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3.7 อําเภอชุ มพวง
3.7.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอชุมพวงนี้มีตน้ พลวงมาก จึงเรี ยกว่าชุมพลวง ภายหลังกลายเป็ นชุ มพวง คนอีสาน
เรี ยกต้นพลวงอีกอย่างว่า ต้นกุง ในอดีตยังไม่มีถุงพลาสติก ชาวบ้านจะใช้ใบพลวงห่ อข้าวเหนียว ทําฝา
บ้านด้วยใบพลวง ซึ่ งเมื่อ 40 ปี ก่อนใบพลวงจะมีขนาดใหญ่มาก อําเภอชุมพวงแยกออกจากอําเภอพิมาย
ตั้งเป็ นกิ่งอําเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็ นอําเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 อําเภอชุ มพวงมีป่าสงวนเรี ยกว่า
“ป่ าดงชุ มพวง” แต่เนื่ องจากมี ผูบ้ ุ กรุ กเข้ามาอยู่เป็ นจํานวนมากจึงมีการปฏิ รูปเมื่อปี พ.ศ. 2515 พื้นที่
อําเภอชุ มพวงบางส่ วนจึงอยูใ่ นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และได้มี
การแจกเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรแล้ว
ในอดี ตประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยอีสาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อพยพมาจากต่างจังหวัด
ในภาคอีสาน ภาษาที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน คือ ภาษาไทยโคราช และภาษาไทยอีสาน
3.7.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอชุ มพวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา มีระยะห่ าง
จากจังหวัดนครราชสี มา ประมาณ 100 กิโลเมตร พื้นที่ 690.88 ตารางกิโลเมตร หรื อ 394,260 ไร่
อาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอประทาย
และอําเภอเมื องยาง จังหวัดนครราชสี มา ทิ ศใต้ ติดต่อกับอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา และ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพิมาย และอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา
3.7.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศทัว่ ไป เป็ นที่ราบสู งประมาณร้ อยละ 60 ที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ร้อยละ 40
พื้นที่ต้งั อยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 139 – 230 มีแหล่งนํ้าที่สําคัญจํานวน 2 แห่ ง คือ ลํานํ้า
มูล ลํานํ้ามาศ ที่ทาํ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ สภาพอากาศเป็ นแบบมรสุ มโดยทัว่ ไป มี 3 ฤดูกาล
ได้แก่ ฤดูร้อน ระยะเวลาประมาณ 4 เดื อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
3.7.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอชุมพวงส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือ การ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 199 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอชุมพวง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
758
949
นักเรี ยน
5,696
5,456
นักศึกษา
415
489
ทํานา
11,537
11,969
ทําไร่
252
211
ทําสวน
13
14
ประมง
1
2
ปศุสัตว์
5
8
รับราชการ
296
274
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
17
9
พนักงานบริ ษทั
96
92
รับจ้างทัว่ ไป
3,758
3,437
ค้าขาย
341
472
ธุรกิจส่ วนตัว
65
66
อื่นๆ
1,302
1,381
รวมทั้งสิ้ น
24,552
24,829

รวม (คน)
1,707
11,152
904
23,506
463
27
3
13
570
26
188
7,195
813
131
2,683
49,381

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอชุมพวง (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าประชากรอําเภอชุมพวงมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 45,022.15 บาท
ต่อคนต่อปี ตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ดคือ ตําบลโนนยอมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 51,783.03 บาทต่อคนต่อปี
รองลงมาคือ ตําบลสาหร่ ายจํานวน 49,388.71 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือ ตําบลชุมพวงมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 36,258.35 บาทต่อคนต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็ นหลัก เช่น ข้าว มันสําปะหลัง หม่อนไหม และอ้อย
ตารางที่ 200 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอชุมพวง
ลําดับ
ตําบล
1
ชุมพวง
2
ตลาดไทร
3
ท่าลาด

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
36,258.35
42,403.75
48,915.33
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ตารางที่ 200 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
ลําดับ
ตําบล
4
โนนตูม
5
โนนยอ
6
โนนรัง
7
ประสุ ข
8
สาหร่ าย
9
หนองหลัก
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
48,661.30
51,783.03
38,265.55
45,612.15
49,388.71
41,096.38
45,022.15

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอชุมพวง (2553)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวง ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 1,724,006,412 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 1,344,211,988 บาท
ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ ค่าสารเคมี เพื่อการผลิ ต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่ า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอชุมพวง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
71,854,1061
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
71,854,1061
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
103,896,756
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
103,896,756
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
74,559,609
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
74,559,609
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
1,075,416,877
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
1,075,416,877
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ตารางที่ 201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
51,890,572
จํานวนรวม
51,890,572
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
166,919,508
จํานวนรวม
166,919,508
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
76,192,712
จํานวนรวม
76,192,712
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,683,622
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
43,683,622
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,484,685
จํานวนรวม
18,484,685
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,484,685
จํานวนรวม
18,484,685
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
76,809,226
จํานวนรวม
76,809,226
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
180,175,962
โดยสาร)
จํานวนรวม
180,175,962
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,957,700
จํานวนรวม
43,957,700
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ตารางที่ 201 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
38,545,152
จํานวนรวม
38,545,152
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
37,424,321
จํานวนรวม
37,424,321
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,645,859
จํานวนรวม
12,645,859
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,619,174
จํานวนรวม
12,619,174
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,619,174
จํานวนรวม
12,619,174
3,377,233,144
รวมทั้งหมด
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและ เงิ นออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
สาขาอําเภอชุ มพวงประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรกูเ้ งินจาก ธกส. ทั้งหมดรวมกันจํานวน 531.5
ล้านบาท เป็ นเงินกูเ้ พื่อการประกอบอาชี พจํานวน 432.3 ล้านบาท กูเ้ พื่อพัฒนาการศึกษาหรื อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ จํานวน 15 ล้านบาท กูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบ และใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 61.8 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรทางสังคมที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวง เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ ม
ออมทรัพย์ เครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) และกลุ่มอื่น ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
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ตารางที่ 202 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอชุมพวง
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
คณะกรรมการพัฒ นา
80
กระตุ ้น ให้ ส ตรี มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ใช้
สตรี อาํ เภอ
เวลาว่า งให้เกิ ด ประโยชน์ส ามารถ
ช่วยตนเองและครอบครัวได้
กลุ่ ม เกษตรกรทํา นา
80
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรอยูก่ ินแบบ
ตลาดไทร
พอเพียง
เครื อข่ายกองทุน
133 กลุ่ม บริ หารจัดการกองทุนหมุนเวียน
หมู่บา้ น
ชมรม อสม.ประจํา
1,320 ดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ งานทางด้ า น
อําเภอชุมพวง
สาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานระดับตําบล
และหมู่บา้ น
กลุ่มอาสาพัฒนา
150
ดูแลและพัฒนาชุ มชนทางด้านการ
ชุมชน
ส่ งเสริ มอาชีพ

