
    ภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บริเวณชายแดนทางด้านเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 823 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งสิ้นประมาณ 11,531 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล าปาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย เป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบและมีที่ว่างระหว่างทิวเขา ด้านตะวันตก 
มีทิวเขาถนนธงชัยทอดจากประเทศสหภาพพม่าลงมาทางใต้ ทางตะวันออกมีทิวเขาดอยยาวทอดจากอ าเภอ
เชียงของลงมาถึงอ าเภอเทิงและทิวเขาดอยผาหม่นซึ่งแบ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว ทอดยาวจากอ าเภอเชียงของ
ลงมาถึงอ าเภอเชียงค าเลยไปถึงอ าเภอทุ่งช้างและอ าเภอปัว จังหวัดน่าน ดังนั้นที่อันกว้างใหญ่ของจังหวัด
เชียงรายจึงเต็มไปด้วยภูเขายอดเขาสูงที่ส าคัญมีดอยตุง สูง 1,928 เมตร ดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลอง  
สูง 1,673 เมตร ดอยยาว สูง 1,400 เมตร ดอยกู่ สูง 1,608 เมตร และดอยภูลังกา สูง 1,693 เมตร ส่วนแม่น้ า
ที่ส าคัญมแีม่น้ าโขง แม่น้ ากก และแม่น้ าลาว 
  พ้ืนที่ราบของจังหวัดนี้ส่วนมากอยู่ระหว่างหุบเขา จึงเป็นที่ราบที่มีระดับสูงและมีขนาดไม่กว้างนัก  
ที่นับว่าส าคัญ ได้แก่ ที่ราบสูงเชียงราย ซึ่งอยู่ในระดับความสูง 378 เมตร มีทิวเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน  
ทางเหนือเป็นทิวเขาแดนลาว ทางตะวันตกมีทิวเขาดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลอง และดอยช้างในทิวเขาแดน
ลาวทางใต้  และทางตะวันออกเป็นแนวทิวเขาผีปันน้ า 
 
สภาวะอากาศทั่วไป 
 ลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วง 
ฤดูหนาว ท าให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดพามวล
อากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท าให้จังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป 
 
ฤดูกาล    
 ฤดูกาลของจังหวัดเชียงราย พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม 



 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึ งกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด
คือเดือนมกราคม 
 
อุณหภูมิ    
 เนื่องจากจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีภูเขา
ล้อมรอบ จึงท าให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 24.8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมี
อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.4 องศาเซลเซียส โดยในเดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่
เคยตรวจวัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น 
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 19.9 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าที่สุดวัดได้ 
1.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542  
 
ฝน    
 พิจารณาจากปริมาณฝนของสถานีฝนอ าเภอในจังหวัด พบว่าพ้ืนที่บริเวณดอยตุง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
มีปริมาณฝนสูงสุดโดยมีปริมาณฝนรวมรายปีมากกว่า 2,700 มิลลิเมตร บริเวณอ าเภอเชียงของ อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่จัน   อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเมือง มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,600 - 1,800 มิลลิเมตร บริเวณอ าเภอ
พาน อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเทิง และอ าเภอป่าแดดมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,600 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่
อ าเภอเวียงป่าเป้ามีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตร    

ส าหรับสถิติปริมาณฝนเฉลี่ยของอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,723.0 
มิลลิเมตร และมีวันฝนตกประมาณ 140 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 
367.1 มิลลิเมตร และมีวันฝนตกประมาณ  24 วัน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 217.3 มิลลิเมตร  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ทีส่ถานีตรวจอากาศเชียงราย อ าเภอเมือง 
 
พายุหมุนเขตร้อน    
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนมาทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนามและลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
จึงท าให้พายุอ่อนก าลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะ
ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ในบางพ้ืนที่ ช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้เริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็น
ระยะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากที่สุด  

จากสถิติในคาบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงราย
จ านวน 30  ลูก และมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2532)  
เดือนกรกฎาคม 9 ลูก (2506, 2512, 2514, 2516, 2521, 2536, 2537, 2546, 2560) เดือนสิงหาคม 8 ลูก 
(2504, 2508, 2511, 2513, 2517, 2530, 2536, 2561) เดือนกันยายน 10 ลูก (2494, 2495, 2503, 2508, 
2513, 2518, 2529, 2548(2), 2560) และเดือนตุลาคม 2 ลูก (2526, 2532)   
 
 
 



ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดเชียงราย 
 สภาวะอากาศที่จัดท าขึ้นทั้งหมดนี้ได้มาจากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศเชียงรายและสถานี
อากาศเกษตรเชียงราย ซึ่งท าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือเวลา 01.00, 04.00, 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติต่อไป  
 สถานีตรวจอากาศเชียงราย  ต้ังอยู่ที่ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   
มีที่ท าการอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย  หรือที่ละติจูด 19 องศา 58 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 99 
องศา 53 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 390 เมตร 
 สถานีอากาศเกษตรเชียงราย  ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   
หรือที่ละติจูด 19.9 องศาเหนือ และลองจิจูด 99.8 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 416 
เมตร 

----------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 - 2563 
  - สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 - 2565 
 

              ศูนยภ์ูมิอากาศ  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
          กรมอุตุนิยมวิทยา 

มกราคม 2566       
 


