
ข้อมูลจังหวดันครราชสีมา ปี 2551 
 
 

 
ประวตัิความเป็นมา 
                    จงัหวดันครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหน่ึงในอาณาจกัรไทย แต่เดิมตั้งอยูใ่น  ทอ้งท่ีอาํเภอสูง
เนิน ห่างจากตวัเมืองปัจจุบนั ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกวา่ “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช  กบั เมืองเสมา ซ่ึง
ทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมยัขอม แต่ในปัจจุบนัเป็นเมืองร้าง  ตั้งอยูริ่มลาํตะคอง 



                    สมัยอยุธยา ในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดใหส้ร้างเมืองโดยเอา
ช่ือเมืองเสมากบัเมืองโคราฆะปุระ  มาผกูเป็นนามเมืองใหม่เรียกวา่ “เมืองนครราชสีมา” แต่คนทัว่ไป เรียกวา่  
“เมืองโคราช”  
                    สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผูส้าํเร็จราชการเมืองมี
ยศเป็นเจา้พระยา  เจา้พระยานครราชสีมาคนแรกช่ือ  ป่ิน   ณ ราชสีมา    และในรัชกาลน้ีเมืองนครราชสีมาไดน้าํ
ชา้งเผอืก 2 เชือก ข้ึนนอ้มเกลา้ถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมยัรัชกาลท่ี 3  เจา้อนุวงศ ์ผูค้รองเมืองเวยีงจนัทน์
ก่อการกบฏ   ยกกองทพัมาตีเมืองนครราชสีมา   และกวาดตอ้น พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลดั
เมืองนครราชสีมา{พระสุริยเดชวเิศษ ฤทธ์ิทศทิศวชิยั) ผูรั้กษาเมือง   แสร้งทาํกลวัเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว  เม่ือถูกกวาดตอ้นมาถึงทุ่งสัมฤทธ์ิในเขตอาํเภอพิมายก็หยดุพกักลางทางพอไดโ้อกาสคุณหญิงโมก็จดั
กองทพัโจมตีกองทพัเวยีงจนัทน์แตกพา่ยไป วรีกรรมท่ีคุณหญิงโมไดป้ระกอบข้ึนน้ี รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดาํรงฐานนัดรศกัด์ิเป็น “ทา้วสุรนารี” ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดโ้ปรด
เกลา้ ฯ ใหร้วบรวมหวัเมืองในเขตท่ีราบสูงใหน้ครราชสีมาเป็นท่ีวา่การมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 ( ร.ศ. 
110 ) 
 ขนาดทีต่ั้งและอาณาเขต 
                    จงัหวดันครราชสีมา  ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  บนท่ีราบสูงโคราช  ละติจูด 15 องศาเหนือ 
ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก สูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตวัจงัหวดัอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร 
โดยทางรถยนต ์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี 20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
ประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นท่ี  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั
ใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

          ทิศเหนือ           ติดต่อกบั  จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น 
                        ทิศใต ้              ติดต่อกบั  จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้ 
                       ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั  จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
                       ทิศตะวนัตก       ติดต่อกบั  จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัลพบุรี  
 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัมีทั้งท่ีเป็นภูเขาสูง  ท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอน
ลึก  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ  คือ 
 1.  บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใตข้องจงัหวดัมีความสูงจากระดบันํ้าทะเล มากกวา่ 250 เมตร อยู่
ในบริเวณอาํเภอปากช่อง  อาํเภอปักธงชยั  อาํเภอวงันํ้าเขียว  อาํเภอครบุรีและอาํเภอเสิงสาง  เทือกเขาน้ีเป็นตน้



กาํเนิดของแม่นํ้าลาํธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวนัออกของภาค  ไดแ้ก่ แม่นํ้ามูล  ลาํแชะ  ลาํพระเพลิง และลาํ
ปลายมาศ พื้นท่ีระหวา่งเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลึกและลูกคล่ืนลอนต้ืน ตอนล่างของหุบ
เขามีความลาดชนัค่อนขา้งมาก  ทาํใหมี้การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินในบริเวณน้ีค่อนขา้งสูง 

2. บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจงัหวดัมีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 200 -250  เมตร  อยูใ่นเขตอาํเภอ
ด่านขนุทด  อาํเภอสีคิ้ว  อาํเภอเทพารักษ ์ อาํเภอพระทองคาํ ตอนล่างของอาํเภอโนนไทย    อาํเภอขามทะเลสอ 
อาํเภอเมือง อาํเภอสูงเนิน  ตอนบนของอาํเภอ  ปักธงชยัและอาํเภอครบุรี   อาํเภอโชคชยั อาํเภอหนองบุญมาก 
อาํเภอจกัราช  และอาํเภอเสิงสาง  ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะ
เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก  พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้าไหลผา่น หลายสาย ไดแ้ก่ ลาํแชะ ลาํพระเพลิง 
ลาํตะคอง ลาํนํ้ามูล และลาํจกัราช 

3. พื้นท่ีลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจงัหวดั   มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ   200   เมตร   อยูใ่น
เขตอาํเภอขามสะแกแสง  ตอนบนของอาํเภอโนนไทย  อาํเภอคง  ทางทิศตะวนัตกของอาํเภอบวัใหญ่  อาํเภอ
บา้นเหล่ือม  อาํเภอหว้ยแถลง  และอาํเภอชุมพวง  อาํเภอลาํทะเมนชยั มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนท่ีสูง
สลบัท่ีนา    บางตอนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าลาํเชียงไกร  และลาํปลายมาศ 

4. บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั  มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลนอ้ยกวา่ 200 เมตร อยูใ่นเขต
อาํเภอบวัใหญ่ อาํเภอคง อาํเภอโนนสูง อาํเภอประทาย อาํเภอพิมาย  อาํเภอสีดา  อาํเภอบวัลาย  และอาํเภอเมือง
ยาง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า 

 
ลกัษณะภูมิอากาศ 

ปี  2551 มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปีสูงสุดประมาณ 34,69 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดประมาณ 20-27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิในเดือนมีนาคมประมาณ 39.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนมกราคมประมาณ 
13.80 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพนัธ์เฉล่ียสูงสุดประมาณ 96.25 % และเฉล่ียตํ่าสุดประมาณ 43.00% 
ภูมิอากาศเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
เป็นช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนท่ีพดัมาจากมหาสมุทรอินเดีย ในปี 2551 มี
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียทั้งปีประมาณ 1,301.90 มิลลิเมตร เดือนกนัยายนมีฝนตกมากท่ีสุดวดัได ้349 มิลลิเมตร เดือน
ธนัวาคมเป็นเดือนท่ีมีฝนตกนอ้ยท่ีสุดวดัได ้0.30 มิลลิเมตร ฤดูหวา่นเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
 
 
 



ปริมาณน า้ฝน 
ปริมาณนํ้าฝน ระหวา่งปี 2548 ถึง 2551 จะอยูใ่นช่วง 325.80 มิลลิเมตร ถึง 1,301.90 มิลลิเมตร ฝนตก

มากท่ีสุดในปี 2551 วดัได ้1,301.90 มิลลิเมตร จาํนวนวนัฝนตก 114 วนั ส่วนฝนตกนอ้ยท่ีสุด ในปี 2549 วดัได ้
325.80 มิลลิเมตร จาํนวนวนัฝนตก 107 วนั 
 
การปกครองและการบริหาร 

จงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  3 ส่วนคือ 
1. การบริหารราชการส่วนกลาง   มีส่วนราชการสังกดัส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัอยู่

ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย  รัฐวสิาหกิจ  27  หน่วย) 
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกดัส่วนภูมิภาคประจาํจงัหวดั  30 หน่วย  ปัจจุบนั

จงัหวดันครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32  อาํเภอ 287 ตาํบล 3,743 หมู่บา้น ประกอบดว้ย  
1. อาํเภอเมืองนครราชสีมา 8. อาํเภอด่านขุนทด 
2. อาํเภอขามสะแกแสง  9. อาํเภอขามทะเลสอ 
3. อาํเภอคง            10. อาํเภอโนนไทย 

  4.  อาํเภอครบุรี                         11. อาํเภอโนนสูง 
5.  อาํเภอจกัราช                       12. อาํเภอบวัใหญ่ 

  6. อาํเภอชุมพวง                        13. อาํเภอประทาย 
  7. อาํเภอโชคชยั                         14. อาํเภอปักธงชยั 
  15. อาํเภอปากช่อง                      24. อาํเภอโนนแดง 
  16. อาํเภอพิมาย                         25. อาํเภอวงันํ้าเขียว 

17. อาํเภอสีคิ้ว                           26. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18. อาํเภอสูงเนิน                        27. อาํเภอเทพารักษ ์

  19. อาํเภอหว้ยแถลง                    28. อาํเภอเมืองยาง 
20. อาํเภอเสิงสาง                        29. อาํเภอลาํทะเมนชยั 
21. อาํเภอบา้นเหล่ือม                  30. อาํเภอพระทองคาํ 
22. อาํเภอหนองบุญมาก               31. อาํเภอบวัลาย 
23. อาํเภอแกง้สนามนาง               32. อาํเภอสีดา 

 
 



จ านวนครัวเรือนประชากร และจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
ในจังหวดันครราชสีมา ปี 2551 

 
ลาํดบั อาํเภอ 

ครัวเรือนประชากรทั้งหมด  ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละครัวเรือนเกษตร 

(ครัวเรือน)  (ครัวเรือน) (เปอร์เซ็นต)์ 

1 อาํเภอแกง้สนามนาง 9,202 5,892 64.03 

2 อาํเภอขามทะเลสอ 7,671 4,868 63.46 

3 อาํเภอขามสะแกแสง 10,603 7,297 68.82 

4 อาํเภอคง 18,717 12,136 64.84 

5 อาํเภอครบุรี 23,989 13,453 56.08 

6 อาํเภอจกัราช 17,236 10,803 62.68 

7 อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 9,092 4,476 49.23 

8 อาํเภอชุมพวง 19,710 12,323 62.52 

9 อาํเภอโชคชยั 25,228 8,746 34.67 

10 อาํเภอด่านขุนทด 34,170 21,577 63.15 

11 อาํเภอเทพารักษ ์ 6,547 4,016 61.34 

12 อาํเภอโนนแดง 6,033 3,861 64 

13 อาํเภอโนนไทย 16,172 11,497 71.09 

14 อาํเภอโนนสูง 30,249 18,384 60.78 

15 อาํเภอบวัลาย 5,951 3,726 62.61 

16 อาํเภอบวัใหญ่ 20,975 10,081 48.06 

17 อาํเภอบา้นเหล่ือม 5,179 3,440 66.42 

18 อาํเภอประทาย 18,280 11,694 63.97 

19 อาํเภอปักธงชยั 33,388 13,929 41.72 

20 อาํเภอปากช่อง 72,125 16,207 22.47 

21 อาํเภอพระทองคาํ 10,850 7,268 66.99 

22 อาํเภอพิมาย 34,698 14,690 42.34 



23 อาํเภอเมืองนครราชสีมา 164,459 14,206 8.64 

24 อาํเภอเมืองยาง 6,652 4,652 69.93 

25 อาํเภอลาํทะเมนชยั 7,916 4,951 62.54 

26 อาํเภอวงันํ้าเขียว 14,056 6,134 43.64 

27 อาํเภอสีคิ้ว 38,387 11,609 30.24 

28 อาํเภอสีดา 5,981 3,503 58.57 

29 อาํเภอสูงเนิน 26,457 9,371 35.42 

30 อาํเภอเสิงสาง 18,182 9,410 51.75 

31 อาํเภอหนองบุญมาก 14,908 8,276 55.51 

32 อาํเภอหว้ยแถลง 17,996 11,507 63.94 

 รวมทั้งส้ิน 32 อ าเภอ 751,059 303,983 40.47 
 
ท่ีมาขอ้มูล 
จาํนวนครัวเรือนประชากร : ขอ้มูลงานทะเบียนกระทรวงมหาดไทย 
จาํนวนครัวเรือนเกษตรกร : การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประจาํปี 2551 
 
 
สภาพพืน้ทีด่ิน  
                สภาพของดินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มช้ืนไดน้อ้ย มีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีส่วนท่ีเป็นดินเคม็ถึง 30.05 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั มีพื้นท่ีเพียงบางส่วนท่ีเป็นดินเหนียว มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและค่อนขา้งสูง ซ่ึงเหมาะแก่การเกษตรกรรมเพียง 30.5% ของเน้ือท่ีทั้งหมด 
ลกัษณะของดิน สามารถแบ่งออกตามลกัษณะกลุ่มดินไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ  
 1. กลุ่มดินไร่             ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 55 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
 2. กลุ่มดินนา             ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
 3. พื้นท่ีภูเขา             ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
 4. กลุ่มดินคละ          ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด  



                จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีดินเคม็ 12,808,727 ไร่ มีพื้นท่ีบริเวณคราบเกลือบนผวิดิน นอ้ยกวา่ 1 % 
ถึงมากกวา่ 50% รวมจาํนวน 3,849,254 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั โดยแยกตามระดบัความ
เคม็หรือคราบเกลือบนผิวดิน สรุปไดด้งัน้ี  
 - คราบเกลือบนผวิดิน มากกวา่ 50 % จาํนวน 71,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของพื้นท่ีดินเคม็ทั้งหมด 
และมีแพร่กระจายในพื้นท่ีบางตาํบลของ 14 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนครราชสีมา, คง, ด่านขนุทด, โนนไทย, 
บวัใหญ่, โนนสูง, ประทาย, ขามทะเลสอ, แกง้สนามนาง, โนนแดง, เฉลิมพระเกียรติ, เมืองยาง, พระทองคาํ, สี
ดา  
 - คราบเกลือบนผวิดิน 10-50 % จาํนวน 115,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของพื้นท่ีดินเคม็ทั้งหมด และมี
แพร่กระจายในพื้นท่ีบางตาํบลและทุกตาํบลในเกือบทุกอาํเภอ ยกเวน้ อาํเภอครบุรี, โชคชยั, ปักธงชยั, ปากช่อง, 
สีต้ิว, สูงเนิน, หว้ยแถลง, เสิงสาง, หนองบุญมาก, วงันํ้าเขียว,เทพารักษ,์ลาํทะเมนชยั  
 - คราบเกลือบนผวิดิน 1-10% จาํนวน 1,473,636 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของพื้นท่ีดินเคม็ทั้งหมด มี
แพร่กระจายในพื้นท่ีบางตาํบลและทุกตาํบลในพื้นท่ีทั้ง 32 อาํเภอ  
 - คราบเกลือบนผวิดินนอ้ยกวา่ 1% จาํนวน 2,188,676 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.09 ของพื้นท่ีดินเคม็ทั้งหมด
กระจายทุกพื้นท่ีทั้ง 32 อาํเภอ 
 
แหล่งน า้  

จงัหวดันครราชสีมา  มีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัหลกัๆ สาํหรับเก็บกกันํ้าเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร
(เพาะปลูกพืช เล้ียงปศุสัตว ์เล้ียงสัตวน์ํ้า)  และสาํหรับอุปโภคบริโภค ดงัน้ี 

1. แหล่งนํ้าธรรมชาติ  ท่ีสาํคญั 9 ลุ่มนํ้า ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้ามูล ลุ่มนํ้าลาํปลายมาศตอนปลาย  ลุ่มนํ้าลาํปลาย
มาศตอนตน้ ลุ่มนํ้าจกัราช ลุ่มนํ้าลาํมูลบน-ลาํพระเพลิง ลุ่มนํ้าลาํตะคอง ลุ่มนํ้าลาํเชียงไกร ลุ่มนํ้าสะแทด และลุ่ม
นํ้าชี 

2. แหล่งนํ้าชลประทาน ประกอบดว้ย  
2.1 อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จาํนวน 5 โครงการ  

   2.1.1 ความจุท่ีระดบัเก็บกกัรวม 982.39 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
 2.1.2 ปริมาณนํ้าในอ่างฯ รวม (ณ 19 ธนัวาคม 2551) 974.70 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

         (96.47%ของความจุท่ีระดบัเก็บกกั) 
2.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง จาํนวน 55 โครงการ  