ชื่อประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
นางนิ่ม อยูเ่ กาะ

นายประจวบ ชัยนาถ
42 หมู่ 6 ต.ตลาดไทร
นายไพบูลย์ เนาว์ถึง
นางสมจิต พระภูจาํ นงค์

นางฉลอง กล้าหาญ

ที่ มา : รวมรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอชุมพวง (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอชุ มพวง รายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการจดทะเบียนผูผ้ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการสิ นค้า “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มาดังนี้
ตารางที่ 203 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอชุมพวง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม
ประธาน
(คน)
กลุ่มทําพลุบา้ นท่า
5 ผลิตพลุจาํ หน่ายโดยใช้ภูมิ
นายนพพงษ์ ดงชื่น
ปัญญาท้องถิ่น
111 หมู่ 8 ต.ชุมพวง
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
10 ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
นางพิสมัย ศรี วฒั นพงษ์
1 หมู่ 11 ต.ชุมพวง
กลุ่มทําผลิตภัณฑ์จาก
12 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น นางเรศ สวัสดี
ผักตบชวา
รองเท้า ตะกร้า และอื่น ๆ
95 หมู่ 2 บ้านท่า
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
12 ผ้าทอพื้นเมือง เน้นผ้าไหม
นางทองใบ ปริ เวทัง
10 หมู่ 3 ต.โนนตูม
1

1

1

1
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ตารางที่ 203 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอชุมพวง (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม
ประธาน
(คน)
กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก
15 ทอผ้าด้ายจากกี่กระตุก
นางวัลภา จันทร์ สว่าง
116 หมู่ 15 ต.ประสุ ข
กลุ่มแม่บา้ นบ้านยาง
10 แปรรู ปอาหารจากท้องถิ่น
นางชั้น รวดเร็ ว
191 หมู่ 2 ต.โนนยอ
กลุ่มจักสานบ้านหนองทุ่ม 2720 จักสานจากไม้ไผ่
นายสุ ข วรรณปะเข
197/1 หมู่ 11 ต.ท่าลาด
กลุ่มผลิตชาใบหม่อน
12 ผลิตชาจากใบหม่อนทําการ
นางวิลาวัลย์ จําปามูล
บรรจุจาํ หน่าย
203 หมู่ 5 ต.ตลาดไทร
กลุ่มทําพรมเช็ดเท้า
8
ทําพรมเช็ดเท้าออกจําหน่าย
นางจันทร์สี ประทุมจร
113 หมู่ 4 ต.โนนรัง
กลุ่มเครื่ องปั้ นดินเผาบ้าน
28 ผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาด้วยภูมิ
นางฉลอง กล้าหาญ
กระโดก
ปัญญาท้องถิ่น
14 หมู่ 5 ต.หนองหลัก
นางทิพย์สุคนธ์ วงษาโคตร
กลุ่มโนนยอบาติก
21 ผลิตผ้าบาติก
7 หมู่ 6 ต.โนนยอ
กลุ่มเครื่ องจักสาน
12 เครื่ องจักสานจากไม้ไผ่
นายสมพงษ์ ชินนภา
37 หมู่ 13 ต.ตลาดไทร
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ น
แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร นางทองทิพย์ วงษ์แสน
หลุ่งประดู่
46 หมู่ 7 ต.ท่าลาด
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
23 ผลิตผ้าไหมลายต่าง ๆ จากสี
นายบัวพันธุ์ เทียมวงศ์
ธรรมชาติ
34 หมู่ 12 ต.โนนตูม
กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องนอน
21 ทําเครื่ องนอนขนาดต่าง ๆ ที่
นายวิชยั ไพลดา
นอน หมอน ปลอกหมอน
206 หมู่ 3 ต.โนนยอ
กลุ่มทอผ้าฝ้ ายย้อมสี
20 ผลิตผ้าฝ้ ายย้อมสี ธรรมชาติ
นางกมล สายสุ ข
ธรรมชาติ
เช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ
84 หมู่ 13 ต.ท่าลาด
กลุ่มผูผ้ ลิตตุก๊ ตา และหมอน 12 ทําของที่ระลึกจากผ้าและทํา
นางอนงค์ พูนกลาง
ฟักทอง
หมอนปัก
16 หมู่ 7 ต.หนองหลัก
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
10 ผลิตแจกัน และผลิตภัณฑ์จาก นางเฉลียว เกี้ยวสุ นทร
เถาวัลย์เป็ นของประดับบ้าน
211/1 หมู่ 1 ต.ประสุ ข
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที่ 203 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอชุมพวง (ต่อ)
สมาชิก (คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรม
ประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาล
12
การจักสานจากใบตาล เช่น นายสมบัติ สรสิ ทธิ์
หมวก ของเด็กเล่น
45 หมู่ 5 ต.ประสุ ข
กลุ่มเรี ยงร้อยพฤกษา
13
พัฒนาเยาวชนในพื้นที่และ นายสมพร เอี่ยมศิริ
สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 47 หมู่ 2 ต.โนนตูม
กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
24
ผลิตผ้าไหมลายดั้งเดิม
41 หมู่ 18 ต.ตลาดไทร
ใหม่โนนรัง
กลุ่มทอเสื่ อกกบ้านยางใน
23
จักสานเสื่ อกกลายต่าง ๆ
209 หมู่ 9 ต.โนนยอ
กลุ่มผลิตไม้กวาดมือเสื อ
31
ผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า นายพจน์ ขอสู งเนิน
99 หมู่ 11 ต.ชุมพวง
1

1

1

1

1

1

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชุมพวง (2554)

3.7.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอชุมพวงมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมด 19,097 ครัวเรื อน มีจาํ นวน
ประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 82,022 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 40,845คน หญิงจํานวน 41,177 คน ความ
หนาแน่นของประชากร 153 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 204 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอชุมพวง
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ตําบล/เทศบาล
(หลัง)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ชุมพวง
770
1,432
1,355
2,787
เทศบาลตําบลชุมพวง
3,231
4,650
4,827
9,447
ตลาดไทร
2,660
6,413
6,444
12,857
ท่าลาด
2,642
6,199
6,126
12,325
โนนตูม
1,557
3,592
3,660
7,252
โนนยอ
1,459
3,174
3,195
6,369
โนนรัง
2,130
4,809
4,758
9,567
ประสุ ข
2,746
6,195
6,319
12,514
สาหร่ าย
845
1,982
1,958
3,940
หนองหลัก
1,057
2,399
2,535
4,934
รวมทั้งหมด
19,097
40,845
41,177
82,022
ที่ มา : ที่ ทาํ การปกครองอําเภอชุมพวง (ข้ อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2554)

