ภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา
ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
187 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 259
กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวักนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดลพบุรีและสระบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด นครราชสีมาเป็นที่ราบสูง ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
ระหว่าง 150-300 เมตร ทิศตะวันตกและทิศใต้มีภูเขาและป่าเป็นแนวยาวกั้นเขตแดน คือทิวเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่)
และทิวเขาดงรัก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ก่อให้เกิดต้นน้้าล้าธารส้าคัญ
หลายสาย เช่น ล้าน้้ามูล ล้าพระเพลิง ล้าตะคอง ล้าเชิงไกร ล้าปลายมาศ ล้าแซะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญของ
จังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งพั ดพามวลอากาศเย็ นและแห้ งจากประเทศจี นเข้ าปกคลุ มประเทศไทยตั้ งแต่ ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัด นครราชสีมามี
อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดนคราชสีมา พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มต้น ประมาณกลางเดือนตุล าคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่ วงที่มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นมวล
อากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ท้าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นและ
แห้งทั่วไป ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มช้ากว่าก้าหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทยด้สย ส้าหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม
อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่้าที่พาดอยู่บ ริเวณภาคใต้
ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้อากาศจะมีความชุมชื้นมาก ท้าให้มี
ฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก

หนาแน่นมากที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่จะท้าให้มีฝนตกชุกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย และหลังจากกลางเดือนตุลาคมเป็น
ต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด นครราชสีมาเป็นที่ราบสูง มีป่าและเทือกเขาสูงกั้นเขตแดนเป็น
แนวยาวอากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น อุณหภูมิโดย
เฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 องศา
เซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.2
องศาเซลเซียส (สถานีตรวจอากาศนครราชสีมา อ.เมือง) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมี
อากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม อุณหภูมิต่้าที่สุดวัดได้ 3.6 องศาเซลเซียส (สถานีอากาศเกษตรปาก
ช่อง อ.ปากช่อง) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2518
ฝน
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศ
ใต้มีเทือกเขาสันก้าแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นแนวขวางกั้น ไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุ ม
โดยสะดวก ท้าให้มีฝนทางด้านตะวันตกและทางด้านใต้ของภูเขาเป็นส่วนมาก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัด
นครราชสีมา 1034.7 มิลลิเมตร และมีจ้านวนวันที่ฝนตก 108.2 วัน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมาก
ที่สุดในรอบปี ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 172.6 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2519
พายุหมุนเขตร้อน
พายุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ เ คลื่ อ นตัว ผ่ า นหรื อ เข้ า สู่ จัง หวั ด นครราชสี ม า มีแ หล่ งก้ า เนิ ด จากทะเลจี น ใต้ แ ละ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนื อด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัว ผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูช าและลาวก่อนจะเข้าสู่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท้าให้พายุหมุนเขตร้อนอ่อนก้าลังเป็นพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีก้าลัง
และความรุนแรงมากนัก นอกจากท้าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลั นได้ ในบางพื้นที่
ส้าหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้น
ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มาก
ที่สุด
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัด
นครราชสีมามีทั้งหมด 21 ลูก มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่นตัวผ่านในเดือนมิถุนายน 1 ลูก (2512)
เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2508) เดือนกันยายน 10 ลูก (2501, 2502, 2506(2), 2512, 2515(2), 2522, 2528, 2548)
เดือนตุลาคม 8 ลูก (2506, 2513, 2524, 2526, 2531, 2533, 2535, 2549) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2517)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนครราชสีมา
สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศนครราชสีมา (ประมาณ
ละติจูด 14 58 เหนือ ลองจิจูด 102 05 ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 187 เมตร) ได้ท้าการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา คือ 0100, 0400, 0700, 1000, 1300, 1600, 1900 และ 2200 น.
แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดท้าข้อมูลสถิติในรอบ 30 ปี ซึ่งสามารถติดต่อ
ขอข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตั้งอยู่หมู่บ้านรถไฟ ต้าบลโพธิ์กลาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. (044) 242033
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย) อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. (044) 491415
--------------------------------------------หมายเหตุ
- สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553
- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560

