
ภูมิอากาศจังหวัดเพชรบุรี 
 

ขนาดและท่ีตั้ง 
 เพชรบุรีเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ภาคใต้ตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ประมาณที่ละติจูด 12.6 ถึง 13.4 เหนือ 
ลองจิจูด 99.2 ถึง 100.2 ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 6,225 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 123 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตก
เป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า  นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง บ้านลาด ท่ายาง และบางส่วนในอ าเภอชะอ า 
 
ลักษณะอากาศทั่วไป 

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ าและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึ งกลางเดือนตุล าคมท าให้ มี ฝนตกชุกทั่ ว ไป  ลมมรสุม อีกชนิ ดหนึ่ งคือมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีน 
พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้จังหวัดนี้มีอากาศเย็นลง และมีฝน
ชุกต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 

 
ฤดูกาล 
 จากการที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนและติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่
แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยแล้วสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ระยะนี้ เป็นช่วง
ว่างของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ าท าให้อากาศ
คลายความร้อนลงไปมาก 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ต่อจากนั้น
ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี จะ
ยังคงมีฝนต่อเนื่อง จนถึงเดือนธันวาคมคมฝนจึงเริ่มลดลงอย่างชัดเจน 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ าสุดในเดื อน
ธันวาคมและมกราคม  



อุณหภูมิ 
 จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ติดกับทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาลและกลางวันกลางคืน  
จึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวอากาศจะมีอากาศเย็น  
ได้บางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32.4  
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24.6 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดคือ
เดือนพฤษภาคม ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 38.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
และอุณหภูมิต่ าท่ีสุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 12.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2542 
 
ฝน 
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีฝนตกทุกเดือน แต่มีปริมาณน้อยเพราะภูมิประเทศอยู่ในลักษณะอับฝน  
ฝนที่ตกส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทยแต่เป็นบริเวณ
แคบและถูกทิวเขาสูงด้านตะวันออกปิดกั้นไว้ ท าให้มีฝนตกน้อยในฤดูมรสุมนี้ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มี
เทือกเขาตะนาวศรีกั้นเอาไว้ท าให้รับความชุ่มชื้นจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 980.0 
มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 108 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุลาคม มีฝนเฉลี่ยประมาณ 283.6 มิลลิเมตร 
และมีฝนตกประมาณ 18 วัน ปริมาณฝนสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ใน 24 ชั่วโมง 282.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่  
9 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
พายุหมุนเขตร้อน 
 ตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน จังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสสูงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน เพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้และก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงมากที่สุด  

จากสถิติในคาบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 ปรากฏว่ามีพายุเคลื่อนจากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านหรือ
เคลื่อนเข้าใกล้จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 7 ลูก ส่วนใหญ่มีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือน
ตุลาคม 6 ลูก (2495(2), 2502, 2507, 2513, 2535)  และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2512) และเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวติดกับอ่าวไทย จังหวัดนี้จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุ และมีความ
เสียหายอย่างมากทั้งจากกระแสลมที่พัดแรงและฝนที่ตกหนักมากจนเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง  

 
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดเพชรบุรี 

สภาวะอากาศที่จัดท าขึ้นทั้งหมดนี้ ได้จากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศเพชรบุรี ซึ่งท าการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติต่อไป 
 สถานีตรวจอากาศเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (โทรศัพท์ 032 478216 ) หรือที่
ละติจูด 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 04 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
2 เมตร 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------- 
หมายเหตุ - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 – 2563 

- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 – 2565 
 

     ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
         กรมอุตุนิยมวิทยา 

มกราคม 2566 
 
 