311

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอชุมพวง มีประชากรตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 205 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอชุมพวง
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
165
172
1–2
502
418
3–5
1,129
1,020
6 – 11
2,592
2,329
12 – 14
1,444
1,361
15 – 17
1,383
1,309
18 – 25
2,230
2,250
26 – 49
8,176
8,717
50 – 60
3,500
3,631
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,413
3,622
รวมทั้งหมด
24,552
24,829

จํานวนรวม (คน)
337
920
2,149
4,921
2,805
2,692
4,480
16,893
7,131
7,053
49,381

ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอชุมพวง (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึ กษา สถานศึกษาในอําเภอชุ มพวงมีเพียงพอสําหรับผูท้ ี่สนใจเข้ารับการศึกษา
ประกอบด้วยโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษาจํา นวน 49 โรงเรี ย นสถานศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 1แห่ง และศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนจํานวน 1 แห่ง
ตารางที่ 206 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอชุมพวง
จํานวนโรงเรียน
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
นักเรียน
ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส
ชุมพวง
1
1
1
2
4,488
ตลาดไทร
1
5
0
2
1,623
ท่าลาด
1
3
1
4
1,957
โนนตูม
1
3
0
2
777
โนนยอ
1
0
0
2
1,120
โนนรัง
1
7
0
3
1,900
ประสุ ข
1
3
1
2
2,015
สาหร่ าย
1
2
0
1
533
หนองหลัก
1
3
0
1
528
รวม
9
27
3
19
14,941
ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 7 (2554)

จํานวน
ครู
136
88
189
48
42
79
87
28
36
733
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ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ นที่ อาํ เภอชุ ม พวง โดยส่ วนใหญ่ จบการศึ ก ษาระดับ ชั้น
ประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 207 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอชุมพวง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
656
799
ตํ่ากว่า ป.4
2,522
2,486
ป.4 - 6
13,337
13,758
ม.ศ. 1 - 3
71
78
ม. 1 - 3
3,284
2,873
ม.ศ. 4 - 5
27
25
ม. 4 - 6
1,739
1,888
ปวช.
270
186
ปวส.
229
200
ปริ ญญาตรี
471
660
ปริ ญญาโท
35
9
ปริ ญญาเอก
6
9
อื่นๆไม่ระบุ
1,905
1,858
รวมทั้งหมด
24,552
24,829

รวม (คน)
1,455
5,008
27,095
149
6,157
52
3,627
456
429
1,131
44
15
3,763
49,381

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอชุมพวง (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในอําเภอชุ มพวง มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 208 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอชุมพวง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1 แห่ง
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1 แห่ง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
13 แห่ง
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
7 ร้าน
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพวง (2553)

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง
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ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่นับ รวมเอกชน) พื้ นที่ อาํ เภอชุ ม พวงมี บุ คลากรทาง
การแพทย์นอ้ ยหากเปรี ยบเทียบกับจํานวนประชากรในพื้นที่
ตารางที่ 209 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอชุมพวง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
4
20,506
ทันตแพทย์
1
82,022
เภสัชกร
5
16,404
พยาบาลวิชาชีพ
46
1,783
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,320
62
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพวง (2553)

