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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
     แผนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที ่1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  (1.) ด้านกายภาพ 
        1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
     - ทีต่ั้ง 

      ต ำบลบ้ำนโพธิ์เป็นต ำบลหนึ่งในอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งมำประมำณ  ๒๕๐ ปีเศษ ใน
อดีตเป็นต ำบลหน้ำด่ำนก่อนเข้ำสู่เมืองโครำช สมัยนั้นจะมีกำรค้ำต่ำงเมือง มีสินค้ำต่ำงๆข้ำมห้วยบริบูรณ์ ตรงท่ำน้ ำ   
ท่ำตลำด (บ้ำนวังหิน) และนอกจำกนั้นยังมีโบรำณสถำนที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ำมำชมประจ ำคือ ปรำสำทหินพนมวัน 
และเนินอรพิม และแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติอุโมงค์ต้นตำล ตั้งอยู่บ้ำนมะค่ำ หมู่ที่ ๖   

 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)  
ตั้งอยู่เลขที่ 432 หมู่ ๖ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โทรศัพท์ ๐๔๔ – 415109
โทรสำร ๐๔๔ – 415110 
    - พื้นที ่
             ปัจจุบันต ำบลบ้ำนโพธิ์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44.36 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 27,725 ไร่ อยู่ทำงทิศตะวันออก      
ของอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ มีหมู่บ้ำนทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้ำน 21 ชุมชน ต ำบลบ้ำนโพธิ์ เป็นต ำบล ๑ ใน ๒๔       
ต ำบลของอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวอ ำเภอโดยทำง
รถยนต์เป็นระยะทำง 18 กิโลเมตร  
    - อาณาเขต   
        ต ำบลบ้ำนโพธิ์เป็น ๑ ใน ๒๔ ต ำบลในเขตอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีอำณำเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ๔  ส่วน  ดังนี้  

ทิศเหนือ        ติดกับต ำบลหนองไข่น้ ำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ                             
  ทิศใต้            ติดกับต ำบลหนองระเวียง,ต ำบลพะเนำ,ต ำบลมะเริง   
     อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
  ทิศตะวันออก   ติดกับต ำบลหนองงูเหลือม อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ 
  ทิศตะวันตก        ติดกับต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของต ำบลบ้ำนโพธิ์มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่

ส ำหรับที่อยู่อำศัยประมำณ ๓๕% พ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร ๖๐ % พ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๕%  
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื้น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม อำกำศร้อนและแห้งแล้ง แต่บำงครั้ง 

อำจมีอำกำศเย็น บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่ำง ๓๕ – ๓๙.๙ องศำเซลเซียส  ร้อน
จัดมีอุณหภูมิประมำณ  ๔๐  องศำเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือนพฤษภำคม–ตุลำคม แต่อำจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” 
ซึ่งอำจนำนประมำณ ๑ – ๒ สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคมนำนรำว     
๑-๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรือ
อำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณภูมิต่ ำสุด ประมำณ  ๑๕ องศำ    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย ประมำณ  ๗๕% ดินลูกรังประมำณ ๕% ดินเหนียว

ประมำณ ๑๕%   

  (๒.) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.1 เขตการปกครอง 
 ต ำบลบ้ำนโพธิ์แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน 21 ชุมชน 
 หมู่บ้าน มีจ านวน 10 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายชื่อผู้น าท้องที่ ต าแหน่ง 
1 ยุ้ง นำยมนัส ไขโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
2 โตนด นำยไพรวัน อินไกร ผู้ใหญ่บ้ำน 

3 บูรณพำณิชย์ นำยปรำจิตร ของโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

4 ศรีพัฒนำ นำยเฉลิมพล เริงสนำม ผู้ใหญ่บ้ำน 

5 วังหิน นำยสมชำย ปำนปรีชำ ผู้ใหญ่บ้ำน 

6 มะค่ำ นำยชัยรัตน์ไชย ใบโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

7 แสนเมือง นำยรุ่งเพ็ชร ขึงโพธิ์ ก ำนัน 
8 หนองบัว นำยส ำเริง ชวนโพธิ ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 

