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บทที่ 3
ข้ อมูลเชิงพืน้ ที่ 16 อําเภอ (แรก)
3.1 อําเภอด่ านขุนทด
3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอด่านขุนทด มีประวัติเท่าที่รวบรวมค้นหาหลักฐานได้ ในด้านตัวบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรื อสื บเชื้อสายปกครองดูแลอําเภอด่านขุนทด คอยเก็บส่ วย อากรไปยังแขวงสันเทียะ มีพระ
เสมารักษาเขตเป็ นผูป้ กครองดูแลรักษาด่าน โดยมีที่ทาํ การอยู่ที่วดั โพธิ์ ชุ มพล (วัดโคกรักษ์) ต่อมาพระ
เสมารักษาเขตถึ งแก่อนิ จกรรม พระประเวช เข้มแข็ง บุตรชายได้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่แทน ต่อมาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง จึงยกฐานะ
ชุมชนด่านขุนทดขึ้นเป็ นอําเภอในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็ นอําเภอ จึงได้ยา้ ยที่ทาํ
การจากวัดโพธิ์ ชุ มพล (บ้านโคกรักษ์) มายังบริ เวณตะวันตกของโรงเรี ยนบ้านหาญในปั จจุบนั และได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นอําเภอพันชนะ ครั้นปี พ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นอําเภอด่านขุนทดอีกครั้งหนึ่ง
3.1.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อํา เภอด่ า นขุนทดตั้งอยู่บนที่ราบสู ง โคราช ห่ า งจากจังหวัดนครราชสี มาไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 60 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสี มา - ขามทะเลสอ - ด่านขุนทด และห่าง
จากกรุ งเทพมหานครจํานวน 257 กิโลเมตร อําเภอด่านขุนทดมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 1,816.19 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 1,135,110.70 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ทางการเกษตร 646,017.7 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 27,438 ไร่ ที่ดินป่ า
สงวน400,393 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 25,463 ไร่ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 35,754 ไร่
อาณาเขตติ ดต่อ ทิ ศเหนื อติ ดกับ อํา เภอจัตุรัส อําเภอบําเหน็ จณรงค์ อําเภอเทพสถิ ต
จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ติดกับอําเภอสี คิ้ว อําเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา ทางด้านทิศตะวันออกติดกับ
อําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา และทางด้านทิศตะวันตกติด
กับอําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา และอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอด่านขุนทด โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่ง คือบริ เวณทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของอําเภอเป็ นที่ราบสู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 190 - 211 เมตร ส่ วนที่สอง คือบริ เวณทางทิศตะวันตกเป็ นที่ราบสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เขตรอยต่อระหว่างอําเภอด่านขุนทดกับอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี และอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
มีทิวเขาเป็ นแนวยาวลาดลงมาทางทิศตะวันออกสู งจากระดับนํ้าทะเล 240 - 390 เมตร
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สภาพอากาศตลอดทั้งปี ประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนมีลกั ษณะอากาศค่อนข้างร้อนและ
แห้งแล้งเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนฤดูฝน ฝนจะตกไม่ต่อเนื่ องและมีการทิ้งช่ วง และมีฝนตกหนักในเดื อน
กันยายนเดื อนตุลาคม ซึ่ งก่ อให้เกิ ดนํ้าท่วมในบางปี และฤดู หนาวจะมีช่วงสั้น ๆ เป็ นบางคราวตาม
ลักษณะของความกดอากาศที่แผ่ปกคลุมจากประเทศจีน
3.1.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอด่านขุนทดโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมา
คือการประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 79 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอด่านขุนทด
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,550
1,999
นักเรี ยน
7,888
7,424
นักศึกษา
631
773
ทํานา
8,530
8,854
ทําไร่
9,224
8,503
ทําสวน
57
47
ประมง
4
3
ปศุสัตว์
72
54
รับราชการ
481
440
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
27
30
พนักงานบริ ษทั
431
485
รับจ้างทัว่ ไป
6,972
6,326
ค้าขาย
861
1,269
ธุรกิจส่ วนตัว
147
128
อื่นๆ
2,303
2,702
รวมทั้งสิ้ น
39,178
39,037

รวม (คน)
3,549
15,312
1,404
17,384
17,727
104
7
126
921
57
916
13,298
2,130
275
5,005
78,215

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอด่ านขุนทด (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยูท่ ี่ 49,867.51
บาทต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ งพื้ น ที่ ที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ พื้ น ที่ ต ํา บลโนนเมื อ งพัฒ นาที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย
68,239.18 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ ตําบลหนองไทรมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 55,140.19 บาทต่อคนต่อปี
และพบว่าพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตําบลกุดพิมานที่มีรายได้เฉลี่ย 38,033.53 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 80 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอด่านขุนทด
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ด่านขุนทด
51,353.36
2
ห้วยบง
43,472.60
3
หนองกราด
48,748.73
4
กุดพิมาน
38,033.53
5
หิ นดาด
53,228.01
6
สระจระเข้
43,974.20
7
บ้านแปรง
41,432.47
8
ตะเคียน
48,359.33
9
โนนเมืองพัฒนา
68,239.18
10
หนองบัวตะเกียด
50,775.46
11
พันชนะ
53,249.89
12
หนองไทร
55,140.19
13
หนองบัวละคร
54,289.52
14
บ้านเก่า
49,531.22
15
ด่านใน
52,526.30
16
ด่านนอก
54,545.06
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่

49,867.51

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอด่ านขุนทด (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 1,679,575,859 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดิ นทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิ น ค่าบันเทิง หวยและ
การพนัน ค่ า บุ ห รี่ เหล้า ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต รวม จํา นวน
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609,066,896 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน
ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอด่านขุนทด
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
133,587,124
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
133,587,124
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
177,293,451
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
177,293,451
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
139,044,353
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
139,044,353
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
159,141,968
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
159,141,968
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
85,815,838
จํานวนรวม
85,815,838
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
326,656,999
จําเป็ น
จํานวนรวม
326,656,999
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
236,692,499
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
236,692,499
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
107,975,069
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
107,975,069
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ตารางที่ 81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,150,406
จํานวนรวม
36,150,406
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
34,530,598
จํานวนรวม
34,530,598
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
136,851,356
จํานวนรวม
136,851,356
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
469,051,940
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
469,051,940
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
105,967,239
จํานวนรวม
105,967,239
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
108,580,502
จํานวนรวม
108,580,502
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
63,706,378
จํานวนรวม
63,706,378
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,230,703
จํานวนรวม
19,230,703
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
23,533,234
จํานวนรวม
23,533,234
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ตารางที่ 81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
96,215,052
จํานวนรวม
96,215,052
รวมทั้งหมด
2,460,024,709
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม จากการสํารวจข้อมูลบัญชีครัวเรื อนพบว่าประชากรในพื้นที่ของอําเภอ
ด่านขุนทด มีหนี้ สินเฉลี่ย 6,780.39 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉลี่ย 4,903.97 บาทต่อคนต่อปี จาก
ข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอด่านขุนทดประจําปี พ.ศ. 2553
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 2,178 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่กมู้ าเพื่อใช้ในการประกอบอาชี พเกษตรกรรมจํานวน 1,811 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และการศึกษาจํานวน 110 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 257 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 82 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มสตรี แม่บา้ น
13,000 คน สํารวจข้อมูล (พัฒนาชุมชน)
งานการกุศล และงาน
สวัสดิการฌาปณกิจ
กลุ่ม อสม.
1,600 คน สํารวจข้อมูล (สาธารณสุ ข)
สวัสดิการฌาปนกิจ และการ
ดูแลสุ ขภาพคนในชุมชน
กองทุนหมู่บา้ น
225
การกูย้ มื และสวัสดิการ
(กองทุน) ฌาปณกิจ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
225
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(กองทุน)
ชมรมเครื อข่ายอาสาสมัคร
70 คน งานคุมประพฤติ
คุมประพฤติ

