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ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)  
สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร  
(LAMPANG METEOROLOGICAL STATION )  
.................................................................................  
อาคารท่ีทาการสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร 
(ต้ังอยู่ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง)  
1. รายละเอียดของสถานี  
1.1 ช่ือ ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร 
1.2 ช่ือ ภาษาอังกฤษ  LAMPANG METEOROLOGICAL STATION 
1.3 ช่ือเดิม สถานีอากาศเกษตรล าปาง ช่ือ ภาษาอังกฤษ LAMPANG AGROMETEOROLOGICAL STATION (ตาม 
WMO) 
1.4 เลขประจาสถานี (WMO) 48334  
1.5 เลขประจาสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 01328301 
1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศเกษตร (AGROMET)  
1.7 เริ่มทาการตรวจอากาศครั้งแรก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2524  
2. ที่ต้ังของสถานี (Location)  
2.1 ท่ีอยู่ ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52190  
2.2 หมายเลขโทรศัพท์ -          
2.3 E-Mail s48334@metnet.tmd.go.th  
2.4 เว็ปไซต์ ( -)  
2.5 เนื้อที ่1,600 ไร ่(ต้ังอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง กรมวิชาการเกษตร)  
2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตรละติจูด 18 องศา 19' 00'' องศาเหนือ  
ลองติจูด 99 องศา  17' 00'' องศาตะวันออก  
2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร จากระดับน้าทะเล 315.00 เมตร  
2.8 ระยะอ้างองิ  ห่างจาก กทม. 600 กม. อยู่ ถนน ล าปาง – เชียงใหม่ 
                      ห่างจาก อ.เมือง จ.ล าปาง. 21 กม. อยู่ ถนน ล าปาง - เชียงใหม่ 
                      ห่างจาก อ.เมือง จ.ล าล าพูน. 50 กม. อยู่ ถนน ล าปาง - เชียงใหม่ 
2.9 ผังท่ีต้ังและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร 
 



สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร 
แผนท่ีต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร 
 

2.10 รายละเอียดท่ีต้ังเดิม (ไม่ม)ี  
2.10.1 เลขประจาสถานีเดิม (WMO) 48334  
2.10.2 พิกัดสถานีอากาศเกษตรล าปาง ละติจูด -ลองติจูด - 
2.10.3 ความสูงของสถานีอากาศเกษตรล าปางจากระดับน้าทะเล - 
2.10.4 ประเภทสถานี - 
2.10.5 ระยะอ้างองิ - 
2.10.6 ท าการตรวจสารประกอบ อะไรบ้าง  
2.10.7 เวลาท่ีทาการตรวจ วัน เดือน ปี   
2.10.8 หมายเหตุ เปล่ียนเฉพาะช่ือสถานี จากสถานีอากาศเกษตรล าปาง  
เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร ต าแหน่งท่ีต้ังเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)  
ต้ังอยู่เลขท่ี 204 หมู่ 6 ต. เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ. ล าปาง ภายในต้ังอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
กรมวิชาการเกษตร ห่างจากตัวจังหวัดมาทางทิศเหนือประมาณ 24  กม. หรือท่ีละติจูด 18 องศา 19' 00'' องศาเหนือ  
ลองติจูด 99 องศา  17' 00'' องศาตะวันออก  
 
3.1 อาณาเขตติดต่อ  
 
ล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งต้ังอยู่ใจกลางภาคเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตต่อต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดจังหวัดเชียงรายและพะเยา 
 ทิศตะวันออก จดจังหวัดแพร่และสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก จดจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  จดจังหวัดตาก 
 
3.2 สภาพภูมิประเทศ  
จังหวัดล าปางมีพื้นท่ีประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตร หรือ 7ม832,750 ไร ่ลักษณะพื้นท่ีเป็นรูปยาวรี จากทิศเหนือ
ไปสู่ทิศใต้ กว้างประมาณ 80  กิโลเมตร ยาว 240  กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีท่ีราบสูงและท่ีราบลุ่มใน
บริเวณแม่น้ าวัง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 241 เมตร มีพื้นท่ีประกอบด้วนป่าไม้สักและไม้เบญจพรรณ 
มากมายภูเขาท่ีส าคัญของจังหวัดล าปางได้แก่ ดอยขุนตาล ดอยผีปันน้ าหรือดอยนางแก้ว ดอยผาจ้อ ดอยกิ่งมณฑา 
และดอยขุนแม่เหล็ก แม่น้ าท่ีส าคัญของจังหวัดล าปางมีอยู่ 3 สาย คือ แม่น้ าวัง แม่น้ างาว และแม่น้ าจาง 
 