9 ลองตอง นำยมนตรี คงเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้ำน 

10 มะค่ำพัฒนำ นำยสิทธิโชค พรหมจรรย์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
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ชุมชนจ านวน ๒๑ ชุมชน ดังนี้ 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน รายช่ือประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 
๑ บ้ำนยุ้งชุมชน ๑ นำยพนำไพร   ชื่นโพธิ์  
๒ บ้ำนยุ้งชุมชน ๒ นำยเสนอ       ชูเกำะ  
๓ บ้ำนโตนดชุมชน ๑ นำยโกวิทย์     วิเชียรทวี  
๔ บ้ำนโตนดชุมชน ๒ นำงส ำรำ      เสมำภักดี  
๕ บ้ำนบูรณพำณิชย์ชุมชน ๑ นำงสุมำลี       เพ็ชรพะเนำ  
๖ บ้ำนบูรณพำณิชย์ชุมชน ๒ นำงเล็ก          มำกบริบูรณ์  
๗ บ้ำนศรีพัฒนำชุมชน ๑ นำงล ำพวน      เปรี่ยมพิมำย  
๘ บ้ำนศรีพัฒนำชุมชน ๒ นำยลิขิต         พลสิทธิ์  
๙ บ้ำนวังหินชุมชน ๑ นำงสมอน       ทรวงโพธิ์  

๑๐ บ้ำนวังหินชุมชน ๒ นำงนงค์นุช      กะจ่ำงโพธิ์  
๑๑ บ้ำนมะค่ำชุมชน ๑ นำงอรุณ         จีนสระน้อย  
๑๒ บ้ำนมะค่ำชุมชน ๒ นำงสำวนพวงศ์  ถมโพธิ์  
๑๓ บ้ำนแสนเมืองชุมชน ๑ นำงบุ ช่วย      ของโพธิ์  
๑๔ บ้ำนแสนเมืองชุมชน ๒ นำงพรทิพย์      ขอเหล็กกลำง  
๑๕ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวทอง นำงสมบูรณ์      เชยโพธิ ์  
๑๖ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวชมพู นำงสำวปริศนำ  ธีรเนตร  
๑๗ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวเงิน นำงยุพิน          ผัดโพธิ์  
๑๘ บ้ำนลองตองชุมชน ๑ นำงจุฑำรัตน์     พวงจันทึก  
๑๙ บ้ำนลองตองชุมชน ๒ นำงประจวบ     เกียรติโพธิ์  
๒๐ บ้ำนมะค่ำพัฒนำชุมชน ๑ นำงจวง           ปลั่งกลำง  
๒๑ บ้ำนมะค่ำพัฒนำชุมชน ๒ นำงสำวิตรี       ยันพิมำย  

 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ส่วนให ่ ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเสมอมำและประชำชน

ยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน กำรช่วยเหลืองำนเทศบำล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบำลในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
เช่น กำรประชุมประชำคมในกำรจัดแผนพัฒนำเทศบำลประชุมประชำคมแก้ไขปั หำ ควำมยำกจน ฯลฯ   

เขตการเลือกตั้ง 
ตำมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำร

ท้องถิ่นของเทศบำล และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนำคม 2564  
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เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ ได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ทั้งเขตเทศบำลเป็น    

๑ เขตเลือกตั้ง  และเขตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด้วย 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
๑ บ้ำนยุ้งชุมชน ๑ ๓ บ้ำนโตนดชุมชน ๑ 
๒ บ้ำนยุ้งชุมชน ๒ ๔ บ้ำนโตนดชุมชน ๒ 
๗ บ้ำนศรีพัฒนำชุมชน ๑ ๕ บ้ำนบูรณะพำณิชย์ชุมชน ๑ 
๘ บ้ำนศรีพัฒนำชุมชน ๒ ๖ บ้ำนบูรณะพำณิชย์ชุมชน ๒ 
๙ บ้ำนวังหินชุมชน ๑ ๑๑ บ้ำนมะค่ำชุมชน ๑ 

๑๐ บ้ำนวังหินชุมชน ๒ ๑๒ บ้ำนมะค่ำชุมชน ๒ 
๑๓ บ้ำนแสนเมืองชุมชน ๑ ๑๕ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวทอง 
๑๔ บ้ำนแสนเมืองชุมชน ๒ ๑๖ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวชมพู 
๒๐ บ้ำนมะค่ำพัฒนำชุมชน ๑ ๑๗ บ้ำนหนองบัวชุมชนบัวเงิน 
๒๑ บ้ำนมะค่ำพัฒนำชุมชน ๒ ๑๘ บ้ำนลองตองชุมชน ๑ 

  ๑๙ บ้ำนลองตองชุมชน ๒ 

ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64)   

   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี      7,916 คน 
  -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  7,907 คน  

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   
- จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  6,101 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,916 คน  

