
ภูมิอากาศจังหวัดล าปาง 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดล ำปำงตั้งอยู่ภำคเหนือตอนกลำงของประเทศไทย  อยู่ห่ำงจำกรุงเทพมหำนครประมำณ  
602 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมำณ 12,533 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ และพะเยำ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดตำก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดล ำพูน 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นรูปยำวรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำมีที่รำบสูงและที่รำบลุ่มในบริเวณแม่น้ ำวัง 
อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 268 เมตร พ้ืนที่ป่ำประกอบด้วยไม้สักและไม้เบญจพรรณ จังหวัดล ำปำงมี
ภูเขำที่ส ำคัญ ได้แก่ ดอยขุนตำล กั้นเขตแดนจังหวัดล ำปำงกับจังหวัดล ำพูน มีอุโมงค์เจำะลอดภูเขำนี้ยำว 
1,362 เมตร เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยำวที่สุดในประเทศไทย ดอยผีปันน้ ำหรือดอยนำงแก้ว อยู่ในเขตอ ำเภอวังเหนือ 
กั้นเขตแดนระหว่ำงจังหวัดล ำปำงกับเชียงรำย  สูงประมำณ  1,500 เมตร ดอยผำจ้อ  ดอยกิ่งมณฑำ  
และดอยขุนแม่เหล็ก แม่น้ ำท่ีส ำคัญ ได้แก่ แม่น้ ำวัง แม่น้ ำงำว และแม่น้ ำจำง 
 
สภาวะอากาศทั่วไป 
 ลักษณะอำกำศของจังหวัดล ำปำง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่ พัดประจ ำฤดูกำล 2 ชนิด คือ  
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วง
ฤดูหนำว ท ำให้จังหวัดล ำปำงมีอำกำศเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศชื้น
จำกทะเลและมหำสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท ำให้จังหวัดล ำปำงมีฝนตกท่ัวไป 
 
ฤดูกาล 

ฤดูกำลของจังหวัดล ำปำง พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤด ูดังนี้ 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป 

โดยเฉพำะในเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดในรอบปี 
ฤดูฝน  เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้พัดเข้ำสู่ประเทศไทย อำกำศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป เดือนที่
มีฝนตกมำกที่สุดคือเดือนกันยำยน 

ฤดู ห น าว  เริ่ ม ป ระม ำณ ก ล ำง เดื อ น ตุ ล ำค ม ถึ งก ล ำง เดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทั่วไปจะหนำวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอำกำศ
หนำวที่สุดคือเดือนมกรำคม 

 
อุณหภูมิ 
 จังหวัดล ำปำงตั้ งอยู่ทำงภำคเหนือตอนกลำง  พ้ืนที่ส่ วนใหญ่ เป็นที่ รำบสูงมีภู เขำล้อมรอบ 
และมีบำงส่วนเป็นป่ำไม้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 26.7 องศำเซลเซียส และมีอำกำศร้อนอบอ้ำวในฤดูร้อน 



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.0 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศร้อนที่สุดในเดือนเมษำยน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุด 
ได้ 44.2 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2562 ส่วนในฤดูหนำวมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 
21.3 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศหนำวที่สุดอยู่ในเดือนมกรำคม อุณหภูมิต่ ำที่สุด 3.7 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 
25 ธันวำคม 2542 
 
ฝน 
 จังหวัดล ำปำงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย พ้ืนที่บริเวณอ ำเภอแม่ทะ สบปรำบ และแม่พริกมีปริมำณฝน
เฉลี่ยประมำณ 900 มิลลิเมตร ส ำหรับบริเวณอ ำเภอเกำะคำ วังเหนือ แม่เมำะ ห้ำงฉัตร และเถินมีปริมำณฝน
เฉลี่ยประมำณ 1,100 - 1,300 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณอ ำเภอเมืองปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 1,108.4 
มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตก 115 วัน เดือนกันยำยนมีฝนตกมำกที่สุดโดยมีปริมำณฝนเฉลี่ย  209.3 
มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตก 18 วัน ปริมำณฝนตกมำกที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 191.2 มิลลิเมตร ที่อ ำเภอ
เมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2554  
 