ฤดูกาล 
 พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศ แบ่งฤดูกาลของจังหวัดล าปางได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ 
 ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปีอากาศอาจจะหนาวเย็นช้ากว่าก าหนดได้ นอกจากนี้ในระหวา่งเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีหมอกหนาในตอนเช้า ประมาณ12-13วัน และมีฟ้าหลัวในช่วงสายถึงเย็น ส่วนในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ จะมีหมอกหนาเกินขึ้นน้อยแต่ฟ้าหลัวเกือบตลอดเดือนอากาศจะหนาวจัดท่ีสุดในเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียในช่วงฤดูหนาวประมาณ15.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดท่ีสุดในรอบ 12 ปี(พ.ศ.
2515-2536) วัดได้ 6.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางพฤษภาคม ซึ่งจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากโดยเฉพาะใน
เดือนเมษายน และมีฟ้าหลัวปกคลุกเกือบทุกวัน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในช่วงฤดูร้อนประมาณ 36.5องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสูงท่ีสุดในรอบ 12 ปี(พ.ศ.2525-2536) วัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2535 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ้งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อากาศจะ 
ชุ่มช้ืนและมีฝนชุกพอประมาณโดยเฉพาะเดือนกันยายน เป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี ปริมาณฝนเฉล่ียช่วง
ฤดูฝนคาบ 12 ปี(พ.ศ.2525-2536) วัดได้ 159.4  มม. 
ลักษณะอากาศทั่วไป 



 อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดอยู่ในภาคเหนือ ของประเทศไทยและมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ
สูงและมีภูเขาล้อมรอบมีบางส่วนเป็นป่าไม้ จึงท าให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมี
อากาศร้อนท่ีสุด อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีมีประมาณ 26.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียประมาณ 20.2 องศา
เซลเซียส อุณหภูมสูิงสุดเฉล่ียประมาณ 32.6 องศาเซลเซียส 
 ความชื้นสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศสัมพันธ์กับอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคัญในช่วง
ฤดูหนาวความช้ืนสัมพัทธ์จะสูงในตอนเช้าและจะลดต่ าในตอนตอนกลางวันถึงเย็น และเมื่อเปล่ียนฤดูเข้าสู่ฤดูร้อน
อากาศจะร้อนอบอ้าว ความช้ืนจะต่ าลงไปอีกจนกระท่ังเข้าฤดูฝน ความช้ืนจะสูงตลอดฤดูฝน ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด
เฉล่ีย 93% ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉล่ีย 52% 
 ฝน จังหวัดล าปางมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยปริมาณฝนเฉล่ียตลอดปีประมาณ 1079.1  มม. จ านวน
วันซึ่งมีฝนตกเฉล่ียประมาณ 114 วัน มีฝนตกชุกในเดือนกันยายน ปริมาณฝนเฉล่ีย 210.3  มม. จ านวนวนัซึ่งมีฝนตก
เฉล่ียประมาณ 18 วัน 
 ลม ฤดูหนาวลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนวาคมแต่ในเดือนมกราคมลมจะ
เป็นทิศเป็นทิศใต้ ในฤดูร้อนส่วนใหญ่จะพัดจากทาใต้ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนในฤดูในลมจะพัก
จากทิศใต้ในเดือนพฤษภาคมและจะเปล่ียนเป็นทิศจะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมกับจะ
เปล่ียนเป็นลมทิศใต้อีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน 
 พายุฝนฟ้าคะนอง โดยท่ัวไปฝนฟ้าคะนองทักจะเกิดในช่วงบ่ายและค่ า สภาวะท่ีเออ านวยให้เกิดพายุฝนฟ้า
คะนองจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนคือเดือนเมษายน พฤษภาคม และในช่วงฤดูฝนคือ ต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน แต่
เดือนท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดมากท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ในต้นฤดูฝน ส าหรับเดือนท่ีเกิดลูกเห็นคือ เดือน
มีนาคมและเมษายนซึ่งจะเกิดเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง แต่อาจจะไม่เกิดทุกปี 
 พายุหมุน จังหวัดล าปางเคยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีพัดเข้าสู่ประเทศไทยและบริเวรใกล้เคียง 
ซางส่วนมากเป็นพายุท่ีมีก าลังขนาดพายุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนตัวมาจากทะเลจีนใต้ 
 หมอก ฟ้าหลัวและทัศนวิสัย ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เป็นเดือนท่ีมีอากาศหนาวเย็นตอนรุ่งเช้า
ความสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดหมอกในตอนรุ่งเช้าประมาฯ 13 วัน วันท่ีเกิดหมอกทัศนวิสัยจะลดลงเห็นได้ไมเกิน 
1 กม. และมีฟ้าหลัวเกิดได้ประมาฯ 11-16 วัน ส่วนในเดือนมกราคมถึงเมษายนจะมีฟ้าหลัวเกิดข้ึนได้เกือบทุกวัน 
ทัศนวิสัยเห็นได้ประมาณ 4-6 กม. ทัศนวิสัยเฉล่ียเวลา 07.00 น. จะเห็นได้ประมาณ 6 กม. และทัศนวิสัยตลอดวันจะ
เห็นได้ไกลประมาณ 9 กม. ในช่วงฤดูฝนไม่ใคร่มีหมอกและฟ้าหลัวเกิดข้ึน เป็นช่วงท่ีอากาศแจ่มใส และทัศนวิสัยดี 
นอกจากในขณะท่ีมีฝนตกทัศนวิสัยจะลดลง  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เอกสารอ้างอิง 
“ภูมิอากาศจังหวัดล าปาง” งานอากาศประจ าถิ่น กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา มกราคม 2527 
“ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร สกษ.ล าปาง” คาบ 12 ปี (พ.ศ.2525-2536) 
 
