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3.2 อําเภอพิมาย
3.2.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอพิมาย เป็ นอําเภอที่มีขนาดใหญ่อาํ เภอหนึ่ง เดิมมีชื่อเรี ยกว่า “อําเภอเมืองพิมาย”
ซึ่ งมีฐานะเป็ นอําเภอเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยมีขุนขจิตสารกรรม ตําแหน่งนายอําเภอคนแรก เมื่อปี พ.ศ.
2454 สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราฯ พระบรมราชิ นีนาถในรัชกาลที่ 5 หรื อสมเด็จพันปี หลวงได้เสด็จ
ประพาสเมืองพิมายและได้เสด็จพักผ่อนที่ไทรงาม คณะกรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จ โดยจัด
สถานที่ประทับที่ลาํ นํ้าตลาด ซึ่ งเรี ยกว่า “วังเก่า” และได้ปรับปรุ งถนนสายต่าง ๆ ในบริ เวณที่ต้ งั อําเภอ
ให้สะอาดสวยงามเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 6 สาย และได้ต้ งั ชื่อถนนเพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ คือ ถนน
จอมสุ ดาเสด็จ ถนนวนปรางค์ ถนนอนันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า ปี พ.ศ.
2457 ได้สร้างที่วา่ การอําเภอพิมายบริ เวณด้านตะวันออกเฉี ยงเหนือด้านใต้ของปราสาทหิ นพิมาย และ
ทางราชการได้ตดั คําว่า “เมือง” ออกเมื่อปี พ.ศ. 2483 และให้เรี ยกว่า “อําเภอพิมาย” จนถึงปั จจุบนั และมี
นายทองสุ ข ปริ ธรรมมา ดํารงตําแหน่งนายอําเภอคนปั จจุบนั
3.2.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอพิมายมีพ้ืนที่ท้งั หมด 896,871 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของจังหวัดนครราชสี มา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ
อําเภอโนนแดง และอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอชุมพวงจังหวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอห้วยแถลง และอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อ
กับอําเภอโนนสู ง และอําเภอคง จังหวัดนครราชสี มา
3.2.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอพิมาย โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม ทางตอน
เหนือมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลน้อยกว่า 200 เมตร มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่ม
บริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่การเกษตร มีสภาพดินเป็ นดินร่ วนปนทราย บริ เวณที่เป็ นที่
ราบลุ่มทางตอนเหนื อของอําเภอจึงนิ ยมใช้เป็ นพื้นที่ทาํ นา ส่ วนทางตอนใต้มีลกั ษณะพื้นที่ที่เหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง เป็ นต้น
สภาพอากาศตลอดทั้งปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดู
ฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน และฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม
3.2.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอพิมายโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมา คือ
การประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 100 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอพิมาย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,914
2,783
นักเรี ยน
8,894
8,756
นักศึกษา
651
885
ทํานา
10,885
11,683
ทําไร่
1,712
1,658
ทําสวน
118
117
ประมง
3
1
ปศุสัตว์
60
52
รับราชการ
737
689
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
51
34
พนักงานบริ ษทั
301
322
รับจ้างทัว่ ไป
10,019
9,283
ค้าขาย
1,625
1,999
ธุรกิจส่ วนตัว
153
119
อื่นๆ
2,514
3,158
รวมทั้งสิ้ น
39,637
41,539

รวม (คน)
4,697
17,650
1,536
22,568
3,370
235
4
112
1,426
85
623
19,302
3,624
272
5,672
81,176

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอพิมาย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอพิมาย มีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยูท่ ี่ 52,938.31 บาท
ต่อคนต่อปี ซึ่ งพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ด คือ พื้นที่ตาํ บลนิคมที่มีรายได้เฉลี่ย 62,390.37 บาทต่อคนต่อปี
รองลงมา คือ ตําบลในเมืองมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 61,712.11 บาทต่อคนต่อปี และพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ตําบลธารละหลอด มีรายได้เฉลี่ย 40,816.34 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 101 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอพิมาย
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ในเมือง
61,712.11
2
สัมฤทธิ์
49,940.93
3
โบสถ์
44,055.59
4
กระเบื้องใหญ่
51,335.69
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ตารางที่ 101 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอพิมาย (ต่อ)
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
5
ท่าหลวง
57,239.94
6
รังกาใหญ่
57,448.98
7
ชีวาน
43,868.38
8
นิคมสร้างตนเอง
62,390.37
9
กระชอน
52,525.01
10
ดงใหญ่
48,656.93
11
ธารละหลอด
40,816.34
12
หนองระเวียง
53,379.15
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่
52,938.31
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอพิมาย (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 2,532,305,314 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 4,227,268,280 บาท
ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่ า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอพิมาย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
178,700,391
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
178,700,391
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
244,780,001
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
244,780,001
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ตารางที่ 102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอพิมาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
144,310,610
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
144,310,610
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
3,659,477,278
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
3,659,477,278
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
238,682,412
จํานวนรวม
238,682,412
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
709,070,265
จําเป็ น
จํานวนรวม
709,070,265
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
129,303,947
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
129,303,947
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
101,358,702
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
101,358,702
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
54,257,150
จํานวนรวม
54,257,150
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
57,109,689
จํานวนรวม
57,109,689
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา

รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)

0

รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)

184,926,807

จํานวนรวม

184,926,807
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ตารางที่ 102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอพิมาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่ า นํ้า มันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
408,709,137
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
408,709,137
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
167,824,607
จํานวนรวม
167,824,607
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
89,366,708
จํานวนรวม
89,366,708
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
89,311,096
จํานวนรวม
89,311,096
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
27,646,735
จํานวนรวม
27,646,735
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
35,246,640
จํานวนรวม
35,246,640
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
239,491,419
จํานวนรวม
239,491,419
รวมทั้งหมด
6,759,573,594
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สิ น และเงิ น ออม ข้อ มู ล จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรจัง หวัด
นครราชสี มา ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่อาํ เภอพิมาย ประชากรมีหนี้สินเฉลี่ย 9,485.56 บาทต่อ
คนต่อปี พบว่าเกษตรกรอําเภอพิมายกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็ น
เงินทั้งหมด 195.2 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูเ้ พื่อการประกอบอาชีพจํานวน 661 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ จํานวน 33.7 ล้านบาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้ นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 76.1
ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์กรชุ ม ชนและองค์กรทางสังคมที่เข้ม แข็ง ในพื้นที่อาํ เภอพิ มาย มี กลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 103 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ พื่ อ การ
24
ออมทรัพย์รายเดือน เพื่อเป็ นกองทุน
ผลิต
(กลุ่ม) หมุนเวียนและสวัสดิการชุมชน
กลุ่มออมวันละบาท กลุ่ม 7 (กลุ่ม) ออมเงินรายวัน-รายเดือน
ออมทรัพย์สัจจะ
โครงการแก้ ไ ขปั ญหา 7 (กลุ่ม) แก้ไขปั ญหาความยากจน
ความยากจน
กลุ่มโรงเรี ยนชาวนา
1 (กลุ่ม) การจัดการความรู ้ของชาวนา
กองทุนข้าวชุมชน
2
ผลิตพันธุ์ขา้ ว
(กองทุน)
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน
201 คน ผลิตพันธุ์ขา้ วและพัฒนาพันธุ์ขา้ ว
2

กลุ่มผลิตบายศรี
กลุ่มร้านค้าชุมชน
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ

ชื่อประธานกลุ่ม
นางสมบัติ โชติกลาง
หมู่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่
นายพงษ์ สิ นสวัสดิ์
หมู่ 6 บ้านซาด ต.ชีวาน
นายสมนึก อยูพ่ ิมาย
หมู่ 9 ต.สัมฤทธิ์
นายพัน แก้วหิน
นายพงษ์ สิ นสวัสดิ์
ตําบลโบสถ์ สนง.เกษตร

กลุ่มแปรรู ปพริ ก

10 คน
284 คน
11
(กลุ่ม)
30 คน

ผลิตบายศรี เพื่อใช้ในงานต่างๆ
จําหน่ายสิ นค้า
ผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ
มูลสัตว์ และนํ้าหมักจากหอยเชอร์รี่
ผลิตภัณฑ์จากพริ ก

นางกสิ นา ตรี ยมมะเริ ง
นายจงกล หมอกสู งเนิน
นายเหมือน ทิศรักษ์
หมู่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่
ตําบลโบสถ์ สนง.เกษตร

กลุ่มแปรรู ปสมุนไพร

12 คน

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ตําบลโบสถ์ สนง.เกษตร

กลุ่มขนมไทย

28 คน

ผลิตขนมไทยด้วยสมุนไพร

นางพิมพันธ์ ฟุ้ งพิมาย

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป ประชากรในอําเภอพิมายได้มีการรวมกลุ่ มกัน
ผลิตสิ นค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการส่ งเสริ มอาชีพ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
ตารางที่ 104 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ชื่ อกลุ่มอาชี พ
ประธาน
กลุ่มแปรรู ปสุ กรทุ่งสัมฤทธิ์
นางเรไร จันทร์กระจ่าง
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตร นางจรัส มิ่งมหิ ศร
1

