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3.2 อาํเภอพมิาย 

3.2.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอพิมาย เป็นอาํเภอท่ีมีขนาดใหญ่อาํเภอหน่ึง เดิมมีช่ือเรียกวา่ “อาํเภอเมืองพิมาย” 

ซ่ึงมีฐานะเป็นอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2443 โดยมีขุนขจิตสารกรรม ตาํแหน่งนายอาํเภอคนแรก เม่ือปี พ.ศ. 

2454 สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 หรือสมเด็จพนัปีหลวงไดเ้สด็จ

ประพาสเมืองพิมายและไดเ้สด็จพกัผอ่นท่ีไทรงาม คณะกรมการเมืองพิมายไดพ้ร้อมกนัรับเสด็จ โดยจดั

สถานท่ีประทบัท่ีลาํนํ้ าตลาด ซ่ึงเรียกวา่ “วงัเก่า” และไดป้รับปรุงถนนสายต่าง ๆ ในบริเวณท่ีตั้งอาํเภอ

ให้สะอาดสวยงามเป็นจาํนวนทั้งส้ิน  6 สาย และไดต้ั้งช่ือถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คือ ถนน

จอมสุดาเสด็จ ถนนวนปรางค ์ ถนนอนนัทจินดา ถนนบูชายนัต ์ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า  ปี พ.ศ. 

2457 ไดส้ร้างท่ีวา่การอาํเภอพิมายบริเวณดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือดา้นใตข้องปราสาทหินพิมาย และ

ทางราชการไดต้ดัคาํวา่ “เมือง” ออกเม่ือปี พ.ศ. 2483 และใหเ้รียกวา่ “อาํเภอพิมาย” จนถึงปัจจุบนั และมี

นายทองสุข ปริธรรมมา ดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอคนปัจจุบนั 

3.2.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอพิมายมีพื้นท่ีทั้งหมด 896,871 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของจงัหวดันครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี ทิศเหนือติดต่อกบั

อาํเภอโนนแดง และอาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอชุมพวงจงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอหว้ยแถลง และอาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อ

กบัอาํเภอโนนสูง และอาํเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 

3.2.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอพิมาย โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทางตอน

เหนือมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลนอ้ยกวา่ 200 เมตร มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีท่ีราบลุ่ม

บริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ า พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บริเวณท่ีเป็นท่ี

ราบลุ่มทางตอนเหนือของอาํเภอจึงนิยมใชเ้ป็นพื้นท่ีทาํนา ส่วนทางตอนใตมี้ลกัษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่

การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็นตน้  

สภาพอากาศตลอดทั้งปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ฤดู

ฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กนัยายน และฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 

3.2.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 

1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอพิมายโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมา คือ 

การประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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ตารางที ่100 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอพิมาย 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ  (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,914 2,783 4,697 

นกัเรียน 8,894 8,756 17,650 

นกัศึกษา 651 885 1,536 

ทาํนา 10,885 11,683 22,568 

ทาํไร่ 1,712 1,658 3,370 

ทาํสวน 118 117 235 

ประมง 3 1 4 

ปศุสัตว ์ 60 52 112 

รับราชการ 737 689 1,426 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 51 34 85 

พนกังานบริษทั 301 322 623 

รับจา้งทัว่ไป 10,019 9,283 19,302 

คา้ขาย 1,625 1,999 3,624 

ธุรกิจส่วนตวั 153 119 272 

อ่ืนๆ 2,514 3,158 5,672 

รวมทั้งส้ิน 39,637 41,539 81,176 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอพิมาย (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
 

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย มีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยูท่ี่ 52,938.31 บาท

ต่อคนต่อปี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุด คือ พื้นท่ีตาํบลนิคมท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 62,390.37 บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมา คือ ตาํบลในเมืองมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 61,712.11 บาทต่อคนต่อปี และพื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด คือ ตาํบลธารละหลอด มีรายไดเ้ฉล่ีย 40,816.34 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่101 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอพิมาย  

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ในเมือง 61,712.11 

2 สัมฤทธ์ิ 49,940.93 

3 โบสถ ์ 44,055.59 

4 กระเบ้ืองใหญ่ 51,335.69 
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ตารางที ่101 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (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 หนองระเวยีง 53,379.15 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 52,938.31 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอพิมาย (2554) 

 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 2,532,305,314 บาทต่อปี  ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 4,227,268,280 บาท

ต่อปี  ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
 

ตารางที ่102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอพิมาย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 178,700,391 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 178,700,391 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 244,780,001 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 244,780,001 
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ตารางที ่102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 144,310,610 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 144,310,610 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 3,659,477,278 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 3,659,477,278 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 238,682,412 

จาํนวนรวม 238,682,412 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 709,070,265 

จาํนวนรวม 709,070,265 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 129,303,947 

จาํนวนรวม 129,303,947 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 101,358,702 

จาํนวนรวม 101,358,702 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 54,257,150 

จาํนวนรวม 54,257,150 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 57,109,689 

จาํนวนรวม 57,109,689 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 184,926,807 

จาํนวนรวม 184,926,807 
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ตารางที ่102 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอพมิาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 408,709,137 

จาํนวนรวม 408,709,137 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 167,824,607 

จาํนวนรวม 167,824,607 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 89,366,708 

จาํนวนรวม 89,366,708 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 89,311,096 

จาํนวนรวม 89,311,096 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 27,646,735 

จาํนวนรวม 27,646,735 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 35,246,640 

จาํนวนรวม 35,246,640 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 239,491,419 

จาํนวนรวม 239,491,419 

รวมทั้งหมด 6,759,573,594 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

4) หน้ีสินและเงินออม ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวดั

นครราชสีมา ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ประชากรมีหน้ีสินเฉล่ีย 9,485.56 บาทต่อ

คนต่อปี พบวา่เกษตรกรอาํเภอพิมายกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็น

เงินทั้งหมด 195.2 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 661 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษา

และพฒันาคุณภาพชีวติ จาํนวน 33.7 ลา้นบาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 76.1 

ลา้นบาท 
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5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น ดงัน้ี  

ตารางที ่103 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม  

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิต  

24 

(กลุ่ม) 

ออมทรัพยร์ายเดือน เพื่อเป็นกองทุน

หมุนเวยีนและสวสัดิการชุมชน 

นางสมบติั โชติกลาง  

หมู่ 1 ต.กระเบ้ืองใหญ่ 

กลุ่มออมวนัละบาท กลุ่ม

ออมทรัพยส์ัจจะ 

7 (กลุ่ม) ออมเงินรายวนั-รายเดือน นายพงษ ์สินสวสัด์ิ  

หมู่ 6 บา้นซาด ต.ชีวาน 

โค รง กา รแก้ไ ขปั ญหา

ความยากจน 

7 (กลุ่ม) แกไ้ขปัญหาความยากจน นายสมนึก อยูพ่ิมาย  

หมู่ 9 ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มโรงเรียนชาวนา 1 (กลุ่ม) 2การจดัการความรู้ของชาวนา นายพนั แกว้หิน 

กองทุนขา้วชุมชน 2 

(กองทุน) 

ผลิตพนัธ์ุขา้ว นายพงษ ์สินสวสัด์ิ 

ศูนยผ์ลิตขา้วชุมชน 201 คน ผลิตพนัธ์ุขา้วและพฒันาพนัธ์ุขา้ว ตาํบลโบสถ ์สนง.เกษตร 

กลุ่มผลิตบายศรี 10 คน ผลิตบายศรีเพื่อใชใ้นงานต่างๆ นางกสินา  ตรียมมะเริง 

กลุ่มร้านคา้ชุมชน  284 คน จาํหน่ายสินคา้ นายจงกล หมอกสูงเนิน 

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 11 

(กลุ่ม) 

ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวสัดุธรรมชาติ 

มูลสัตว ์และนํ้าหมกัจากหอยเชอร์ร่ี 

นายเหมือน ทิศรักษ ์ 

หมู่ 1 ต.กระเบ้ืองใหญ่ 

กลุ่มแปรรูปพริก 30 คน ผลิตภณัฑจ์ากพริก ตาํบลโบสถ ์สนง.เกษตร 

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร 12 คน ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร ตาํบลโบสถ ์สนง.เกษตร 

กลุ่มขนมไทย  28 คน ผลิตขนมไทยดว้ยสมุนไพร นางพิมพนัธ์ ฟุ้งพิมาย 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554) 

 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ประชากรในอาํเภอพิมายไดมี้การรวมกลุ่มกนั

ผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามโครงการส่งเสริมอาชีพ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี 

