ภูมิอากาศจังหวัดระนอง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดระนองเปนจังหวัดภาคใตตอนบน ตั้งอยูชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครตามเสนทางสายธนบุรี - ปากทอ ผานทางหลวงแผน ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,281 ไร และมี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดชุมพร
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมาและทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปรางเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใตสุด 169 กิโลเมตร มีสวนที่กวาง
ที่สุดที่เปนพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และมีสวนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร โดยพื้นที่สวนใหญของจังหวัด
ระนองเป น ภู เขาประมาณ 86% ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดประกอบด ว ย ทิ ว เขา หุ บ เขา สลั บ ซั บ ซ อ นทางทิ ศ
ตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียงลงสูทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก สวนพื้นที่ราบมีบางเล็กนอยตาม
ชายฝ งและบริ เวณ 2 ฝ งของแม น้ํ าต าง ๆ ในจั งหวั ดประมาณ 14% ของพื้ น ที่ ทั้ งหมด นอกจากนี้ ยั งมี
เกาะใหญนอยในทะเลอันดามันจํานวน 62 เกาะ และภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาพอตาโชงโดงสูง 1,700 ฟุต
ลักษณะอากาศทั่วไป
เนื่องจากเปนจังหวัดที่ ตั้งอยูทางภาคใตฝงตะวันตกไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
อยางเต็มที่ทําใหมีฝนตกชุกหนาแนนกวาจังหวัดอื่น ๆ และตกเกือบตลอดป สวนฤดูหนาวโดยทั่วไปอากาศ
เย็น เพราะอยู ไกลจากอิ ทธิพ ลของอากาศหนาวพอสมควร แตบ างครั้งอาจมีฝ นตกไดเนื่องจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยพาเอาฝนมาตกแตมีปริมาณนอยกวาจังหวัดที่อยูทางดานตะวันออก
ของภาคใต
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดระนองแบงตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทยออกไดเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชวงวางของฤดูมรสุม
จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมทําใหอากาศรอนทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนมีนาคม - เมษายน แต
ไมรอนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล กระแสลมและไอน้ําจากทะเลทําใหอากาศ
คลายความรอนลงไปมาก
ฤดู ฝ น เริ่มตั้ งแต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดื อนตุ ล าคม จะมีล มมรสุมตะวัน ตกเฉีย งใตพั ด
ปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศต่ําจะพาดผานภาคใตเปนระยะ ๆ ในชวงเดือนตุลาคมอีกดวย
จึงทําใหมีฝนตกมากตลอดฤดูฝนและเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบป
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ในระยะนี้ จ ะมี ล มมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแหงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงทั่วไปและมี
อากาศหนาวเย็น แตเนื่องจากจังหวัดระนองอยูใกลทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กนอยเปนครั้งคราว อากาศไมสู
จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝงจะมีฝนตกทั่วไป แตมีปริมาณไมมาก

อุณหภูมิ

เนื่องจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในคาบมหาสมุทรที่เปนแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงไดรับลมมรสุมอยาง
เต็มที่ คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใตและ
อาวไทย ทําใหไดรับไอน้ําและความชุมชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไมสูงมาก และอากาศไมรอนจัดในฤดูรอน
สวนในฤดูห นาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภู มิ
สูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคมเปนเดือนที่มีอากาศ
รอ นที่ สุ ด ของป มี อุณ หภู มิ สู งสุ ด เฉลี่ ย 35.0 องศาเซลเซี ย ส อุณ หภู มิสู งที่ สุ ดที่ เคยตรวจวั ดได คือ 39.6
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2526 สําหรับเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดคือเดือนมกราคม มีอุณหภู มิ
ต่ําสุดเฉลี่ย 21.9 องศาเซลเซียส เคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ําที่สุดได 13.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2499
ฝน