 
 
 



4. การตรวจอากาศ 

 สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร  ท าการตรวจอากาศผิวพื้นและอากาศเกษตร ทุก
วัน วันละ  8  เวลา ทุก  3  ช่ัวโมง โดยจะท าการตรวจอากาศเวลา  01.00 , 04.00 , 07.00 , 10.00 , 13.00 , 
16.00 ,19.00 และ 22.00 น. และท าการตรวจอากาศตามค าส่ังของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีพิเศษ     

การตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ 

สารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
เวลา (น.) 

0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 

ความกดอากาศ / / / / / / / / 

อุณหภูมิตุ้มแห้ง / / / / / / / / 

อุณหภูมิตุ้มเปียก / / / / / / / / 

อุณหภูมิสูงสุด       /  

อุณหภูมิต่ าสุด     /      

ความช้ืนสัมพัทธ์ / / / / / / / / 

ลมผิวพื้น (ทิศลม,ก าลังลม) / / / / / / / / 

ทัศนวิสัย (กม.) / / / / / / / / 

ฝน (หยาดน้ าฟ้า) / / / / / / / / 

การระเหยของน้ า   /      

ตรวจเมฆ / / / / / / / / 

ตรวจทัศนะวิสัย / / / / / / / / 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ / / / / / / / / 

อุณหภูมิดิน / / / / / / / / 

ความยาวนานแสงแดด       /  

รังสีดวงอาทิตย์       /  

ไซโครมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ   /  /    

ลักษณะดิน / / / / / / / / 

น้ าค้าง   /      

อุณหภูมิต่ าสุดยอดหญ้า   /      
 
 



5. เคร่ืองมือตรวจอากาศ 

5.1 ขนาดของสนามสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร  20.00 x 20.00 เมตร 
5.2 ความสูงจากพื้นดิน (Elevation) 

 ความสูงของกระปุกปรอทจากระดับน้ าทะเล  319.02  เมตร 
ความสูงของฐานเรือนเทอร์โมมิเตอร์   1.45  เมตร 