คิดเป็นร้อยละ  77.07  
- จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 6,093 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,907 คน  

คิดเป็นร้อยละ  77.06   
รายช่ือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
คณะผู้บริหาร 
1. นำยชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
2. นำยมำนะ ถิ่นโพธิ์  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
3. นำยภำคภูมิ ศิริรุ่งสกุลวงศ ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
4. นำยอัครพล ปลอดกลำง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
5. นำยสงัด เสงี่ยมโพธิ์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
1. นำยจุน จ่ำงโพธิ์  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
2. นำยประหยัด เชยโพธิ์  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
3. นำยสมเกียรติ เมืองกลำง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 1 
4. นำงพรทิพย์ ขอเหล็กกลำง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 1 
5. นำงนงค์นุช กะจ่ำงโพธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 1 
6. นำยสมหมำย สุขประเสริฐ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 1 
7. นำยนฤเดช จันทร์โพธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 1 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (ต่อ) 
8. นำยเอนก เพ็ชรงูเหลือม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 2 
9. นำยสนิท ทำงพุดซำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 2 
10.นำยเพลิน จ ำปำโพธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 2 
11.นำงนัดธิทรำ อบกลำง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 2 
12. นำงสมนึก จีบจอหอ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เขต 2 
 

 (3.) ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎำคม ๒๕64) 
ตารางแสดงจ านวนประชากร ต าบลบ้านโพธิ์ 

หมู่
ที ่ ชื่อบ้าน ๒๕62 ๒๕63 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ ยุ้ง 332 ๓92 724 342 396 738 364 405 769 
๒ โตนด 492 ๔79 ๙71 487 482 969 488 488 976 
๓ บูรณพำณิชย์ 352 ๓49 701 358 359 717 334 353 687 
๔ ศรีพัฒนำ ๕74 619 ๑,193 585 633 1,218 634 696 1,330 
๕ วังหิน ๒44 278 ๕๒2 253 277 530 254 270 524 
๖ มะค่ำ ๓88 410 ๗98 385 409 794 392 430 822 
๗ แสนเมือง ๖25 676 ๑,301 635 681 1,316 658 699 1,357 
๘ หนองบัว 800 833 ๑,633 824 857 1,681 865 918 1,783 
๙ ลองตอง ๔83 ๕24 1,007 482 525 1,007 495 555 1,050 
๑๐ มะค่ำพัฒนำ ๔99 ๕74 ๑,๐73 495 577 1,072 500 585 1,085 
     รวมทั้งสิ้น 4,657 4,789 5,134 9,923 4,846 10,042 4,984 5,388 10,383 

 
3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากรต าบลบ้านโพธิ์ เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย 

- ตารางแสดงช่วงอายุและจ านวนประชากร   (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี 47 45 92 
       อำยุ     1-10   ป ี 575 544 1,119 

         อำยุ   11-20  ป ี 689 639 1,328 
         อำยุ   21-30  ป ี 574 764 1,338 
        อำยุ   31-40  ปี 738 734 1,472 
        อำยุ   41-50  ปี 774 876 1,650 
        อำยุ   51-60  ปี 692 808 1,500 
        อำยุ   61-70  ปี 407 519 926 
        อำยุ   71-80  ปี 217 296 513 
        อำยุ   81-90  ปี 70 115 185 
        อำยุ  91-100 ปี 5 24 29 
        อำยุมำกกว่ำ 100 ปี 0 0 0 

รวม 4,788 5,364 10,152 
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    - ตารางแสดงจ านวนครัวเรือน ต าบลบ้านโพธิ์ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) 

หมู่ที่ บ้าน 2562 2563 2564 
๑ ยุ้ง 239 250 268 
๒ โตนด 302 304 314 
๓ บูรณพำณิชย์ 179 182 191 
๔ ศรีพัฒนำ 970 1,004 1,066 
๕ วังหิน 164 167 175 
๖ มะค่ำ 333 334 354 
๗ แสนเมือง 566 590 627 
๘ หนองบัว 626 653 745 
๙ ลองตอง 331 333 373 
๑๐ มะค่ำพัฒนำ 379 387 409 

