ภูมิอากาศจังหวัดตรัง
ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดตรังอยูทางภาคใตของไทยเปนจั งหวัดที่ มีพื้น ที่เลียบฝงทะเลตะวัน ตกของมหาสมุ ทร
อิ น เดี ย ยาวตลอดแนวเขตจั ง หวั ด ตรั งถึ ง 11 กิ โลเมตร ตั้ งอยู ที่ ล ะติ จู ด 7º 03’ ถึ ง 8º 10’ เหนื อ
ลองจิจูด 99º 10’ ถึง 100º 03’ ตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,941 ตารางกิโลเมตร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 828 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอบริเวณใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญ โดยทั่วไปเปนเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับดวยเขาเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูทั่วไป
พื้นที่ราบมีจํานวนนอย ซึ่งใชเปนแหลงเพาะปลูกขาว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากตอน
เหนือจดตอนใต และเปนแนวแบงเขตจังหวัดตรังกับพัทลุง ลักษณะดินสวนใหญบนเขาบรรทัดเปนดิน
รวนปนทราย สภาพเปนปาดิบชื้นและชายเลนสําหรับทองที่ที่อยูติดทะเล
ลักษณะอากาศทั่วไป
ลั ก ษณะอากาศของจั ง หวั ด ตรั ง ขึ้ น อยู กั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ที่ พั ด ประจํ า 2 ชนิ ด คื อ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมจากทิศตะวันตกเฉียงใตที่พัดพาเอาความชื้นจากทะเลแถบมหาสมุทร
อินเดียมาสูประเทศไทยในชวงระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมหรือในชวงฤดูฝน ทํา
ใหจังหวัดตรังมีฝนตกหนาแนนทั่วไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนลม
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนมาสูประเทศไทย โดย
พั ดผานทะเลจีน ใตและอ าวไทยพาเอาไอน้ําและความชื้น มาสูจังหวั ดนี้ ด วย เนื่ องจากจังหวัด ตรังอยู
ภาคใตฝงตะวันตกจึงไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไมเต็มที่ ทําใหอากาศไมหนาวเย็นมาก
นักและยังคงมีฝนในระยะแรกที่มรสุมนี้พัดผาน
ฤดูกาล

เนื่ องจากจังหวั ดตรังตั้ งอยู ในภาคใต ซึ่งเป น เขตละติจูดต่ําและลอมรอบด วยทะเล ลั กษณะ
อากาศในแต ล ะฤดู จึ งไม แ ตกต า งกั น มากนั ก อยางไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาตามลั ก ษณะลมฟ าอากาศ
โดยทั่วไปของประเทศไทยแลวสามารถแบงไดเปน 3 ฤดูดังนี้
ฤดู รอน เริ่มประมาณกลางเดื อนกุมภาพัน ธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป น ช วงเปลี่ ย นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะออนกําลังลงตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมีอากาศ
รอน โดยเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเปนชวงที่อากาศรอนกวาชวงอื่น อยางไรก็ตามเนื่องจาก
อิทธิพลทะเลทําใหอากาศไมรอนอบอาวเทากับจังหวัดที่อยูในบริเวณประเทศไทยตอนบน
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงที่มรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต พั ด ปกคลุ ม กั บ มี ร อ งความกดอากาศต่ําพาดผานภาคใต เป น ระยะ ๆ ต อจากนั้ น จนถึ งเดื อ น
พฤศจิกายนซึ่งเปนชวงแรกที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม จังหวัดตรังจะยังมีฝนชุกตอเนื่อง
จนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง

ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งที่ ล มมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย เมื่อมรสุมนี้พัดปกคลุมเต็มที่อุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศ
เย็นเปน ครั้งคราว โดยอุณ หภู มิจะลดต่ําลงในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม อยางไรก็ตามสภาวะ
อากาศในชวงฤดูหนาวของจังหวัดนี้ไมหนาวเย็นมากเทากับจังหวัดที่อยูบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งอยูในละติจูดที่สูงกวาและอยูลึกเขาไปในแผนดิน
อุณหภูมิ

