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บทที ่3 

ข้อมูลเชิงพืน้ที ่16 อาํเภอ (แรก) 

3.1 อาํเภอด่านขุนทด 

3.1.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอด่านขุนทด มีประวติัเท่าท่ีรวบรวมคน้หาหลกัฐานได ้ในดา้นตวับุคคลท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งหรือสืบเช้ือสายปกครองดูแลอาํเภอด่านขุนทด คอยเก็บส่วย อากรไปยงัแขวงสันเทียะ มีพระ

เสมารักษาเขตเป็นผูป้กครองดูแลรักษาด่าน โดยมีท่ีทาํการอยู่ท่ีวดัโพธ์ิชุมพล (วดัโคกรักษ)์ ต่อมาพระ

เสมารักษาเขตถึงแก่อนิจกรรม พระประเวช เขม้แข็ง บุตรชายไดรั้บแต่งตั้งให้ทาํหน้าท่ีแทน ต่อมาใน 

รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงระบบการปกครอง จึงยกฐานะ

ชุมชนด่านขุนทดข้ึนเป็นอาํเภอในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) เม่ือไดรั้บการจดัตั้งเป็นอาํเภอ จึงไดย้า้ยท่ีทาํ

การจากวดัโพธ์ิชุมพล (บา้นโคกรักษ์) มายงับริเวณตะวนัตกของโรงเรียนบา้นหาญในปัจจุบนั และได้

เปล่ียนช่ือเป็นอาํเภอพนัชนะ คร้ันปี พ.ศ. 2456 จึงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นอาํเภอด่านขนุทดอีกคร้ังหน่ึง 

3.1.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอด่านขุนทดตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ห่างจากจงัหวดันครราชสีมาไปทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทาง 60 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสีมา - ขามทะเลสอ - ด่านขุนทด และห่าง

จากกรุงเทพมหานครจาํนวน 257 กิโลเมตร อาํเภอด่านขุนทดมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,816.19 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 1,135,110.70 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร 646,017.7 ไร่ พื้นท่ีอยู่อาศยั 27,438 ไร่ ท่ีดินป่า

สงวน400,393 ไร่ ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์25,463 ไร่ ท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า 35,754 ไร่  

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับอาํเภอจตุัรัส อาํเภอบาํเหน็จณรงค์ อาํเภอเทพสถิต 

จงัหวดัชยัภูมิ ทิศใตติ้ดกบัอาํเภอสีคิ้ว อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบั

อาํเภอพระทองคาํ อาํเภอโนนไทย อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา และทางดา้นทิศตะวนัตกติด

กบัอาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบุรี 

3.1.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอด่านขุนทด โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง คือบริเวณทางตอนเหนือและทิศตะวนัออกของอาํเภอเป็นท่ีราบสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเล 190 - 211 เมตร ส่วนท่ีสอง คือบริเวณทางทิศตะวนัตกเป็นท่ีราบสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เขตรอยต่อระหวา่งอาํเภอด่านขุนทดกบัอาํเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบุรี และอาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 

มีทิวเขาเป็นแนวยาวลาดลงมาทางทิศตะวนัออกสูงจากระดบันํ้าทะเล 240 - 390 เมตร 
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สภาพอากาศตลอดทั้งปีประกอบดว้ย 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อนมีลกัษณะอากาศค่อนขา้งร้อนและ

แห้งแลง้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนฤดูฝน ฝนจะตกไม่ต่อเน่ืองและมีการทิ้งช่วง และมีฝนตกหนักในเดือน

กนัยายนเดือนตุลาคม ซ่ึงก่อให้เกิดนํ้ าท่วมในบางปี และฤดูหนาวจะมีช่วงสั้ น ๆ เป็นบางคราวตาม

ลกัษณะของความกดอากาศท่ีแผป่กคลุมจากประเทศจีน 

3.1.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 
1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอด่านขุนทดโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมา

คือการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่79 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอด่านขนุทด 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,550 1,999 3,549 

นกัเรียน 7,888 7,424 15,312 

นกัศึกษา 631 773 1,404 

ทาํนา 8,530 8,854 17,384 

ทาํไร่ 9,224 8,503 17,727 

ทาํสวน 57 47 104 

ประมง 4 3 7 

ปศุสัตว ์ 72 54 126 

รับราชการ 481 440 921 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 27 30 57 

พนกังานบริษทั 431 485 916 

รับจา้งทัว่ไป 6,972 6,326 13,298 

คา้ขาย 861 1,269 2,130 

ธุรกิจส่วนตวั 147 128 275 

อ่ืนๆ 2,303 2,702 5,005 

รวมทั้งส้ิน 39,178 39,037 78,215 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอด่านขนุทด (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 



137 

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยูท่ี่ 49,867.51 

บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พื้นท่ีตําบลโนนเมืองพัฒนาท่ีมีรายได้เฉล่ีย 

68,239.18 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ ตาํบลหนองไทรมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 55,140.19 บาทต่อคนต่อปี 

และพบวา่พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ตาํบลกุดพิมานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 38,033.53 บาทต่อคนต่อปี  

ตารางที ่80 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอด่านขนุทด 

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ด่านขนุทด 51,353.36 

2 หว้ยบง 43,472.60 

3 หนองกราด 48,748.73 

4 กุดพิมาน 38,033.53 

5 หินดาด 53,228.01 

6 สระจระเข ้ 43,974.20 

7 บา้นแปรง 41,432.47 

8 ตะเคียน 48,359.33 

9 โนนเมืองพฒันา 68,239.18 

10 หนองบวัตะเกียด 50,775.46 

11 พนัชนะ 53,249.89 

12 หนองไทร 55,140.19 

13 หนองบวัละคร 54,289.52 

14 บา้นเก่า 49,531.22 

15 ด่านใน 52,526.30 

16 ด่านนอก 54,545.06 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 49,867.51 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอด่านขนุทด (2554)  

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 1,679,575,859 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

อาศยั ค่าการเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวยและ

การพนัน ค่าบุหร่ี เหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 
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609,066,896 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน

ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอด่านขนุทด 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 133,587,124 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 133,587,124 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 177,293,451 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 177,293,451 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 139,044,353 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 139,044,353 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 159,141,968 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 159,141,968 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 85,815,838 

จาํนวนรวม 85,815,838 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 326,656,999 

จาํนวนรวม 326,656,999 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 236,692,499 

จาํนวนรวม 236,692,499 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 107,975,069 

จาํนวนรวม 107,975,069 



139 

ตารางที ่81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน  (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,150,406 

จาํนวนรวม 36,150,406 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 34,530,598 

จาํนวนรวม 34,530,598 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 136,851,356 

จาํนวนรวม 136,851,356 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 469,051,940 

จาํนวนรวม 469,051,940 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 105,967,239 

จาํนวนรวม 105,967,239 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 108,580,502 

