ภูมิอากาศจังหวัดพิษณุโลก
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิษณุโลกตัง้ อยู่บริเวณภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
389 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิน้ ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อจังหวัดสุโขทัยและกาแพงเพชร
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือมี
ลักษณะเป็นภูเขา และมียอดเขาสูงทีส่ ุดได้แก่เขาข้อโปสูง 1,028 เมตร ส่วนทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีแม่น้าสาคัญที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก ได้แก่
แม่น้าน่าน เป็นแม่นาที
้ ส่ าคัญทีส่ ุดของจังหวัด มีต้นกาเนิดอยู่ในภาคเหนือตอนบนบริเวณทิวเขาผีปนั น้า ทิว
เขาหลวงพระบางและทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และเข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกทาง
ตอนเหนือบริเวณบ้านโคกเทียม อาเภอพรหมพิราม ไหลแบ่งครึ่งเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก ผ่านอาเภอบางกระทุ่มแล้ว
ออกพ้นเขตจังหวัดที่บ้านนามคลี อาเภอบางกระทุ่ม ความยาวของแม่น้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก 127.5 กิโลเมตร
แม่น้ายม มีต้นกาเนิดในภาคเหนือเช่นเดียวกับแม่น้าน่าน ไหลผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย เข้าเขตจังหวัด
พิษณุโลกในเขตที่ราบบ้านท่าช้าง ไหลผ่านท้องที่อาเภอบางระกา ออกพ้นเขตจังหวัดพิษณุโลกที่บ้านวังสะพุง อาเภอ
บางระกา แม่น้ายมมีคลองสาขาหลายแห่ง มีปลาน้าจืดชุกชุม เช่น คลองบางแก้ว คลองวังแร่ คลองกรุกกรัก และ
คลองหนองขาม
แม่น้าแควน้อย มีต้นกาเนิดอยู่ที่ภูเขาไก่ห้วย ไหลผ่านภูเขาและทุ่งนาในเขตอาเภอชาติตระการ นครไทย วัด
โบสถ์ พรหมพิราม มาบรรจบกับแม่น้าน่านทีบ่ ้านแสงดาว เขตอาเภอเมืองพิษณุโลก มีความยาว 185 กิโลเมตร เป็น
แม่น้าที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
สภาวะอากาศทั่วไป
ลักษณะอากาศของจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทาให้
จังหวัดพิษณุโลกมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจาก
ทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทาให้จังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะใน
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สดุ ในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝน
ตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว
เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทัว่ ไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวทีส่ ุดคือ
เดือนธันวาคมและมกราคม

อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูใ่ นภาคเหนือตอนล่าง
อุณหภูมิเฉลี่ยจึงค่อนข้างสูงตลอดปี โดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าวมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
37.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดของจังหวัด 42.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ส่วนในฤดูหนาว
มีอากาศหนาวเย็น โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนธันวาคมอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 18.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่า
ที่สุดของจังหวัดวัดได้ 7.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498
ฝน
บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี 1317.0 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 117 วัน
เดือนที่มีฝนตกมากทีส่ ุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 247.6 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 20 วัน โดยพื้นที่ทาง
ตอนบนของจังหวัดบริเวณอาเภอชาติตระการมีปริมาณฝนสูงกว่า 1400 มิลลิเมตร พื้นทีบ่ ริเวณอาเภอวัดโบสถ์
อาเภอวังทอง อาเภอนครไทย มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1300-1400 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัดบริเวณ
อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่มและอาเภอและพรหมพิรามมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1000-1200 มิลลิเมตร
สาหรับสถิติปริมาณฝนมากทีส่ ุดใน 1 วัน วัดได้ 265.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2520
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านจังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งกาเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันตก และเคลื่อนมาทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชา หรือลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงทาให้พายุ
อ่อนกาลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะทาให้มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากจนเกิดน้าท่วมฉับพลันได้ในบางพืน้ ที่ ช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไปจนถึงสิน้ เดือนตุลาคม โดยเฉพาะช่วงตัง้ แต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม เป็นระยะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาส
เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากที่สดุ
จากสถิติในคาบ 63 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2494 – 2556 มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก 22 ลูก
และมีกาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน่ ทั้งหมด โดยเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2525) เดือนกรกฎาคม 1 ลูก
(2505) เดือนสิงหาคม 1 ลูก(2550) เดือนกันยายน 9 ลูก (2507 2512(2) 2520 2521 2523 2525 2535 2539)
และเดือนตุลาคม 10 ลูก (2504 2506 2507(3) 2509 2524 2528 2550 2551)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สภาวะอากาศที่จัดทาขึ้นทั้งหมดมาจากผลการตรวจของสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
ซึ่งทาการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆวันละ 8 เวลา คือ 0100, 0400, 0700, 1000, 1300, 1600, 1900 และ 2200 น.
แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทาข้อมูลสถิติ ในคาบ 30 ปี
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 มีที่ทาการอยู่
ใกล้โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือที่ละติจูด 16 องศา 47 ลิปดาเหนือ และลองจิจดู 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก
อยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 45 เมตร
-----------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 - 2556
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

