ภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎรธานี
ขนาดและที่ตั้ง
สุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่ตั้งอยูบนชายฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใต ตั้งอยูประมาณที่ละติจูด 8.3°
ถึง 10.2° เหนื อ ลองจิจู ด 98.5° ถึง 100.2° ตะวัน ออก มีเนื้อที่ป ระมาณ 12,891 ตารางกิ โลเมตร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 644 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดพังงาและระนอง
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางดานตะวันออกของจังหวัดเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีลักษณะเปนที่ราบสูงลาดเอียงไป
ตลอดแนว สวนทางดานตะวันตกเปนที่ราบสูงและภูเขาใหญนอยสลับซับซอนเต็มไปดวยปาไมอันมีคา จึงเปนแหลง
ตนน้ําลําธารที่สําคัญ จังหวัดสุราษฎรธานีมีที่ราบอยูบริเวณตอนกลางและริมทะเล ตลอดชายฝงทะเลมีภูเขาและ
ปาไมเบญจพรรณ ปาชายเลน และทุงหญาอยูทั่วไป ในเขตอําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพงัน และอําเภอดอนสักมี
เกาะใหญ นอยอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาะสมุยและเกาะพงัน เปนเกาะที่มีภูเขาอยูใจกลางเกาะ มีป าไม
เบญจพรรณ และที่ราบอันอุดมสมบูรณตลอดริมฝงทะเล
ลักษณะอากาศทั่วไป
จังหวัดสุราษฎรธานีอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําเปนฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต
ซึ่งเปนลมจากทิศตะวันตกเฉียงใตพัดผานมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ําและความชุมชื้นมาสูประเทศไทยระหวาง
ก ล างเดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม ถึ งก ล างเดื อ น ตุ ล าค ม ทํ าให มี ฝ น ต ก ชุ ก ทั่ ว ไป ล ม ม รสุ ม อี ก ช นิ ด ห นึ่ งคื อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนลมเย็นและแหงจากประเทศจีน
พั ดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดื อนตุ ล าคมถึงกลางเดือนกุมภาพั น ธ ทํ าใหจังหวัดนี้ มีอากาศเย็น ลงและ
มีฝนชุกตอเนื่องอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน
ฤดูกาล

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูในภาคใตและติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแตละฤดูกาลจึงไมแตกตางกัน
มากนัก อยางไรก็ตามเมื่อ พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยแลวสามารถแบงออกเปน
3 ฤดูกาลดังนี้
ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนฤดู ระยะนี้เปนชวง
วางของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น เฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม อยางไรก็ตามจังหวัดสุราษฎรธานีอยูใกลทะเลจึงไมรอนมากนัก เพราะไดรับกระแสลมและไอน้ําทําให
อากาศคลายความรอนลงไปมาก
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทยและยั ง มี ร อ งความกดอากาศต่ํ าพาดผ านภาคใต เป น ระยะ ๆ ต อ จากนั้ น จนถึ งเดื อ น
พฤศจิกายนซึ่งเปนระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีจะ
ยังคงมีฝนชุกตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเปนครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ําสุดในเดือน
ธันวาคมและมกราคม แตเนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีอยูดานชายฝงตะวันออกของภาคใตอุณหภูมิจึงลดลงเพียง
เล็กนอย และตามชายฝงจะมีฝนตกทั่วไป
อุณหภูมิ

จากสภาพภู มิป ระเทศของจั งหวัดสุ ร าษฎรธ านีที่ อยูติดกับ ทะเล อุณ หภูมิร ะหวางฤดูกาลและกลางวัน
กลางคืนจึงไมแตกตางกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไมสูงมากและอากาศไมรอนจัด สวนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น
ไดบางครั้งคราว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปประมาณ 32.5
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปประมาณ 22.7 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดคือ
เดือนเมษายน สวนอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดไดคือ 41.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่
อ.พุ น พิ น และอุ ณ หภู มิ ต่ํ าที่ สุ ด ในช ว งฤดู ห นาวที่ เคยตรวจวั ด ได คื อ 12.4 องศาเซลเซี ย สเมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2500 ที่ อําเภอเมือง
ฝน