จาํนวนรวม 108,580,502 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 63,706,378 

จาํนวนรวม 63,706,378 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,230,703 

จาํนวนรวม 19,230,703 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 23,533,234 

จาํนวนรวม 23,533,234 
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ตารางที ่81 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 96,215,052 

จาํนวนรวม 96,215,052 

รวมทั้งหมด 2,460,024,709 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

4) หน้ีสินและเงินออม จากการสํารวจขอ้มูลบญัชีครัวเรือนพบวา่ประชากรในพื้นท่ีของอาํเภอ

ด่านขุนทด มีหน้ีสินเฉล่ีย 6,780.39 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉล่ีย 4,903.97 บาทต่อคนต่อปี จาก

ขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอด่านขุนทดประจาํปี พ.ศ. 2553 

พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 2,178 ลา้นบาท โดย

ส่วนใหญ่กูม้าเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาํนวน 1,811 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพ

ชีวติและการศึกษาจาํนวน 110 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 257 ลา้นบาท  

5) กลุ่มองคก์ร 

ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและองคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 

ตารางที ่82 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มสตรีแม่บา้น 13,000 คน สาํรวจขอ้มูล (พฒันาชุมชน) 

งานการกุศล และงาน

สวสัดิการฌาปณกิจ 

นางชาลิณี อธิคมสมบติั 

กลุ่ม อสม. 1,600 คน สาํรวจขอ้มูล (สาธารณสุข) 

สวสัดิการฌาปนกิจ และการ

ดูแลสุขภาพคนในชุมชน 

น.ส.วไิลวรรณ ธงสันเทียะ 

กองทุนหมู่บา้น 225 

(กองทุน) 

การกูย้มื และสวสัดิการ 

ฌาปณกิจ 

นายประยทุธ์ พิทยาภรณ์ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 225 

(กองทุน) 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ไม่มีขอ้มูล 

ชมรมเครือข่ายอาสาสมคัร

คุมประพฤติ 

70 คน งานคุมประพฤติ นายมานพ จนัทสิทธ์ิ 
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ตารางที ่82 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

160 คน 

 

ใหค้วามรู้และเฝ้าระวงั

เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

นายปฐมเกียรติ ไชยคาํ 

ชมรมส่ือมวลชนอาํเภอ 

ด่านขนุทด-เทพารักษ ์

15 คน ข่าว งานการกุศล นายจาํลอง สายจนัทร์ 

ชมรมอาสาพฒันาชุมชน  1,000 คน พฒันาชุมชน และการรณรงค์

ต่อตา้นยาเสพติด 

สาํรวจขอ้มูล 

นายวรีะ โสตถิภิญโญ 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอด่านขนุทด (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ประชากรในอาํเภอด่านขุนทดไดมี้การรวมกลุ่ม

กนัผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามโครงการส่งเสริมอาชีพ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี 

ตารางที ่83 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ประธาน 

กลุ่มโซฟารากไม ้บา้นดอนแตว้ 51 ม.7 ต.หนองไทร นายสุข พลายสันเทียะ 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์ 122 ม.3 ต.พนัชนะ นางพนัทิพย ์เกงขนุทด 

กลุ่มกระเชา้เถาวลัย ์ 33 ม.4 ต.หนองบวัตะเกียด นางพิณ ซอ้นพุดซา 

กลุ่มหตัถกรรมป่านศรนารายณ์ 78 ม.12 ต.บา้นเก่า นางสาวพวงเพชร ศรีวพิฒัน์ 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐจ์ากผา้ใยบวั 99 ม.12 ต.ตะเคียน นางธนาภา อริยานุวฒัน์ 

กลุ่มแปรรูปพริกบา้นแปรง 92 ม.4 ต.บา้นแปรง นางสมหวงั วบิูลยรั์ตน์ 

กลุ่มผา้ทอมือบา้นกลาง 1 ม.4 ต.บา้นเก่า นางกองงาย มนขนุทด 

กลุ่มทอเส่ือกก 157 ม.1 ต.พนัชนะ นางสวกิ พนัชนะ 

กลุ่มหตัถกรรมเขาควายแกะสลกั 25 ม.1 ต.หนองบวัละคร นายสุมิตร ไกรทอง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเทวาสุขสันต ์ 90 ม.16 ต.หนองกราด นางสาํเรียง เมียกขนุทด 

กลุ่มแพทยแ์ผนไทยตาํบลกุดพิมาน 302 ม.7 ต.กุดพิมาน นางไก่นา เพิ่มขนุทด 

กลุ่มผา้ทอมือบา้นกุดโดก 18 ม.8 ต.บา้นเก่า นางสมปอง ทบัขนุทด 

กลุ่มทอเส่ือบา้นใหม่ศรีสุข 75 ม.11 ต.หนองกราด นายประมง พืมขนุทด 

กลุ่มทอผา้บา้นสระพงัเหนือ 96/4 ม.10 ต.บา้นเก่า นางเปรียว เกตุขนุทด 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอด่านขนุทด (2554) 
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3.1.5 ลกัษณะทางสังคม 

1) ด้านประชากร อาํเภอด่านขุนทด มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 60,065 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 126,744 คน เป็นชายจาํนวน 62,847 คน เป็นหญิงจาํนวน 63,897 คน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ตารางที ่84 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอด่านขนุทด 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร   

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลด่านขนุทด 4,669 4,669 4,923 9,592 

ตาํบลหว้ยบง 5,146 5,146 4,831 9,977 

ตาํบลหนองกราด 2,782 2,782 2,722 5,504 

ตาํบลกุดพิมาน 4,721 4,721 4,812 9,533 

ตาํบลหินดาด 6,712 6,712 6,649 13,361 

ตาํบลสระจระเข ้ 2,999 2,999 3,043 6,042 

ตาํบลบา้นแปรง 3,284 3,284 3,386 6,670 

ตาํบลตะเคียน 5,557 5,557 5,698 11,255 

ตาํบลโนนเมืองพฒันา 2,147 2,147 2,260 4,407 

ตาํบลหนองบวัตะเกียด 2,178 4,247 4,504 8,751 

ตาํบลพนัชนะ 3,125 3,125 3,120 6,245 

ตาํบลหนองไทร 2,487 2,487 2,513 5,000 

ตาํบลหนองบวัละคร 1,804 1,804 1,753 3,557 

ตาํบลบา้นเก่า 3,668 3,668 3,760 7,428 

ตาํบลด่านใน 2,286 2,286 2,285 4,571 

ตาํบลด่านนอก 2,083 2,083 2,128 4,211 

สาํนกัทะเบียนตาํบลด่านขนุทด 3,255 3,144 3,400 6,544 

สาํนกัทะเบียนตาํบลหนองกราด 1,162 1,986 2,110 4,096 

รวม 60,065 62,847 63,897 126,744 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอด่านขนุทด (ข้อมลู ณ เดือนกันยายน 2553) 

