
  

ระบบเศรษฐกิจ 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก ต าบลเทนมีย์มีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเทนมีย์ ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หมู่ที่ 2 ซึ่งมีคณะกรรมการ
บริหาร  จ านวน 18 คน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่ม
ต่างๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือการปลูกข้าว ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลัก
ของครัวเรือน  อีกทั้งปัจจุบันนี้มีเกษตรกรบางส่วนหันมาท าการเกษตรทางด้านเกษตรทางด้านการท าสวนยางพารา การ
ปลูกอ้อย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใช้ว่างจากการท านา  มาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือใช้
ในครัวเรือน พันธุ์หม่อนส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ปัจจุบันนี้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรจะ
นิยมซื้อเส้นไหมจากตลาด ซึ่งเป็นเส้นไหมน าเข้าจากต่างประเทศ น ามาทอเป็นผ้า ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม 
 6.2 การประมง การเลี้ยงปลาในบ่อ และการเลี้ยงปลาในกระชัง  ในพ้ืนที่ต าบลเทนมีย์ มีการตั้งกลุ่มเลี้ยงปลา
ในกระชัง 
 6.3 การท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ได้แก่  อ่างอ าปึล  เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 9 
ต าบลเทนมีย์  และเชื่อมกับต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  ซึ่งมีร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน
ที่มาท่องเที่ยว และโครงเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์อทิตยา) ในพระด าริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
 6.4 อุตสาหกรรม 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่  จ านวน  5 แห่ง ประกอบด้วย  

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงสีข้าวน าชัย   ตั้งอยู่หมู่ 8 
2. บริษัทศรีวัฒนา-ธัญญา จ ากัด   ตั้งอยู่หมู่ 8 
3. บริษัทโรงสีไชยอุดมสุรินทร์ จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ 8 
4. บริษัทมาบุญครอง  ฟู๊ด จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ 1 
5. บริษัทโรงสีบูรพาขา้วศรีทอง จ ากัด   ตั้งอยู่หมู่ 11 และโรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน 64 แห่ง 

 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีประกอบอาชีพ ต่างๆ ดังนี้ 
  - มีตลาดของหมู่บ้าน 1  แห่ง ได้แก่  ลานค้าชุมชนบ้านท านบ ตั้งอยู่หมู่ 3 
  - มีสถานบริการ ดังนี้ 
   1) สถานที่จ าหน่ายอาหาร    จ านวน 37 แห่ง 
   2) สถานที่จ าหน่ายอาหารในที่สาธารณะ   จ านวน – ราย 
   3) ปั้มน ามัน       จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ที่หมู่  9 
   4) ร้านค้า      จ านวน 126 แห่ง 

(ท่ีมา : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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 6.6 แรงงาน 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การท านา ซึ่งมีลักษณะการผสมผสาน
กิจกรรมหลายอย่างรวมกัน เช่น มีการเลี้ยงปลาในบ่อ และนาข้าว การเลี้ยงโค  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การปลูกถั่วลิสง  การเลี้ยงสัตว์ปีก การปลูกไม้ผลตามหัวไร่ปลายนา เพ่ือเสริมรายได้ และใช้บริโภคใน
ครัวเรือน หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี  และมีการเดินทางไปรับจ้างแรงงานในตัวจังหวัด 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 
   7.1 ข้อมูลพื นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
         พ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นท่ีต าบลเทนมีย์  มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท ประชาชน
ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก ว่างเว้นจากฤดูกาลท านา ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่ จะเข้าไปท างานในเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 การใช้พ้ืนที่การเกษตร จ านวน 30,259  ไร่ พื้นที่ปลูกพืช  จ านวน  30,019  ไร่  ครัวเรือนการเกษตร 
จ านวน 2,100 ครัวเรือน  ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ท ากิน  จ านวน  144  ครัวเรือน  ช่องทางการจ าหน่ายผลิตผล  
ได้แก่  โรงสีข้าวขนาดใหญ่ พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรในต าบลเทนมีย์  ประกอบด้วย 
1. ข้าว    จ านวน 1,380  ครัวเรือน  เนื้อที่ปลูก จ านวน 17,259  ไร่ 
2. ยางพารา     จ านวน    255  ครัวเรือน  เนื้อที่ปลูก จ านวน  2,401   ไร่ 
3. อ้อยโรงงาน   จ านวน    163  ครัวเรือน  เนื้อที่ปลูก จ านวน     812  ไร่ 
4. มันส าปะหลัง   จ านวน      30  ครัวเรือน  เนื้อที่ปลูก จ านวน       80  ไร่ 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอสุรินทร์  วันที่ 2 มีนาคม 2558) 
7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร 

