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3.5. อําเภอครบุรี
3.5.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอครบุ รีเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอกระโทก (อําเภอโชคชัยในปั จจุบนั )
ได้รับการยกฐานะเป็ นกิ่งอําเภอในปี พ.ศ. 2450 ซึ่ งขณะนั้นมีเขตการปกครอง รวม 3 ตําบล คือตําบลแชะ
ตําบลจระเข้หิน ตําบลสระตะเคียน เรี ยกว่า “กิ่งอําเภอแชะ” เนื่องจากที่ต้ งั ของที่วา่ การอําเภอ อยูใ่ นเขต
หมู่บา้ นแชะ ตําบลแชะ สําหรับคําว่า “แชะ” เป็ นสําเนียงภาษาพื้นเมือง หมายถึง "แฉะ" และการที่ได้ชื่อ
ว่า “บ้านแชะ” ตามคําบอกเล่าของผูส้ ู งอายุในหมู่บา้ นต่าง ๆ ว่ามาจากสภาพของหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต่าํ และ
มีโคลนตมอยูท่ วั่ ไป ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า "บ้านแชะ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ น
อําเภอ และได้ชื่อว่าอําเภอครบุรี โดยรวมเอาพื้นที่กิ่งอําเภอแชะเดิมกับตําบลครบุรี คําว่า “ครบุรี” แปลว่า
เมืองต้นนํ้า หรื อเมืองสายนํ้า เพราะมีแควนํ้าหลายสายจึงเรี ยกว่า “เมืองสาครบุรี” ต่อมาคําว่า “สาครบุรี”
กร่ อนหายไปเหลือคําว่า “ครบุรี” มาตราบจนวันนี้
3.5.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอครบุ รี อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสี มาไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 58
กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานคร เป็ นระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ที่ว่า การอําเภอครบุรีต้ งั อยูท่ ี่
หมู่ที่ 4 ตําบลแชะ
อาณาเขตติดต่อ ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเสิ งสาง จังหวัด
นครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
อําเภอครบุรีมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 1,748 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,150,000 ไร่ เป็ นพื้นที่นอกเขตป่ า
ไม้จาํ นวน 330.32 ตารางกิโลเมตร หรื อ 206,387.50 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ อุท ยานแห่ ง ชาติท บั ลาน
ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าครบุ รี และป่ าสงวนแห่งชาติป่าดงอีจานใหญ่
3.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลัก ษณะภู มิ ประเทศของอํา เภอครบุ รี โดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่ เป็ นที่ ราบเชิ ง เขา มี ภูเขาสู ง
สลับซับซ้อนอยูท่ างใต้ของพื้นที่ คือ เทือกเขาสันกําแพง มียอดเขาที่สําคัญของอําเภอ เช่ น เขาจอมทอง
เขาวง เขาละมัง่ ซึ่ งเป็ นแหล่งกําเนิ ดของต้นนํ้าหลายสาย ได้แก่ แม่น้ าํ มูล แม่น้ าํ ลําแชะ ลําห้วยเพรี ยก
ลําห้วยสะแก โดยแม่น้ าํ เหล่านี้จะไหลลาดไปทางทิศเหนือ แล้วรวมตัวกันเป็ นแม่น้ าํ มูล จึงทําให้เกิดเป็ น
ที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เหมาะแก่การทํานา พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็ นราบลูกคลื่น ระดับความสู งของนํ้าทะเล
ปานกลาง 200 เมตร จึงเหมาะแก่การทําไร่ มนั สําปะหลัง และปลูกผลไม้ยนื ต้น
สภาพอากาศตลอดทั้งปี ลักษณะภูมิอากาศจะอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของลมมรสุ มเขตร้อน มี
3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม เกิดจากอิทธิ พลของลม
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มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งพัดมาจากทะเลจีนใต้ของอ่าวไทย ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมหรื อ
ต้นเดื อนมิ ถุ นายนไปจนถึ ง ปลายเดื อนตุ ล าคม เกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวันตกเฉี ย งใต้ และ
อิทธิ พลจากพายุดีเปรสชัน่ จากทะเลจีนใต้ที่พดั ผ่านเข้ามา ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ เกิดจากอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
3.5.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอครบุรีโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป รองลงมาคือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทํา
สวน ทําการประมง ปศุสัตว์
ตารางที่ 165 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอครบุรี
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,386
1,774
นักเรี ยน
4,890
4,942
นักศึกษา
273
428
ทํานา
2,072
2,167
ทําไร่
6,775
5,939
ทําสวน
90
72
ประมง
18
19
ปศุสัตว์
100
60
รับราชการ
338
310
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16
24
พนักงานบริ ษทั
248
285
รับจ้างทัว่ ไป
8,478
7,642
ค้าขาย
590
961
ธุรกิจส่ วนตัว
79
75
อื่นๆ
1,497
1,895
รวมทั้งสิ้ น
26,850
26,593

รวม (คน)
3,160
9,832
701
4,239
12,714
162
37
160
648
40
533
16,120
1,551
154
3,392
53,443

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอครบุรี (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลมาบตะโกเอนมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 66,174.72 บาทต่อ
คนต่อปี ประชากรโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่น้ ีประกอบอาชีพรับจ้าง ทําการเกษตรกรรม รองลงมาคือ ตําบล
อรพิมพ์ มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 61,989.09 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือตําบล
โคกกระชาย โดยมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 44,372.56 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 166 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอครบุรี
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
แชะ
48,152.11
2
บ้านใหม่
47,868.03
3
เฉลียง
57,673.39
4
โคกกระชาย
44,372.56
5
ครบุรี
44,887.40
6
จระเข้หิน
50,188.26
7
อรพิมพ์
61,989.09
8
มาบตะโกเอน
66,174.72
9
ลําเพียก
47,904.96
10
สระว่านพระยา
54,787.00
11
ตะแบกบาน
46,066.71
12
ครบุรีใต้
59,340.48
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
51,466.16
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอครบุรี (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอครบุรี มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 8,040,337,382 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 5,402,311,881 บาท
ต่อปี ได้แก่ ค่า ใช้จ่า ยค่า พันธุ์ พื ช พันธุ์ สั ตว์ ค่า สารเคมี เพื่ อการผลิ ต ค่ าจ้าง ค่ าแรงงาน ค่ าเช่ า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
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ตารางที่ 167 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอครบุรี
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
77,361,212
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
77,361,212
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
107,396,402
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
107,396,402
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
95,742,863
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
95,742,863
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
5,121,811,404
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
5,121,811,404
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
1,119,160,096
ข้าวสาร
จํานวนรวม
1,119,160,096
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
242,384,962
จําเป็ น
จํานวนรวม
242,384,962
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
78,685,293
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
78,685,293
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
59,647,276
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
59,647,276
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,854,950
จํานวนรวม
13,854,950

244

ตารางที่ 167 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอครบุรี (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
21,942,388
จํานวนรวม
21,942,388
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
94,853,789
จํานวนรวม
94,853,789
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,089,640,325
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
6,089,640,325
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
73,225,170
จํานวนรวม
73,225,170
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
225,002,461
จํานวนรวม
225,002,461
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
56,140,800
จํานวนรวม
56,140,800
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,266,255
พนัน
จํานวนรวม
18,266,255
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,185,425
จํานวนรวม
15,185,425
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
49,144,369
จํานวนรวม
49,144,369
รวมทั้งหมด
13,559,445,440
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

