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  ลักษณะทำงกำยภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต ำแหน่งที่ตั้ง 
  จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่   14  

องศา  15  ลิปดาเหนือ  กับ  15  องศา   45  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่  102  องศา  30  ลิปดา
ตะวันออก  กับ  103  องศา  45  ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
ประมาณ  385  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร  
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ตำรำงที่ 3 ควำมช้ืนสมัพทัธ์จังหวัดบุรรีัมย์ จ ำแนกรำยปี 
ท่ี ความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
1 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียท้ังปี (เปอร์เซ็น) ๗๔.๗๕ 69.90 73.66 

2 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉล่ีย (เปอร์เซ็น) ๙๒.๒๔ 88.51 91.17 

3 ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉล่ีย (เปอร์เซ็น) ๕๑.๙๔ 47.80 51.53 
  (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง  อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

   กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ทั้งหมด 6,451,178 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด

ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) พื้นที่เกษตรกรรม (2) พื้นที่ป่าไม้ (3) พื้นที่น้ า (4) พื้นที่ชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง และ(5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มี
พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 77.25 (ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ -0.83) รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 
9.59 (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.28 ) ถัดมาคือพื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้างร้อยละ 7.40 
(เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.06) ถัดมาคือพื้นที่น้ าคิดเป็นร้อยละ 4.18 (เพิ่มขึ้นจากปี 2560  
ร้อยละ 0.35) และสุดท้ายคือพื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 1.58 (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.14) 
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 แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 
                                                               
อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง                                              
ปราสาทเขาพนมรุ้งได้รับการยกย่องว่าเป็น
ปราสาทหินที่งดงามแห่งหนึ่งของไทย  ตั้งอยู่บน
ยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน  ตัว
ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และศิลาแลง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการมีการออกแบบผังปราสาท
ตามแนวความเชื่อที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ 
ศาสนสถานแต่ละส่วนประดับด้วยลวดลายวิจิตร
งามตา  โดยเฉพาะหน้าบันศิวนาฎราชและทับ

หลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่มีความงดงามละเอียดอ่อนช้อย  นับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ไม่
ควรพลาดชมในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5  (ประมาณ เดือน เม.ย. - พ.ค.) ของทุกปีจะมีประเพณีเดินขึ้น
เขาพนมรุ้งเพ่ือชมปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์คือ  พระอาทิตย์จะสาดแสงตรงเป็นล าทะลุ
ช่องประตูปราสาททั้ง 15 บาน ราวปาฏิหาริย์และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้น 
 

วนอุทยำนเขำกระโดง  
เขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ปากปล่องปะทุเห็นได้

ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดบนเขากระโดง ยังมีโบราณสถาน
สมัยขอม รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นที่เคารพ
สักการะ ของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
บุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล 

ปรำสำทเมืองต่ ำ  
       
เมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมือง
ต่ าเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้น
ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาตัวปราสาทออกแบบได้อย่ างงดงาม มี
โครงสร้างที่ได้สัดส่วนบริเวณโดยรอบปราสาท เป็นชุมชน

โบราณสมัยขอม ที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ าจึงมีความส า คัญทาง
โบราณคดี นอกเหนือจากเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่งดงาม ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 
2540 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%25E
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สนำมฟตุบอลช้ำงอำรนี่ำ 
 

CHANG ARENA เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีลู่วิ่งค่ันสนามและผ่าน
มาตรฐาน FIFA สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
สนามแห่งนี้มีความจุ 24,000 ที่นั่ง (ในปี พ.ศ.2557 ได้
ต่อเติมเป็น 32,600 ที่นั่ง)  โครงสร้างประกอบด้วยเหล็ก
และไฟเบอร์ สนามนี้มีทั้งหมด 4 ชั้น ยังเป็นสถานที่จัด
คอนเสิร์ตและ กิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

สนำมช้ำง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต  
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  
Chang International Circuit เป็นสนามแข่งรถ
มาตรฐาน สมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ในประเทศไทย 
ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ สนามฟุตบอลช้างอารีน่า ต าบล  
อิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนามแขง่รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ที่
มีมาตรฐานระดับโลก และมีการเปิดสนามแข่งขัน เมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2561 – 2563 
ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ทางเรียบนานาชาติโมโตจีพี (Moto GP) เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวทั้วชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
จังหวัดได ้

 

 
BURIRAM CASTLE 

เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่ที่รวมหัวใจของบุรีรัมย์ไว้ที่นี่ ที่เดียว ที่รวมความต้องการ
ให้กับทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรัมย์ เพ่ือนพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาต ิที่นี่ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวที่สุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็น
หนึ่งเดียวกับโลกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย มาตรฐานที่เป็นสากล เปิดบริการตั้งแต่ ปี 2558 มีแหล่ง
ท่องเที่ยวจ าลอง ประกอบด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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1. มีปราสาทพนมรุ้งจ าลอง เป็นจุด landmark 
2. มีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่ 
3. แบ่งส่วน Community mall โดยจัดโซน เช่น โซนร้านอาหาร  โซน Shopping เส้ือผ้า

