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3.11 อาํเภอขามสะแกแสง 

3.11.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา เดิมเป็นตาํบลหน่ึงในเขตการปกครองอาํเภอ

โนนสูง กระทรวงมหาดไทยประกาศจดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2511 และยกฐานะเป็นอาํเภอเม่ือปี 

พ.ศ. 2516 นบัเป็นอาํเภอท่ี 19 ของจงัหวดันครราชสีมา จากจาํนวน 32 อาํเภอ อยู่ห่างจากจงัหวดั

นครราชสีมา ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร 

3.11.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอขามสะแกแสง  มีพื้นท่ีทั้งหมดรวม 292.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 7 ตาํบล 

72 หมู่บา้น 3 เทศบาล 14 ชุมชน หลงัคาเรือนทั้งหมดจาํนวน 10,108 หลงัคาเรือน โดยหมู่บา้นดงักล่าว

เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) จาํนวน 64 หมู่บา้น  

 มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอคง จงัหวดันครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบั

อาํเภอโนนสูง และโนนไทย จังหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอาํเภอโนนสูง จังหวดั

นครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 

3.11.3 ลกัษณะภูมิประเทศ และลกัษณะภูมิอากาศ  

อาํเภอขามสะแกแสง ตั้งอยู่ในระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดบั

ความสูง 170 เมตร ถึง 210 เมตร จากการวดัพื้นท่ีตามระดบัเส้นความสูง จะเห็นไดว้า่พื้นท่ีมีความลาดเท

จากดา้นทิศเหนือไปสู่ทิศใตข้องอาํเภอ ประกอบดว้ยพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนทางทิศเหนือของอาํเภอ และ

พื้นท่ีราบในตอนกลางถึงตอนใตข้องพื้นท่ีอาํเภอ 

 ลกัษณะภูมิอากาศ มีลกัษณะภูมิอากาศแห้ง ความช้ืนของอากาศมีนอ้ย ฤดูร้อน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนถึงร้อนช้ืน ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ มีอากาศหนาว และแห้งแลง้มีลม

กรรโชกแรง 

 3.11.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอขามสะแกแสง 

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ทาํการปศุสัตว ์

รองลงมาคือ การประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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ตารางที ่292 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
  ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 261 280 541 

นกัเรียน 2,259 2,128 4,387 

นกัศึกษา 152 154 306 

ทาํนา 5,089 5,268 10,357 

ทาํไร่ 148 130 278 

ทาํสวน 19 24 43 

ประมง 1 1 2 

ปศุสัตว ์ 15 8 23 

รับราชการ 161 122 283 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 2 5 

พนกังานบริษทั 13 12 25 

รับจา้งทัว่ไป 1,003 1,044 2,047 

คา้ขาย 141 214 355 

ธุรกิจส่วนตวั 13 14 27 

อ่ืนๆ 748 859 1,607 

รวมทั้งส้ิน 10,026 10,260       20,286 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 
 

 2) รายไดจ้ากขอ้มูลพบวา่พื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยูท่ี่ 51,311.08 

บาทต่อคนต่อปี พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ตาํบลขามสะแกแสงมีรายได้เฉล่ียจาํนวน 57,230.87 

บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลเมืองเกษตรมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 57,017.68 บาทต่อคนต่อปี และ

พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลหนองหวัฟานมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 41,860.61 บาทต่อคนต่อปี   

ตารางที ่293 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอขามสะแกแสง 

ลาํดับที ่ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ขามสะแกแสง 57,230.87 

2 ชีวกึ 48,650.66 

3 พะงาด 51,006.52 
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ตารางที ่293 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ลาํดับที ่ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

4 เมืองนาท 49,409.04 

5 โนนเมืองพฒันา 50,939.27 

6 หนองหวัฟาน  41,860.61 

7 เมืองเกษตร 57,017.68 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 51,311.08 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

3) รายจ่าย  จากขอ้มูลพบวา่พื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 293,820,644 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น  ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

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

การพนัน  ค่าบุหร่ีเหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 

123,596,858 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน 

ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอขามสะแกแสง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 25,383,048 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 25,383,048 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 39,888,544 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 39,888,544 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 32,244,414 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 32,244,414 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 26,080,852 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 26,080,852 
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ตารางที ่294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่ายอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,722,922 

จาํนวนรวม 22,722,922 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี
จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 62,278,289 

จาํนวนรวม 62,278,289 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 
กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,535,122 

จาํนวนรวม 16,535,122 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,967,756 

จาํนวนรวม 13,967,756 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,524,286 

จาํนวนรวม 5,524,286 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,762,121 

จาํนวนรวม 7,762,121 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 26,922,760 

จาํนวนรวม 26,922,760 

ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามนัรถ 
ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,320,556 

จาํนวนรวม 18,320,556 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 65,457,604 

จาํนวนรวม 65,457,604 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 10,759,900 

จาํนวนรวม 10,759,900 
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ตารางที ่294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,306,141 

จาํนวนรวม 11,306,141 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,510,191 

จาํนวนรวม 3,510,191 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,409,943 

จาํนวนรวม 3,409,943 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 25,273,053 

จาํนวนรวม 25,273,053 

รวมทั้งหมด 417,347,502 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 

566.2 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 511 ลา้นบาท กูเ้พื่อพฒันาการศึกษา

และการพฒันาคุณภาพชีวติจาํนวน 33.8 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 21.4 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร  

ก.องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง มีกลุ่มประเภทกลุ่มออม

ทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่295 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก(คน) กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง 

7,206  สนับสนุนเงินทุนประกอบ

อาชีพ 

นายฉลอง ปลอดโคกสูง 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 5,636 ส่งเสริมการออม  สนบัสนุน

เงินทุนประกอบอาชีพ 

นายประคอง  มิขนุทด 

องคก์รสตรี (คณะกรรมการ

พฒันาสตรีอาํเภอ) 

865 กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ส่งเสริมบทบาทสตรี 

นางกลัยา  ดงักลาง 
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ตารางที ่295 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก(คน) กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น  

อาํเภอขามสะแกแสง 

1,009 กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ส่งเสริมบทบาทสตรี 

นางอุไร ฝอยจอหอ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี  

ตารางที ่296 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรหนองไข่นํ้า0 นางสะอาด การรุ่งเรือง 25 หมู่4 ต.พะงาด 

กลุ่มอาชีพทาํหม่ี0 นางสมศรี แจ่มกลาง 41 หมู่ 3 ต.หนองหวัฟาน 

กลุ่มชุมชนเมืองเกษตร0 นายพล ตาก่ิมนอก 62 หมู่ 3 ต.เมืองเกษตร 

กลุ่มแปรรูปพริก ขามสะแกแสง0 นางทิม ปลัง่กลาง 233 หมู่ 1 ต.ขามสะแกแสง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรขามสะแกแสง0 นางสะอ้ิง สุขสมศรี 131 หมู่ 1 ต.ขามสะแกแสง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองโพธ์ิ0 นางกฤติยา กฤษาชิด 38/1 หมู่ 6 ต.ชีวกึ 

กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้0 นางจุฑามาศ ดาวเรือง 266/1 หมู่ 4 ต.ขามสะแกแสง 

กลุ่มทอผา้พฒันาบา้นดอนพะงาด0 คุณสายทอง แต่กลาง 60 หมู่ 5 ต.พะงาด 

กลุ่มทาํขนมและดอกไมป้ระดิษฐ0์ นางสุชาดา จุย้สัย 98 หมู่ 5 ต.พะงาด 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 

 

3.11.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ด้านประชากร อาํเภอขามสะแกแสงมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 8,379 ครัวเรือน  มี

ประชากรจาํนวน 44,368  คน  เป็นชายจาํนวน  21,913  คน เป็นหญิงจาํนวน 22,455  คน มีรายละเอียด

เป็นรายตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่297 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน)  

ตาํบลขามสะแกแสง 1,795 6,460 6,876 13,336 

ตาํบลชีวกึ 1,292 3,118 2,893 6,011 

ตาํบลพะงาด 1,233 1,976 2,404 4,380 

ตาํบลเมืองนาท 1,145 2,875 2,729 5,604 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301105&SME=024117210
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301106&SME=0242102150
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301107&SME=0242104639
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301101&SME=024383423
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301101&SME=024392716
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301104&SME=04319445
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301101&SME=04518143020
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301105&SME=09326103945
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301105&SME=10819111932
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ตารางที ่297 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน)  

ตาํบลโนนเมือง 1,032 2,387 2,315 4,702 

ตาํบลหนองหวัฟาน 837 2,844 2,916 5,760 

ตาํบลเมืองเกษตร 1,045 2,253 2,322 4,575 

รวม 8,379    21,913 22,455 44,368 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอขามสะแกแสง   (ข้อมลู  ณ เดือนธันวาคม 2553) 
 

ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 จากการสํารวจ

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ พบวา่อาํเภอขามสะแกแสงมีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุ

ดงัน้ี 

ตารางที ่298 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 61 66 127 

1– 2 170 169 339 

3 – 5 402 383 785 

6 – 11 988 877 1,865 

12 – 14 616 550 1,166 

15 – 17 592 513 1,105 

18 – 25 941 812 1,753 

26 – 49 3,059 3,360 6,419 

50 – 60 1,556 1,689 3,245 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,641 1,841 3,482 

รวมทั้งหมด 10,026 10,260 20,286 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง ส่วนใหญ่ จบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
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ตารางที ่299 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 381 530 911 

ตํ่ากวา่ ป.4 932 961 1,893 

ป.4-6 5,671 6,030 11,701 

ม.ศ. 1-3 38 17 55 

ม.1-3 1,298 1,092 2,390 

ม.ศ.4-5 13 16 29 

ม.4-6 741 717 1,458 

ปวช. 62 39 101 

ปวส. 113 73 186 

ปริญญาตรี 202 261 463 

ปริญญาโท 10 9 19 

ปริญญาเอก 1 1 2 

อ่ืนๆไม่ระบุ 564 514 1,078 

รวม 10,026 10,260 20,286 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอขามสะแกแสงมีโรงเรียนจาํนวน 29 แห่ง มีครูทั้งหมด 

จาํนวน 348 คน มีนกัเรียนจาํนวน 6,031 คนโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 17 คน  

ตารางที ่300 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอขามสะแกแสง 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ขามสะแกแสง 7 108 2,250 

ชีวกึ 7 27  567 

พะงาด 3 25  563 

เมืองนาท 6 23  470 

โนนเมือง 7 35  780 

หนองหวัฟาน 6 53 1,130 

เมืองเกษตร 5 12  271 

รวม 41 283 6,031 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราสีมาเขต 5 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2553) 
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 ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอขามสะแกแสงมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนหรือ

ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมี

ศูนยป์ระจาํตาํบลจาํนวน 7 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครูอาสาจาํนวน 12 คนมีนกัเรียนจาํนวน 1,628 

คน และมีหอ้งสมุดประจาํหมู่บา้นจาํนวน 7 แห่ง   

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก.สถานบริการดา้นสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวติพบวา่อาํเภอขามสะแกแสง

มีสถานท่ีสาํหรับบริการดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีดงัน้ี  

ตารางที ่301 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอขามสะแกแสง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 6  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

ศูนยแ์พทยชุ์มชน   1  

ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 72  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามสะแกแสง (2554) 

 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ไม่นบัรวมเอกชน)ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมี

บุคลากรดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี  

ตารางที ่302 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอขามสะแกแสง 

บุคลากร จํานวน (คน)  ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์         3 14,789 

ทนัตแพทย ์     2 22,184 

เภสัชกร     4 11,092 

พยาบาลวชิาชีพ    51 870 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,018 44 

สาธารณสุขอาํเภอ       1 44,368 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7      3 14,789 

เจา้พนกังานธุรการ 5      5 8,874 

บุคลากรสาธารณสุข    12 3,697 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
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ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง พบว่ามีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 5 

อนัดบัแรกของอาํเภอ ซ่ึงมีจาํนวนผูป่้วยเม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรหน่ึงแสนคน ดงัน้ี  

ตารางที ่303 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

ช่ือโรค จํานวน (คน) อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

อุจจาระร่วง  2,638 1,170.55 

ไขเ้ลือดออก   883 391.73 

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 768 340.74 

โรคปอดบวม 486 215.57 

ตาแดง  339 150.57 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบว่าใน ปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

ประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่304 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอขามสะแกแสง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 43,176  

2550 43,199 0.05 

2551 43,177 - 0.05 

2552 43,170 - 0.02 

2553 43,259 0.21 

 ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ด้านความปลอดภยั ใน

พื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีสถานีตาํรวจภูธรจาํนวน 1 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอขามสะแกแสง 

ซ่ึงมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีเป็นอาสาสมคัรช่วยดูแลในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในระดับหมู่บ้านและระดับตาํบล ในปี พ.ศ.2553 จากข้อมูลของสถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอขามสะแกแสง ไดมี้การจบักุมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (ผูเ้สพ) จาํนวน 5 ราย และได้

จดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวติและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนืมาอยา่งต่อเน่ือง 

 5) ดา้นศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีองคก์ร

ทางศาสนา ดงัน้ี วดัจาํนวน 24 แห่ง สํานกัสงฆ์จาํนวน 7 แห่ง มีพระสงฆ์จาํนวน 261 รูป และโบสถ์
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คริสต์จาํนวน 1 แห่ง และมีมูลนิธิ “ศุภนิมิต” ของศาสนาคริสต์ กิจกรรมการแจกทุนการศึกษาแก่เด็ก