ชื่อประธานกลุ่ม
นางชาลิณี อธิ คมสมบัติ

น.ส.วิไลวรรณ ธงสันเทียะ

นายประยุทธ์ พิทยาภรณ์
ไม่มีขอ้ มูล
นายมานพ จันทสิ ทธิ์
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ตารางที่ 82 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์
160 คน ให้ความรู ้และเฝ้ าระวัง
นายปฐมเกียรติ ไชยคํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น
และสิ่ งแวดล้อม
ชมรมสื่ อมวลชนอําเภอ
15 คน ข่าว งานการกุศล
นายจําลอง สายจันทร์
ด่านขุนทด-เทพารักษ์
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
1,000 คน พัฒนาชุมชน และการรณรงค์ นายวีระ โสตถิภิญโญ
ต่อต้านยาเสพติด
สํารวจข้อมูล
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอด่ านขุนทด (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ประชากรในอําเภอด่านขุนทดได้มีการรวมกลุ่ม
กันผลิตสิ นค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการส่ งเสริ มอาชีพ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
ตารางที่ 83 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ชื่ อกลุ่ม
ทีอ่ ยู่
กลุ่มโซฟารากไม้ บ้านดอนแต้ว
51 ม.7 ต.หนองไทร
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
122 ม.3 ต.พันชนะ
กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์
33 ม.4 ต.หนองบัวตะเกียด
กลุ่มหัตถกรรมป่ านศรนารายณ์
78 ม.12 ต.บ้านเก่า
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
99 ม.12 ต.ตะเคียน
กลุ่มแปรรู ปพริ กบ้านแปรง
92 ม.4 ต.บ้านแปรง
กลุ่มผ้าทอมือบ้านกลาง
1 ม.4 ต.บ้านเก่า
กลุ่มทอเสื่ อกก
157 ม.1 ต.พันชนะ
กลุ่มหัตถกรรมเขาควายแกะสลัก
25 ม.1 ต.หนองบัวละคร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเทวาสุ ขสันต์ 90 ม.16 ต.หนองกราด
กลุ่มแพทย์แผนไทยตําบลกุดพิมาน 302 ม.7 ต.กุดพิมาน
กลุ่มผ้าทอมือบ้านกุดโดก
18 ม.8 ต.บ้านเก่า
กลุ่มทอเสื่ อบ้านใหม่ศรี สุข
75 ม.11 ต.หนองกราด
กลุ่มทอผ้าบ้านสระพังเหนือ
96/4 ม.10 ต.บ้านเก่า
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอด่ านขุนทด (2554)

ประธาน
นายสุ ข พลายสันเทียะ
นางพันทิพย์ เกงขุนทด
นางพิณ ซ้อนพุดซา
นางสาวพวงเพชร ศรี วพิ ฒั น์
นางธนาภา อริ ยานุวฒั น์
นางสมหวัง วิบูลย์รัตน์
นางกองงาย มนขุนทด
นางสวิก พันชนะ
นายสุ มิตร ไกรทอง
นางสําเรี ยง เมียกขุนทด
นางไก่นา เพิ่มขุนทด
นางสมปอง ทับขุนทด
นายประมง พืมขุนทด
นางเปรี ยว เกตุขนุ ทด
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3.1.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้า นประชากร อําเภอด่ า นขุนทด มี จาํ นวนครั วเรื อนทั้ง สิ้ น 60,065 ครั วเรื อน มี
ประชากรจํานวน 126,744 คน เป็ นชายจํานวน 62,847 คน เป็ นหญิงจํานวน 63,897 คน ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 84 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอด่านขุนทด
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลด่านขุนทด
4,669
4,669
4,923
9,592
ตําบลห้วยบง
5,146
5,146
4,831
9,977
ตําบลหนองกราด
2,782
2,782
2,722
5,504
ตําบลกุดพิมาน
4,721
4,721
4,812
9,533
ตําบลหินดาด
6,712
6,712
6,649
13,361
ตําบลสระจระเข้
2,999
2,999
3,043
6,042
ตําบลบ้านแปรง
3,284
3,284
3,386
6,670
ตําบลตะเคียน
5,557
5,557
5,698
11,255
ตําบลโนนเมืองพัฒนา
2,147
2,147
2,260
4,407
ตําบลหนองบัวตะเกียด
2,178
4,247
4,504
8,751
ตําบลพันชนะ
3,125
3,125
3,120
6,245
ตําบลหนองไทร
2,487
2,487
2,513
5,000
ตําบลหนองบัวละคร
1,804
1,804
1,753
3,557
ตําบลบ้านเก่า
3,668
3,668
3,760
7,428
ตําบลด่านใน
2,286
2,286
2,285
4,571
ตําบลด่านนอก
2,083
2,083
2,128
4,211
สํานักทะเบียนตําบลด่านขุนทด
3,255
3,144
3,400
6,544
สํานักทะเบียนตําบลหนองกราด
1,162
1,986
2,110
4,096
รวม
60,065
62,847
63,897
126,744
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอด่ านขุนทด (ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน 2553)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอด่านขุนทด มีประชากร
จําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 85 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอด่านขุนทด
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
261
1– 2
738
3– 5
1,616
6– 11
3,645
12– 14
2,207
15– 17
2,103
18– 25
4,874
26– 49
15,446
50– 60
6,121
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
6,087
รวมทั้งหมด
43,098

หญิง (คน)
206
601
1,581
3,329
2,024
2,061
4,613
16,092
6,219
6,607
43,333

รวม (คน)
467
1,339
3,197
6,974
4,231
4,164
9,487
31,538
12,340
12,694
86,431

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอด่ านขุนทด (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
ชาวต่ างด้ าว อําเภอด่ านขุนทดมีแรงงานต่ างด้ าวจํานวน 64 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นชาวกัมพูชา ลาว พม่ า