,แฟช่ัน,ของที่ระลึก,motor sport Apprel และ ลานกิจกรรม 
       

     

เพ ลำ เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  
(PLAY LA PLOEN : Boutique Resort    & Adventure Camp)  
       เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อยู่ที่ อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตรเท่านั้น เพลาเพลินเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแบบศูนย์การเรียนรู้ ภายในมีทั้งอุทยานดอกไม้สวยงาม , ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์  เป็น
สถานที่จัดสัมมนา , แหล่งทัศนศึกษาส าหรับเยาวชน กิจกรรม Adventure , ขับรถ ATV , ฟาร์มเล้ียง
แกะและยังมีรีสอร์ทให้พัก เพลาเพลิน มีพื้นที่มากกว่า 300 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ าและนกกระเรียนพนัธุไ์ทย 

Sarus Crane Reintroduction Project Thailand 
 

https://www.facebook.com/cranethailand/?__tn__=kCH-R&eid=ARBQhr3WSiQsG5kACO0ah7y_2PWuPPL0WP-mhHVzrAiddf69yb8JiS79Y53Qj7RDifnX588ectxFCeop&hc_ref=ARSkBTq3Bd1FKeYosdbDpA-LfCnokoE8c2EA4f3MiYUHY6dWis3gzJr3caHCnNzocLw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA9kAh2MJTMxyL2TSeJ33SkqtNooHXfc8VthEkDhhTT_xS4u1ucj3OG8gqrFruvsgHkSyAeSh-DweDcJT0kGaIz_htv9CLmihCunHWDR-pGtMVCQmY7107Gqj0iH08cgZ0xCpUl-yYe3sWsFQT40m64HQwl8aOfHVYUG6hHd22vsWHU1Fzlekf3bEALqKCFBRV1wWOKWy8IZ-3_DrzMXQb05Et51sUrSYmOai6eeZW92ERa0F82kjQUgJ8GKkRQUtINeHBe2EGrWhqhTazPzizm2JhZympqewEjhI7iG-UhiocvDpUyN9BZJvN3DnrankFDiHDSWIp6RjUFloWifseKunPPa5w2VlVl31XwE4AeSBam42qd_ykpAI1jrNjSlB6NnlfN-FODr2IcTg1gm0PaxydV2KaDefVxHa8q4hXnqOC2QepMRkBNjTCsZWYMax8r9VCyP6DxYiokW_hugA-ZxOVhdxXwDWE2FlUhkDwr0HxuP11hIm3R










6๖ 

ตารางแสดงสถิติการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเลิกประกอบกิจการ 

ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ของปี 2563 และ ปี 2564 

ปี พ.ศ. 
จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

ม.ค.-มิ.ย.63 5 230.36 21 

ม.ค.-มิ.ย.64 1 5.50 110 

กราฟแสดงสถิติการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเลิกประกอบกิจการ 
ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ของปี 2563 และ ปี 2564 

สรุปภาพรวมความเคล่ือนไหวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมที่แจ้งเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน ระหว่างช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ปี 2564 และ (ม.ค. – มิ.ย) ปี 2563 พบว่ามีอัตราของ
จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตตั้งใหม่ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนเงินลงทุน ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 97.61 อัตราการจ้างงาน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 423.81 เมื่อเทียบกับการประกอบกิจการ
โรงงานในช่วงเดียวกันกับปีก่อนส่วนใหญ่โรงงานแจ้งเลิกประกอบ กิจการเนื่องจากเปล่ียนอาชีพ , 
ยอดขายลดลง , ขาดแคลนแรงงาน และปัญหาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 





















7๖ 



 





จังหวัดบุรีรัมย์ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรพัฒนำ 4 ด้ำน  ดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน

ต ำแหนง่กำรพฒันำ 
จงัหวดับรุรีมัย ์ 

“ศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวอำรยธรรมขอม
และกีฬำมำตรฐำนโลก  เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมเข้มแข็ง  อย่ำงยั่งยืน” 

ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน  
เพ่ือกำรค้ำและกำรลงทุน 

(ช่องสำยตะกู) 

พัฒนำศักยภำพเป็น “ศูนย์กลำง 
กำรท่องเท่ียวอำรยธรรมขอม 
และกีฬำมำตรฐำนโลก”  

สังคมและคุณภาพชีวติ 

  เศรษฐกจิ 

ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกไหม 

จงัหวดับรุรีมัย ์



เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
สินค้ำกำรเกษตรและอำหำร
ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน  

ความมัน่คงและความสงบ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
















































































































































