ภูมิอากาศจังหวัดสตูล
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเปนชายฝง
ทะเลทางดานตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 2,478.997 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,549,361 ไร เปนพื้นที่เกาะประมาณ 88 เกาะ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดตรังและพัทลุง
ทิศใต
ติดตอกับ
ประเทศมาเลเซียและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ทะเลอันดามัน
ภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสตูลทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน โดยมี
ทิวเขาที่ สํ าคัญ แบ งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาสันกาลาคีรี
พื้น ที่ ของจังหวัดค อย ๆ ลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวัน ตกและทิ ศใต โดยยังมีภูเขานอยใหญ อยู
กระจัดกระจายในตอนล าง ภูเขาที่ สําคั ญ ไดแก เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ เขาทะนานและเขาพญาวัง
และมี ที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับ ชายฝ งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเปน พื้น ที่ปาชายเลนน้ําเค็มขึ้นถึง
อุดมไปดวยปาแสมและปาโกงกาง สตูลเปนจังหวัดที่ไมมีแมน้ําไหลผาน คงมีแตลําน้ําสั้น ๆ ตนน้ํ า
เกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด
ลักษณะอากาศทั่วไป
เนื่องจากสตูลเปนจังหวัดที่อยูใกลทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยูทางดานรับลมจึงไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผาน
มหาสมุทรอินเดียอยางเต็มที่ สวนฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเพราะอยูไกลจากอิทธิพลของอากาศ
หนาวพอสมควร และบางครั้งอาจมีฝนตกได เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยพา
เอาฝนมาตก แตมีปริมาณนอยกวาจังหวัดที่อยูทางดานตะวันออกของภาคใต
ฤดูกาล
ดังนี้

ฤดูกาลของจังหวัดสตูลพิจารณาตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยแบงออกเปน 3 ฤดู

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชวงวางของฤดู
มรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหอากาศรอนอบอาวทั่วไป เดือนที่มีอากาศ
รอนที่สุดคือเดือนมีนาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย และในชวงปลายฤดูฝนจะมีรองความกดอากาศต่ําเลื่อนลงมาพาดผาน
ทําใหมีฝนตกเพิ่มขึ้น
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 ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมเย็นและแหงจากประเทศจีนพัดผาน ทําใหมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป แต
เนื่องจากจังหวัดสตูลอยูใกลทะเล อุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย อากาศจึงไมหนาวเย็นมากนัก และตาม
ชายฝงจะมีฝนตกทั่วไป

อุณหภูมิ

จั งหวั ด สตู ล อยู ใกล ท ะเล ฤดู ร อ นอากาศจึ งไม ร อ นมาก ส ว นฤดู ห นาวไม ถึ งกั บ หนาวจั ด
อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดป ป ระมาณ 27.6 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู งสุ ด เฉลี่ ย 32.6 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยทั้งป 23.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยตรวจวัดไดคือ 39.6 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ และอุณหภูมิต่ําที่สุดวัดได
17.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12, 25 และ 26 กุมภาพันธ 2530

ฝน

สตูลเปนจังหวัดที่มีฝนอยูในเกณฑดีถาเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ แตถาหากเปรียบเทียบกับ
ปริมาณฝนของพื้นที่ในภาคใตฝงตะวันตกแลวถือวามีปริมาณฝนไมมากนัก เพราะจังหวัดที่ตั้งอยูทาง
ฝงตะวัน ตกของภาคใตไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใตเต็มที่ เพีย งอยางเดีย ว ฝนในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใตนี้จึงมีปริมาณมาก แตในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนนอย เนื่องจากมี
ภูเขาทางดานตะวันออกปดกั้นทางลมไว โดยปริมาณฝนรวมตลอดปของจังหวัดสตูลวัดได 2,289.9
มิลลิเมตร มีจํานวนวันฝนตกประมาณ 176 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายนและตุลาคม
มีปริมาณฝนเฉลี่ย 328.4 และ 339.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยมีฝนตกประมาณ 21-23 วัน ปริมาณ
ฝนสูงสุดใน 24 ชั่งโมงที่เคยตรวจไดคือ 192.6 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

พายุหมุนเขตรอน
พายุ ห มุน เขตรอนที่ ผานบริเวณภาคใตและส งผลกระทบต อจั งหวัดสตูลสวนมากเปน พายุ
ดีเปรสชันที่มีกําลังออนซึ่งมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก
ทําใหมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว บางครั้งทําใหเกิดน้ําทวมได กําลังแรงของลมและ
คลื่นในทะเลจะทําอันตรายแกเรือขนาดเล็กและอาคารบานเรือนที่อยูตามชายฝงได สวนพายุที่มีความ
รุนแรงและทําความกระทบกระเทือนใหแกจังหวัดสตูลและภาคใตเปนบริเวณกวางไดแกพายุโซนรอน
“ฮาเรียต” ซึ่งกอตัวขึ้นในทะเลจีนใตใกลปลายแหลมญวนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 แลวเคลื่อนเขา
สู อ า วไทยพร อ มกั บ ทวี ค วามรุ น แรงเป น พายุ โซนรอนและได เคลื่ อ นผ านจังหวัด นครศรีธ รรมราช
สุราษฎรธานีระหวางวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2505 ลงสูทะเลอันดามัน พายุนี้ไดทําความเสียหายเกือบ
ทุกจังหวัดในภาคใต โดยมีผูเสียชีวิตถึง 935 คน และบาดเจ็บ 445 คน ทรัพยสินของทางราชการและ
เอกชนเสียหายคิดเปนมูลคาถึง 1,320 ลานบาท นับเปนความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่รายแรงที่สุด
ของประเทศไทย
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 พบวามีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานเขาสู
จังหวัดสตูล 2 ลูกในเดือนธันวาคม โดยเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแลวเคลื่อนผาน
เขาสูจังหวัดสตูล พายุลกู แรกมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเขามาในป 2508 และพายุลูกที่
2 เปนพายุดีเปรสชันที่ออนกําลังลงจากไตฝุน “แมนนี” (MANNY 9327) โดยเคลื่อนตัวเขาที่จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 กอนเคลื่อนที่ผาน จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดสตูล
สภาวะอากาศที่จัดทําขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ซึ่งตั้งอยูใน
เขตอําเภอเมือง ที่ละติจูด 6๐ 39’ เหนือ ลองจิจูด 100๐ 05’ ตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 4 เมตร ซึ่งทํ าการตรวจสารประกอบอุตุนิ ยมวิทยาตาง ๆ วัน ละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00,

04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรม
อุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงกับ
สถานีฯ ตามที่อยูดังตอไปนี้
สถานีอุตุนิยมิวิทยาสตูล ตั้งอยูเลขที่ 201 ถ.ยนตระการกําธร หมู 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.
สตูล 91000 โทร. (074) 712006
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