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 86 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอด่านขุนทด
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,051
1,295
ตํ่ากว่า ป.4
3,341
3,275
ป.4-6
21,567
21,545
ม.ศ. 1-3
161
103
ม.1-3
5,227
4,505
ม.ศ.4-5
77
73
ม.4-6
2,618
2,760
ปวช.
566
450

รวม (คน)
2,346
6,616
43,112
264
9,732
150
5,378
1,016
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ตารางที่ 86 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปวส.
733
571
ปริ ญญาตรี
941
1,345
ปริ ญญาโท
32
30
ปริ ญญาเอก
5
6
อื่นๆไม่ระบุ
2,859
3,079
รวม
39,178
39,037

รวม (คน)
1,304
2,286
62
11
5,938
78,215

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอด่านขุนทดมีโรงเรี ยนจํานวน 73 แห่ ง มีจาํ นวน
ครู ท้ งั หมด 108 คน มีจาํ นวนนักเรี ยน 2,053 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ
19 คน
ตารางที่ 87 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอด่านขุนทด
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เทศบาลตําบลด่านขุนทด
1
4
75
ด่านขุนทด
2
4
75
ห้วยบง
9
9
167
หนองกราด
7
7
124
กุดพิมาน
4
5
107
หินดาด
5
12
206
สระจระเข้
3
5
100
บ้านแปรง
4
5
86
ตะเคียน
7
10
190
โนนเมืองพัฒนา
3
6
111
เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด
10
11
148
พันชนะ
3
3
72
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ตารางที่ 87 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
หนองไทร
3
5
204
หนองบัวละคร
3
4
51
บ้านเก่า
3
7
147
ด่านใน
3
6
125
ด่านนอก
3
5
65
รวม
73
108
2,053
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 5 (2554)

ค. การศึ กษาอื่น ๆ อําเภอด่านขุนทดมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง และมีศูนย์บริ การ
ระดับตําบลจํานวน 16 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสา จํานวน 18 คน มีนกั เรี ยน จํานวน 1,674
คน มีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 96 แห่ ง มีห้องสมุดประชาชนจํานวน 1 แห่ ง และมีการศึกษา
สังกัดกรมการศาสนา ได้แก่ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญจํานวน 2 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของประชาชนใน
พื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด มีดงั นี้
ตารางที่ 88 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอด่านขุนทด
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 90 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
19
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
11
คลินิกทันตกรรม
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
11
หน่วยควบคุมโรคที่นาํ โดยแมลง (ส่ วนมาเลเรี ย)
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอด่ านขุนทด (2554)
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ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่นับ รวมเอกชน) ในพื้นที่ อาํ เภอด่ า นขุนทดมี บุ ค ลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข จํานวน 511 คน ดังนี้
ตารางที่ 89 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอด่านขุนทด
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
บุคลากร
แพทย์
9
14,083
กุมารแพทย์
1
12,6744
ทันตแพทย์
5
25,349
ทันตาภิบาล
3
42,248
เภสัชกร
6
21,124
พยาบาลวิชาชีพ
87
1,457
นักวิชาการ
6
21,124
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
126,744
นักวิชาการสาธารณสุ ข
5
25,349
เจ้าพนักงานธุ รการ
1
126,744
บุคลากรสาธารณสุ ข
68
1,864
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
316
401
ลูกจ้างชัว่ คราว
3
42,248
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอด่ านขุนทด (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด มีโรคติดต่อที่จะต้อง
เฝ้ าระวัง 5 อันดับแรกของอําเภอ โดยคิดอัตราป่ วย 1 : 100,000 ของประชากร ได้ดงั นี้
ตารางที่ 90 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอด่านขุนทด
ชื่ อโรค
จํานวน
โรคอุจจาระร่ วง
963
โรคปอดบวม
353
โรคตาแดง
109
โรคอาหารเป็ นพิษ
55
โรคสุ กใส
46
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอด่ านขุนทด (2553)

อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
1,220.58
448.51
137.66
69.63
58.43
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ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 91 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอด่านขุนทด
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
125,918
2550
125,484
- 0.34
2551
125,970
0.39
2552
126,457
0.39
2553
126,781
0.26
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์สิน ด้า นการป้ องกัน ในพื้ นที่ อาํ เภอด่า นขุนทดมี ก าร
จัดระบบการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานีตาํ รวจภูธร 2 แห่ ง คอย
ให้บริ การประชาชนในพื้นที่ คือ สถานีตาํ รวจภูธรด่านขุนทด และสถานีตาํ รวจภูธรหินดาด
นอกจากนี้ ดา้ นการปราบปราม อําเภอด่านขุนทดได้มีการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง
5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ
98 และมีองค์กรทางศาสนาตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ได้แก่ วัด จํานวน 97 แห่ง และสํานักสงฆ์ จํานวน 7 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอด่านขุนทดมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถี
ชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน ดังนี้
- ด้านการหัตถกรรม ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ โดยนายเวิน พิงขุนทด บ้านเลขที่ 30
หมู่ 7 ตําบลกุดพิมาน และนายตาเดี ยว เจริ ญรัตน์ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกราด การทําเสื่ อ
โดยนายชุมพร เจริ ญ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านนอก การกรองหญ้าแฝก โดยนายฉลอง ไถจัตุรัส
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยบง การปั้ นโอ่ง โดยชุ มชนบ้านกุดม่วง การปั้ นหม้อ โดยชาวบ้านใน
พื้นที่บา้ นพระมะขาม การตีมีด โดยเทศบาลตําบลด่านขุนทด การตัดหิ น โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หิ นดาด และการผลิตผลิ ตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ โดยนางสุ มาลัย บุญประกอบ ซึ่ งเป็ นผลิ ตผลิตภัณฑ์ที่
นําเอาวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชนมาดัดแปลงผลิตเป็ นเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ มีความทนทาน
- ด้านการทําปุ๋ ย ได้แก่ การทําปุ๋ ยอัดเม็ดชี วภาพ โดยนายสมาน โสขุนทด บ้านเลขที่
31 หมู่ 7 ตําบลด่านขุนทด การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร โดยนายถวัลย์ จันทร์ โชติ บ้านเลขที่ 10 หมู่
3 ตําบลสระจระเข้ และการทํานํ้าหมักชี วภาพเพื่อใช้ในครัวเรื อน โดยนายสุ นทร กองสู งเนิน บ้านเลขที่
72 หมู่ 1 ตําบลด่านนอก
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- ด้านการเผาถ่ าน ได้แก่ นายชอบ คงขุนทด ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีภูมิปัญญาในการเผาถ่ า น
และเป็ นแบบอย่างในการดําเนินวิถีชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้า นวัฒนธรรมและความเชื่ อ ได้แก่ การเรี ย กขวัญนาค โดยนายจัน่ บวดขุนทด
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวตะเกียด
7) ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ น อํา เภอด่ า นขุ น ทดได้มี ก ารอนุ รั ก ษ์ และสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ น โดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สําคัญได้แก่
งานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณี เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี
การขนทรายเข้าวัด งานสงกรานต์ งานประเพณี สรงนํ้าหลวงพ่อคูณ งานทําบุญตักบาตรในวันสําคัญของ
ชาติ และงานประเพณี สาํ คัญอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอด่านขุนทดมีสวนสาธารณะจํานวน 1 แห่ง คือสวนสาธารณะ
ลานอนุสาวรี ยพ์ ่อขุนทด โดยมีกิจกรรมของกลุ่มรักสุ ขภาพเต้นแอโรบิกทุกวัน เวลา 18.00 - 19.00 น.
โดยชมรมแอโรบิกเทศบาลตําบลด่านขุนทดร่ วมกับโรงพยาบาลด่านขุนทด นอกจากนี้ มีกิจกรรมของ
กลุ่มนักเรี ยนเต้นบีบอย ที่สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลด่านขุนทด และกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
3.1.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอด่านขุนทดมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 893,741.42 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกร จํานวน 22,326 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 92 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ลําดับที่ พืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
5,929
239,049
105,749
2
มันสําปะหลัง
4,791
170,376
604,656
3
อ้อย
2,597
34,569
7,718
4
ข้าวโพด
5,750
210,10
175,448
5
ไม้ผล
2,590
4,589
1,500
6
ผัก(หอมแดง)
148
263
500
7
พริ ก
3,111
59,970
169
รวม
22,326
714,736
893,741.42
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอด่ านขุนทด (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากการสํารวจการทําการปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด พบว่ามี
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ดังนี้
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ตารางที่ 93 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน (ตัว)
1
โคเนื้ อ
24,504
2
กระบือ
1,620
3
สุ กร
4,679
4
เป็ ดเทศ
8,549
5
เป็ ดเนื้ อ
47,151
6
เป็ ดไข่
952
7
ไก่พ้นื เมือง
167,768
8
ไก่เนื้อ
377,754
9
ไก่พนั ธุ์ไข่
124,365
10
นกกระจอกเทศ
28
11
นกกระทา
804
12
แพะ
750

