ภูมิอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ตั้งและอาณาเขต
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟประมาณ
485 กิโลเมตร ทางรถยนต์ประมาณ 536 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และราชอาณาจักรลาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและบางส่วนเป็นป่าทึบอยู่ทางตอนกลางและทางตอนเหนือ ได้แก่อาเภอลับ
แล อาเภอท่าปลา อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด ส่วนที่พื้นทีท่ างตอนใต้ของจังหวัดได้แก่อาเภอตรอน อาเภอพิชัย
อาเภอเมือง และอาเภอลับแล มีพื้นที่เป็นที่ราบประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเป็นที่ใช้สาหรับเกษตรกรรมคือ
ทานา ทาสวน และทาไร่ พื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด 7,614 ตารางกิโลเมตร มีลาน้าสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้แก่ แม่น้าน่านซึ่งไหลผ่านจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ลงไปถึงปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็น
จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามยิ่งแห่งหนึง่
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทึบ ทาให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และอากาศร้อนจัด
มากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูฝนมีฝนตกชุก
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูของจังหวัดอุตรดิตถ์ออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศ
จะหนาวเย็นและแห้ง อากาศจะเริ่มเย็นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จะมีฟา้ หลัว
เกิดขึ้นเกือบทุกวันในตอนสายถึงใกล้ค่า ส่วนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีฟ้าหลัว 9 – 14 วัน เดือนมกราคมเป็น
เดือนที่อากาศหนาวทีส่ ุดของปี
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะ
เดือนเมษายนจะอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปีและเป็นจังหวดทีม่ ีอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทย ตอนสายถึงค่ามีฟา้
หลัวปกคลุมทั่วไปเกือบทุกวัน ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่
ประเทศไทยอากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มฝี นตกมากที่สุดในรอบปี ตลอดทัง้ ปี
ฝนอยู่ในเกณฑ์ดี
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นทิวเขาซับซ้อน
และป่าทึบจึงทาให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเดือนนี้ 37.9 องศาเซลเซียส และเคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้สูงถึง 44.5 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2503 (ซึ่งเป็นสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทย) ส่วนอุณหภูมิตลอดปีโดยเฉลี่ยประมาณ 27.5
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดู

หนาวเดือนมกราคมเป็นเดือนทีอ่ ากาศหนาวทีส่ ุด อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยในเดือนนี้ 17.8 องศาเซลเซียส และเคยตรวจ
อุณหภูมิต่าที่สุดได้ 4.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498
ฝน
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีฝนดี บริเวณอาเภอเมืองมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ย 1371.6 มิลลิเมตร มี
ฝนตกเฉลี่ย 116 วัน โดยมีฝนตกเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม 263.4 มิลลิเมตร และมีฝนตก 21 วัน ปริมาณฝนสูงสุด
ใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้ 263.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนที่ผา่ นเข้ามาในภาคเหนือส่วนมากเป็นพายุดีเปรสชั่นมีกาลังอ่อน ซึ่งก่อตัวจากทะเลจีนใต้ อาจทาให้
มีลมแรงและฝนตกหนัก และอาจเกิดน้าท่วมได้ ส่วนที่มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนไม่เคยปรากฏ โดยเคลื่อนตัว
ผ่านเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เคยมีพายุดีเปรสชั่นอ่อนกาลังลงจากพายุโซนร้อน “นาดีน”
ซึ่งเคลื่อนตัวผ่านเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2508 และพายุดีเปรสชัน่ ซึ่งอ่อนกาลังลงจากพายุโซน
ร้อน “พอลลี่” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2508 พายุทั้งสงนีท้ าให้มีฝนตกหนักใน 24 ชั่วโมง วัดจานวนได้ 79.3 มิลลิเมตร
และ84.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ
จากสถิติในคาบ 63 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2494 ถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้
27 ลูก ช่วงเวลาที่เคลื่อนผ่านเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก
(2525) เดือนมิถุนายน 1 ลูก (2527) เดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2521) เดือนสิงหาคม 5 ลูก (2495 2508 2521 2536
2550) เดือนกันยายน 12 ลูก (2507 2508(2) 2521 2513 2520 2521 2523(2) 2525 2535 2539) และเดือน
ตุลาคม 7 ลูก (2504 2507 2515 2524 2528 2550 2551)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
สภาวะของอากาศที่จดั ทาขึน้ ทั้งหมดนี้ ได้มาจากผลการตรวจของสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ ซึ่งทาการ
ตรวจธาตุประกอบอุตนุ ิยมวิทยาต่างๆ แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทาข้อมูล
ในคาบ 30 ปี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อยู่ใกล้โรงเรียนการช่างสตรี
ประจาจังหวัด หรือที่ละติจูด 17 องศา 37 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 06 ลิปดาตะวันออก สูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 63.00 เมตร ทาการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00,
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.
-------------------หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2556
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