นกัเรียนในเขตอาํเภอขามสะแกแสง 

 ตาํบลพะงาดมีสํานักสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแบบจดัท่ีพกัให้ผูป้ฏิบติัธรรม

สามารถเข้ามาพักและอาศัยอยู่แบบประจําได้ โดยรับทั้ งชายและหญิง มีโรงทานแจกจ่ายอาหาร 

ประชาชนจากต่างพื้นท่ีสามารถเขา้มาพกัอาศยัและปฏิบติัธรรมไดอ้ยา่งอิสระไม่จาํกดัเวลา สํานกัสงฆ์

แห่งน้ีไดรั้บการยอมรับและมีผูเ้ขา้มาพาํนกัจาํนวนมากผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนั 

 ตาํบลโนนเมือง มีวดัท่ีก่อตั้งเป็นโรงเรียน ช่ือโรงเรียน “ พุทธเกษตร ” เพื่อรับเด็กชาวเขาจาก

ทางภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย ท่ีตอ้งการเรียนหนงัสือแต่ไม่สามารถเขา้เรียนใน

โรงเรียนปกติได ้เน่ืองจากอาจมีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ืองการถือสัญชาติ โรงเรียนแห่งน้ีเป็นโรงเรียน

แบบขยายโอกาส มีจาํนวนนกัเรียน 357 คน มีครูท่ีเป็นขา้ราชการ และพระท่ีมีวุฒิการศึกษา เด็กนกัเรียน

ชาวเขาเหล่าน้ีจะพกัประจาํอยู่ท่ีโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จาก

องคก์รเอกชนและกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอขามสะแกแสงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่น

วถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น เช่น  

- ภูมิปัญญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น นายสมพงษ ์ หวงัชมกลาง อยูบ่า้นเลขท่ี 42 

หมู่ 10 บา้นบุมะละกอ ตาํบลขามสะแกแสง เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นหมอนํ้ ามนต ์รักษาอาการ

ป่วยต่าง ๆ ให้กบัประชาชน และเป่าตะพัน่ให้เด็กทารกท่ีมีอาการป่วย ตวัซีด หรือตวัเขียว ท่ีมีอาการไม่

ปกติเหมือนเด็กทัว่ไป เม่ือไดรั้บการรักษาแลว้ก็มีอาการดีข้ึนจนหายเป็นปกติ มีพ่อแม่พาลูกมารักษาเป็น

จาํนวนมาก 

- ภูมิปัญญาดา้นความเช่ือ เช่น นายแบน รวยสันเทียะ อยูบ่า้นเลขท่ี 9 หมู่ 4 บา้นง้ิว ตาํบล

โนนเมือง ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นปราชญช์าวบา้นจากประชาชนในอาํเภอขามสะแกแสง มีความรู้ดา้น

โหราศาสตร์ ในการดูดวง ดูลายมือ ดา้นพิธีทางศาสนา เช่น การบวชนาค มรรคทายก นายจ่ี จงนอก อยู่

บา้นเมืองชยัพฒันา ตาํบลโนนเมือง เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นโหราศาสตร์ หมอชาวบา้น 

การเป่าตะพั้น ซ่ึงชาวบา้นทั้งคนในพื้นท่ีและต่างพื้นท่ีใหค้วามเช่ือถือมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

- ภูมิปัญญาดา้นนิทานพื้นบา้น เช่น นายบุญเลิง อาษานอก หมู่ 4 บา้นง้ิว ตาํบลโนนเมือง 

เป็นปราชญช์าวบา้นช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบัเด็ก เช่น การเล่านิทาน การสอนเก่ียวกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

- ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร เช่น นายชน เท่ียงสันเทียะ บา้นครีมม่วง ตาํบลโนนเมือง 

เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการทาํปุ๋ยชีวภาพ ซ่ึงไดร้วมกลุ่มทาํปุ๋ยชีวภาพในหมู่บา้น เพื่อใชใ้นการ

ทาํการเกษตรของครัวเรือน สามารถจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริมให้กบักลุ่มได ้และ นายวีรยุทธ ศิริวฒัน์ อยู่

หมู่ 6 บา้นสระแจง ตาํบลโนนเมือง เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการทาํปุ๋ยชีวภาพ สามารถรวมกลุ่ม
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ทาํปุ๋ยชีวภาพในหมู่บา้น เพื่อนาํไปใชใ้นการประกอบการเกษตรในครัวเรือนได ้ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือปุ๋ยเคมี และลดสารพิษตกคา้งได ้

7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน งานประเพณีท่ีสําคญัประจาํปีคือ งานวนัพริก โดยมีการ

จดักิจกรรมจากประชาชนทุกตาํบล ตั้งร้ิวขบวนท่ีประดับด้วยเมล็ดพริก และพืชเกษตรอ่ืน ๆ มีการ

ประกวดการฟ้อนรํา ประกวดการปลิดเมล็ดพริก การประกวดธิดาวนัพริก มีมหรสพฉลอง ประชาชนใน

พื้นท่ีให้ความสําคญักบังานวนัพริกมาก โดยมีงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมน้ีจากองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นกัการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

เดือนเมษายนของทุกปี  อาํเภอขามสะแกแสงจดัให้มีงานร่ืนเริง พิธีรดนํ้ าดาํหวัผูสู้งอายุ และพิธี

รําบวงสรวงอนุสาวรียท์า้วสุรนารีประจาํอาํเภอขามสะแกแสง  โดยแต่ละตาํบลส่งตวัแทนของกลุ่มสตรี

เพื่อรําบวงสรวง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมามีผูร่้วมรําบวงสรวงถึง 1,000 คน นอกจากน้ียงัมีประเพณีรํา

โทน กิจกรรมการบวงสรวงศาลตาปู ป่ีพาทยพ์ื้นบา้น และงานประเพณีสาํคญัอ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอขามสะแกแสง จดัใหมี้การแข่งขนักีฬา อบต. เป็นประจาํทุกปี 

ประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลยบ์อล  เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบา้นเพื่อเช่ือมสามคัคีในระดบัตาํบล 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกตาํบลจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อเช่ือมความสามคัคีของ

ประชาชนในตาํบลทุกปี  

 3.11.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอขามสะแกแสงมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 312,871ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 9,053 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่305 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

 2) ปศุสัตว ์จากการสํารวจพบว่าพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีการทาํการปศุสัตว ์โดย

พบว่ามีเกษตรกรผูท้าํการปศุสัตวจ์าํนวน 4,001 ครัวเรือนทาํการปศุสัตว ์ซ่ึงมีการเล้ียงโคเน้ือ กระบือ 