2.2.1  ความจุท่ีระดบัเก็บกบัรวม 168.94 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (96.47% ของความจุท่ี    
          ระดบัเก็บกกั)  



  2.2 ปริมาณนํ้าในอ่างฯรวม (ณ 19 ธนัวาคม 2551) 163.48 ลา้นลูกบาศกเ์มตร(96.77%ของความ
จุท่ีระดบัเก็บกกั)  

2.2.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดันครราชสีมาพฒันา     
          แหล่งนํ้า 
2.2.2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จาํนวน 5 โครงการ มีพื้นท่ีไดรั้บ 
         ประโยชน์ 589,499 ไร่  
2.2.3 โครงการชลประทานขนาดกลาง จงัหวดันครราชสีมาพฒันาแหล่งนํ้า 
          โครงการชลประทานขนดกลาง 55 โครงการ จาํนวนพื้นท่ีไดรั้บ 
          ประโยชน์ 112,959 ไร่  
 

การผลติสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของจังหวดั  
1. ดา้นพืช จงัหวดันครราชสีมา มีการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีทาํการเกษตร 7,912,568 ไร่  แยกเป็นพื้นท่ีปลูก

ขา้ว 4,070,438 ไร่  ร้อยละ 54.14 ของการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีการเกษตร (ขา้วหอมมะลิ 2,828,895 ไร่) รองลงมา
พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 3,511,716 ไร่ ร้อยละ 43.66 ประกอบดว้ยมนัสาํปะหลงั 2,103,971 ไร่ ร้อยละ 27.98 ออ้ย
โรงงาน 449,710 ไร่ ร้อยละ 5.98 และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์958,035 ไร่ ร้อยละ 12.74 ไมผ้ลไมย้นืตน้ 302,156 ไร่ 
พืชผกั/ไมด้อก 28,258 ยางพารา 17,425.5 ไร่ โดยมีครัวเรือนเกษตรกรโดยประมาณ 319,623 ครัวเรือน หรือ 
1,278,492 ราย ร้อยละ 47.41 ของประชากรทั้งจงัหวดั  
ฤดูกาลผลิตปี 2550/2551 จงัหวดันครราชสีมา มีมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร ทั้งส้ิน 29,437 ลา้นบาท แยกเป็นขา้ว 6 
พนัลา้นบาท มนัสาํปะหลงั 9 พนัลา้นบาท ออ้ยโรงงาน 1,300 ลา้นบาท  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์2 พนัลา้นบาท ไก่ 1 
พนัลา้นบาท เป็ด 57 ลา้นบาท สุกร 595 ลา้นบาท  เกษตรกรมีรายไดภ้าคการเกษตรประมาณ 60,292 บาท/
ครัวเรือน รายจ่ายภาคการเกษตรประมาณ 44,277 บาท/ครัวเรือน  

ปัญหาหลกัด้านการปลูกพชื  
1.ดิน  จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีดินเคม็ 2,139,727 ไร่ หรือร้อยละ 26.12 ของพื้นท่ีการเกษตรทั้ง

จงัหวดัพื้นท่ีดินส่วนใหญ่ขาดการปรับปรุงบาํรุงดินหรือมีการปรับปรุงดินแต่ยงัไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ของพืชหรือดินมีโครงสร้างแขง็ 3,245,287 ไร่ หรือร้อยละ 39.61  
 2.นํ้า   จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีชลประทาน 639,770 ไร่ ร้อยละ 7.81 ของพื้นท่ีการเกษตรท่ีเหลือร้อย
ละ 92.19 อาศยันํ้าฝน ทาํใหใ้นช่วงการเพาะปลูกประสบภาวะฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่กระจายทัว่ถึงทาํใหผ้ลผลิต
ตํ่า 



2. การปศุสัตว ์จงัหวดันครราชสีมา ปี 2551 มีการเล้ียงสัตวท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่ โคนม 65,981 ตวั โคเน้ือ 
629,079 ตวั กระบือ 53,462  ตวั ไก่ 21,852,230 ตวั เป็ด 1,993,758 ตวั สุกร 559,762 ตวั เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์
180,930 ราย 

3. การประมง จงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรผูป้ระกอบการเล้ียงสัตวน์ํ้า 16,360 ราย พื้นท่ีประมาณ 
26,840.25 ไร่ ปี 2550 ปริมาณสัตวน์ํ้าจืดท่ีจบัได ้จาํนวน 17,195.36 ตนั มูลค่า 642,489,490 บาท ชนิดของปลาท่ี
จบัไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นตน้ มีสถานีประมงผลิตพนัธ์ปลา
จาํนวน 1 แห่ง ผลิตพนัธ์ุปลาไดป้ระมาณ 30 ลา้นตวั/ปี  มีฟาร์มเอกชน จาํนวน 13 ฟาร์ม ผลิตพนัธ์ุปลาได้
จาํนวน 130 ลา้นตวั/ปี จาํนวนพนัธ์ุปลาท่ีเพาะเล้ียงไดใ้นปี 2551 จาํนวน 17,195.36 ตนั 
 
ภาวะด้านการค้า 

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวดันครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2551  สูงข้ึนจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 5.0 
มาจากความเคล่ือนไหวของราคาสินคา้ใน 2 หมวด โดยแยกเป็นดงัน้ี 