เนื่องจากจังหวัดตรังเปนจังหวัดภาคใตที่อยูติดกับทะเลอันดามัน อุณหภูมิระหวางฤดูกาลและ
ระหวางกลางวันและกลางคืนจึงไมแตกตางกันมากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูรอน 27-28 องศา
เซลเซียส ฤดูหนาว 26 – 27 องศาเซลเซียส และฤดูฝนประมาณ 27 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.7
องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ที่ เคยตรวจวั ด ได 40.5 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ วั น ที่ 29 มี น าคม 2535
อุณหภูมิต่ําสุดที่เคยตรวจวัดได 15.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2532
ฝน

เนื่องจากจังหวัดตรังอยูทางดานฝงตะวันตกของภาคใต ปริมาณฝนที่ตกสวนมากจะขึ้นอยูกับ
รองมรสุมที่พาดผานและมรสุมทั้งสองชนิดที่พัดปกคลุม ซึ่งในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตไดรับอิทธิพลจาก
มรสุมนี้อยางเต็มที่จึงมีฝนตกหนาแนนตลอดฤดูฝน สวนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมาก
ในระยะแรก หลังจากเดือนธันวาคมเปนตนไปฝนเริ่มลดลงเปนลําดับ ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป 2,148.5
มิลลิเมตร และมีฝนตก 173 วัน เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบป ปริมาณฝนเฉลี่ย
305.1 มิลลิเมตร และฝนตก 22 วัน ปริมาณฝนสูงที่สุดที่วัดไดใน 1 วัน วัดได 368.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่
4 มกราคม 2518

พายุหมุนเขตรอน
ตั้งแตครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไปถึงเดือนธันวาคม จังหวัดตรังมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการ
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากพายุหมุนเขตรอน เพราะในชวงดังกลาวพายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเขาสู
จังหวัดนี้และกอใหเกิดผลกระทบมากที่สุด พายุที่เคลื่อนตัวผานจังหวัดตรังสวนใหญกอตัวบริเวณทะเล
จีนใตตอนลางและบางลูกมีแหลงกําเนิดจากมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 ปรากฏวามีพายุที่เคลื่อนตัวผานเขาสูจังหวัด
ตรัง จํานวน 10 ลูก สวนใหญมีกําลังแรงเปนดีเปรสชัน โดยเคลื่อนผานในเดือนตุลาคม 3 ลูก (2509,
2512, 2514) เดือนพฤศจิกายน 3 ลูก (2520, 2536, 2553) และเดือนธันวาคม 4 ลูก (2507, 2509,
2517, 2536) และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนชายฝงอันดามันและอยูภาคใตฝงตะวันตกดังนั้นพายุ
โซนรอนหรือดีเปรสชันที่เคลื่อนเขาสูภาคใตเกือบทุกครั้งจะมีผลกระทบตอจังหวัดตรังดวย เชน พายุ
ดีเปรสชัน ที่ออนกํ าลังลงจากไตฝุน “MANNY” พายุนี้เคลื่ อนเขาฝงภาคใตของประเทศไทยที่ จังหวัด
สงขลา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ขณะมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันแลวเคลื่อนผานจังหวัดพัทลุง ตรัง
และสตูล โดยพายุลูกนี้ไดทําความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในภาคใต จํานวน 7 จังหวัด
รวมความเสียหาย 28,315,819 บาท และที่จังหวัดตรังมีผูเสียชีวิต 1 คน

ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดตรัง
สภาวะอากาศที่จัดทําขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ซึ่งตั้งอยูใน
เขตอําเภอเมือง ที่ละติจูด 7º 31’ เหนือ ลองจิจูด 99º 37’ ตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง
14 เมตร ซึ่งทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00 04.00 07.00
10.00 13.00 16.00 19.00 และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ อ
รวบรวมและจั ดทํ าข อมู ล สถิติภู มิอากาศ ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงกับ สถานีฯ ตามที่ อยู
ดังตอไปนี้
สถานีอุตุนิยมิวิทยาตรัง (ทาอากาศยานตรัง) ตั้งอยูเลขที่ 143 ถ.ตรัง-ปะเหรียน ต.โคกหลอ อ.
เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. (075) 210175
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

