
ภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  อยู่สูงจากระดับน้้าทะเล

ปานกลาง 179 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 412 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา  
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ราบสูง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ 

โดยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่นและที่ราบขั้นบันได โดยพ้ืนที่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีเทือกเขา
พนมดงรักท่ีมีความสูงมาก  

 
ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดที่ พัดประจ้าฤดูกาล คือ  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้มีอากาศ
หนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป  

 
ฤดูกาล  

ฤดูกาลของจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 3 ฤด ูดังนี้  

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียและประเทศจีน
ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว  ท้าให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณ  
จังหวัดบุรีรัมย์หนาวเย็นและแห้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุด
ในรอบป ี 

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมี
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่
มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี นอกจากเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีแล้วในช่วงดังกล่าวอาจมี
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บเกิดข้ึนได้ในบางพื้นท่ี  



ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยร่องความกดอากาศต่้าที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามล้าดับ ท้า
ให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็น
เดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ท้าให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่
กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย  
 
อุณหภูมิ  

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ราบสูง  มีเทือกเขาสูงมากและพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่า  
ท้าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวอากาศไม่ถึงกับหนาวจัด โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2  
องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี  วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.2  
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 (ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ้าเภอสตึก) ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมี
อากาศหนาวเย็นมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม  วัดอุณหภูมิต่้าที่สุดได้ 7.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  
29 ธันวาคม 2525 (ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ้าเภอนางรอง) 
 
ฝน  

เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศตะวันตก  ส่วนเทือกเขา
สันก้าแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางทิศใต้เป็นแนวกันไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณจังหวัด
บุรีรัมย์ได้เต็มที่ ท้าให้มีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร นอกจากนี้ฝนที่ตกในจังหวัด
บุรีรัมย์ส่วนใหญ่ เป็นฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัดบุรีรัมย์ 1,280 มิลลิเมตร และมี
จ้านวนวันที่ฝนตก 113 วัน ส้าหรับปริมาณฝนมากที่สุดใน  24 ชั่วโมง วัดได้ 166.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2553 (ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ้าเภอสตึก) ปริมาณฝนมากที่สุดในหนึ่งเดือน วัดได้ 506.9 
มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน 2515 (ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ อ้าเภอนางรอง) 
 
พายุหมุนเขตร้อน  

พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งก้าเนิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก  โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม  กัมพูชา และลาวก่อนจะเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งท้าให้พายุมีก้าลังอ่อนลงเป็นพายุดีเปรสชันเสียเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก แต่ยังคงท้าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันได้ในบางพ้ืนที่ 
ส้าหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือน
พฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัด
บุรีรัมย์ได้มากที่สุด  

จากสถิติในคาบ 72 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2565 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดบุรีรัมย์มี
ทั้งหมด 22 ลูก และเคลื่อนตัวผ่านในขณะที่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือน



มิถุนายน 1 ลูก (2512) กรกฎาคม 1 ลูก (2501) เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2508) เดือนกันยายน 10 ลูก (2506(2), 
2512, 2515(2), 2522, 2528, 2548, 2556, 2558 ) เดือนตุลาคม  8 ลูก  (2506, 2509, 2513, 2524, 2526, 
2531, 2533, 2535) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2517)  
 
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดบุรีรัมย์  

สภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นทั้งหมดนี้รวบรวมจากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัด
บุรีรัมย์จ้านวน 2 สถานี คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) (ประมาณละติจูด 14° 35´เหนือ ลองจิจูด 102° 
48´ ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 179 เมตร) และสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (ประมาณละติจูด 15° 
13´65″เหนือ ลองจิจูด 103° 14´65″ ตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 182 เมตร) ซึ่งท้าการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ 8 เวลา คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 
22.00 น. โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลสถิติและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้โดยตรงกับสถานีฯ 
ตามท่ีอยู่ดังนี้  

สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์(นางรอง) ตั้งอยู่ที่ต้าบลหนองโบสถ์ อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 
(044) 657026 มีข้อมูลตั้งแต ่พ.ศ. 2513 ถึงปัจจุบัน 

สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลร่อนทอง อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 680130 มี
ข้อมูลตั้งแต ่พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน 

--------------------------------------------- 
หมายเหตุ - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 – 2563 

- สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต ่พ.ศ. 2494 – 2565 
 

     ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
         กรมอุตุนิยมวิทยา 

มกราคม 2566 
 