       รวม 4,089 4,204 5,522 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า  จ ำนวนครัวเรือนของหมู่บ้ำนในเขตต ำบลบ้ำนโพธิ์  มีกำรขยำยตัวอย่ำงช้ำๆ ยกเว้น 
หมู่ที่ 4 บ้ำนบูรณพำณิชย์ และหมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองบัว  ที่มีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  เนื่องจำกมี
อำณำเขตใกล้กับถนนมิตรภำพ ควำมเจริญเติบโตของเมืองนครรำชสีมำไหลเข้ำมำท ำให้มีกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย
เพ่ิมมำกขึ้น จ ำนวนครัวเรือนที่น้อยที่สุดของ ณ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64  คือ หมู่ที่ ๕ บ้ำนวังหิน จ ำนวน              
๑75 ครัวเรือน และจ ำนวนครัวเรือนที่มำกท่ีสุด  คือ หมู่ที่ ๔  บ้ำนศรีพัฒนำ จ ำนวน  1,066  ครัวเรือน 

 (๔.) สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 
          ต ำบลบ้ำนโพธิ์มีสถำนศึกษำในพื้นที่  ดังนี้         
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพนมวัน  
 - โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต ำบลบ้ำนโพธิ์,  โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ 
   โรงเรียนบ้ำนลองตอง,  โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
 - โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต ำบลบ้ำนโพธิ์    
 - โรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหิศรำธิบดี 
 - สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
 - ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลบ้ำนโพธิ์ (ตั้งอยู่ ณ วัดลองตอง หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ)  
    4.2 การสาธารณสุข 
           ต ำบลบ้ำนโพธิ์ มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุข ดังน ี้  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร 
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมำยอื่นใด     
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนำและปรับปรุงงำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
กำรพัฒนำพฤติกรรมอนำมัย กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนกำร 
ส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรควบคุมสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรขยะมูลฝอย และ
ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า ตั้งอยู่ที่ บ้ำนมะค่ำ หมู่ที่ ๖  มีขอบเขตกำรด ำเนินกำรบริกำร 
สำธำรณสุขผสมผสำนทั้งด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล  และกำร
ฟ้ืนฟูสภำพ รวมทั้งกำร จัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพ้ืนที่ที่  
รับผิดชอบ 
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   4.3 อาชญากรรม  
         อำชญำกรรมในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ส่วนใหญ่จะปรำกฏให้เห็นในรูปแบบของอำชญำกรรมพ้ืนฐำน เป็น
อำชญำกรรมที่พบเห็นโดยทั่วไป ไม่มีควำมสลับซับซ้อนของรูปแบบอำชญำกรรม ผู้ประกอบอำชญำกรรมมักมี 
จ ำนวนเพียงคนเดียว หรือแม้จะมีกำรรวมกลุ่มในกำรประกอบอำชญำกรรมก็มีจ ำนวนไม่มำกนัก เป็นผู้มี
กำรศึกษำไม่สูงหรือเป็นผู้ที่ด้อยโอกำสในสังคมเป็นส ำคัญ และไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรประกอบ
อำชญำกรรม และส่วนใหญ่จะสำมำรถไกล่เกลี่ยกันได้ เช่น ปัญหำกำรลักทรัพย์ กำรฉ้อโกง กำรท ำร้ำยร่ำงกำย เป็นต้น 
   4.4 ยาเสพติด 
        ปัญหำด้ำนยำเสพติดในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ซึ่งที่ผ่ำนมำไม่พบพ้ืนที่เฝ้ำระวัง และไม่ปรำกฏผลกำรจับกุมผู้ค้ำ
มีเพียงข้อมูลผู้เสพที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ ทั้งนี้เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ได้มีกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด โดย
ร่วมกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ในกำรให้ควำมรู้กับเยำวชนและนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง 
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
         เทศบำลได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 
         1. รับลงทะเบียนและประสำนงำนเพื่อรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
         ๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
         ๓. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
         ๔. ตั้งโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน   
         ๕. งำนสังคมสงเครำะห์ผู้ยำกไร้  ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติ  
         ๖. งำนด้ำนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสังคมสงเครำะห์ 
         7. งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 (5.) ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง 
          ต ำบลบ้ำนโพธิ์ มีทำงหลวงแผ่นดิน ทำงหลวงชนบท ที่ส ำคัญที่เชื่อมโยงต ำบลและใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ๑. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) เริ่มจำกรอยต่อต ำบลตลำด บริเวณทำงลงสะพำนข้ำม
ทำงรถไฟ บ้ำนบุ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมต่อกับบ้ำนศรีพัฒนำ หมู่ ๔ 
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ระยะทำงประมำณ 5.00 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ บ้ำนโตนด หมู่ ๒ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ไปเชื่อมกับ       
บ้ำนโนนหมัน ต ำบลหนองงูเหลือม อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ๒. ทำงหลวงชนบท หมำยเลข ๑๑๑๑  แยกออกจำก ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) 
บริเวณบ้ำนศรีพัฒนำ หมู่ ๔ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ผ่ำนบ้ำนแสนเมือง หมู่ ๗ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ – บ้ำนมะค่ำพัฒนำ       
หมู่ ๑๐ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ – บ้ำนวังหิน หมู่ ๕ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ไปเชื่อมกับบ้ำนตลำด ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ๓. ทำงหลวงชนบท หมำยเลข ๑๐๔๙ แยกออกจำก ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) 
บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้ำนศรีพัฒนำ หมู่ ๔ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ผ่ำนบ้ำนแสนเมือง หมู่ ๗ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ไปเชื่อมกับ
บ้ำนกระโดน ต ำบลหนองไข่น้ ำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ บริเวณสะพำนข้ำมทำงรถไฟบ้ำนกระโดน 
 ๔. ถนนสำยมิตรภำพ – ยองแยง (ถนน อบจ.) แยกออกจำก ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒(ถนนมิตรภำพ) 
บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้ำนศรีพัฒนำ หมู่ ๔ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ผ่ำนบ้ำนแสนเมือง หมู่ ๗ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ – บ้ำนหนองบัว 
หมู่ ๘ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ บ้ำนมะค่ำพัฒนำ หมู่ ๑๐ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ – บ้ำนวังหิน หมู่ ๕ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ไปเชื่อมกับ
บ้ำนยองแยง ต ำบลพะเนำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ บริเวณสะพำนข้ำมล ำบริบูรณ์ 
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5.2 การไฟฟ้า 
      กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำง

ทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้     
ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ เทศบำลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน จึงได้
ประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับประชำชนในพื้นที่อย่ำงสม่ ำเสมอ   

5.3 การประปา 
      เทศบำลได้ด ำเนินกำรขยำยประปำภูมิภำคทั้งต ำบล และเทศบำลมีกิจกำรประปำเป็นของเทศบำล      

เองด้วย สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี แต่ยัง
พบปัญหำน้ ำประปำขุ่นบำงครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และแหล่งน้ ำดิบ
เป็นบ่อปิดในช่วงฤดูแล้งน้ ำขำดกำรหมุนเวียนท ำให้น้ ำไม่สะอำดเท่ำที่ควร   

5.4 โทรศัพท์ 
      ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์มีเครือข่ำยโทรศัพท์บ้ำน เครือข่ำยโทรศัพท์มือถือและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    

เข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน และประชำชนในพื้นท่ียังใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยครบทุกครัวเรือน 
5.5 ระบบโลจีสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
      ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ มีศูนย์ไปรษณีย์ จ ำนวน  ๑  แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์นครรำชสีมำ ตั้งอยู่      

เลขที่115 หมูที่  4 ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  หมำยเลขโทรศัพท์         
044-203327-8 

 (๖.) ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
      ประชำกรในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ  

ได้แก่  ข้ำว  หอม  มันส ำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร่) 
พื้นที่ท าการเกษตร(ไร่) รวมพื้นที่ท า 