พายุหมุนเขตร้อน 
 จังหวัดล ำปำงเป็นจังหวัดที่มีพำยุเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนเข้ำมำ  โดยพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อน
ผ่ำนจังหวัดนี้ส่วนใหญ่มีแหล่งก ำเนิดจำกทะเลจีนใต้และมหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก และเคลื่อนผ่ำน
มำทำงตะวันตกผ่ำนประเทศเวียดนำม หรือลำวเข้ำสู่ภำคเหนือของประเทศไทย จึงท ำให้พำยุอ่อนก ำลังลงอยู่
ในขั้นพำยุดีเปรสชัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกลมแรงมำกนัก แต่จะท ำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมำก
จนเกิดน้ ำท่วมฉับพลันได้ในบำงพ้ืนที่ นอกจำกนั้นยังอำจได้รับอิทธิพลจำกพำยุไซโคลนที่มีแหล่งก ำเนิดใน
อ่ำวเบงกอลหรือทะเลอันดำมันในช่วงเดือนพฤษภำคมได้  ซึ่งพำยุมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนี้ได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลำคม โดยเฉพำะช่วงตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยำยน 
เป็นระยะที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกที่สุด  

จำกสถิติในคำบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่ำนจังหวัดล ำปำงทั้งหมด 
33 ลูก โดยส่วนมำกเป็นพำยุโซนร้อน เดือนพฤษภำคมจ ำนวน 1 ลูก (2525) เดือนกรกฎำคมจ ำนวน 5 ลูก 
(2506 , 2514, 2537, 2554, 2560) เดือนสิงหำคมจ ำนวน 8 ลูก  (2504, 2508(2), 2513, 2516, 2521, 
2530, 2538) เดือนกันยำยนจ ำนวน 14 ลูก (2594, 2507, 2508(3), 2510, 2512(2), 2513(2), 2520, 2521, 
2523, 2560) และเดือนตุลำคมจ ำนวน 5 ลูก (2504, 2507, 2515, 2524, 2526) 
 
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดล าปาง 
 สภำวะอำกำศท่ีจัดท ำขึ้นทั้งหมดนี้ได้มำจำกผลกำรตรวจของสถำนีตรวจอำกำศล ำปำง (กลุ่มงำนตรวจ
อำกำศและกลุ่มงำนอำกำศเกษตร) แล้วส่งรำยงำนผลกำรตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยำ เพ่ือรวบรวมและจัดท ำ
ข้อมูลสถิติ ในคำบ 30 ปี ซึ่งท ำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำง ๆ วันละ 8 เวลำ คือ 01.00, 04.00, 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. 
 สถำนีอุตุนิยมวิทยำล ำปำง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.พระบำท อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 52000 มีที่ท ำกำรอยู่
ใกล้ท่ำอำกำศยำนล ำปำง หรือที่ละติจูด 18 องศำ 17 ลิปดำเหนือ และลองติจูด 99 องศำ 31 ลิปดำตะวันออก 
อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 242 เมตร  

สถำนีอุตุนิยมวิทยำล ำปำง (กลุ่มงำนอำกำศเกษตร) ตั้งอยู่ที่สถำนีทดลองพืชสวนห้ำงฉัตร อ ำเภอ 
ห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 52190 



สถำนีอุตุนิยมวิทยำล ำปำง (เถิน) ตั้งอยู่ที่ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 52160    
------------------------------- 

 
หมำยเหตุ - สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยใช้ข้อมูล คำบ 30 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 – 2563 

- สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 – 2565 
 
 

     ศูนยภ์ูมิอำกำศ กองพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ 
         กรมอุตุนิยมวิทยำ 

มกรำคม 2566 
        
 
 


