ภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี
ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง 123 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 16,112.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.07 ล้านไร่ และอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 629 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อ จังหวัดอ้านาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก โดยมีแม่น้าโขงเป็น
แนวกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และมีแม่น้าชีไหลมา
บรรจบกับแม่น้ามูลที่อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
ซึ่งแม่น้ามูลจะไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศ
ตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อ้าเภอโขงเจียม ส่วนบริเวณชายแดนตอนใต้มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ง โดยมี
เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล ซึ่ง 2
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัด
อุบลราชธานีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้
มีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัด
ในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย

ฤดูร้อน
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็นที่มี
อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
ฤดูฝน
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่อง
ความกดอากาศต่้าที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัย
ดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย
ในช่วงดังกล่าวด้วย
อุณหภูมิ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขา
สลับซับซ้อน ท้าให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 22.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูง
ที่สุดได้ 41.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2498 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือน
มกราคมวัดอุณหภูมิต่้าที่สุดได้ 7.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2498
ฝน
โดยพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือต่อเนื่องถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นบริเวณที่มีฝนตก

ชุกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่าง 1600-1800 มิลลิเมตร
โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด
ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นบริเวณที่มีฝนน้อย
ปริมาณฝนส่วนใหญ่ต่้ากว่า 1500 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณอ้าเภอเขื่อนในและวารินช้าราบ ส้าหรับปริมาณฝน
เฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดอุบลราชธานี 1581.7 มิลลิเมตร และมีจ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 120.3 วัน โดยเดือน
สิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 203.9 มิลลิเมตร เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2513
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งก้าเนิดจากทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาวก่อนจะเข้าสู่ประเทศ
ไทย ท้าให้พายุหมุนเขตร้อนอ่อนก้าลังเป็นพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก แต่
ยังคงท้าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันได้ ส้าหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัว
ผ่านจังหวัดนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
เป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากที่สุด
จากสถิติที่บันทึกตั้งแต่ปี 2494-2556 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมี
ทั้งหมด 26 ลูก โดยเคลื่อนเช้ามาขณะที่มีก้าลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จ้านวน 2 ลูก เดือนมิถุนายน (2547) เดือนตุลาคม 1
ลูก (2549) นอกจากนัน้ เคลื่อนเช้ามาขณะที่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนมิถุนายน 2
ลูก (2509, 2515) เดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2521) เดือนกันยายน 10 ลูก (2498, 2512, 2515(2), 2525, 2528,

2540, 2548, 2552, 2556) เดือนตุลาคม 9 ลูก (2495, 2504(2), 2506, 2510, 2527, 2531, 2533, 2535) และ
เดือนธันวาคม 2 ลูก (2527, 2539)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอุบลราชธานี
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศ
อุบลราชธานี(ประมาณละติจูด 15 15 เหนือ ลองจิจูด 104 52 ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
123 เมตร) ได้ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ 0100, 0400, 0700, 1000, 1300,
1600, 1900 และ 2200 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติใน
รอบ 30 ปี ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังนี้
สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในกองบิน 21 ถนนอุปลีสาน อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000
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