
ภูมิอากาศจังหวัดล าพูน 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ล ำพูนเป็นจังหวัดที่อยู่ทำงเหนือของประเทศไทย  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมทำงหลวง 
สำยพหลโยธิน 724 กิโลเมตร หรือตำมทำงหลวงแผ่นดินสำยเอเซีย 689 กิโลเมตร หรือตำมทำงรถไฟ  
729 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 4,407 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดล ำปำงและตำก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดล ำปำง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ทำงทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่รำบสูงเล็กน้อย ทำงทิศตะวันออกมีเทือกเขำ 
ขุนตำลกั้นระหว่ำงอ ำเภอแม่ทำกับจังหวัดล ำปำง พ้ืนที่ทำงทิศเหนือและตะวันตกเป็นที่รำบจำกเขตติดต่อ
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ไปจรดทิศตะวันตกของอ ำเภอเมืองล ำพูน นอกจำกนี้ยังมีที่รำบทำงทิศ
ตะวันออกของอ ำเภอเมืองล ำพูน และทิศตะวันตกของอ ำเภอปาำซำง อ ำเภอบ้ำนโฮ่งไปจนจรดแม่น้ ำปิง 
 
ฤดูกาล 

ฤดูกำลของจังหวัดล ำพูนพิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย  แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู 
ดังนี้ 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะมีลมจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำน ท ำให้อำกำศหนำวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอำกำศหนำวจัด คือเดือน
ธันวำคมและมกรำคม  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะนี้เป็นช่วงว่ำงของฤดูมรสุม 
อำกำศจะร้อนอบอ้ำวทั่วไป เดือนเมษำยนอำกำศจะร้อนจัดที่สุด 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อำกำศ
จะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยเฉพำะเดือนที่มีฝนตกมำกท่ีสุดในรอบปี 
 
ลักษณะอากาศทั่วไป 
 ลักษณะอำกำศของจังหวัดล ำพูนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเวียนประจ ำเป็นฤดูกำล 2 ชนิด คือ
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนำว จะมีลมเย็นและแห้งจำกประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยเป็น 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำให้จังหวัดล ำพูนมีอำกำศหนำวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป  กับมรสุมอีกชนิด คือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูฝน จะมีลมจำกทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่ำนทะเลและมหำสมุทร น ำควำมชื้นมำ
ตกเป็นฝนในจังหวัดนี้ 
 
อุณหภูมิ 
 จังหวัดล ำพูนมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบ ท ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวในฤดูร้อน โดยเฉพำะเดือนเมษำยน
เป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุดในรอบปี ส่วนในฤดูหนำวอำกำศจะหนำวเย็นเนื่องจำกตั้งอยู่บริเวณภำคเหนือ



ตอนบนได้รับ อิทธิพลจำกมวลอำกำศเย็นตลอดช่วง โดยมี อุณหภูมิ เฉลี่ ยตลอดปีประมำณ  26.4  
องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 21.1 องศำเซลเซียส ส ำหรับ
อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 44.0 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ส่วนอุณหภูมิต่ ำที่สุดวัดได้ 3.5  
องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2542  
 
ฝน 
 จังหวัดล ำพูนจัดว่ำเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง ปริมำณ
ฝนตลอดปีเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมำณ 900 – 1,000 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่บริเวณอ ำเภอเมืองมีปริมำณฝนเฉลี่ย
ประมำณ 1,065.4 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ยประมำณ 110 วัน และมีฝนตกมำกท่ีสุดในเดือนกันยำยน โดยมีฝน
เฉลี่ย 210.8 มิลลิเมตร มีฝนตกประมำณ 18 วัน ส ำหรับฝนสูงสุดใน 1 วัน ตรวจวัดได้ 156.0 มิลลิเมตร  
เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2545  
 
พายุหมุนเขตร้อน 
 พำยุหมุนเขตร้อนที่ผ่ำนเข้ำมำในภำคเหนือส่วนมำกเป็นพำยุดีเปรสชันซึ่งไม่มีก ำลังและควำมรุนแรง
มำกนัก บำงครั้งอำจมีฝนตกต่อเนื่องกัน 2-3 วัน หรืออำจท ำให้มีฝนตกหนักมำกและมีลมกระโชกแรงกับมี 
น้ ำท่วมเป็นบำงแห่ง พำยุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผ่ำนเข้ำมำในจังหวัดล ำพูนส่วนใหญ่เป็นพำยุที่มีถิ่นก ำเนิดจำก
ทะเลจีนใต้หรือมหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก โดยเคลื่อนผ่ำนเข้ำมำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย พำยุมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนี้ ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลำคม 
โดยเฉพำะเดือนกันยำยน เป็นระยะที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกท่ีสุด  

จำกสถิติในคำบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่ำนจังหวัดล ำพูนทั้งหมด 
13 ลูก โดยเข้ำมำมำกที่สุดในเดือนกันยำยนจ ำนวน 9 ลูก (2507, 2508(2), 2512(2), 2513, 2520, 2521, 
2523) เดือนตุลำคมจ ำนวน 2 ลูก (2504, 2524) เดือนพฤษภำคม 1 ลูก (2525) และสิงหำคม 1 ลูก (2508)  

 
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดล าพูน 
 สภำวะอำกำศที่จัดท ำขึ้นทั้งหมดนี้ได้จำกผลกำรตรวจของสถำนีอุตุนิยมวิทยำล ำพูน  แล้วส่งรำยงำน 
ผลกำรตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยำเพ่ือรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสถิติในคำบ  30 ปี ซึ่งท ำกำรตรวจ
สำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำง ๆ วันละ 8 เวลำ คือเวลำ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
และ 22.00 น.  
 สถำนีอุตุนิยมวิทยำล ำพูน ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ล ำพูน 51000 ที่ละติจูด 18 องศำ 34 ลิปดำเหนือ  
และลองจิจูด 99 องศำ 02 ลิปดำตะวันออก อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 296 เมตร  

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

- สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 – 2565 
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