ครัวเรือน
1,435
378
1,870
576
325
25
2,542
459
257
1
12
12

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอด่ านขุนทด (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอ
ด่า นขุนทดมี ก ารทํา ประมงนํ้า จื ด มี สั ตว์น้ าํ จื ดที่ จบั ได้รวมทั้ง อํา เภอจํา นวน 76.14 ตันต่ อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 94 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
ปลาสวาย
รวม

ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
7.01
6.52
58.71
2.70
1.20
76.14

ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา(2553)

3.1.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ อาํ เภอด่านขุนทดมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
ได้รั บ อนุ ญ าตดํา เนิ น การและประกอบการ จํา นวน 102 แห่ ง ซึ่ งสามารถจํา แนกตามลัก ษณะการ
ประกอบการได้ดงั นี้
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ตารางที่ 95 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน (แห่ ง)
อุตสาหกรรมเกษตร
30
อุตสาหกรรมข้าว
4
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
3
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
1
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
2
อุตสาหกรรมผ้า
1
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
13
อุตสาหกรรมก๊าซและเชื้อเพลิง
2
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
19
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
13
อุตสาหกรรมไม้
5
อุตสาหกรรมหิ น
4
อุตสาหกรรมเหล็ก
1
อุตสาหกรรมโลหะ
3
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.1.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้า นพาณิ ชยกรรม อํา เภอด่ า นขุนทดมี ก ารประกอบการด้า น
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จํากัด
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จํานวน 6 แห่ง
- ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ จํานวน 25 แห่ง
- ร้านอาหารจํานวน 59 แห่ง
- ร้านให้เช่า และโกดังเก็บของ จํานวน 7 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีจาํ นวน 3 แห่ง
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอด่านขุนทดมี สถานที่ท่องเที่ยว ที่สําคัญ
ได้แก่ วัดบ้านไร่ อยู่ที่ตาํ บลกุดพิมาน อําเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา พระตําหนักที่ ประทับ
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อยู่ที่ ต าํ บลห้ว ยบง อํา เภอด่ า นขุน ทด จัง หวัด
นครราชสี มา และอ่างเก็บนํ้าลําปราสาท อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
3.1.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในตําบลและหมู่บา้ นต่าง ๆ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
- เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2068 (สายขามทะเลสอ-หนองสรวง-โนนไทย)
- เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21ภค (สายด่านขุนทด-หนองสรวง)
- เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (สายสี คิ้ว-ชัยภูมิ)
- เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2256 (สายกุดม่วง-ชัยบาดาล)
- เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 (สายด่านขุนทด-คําปิ ง)
- เส้นทางหลวงชนบท สายประคํา-ถนนหักน้อย
- เส้นทางหลวงชนบท สายด่านขุนทด-บ้านวังโป่ ง
- เส้นทางหลวงชนบท สายด่านขุนทด-อําเภอเทพารักษ์ (ถนนกําลังเอก)
- เส้นทางหลวงชนบท สายบ้านแปรง-หนองกราด
- เส้นทางหลวงชนบท สายหนองบัวตะเกียด-ดอนใหญ่
- เส้นทางหลวงชนบท สายดอนใหญ่-ห้วยจระเข้
- เส้นทางหลวงชนบท สายละเลิงพิมาน-กุดม่วง
- เส้นทางหลวงชนบท สายวังผาแดง-อําเภอเทพารักษ์
- เส้นทางหลวงชนบท สายห้วยบง-อําเภอเทพารักษ์
- เส้นทางหลวงชนบท สายโกรกสมอ-อําเภอเทพารักษ์
- เส้นทางหลวงชนบท สายดอนตะแบง-สระจระเข้
- เส้นทางหลวงจังหวัด สายมอสู ง-อําเภอสู งเนิน
- เส้นทางหลวงชนบท สายบ้านโคกน้อย-บ้านเจริ ญผล (อําเภอพระทองคํา)
นอกจากนี้ ยงั มีเส้นทางเชื่ อมระหว่างตําบลและหมู่บา้ น เป็ นสภาพถนนลูกรัง จํานวน
219 สาย
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร ในพื้นที่ อาํ เภอด่านขุนทดมีโทรศัพท์สาธารณะ
ประจําหมู่บา้ นจํานวน 80 แห่ ง ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน 1 แห่ง และ ไปรษณี ยเ์ อกชนอนุญาต
จํานวน 9 แห่ง มีหอกระจายข่าวหมู่บา้ น จํานวน 95 แห่ง
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีการประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน1 แห่ ง ประปาตําบล
และประปาหมู่บา้ น จํานวน 50 แห่ง แต่วา่ ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
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4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 96 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
458
442
458
442
51
51
บ่อสาธารณะ
171
113
174
116
224
101
บ่อนํ้าบาดาล
546
450
515
400
185
85
ถังเก็บนํ้า
1,467
1,235
1,000
890
726
546
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 109,213 109,213
95,000
93,001
92,005
92,005