ตารางที ่104 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

ช่ือกลุ่มอาชีพ ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มแปรรูปสุกรทุ่งสัมฤทธ์ิ1 นางเรไร จนัทร์กระจ่าง 67/1 บา้นสัมฤทธ์ิ ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตร1 นางจรัส ม่ิงมหิศร 76 หมู่ 3 บา้นท่าแดง ต.สัมฤทธ์ิ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119111138
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119113844
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ตารางที ่104 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่มอาชีพ ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มแปรรูปอาหาร (ถัว่ตดั)1 คุณสิรินดา ชูชีพ 51/2 หมู่ท่ี 2 ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้1 นางคนึง จ่ีพิมาย 150 หมู่ 2 ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มจกัสานชมรมผูสู้งอาย1ุ นายเช้ือ แจง้พิมาย 150 หมู่ 5 บา้นซึม ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มทาํไมก้วาด1 นายโค่น เกตุสูงเนิน 22 หมู่ 13 ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มผลิตธูปหอม1 นายสมพนัธ์ วจิิตรชาคร หมู่ 6 บา้นพุทรา ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มประดิษฐง์านไมบ้า้นตาล1 นายสมนึก แตงกลาง 3 หมู่ 9 บา้นตาล ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มสานหมวกใบตาล1 นางสินธ์ เหล็กพิมาย หมู่ 8 บา้นคลา้ ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มทาํเคร่ืองไหวเ้จา้1 นางถวลิ แกว้วเิศษ หมู่ 6 บา้นพุทรา ต.สัมฤทธ์ิ 

ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้ว

ชุมชน1 (ขา้วกลอ้ง) 

นายลิม แร้นพิมาย หมู่ 4 บา้นป่ารัง ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มพฒันาอาชีพจกัสานหวาย

ตาํบลรังกาใหญ่  

คุณละม่อม ฉายพิมาย 113/1 หมู่ 16 ต.รังกาใหญ่ 

กลุ่มทอผา้ไทยลายขิด1 นางอุไร ป่ันสุข 110 หมู่ 5 ต.รังกาใหญ่ 

กลุ่มทาํผลิตภณัฑจ์ากเถาวลัย์1 นายไสว แวน่แกว้ 74 หมู่ท่ี 9 ต.รังกาใหญ่ 

กลุ่มสานสุ่มไก่1 นายเจือ แสงมณี 25/1 หมู่10 ต.ธารละหลอด 

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร1  นางอุไรรัตน์ ปล้ืมจิตร 141/1 หมู่ 1 ต.โบสถ ์

กลุ่มทอผา้ไหม1 นางเทียน เพียรไธสง 41 หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง 

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง1 นายเจริญ ปานกลาง หมู่18 ต.นิคมสร้างตนเอง 

กลุ่มทาํขา้วหลาม1 นางสุทิน ทะเลดอน 55/1 หมู่ 5 ต.กระเบ้ืองใหญ่ 

กลุ่มทาํหม่ีพิมาย1 นางประทุม ผลนา 88/2 หมู่1 ต.ในเมือง 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปสุกร 

บา้นนอ้ยสามคัคี 

คุณลาํดวน วสุิทธิญาณภิรมย ์ 3/2 หมู่ 15 ต.ในเมือง 

กลุ่มทอเส่ือกก1 นางสมจิตร ออพิมาย 20/3 หมู่ 1 ต.ชีวาน 

กลุ่มทอเส่ือบา้นนอ้ย1 นางทองมว้น สมจริง 10/1 หมู่15 ต.ในเมือง 

กลุ่มแปรรูปนํ้าพริก1 นางสาํรวม ศรีพินิจพฒัน์ 327 หมู่8 ต.ในเมือง 

กลุ่มทอผา้ฝ้าย1 นางจิรัชยา กลา้พิมาย 99/2 หมู่ 12 ต.ดงใหญ่ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกก1 นางทองพนูศรี อุททา 33 หมู่ 6 ต.กระชอน 

กลุ่มจกัสาน1 (เปลเรือ) นางประคอง สร้อยพิมาย 41 หมู่ 6 ต.ท่าหลวง 

กลุ่มนํ้าออ้ยสดเมืองพิมาย1 นายประเสริฐ ป่าขมิ้น 144/1 หมู่ 6 ต.หนองระเวยีง 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119121436
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119122856
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119124131
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119135033
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119142547
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=0111914347
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119144324
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=01119152557
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=0111915844
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=0111915844
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301506&SME=02322111452
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301506&SME=02322131917
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301511&SME=02322142255
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301503&SME=02322142626
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301508&SME=02322154313
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301508&SME=02322155212
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301504&SME=02322161752
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301501&SME=02325102051
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301507&SME=02325104956
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301501&SME=02325114435
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301501&SME=0232511910
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301510&SME=02325132731
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301509&SME=0232585333
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301505&SME=023259453
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301512&SME=0232691952
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ตารางที ่104 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่มอาชีพ ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มอาชีพทอผา้ไหม1 นางบุญดี โกรพิมาย 108/10 หมู่ 5 ต.หนองระเวยีง 

กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองหนงัและ

ยางพารา1 

คุณสุวชิยั ศกัด์ิเพช็ร 9 หมู่ 16 ต.หนองระเวยีง 

กลุ่มชุมชนพฒันาสมุนไพรไทย1 คุณสุภาพ บ่มทองหลาง 119 หมู่13 ต.สัมฤทธ์ิ 

กลุ่มทอผา้บา้นโนนท่อ1 นางสมโชค พิมพพ์นัธ์ 77 หมู่ท่ี 9 ต.กระชอน 

กลุ่มกระยาสารทเมืองพิมาย 1 นางปราณี ศรีเขียว 99 หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง 

กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากผา้1 นางสาํรวย คาํมณี 65 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่ 

กลุ่มผูผ้ลิตกระเป๋าเอกสาร1 นางทองพนูศรี สุทธา หมู่ท่ี 6 ต.กระชอน 

กลุ่มผลิตสุรากลัน่1 นายนอ้ย นิพิมาย 67/3 หมู่ 14 ต.นิคมสร้างตนเอง 

กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรพรเพญ็1 คุณสุพิณ มิตรปรัชยา 193 หมู่ 2 ต.ในเมือง 

กลุ่มผลิตสุราแช่บา้นหนองขอน1 นายสงวน บุญทอง 57/5 หมู่ 14 ต.นิคมสร้างตนเอง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554) 
 

3.2.5 ลกัษณะทางสังคม 

1) ดา้นประชากร อาํเภอพิมาย มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 21,538 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 131,113 คน เป็นชายจาํนวน 65,296 คน เป็นหญิงจาํนวน 65,817 คน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่105 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอพิมาย 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลในเมือง 420 7,793 8,208 16,001 

ตาํบลสัมฤทธ์ิ 2,334 4,542 4,682 9,224 

ตาํบลโบสถ ์ 3,554 9,877 10,074 19,951 

ตาํบลกระเบ้ืองใหญ่ 1,662 3,105 3,182 6,287 

ตาํบลท่าหลวง 1,416 2,885 2,894 5,779 

ตาํบลชีวาน 902 2,320 2,388 4,708 

ตาํบลนิคมสร้างตนเอง 1,416 5,491 5,396 10,887 

ตาํบลกระชอน 1,630 4,283 4,291 8,574 

ตาํบลดงใหญ่ 2,906 5,599 5,851 11,450 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301512&SME=0232693651
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301512&SME=0232694946
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301512&SME=0232694946
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301502&SME=03107102935
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301509&SME=03112715591
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301501&SME=04210151846
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301506&SME=0422410548
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301509&SME=0422616552
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301508&SME=04227134944
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301501&SME=04315131638
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301508&SME=0433102437
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ตารางที ่105 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลธารละหลอด 1,077 1,946 1,874 3,820 

ตาํบลหนองระเวยีง 2,298 5,492 5,429 10,921 

เทศบาลตาํบลพิมาย 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 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชน อาํเภอพิมาย (2553) 
 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอพิมาย มีประชากรจาํแนกตาม

ช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่106 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอพิมาย  

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 303 273 576 

1 – 2 896 873 1,769 

3 – 5 1,740 1,569 3,309 

6 – 11 3,973 3,661 7,634 

12 – 14 2,344 2,.288 4,632 

15 – 17 2,266 2,145 4,411 

18 – 25 3,945 3,720 7,665 

26 – 49 13,157 14,412 27,569 

50 – 60 5,802 6,200 12,002 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 5,211 6,398 11,609 

รวมทั้งหมด 39,637 41,539 81,176 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชน อาํเภอพิมาย (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา 

ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้ น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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ตารางที ่107 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอพิมาย 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,188 1,471 2,659 

ตํ่ากวา่ ป.4 3,684 3,495 7,179 

ป.4-6 21,171 22,716 43,887 

ม.ศ. 1-3 196 128 324 

ม.1-3 5,488 4,720 10,208 

ม.ศ.4-5 74 82 156 

ม.4-6 2,671 3,153 5,824 

ปวช. 650 536 1,186 

ปวส. 639 573 1,212 

ปริญญาตรี 1,198 1,665 2,863 

ปริญญาโท 82 77 159 

ปริญญาเอก 6 7 13 

อ่ืนๆไม่ระบุ 2,590 2,616 5,206 

รวม 39,637 41,239 80,876 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอพิมาย (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอพิมายมีโรงเรียนจาํนวน 62 แห่ง มีครูจาํนวนทั้งหมด 781 

คน มีนกัเรียนจาํนวน 17,284 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 22 คน 