ท านา ท าสวน ท าไร่ การเกษตร 
1 ยุ้ง ๘๙๑ ๔๕๐ - ๑๖.๕0 466.50 

2 โตนด ๒,๗๑๓ ๕๑๘.๘๗ - ๑๒.๐๕ 530.92 

3 บูรณะพำณิชย์ ๒,๖๑๔ ๔๖๓.๑๓ -    ๒๙.๗0 492.83 

4 ศรีพัฒนำ ๔,๔๑๗ ๒๓๖๑.๗๕ - ๑๙๙.00 2,560.75 

5 วังหิน ๒,๔๗๓ ๗๕๒.๘๘ - ๓๙.00 791.88 

6 มะค่ำ ๒,๕๖๑ ๗๐๒.๒๕ - ๔๒.๕0 744.75 

7 แสนเมือง ๓,๗๘๘ ๖๔๗.๒๕ - ๓๑๓.๐๒ 960.27 

8 หนองบัว ๓,๖๑๓ ๔๕๓.๗๕ - ๑๕๖.๐๕ 609.80 

9 ลองตอง ๒,๔๑๒ ๑,๑๙๔.๘๑ - ๑๖.๕0 1,211.31 

10 มะค่ำพัฒนำ ๒,๒๔๓ ๔๙๕.๒๓ - ๑๖.00 511.23 

 รวม ๒๗,๗๒๕ 8,039.92 - ๘๔๐.๓๒ 8,880.24 
 
๖.๒ การประมง 

          กำรประมงในพ้ืนที่ จะเป็นกำรพ่ึงพำธรรมชำติเป็นส่วนใหญ่ เช่น กำรเลี้ยงปลำก็จะปล่อยปลำตำมบ่อ
ธรรมชำติที่อยู่ในทุ่งนำไม่มีกำรให้อำหำรปลำ จะจับปลำอีกทีหลังจำกฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 
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    6.3 การปศุสัตว์  
 กำรเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพ่ือกำรบริโภค ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ ปลำ เป็นต้น โดยสัตว์จ ำพวก โค 
กระบือ จะเลี้ยงไว้เพ่ือกำรจ ำหน่ำย เนื่องจำกในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้แรงงำนจำกเครื่องมือเครื่องจักรในกำร
ท ำกำรเกษตรมำกกว่ำกำรใช้แรงงำนของสัตว์ 
    ๖.4 การบริการ 
 โรงแรม    6 แห่ง 

 ร้ำนอำหำร 82 แห่ง 
 ปั้มน้ ำมัน 14 แห่ง 
โรงสี    2 แห่ง  

๖.5 การท่องเที่ยว 
 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

    ปราสาทหินพนมวัน  ตั้งอยู่ที่บ้ำนมะค่ำ หมู่ที่  6 ต ำบลบ้ำนโพธิ์ จำกตัวเมืองไปตำมทำงหลวง     
หมำยเลข 2 (นครรำชสีมำ-ขอนแก่น) ประมำณ 15 กิโลเมตร จะมีป้ำยบอกทำงด้ำนขวำมือ แยกเข้ำไปอีกประมำณ 
5 กิโลเมตร เป็นโบรำณสถำนสถำปัตยกรรมในคติควำมเชื่อของเขมรโบรำณ สร้ำงรำวพุทธศตวรรษที่ 16 -17 
เพ่ือเป็นเทวสถำน ต่อมำภำยหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถำน เป็นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย ตัวปรำสำทหินพนมวันสร้ำงเป็นปรำงค์มีฉนวน (ทำงเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยำว 25.50 เมตร 
กว้ำง 10.20 เมตร พระปรำงค์มีประตูซุ้ม 3 ด้ำน ซุ้มประตูด้ำนทิศเหนือ ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืนปำง
ประธำนอภัย 1 องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยำ รอบปรำสำทเป็นลำนกว้ำงมีระเบียงคดก่อด้วยหินกว้ำง 54 เมตร 
ยำว 63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทำงเข้ำ 4 ทิศ ทำงด้ำนทิศตะวันออกมี "บำรำย" หรือสระน้ ำขนำดใหญ่
ประจ ำชุมชน เรียกว่ำ "สระเพลง" ซึ่งยังคงสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ถึงปัจจุบัน ทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ปรำงค์มีอำคำรก่อด้วยหินทรำยสีแดงเรียกว่ำ "ปรำงค์น้อย" ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูปหินขนำดใหญ่ บริเวณ
โดยรอบปรำสำทมีระเบียงคต สร้ำงด้วยหินทรำยและศิลำแลงล้อมเป็นก ำแพงอยู่ ประตูทำงเข้ำเทวสถำน มีซุ้ม
ประตูสลักหินทรำยขนำดเล็กก่อสร้ำงเป็นรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบนอกปรำสำททำงด้ำนทิศตะวันออกห่ำง
จำกโบรำณสถำนเกือบ 300 เมตร มีร่องรอยของคู น้ ำและเนินดิน เรียกกันแต่เดิมว่ำ "เนินนำงอรพิมพ์" หรือ 
"เนินอรพิม" นอกจำกนี้ยังพบศิลำแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้ำยซำกฐำนอำคำรบนเนินแห่งนี้ด้วย สันนิษฐำนว่ำน่ำจะ
เป็น "พลับพลำลงสรง" ในรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยพบในที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย อำจใช้เป็นเรือนส ำหรับรับรอง
เจ้ำนำยหรือเป็นวังของผู้ปกครองเมืองพนมวัน แล้วก็เป็นพลับพลำพระต ำหนักรับเสด็จพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 
หรือผู ้แทนพระองค์ที ่น่ำจะเดินทำงมำถึงปรำสำทพนมวันในยุค พุทธศตวรรษที่ 18 เพ่ือถวำยพระพุทธรูป     
พระชัยพุทธมหำนำถ และจำกกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีโดยกรมศิลปำกรท ำให้เรำรู้ว่ำปรำสำทหินพนมวันสร้ำงขึ้นจน
เป็นยอดปรำสำทโดยสมบูรณ์แต่ก็พังทลำยแบบถล่มลงมำอย่ำงรุนแรงท ำให้ชิ้นส่วนรูปสลักที่มีอยู่ไม่มำกนัก
กระทบกันจนแตกหัก เรือนยอดปรำสำทแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กจนยำกที่จะซ่อม ส่วนหน้ำบันก็มีหลงเหลือจน
เกือบครบทุกด้ำน มีทั้งที่ยังไม่เริ่มแกะสลักไปจนถึงแกะสลักเสร็จแล้ว  
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       2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
        อุโมงค์ต้นตาล ตั้งอยู่ที่บ้ำนมะค่ำ หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนโพธิ์ เป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และสถำนที่พักผ่อน 
มีอุโมงค์ต้นตำลกว่ำสองร้อยต้นที่อยู่บริเวณรอบสระโบรำณขนำดใหญ่(สระเพลง) ถูกปลูกไว้โดยชำวบ้ำนมำตั้งแต่อดีต  