1

ทีอ่ ยู่
67/1 บ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์
76 หมู่ 3 บ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์
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ตารางที่ 104 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอพิมาย (ต่อ)
ชื่ อกลุ่มอาชี พ
ประธาน
กลุ่มแปรรู ปอาหาร (ถัว่ ตัด)
คุณสิ รินดา ชูชีพ
กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า
นางคนึง จี่พิมาย
กลุ่มจักสานชมรมผูส้ ู งอายุ
นายเชื้อ แจ้งพิมาย
กลุ่มทําไม้กวาด
นายโค่น เกตุสูงเนิน
กลุ่มผลิตธูปหอม
นายสมพันธ์ วิจิตรชาคร
กลุ่มประดิษฐ์งานไม้บา้ นตาล
นายสมนึก แตงกลาง
กลุ่มสานหมวกใบตาล
นางสิ นธ์ เหล็กพิมาย
กลุ่มทําเครื่ องไหว้เจ้า
นางถวิล แก้ววิเศษ
ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ ว นายลิม แร้นพิมาย
ชุมชน (ข้าวกล้อง)
กลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานหวาย คุณละม่อม ฉายพิมาย
ตําบลรังกาใหญ่
กลุ่มทอผ้าไทยลายขิด
นางอุไร ปั่ นสุ ข
กลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
นายไสว แว่นแก้ว
กลุ่มสานสุ่ มไก่
นายเจือ แสงมณี
กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร
นางอุไรรัตน์ ปลื้มจิตร
กลุ่มทอผ้าไหม
นางเทียน เพียรไธสง
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
นายเจริ ญ ปานกลาง
กลุ่มทําข้าวหลาม
นางสุ ทิน ทะเลดอน
กลุ่มทําหมี่พิมาย
นางประทุม ผลนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปสุ กร คุณลําดวน วิสุทธิ ญาณภิรมย์
บ้านน้อยสามัคคี
กลุ่มทอเสื่ อกก
นางสมจิตร ออพิมาย
กลุ่มทอเสื่ อบ้านน้อย
นางทองม้วน สมจริ ง
กลุ่มแปรรู ปนํ้าพริ ก
นางสํารวม ศรี พินิจพัฒน์
กลุ่มทอผ้าฝ้ าย
นางจิรัชยา กล้าพิมาย
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกก
นางทองพูนศรี อุททา
กลุ่มจักสาน (เปลเรื อ)
นางประคอง สร้อยพิมาย
กลุ่มนํ้าอ้อยสดเมืองพิมาย
นายประเสริ ฐ ป่ าขมิ้น
1

1

1

1

1

1

1

1

ทีอ่ ยู่
51/2 หมู่ที่ 2 ต.สัมฤทธิ์
150 หมู่ 2 ต.สัมฤทธิ์
150 หมู่ 5 บ้านซึ ม ต.สัมฤทธิ์
22 หมู่ 13 ต.สัมฤทธิ์
หมู่ 6 บ้านพุทรา ต.สัมฤทธิ์
3 หมู่ 9 บ้านตาล ต.สัมฤทธิ์
หมู่ 8 บ้านคล้า ต.สัมฤทธิ์
หมู่ 6 บ้านพุทรา ต.สัมฤทธิ์
หมู่ 4 บ้านป่ ารัง ต.สัมฤทธิ์

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

113/1 หมู่ 16 ต.รังกาใหญ่
110 หมู่ 5 ต.รังกาใหญ่
74 หมู่ที่ 9 ต.รังกาใหญ่
25/1 หมู่10 ต.ธารละหลอด
141/1 หมู่ 1 ต.โบสถ์
41 หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง
หมู่18 ต.นิคมสร้างตนเอง
55/1 หมู่ 5 ต.กระเบื้องใหญ่
88/2 หมู่1 ต.ในเมือง
3/2 หมู่ 15 ต.ในเมือง
20/3 หมู่ 1 ต.ชีวาน
10/1 หมู่15 ต.ในเมือง
327 หมู่8 ต.ในเมือง
99/2 หมู่ 12 ต.ดงใหญ่
33 หมู่ 6 ต.กระชอน
41 หมู่ 6 ต.ท่าหลวง
144/1 หมู่ 6 ต.หนองระเวียง
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ตารางที่ 104 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอพิมาย (ต่อ)
ชื่ อกลุ่มอาชี พ
ประธาน
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
นางบุญดี โกรพิมาย
กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องหนังและ คุณสุ วชิ ยั ศักดิ์เพ็ชร
ยางพารา
กลุ่มชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย คุณสุ ภาพ บ่มทองหลาง
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนท่อ
นางสมโชค พิมพ์พนั ธ์
กลุ่มกระยาสารทเมืองพิมาย
นางปราณี ศรี เขียว
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
นางสํารวย คํามณี
กลุ่มผูผ้ ลิตกระเป๋ าเอกสาร
นางทองพูนศรี สุ ทธา
นายน้อย นิพิมาย
กลุ่มผลิตสุ รากลัน่
กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรพรเพ็ญ
คุณสุ พิณ มิตรปรัชยา
กลุ่มผลิตสุ ราแช่บา้ นหนองขอน นายสงวน บุญทอง
1

ทีอ่ ยู่
108/10 หมู่ 5 ต.หนองระเวียง
9 หมู่ 16 ต.หนองระเวียง

1

1

1

1

1

1

1

1

1

119 หมู่13 ต.สัมฤทธิ์
77 หมู่ที่ 9 ต.กระชอน
99 หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง
65 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่
หมู่ที่ 6 ต.กระชอน
67/3 หมู่ 14 ต.นิคมสร้างตนเอง
193 หมู่ 2 ต.ในเมือง
57/5 หมู่ 14 ต.นิคมสร้างตนเอง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

3.2.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอพิมาย มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 21,538 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 131,113 คน เป็ นชายจํานวน 65,296 คน เป็ นหญิงจํานวน 65,817 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 105 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอพิมาย
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลในเมือง
420
7,793
8,208
16,001
ตําบลสัมฤทธิ์
2,334
4,542
4,682
9,224
ตําบลโบสถ์
3,554
9,877
10,074
19,951
ตําบลกระเบื้องใหญ่
1,662
3,105
3,182
6,287
ตําบลท่าหลวง
1,416
2,885
2,894
5,779
ตําบลชีวาน
902
2,320
2,388
4,708
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
1,416
5,491
5,396
10,887
ตําบลกระชอน
1,630
4,283
4,291
8,574
ตําบลดงใหญ่
2,906
5,599
5,851
11,450
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ตารางที่ 105 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอพิมาย (ต่อ)
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลธารละหลอด
1,077
1,946
1,874
3,820
ตําบลหนองระเวียง
2,298
5,492
5,429
10,921
เทศบาลตําบลพิมาย
2,567
4,713
4,129
8,842
เทศบาลรังกาใหญ่
2,906
7,250
7,419
14,669
รวม
21,538
65,296
65,817
131,113
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอพิมาย (2553)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุ ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอพิมาย มีประชากรจําแนกตาม
ช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 106 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอพิมาย
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
303
1–2
896
3–5
1,740
6 – 11
3,973
12 – 14
2,344
15 – 17
2,266
18 – 25
3,945
26 – 49
13,157
50 – 60
5,802
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
5,211
รวมทั้งหมด
39,637

หญิง (คน)
273
873
1,569
3,661
2,.288
2,145
3,720
14,412
6,200
6,398
41,539

รวม (คน)
576
1,769
3,309
7,634
4,632
4,411
7,665
27,569
12,002
11,609
81,176

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอพิมาย (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ น ที่ อาํ เภอพิม าย ส่ วนใหญ่ จบการศึ ก ษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 107 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอพิมาย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,188
1,471
ตํ่ากว่า ป.4
3,684
3,495
ป.4-6
21,171
22,716
ม.ศ. 1-3
196
128
ม.1-3
5,488
4,720
ม.ศ.4-5
74
82
ม.4-6
2,671
3,153
ปวช.
650
536
ปวส.
639
573
ปริ ญญาตรี
1,198
1,665
ปริ ญญาโท
82
77
ปริ ญญาเอก
6
7
อื่นๆไม่ระบุ
2,590
2,616
รวม
39,637
41,239

รวม (คน)
2,659
7,179
43,887
324
10,208
156
5,824
1,186
1,212
2,863
159
13
5,206
80,876