(1). ดชันีราคาสินคา้หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สูงข้ึนร้อยละ 7.4  สาเหตุสาํคญัมาจากการสูงข้ึนของ
ดชันีราคาหมวดขา้ว แป้ง และผลิตภณัฑจ์ากแป้งร้อยละ 10.7 ไดแ้ก่ ขา้วสาร เจา้ ขา้วสารเหนียว แป้งสาลี 
เส้นก๋วยเต๋ียว เตา้หู้ และอาหารธญัพืช ผกัและผลไมสู้งข้ึนร้อยละ  21.1 ไดแ้ก่ ผกัชี ผกัคะนา้ กะหลํ่าปลี ตน้หอม 
ผกักาดขาว ผกับุง้ มะเขือเทศ พริกสด ถัว่ฝักยาว ขิงสด และหวัหอมแดง นอกจากน้ีดชันีราคาหมวด 
เคร่ืองประกอบอาหารสูงข้ึนร้อยละ 3.4 ไดแ้ก่ นํ้าตาลทราย นํ้ามนัสัตว ์ซีอ้ิว และนํ้าส้มสายชู อาหารบริโภค – 
ในบา้นสูงข้ึนร้อยละ 4.3 ไดแ้ก่ ขา้วผดั ก๋วยเต๋ียว และอาหารสาํเร็จรูป เน้ือสัตว ์ เป็ด ไก่ และสัตวน์ํ้า 
สูงข้ึนร้อยละ 1.6 ไดแ้ก่ ไก่สด ปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน และปลาทูน่ึง 

(2). ดชันีราคาสินคา้หมวดอ่ืนๆ ไมใ่ช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงข้ึนร้อยละ 2.0 สาเหตุสาํคญัมาจากการ
สูงข้ึนของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงตามภาวะตลาดโลกท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัต่างๆ ปรับราคานํ้ามนั 
ขายปลีกในประเทศหลายคร้ัง ทั้งนํ้ามนัเบนซินและดีเซล ส่งผลใหด้ชันีราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงสูงข้ึนร้อยละ 8.9 
นอกจากน้ีหมวดบนัเทิงการอ่านและการศึกษาสูงข้ึนร้อยละ 3.3 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2551 มีค่าอยูท่ี่
ระดบั 42.2 ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเมษายนท่ีผา่นมา ท่ีมีค่าอยูท่ี่ระดบั 34.6 โดย ผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่สูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นกาํไร และยอดจาํหน่ายท่ีมี การปรับตวัสูงข้ึน ส่วนปัญหา
ท่ีเป็นปัจจยักระทบต่อการคา้ ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิง อาํนาจซ้ือของ ผูบ้ริโภคและประชาชน
ลดลง และราคาสินคา้มีการปรับตวัสูงข้ึนตามตน้ทุนท่ีสูงข้ึน โดยความเช่ือมัน่ภาคการคา้สูงค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 
46.2 ภาคการคา้ปลีกค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 41.7 และภาคบริการคา้ดชันีอยูท่ี่ระดบั 40.4 



เทศกาลและงานประเพณี 
งานฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารี (คุณหญิงโม) จดัระหวา่งวนัท่ี 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุก

ปีเป็นงานประจาํปีของจงัหวดั กาํหนดจดัระหวา่งวนัท่ี 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีคุณหญิง
โมไดรั้บชยัชนะจากขา้ศึก ในงานมีการแสดงศิลปวฒันธรรมการออกร้านจดันิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน 

งานประเพณีแข่งเรือพิมาย จดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นงานประเพณีท่ี
ชาวอาํเภอพิมายร่วมกนัจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดยจะจดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน 
งานน้ีนอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบา้นจากหมู่บา้นต่างๆ ในอาํเภอพิมายและอาํเภอใกลเ้คียงแลว้ ยงัมีการ
ตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือดว้ย ซ่ึงนบัวา่เป็นงานท่ีน่าชมมาก 

งานเทศกาลเท่ียวพิมาย จดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน จดัข้ึนเพื่อเป็นการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดันครราชสีมา คือ อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ซ่ึงจะ
จดัข้ึนในช่วงเดียวกบังานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอยา่ง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี 
การแสดงทางวฒันธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวติั ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบ
แสง เสียง 

 
เทศกาลและงานประเพณี 

งานฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารี (คุณหญิงโม) จดัระหวา่งวนัท่ี 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุก
ปีเป็นงานประจาํปีของจงัหวดั กาํหนดจดัระหวา่งวนัท่ี 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีคุณหญิง
โมไดรั้บชยัชนะจากขา้ศึก ในงานมีการแสดงศิลปวฒันธรรมการออกร้านจดันิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน 

งานประเพณีแข่งเรือพิมาย จดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นงานประเพณีท่ี
ชาวอาํเภอพิมายร่วมกนัจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดยจะจดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน 
งานน้ีนอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบา้นจากหมู่บา้นต่างๆ ในอาํเภอพิมายและอาํเภอใกลเ้คียงแลว้ ยงัมีการ
ตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือดว้ย ซ่ึงนบัวา่เป็นงานท่ีน่าชมมาก 

งานเทศกาลเท่ียวพิมาย จดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน จดัข้ึนเพื่อเป็นการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดันครราชสีมา คือ อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ซ่ึงจะ
จดัข้ึนในช่วงเดียวกบังานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอยา่ง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี 
การแสดงทางวฒันธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวติั ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบ
แสง เสียง 



 
สถานทีท่่องเทีย่ว 
 

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
เป็นอนุสรณ์แด่วรีกรรมอนักลา้หาญของวีรสตรีไทย หรือยา่โม ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกกนัติดปากโดยทัว่ไป 

สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2476 ตั้งอยูก่ลางเมือง ชาวต่างถ่ินท่ีแวะมาเยอืนและชาวเมืองโคราชนิยมมาสักการะและขอพร
จากยา่โมอยูเ่สมอ อนุสาวรียห์ล่อดว้ยทองแดงรมดาํ สูง 1.85 เมตร หนกั 325 กิโลกรัม แต่งกายดว้ยเคร่ืองยศ
พระราชทาน ในท่ายนื มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซา้ยทา้วสะเอว หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของกรุงเทพฯ ตั้งอยูบ่นฐานไพทีส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองซ่ึงบรรจุอฐิัของท่านทา้วสุรนารีมีนามเดิมวา่ 
คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลดัเมืองนครราชสีมา  เม่ือปี  พ.ศ. 2369 เจา้อนุวงศแ์ห่งเวยีงจนัทน์ไดย้กทพัเขา้ยดึเมือง
โคราช คุณหญิงโมไดร้วบรวมชาวบา้นเขา้สู้รบและต่อตา้นกองทพัของเจา้อนุวงศแ์ห่งเวยีงจนัทน์ไม่ใหย้กมาตี
กรุงเทพฯไดเ้ป็นผลสาํเร็จ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาคุณหญิง
โมเป็นทา้วสุรนารี ประชาชนพร้อมใจกนัจดังานเฉลิมฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 23 
มีนาคม ถึงวนัท่ี 3 เมษายน เป็นประจาํทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน  

 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีเน้ือท่ีประมาณ 2,168 ตาราง

กิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นท่ี 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี 
ป่าเขาใหญ่สมยัก่อนไดรั้บสมญานามวา่ ดงพญาไฟ ท่ีทั้งโหดทั้งดิบสาํหรับผูท่ี้ตอ้งเดินทางผา่นป่าผนืใหญ่ท่ีกั้น
แบ่งเขตภาคกลางและภาคอีสาน จนกระทัง่เม่ือประมาณ พ.ศ. 2465 ไดมี้ชาวบา้นประมาณ 30 ครัวเรือนไปตั้ง
หลกัแหล่ง ถางป่าทาํนาทาํไร่ สันนิษฐานวา่เป็นพวกท่ีหลบหนีคดีมา ต่อมาพื้นท่ีเขาใหญ่ไดรั้บการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2505 และไดรั้บสมญาวา่เป็นอุทยานมรดก
ของอาเซียน  อีกทั้งไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปี 2548  

สภาพทัว่ไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบช้ืน บางส่วนของพื้นท่ีเป็นทุ่ง
กวา้งสลบักบัป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์ุไมท่ี้มีคุณค่ามากมายทั้งไมเ้ศรษฐกิจ ไมห้อม และสมุนไพรต่าง ๆ ภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้นประกอบดว้ย เขาร่ม ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 1,351 เมตร สาํหรับยอดเขาอ่ืนๆ 
เช่น เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร เขาฟ้าผา่สูง 1,078 เมตร และยอดเขาอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัมีระดบัคามสูงจาก
ระดบันํ้าทะเลประมาณ 800-1,000 เมตร ไดแ้ก่ เขาแหลม เขาเขียว  เขากาํแพง เขาสมอปูนและเขาแกว้ ดา้นทิศใต้
และทิศตะวนัตกเป็นท่ีสูงชนั ส่วนทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกพื้นท่ีลาดลง จากระดบัความสูงของพื้นท่ี



และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดิบ ทาํใหเ้ขาใหญ่มีอากาศเยน็สบายแมใ้นฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี
ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวราวเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์เป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเขาใหญ่มาก
ท่ีสุด ส่วนในช่วงฤดูฝน สภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ชุ่มชํ่า ป่าไมแ้ละทุ่งหญา้เขียวขจีสดใส นํ้าตกทุกแห่งไหล
แรงเสียงดงักอ้งป่าใหชี้วติชีวาแก่ผูไ้ปเยอืนแมก้ารเดินทางจะค่อนขา้งลาํบาก แต่จาํนวนนกัท่องเท่ียวก็ไม่ไดล้ด
นอ้ยลงไปเลย ป่าเขาใหญ่มีไมมี้ค่าและพืชสมุนไพรนานาชนิดท่ีสมควรไดรั้บการดูแลอนุรักษไ์ว ้พนัธ์ุไมท่ี้
น่าสนใจ เช่น ไทร ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “นกับุญแห่งป่า นกัฆ่าแห่งพงไพร” ผลของไทรเป็นอาหารใหส้ัตวป่์า
หลายชนิดรวมทั้งนกเงือก แต่ในขณะเดียวกนัไทรก็เป็นตน้ไมท่ี้ตอ้งอิงอาศยัตน้ไมอ่ื้นในการเจริญเติบโต จึงไป
แยง่นํ้าและอาหารทาํให้ตน้ไมน้ั้นค่อย ๆ ตายไปในท่ีสุด เตยนํ้า เป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีกล่ินคลา้ยตะไคร้ภายในมีท่อ
ลาํเลียงนํ้าขนาดใหญ่สามารถนาํมาด่ืมได ้สุรามริด ใชด้องเหลา้แกป้วดหลงัปวดเอว กะเพราตน้ เป็นไมใ้หญ่ยนื
ตน้ แกเ้จบ็ทอ้งขบัลม เงาะป่า ผลมีขนแขง็สีเหลืองแต่รับประทานไม่ได ้และ กฤษณา ไมซ่ึ้งสามารถสกดัเปลือก
ไปทาํเคร่ืองหอมได ้เป็นตน้ สัตวป่์าท่ีสามารถพบเห็นบ่อยไดแ้ก่ เกง้ กวาง ตามทุ่งหญา้ นอกจากน้ียงัอาจพบชา้ง
ป่า หมีควาย หมูป่า ชะนี เม่น พญากระรอก หมาใน ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า รวมทั้งเสือโคร่ง กระทิงและเลียงผา
ซ่ึงก็มีถ่ินอาศยัอยูท่ี่เขาใหญ่เช่นกนั  

