ภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บริเวณชายแดนทางด้านเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 823 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 11,531 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดพะเยาและลาปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย เป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบและมีที่ว่างระหว่างทิวเขา ด้านตะวันตกมีทิว
เขาถนนธงชัยทอดจากประเทศสหภาพพม่าลงมาทางใต้ ทางตะวันออกมีทิวเขาดอยยาวทอดจากอาเภอเชียงของ
ลงมาถึงอาเภอเทิงและทิวเขาดอยผาหม่นซึ่งแบ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว ทอดยาวจากอาเภอเชียงของลงมาถึง
อาเภอเชียงคาเลยไปถึงอาเภอทุ่งช้างและอาเภอปัว จังหวัดน่าน ดังนั้นที่อันกว้างใหญ่ของจังหวัดเชียงรายจึงเต็ม
ไปด้วยภูเขายอดเขาสูงที่สาคัญมีดอยตุง สูง 1,928 เมตร ดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลอง สูง 1,673 เมตร ดอย
ยาว สูง 1,400 เมตร ดอยกู่ สูง 1,608 เมตร และดอยภูลังกา สูง 1,693 เมตร ส่วนแม่น้าที่สาคัญมีแม่น้าโขง
แม่น้ากกและแม่น้าลาว
พื้นที่ราบของจังหวัดนี้ส่วนมากอยู่ระหว่างหุบเขา จึงเป็นที่ราบที่มีระดับสูงและมีขนาดไม่กว้างนัก ที่
นับว่าสาคัญได้แก่ ที่ราบสูงเชียงราย ซึ่งอยู่ในระดับความสูง 378 เมตร มีทิวเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ทางเหนือ
เป็นทิวเขาแดนลาว ทางตะวันตกมีทิวเขาดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลอง และดอยช้างในทิวเขาแดนลาวทางใต้
และทางตะวันออกเป็นแนวทิวเขาผีปันน้า
สภาวะอากาศทั่วไป
ลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทาให้
จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจาก
ทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทาให้จังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดเชียงราย พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มี
ฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม

ฤดู ห นาว
เริ่ ม ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือ
เดือนมกราคม
อุณหภูมิ
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีภูเขาล้อมรอบ จึง
ทาให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 24.4ซ. เดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุด โดย
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8ซ. อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 41.3ซ. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2503 ส่วนใน
ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น เดือนมกราคมมีอากาศหนาวที่สุด อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 12.8 ซ. อุณหภูมิต่าที่สุดวัด
ได้ 1.0ซ. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542
ฝน
พิจารณาจากปริมาณฝนของสถานีฝนอาเภอในจังหวัด พบว่าพืน้ ที่บริเวณดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง มี
ปริมาณฝนสูงสุดโดยมีปริมาณฝนรวมรายปีมากกว่า 2700 มิลลิเมตร บริเวณอาเภอเชียงของ อาเภอแม่สาย
อาเภอแม่จัน อาเภอเชียงแสนและอาเภอเมือง มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,600-1,800 มิลลิเมตร บริเวณอาเภอพาน
อาเภอเวียงชัย อาเภอเทิงและอาเภอป่าแดดมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200-1,600 มิลลิเมตร ส่วนพืน้ ที่อาเภอเวียงป่า
เป้ามีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตร
สาหรับสถิติปริมาณฝนเฉลี่ยของอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนตลอดปีเฉลี่ย 1690.5
มิลลิเมตร และมีวันฝนตกประมาณ 138 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย
358.4 มิลลิเมตร และมีวันฝนตกประมาณ 24 วัน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 161.8 มิลลิเมตร เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2524 ที่สถานีอากาศเกษตรเชียงราย
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนมาทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนาม และลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึง
ทาให้พายุอ่อนกาลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะทาให้
มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้าท่วมฉับพลันได้ในบางพื้นที่ ช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม เป็นระยะที่
พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากที่สุด
จากสถิติในช่วงปี พ.ศ.2494 – 2556 มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงราย 27 ลูกและมี
กาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2532) เดือนกรกฎาคม 8 ลูก (2506
2512 2514 2516 2521 2536 2537 2546) เดือนสิงหาคม 7 ลูก (2504 2508 2511 2513 2517 2530 2536)
เดือนกันยายน 9 ลูก (2494 2495 2503 2508 2513 2518 2529 2548(2)) และเดือนตุลาคม 2 ลูก (2526
2532)

ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดเชียงราย
สภาวะอากาศที่จัดทาขึ้นทั้งหมดนี้ได้มาจากผลการตรวจของสถานี อุตุนิยมวิทยาเชียงรายและสถานี
อากาศเกษตรเชียงราย ซึ่งทาการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือเวลา 0100, 0400,
0700, 1000, 1300, 1600, 1900 และ 2200 น.แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวม
และจัดทาข้อมูลสถิติต่อไป
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ตั้งอยู่ที่ตาบลรอบเมือง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57000 มีที่ทาการอยู่
ในบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย หรือที่ละติจูด 19 องศา 58 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 99 องศา 53 ลิปดา
ตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 390 เมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานเกษตร) ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จังหวัด
เชียงราย 57000 หรือที่ละติจูด 19.9 องศาเหนือ และลองจิจูด 99.8 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง 416 เมตร
--------------------หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 - 2556
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

