ภูมิอากาศจังหวัดอานาจเจริญ
ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดอำนำจเจริญ ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระยะทำงห่ ำงจำกกรุงเทพ ฯ
โดยประมำณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975,780 ไร่ หรือ 3,161.29 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดำหำร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและจังหวัดอุบลรำชธำนี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดยโสธร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ นที่ โดยทั่ วไปของจั งหวั ด อ ำนำจเจริ ญ เป็ นที่ ลุ่ ม มี เนิ นเขำเตี้ ย ๆ ทอดยำวไปจรดจั งหวั ดอุ บลรำชธำนี
จั งหวัดอ ำนำจเจริ ญ ตั้ งอยู่ สู งจำกระดั บน้ ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ ยประมำณ 68 เมตร (227 ฟุ ต) สภำพดิ นโดยทั่ วไป
เป็นดินร่วนปนทรำยและดินลูกรังบำงส่วน มีลำน้ำสำยใหญ่ไหลผ่ำน ได้แก่ ลำเซบก และลำเซบำย
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศของจังหวัดอำนำจเจริญ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกำล 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนเข้ำปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมำณ
กลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนำวของประเทศไทย ทำให้จังหวัด อำนำจเจริญมี
อำกำศหนำวเย็ น และแห้ งทั่ ว ไป และมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด พำมวลอำกำศชื้ น จำกทะเลและมหำสมุ ทร
เข้ำปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงประมำณกลำงเดือนตุลำคม) ทำให้มีฝนตกชุก
ทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกำลของจังหวัดอำนำจเจริญ พิจำรณำตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยสำมำรถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ห นาว เริ่ ม ต้ น ประมำณกลำงเดื อ นตุ ล ำคมถึ งประมำณกลำงเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ ซึ่ งเป็ น ช่ ว งที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทั่วไปจะหนำวเย็นและแห้ง โดยมีอำกำศหนำวจัดในบำงวัน
และเดือนที่มีอำกำศหนำวมำกที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม แต่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณ
ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่ำวด้วย
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำว
โดยทั่วไป โดยเฉพำะเดือนเมษำยนจะเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวที่สุดของปี
ฤดูฝน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอำ
ควำมชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรมำปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่ำวร่องควำมกดอำกำศต่ำที่พำด
อยู่ บ ริเวณภำคใต้ของประเทศไทยจะเลื่ อนขึ้นมำพำดผ่ ำนบริเวณภำคเหนือและภำคตะวัน ออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทำให้อำกำศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป โดยเฉพำะเดือน
สิงหำคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนำแน่นมำกที่สุดในรอบปี แต่อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกปัจจัยดังกล่ำวที่ให้มีฝนตกชุก
แล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ำใกล้หรือเข้ำสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่ำวด้วย

อุณหภูมิ
จังหวัดอำนำจเจริญ อำกำศค่อนข้ำงร้อนอบอ้ำวในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนำวจะมีอำกำศค่อนข้ำง
หนำวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.2 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.1 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 33.0 องศำเซลเซียส เดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดในรอบปี ส่วนในช่วงฤดูหนำวจะมี
อำกำศหนำวที่สุดในเดือนมกรำคม
ฝน
ปริ มำณฝนเฉลี่ ย ตลอดทั้ งปี อยู่ ระหว่ ำง 1,600 - 1,800 มิ ล ลิ เมตร ส ำหรั บ ปริ ม ำณฝนเฉลี่ ย ตลอดทั้ ง ปี
1,581.7 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตก 120 วัน โดยเดือนสิงหำคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมำกที่สุดในรอบปี มี
ปริมำณฝนเฉลี่ย 303.3 มิลลิเมตร และมีฝนตก 21 วัน
พายุหมุนเขตร้อน
พำยุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ เคลื่ อ นตั ว ผ่ ำ นหรือ เข้ ำสู่ จั งหวั ด อ ำนำจเจริ ญ มี แ หล่ งก ำเนิ ด จำกทะเลจี น ใต้ แ ละ
มหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่ำนประเทศเวียดนำม กัมพูชำ และลำวก่อนจะเข้ำสู่ประเทศ
ไทย ทำให้พำยุหมุนเขตร้อนอ่อนกำลังเป็นพำยุดีเปรสชัน และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกนัก แต่ยังคงทำให้เกิด
ฝนตกหนักถึงหนักมำกจนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ สำหรับช่วงเวลำที่พำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่ำนจังหวัดนี้
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลำคม โดยเฉพำะเดือนตุลำคมเป็นช่วงที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำส
เคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี้ได้มำกที่สุด
จำกสถิ ติ ในคำบ 69 ปี ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2494 – 2562 พบว่ ำ พำยุ ห มุ น เขตร้ อนที่ เคลื่ อนตั วผ่ ำนจั งหวั ด
อำนำจเจริญมีทั้งหมด 9 ลูก โดยเคลื่อนเข้ำมำขณะที่มีกำลังแรงเป็นพำยุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเข้ำมำในเดือนมิถุนำยน 1
ลูก (2515) เดือนกรกฎำคม 1 ลู ก (2521) เดือนกันยำยน 3 ลู ก (2522, 2525, 2559) และเดือนตุล ำคม 4 ลู ก
(2504, 2506, 2513, 2529)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอานาจเจริญ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอานาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ 37000
หมำยเหตุ

--------------------------------------------- สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิและปริมำณฝน (อ้ำงอิง สถำนีอุตุนิยมวิทยำ
อุบลรำชธำนี) คำบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอำกำศที่มคี ่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2562
ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยำ
มกรำคม 2563

