ภูมิอากาศจังหวัดยโสธร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดยโสธรตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 128
เมตร มี เนื้ อ ที่ ทั้ งสิ้ น ประมาณ 4,161.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.6 ล านไร และอยู ห างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 531 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดรอยเอ็ด
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยโสธรมีพื้นที่เปนรูปพระจันทรเสี้ยว พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและ
ปาโปรง ตั้งอยูบนที่ราบสูงโคราช ทางตอนเหนือบริเวณพื้นที่อําเภอเลิงนกทาและอําเภอกุดชุมบางสวนเปนภูเขา ถือเปน
อาณาเขตของเทือกเขาภูพาน แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แมน้ําชี ลําเซบาย หวยโพง ลํายัง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภู มิอากาศของจั งหวั ดยโสธร ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พั ดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูหนาว
(ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ) ทําใหจังหวัดยโสธรมีอากาศหนาวเย็นและแหง
ทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดู
ฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดยโสธร พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน
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
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย
ฤดูรอน เริ่มต นประมาณกลางเดือนกุมภาพัน ธถึงกลางเดื อนพฤษภาคม ซึ่งเป น ที่ มีอากาศรอนอบอ าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกลาวรองความกดอากาศต่ําที่พาด
อยู บ ริเวณภาคใต ของประเทศไทยจะเลื่ อนขึ้ น มาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือน
สิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุก
แลวยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย

อุณหภูมิ

เนื่องจากจังหวัดยโสธรมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและปาโปรง ทําใหอากาศไมหนาวเย็นมากนัก
ในชวงฤดูหนาว แตอากาศจะคอนขางรอนอบอาวในชวงฤดูรอน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 26.9 องศาเซลเซียส
อุณหภู มิต่ําสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.3 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนเป น
เดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป สวนในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม
ฝน

ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย ตลอดป อ ยู ร ะหว าง 1,100 – 1,300 มิ ล ลิ เมตร สํ า หรั บ ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย ตลอดทั้ งป
1,342.0 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันที่ฝนตก 110 วัน โดยเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบป มี
ปริมาณฝนเฉลี่ย 350.7 มิลลิเมตร และมีฝนตก 22 วัน

พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานหรือเขาสูจังหวัดยโสธรมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันและมีแหลงกําเนิด
จากทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผานประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาว
กอนจะเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําใหไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก แตยังคงทําใหเกิดฝน
ตกหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได สําหรับชวงเวลาที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัดยโสธร
โดยปกติ จ ะอยู ร ะหว างเดื อ นมิ ถุ น ายนเป น ต น ไปจนถึ งเดื อ นพฤศจิ ก ายน โดยเฉพาะเดื อ นตุ ล าคมเป น ช ว งที่
พายุหมุนเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดยโสธรไดมากที่สุด
จากสถิติในคาบ 69 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562 พบวา พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานจังหวัดยโสธรมี
ทั้งหมด 13 ลูก และมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาในเดือนมิถุนายน 1 ลูก (2547) เดือนกันยายน
4 ลู ก (2522, 2525, 2556, 2559) เดื อ นตุ ล าคม 6 ลู ก (2504, 2506, 2510, 2513, 2532, 2549) และเดื อ น
พฤศจิกายน 2 ลูก (2527, 2539)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดยโสธร
สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตั้งอยูที่ บานสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
หมายเหตุ

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