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุผลการ

จดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอด่านขุนทด มีประชากร

จาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ตารางที ่85 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอด่านขนุทด 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 261 206 467 

1– 2 738 601 1,339 

3– 5 1,616 1,581 3,197 

6– 11 3,645 3,329 6,974 

12– 14 2,207 2,024 4,231 

15– 17 2,103 2,061 4,164 

18– 25 4,874 4,613 9,487 

26– 49 15,446 16,092 31,538 

50– 60 6,121 6,219 12,340 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 6,087 6,607 12,694 

รวมทั้งหมด 43,098 43,333 86,431 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอด่านขนุทด (2554) 

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ชาวต่างด้าว อาํเภอด่านขนุทดมีแรงงานต่างด้าวจาํนวน 64 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา ลาว พม่า 

2) ดา้นการศึกษา 

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ตารางที ่86 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอด่านขนุทด 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,051 1,295 2,346 

ตํ่ากวา่ ป.4 3,341 3,275 6,616 

ป.4-6 21,567 21,545 43,112 

ม.ศ. 1-3 161 103 264 

ม.1-3 5,227 4,505 9,732 

ม.ศ.4-5 77 73 150 

ม.4-6 2,618 2,760 5,378 

ปวช. 566 450 1,016 
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ตารางที ่86 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปวส. 733 571 1,304 

ปริญญาตรี 941 1,345 2,286 

ปริญญาโท 32 30 62 

ปริญญาเอก 5 6 11 

อ่ืนๆไม่ระบุ 2,859 3,079 5,938 

รวม 39,178 39,037 78,215 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอด่านขนุทด (2554) 

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอด่านขุนทดมีโรงเรียนจาํนวน 73 แห่ง มีจาํนวน

ครูทั้งหมด 108 คน มีจาํนวนนกัเรียน 2,053 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 

19 คน 

ตารางที ่87 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอด่านขนุทด 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เทศบาลตาํบลด่านขนุทด 1 4 75 

ด่านขนุทด 2 4 75 

หว้ยบง 9 9 167 

หนองกราด 7 7 124 

กุดพิมาน 4 5 107 

หินดาด 5 12 206 

สระจระเข ้ 3 5 100 

บา้นแปรง 4 5 86 

ตะเคียน 7 10 190 

โนนเมืองพฒันา 3 6 111 

เทศบาลตาํบลหนองบวัตะเกียด 10 11 148 

พนัชนะ 3 3 72 
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ตารางที ่87 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

หนองไทร 3 5 204 

หนองบวัละคร 3 4 51 

บา้นเก่า 3 7 147 

ด่านใน 3 6 125 

ด่านนอก 3 5 65 

รวม 73 108 2,053 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 (2554) 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอด่านขุนทดมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ

ระดบัตาํบลจาํนวน 16 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสา จาํนวน 18 คน มีนกัเรียน จาํนวน 1,674 

คน มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 96 แห่ง มีห้องสมุดประชาชนจาํนวน 1 แห่ง และมีการศึกษา

สังกดักรมการศาสนา ไดแ้ก่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัจาํนวน 2 แห่ง 

3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก. สถานบริการด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด มีดงัน้ี 

ตารางที ่88 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอด่านขนุทด 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 90 เตียง 

โรงพยาบาลเอกชน 1  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 19  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

คลินิกแพทย ์ 11  

คลินิกทนัตกรรม 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 11  

หน่วยควบคุมโรคท่ีนาํโดยแมลง (ส่วนมาเลเรีย) 1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอด่านขนุทด (2554) 
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข จาํนวน 511 คน ดงัน้ี 

ตารางที ่89 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอด่านขนุทด 

บุคลากร จาํนวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 9 14,083 

กุมารแพทย ์ 1 12,6744 

ทนัตแพทย ์ 5 25,349 

ทนัตาภิบาล 3 42,248 

เภสัชกร 6 21,124 

พยาบาลวชิาชีพ 87 1,457 

นกัวชิาการ 6 21,124 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 126,744 

นกัวชิาการสาธารณสุข 5 25,349 

เจา้พนกังานธุรการ 1 126,744 

บุคลากรสาธารณสุข 68 1,864 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 316 401 

ลูกจา้งชัว่คราว 3 42,248 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอด่านขนุทด (2554) 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด มีโรคติดต่อท่ีจะตอ้ง

เฝ้าระวงั 5 อนัดบัแรกของอาํเภอ โดยคิดอตัราป่วย 1 : 100,000 ของประชากร ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่90 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอด่านขนุทด 

ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

โรคอุจจาระร่วง 963 1,220.58 

โรคปอดบวม 353 448.51 

โรคตาแดง 109 137.66 

โรคอาหารเป็นพิษ 55 69.63 

โรคสุกใส 46 58.43 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอด่านขนุทด (2553) 
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ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

ประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่91 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอด่านขนุทด  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 125,918 - 

2550 125,484 - 0.34 

2551 125,970 0.39 

2552 126,457 0.39 

2553 126,781 0.26 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีการ

จดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ มีสถานีตาํรวจภูธร 2 แห่ง คอย

ใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี คือ สถานีตาํรวจภูธรด่านขนุทด และสถานีตาํรวจภูธรหินดาด  

นอกจากน้ีดา้นการปราบปราม อาํเภอด่านขุนทดไดมี้การปราบปรามผูก้ระทาํความผิดอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

98 และมีองคก์รทางศาสนาตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ไดแ้ก่ วดั จาํนวน 97 แห่ง และสาํนกัสงฆ ์จาํนวน 7 แห่ง 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอด่านขนุทดมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่นวิถี

ชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น ดงัน้ี 

- ดา้นการหัตถกรรม ไดแ้ก่ การจกัสานไมไ้ผ่ โดยนายเวิน พิงขุนทด บา้นเลขท่ี 30 

หมู่ 7 ตาํบลกุดพิมาน และนายตาเดียว เจริญรัตน์ บา้นเลขท่ี 72 หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองกราด การทาํเส่ือ 

โดยนายชุมพร เจริญ บา้นเลขท่ี 34/1 หมู่ท่ี 7 ตาํบลด่านนอก การกรองหญา้แฝก โดยนายฉลอง ไถจตุัรัส 

บา้นเลขท่ี 29 หมู่ท่ี 2 ตาํบลห้วยบง การป้ันโอ่ง โดยชุมชนบา้นกุดม่วง การป้ันหมอ้ โดยชาวบา้นใน

พื้นท่ีบา้นพระมะขาม การตีมีด โดยเทศบาลตาํบลด่านขุนทด การตดัหิน โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หินดาด และการผลิตผลิตภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ โดยนางสุมาลยั บุญประกอบ ซ่ึงเป็นผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี

นาํเอาวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาดดัแปลงผลิตเป็นเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั มีความทนทาน 

- ดา้นการทาํปุ๋ย ไดแ้ก่ การทาํปุ๋ยอดัเม็ดชีวภาพ โดยนายสมาน โสขุนทด บา้นเลขท่ี 

31 หมู่ 7 ตาํบลด่านขนุทด การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อการเกษตร โดยนายถวลัย ์จนัทร์โชติ บา้นเลขท่ี 10 หมู่ 

3 ตาํบลสระจระเข ้และการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพเพื่อใชใ้นครัวเรือน โดยนายสุนทร กองสูงเนิน บา้นเลขท่ี 

72 หมู่ 1 ตาํบลด่านนอก 
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- ด้านการเผาถ่าน ได้แก่ นายชอบ คงขุนทด ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีภูมิปัญญาในการเผาถ่าน 

และเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินวถีิชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านวฒันธรรมและความเช่ือ ได้แก่ การเรียกขวญันาค โดยนายจัน่ บวดขุนทด 

บา้นเลขท่ี 117 หมู่ 9 ตาํบลหนองบวัตะเกียด 

7) ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อาํเภอด่านขุนทดได้มีการอนุรักษ์ และสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน โดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญัไดแ้ก่ 

งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา งานประเพณีเวียนเทียนในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี

การขนทรายเขา้วดั งานสงกรานต ์งานประเพณีสรงนํ้าหลวงพอ่คูณ งานทาํบุญตกับาตรในวนัสําคญัของ

ชาติ และงานประเพณีสาํคญัอ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอด่านขนุทดมีสวนสาธารณะจาํนวน 1 แห่ง คือสวนสาธารณะ

ลานอนุสาวรียพ์่อขุนทด โดยมีกิจกรรมของกลุ่มรักสุขภาพเตน้แอโรบิกทุกวนั เวลา 18.00 - 19.00 น. 

โดยชมรมแอโรบิกเทศบาลตาํบลด่านขุนทดร่วมกบัโรงพยาบาลด่านขุนทด นอกจากน้ีมีกิจกรรมของ

กลุ่มนกัเรียนเตน้บีบอย ท่ีสนบัสนุนโดยเทศบาลตาํบลด่านขนุทด และกิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด  

 

3.1.6 ลกัษณะทางการเกษตร 

1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอด่านขนุทดมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 893,741.42 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกร จาํนวน 22,326 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ตารางที ่92 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี  5,929 239,049 105,749 

2 มนัสาํปะหลงั 4,791 170,376 604,656 

3 ออ้ย 2,597 34,569 7,718 

4 ขา้วโพด 5,750 210,10 175,448 

5 ไมผ้ล 2,590 4,589 1,500 

6 ผกั(หอมแดง) 148 263 500 

7 พริก 3,111 59,970 169 

รวม 22,326 714,736 893,741.42 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอด่านขนุทด (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากการสํารวจการทาํการปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด พบว่ามี

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ดงัน้ี 
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ตารางที ่93 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน (ตัว) ครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 24,504 1,435 

2 กระบือ 1,620 378 

3 สุกร 4,679 1,870 

4 เป็ดเทศ 8,549 576 

5 เป็ดเน้ือ 47,151 325 

6 เป็ดไข่ 952 25 

7 ไก่พื้นเมือง 167,768 2,542 

8 ไก่เน้ือ 377,754 459 

9 ไก่พนัธ์ุไข ่ 124,365 257 

10 นกกระจอกเทศ 28 1 

11 นกกระทา 804 12 

12 แพะ 750 12 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอด่านขนุทด (2554) 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอ

ด่านขุนทดมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตว์นํ้ าจืดท่ีจบัได้รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 76.14 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่94 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 7.01 

ปลาตะเพียน  6.52 

ปลานิล  58.71 

ปลาไน  2.70 

ปลาสวาย  1.20 

รวม 76.14 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา(2553) 

3.1.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ได้รับอนุญาตดําเนินการและประกอบการ จาํนวน 102 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลักษณะการ

ประกอบการไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่95 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน  (แห่ง) 

อุตสาหกรรมเกษตร 30 

อุตสาหกรรมขา้ว 4 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ 1 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 2 

อุตสาหกรรมผา้ 1 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 13 

อุตสาหกรรมก๊าซและเช้ือเพลิง 2 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 19 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 13 

อุตสาหกรรมไม ้ 5 

อุตสาหกรรมหิน 4 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

อุตสาหกรรมโลหะ 3 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3.1.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม 

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม อาํเภอด่านขุนทดมีการประกอบการด้าน

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรด่านขนุทด จาํกดั 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จาํนวน 6 แห่ง 

- ร้านคา้ ร้านอาหาร และสถานประกอบการอ่ืน ๆ จาํนวน 25 แห่ง 

- ร้านอาหารจาํนวน 59 แห่ง 

- ร้านใหเ้ช่า และโกดงัเก็บของ จาํนวน 7 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทดมีจาํนวน 3 แห่ง  

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอด่านขุนทดมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีสําคญั

ไดแ้ก่ วดับา้นไร่ อยู่ท่ีตาํบลกุดพิมาน อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา พระตาํหนกัท่ีประทบั
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ท่ีตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา และอ่างเก็บนํ้าลาํปราสาท อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลหว้ยบง อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

3.1.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในตาํบลและหมู่บา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2068 (สายขามทะเลสอ-หนองสรวง-โนนไทย) 

- เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 21ภค (สายด่านขนุทด-หนองสรวง) 

- เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 201 (สายสีคิ้ว-ชยัภูมิ) 

- เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2256 (สายกุดม่วง-ชยับาดาล) 

- เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2217 (สายด่านขนุทด-คาํปิง) 

- เส้นทางหลวงชนบท สายประคาํ-ถนนหกันอ้ย 

- เส้นทางหลวงชนบท สายด่านขนุทด-บา้นวงัโป่ง 

- เส้นทางหลวงชนบท สายด่านขนุทด-อาํเภอเทพารักษ ์(ถนนกาํลงัเอก) 

- เส้นทางหลวงชนบท สายบา้นแปรง-หนองกราด 

- เส้นทางหลวงชนบท สายหนองบวัตะเกียด-ดอนใหญ่ 

- เส้นทางหลวงชนบท สายดอนใหญ่-หว้ยจระเข ้

- เส้นทางหลวงชนบท สายละเลิงพิมาน-กุดม่วง 

- เส้นทางหลวงชนบท สายวงัผาแดง-อาํเภอเทพารักษ ์

- เส้นทางหลวงชนบท สายหว้ยบง-อาํเภอเทพารักษ ์

- เส้นทางหลวงชนบท สายโกรกสมอ-อาํเภอเทพารักษ ์

- เส้นทางหลวงชนบท สายดอนตะแบง-สระจระเข ้

- เส้นทางหลวงจงัหวดั สายมอสูง-อาํเภอสูงเนิน 

 - เส้นทางหลวงชนบท สายบา้นโคกนอ้ย-บา้นเจริญผล (อาํเภอพระทองคาํ) 