สุกร เป็ด ไก่ ดงัน้ี  

 

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

1 ขา้วนาปี 6,838 126,141 50,456.4 

2 มนัสาํปะหลงั 875 17,515 52,545 

3 ออ้ย 520 16,215 16,215 

4 ขา้วโพด 820 153,000 10,710 

5 ไมผ้ล 79 586 798 

6 พริก 1,700 5,100 112 
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ตารางที ่306 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน 

1 โคเน้ือ 15,804 

2 กระบือ 420 

3 สุกร 1,580 

4 เป็ดไข่ 7,161 

5 ไก่พื้นเมือง 76,754 

6 ไก่เน้ือ 210,137 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอขามสะแกแสง (2553) 
 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าพื้นท่ี

อาํเภอขามสะแกแสงมีการทาํประมงนํ้าจืด และมีสัตวน์ํ้าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 101.70 ตนัต่อปี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่307 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 50.20 

ปลาตะเพียน  36.00 

ปลานิล  15.50 

ปลาทบัทิม 12.0 

ปลาสลิด 3 

รวม 116.70 

ท่ีมา :  สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 3.11.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอขามสะแกแสงมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ

อนุญาตดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 11 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการได้

ดงัน้ี 

ตารางที ่308 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมขา้ว 1 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 4 
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ตารางที ่308 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 1 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 

อุตสาหกรรมไม ้ 3 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3.11.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  การคา้ขายแบ่งเป็นการคา้ขายในเขตเทศบาล มีร้านคา้ท่ีมีความหลากหลายในการขาย

สินคา้ ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ี  ประกอบอาชีพคา้ขายดว้ยตนเอง  ส่วนการคา้ขายในระดบัหมู่บา้น 

ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากตลาดสด และร้านคา้ขนาดใหญ่ในอาํเภอเพื่อขายปลีก 

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม อาํเภอขามสะแกแสงมีการประกอบการด้าน

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร  จาํนวน  1  แห่ง  ไดแ้ก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีทั้งหมด จาํนวน 3 แห่ง  

-  สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน/ก๊าซ จาํนวน  3  แห่ง  

- มีร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดขาย ตลอด 24 ชัว่โมง 2 ร้าน 

- มีตลาดสดเทศบาล 2 แห่ง ร้านขายอาหารสด  75 แห่ง 

- มีตลาดนดัขายสินคา้ราคาถูกวนัอาทิตย ์และวนัพุธของทุกสัปดาห์ 

- ร้านขายของชาํ 163 แห่ง 

- การขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนตจ์าํนวน  58  

- ร้านขายส่งจาํนวน 13 แห่ง  

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 86 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงไม่มีบริการท่ีพกั มีร้านอาหารทัว่ไป 

86 แห่ง และมีร้านอินเทอร์เน็ตจาํนวน 5 แห่ง ไวบ้ริการ  

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอขามสะแกแสงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 1

วดัชีวกึ1 และบึงชีวกึ อยูบ่า้นชีวกึ ตาํบลชีวกึ 

นอกจากน้ี ยงัมีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่ 1กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสานบา้นหนุก1 1หมู่ 4 

ตาํบลขามสะแกแสง ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอขามสะแกแสงประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นไร่นาสวนผสมของ

นายสลิด มุ่งแฝงกลาง มีแปลงสาธิตจดัเป็นส่วน เช่น นาขา้ว สวนกลว้ย ฝร่ัง และบ่อปลา เคยไดรั้บรางวลั

ชนะเลิศจากการประกวดระดบัภาค ปี พ.ศ. 2541 

 



408 

 

3.11.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอและ

จงัหวดั รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น รายละเอียด ดงัน้ี 

- นครราชสีมา - อาํเภอโนนสูง - อาํเภอขามสะแกแสง ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

- นครราชสีมา - อาํเภอโนนไทย - อาํเภอขามสะแกแสง ระยะทาง 50 กิโลเมตร 

- การติดต่อระหวา่งตาํบล หมู่บา้น  ส่วนใหญ่ใชร้ถส่วนตวั มีถนนต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ถนนคอนกรีต จาํนวน 24 สาย ระยะทางรวม 75 กิโลเมตร 

- ถนนลาดยางจาํนวน 8 สาย  ระยะทางรวม  40.75   กิโลเมตร 

- ถนนหินคลุก ลูกรัง และถนนดิน จาํนวน 108 สาย ระยะทางรวม 327.63 

กิโลเมตร 

 2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอขามสะแกแสง มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน และ

สามารถใชก้ารได ้มีการซ่อมบาํรุงโดยชุมชนเอง และมีการกระจายข่าวประจาํทุกวนั ในโรงเรียนประถม 

โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมธัยมก็มีหอกระจายข่าวประจาํโรงเรียนเช่นกนั โดยส่วนใหญ่หอ

กระจายข่าวใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของทางราชการ และข่าวสารท่ีมีประโยชน์กบัประชาชน

ในชุมชน สาํหรับโทรศพัทส์าธารณะไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลเร่ืองจาํนวนท่ีสามารถใชก้ารได ้โดยส่วนใหญ่

มีประจาํทุกหมู่บา้น แต่ขาดการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุง และประชาชนนิยมใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมี

ปริมาณมากข้ึน 

การส่ือสารทางไปรษณีย ์อาํเภอขามสะแกแสงมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง อยูใ่น

ความรับผดิชอบของท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอขามสะแกแสง และมีเครือข่ายวทิยส่ืุอสารเพื่อใชใ้น

การติดต่องานราชการของอาํเภอขามสะแกแสงซ่ึงติดตั้ง ณ ท่ีวา่การอาํเภอขามสะแกแสง 

มีการใหบ้ริการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัทโ์ดยมีจาํนวนคู่สาย  380  คู่สาย 

 3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีการประปาในพื้นท่ี ดงัน้ีประชาชนส่วนใหญ่บริโภค

นํ้าฝน  นํ้าสาํหรับการอุปโภคไดจ้ากแหล่งนํ้ าผิวดิน  สระนํ้ าประจาํหมู่บา้น  มีระบบประปาหมู่บา้น  แต่

ส่วนใหญ่ไม่มีระบบประปาท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพื่อใช้สําหรับด่ืมได ้ มีประปาของเทศบาล

ตาํบลขามสะแกแสง 1 แห่ง ประปาหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีรวมจาํนวน 53 แห่ง

และมีระบบนํ้ าประปาของกรมทรัพยากรธรณีอยูท่ี่ตาํบลเมืองนาท 6 หมู่บา้น คือ หมู่ 1 2 3 5 6 และ10 