เนื่องจากจังหวัดระนองอยูทางดานฝงตะวันตกของภาคใต ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยาง
เต็มที่ในฤดูฝน จึงเปนจังหวัดที่มีฝนอยูในเกณฑดีมากและมีฝนตกหนาแนนตลอดชวงฤดู ปริมาณฝนรวม
เฉลี่ยสวนใหญมากกวา 600 มิลลิเมตร สวนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกนอย เนื่องจากทิวเขา
ทางดานตะวันออกของภาคใตปดกั้นลมไว ปริมาณฝนรวมของจังหวัดระนองเฉลี่ยตลอดปประมาณ 4,068.4
มิลลิเมตร มี ฝนตกประมาณ 196 วัน เดือนที่ มีฝนตกมากที่สุดคือเดื อนสิงหาคมซึ่งมีฝนรวมเฉลี่ย 789.1
มิ ล ลิ เมตร และมี ฝ นตกเฉลี่ ย 28 วั น ปริม าณฝนสู งที่ สุ ด ใน 24 ชั่ ว โมง เคยตรวจได 460.9 มิ ล ลิ เมตร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2513
พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนที่ผานบริเวณภาคใต และทําความกระทบกระเทือนใหกับจังหวัดระนองสวนมาก
เปนพายุดีเปรสชันที่มีกําลังออน ซึ่งเกิดในบริเวณทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก และมีสวนนอยที่เกิด
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย พายุดีเปรสชันหรือพายุโซนรอนที่เคลื่อนตัวเขาสูภาคใตเกือบทุกครั้ง จะทําความ
กระทบกระเทือนใหกับจังหวัดระนองดวย จะทําใหมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง และเกิดสภาวะน้ําทวม
ฉับพลันดวย กําลังแรงของลมและคลื่นในทะเลจะทําอันตรายแกเรือในทะเล และอาคารบานเรือนที่อยูตาม
ชายฝง
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวเขาสูจังหวัดระนอง
6 ลูก โดยเคลื่อนเขามาในเดือนพฤศจิกายน 4 ลูก (2506, 2513, 2539, 2547) และธันวาคม 2 ลูก (2515,
2549) พายุที่มีความรุนแรงและทําความเสียหายใหแกจังหวัดระนองและภาคใตเปนบริเวณกวางไดแกพายุ
โซนรอน “ฮาเรียต” พายุนี้ กอตั วขึ้ นในทะเลจีน ใตใกลป ลายแหลมญวนเมื่อวัน ที่ 24 ตุลาคม 2505 แล ว
เคลื่ อ นตั ว เข า มาในอ า วไทยพร อ มกั บ ทวี กํ า ลั ง แรงขึ้ น เป น พายุ โ ซนร อ นและได เ คลื่ อ นผ า นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา ระหวางวันที่ 25 –26 ตุลาคม 2505 ลงสูทะเลอันดามัน พายุนี้
ไดทําความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต โดยมีผูเสียชีวิตถึง 395 คน และบาดเจ็บ 445 คน ทรัพยสิน
ของทางราชการและเอกชนเสียหายคิดเปนมูลคาถึง 1,320 ลานบาท นับเปนความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ที่รายแรงที่สุดของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2515 พายุดีเปรสชันซึ่งออนกําลังลงจากพายุไตฝุน
“แซลลี่” ผานเขาในจังหวัดระนอง ทําใหมีฝนตกหนักใน 24 ชั่วโมงวัดจํานวนได 94.0 มิลลิเมตร

ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดระนอง
สภาวะอากาศที่ จั ด ทํ าขึ้ น นี้ มาจากผลการตรวจของสถานีอุตุนิย มวิทยาระนอง ซึ่งทํ าการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทํา
ขอมู ล สถิติ ในคาบ 30 ป ทํ าการตรวจสารประกอบอุตุนิย มวิท ยาวัน ละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00,
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิ ยมวิทยา
เพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยูดังนี้
สถานีอุตุนิ ยมวิทยาระนอง 4/6 ถ.จัดสรรพัฒ นา หมู 1 ต.บางริ้น อ.เมื อง จ.ระนอง 85000 ที่
ละติจูด 9 องศา 59 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 98 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง
7 เมตร
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