245

4) หนี้สินและเงินออม ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัด
นครราชสี มา ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกัน
จํานวน 767 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กู้ไปใช้ในการประกอบอาชี พจํานวน 611.5 ล้านบาท กูเ้ พื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และการศึกษาจํานวน 31.1 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้ นอกระบบจํานวน 124.4 ล้าน
บาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชนและองค์กรทางสัง คมที่ เข้ม แข็งในพื้ นที่ อาํ เภอครบุ รี มี ก ลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 168 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก(คน)
กิจกรรมหลัก
ช่วยเหลือด้านการดูแล
ชมรม อสม. อําเภอครบุรี
700
สุ ขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน
ช่วยเหลือดูแลผูม้ ีคดีที่อยูใ่ น
อาสาสมัครคุมประพฤติ
8
การคุมประพฤติ
เครื อข่ายพัฒนาสตรี
ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพสตรี
80
อําเภอครบุรี
ระดับหมู่บา้ นและตําบล
บริ หารจัดการเงินกองทุน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น 135 (กลุ่ม)
หมุนเวียน

ชื่อประธานกลุ่ม
3

นายบุญเริ่ ม แย้มกระโทก

นางประชุม ซอมกระโทก
นางสายทอง โคมตะขบ
นายบุญลือ หุม้ กระโทก

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอครบุรี (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 169 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
ชื่ อกลุ่ม
ชื่อประธาน
กลุ่มเย็บเศษผ้าบ้านหนองใหญ่
นางกุหลาบ เกียรติ
กลุ่มปฏิมากรรมเครื่ องแก้วบ้านอรพิมพ์
นายโสภณ นวลกระโทก
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ไม้เก่าของตกแต่ง
นายณรงค์ ยืนกระโทก
กลุ่มแปรรู ปถัว่
นางพัชรี ปิ ดจัตุร
กลุ่มแม่บา้ นแชะสามัคคี
นางวันดี เพชรกระโทก
กลุ่มหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์บา้ นพนาหนองหิ น คุณประพิศ สุ ดาจัน
กลุ่มสตรี บา้ นมูลบน ตําบลจระเข้หิน
นางบุญเรื อน คงนวม
กลุ่มทําไม้กวาดดอกหญ้า
นางสพสมัย สารภักดี
กลุ่มแม่บา้ นทําขนมพื้นบ้าน
นางมณี โอกระโทก
1

1

1

1

1

1

1

1

ทีอ่ ยู่
86 หมู่ 7 ต.ครบุรี
246 หมู่ 1 ต.อรพิมพ์
41 หมู่ 17 ต.โคกกระชาย
41 หมู่ 5 ต.อรพิมพ์
565-66 หมู่ 3 ต.แชะ
49 หมู่ 7 ต.แชะ
107 หมู่ 7 ต.จระเข้หิน
57 หมู่ 7 ต.บ้านใหม่
131 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่
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ตารางที่ 169 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอครบุรี (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
ชื่อประธาน
กลุ่มสตรี แปรรู ปกล้วย
นางสนิท พิพิธภัณฑ์
กลุ่มผ้าฝ้ ายมัดหมี่ทอมือ
คุณละมัย ปิ นะกาเส
กลุ่มสตรี บา้ นหนองต้อ
นางสําอาง ทองครบ
กลุ่มผ้าทอมือมัดหมี่ไหมประดิษฐ์
นางสมหวัง ใหญ่โนน
1

1

1

1

ทีอ่ ยู่
5 หมู่ 5 ต.มาบตะโกเอน
148 หมู่ 3 ต.ตะแบกบาน
หมู่ 5 ต.ครบุรี
139 หมู่ 9 ต.ลําเพียก

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอครบุรี (2554)

3.5.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอครบุรีมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 25,748 ครัวเรื อน มีประชากร
94,351 คน เป็ นชาย 46,578 คน เป็ นหญิง 47,773 คน มีรายละเอียดเป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 170 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอครบุรี
จํานวน
จํานวนประชากร
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ตําบลแชะ
2,461
5,690
5,847
ตําบลบ้านใหม่
2,399
4,716
4,869
ตําบลเฉลียง
2,442
3,763
3,905
ตําบลโคกกระชาย
4,372
5,647
5,749
ตําบลครบุรี
1,496
4,406
4,673
ตําบลจระเข้หิน
1,537
4,781
4,919
ตําบลอรพิมพ์
1,788
2,907
2,983
ตําบลมาบตะโกเอน
1,461
2,400
2,442
ตําบลลําเพียก
2,382
3,412
3,409
ตําบลสระว่านพระยา
1,424
2,515
2,540
ตําบลตะแบกบาน
1,561
2,464
2,500
ตําบลครบุรีใต้
2,425
3,877
3,937
รวม
25,748
46,578
47,773

รวม (คน)
11,537
9,585
7,668
11,396
9,079
9,700
5,890
4,842
6,821
5,055
4,964
7,814
94,351

ที่ มา : ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอครบุรี (2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุ ผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 ของอําเภอครบุรีพบว่า มีประชากร
ตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 171 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอครบุรี
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
223
1–2
533
3–5
972
6 – 11
2,326
12 – 14
1,332
15 – 17
1,306
18 – 25
2,915
26 – 49
10,484
50 – 60
3,504
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,255
รวมทั้งหมด
26,850

หญิง (คน)
171
475
975
2,099
1,251
1,265
2,883
10,406
3,525
3,543
26,593

รวม (คน)
394
1,008
1,947
4,425
2,583
2,571
5,798
20,890
7,029
6,789
53,434

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอครบุรี ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 172 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอครบุรี
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
810
1,006
ตํ่ากว่า ป.4
1,712
1,812
ป.4-6
14,968
14,229
ม.ศ. 1-3
131
73
ม.1-3
3,843
3,469
ม.ศ.4-5
59
41
ม.4-6
1,935
2,101
ปวช.
257
163
ปวส.
443
329

รวม (คน)
1,816
3,524
29,197
204
7,312
100
4,036
420
772
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ตารางที่ 172 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอครบุรี (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปริ ญญาตรี
544
949
ปริ ญญาโท
22
28
ปริ ญญาเอก
11
13
อื่นๆไม่ระบุ
2,385
2,380
รวม
27,120
26,593

รวม (คน)
1,493
50
24
4,765
53,713

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอครบุ รีมีโรงเรี ยนจํานวน 51 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 562 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 9,613 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 173 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอครบุรี
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ตําบลแชะ
4
56
762
ตําบลบ้านใหม่
4
74
1,367
ตําบลเฉลียง
3
34
678
ตําบลโคกกระชาย
5
58
1,083
ตําบลครบุรี
7
55
762
ตําบลจระเข้หิน
4
62
1,216
ตําบลอรพิมพ์
3
29
472
ตําบลมาบตะโกเอน
4
35
437
ตําบลลําเพียก
6
49
836
ตําบลสระว่านพระยา
4
32
661
ตําบลตะแบกบาน
2
30
626
ตําบลครบุรีใต้
5
48
713
รวม
51
562
9,613
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มาเขต 3 (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553)

ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอครบุรีมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนหรื อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ งและมีศูนย์บริ การระดับตําบล
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จํานวน 12 แห่ ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสาจํานวน 14 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 2,765 คน มีที่อ่าน
หนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 12 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
มี 28 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 174 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอครบุรี
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
17
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
7
ร้ายขายยาแผนปั จจุบนั
2