ค. อัตราการเปลี่ ยนแปลงของประชากรอําเภอชุ มพวง นับจากปี พ.ศ. 2549 ถึ งปี พ.ศ. 2553
พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ค่อนข้างคงที่ มีเพียงระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 - 2551 ที่มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นแต่ถือว่าไม่มากนัก ซึ่ งมีอตั ราการเปลี่ยนของประชาชน 1: 1,000 ดังนี้
ตารางที่ 210 แสดงอัตราการเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อําเภอชุมพวง
พ.ศ
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
82,161
2550
81,842
0.39
2551
82,086
0.30
2552
82,093
0.01
2553
82,311
0.27
ที่ มา : ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอชุมพวง (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตาํ รวจภูธร 1 แห่ง
คือ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอชุ มพวง และมีที่ทาํ การปกครองอําเภอชุ มพวงจํานวน 1 แห่ ง โดยทํางานทั้ง
ด้านการป้ องกันและปราบปราม โดยทํางานเชื่อมกับปลัดอําเภอ และประสานงานประจําตําบลประสาน
การวางแผนการปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ ที ม งานสํา นัก พัฒนาชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น กํา นัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า น กลุ่ ม พลัง มวลชน คณะกรรมการหมู่ บ ้า น ในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บ ัติง านในการ
เสริ มสร้ างให้หมู่บา้ นเป็ นหมู่บา้ นปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน โดยมี การจัดตั้งเวรยาม การตั้งด่ าน
ตรวจบนทางสัญจร การออกตรวจ เฝ้ าระวังและแจ้งเหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภัยทั้งหมู่บา้ น ทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สิน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาํ คัญ
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5) ด้านศาสนา ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.5 และนับถือศาสนา
อื่น ๆ ร้อยละ 0.5 มีสถานที่หรื อองค์กรทางศาสนา ได้แก่
-วัดหรื อที่พกั สงฆ์
จํานวน 76 แห่ง
-ศาลหลักเมือง
จํานวน 1 แห่ง
-ศาลเจ้า
จํานวน 1 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอชุมพวงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เนื่องจากเป็ นอําเภอเก่าแก่
ของจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านพัฒนาให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชี พให้กบั
ประชาชนในอําเภอ
- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่ น การทอผ้าฝ้ ายลายนํ้าฝน กลุ่ มทอผ้าด้วยกี่ กระตุ กบ้าน
โนนระเวียง หมู่ที่ 15 ตําบลประสุ ข การทําผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นตลาดไทร หมู่ที่ 1
ตําบลตลาดไทร รวมทั้งภูมิปัญญาการปั้ นหม้อดิน เช่น นางฉลอง กล้าหาญ ตําบลหนองหลัก
- ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร เช่น การทําไข่เค็มของนางสิ ริกาญจน์ ปฐมกุลเศรษฐ์ หมู่ที่ 1
ตําบลชุมพวง และการทําขนมดอกจอก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพขนมขี้เหล็ก เป็ นต้น
- ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรม ที่สําคัญพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงมีปราชญ์เกษตรที่ได้รับ
รางวัลด้านการเกษตรหลายแห่ ง คือ นายจันที ประทุมภา อยู่ที่ตาํ บลโนนรัง ซึ่ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สถานที่
ศึกษาดูงานสําคัญของจังหวัดนครราชสี มา รวมทั้งได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นในปี 2554
- ภูมิปัญญาด้านแพทย์ไทย เช่ น หมอนํ้ามัน หมอนํ้ามนต์ หมอรักษากระดูกหัก รักษา
ผูป้ ่ วยด้วยพิธีกรรมรําผีฟ้า ซึ่ งมีกลุ่มผูร้ ู ้ในเรื่ องนี้อยูจ่ าํ นวนมากที่ตาํ บลประสุ ข อําเภอชุ มพวง และบางครั้ง
มีการนําวิธีการรักษาผูป้ ่ วยด้วยวิถีทางภูมิปัญญาเหล่านี้ไปรักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลด้วย
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอชุ มพวงมีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อนั ดี งามให้คงอยู่กบั คนรุ่ นหลัง เช่ น ประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษา ประเพณี เวียนเทียนในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณี การขนทรายเข้าวัด ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี สรงนํ้าพระ การ
ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญของชาติ ฯลฯ
อําเภอชุมพวงมีขนบธรรมเนียมประเพณี บุญประเพณี ของประชากรส่ วนใหญ่ที่ยึดถือปฏิบตั ิสืบ
กันในพื้นที่ของเวลา 12 เดือนมีดงั นี้
เดือนอ้าย ทําบุญลานสู่ ขวัญข้าว
เดือนเจ็ด
บุญเบิกบ้าน
เดือนยี่
ตักบาตรเทโว วันขึ้นปี ใหม่
เดือนแปด
แห่เทียนเข้าพรรษา
เดือนสาม ทําบุญบ้าน บุญข้าวจี่
เดือนเก้า
บุญข้าวประดับดิน
เดือนสี่
บุญเทศน์มหาชาติ งานฉลองอัฐิ เดือนสิ บ
บุญสารทน้อย สารทใหญ่
เดือนห้า บุญวันสงกรานต์
เดือนสิ บเอ็ด
บุญออกพรรษา
เดือนหก บุญบั้งไฟ
เดือนสิ บสอง บุญกฐินบุญลอยกระทง
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8) ด้านกีฬาและนันทนาการ พื้นที่อาํ เภอชุมพวงมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรี ยน ซึ่ งทุก
โรงเรี ยนจะมีการจัดการแข่งขันกี ฬาภายใน และการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการกระชับ
ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยงั มีกีฬาระดับหมู่บา้ น และระดับตําบลที่ดาํ เนินกิจกรรมโดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นร่ วมกับ เครื อข่ ายดําเนิ นการจัดให้เกิ ดขึ้ น และมี การแข่งขันกี ฬ าระดับ อําเภอ เพื่อสร้ า ง
ความสัมพันธ์และลดปั ญหาของเยาวชนในพื้นที่
นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายให้กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจทั้งในพื้นที่ของ
โรงพยาบาล ที่วา่ การอําเภอ และในหมู่บา้ นด้วย
3.7.6 ลักษณะทางการเกษตร
อําเภอชุ มพวงมี พ้ืนที่ ท้ งั หมด 630.88 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 394,306 ไร่ มีครัวเรื อน
เกษตรทั้งหมดจํานวน 14,944 ครัวเรื อน ถือว่าเป็ นจํานวนครัวเรื อนส่ วนใหญ่ของอําเภอ ซึ่ งมีกิจกรรม
ทางการเกษตรดังนี้
1) ด้านกสิ กรรม ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก เช่น
ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย หม่อนไหม ผลไม้ เป็ นต้น พื้นที่ทางการเกษตรจํานวน 305,018 ไร่ ปลูกข้าว
จํานวน 225,784 ไร่ ปลู กมันสําปะหลังจํานวน 33,841 ไร่ อ้อยโรงงานจํานวน 10,205 ไร่ ไม้ยืนต้น
จํานวน 26,613 ไร่ ปลูกผักจํานวน 1,079 ไร่ ปลูกหม่อนจํานวน 216 ไร่ และอื่น ๆ จํานวน 7,280 ไร่
ตารางที่ 211 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอชุมพวง
ชนิดพืช
ข้าว
มันสําปะหลัง
อ้อย
ไม้ผล
พืชผัก
หม่อนเลี้ยงไหม

พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
225,784
33,841
10,205
26,613
1,079
216

ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่ )
450
1,004
850
250
800
680

จํานวนครัวเรือน
4,516
1,354
680
3,326
540
4,516

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงที่ทาํ การปศุสัตว์จาํ นวน 6,360 ครัวเรื อน
ซึ่ งมีการทําการปศุสัตว์เกี่ยวกับ โคเนื้อ กระบือ สุ กร ไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง เป็ ดไข่ เป็ ดเนื้อ และห่าน
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ตารางที่ 212 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอชุมพวงปี พ.ศ. 2553
ประเภทสั ตว์
จํานวน (ตัว)
โคเนื้อ
14,020
กระบือ
1,367
สุ กร
3,073
ห่าน
129
ไก่เนื้อ
351,195
เป็ ด
33,068

จํานวนครัวเรือน
2,804
456
1,024
30
1,715
331

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอชุมพวง (2553)