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอด่ านขุนทด (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่ อาํ เภอด่ านขุนทดมีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจํานวน 2 แห่ ง
และประชากรในพื้นที่มีไฟฟ้ าใช้ทุกครัวเรื อน
3.1.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน อําเภอด่านขุนทดมีลกั ษณะดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ไม่อุม้ นํ้า ความ
อุดมสมบูรณ์ต่าํ และมีพ้นื ที่ดินเค็มประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่อาํ เภอ
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอด่านขุนทดมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สําคัญ จํานวน16 แห่ง โดยมี
อ่างเก็บนํ้าจํานวน 9 แห่ง มีลุ่มนํ้าจํานวน 7 แห่ง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอด่านขุนทด มีพ้นื ที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 12 แห่ง ดังนี้
- ป่ าชุ มชนเจียบกลาง หมู่ที่ 3 4 5 7 ตําบลด่านนอก อําเภอด่านขุนทด พื้นที่ 1,868
ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนไผ่หัวนาดง หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด พื้นที่
398 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
- ป่ าชุมชนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตําบลพันชนะ อําเภอด่านขุนทด พื้นที่ 247 ไร่
1 งาน 51 ตารางวา
- ป่ าชุมชนโคกบึงปรื อ หมู่ที่ 1 7 และ12 ตําบลสระจระเข้ อําเภอด่านขุนทด พื้นที่
3,517 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ ง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด พื้นที่ 19 ไร่ 98
ตารางวา
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- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 1 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่ า อําเภอด่านขุนทด
พื้นที่ 114 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 2 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่ า อําเภอด่านขุนทด
พื้นที่ 65 ไร่ 79 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 3 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่ านขุนทด
พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 4 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่ านขุนทด
พื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 5 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่ า อําเภอด่ านขุนทด
พื้นที่ 408 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนบ้านวังโป่ งเหนื อ แปลง 6 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเก่ า อําเภอด่ านขุนทด
พื้นที่ 65 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
3.1.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีสาขาพรรคการเมืองจํานวน 2 สาขา
ได้แก่ สาขาพรรคประชาธิ ปัตย์ และสาขาพรรคประชาธรรม
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดมีกลุ่มทางการเมืองระดับท้องถิ่ น
จํานวน 1 กลุ่มคือ กลุ่ มรักษ์โคราช การแข่งขันทางการเมืองในท้องถิ่นมีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงกันใน
กระบวนการเลื อกตั้งเพื่อให้เข้าไปสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ขณะเดียวกันผูน้ าํ ท้องถิ่ น หรื อผูน้ าํ กลุ่ม
ต่าง ๆ จํานวนมากเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้นกั การเมืองระดับประเทศ
3) การเมืองภาคพลเมือง อําเภอด่านขุนทดมีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่ที่ทาํ งาน
เป็ นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง และทํางานคู่ขนานกับการทํางานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น กลุ่มนี้มีความ
เป็ นอิสระในการทํางานในพื้นที่ และเป็ นการทํางานเพื่อนําไปสู่ การขับเคลื่อนงานภาคประชาชนให้
ประชาชนสามารถลุ กขึ้ นมาแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยทํางานประสานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และองค์กรภาคีภายนอกด้วย
3.1.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ดงั นี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด คือ โรงพยาบาลประจํา
อําเภอ สํานักงานเขตการศึกษาที่ 7 และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคมีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สถานีตาํ รวจภูธร สถานีตาํ รวจทางหลวง สํานักงานศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานที่ดิน
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สํานักงานสรรพากร สํานักงานป่ าไม้ สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนาชุ มชน
สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา และสํานักงานจัดหางาน
3) หน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จ มีจาํ นวน 7 หน่ วยงาน ได้แก่ สํานัก งานขนส่ งจังหวัด
นครราชสี มาสาขาด่านขุนทด สํานักงานประปาอําเภอ สํานักงานไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และที่ทาํ การไปรษณี ย-์
โทรเลขอําเภอด่านขุนทด
4) การบริ หารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอด่ า นขุ นทดมี ก ารบริ หารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่อาํ เภอด่ านขุนทดมีศูนย์ประสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่ ซึ่ งดูแลครอบคลุมทั้งอําเภอ
ข. องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล มีสํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอด่านขุนทด และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมดจํานวน 16 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลด่านขุนทด องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยบง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองกราด องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกุดพิมาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นดาด องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระจระเข้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแปรง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะเคียน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
โนนเมื องพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวตะเกี ยด องค์การบริ หารส่ วนตําบลพันชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองไท องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวละคร องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านเก่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านใน และองค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านนอก
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด มีเทศบาล จํานวน 3 แห่ ง คือ เทศบาล
ตําบลด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองกราด และเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอด่ า นขุ น ทดได้มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 16 ตําบล 225 หมู่บา้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
0