นอกจากน้ียงัมีเส้นทางเช่ือมระหว่างตาํบลและหมู่บา้น เป็นสภาพถนนลูกรัง จาํนวน 

219 สาย 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีโทรศพัท์สาธารณะ

ประจาํหมู่บา้นจาํนวน 80 แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 1 แห่ง และ ไปรษณียเ์อกชนอนุญาต

จาํนวน 9 แห่ง มีหอกระจายข่าวหมู่บา้น จาํนวน 95 แห่ง 

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน1 แห่ง ประปาตาํบล

และประปาหมู่บา้น จาํนวน 50 แห่ง แต่วา่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น  
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4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  

ตารางที ่96 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 458 442 458 442 51 51 

บ่อสาธารณะ 171 113 174 116 224 101 

บ่อนํ้าบาดาล   546 450 515 400 185 85 

ถงัเก็บนํ้า 1,467 1,235 1,000 890 726 546 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 109,213 109,213 95,000 93,001 92,005 92,005 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอด่านขนุทด (2554) 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาํนวน 2 แห่ง 

และประชากรในพื้นท่ีมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 

3.1.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน อาํเภอด่านขุนทดมีลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุม้นํ้ า ความ

อุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีพื้นท่ีดินเคม็ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีอาํเภอ 

2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอด่านขุนทดมีทรัพยากรแหล่งนํ้ าท่ีสําคญั จาํนวน16 แห่ง โดยมี

อ่างเก็บนํ้าจาํนวน 9 แห่ง มีลุ่มนํ้าจาํนวน 7 แห่ง 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอด่านขนุทด มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 12 แห่ง ดงัน้ี 

- ป่าชุมชนเจียบกลาง หมู่ท่ี 3 4 5 7 ตาํบลด่านนอก อาํเภอด่านขุนทด พื้นท่ี 1,868 

ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา 

- ป่าชุมชนไผ่หัวนาดง หมู่ท่ี 1 และหมู่ 7 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด พื้นท่ี 

398 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นหนองพลวง หมู่ท่ี 3 ตาํบลพนัชนะ อาํเภอด่านขุนทด พื้นท่ี 247 ไร่ 

1 งาน 51 ตารางวา 

- ป่าชุมชนโคกบึงปรือ หมู่ท่ี 1 7 และ12 ตาํบลสระจระเข ้อาํเภอด่านขุนทด พื้นท่ี 

3,517 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่ง หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด พื้นท่ี 19 ไร่ 98 

ตารางวา 
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- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 1 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 114 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 2 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 65 ไร่ 79 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 3 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 2 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 4 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 13 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 5 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 408 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา 

- ป่าชุมชนบา้นวงัโป่งเหนือ แปลง 6 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอด่านขุนทด 

พื้นท่ี 65 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา 
 

3.1.11 ด้านการเมือง 

1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีสาขาพรรคการเมืองจาํนวน 2 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาพรรคประชาธิปัตย ์และสาขาพรรคประชาธรรม  

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีกลุ่มทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

จาํนวน 1 กลุ่มคือ กลุ่มรักษ์โคราช การแข่งขนัทางการเมืองในทอ้งถ่ินมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกนัใน

กระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้เขา้ไปสู่การเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัผูน้าํทอ้งถ่ิน หรือผูน้าํกลุ่ม

ต่าง ๆ จาํนวนมากเป็นฐานคะแนนเสียงใหน้กัการเมืองระดบัประเทศ  

3) การเมืองภาคพลเมือง อาํเภอด่านขนุทดมีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นท่ีท่ีทาํงาน

เป็นองคก์รตรวจสอบการเลือกตั้ง และทาํงานคู่ขนานกบัการทาํงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กลุ่มน้ีมีความ

เป็นอิสระในการทาํงานในพื้นท่ี และเป็นการทาํงานเพื่อนาํไปสู่การขบัเคล่ือนงานภาคประชาชนให้

ประชาชนสามารถลุกข้ึนมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง โดยทาํงานประสานกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ทั้งภาครัฐ ทอ้งถ่ิน เอกชน และองคก์รภาคีภายนอกดว้ย  

3.1.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้งัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด คือ โรงพยาบาลประจาํ

อาํเภอ สาํนกังานเขตการศึกษาท่ี 7 และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สาํนกังานศุลกากร สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง สํานกังานท่ีดิน 
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สํานักงานสรรพากร สํานกังานป่าไม ้ สํานกังานสัสดี สํานกังานเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน 

สาํนกังานศึกษาธิการ สาํนกังานประถมศึกษา และสาํนกังานจดัหางาน  

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานขนส่งจงัหวดั

นครราชสีมาสาขาด่านขุนทด สํานกังานประปาอาํเภอ สํานกังานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0ธนาคารกรุงไทย0 

จาํกดั (มหาชน) 0ธนาคารออมสิน0 0ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์0การเกษตร และท่ีทาํการไปรษณีย-์

โทรเลขอาํเภอด่านขนุทด 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอด่านขุนทดมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทดมีศูนยป์ระสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี ซ่ึงดูแลครอบคลุมทั้งอาํเภอ 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอด่านขุนทด และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดจาํนวน 16 แห่ง ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยบง องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองกราด องค์การ

บริหารส่วนตาํบลกุดพิมาน องค์การบริหารส่วนตาํบลหินดาด องค์การบริหารส่วนตาํบลสระจระเข ้

องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นแปรง  องค์การบริหารส่วนตาํบลตะเคียน  องค์การบริหารส่วนตาํบล

โนนเมืองพฒันา องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบวัตะเกียด องค์การบริหารส่วนตาํบลพนัชนะ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไท องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัละคร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บา้นเก่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านใน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านนอก 

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด มีเทศบาล จาํนวน 3 แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลด่านขนุทด เทศบาลตาํบลหนองกราด และเทศบาลตาํบลหนองบวัตะเกียด 

5) การปกครองท้องท่ี อําเภอด่านขุนทดได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 16 ตาํบล 225 หมู่บา้น โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่97 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอด่านขนุทด  

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ด่านขนุทด 17 บา้นหาญ บา้นหวับึง บา้นจัน่ บา้นโคกรักษ ์บา้นใหม่เจริญสุข บา้นโพธ์ิทอง 

บา้นถนนหกันอ้ย บา้นดอนกลอย บา้นด่านขนุทด บา้นเมืองหาญ  

บา้นใหม่ไชยณรงค ์บา้นหนองโสน บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นจัน่สันติสุข บา้น