ตารางที ่108 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอพิมาย 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เทศบาลตาํบลพิมาย 4 269 6,567 

ในเมือง  5 122 2,570 

สัมฤทธ์ิ 5 56 1,176 

โบสถ ์ 7 67 1,491 

กระเบ้ืองใหญ่ 2 42 902 

ท่าหลวง 4 35 558 

นิคมสร้างตนเอง 8 51 1,160 
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ตารางที ่108 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ชีวาน 4 22 455 

ดงใหญ่ 5 17 395 

กระชอน 5 23 445 

เทศบาลตาํบลรังกาใหญ่ 5 29 625 

ธารหลอด 2 9 196 

หนองระเวยีง 6 39 744 

รวม 62 781 17,284 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554)  

 

ค.การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอพิมายมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่งและมีศูนยบ์ริการระดบัตาํบล

จาํนวน 12 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสา จาํนวน 20 คน มีนกัเรียน จาํนวน 1,903 คน และมี

หอ้งสมุดประจาํหมู่บา้นจาํนวน 12 แห่ง 

3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

มี 28 แห่ง ดงัน้ี 

ตารางที ่109 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอพิมาย 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลเอกชน 3  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 19  

คลินิกแพทย ์  5  

คลินิกทนัตกรรม 1  

ร้ายขายยาแผนปัจจุบนั   3  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอพิมาย (2554) 

 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข จาํนวน 998 คน ดงัน้ี  
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ตารางที ่110 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอพิมาย 

บุคลากร จํานวน (แห่ง) บุคลากรต่อประชากร 

แพทย ์ 11 11,919 

ทนัตแพทย ์ 8 16,389 

เภสัชกร 11 11,919 

พยาบาลวชิาชีพ 71 1,847 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 850 154 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 131,113 

นกัวชิาการสาธารณสุข 4 32,778 

เจา้พนกังานธุรการ 2 65,557 

บุคลากรสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั  40 3,278 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554) 

 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย มีโรคติดต่อท่ีจะตอ้งเฝ้า

ระวงั 10 อนัดบัแรกของอาํเภอ โดยคิดอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนไดด้งัน้ี 

ตารางที ่111 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอพิมาย 

ลาํดับ ช่ือโรค 
ปี 2552 ปี 2553 

จํานวน (คน) อตัราป่วย จํานวน (คน) อตัราป่วย 

1 อุจจาระร่วง 120 1,737.80 124 1,729.81 

2 อหิวาตกโรค 0 0 3 2.31 

3 ปอดบวม 23 168.77 194 149.35 

4 ไขเ้ลือดออก 3 6.17 42 32.33 

5 ไขฉ่ี้หนู (เล็ปโตสไปโรซิส) 0 0.00 7 5.39 

6 คางทูม 6 10.02 88 67.74 

7 วณัโรค 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 เทา้ ปาก เป่ือย 3 8.48 5 3.85 

 ท่ีมา : งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลพิมาย (2554) 



175 

 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 อาํเภอพิมายมีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใช้

อตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่112 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอพิมาย  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 130,445 - 

2550 129,897 - 0.42 

2551 129,943 0.04 

2552 129,899 - 0.03 

2553 129,964 0.05 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)  

 

4) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดา้นการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีการจดัการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ มีสถานีตาํรวจภูธร 2 แห่ง คอยให้บริการประชาชน

ในพื้นท่ี คือ สถานีตาํรวจภูธรพิมาย และสถานีตาํรวจภูธรกระชอน 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 

และมีวดั จาํนวน 108 แห่ง พระสงฆ ์จาํนวน 354 รูป 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอพิมายมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่นวิถีชีวิต

ของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น ดงัน้ี 

- ภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ การกรองหญา้มุงหลงัคา การสานเส่ือ การสานหวาย 

การสานตะกร้าจากกา้นมะพร้าว การทาํเคร่ืองมือดกัจบัปลา 

- ภูมิปัญญาดา้นการแปรรูปอาหาร ไดแ้ก่ การทาํปลาส้ม การทาํนํ้ าตาลเมา การทาํหม่ี      

พิมาย การทาํขา้วพอง การทาํหมูหวาน ฯลฯ  

- ภูมิปัญญาดา้นการทาํมาหากิน ไดแ้ก่ การจบัแมลงโดยใชไ้ฟล่อ การกาํจดัหอยเชอร่ี

โดยใชแ้กลบหวา่นตามนาขา้ว การป้องกนัไรไก่ ใชก้ระเพราแหง้โรยบนเลา้ไก่หรือรังไข่ 

7) ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อาํเภอพิมายได้มีการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินไว ้เช่น ภาษาพมิายสาํเนียงแบบฉบบัของคนพิมาย เพลงโคราช รําโทน 

เพลงกล่อมลูก แห่เรือยาว  พากยเ์รือยาว  เรียกขวญั  พากยม์วย  เพลงลูกทุ่งสําเนียงพิมาย หมอพื้นบา้น 

เช่น หมอเป่างูสวดั หมอเป่าหมาบา้ หมอเป่าตะพัน่ หมอเป่าป่ีมวย หมอผ ีหมอดูตาํรา เป็นตน้ 

ประชาชนในตาํบลในเมือง มีความเช่ือและยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ตาม

โบราณอย่างต่อเน่ือง เช่น วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา แห่เทียน เทศน์

มหาชาติ กฐิน แข่งเรือ ลอยกระทง ทาํบุญตกับาตรปีใหม่ ผา้ป่า แห่นางแมว ตลอดจนการโกนผมไฟ 
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การสู่ขอลูกสาว งานแต่งงาน งานบวช งานกฐิน งานศพ ทาํบุญร้อยวนั การรดนํ้ าดาํหวั สงกรานต์ บุญ

สารทขา้วเม่า บุญสารทขนมห่อ การละเล่นพื้นบา้น เช่น นางไซ นางอ่ึง นางกะโหลก นางชา้ง นางปลา 

การทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ และการทาํบุญกลางบา้น นอกจากน้ีตาํบลในเมืองยงัมีงานเทศกาลเท่ียวพิมาย 

งานแข่งเรือ พร้อมทั้งงานแสดงแสง สี เสียง ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ สวนสาธารณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

นนัทนาการในเขตเมืองพิมาย ไดแ้ก่ สวนสุขภาพฝ่ังสระเพลง สวนสาธารณะ สนามแข่งเรือฝ่ังนํ้ ามูล 

สวนสาธารณะประตูชยั สวนสาธารณะไทรงาม อนุสรณ์สถานย่าโม อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ 

และอนุสรณ์สถานวรีกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ สวนไทยศิลป์ (เอกชน) อ่างลาํฉมวก อยูท่ี่ตาํบลนิคมสร้างตนเอง 

นอกจากน้ีในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งจะมีการจดักิจกรรมประเพณีการแข่งขนั

กีฬาภายในเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีของประชาชนและเรียนรู้การทาํงานเป็นทีมของแต่ละพื้นท่ี

ดว้ย  

3.2.6 ลกัษณะทางการเกษตร 

1) การกสิกรรม อาํเภอพิมายมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 415,760 ไร่ มีครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 24,718 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่113 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอพิมาย (2554) 

2) ด้านปศุสัตว ์จากการสํารวจมีการทาํการปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอพิมาย โดยพบว่ามี

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ดงัน้ี 

ลาํดบัที ่ พชืเศรษฐกจิ 
จํานวน

ครัวเรือนที่ปลูก 

พืน้ที่ปลูก  

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 18,699 319,569 450 

2 ขา้วนาปรัง 259 13,761 600 

3 มนัสาํปะหลงั 3,800 51,169 2,932 

4 ออ้ย 1,312 39,245 8,000 

5 ขา้วโพด (ฝักสด) 200 100 3,500 

6 ไมผ้ล (สม้โชกนุ สม้โอ ส้มเชง้) 7 507 2,000 

7 ผกั 120 170 200 

8 แตงโม 300 1,000 5,000 

9 ปอเทือง  400 4,000 80 

รวม 24,718 415,760 22,162 
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ตารางที ่114 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอพิมาย  

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 13,814 2,456 

2 โคนม 1,250 129 

3 กระบือ 1,460 267 

4 สุกร 1,854 121 

5 เป็ดเน้ือ 8,200 159 

6 เป็ดไข่ 952 242 

7 ไก่พื้นเมือง 18,090 431 

8 ไก่เน้ือ 135,243 256 

9 ไก่ไข ่ 59,254 311 

10 แพะ 99 5 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอพิมาย (2554) 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

อาํเภอพิมายมีการทาํประมงนํ้าจืด มีปริมาณสัตวน์ํ้าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 331.55 ตนัต่อปี โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่115 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 2 

ปลาตะเพียน  13.60 

ปลานิล  311.95 

ปลาทบัทิม 3 

ปลาสลิด 1 

รวม 331.55 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3.2.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอพิมายมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการมีจาํนวน 99 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่116 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย  

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (แห่ง) 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 