 

 

 

 

 

     

    ๖.6 อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ไม่มีเขตพ้ืนที่อุตสำหกรรม 
๖.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ธนำคำร (ตู้ ATM) 10 แห่ง  
 บริษัท   40 แห่ง  
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด   7 แห่ง  
 ร้ำนสะดวกซ้ือ            4 แห่ง 
6.8 แรงงาน  
 ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ สำมำรถจ ำแนกลักษณะได้ ดังนี้  

  1. แรงงำนภำคเกษตรกรรม  
      ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนจำกสมำชิกภำยในครอบครัว และแรงงำนจำกเพ่ือนบ้ำนที่มำรับจ้ำง ทั้งภำยในต ำบล 
และภำยนอกต ำบล 

2. แรงงำนภำคอุตสำหกรรม 
     ประชำชนบำงส่วนจะไปรับจ้ำงในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ และต่ำงจังหวัด เช่น โรงงำน-
อุตสำหกรรม งำนบริกำร งำนช่ำงฝีมือ งำนก่อสร้ำง เป็นต้น 

 (7.) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชำชนในต ำบลบ้ำนโพธิ์จะนับถือศำสนำพุทธมำกกว่ำร้อยละ ๙๙ นอกจำกนั้นนับถือศำสนำอ่ืนๆ   
ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  มีวัดในเขตพ้ืนที่จ ำนวน  ๕ วัด ได้แก่ 

๑.  วัดพนมวัน                 ตั้งอยู่ที่  บ้ำนมะค่ำ             หมู่ที่ ๖   
๒.  วัดหนองจอก              ตั้งอยู่ที่  บ้ำนโตนด             หมู่ที่ ๒   
๓.  วัดลองตอง                 ตั้งอยู่ที่  บ้ำนบูรณพำณิชย์    หมู่ที่ ๓  
๔.  วัดหนองบัว                ตั้งอยู่ที่  บ้ำนหนองบัว         หมู่ที่ ๘ 
๕.  วัดป่ำสถำพรธรรมรังษี          ตั้งอยู่ที่  บ้ำนศรีพัฒนำ         หมู่ที่ ๔ 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  เดือน   มกรำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์  เดือน   เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง           ประมำณเดือน ตุลำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน 
-  งำนบุญวันเข้ำพรรษำ  เดือนแปด   หรือประมำณเดือน กรกฎำคม 
-  งำนบุญวันออกพรรษำ เดือนสิบเอ็ด หรือประมำณเดือน ตุลำคม 
 