ถนนหกันอ้ยพฒันา บา้นโคกพฒันา และบา้นสร้างสรรคพ์ฒันา 

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
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ตารางที ่97 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

หว้ยบง 25 บา้นห้วยบง บา้นหนองกราดน้อย บา้นป่ารังงาม บา้นศิลาร่วมสามคัคี บา้น

น้อยพฒันา บา้นซับพลู บา้นซับยาง บา้นหนองใหญ่ บา้นหินเพิง บา้นสงบ 

บา้นภูผาทอง บา้นวงัผาแดง บา้นเสาร์ห้า บา้นซับพลูน้อย บา้นซับสมบูรณ์ 

บา้นซับไทร บา้นถํ้ าเต่า บา้นวงัไทรงาม บา้นโนนสะอาด บ้านโปร่งใหญ่ 

บา้นซบันํ้าเคม็ บา้นมอสุวรรณ บา้นซบัสนุ่น บา้นหว้ยโปร่ง  

และบา้นซบัเจริญ 

หนองกราด 17 บา้นหนองแหน บา้นหนองหนั บา้นหนองกราด บา้นโกรกสมอ บา้นคูเมือง 

บา้นหนองโสน บา้นวงัสนวน บา้นใหม่ชยัพฤกษ ์บา้นกระทุ่มโพรง  

บา้นเกาะลอย บา้นใหม่ศรีสุข บา้นไร่ชยัพนัธ์ บา้นหนองยายหอม  

บา้นสุขสันต ์บา้นใหม่แหลมทอง บา้นเทวานิมิต และบา้นชยัมงคล 

กุดพิมาน 15 บา้นถนนหกัใหญ่ บา้นโนนสง่า บา้นหนองกระเทียมเหนือ บา้นกระชาว บา้น

บุข้ีเหล็ก บา้นไร่ บา้นกุดพิมาน บา้นโนนสะอาด บา้นสาํนกัพิมาน  

บา้นใหม่แสนสุข บา้นดอนใหญ่ บา้นดอนนอ้ย บา้นพิงพิมาน  

บา้นโสมนอ้ยพฒันา และบา้นโนนเจริญ 

หินดาด 24 บา้นหินดาด บา้นท่าข้ีเหล็ก (1) บา้นหว้ยจระเข ้บา้นปราสาท บา้นโนนข้ีตุ่น 

บา้นกุดนางทอหูก บา้นค่ายทะยงิ บา้นทุ่งสวา่ง บา้นศรีบุญเรือง บา้นนาตาหน 

บา้นโคกกระพี้ทอง บา้นโคกสามคัคี บา้นหินดาดตะวนัออก บา้นปราสาทใต ้

บา้นรวมใจ บา้นพนูทอง บา้นหินดาดเหนือ บา้นหว้ยจระเขรุ่้งเรือง  

บา้นหว้ยจระเขต้ะวนัออก บา้นท่าข้ีเหล็ก (2) บา้นกุดพญา บา้นปราสาททอง  

บา้นนาโคกพฒันา และบา้นหนองยารักษ ์

สระจระเข ้ 13 บา้นหลุง บา้นบุ บา้นใหม่ บา้นสระจระเข ้บา้นดอนตะหนินใหญ่  

บา้นไทรทอง บา้นดอนตะแบง บา้นโนนโบสถ ์บา้นดอนเซาะ บา้นหนองสาร 

บา้นดอนตะหนินนอ้ย บา้นเทพไพรทอง และบา้นใหม่หนองสาร 

บา้นแปรง 12 บา้นหนองบวัโคก บา้นฝายโบสถ ์บา้นโนนสะอาด บา้นแปรงใหม่พฒันา 

บา้นหนองเรือ บา้นประดู่งาม บา้นระไหว บา้นคูขาด บา้นหนองปรือ บา้น

หลุ่ง บา้นแปรง และบา้นเสลา 
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ตารางที ่97 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ตะเคียน 17 บา้นตะเคียน บา้นโกรกลึก บา้นหินหล่อง บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองละมัง่ 

บา้นหนองพงัโพด บา้นกุดม่วง บา้นหินลาด บา้นดงกระสัง บา้นมอสูง บา้น

หนองชิงโค บา้นตะเคียนเหนือ บา้นม่วงทองพฒันา บา้นหนองละมัง่ 

 บา้นกุดม่วงพฒันา บา้นโกรกลึกพฒันา และบา้นหินลาด 

โนนเมือง

พฒันา 

11 บา้นโนนเมือง บา้นโนนเตง็ บา้นคลองแคใต ้บา้นคลองแคเหนือ  

บา้นหว้ยดินดาํ บา้นดงมะเกลือ บา้นโนนสายทอง บา้นหวัทาํนบ  

บา้นสระส่ีเหล่ียม บา้นใหม่ทรายทอง และบา้นคลองแคกลาง 

หนองบวัตะ

เกียด 

15 บา้นหนองบวัตะเกียด บา้นหว้ย บา้นกุดนํ้าใส บา้นดอนมุกมนั บา้นจะบู บา้น

หนองกระเทียมใต ้บา้นสระข้ีตุ่น บา้นโคกน้อย บา้นโนนระเวียง บา้นใหญ่ 

บา้นใหม่โนนระเวียง บา้นสามกลุ่มพฒันา บา้นสระสมบูรณ์ บา้นห้วยใหม่ 

และบา้นเมืองตะโก 

พนัชนะ 11 บา้นพนัชนะ บ้านดอน บ้านหนองพลวง บ้านมาบกราด บ้านมาบกระสัง 

บา้นโนนสง่า บา้นโป่งกระสัง บา้นหนองมะค่า บา้นวะระเวยีง  

บา้นพลกรังนอ้ย และบา้นโนนสง่าสามคัคี 

หนองไทร 11 บา้นโคกสามคัคี บา้นหนองกระโดน บา้นหนองแดง บา้นหนองไทร บา้น

หนองสะแก บา้นดอนป่าโอบ บา้นดอนแตว้ บา้นหัวนา บา้นไทรงาม บา้น

ใหม่ประชาสรรค ์และบา้นโคกสามคัคีใหม ่

หนองบวั

ละคร 

9 บา้นหนองข้ีแต ้บา้นหนองบวัละคร บา้นกุดพุทรา บา้นโนนง้ิว บา้นเข่ือน 

บา้นโคง้ตะคร้อ บา้นโนนสง่า บา้นบุ่งระกาํ และบา้นบึงบวัทอง 

บา้นเก่า 13 บา้นเก่า บา้นโนนสะเดา บา้นมะเริง บา้นกลาง บา้นสระพงั บา้นวงัโป่ง บา้น