อุตสาหกรรมขา้ว 9 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 11 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ 2 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 5 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 

อุตสาหกรรมก๊าซ 2 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละ

เคร่ืองจกัรกล 

19 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 23 

อุตสาหกรรมไม ้ 15 

อุตสาหกรรมโลหะ 3 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 2 

รวม 99 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554) 

3.2.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม 

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม พื้นท่ีอาํเภอพิมายมีการประกอบการด้าน

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์ในพื้นท่ีอําเภอพิมายมีทั้ งหมด จํานวน  3  แห่ง ได้แก่ สหกรณ์            

โคนมพิมาย จาํกัด สหกรณ์หนองเสว จาํกัด และสหกรณ์บริการเดินรถจงัหวดันครราชสีมา จาํกัด 

สาขาพิมาย  

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน จาํนวน 6 แห่ง  

 2) การบริการท่ีพกั โรงแรม พื้นท่ีอาํเภอพิมายมีโรงแรมท่ีพกัจาํนวน 7 แห่ง ร้านคา้ 

ร้านอาหารและสถานบริการอ่ืน ๆ จาํนวน 20 แห่ง  

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอพิมายมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัไดแ้ก่  
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- 4พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย4 เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐาน และจดัแสดงเร่ืองราว

เก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีคน้พบในเขต

อีสานตอนล่าง โบราณวตัถุสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีนาํมาจดัแสดง ไดแ้ก่ เคร่ืองป้ันดินเผาโบราณ โครง

กระดูก เคร่ืองมือ เคร่ืองประดบัท่ีทาํจากสาํริด และหิน ส่วนโบราณวตัถุสมยัประวติัศาสตร์ เช่น ใบเสมา

แบบศิลปทวารวดี ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่น ทบัหลงั หน้าบนั  เสาประดบักรอบประตู  

ทวารบาล นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมรูปเคารพ เช่น พระพุทธรูป  เทวรูป รูปพระโพธิสัตว ์ และรูป

สลกัศิลาพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ซ่ึงพบท่ีปราสาทหินพิมาย 

- 4อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย4 ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองโบราณอนัเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีมี

ความใหญ่โตและงดงามแห่งหน่ึง คือ “ปราสาทหินพิมาย” เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีทรงคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ สร้างข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 และมาต่อเติมอีกคร้ังในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 

ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงคร้ังนั้นเมืองพิมายเป็นเมืองใหญ่ของขอมบนแผน่ดินท่ีราบสูง 

- 4ปราสาทหินพิมาย4 หันหน้าไปทางทิศใต ้ อนัเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรขอม 

แผนผงัของปราสาทแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ลานชั้นใน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยระเบียงคดหรือกาํแพงชั้นใน มี

ทางเดินกวา้ง 2.35 เมตร เดินทะลุกนัไดต้ลอดทั้งส่ีดา้น หลงัคามุงดว้ยแผน่หิน มีปรางคป์ระธานสร้าง

ดว้ยหินทรายสีขาวตั้งอยูก่ลางลาน ฐานส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสอง กวา้ง 18 เมตร ความยาวรวมทั้งมุข

หน้า 32.50 เมตร หน้าบนัและทบัหลงัส่วนใหญ่สลกัเป็นภาพเล่าเร่ืองรามายณะ (รามาวตาร) และ

กฤษณาวตาร หนา้บนัดา้นหนา้ของปราสาทสลกัเป็นภาพศิวนาฏราช ส่วนทบัหลงัของประตูห้องชั้นใน

ขององคป์รางคส์ลกัเป็นภาพทางคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ดา้นหนา้ปรางคป์ระธานเยื้องไปทางซ้าย

และขวามีปรางคอ์งคเ์ล็กอีกสองหลงั องคท์างซา้ยสร้างดว้ยศิลาแลง เรียกวา่ ปรางคพ์รหมทตั มีฐานเป็น

รูปส่ีเหล่ียมยอ่มุม กวา้ง 14.50 เมตร สูง 11.40 เมตร ปรางคท์างดา้นขวาสร้างดว้ยหินทรายสีแดง เรียกวา่ 

ปรางคหิ์นแดง กวา้ง 11.40 เมตร สูง 15 เมตร  

- 4ไทรงาม4 ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่นํ้ ามูล บริเวณเข่ือนพิมายก่อนทางขา้มสะพานท่าสงกรานต์เขา้ตวั

อาํเภอพิมายจะมีทางแยกไปเข่ือนพิมายประมาณ 2 กิโลเมตร ไทรงามแห่งน้ีมีอายุประมาณ 350 ปี มี

ก่ิงกา้นสาขามากมาย ใหค้วามร่มร่ืนสวยงาม มีพื้นท่ีครอบคลุมบริเวณประมาณ 15,000 ตารางฟุต 

 

3.2.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอจงัหวดั 

รวมทั้งในตาํบลและหมู่บา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 206 เป็นเส้นทางติดต่อระหวา่งอาํเภอพิมาย 

และอาํเภอโนนสูง ซ่ึงมีความยาว ประมาณ 10 กิโลเมตร 

- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2175 เป็นเส้นทางติดต่อระหวา่งอาํเภอพิมาย 

และอาํเภอชุมพวง มีความยาว ประมาณ 40 กิโลเมตร 
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- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2163 เป็นเส้นทางติดต่อระหวา่งอาํเภอพิมาย 

และอาํเภอหว้ยแถลง ซ่ึงมีความยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร  

- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 21370 สายพิมาย - ชุมพวง ผา่นหมู่บา้นหมู่ท่ี

17  3  20  25  4  14  9  10  22  6  11  24 ใชเ้ดินทางติดต่ออาํเภอและตาํบลใกลเ้คียงมีระยะทางจากอาํเภอ    

พิมาย 17 กิโลเมตร 

- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2137 สายพิมาย – ชุมพวง ระยะทางจากอาํเภอ  

พิมายถึงตาํบลรังกาใหญ่ 9 กิโลเมตร โดยเส้นทางน้ีผา่น หมู่ 2  3  4  8  7  6  16  5  15  13  14  9  1  12  

17  20 ใชถ้นนจากหมู่ท่ี 10  11 ระยะทาง 5 กิโลเมตร มาร่วมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2163 ท่ีบา้น

บุญส่งพฒันา ตาํบลนิคมสร้างตนเอง ระยะทางจากหมู่บา้นถึงอาํเภอพิมาย ประมาณ 6 กิโลเมตร 

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 206 สายพิมาย – ตลาดแค ตดัผ่านกลางตาํบล 

ระหวา่งบา้นตาํแยกบับา้นเตย และมีระยะทางจากตาํบลถึงอาํเภอพิมาย ประมาณ 5 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน

การเดินทางจากตวัจงัหวดัประมาณ 45 นาที ทั้งรถโดยสารประจาํทาง และรถยนตส่์วนตวั 

- ถนนลาดยางเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) ผ่านหมู่บา้นในตาํบลในเมือง และใช้

เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บา้นกบัอาํเภอ ส่วนเส้นทางคมนาคมท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บา้นนั้น มี

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังบา้งเป็นบางสาย ระยะทางจากหมู่บา้นท่ีอยู่ไกล

ท่ีสุดถึงอาํเภอ ประมาณ 12 กิโลเมตร 

- ถนนสายท่าหลวง - หนองปรือ ดาํเนินการก่อสร้างโดยสํานกังานเร่งรัดพฒันา

ชนบท (รพช.) จงัหวดันครราชสีมา (เดิม) ผวิจราจรอยูใ่นสภาพค่อนขา้งดี กวา้งประมาณ 6 เมตร 

- ถนนเลียบคลองชลประทาน เส้นทางสายพิมาย - ดงใหญ่ อยูใ่นความรับผิดชอบ

ของสาํนกังานชลประทานทุ่งสัมฤทธ์ิ ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ กวา้ง

ประมาณ 5 เมตร 

- เส้นทางจากอาํเภอพิมายถึงเขตอาํเภอจกัราช เป็นถนนลาดยาง ตดัผา่นใจกลาง

ตาํบลธารละหลอดถึงเขตอาํเภอจกัราช ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 

- เส้นทางจากตาํบลธารละหลอดถึงถนนมิตรภาพ นครราชสีมา - หนองคาย บา้น

ดอนชมพ ูอาํเภอโนนสูง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

- เส้นทางจากบ้านตูม หมู่ท่ี 1 ถึงเขตอาํเภอหนองระเวียง ซ่ึงเป็นถนนลูกรัง 

ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

- ถนนลูกรัง ไดแ้ก่หมูท่ี 2  12  7  15  16  18  19  23  24  26  27 ใช้เดินทางติดต่อ

ระหวา่งหมู่บา้นในตาํบลโบสถ ์และตาํบลขา้งเคียง  

- ถนนภายในตาํบล มีดงัน้ี ถนนคอนกรีต 18 สาย ถนนหินคลุก 30 สาย ถนนลูกรัง 

33 สาย และถนนดิน 16 สาย 
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- ถนนลาดยางสายพิมาย - ธารละหลอด เป็นสายจากตลาดพิมายผา่นตาํบลสัมฤทธ์ิในเขต