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีฝนชุกตลอดป ปริมาณฝนที่ตกสวนใหญจะขึ้นอยูกับรองมรสุมที่พาดผาน
และลมมรสุมทั้งสองที่พัดปกคลุม โดยในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกวาฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต เนื่องจากพื้นที่อยูติดกับอาวไทยและไมมีภูเขาสูงปดกั้นจึงไดรับลมจากมรสุมนี้เต็มที่ สวนในชวงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตจะมีปริมาณฝนนอยเพราะมีแนวเขาตะนาวศรีปดกั้นทําใหรับลมมรสุมนี้ไมเต็มที่ ปริมาณฝนบริเวณ
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน เฉลี่ยตลอดปประมาณ 1,622.0 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 150 วัน
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ยประมาณ 329.9 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 17 วัน
ปริมาณฝนสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดไดใน 24 ชั่วโมง 464.1 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
พายุหมุนเขตรอน
ตั้งแตครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปจนถึงตนเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฎรธานีมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการไดรับ
ผลกระทบอย างรุน แรงจากพายุห มุ น เขตรอน เพราะในช วงดั งกลาวพายุ มีโอกาสที่จ ะเคลื่ อนเขาสูจั งหวัด นี้ และ
กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุด
จากสถิ ติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 ปรากฏวามี พายุ เคลื่อนจากอ าวไทยและเคลื่ อนผาน
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 9 ลูก สวนใหญมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่น 6 ลูก ในเดือนตุลาคม 1 ลูก (2505) ใน
เดือน พฤศจิกายน 4 ลูก (2503, 2520, 2526, 2547) และ เดือนธันวาคม 1 ลูก (2542) และพายุโซนรอน 3 ลูก
เดือนพฤศจิกายน 2 ลูก (2513, 2535) และ เดือนธันวาคม 1 ลูก (2515)
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนชายฝงทะเลเปนแนวยาวติดกับอาวไทยจังหวัดนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการ
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากพายุท่ีมีกําลังแรงกวาพายุดีเปรสชันดวย เชน พายุโซนรอน “ฟอเรสต” ที่เคลื่อน
ผานจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา แลวลงสูทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 จังหวัดนี้
จึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากพายุ และมีความเสียหายอยางมากมายทั้งจากกระแสลมที่พัดแรงจัดและฝนที่ตกหนัก
มากจนเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวาง

ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดสุราษฎรธานี
สภาวะอากาศที่จัดทําขึ้นทั้งหมดนี้ ไดมาจากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศสุราษฎรธานี ซึ่งทําการ
ตรวจสารประกอบอุ ตุนิ ยมวิ ทยาต าง ๆ วั นละ 8 เวลา คื อเวลา 01.00, 0400, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติตอไป
สถานีตรวจอากาศทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตั้งอยูในเขต อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130 (โทรศัพท
077 441127) มีที่ทําการอยูในบริเวณทาอากาศยานสุราษฎรธานี หรือที่ ละติจูด 09 องศา 08 ลิป ดาเหนือ และ
ลองจิจูด 99 องศา 38 ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 12 เมตร
สถานีตรวจอากาศเกาะสมุย ตั้งอยูในเขต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84130 (โทรศัพท 077 424251) มี
ที่ทําการอยูในเกาะสมุย หรือที่ละติจูด 09 องศา 28 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก อยู
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร
สถานีตรวจอากาศอุทกพระแสง ตั้งอยูในเขต อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 84130 (โทรศัพท 077 369177)
มีที่ทําการอยูในอําเภอพระแสง หรือที่ละติจูด 08 องศา 34 ลิปดา 12.8 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด 99 องศา 15
ลิปดา 29.7 ฟลิปดา ตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 12 เมตร
นอกจาก ยังมีสถานีตรวจอากาศสุราษฎรธานี ที่ อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี ซึ่งยกเลิกการตรวจตั้งแตป พ.ศ.
2540
--------------------------------------------หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