3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงมีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการเลี้ยง
ปลาในนาข้าวเลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยง
ปลานํ้าจืดจํานวน 1,000 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ ยงทั้งหมด 1,532.5 ไร่ ปริ มาณที่จบั ได้เพื่อการค้า
จํานวน 740.8 กิ โลกรัมต่อปี คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 26,572 บาท ส่ วนใหญ่เน้นการเพาะเลี้ ยงเพื่อการ
บริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.7.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม จากข้อมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสี ม า ปี 2553 พบว่า อําเภอชุ ม พวงมีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ได้รับ อนุ ญาตดํา เนิ นการและ
ประกอบการ จํานวน 32 แห่ ง มีเงินทุนลงทุนประมาณจํานวน 1,078,909,800 บาท มีแรงงานประมาณ
จํานวน 403 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานของคนในพื้นที่
3.7.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิชยกรรม
- มีธนาคาร จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- มีสหกรณ์ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอําเภอชุมพวง จํากัด
- มีสถานประกอบการทั้งหมดจํานวน 1,412 แห่ง
- ขายส่ งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 100 แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 13 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 657 แห่ง
- กิจกรรมทางอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 3 แห่ง
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2) การบริ การ อาหาร ที่พกั ในอําเภอชุ มพวงมีสถานที่บริ การด้านอาหารและที่พกั ทั้งหมด
จํานวน 50 แห่ง และบริ การอินเทอร์ เน็ต จํานวน 10 แห่ง
3) การท่องเที่ยว
- พระพุทธรู ปไม้โบราณวัดบ้านประสุ ข ตําบลประสุ ข มีอายุกว่า 250 ปี สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลกั ษณะแบบล้านช้าง และคล้ายกับพระที่เมืองหลวงพระบาง
ปั จจุบนั ประดิษฐานที่วดั บ้านประสุ ข ตําบลประสุ ข มีผสู้ นใจเดินทางไปสักการะอยูเ่ สมอ โดยสามารถ
เดินทางจากเส้นทางอําเภอพิมาย สู่ อาํ เภอชุมพวง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
- พระมาลัยสัมฤทธิ์ อายุกว่า 150 ปี ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั พิกุลทอง ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาล
ชุมพวง อําเภอชุมพวง
- อ่างเก็บนํ้าห้วยบง ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 21 ตําบลประสุ ข อําเภอชุมพวง
- ศาลหลักเมืองชุมพวง ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอชุมพวง เยื้องหน้าศูนย์
ราชการอําเภอชุมพวง
3.7.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม เส้ น ทางการคมนาคมติ ด ต่ อ ระหว่ า งอํา เภอชุ ม พวงกั บ จัง หวัด
นครราชสี มา รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น มีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2175 เชื่ อมระหว่างจังหวัดนครราชสี มา –
อําเภอพิมาย - ชุมพวง ระยะทาง 100 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2223 เชื่ อมระหว่างอําเภอชุ มพวง – อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2226 ระหว่างอําเภอชุ มพวง- อําเภอคู เมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2285 ระหว่างอําเภอชุ มพวง - อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสี มา ระยะทาง 22 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทเชื่ อ มตํา บลท่า ลาด อํา เภอชุ ม พวง ไปยัง ตํา บลสระคู ณ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
- เส้นทางเชื่ อมต่อระหว่างตําบล หมู่บา้ น เป็ นถนนหิ นคลุก ลาดยาง ลูกรัง
และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (คสล.)
รถโดยสารประจําทาง
- รถโดยสารประจําทางสายอําเภอชุมพวง-จังหวัดนครราชสี มา
- รถโดยสารประจําทาง สายอําเภอชุมพวง-อําเภอประทาย-อําเภอบัวใหญ่
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- รถโดยสารประจําทาง สายอําเภอชุมพวง-อําเภอลําปลายมาศ-นางรอง
- รถโดยสารประจําทาง สายอําเภอชุมพวง-ทางพาด-อําเภอคูเมือง
- รถโดยสารประจําทาง สายอําเภอชุมพวง-ถึงหมู่บา้ นและตําบลต่าง ๆ
- สถานีขนส่ งชัว่ คราว จํานวน 1 แห่ง
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอชุมพวงมีสถานีวิทยุชุมชน 2 แห่ ง ได้แก่ วิทยุชุมชน
คนชุมพวง คลื่น 95.15 MHz. และ วิทยุชุมชน FM 106.50 MHz คลื่นแห่งการพัฒนา เพื่อสาระและความ
บันเทิง และมีหอกระจายข่าวอยูใ่ นพื้นที่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น 120 แห่ง
ในพื้นที่มีคลื่ นโทรศัพท์มือถื อครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยส่ วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการติดต่อสื่ อสารมากกว่าโทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่
3) ประปา นํ้าดื่ ม พื้นที่ อาํ เภอชุ มพวงมีการประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน 1 แห่ ง คือ การประปา
ส่ วนภูมิภาคอําเภอชุ มพวงให้บริ การประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชุ มพวง และมีการประปาหมู่บา้ น
จํานวน 120 แห่งครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
4) แหล่งนํ้า
ก. แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน
ตารางที่ 213 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอชุมพวง ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
432
387
432
387
บ่อสาธารณะ
161
100
161
100

2554
ทั้งหมด
13
216

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง
13
80

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอชุมพวง (2554)