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอครบุรี (2553)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 175 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอครบุรี
บุคลากร
จํานวน ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
7
13,479
ทันตแพทย์
7
13,479
เภสัชกร
6
15,725
พยาบาลวิชาชีพ
42
2,246
สาธารณสุ ขอําเภอ
3
31,450
นักวิชาการสาธารณสุ ข
4
23,587
บุคลากรสาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย
34
2,775
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
700
135
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอครบุรี (2553)

ค. สถานการณ์ ด้านสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอครบุ รี มี โรคติ ดต่อที่
จะต้องเฝ้ าระวัง 5 อันดับแรกของอําเภอ โดยคิดอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนได้ดงั นี้
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ตารางที่ 176 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอครบุรี
ชื่ อโรค
จํานวน
โรคอุจจาระร่ วง
123
โรคปอดบวม
15
โรคตาแดง
25
โรคอาหารเป็ นพิษ
43
โรคสุ กใส
12

อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
116.05
14.15
23.58
40.57
11.32

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอครบุรี (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอครบุรี มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้
อัตรา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 177 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอครบุรี
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
93,253
2550
92,976
- 0.30
2551
93,444
0.50
2552
93,808
0.39
2553
94,261
0.48
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน พื้นที่อาํ เภอครบุรีมีการป้ องกันโดยมีการจัดระบบการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานี ตาํ รวจภูธรครบุรี 1 แห่ ง คอยให้บริ การ
ประชาชนในพื้นที่ มีฝ่ายความมัน่ คง มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความ
มัน่ คงภายใน การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
งานกิ จการชายแดน งานกิ จการผูอ้ พยพ งานกิ จการชนกลุ่มน้อย งานกิ จการหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและ
ป้ องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้านการสื่ อสาร การดําเนินการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมและการปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิการของหน่วยงานอื่นหรื อที่ได้รับมอบหมาย
5) ด้านศาสนา ประชากรอําเภอครบุรี นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 5 พื้นที่
อําเภอครบุ รีมีวฒั นธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่สําคัญ ได้แก่ ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณี บุญบั้งไฟ
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อําเภอครบุ รีมีสถาบัน หรื อ องค์กรทางศาสนา คือ มีวดั จํานวน 26 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 32
แห่ ง การบริ หารกิ จการคณะสงฆ์อาํ เภอครบุรีน้ นั มีพระสังฆาธิ การชั้นผูใ้ หญ่หลายรู ป ซึ่ งทําหน้าที่ ดูแล
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของคณะสงฆ์อาํ เภอครบุรี ตลอดจนกิจการคณะสงฆ์ดา้ นต่าง ๆ
พุทธศาสนาที่ชาวอําเภอครบุรีนบั ถือสื บทอดมาเป็ นเวลาช้านาน เป็ นสิ่ งที่ช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรม
ของชาวบ้านให้ประกอบคุณงามความดี ละเว้นซึ่ งการกระทําความชัว่ พุทธศาสนา เป็ นพุทธศาสนาแบบ
ชาวบ้าน ซึ่ งแนวปฏิ บตั ิมุ่งหวังให้รู้ถึงบาป บุญ นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิดในชาติน้ ี และชาติหน้า
ดังนั้น การทําบุญของชาวอําเภอครบุรีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะสมความดีบุญกุศล เพื่อชี วิตที่เป็ นสุ ขในชาติ
หน้า โดยการสละทรัพย์สิน บริ จาค การบวช การทําบุญ การเข้าวัดฟังธรรม เป็ นต้น
6) ภูมิปัญญา ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีประชาชนมีความรู ้ความสามารถในด้านการทอผ้า การแปรรู ป
อาหาร การทําขนมพื้นบ้าน ดังนี้
- ด้านหัตถกรรม ได้แก่ ฝ้ ายมัดหมี่ทอมือ ได้แก่กลุ่มสตรี ทอผ้าฝ้ ายมัดหมี่บา้ นซับระวิง
หมู่ที่ 2 ตําบลลําเพียก และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตําบลตะแบกบาน ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า กลุ่ม
สตรี ตดั เย็บเสื้ อผ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตําบลครบุรี ที่นอนปิ คนิค กลุ่มสตรี ตดั เย็บเสื้ อผ้าบ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 3 ตําบลเฉลียง
- ด้านการเกษตร ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ บ้านมูลบน หมู่ที่ 7 ตําบลจระเข้หิน การ แปร
รู ปปลา เช่น นํ้าปลา ปลาส้ม ปลาร้ า ปลาแดดเดียว ปลาร้ าบอง ทําจากปลานํ้าจืดจากเขื่อนลํามูลบนและ
เขื่อนลําแชะ สถานที่ผลิต คือ กลุ่มแปรรู ปปลา หมู่ที่ 7 ตําบลจระเข้หิน
- ด้านอาหาร เช่น การทําขนมพื้นบ้าน เป็ นสู ตรตํารับพื้นบ้านที่มีมานาน สถานที่ผลิต
คือ กลุ่มขนมพื้นบ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอครบุรีมีวฒั นธรรมท้องถิ่นตามพระพุทธศาสนาคือใน
เทศกาลเข้าพรรษา มี ลูกหลานบวชจําพรรษาปี ละหลายรู ป มีการทําบุญเทศกาล และมี การทอดผ้าป่ าเป็ น
ประจํา
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาต้านยาเสพติด อยูท่ ี่บา้ นแชะ หมู่ 4 ตําบลแชะ มีพ้ืนที่
ประมาณ 8 ไร่ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลานกีฬา ซึ่ งชาวบ้านที่อยูใ่ นพื้นที่ หมู่ 3
หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 11 ตําบลแชะ จะออกมาออกกําลังกายกันในช่วงเย็น
สนามกี ฬากลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านดอนกรู ด ตําบลแชะ มี พ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่
ประกอบด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ชาวบ้านจะมาออกกําลังกายกันในช่วงเวลาเย็น โดยการวิง่
ออกกําลังกายและการเดาะบอล ผูท้ ี่มาใช้บริ การส่ วนมากจะเป็ นกลุ่มเยาวชนในหมู่บา้ น บ้านดอนกรู ด
หมู่ 1 และบ้านดอนสง่างาม หมู่ 10
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3.5.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอครบุรีมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 439,620 ไร่ ครัวเรื อนเกษตรกร
จํานวน 24,952 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 178 แสดงพืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรื อนที่ปลูก พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
(ไร่ )
(กก/ไร่ )
1
ข้าวนาปี
8,055
78,615
550
2
ข้าวนาปรัง
1,257
7,818
650
3
มันสําปะหลัง
11,822
297,488
3,500
4
อ้อย
1,643
41,662
15,000
5
ข้าวโพด(ฝักสด)
572
1,275
850
6
ไม้ผล
695
8,340
1,500
7
ผัก
874
4,372
1,200
8
ไม้ดอกไม้ประดับ
34
50
1,000
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอครบุรีประจําปี พ.ศ. 2554 พบว่า
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ ยงสัตว์หลายชนิ ด เช่ น โคเนื้ อ โคนม กระบือ เป็ ด ไก่ ไข่ ไก่เนื้ อ ไก่พ้ืนบ้าน
สุ กร และอื่น ๆ ดังนี้
ตารางที่ 179 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
5,220
2
โคนม
2,253
3
กระบือ
2,590
4
สุ กร
7,432
5
เป็ ดเทศ
5,589
6
เป็ ดไข่
32,567
7
ไก่พ้นื เมือง
177,036
8
ไก่เนื้อ
210,520
9
ไก่ไข่
123,175
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอครบุรี (2554)

