ภูมิอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ตั้งและอาณาเขต
เพชรบู ร ณ์ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภาคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศไทย อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 12,668 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
2,469,426 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดเลย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีทิวเขาล้อมรอบอาณาเขตจังหวัด ตั้งแต่ด้านตะวันตกที่ติดต่อกับจังหวัด
พิษณุโลกสู่แนวเขตทางด้านเหนือ ด้านตะวันออกตลอดทั้งด้านใต้ที่ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี และจังหวัด
นครสวรรค์ พื้นที่ทางตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มคล้ายอ่างลาดชันจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้าป่า
สักไหลผ่านตลอดแนวที่ราบใจกลางของจังหวัดผ่านท้องที่อ้า เภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์
หนองไผ่ บึงสามพันวิเชียรบุรีและศรีเทพ
สภาวะอากาศทั่วไป
ลักษณะอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุม
ประเทศไทยในช่ว งฤดูห นาว ท้า ให้ จั งหวัด เพชรบู รณ์ มี อากาศหนาวเย็น และแห้ งทั่ว ไปกับ มรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน
ท้าให้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาตามลักษณะลมฟ้ าอากาศของประเทศไทย
แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อน อบอ้าว
ทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
ฤดู ห นาว เริ่ ม ประมาณกลางเดื อนตุ ล าคมถึง กลางเดือ นกุ ม ภาพั นธ์ ซึ่ ง เป็ นช่ ว งที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศ
หนาวที่สุดคือ เดือนมกราคม
อุณหภูมิ
จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและป่าไม้ ท้าให้อากาศ
ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ ยทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสู งสุ ดเฉลี่ ย 33.5 องศา
เซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.3 องศาเซลเซียส
เมื่ อวั น ที่ 26 เมษายน 2559 ส่ ว นฤดูห นาวมี อากาศหนาวเย็น อุ ณหภูมิ ต่้า สุ ด เฉลี่ ย 22.3 องศา

เซลเซี ย ส โดยมีอ ากาศหนาวที่สุ ดอยู่ ใ นเดือ นธั นวาคมและมกราคม อุณ หภู มิต่้ าที่ สุ ด 2.0 องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498
ฝน
จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย พื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดบริเวณอ้าเภอชน
แดน อ้าเภอหนองไผ่ อ้าเภอ วังโป่ง และทางตอนล่างบริเวณอ้าเภอวิเชียรบุรี มีปริมาณฝนสูงเฉลี่ย
1,200 – 1,300 มิลลิเมตร ส่ วนพื้นที่บริเวณอื่น ๆ มีฝน 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร ยกเว้นทางตอน
บนสุดบริเวณอ้าเภอน้้าหนาว และทางตอนล่างสุดบริเวณอ้าเภอศรีเทพมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่้ากว่า
1,000 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตลอดปี 1133.4 มิลลิเมตร และมีฝนตก 122 วัน ส้าหรับเดือนที่มีฝนตก
มากที่สุ ดในจังหวัดนี้คือเดื อนกัน ยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ ย 205.7 มิลลิ เมตร และมีฝนตก 19 วัน
ปริ ม าณฝนมากที่สุ ดใน 1 วัน วัด ได้ 191.1 มิล ลิ เมตร เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2517 ที่อ้า เภอ
วิเชียรบุรี
พายุหมุนเขตร้อน
พายุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ เ คลื่ อ นผ่ า นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี แ หล่ ง ก้ า เนิ ด จากทะเลจี น ใต้ แ ละ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนมาทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชา หรือ
ลาว ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงท้าให้พายุอ่อนก้าลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย เนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะท้าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้้าท่วมฉับพลันได้ในบาง
พื้นที่ ช่วงเวลาที่พายุ เคลื่อนผ่านจังหวัดนี้เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน
ตุล าคม โดยเฉพาะเดือนกัน ยายนและตุล าคม เป็นระยะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโ อกาสเคลื่ อนเข้าสู่
จังหวัดนี้ได้มากที่สุด
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 17 ลูก และมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลู ก
(2505) เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2534) เดือนกันยายน 7 ลูก (2512 (2), 2521, 2522, 2523, 2525,
2556) เดือนตุลาคม 8 ลูก (2504, 2506, 2507, 2509, 2510, 2524, 2528, 2550)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้ได้จากผลการตรวจของสถานี อุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยัง กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
รวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติ ในคาบ 30 ปี ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา วันละ 8 เวลา คือ
เวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเพชรบู ร ณ์ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 329 ถ.สามั ค คี ชั ย ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.
เพชรบูรณ์ 67000 มีที่ท้าการอยู่หลังศาลากลางจังหวัด หรือที่ละติจูด 16 องศา 26 ลิปดาเหนือ และ
ลองจิจูด 101 องศา 09 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 114 เมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
หรือที่ละติจูด 16 องศา 46 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 องศา 15 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง 143 เมตร
สถานี อุตุ นิ ยมวิ ทยาวิเ ชี ยรบุ รี ตั้งอยู่เลขที่ 696 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชี ยรบุ รี จ.
เพชรบูรณ์ 67130 หรื อที่ละติจูด 15 องศา 35 ลิป ดาเหนือ และลองจิจูด 101 องศา 07 ลิปดา
ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 68 เมตร
---------------------------------------------

หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