ข. อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยบง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 21 ตําบลประสุ ข
หนองละลมใหญ่ อยูท่ ี่หมู่ 6 ตําบลชุมพวง หนองตะเคียนแอน อยูท่ ี่หมู่ 3 ตําบลชุมพวง
5) ไฟฟ้ า มีหน่วยบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ าครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอชุมพวง จํานวน 1 แห่ ง คือ การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคอําเภอชุมพวง
3.7.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน ลักษณะดินเป็ นกลุ่มดินที่อยูใ่ นกลุ่มชุดดินที่ 4 ที่มีเนื้อดินเป็ นพวกดิน
เหนียว ดินบนสี ดาํ ส่ วนดินล่างสี เทาหรื อสี น้ าํ ตาลอ่อน มีจุดประสี น้ าํ ตาลเหลือง สี น้ าํ ตาล หรื อสี แดง บาง
แห่ งพบผนึกยิบซัม่ และเปลื อกหอยในดิ นชั้นล่าง พบในบริ เวณที่ราบลุ่มหรื อราบเรี ยบเป็ นดินลึกมีการ
ระบายนํ้าและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินกรดถึงด่างปานกลาง ค่าความ
เป็ นกรดเป็ นด่างอยูท่ ี่ค่า pH 5.5 - 8.0 และกลุ่มชุดดินที่ 40 40b เนื้ อดินเป็ นพวกดินร่ วนปนทราย ดิน
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นํ้าตาลอ่อน สี เหลื องหรื อสี แดง บางแห่ งอาจพบจุดประสี ในดิ นชั้นล่ าง เกิ ดจากวัตถุ ตน้ กําเนิ ดพวก
ตะกอนลํานํ้าหรื อจากการสลายตัวผุพงั ของหิ นเนื้ อหยาบ พบบริ เวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ จนถึงพื้นที่
ลาดเชิงเขา ส่ วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ ร้อยละ 2 - 20 และบางส่ วนมีความลาดชันประมาณร้อยละ
20 - 35 เป็ นดินลึก มีการระบายนํ้าใต้ดินอยูล่ ึกกว่า 1 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง มีค่า pH 4.5 - 5.5 มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 3.26 ของพื้นที่ท้ งั หมด
ปั ญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้ อดินเป็ นทรายจัด นํ้าซึ มผ่านชั้นดินได้เร็ วมาก ดินอุม้ นํ้าตํ่า
ระดับนํ้าใต้ดินตํ่ามาก ดินมีการกัดกร่ อนในบริ เวณที่มีความลาดชันสู ง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ของดินตํ่า
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอชุมพวงประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม อาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักใน
การเพาะปลูก ปริ มาณนํ้า ฝนในแต่ล ะปี ไม่แน่ นอน บางปี ขาดนํ้าสําหรั บ อุปโภค บริ โภค และใช้เพื่อ
การเกษตร โดยมีแหล่งนํ้าที่สาํ คัญดังนี้ ลํานํ้ามาศ ลํานํ้ามูล และลํานํ้าเค็ม
3) ทรัพยากรป่ าไม้ จากสภาพปั จจุบนั จะมีพ้ืนที่ที่เป็ นป่ าไม้ ได้แก่ ป่ าอนุ รักษ์ป่าไม้เขตปฏิรูป
ซึ่ งราษฎรได้ร่วมกันอนุ รักษ์และรักษาสภาพป่ าไม้ให้คงเดิมอยูเ่ สมอ และในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงมีพ้ืนที่
ป่ าชุมชนที่ดูแลโดยประชาชนในพื้นที่จาํ นวนมาก ได้แก่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหนองทุ่ม เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
หนองทุ่ม (หมู่ 7) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 630 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านโนนหาด เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
โนนหาด (หมู่ 6) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 430ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหนองข่า เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
หนองข่า (หมู่ 8) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 80ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านใหม่พฒั นา เป็ นป่ าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
ใหม่พฒั นา (หมู่ 13) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 610 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านภูดินทอง เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
ภูดินทอง (หมู่ 15) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 2,317 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหัวฝาย ป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านหัวฝาย
(หมู่ 16) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่จาํ นวน 12 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหนองโก เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
หนองโก (หมู่ 18) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่จาํ นวน 32 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านพันธ์เจริ ญ เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
พันธุ์เจริ ญ (หมู่ 12) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 300 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านโนนดู่ เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านโนนดู่
(หมู่ 3) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 25 ไร่
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- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหนองบัว เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติ ป่ าไม้ พุทธศักราช
2484 หนองบัว (หมู่ 4) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 137 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านสองห้อง เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติ ป่ าไม้ พุทธศักราช 2484
สองห้อง (หมู่ 9) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 90 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านหนองแวงน้อย เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 หนองแวงน้อย (หมู่ 12) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 40 ไร่
- ป่ าหมู่ บ ้ า น บ้ า นยาง บ้ า นหนองตะคองใหญ่ บ้ า นโนนยอป่ าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตะคองใหญ่ (หมู่ 5) โนนยอ (หมู่ 8) ยาง (หมู่ 2) อําเภอชุ มพวง
จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่จาํ นวน 100 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านประดู่เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
บ้านประดู่ (หมู่ 3) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 180 ไร่
- ป่ าหมู่บา้ นบ้านเขว้าเป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
เขว้า (หมู่ 7) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา มีพ้นื ที่จาํ นวน 23 ไร่
3.7.11 ด้ านการเมือง
1) การเมื องระดับชาติ อําเภอชุ มพวงอยู่ใ นเขตเลื อกตั้ง ที่ 8 สํา หรั บการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งการทําการเลือกตั้งทุกระดับทางส่ วนราชการระดับ
อําเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาเลือกตั้งให้มาก
ที่สุด และให้ประชาชนเห็ นความสําคัญของการเลื อกตั้ง แต่กระบวนการดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้รับความ
สนใจจากประชาชนมากนัก เนื่ องจากมีการแข่งขันกันทางการเมืองสู ง ตั้งแต่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ถึงการเลือกตั้งระดับชาติ ที่มีกระบวนการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอชุมพวงการเมืองในท้องถิ่นเมื่อก่อนเป็ นการ
เลื อ กตั้ง เอาคนดี เ ข้า ไปทํา งานให้ ท ้อ งถิ่ น แต่ ม าภายหลัง กระบวนการเลื อ กตั้ง ได้เ ปลี่ ย นไปตาม
กระบวนการเลือกตั้งระดับชาติ คือ มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงกันมากขึ้น รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นหลาย
คนก็เข้าไปทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจ แต่วา่ บริ หารงานท้องถิ่ นไม่เป็ น และการได้มาของอํานาจนั้น
มาจากกระบวนการอุปถัมภ์ และการเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้นกั การเมืองระดับชาติดว้ ย
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงมีกลุ่มเครื อข่ายภาคประชาชน ที่
พยายามรวมกลุ่มกันทํางานทางด้านการเมืองภาคประชาชน แต่วา่ ก็ยงั ไม่สามารถทํางานได้ครอบคลุมทั้ง
อําเภอ ดังนั้นการทํางานการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงจะต้องมีการทํางานให้มีความ
ต่อเนื่องและเชื่อมเครื อข่ายกับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสี มา
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3.7.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบีย บการปกครอง ในเขตท้องที่ อาํ เภอชุ มพวง จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอชุ มพวงมีหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอชุมพวง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สํานักงานที่ดินอําเภอ และสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
3) หน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จ ได้แก่ ที่ ท าํ การไปรษณี ย ์โทรเลขอํา เภอชุ ม พวง และการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอชุมพวง
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอชุ ม พวงมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ในพื้นที่
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 9 แห่ ง คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ชุ ม พวง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลตลาดไทร องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลท่ า ลาด องค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตําบลโนนตูม องค์การบริ หารส่ วนตําบลประสุ ข องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนยอ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลโนนรัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลสาหร่ าย และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองหลัก
ค. เทศบาล อําเภอชุมพวงมีเทศบาลจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลชุมพวง
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็ น 9 ตําบล 120 หมู่บา้ น ดังนี้
1