 ความสูงของศรลมจากพื้นดิน   10.16 เมตร 
 ความสูงของเครื่องวัดลมจากพื้นดิน  11  เมตร 
 ความสูงของปากเครื่องวัดฝนจากพื้นดิน    0.95 เมตร 
 เส้นผ่านศูนย์กลางปากถังวัดน้ าฝน (ถังสังกะสีทรงกลม 8 นิ้ว) 

5.3 ภาพสนามสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร   

 
สนามตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร   

 
สนามสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร   

 
สนามสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร   



 
 
5.3 รูปภาพเครื่องมือตรวจอากาศ 
 

 
เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (THERMOMETER SCREEN)  

เครื่องวัดความช้ืนอากาศ (DRY – WET BULB PSYCHROMETER) 
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศสูงสุด (MAXIMUM THERMOMETERS) 
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศต่ าสุด (MINIMUM THERMOMETERS) 

 
เทอร์โม - ไฮโกรกราฟ 

 
เครื่องบันทึกความยาวนานแสงแดด (SUNSHINE RECORDER) 



 
บาร์โรกราฟ  

 
เครื่องวัดฝนอัตโนมัติแบบกระดก (TILTING BUCKET) 

 
เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ 

 
เครื่องวัดอุณหภูมิดิน 



 
บาร์โรมิเตอร์ปรอทแบบ (KEW STATION) 

 
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง (CRONARY RAIN GAUGE) 

 



เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม (ANEMOMETER AND WIND VANE) 

 
เครื่องวัดน้ าระเหย (EVAPORATION RAN) 

 
เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด - ต่ าสุดลอยน้ า  

(FLOAT MAXIMUM – MINIMUM THERMOMETER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ลักษณะอากาศทั่วไป 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดล าปางมีพื้นท่ีประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตร หรือ 7ม832,750 ไร ่ลักษณะพื้นท่ีเป็นรูปยาวรี 
จากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ กว้างประมาณ 80  กิโลเมตร ยาว 240  กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีท่ีราบสูงและท่ี
ราบลุ่มในบริเวณแม่น้ าวัง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 241 เมตร มีพื้นท่ีประกอบด้วนป่าไม้สักและไม้เบญจ
พรรณ มากมายภูเขาท่ีส าคัญของจังหวัดล าปางได้แก่ ดอยขุนตาล ดอยผีปันน้ าหรือดอยนางแก้ว ดอยผาจ้อ ดอยกิ่ง
มณฑา และดอยขุนแม่เหล็ก แม่น้ าท่ีส าคัญของจังหวัดล าปางมีอยู่ 3 สาย คือ แม่น้ าวัง แม่น้ างาว และแม่น้ าจาง 
ฤดูกาล 
 พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศ แบ่งฤดูกาลของจังหวัดล าปางได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ 
 ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปีอากาศอาจจะหนาวเย็นช้ากว่าก าหนดได้ นอกจากนี้ในระหวา่งเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีหมอกหนาในตอนเช้า ประมาณ12-13วัน และมีฟ้าหลัวในช่วงสายถึงเย็น ส่วนในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ จะมีหมอกหนาเกินขึ้นน้อยแต่ฟ้าหลัวเกือบตลอดเดือนอากาศจะหนาวจัดท่ีสุดในเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียในช่วงฤดูหนาวประมาณ15.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดท่ีสุดในรอบ 12 ปี(พ.ศ.
2515-2536) วัดได้ 6.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางพฤษภาคม ซึ่งจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากโดยเฉพาะใน
เดือนเมษายน และมีฟ้าหลัวปกคลุกเกือบทุกวัน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในช่วงฤดูร้อนประมาณ 36.5องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิสูงท่ีสุดในรอบ 12 ปี(พ.ศ.2525-2536) วัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2535 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ้งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อากาศจะ 
ชุ่มช้ืนและมีฝนชุกพอประมาณโดยเฉพาะเดือนกันยายน เป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี ปริมาณฝนเฉล่ียช่วง
ฤดูฝนคาบ 12 ปี(พ.ศ.2525-2536) วัดได้ 159.4  มม. 
ลักษณะอากาศทั่วไป 
 อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดอยู่ในภาคเหนือ ของประเทศไทยและมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบมีบางส่วนเป็นป่าไม้ จึงท าให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็น
เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีมีประมาณ 26.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียประมาณ 20.2 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประมาณ 32.6 องศาเซลเซียส 
 ความชื้นสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศสัมพันธ์กับอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคัญในช่วง
ฤดูหนาวความช้ืนสัมพัทธ์จะสูงในตอนเช้าและจะลดต่ าในตอนตอนกลางวันถึงเย็น และเมื่อเปล่ียนฤดูเข้าสู่ฤดูร้อน
อากาศจะร้อนอบอ้าว ความช้ืนจะต่ าลงไปอีกจนกระท่ังเข้าฤดูฝน ความช้ืนจะสูงตลอดฤดูฝน ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด
เฉล่ีย 93% ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉล่ีย 52% 
 ฝน จังหวัดล าปางมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยปริมาณฝนเฉล่ียตลอดปีประมาณ 1079.1  มม. จ านวน
วันซึ่งมีฝนตกเฉล่ียประมาณ 114 วัน มีฝนตกชุกในเดือนกันยายน ปริมาณฝนเฉล่ีย 210.3  มม. จ านวนวนัซึ่งมีฝน
ตกเฉล่ียประมาณ 18 วัน 