ของบา้นท่าแดง หมู่ท่ี 3 และบา้นคลา้ หมู่ท่ี 8 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

- ถนนลาดยางสายพิมาย - บา้นสัมฤทธ์ิ สร้างโดยงบประมาณของกรมชลประทาน สร้าง

เพื่อประโยชน์เป็นเข่ือนกั้นนํ้ ามูลไม่ให้ไหลท่วมพื้นท่ีนา และต่อมาใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง

อาํเภอพิมายกบับา้นสัมฤทธ์ิ หมู่ท่ี 1 บา้นสําเร็จ หมู่ท่ี 13 บา้นสัมฤทธ์ิพฒันา หมู่ท่ี 12 และไปเช่ือมต่อ

ถนนมิตรภาพท่ีบา้นปราสาท อาํเภอโนนสูง เพื่อต่อไปยงัจงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัขอนแก่น 

- ถนนสายพิมาย – หินดาด ประมาณกิโลเมตรท่ี 6 -7 จะถึงทางแยกถนนสายพิทกัษากร -  

โนนคอย ใชเ้ป็นเส้นทางเดินทางจากอาํเภอพิมายถึงตาํบลหนองระเวยีงเป็นถนนลาดยาง 

- ถนนคลองชลประทานสายใหญ่เป็นหลกั และถนนพนงักั้นนํ้า 

- ถนนตามคลองซอย 3  4  5  6 ถนนเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นจะเป็นถนนลุกรังและถนนหิน

คลุก ในฤดูฝนการคมนาคมลาํบาก ระยะทางจากอาํเภอพิมายถึงหมู่บา้นท่ีใกลท่ี้สุด 25 กิโลเมตร 

- ถนนลาดยางผา่นบา้นกระเบ้ืองนอ้ย หมู่ 2  บา้นกระเบ้ืองใหญ่ หมู่ 4 บา้นไผ ่หมู่ 5 บา้น

วดั หมู่ 8 บา้นท่ามะเขือ หมู่ 7 เป็นเส้นทางการคมนาคมระหวา่งหมู่บา้น คือ ถนนสายชลประทาน 

- ถนนลาดยางจากสายบา้นตาํแย และบา้นเตย เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4 

กิโลเมตร ถึงบา้นเตย หมู่ 1 และถนนลูกรังจากบา้นเตยไปบา้นโนนกระสัง หมู่ 6  บา้นโนนทอง หมู่ 9 

บา้นโนนเสว หมู่ 11 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

- ถนนสายพิมาย - ธารละหลอด ผา่นบา้นจะบก หมู่ 10 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

เป็นถนนลาดยางต่อไปบา้นกระเบ้ืองนอ้ย หมู่ 2 

2) การโทรคมนาคมติดต่อส่ือสารในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีโทรศพัท์สาธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 146 แห่ง มีหอกระจายข่าว จาํนวน 143 แห่ง  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอพิมายมีการประปาในพื้นท่ี มีประปาตาํบล หมู่บา้น จาํนวน 127 แห่ง  

4) แหล่งนํ้า ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีแหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชนดงัน้ี  
 

ตารางที ่117 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 968 918 968 918 7 7 

บ่อสาธารณะ 0 0 1 1 118 72 

บ่อนํ้าบาดาล   345 300 300 279 178 125 

ถงัเก็บนํ้า 2,589 2,289 2,156 2,156 1,190 1,190 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 2,134 2,134 2,015 2,015 1,289 1,289 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอพิมาย (2552-2554) 
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5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีระบบไฟฟ้าใชค้รอบคลุมทุกหมู่บา้นแต่วา่ยงัไม่ครอบคลุมทุก

หลงัคาเรือน และยงัขาดระบบไฟฟ้าเพื่อแสงสวา่งในพื้นท่ีเพื่อความปลอดภยัในการคมนาคม 

3.2.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน อาํเภอพิมายมีลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย การถือครองท่ีดินแบ่ง

ออกเป็น 3 ลกัษณะ มีท่ีดินทาํกินของตนเองประมาณร้อยละ 72 มีท่ีดินทาํกินของตนเอง แต่เช่าท่ีดินเพิ่ม

ร้อยละ 14  ไม่มีท่ีดินของตนเองตอ้งเช่าทั้งหมดร้อยละ 12 การเช่าท่ีดินส่วนใหญ่จะเช่าเพื่อทาํนา ส่วน

ใหญ่จะมีเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมาย 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอพิมายมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัจาํนวน 18 แห่ง ดงัน้ี 

- ลาํมูล ไหลมาจากตาํบลท่าหลวงมาสู่บา้นขามใต ้หมู่ท่ี 6 และเขา้สู่บา้นโนนกุ่ม 

หมู่ท่ี 14 บา้นศาลา หมู่ท่ี 3 บา้นโนนขาม หมู่ท่ี 8 แลว้ไหลเขา้สู่อาํเภอชุมพวง เป็นลาํนํ้ าให้ประโยชน์ใน

ดา้นการเกษตรมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และจะมีประโยชน์มากข้ึนถา้มีการพฒันา 

- ลาํนํ้าเคม็ ไหลมาจากตาํบลท่าหลวงสู่บา้นกลว้ย หมู่ท่ี 7 และผา่นบา้นซาด หมู่ท่ี 

10 แลว้เขา้สู่บา้นวดัจนัทร์หมู่ท่ี 14 ตาํบลประสุข อาํเภอชุมพวง เป็นลาํนํ้ าท่ีใชป้ระโยชน์ในการเกษตร

มากเป็นอนัดบั 2 จะไดป้ระโยชน์มากข้ึนถา้มีการพฒันา 

- ลาํหว้ยแก่ง เป็นลาํหว้ยท่ีแยกตวัจากลาํนํ้ ามูล เช่ือมลาํนํ้ าเค็ม เป็นแหล่งนํ้ าสําคญั

รองลงมาจากลาํนํ้ามูล 

- คลองกระเพา เป็นคลองส่งนํ้าธรรมชาติ ระบายนํ้าจากพื้นท่ีการเกษตรลงสู่แม่นํ้ า

มูล เน่ืองจากปัจจุบนัมีสภาพต้ืนเขิน จึงไดท้าํการขุดลอกโดยสํานกังานชลประทานและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่าหลวง เพื่อใหส้ามารถระบายนํ้าไดส้ะดวก 

- คลองสะแก เป็นคลองธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ีได้รับการขุดลอกโดยกรม

ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการเกษตร 

- ลาํนํ้าเคม็ เป็นลาํนํ้าท่ีไหลมาจากตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย ผา่นตาํบลรังกาใหญ่

มาตาํบลโบสถ ์ไหลจากทิศตะวนัตกสู่ทิศตะวนัออก ไหลผา่นหมู่ท่ี 1  3  4  6  9  10  11  13  14  17 และ 

20 และไหลสู่อาํเภอชุมพวง 

- ลาํนํ้ามาศ ไหลมาจากอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ผา่นอาํเภอห้วยแถลง สู่

ตาํบลโบสถไ์หลผา่นหมู่ท่ี 5  2  16  15  19  6 และ 7 ไหลสู่อาํเภอชุมพวง 

- ลาํนํ้ าสนุ่น เป็นลาํนํ้ าท่ีมีตน้นํ้ ามาจากลาํนํ้ ามาศ ซ่ึงไหลผา่นหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 7 

ลาํนํ้ าท่ีไหลผา่นตาํบลโบสถ์ จะมีนํ้ าท่ีใช้ประโยชน์อยา่งเต็มท่ีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ถึงหนา้แลง้นํ้ าจะมี

ปริมาณลดลงใชไ้ม่ไดต้ลอดปี 

- ลาํฉมวก เป็นแหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าฉมวก เป็นแหล่งนํ้ าท่ีใชเ้ป็นแนว

แบ่งเขตระหว่างตาํบลหนองระเวียง และตาํบลนิคมสร้างตนเอง เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการทาํนา 
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ปลูกออ้ย และปลูกพืชฤดูแลง้ หมู่บา้นท่ีไดรั้บประโยชน์ คือ บา้นโนนหญา้นาง หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ประชา

ทิพย ์หมู่ท่ี 19 บา้นหนองระเวยีง หมูท่ี 6 บา้นหนองกุฎีงาม หมู่ท่ี 17 บา้นนาตาหิน หมู่ท่ี 9 และบา้นโนน

สะเดา หมู่ท่ี 10 

- ลาํจกัราช เป็นแหล่งนํ้ าท่ีไหลมาจากอาํเภอจกัราช และเป็นแหล่งนํ้ าท่ีใช้เป็นแนวแบ่งเขต

ระหว่างตาํบลหนองระเวียงและตาํบลธารละหลอด และตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราชบางส่วน

เกษตรกรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในการทาํนา ปลูกออ้ย และพืชฤดูแลง้ หมู่บา้นท่ีไดรั้บประโยชน์ 