  แหล่งน ้าธรรมชาติ   แม่น ้า, ห้วย, คลอง   ได้แก่ 
1. ห้วยเทนมีย์      ตั้งอยู่หมู่ 1       2.  ห้วยกระดาษ  ตั้งอยู่หมู่ 3 
2. ห้วยสัมพันธ์     ตั้งอยู่หมู่ 3        4.  ห้วยโอรงา   ตั้งอยู่หมู่ 4-หมู่ 10 
3. ห้วยระไซร์       ตั้งอยู่หมู่ 9,13           6.  ห้วยดินแดง            ตั้งอยู่หมู่ 10 
หนอง, บึง  ได้แก่ 
1. หนองตาตรอก   พ้ืนที่ 5 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 1 
2. หนองปรีง      พ้ืนที่ 2 ไร่ 2 งาน 96.5 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 1  
3. หนองอันซอง        ตั้งอยู่หมู่ 2 
4. หนองเกรียด        ตั้งอยู่หมู่ 2 
5. หนองกะวัน   พ้ืนที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 2 
6.  หนองท านบ        ตั้งอยู่หมู่ 3 
7. หนองปรือ    พ้ืนที่ 1 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 3 
8. หนองกันแสง  พ้ืนที่ 2 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 3 
9. หนองโคกร ากวย       ตั้งอยู่หมู่ 4 
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10. หนองคาบ    พ้ืนที่ 7 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 5 
11.  หนองระไซร์   พ้ืนที่ 2 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 5 
12.  หนองโชค   พ้ืนที่ 2 ไร่ 57 ตารางวา   ตั้งอยู่หมู่ 5 
13.  หนองโนง         ตั้งอยู่หมู่ 6 
14.  หนองทะเมง็ไตร       ตั้งอยู่หมู่ 6 
15.  หนองลูกช้าง        ตั้งอยู่หมู่ 6 
16.  หนองปู่ปุ่ม   พ้ืนที่ 7  ไร่    ตั้งอยู่หมู่ 6 
17.  หนองซวง         ตั้งอยู่หมู่ 7 
18.  หนองตาเพชร        ตั้งอยู่หมู่ 7 
19. หนองพะเนา   พ้ืนที่ 1 ไร่ 44 ตารางวา   ตั้งอยู่หมู่ 8 
20. หนองถนน  พ้ืนที่ 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 8 
21. หนองท านบ   พ้ืนที่ 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา    ตั้งอยู่หมู่ 8 
22. หนองกาเกาะ  พ้ืนที่ 1 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 9 
23.  หนองสะเดา      ตั้งอยู่หมู่ 9 
24.  หนองสวาย   พ้ืนที่ 7 ไร่ 14 ตารางวา   ตั้งอยู่หมู่ 11 
25. หนองขุนไชย์       ตั้งอยู่หมู่ 12 
26. หนองตาพระ       ตั้งอยู่หมู่ 13 
27.  หนองดงเดียว        ตั้งอยู่หมู่ 13 
28. หนองเสม็ด       ตั้งอยู่หมู่ 13 
29.  หนองจลง    พ้ืนที่ 2 ไร่ ๓ งาน 22 ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 14 
30.  หนองตาชะมัด      ตั้งอยู่หมู่ 12,14 
31.  หนองยายพลอย   พ้ืนที่ 1 ไร ่    ตั้งอยู่หมู่ 12 
32.  หนองเบงสาธารณะ พ้ืนที่ 3 งาน  66  ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ 1 
33.  หนองกระทม      ตั้งอยู่หมู่ 8 
34.  หนองสโน       ตั้งอยู่หมู่ 8 

