ภูมิอากาศจังหวัดมหาสารคาม
ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด มหาสารคามตั้ ง อยู่ ท างตอนกลางของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย อยู่ สู ง จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง 153 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,228.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.3 ล้านไร่ และอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 470 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แต่ไม่มีภูเขา โดยทางตอนเหนือและตอนใต้
ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ สลับกันไป และค่อยๆ ลาดเทลงสู่พื้นที่ราบด้านตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคาม ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล ซึ่ง 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัด ขอนแก่นมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปก
คลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไป
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู หนาว เริ่มต้น ประมาณกลางเดือนตุล าคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น ช่วงที่มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นจะแผ่ลงปก
คลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ท้าให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดมหาสารคามจะหนาวเย็นและแห้ง
โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่้าที่ พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้อากาศเริ่ม
ชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก
หนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มี ฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุ
หมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย

อุณหภูมิ
เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเป็นที่ราบสูงไม่มีภูเขา อากาศจึงไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในช่วง
ฤดูร้อน และอากาศค่อนข้างหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด
เฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบ
อ้าวมากที่สุดในรอบปี วัดอุณหภูมิสูงที่สุด ที่ตรวจวัดได้ 42.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในเดือนธันวาคม วัดอุณหภูมิต่้าที่สุดได้ 5.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2518
ฝน
เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศตะวันตก
และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง เป็นแนวกันไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปก
คลุมบริเวณจังหวัดมหาสารคามได้เต็มที่ในช่วงฤดูฝนท้าให้กลุ่มฝนส่วนใหญ่จะพัดไปตกทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของ
เทือกเขา ท้าให้ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัดมาสารคามอยู่ระหว่าง 1000-1200 มิลลิเมตร โดยปริมาณฝน
เฉลี่ย 1201.9 มิลลิเมตร และจ้านวนวันที่ฝนตก 102 วัน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี
ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน เคยวัดได้ 182.3 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
พายุหมุนเขตร้อน
พายุ ห มุ น เขตร้ อนที่ เคลื่ อนตั ว ผ่ านหรือ เข้า สู่ จั ง หวั ด มหาสารคาม มี แหล่ ง ก้ าเนิ ดจากทะเลจีน ใต้แ ละ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวัน ตก โดยเคลื่อนตัวผ่ านประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาวก่อนจะเข้าสู่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งท้าให้พายุมีก้าลังอ่อนลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก แต่ยังคงท้าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันได้ ในบางพื้นที่
ส้าหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัด มหาสารคาม เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัด
มหาสารคามได้มากที่สุด
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดขอนแก่นมี
ทั้งหมด 17 ลูก และส่วนใหญ่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 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) ส่วนที่เคลื่อนตัวผ่านขณะที่มีก้าลัง
แรงเป็นพายุโซนร้อนมีจ้านวน 1 ลูก โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกันยายน (2512)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดขอนแก่น
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศขอนแก่น (ประมาณ
ละติจูด 16 26 เหนือ ลองจิจูด 102 50 ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 165 เมตร) ได้ท้าการ
ตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ 0100, 0400, 0700, 1000, 1300, 1600, 1900 และ
2200 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติในรอบ 30 ปี ซึ่ง
สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สถานีตรวจอากาศขอนแก่น ตั้งอยู่ที่รวมศูนย์ราชการ ถนนเทพารักษ์ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 761457
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