 อุทยานฯไดส้ร้างหอสูงสาํหรับส่องดูสัตวอ์ยูส่องจุด คือ บริเวณมอสิงโตและหนองผกัชี อนุญาตใหข้ึ้น
ไประหวา่งเวลา 8.00-18.00 น. บริเวณท่ีตั้งหอดูสัตวเ์ป็นทุ่งหญา้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯจะเผาทุกปีเพื่อให้เกิดหญา้
อ่อน หรือหญา้ระบดัข้ึนสาํหรับเป็นอาหารสัตว ์และยงัมีโป่งดินเคม็ท่ีเป็นแหล่งเกลือแร่ของสัตวต่์าง ๆ อยูด่ว้ย 
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการนัง่รถส่องสัตวใ์นเวลากลางคืนสามารถติดต่อท่ีทาํการอุทยานฯ ก่อนเวลา 18.00 น.  

เขาใหญ่ยงัเหมาะเป็นท่ีดูนกและผเีส้ือ จากการสาํรวจ พบนกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 293 ชนิด และมีอยู ่200 
ชนิด ท่ีพบวา่อาศยัป่าเขาใหญ่เป็นแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยัอยา่งถาวร นกท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ นกเงือกซ่ึงถือเป็น
ตวับ่งช้ีวา่ป่านั้นยงัคงความอุดมสมบูรณ์ ท่ีพบบนเขาใหญ่มีอยู ่4 ชนิด นอกจากนั้นยงัมีนกท่ีพบเห็นไดบ้่อย 
ไดแ้ก่ นกขนุทอง นกขนุแผน นกพญาไฟ นกแตว้แลว้ นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า และ
นกกินแมลงชนิดต่างๆ ส่วนแมลงท่ีสวยงามและพบเห็นมากคือ ผเีส้ือซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 5,000 ชนิด การเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางให้เลือกกวา่ 20 เส้นทาง ท่ีต่างกนัทั้งความงามของธรรมชาติ และระยะทาง ระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการเดินป่า ซ่ึงมีตั้งแต่ 1-2 ชัว่โมง เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติกองแกว้ เส้นทาง กิโลเมตรท่ี 33 (ถนนธ
นะรัชต-์หนองผกัชี) หรือท่ีตอ้งเขา้ไปพกัคา้งแรมในป่า เช่น เส้นทางนํ้าตกนางรอง-เขาใหญ่ เส้นทางเขาสมอปูน 
หรือเส้นทางหน่วยฯ ขญ.4-นํ้าตกวงัเหว เป็นตน้ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดและเจา้หนา้ท่ีนาํทางไดท่ี้ 
ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  (หมายเหตุ เขาสมอปูน ปิดระหวา่งวนัท่ี 1กค.- 30 กย.ของทุกปี)    
 
 



พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพมิาย 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมายตั้งอยูใ่นตวัอาํเภอพิมาย บริเวณเชิงสะพานท่าสงกรานต ์ก่อนถึงปราสาท

หินพิมายเล็กนอ้ย  
          พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีและจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัความ
เจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวตัถุศิลปวตัถุท่ีคน้พบในเขตอีสานตอนล่าง แบ่ง
การจดัแสดงออกเป็น 3 ส่วน 
         ส่วนท่ี 1 อาคารจดัแสดงชั้นบน  จดัแสดงเร่ืองพฒันาการของสังคมในดินแดนอีสานตอนล่าง แสดงถึง
รากฐานการกาํเนิด อารยธรรมซ่ึงมีมาจากความเช่ือต่าง ๆ ตลอดจนอิทธิพลวฒันธรรมภายนอกท่ีเขา้มามีบทบาท
ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั 
        ส่วนท่ี 2 อาคารชั้นล่าง จดัแสดงโบราณวตัถุศิลปะเขมรในอีสานตอนล่าง 
        ส่วนท่ี 3 อาคารโถง จดัแสดงโบราณวตัถุซ่ึงเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทบัหลงั เสา
ประดบักรอบประตู กลีบขนุน บวัยอดปราสาท และปราสาทจาํลอง  
         นอกจากน้ีบริเวณรอบอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย ยงัไดจ้ดัแสดงใบเสมาและทบัหลงัท่ีสวยงาม
อีกดว้ย 
 

ปราสาทพนมวัน 
ปราสาทพนมวนั ตั้งอยูท่ี่บา้นมะค่า ตาํบลโพธ์ิ เป็นปราสาทขอมท่ีน่าชมอีกแห่งหน่ึง สันนิษฐานวา่เดิม