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอพิมาย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอพิมายมีโรงเรี ยนจํานวน 62 แห่ง มีครู จาํ นวนทั้งหมด 781
คน มีนกั เรี ยนจํานวน 17,284 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 22 คน
ตารางที่ 108 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอพิมาย
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เทศบาลตําบลพิมาย
4
269
6,567
ในเมือง
5
122
2,570
สัมฤทธิ์
5
56
1,176
โบสถ์
7
67
1,491
กระเบื้องใหญ่
2
42
902
ท่าหลวง
4
35
558
นิคมสร้างตนเอง
8
51
1,160
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ตารางที่ 108 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอพิมาย (ต่อ)
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ชีวาน
4
22
455
ดงใหญ่
5
17
395
กระชอน
5
23
445
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่
5
29
625
ธารหลอด
2
9
196
หนองระเวียง
6
39
744
รวม
62
781
17,284
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

ค.การศึกษาอื่น ๆ อําเภอพิมายมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ งและมีศูนย์บริ การระดับตําบล
จํานวน 12 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสา จํานวน 20 คน มีนกั เรี ยน จํานวน 1,903 คน และมี
ห้องสมุดประจําหมู่บา้ นจํานวน 12 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
มี 28 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 109 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอพิมาย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน
3
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
19
คลินิกแพทย์
5
คลินิกทันตกรรม
1
ร้ายขายยาแผนปั จจุบนั
3
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมี บุคลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข จํานวน 998 คน ดังนี้
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ตารางที่ 110 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอพิมาย
บุคลากร
จํานวน (แห่ ง)
บุคลากรต่ อประชากร
แพทย์
11
11,919
ทันตแพทย์
8
16,389
เภสัชกร
11
11,919
พยาบาลวิชาชีพ
71
1,847
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
850
154
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
131,113
นักวิชาการสาธารณสุ ข
4
32,778
เจ้าพนักงานธุ รการ
2
65,557
บุคลากรสาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย
40
3,278
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอพิมาย มีโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้ า
ระวัง 10 อันดับแรกของอําเภอ โดยคิดอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนได้ดงั นี้
ตารางที่ 111 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอพิมาย
ปี 2552
ปี 2553
ลําดับ
ชื่ อโรค
จํานวน (คน) อัตราป่ วย จํานวน (คน) อัตราป่ วย
1 อุจจาระร่ วง
120
1,737.80
124
1,729.81
2 อหิ วาตกโรค
0
0
3
2.31
3 ปอดบวม
23
168.77
194
149.35
4 ไข้เลือดออก
3
6.17
42
32.33
5 ไข้ฉี่หนู (เล็ปโตสไปโรซิ ส)
0
0.00
7
5.39
6 คางทูม
6
10.02
88
67.74
7 วัณโรค
7
57.80
34
26.17
8 อีสุกอีใส
5
142.57
27
20.79
9 สครับ ไทฟัส
2
4.62
18
13.86
10 มือ เท้า ปาก เปื่ อย
3
8.48
5
3.85
ที่ มา : งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลพิมาย (2554)
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ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 อําเภอพิมายมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้
อัตรา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 112 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอพิมาย
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
130,445
2550
129,897
- 0.42
2551
129,943
0.04
2552
129,899
- 0.03
2553
129,964
0.05
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีการจัดการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ มีสถานีตาํ รวจภูธร 2 แห่ ง คอยให้บริ การประชาชน
ในพื้นที่ คือ สถานีตาํ รวจภูธรพิมาย และสถานีตาํ รวจภูธรกระชอน
5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาํ เภอพิมายนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 99
และมีวดั จํานวน 108 แห่ง พระสงฆ์ จํานวน 354 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอพิมายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน ดังนี้
- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ การกรองหญ้ามุงหลังคา การสานเสื่ อ การสานหวาย
การสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว การทําเครื่ องมือดักจับปลา
- ภูมิปัญญาด้านการแปรรู ปอาหาร ได้แก่ การทําปลาส้ม การทํานํ้าตาลเมา การทําหมี่
พิมาย การทําข้าวพอง การทําหมูหวาน ฯลฯ
- ภูมิปัญญาด้านการทํามาหากิน ได้แก่ การจับแมลงโดยใช้ไฟล่อ การกําจัดหอยเชอรี่
โดยใช้แกลบหว่านตามนาข้าว การป้ องกันไรไก่ ใช้กระเพราแห้งโรยบนเล้าไก่หรื อรังไข่
7) ด้านศิล ปวัฒนธรรมประเพณี ท ้องถิ่ น อํา เภอพิ มายได้มีการอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นไว้ เช่น ภาษาพิมายสําเนียงแบบฉบับของคนพิมาย เพลงโคราช รําโทน
เพลงกล่อมลูก แห่เรื อยาว พากย์เรื อยาว เรี ยกขวัญ พากย์มวย เพลงลูกทุ่งสําเนียงพิมาย หมอพื้นบ้าน
เช่น หมอเป่ างูสวัด หมอเป่ าหมาบ้า หมอเป่ าตะพัน่ หมอเป่ าปี่ มวย หมอผี หมอดูตาํ รา เป็ นต้น
ประชาชนในตํา บลในเมื อง มี ความเชื่ อและยึดมัน่ ในขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต่า ง ๆ ตาม
โบราณอย่างต่อเนื่ อง เช่ น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา แห่ เที ยน เทศน์
มหาชาติ กฐิ น แข่งเรื อ ลอยกระทง ทําบุญตักบาตรปี ใหม่ ผ้าป่ า แห่ นางแมว ตลอดจนการโกนผมไฟ
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การสู่ ขอลูกสาว งานแต่งงาน งานบวช งานกฐิน งานศพ ทําบุญร้อยวัน การรดนํ้าดําหัว สงกรานต์ บุญ
สารทข้าวเม่า บุญสารทขนมห่อ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น นางไซ นางอึ่ง นางกะโหลก นางช้าง นางปลา
การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ และการทําบุญกลางบ้าน นอกจากนี้ ตาํ บลในเมืองยังมีงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
งานแข่งเรื อ พร้อมทั้งงานแสดงแสง สี เสี ยง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
นันทนาการในเขตเมื องพิมาย ได้แก่ สวนสุ ขภาพฝั่งสระเพลง สวนสาธารณะ สนามแข่งเรื อฝั่งนํ้ามูล
สวนสาธารณะประตูชยั สวนสาธารณะไทรงาม อนุ สรณ์สถานย่าโม อนุ สรณ์ สถานนางสาวบุญเหลือ
และอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ สวนไทยศิลป์ (เอกชน) อ่างลําฉมวก อยูท่ ี่ตาํ บลนิคมสร้างตนเอง
นอกจากนี้ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ งจะมีการจัดกิจกรรมประเพณี การแข่งขัน
กีฬาภายในเพื่อเป็ นการสร้ างความสามัคคีของประชาชนและเรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีมของแต่ละพื้นที่
ด้วย
3.2.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอพิมายมีพ้นื ที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ นจํานวน 415,760 ไร่ มีครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 24,718 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 113 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
จํานวน
พืน้ ที่ปลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนที่ปลูก
(ไร่ )
(ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
18,699
319,569
450
2
ข้าวนาปรัง
259
13,761
600
3
มันสําปะหลัง
3,800
51,169
2,932
4
อ้อย
1,312
39,245
8,000
5
ข้าวโพด (ฝักสด)
200
100
3,500
6
ไม้ผล (ส้มโชกุน ส้มโอ ส้มเช้ง)
7
507
2,000
7
ผัก
120
170
200
8
แตงโม
300
1,000
5,000
9
ปอเทือง
400
4,000
80
รวม
24,718
415,760
22,162
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย (2554)

2) ด้านปศุ สัตว์ จากการสํารวจมีการทําการปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย โดยพบว่ามี
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ดังนี้
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ตารางที่ 114 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
1
โคเนื้ อ
2
โคนม
3
กระบือ
4
สุ กร
5
เป็ ดเนื้ อ
6
เป็ ดไข่
7
ไก่พ้นื เมือง
8
ไก่เนื้อ
9
ไก่ไข่
10
แพะ

จํานวน
13,814
1,250
1,460
1,854
8,200
952
18,090
135,243
59,254
99

จํานวนครัวเรือน
2,456
129
267
121
159
242
431
256
311
5

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอพิมาย (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอพิมายมีการทําประมงนํ้าจืด มีปริ มาณสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 331.55 ตันต่อปี โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 115 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาทับทิม
ปลาสลิด
รวม

ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
2
13.60
311.95
3
1
331.55

ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.2.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอพิมายมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาต
ดําเนินการและประกอบการมีจาํ นวน 99 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
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ตารางที่ 116 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน (แห่ ง)
อุตสาหกรรมเกษตร
6
อุตสาหกรรมข้าว
9
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
11
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
2
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
5
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2
อุตสาหกรรมก๊าซ
2
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และ
19
เครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
23
อุตสาหกรรมไม้
15
อุตสาหกรรมโลหะ
3
อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
2
รวม
99
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

