ ติ ในคาบ 69 ป ตั้ งแต พ.ศ. 2494 – 2562 พบว า มี พ ายุ ห มุ น เขตร อ นเคลื่ อ นผ า นจั งหวั ด
สมุทรปราการเพียง 1 ลูก ในเดือนพฤษภาคม 2504 ซึ่งขณะเคลื่อนผานมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชัน
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดสมุทรปราการ
สภาวะอากาศที่ จั ดทํ าขึ้ น นี้ ม าจากผลการตรวจของสถานี อุตุนิย มวิท ยาสมุท รปราการ (สนามบิ น
สุ ว รรณภู มิ ) อํ า เภอบางพลี (ประมาณละติ จู ด 13° 41′ เหนื อ ลองจิ จู ด 100° 46′ ตะวั น ออก สู งจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1 เมตร) ทําการตรวจอากาศทุก 3 ชั่วโมง วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. และสํานักงานอุตุนิ ยมวิทยาทะเลนํารอง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ (ประมาณละติจูด 13° 23′ เหนือ ลองจิจูด 100° 36′ ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 14 เมตร) ซึ่งไดทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 5 เวลาคือ 07.00, 10.00, 13.00,
16.00 และ 19.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติ
ภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยูดังนี้
สํานักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลนํารอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 3230957
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. (02)1744000
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

