
ภูมิอากาศจังหวัดนครพนม 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย  อยู่สูงจากระดับน้้าทะเล

ปานกลาง 140 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,414.32 ไร่ และอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดบึงกาฬ  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร  
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้างและมีแม่น้้า

สายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้้าโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดมแีม่น้้าโขงไหลผ่าน โดยด้านตะวันออกของจังหวัดมีแม่น้้าโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับลาว จังหวัดนครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้้าที่สมบูรณ์มากจังหวัดหนึ่ง  
 
ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครพนม ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัด
นครพนมมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 
ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป  
 
ฤดูกาล  

ฤดูกาลของจังหวัดนครพนม พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤด ูดังนี้  

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงที่ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาว
จัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย  

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี  

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย  ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่อง 
ความกดอากาศต่้าที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ท้าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือน



พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี  แต่อย่างไร 
ก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้
หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย  
 
อุณหภูมิ  

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยมีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง 
ท้าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน  ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น  
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต้่าสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 32.0 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิ
สูงที่สุดได้ 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 (ที่สถานีตรวจอากาศนครพนมและสถานีตรวจ
อากาศเกษตรนครพนม) ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคมวัดอุณหภูมิต่้าที่สุดได้ 1.7 
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2542 (ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม)   
 
ฝน  

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 1,600-2,400 มิลลิเมตร โดยเฉพาะพ้ืนที่
ทางด้านตะวันออกของจังหวัดบริเวณอ้าเภอเมืองและอ้าเภอท่าอุเทนเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนมากกว่า 2,000 
มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นบริเวณที่มีฝนน้อย  ปริมาณฝนส่วนใหญ่ต่้ากว่า 2,000 
มิลลิเมตร ส้าหรับปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดนครพนม 2,328.2 มิลลิเมตร และมีจ้านวนวันที่ฝนตก
เฉลี่ย 142 วัน โดยเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี ปริมาณฝนมากที่สุด
ใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 459.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2505  
 
พายุหมุนเขตร้อน  

พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดนครพนม  มีแหล่งก้าเนิดจากทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาวก่อนจะเข้าสู่
ประเทศไทย ท้าให้พายุหมุนเขตร้อนอ่อนก้าลังเป็นพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
มากนัก แต่ยังคงท้าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันได้ ส้าหรับช่วงเวลาที่พายุ 
หมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดนครพนม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากท่ีสุด  

จากสถิติในคาบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัด
นครพนมมีทั้งหมด 33 ลูก โดยเคลื่อนเข้ามาขณะที่มีก้าลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จ้านวน 5 ลูก ในเดือน
สิงหาคม 2 ลูก (2534, 2562) เดือนกันยายน  2 ลูก (2507, 2512) และ เดือนตุลาคม 1 ลูก (2559) 
นอกจากนั้นเคลื่อนเข้ามาขณะที่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด จ้านวน 28 ลูก โดยเคลื่อนเข้ามาใน
เดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2532) เดือนมิถุนายน 3 ลูก (2515, 2526, 2527) เดือนกรกฎาคม 2 ลูก (2514, 
2560) เดือนสิงหาคม 7 ลูก (2501, 2508, 2511, 2513, 2521, 2522, 2536) เดือนกันยายน 9 ลูก (2501, 
2508, 2513, 2514, 2516, 2520, 2521, 2523, 2535) เดือนตุลาคม 6 ลูก (2495, 2507(2), 2528, 2556, 
2559) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2509)  
 
 



ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนครพนม  
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศนครพนม

(ประมาณละติจูด 17๐ 24’ เหนือ ลองจิจูด 104๐ 46’ ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 140 เมตร) 
ได้ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือรวบรวมและจัดท้าข้อมูล
สถิติในรอบ 30 ปี ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามท่ีอยู่ดังนี้  

สถานีตรวจอากาศนครพนม ตั้งอยู่ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. (042) 
513002 

สถานีตรวจอากาศนครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตั้งอยู่ สถานีทดลองพืชสวนนครพนม ต.ขาบเต่า 
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. (042) 551048 

 
--------------------------------------------- 

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

 
     ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

         กรมอุตุนิยมวิทยา 
มกราคม 2566 

 
 

 