3.2.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ช ยกรรม พื้ นที่อาํ เภอพิ มายมี การประกอบการด้า น
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน) ธนาคารกสิ ก รไทย จํา กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ อ ํา เภอพิ ม ายมี ท้ ัง หมด จํา นวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ สหกรณ์
โคนมพิม าย จํา กัด สหกรณ์ หนองเสว จํา กัด และสหกรณ์ บ ริ ก ารเดิ นรถจัง หวัดนครราชสี ม า จํา กัด
สาขาพิมาย
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน จํานวน 6 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม พื้นที่อาํ เภอพิมายมีโรงแรมที่ พกั จํานวน 7 แห่ ง ร้ านค้า
ร้านอาหารและสถานบริ การอื่น ๆ จํานวน 20 แห่ง
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอพิมายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญได้แก่
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- พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติพิมาย เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่ องราว
4

4

เกี่ยวกับความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่คน้ พบในเขต
อีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่นาํ มาจัดแสดง ได้แก่ เครื่ องปั้ นดินเผาโบราณ โครง
กระดูก เครื่ องมือ เครื่ องประดับที่ทาํ จากสําริ ด และหิ น ส่ วนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ เช่น ใบเสมา
แบบศิลปทวารวดี ชิ้นส่ วนสถาปั ตยกรรมแบบเขมร เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู
ทวารบาล นอกจากนี้ ยงั มีประติมากรรมรู ปเคารพ เช่น พระพุทธรู ป เทวรู ป รู ปพระโพธิ สัตว์ และรู ป
สลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ งพบที่ปราสาทหิ นพิมาย
- อุ ทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ครอบคลุ มพื้น ที่ เมื องโบราณอันเป็ นที่ ต้ งั ของศาสนสถานที่ มี
ความใหญ่โตและงดงามแห่ งหนึ่ ง คื อ “ปราสาทหิ นพิมาย” เป็ นแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 และมาต่อเติมอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่ งครั้งนั้นเมืองพิมายเป็ นเมืองใหญ่ของขอมบนแผ่นดินที่ราบสู ง
- ปราสาทหิ นพิ มาย หันหน้าไปทางทิ ศใต้ อันเป็ นที่ ต้ งั ของเมื องหลวงแห่ ง อาณาจักรขอม
แผนผังของปราสาทแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ลานชั้นใน ซึ่ งล้อมรอบด้วยระเบียงคดหรื อกําแพงชั้นใน มี
ทางเดินกว้าง 2.35 เมตร เดินทะลุกนั ได้ตลอดทั้งสี่ ดา้ น หลังคามุงด้วยแผ่นหิ น มีปรางค์ประธานสร้าง
ด้วยหิ นทรายสี ขาวตั้งอยูก่ ลางลาน ฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง กว้าง 18 เมตร ความยาวรวมทั้งมุข
หน้า 32.50 เมตร หน้าบันและทับหลังส่ วนใหญ่สลักเป็ นภาพเล่าเรื่ องรามายณะ (รามาวตาร) และ
กฤษณาวตาร หน้าบันด้านหน้าของปราสาทสลักเป็ นภาพศิวนาฏราช ส่ วนทับหลังของประตูห้องชั้นใน
ขององค์ปรางค์สลักเป็ นภาพทางคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ด้านหน้าปรางค์ประธานเยื้องไปทางซ้าย
และขวามีปรางค์องค์เล็กอีกสองหลัง องค์ทางซ้ายสร้างด้วยศิลาแลง เรี ยกว่า ปรางค์พรหมทัต มีฐานเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมย่อมุม กว้าง 14.50 เมตร สู ง 11.40 เมตร ปรางค์ทางด้านขวาสร้างด้วยหิ นทรายสี แดง เรี ยกว่า
ปรางค์หินแดง กว้าง 11.40 เมตร สู ง 15 เมตร
- ไทรงาม ตั้งอยู่บนฝั่ งแม่น้ าํ มูล บริ เวณเขื่อนพิมายก่อนทางข้ามสะพานท่าสงกรานต์เข้าตัว
อําเภอพิมายจะมีทางแยกไปเขื่อนพิมายประมาณ 2 กิโลเมตร ไทรงามแห่ งนี้มีอายุประมาณ 350 ปี มี
กิ่งก้านสาขามากมาย ให้ความร่ มรื่ นสวยงาม มีพ้ืนที่ครอบคลุมบริ เวณประมาณ 15,000 ตารางฟุต
4

4

4

4

4

4

3.2.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอจังหวัด
รวมทั้งในตําบลและหมู่บา้ นต่าง ๆ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 206 เป็ นเส้นทางติดต่อระหว่างอําเภอพิมาย
และอําเภอโนนสู ง ซึ่ งมีความยาว ประมาณ 10 กิโลเมตร
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2175 เป็ นเส้นทางติดต่อระหว่างอําเภอพิมาย
และอําเภอชุมพวง มีความยาว ประมาณ 40 กิโลเมตร
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- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2163 เป็ นเส้นทางติดต่อระหว่างอําเภอพิมาย
และอําเภอห้วยแถลง ซึ่ งมีความยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21370 สายพิมาย - ชุ มพวง ผ่านหมู่บา้ นหมู่ที่
17 3 20 25 4 14 9 10 22 6 11 24 ใช้เดินทางติดต่ออําเภอและตําบลใกล้เคียงมีระยะทางจากอําเภอ
พิมาย 17 กิโลเมตร
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2137 สายพิมาย – ชุ มพวง ระยะทางจากอําเภอ
พิมายถึงตําบลรังกาใหญ่ 9 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้ผา่ น หมู่ 2 3 4 8 7 6 16 5 15 13 14 9 1 12
17 20 ใช้ถนนจากหมู่ที่ 10 11 ระยะทาง 5 กิโลเมตร มาร่ วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2163 ที่บา้ น
บุญส่ งพัฒนา ตําบลนิคมสร้างตนเอง ระยะทางจากหมู่บา้ นถึงอําเภอพิมาย ประมาณ 6 กิโลเมตร
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 206 สายพิมาย – ตลาดแค ตัดผ่านกลางตําบล
ระหว่างบ้านตําแยกับบ้านเตย และมีระยะทางจากตําบลถึงอําเภอพิมาย ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 นาที ทั้งรถโดยสารประจําทาง และรถยนต์ส่วนตัว
- ถนนลาดยางเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ผ่านหมู่บา้ นในตําบลในเมือง และใช้
เป็ นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บา้ นกับอําเภอ ส่ วนเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บา้ นนั้น มี
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และถนนลูกรังบ้างเป็ นบางสาย ระยะทางจากหมู่บา้ นที่อยู่ไกล
ที่สุดถึงอําเภอ ประมาณ 12 กิโลเมตร
- ถนนสายท่าหลวง - หนองปรื อ ดําเนิ นการก่อสร้างโดยสํานักงานเร่ งรัดพัฒนา
ชนบท (รพช.) จังหวัดนครราชสี มา (เดิม) ผิวจราจรอยูใ่ นสภาพค่อนข้างดี กว้างประมาณ 6 เมตร
- ถนนเลียบคลองชลประทาน เส้นทางสายพิมาย - ดงใหญ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของสํานักงานชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ ลักษณะเป็ นถนนลาดยาง ผิวจราจรขรุ ขระ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ กว้าง
ประมาณ 5 เมตร
- เส้นทางจากอําเภอพิมายถึงเขตอําเภอจักราช เป็ นถนนลาดยาง ตัดผ่านใจกลาง
ตําบลธารละหลอดถึงเขตอําเภอจักราช ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร
- เส้นทางจากตําบลธารละหลอดถึงถนนมิตรภาพ นครราชสี มา - หนองคาย บ้าน
ดอนชมพู อําเภอโนนสู ง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
- เส้ นทางจากบ้า นตูม หมู่ ที่ 1 ถึ ง เขตอํา เภอหนองระเวีย ง ซึ่ ง เป็ นถนนลู ก รั ง
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง ได้แก่หมูที่ 2 12 7 15 16 18 19 23 24 26 27 ใช้เดินทางติดต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นในตําบลโบสถ์ และตําบลข้างเคียง
- ถนนภายในตําบล มีดงั นี้ ถนนคอนกรี ต 18 สาย ถนนหิ นคลุก 30 สาย ถนนลูกรัง
33 สาย และถนนดิน 16 สาย
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- ถนนลาดยางสายพิมาย - ธารละหลอด เป็ นสายจากตลาดพิมายผ่านตําบลสัมฤทธิ์ ในเขต
ของบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 และบ้านคล้า หมู่ที่ 8 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางสายพิมาย - บ้านสัมฤทธิ์ สร้างโดยงบประมาณของกรมชลประทาน สร้าง
เพื่อประโยชน์เป็ นเขื่อนกั้นนํ้ามูลไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่นา และต่อมาใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมระหว่าง
อําเภอพิมายกับบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านสําเร็ จ หมู่ที่ 13 บ้านสัมฤทธิ์ พัฒนา หมู่ที่ 12 และไปเชื่อมต่อ
ถนนมิตรภาพที่บา้ นปราสาท อําเภอโนนสู ง เพื่อต่อไปยังจังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดขอนแก่น
- ถนนสายพิมาย – หิ นดาด ประมาณกิโลเมตรที่ 6 -7 จะถึงทางแยกถนนสายพิทกั ษากร โนนคอย ใช้เป็ นเส้นทางเดินทางจากอําเภอพิมายถึงตําบลหนองระเวียงเป็ นถนนลาดยาง
- ถนนคลองชลประทานสายใหญ่เป็ นหลัก และถนนพนังกั้นนํ้า
- ถนนตามคลองซอย 3 4 5 6 ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นจะเป็ นถนนลุกรังและถนนหิ น
คลุก ในฤดูฝนการคมนาคมลําบาก ระยะทางจากอําเภอพิมายถึงหมู่บา้ นที่ใกล้ที่สุด 25 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางผ่านบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ 2 บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ 4 บ้านไผ่ หมู่ 5 บ้าน
วัด หมู่ 8 บ้านท่ามะเขือ หมู่ 7 เป็ นเส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บา้ น คือ ถนนสายชลประทาน
- ถนนลาดยางจากสายบ้านตําแย และบ้านเตย เป็ นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร ถึ งบ้านเตย หมู่ 1 และถนนลูกรังจากบ้านเตยไปบ้านโนนกระสัง หมู่ 6 บ้านโนนทอง หมู่ 9
บ้านโนนเสว หมู่ 11 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
- ถนนสายพิมาย - ธารละหลอด ผ่านบ้านจะบก หมู่ 10 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
เป็ นถนนลาดยางต่อไปบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ 2
2) การโทรคมนาคมติ ดต่อสื่ อสารในพื้นที่ อาํ เภอพิมายมี โทรศัพท์ส าธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 146 แห่ง มีหอกระจายข่าว จํานวน 143 แห่ง
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอพิมายมีการประปาในพื้นที่ มีประปาตําบล หมู่บา้ น จํานวน 127 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับชุมชนดังนี้
ตารางที่ 117 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอพิมาย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
968
918
968
918
7
บ่อสาธารณะ
0
0
1
1
118
บ่อนํ้าบาดาล
345
300
300
279
178
ถังเก็บนํ้า
2,589
2,289
2,156
2,156
1,190
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่
2,134
2,134
2,015
2,015
1,289
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอพิมาย (2552-2554)

