ภูมิอากาศจังหวัดหนองบัวลําภู
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดหนองบัวลําภูมีที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40
ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ 200 เมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร
อยูห างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 518 กม. ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดเลย
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิป ระเทศโดยทั่วไปของจังหวัดหนองบั วลําภู สวนใหญ จะเป นแองที่ราบ มีภู เขาลอมรอบ เทื อกเขาที่
สําคัญ คือ เทือกเขาภูพานอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง บางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนตื้นถึงลอนลึก ทางตอนบนของหวัดจะเปนพื้นที่ภูเขาสูง แลวลาดไปทางทิศใตและทิศตะวันออก พื้นที่สวน
ใหญเปนดินปนทราบและลูกรัง ไมสามารถเก็บน้ําหรืออุมน้ําในฤดูแลงได
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดหนองบัวลําภู ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแตประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําใหจังหวัดหนองบัวลําภูมี
อากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเขาปก
คลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดหนองบัวลําภู พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออก
ไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ห นาว เริ่ ม ต น ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งที่
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเปนมวลอากาศ
เย็นจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาว ทําใหจังหวัดหนองบัวลําภูมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป
เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ฤดูรอน เริ่มต นประมาณกลางเดือนกุมภาพัน ธถึงกลางเดื อนพฤษภาคม ซึ่งเป น ที่ มีอากาศรอนอบอ าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกลาวรองความกดอากาศต่ําที่พาด
อยู บ ริเวณภาคใต ของประเทศไทยจะเลื่ อนขึ้ น มาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือน
สิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุก
แลวยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย

อุณหภูมิ

เนื่ องจากลักษณะภู มิป ระเทศของจังหวัดหนองบัวลําภูส วนใหญ เปน ที่ ราบสูง มี ภูเขาลอมรอบ อากาศ
คอนขางหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว และในชวงฤดูรอนอากาศคอนขางรอนอบอาว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป
25.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส เดือน
เมษายนเปน เดื อนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป สวนในชวงฤดูห นาวจะมีอากาศหนาวที่ สุด ในเดือน
มกราคม
ฝน

โดยทั่วไปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปของจังหวัดหนองบัวลําภูอยูระหวาง 900 – 1,300 มิลลิเมตร สําหรับ
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปของจังหวัดหนองบัวลําภู 1,240.9 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันที่ฝนตก 126 วัน โดย
เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบป มีปริมาณฝนเฉลี่ย 235.0 มิลลิเมตร
พายุหมุนเขตรอน
พายุ ห มุ น เขตร อนที่ เคลื่ อ นตั ว ผ า นหรือเขาสู จังหวัด หนองบั ว ลํ าภู มี แหลงกําเนิ ดจากทะเลจี น ใตแ ละ
มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผานประเทศเวียดนามและลาวกอนจะเขาสูประเทศไทย ทําให
พายุหมุนเขตรอนออนกําลังเปนพายุดีเปรสชัน ไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก แตยังคงทําใหเกิดฝนตกหนักถึง
หนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได สําหรับชวงเวลาที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัดนี้ เริ่มตั้งแตเดือน
กรกฎาคมเปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเดือนกันยายนเปนชวงที่พายุหมุนเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนเขาสู
จังหวัดนี้ไดมากที่สุด
จากสถิ ติ ในคาบ 69 ป ตั้ ง แต พ.ศ. 2494 – 2562 พบว ามี พายุ ห มุ นเขตร อนที่ เคลื่ อนตั วผ านจั งหวั ด
หนองบัวลําภูทั้งหมด 16 ลูก ซึ่งมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2521)
เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2521) เดือนกันยายน 9 ลูก (2507, 2508, 2512, 2518, 2520, 2521, 2523, 2525, 2535)
และเดือนตุลาคม 5 ลูก (2495, 2504, 2507(2), 2528)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดหนองบัวลําภู
สภาวะอากาศที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ทั้ ง หมดนี้ ร วบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาวิ ท ยา
หนองบัวลําภู ซึ่งไดทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลตาง ๆ ไดโดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยูดังนี้
สถานีอุตนุ ิยมวิทยาวิทยาหนองบัวลําภู ตั้งอยู ศูนยราชการ ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
39000
--------------------------------------------หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยขอมูลอุณหภูมิและปริมาณฝน (อางอิง สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย)
คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