 ลม ฤดูหนาวลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนวาคมแต่ในเดือนมกราคมลมจะ
เป็นทิศเป็นทิศใต้ ในฤดูร้อนส่วนใหญ่จะพัดจากทาใต้ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนในฤดูในลมจะพัก
จากทิศใต้ในเดือนพฤษภาคมและจะเปล่ียนเป็นทิศจะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมกับจะ
เปล่ียนเป็นลมทิศใต้อีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน 
 พายุฝนฟ้าคะนอง โดยท่ัวไปฝนฟ้าคะนองทักจะเกิดในช่วงบ่ายและค่ า สภาวะท่ีเออ านวยให้เกิดพายุฝนฟ้า
คะนองจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนคือเดือนเมษายน พฤษภาคม และในช่วงฤดูฝนคือ ต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน แต่
เดือนท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดมากท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ในต้นฤดูฝน ส าหรับเดือนท่ีเกิดลูกเห็นคือ เดือน
มีนาคมและเมษายนซึ่งจะเกิดเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง แต่อาจจะไม่เกิดทุกปี 
 พายุหมุน จังหวัดล าปางเคยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีพัดเข้าสู่ประเทศไทยและบริเวร
ใกล้เคียง ซางส่วนมากเป็นพายุท่ีมีก าลังขนาดพายุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนตัวมาจากทะเลจีนใต้ 
 หมอก ฟ้าหลัวและทัศนวิสัย ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เป็นเดือนท่ีมีอากาศหนาวเย็นตอนรุ่งเช้า
ความสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดหมอกในตอนรุ่งเช้าประมาฯ 13 วัน วันท่ีเกิดหมอกทัศนวิสัยจะลดลงเห็นได้ไม
เกิน 1 กม. และมีฟ้าหลัวเกิดได้ประมาฯ 11-16 วัน ส่วนในเดือนมกราคมถึงเมษายนจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้เกือบทุก
วัน ทัศนวิสัยเห็นได้ประมาณ 4-6 กม. ทัศนวิสัยเฉล่ียเวลา 07.00 น. จะเห็นได้ประมาณ 6 กม. และทัศนวิสัยตลอด
วันจะเห็นได้ไกลประมาณ 9 กม. ในช่วงฤดูฝนไม่ใคร่มีหมอกและฟ้าหลัวเกิดขึ้น เป็นช่วงท่ีอากาศแจ่มใส และทัศน
วิสัยดี นอกจากในขณะท่ีมีฝนตกทัศนวิสัยจะลดลง  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เอกสารอ้างอิง 
“ภูมิอากาศจังหวัดล าปาง” งานอากาศประจ าถิ่น กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา มกราคม 2527 
“ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร สกษ.ล าปาง” คาบ 12 ปี (พ.ศ.2525-2536) 
 
 
7.  ค่าทางสถิติด้านอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง  กลุ่มงานเกษตรห้างฉัตร(สกษ.ล าปางเดิม) 

อุณหภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  วัดได้  42.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2535 
อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  วัดได้  6.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2536 
ฝน 
ฝนตกหนักท่ีสุดใน   1 วัน      วัดได้  193.0  มิลลิเมตร  วันท่ี 9  ยน  พ.ศ. 2538 
 
 
 
 
 
 



8.  ค่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาตรฐาน  30  ปี 

ค่ามาตรฐาน  30  ปี  ของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง  กลุ่มงานเกษตรห้างฉัตร(สกษ.ล าปางเดิม) 
 
 

 
 

 
 
 



 

9.  พื้นที่เสียงภัยธรรมชาติจังหวัดล าปาง 

 1.  พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดล าปาง 

  -   มีพื้นท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติ           13  อ าเภอ 

   

 
10.  สถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ  สถานีฝนอ าเภอ และระบบเตือนภัยในพืน้ที่เสยีงภัย 

10.1 สถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ (AWS)  จ านวน 1   สถานี   

 
             สถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ AWS 

 



ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 2) 
สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้างฉัตร  

(LAMPANG AGROMETEOROLOGICAL STATION)  
..................................................................  

  
1. สภาพแวดล้อมสถานี  
ล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งต้ังอยู่ใจกลางภาคเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตต่อต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดจังหวัดเชียงรายและพะเยา 
 ทิศตะวันออก จดจังหวัดแพร่และสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก จดจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  จดจังหวัดตาก 
 

อาคารท่ีท าการ    อยู่ภายในอาคารของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
บ้านพัก ระดับ 3- 4  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2522  จ านวน  2  หลัง  

ลักษณะบ้านเป็นอาคารไม้สองช้ัน   
บ้านพัก ระดับ 1- 3  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2522  จ านวน  1  หลัง   

ลักษณะบ้านเป็นอาคารสองช้ัน   
 

2. อัตราก าลังข้าราชการ 
 1.   เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับช านาญงาน      
    ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน                                   จ านวน  1  อัตรา 
 2.   เจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงาน / ช านาญงาน          จ านวน  2  อัตรา 
    

2.1 อัตราก าลังข้าราชการในปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล เร่ิมปฏิบัติงานที่สถานี 

นางเปรมผกา    เดชวิลัย   

หัวหน้ากลุ่มงานเกษตรห้างฉัตร  7 พ.ย.2552 

นายนพสิทธิ์ ศรีพล พอต.ปง.      22 พ.ย.2563 

 

 

 



2.2 ประวัติหัวหน้าสถานี 

ชื่อ - สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

นายมงคล  ดาราวลี 1 มิ.ย.2524 -30 ก.ย.2543 

นายสิทธิพันธ์  มณีท่าโพธิ์ 1 ต.ค.2543 – 7 ต.ค.2563 

นางเปรมผกา    เดชวิลัย   22 ธ.ค.2564- ปัจจุบัน 

 
 
3. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 สถานีอากาศเกษตรล าปางมีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดล าปาง รวม 1 อ าเภอ ดังนี้ 
1.อ าเภอห้างฉัตร 
 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา เพื่อการเกษตร 
2. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเกษตรเป็นรายสัปดาห์ รายสิบวัน 

และรายเดือน 
3. ตรวจความเปล่ียนแปลงของพืชและสัตว์ตามฤดูกาล 
4. จัดท าแผนภูมิข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
5. รานงานภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นให้กองอากาศเกษตรทราบ 
6. จัดท ารายงานประจ าปีและจัดท าเอกสารแนะน าสถานี 
7. บ ารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ให้บริการข้อมูลและสถิติอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
9. ให้ค าแนะน าการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรในการด าเนินงานทางการเกษตร 
10. ร่วมมือกับสถาบันทางการเกษตรในด้านงานวิจัยต่างๆ 
11. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าชมกิจกรรมของสถานี 
12. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการอุตุนิยมวิทยา เช่น รายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน ข่าวพยากรณ์

อากาศเพื่อการเกษตร ข่าวลักษณะอากาศร้าย ค าเตือนเรื่องพายุและภัยธรรมชาติต่างๆ 
 