คือ บา้นดอนประดู่ หมูท่ี 13 บา้นดอนหวาย หมู่ท่ี 3 บา้นง้ิว หมู่ท่ี 4 บา้นหนองโสน หมู่ท่ี 11 และบา้น

โนนสะเดา หมู่ท่ี 10 

- ลาํสะแทด ไหลผา่นยาว 7 กิโลเมตร ผา่นหมู่ท่ี 3  2  5 และหมู่ท่ี 4 นอกจากนั้นเป็นแหล่งนํ้ าท่ี

สร้างข้ึนซ่ึงจะเป็นในรูปของสระนํ้ าประจาํหมู่บา้น บ่อนํ้ าต้ืน และคลองซอยชลประทาน คลองซอย 3 

ซา้ย ผา่นหมู่ท่ี 10  3 คลองซอย 4 ซา้ย ผา่นหมู่ท่ี 5 คลองซอย 4 ซ้ายแยก 1 ขวา ผา่นหมู่ท่ี 1 2 คลองซอย 

5 ซา้ย ผา่นหมู่ท่ี 1  7  17  13  8  4 คลองซอย 6 ซา้ย ผา่นหมู่ท่ี 9  6  14  13 

- ลาํสะแทด ไหลผา่น หมู่ท่ี 8 2 4 และ 9 คลอง จาํนวน 2 แห่ง คือ คลองระหานสะแก อยูห่มู่ท่ี 9 

และคลองทอง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 บา้นดอนนํ้าซบั ตาํบลชีวาน  

- คลองป่าชา้ มีพื้นท่ีริมนํ้าในเดือนธนัวาคม ประมาณ 8 ไร่ แต่มีนํ้ าไม่ตลอดทั้งปี ใชป้ลูกพืชใน

ฤดูฝน พื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ประมาณ 50 ไร่ อยูใ่นเขตบา้นกระเบ้ืองนอ้ย หมู่ 2  

- ลาํตลาด เป็นลาํนํ้าซ่ึงไหลผา่นบา้นตาํแย หมู่ท่ี 3 บางช่วงจะมีนํ้าตลอดปี 

- คลองตะกุดนอก อยู่ในเขตบา้นไผ่ หมู่ท่ี 5 โดยทางหมู่บา้นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ า

ดงักล่าวในการอุปโภค บริโภค และใชเ้ล้ียงสัตว ์มีนํ้าไม่ตลอดปี ตอ้งปรับปรุงเพื่อใหมี้นํ้าใชต้ลอดปี 

- คลองโพ อยูใ่นเขตบา้นท่ามะเขือ หมู่ท่ี 7 มีนํ้าตลอดปี 

- ลาํสะแทด ลาํนํ้าไดไ้หลผา่นบา้นโนนทอง หมู่ท่ี 9 มีนํ้าตลอดปี 

- หนองกา้งปลา อยูใ่นเขตบา้นเตย หมู่ท่ี 1 ใชเ้ก็บนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค โดยมีเหมือง และคลอง

ส่งนํ้าคอยเติมนํ้าเขา้หนองในช่วงหนา้แลง้ 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอพิมายมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 7 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าในตาํบลในเมือง มีพื้นท่ีป่าไม ้จาํนวน 540 ไร่ ตามบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ า และท่ี

สาธารณะ 

- ป่าในตาํบลหนองระเวยีง มีพื้นท่ีป่าเป็นลกัษณะป่าเส่ือมโทรม ป่าไมพุ้่มขนาดเล็ก ใช้

เป็นทาํเลเล้ียงสัตว ์และเป็นแหล่งหาอาหาร โดยมีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 1,136 ไร่ 

- ป่าในตาํบลโบสถ์มีลกัษณะเป็นป่าเส่ือมโทรม เป็นป่าไมพุ้่มขนาดเล็ก ใช้เป็นทาํเล

เล้ียงสัตว ์เป็นแหล่งหาอาหาร และพืชผกัสาํหรับเกษตรกร 

- ป่าในตาํบลรังกาใหญ่มีพื้นท่ีป่าโดยประมาณ 3,450 ไร่ 
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- ป่าในตาํบลสัมฤทธ์ิ สภาพเป็นท่ีราบทุ่งนา จะมีตน้ไมไ้ม่หนาแน่น และกระจายตาม

หวัไร่ปลายนาหรือตามลาํนํ้ า ส่วนใหญ่จะเป็นละเมาะ มีตน้ไมพ้ื้นบา้นหลากหลายชนิด เช่น ไผ ่ สะเดา 

กระถินเทพา ยคูาลิปตสั ฯลฯ จาํเป็นตอ้งมีการปลูกป่าทดแทนตามลาํนํ้ าสาธารณะ และท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

ของประชาชน 

- ป่าในตาํบลหนองระเวียง เป็นลกัษณะป่าเส่ือมโทรม ป่าไมพุ้่มขนาดเล็ก ใช้เป็นท่ี

ทาํเลเล้ียงสัตว ์และเป็นแหล่งหาอาหาร โดยมีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 1,136 ไร่ 

- ป่าในตาํบลกระชอน มีลกัษณะเป็นพุ่มหนามระกาํ ไมส้ะแก ตามชายทุ่งท่ีสาธารณะ 

และหวัไร่ปลายนา เกษตรกรใชท้าํฟืนในการหุงตม้ 

3.2.11 ด้านการเมือง  

1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอพิมายมีสาขาพรรคการเมืองจาํนวน 1 สาขา คือสาขา

พรรคประชาธิปัตย ์

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมีกลุ่มทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมีการ

แข่งขนัในการเขา้ไปสู่อาํนาจกนัมากพอสมควรในการเขา้ไปบริหารจดัการทอ้งถ่ิน  

3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอพิมายมี คือ กลุ่มการเมืองภาคพลเมืองท่ีมีความ

เขม้แข็งและทาํงานตรวจสอบการทาํงานขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เช่น สภาองค์กรชุมชน

ตาํบลพิมาย  

3.2.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอําเภอพิมาย  จําแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอพิมาย 

สาํนกังานศุลกากร และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการภูมิภาค ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย มีจาํนวน 18 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ท่ีทาํ

การปกครองอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สํานักงานท่ีดิน สํานักงานสรรพากร 

สํานักงานป่าไม้ สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน สํานักงานศึกษาธิการ 

สาํนกังานประถมศึกษา สาํนกังานจดัหางาน สถานีตาํรวจท่องเท่ียว และสาํนกังานพฒันาการอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ 1ธนาคารกรุงไทย1 จาํกดั (มหาชน) 1ธนาคารออมสิน1 1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์1การเกษตร การประปาส่วนภูมิภาค และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 

4) การบริหารราชการส่วนท ้อง ถิ่น  อํา เภอพิมายมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอพิมายมีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอพิมาย และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 11 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมฤทธ์ิ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโบสถ์ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าหลวง 

องค์การบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาํบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตาํบล

นิคมสร้างตนเอง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระชอน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองระเวียง องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดงใหญ่ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลธารละหลอด  

ค.  เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย มีเทศบาลตาํบล จาํนวน 2 แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลพิมาย และเทศบาลตาํบลรังกาใหญ่ 

5) การปกครองท้องท้องท่ี  อําเภอพิมายได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม

พระราชบญัญติัลักษณะการปกครองท้องท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 12 ตาํบล 208 หมู่บ้าน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่118 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอพิมาย  

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ในเมือง  21 บา้นในเมือง(ม.1) บา้นในเมือง(ม.2) บา้นส่วย บา้นขาม บา้นกอก บา้น

นางเทริญ บ้านม่วง บ้านวงัหิน(ม.8) บ้านดอนแซะ บ้านวงักลาง บ้าน

ข้ีเหล็ก บา้นทองหลาง บา้นดง บา้นประตูชยั บา้นน้อย บา้นใหม่ไทรงาม 

บา้นพรหมทตั บา้นวงัหิน(ม.18) บา้นท่าสงกรานต์ บา้นสําโรงชัย และ

บา้นไทรงาม 

สัมฤทธ์ิ 14 บา้นสัมฤทธ์ิ(ม.1) บา้นสัมฤทธ์ิ(ม.2) บา้นท่าแดง บา้นป่ารัง บา้นซมั บา้น

พุทรา บา้นทงัทาํนบ บา้นคลา้ บา้นตาล บา้นสินสมบูรณ์ บา้นคลองรังนบ 

บา้นสัมฤทธ์ิพฒันา บา้นสาํเร็จซมัพฒันา และบา้นเจียบ  

โบสถ ์ 27 บา้นตะบอง(ม.1) บา้นลุงตามนั บา้นตะบอง(ม.3) บา้นหนองปรือ บา้น

โนนไม้แดง บ้านหนองจิก บ้านหนองขาม บ้านตะคร้อ บ้านบุสามคัคี 

บา้นหนองไผ ่บา้นโคกขาม บา้นหนองฟาน บา้นหนองเสา บา้นหนองบึง 

บา้นหนองหรวด บา้นหนองบอน บา้นหัวทาํนบ บา้นตะเคียนงาม บา้น

ดอนตาํแย บา้นหนองสระบึง บา้นหนองสาน บา้นโนนสวรรค ์บา้นสะเดา 

บา้นศรีเจริญชยั บา้นหนองบวั บา้นโนนทยอม และบา้นหนองฟาน  

กระเบ้ือง

ใหญ่ 

11 บา้นเตย บา้นกระเบ้ืองน้อย บา้นตาํแย บา้นกระเบ้ืองใหญ่ บา้นไผ่ บา้น

โนนกระสาร บา้นท่ามะเขือ บา้นวดั บา้นโนนทอง บา้นหนองเสว และ

บา้นจบก 
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ตารางที ่118 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ท่าหลวง 12 บา้นท่าหลวง (ม.1) บา้นท่าหลวง (ม.2) บา้นหนองบวั บา้นโนนม่วง บา้น