จํานวนครัวเรือน
435
187
230
548
567
202
1,253
4,589
215
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3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอคร
บุรีมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 907.71 ตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 180 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาทับทิม
รวม

ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
61.00
40.81
23.90
726.00
907.71

ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.5.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอครบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาต
ดําเนิ นการและประกอบการในพื้นที่อาํ เภอครบุรีจาํ นวน 43 แห่ ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการ
ประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 181 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอครบุรี
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมข้าว
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมก๊าซและเชื้อเพลิง
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมเหล็ก

จํานวน
17
5
6
3
6
2
3
1

3.5.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอครบุรีมีการประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร
1 แห่ง
- สหกรณ์
4 แห่ง
- ร้านอาหาร
69 แห่ง
- สถานธนานุบาล
1 แห่ง
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- ร้านจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

11 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
75 แห่ง
- ร้านซ่อมรถมอเตอร์ ไซค์ รถจักรยาน
21 แห่ง
- ร้านล้างอัดฉี ดรถ
6 แห่ง
- ร้านจําหน่ายแก๊สหุ งต้ม
2 แห่ง
- ร้านจําหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
3 แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
2 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
11 แห่ง
- ร้านเสริ มสวย ร้านตัดผม
87 แห่ง
- ร้านขายของชําทัว่ ไป
824 แห่ง
- ร้านเกม
2 แห่ง
- ตลาดสด
2 แห่ง
- สถานีบริ การนํ้ามัน /ก๊าซ
41 แห่ง
2) ด้านบริ การ ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีโรงแรม รี สอร์ ทบริ การที่พกั จํานวน 1 แห่ง
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอครบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
- หาดจอมทองอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ทา้ ยเขื่อนลํามูลบน ใกล้กบั เขาจอมทอง ตําบล
จระเข้หิน มีความกว้างของหาดจากแนวริ มนํ้าขึ้นมาเฉลี่ย 80 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทําการลงทราย
หยาบตลอดแนวทั้งหมด ความหนาของทรายประมาณ 10 เมตร เป็ นชายหาดที่เสมอเรี ยบตามแนวระดับ
นํ้า ทําให้มีบริ เวณพื้นที่ชายหาดและบริ เวณที่สามารถลงเล่นนํ้าได้
- ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ในโรงเรี ยนบ้านครบุ รีนครธรรมโฆสิ ตวิทยาคาร เป็ น
โบราณสถานสมัยขอมที่ใช้เป็ นอโรคยาศาล ประกอบด้วยปรางค์ประธานรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่น
ด้านหน้า ด้านหน้าเยื้องไปทางขวามื อ มีอาคารรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่เรี ยกว่าบรรณาลัย มี กาํ แพงแก้ว
ล้อมรอบโดยมี ซุ้มประตูอยู่ตรงทางเข้าด้านทิศตะวันออก นอกกําแพงที่มุมซ้ายด้านหน้ามีสระนํ้ารู ป
สี่ เหลี่ ยมผืนผ้า 1 สระ สิ่ งก่อสร้ างทั้งหมดเป็ นศิลาแลง ยกเว้นเสาประดับประตูทบั หลังเป็ นหิ นทราย
ชิ้นส่ วนเหล่านี้คงเหลือเฉพาะส่ วนที่ไม่มีลวดลาย ส่ วนที่แกะสลักลวดลายไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว
4

3.5.9 ลักษณะทางด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีเส้ นทางการคมนาคมติ ดต่อระหว่า งอํา เภอ
จังหวัดรวมทั้งในหมู่บา้ น มีรายละเอียดดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน สายครบุรี – เสิ งสาง หมายเลข 419 ระยะทาง 25 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบท เป็ นถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สายบ้านอรพิมพ์ – บ้าน
พนาหนองหิ น ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
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- ทางหลวงชนบทเป็ นถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สายบ้านหนองสะแกบ้านจระเข้หิน ระยะทางประมาณ 8.50 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทเป็ นถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สายบ้านหนองโสน-บ้าน
จระเข้หิน ระยะทาง ประมาณ 6.50 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบท สายบ้านใหม่-บ้านมาบกราดระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยงั มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ตําบล และหมู่บา้ น ที่เป็ นถนนลูกรังอยูใ่ นเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 19 เส้นทาง
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร อําเภอครบุรีมีโทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 144 แห่ ง ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 2 แห่ง มีหอกระจายข่าว กระจายอยูท่ ุกหมู่บา้ นใน
พื้นที่ แต่ประชากรในพื้นที่ขณะนี้ ใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่ อสารเป็ นหลัก เนื่องจากในพื้นที่มีสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือครอบคลุมเกือบทั้งพื้นที่
3) ประปา พื้นที่ อาํ เภอครบุ รีมี การประปาในพื้นที่ ดังนี้ ประปาตํา บล และประปา
หมู่บา้ นจํานวน 149 แห่ง และมีหมู่บา้ นที่ยงั ไม่มีประปา จํานวน 3 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 182 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอครบุรี 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
296
282
296
282
111
111
บ่อสาธารณะ
222
148
225
151
231
110
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอครบุรี (2554)