0

0

0

0

0

ตารางที่ 97 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอด่านขุนทด
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ด่านขุนทด
17 บ้านหาญ บ้านหัวบึง บ้านจัน่ บ้านโคกรักษ์ บ้านใหม่เจริ ญสุ ข บ้านโพธิ์ ทอง
บ้านถนนหักน้อย บ้านดอนกลอย บ้านด่านขุนทด บ้านเมืองหาญ
บ้านใหม่ไชยณรงค์ บ้านหนองโสน บ้านใหม่ไทยเจริ ญ บ้านจัน่ สันติสุข บ้าน
ถนนหักน้อยพัฒนา บ้านโคกพัฒนา และบ้านสร้างสรรค์พฒั นา
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ตารางที่ 97 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ห้วยบง
25 บ้านห้วยบง บ้านหนองกราดน้อย บ้านป่ ารังงาม บ้านศิลาร่ วมสามัคคี บ้าน
น้อยพัฒนา บ้านซับพลู บ้านซับยาง บ้านหนองใหญ่ บ้านหิ นเพิง บ้านสงบ
บ้านภูผาทอง บ้านวังผาแดง บ้านเสาร์ ห้า บ้านซับพลูน้อย บ้านซับสมบูรณ์
บ้านซับ ไทร บ้า นถํ้าเต่า บ้า นวังไทรงาม บ้า นโนนสะอาด บ้านโปร่ ง ใหญ่
บ้านซับนํ้าเค็ม บ้านมอสุ วรรณ บ้านซับสนุ่น บ้านห้วยโปร่ ง
และบ้านซับเจริ ญ
หนองกราด 17 บ้านหนองแหน บ้านหนองหัน บ้านหนองกราด บ้านโกรกสมอ บ้านคูเมือง
บ้านหนองโสน บ้านวังสนวน บ้านใหม่ชยั พฤกษ์ บ้านกระทุ่มโพรง
บ้านเกาะลอย บ้านใหม่ศรี สุข บ้านไร่ ชยั พันธ์ บ้านหนองยายหอม
บ้านสุ ขสันต์ บ้านใหม่แหลมทอง บ้านเทวานิมิต และบ้านชัยมงคล
กุดพิมาน
15 บ้านถนนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า บ้านหนองกระเทียมเหนือ บ้านกระชาว บ้าน
บุข้ ีเหล็ก บ้านไร่ บ้านกุดพิมาน บ้านโนนสะอาด บ้านสํานักพิมาน
บ้านใหม่แสนสุ ข บ้านดอนใหญ่ บ้านดอนน้อย บ้านพิงพิมาน
บ้านโสมน้อยพัฒนา และบ้านโนนเจริ ญ
หินดาด
24 บ้านหิ นดาด บ้านท่าขี้เหล็ก (1) บ้านห้วยจระเข้ บ้านปราสาท บ้านโนนขี้ตุ่น
บ้านกุดนางทอหูก บ้านค่ายทะยิง บ้านทุ่งสว่าง บ้านศรี บุญเรื อง บ้านนาตาหน
บ้านโคกกระพี้ทอง บ้านโคกสามัคคี บ้านหิ นดาดตะวันออก บ้านปราสาทใต้
บ้านรวมใจ บ้านพูนทอง บ้านหินดาดเหนือ บ้านห้วยจระเข้รุ่งเรื อง
บ้านห้วยจระเข้ตะวันออก บ้านท่าขี้เหล็ก (2) บ้านกุดพญา บ้านปราสาททอง
บ้านนาโคกพัฒนา และบ้านหนองยารักษ์
สระจระเข้
13 บ้านหลุง บ้านบุ บ้านใหม่ บ้านสระจระเข้ บ้านดอนตะหนินใหญ่
บ้านไทรทอง บ้านดอนตะแบง บ้านโนนโบสถ์ บ้านดอนเซาะ บ้านหนองสาร
บ้านดอนตะหนินน้อย บ้านเทพไพรทอง และบ้านใหม่หนองสาร
บ้านแปรง
12 บ้านหนองบัวโคก บ้านฝายโบสถ์ บ้านโนนสะอาด บ้านแปรงใหม่พฒั นา
บ้านหนองเรื อ บ้านประดู่งาม บ้านระไหว บ้านคูขาด บ้านหนองปรื อ บ้าน
หลุ่ง บ้านแปรง และบ้านเสลา
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ตารางที่ 97 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ตะเคียน
17 บ้านตะเคียน บ้านโกรกลึก บ้านหินหล่อง บ้านดอนใหญ่ บ้านหนองละมัง่
บ้านหนองพังโพด บ้านกุดม่วง บ้านหิ นลาด บ้านดงกระสัง บ้านมอสู ง บ้าน
หนองชิงโค บ้านตะเคียนเหนือ บ้านม่วงทองพัฒนา บ้านหนองละมัง่
บ้านกุดม่วงพัฒนา บ้านโกรกลึกพัฒนา และบ้านหินลาด
โนนเมือง
11 บ้านโนนเมือง บ้านโนนเต็ง บ้านคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนื อ
พัฒนา
บ้านห้วยดินดํา บ้านดงมะเกลือ บ้านโนนสายทอง บ้านหัวทํานบ
บ้านสระสี่ เหลี่ยม บ้านใหม่ทรายทอง และบ้านคลองแคกลาง
หนองบัวตะ 15 บ้านหนองบัวตะเกียด บ้านห้วย บ้านกุดนํ้าใส บ้านดอนมุกมัน บ้านจะบู บ้าน
เกียด
หนองกระเทียมใต้ บ้านสระขี้ตุ่น บ้านโคกน้อย บ้านโนนระเวียง บ้านใหญ่
บ้านใหม่โนนระเวียง บ้านสามกลุ่มพัฒนา บ้านสระสมบูรณ์ บ้านห้วยใหม่
และบ้านเมืองตะโก
พันชนะ
11 บ้า นพันชนะ บ้า นดอน บ้า นหนองพลวง บ้า นมาบกราด บ้า นมาบกระสัง
บ้านโนนสง่า บ้านโป่ งกระสัง บ้านหนองมะค่า บ้านวะระเวียง
บ้านพลกรังน้อย และบ้านโนนสง่าสามัคคี
หนองไทร
11 บ้านโคกสามัคคี บ้านหนองกระโดน บ้านหนองแดง บ้านหนองไทร บ้าน
หนองสะแก บ้านดอนป่ าโอบ บ้านดอนแต้ว บ้านหัวนา บ้านไทรงาม บ้าน
ใหม่ประชาสรรค์ และบ้านโคกสามัคคีใหม่
หนองบัว
9
บ้านหนองขี้ แต้ บ้านหนองบัวละคร บ้านกุดพุทรา บ้านโนนงิ้ ว บ้านเขื่อน
ละคร
บ้านโค้งตะคร้อ บ้านโนนสง่า บ้านบุ่งระกํา และบ้านบึงบัวทอง
บ้านเก่า
13 บ้านเก่า บ้านโนนสะเดา บ้านมะเริ ง บ้านกลาง บ้านสระพัง บ้านวังโป่ ง บ้าน
น้อย บ้านกุดโดก บ้านชัยพัน บ้านสระพังเหนือ บ้านวังโป่ งเหนือ
บ้านใหม่รุ่งเรื อง และบ้านวังโป่ งบูรพา
ด่านใน
8
บ้านหนองบง บ้านหนองหัวช้าง บ้านพระ บ้านด่านใน บ้านดอน บ้านหัวบึง
บ้านดอนขาม และบ้านบึงน้อย
ด่านนอก
7
บ้านละเลิ งพิมาน บ้านหัวบึง บ้านน้อย บ้านด่านนอก บ้านมะขามน้อย บ้าน
หัวบ่อ และบ้านด่านเหนือ
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอด่ านขุนทด (2554)
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3.1.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอด่ านขุนทด
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554
ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวมทั้งสิ้ น 64 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ ชุมชนจํานวน 15 คน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจํานวน 6 คน นักธุรกิจจํานวน 4 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 7 คน กลุ่มเกษตรกรจํานวน
7 คน กลุ่มสื่ อสารมวลชนจํานวน 5 คน นักเรี ยนจํานวน 5 คน และอื่น ๆ จํานวน 15 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุ นและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 98 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอด่านขุนทด
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- อําเภอด่านขุนทดเป็ นอําเภอที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ - เส้ น ทางคมนาคมเริ่ มมี ค วามคับ คั่ง มากขึ้ น
เหมาะสําหรับการทําการเกษตร
เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณรถที่ มี จ ํา นวนมากขึ้ น ซึ่ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อความปลอดภัย ในชี วิต และ
- มี แ หล่ ง นํ้า ทั้ง ที่ เ ป็ นแหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ แ ละที่
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
มนุษย์สร้างขึ้นจํานวนหลายแห่ง
- ด้า นการคมนาคมมี ค วามสะดวกคื อ ถนนสาย - ยังไม่มีการกําหนดและวางผังเมืองที่ชดั เจน
201 เชื่อมอําเภอสี คิ้วและจังหวัดชัยภูมิ และเป็ น - ลักษณะพื้นที่มีความแห้งแล้ง นํ้าไม่เพียงพอใน
ถนนหลักในการคมนาคมระหว่างจังหวัดมีการ
ฤดูแล้ง
ขยายถนนเป็ น 4 ช่องทางจราจร
- ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลด่านขุนทดยังมีการ
- อําเภอด่านขุนทดมีพ้ืนที่กว้างใหญ่และสามารถ
เผาขยะที่ ส ร้ า งมลพิ ษ ทางอากาศในพื้ น ที่
เป็ นพื้นที่ที่ทาํ การเกษตรได้ในหลายพื้นที่
จํานวนมาก
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)
- อํ า เ ภ อ ด่ า น ขุ น ท ด มี ป ร ะ ช า ก ร ม า ก มี - จากสภาพการเปลี่ ย นแปลงและการพัฒนาที่
สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่
รวดเร็ ว ทําให้ผูป้ กครองส่ วนหนึ่ ง ไปรับจ้า ง
เพียงพอกับประชากร และมีสถานศึกษาระดับ
โดยให้ลูกอยู่กบั ปู่ ย่าตายาย จึงเกิ ดปั ญหาด้าน
อาชี วศึกษาจํานวน 1 แห่ ง ทําให้มีโอกาสและ
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ ลี้ ย งดู แ ล ะ บิ ด า ม า ร ด า
เกิดทางเลือกในการศึกษา
ผูป้ กครอง ขาดการเรี ยนรู้ หรื อไม่ส ามารถให้
ความรู ้ แ ก่ ลู ก หลาน หรื อ ตามไม่ ท ัน กับ การ
- เป็ นที่ ต้ ัง ของสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา จึ ง มี ค วามสามารถในการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลให้เ กิ ด ปั ญ หาทางสั ง คม
ให้บริ การทางการศึกษาได้
ค่อนข้างสู ง
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ตารางที่ 98 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
- มีการใช้สถานที่และหน่ วยงานทางการศึกษา - ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