12 
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญำชำวบ้ำนได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมำในชุมชนหมู่บ้ำน เมื่อหมู่บ้ำนเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนก็มีกำรปรับตัวเช่นเดียวกัน ควำมรู้จ ำนวนมำกได้สูญหำยไปเพรำะ
ไม่มีกำรปฏิบัติสืบทอด เช่น กำรรักษำพ้ืนบ้ำนบำงอย่ำง กำรใช้ยำสมุนไพรบำงชนิด เพรำะหมอยำเก่ง ๆ ได้เสียชีวิต
โดยไม่ได้ถ่ำยทอดให้กับคนอ่ืนหรือถ่ำยทอดแต่คนต่อมำไม่ได้ปฏิบัติ เพรำะประชำชนส่วนใหญ่นิยมกำรใช้ยำแผน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ที่ประชำชนได้อนุรักษ์ไว้และยังมีให้เห็น  ได้แก่  กำรตีมีด  
กำรท ำเครือ่งจักสำร กำรร ำโทน 
 ภาษาถิ่น  มำกกว่ำร้อยละ 7๐  ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ พูดภำษำโครำชเป็นภำษำถิ่น          
ซึ่งจังหวัดนครรำชสีมำมีภำษำไทยโครำชเป็นภำษำท้องถิ่นดั้งเดิม แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของ    
ชำวโครำช  มีส ำเนียงกำรพูดที่แตกต่ำงจำกภำษำภำคกลำงและไม่เหมือนกับภำษำอีสำน ผู้พูดภำษำโครำชจึงมี
อยู่ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งส ำเนียงภำษำโครำชในแต่ละอ ำเภอยังมีควำมแตกต่ำงกันอีกด้วย  

7.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

 
 

ผ้ำทอ 

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

หมู่ที ่6 
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ไม้กวำดทำงมะพร้ำว 

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

 
  

 
 

 
 
 
 

มีด-เคียว 
สิ่ว ,สิ่วเล็บ 

ขวำน 

 
 
 
 
 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 

ต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไข่เค็ม 

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

หมู่ที่ 6 
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
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  (8). ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

  ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ อุปโภค-บริโภค  ทั้งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและแหล่งน้ ำที่
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของ
ประชำชน  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
แหล่งน้ า 
ธรรมชาติ 

จ านวน 
(แห่ง) 

รายละเอียด 
แหล่งน้ าท่ี 
มนุษย์สร้าง

ขึ้น 

จ านวน 
(แห่ง) 

รายละเอียด 

แม่น้ ำ - - แก้มลิง -  
ห้วย/ล ำธำร - - อ่ำงเก็บน้ ำ -  
ล ำคลอง 2 - ล ำตะคอง 

- ล ำบรบิูรณ์ 
ฝำย 3 - บ้ำนวังหิน ม.5  พิกัด 15°01'16.0"N 102°11'37.0"E 

- บ้ำนมะค่ำ ม.6  พิกัด 15°01'17.5"N 102°12'12.6"E 
- บ้ำนโตนด ม.2  พิกัด 15°01'26.3"N 102°12'44.5"E 

หนองน้ ำ/บึง - - สระ 7 - สระมะค่ำ ม.6  พิกัด 15°02'02.5"N 102°11'35.5"E 
- สระหนองบัว ม.8 พิกัด 15°03'11.1"N 102°11'41.3"E 
- สระแก้ว ม.9  พิกัด 15°02'28.7"N 102°12'24.3"E 
- สระขวัญ ม.2  พิกัด 15°02'30.2"N 102°12'32.7"E 
- สระสำมเหลี่ยม ม.2  พิกัด 15°02'36.6"N   
   102°12'27.7"E 
- สระบ้ำนแสนเมืองใน ม.7  พิกัด 15°03'17.6"N  
   102°11'04.6"E 
- สระบ้ำนแสนเมืองใน2 ม.7  พิกัด 15°03'01.3"N  
  102°11'16.3"E 

น้ ำตก - - คลอง
ชลประทำน 

1 - คลองเปรม  

   บ่อบำดำล 2 - บ่อบำดำลบ้ำนแสนเมือง 1 หมู่ 7 
  พิกัด  15°03'00.5"N 102°11'09.0"E 
- บ่อบำดำลบ้ำนแสนเมือง 2 หมู่ 7 
  พิกัด 15°03'27.6"N 102°11'04.4"E 

   เหมือง 1 - เหมืองชลประทำน 
8.2 ป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ไม่มีเขตป่ำไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกในพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ เท่ำนั้น 
8.3 ภูเขา 
  ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ไม่มีภูเขำ  
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ำสถำนประกอบกำร 
ตำมล ำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ ำ ต้นไม้ อำกำศท่ีไม่มี
มลพิษ มีกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สำธำรณะ รวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
ให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน และยังมีล ำบริบูรณ์ และคลองชลประทำน
ที่มีน้ ำตลอดทั้งปี อำจพบว่ำมีน้ ำแห้งขอดบ้ำงในฤดูแล้ง กำรใช้ประโยชน์ล ำน้ ำอยู่ในพ้ืนที่จ ำกัดในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับ   
ล ำน้ ำเท่ำนั้น ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์จำกล ำน้ ำเพ่ือใช้ในกำรท ำกำรเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ 

 