จารยต์าํรา บา้นสนุ่น บา้นตะคร้อ บา้นขามกลาง บา้นป่ายาง บา้นสระงาม

บา้นง้ิวพฒันา และบา้นท่าหลวง (ม.11)  

รังกาใหญ่ 20 บา้นพุทรา บา้นฉกาจ บา้นช่องโค บา้นรังกาใหญ่ บา้นตะปัน (ม.5) บา้น

หนองนํ้ากิน บา้นรังกานอ้ย บา้นหนองโสมง บา้นพุทรา บา้นนิคมพฒันา 

บา้นนิคมสามคัคี บา้นหนองรัง บา้นตะปัน (ม.13) บา้นพุทราพฒันา บา้น

ตะปัน (ม.15) บา้นสามคัคี บา้นหนองคูประชาสรรค ์บา้นหนองไทร  บา้น

หนองโสมงพฒันา และบา้นตะปันรังกาสรรค ์ 

ชีวาน 

 

10 บา้นชีวาน บา้นดอนเขวา้ บา้นหมนั บา้นโนนพะเนียม บา้นทบัควาย บา้น

ซาด บา้นโนนสามคัคี บา้นดอนนํ้าซบั บา้นโนนตะโก และบา้นทุ่งพิกุลทอง 

นิคมสร้าง

ตนเอง 

22 บา้นบุญสิงพฒันา บา้นจิงทดัษากร บา้นทวสีงเคราะห์ บา้นจาํนงภูมิเวทย ์

บา้นเทพหสัดินทร์ บา้นใหม่ลมวก บา้นโนนกระเมือง บา้นหนองหวัชา้ง 

บา้นบ่อสาบ บา้นสะแดงาม บา้นโพธ์ิงาม บา้นหนองหญา้ขาว  

บา้นโนนสูง บา้นหนองขอน บา้นถาวรพฒันา บา้นใหม่ลมวกเหนือ บา้น

บดินทร์เดชา บา้นสายชลพฒันา บา้นหนองสะแก บา้นบุญส่งสามคัคี 

บา้นพิทกัษพ์ฒันา และบา้นจาํนงคพ์ฒันา 

กระชอน 20 บา้นกระชอน บา้นดงนอ้ย บา้นตลาดประดู่ บา้นกระเบ้ือง  

บา้นโนนตะแบก บา้นโนนพุทรา บา้นหวา้ บา้นตูมเมือง บา้นโนนท่อ 

บา้นโนนผกัชี บา้นเมืองบวันอ้ย บา้นโนนสาํโรง บา้นเมืองบวัใหญ่ บา้น

ไทรโยง บา้นโนนตาหล่า บา้นดงนอ้ยพฒันา (ม.15) บา้นซาด บา้นดงนอ้ย

พฒันา (ม.18) บา้นสาํโรงใหญ่ และบา้นโนนเกตุ 

ดงใหญ่ 20 บา้นดงใหญ่(ม.1) บา้นโนนโชงโลง บา้นศาลา บา้นข่อยงาม บา้นดงใหญ่

(ม.5) บา้นขามใต ้บา้นกลว้ย บา้นโนนขาม บา้นมะกอก บา้นกาชาด บา้น

สาํโรง-ช่องแมว บา้นรัตนภพ บา้นดงเยน็ บา้นโนนกุ่ม บา้นโนนกระเพรา 

บา้นโนนซาด-หนองไผล่อ้ม บา้นดงใหม่ บา้นกลว้ยสามคัคี  

บา้นใหม่โชงโลง และบา้นเก่าพฒันา 

ธารละ

หลอด 

14 บา้นตูม บา้นยาง บา้นละหลอด บา้นโนนหลกัก่ี บา้นโนนกระหาด บา้น

โนนสูง บา้นหวาย บา้นสวนขา บา้นวงัม่วง บา้นขามตามุข บา้นมะค่า 

บา้นโนนกราด บา้นโนนโพธ์ิ และบา้นยางนอ้ย 
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ตารางที ่118 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอพิมาย (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

หนองระ

เวยีง 

20 บา้นหนองใหญ่ บา้นหนองขาม บา้นดอนหวาย บา้นโว ้บา้นหนองบวัคาํ 

บา้นหนองระเวยีง บา้นมาบประดู่ บา้นโนนหญา้นาง บา้นนาตาหิน บา้น

โนนสะเดา บา้นหนองโสน บา้นเพชร บา้นดอนประดู่ บา้นหวัถนน บา้น

โจด บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองกุฎีงาม บา้นนํ้าตาลพฒันา  

บา้นใหม่ทิพยป์ระชา บา้นทรัพยโ์พธ์ิงาม 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพิมาย (2554) 

 

3.2.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอพมิาย 

จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 86 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ 65 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัธุรกิจ 3 คน 

หน่วยราชการต่าง ๆ 9 คน เยาวชน 9 คน  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวิเคราะห์

ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอพิมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพิมาย 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- อํา เ ภ อ พิ ม า ย เ ป็ น พื้ น ท่ี ท่ี มี แ ห ล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย  

- เป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีสําหรับการเกษตรมากกว่า

พื้นท่ีลกัษณะอ่ืน ๆ  

- มีแม่นํ้ามูล เป็นแม่นํ้าสายหลกั ลาํนํ้าเคม็ 

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก และ

รวดเร็ว  

- มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี แหล่งนํ้ าธรรมชาติ พื้นท่ี

สาธารณะ ทาํเลเล้ียงสัตว ์ สวนสาธารณะ 

ก. ด้านกายภาพ  

- การระบายนํ้าล่าชา้ ถมท่ีเขา้ในคลองสาธารณะ 

ส่ิงก่อสร้างขวางทางนํ้ า (ถนน) แม่นํ้ าลาํคลอง

ต้ินเขิน ขยะและวชัพืชอุดตนั 

- มีพื้นท่ีรับนํ้าไม่เพียงพอ 

- ถนนหลายสายในพื้นท่ีระดบัอาํเภอ และระดบั

ตาํบลชาํรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ท่ีจอดรถนกัท่องเท่ียวไม่พอเพียง 
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ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีผูน้าํองคก์รท่ีเขม้แขง็มีองคก์รจดักิจกรรมดี ๆ 

- มีวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมทั้ งมีแหล่งโบราณ

สถานท่ีสาํคญัของชาติ  

- มีสถานบนัการศึกษาให้บริการการศึกษาใน

ทอ้งถ่ินตั้งแต่ก่อนวยัเรียนถึงระดบัอุดมศึกษา 

- มีสภาเด็กและเยาวชนทาํกิจกรรมรณรงค์งาน

ประเพณีปลอดเหล้า ท่ีดาํเนินการโดยกลุ่ม

องคก์รในพื้นท่ีร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนั้นยงัมีการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น 

บีบอย ตั้งวงดนตรี เยาวชนพายเรือ แห่เรือ 

- เป็นพื้นท่ี ท่ี มีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน ท่ีมี

คุณค่าต่อคนในสังคมโดยรวม 

- มีกลุ่มท่ีทาํกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เช่น การทาํหม่ีพิมาย และอ่ืน ๆ 

- มีกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันเพื่อประกอบ

อาชีพและขบัเคล่ือนงานพฒันาท่ีสร้างสรรคก์บั

เมืองพิมายอยา่งต่อเน่ือง 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้นท่ี ไม่มีความสามคัคี  

- ขาดการรวมกลุ่มในการบริหารจดัการในการ

พฒันาใหเ้ป็นระบบรูปธรรมทาํงาน 

- ค่านิยมคนพิมายมีความเรียบง่ายเกินไป 

- ปัญหายาเสพติด มีการกระจายตวัจากผูใ้หญ่

ไปสู่วยัรุ่น จากวยัรุ่น ไปสู่เด็ก เด็กติดยาบา้ ดม

กาว เด็กเดินยาบา้ เด็กขายยาบา้ 

- เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ขบัรถ

มอเตอร์ไซ ด์ เ สี ยง ดัง  กา รทะ เล าะวิวา ท 

เยาวชนคา้ประเวณี การแข่งรถในยามวิกาล มี

แม่วยัใสมากข้ึน เด็กเรียนไม่จบ เด็กหนีเรียน    

- มีร้านเกมท่ีเป็นแหล่งมัว่สุม มีการขายซีดีเถ่ือน 

มีร้านเหล้าใกล้โรงเรียน มีสถานบริการมาก

ข้ึน  

- ปัญหาครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลา หย่าร้างกนั 

เด็กกาํพร้า เด็กอยู่กับตา ยาย หรือ อยู่กบัพ่อ 

อยูก่บัญาติ 

- ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสําคญักบัเร่ืองการ

นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในวิถีชีวิตในยุค

ปัจจุบนันอ้ยลง 
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ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มี เกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลัง  ปลูกข้าว