จาํนวน 624 ครัวเรือน 

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะเกแสงมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี 
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ตารางที ่309 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 

2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 126 86 70 65 55 40 

บ่อสาธารณะ 145 145 125 100 65 51 

บ่อนํ้าบาดาล   120 87 115 78 89 70 

ถงัเก็บนํ้า 390 390 249 249 179 179 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 1,242 800 750 650 111 111 

ท่ีมา: ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมี มีหน่วยบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้า สังกดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จาํนวน 1 แห่ง มีเขตจาํหน่วยไฟฟ้า รวม 7 ตาํบล 72 หมู่บา้น มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น แต่จะมีบางคุม้ท่ีอยู่

ห่างไกลตวัหมู่บา้น ทางการไฟฟ้ายงัขยายเขตไปไม่ทัว่ถึง  
 

 3.11.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การดูดซึมนํ้ า

เป็นไปอย่างรวดเร็ว อุม้นํ้ าไดน้อ้ยทาํให้ดินแห้งไว นอกจากน้ีในบางตาํบลเป็นลกัษณะดินเค็ม เช่น ใน

พื้นท่ีตาํบลเมืองนาท ตาํบลชีวึก สภาพของดินเป็นดินเค็มมีกรวดทรายและหนา้ดินถูกชะลา้ง นํ้ าใตดิ้นมี

ลกัษณะกระดา้งและมีความเคม็เจือปนอยูม่าก 

ท่ีดินในอาํเภอขามสะแกแสงแบ่งพื้นท่ีดินออกเป็นเอกสารสิทธ์ิ ไดแ้ก่ น.ส.3ก. จาํนวน

1,678 แปลง พื้นท่ีจาํนวน 6,127 ไร่ 37 ตารางวา ท่ีดินมีโฉนดจาํนวน 13,150  แปลง พื้นท่ีจาํนวน 

204,852 ไร่ 86 ตารางวา ท่ีดินมีใบจองจาํนวน 14 แปลง พื้นท่ีจาํนวน 55 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา และ

หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงจาํนวน 25 แปลง พื้นท่ีจาํนวน 1,145 ไร่ 3 งาน 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอขามสะแกแสงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํแนกเป็นรายตาํบล

ไดด้งัน้ี 

- ตาํบลโนนเมือง มีลาํหว้ย จาํนวน 5 สาย ดงัน้ี หว้ยยายมาศ ห้วยเหนือ ห้วย

หนองผกัแวน่ หว้ยยางตอนไต ้หว้ยยางตอนบน ท่ีมีนํ้าใหใ้ชเ้พื่อการเกษตรไดต้ลอดปี  

- ตาํบลขามสะแกแสง  ประกอบดว้ยแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติและแหล่งนํ้ าท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน แต่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไดใ้นปริมาณจาํกดั เน่ืองจากปริมาณและ

คุณภาพของนํ้าไม่เพียงพอและเหมาะสม แหล่งนํ้าดงักล่าวประกอบดว้ย อ่างเก็บนํ้าชลประทานขนาดเล็ก

ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนุก หมู่ท่ี 4 ตาํบลขามสะแกแสง พื้นท่ีประมาณ 100 ไร่ นํ้ าใช้เพื่อการเกษตรและการ

อุปโภคตลอดปี บึงหนองโป่ง (บึงโนนแจง) เป็นแหล่งนํ้ าท่ีมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 188 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีเขต

บา้นโนนหญา้คา หมู่ท่ี 7 และบา้นโนนแจง หมู่ท่ี 12 ตาํบลขามสะแกแสง สภาพมีนํ้ าตลอดปี แต่มีปัญหา
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ดา้นคุณภาพของนํ้ าไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เน่ืองจากนํ้ ามีความเค็ม เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการ

อุปโภคและเล้ียงสัตว ์และสระนํ้าวดับา้นขาม สถานท่ีอยูใ่นบริเวณบา้นขาม หมู่ท่ี 1 ตาํบลขามสะแกแสง 

ขนาดพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่  ส่วนใหญ่ใชใ้นการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในหมู่ท่ี 1 2 3 และ 13 บางส่วน

ใชป้ระโยชน์ในการเพาะกลา้พริกของเกษตรกร สามารถกกัเก็บนํ้าไดต้ลอดปี  

- ตาํบลพะงาด มีลาํห้วยรวม มีความยาว 7,000 เมตร  กวา้ง 10  เมตร ลึก 2 

เมตร  มีพื้นท่ีรับประโยชน์ 986 ไร่  ไหลผา่น 4 หมู่บา้น คือ บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองไข่นํ้ า หมู่

ท่ี  4  บา้นสะแกแสง หมู่ท่ี 2 และบา้นดอนใหญ่ หมู่ท่ี 7 ลาํห้วยหญา้คา  มีความยาว 2,000 เมตร กวา้ง 13 

เมตร  ลึก 2 เมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ 874 ไร่ ไหลผา่น บา้นหนองไอเ้ผือก  หมู่ท่ี 8 ตาํบลพะงาด และลาํ

ห้วยตาปาน ไหลผา่น หมู่ท่ี 6 บา้นเมืองทอง และหมู่ท่ี 2 บา้นคูเมือง ลาํห้วยนอ้ย ไหลผา่น หมู่ท่ี 5 และ

บา้นโนนเกษตร หมู่ท่ี  6 

- ตาํบลเมืองเกษตร ลาํหว้ยยามมาต ไหลผา่น บา้นหนองโบสถ์ หมู่ท่ี 7 และ

บา้นโนนตาํหนกั หมู่ท่ี 4 ลาํหว้ยตะโก ไหลผา่น บา้นคูเมือง หมู่ท่ี 2 บา้นตะโก หมู่ท่ี 3 บา้นโนนตาํหนกั  

หมู่ท่ี 4 ลาํหว้ยลานไหลผา่น บา้นตะโก หมู่ท่ี 3 และบา้นโนนตาํหนกั หมู่ท่ี 4 

3) ทรัพยากรป่าไม้  อาํเภอขามสะแกแสงไม่มีพื้นท่ีป่าชุมชน แต่มีพื้นท่ีป่า

สาธารณะ พื้นท่ีปลูกป่าสาธารณประโยชน์ บา้นสันติสุข ตาํบลบา้นขาม อาํเภอขามสะแกแสง ซ่ึงมีเน้ือท่ี

เป็นป่าประมาณ 37 ไร่ โดยทางอาํเภอขามสะแกแสง ไดแ้บ่งพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวน้ี ให้เป็นพื้นท่ีป่า

ชุมชน เพื่อให้ประชาชนไดร่้วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการ

ปลูกฝังใหป้ระชาชนในพื้นท่ี ไดเ้กิดสาํนึกในการอนุรักษป่์าในอาํเภอขามสะแกแสงมากข้ึน และท่ีตาํบล