5) ไฟฟ้ า อําเภอครบุรีมีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 2 แห่ ง มีไ ฟฟ้ าใช้
จํานวน 154 หมู่บา้ น และหมู่บา้ นที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ าใช้จาํ นวน 1 หมู่บา้ น
3.5.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน พื้นที่อาํ เภอครบุรีมีลกั ษณะเป็ น ดินร่ วน ดินดอน ดินชื้ น ซึ่ งเป็ นดิน
ชุดโพนพิสัย ดินเนินเขา กลุ่มดินภูเขา กลุ่มดินภูเขาสู ง และกลุ่มดินอื่น ๆ ตามลักษณะของพื้นที่ สามารถ
แบ่งลักษณะดินออกเป็ น 6 ชุด คือ
- เนื้ อดิ นเป็ นดินร่ วนปนทราย สี เทาปนนํ้าตาลอ่อน สี น้ าํ ตาลปนแดงอ่อน ดิน
ล่างเป็ นดินเหนียวปนทราย สี เทาปนนํ้าตาล สี เทาปนชมพู พบจุดประสี น้ าํ ตาลแก่ สี แดงปนเหลืองปะปน
เกิดจากพวกตะกอนลํานํ้าพบบริ เวณที่เป็ นที่ราบเรี ยบหรื อค่อนข้างราบเรี ยบตามลานตะพักนํ้าระดับตํ่า
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นํ้าแช่ขงั ลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เป็ นดินลึกมีการระบายนํ้าได้ไม่ดี มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่า ดินชั้นบนมีค่า pH 6.0-7.0 ส่ วนดินชั้นล่างมีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5
ได้แก่ชุดดินเขาย้อยชลบุรี และโคกสําโรง ปัจจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ทาํ นาเป็ นส่ วนใหญ่ บางแห่ งใช้ปลูก
อ้อยหรื อปลูกพืชฤดูแล้ง
- เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วนสี น้ าํ ตาล นํ้าตาลปนเทา ดินล่างเป็ น
ดินร่ วนเหนียว ปนทรายหรื อร่ วนเหนียว มีสีน้ าํ ตาลอ่อน สี เทาอ่อน สี เทาปนชมพู พบจุดประสี น้ าํ ตาลปน
เหลือง สี แดงปนเหลืองหรื อสี แดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรื อก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนลํานํ้าพบตามพื้นที่ราบเรี ยบหรื อค่อนข้างราบเรี ยบ บริ เวณ
ลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า นํ้าแช่ขงั ลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 2-4 เดือน เป็ นดินลึกมาก ดินมีการระบาย
นํ้าไม่ค่อยดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวส่ วนใหญ่ใช้ทาํ นา บางแห่ ง
ใช้ปลูกพืชไร่ หรื อไม้ยนื ต้น แต่มีปัญหาเรื่ องการแช่ขงั ของนํ้าในฤดูฝน
- เนื้ อดิ นเป็ นดิ นร่ วนปนทราย ดินสี น้ าํ ตาลอ่อน สี เหลืองหรื อแดง บางแห่ งอาจ
พบจุดปะสี ในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุตน้ กําเนิดพวกตะกอนลํานํ้าหรื อจากการสลายตัวผุพงั ของเนื้ อหิ น
หยาบ พบบริ เวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา โดยส่ วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ
ร้อยละ 2-20 และบางส่ วนมีความลาดชันประมาณร้อยละ 20-35 เป็ นดินลึก มีการระบายนํ้าดี ระดับนํ้า
ใต้ดินอยูล่ ึกกว่า 1 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ ปัจจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ ต่าง ๆ
เช่น มันสําปะหลัง อ้อย บางแห่งมีสภาพเป็ นป่ าละเมาะหรื อทุ่งหญ้าธรรมชาติ
- เนื้ อดินเป็ นดินทรายหรื อดินทรายปนดินร่ วน ลึก 50 เซนติเมตร ดินชั้นต่อไป
เป็ นดินร่ วนเหนียวปนทราย ดินร่ วน เป็ นสี น้ าํ ตาลเข้ม เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรื อวัตถุ นํ้าพามาจากบริ เวณ
ที่สูงทับอยูบ่ นชั้นดินที่สลายตัวผุพงั ของหิ นพื้น หรื อเกิดจากวัตถุตน้ กําเนิ ดต่างชนิด ต่างยุค พบบริ เวณ
พื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลานตะพักลํานํ้าระดับกลาง มีความชันประมาณร้อยละ
2-12 เป็ นดินลึก มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี ระดับนํ้าใต้ดินอยูล่ ึกกว่า 3 เมตรในฤดูแล้ง เป็ นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ ต่าง ๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย
บางแห่งเป็ นป่ าเต็งรัง
- เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย สี พ้ืนเป็ นสี เทา มีจุดประสี น้ าํ ตาลปนเหลือง หรื อ
สี เหลือง ปนนํ้าตาลอ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ เป็ นดิน
ลึก การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ เหมาะสมในการปลูกพืช เหมาะที่จะ
ใช้ในการทํานา เนื่ องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ มีน้ าํ ขังแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่
หรื อพืชผักได้ ทั้งก่อนและหลังการปลูกข้าว
- เนื้ อดิ นเป็ นดินร่ วนปนทราย ส่ วนดินล่างเป็ นดินเหนียวปนลูกรัง หรื อเป็ นเศษ
หิ นทราย ดินมีสํานํ้าตาลหรื อเหลื อง ใต้ลงไปเป็ นดินเหนี ยวสี เทา มีจุดประสี น้ าํ ตาล สี แดงในชั้นถัดไป
พบบริ เวณพื้นที่ดินดอน มีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่นความลาดชันประมาณร้อยละ 3-20 และเป็ นดินตื้นถึงตื้น

