ภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย อยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 169 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร และอยูหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 571 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี
ทิศใต
ติดตอกับ
ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดสุรินทร
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงสลับทุงนา มีภูเขาและปาไมอยูทางตอนใต และพื้นที่จะ
คอยๆ ลาดลงสูทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปดวยหวย คลอง หนอง บึง ตาง ๆ ตลอดระยะทางที่ลําน้ํามูล
และลําน้ําชีไหลผาน ซึ่งทางตอนใตมีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเปนเสนแบงเขตแดน
ระหวางไทยกับกัมพูชา
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภู มิ อากาศของจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ขึ้ น อยู กับ อิท ธิพลของมรสุม ที่พัดประจํ าฤดูก าล 2 ชนิ ด คื อ
มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ งพั ดพามวลอากาศเย็น และแหงจากประเทศจี น เข าปกคลุม ประเทศไทยตั้งแต
ประมาณกลางเดือนตุ ลาคมถึ งประมาณเดือนกุ มภาพัน ธ ซึ่งอยูในชวงฤดู หนาวของประเทศไทย ทํ าใหจังหวัด
ศรี ส ะเกษมี อ ากาศหนาวเย็ น และแห ง ทั่ ว ไป และมรสุ มตะวั น ตกเฉี ย งใตพั ด พามวลอากาศชื้ น จากทะเลและ
มหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทําใหมี
ฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล

ฤดูกาลของจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาตามลักษณะของลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกได
เปน 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ห นาว เริ่ ม ต น ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งที่
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง โดยมีอากาศหนาวจัดใน
บางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนที่มีอากาศรอนอบอาว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดั งกลาวรองความกดอากาศต่ําที่

พาดอยูบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือน
สิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกลาวที่ทําใหมีฝนตก
ชุกแลว ยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในชวงดังกลาวดวย
อุณหภูมิ

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูบนที่ราบสูง ทําใหมีอากาศรอนอบอาวในชวง
ฤดูรอน สวนในช วงฤดู หนาวจะมี อากาศคอนขางหนาวเย็น โดยอุ ณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 27.9 องศาเซลเซีย ส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปนเดือนที่มี
อากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่ สุดได 42.5 องศาเซลเซีย ส เมื่อวันที่ 14 เมษายน
2541 สวนในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม วัดอุณหภูมิต่ําที่สุดได 6.8 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2542
ฝน

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปของจังหวัดศรีสะเกษ 1,439.6 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 133
วัน โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปจะอยูในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน สถิติปริมาณฝนมากที่สุดใน
24 ชั่วโมง วัดได 263.4 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2544 (ที่ กกษ.ศรีสะเกษ) สวนสถิติปริมาณฝนมากที่สุดใน
หนึ่งเดือนวัดได 827.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนสิงหาคม 2544 (ที่ กกษ.ศรีสะเกษ)
พายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวผานหรือเขาสูจังหวัดศรีสะเกษ มีแหลงกําเนิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร
แปซิ ฟกเหนื อด า นตะวั น ตก โดยเคลื่ อนตั ว ผานประเทศเวีย ดนาม กัมพูช า และลาวกอนจะเขาสูป ระเทศไทย
สงผลใหพายุหมุนเขตรอนออนกําลังเปนพายุดีเปรสชัน ทําใหไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก แตยังคงทําใหเกิด
ฝนตกหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได สําหรับชวงเวลาที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัด
ศรีสะเกษ คือตั้งแตเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเดือนกันยายนเปนชวงที่พายุหมุนเขตรอนมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดนี้ไดมากที่สุด
จากสถิ ติ ใ นคาบ 69 ป ตั้ ง แต พ.ศ. 2494 – 2562 พบว า พายุ ห มุ น เขตร อ นที่ เ คลื่ อ นตั ว ผ า นจั ง หวั ด
ศรีสะเกษมีทั้งหมด 12 ลูก โดยเคลื่อนเขามาขณะที่มีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาใน
เดื อ นกั น ยายน 8 ลู ก (2512, 2515(2), 2528, 2540, 2548, 2556, 2558) เดื อ นตุ ล าคม 4 ลู ก (2513, 2531,
2533, 2535)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดศรีสะเกษ
สภาวะอากาศที่ จั ดทํา ขึ้ น ทั้ งหมดนี้ร วบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานี อุตุนิย มวิทยากลุมงาน
อากาศเกษตรศรีสะเกษ (ประมาณละติจูด 15° 00' เหนือ ลองจิจู ด 104° 05' ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 123 เมตร) โดยทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตาง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แลวสงรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและ
จัดทําขอมูลสถิติและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถติดตอขอขอมูลตาง ๆ ไดโดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยูดังนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยากลุมงานอากาศเกษตรศรีสะเกษ ตั้งอยู อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.
(044) 5515709
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เปนคาเฉลี่ยใชขอมูล คาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีคาเปนที่สุดใชขอมูล ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2563