นอ้ย บา้นกุดโดก บา้นชยัพนั บา้นสระพงัเหนือ บา้นวงัโป่งเหนือ  

บา้นใหม่รุ่งเรือง และบา้นวงัโป่งบูรพา 

ด่านใน 8 บา้นหนองบง บา้นหนองหวัชา้ง บา้นพระ บา้นด่านใน บา้นดอน บา้นหวับึง 

บา้นดอนขาม และบา้นบึงนอ้ย 

ด่านนอก 7 บา้นละเลิงพิมาน บา้นหัวบึง บา้นน้อย บา้นด่านนอก บา้นมะขามนอ้ย บา้น

หวับ่อ และบา้นด่านเหนือ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอด่านขนุทด (2554) 
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3.1.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอด่านขุนทด 

จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 

ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวมทั้งส้ิน 64 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํชุมชนจาํนวน 15 คน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 6 คน นกัธุรกิจจาํนวน 4 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 7 คน กลุ่มเกษตรกรจาํนวน 

7 คน กลุ่มส่ือสารมวลชนจาํนวน 5 คน นกัเรียนจาํนวน 5 คน และอ่ืน ๆ จาํนวน 15 คน โดยผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทดสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่98 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอด่านขนุทด 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- อาํเภอด่านขุนทดเป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่

เหมาะสาํหรับการทาํการเกษตร  

- มีแหล่งนํ้ าทั้ งท่ีเป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติและท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึนจาํนวนหลายแห่ง  

- ด้านการคมนาคมมีความสะดวกคือ ถนนสาย 

201 เช่ือมอาํเภอสีคิ้วและจงัหวดัชยัภูมิ และเป็น

ถนนหลกัในการคมนาคมระหวา่งจงัหวดัมีการ

ขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร 

- อาํเภอด่านขุนทดมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่และสามารถ

เป็นพื้นท่ีท่ีทาํการเกษตรไดใ้นหลายพื้นท่ี  

ก. ด้านกายภาพ  

- เส้นทางคมนาคมเร่ิมมีความคับคั่งมากข้ึน 

เน่ืองจากมีปริมาณรถท่ีมีจํานวนมากข้ึนซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี 

- ยงัไม่มีการกาํหนดและวางผงัเมืองท่ีชดัเจน  

- ลกัษณะพื้นท่ีมีความแหง้แลง้ นํ้าไม่เพียงพอใน

ฤดูแลง้  

- ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตาํบลด่านขุนทดยงัมีการ

เผาขยะท่ีสร้างมลพิษทางอากาศในพื้ น ท่ี

จาํนวนมาก  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ 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

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานท่ี

เพียงพอกบัประชากร และมีสถานศึกษาระดบั

อาชีวศึกษาจาํนวน 1 แห่ง ทาํให้มีโอกาสและ

เกิดทางเลือกในการศึกษา  

- เป็นท่ีตั้ งของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา  จึงมีความสามารถในการ

ใหบ้ริการทางการศึกษาได ้ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- จากสภาพการเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ี

รวดเร็ว ทาํให้ผูป้กครองส่วนหน่ึง ไปรับจา้ง

โดยให้ลูกอยู่กบัปู่ ย่าตายาย จึงเกิดปัญหาด้าน

สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ ล้ี ย ง ดู  แ ล ะ บิ ด า ม า ร ด า 

ผูป้กครอง ขาดการเรียนรู้หรือไม่สามารถให้

ความรู้แก่ลูกหลาน หรือตามไม่ทันกับการ

เปล่ียนแปลงส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม

ค่อนขา้งสูง 
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ตารางที ่98 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีการใช้สถานท่ีและหน่วยงานทางการศึกษา

ตั้ ง เ ป็นศูนย์ประสานงานและเรียนระดับ

บณัฑิตศึกษา  

- มีโรงเรียนพระปริยติัธรรมเพื่อสอนธรรมะแก่

พระภิกษุสามเณรจาํนวน 2 แห่ง ด้วยการมี

แหล่งการศึกษา ท่ี เพียงพอกอปรกับการ

คมนาคมท่ีสะดวกจึงส่งผลดีต่อการกระตุ้น

และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคล

ในพื้นท่ีอยา่งกวา้งขวาง  

- มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้คนในพื้นท่ี

ไดอ้อกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ประ ชา ชนโดยส่ วนใหญ่ป ระ กอบอาชี พ

เกษตรกรรมแต่ยงัขาดความรู้ในการลดตน้ทุน

การผลิต  

- เยาวชนคนรุ่นใหม่อพยพแรงงานไปทาํงานใน

พื้นท่ี อ่ืนมากข้ึน ทําให้ในพื้นท่ีขาดแคลน

แรงงานดา้นการเกษตรและความสัมพนัธ์ของ

ครอบครัวเร่ิมห่างเหินมากข้ึน 

- เด็กและเยาวชนมัว่สุม มีปัญหาเร่ืองชูส้าวและ

การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รับซ้ือผลผลิตการเกษตร เช่น ลานขา้วโพด ลาน

มนั โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั 

- คนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีพื้นท่ีทาํกินในการทํา

การเกษตร  

- มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและซ่อมเคร่ืองมือ

เก่ียวกับการเกษตร เช่น รถไถ หรือโรงงาน

ขนาดย่อมอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง เม่ือมีการจดัตั้ง

โรงงานจึงเกิดการจา้งงานและสร้างรายได้แก่

คนในพื้นท่ีจาํนวนมาก 

- มีกิจกรรมกลุ่มอาชีพระดบัชุมชน เช่น กลุ่มผลิต

ผลิตภณัฑ์โอทอปท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน

และอาํเภอด่านขนุทด 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นกายภาพเป็นอาํเภอท่ีขาด

นํ้า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่สามารถตั้งได ้ 

- แรงงานส่วนหน่ึงทิ้งบ้านเรือนไปรับจ้างใน

พื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 

- อาํเภอด่านขุนทดอยู่ในการดูแลของพ่อคา้ใน

ตลาดหรือในตาํบลโดยเฉพาะผูท่ี้เป็นเจา้ของ

ลานมนั ลานรับซ้ือขา้วโพด ท่ีสามารถกาํหนด

ราคาได้เอง และประกอบกิจการซ้อนคือการ

จาํหน่ายปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลงให้เกษตรกรใน

พื้นท่ี 

- เกษตรกรในอาํเภอด่านขุนทดมีหน้ีจากการทาํ

การเกษตรและการใชจ้่ายอ่ืน ๆ  

- ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี 

ขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

ลดลง 
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ตารางที ่98 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- เป็นพื้นท่ีท่ีอยูก่นัอยา่งสงบ การเมืองไม่รุนแรง 

จึงมีการเมืองแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 

- เป็นพื้นท่ีท่ีมีเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองท่ี

ทาํงานอย่างกระตือรือร้นท่ีเช่ือมทั้งเครือข่าย

ระดบัพื้นท่ีอาํเภอและเครือข่ายระดบัจงัหวดั 

ง. ดา้นการเมืองการปกครอง  
- ผูน้าํทางการเมืองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การทาํงานบริหารทอ้งถ่ิน 