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ง
7
72
125
1,190
1,289
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5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีระบบไฟฟ้ าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บา้ นแต่วา่ ยังไม่ครอบคลุมทุก
หลังคาเรื อน และยังขาดระบบไฟฟ้ าเพื่อแสงสว่างในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
3.2.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน อําเภอพิมายมีลกั ษณะดินเป็ นดินร่ วนปนทราย การถือครองที่ดินแบ่ง
ออกเป็ น 3 ลักษณะ มีที่ดินทํากินของตนเองประมาณร้อยละ 72 มีที่ดินทํากินของตนเอง แต่เช่าที่ดินเพิ่ม
ร้อยละ 14 ไม่มีที่ดินของตนเองต้องเช่าทั้งหมดร้อยละ 12 การเช่าที่ดินส่ วนใหญ่จะเช่าเพื่อทํานา ส่ วน
ใหญ่จะมีเอกสารสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอพิมายมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญจํานวน 18 แห่ง ดังนี้
- ลํามูล ไหลมาจากตําบลท่าหลวงมาสู่ บา้ นขามใต้ หมู่ที่ 6 และเข้าสู่ บา้ นโนนกุ่ม
หมู่ที่ 14 บ้านศาลา หมู่ที่ 3 บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8 แล้วไหลเข้าสู่ อาํ เภอชุมพวง เป็ นลํานํ้าให้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตรมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 และจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้ามีการพัฒนา
- ลํานํ้าเค็ม ไหลมาจากตําบลท่าหลวงสู่ บา้ นกล้วย หมู่ที่ 7 และผ่านบ้านซาด หมู่ที่
10 แล้วเข้าสู่ บา้ นวัดจันทร์ หมู่ที่ 14 ตําบลประสุ ข อําเภอชุมพวง เป็ นลํานํ้าที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร
มากเป็ นอันดับ 2 จะได้ประโยชน์มากขึ้นถ้ามีการพัฒนา
- ลําห้วยแก่ง เป็ นลําห้วยที่แยกตัวจากลํานํ้ามูล เชื่อมลํานํ้าเค็ม เป็ นแหล่งนํ้าสําคัญ
รองลงมาจากลํานํ้ามูล
- คลองกระเพา เป็ นคลองส่ งนํ้าธรรมชาติ ระบายนํ้าจากพื้นที่การเกษตรลงสู่ แม่น้ าํ
มูล เนื่องจากปั จจุบนั มีสภาพตื้นเขิน จึงได้ทาํ การขุดลอกโดยสํานักงานชลประทานและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลท่าหลวง เพื่อให้สามารถระบายนํ้าได้สะดวก
- คลองสะแก เป็ นคลองธรรมชาติ อีก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้รับ การขุด ลอกโดยกรม
ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการเกษตร
- ลํานํ้าเค็ม เป็ นลํานํ้าที่ไหลมาจากตําบลในเมือง อําเภอพิมาย ผ่านตําบลรังกาใหญ่
มาตําบลโบสถ์ ไหลจากทิศตะวันตกสู่ ทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ที่ 1 3 4 6 9 10 11 13 14 17 และ
20 และไหลสู่ อาํ เภอชุมพวง
- ลํานํ้ามาศ ไหลมาจากอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอําเภอห้วยแถลง สู่
ตําบลโบสถ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 2 16 15 19 6 และ 7 ไหลสู่ อาํ เภอชุมพวง
- ลํานํ้าสนุ่น เป็ นลํานํ้าที่มีตน้ นํ้ามาจากลํานํ้ามาศ ซึ่ งไหลผ่านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7
ลํานํ้าที่ไหลผ่านตําบลโบสถ์ จะมีน้ าํ ที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ถึงหน้าแล้งนํ้าจะมี
ปริ มาณลดลงใช้ไม่ได้ตลอดปี
- ลําฉมวก เป็ นแหล่งนํ้าที่ได้รับนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าฉมวก เป็ นแหล่งนํ้าที่ใช้เป็ นแนว
แบ่งเขตระหว่างตําบลหนองระเวียง และตําบลนิ คมสร้ างตนเอง เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการทํานา

183

ปลูกอ้อย และปลูกพืชฤดูแล้ง หมู่บา้ นที่ได้รับประโยชน์ คือ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ประชา
ทิพย์ หมู่ที่ 19 บ้านหนองระเวียง หมูที่ 6 บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 และบ้านโนน
สะเดา หมู่ที่ 10
- ลําจักราช เป็ นแหล่ งนํ้าที่ไ หลมาจากอําเภอจักราช และเป็ นแหล่ งนํ้าที่ใ ช้เป็ นแนวแบ่งเขต
ระหว่า งตํา บลหนองระเวีย งและตํา บลธารละหลอด และตํา บลหนองพลวง อํา เภอจัก ราชบางส่ วน
เกษตรกรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในการทํานา ปลูกอ้อย และพืชฤดูแล้ง หมู่บา้ นที่ได้รับประโยชน์
คือ บ้านดอนประดู่ หมูที่ 13 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 และบ้าน
โนนสะเดา หมู่ที่ 10
- ลําสะแทด ไหลผ่านยาว 7 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 3 2 5 และหมู่ที่ 4 นอกจากนั้นเป็ นแหล่งนํ้าที่
สร้างขึ้นซึ่ งจะเป็ นในรู ปของสระนํ้าประจําหมู่บา้ น บ่อนํ้าตื้น และคลองซอยชลประทาน คลองซอย 3
ซ้าย ผ่านหมู่ที่ 10 3 คลองซอย 4 ซ้าย ผ่านหมู่ที่ 5 คลองซอย 4 ซ้ายแยก 1 ขวา ผ่านหมู่ที่ 1 2 คลองซอย
5 ซ้าย ผ่านหมู่ที่ 1 7 17 13 8 4 คลองซอย 6 ซ้าย ผ่านหมู่ที่ 9 6 14 13
- ลําสะแทด ไหลผ่าน หมู่ที่ 8 2 4 และ 9 คลอง จํานวน 2 แห่ง คือ คลองระหานสะแก อยูห่ มู่ที่ 9
และคลองทอง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 บ้านดอนนํ้าซับ ตําบลชีวาน
- คลองป่ าช้า มีพ้นื ที่ริมนํ้าในเดือนธันวาคม ประมาณ 8 ไร่ แต่มีน้ าํ ไม่ตลอดทั้งปี ใช้ปลูกพืชใน
ฤดูฝน พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 50 ไร่ อยูใ่ นเขตบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ 2
- ลําตลาด เป็ นลํานํ้าซึ่ งไหลผ่านบ้านตําแย หมู่ที่ 3 บางช่วงจะมีน้ าํ ตลอดปี
- คลองตะกุดนอก อยู่ในเขตบ้านไผ่ หมู่ที่ 5 โดยทางหมู่บา้ นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
ดังกล่าวในการอุปโภค บริ โภค และใช้เลี้ยงสัตว์ มีน้ าํ ไม่ตลอดปี ต้องปรับปรุ งเพื่อให้มีน้ าํ ใช้ตลอดปี
- คลองโพ อยูใ่ นเขตบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 มีน้ าํ ตลอดปี
- ลําสะแทด ลํานํ้าได้ไหลผ่านบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 มีน้ าํ ตลอดปี
- หนองก้างปลา อยูใ่ นเขตบ้านเตย หมู่ที่ 1 ใช้เก็บนํ้าเพื่ออุปโภค บริ โภค โดยมีเหมือง และคลอง
ส่ งนํ้าคอยเติมนํ้าเข้าหนองในช่วงหน้าแล้ง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอพิมายมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 7 แห่ง ดังนี้
- ป่ าในตําบลในเมือง มีพ้ืนที่ป่าไม้ จํานวน 540 ไร่ ตามบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ และที่
สาธารณะ
- ป่ าในตําบลหนองระเวียง มีพ้ืนที่ป่าเป็ นลักษณะป่ าเสื่ อมโทรม ป่ าไม้พุ่มขนาดเล็ก ใช้
เป็ นทําเลเลี้ยงสัตว์ และเป็ นแหล่งหาอาหาร โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 1,136 ไร่
- ป่ าในตําบลโบสถ์มีลกั ษณะเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม เป็ นป่ าไม้พุ่มขนาดเล็ก ใช้เป็ นทําเล
เลี้ยงสัตว์ เป็ นแหล่งหาอาหาร และพืชผักสําหรับเกษตรกร
- ป่ าในตําบลรังกาใหญ่มีพ้นื ที่ป่าโดยประมาณ 3,450 ไร่
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- ป่ าในตําบลสัมฤทธิ์ สภาพเป็ นที่ราบทุ่งนา จะมีตน้ ไม้ไม่หนาแน่น และกระจายตาม
หัวไร่ ปลายนาหรื อตามลํานํ้า ส่ วนใหญ่จะเป็ นละเมาะ มีตน้ ไม้พ้ืนบ้านหลากหลายชนิด เช่น ไผ่ สะเดา
กระถินเทพา ยูคาลิปตัส ฯลฯ จําเป็ นต้องมีการปลูกป่ าทดแทนตามลํานํ้าสาธารณะ และที่ดินกรรมสิ ทธิ์
ของประชาชน
- ป่ าในตําบลหนองระเวียง เป็ นลักษณะป่ าเสื่ อมโทรม ป่ าไม้พุ่มขนาดเล็ก ใช้เป็ นที่
ทําเลเลี้ยงสัตว์ และเป็ นแหล่งหาอาหาร โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 1,136 ไร่
- ป่ าในตําบลกระชอน มีลกั ษณะเป็ นพุ่มหนามระกํา ไม้สะแก ตามชายทุ่งที่สาธารณะ
และหัวไร่ ปลายนา เกษตรกรใช้ทาํ ฟื นในการหุ งต้ม
3.2.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอพิมายมีสาขาพรรคการเมืองจํานวน 1 สาขา คือสาขา
พรรคประชาธิ ปัตย์
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมีกลุ่มทางการเมืองระดับท้องถิ่นมีการ
แข่งขันในการเข้าไปสู่ อาํ นาจกันมากพอสมควรในการเข้าไปบริ หารจัดการท้องถิ่น
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอพิมายมี คือ กลุ่มการเมืองภาคพลเมืองที่มีความ
เข้มแข็งและทํางานตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เช่ น สภาองค์กรชุ มชน
ตําบลพิมาย
3.2.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครอง ในเขตพื้ น ที่ อ ํา เภอพิ ม าย จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอพิมาย
สํานักงานศุลกากร และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่วยงานราชการภูมิภาค ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย มีจาํ นวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทาํ
การปกครองอําเภอ สถานี ตาํ รวจภูธร สถานี ตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร
สํา นักงานป่ าไม้ สํา นักงานสั ส ดี สํานัก งานเกษตร สํา นักงานพัฒนาชุ มชน สํา นัก งานศึ กษาธิ ก าร
สํานักงานประถมศึกษา สํานักงานจัดหางาน สถานีตาํ รวจท่องเที่ยว และสํานักงานพัฒนาการอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิ จ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร การประปาส่ วนภูมิภาค และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอพิ ม ายมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อําเภอพิมายมีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