257

มาก มีการระบายนํ้าดี ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ
ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ปลูกพืช ทุ่งหญ้าธรรมชาติ การอุม้ นํ้าตํ่าถึงปานกลาง ระบายนํ้าได้ไม่ดี ความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอครบุรีมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 7 แห่ง ดังนี้
- เขื่อนลํามูลบน อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลจระเข้หินกักเก็บนํ้าได้ 141ล้านลูกบาศก์เมตร
- เขื่อนลําแชะ อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลโคกกระชายกักเก็บนํ้าได้ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าห้วยเพลียก อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลลําเพียก (อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก)
- อ่างเก็บนํ้าห้วยทับครัว อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลบ้านใหม่ (อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก)
- คลองลํามูลบน อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลจระเข้หิน เริ่ มต้นจากบ้านมูลบนและไหลไปจนถึง
บ้านโคกสะอาด ตําบลอรพิมพ์
- คลองลําแชะ อยู่ในพื้นที่ ตําบลโคกกระชายเริ่ มต้นจากบ้านมาบกราด ไหลไปรวม
กับลํามูลบนที่บา้ นหนองโสมง ตําบลอรพิมพ์
- คลองลําเพียก อยู่ใ นพื้นที่ ตํา บลลําเพีย ก เริ่ ม ต้นจากบ้า นลําเพี ยกไหลไปรวมกับ
ลํามาศที่บา้ นบ่อลิง อําเภอเสิ งสาง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอครบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ 2 แห่ ง ดังนี้ อุทยานแห่ งชาติทบั ลาน ป่ า
สงวนแห่ งชาติป่าครบุรี และป่ าดงอีจานใหญ่ มีเขตพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1,400.82 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณร้อยละ 78.52 ของพื้นที่
3.5.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่ อาํ เภอครบุ รีมีความเคลื่ อนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
- ระดับ ชาติ พรรคการเมื อ งที่ เ ข้า มามี บ ทบาทในพื้ น ที่ อ าํ เภอครบุ รี มี จ าํ นวน 1
พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย สาขาพรรคการเมืองในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีจาํ นวน 1 สาขา คือ พรรค
ประชาธิ ปัตย์ อยูท่ ี่ 427 หมู่ 1 ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี ประธานสาขาพรรค นางกาญจนา สังคะรักษ์
- ระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีการขับเคลื่อนทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
จํานวน 1 กลุ่ม ที่ทาํ งานการพัฒนาการเมื องท้องถิ่ นและเชื่ อมโยงกับการเมืองระดับประเทศ การเมือง
ท้องถิ่นในพื้นทีอาํ เภอครบุรีมีการแข่งขันกันสู งในกระบวนการเลือกตั้ง
- การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีกลุ่มประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการเมืองและรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่และทํางานเชื่ อมโยงกับ
เครื อข่ายภาคีภายนอก
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3.5.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครอง ในเขตพื้ นที่ อ าํ เภอครบุ รี จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอครบุ รีมีหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ คือ โรงพยาบาลอําเภอครบุรี และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สถานีตาํ รวจภูธร สถานีตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานป่ าไม้ สํานักงาน
สัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา สํานักงาน
จัดหางาน สถานีตาํ รวจท่องเที่ยว และสํานักงานพัฒนาการอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมีจาํ นวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค การประปาส่ วนภูมิภาค และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
4) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น อํา เภอครบุ รี มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่อาํ เภอครบุรี มีศูนย์ประสานงานองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
ข. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล มี สํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอครบุรี และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 10 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแชะ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านใหม่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมาบตะโกเอน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
เฉลี ยง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกระชาย องค์การบริ หารส่ วนตําบลครบุรี องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลจระเข้หิน องค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเพียก องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระว่านพระยา และ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะแบกบาน
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอครบุรีมี เทศบาลตําบล จํานวน 5 แห่ ง ได้แก่ เทศบาล
ตําบลแซะ เทศบาลตําบลจระเข้หิน เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลตําบลครบุรีใต้ และเทศบาล
ตําบลอรพิมพ์
5) การปกครองท้องที่ อําเภอครบุรีได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 12 ตําบล 135 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 183 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอครบุรี
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลแชะ
11 บ้านดอนกรู ด บ้านหนองรัง บ้านแชะ (ม.3) บ้านแชะ (ม.4) บ้านขาคีม บ้าน
โนนมะขามป้ อม บ้านพนาหนองเหิ น บ้านถนนกลาง บ้านหนองมะค่า บ้าน
ดอนสง่างาม และบ้านโนนทอง
ตําบลบ้านใหม่
14 บ้านหัวบึง บ้านอังโกน บ้านห้วยทราย บ้านใหม่ บ้านห้วยทราย บ้านบุตาโฮ
บ้านโนนกลาง บ้านหนองสะแก บ้านใหม่ บ้านดอนสันติ บ้านซับสะเดา
บ้านหิ นลับ บ้านทรัพย์อุดม และบ้านซับหญ้าคา
ตําบลเฉลียง
12 บ้านเฉลียงใหญ่ บ้านเฉลียงโคก บ้านหนองหว้า บ้านเฉลียงโคก
บ้านโคกแขวน บ้านเฉลียงทุ่ง บ้านดอนตะเกียด บ้านโคกกรวด
บ้านคลองสําราญ บ้านเฉลียงบรรพต บ้านเฉลียงพัฒนา และบ้านโคกเจริ ญ
ตําบลโคก
24 บ้านโคกกระชาย บ้านโนนกุ่ม บ้านโนนระเวียง บ้านมะค่า บ้านมาบกราด
กระชาย
บ้านตะกุดใหญ่ บ้านโคกใบบัว บ้านหนองโบสถ์ บ้านหนองสาระเสร็ จ บ้าน
ทุ่งตะเคียน บ้านซับเจริ ญ บ้านเนินเสมา บ้านโนนกุ่ม บ้านมาบกราด บ้าน
ใหม่ชยั มงคล บ้านหนองโบสถ์ บ้านมาบกราด บ้านหนองสาระเสร็ จ บ้าน
โคกกระชาย บ้านหนองโบสถ์ บ้านโคกใบบัว บ้านมาบกราดพัฒนา บ้าน
มาบกราด และบ้านใหม่หนองกระโดน
ตําบลครบุรี
13 บ้านไทรโยง บ้านไชยวาล บ้านดอนแสนสุ ข บ้านโกรกสําโรง บ้านหนองต้อ
บ้านสะแกกรอง บ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่ บ้านดอนใหม่ บ้านดอนกระชาย
บ้านหนองใหญ่พฒั นา บ้านหนองปรื อ และบ้านใหญ่ริมคลอง
ตําบลจระเข้หิน 13 บ้านจระเข้หิน (ม.1) บ้านจระเข้หิน (ม.2) บ้านจระเข้หิน (ม.3) บ้านไผ่ (ม.4)
บ้านตลิ่งชัน บ้านไผ่ (ม.6) บ้านมูลบน บ้านจระเข้หิน (ม.8) บ้านตลิ่งชัน(ม.9)
บ้านตลิ่งชัน (ม.10) บ้านตลิ่งชัน (ม.11) บ้านใหม่มูลบน และบ้านสระหลวง
ตําบลอรพิมพ์
8
บ้านอรพิมพ์ บ้านนาราก บ้านนาราก บ้านนองเสื อบอง บ้านหนองโสมง
บ้านโคกสะอาด บ้านดอนสําโรง และบ้านใหม่หนองเสื อบอง
ตําบลมาบ
10 บ้านบุมะค่า บ้านมาบตะโกเอน บ้านโคกสะอาด บ้านบุยายแลบ
ตะโกเอน
บ้านหนองสองห้อง บ้านประดู่งาม บ้านดงดินแดง บ่านบุมะค่า(ใหม่) บ้าน
เกษตรสมบูรณ์ และบ้านใหม่หนองมน
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ตารางที่ 183 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอครบุรี (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลลําเพียก
12 บ้านลําเพียก บ้านซับระวิง บ้านหนองแคทราย บ้านหนองไทร บ้านป้ ายอุบล
บ้านไร่ แหลมทอง บ้านโปร่ งสนวน บ้านหนองแคทราย บ้านใหม่ซบั ระวิง
บ้านไทรงาม บ้านใหม่ลาํ เพียก และบ้านไร่ แหลมทองพัฒนา
ตําบลสระว่าน
10 บ้านหนองเมา บ้านแสนสุ ข บ้านสระว่านพระยา บ้านหนองหินดาด บ้าน
พระยา
หนองหิ นโคน บ้านราษฎร์ สุขสันต์ บ้านโนนหอม บ้านบุหว้า
บ้านหนองหัวไหล่งาม และบ้านว่านพระยาสามัคคี
ตําบลตะแบก
9
บ้านหนองโค บ้านหนองจาน บ้านหนองผักไร่ บ้านหนองจาน บ้านหนองบัว
บาน
บ้านหนองตะแบก บ้านเทพนิมิตร บ้านใหม่หนองบัว และบ้านเทพนิมิตร
ตําบลครบุรีใต้
16 บ้านบุรีเหริ น บ้านซับใจดีโกรกโหม่ง บ้านซับสู ด บ้านซับก้านเหลือง บ้าน
คลองบง บ้านคุม้ บ้านดอนพระอุง บ้านหนองโสน บ้านสระผักโพด บ้าน
คลองยาง บ้านซับก้านเหลือง บ้านหนองรังกา บ้านครบุรี บ้านหนองหว้า
บ้านมาบพิมานพัฒนา และบ้านป่ ามะพร้าว
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราชปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอครบุรี (2554)

