ภูมิอากาศจังหวัดระยอง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณละติจูดที่ 12 37 เหนือ ลองจิจูด
101 20 ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณ
ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี
ภูมิประเทศทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น พื้นที่ทางด้านเหนือและด้านตะวันออกเป็นที่ราบ
สลับภูเขาลาดต่่าลงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ มีพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออกและทิวเขาที่อยู่
ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ่าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือ จังหวัดระยองมีแม่น้่าสาย
สั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้่าที่ส่าคัญได้แก่ แม่น้่าระยอง ความ
ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อ่าเภอปลวกแดง อ่าเภอบ้านค่าย อ่าเภอเมือง โดยไหลลงสู่ทะเลที่
ต่าบลปากน้่า อ่าเภอเมืองระยอง และแม่น้่า ประแสร์ ความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร โดยมีต้นก่าเนิดจากทิว
เขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านท้องที่ต่างๆ ในอ่าเภอแกลง กิ่ง อ.เขาชะเมา และลงสู่ทะเลที่ต่าบลปากน้่าประแสร์
นอกจากนี้จังหวัดระยองยังมีชายฝั่งทะเล มีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่ง
นับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่าคัญของประเทศ
ลักษณะอากาศทั่วไป
จั ง หวั ด ระยอง อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทย 2
ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ กับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตกเฉียงใต้
เป็ น ส่ว นใหญ่และเป็ น ลมที่พัดผ่ านทะเลน่ าความชื้นและไอน้่าเข้าสู่จังหวัด ท่าให้ อากาศชุ่มชื้นและมีฝ นตก
โดยทั่วไป
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดระยองได้เป็น 3
ฤดูดังนี้
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
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่่ามากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขตนี้อยู่ปลายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝั่งทะเลจึงท่าให้จังหวัดระยอง ไม่
หนาวเย็นมากนัก

ฤดู ร้ อน เริ่ มเมื่อมรสุ มตะวัน ออกเฉียงเหนือสิ้ นสุ ดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ้ งสุ ด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลม
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงท่าให้ ลมมีก่าลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยองในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ท่าให้อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย ซึ่งจะน่าความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ท่าให้อากาศจะชุ่ม
ชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลอยู่เสมอ จึงท่าให้
อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.3
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส โดย
อุณหภูมิต่าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตรห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2518 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544
ฝน
ส่าหรับฝนที่ตกในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุม
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยจังวัดระยองมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี 1383.2 มิลลิเมตร และ
มีจ่านวนวันฝนตกเฉลี่ย 119 วัน เดือนที่มีฝนตกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปีคือเดือนพฤษภาคม กันยายน และ
เดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนอยู่ในช่วง 190–260 มิลลิเมตร ส่าหรับปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคย
ตรวจได้คือ 193.0 มิลลิเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539
พายุหมุนเขตร้อน
ตามสถิติเท่าที่มีการเก็บข้อมูลไม่ปรากฏว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดระยองโดยตรง อย่างไร
ก็ตามจังหวัดระยองได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวผ่าน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้่าท่วมได้ในบาง
พื้นที่ ซึ่งพายุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผ่านและท่าความเสียหายเป็นพายุที่มีถิ่นก่าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
โดยพายุนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่จังหวัดตราดและเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดระยอง
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดระยอง
2 ลูก ซึ่งมีก่าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนผ่าน โดยเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในเดือนตุลาคม (2502, 2528)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดระยอง
สภาวะอากาศที่จัดท่าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง (ละติจูด 12 37
เหนือ ลองจิจูด 101 20 ตะวันออก สูงจากระดับน้่าทะเลปานกลาง 2.6 เมตร) และสถานีอากาศเกษตร
ห้วยโป่ง (ละติจูด 12 44 เหนือ ลองจิจูด 101 08 ตะวันออก สูงจากระดับน้่าทะเลปานกลาง 43.0 เมตร)
ซึ่งท่าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิย มวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท่าข้อมูล
สถิติภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 67/6 หมู่ที่ 4 หาดแม่ร่าพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. (038) 655075
สถานีอากาศเกษตรห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 681701
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