1

1

1

1

1

1
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ข. องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล มีสํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอพิมาย และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลในเมือง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสัมฤทธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโบสถ์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าหลวง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกระเบื้องใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลชี วาน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง องค์การบริ หารส่ วนตําบลกระชอน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองระเวียง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลดงใหญ่ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลธารละหลอด
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอพิมาย มีเทศบาลตําบล จํานวน 2 แห่ ง คือ เทศบาล
ตําบลพิมาย และเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
5) การปกครองท้อ งท้อ งที่ อํา เภอพิ ม ายได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติล ักษณะการปกครองท้องที่ พุท ธศัก ราช 2547 เป็ น 12 ตําบล 208 หมู่บ ้า น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 118 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอพิมาย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ในเมือง
21
บ้านในเมื อง(ม.1) บ้านในเมือง(ม.2) บ้านส่ วย บ้านขาม บ้านกอก บ้าน
นางเทริ ญ บ้านม่ วง บ้า นวังหิ น(ม.8) บ้า นดอนแซะ บ้า นวัง กลาง บ้า น
ขี้เหล็ก บ้านทองหลาง บ้านดง บ้านประตูชยั บ้านน้อย บ้านใหม่ไทรงาม
บ้านพรหมทัต บ้านวังหิ น(ม.18) บ้านท่าสงกรานต์ บ้านสําโรงชัย และ
บ้านไทรงาม
สัมฤทธิ์
14
บ้านสัมฤทธิ์ (ม.1) บ้านสัมฤทธิ์ (ม.2) บ้านท่าแดง บ้านป่ ารัง บ้านซัม บ้าน
พุทรา บ้านทังทํานบ บ้านคล้า บ้านตาล บ้านสิ นสมบูรณ์ บ้านคลองรังนบ
บ้านสัมฤทธิ์ พฒั นา บ้านสําเร็ จซัมพัฒนา และบ้านเจียบ
โบสถ์
27
บ้านตะบอง(ม.1) บ้านลุงตามัน บ้านตะบอง(ม.3) บ้านหนองปรื อ บ้าน
โนนไม้แดง บ้านหนองจิ ก บ้านหนองขาม บ้านตะคร้ อ บ้า นบุ ส ามัคคี
บ้านหนองไผ่ บ้านโคกขาม บ้านหนองฟาน บ้านหนองเสา บ้านหนองบึง
บ้านหนองหรวด บ้านหนองบอน บ้านหัวทํานบ บ้านตะเคียนงาม บ้าน
ดอนตําแย บ้านหนองสระบึง บ้านหนองสาน บ้านโนนสวรรค์ บ้านสะเดา
บ้านศรี เจริ ญชัย บ้านหนองบัว บ้านโนนทยอม และบ้านหนองฟาน
กระเบื้อง
11
บ้านเตย บ้านกระเบื้ องน้อย บ้านตําแย บ้านกระเบื้ องใหญ่ บ้านไผ่ บ้าน
ใหญ่
โนนกระสาร บ้านท่ามะเขือ บ้านวัด บ้านโนนทอง บ้านหนองเสว และ
บ้านจบก
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ตารางที่ 118 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอพิมาย (ต่อ)
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ท่าหลวง
12
บ้านท่าหลวง (ม.1) บ้านท่าหลวง (ม.2) บ้านหนองบัว บ้านโนนม่วง บ้าน
จารย์ตาํ รา บ้านสนุ่น บ้านตะคร้อ บ้านขามกลาง บ้านป่ ายาง บ้านสระงาม
บ้านงิ้วพัฒนา และบ้านท่าหลวง (ม.11)
รังกาใหญ่
20
บ้านพุทรา บ้านฉกาจ บ้านช่องโค บ้านรังกาใหญ่ บ้านตะปั น (ม.5) บ้าน
หนองนํ้ากิน บ้านรังกาน้อย บ้านหนองโสมง บ้านพุทรา บ้านนิคมพัฒนา
บ้านนิคมสามัคคี บ้านหนองรัง บ้านตะปั น (ม.13) บ้านพุทราพัฒนา บ้าน
ตะปั น (ม.15) บ้านสามัคคี บ้านหนองคูประชาสรรค์ บ้านหนองไทร บ้าน
หนองโสมงพัฒนา และบ้านตะปั นรังกาสรรค์
ชีวาน
10
บ้านชีวาน บ้านดอนเขว้า บ้านหมัน บ้านโนนพะเนียม บ้านทับควาย บ้าน
ซาด บ้านโนนสามัคคี บ้านดอนนํ้าซับ บ้านโนนตะโก และบ้านทุ่งพิกุลทอง
นิคมสร้าง
22
บ้านบุญสิ งพัฒนา บ้านจิงทัดษากร บ้านทวีสงเคราะห์ บ้านจํานงภูมิเวทย์
ตนเอง
บ้านเทพหัสดินทร์ บ้านใหม่ลมวก บ้านโนนกระเมือง บ้านหนองหัวช้าง
บ้านบ่อสาบ บ้านสะแดงาม บ้านโพธิ์งาม บ้านหนองหญ้าขาว
บ้านโนนสู ง บ้านหนองขอน บ้านถาวรพัฒนา บ้านใหม่ลมวกเหนือ บ้าน
บดินทร์ เดชา บ้านสายชลพัฒนา บ้านหนองสะแก บ้านบุญส่ งสามัคคี
บ้านพิทกั ษ์พฒั นา และบ้านจํานงค์พฒั นา
กระชอน
20
บ้านกระชอน บ้านดงน้อย บ้านตลาดประดู่ บ้านกระเบื้อง
บ้านโนนตะแบก บ้านโนนพุทรา บ้านหว้า บ้านตูมเมือง บ้านโนนท่อ
บ้านโนนผักชี บ้านเมืองบัวน้อย บ้านโนนสําโรง บ้านเมืองบัวใหญ่ บ้าน
ไทรโยง บ้านโนนตาหล่า บ้านดงน้อยพัฒนา (ม.15) บ้านซาด บ้านดงน้อย
พัฒนา (ม.18) บ้านสําโรงใหญ่ และบ้านโนนเกตุ
ดงใหญ่
20
บ้านดงใหญ่(ม.1) บ้านโนนโชงโลง บ้านศาลา บ้านข่อยงาม บ้านดงใหญ่
(ม.5) บ้านขามใต้ บ้านกล้วย บ้านโนนขาม บ้านมะกอก บ้านกาชาด บ้าน
สําโรง-ช่องแมว บ้านรัตนภพ บ้านดงเย็น บ้านโนนกุ่ม บ้านโนนกระเพรา
บ้านโนนซาด-หนองไผ่ลอ้ ม บ้านดงใหม่ บ้านกล้วยสามัคคี
บ้านใหม่โชงโลง และบ้านเก่าพัฒนา
ธารละ
14
บ้านตูม บ้านยาง บ้านละหลอด บ้านโนนหลักกี่ บ้านโนนกระหาด บ้าน
หลอด
โนนสู ง บ้านหวาย บ้านสวนขา บ้านวังม่วง บ้านขามตามุข บ้านมะค่า
บ้านโนนกราด บ้านโนนโพธิ์ และบ้านยางน้อย
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ตารางที่ 118 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอพิมาย (ต่อ)
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
หนองระ
20
บ้านหนองใหญ่ บ้านหนองขาม บ้านดอนหวาย บ้านโว้ บ้านหนองบัวคํา
เวียง
บ้านหนองระเวียง บ้านมาบประดู่ บ้านโนนหญ้านาง บ้านนาตาหิ น บ้าน
โนนสะเดา บ้านหนองโสน บ้านเพชร บ้านดอนประดู่ บ้านหัวถนน บ้าน
โจด บ้านก้าวพัฒนา บ้านหนองกุฎีงาม บ้านนํ้าตาลพัฒนา
บ้านใหม่ทิพย์ประชา บ้านทรัพย์โพธิ์ งาม
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอพิมาย (2554)

