ภูมิอากาศจังหวัดลพบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขต
ลพบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝัง่ ซ้ายของแม่น้าลพบุรี ประมาณละติจูด 14  48 เหนือ
ลองจิจูด 10037 ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 6,208.70 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน
ประมาณ 153 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดนครสวรรค์และเพชรบูรณ์
ทิศใต้
ติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรีและอ่างทอง

ภูมิประเทศทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรีจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่(ประมาณ 70%)เป็นที่ราบสลับเนินเขา และ
ภูเขา อยู่ในบางส่วนของอ้าเภอเมืองลพบุรี โคกส้าโรง พัฒนานิคม สระโบสถ์ ท่าหลวง ชัยบาดาล บ้านหมี่และพื้นที่เกือบทั้งหมดของ
อ้าเภอโคกเจริญ โดยมีความสูงจากระดับน้้าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 40-600 เมตร พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบลุม่ ริมฝั่งแม่น้าลพบุรี
และแม่น้าป่าสักมีความอุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากมีดินเป็นดินปนทรายสีน้าตาลปนเทา เรียกว่า ” ซิลท์ ( silt ) ” ซึง่ เหมาะแก่การ
เพาะปลูก

ลักษณะอากาศทั่วไป
อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดู
หนาว ท้าให้จังหวัดลพบุรีประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท้าให้อากาศชุ่มชื้น
และมีฝนตกทั่วไป

ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยจะแบ่งฤดูกาลของจังหวัดลพบุรีออกได้เป็น 3 ฤดูดังนี้
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคณ
ุ สมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดลพบุรีอยูต่ ่้าลงมาทาง
ตอนกลางของประเทศ อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจึงช้ากว่าในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะ
มีหย่อมความกดอากาศต่า้ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
โดยมีอากาศร้อนจัดใน
เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่อง
ความกดอากาศต่า้ ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้
ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนสิ้นเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนทีม่ ีฝนตกชุกมากทีส่ ุดในรอบปีและ
เป็นช่วงที่มีความชื้นสูง เว้นแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อกับเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนอาจจะลดน้อยลงท้าให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
ขึ้น ซึ่งในระยะนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง

อุณหภูมิ
จังหวัดลพบุรตี ั้งอยู่บนที่ดอนในภาคกลางตอนบนและมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และภูเขา จึงมีอุณหภูมิค่อนข้าง
สูงและอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด โดยบริเวณตอนบนแถบเทือกเขา เช่น ที่อ้าเภอชัยบาดาล
ที่ สอท.บัวชุม มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.6 องศาเซลเซียส และเคยตรวจวัดอุณหภูมติ ่้าที่สดุ ได้ 5.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2542 ส่วนอุณหภูมสิ ูงที่สุดวัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2526 ส่วนบริเวณตอนล่าง เช่น ที่อ้าเภอเมืองลพบุรี ที่
สอต.ลพบุรี มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยทั้งปี 28.2 องศาเซลเซียส และเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่้าทีส่ ุดได้ 8.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2503 ส่วนอุณหภูมสิ ูงที่สุดวัดได้ 41.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2503

ฝน
จังหวัดลพบุรมี ีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ท้าให้มีปริมาณฝนต่างกันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณ
เทือกเขาทางตอนบนและบริเวณที่ราบลุม่ ริมฝั่งแม่น้ามีปริมาณฝนรวมตลอดปีอยู่ระหว่าง 1000 - 1200 มิลลิเมตร เว้นแต่พื้นทีบ่ ริเวณ
ตอนล่างของอ้าเภอพัฒนานิคมด้านที่ติดกับอ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมฝี นชุกและมีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยปริมาณฝน
รวมตลอดปีอยู่ระหว่าง 1200-1400 มิลลิเมตร

พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคยเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นพายุดเี ปรสชั่นที่มกี ้าลังอ่อน บางทีก็เป็น
พายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชั่นดังกล่าวนี้มีความรุนแรงไม่มากนัก อาจจะท้าให้มีฝนตกหนัก ลมกระโชก
แรง และอาจเกิดน้้าท่วมได้ในบางพื้นที่รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่างๆได้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ส้าหรับพายุ
ที่มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นยังไม่ปรากฏว่าเคยเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ พายุหมุนเขตร้อนนี้ส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีน
ใต้และมีบางส่วนเกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือด้านตะวันตก
เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาวเข้ามาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หากพายุดังกล่าวยังคงมีก้าลังแรงอาจเคลื่อนตัวเลยไปถึงภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลาง
โดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคม
จากสถิติที่บันทึกตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดลพบุรีทั้งหมด 11 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อน
ผ่านจังหวัดลพบุรีมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลือ่ นเข้ามาในเดือนสิงหาคม 1 ลูก (2508)
เดือนกันยายน 7 ลูก
(2502, 2506, 2515(2), 2548,2552,2556) เดือนตุลาคม 2 ลูก (2513, 2533) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2517)

ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดลพบุรี
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนยิ มวิทยาลพบุรี( ประมาณละติจดู 14 48เหนือ
ลองจิจูด 100 37 ตะวันออก สูงจากระดับน้า้ ทะเลปานกลาง 10 เมตร ) และสถานีอตุ ุนิยมวิทยาลพบุรี( บัวชุม ) ( ประมาณ
ละติจดู 1516เหนือ ลองจิจูด 10112ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 48 เมตร) ซึ่งได้ท้าการตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผล
การตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติภมู ิอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่
ดังต่อไปนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 (ใกล้ที่ท้าการไปรษณีย์โทร
เลข และเทศบาลเมืองลพบุรี) โทร. 036-411098
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (บัวชุม) ตั้งอยู่เลขที่ 70 ถ.สุรนารายณ์ ม.1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทร. 036461997
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนยิ มวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
หมายเหตุ:

- สถิติภูมิอากาศทีเ่ ป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2553
- สถิติภูมิอากาศทีม่ ีค่าเป็นทีส่ ุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 - 2556

