ภูมิอากาศจังหวัดจันทบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย ประมาณ
ละติจูดที่ 1237เหนือ ลองจิจูด 10207ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 239
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดระยอง
ภูมิประเทศทั่วไป
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูงเป็นลักษณะภูมิประเทศทางด้านเหนือ
และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อ้าเภอแก่งหางแมว อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอมะขาม อ้าเภอสอยดาว อ้าเภอโป่งน้้า
ร้อน และตอนบนของอ้าเภอขลุง บริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่า
และพื้นที่การเกษตรปลูกสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และพืชไร เช่น ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ส่วนทาง
ตอนกลางของจังหวัดได้แก่เขตพื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอขลุง และ
อ้าเภอแหลมสิงห์เป็นพื้นที่แหล่งน้้าที่ใช้ท้าสวนผลไม้ เช่น ทุเรีย น เงาะ มังคุด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริเวณที่ราบ
ชายฝั่ง ได้แก่เขตอ้าเภอนายายอาม ตอนล่างของอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห์ และอ้าเภอขลุงซึ่งมีลักษณะ
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขาและป่าชายเลน
ลักษณะอากาศทั่วไป
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี อ ยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด เวี ย นประจ้ า ฤดู ก าล 2
ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
จะน้ าความความเย็น มาสู่ จังหวัด และมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝ นประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเลและมีเทือกเขาอยู่ใกล้ทะเลด้านที่เปิดรับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยอย่างเต็มที่จึงท้าให้ฝนตกมากตามแนวภูเขาและชายฝั่งทะเล โดยจังหวัด
จันทบุรีมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งฤดูกาลของจังหวัดจันทบุรีออกเป็น 3 ฤดู
ดังนี้
ฤดู ห นาว
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งของมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยู่ในละติจูดที่ต่้าและมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ลมทะเลท้าให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศจะร้อน
ขึ้นแต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ท้าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย ซึ่งจะน้าความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ท้าให้อากาศจะชุ่ม
ชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป ซึ่งจังหวัดจันทบุรีนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีฝนมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
อุณหภูมิ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เขตชายฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ท้าให้อากาศไม่ร้อนจั ด
นักในฤดูร้อนและฤดูห นาวอากาศก็ไม่ห นาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ ยนแปลงมากนัก โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคย
ตรวจวัดได้ 38.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ส่วนอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่้าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 8.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2497
ฝน
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีฝนชุกเกือบตลอดปี เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศอ้านวยให้คือมีบางส่วนที่
เป็ นเทือกเขาสู ง บริเวณที่อยู่ ด้านหน้าของทิว เขาจะเกิดลั กษณะฝนภูเขาตกอยู่เสมอ ซึ่งปริมาณฝนที่ตกใน
ลักษณะดังกล่าวอาจท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากรุนแรงเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณตัวเมืองได้ นอกจากนี้
บริเวณจังหวัดจันทบุรียังอยู่ใกล้ทะเลได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไปบริเวณ
อ้าเภอเมือง อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห์ และอ้าเภอขลุง ซึ่งเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลด้านรับลมมีปริมาณฝน
รวมตลอดปีประมาณ 2,500-3,000 มิลลิเมตร ส่วนอ้าเภอมะขามและอ้าเภอโป่งน้้าร้อนซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ลึก
เข้าไปในแผ่นดินมีฝนรวมทั้งปี 1,600-2,000 มิลลิเมตร ส้าหรับปริมาณฝนรวมตลอดปีบริเวณอ้าเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 2994.2 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตก 169 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน
และกันยายนมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 512.6 มิลลิเมตร และ 497.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ ส้าหรับปริมาณฝนสูง
ที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคยตรวจได้คือ 394.3 มิลลิเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2556
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งส่งผลให้มีลมแรง
ฝนตกหนัก และท้าให้เกิดสภาวะน้้าท่วมขึ้นได้ในบางพื้นที่ พายุดีเปรสชันที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัด
จันทบุรีส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนผานประเทศ
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทย
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัด
จันทบุรีทั้งหมด 9 ลูก ซึ่ งมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494)
เดือนตุลาคม 8 ลูก (2495(2), 2500, 2502, 2503, 2517, 2528, 2535 )
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดจันทบุรี
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี (ละติจูด 12 37’
เหนือ ลองจิจูด 102 07’ ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 2.86 เมตร) และสถานีอุตุนิยมวิทยา
เกษตรพลิ้ว (ละติจูด 12 30’ 31.0”เหนือ ลองจิจูด 102 10’ 23.0” ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปาน
กลาง 22.0 เมตร) ซึ่งท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00 04.00 07.00

10.00 13.00 16.00 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและ
จัดท้าข้อมูลสถิติภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 30 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.
(039) 311026
สถานีอากาศเกษตรพลิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. (039) 397241
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