ชีวึก มีพื้นท่ีการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ 

3.50 ของพื้นท่ีตาํบล นอกนั้นเป็นพื้นท่ีอ่ืน ป่าไมใ้นเขตตาํบลชีวึกจะมีไมย้คูาลิปตสั ไมส้ะเดา อยูบ่ริเวณ

หมู่ท่ี 2 3 4 9 และ10 

3.11.11 ด้านการเมือง   

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ี  

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงไม่มีกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

ในพื้นท่ีท่ีเขม้แข็งและชดัเจน ส่วนใหญ่จะเป็นหัวคะแนน และเป็นผูเ้สนอแผนในการแกไ้ขปัญหาใน

ชุมชน บทบาทของนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปธรรมคือการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมของ

ประชาชน เช่น สนบัสนุนงบประมาณดา้นงานร่ืนเริง การช่วยงานบุญในชุมชน การสนบัสนุนค่าอาหาร

เป็นตน้ 

  นกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีบทบาทเป็นผูน้าํ

ดา้นความคิด  เป็นหัวคะแนน และเป็นผูเ้สนอแผนในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน โดยมีองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนงบประมาณ 
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  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง มีเครือข่ายประชาชนทาํงาน

การเมืองภาคประชาชนเพื่อติดตามตรวจสอบการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ี 

ซ่ึงเครือข่ายน้ีทาํงานประสานกบัองคก์รภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

การทาํงานทางการเมืองทั้ง 3 กลุ่ม นั้นจะเห็นวา่กลุ่มการเมืองภาคประชาชนจะมีความเป็นอิสระ

ในการทาํงาน ในขณะท่ีกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ินสัมพนัธ์กบัการเมืองระดบัชาติระดบัหน่ึง กลุ่มผูน้าํท่ี

เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหลายคนเป็นหวัคะแนนใหก้บักลุ่มการเมืองระดบัชาติดว้ย  

  3.11.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 

โรงพยาบาลอาํเภอขามสะแกแสง และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ ฝ่ายทะเบียนและบตัร 

สถานีตาํรวจภูธร สํานกังานท่ีดิน สํานกังานสรรพากร สํานกังานสัสดี สํานกังานเกษตร สํานกังานพฒันา

ชุมชน สาํนกังานปศุสัตว ์และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

3)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่  0ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์0การเกษตร ท่ีทาํการ

ไปรษณียโ์ทรเลข และสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอขามสะแกแสงมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีมีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั ท่ีดูแลครอบคลุมทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลชีวึก 

องค์การบริหารส่วนตาํบลขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพะงาด องค์การบริหารส่วนตาํบล

เมืองนาท  องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนเมือง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหัวฟาน และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสงมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 แห่งคือ 

เทศบาลตาํบลขามสะแกแสง  

5) การปกครองท้องท่ี  อําเภอขามสะแกแสงได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม 

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 7 ตาํบล 72 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

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 ่310 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอขามสะแกแสง 

ตําบล จํานวน

หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ขามสะแกแสง 15 บา้นขาม บา้นสันติสุข บา้นสะแกราษฎร์ บา้นหนุก บา้นนามาบ บา้นคู 

บา้นด่านชา้ง บา้นโนนหญา้คา บา้นห้วยฉลุง บา้นบุละกอ บา้นหนองจาน 

บา้นโนนแจง บา้นหนองมะค่า บา้นริมบึง และบา้นโนนสะอาด 

ชีวกึ 12 บา้นชีวึก บา้นหนองกระทุ่ม บา้นสระอโนดาต บา้นโนนผกัชี บา้นหวับึง 

บา้นหนองแหน บา้นหนองโพธ์ิ บา้นบุกลว้ย บา้นหนองขาคีม บา้นบุออ้ย 

บา้นดอนสามคัคี และบา้นหว้ยสมบูรณ์ 

พะงาด 10 บา้นโนนดู่ บา้นสะแกแสง บา้นแปะ บา้นหนองไข่นํ้ า บา้นดอนพะงาด 

บา้นมะเกลือ บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองไอเ้ผือก บา้นหนองบอน และบา้น

ใหม่ 

เมืองนาท 10 บา้นเหนือ บา้นเมืองนาท บา้นทพัร้ัง บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหว้ย บา้น 

โนนพฤกษ ์บา้นเสมา บา้นหนองไร่ บา้นโนนขา้วตาก และบา้น 

ดอนตลุงหวา้ 

โนนเมือง 9 บา้นโนนเมือง บา้นสระกรวด บา้นหนองกกไมพ้อก บา้นง้ิว บา้นครึมม่วง 

บา้นสระแจง บา้นหนองทุเรียน บา้นตลุกหิน และบา้นเมืองชยัพฒันา 

หนองหวัฟาน 9 บา้นหนองปรือ บา้นโนนมะเกลือ บา้นดอนทะยิง บา้นหินตั้ง บา้นโจด 

บา้นหนองหวัฟาน บา้นโคหกคูขาด บา้นโนนบา้นนา  

และบา้นโนนสามคัคี 

เมืองเกษตร 7 บา้นหนองไผ่ บา้นคูเมือง บา้นตะโก บา้นโนนตาํหนกั บา้นโนนเกษตร 

บา้นเมืองทอง และบา้นหนองโบสถ ์

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามสะแกแสง (2554) 
 

 3.11.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอ 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 62  คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 48 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 5 คน 

นกัธุรกิจจาํนวน 3 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน พระภิกษุจาํนวน 2 รูป ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้

ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่311 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามสะแกแสง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- ลักษณะของดิน เป็นดินเหนียวปนทราย 

เหมาะสมกบัการปลูกพริก ขา้วโพด ขา้ว และ

ออ้ย เป็นตน้ 

- เกษตรผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตลอดปี 

- เ ป็ นอํา เภอ ท่ีอยู่ไ ม่ ห่ าง จา กอํา เภอ เ มื อง

นครราชสีมามากนกั  

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมกับจงัหวดั

นครราชสีมาโดยตรง 

ก. ด้านกายภาพ 

- ในพื้น ท่ีอํา เภอขามสะแกแสงมีถนนเช่ือมต่อ

ร ะ ห ว่ า ง ห มู่ บ้า น แ ล ะ ตํา บ ล   ชํา รุ ด เ สี ย ห า ย

โดยเฉพาะในฤดูฝน ทาํใหก้ารเดินทางไม่สะดวก  

- ในบางพื้นท่ีห่างไกลไม่มีถนนลาดยาง ทาํให้การ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความยากลาํบาก   

- แหล่งนํ้ าทาํการเกษตรไม่เพียงพอ และไม่มีระบบ

ชลประทานท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- สภาพพื้นท่ีดินบางตาํบลมีความเคม็  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- โรงพยาบาลมีระบบแพทย์ทางเลือกคือการ

