ภูมิอากาศจังหวัดระนอง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย
อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,281 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชุมพร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้สุด 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็น
พื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สดุ 9 กิโลเมตร
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดระนองเป็นภูเขา
ประมาณ 86 % ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา สลับซับซ้อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียง
ลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ราบมีบ้างเล็กน้อยตามชายฝั่งและบริเวณ 2 ฝั่งของแม่น้าต่าง ๆ ในจังหวัด
ประมาณ 14 % ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน จ้านวน 62 เกาะ และภูเขาที่สูงที่สดุ คือ
ภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต

ลักษณะอากาศทั่วไป
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตงั้ อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ท้าให้มี
ฝนตกชุกหนาแน่นกว่าจังหวัดอื่น ๆ และตกเกือบตลอดปี ส่วนฤดูหนาวโดยทั่วไปอากาศเย็นเพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของ
อากาศหนาวพอสมควร แต่บางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก
แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยูท่ างด้านตะวันออกของภาคใต้

ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดระนองแบ่งตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจาก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้อากาศร้อนทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม - เมษายน แต่ไม่ร้อนมากนักเนื่องจาก
ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้้าจากทะเลท้าให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่้าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ ในช่วงเดือนตุลาคมอีกด้วย จึงท้าให้มีฝนตกมาก
ตลอดฤดูฝน และเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท้าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัด
ระนองอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว อากาศไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป
แต่มีปริมาณไม่มาก

อุณหภูมิ
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รบั ลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท้าให้ได้รับไอน้้า
และความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก และอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปีประมาณ 27.1 ซ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2ซ. อุณหภูมติ ่้าสุดเฉลี่ย 23.6 ซ. เดือนมีนาคมเป็น

เดือนที่มีอากาศร้อนทีส่ ุดของปี มีอุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 35.0 ซ. อุณหภูมิสูงที่สดุ ทีเ่ คยตรวจวัดได้คือ 39.6 ซ. เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2526 ส้าหรับเดือนที่มอี ากาศเย็นที่สดุ คือเดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 21.9 ซ. เคยตรวจวัดอุณหภูมิตา่้
ที่สุดได้ 13.7 ซ. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2499

ฝน
เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในฤดูฝน จึง
เป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วงฤดู ปริมาณฝนรวมเฉลีย่ ส่วนใหญ่มากกว่า 600
มิลลิเมตร ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อย เนื่องจากทิวเขาทางด้านตะวันออกของภาคใต้ปิดกั้นลมไว้
ปริมาณฝนรวมของจังหวัดระนองเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 4,068.4 มม. มีฝนตกประมาณ 196 วัน เดือนที่มีฝนตกมากทีส่ ุด
คือเดือนสิงหาคมซึ่งมีฝนรวมเฉลี่ย 789.1 มม. และมีฝนตกเฉลีย่ 28 วัน ปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้
460.9 มม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2513

พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้
และท้าความกระทบกระเทือนให้กับจังหวัดระนองส่วนมากเป็นพายุ
ดีเปรสชั่นที่มีก้าลังอ่อน ซึ่งเกิดในบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก และมีส่วนน้อยที่เกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้เกือบทุกครั้ง จะท้าความกระทบกระเทือนให้กับจังหวัดระนองด้วย
จะท้าให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง และเกิดสภาวะน้้าท่วมฉับพลันด้วย ก้าลังแรงของลมและคลื่นในทะเลจะท้า
อันตรายแก่เรือในทะเล และอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามชายฝั่ง จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 – 2556 มีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดระนอง 6 ลูก (ในเดือนพฤศจิกายน 4 ลูกและธันวาคม 2 ลูก) พายุที่มีความรุนแรงและท้าความ
เสียหายให้แก่จังหวัดระนองและภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุโซนร้อน “ฮาเรียต” พายุนี้ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ใกล้
ปลายแหลมญวนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 แล้วเคลื่อนตัวเข้ามาในอ่าวไทยพร้อมกับทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและ
ได้เคลื่อนผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา ระหว่างวันที่ 25 –26 ตุลาคม 2505 ลงสู่ทะเลอันดามัน
พายุนี้ได้ท้าความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 395 คน และบาดเจ็บ 445 คน ทรัพย์สินของทาง
ราชการและเอกชนเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สดุ ของ
ประเทศไทย และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2515 พายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนก้าลังลงจากพายุไต้ฝุ่น “แซลลี”่ ผ่านเข้าในจังหวัด
ระนอง ท้าให้มีฝนตกหนักใน 24 ชั่วโมงวัดจ้านวนได้ 94.0 มม.

ทีต่ ั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดระนอง
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนยิ มวิทยาระนองซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง ที่
ละติจดู 959 เหนือ ลองจิจูด 9837 ตะวันออก สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 7 เมตร ซึ่งท้าการตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00 04.00 07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่ง
รายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตนุ ิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิตภิ ูมิอากาศ
ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้
โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4/6 ถ.จัดสรรพัฒนา หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

หมายเหตุ - สถิติภมู ิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524 - 2553)
-

สถิติภมู ิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุด ใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 –2556
ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนยิ มวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
12 มีนาคม 2557

