ภูมิอากาศจังหวัดลําปาง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จั งหวั ด ลํ าปางตั้ งอยู ภ าคเหนื อ ตอนกลางของประเทศไทย อยู ห างจากรุงเทพมหานครประมาณ
602 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 12,533 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และพะเยา
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดแพรและสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดลําพูน
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนรูปยาวรี พื้นที่สวนใหญเปนภูเขามีที่ราบสูงและที่ราบลุมในบริเวณแมน้ําวัง
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 268 เมตร พื้นที่ปาประกอบดวยไมสักและไมเบญจพรรณ จังหวัดลําปางมี
ภูเขาที่สําคัญ ไดแก ดอยขุนตาล กั้นเขตแดนจังหวัดลําปางกับจังหวัดลําพูน มีอุโมงคเจาะลอดภูเขานี้ยาว
1,362 เมตร เปนอุโมงครถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ดอยผีปนน้ําหรือดอยนางแกว อยูในเขตอําเภอวังเหนือ
กั้ น เขตแดนระหว า งจั ง หวั ด ลํ า ปางกั บ เชี ย งราย สู ง ประมาณ 1,500 เมตร ดอยผาจ อ ดอยกิ่ ง มณฑา
และดอยขุนแมเหล็ก แมน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําวัง แมน้ํางาว และแมน้ําจาง
สภาวะอากาศทั่วไป
ลั ก ษณะอากาศของจั งหวั ด ลํ าปาง ขึ้ น อยู กั บ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ประจํ าฤดู ก าล 2 ชนิ ด คื อ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในชวง
ฤดูหนาว ทําใหจังหวัดลําปางมีอากาศเย็นและแหงทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้น
จากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน ทําใหจังหวัดลําปางมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดลําปาง พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ร อ น เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง กลางเดื อ นพฤษภาคม มี อ ากาศร อ นอบอ า วทั่ ว ไป
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพัดเขาสูประเทศไทย อากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป เดือนที่
มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
ฤ ดู ห น า ว เริ่ ม ป ระ ม าณ ก ล างเดื อ น ตุ ล าค ม ถึ งก ล างเดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ ซึ่ งเป น ช ว งที่
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง เดือนที่มีอากาศ
หนาวที่สุดคือเดือนมกราคม
อุณหภูมิ

เนื่องจากจังหวัดลําปางอยูทางภาคเหนือตอนกลาง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงมีภูเขาลอมรอบและมี
บางสวนเปนปาไม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งป 26.4 องศาเซลเซียส และมีอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน อุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได 44.2
องศาเซลเซียส เมื่ อวัน ที่ 18 เมษายน 2562 สวนในฤดูห นาวมีอากาศหนาวเย็น อุณ หภู มิต่ําสุ ดเฉลี่ย 21.0
องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยูในเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ําที่สุด 3.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2542
ฝน

จังหวัดลําปางมีฝนตกอยูในเกณฑนอย พื้นที่บริเวณอําเภอแมทะ สบปราบ แมพริก ปริมาณฝนเฉลี่ย
ประมาณ 900 มิ ล ลิ เมตร สํ าหรั บ บริเวณ อํ าเภอเกาะคา วั งเหนื อ แม เมาะ ห างฉั ต ร มี ป ริ มาณฝนเฉลี่ ย
ประมาณ 1,100 - 1,300 มิลลิเมตร สวนบริเวณอําเภอเมืองปริมาณฝนตลอดปประมาณ 1,045.5 มิลลิเมตร
และมีฝนตก 112 วัน เดือนกันยายนมีฝนตกมากที่ สุดโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 211.6 มิลลิเมตร และมีฝนตก
18 วัน ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได 191.2 มิลิเมตร ที่อําเภอเมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
พายุหมุนเขตรอน
จังหวัดลําปางเปนจังหวัดที่มีพายุเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนผานเขามา โดยพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อน
ผานจังหวัดนี้สวนใหญมีแหลงกําเนิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และเคลื่อนผาน
มาทางตะวันตกผานประเทศเวียดนาม หรือลาวเขาสูภาคเหนือของประเทศไทย จึงทําใหพายุออนกําลังลงอยู
ในขั้นพายุดีเปรสชัน ซึ่งไมกอใหเกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แตจะทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
จนเกิด น้ําท วมฉับพลันไดในบางพื้นที่ นอกจากนั้นยังอาจไดรับอิทธิพลจากพายุไซโคลนที่มีแหลงกําเนิด ใน
อาวเบงกอลหรือทะเลอันดามันในชวงเดือนพฤษภาคมได ซึ่งพายุมีโอกาสเคลื่อนผานจังหวัดนี้ไดตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะชวงตั้งแตกลางเดือนสิงหาคมตอเนื่องถึงตนเดือนกันยายน
เปนระยะที่พายุหมุนเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดนี้ไดมากที่สุด
จากสถิ ติ ในคาบ 69 ป ตั้ งแต พ.ศ. 2494 – 2562 มี พ ายุห มุน เขตรอนเคลื่ อนผ านจั งหวัด ลําปาง
ทั้งหมด 33 ลูก โดยสวนมากเปนพายุโซนรอน เดือนพฤษภาคมจํานวน 1 ลูก (2525) เดือนกรกฎาคมจํานวน
5 ลูก (2506, 2514, 2537, 2554, 2560) เดือนสิงหาคมจํานวน 8 ลูก (2504, 2508(2), 2513, 2516, 2521,
2530, 2538) เดือนกันยายนจํานวน 14 ลูก (2594, 2507, 2508(3), 2510, 2512(2), 2513(2), 2520, 2521,
2523, 2560) และเดือนตุลาคมจํานวน 5 ลูก (2504, 2507, 2515, 2524, 2526)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดลําปาง
สภาวะอากาศที่จัดทําขึ้นทั้งหมดนี้ไดมาจากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศลําปาง (กลุมงานตรวจ
อากาศและกลุมงานอากาศเกษตร) แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรวบรวมและจัดทํา
ขอมูลสถิติ ในคาบ 30 ป ซึ่งทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00,
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.
สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง ตั้งอยูหมูที่ 5 ต.พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 มีที่ทําการอยู
ใกลทาอากาศยานลําปาง หรือที่ละติจูด 18 องศา 17 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 31 ลิปดาตะวันออก
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 242 เมตร สวนสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง (กลุมงานอากาศเกษตร) ตั้งอยูที่
สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
-------------------------------

หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

