ภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกาฬสินธุตั้งอยูในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 100-300 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.34 ลานไร และอยู
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 519 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกน
ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิป ระเทศโดยทั่ว ไปของจังหวัดกาฬสิน ธุเปน ภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุมมีน้ํา ขัง โดยพื้นที่ที่เ ปน
ภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200-500 เมตร อยูทางทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือของจังหวัด ซึ่งบริเวณนี้ยังเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ สวนสภาพพื้นที่ราบลุมริมฝงน้ําเปนที่ราบริม
ฝงแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจากระดับ น้ําทะเลปานกลาง 140-150 เมตร นอกจากนี้ยังมีพื้น ที่
สวนอื่น ๆ ที่มีสภาพเปนหุบเขา สภาพเปนลูกคลื่น และมีพื้นที่บางสวนที่เปนพื้นที่คอนขางราบ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ขึ้ น อยู กั บ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ประจํ า ฤดู ก าล 2 ชนิ ด คื อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแตประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําใหจังหวัดกาฬสินธุมี
อากาศหนาวเย็นและแห งทั่ว ไป และมรสุมตะวัน ตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศชื้น จากทะเลและมหาสมุทรเข า
ปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดกาฬสินธุ พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกได
เปน 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่มรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเปนมวลอากาศเย็นจะแผลง
ปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาว ทําใหจังหวัดสกลนครมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาว
มากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงวางของฤดูมรสุม โดยมี
ลมทิศใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม สงผลใหมีอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม
เปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกลาวรองความกดอากาศต่ําที่พาด
อยู บ ริเ วณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่ อนขึ้น มาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือของ

ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือน
กรกฎาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุก
แลวยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย
อุณหภูมิ

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธุเปนภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุมมีน้ําขัง ทําใหอากาศคอนขาง
รอนอบอาวในชวงฤดูร อน โดยอุ ณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งป 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.0 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดใน
รอบป เคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได 42.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สวนในชวงฤดูหนาวจะมี
อากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม วัดอุณหภูมิต่ําที่สุดได 5.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ฝน

โดยทั่วไปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปของจังหวัดกาฬสินธุอยูระหวาง 1,000 – 1,600 มิลลิเมตร ปริมาณฝน
เฉลี่ยตลอดทั้งป 1,500 มิลลิเมตร โดยเดือนกรกฎาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบป มีปริมาณฝนเฉลี่ย
550.4 มิลลิเมตร ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได 188.1 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานหรือเขาสูจังหวัดกาฬสินธุมีแหลงกําเนิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร
แปซิ ฟ ก เหนื อ ด า นตะวั น ตก โดยเคลื่ อ นตั ว ผ า นประเทศเวี ย ดนาม กั ม พู ช า และลาวก อ นจะเข า สู ภ าค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือของประเทศไทย ทํ าใหพายุหมุนเขตร อนอ อนกําลังเปนพายุดี เปรสชัน ไมกอให เกิด ความ
เสียหายมากนัก แตยังคงทําใหเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได สําหรับชวงเวลาที่พายุ
หมุ น เขตร อนเคลื่ อ นตั ว ผ า นจั งหวั ดนี้ เริ่ มตั้ งแตเดือนมิ ถุน ายนเปน ตน ไปจนถึงเดือ นตุล าคม โดยเฉพาะเดือ น
กันยายนเปนชวงที่พายุหมุนเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดนี้ไดมากที่สุด
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 พบวา พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานจังหวัดกาฬสินธุมี
ทั้งหมด 15 ลูก โดยเคลื่อนเขามาขณะที่มีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาในเดือนมิถุนายน 1 ลูก
(2547) เดือนกรกฎาคม 3 ลูก (2505, 2521, 2560) เดือนกันยายน 7 ลูก (2501, 2518, 2521(2), 2523, 2525,
2559) และเดือนตุลาคม 4 ลูก (2495, 2504, 2510, 2529)

ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดกาฬสินธุ
สภาวะอากาศที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ทั้ ง หมดนี้ ร วบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานี อุ ท กวิ ท ยากาฬสิ น ธุ
(ประมาณละติจูด 16° 33’ เหนือ ลองจิจูด 103° 59’ ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 139 เมตร) และ
ไดทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง 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
สถานีอุทกวิทยากาฬสินธุ ตั้งอยูเลขที่ 151 ถนนประชาอุทิศ ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 46130 โทร. (043) 831056
---------------------------------------------

หมายเหตุ

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

