
ภูมิอากาศจังหวัดหนองบวัล าภู 
 
ทีต่ั้งและอาณาเขต   
 จังหวัดหนองบัวล ำภูมีที่ตั้งตำมพิกัดภูมิศำสตร์อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 16 องศำ 45 ลิปดำ ถึง 17 องศำ  
40 ลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่  101 องศำ 57 ลิปดำ ถึง 102 องศำ 30 ลิปดำ ตะวันออก มีควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำงประมำณ 200 เมตร มีขนำดพ้ืนที่ประมำณ 3,859.062 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
2,411,928.74 ไร่ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพ ฯ ประมำณ 518 กม. ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธำนี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธำนี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเลย 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดหนองบัวล ำภูส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งที่รำบ มีภูเขำล้อมรอบ เทือกเขำที่
ส ำคัญ คือ เทือกเขำภูพำนอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง  บำงส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนตื้นถึงลอนลึก ทำงตอนบนของหวัดจะเป็นพ้ืนที่ภูเขำสูง แล้วลำดไปทำงทิศใต้และทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นดินปนทรำบและลูกรัง ไม่สำมำรถเก็บน้ ำหรืออุ้มน้ ำในฤดูแล้งได้ 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอำกำศของจังหวัดหนองบัวล ำภู ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ ำฤดูกำล 2 ชนิด คือ  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนเข้ำปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมำณ
กลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนำวของประเทศไทย ท ำให้จังหวัดหนองบัวล ำภู 
มีอำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพำมวลอำกำศชื้นจำกทะเลและมหำสมุทร 
เข้ำปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงประมำณกลำงเดือนตุลำคม) ท ำให้มีฝนตกชุกทั่วไป 
 
ฤดูกาล 
  ฤดูกำลของจังหวัดหนองบัวล ำภู พิจำรณำตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยสำมำรถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูหนาว  เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์  ซึ่ งเป็นช่วงที่ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอำกำศ
เย็นจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่ำว ท ำให้จังหวัดหนองบัวล ำภูมีอำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป 
เดือนที่มีอำกำศหนำวมำกที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม  
 ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำว
โดยทั่วไป โดยเฉพำะเดือนเมษำยนจะเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวที่สุดของปี 
 ฤดูฝน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอำ
ควำมชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรมำปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่ำวร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่  
พำดอยู่บริเวณภำคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ท ำให้อำกำศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป โดยเฉพำะเดือน
สิงหำคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนำแน่นมำกที่สุดในรอบปี แต่อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกปัจจัยดังกล่ำวที่ให้มีฝนตกชุก
แล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ำใกล้หรือเข้ำสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่ำวด้วย 



อุณหภูมิ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองบัวล ำภูส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบ ท ำให้อำกำศค่อนข้ำง
หนำวเย็นในช่วงฤดูหนำว และในช่วงฤดูร้อนอำกำศค่อนข้ำงร้อนอบอ้ำว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.0  
องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 21.1 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศำเซลเซียส  
เดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดในรอบปี ส่วนในช่วงฤดูหนำวจะมีอำกำศหนำวที่สุดในเดือน
มกรำคม  
 
ฝน 
 ปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี โดยทั่วไปของจังหวัดหนองบัวล ำภูอยู่ระหว่ำง 900 – 1,300 มิลลิเมตร  
ส ำหรับปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดหนองบัวล ำภู 1,252.3 มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันที่ฝนตก 124 วัน 
โดยเดือนกันยำยนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมำกท่ีสุดในรอบปี มีปริมำณฝนเฉลี่ย 239.4 มิลลิเมตร 
 
พายุหมุนเขตร้อน 
 พำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่ำนหรือเข้ำสู่จังหวัดหนองบัวล ำภู มีแหล่งก ำเนิดจำกทะเลจีนใต้และ
มหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่ำนประเทศเวียดนำมและลำวก่อนจะเข้ำสู่ประเทศไทย  
ท ำให้พำยุหมุนเขตร้อนอ่อนก ำลังเป็นพำยุดีเปรสชัน ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกนัก แต่ยังคงท ำให้เกิดฝนตก
หนักถึงหนักมำกจนก่อให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันได้ ส ำหรับช่วงเวลำที่พำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่ำนจังหวัดนี้  
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลำคม โดยเฉพำะเดือนกันยำยนเป็นช่วงที่พำยุหมุนเขตร้อนมี
โอกำสเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกท่ีสุด 
 จำกสถิติ ในคำบ  72 ปี  ตั้ งแต่ พ .ศ . 2494-2565 พบว่ำมีพำยุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนตัวผ่ำนจังหวัด
หนองบัวล ำภูทั้งหมด 16 ลูก ซ่ึงมีก ำลังแรงเป็นพำยุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ำมำในเดือนกรกฎำคม 1 ลูก (2521) 
เดือนสิงหำคม 1 ลูก (2521) เดือนกันยำยน 9 ลูก (2507, 2508, 2512, 2518, 2520, 2521, 2523, 2525, 2535) 
และเดือนตุลำคม 5 ลูก (2495, 2504, 2507(2), 2528) 
 
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดหนองบัวล าภู 
 สภำวะอำกำศที่จัดท ำขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจำกผลกำรตรวจอำกำศของสถำนีอุตุนิยมวิทยำวิทยำ
หนองบัวล ำภู ซึ่งได้ท ำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำง ๆ วันละ 8 เวลำ คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. ซึ่งสำมำรถติดต่อขอข้อมูลต่ำง ๆ ได้โดยตรงกับสถำนีฯ ตำมท่ีอยู่ดังนี้ 

สถานีอุตุนิยมวิทยาวิทยาหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ ศูนย์รำชกำร ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
39000  
 

--------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ - สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิและปริมำณฝน (อ้ำงอิง สถำนีอุตุนิยมวิทยำเลย)  
      คำบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – 2563 

- สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 – 2565 
 

     ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
         กรมอุตุนิยมวิทยำ 

มกรำคม 2566 


