
ภูมิอากาศจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ตั้ งอยู่ ในภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย  อยู่ห่ ำงจำก
กรุงเทพมหำนครประมำณ 358 กิโลเมตร มี เนื้อที่ทั้ งสิ้นประมำณ 8,607 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือ 5,379,687 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัยและตำก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตำก 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดก ำแพงเพชร มีแม่น้ ำปิงไหลผ่ำนตัวจังหวัด ทำงทิศตะวันตก 
เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงสลับซับซ้อน ด้ำนเหนือและตอนกลำงของจังหวัดเป็นเนินเขำเตี้ยๆ สลับกับที่รำบ  
ส่วนทำงด้ำนตะวันออกและใต้ของจังหวัดเป็นลักษณะที่รำบลุ่มแม่น้ ำเหมำะแก่กำรเพำะปลูก 
 
สภาวะอากาศทั่วไป 
 ลักษณะอำกำศของจังหวัดก ำแพงเพชร ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พั ดประจ ำฤดูกำล  
2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูหนำว ท ำให้ จั งหวัดก ำแพงเพชรมีอำกำศหนำวเย็นและแห้ งทั่ ว ไป  
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วง
ฤดูฝนท ำให้มีฝนตกทั่วไป 
 
ฤดูกาล 
 ฤดูกำลของจังหวัดก ำแพงเพชร พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย แบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤด ูดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคมมีอำกำศร้อนอบอ้ำว
ทั่วไป โดยเฉพำะในเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกท่ีสุดในรอบปี 
 ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดเข้ำสู่ประเทศไทย อำกำศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม
เป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมำกที่สุดคือเดือนกันยำยน 
 ฤดูหนาว  เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์  ซึ่ งเป็นช่วงที่ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทั่วไปจะหนำวเย็นและแห้ง เดือนที่มี
อำกำศหนำวที่สุดคือ เดือนธันวำคมและมกรำคม 
 
อุณหภูมิ 
 เนื่องจำกจังหวัดก ำแพงเพชรอยู่ในภำคเหนือตอนล่ำง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน
และเป็นพืดแนวยำว ท ำให้อำกำศร้อนอบอ้ำวในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.7 องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษำยน เคยตรวจอุณหภูมิ
สูงที่สุดได้ 44.0 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 ส่วนฤดูหนำวมีอำกำศหนำวเย็น 



อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 23.2 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศหนำวที่สุดอยู่ในเดือนธันวำคมและมกรำคม 
อุณหภูมิต่ ำท่ีสุดของจังหวัดนี้ 8.2 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 และ 27 ธันวำคม 2542 
 
ฝน 
 จังหวัดก ำแพงเพชรทำงตอนบนของจังหวัดบริเวณอ ำเภอเมืองและอ ำเภอพรำนกระต่ำย  
กับทำงตอนล่ำงบริเวณอ ำเภอขำณุวรลักษบุรีมีปริมำณฝนสูงกว่ำบริเวณอ่ืน โดยมีปริมำณฝนเฉลี่ย
ประมำณ 1,200 – 1,300 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่ด้ำนตะวันออกมีปริมำณฝนต่ ำกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร 
โดยเฉพำะที่อ ำเภอคลองขลุงและอ ำเภอไทรงำม มีปริมำณฝนเฉลี่ย 700 – 800 มิลลิเมตร โดยบริเวณ
อ ำเภอเมือง ปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,291.5 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 123 วัน เดือนที่มีฝนตกมำก
ที่สุดคือเดือนกันยำยน มีปริมำณฝนเฉลี่ย 268.0 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 19 วัน ปริมำณฝนมำก
ที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 248.9 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 
 
พายุหมุนเขตร้อน 
 พำยุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนผ่ำนจังหวัดก ำแพงเพชร มีแหล่งก ำเนิดจำกทะเลจีนใต้ 
และมหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก และเคลื่อนมำทำงตะวันตกผ่ำนประเทศเวียดนำม กัมพูชำ 
หรือลำว ก่อนเข้ำสู่ประเทศไทย จึงท ำให้พำยุอ่อนก ำลังลงอยู่ในขั้นพำยุดีเปรสชัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยเนื่องจำกลมแรงมำกนัก แต่จะท ำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกจนเกิดน้ ำท่วมฉับพลันได้  
ในบำงพ้ืนที่ ช่วงเวลำที่พำยุเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนี้เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกรกฎำคมเป็นต้นไปจนถึงต้น
เดือนพฤศจิกำยน โดยเฉพำะเดือนกันยำยนและตุลำคม เป็นระยะที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อน
เข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกท่ีสุด 
 จำกสถิติในคำบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัด
ก ำแพงเพชร 8 ลูก และมีก ำลังแรงเป็นพำยุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเข้ำมำในเดือนสิงหำคม 1 ลูก 
(2508) เดือนกันยำยน 1 ลูก (2512) และเดือนตุลำคม 6 ลูก (2507(2), 2510, 2513, 2523, 2551) 
 
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร 
 สภำวะอำกำศที่จัดท ำขึ้นทั้งหมดนี้ได้จำกผลกำรตรวจของสถำนี อุตุนิยมวิทยำก ำแพงเพชร  
ซึ่งท ำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำง ๆ แล้วส่งรำยงำนผลกำรตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยำ
เพ่ือรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสถิติในคำบ 30 ปี ท ำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำวันละ 8 เวลำ 
คือเวลำ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. 
 สถานีตรวจอากาศก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนด ำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 
62000 มีที่ท ำกำรอยู่หลังศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ละติจูด 16 องศำ 29 ลิปดำเหนือ และลองจิจูด 99 
องศำ 32 ลิปดำตะวันออก อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 80 เมตร  

---------------------------------- 
 
หมายเหตุ - สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยใช้ข้อมูล คำบ 30 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 - 2563 
  - สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2524 - 2565 
 

      ศูนยภ์ูมิอำกำศ กองพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ 
          กรมอุตุนิยมวิทยำ 

มกรำคม 2566 


