ภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ชายแดนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 697 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อประเทศสหภาพพม่า
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดลาพูนและตาก
ทิศตะวันออก
ติดต่อจังหวัดเชียงราย ลาปาง และลาพูน
ทิศตะวันตก
ติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัดเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีเทือกเขาแดนลาวอยู่ทางด้าน
เหนือของจังหวัดกั้นพรหมแดนไทย-พม่า มียอดเขาที่สาคัญคือดอยผ้าห่มปกและดอยอ่างขาง ซึ่งอยู่ในอาเภอฝาง
เทือกเขาถนนธงชัยอยู่ทางตะวันตกของแม่น้าปิงมียอดเขาสาคัญคือ ดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในอาเภอจอมทอง ซึ่ง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยและดอยสุ เทพซึ่งอยู่ในอาเภอเมือง เทือกเขาผีปันน้าอยู่ทางตะวันออกของ
แม่น้าปิง มียอดดอยขุนตาลอยู่ในอาเภอพร้าว ดอยสะเก็ด และสันกาแพง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่ง
ต้นน้าลาธารหลายสาย เช่น แม่น้าปิง (มีต้นน้าจากดอยถ้วยในอาเภอเชียงดาว) แม่น้าแม่แจ่ม แม่น้าฝาง เป็นต้น
ส่วนพื้นที่ราบลุ่มของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้าแม่ปงิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอาเภอเชียงดาว
แม่แตง เมือง สารภีและดอยเต่า อีกส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ากก ครอบคลุมพื้นที่อาเภอฝาง และแม่อาย
สภาวะอากาศทั่วไป
ลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทาให้
จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทาให้จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู
ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 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
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุม ทาให้
มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี 32.2 องศา

เซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคย
ตรวจได้ 42.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อาเภอเมือง ส่วนฤดู
หนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.8 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคม
อุณหภูมติ ่าสุดเฉลี่ย 14.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าที่สุดที่ตรวจได้ 3.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม
2517 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อาเภอเมือง
ฝน
บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตลอดปีเฉลี่ย 1130.6 มิลลิเมตร มีวันฝนตกประมาณ 116 วัน
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 216.9 มิลลิเมตร ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้
166.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2511 โดยพื้นที่ตอนบนของจังหวัดบริเวณอาเภอฝาง เวียงแหง เชียงดาว
และไชยปราการ มีปริมาณฝนสูงกว่าบริเวณอื่นๆเล็กน้อย ส่วนพื้นที่ทางตอนล่างบริเวณอาเภอดอยเต่า จอมทอง แม่
แจ่ม แม่วาง และตอนกลางของจังหวัดบริเวณอาเภอแม่ริม สันทราย และสันกาแพง มีปริมาณฝนต่ากว่าบริเวณอื่นๆ
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งกาเนิดจากทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนามหรือลาวก่อนเข้าสู่ภาคเหนือ
ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาให้พายุส่วนใหญ่อ่อนกาลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชัน และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะทาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้าท่วมฉับพลันได้ในบางพื้นที่
พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่
กลางเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายน เป็นระยะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มาก
ที่สุด
จากสถิติช่วงปี พ.ศ. 2494 – 2556 มีพายุเคลื่อนเข้ามาทั้งสิ้น 37 ลูก และมีกาลังแรงขนาดพายุ
ดีเปรสชันทั้งหมด โดยเข้าในเดือนพฤษภาคม 2 ลูก (2518 2525) เดือนกรกฎาคม 7 ลูก (2506 2512 2514
2521 2536 2537 2554) เดือนสิงหาคม 7 ลูก (2504 2508 2513 2516 2521 2530 2550) เดือนกันยายน 15
ลูก (2494 2503 2507 2508(3) 2512(2) 2513(2) 2518 2520 2521 2523 2529) และเดือนตุลาคม 6 ลูก
(2504 2507 2524 2526 2532 2550)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดเชียงใหม่
สภาวะอากาศที่จัดทาขึ้นทั้งหมดนี้ได้จากผลการตรวจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ซึ่งทาการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยัง กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทา
ข้อมูลสถิติในคาบ 30 ปี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 มีที่ทาการอยู่ใกล้ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ หรือที่ละติจูด 18 องศา 47 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 98 องศา 58 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 312 เมตร ทาการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00,
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.
-------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2556
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

