ภูมิอากาศจังหวัดลาปาง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลำปำงตัง้ อยู่ภำคเหนือตอนกลำงของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำกรุงเทพมหำนครประมำณ 602 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมำณ 12,533 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ และพะเยำ
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดตำก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดลำพูน
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นรูปยำวรี พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นภูเขำมีทรี่ ำบสูงและที่รำบลุ่มในบริเวณแม่น้ำวัง อยู่สูง
จำกระดับน้ำทะเลประมำณ 268 เมตร พื้นทีป่ ่ำประกอบด้วยไม้สักและไม้เบญจพรรณ จังหวัดลำปำงมีภูเขำทีส่ ำคัญ
ได้แก่ดอยขุนตำล กั้นเขตแดนจังหวัดลำปำงกับจังหวัดลำพูน มีอุโมงค์เจำะลอดภูเขำนี้ยำว 1,362 เมตร เป็นอุโมงค์
รถไฟที่ยำวทีส่ ุดในประเทศไทย ดอยผีปันน้ำหรือดอยนำงแก้ว อยู่ในเขตอำเภอวังเหนือ กั้นเขตแดนระหว่ำงจังหวัด
ลำปำงกับเชียงรำย สูงประมำณ 1,500 เมตร ดอยผำจ้อ ดอยกิ่งมณฑำ และดอยขุนแม่เหล็ก แม่น้ำ ที่สำคัญ ได้แก่
แม่น้ำวัง แม่น้ำงำว และแม่น้ำจำง
สภาวะอากาศทั่วไป
ลักษณะอำกำศของจังหวัดลำปำง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกำล 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนำว ทำให้
จังหวัดลำปำงมีอำกำศเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศชืน้ จำกทะเลและ
มหำสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดลำปำงมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกำลของจังหวัดลำปำง พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป โดยเฉพำะใน
เดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สดุ ในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นระยะทีล่ มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เข้ำสู่ประเทศไทย อำกำศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมำก
ที่สุดคือ เดือนกันยำยน
ฤดูหนาว
เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์
ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทัว่ ไปจะหนำวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอำกำศหนำวทีส่ ุดคือ
เดือนมกรำคม
อุณหภูมิ
เนื่องจำกจังหวัดลำปำงอยู่ทำงภำคเหนือตอนกลำง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูงมีภูเขำล้อมรอบและมีบำงส่วน
เป็นป่ำไม้ และมีอำกำศร้อนอบอ้ำวในฤดูร้อน อุณหภูมิทั้งปีโดยเฉลี่ย 26.2 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0
องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศร้อนที่สุดในเดือนเมษำยน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.5 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 18

เมษำยน 2526 ส่วนในฤดูหนำวมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิเดือนมกรำคมต่ำสุดเฉลี่ย 14.3 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ำที่สุด 3.7 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2542
ฝน
จังหวัดลำปำง บริเวณอำเภอเมืองมีปริมำณฝนตลอดปีประมำณ 1045.5 มิลลิเมตร และมีฝนตก 112 วัน
เดือนกันยำยนมีฝนตกมำกที่สุดโดยมีปริมำณฝนเฉลี่ย 211.6 มิลลิเมตร และมีฝนตก 18 วัน ปริมำณฝนตกมำกที่สุดใน
1 วัน วัดได้ 191.2 มิลิเมตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2554
พายุหมุนเขตร้อน
จังหวัดลำปำงเป็นจังหวัดที่มพี ำยุเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนเข้ำมำ
โดยพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่ำน
จังหวัดนี้ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดจำกทะเลจีนใต้และมหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก
และเคลื่อนผ่ำนมำทำง
ตะวันตกผ่ำนประเทศเวียดนำม หรือลำวเข้ำสู่ภำคเหนือของประเทศไทย จึงทำให้พำยุออ่ นกำลังลงอยู่ในขั้นพำยุ
ดีเปรสชั่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกลมแรงมำกนัก แต่จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมำกจนเกิดน้ำท่วม
ฉับพลันได้ในบำงพื้นที่ นอกจำกนั้นยังอำจได้รบั อิทธิพลจำกพำยุไซโคลนที่มีแหล่งกำเนิดในอ่ำวเบงกอลหรือทะเลอัน
ดำมันในช่วงเดือนพฤษภำคมได้ ซึ่งพำยุฯมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนี้ได้ตงั้ แต่เดือนพฤษภำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือน
ตุลำคม โดยเฉพำะช่วงตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยำยน เป็นระยะที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำส
เคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกที่สดุ
จำกสถิติตั้งแต่ พ.ศ.2494 ถึงปัจจุบัน (2556) มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่ำนจังหวัดลำปำงทัง้ หมด 31 ลูก
โดยเข้ำมำมำกทีส่ ุดในเดือนกันยำยนจำนวน 13 ลูก (2494 2507 2508(3) 2510 2512(2) 2513(2) 2520
2521 2523) เดือนสิงหำคมจำนวน 8 ลูก (2504 2508(2) 2513 2516 2521 2530 2538) เดือนตุลำคม
จำนวน 5 ลูก (2504 2507 2515 2524 2526) เดือนกรกฎำคมจำนวน 4 ลูก (2506 2514 2537 2554) และ
เดือนพฤษภำคมซึ่งเป็นพำยุไซโคลน จำนวน 1 ลูก(2525)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดลาปาง
สภำวะอำกำศที่จัดทำขึ้นทั้งหมดนี้ได้มำจำกผลกำรตรวจของสถำนีอุตุนิยมวิทยำลำปำง
(กลุ่มงำนตรวจ
อำกำศและกลุ่มงำนอำกำศเกษตร) ซึ่งทำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำงๆ วันละ 8 เวลำ คือ 0100, 0400,
0700, 1000, 1300, 1600, 1900 และ 2200 น. แล้วส่งรำยงำนผลกำรตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยำ เพื่อรวบรวม
และจัดทำข้อมูลสถิติ ในคำบ 30 ปี
สถำนีอุตุนิยมวิทยำลำปำง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.พระบำท อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง 52000 มีที่ทำกำรอยู่ใกล้
ท่ำอำกำศยำนลำปำง หรือที่ละติจูด 18 องศำ 17 ลิปดำเหนือ และลองติจูด 99 องศำ 31 ลิปดำตะวันออก อยู่สูงจำก
ระดับน้ำทะเลปำนกลำง 242 เมตร ส่วนสถำนีอุตุนยิ มวิทยำลำปำง (กลุ่มงำนอำกำศเกษตร) ตั้งอยู่ที่สถำนีทดลอง
พืชสวนห้ำงฉัตร อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง 52190
------------------------------หมำยเหตุ
- สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยใช้ข้อมูล คำบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2556
ศูนย์ภูมิอำกำศ สำนักพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ
กรมอุตุนิยมวิทยำ