- ผูน้ําทางการเมืองเน้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานมากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติ  

- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในกระบวนการเลือกตั้ง

ทุกระดบั 

- ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ท่ี ย ั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ เ ร่ื อ ง

กระบวนการประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  
- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยและ

เห็นว่าเร่ืองการเมืองการปกครองไม่ใช่เร่ือง

สาํคญัเร่งด่วน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ด่ า น ขุ น ท ด มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ มื อ ง เ ก่ า  มี

ประวติัศาสตร์ยาวนาน มีโบราณสถานและ

โบราณวตัถุหลายแห่ง เช่น ท่ีบา้นปราสาท บา้น

เก่า (วดัจงกอ) 

- เป็นอาํเภอท่ีมีประวติัยาวนานในการสร้างบา้น

แปงเมืองด่านขนุทด 

- สําหรับคนท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล มีกิจกรรมการ

ไหวศ้าลปู่ ตา การทาํบุญวนัสารทไทย และการ

ทาํบุญเทศน์มหาชาติ ส่วนคนในเขตเทศบาลจะ

มีการไหวศ้าลเจา้ การจดังานประเพณีสารทจีน 

เป็นประจาํ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ขาดการสืบสาน การคน้ควา้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั 
- เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อ

ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
 

 

2) การวเิคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ี

มีผลต่อกระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทดสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่99 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอด่านขนุทด 

โอกาส อุปสรรค 

ก. ด้านกายภาพ 

- การท่ี รัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีส ารสนเทศ  ( ICT) และระบบ 1

เทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รุ่นท่ี 3 (3G) ท่ี

นาํมาพฒันาการศึกษา การติดต่อส่ือสาร  

- นโยบายรัฐในการขยายเส้นทางคมนาคมทาํให้

อาํเภอด่านขุนทดกลายเป็นศูนยก์ลางในการขน

ถ่ายสินคา้และการคมนาคม  

- รัฐมีแนวโน้มท่ีจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัลม 

โอกาสดา้นการเรียนรู้และการพฒันาเศรษฐกิจ

จึงมีค่อนขา้งสูง 

ก. ด้านกายภาพ 

- ลกัษณะทางภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูง

ทาํให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับตัวในการผลิต

ผลผลิตทางการเกษตรไม่ทนั  

- อาํเภอด่านขุนทดเป็นพื้นท่ีเงามรสุม ฝนจะตก

ค่อนขา้งน้อย สภาพพื้นท่ีจึงแลง้และมีดินเค็ม 

1 ใน 5 ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน

พื้นท่ีทําให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขมากข้ึน  

- มีนโยบายเรียนฟรี 12 ปีของรัฐบาลท่ีเปิดโอกาส

ใหค้นจนไดเ้รียนหนงัสือมากข้ึน   

- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ยาเสพติดระบาดจากพื้นท่ีใกลเ้คียง ทาํให้ยาก

ต่อการควบคุม  

- ส่ือสารมวลชนท่ีเน้นการนําเสนอเชิงการ

บริโภคนิยมทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบของ

ประชาชนในพื้นท่ี  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายการพฒันาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร

ไทยสู่ครัวโลก  

- นโยบายประกนัรายไดข้องเกษตรท่ีช่วยลด

ความเส่ียงในการทาํการเกษตร  

- ส่วนราชการมาใหค้วามรู้ในเร่ืองการลดตน้ทุน

การผลิตทางดา้นการเกษตร  

- สนบัสนุนการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- จากนโยบายค่าแรงวนัละ 300 บาทส่งผลต่อ

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของ

พื้นท่ี  

- ปัจจยัท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตร

มีราคาสูงข้ึนทุกปี 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกาํหนดราคาผลผลิตไม่ได ้

ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการขาดทุน 
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ตารางที ่99 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอด่านขนุทด (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีนโยบายการกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ิน และ

นาํไปสู่การปกครองตนเองของประชาชน 

- มีกระบวนการพฒันาผูน้าํและอาสาสมคัรจาก

ภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ 

- มีการสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันโดย

นโยบายภาครัฐ 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ขาดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง 

และการเมืองในระดบัประเทศเป็นตวัอย่างท่ี

ไม่ดี 

- การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยทาํใหก้ารสนบัสนุนงาน

พฒันาในพื้นท่ีไม่มีความต่อเน่ือง 

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- มีการรณรงคง์านวฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐ 

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

ในการทาํงานดา้นวฒันธรรมประเพณี ใน

ทอ้งถ่ิน  

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํใหป้ระชาชน

ในพื้นท่ีไดมี้โอกาสเรียนรู้วฒันธรรมประเทศ

เพื่อนบา้นมากข้ึน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ส่ือ ท่ี เข้า ถึ ง ทุก ค รอบ ครัว ท่ีไ ม่ค่อย มีก า ร

นาํเสนอเร่ืองราวศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

 

 

3.1.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอด่านขุนทด ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาคน ไดแ้ก่ การพฒันาผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ การพฒันาเด็ก

และเยาวชน เพราะวา่การพฒันาคนเป็นหวัใจของการพฒันาสังคมอาํเภอด่านขุนทด และเป็นการเตรียม 

เพื่อรับมือกบัความเปล่ียนแปลงในอนาคต ในท่ีน้ีจะตอ้งมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะ 

โดยอาศยัการพฒันาการศึกษา การฝึกอบรมนั้น และท่ีสําคญัเพื่อให้คนมีความรักในทอ้งถ่ิน อยากเห็น

ทอ้งถ่ินตนเองพฒันาจะตอ้งมีการพฒันาทศันคติ การพฒันาลกัษณะนิสัย และการพฒันาการจูงใจให้กบั

ผูน้าํทุกระดบัของพื้นท่ีอาํเภอด่านขนุทด 
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ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากในพื้นท่ีอาํเภอ

ด่านขุนทดกาํลงัเผชิญกบัปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหลายดา้น เช่น ปัญหาแหล่งนํ้ าและการจดัการนํ้ า

อย่างเป็นระบบ ปัญหาด้านทรัพยากรดิน ท่ีส่วนหน่ึงมาจากการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง 

ปัญหาดินเคม็ในบางพื้นท่ี ปัญหาการใชท้รัพยากรจากป่าไม ้ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีป่าสงวนและป่าชุมชน ดงันั้น

การพฒันาและจดัการในเร่ืองน้ีจะไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายสูง  

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีรวมทั้งการ

พฒันาคุณภาพและศกัยภาพของครู เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอนัจะนาํไปสู่การพฒันา

นกัเรียนสาํหรับอาํเภอด่านขนุทดในอนาคต  