จาํนวนมาก และเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคญั 

ได้แก่ ข้าว มนั ออ้ย ฯลฯ และแหล่งปลูกขา้ว

หอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ   

- มีผลิตภณัฑ์สินคา้โอทอปท่ีสําคญัของพื้นท่ีท่ีมี

ความหลากหลาย เช่น เส้นหม่ีพิมาย ขา้วพอง 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหวาย และอ่ืน ๆ 

- มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในทุกตําบล และมีการ

ทาํงานเช่ือมโยงกนัในทุกระดบั เช่น กลุ่มอาชีพ

ทอผา้ไหมยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มออมทรัพย ์ 

- มีโรงงานนํ้ าตาล โรงงานแป้งมันสําปะหลัง 

โรงงานเกลือปรุงทิพย ์โรงงานรองเทา้ โรงงาน

กระเป๋า 

- มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัหลายแห่ง ท่ีจะเป็น

แหล่งสร้างรายได้ของคนในทอ้งถ่ิน และเป็น

การกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพ

ของคนในทอ้งถ่ิน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- โรงงานในพื้นท่ีปล่อยนํ้ าเสีย ปล่อยนํ้ าเค็ม 

เช่น โรงงานมนัสําประหลัง โรงงานเกลือ 

โรงงานนํ้าตาล  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินสูง โดยเฉพาะหน้ี

นอกระบบและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง 

- ตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตรสูงข้ึนและ

ปริมาณผลผลิตไดน้อ้ยลง  

- เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัทาํการเกษตร

แบบเดิม ไม่มีการนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมไป

ปรับใช ้

- เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการพฒันาอาชีพของ

ตนเองมีนอ้ย 

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีหน้ีสินจาํนวนมาก จากการ

ทําการเกษตรและการส่งบุตรหลานเรียน

หนงัสือ 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีข้าราชการและอาสาสมัครเป็นท่ีพึ่ งของ

ประชาชนไดบ้า้ง  

- มีก ลุ่มองค์การเมืองภาคพลเมืองในพื้ น ท่ี

กระจายอยูใ่นหลายตาํบลของอาํเภอพิมาย  

- มีอาสาสมัครท่ีทํางานตรวจสอบเร่ืองการ

เลือกตั้งในพื้นท่ีจาํนวนมาก  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การทาํงานของท้องถ่ินขาดการประสานงาน  

ในระดบัชุมชนหมู่บา้น  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงใน

การเลือกตั้งทุกระดบั ทาํให้มีความขดัแยง้กนั 

แบ่งพรรคแบ่งพวกกนัมากข้ึน  

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 

- มีความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ

งบประมาณทาํใหก้ารพฒันาพื้นท่ีมีความล่าชา้ 



190 

 

ตารางที ่119 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- อาํเภอพิมายเป็นอาํเภอท่ีมีศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณี และความเช่ือท่ีหลากหลาย 

- มีโบราณสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวเชิง

วฒันธรรมได ้ 

- มีงานประเพณีท่ียิ่งใหญ่ระดับชาติ คือ งาน

เทศกาลเท่ียวพิมายท่ีมีการจดัเป็นประจาํทุกปี 

- มีกลุ่มเยาวชนให้ความสนใจต่อประเพณี

ทอ้งถ่ินบา้ง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ขาดการถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินสู่

รุ่นลูกหลาน 

- ขาดการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบเพื่อให้

ประชาชนได้เรียนรู้และกระจายองค์ความรู้

เร่ืองประเพณี ความเช่ือทอ้งถ่ิน 

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอพิมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่120 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอพิมาย 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีโครงการพฒันาพื้นท่ีถนนส่ีเลนเข้าไปใน

พื้นท่ีอาํเภอพิมาย  

- มีชลประทานเขา้มาช่วยเหลือบริหารจดัการนํ้ า

อยา่งเป็นระบบ 

ก. ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูงทาํให้มี

ผลต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื้นท่ี  

- อาํเภอพิมายมกัจะมีปัญหานํ้ าท่วมในฤดูฝนทุก

ปี และยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ 

- โรคระบาดของพืช เช่น เพล้ียกระโดด หนอน

กอขา้ว และอ่ืน ๆ  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มีนโยบายเก่ียวกบัการศึกษา มีทุนเรียนฟรี เป็น

โอกาสของประชาชนคนยากจนในพื้นท่ี 

- มีการจัดการอบรม สัมมนาจากหน่วยงาน    

ต่ าง  ๆ  ให้ควา ม รู้แก่ผู ้นํา  คนใ นชุมชนมี

การศึกษาสูง มีประสบการณ์กลับมาพฒันา

หมู่บา้น เป็นการระดมความสามารถ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- นโยบายจํานําข้าวไม่ใช่การแก้ปัญหาความ

ยากจนท่ีแทจ้ริง 

- นโยบายรัฐไม่ค่อยชัดเจน เร่ืองการขายข้าว

ชาวนาเสียเปรียบพอ่คา้   

- เทคโนโลยีท่ีมีมาก ทาํให้คนหลงผิด และใช้

เทคโนโลยไีปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
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ตารางที ่120 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอพิมาย (ต่อ) 

  โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ยุทธศาสตร์ของจงัหวดัท่ีเน้นการพฒันาอาชีพ

ทางดา้นการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี  

- เจา้หน้าท่ีราชการมีการส่งเสริมเร่ืองการพฒันา

อาชีพใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 

- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระดับ

จงัหวดันครราชสีมา 

- มีนักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวในพื้นท่ีมากกว่า 

300,000 คนต่อปี 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- การเปิดการคา้เสรีและอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ทาํ

ใหเ้กษตรกรตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

- เกษตรกรไม่สามารถควบคุมราคาตน้ทุนปัจจยั

การผลิตได ้ 

- เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิต

ทางดา้นการเกษตรไดเ้อง  

- กลไกทางการตลาดเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทาํใหเ้กษตรกรเขา้ไม่ถึงขอ้มูลดา้นการเกษตร  

- โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้ าเสียสู่แหล่งนํ้ า

ธรรมชาติ  

- แรงงานในโรงงานเร่ิมมีแรงงานต่างดา้วมากข้ึน 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ราชการมีโครงการพฒันากระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทางดา้นการเมือง 

- ส่วนราชการมีโครงการฝึกอบรมและพฒันา

เร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ขาดการพฒันาประชาธิปไตยอยา่งต่อเน่ือง และ

การเมืองในระดบัประเทศเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี 

- การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยทาํให้การสนบัสนุนงาน

พฒันาในพื้นท่ีไม่มีความต่อเน่ือง 

- ปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับทําให้การ

พฒันาไม่ลงไปถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเท่า

เทียมกนั  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- อาเซียนเป็นหน่ึงเดียว เป็นโอกาสให้เด็กใน

พื้นท่ีไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของเพื่อนบา้นมากข้ึน  

- ก า ร พัฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว โ ด ย ก า ร พัฒ น า      

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

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน 

- ส่วนราชการให้ความสนใจต่อการจัดงาน

ประเพณีประจาํปีของอาํเภอพิมาย 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือกระแสหลกัท่ีมีการนาํเสนอวฒันธรรมใหม่ 

อยูต่ลอดเวลา และเขา้ถึงทุกครัวเรือน  

- หน่วยงานราชการและรัฐบาลให้ความสําคญัต่อ

การใชศิ้ลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินมาใช้

ในการพฒันานอ้ย 
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3.2.14  ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอพิมาย ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาคน และการพฒันาเยาวชน เพราะเห็นว่าคนเป็น

ทรัพยากรท่ีสําคญัของพื้นท่ี ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพคน และประสิทธิภาพการทาํงาน

เพื่อเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต  

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก

อาํเภอพิมายยงัไม่มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหว่างประชาชนและราชการในพื้นท่ี 

โดยการให้คนในพื้นท่ีและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัได้ร่วมกนัคิด คน้หา ปัญหาหลกั สาเหตุ และ

วธีิการแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ี 

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการศึกษาเพื่อนาํไปสู่การพฒันาทกัษะของเด็กและเยาวชนของ

พื้นท่ีอาํเภอพิมาย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีอาํเภอพิมาย 

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ เนน้เร่ืองการพฒันาวิถีการทาํมาหากิน

ของประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ท่ีจะเป็นการสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ี หรือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจของฐานล่าง ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ของอาํเภอให้มี

ความเขม้แขง็และเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา  