ฝัง เข็ม ท่ี มี ช่ือ เ สียง ได้ รับความนิยมจา ก

ประชาชนทั้ งในระดับอํา เภอและอํา เภอ

ใกลเ้คียง 

- มีครูภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ท่ี

สามารถรักษาผูป่้วยในพื้นท่ีได ้ 

- มีเครือข่ายประชาชนในการดูแลสุขภาพ

ระดบัอาํเภอ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่มอาชีพ 

ภูมิปัญญา)  

- การบริการดา้นสาธารณสุขล่าชา้ (ในโรงพยาบาล) 

ประชาชนมารับบริการอย่างแออัด  บุคลากร 

สาธารณสุขพูดไม่ไพเราะ ไม่ประทับใจในการ

ใหบ้ริการ  

- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก ปัญหา

โรคอว้น โรคความดนัโลหิต และเบาหวานท่ีเพิ่ม

มากข้ึน 

- เยาวชนให้ความสําคญัต่อการศึกษาน้อยและมกั

รวมกลุ่มกนัมัว่สุม ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แข่ง

รถ เสพสารเสพติด มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

ไม่เช่ือฟังพอ่แม่ ครู ผูป้กครอง  

- ครูในพื้นท่ีมีคุณภาพลดลง และดอ้ยประสิทธิภาพ

ในการกระบวนการเรียนการสอน  

- ประชาชนไม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพในเบ้ืองตน้

ดว้ยตนเองได ้ 
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ตารางที ่311 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีสินคา้เกษตรท่ีข้ึนช่ือคือ พริก เป็นแหล่งปลูก

พริกท่ีมีคุณภาพดี 

- มีโรงงานผลิตเส้นหม่ีโคราชเพื่อการคา้ 

- มีประชากรในวยัแรงงานจาํนวนมาก  

- มีกองทุนหมู่บา้นในทุกหมู่บา้นท่ีเป็นกองทุน

หมุนเวยีนใหป้ระชาชน 

- เกษตรกรบางส่วนเร่ิมมีการปรับตวัในการ

ผลิตโดยการลดตน้ทุนการผลิต และเตรียม

ความพร้อมสู่การแข่งขนัในตลาดเสรีมากข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ประชาชนขาดเงินลงทุนทาํการเกษตร มีหน้ีสินสูง

จากการทาํการเกษตรและกูไ้ปทาํงานต่างประเทศ  

- ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํ

การเกษตรท่ีเหมาะสม 

- ตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี ทาํให้

เส่ียงต่อการขาดทุนหรือไดก้าํไรนอ้ย  

- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อดาํเนินการ

ดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอยา่ง

เขม้แขง็ 

- เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน 

- ประชาชนขาดรายไดจ้ากอาชีพเสริม มีการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานนอ้ยมาก 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- อาํเภอขามสะแกแสงมีความคิดเห็นทาง 

การเมืองท่ีหลากหลายแต่ไม่แตกแยก  ไม่มี

ความรุนแรงทางการเมือง มีความสามคัคีใน

ภาคประชาชน 

- ยงัมีกลุ่มผูน้าํท่ีใหค้วามสนใจและตั้งใจทาํงาน

เพื่อประชาชนในพื้นท่ีอยา่งจริงใจอยูบ่า้ง 

- มีองคก์รภาคประชาชนท่ีทาํงานการเมืองภาค

ประชาชนในพื้นท่ี  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเมืองมีการแข่งขนัสูง มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง

มากในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดบั 

- ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเป็นระบบอุปถมัภ ์และตอ้งใช้

เส้นสายในการเขา้ทาํงาน 

- ผูน้าํไม่ฟังความคิดเห็นประชาชน  

- ขา้ราชการทาํงานไม่ตรงเวลา ไม่อาํนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน  บริการไม่เป็นมิตร ตอ้ง

พฒันาบุคลากรใหป้รับเปล่ียนทศันคติและ

พฤติกรรมบริการ 

- อิทธิพลในทอ้งถ่ิน  ทาํใหเ้กิดความแตกแยกไม่

สามคัคีกนัของนกัการเมือง  

- นกัการเมืองทอ้งถ่ินไม่ทาํตามนโยบายท่ีไดแ้จง้กบั

ประชาชน  

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  
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ตารางที ่311 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- อาํเภอขามสะแกแสงมีประเพณีการจดังานวนั

พริก  ซ่ึงจดัต่อเน่ืองมาประมาณ 20 ปี ซ่ึงเป็น 

ประเพณีท่ีชาวอาํเภอขามสะแกแสงภาคภูมิใจ 

และเป็นศูนยร์วมจิตใจและสร้างความสามคัคี  

- ในพื้นท่ีมีประเพณีการรําโทนและยงัมีการเล่น

รําโทนเป็นประจาํทุกปี  

- มีผู ้รู้ เ ก่ี ยวกับความเ ช่ือ  ประเพณีท้อง ถ่ิน

กระจายอยูใ่นทุกตาํบล  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- บุคคลท่ีเป็นผูรู้้ทางด้านวฒันธรรม ประเพณีและ

ความเช่ือทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ 

- เ ย า วช น ค น รุ่น ใ ห ม่ ใ ห้ค วา ม ส นใ จต่ อ เ ร่ือ ง

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินนอ้ย 

- ขาดกระบวนการในการถ่ายทอดหรือกระบวนการ

เรียนรู้ระหวา่งผูรู้้กบักลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่312 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอขามสะแกแสง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- มีการปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดทุกปี  ทําให้การขนส่งผลผลิตด้าน

เกษตร  สะดวกยิง่ข้ึน 

- มีระบบสารสนเทศท่ีรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ต 

ทาํให้สามารถส่ือสารได้รวดเร็วและทันต่อ

เหตุการณ์ 

ก.ด้านกายภาพ 

- ระบบไฟฟ้ายงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของอาํเภอ 

รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งดว้ย  

- แหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคยงัไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร  

- ไม่มีระบบชลประทานในเขตอาํเภอ 

ขามสะแกแสง 

- ปัญหาโรคพืชและการระบาดของโรคพืช เช่น 

พริกเป็นเช้ือราหรือกุ้งแห้ง ทําให้ เกษตรกร

ขาดทุน 
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ตารางที ่312 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- โครงการต่าง ๆ ของสาํนกังานประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ  และการเขา้ร่วมทาํแผนสุขภาพ

