ภูมิอากาศจังหวัดอุตรดิตถ
ที่ตั้งและอาณาเขต
อุตรดิตถเปน จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ
ประมาณ 485 กิโลเมตร ทางรถยนตประมาณ 536 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอบริเวณใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดแพรและจังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทั่วไปเปนภูเขาสลับซับซอนและบางสวนเปนปาทึบอยูทางตอนกลางและทางตอนเหนือ ไดแก
อําเภอลับแล อําเภอทาปลา อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด สวนพื้นที่ทางตอนใตของจังหวัด ไดแก อําเภอตรอน
อําเภอพิ ชัย อําเภอเมือง และอําเภอลับแล มีพื้นที่เปนที่ราบประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเปนที่ใช
สําหรับเกษตรกรรมคือทํ านา ทําสวน และทําไร พื้น ที่ของจังหวัดอุตรดิตถทั้งหมด 7,614 ตารางกิโลเมตร
มีลําน้ําสําคัญที่ไหลผานจังหวัดอุตรดิตถ ไดแก แมน้ํานานซึ่งไหลผานจังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก ลงไปถึง
ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค นับเปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณและมีทิวทัศนธรรมชาติงดงามยิ่งแหงหนึ่ง
เนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและปาทึบ ทําใหมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และอากาศ
รอนจัดมากในฤดูรอน สวนในฤดูฝนมีฝนตกชุก
ฤดูกาล
ดังนี้

พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย แบงฤดูของจังหวัดอุตรดิตถออกไดเปน 3 ฤดู

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศจะหนาวเย็นและแหง อากาศจะเริ่มเย็นตั้งแตปลายเดือนตุลาคม ในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธจะ
มีฟาหลัวเกิดขึ้นเกือบทุกวันในตอนสายถึงใกลค่ํา สวนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีฟาหลัว 9 – 14 วัน
เดือนมกราคมเปนเดือนที่อากาศหนาวที่สุดของป
ฤดู ร อ น เริ่ ม ตั้ งแต ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ งกลางเดื อ นพฤษภาคม จะมี อ ากาศร อ นอบอ า วมาก
โดยเฉพาะเดือนเมษายนอากาศจะรอนจัดที่สุดในรอบปและเปนจังหวัดที่มีอากาศรอนที่สุดในประเทศไทย
ตอนสายถึงค่ํามีฟาหลัวปกคลุมทั่วไปเกือบทุกวันในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเขาสู
ประเทศไทยอากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกชุก โดยเฉพาะเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบป
ตลอดทั้งปฝนอยูในเกณฑดี
อุณหภูมิ

เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่อยูในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่สวนใหญเปนทิวเขา
ซับซอนและปาทึบ จึงทําใหอากาศคอนขางรอนอบอาวในฤดูรอน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปป ระมาณ 27.5

องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ต่ํ าสุ ด เฉลี่ ย 22.5 องศาเซลเซี ย ส และอุณ หภู มิ สูงสุด เฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซี ย ส
โดยเฉพาะเดื อ นเมษายนเป น เดื อ นที่ มี อ ากาศร อ นที่ สุ ด อุ ณ หภู มิ สู ง ที่ สุ ด ที่ เ คยตรวจวั ด ได คื อ 44.5
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ในฤดูหนาวเดือนมกราคมเปนเดือนที่อากาศหนาวที่สุด อุณหภูมิ
ต่ําที่สุดที่เคยตรวจวัดไดคือ 4.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498
ฝน

จังหวัด อุต รดิตถเป น จังหวัดที่มีฝนดี โดยพื้ น ที่บ ริเวณอํ าเภอเมือง อํ าเภอลับ แล และบางสวนของ
อําเภอแสนขัน มีปริมาณฝนมากกวาบริเวณอื่น คือประมาณ 1,300-1,400 มิลลิเมตร สวนบริเวณอําเภอฟาก
ทามีปริมาณฝนเฉลี่ยนอยกวาบริเวณอื่นคือประมาณ 1,000 มิลลิเมตร โดยบริเวณอําเภอเมืองมีปริมาณฝน
ตลอดปประมาณ 1,371.6 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 116 วัน โดยมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีปริมาณฝน
เฉลี่ย 263.4 มิลลิเมตร และมีฝนตก 21 วัน ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได 263.7 มิลลิเมตร เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนที่ผานเขามาในภาคเหนือสวนมากเปนพายุดีเปรสชันมีกําลังออน ซึ่งกอตัวจากทะเลจีนใต
อาจทําใหมีลมแรงและฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ําทวมได สวนที่มีความรุนแรงขนาดพายุโซนรอนไมเคยปรากฏ
โดยเคลื่อนตัวผานเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เคยมีพายุดีเปรสชันออนกําลังลงจาก
พายุโซนรอน “นาดีน” ซึ่งเคลื่อนตัวผานเขาสูจังหวัดอุตรดิตถเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2508 และพายุดีเปรสชัน
ซึ่งออนกําลังลงจากพายุโซนรอน “พอลลี่” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2508 พายุทั้งสองนี้ทําใหมีฝนตกหนักใน 24
ชั่วโมง วัดจํานวนได 79.3 มิลลิเมตร และ 84.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูจังหวัดนี้ 28 ลูก
ชวงเวลาที่เคลื่อนผานเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเคลื่อนเขามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก
(2525) เดือนมิ ถุนายน 1 ลู ก (2527) เดื อนกรกฎาคม 1 ลูก (2521) เดื อนสิ งหาคม 5 ลูก (2495, 2508,
2521, 2536, 2550) เดือนกันยายน 12 ลูก (2507, 2508(2), 2521, 2513, 2520, 2521, 2523(2), 2525,
2535, 2539) และเดือนตุลาคม 8 ลูก (2504, 2507, 2515, 2524, 2528, 2550, 2551, 2556)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ
สภาวะของอากาศที่จัดทําขึ้นทั้งหมดนี้ ไดมาจากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศอุตรดิตถ ซึ่งทํา
การตรวจธาตุประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวม
และจัดทําขอมูลในคาบ 30 ป ทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00,
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.
สถานีตรวจอากาศอุตรดิตถ ตั้งอยูที่ถนนเพลินจิต ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ อยูใกลโรงเรียนการ
ชางสตรีประจําจังหวัด หรือที่ละติจูด 17 องศา 37 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 06 ลิปดาตะวันออก สูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 63 เมตร
--------------------

หมายเหตุ

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

