ภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดมุกดาหารตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
138 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.7 ลานไร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 642 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหารเปนเขาสลับกับที่ราบสูงที่ปกคลุมไปดวยปาไม โดยมีที่ราบลุมอยูทาง
ตอนกลางและทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สวนบริเวณชายแดนทางดานทิศตะวันออกของจังหวัดมีแมน้ํา
โขงไหลผานและเปนแนวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัด พามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแตประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําใหจังหวัดมุกดาหารมี
อากาศหนาวเย็น และแห งทั่ วไป และมรสุ มตะวัน ตกเฉียงใต ที่พัดพามวลอากาศชื้ น จากทะเลและมหาสมุ ทรเข า
ปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกได
เปน 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ห นาว เริ่ ม ต น ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ งประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ งเป น ช ว งที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน
และเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธัน วาคมถึงมกราคม แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ อิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงวางของฤดูมรสุม โดยมี
ลมทิศใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม สงผลใหมีอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม
และเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกลาวรองความกดอากาศต่ําที่พาด
อยู บ ริเวณภาคใต ของประเทศไทยจะเลื่ อนขึ้ น มาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือน
สิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุก
แลวยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย

อุณหภูมิ

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหารเปนเขาสลับ กับที่ราบสูง ทําใหอากาศคอนขางรอน
อบอาวในชวงฤดูรอน และจะมี อากาศหนาวเย็ นมากในชวงฤดูหนาว โดยอุณ หภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้ งป 26.4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได 42.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14
เมษายน 2541 และ วั น ที่ 24 เมษายน 2550 สวนในช วงฤดู ห นาวจะมี อากาศหนาวที่สุดในเดื อนมกราคมวัด
อุณหภูมิต่ําที่สุดได 3.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2506
ฝน

โดยทั่ว ๆ ไปจังหวัดมุกดาหารมีฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูระหวาง 1,000 – 1,600 มิลลิเมตร ซึ่งพื้นที่ทางตอน
เหนือของจังหวัดเปนบริเวณที่มีฝนตกชุกมากกวาบริเวณอื่น ๆ โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกวา 1,500 มิลลิเมตร สวน
พื้นที่ทางตอนใตของจังหวัดตั้งแตบริเวณอําเภอกุดจับและอําเภอไชยวานลงไปเปนปริมาณทีมีฝนนอยปริมาณฝน
เฉลี่ยนอยกวา 1,200 มิลลิเมตร สําหรับปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปของจังหวัดมุกดาหาร 1,480.0 มิลลิเมตร และมี
จํานวนวันที่ฝนตก 120 วัน โดยเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบป มีปริมาณฝนเฉลี่ย 350.7
มิลลิเมตร และมีฝนตก 22 วัน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได 269.4 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2530

พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานหรือเขาสูจังหวัดมุกดาหาร มีแหลงกําเนิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผานประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาวกอนจะเขาสูประเทศไทย ทําให
พายุหมุนเขตรอนออนกําลังเปนพายุดีเปรสชันเปนสวนใหญ ทําใหไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก แตยังคงทําให
เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได สําหรับชวงเวลาที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัด
นี้เริ่มตั้ งแต เดือนพฤษภาคมเปนต นไปจนถึงเดื อนตุลาคม โดยเฉพาะเดื อนกัน ยายนเปน ชวงที่ พายุ หมุ น เขตรอนมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดนี้ไดมากที่สุด
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 พบวา พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานจังหวัดมุกดาหารมี
ทั้งหมด 14 ลูก และสวนใหญ มีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาในเดือนมิถุนายน 1 ลูก (2515)
เดื อนกรกฎาคม 3 ลูก (2505, 2521, 2560) เดื อนสิงหาคม 1 ลู ก (2543) เดือนกัน ยายน 6 ลูก (2501, 2518,
2520, 2521(2), 2525) และเดือนตุลาคม 3 ลูก (2529, 2532, 2559)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดมุกดาหาร
สภาวะอากาศที่ จั ดทํ า ขึ้ น ทั้ งหมดนี้ รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานี ต รวจอากาศมุกดาหาร
(ประมาณละติจูด 16° 32’ 29.0” เหนือ ลองจิจูด 104° 43’ 44.0” ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
138 เมตร) ไดทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทํา
ขอมูลสถิติในรอบ 30 ป ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลตาง ๆ ไดโดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยูดังนี้
สถานีตรวจอากาศมุกดาหาร ตั้งอยูเลขที่ 72 ถนนสองนางสถิตย ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 49000 โทร. (042) 612009
---------------------------------------------

หมายเหตุ

- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