  35. หนองพลวง       ตั้งอยู่หมู่ 10 
 

แหล่งน ้าที่ก่อสร้างขึ น 
อ่างเก็บน ้า  ได้แก่  อ่างเก็บน้ าอ าปึล   ความจุน้ า  27  ล้านลูกบาศก์เมตร  ตั้งอยู่หมู่ 9 
ฝาย ได้แก่ 
1. ฝายห้วยเทนมีย์     2.ฝายห้วยโอรงา 
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สระเก็บน ้า/สระเก็บน ้าในไร่นา  ได้แก่ 
1. สระสาธารณะสังแก หมู่ 1    พ้ืนที ่2 งาน  52.2  ตารางวา 
2. สระหนองกลาง หมู่ 1   พ้ืนที่ 1 งาน 28.6 ตารางวา 
3. สระหนองประเปียล หมู่ 1   พ้ืนที่ 1 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 
4. สระน้ าบ้านระหาร หมู่ 6   พ้ืนที่  1  งาน 86 ตารางวา 
5. สระน้ าบ้านสวาย หมู่ 11   พ้ืนที่ 3 งาน 76 ตารางวา 
6. สระน้ าบ้านปจิก หมู่ 11   พ้ืนที่ 3 งาน 17 ตารางวา 
7. สระเก็บน้ าขนาดเล็ก หมู่ 4  (6 สระ)    
8. สระ ธกส. หมู่ 7 (3 สระ)     
9. สระ ธกส. หมู่ 8 (2 สระ)     
10. สระสาธารณะ  หมู่ 9     
11. สระสวาย  หมู่ 10       
12. สระสาธารณะ  หมู่ 11      
13. สระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร ม.9 (41 สระ)  
14. สระน้ าแม่ชี หมู่ 12     

(ท่ีมา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล พ.ศ.2556-2558 ของส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์/ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์) 
 

      7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากิน น ้าใช้ (หรือน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
               ระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลเทนมีย์  มีทั้งแบบระบบน้ าผิวดินและระบบบาดาล   
8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    8.1 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนในต าบลเทนมีย์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดย วัด มี 5 แห่ง    
ส านักสงฆ์  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อวัด ตั งอยู่ 
วัดศิริจันทร์ หมู่ 12 บ้านขุนไชย์ 
วัดทุ่งสว่าง หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ 
วัดจอมรัตนาราม หมู่ 8  บ้านเฉนียง 
วัดโคกปราสาท หมู่ 10 บ้านโคกปราสาท 
วัดบ้านเสม็ด หมู่ 13 บ้านเสม็ด 
ส านักสงฆ์ป่าช้าภิรมย์ หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ 
ที่พักสงฆ์คุ้มลูกช้าง หมู่ 6 บ้านระหาร 
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    8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
                ต าบลเทนมียม์ีประเพณีโบราณและงานประจ าปีดั่งเดิมท่ียังคงสืบทอดกันมาสู่รุ่นปัจจุปัน ได้แก่ งานวัน
สารท, งานแซนโฎนตา , งานแห่เทียนเข้าพรรษา, และ  งานวันลอยกระทง  
   8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิน่ของชาวต าบลเทนมียท์ี่ส าคัญและมีความโดดเด่นด้านผ้าไหม  
ภาษาถ่ินชาวต าบลเทนมียป์ระชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินเป็นภาษาพูดในชีวิตประจ าวัน คือ  ภาษาเขมร  
 8.4  สินค้าพื นเมืองและของที่ระลึก 
        ต าบลเทนมียม์ีสินค้าพ้ืนเมืองที่เหมาะกับการซื้อเพ่ือเป็นของฝากและของที่ระลึก  โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม
ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 