ตั้ง เป็ นศู น ย์ป ระสานงานและเรี ยนระดั บ
เกษตรกรรมแต่ยงั ขาดความรู้ในการลดต้นทุน
การผลิต
บัณฑิตศึกษา
- มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมเพื่อสอนธรรมะแก่ - เยาวชนคนรุ่ นใหม่อพยพแรงงานไปทํางานใน
พระภิ ก ษุ ส ามเณรจํา นวน 2 แห่ ง ด้วยการมี
พื้ น ที่ อื่ น มากขึ้ น ทํา ให้ ใ นพื้ น ที่ ข าดแคลน
แหล่ ง การศึ ก ษาที่ เ พี ย งพอกอปรกั บ การ
แรงงานด้านการเกษตรและความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวเริ่ มห่างเหิ นมากขึ้น
คมนาคมที่ ส ะดวกจึ ง ส่ ง ผลดี ต่ อการกระตุ ้น
และส่ งเสริ มการศึ กษาแก่ เยาวชนและบุ คคล - เด็กและเยาวชนมัว่ สุ ม มีปัญหาเรื่ องชูส้ าวและ
ในพื้นที่อย่างกว้างขวาง
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- มีกิจกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้คนในพื้นที่
ได้ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ - ด้วยข้อจํากัดทางด้านกายภาพเป็ นอําเภอที่ขาด
รับซื้ อผลผลิตการเกษตร เช่น ลานข้าวโพด ลาน
นํ้า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่สามารถตั้งได้
มัน โรงงานแป้ งมันสําปะหลัง
- แรงงานส่ ว นหนึ่ ง ทิ้ง บ้า นเรื อ นไปรั บ จ้า งใน
- คนในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี พ้ื น ที่ ท าํ กิ น ในการทํา
พื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตร
- อําเภอด่านขุนทดอยู่ในการดู แลของพ่อค้าใน
- มีโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตและซ่ อมเครื่ องมือ
ตลาดหรื อในตําบลโดยเฉพาะผูท้ ี่ เป็ นเจ้าของ
เกี่ ย วกับ การเกษตร เช่ น รถไถ หรื อ โรงงาน
ลานมัน ลานรับซื้ อข้าวโพด ที่สามารถกําหนด
ขนาดย่อมอื่ น ๆ อีกหลายแห่ ง เมื่อมีการจัดตั้ง
ราคาได้เอง และประกอบกิ จการซ้อนคื อการ
โรงงานจึงเกิ ดการจ้างงานและสร้ างรายได้แก่
จํา หน่ า ยปุ๋ ย หรื อ ยาฆ่ า แมลงให้เ กษตรกรใน
คนในพื้นที่จาํ นวนมาก
พื้นที่
- มีกิจกรรมกลุ่มอาชีพระดับชุมชน เช่น กลุ่มผลิต - เกษตรกรในอําเภอด่านขุนทดมีหนี้ จากการทํา
ผลิ ตภัณ ฑ์โอทอปที่ ส ร้ า งรายได้ใ ห้ก ับ ชุ ม ชน
การเกษตรและการใช้จ่ายอื่น ๆ
และอําเภอด่านขุนทด
- ต้น ทุ น การผลิ ต ทางการเกษตรสู ง ขึ้ นทุ ก ปี
ขณะเดี ย วกัน ปริ ม าณผลผลิ ตทางการเกษตร
ลดลง
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ตารางที่ 98 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้านการเมืองการปกครอง
- เป็ นพื้นที่ที่อยูก่ นั อย่างสงบ การเมืองไม่รุนแรง - ผูน้ าํ ทางการเมืองยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
จึงมีการเมืองแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
การทํางานบริ หารท้องถิ่น
- เป็ นพื้นที่ ที่ มีเครื อข่า ยการเมืองภาคพลเมื องที่ - ผูน้ ํา ทางการเมื อ งเน้น การพัฒ นาโครงสร้ า ง
ทํา งานอย่า งกระตื อ รื อ ร้ น ที่ เชื่ อมทั้ง เครื อข่ า ย
พื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับพื้นที่อาํ เภอและเครื อข่ายระดับจังหวัด
- มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในกระบวนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
- ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง
กระบวนการประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง
- ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งน้อ ยและ
เห็ นว่า เรื่ องการเมื องการปกครองไม่ใ ช่ เรื่ อ ง
สําคัญเร่ งด่วน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ด่ า น ขุ น ท ด มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ มื อ ง เ ก่ า มี - ขาดการสื บสาน การค้นคว้าที่แท้จริ งเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นอย่างจริ งจัง
ประวัติ ศ าสตร์ ย าวนาน มี โ บราณสถานและ
โบราณวัตถุหลายแห่ ง เช่น ที่บา้ นปราสาท บ้าน - เยาวชนรุ่ นใหม่ ไ ม่ ค่ อ ยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ
เก่า (วัดจงกอ)
ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
- เป็ นอําเภอที่มีประวัติยาวนานในการสร้างบ้าน
แปงเมืองด่านขุนทด
- สําหรับคนที่อยูน่ อกเขตเทศบาล มีกิจกรรมการ
ไหว้ศาลปู่ ตา การทําบุญวันสารทไทย และการ
ทําบุญเทศน์มหาชาติ ส่ วนคนในเขตเทศบาลจะ
มีการไหว้ศาลเจ้า การจัดงานประเพณี สารทจีน
เป็ นประจํา
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อกระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทดสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 99 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอด่านขุนทด
โอกาส
อุปสรรค
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- การที่ รั ฐ และภาคเอกชนมี ก ารพั ฒ นาด้ า น - ลักษณะทางภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสู ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) และระบบ
ทํา ให้เ กษตรกรในพื้ น ที่ ป รั บ ตัว ในการผลิ ต
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่ อนที่ รุ่ นที่ 3 (3G) ที่
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ทนั
- อําเภอด่านขุนทดเป็ นพื้นที่เงามรสุ ม ฝนจะตก
นํามาพัฒนาการศึกษา การติดต่อสื่ อสาร
- นโยบายรัฐในการขยายเส้นทางคมนาคมทําให้
ค่อนข้างน้อย สภาพพื้นที่จึงแล้งและมีดินเค็ม
อําเภอด่านขุนทดกลายเป็ นศูนย์กลางในการขน
1 ใน 5 ส่ งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
ถ่ายสิ นค้าและการคมนาคม
- รัฐมีแนวโน้มที่จะมีการสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังลม
โอกาสด้านการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาเศรษฐกิ จ
จึงมีค่อนข้างสู ง
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี โ ครงการหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้า ใน - ยาเสพติดระบาดจากพื้นที่ใกล้เคียง ทําให้ยาก
ต่อการควบคุม
พื้ น ที่ ท ํา ให้ ป ระชาชนเข้า ถึ ง การบริ ก ารด้า น
สาธารณสุ ขมากขึ้น
- สื่ อ สารมวลชนที่ เ น้ น การนํ า เสนอเชิ ง การ
- มีนโยบายเรี ยนฟรี 12 ปี ของรัฐบาลที่เปิ ดโอกาส
บริ โภคนิยมทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของ
ให้คนจนได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น
ประชาชนในพื้นที่
- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริ งจัง
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร
- จากนโยบายค่า แรงวันละ 300 บาทส่ ง ผลต่ อ
ไทยสู่ ครัวโลก
การพัฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมของ
- นโยบายประกันรายได้ของเกษตรที่ช่วยลด
พื้นที่
ความเสี่ ยงในการทําการเกษตร
- ปั จจัยที่เป็ นต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร
- ส่ วนราชการมาให้ความรู ้ในเรื่ องการลดต้นทุน
มีราคาสู งขึ้นทุกปี
การผลิตทางด้านการเกษตร
- เกษตรกรในพื้นที่ กาํ หนดราคาผลผลิ ตไม่ไ ด้
ทําให้มีความเสี่ ยงต่อการขาดทุน
- สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
1
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ตารางที่ 99 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอด่านขุนทด (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี น โยบายการกระจายอํา นาจสู่ ท ้อ งถิ่ น และ
นําไปสู่ การปกครองตนเองของประชาชน
- มี กระบวนการพัฒนาผูน้ าํ และอาสาสมัครจาก
ภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
- มี ก ารสร้ า งกระบวนการทํา งานร่ ว มกัน โดย
นโยบายภาครัฐ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีการรณรงค์งานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ
- ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในการทํางานด้านวัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียวทําให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้น

ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ขาดการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
และการเมื องในระดับประเทศเป็ นตัวอย่างที่
ไม่ดี
- การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทําให้การสนับสนุนงาน
พัฒนาในพื้นที่ไม่มีความต่อเนื่อง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- สื่ อที่ เ ข้ า ถึ ง ทุ ก ครอบครั ว ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ก าร
นําเสนอเรื่ องราวศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.1.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอด่านขุนทด ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาคน ได้แก่ การพัฒนาผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะว่าการพัฒนาคนเป็ นหัวใจของการพัฒนาสังคมอําเภอด่านขุนทด และเป็ นการเตรี ยม
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในที่น้ ี จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
โดยอาศัยการพัฒนาการศึกษา การฝึ กอบรมนั้น และที่สําคัญเพื่อให้คนมีความรักในท้องถิ่น อยากเห็น
ท้องถิ่นตนเองพัฒนาจะต้องมีการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิ สัย และการพัฒนาการจูงใจให้กบั
ผูน้ าํ ทุกระดับของพื้นที่อาํ เภอด่านขุนทด
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ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่ องจากในพื้นที่อาํ เภอ
ด่านขุนทดกําลังเผชิ ญกับปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมหลายด้าน เช่ น ปั ญหาแหล่งนํ้าและการจัดการนํ้า
อย่า งเป็ นระบบ ปั ญหาด้า นทรั พ ยากรดิ น ที่ ส่วนหนึ่ งมาจากการใช้ป ระโยชน์จากที่ ดินที่ ไม่ถู ก ต้อง
ปั ญหาดินเค็มในบางพื้นที่ ปั ญหาการใช้ทรัพยากรจากป่ าไม้ ทั้งที่เป็ นพื้นที่ป่าสงวนและป่ าชุ มชน ดังนั้น
การพัฒนาและจัดการในเรื่ องนี้จะได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายสู ง
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งการ
พัฒนาคุ ณ ภาพและศักยภาพของครู เพื่ อให้เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู้ ร่วมกันอันจะนํา ไปสู่ ก ารพัฒนา
นักเรี ยนสําหรับอําเภอด่านขุนทดในอนาคต