ก่อสร้างดว้ยอิฐในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 18–19 จึงไดส้ร้างอาคารหินซอ้นทบัลงไป 
จากจารึกท่ีคน้พบ เรียกปราสาทแห่งน้ีวา่ “เทวาศรม” เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ต่อมาจึงไดเ้ปล่ียนแปลงให้
เป็นพุทธสถาน ปัจจุบนัแมจ้ะหกัพงัไปมาก แต่ยงัคงเห็นซากโบราณสถานหลงเหลือเป็นเคา้โครงค่อนขา้ง
ชดัเจนเช่น ปรางคจ์ตุรมุของคป์ระธานหลกัซ่ึงหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกโดยมีมณฑปอยูเ่บ้ืองหนา้และมี
ฉนวน (ทางเดิน) เช่ือมต่อระหวา่งอาคารทั้งสอง 
           ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปรางคมี์อาคารก่อดว้ยหินทรายสีแดงเรียกวา่ “ปรางคน์อ้ย” ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมีระเบียงคตสร้างดว้ยหินทรายและศิลาแลงลอ้ม
เป็นกาํแพงอยู ่มีโคปุระ (ประตูทางเขา้เทวสถาน) ก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบนอกปราสาท
ทางดา้นทิศตะวนัออกห่างจากโบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีร่องรอยของคูนํ้าและเนินดินเรียกวา่ “เนินอรพิม” 
นอกจากน้ียงัพบศิลาแลงจดัเรียงเป็นแนวคลา้ยซากฐานอาคารบนเนินแห่งน้ีดว้ย  
 
 



แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท 
แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาทแหล่งโบราณคดีบา้นปราสาทตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นปราสาทใต ้ตาํบลธาร

ปราสาท จากตวัเมืองใชท้างหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น ถึงกิโลเมตรท่ี 44 มีทางแยกซา้ยเขา้ไปอีก 
1 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถประจาํทางจากกรุงเทพฯหรือนครราชสีมา ใหน้ัง่รถสายท่ีจะไป ขอนแก่น 
อุดรธานี หนองคาย หรือ กาฬสินธ์ุ ลงรถท่ีกม.44 แลว้ต่อรถจกัรยานยนตรั์บจา้งจากปากทางเขา้หมู่บา้น 
    บา้นปราสาทนบัเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งท่ีสองต่อจากบา้นเชียง ท่ีไดจ้ดัทาํในลกัษณะพิพิธภณัฑ์
กลางแจง้ จากหลกัฐานท่ีคน้พบสันนิษฐานวา่ มีชุมชนอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
สมยัประวติัศาสตร์ มีหลกัฐานของกลุ่มวฒันธรรมแบบทวารวดีและแบบเขมรโบราณ ช่วงระหวา่ง 1,500-3,000 
ปีมาแลว้ หลุมขดุคน้ท่ีตกแต่งและเปิดใหช้ม มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ  

หลุมขดุคน้ท่ี 1 มีโครงกระดูกฝังอยูใ่นชั้นดินแต่ละสมยั แต่ละยคุมีลกัษณะการฝังท่ีต่างกนัไป ยคุ 3,000 
ปี อยูใ่นชั้นดินระดบัล่างสุดลึก 5.5 เมตร โครงกระดูกจะหนัหวัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ยคุ 2,500 ปี หนัหวั
ไปทางทิศตะวนัออก ยคุ 2,000 ปีหนัหวัไปทางทิศใต ้แต่คติในการฝังจะคลา้ยกนัคือจะนาํเคร่ืองประดบั เช่น 
กาํไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสาํริด กาํไลสาํริด เคร่ืองประดบัศีรษะทาํดว้ยสาํริดและภาชนะของผูต้ายฝังร่วม
ไปดว้ยกบัผูต้าย  ในช่วงสามระยะแรกน้ีเป็นภาชนะดินเผาเคลือบนํ้าดินสีแดง แบบลายเชือกทาบ ลกัษณะหลกั
ของภาชนะเป็นแบบคอแคบปากบาน แต่บางใบมีทรงสูงเหมือนคนโท บางช้ินมีลกัษณะเป็นทรงกลมสั้น ต่อมา
ในยคุ 1,500ปี นั้นลกัษณะภาชนะจะเปล่ียนเป็นแบบพิมายดาํ คือ มีสีดาํ ผวิขดัมนั เน้ือหยาบบาง 
  หลุมขดุคน้ท่ี 2 ในดินชั้นบนพบร่องรอยของศาสนสถานในพุทธศตวรรษท่ี 13-16 เรียกกนัวา่ “กู่ธาร
ปราสาท” และพบเศียรพระพุทธรูปในสมยัเดียวกนั ศิลปะทวารวดีแบบทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัพบรูปป้ันดินเผา
ผูห้ญิงคร่ึงตวัเอามือกุมทอ้งลกัษณะคลา้ยตั้งครรภ ์และช้ินส่วนลายปูนป้ันประดบัปราสาท 
  หลุมขดุคน้ท่ี 3 พบโครงกระดูกในชั้นดินท่ี 5.5 เมตร เป็นผูห้ญิงทั้งหมด เป็นท่ีน่าสังเกตวา่กระดูกทุก
โครงในหลุมน้ีไม่มีศีรษะ และภาชนะนั้นถูกทุบใหแ้ตกก่อนท่ีจะนาํลงไปฝังดว้ยกนั นกัโบราณคดีสันนิษฐานวา่
เป็นโครงกระดูกของผูห้ญิงท่ีถูกประหารชีวติและนาํศีรษะไปแห่ประจาน  และไดพ้บส่วนกะโหลกอยูร่วมกนั
ในอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงห่างจากจุดเดิมเพียง 500 เมตร ชาวบา้นปราสาทจะร่วมกนัทาํบุญอุทิศส่วนกุศลในวนัท่ี 21 
เมษายน ของทุกปี 

 