3.2.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอพิมาย
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวน
รวมทั้งสิ้ น 86 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ 65 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น นักธุ รกิ จ 3 คน
หน่วยราชการต่าง ๆ 9 คน เยาวชน 9 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์
ศักยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอพิมายสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพิมาย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- อํ า เ ภ อ พิ ม า ย เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี แ ห ล่ ง
- การระบายนํ้าล่าช้า ถมที่เข้าในคลองสาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
สิ่ งก่อสร้างขวางทางนํ้า (ถนน) แม่น้ าํ ลําคลอง
- เป็ นอําเภอที่มีพ้ืนที่ สําหรับการเกษตรมากกว่า
ติ้นเขิน ขยะและวัชพืชอุดตัน
พื้นที่ลกั ษณะอื่น ๆ
- มีพ้นื ที่รับนํ้าไม่เพียงพอ
- มีแม่น้ าํ มูล เป็ นแม่น้ าํ สายหลัก ลํานํ้าเค็ม
- ถนนหลายสายในพื้นที่ระดับอําเภอ และระดับ
- มี เ ส้ น ทางการคมนาคมขนส่ ง ที่ ส ะดวก และ
ตําบลชํารุ ดเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
รวดเร็ ว
- ที่จอดรถนักท่องเที่ยวไม่พอเพียง
- มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี แหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ พื้ น ที่
สาธารณะ ทําเลเลี้ยงสัตว์ สวนสาธารณะ
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ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพิมาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีผนู ้ าํ องค์กรที่เข้มแข็งมีองค์กรจัดกิจกรรมดี ๆ - ประชาชนในพื้นที่ ไม่มีความสามัคคี
- มี ว ฒ
ั นธรรมที่ ดี ง าม รวมทั้ง มี แ หล่ ง โบราณ - ขาดการรวมกลุ่ มในการบริ หารจัดการในการ
พัฒนาให้เป็ นระบบรู ปธรรมทํางาน
สถานที่สาํ คัญของชาติ
- มี ส ถานบัน การศึ ก ษาให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาใน - ค่านิยมคนพิมายมีความเรี ยบง่ายเกินไป
ท้องถิ่นตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยนถึงระดับอุดมศึกษา - ปั ญหายาเสพติด มีการกระจายตัวจากผูใ้ หญ่
ไปสู่ วยั รุ่ น จากวัยรุ่ น ไปสู่ เด็ก เด็กติดยาบ้า ดม
- มี สภาเด็กและเยาวชนทํากิ จกรรมรณรงค์งาน
กาว เด็กเดินยาบ้า เด็กขายยาบ้า
ประเพณี ปลอดเหล้า ที่ ดาํ เนิ นการโดยกลุ่ ม
องค์กรในพื้นที่ร่วมกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง - เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่ น ขับรถ
มอเตอร์ ไซด์ เ สี ยงดั ง การทะเลาะวิ ว าท
นอกจากนั้นยังมีการทํากิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น
เยาวชนค้าประเวณี การแข่งรถในยามวิกาล มี
บีบอย ตั้งวงดนตรี เยาวชนพายเรื อ แห่เรื อ
แม่วยั ใสมากขึ้น เด็กเรี ยนไม่จบ เด็กหนีเรี ยน
- เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน ที่ มี
- มีร้านเกมที่เป็ นแหล่งมัว่ สุ ม มีการขายซี ดีเถื่อน
คุณค่าต่อคนในสังคมโดยรวม
มี ร้า นเหล้าใกล้โรงเรี ยน มี สถานบริ ก ารมาก
- มีกลุ่มที่ทาํ กิจกรรมที่เป็ นการสื บสานภูมิปัญญา
ขึ้น
ท้องถิ่น เช่น การทําหมี่พิมาย และอื่น ๆ
- มี ก ลุ่ ม ประชาชนที่ ร วมตัว กัน เพื่ อ ประกอบ - ปั ญหาครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลา หย่าร้างกัน
อาชีพและขับเคลื่อนงานพัฒนาที่สร้างสรรค์กบั
เด็กกํา พร้ า เด็ก อยู่ก ับ ตา ยาย หรื อ อยู่กบั พ่อ
เมืองพิมายอย่างต่อเนื่อง
อยูก่ บั ญาติ
- ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญกับเรื่ องการ
นํา ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นวิ ถี ชี วิ ต ในยุ ค
ปั จจุบนั น้อยลง
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ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพิมาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี เ กษตรกรที่ ป ลู ก มัน สํ า ปะหลัง ปลู ก ข้ า ว - โรงงานในพื้ น ที่ ป ล่ อ ยนํ้า เสี ย ปล่ อ ยนํ้า เค็ ม
จํานวนมาก และเป็ นแหล่งผลิ ตอาหารที่สําคัญ
เช่ น โรงงานมันสําประหลัง โรงงานเกลื อ
ได้แก่ ข้าว มัน อ้อย ฯลฯ และแหล่ง ปลูก ข้า ว
โรงงานนํ้าตาล
หอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
- ประชาชนในพื้นที่มีหนี้สินสู ง โดยเฉพาะหนี้
- มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่สําคัญของพื้นที่ที่มี
นอกระบบและมีอตั ราดอกเบี้ยที่สูง
ความหลากหลาย เช่ น เส้นหมี่พิมาย ข้าวพอง - ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสู งขึ้นและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องหวาย และอื่น ๆ
ปริ มาณผลผลิตได้นอ้ ยลง
- มี ก ลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ในทุ ก ตํา บล และมี ก าร - เกษตรกรในพื้ นที่ ส่วนใหญ่ย งั ทํา การเกษตร
ทํางานเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เช่น กลุ่มอาชี พ
แบบเดิม ไม่มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไป
ทอผ้าไหมย้อมสี ธรรมชาติ กลุ่มออมทรัพย์
ปรับใช้
- มี โ รงงานนํ้า ตาล โรงงานแป้ งมัน สํา ปะหลัง - เกษตรกรรวมกลุ่ ม เพื่อการพัฒนาอาชี พ ของ
โรงงานเกลือปรุ งทิพย์ โรงงานรองเท้า โรงงาน
ตนเองมีนอ้ ย
กระเป๋ า
- เกษตรกรในพื้นที่มีหนี้สินจํานวนมาก จากการ
- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่ง ที่จะเป็ น
ทํา การเกษตรและการส่ ง บุ ต รหลานเรี ยน
แหล่งสร้ างรายได้ของคนในท้องถิ่ น และเป็ น
หนังสื อ
การกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการรวมกลุ่มอาชี พ
ของคนในท้องถิ่น
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ข ้ า ราชการและอาสาสมัค รเป็ นที่ พ่ ึ ง ของ - การทํางานของท้องถิ่ นขาดการประสานงาน
ประชาชนได้บา้ ง
ในระดับชุมชนหมู่บา้ น
- มี ก ลุ่ ม องค์ ก ารเมื อ งภาคพลเมื อ งในพื้ น ที่ - ประชาชนในพื้นที่มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงใน
การเลื อกตั้งทุกระดับ ทําให้มีความขัดแย้งกัน
กระจายอยูใ่ นหลายตําบลของอําเภอพิมาย
แบ่งพรรคแบ่งพวกกันมากขึ้น
- มี อ าสาสมัค รที่ ท ํา งานตรวจสอบเรื่ องการ
- ประชาชนโดยส่ วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์
เลือกตั้งในพื้นที่จาํ นวนมาก
ส่ วนตนมากกว่าส่ วนรวม
- มี ค วามไม่ โ ปร่ งใสในการบริ หารจั ด การ
งบประมาณทําให้การพัฒนาพื้นที่มีความล่าช้า
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ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอพิมาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- อํา เภอพิ มายเป็ นอํา เภอที่ มีศิ ลปะ วัฒนธรรม - ขาดการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นสู่
ประเพณี และความเชื่อที่หลากหลาย
รุ่ นลูกหลาน
- มี โ บราณสถานที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง - ขาดการรวบรวมข้อ มู ล ที่ เ ป็ นระบบเพื่ อ ให้
วัฒนธรรมได้
ประชาชนได้เรี ย นรู้ และกระจายองค์ค วามรู ้
เรื่ องประเพณี ความเชื่อท้องถิ่น
- มี ง านประเพณี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ร ะดับ ชาติ คื อ งาน
เทศกาลเที่ยวพิมายที่มีการจัดเป็ นประจําทุกปี
- มี ก ลุ่ ม เยาวชนให้ ค วามสนใจต่ อ ประเพณี
ท้องถิ่นบ้าง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอพิมายสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 120 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอพิมาย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี โ ครงการพัฒ นาพื้ น ที่ ถ นนสี่ เ ลนเข้า ไปใน - สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสู งทําให้มี
ผลต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่
พื้นที่อาํ เภอพิมาย
- มีชลประทานเข้ามาช่วยเหลือบริ หารจัดการนํ้า - อําเภอพิมายมักจะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทุก
อย่างเป็ นระบบ
ปี และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
- โรคระบาดของพื ช เช่ น เพลี้ ย กระโดด หนอน
กอข้าว และอื่น ๆ
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา มีทุนเรี ยนฟรี เป็ น - นโยบายจํา นํา ข้า วไม่ ใ ช่ ก ารแก้ปั ญ หาความ
โอกาสของประชาชนคนยากจนในพื้นที่
ยากจนที่แท้จริ ง
- มี ก ารจัด การอบรม สั ม มนาจากหน่ ว ยงาน - นโยบายรั ฐ ไม่ ค่ อ ยชั ด เจน เรื่ อ งการขายข้า ว
ชาวนาเสี ยเปรี ยบพ่อค้า
ต่ า ง ๆ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ นํ า คนในชุ ม ชนมี
การศึ ก ษาสู ง มี ป ระสบการณ์ ก ลับ มาพัฒ นา - เทคโนโลยีที่ มี ม าก ทํา ให้ค นหลงผิด และใช้
เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม
หมู่บา้ น เป็ นการระดมความสามารถ
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ตารางที่ 120 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอพิมาย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดที่ เน้นการพัฒนาอาชี พ - การเปิ ดการค้าเสรี และอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียว ทํา
ให้เกษตรกรต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทางด้านการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
- เจ้าหน้าที่ราชการมีการส่ งเสริ มเรื่ องการพัฒนา - เกษตรกรไม่สามารถควบคุ มราคาต้นทุ นปั จจัย
อาชีพให้กบั ประชาชนในพื้นที่
การผลิตได้
- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรกรไม่ ส ามารถกํา หนดราคาผลผลิ ต
ทางด้านการเกษตรได้เอง
- การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในระดับ
จังหวัดนครราชสี มา
- กลไกทางการตลาดเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว
- มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ไปเที่ ย วในพื้ น ที่ ม ากกว่ า
ทําให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงข้อมูลด้านการเกษตร
300,000 คนต่อปี
- โรงงานอุ ตสาหกรรมปล่ อ ยนํ้า เสี ย สู่ แ หล่ ง นํ้า
ธรรมชาติ
- แรงงานในโรงงานเริ่ มมีแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- ราชการมี โครงการพัฒนากระบวนการมี ส่ว น - ขาดการพัฒนาประชาธิ ปไตยอย่างต่อเนื่ อง และ
ร่ วมของประชาชนทางด้านการเมือง
การเมืองในระดับประเทศเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี
- ส่ ว นราชการมี โ ครงการฝึ กอบรมและพัฒ นา - การเปลี่ ยนรัฐบาลบ่อยทําให้การสนับสนุ นงาน
พัฒนาในพื้นที่ไม่มีความต่อเนื่อง
เรื่ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชน
- ปั ญ หาการคอรั ป ชั่ น ในทุ ก ระดั บ ทํา ให้ ก าร
พัฒนาไม่ลงไปถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมกัน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- อาเซี ย นเป็ นหนึ่ ง เดี ย ว เป็ นโอกาสให้ เ ด็ ก ใน - สื่ อกระแสหลักที่มีการนําเสนอวัฒนธรรมใหม่
พื้นที่ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเพื่อนบ้านมากขึ้น
อยูต่ ลอดเวลา และเข้าถึงทุกครัวเรื อน
- การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยการพั ฒ นา - หน่วยงานราชการและรัฐบาลให้ความสําคัญต่อ
การใช้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่นมาใช้
โ ฮ ม ส เ ต ย์ เ ป็ น โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ในการพัฒนาน้อย
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี แ ละความเชื่ อ ของ
ท้องถิ่น
- ส่ ว นราชการให้ ค วามสนใจต่ อ การจัด งาน
ประเพณี ประจําปี ของอําเภอพิมาย
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3.2.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอพิมาย ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็น การพัฒนาคน และการพัฒนาเยาวชน เพราะเห็ นว่าคนเป็ น
ทรัพยากรที่สําคัญของพื้นที่ ดังนั้นจําเป็ นต้องมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพคน และประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เพื่อเตรี ยมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจาก
อําเภอพิมายยังไม่มีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกันระหว่างประชาชนและราชการในพื้นที่
โดยการให้คนในพื้นที่ และองค์กรที่ เกี่ ยวข้องทุกระดับได้ร่วมกันคิด ค้นหา ปั ญหาหลัก สาเหตุ และ
วิธีการแก้ไขปั ญหาของพื้นที่
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการศึกษาเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนของ
พื้นที่อาํ เภอพิมาย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่อาํ เภอพิมาย
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เน้นเรื่ องการพัฒนาวิถีการทํามาหากิน
ของประชาชนในพื้นที่อาํ เภอพิมาย ที่จะเป็ นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่ หรื อเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจของฐานล่าง ซึ่ งเป็ นเศรษฐกิจของประชากรส่ วนใหญ่ของอําเภอให้มี
ความเข้มแข็งและเป็ นส่ วนสําคัญของการพัฒนาความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มา

