ภูมิอากาศจังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณละติจูดที่ 13 องศา 47
ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 102 องศา 02 ลิปดา ตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก
ยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพมหานครโดยเส้นทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
7,195 ตารางกิโลเมตรสระแก้วเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศ ได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่โดยแยกเขต
การปกครองออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณต่าง ๆ
ดังนี้คอื
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภูมิประเทศทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสระแก้ว พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงราบสูงและมี
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้้าทะเล 74 เมตร กล่าวคือ
ด้านเหนือ มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้าบางประกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่
บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร
ด้านใต้ มีลั ก ษณะเป็ น ที่มี่ ร าบเชิงเขามีส ภาพเป็ นป่าโปร่ง ส่ ว นใหญ่ถูกบุ กรุก แผ้ ว ถางป่าเพื่อท้ า
การเกษตร ท้าให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบได้แก่ อ้าเภอวังน้้าเย็น กิ่งอ้าเภอวัง
สมบูรณ์เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี
ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ท้าไร่ ท้านา
ด้านตะวันตก นับตั้งอ้าเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้้า โดยทางตะวันตกเป็นที่ลาดสู่อ้าเภอ
เมืองสระแก้วส่วนทางตะวันออกลาดลงสู่อ้าเภออรัญประเทศเข้าเขตประเทศกัมพูชา
ลักษณะอากาศทั่วไป
จั ง หวั ด สระแก้ ว อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด เวี ย นประจ้ า ฤดู ก าล 2
ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้จังหวัด
สระแก้วมีอากาศเย็นลงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุม
ในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดสระแก้ว ได้
เป็น 3 ฤดูดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
เข้ามาปกคลุม โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดสระแก้วอยู่ในละติจูดที่ค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์กลางของบริเวณความกด
อากาศสูงและมีเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดขวางกั้นมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา อากาศจึงไม่หนาวเย็น
มากนัก

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูนี้ลมฝ่ายใต้และลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุม อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึ งกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เข้า สู่ ป ระเทศไทย อากาศจะเริ่ มชุ่ม ชื้น ขึ้น และมีฝ นตกชุ กตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคมเป็นต้ นไป โดยมีฝ นตก
หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดสระแก้วลึกเข้าไปในแผ่นดินจึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดอื่นที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล
ในฤดูร้อน และมีอากาศเย็นกว่าจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.9 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุด
อยู่ในเดือนเมษายน โดยอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 42.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
โดยอุณหภูมิต่้าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 7.6 องศาเซลเซียส ที่อ้าเภออรัญประเทศ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2506
ฝน
พื้น ที่ส่ว นใหญ่ของจั งหวัดสระแก้ ว มีปริมาณฝนรวมมากว่า 1200 มิล ลิ เมตรซึ่งได้แก่อ้าเภอเมือง
อ้าเภอวัฒนานคร อ้าเภอวังน้้าเย็น และอ้าเภออรัญประเทศ ส่วนอ้าเภอคลองหาดมีปริมาณฝนรวมต่้ากว่า
1200 มิลลิเมตร เนื่องจากอิทธิพลของแนวเทือกเขาจันทบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ท้าให้พื้นที่ทาง
ตะวันออกของเทือกเขาเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าทางตอนบนของจังหวัด รวมทั้งอ้าเภอตาพระยาซึ่งมีแนว
เทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสันก้าแพงกั้นอยู่ซึ่งทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ท้าให้ พื้นที่บ ริเวณอ้าเภอตาพระยาเป็นพื้นที่อับฝนจึงมีฝ นน้อยกว่าบริเวณอื่ น ๆ โดยมี
ปริมาณฝนรวมตลอดปีเพียง 800 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงของจังหวัดสระแก้ววัดได้
181.5 มิลลิเมตร ที่อ้าเภอเมือง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่เป็นพายุ ดีเปรสชัน ความ
รุนแรงมีไม่มากนักแต่อาจส่งผลให้เกิดน้้าท่วมในบางพื้นที่ พายุที่พัดเข้ามาส่วนมากมีแหล่งก้าเนิดบริเวณทะเล
จีนใต้และบางลูกมีแหล่งก้าเนิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม
กัมพูชาหรือลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแก้ว
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่หรือเคลื่อน
ผ่านจังหวัดสระแก้วทั้งหมด 9 ลูก โดยมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก
(2494) เดือนกันยายน 1 ลูก (2502) เดือนตุลาคม 6 ลูก (2500, 2510, 2517, 2526, 2531, 2555) และ
เดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2510)
ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดสระแก้ว
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ (ละติจูด
13 42 เหนือ ลองจิจูด 102 35 ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 47 เมตร) ซึ่งสถานีตรวจ
อากาศนี้ท้าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ เวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและ
จัดท้าข้อมูลสถิติภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว (ละติจูด 13 47 เหนือ ลองจิจูด

102 02 ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 40.8 เมตร) ซึ่งเริ่มท้าการตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึง่
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 274 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร.
(037) 258022
สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถ.สันติภาพ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว 27120 โทร. (037) 231162
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