ระหวา่งโรงพยาบาลและองคก์รทอ้งถ่ิน  

- การศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กเขา้เรียนฟรีทาํให้

เด็กท่ีมีฐานะยากจนไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง  

การพฒันาระบบการศึกษาในระดบัประถมวยั  

การปฏิรูปการเรียนการสอนของทอ้งถ่ิน  การมี

กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา   

- มีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทางการศึกษาเป็น

โอกาสในการพฒันาเยาวชน ใหส้ามารถเรียนรู้

ไดห้ลายช่องทางมากข้ึน  

- นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท่ีทาํให้

เจา้หนา้ท่ีทาํงานเตม็ท่ีในการปราบปรามและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

- กระแสการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทยท์างเลือก 

มีมากข้ึนทุกปี  

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- โรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดข้ึนและมีความรุนแรงมากกวา่

เดิม  

- โรคใหม่ ๆ เกิดข้ึนและมีความรุนแรงยากต่อการ

ควบคุมดูแล 

- ส่ือสารเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทาํให้ประชาชนไม่

ค่ อ ย ส่ื อ ส า ร กัน ภ า ย ใ น ชุ ม ช น  เ น่ื อ ง จ า ก มี

เทคโนโลยีเข้ามาแทนการส่ือสารโดยตรงของ

บุคคล  

- ส่ือกระ แส หลัก ท่ี มี กา รนํา เส นอข่ าว  ละ ค ร 

โฆษณาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนิยมและ

การเลียนแบบของประชาชนในพื้นท่ี 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- การประกนัราคาสินคา้เกษตร เป็นโอกาสของ

เกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ไม่ประสบปัญหา

ขาดทุน  

- นโยบายจาํนาํขา้วเปลือกของรัฐบาล   

- กระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาฝีมือ

แรงงานของหน่วยงานราชการทาํใหป้ระชาชน

มีงานทาํและมีแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

- การเปิดเสรีทางการคา้และอาเซียนเป็นหน่ึง

เดียวทาํใหเ้ป็นโอกาสในการปรับตวัของ

เกษตรกรมากข้ึน ในการไปสู่การแข่งขนั

ทางดา้นการเกษตร  

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- ราคาสินคา้เกษตรไม่แน่นอน  ปุ๋ย  สินคา้อุปโภค

บริโภคมีราคาแพง 

- ขาดการสนบัสนุนความรู้ทางวชิาการ  ขาดทกัษะ

ในการปฏิบติั  ไม่มีท่ีปรึกษาเม่ือเกษตรกรประสบ

ปัญหาเร่ืองการเพาะปลูก 

- ปัจจยัตน้ทุนการผลิตทางการมีราคาสูงข้ึน เช่น 

นํ้ามนั ปุ๋ยเคมี และอ่ืน ๆ  

- กลไกทางดา้นการตลาดมีความผกผนัสูงทาํให้

เกษตรกรเส่ียงต่อการขาดทุน 
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ตารางที ่312 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอขามสะแกแสง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งท่ีมาจากเสียงของ

คนส่วนใหญ่ 

- มีนโยบายกระจายอาํนาจท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนปกครองตนเอง 

- การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินทาํใหท้อ้งถ่ินมี

โอกาสในการปกครองตนเองและวางแผน

พฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรอบดา้น  

 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการทุจริตคอรัปชัน่ทุกส่วนราชการมากเกินไป 

ข้าราชการ  นักการเมืองท้องถ่ิน และผูน้ําขาด

ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี   

- ผู ้นําทุกระดับขาดจิตสํานึกในการพัฒนา ไม่

ว า ง แ ผ น ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข า ด ก า ร

ประสานงาน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันา การจดัสรร

งบประมาณไม่เป็นธรรม ไม่กระจายสู่ชุมชน   

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- อาเซียนเป็นหน่ึงเป็นโอกาสใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนในพื้นท่ีมีความต่ืนตวั และสนใจ

เรียนรู้วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- จงัหวดัมียทุธศาสตร์การส่งเสริมวฒันธรรม

ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ส่ือวทิยโุทรทศัน์ มีอิทธิพลสูงต่อการเปล่ียน

พฤติกรรม วธีิคิดของประชาชนในพื้นท่ีทาํใหเ้กิด

พฤติกรรมการเลียนแบบ 

- กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลทาํใหก้ารไหลเวยีนของ

วฒันธรรมใหม่เขา้ไปในชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว  

 

 3.11.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

   จากการจดัเวทีอาํเภอขามสะแกแสง ท่ีประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขบัเคล่ือน

ประเด็นเพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ 

(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น 

นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูป

โคราช จึงมีขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

   ประเด็นท่ี 1 ประเด็นด้านการพฒันาการเกษตรกรรม เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั

สินค้าเกษตรราคาตกตํ่า แต่ว่าต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาดินเส่ือมสภาพ และภยัแล้ง ทาํให้ตอ้งมีการ

พฒันาและเตรียมเกษตรกรในพื้นท่ีใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํการเกษตรท่ีเหมาะสมลงทุนนอ้ย ได้

ปริมาณผลผลิตสูง และมีคุณภาพสูงดว้ย  

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นดา้นการพฒันาสุขภาพของประชาชน เน่ืองจากปัจจุบนัประชากร

ในพื้นท่ีมีปัญหาโรคภยัท่ีสูงมากข้ึน เน่ืองจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผิดหลักสุขอนามยั 
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บริโภคอาหารปนเป้ือนสารพิษ และขาดการออกกาํลงักาย ดงันั้นการพฒันาให้ประชาชนดูแลตนเองหรือ

พึ่งตนเองไดท้างดา้นสุขภาพจึงเป็นเร่ืองจาํเป็น 

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เน่ืองจากในพื้นท่ีมีเยาวชนท่ีเรียน

หนังสือไม่จบ และอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จาํนวนมาก รวมทั้งมีเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 

ดังนั้ นจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมทั้ งจากรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมืองทุกระดบั และอ่ืน ๆ ในการเขา้มาร่วม

มือกนัในการทาํงานพฒันาเด็กและเยาวชน 

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นดา้นศาสนา ศีลธรรม เน่ืองจากวยัรุ่นห่างไกลวดั มีพฤติกรรมสร้าง

ความรําคาญใหชุ้มชน รวมทั้งผูป้กครองไม่ค่อยใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาดา้นจิตใจของตนเองให้เห็น

คุณค่าทางวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน  

  ประเด็นท่ี 5 ประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน เน่ืองจากปัจจุบนัในพื้นท่ีมีปัญหา

ดา้นการเมืองการปกครอง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงและทุจริตคอรัปชัน่สูง และประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ในการตรวจสอบการทาํงานของทอ้งถ่ินมีนอ้ย ดงันั้นการทาํให้ประชาชนเขา้ใจในอาํนาจ 

สิทธิหนา้ท่ีของตนเองจึงเป็นประเด็นสาํคญั 

 


