ภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่ น
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดขอนแก่นตังอยู
้ บ่ ริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูส่ งู
จากระดับน ้าทะเลปานกลาง 165 เมตร มีเนื ้อที่ทงสิ
ั ้ ้นประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรื อ 6.8 ล้ านไร่
และอยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครประมาณ 449 กิโลเมตร ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู
ทิศใต้
ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูง พื ้นที่ลมุ่ ๆ ดอนๆ สลับกันไปและลาดเทลงสู่
แม่น ้าโขง โดยทางตอนเหนือของจังหวัดเป็ นที่ราบลุม่ แม่น ้าชีและแม่น ้าพอง ซึง่ บริเวณดังกล่าวเป็ นที่ตงของ
ั้
เขื่อนอุบลรัตน์และเป็ นแหล่งน ้าที่สาคัญที่ใช้ หล่อเลี ้ยงพื ้นที่การเกษตรในหลายอาเภอ เช่นอาเภอน ้าพอง อาเภอ
หนองเรื อ อาเภออุบลรัตน์และอาเภอภูเวียง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น ขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของมรสุมที่พดั ประจาฤดูกาล ซึง่ 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้ งจากประเทศจีนเข้ าปกคลุมประเทศไทยตังแต่
้
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ อยูใ่ นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทาให้ จงั หวัด
ขอนแก่นมีอากาศหนาวเย็นและแห้ งทัว่ ไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั พามวลอากาศชื ้นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้ าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม)
ทาให้ มีฝนตกชุกทัว่ ไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดขอนแก่น พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 3 ฤดู ดังนี ้
ฤดูหนาว
เริ่มต้ นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ เป็ น
ช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคณ
ุ สมบัติ
เย็นจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ทาให้ อากาศโดยทัว่ ไปบริเวณจังหวัดขอนแก่นจะหนาว

เย็นและแห้ ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน สาหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สดุ จะอยูใ่ นช่วงเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม
ฤดูร้อน
เริ่มต้ นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึง่ เป็ นช่วง
ว่างของฤดูมรสุม จะมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พดั ปกคลุม ทาให้ มีอากาศร้ อนอบอ้ าวทัว่ ไปมีอากาศร้ อน
อบอ้ าวโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็ นเดือนที่มีอากาศร้ อนอบอ้ าวที่สดุ ของปี
ฤดูฝน
เริ่มต้ นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็ นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พดั เอาความชื ้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่าที่
พาดอยู่บริเวณภาคใต้ ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทาให้ อากาศเริ่ มชุม่ ชื ้นและมีฝนตกชุกตังแต่
้ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็ นต้ นไป โดยเฉพาะ
เดือนกันยายนเป็ นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สดุ ในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้ มี
ฝนตกชุกแล้ วยังขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้ อนที่เคลื่อนตัวเข้ าใกล้ หรื อเข้ าสูป่ ระเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้ วย
อุณหภูมิ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูงและภูเขาเตี ้ยๆ อากาศ
จึงค่อนข้ างร้ อนอบอ้ าวในช่วงฤดูร้อน และอากาศค่อนข้ างหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทัง้
ปี 26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส
เดือนเมษายนเป็ นเดือนที่มีอากาศร้ อนอบอ้ าวมากที่สดุ ในรอบปี วัดอุณหภูมิสงู ที่สดุ ได้ 42.8 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2501 และ 29 เมษายน 2503 (ที่สถานีตรวจอากาศขอนแก่น อาเภอเมือง) ส่วนในช่วงฤดู
หนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สดุ ในเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่าที่สดุ ได้ 4.0 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 (ที่สถานีอากาศเกษตรท่าพระ อาเภอเมือง)
ฝน
เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีี เทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยูท่ างทิศตะวันตก

ส่วนเทือกเขาสันกาแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยูท่ างทิศใต้ เป็ นแนวกันไม่ให้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ปกคลุม
บรีิ เวณจังหวัดขอนแก่นได้ เต็มที่ ทาให้ มีปริมาณฝนน้ อยโดยเฉพาะบริ เวณอาเภอแวงใหญ่ อาเภอแวงน้ อยและ
กิ่งอาเภอโคกโพธิ์ชยั ซึง่ มีปริ มาณฝนเฉลี่ยตลอดปี ต่ากว่า 900 มิลลิเมตร นอกจากนี ้ฝนที่ตกในจังหวัดขอนแก่น
ส่วนใหญ่เป็ นฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้ อนที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ เข้ าสูภ่ าคะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี ของจังหวัดขอนแก่น 1246.8 มิลลิเมตร และมีจานวนวันที่ฝนตก
109 วันสาหรับปริมาณฝนมากที่สดุ ใน 24 ชัว่ โมง วัดได้ 196.3 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2534

พายุหมุนเขตร้ อน
พายุหมุนเขตร้ อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรื อเข้ าสูจ่ งั หวัดขอนแก่น มีแหล่งกาเนิดจากทะเลจีนใต้ และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาวก่อนจะเข้ าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่ ทาให้ พายุมีกาลังอ่อนลงอยูใ่ นขันพายุ
้
ดีเปรสชันเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ ไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายมากนัก แต่ยงั คงทาให้ เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้ เกิดน ้าท่วมฉับพลันได้ ในบาง
พื ้นที่ สาหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้ อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดขอนแก่น เริ่มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคมเป็ นต้ นไป
จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็ นช่วงที่พายุหมุนเขตร้ อนมีโอกาสเคลื่อน
เข้ าสูจ่ งั หวัดขอนแก่นได้ มากที่สดุ
จากสถิตทิ ี่บนั ทึกตังแต่
้ ปี 2494-2556 พบว่า พายุหมุนเขตร้ อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดขอนแก่นมี
ทังหมด
้
17 ลูก และส่วนใหญ่มีกาลังแรงเป็ นพายุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเข้ ามาในเดือนกรกฎาคม 2 ลูก (2505, 2521)
เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2534) เดือนกันยายน 6 ลูก (2507, 2521(2), 2522, 2523, 2525) เดือนตุลาคม 6 ลูก
(2495, 2504, 2506, 2509, 2510, 2529) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2539) ส่วนที่เคลื่อนตัวผ่านขณะที่มี
กาลังแรงเป็ นพายุโซนร้ อนมีจานวน 1 ลูก โดยเคลื่อนเข้ ามาในเดือนกันยายน (2512)
ที่ต้งั สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดขอนแก่ น
สภาวะอากาศที่จดั ทาขึ ้นทังหมดนี
้
้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศขอนแก่น
(ประมาณละติจดู 16 26 เหนือ ลองจิจดู 102 50 ตะวันออก สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 165 เมตร) ได้
ทาการตรวจสารประกอบอุตนุ ิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ 0100, 0400, 0700, 1000, 1300, 1600, 1900
และ 2200 น. แล้ วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตนุ ิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทาข้ อมูลสถิตใิ นรอบ 30 ปี
ซึง่ สามารถติดต่อขอข้ อมูลต่างๆ ได้ โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดงั นี ้
สถานีตรวจอากาศขอนแก่น ตังอยู
้ ท่ ี่รวมศูนย์ราชการ ถนนเทพารักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
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