3.5.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอครบุรี
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวน
รวมทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่างๆ จํานวน 10 คน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํานวน 7
คน กํานันจํานวน 2 คน ผูใ้ หญ่บา้ นจํานวน 5 คน พระภิกษุสงฆ์จาํ นวน 1 รู ป หน่วยราชการจํานวน 5 คน
กรรมการสภาองค์กรชุ มชนจํานวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจํานวน 3 คน ปราชญ์
ชาวบ้านจํานวน 6 คน ชมรมผูส้ ู งอายุ จํานวน 1 คน คนพิการจํานวน 1 คน เยาวชนจํานวน 2 คน กองทุน
สวัสดิการจํานวน 6 คน ผูน้ าํ อาสาพัฒนา ชุมชนและอาสาพัฒนาชุ มชนจํานวน 3 คน ตํารวจจํานวน 2 คน
สื่ อสถานี วิทยุจาํ นวน 1 คน ข้าราชการบํานาญจํานวน 1 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดม
สมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอครบุรีสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 184 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอครบุรี
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- ในพื้ นที่ มีส าธารณู ปโภคค่ อนข้า งดี ได้แก่ นํ้า - ถนนหนทาง บางสายมี ก ารชํา รุ ดเป็ นประจํา
ดื่ม นํ้าใช้ และไฟฟ้ าทัว่ ถึงครบทุกครัวเรื อน
ไม่สะดวกและอยูน่ อกเหนือความสามารถของ
- มี ก ารคมนาคมขนส่ ง ที่ ส ะดวก และมี ถ นน
อบต. และเทศบาล
หนทางเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นต่าง ๆ
- ไม่ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการไฟฟ้ าเพื่ อ
- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํ คัญ ได้แก่ เขื่อนมูลบน
การเกษตร และระบบชลประทานยัง ไม่
เขื่อนลําแชะ ลําห้วยต่าง ๆ อ่างเก็บนํ้า ซึ่ งเหมาะ
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
แก่การทําเกษตรกรรม
- คุ ณภาพดิ นเริ่ ม เสื่ อมคุ ณภาพลงเนื่ องจากการ
- มีทรัพยากรป่ าไม้ที่ยงั มีความอุดมสมบูรณ์
ทําพืชเชิงเดี่ยวจํานวนมาก
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- คนอําเภอครบุรี ส่ วนมากมีความรักใคร่ สามัคคี - เยาวชนชอบรวมกลุ่มดื่มสุ รา เที่ยวเตร่ ขับขี่รถ
กันดี มีระบบเครื อญาติที่เข้มแข็ง
เสี ยงดังและทะเลาะวิวาทกัน
- ประชากรโดยส่ วนใหญ่ข องอํา เภอครบุ รีอ่า น - มี แ หล่ ง มั่ว สุ ม ในชุ ม ชนจํา นวนมากและอาจ
เขียนภาษาไทยได้
นําไปสู่ ปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดได้
- มี ก ารรวมกลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง และ - ปั ญหาครอบครั วแตกแยกที่ มี จาํ นวนเพิ่ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
หลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 55 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - ผู ้สู ง อายุ จ ํา นวนมากไม่ มี ค นดู แ ลเนื่ อ งจาก
30 กลุ่ม กองทุนหมู่บา้ น 153 กองทุน และสภา
ลูกหลานออกไปทํางานต่างถิ่น
องค์กรชุมชนตําบล
- ประชาชนในพื้นที่ยงั มีปัญหาด้านสุ ขภาพ และ
- มี ที่ ส ถ า น ที่ ที่ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ทั้ ง ร ะ ดั บ
ไม่ ส ามารถดู แ ละสุ ขภาพของตนเองใน
ประ ถมศึ ก ษาแล ะมั ธ ยมศึ ก ษา ก ระ จาย
เบื้องต้นได้
ให้บริ การอย่างทัว่ ถึง
- ประชาชนให้ความสําคัญกับเรื่ องของความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่ นน้อยลง เช่ น ภูมิปัญญา
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่หลากหลาย ทั้งด้านการ
ด้านการดูแลสุ ขภาพ ภูมิปัญญาด้านการถนอม
ดูแลสุ ขภาพ การจักสาน การทอผ้าและอื่น ๆ
อาหารและอื่น ๆ
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ก ารศึ ก ษาค่ อ นข้า งตํ่า
รวมทั้ง เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ให้ ค วามสํ า คัญ
ทางด้านการศึกษาน้อยลง
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ตารางที่ 184 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอครบุรี (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เป็ นแหล่งผลิตมันสําปะหลัง และอ้อย ที่สําคัญ - ประชาชนบางส่ วนขาดแคลนที่ดินทํากิน หรื อ
ของจังหวัดนครราชสี มา
มีที่ดินไม่เพียงพอ หรื อไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
- คนอําเภอครบุรี มีการทําการเกษตรได้ตลอดปี - ค่าจ้างแรงงานในพื้นที่ค่อนข้างตํ่า ทําให้มีการ
ทั้งทําไร่ ทํานา ปลูกผักสวนครัว ประมง และ
อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่
เลี้ยงสัตว์
- แรงงานภาคเกษตรมี จ ํา นวนน้ อ ยลง ทํา ให้
- มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมแป้ งมัน สํ า ปะหลั ง
เกษตรกรต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการทํา
โรงงานนํ้า ตาล และปั จ จุ บ ัน กํา ลัง ก่ อ สร้ า ง
การเกษตร
โรงงานเอทานอล ทํา ให้ มี ก ารจ้า งงานใน - ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสู งขึ้นทุกปี
ชุมชนและรับซื้ อผลผลิตจากในชุมชนมากขึ้น - ประชาชนขาดความรู้ และทัก ษะใหม่ ๆ ที่ จ ะ
- มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ ที่ ส ามารถ
นํ า มาปรั บ ใช้ ใ นการทํ า การเกษตรอย่ า ง
เหมาะสม
พัฒนาได้
- แหล่งรับซื้อผลผลิตในพื้นที่มีนอ้ ยทําให้เกิดการ
ผูกขาดราคาสิ นค้าเกษตร
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ส ถิ ติ ก ารใ ช้ สิ ทธิ์ เลื อก ตั้ งค่ อ นข้ า งสู ง - นัก การเมื อ งขาดจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม มี ก าร
ประมาณ ร้อยละ 75 – 80 ของการเลือกตั้งทุก
คอรัปชัน่ ในทุกระดับ
ระดับ
- ประชาชนเกิ ด ความแตกแยกหลัง จากมี ก าร
- ประชาชนมี ก ารรวมกลุ่ ม และร่ ว มกิ จ กรรม
เลือกตั้ง
ทางการเมืองภาคประชาชน เช่ น สภาองค์กร - ก า ร ดู แ ล แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
นัก การเมื องทุ ก ระดับ ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ความ
ชุ ม ชน เข้า ร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ต้อ งการของชาวบ้า น และยัง ไม่ ส ามารถ
ประชาธิ ป ไตย (พธม.) และการเข้า ร่ วมกับ
แก้ปัญหาที่แท้จริ งของพื้นที่ได้
แนวร่ วมประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย (นปช.)
- ประชาชนมี ก ารชุ ม นุ มเรี ย กร้ องแก้ไ ขปั ญหา - การตรวจสอบ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
หลังการเลือกตั้งยังมีนอ้ ย
ราคาของมันสําปะหลัง และปั ญหาที่ดินทํากิน
- อําเภอครบุรีเคยมีตวั แทนเป็ นนักการเมื องที่ มี - ท้องถิ่ นเน้นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและ
ตํา แหน่ ง สํ า คัญ และมี ชื่ อ เสี ยง เช่ น นายก
งบบริ หารเป็ นหลั ก ทํา ให้ มี ก ารพัฒ นาคน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาผูแ้ ทน
น้อยลง
ราษฎร (ส.ส.) ทํา ให้ป ระชาชนสนใจและมี
ความตื่นตัวทางการเมืองสู ง
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ตารางที่ 184 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอครบุรี (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- อํา เภอครบุ รี มี ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ เป็ นคน - ขาดการรวบรวมภูมิปัญญาที่ชดั เจน และยกย่อง
ท้องถิ่นโคราชดั้งเดิม พูดจาภาษาถิ่นโคราช มีเพียง เชิ ดชู รวมถึ งการสื บทอด ถ่ ายทอดภูมิปัญญาสู่
ส่ วนน้อยที่ เป็ นชุ ม ชนพื้ นเมื อง หรื อพื้นถิ่ นอื่ น ๆ คนในชุมชนและเยาวชน
ทําให้มีวฒั นธรรมใกล้เคียงกัน และมีการประกอบ - เยาวชนให้ ค วามสนใจกับ วัฒ นธรรมใหม่ ๆ
กิจกรรมประเพณี ร่วมกันตลอดปี
มากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ประชาชนอําเภอครบุรี มีความสนใจและเข้าร่ วม
กิจกรรมทางศาสนาจํานวนมาก
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอครบุรีสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 185 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอครบุรี
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- การปราบปรามและปกป้ องพื้นที่ป่าอย่าง
- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทํา
เคร่ งครัดและเอาจริ งของรัฐบาล
ให้เกิดปัญหานํ้าท่วม และภัยธรรมชาติอื่น ๆ
- รัฐให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
- ระบบชลประทานในพื้ น ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้รั บ การ
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น ถนน แหล่งนํ้า
พั ฒ น า อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ เ นื่ อ ง จ า ก รั ฐ บ า ล มี
ระบบชลประทานและอื่น ๆ
งบประมาณจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- องค์ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การลดต้นทุ น การเกษตร - สื่ อจากทีวี หนังสื อพิมพ์และสื่ อโฆษณาต่าง ๆ
มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโน้มไป
และการผลิ ต การประกอบอาชี พต่าง ๆ มีมาก
ในทางบริ โภคนิยม
ขึ้น หาข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง
- เครื่ องมื อเทคโนโลยีทางการสื่ อสารที่มี ความ - สื่ อมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลี ยนแบบของ
รวดเร็ วและทันสมัยเป็ นโอกาสทางการศึกษา
คนในพื้นที่ท้ งั ผูใ้ หญ่และเยาวชน
และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายการศึกษาฟรี และนโยบายหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า เป็ นโอกาสให้ป ระชาชนได้
เข้าถึงการบริ การของรัฐได้มากขึ้น
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ตารางที่ 185 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอครบุรี (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- มีนโยบายการประกันราคาพืชผลทาง
- ราคาพืชผลการเกษตรไม่แน่นอนหรื อค่อนข้าง
การเกษตรของรัฐบาล ทําให้มีเงินชดเชยภาค
ตํ่าและเกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาเองได้
การเกษตรเมื่อได้รับความเสี ยหาย
- การระบาดของเพลี้ ยแป้ ง ภัยแล้ง นํ้าท่วมทํา
- มีแหล่งเงินทุนจากภายนอกที่ประชาชนเข้าถึง
ให้พืชผลการเกษตรเสี ยหาย
ได้มากขึ้นและมีโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่รองรับ - ราคาปั จจัยการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นโดย
การจ้างงานอยูเ่ สมอ
ที่เกษตรกรไม่ได้เป็ นผูก้ าํ หนดราคาเอง
- การเปิ ดการค้าเสรี ทาํ ให้เกิดการแข่งขันใน
- ค่าครองชีพโดยทัว่ ไปของประชากรในประเทศ
การตลาดมากขึ้นทําให้เกษตรกรต้องปรับตัว
ที่สูงขึ้น
- โครงการประชานิ ยมตามนโยบายของรัฐหลาย - ขาดการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในอําเภอ
เรื่ องช่ วยกระตุ น้ เศรษฐกิจในชุ มชนได้ เช่ น
การรับจํานําข้าว กองทุนหมู่บา้ น เป็ นต้น
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- รัฐมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน - มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบายที่
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู่ ข าดการส่ งเสริ มและ
การแสดงความคิ ด เห็ น การแสดงออก การ
รวมกลุ่มทางการเมืองมีมากขึ้น ง่ายขึ้น
ดําเนินการต่อ
- รัฐมีระเบี ยบกฎหมายให้ประชาชนมี การรั บ รู้ - กระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้
เป็ นผูค้ วบคุ มเอง และกําหนดกติกาเองทําให้
ข้ อ มู ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เกิดความขัดแย้งสู ง
นักการเมืองทําได้ง่ายขึ้น
- มีงบประมาณสนับสนุ นกิ จกรรมการเมืองภาค - มีการแทรกแซงของนักการเมืองระดับชาติกบั
การเมืองระดับท้องถิ่น
พลเมือง
- ปั ญหาคอรัปชัน่ ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทํางานพัฒนาระดับท้องถิ่น
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ - กระแสโลกาภิ ว ฒั น์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็ นโอกาสให้ประชาชน
สัง คมโลก และประเทศอย่า งรวดเร็ วทั้งด้า น
ได้เผยแพร่ วฒั นธรรม ความเชื่อของตนเอง
วัฒนธรรม ความเชื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ทาํ ให้ประชาชนปรับตัวไม่ทนั
- สื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์ เน็ตที่
เป็ นพื้นที่ให้มีการสื่ อสารเรื่ องราวของท้องถิ่น
ได้ตลอดเวลา
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3.5.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอครบุรี ที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่ อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่า ยความร่ วมมื อในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้ง ภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาสังคม โดยการพัฒนาการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคน มี
การเสนอประเด็นข้อเสนอว่าให้มีการรณรงค์ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น การรณรงค์เพื่อ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด การรณรงค์ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของเยาวชน และ
การให้การศึกษาและการเรี ยนรู ้กระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนอย่างทัว่ ถึง
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการให้ความรู ้เกษตรกรในการลดต้นทุน
การผลิ ต การเพิ่มผลผลิต และการลดการใช้สารเคมี การประกันราคาพืชผลการเกษตรจากภาครัฐ การ
พัฒนาแหล่ ง ท่ องเที่ ย วของอํา เภอ การส่ ง เสริ ม และพัฒนาอาชี พ กลุ่ ม อาชี พ ช่ อ งทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของอําเภอ หรื อหาช่องทางการตลาดที่มากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการรณรงค์การ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การช่วยกันปลูกต้นไม้ การให้ชาวบ้านร่ วมมือหรื อมีส่วน
ร่ วมกับภาครัฐในการจัดการปั ญหาที่ดิน ป่ าไม้ การพัฒนารู ปแบบการผลิตเกษตรให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
และการอนุรักษ์ฯ การบังคับใช้กฎหมายกับปั ญหาป่ าไม้ ที่ดินอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาสุ ขภาพ โดยการรณรงค์การลดใช้สารเคมีในการผลิตพืชผล
การเกษตร การรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัย การรณรงค์
ให้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง การรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ การให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้ องกันโรค รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริ การและการรักษาโรคของสถานพยาบาลต่าง ๆ
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี โดยการฟื้ นฟูวฒั นธรรมที่ดีของ
ชุมชน ให้มีการสื บสานต่อเนื่ องและให้เยาวชนมีส่วนร่ วม การสนับสนุ นกิจกรรมประเพณี ของภาครัฐ
และท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 6 ประเด็นการพัฒนาการเมือง การปกครอง โดยสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมือง การไม่ซ้ื อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงแก่ประชาชน ยกย่องนักการเมืองดี ลงโทษนักการเมือง
ไม่ดี จัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่ วมเสนอแนวทางการพัฒนาและการตรวจสอบ ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานของภาคประชาชนให้เกิดกระแสความรู้ ความเข้าใจ และการตื่นตัวทาง
การเมือง มีการเชิ ดชู ผเู ้ ป็ นแบบอย่างที่ดี /การทําความดีของคนในชุ มชน ประชาชนควรต้องเรี ยนรู้ให้
เข้าใจถึงสิ ทธิ ของตนเอง และเรี ยนรู ้การตรวจสอบการทํางานของตัวแทนนักการเมืองทุกระดับ เรี ยกร้อง
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมและบทบาทที่ถูกต้องของนักการเมือง