1

1

1

ตารางที่ 214 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอชุมพวง
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ชุมพวง
12
บ้านตาทุ่ง บ้านขนาก บ้านขี้เหล็ก บ้านโนนทอง บ้านเดื่อ บ้านยาง บ้าน
หนองแดง บ้านท่า บ้านดอนสวรรค์ บ้านตูมน้อย บ้านชุ มพวง และบ้าน
พันธุ์เจริ ญ
ตลาดไทร
19
บ้านตลาดไทร บ้านหนองแวงใหญ่ บ้านโนนดู่ บ้านหนองบัว บ้านโนนแดง
บ้านตาจง บ้านโนนรัง บ้านสําโรง บ้านหนองตาด บ้านหนองสองห้อง บ้าน
ตูมหวาน บ้านหนองหว้า บ้านหนองแวงน้อย บ้านหนองจิก บ้านบูรพา
บ้านนํ้าโสกตาดี บ้านโนนแดง บ้านบุตาหนา และบ้านสระปทุม
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ตารางที่ 214 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอชุมพวง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
บ้านท่าลาด บ้านโคกพะงาด บ้านหนองนกคู่ บ้านนาสี นวน บ้านหนองรู บ้าน
ท่าลาด
19
โคกกุง น้อย บ้านโนนรังน้อย บ้านลุงประดู่ บ้านหนองปรื อแก้ว บ้านโคกตอง
บ้านหนองตะคอง บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองม่วง บ้านหนองตานา บ้าน
เหล่าจัน่ บ้านหนองขาม บ้านโนนจอมศรี บ้านสองคอน และบ้านชาดน้อย
โนนตูม
10
บ้านสาหร่ าย บ้านหนองเจ้าเรื อน บ้านโนนตูม บ้านหนองไร่ บ้าน
หนองโดน บ้านหนองนาดี บ้านสองพี่นอ้ ง บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองรกฟ้ า
และบ้านหนองปรื อพัฒนา
โนนยอ
10
บ้านโนนกระหวัน บ้านยาง บ้านประดู่ บ้านกระพี้ บ้านหนองตะครองใหญ่
บ้านโนนยอพัฒนา บ้านเขว้า บ้านโนนยอ และบ้านยางใน
โนนรัง
18
บ้านโนนรัง บ้านหนองหว้า บ้านหนองโน บ้านโคกเพชร บ้านทับรัก บ้าน
โนนหาด บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองข่า บ้านใหม่ปฏิรูป บ้านดงบัง บ้าน
เมืองยาง บ้านโคกสู ง บ้านใหม่ปฏิรูป บ้านหนองสะแก บ้านภูดินทอง บ้าน
หัวฝาย บ้านคอกควาย และบ้านหนองโก
ประสุ ข
19
บ้านประสุ ข บ้านสําโรง บ้านละโว้ บ้านวัดจันทร์ บ้านยายพา บ้านแท่น
บ้านขามขุนร่ ม บ้านหนองสะแก บ้านเขว้า บ้านไพลน้อย บ้านดอนลําดวน
บ้านช่องแมว บ้านโนนยาง บ้านขามใหม่ บ้านโนนระเวียง บ้านสระบัว
บ้านหนองจอก บ้านทะยูง และบ้านประสุ ขชัย
สาหร่ าย
5
บ้านหนองแดง บ้านหนองหว้า บ้านหนองปรื อสมอ บ้านโคกหิ นช้าง และ
บ้านเก่าตาดํา
หนองหลัก
8
บ้านโนนขุย บ้านขุนละคร บ้านหนองหลัก บ้านสุ กร บ้านประโดก บ้าน
โนนกราด บ้านเมืองไผ่ และบ้านโนนสวน
รวม
120
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอชุมพวง (2554)
3.7.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอชุ มพวง
จากการจัดการประชุ ม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุม จํานวน
รวมทั้งสิ้ น 61 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มจํานวน 21 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 4 คน
หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 13 คน และอื่นๆ จํานวน 23 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการ
ระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
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1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุ นและ
ปัจจัยที่เป็ นปัญหาของพื้นที่ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอชุมพวง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 215 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอชุมพวง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีเส้ นทางการคมนาคมที่เชื่ อมต่อกับอําเภออื่น - เส้ นทางการคมนาคมเชื่ อมกับ อําเภออื่ น ๆ
ของจัง หวัด นครราชสี มาและ ของจั ง หวัด
รวมทั้ง เส้ น ทางเชื่ อ มระหว่ า งตํา บลและ
บุรีรัมย์
หมู่บา้ นยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
- อําเภอชุ มพวงส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ สูง ทํา ให้น้ าํ - ขาดนํ้าเพื่อทําการเกษตร โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้ง และฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วง
ไม่ท่วม
- ไม่ มี โ รงงานที่ ก่ อ มลพิ ษ ทํา ให้ สิ่ ง แวดล้อ มดี - ดิ นขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากการทํา
และอากาศดี
การเกษตรที่ไม่เหมาะสม และใช้วิธีการเผา
ฟางข้าว และบางพื้นที่มีดินเค็มแพร่ กระจาย
- ยัง มี พ้ื น ที่ ป่ าไม้ที่ เ ป็ นป่ าสาธารณะอยู่บ ้า งใน
หลายตําบล
- สภาพพื้ นที่ ป่ าไม้เสื่ อมโทรม ทํา ให้ฝนไม่
ตกตามฤดูกาล มีการบุกรุ กเข้าไปทําลายป่ า
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน
อาชี พ ภูมิปัญญา)
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่สนใจการพัฒนาความรู้ - ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อยูใ่ น
ใหม่ ๆ และมหาวิทยาลัยชาวนา
ระดับตํ่า
- มี ส ถาบัน การศึ ก ษาครอบคลุ ม ทัว่ ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ - ประชาชนในหลายพื้นที่ไม่มีความสามัค คี
ตั้ง แต่ ระดับ ประถมศึ ก ษาถึ ง ระดับ มัธ ยม และ
กัน มีความขัดแย้งกันในหมู่บา้ นและญาติพี่
การฝึ กอาชีพ
น้อง
- เริ่ มมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต - เยาวชนมั่ว สุ ม เสพสารเสพติ ด ไม่ ส นใจ
มากขึ้น เช่น การทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ การทํานํ้าหมัก
เรี ยน และไม่เชื่อฟังผูป้ กครอง
- กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ย ัง ยึ ด ถื อ วัฒ นธรรมประเพณี - ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญใน
การดูแลสุ ขภาพอนามัยของตนเอง
ท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น
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ตารางที่ 215 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีลานสิ นค้าชุมชนประจําอําเภอ
- ประชาชนในพื้นที่มีหนี้ สินมาก เช่น หนี้สิน
ด้านการศึกษาของบุตร หนี้ สินไปทํางาน
- ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
ต่างประเทศ และหนี้สินทางการเกษตร
เกษตรกรรม
- มี กองทุ นหมู่ บา้ นจํานวน 120 กองทุ นที่ เป็ น - ต้นทุนการผลิตสู ง การผลิตของเกษตรกรมี
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของประชาชน
การใช้ปุ๋ ยเคมี ใ นอัต ราที่ สู ง และมี ก ารจ้า ง
- มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
แรงงานปั ก ดํา เกี่ ย วข้ า ว นวดข้ า ว ทํา ให้
ประชาชนในพื้นที่ ที่มีการจัดตั้งแบบง่ายๆ เพื่อ
ต้นทุนการผลิตสู ง
ประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
- จํานวนประชากรที่วา่ งงานมีมากขึ้นทุกปี
- สามารถผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้คุณภาพและเป็ น - ประชาชนขาดความรู ้ ในการพัฒนาศักยภาพ
ที่ตอ้ งการของตลาด
ทางด้านอาชีพของตนเอง
- ขาดการรวมกลุ่ ม ในการผลิ ตและจํา หน่ า ย
ผลผลิตทางการเกษตร
- ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ไม่แน่นอน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีผนู ้ าํ ชุมชนที่เข้มแข็ง และมีความมุ่งมัน่ ทํางาน - ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย และ
เพื่อสังคมอย่างจริ งจังจํานวนมาก
ไปใช้สิทธิ์ การเลือกตั้งน้อย
- มีเครื อข่ายประชาชนที่ลุกขึ้นมาทําการเมืองภาค - ประชาชนไม่ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจเรื่ องการ
ประชาชนอยูบ่ า้ ง
บริ หารจัดการท้องถิ่นที่มากเพียงพอ
- ประชาชนบางกลุ่ มเริ่ มมี ความเข้าใจเรื่ องสิ ทธิ - ผูน้ าํ บางส่ วนยังทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าการคํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวม
ของตนเองมากขึ้น
- มี ก ารแข่ ง ขัน ทางการเมื อ งโดยเฉพาะการ
เลื อ กตั้ง ท้อ งถิ่ น และนํา มาซึ่ งความขัด แย้ง
ของประชาชนในพื้นที่
- ประชาชนไม่ มี อ ํา นาจในการต่ อ รองด้ า น
ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
- ประชาชนรู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ มี อ ํา นาจ ไม่ มี
หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการทํา งานของ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
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ตารางที่ 215 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ว ัฒ นธรรมพื้ น บ้ า นที่ เ ข้ ม แข็ ง ได้ แ ก่ รํ า - ไม่มีการสื บทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่ดีงามไปสู่ รุ่นลูกรุ่ นหลาน
บวงสรวงย่า โม แข่งเรื อตํา บลประสุ ข และมี
พระไม้อายุ 200 กว่าปี
- เยาวชนไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
- มี เ มื อ งพระโบราณ และกู่ ป ราสาทที่ บ ้า นบ่ อ - เยาวชนมี พ ฤติ ก รรมเลี ย นแบบวัฒ นธรรม
ใหม่ ที่เน้นความทันสมัยเป็ นหลัก
และอุโบสถไม้ที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- มีแหล่ งผลิ ตหม้อดิ นที่ ยงั ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น - ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ล ทางด้ า น
อยูท่ ี่ตาํ บลหนองหลัก อําเภอชุมพวง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ค วามเชื่ อ ของ
ท้องถิ่น ไว้ให้เป็ นระบบ
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอชุมพวงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 216 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอชุมพวง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทั้งขององค์การ - สภาพภูมิอากาศที่ มีความแปรปรวนสู งทํา
บริ หารส่ วนจังหวัดและจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้มีผลต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่
- ความแปรปรวนทางสภาพอากาศทํ า ให้ - อําเภอชุ มพวงมักจะมี ปัญหานํ้าท่วมในฤดู
ฝน และแล้งจัดในฤดูกาลอื่นๆ
เกษตรกรต้องปรับตัวมากขึ้น
- มี โ ครงการพัฒ นาระบบชลประทานในพื้ น ที่ - การที่มีจาํ นวน ประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีความ
อําเภอชุมพวงของสํานักงานชลประทาน
พยายามแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้
- พื้ น ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การทํา การเกษตรใน
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต น
โดย เฉพาะ ในเรื่ องก ารบุ ก เบิ ก ที่ ดิ น
หลายด้าน
- มี ลุ่ มนํ้าและป่ าชุ มชนอยู่ใ นพื้ นที่จาํ นวนมากที่
ส าธ ารณะ มาใ ช้ ป ระ โย ชน์ ท างด้ า น
เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในอําเภอ
เศรษฐกิจ
- จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร
การอุตสาหกรรม ทําให้มีการใช้ทรัพยากร
มากขึ้น เช่น ทรัพยากรดิน นํ้า ป่ าไม้ และ
พลังงาน โดยขาดการบํารุ งรักษา
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ตารางที่ 216 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน
อาชี พ ภูมิปัญญา)
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- นโยบายเรี ยนฟรี ที่ทาํ ให้ประชาชนได้มีโอกาส - สื่ อกระแสหลักที่ไม่ได้นาํ เสนอเรื่ องราวที่
เข้าถึงการบริ การทางด้านการศึกษา
ดี ๆ ในสั ง คม ทํ า ให้ เ ยาวชนเกิ ด การ
- รัฐมีหลักประกันสุ ขภาพให้กบั ประชาชนทําให้
เลี ย นแบบ เช่ น การตี ก ัน ของวัย รุ่ น การ
ประชาชนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง การบริ การด้ า น
นําเสนอภาพความรุ นแรง และอื่น ๆ
สาธารณสุ ขมากขึ้น
- การแพร่ ระบาดของโรคใหม่ ๆ ที่ ย ากต่อ
การควบคุม และการอุบตั ิใหม่ของโรคที่มี
- รั ฐ มี น โยบายการปราบปรามยาเสพติ ด อย่า ง
ความรุ นแรงกว่าเดิม
จริ งจัง
- กระแสการดู แลสุ ขภาพโดยใช้หลักภูมิปัญญา - การศึกษายังไม่สามารถสอนให้เด็กแก้ไข
ท้องถิ่นหรื อการแพทย์แผนไทย
ปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุและผล
- ส่ ว นราชการมี แ ผนการพัฒ นาและถ่ า ยทอด - ทัศนคติและค่านิ ยมที่ยกย่องคนมีอาํ นาจ มี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
ความมัง่ คัง่ มีเกียรตินิยม และมีชื่อเสี ยง ทํา
ให้คนดีไม่ได้รับการชื่นชม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดที่เน้นการพัฒนาอาชี พ - การเปิ ดการค้า เสรี แ ละอาเซี ย นเป็ นหนึ่ ง
ทางด้านการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เดี ย ว ทํา ให้ เ กษตรกรต้อ งเผชิ ญ กับ การ
แข่งขันที่สูงขึ้น
- เจ้าหน้าที่ราชการมีการส่ งเสริ มเรื่ องการพัฒนา
อาชีพให้กบั ประชาชนในพื้นที่
- เกษตรกรไม่ สามารถควบคุ มราคาต้นทุ น
- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยการผลิตได้
- นโยบายประกันรายได้ของเกษตรกร
- เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิ ต
ทางด้านการเกษตรได้เอง
- การสร้ างเทคโนโลยีทางการเกษตรขึ้ นมาใหม่
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลักษณะของ - กลไกทางการตลาดเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ทําให้เกษตรเข้าไม่ถึง ข้อมูล ด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั
- การนํา เอาความรู ้ ท างเทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้า ไป
การเกษตร
เผยแพร่ กบั ตัวเกษตรกร และมีการฝึ กฝนให้กบั - ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ตกตํ่า การเลิ ก จ้า งงาน
เกษตรกร ให้ตวั เกษตรกรสร้ างแนวความคิดที่
ธุ รกิจล้มละลาย ค่าครองชีพสู ง
จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ตารางที่ 216 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอชุมพวง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นที่เป็ นโอกาสให้ - ปั ญหาการคอรัป ชั่นในทุก ระดับ ทําให้การ
พัฒนาไม่ลงไปถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึงและ
ประชาชนได้ ลุ ก ขึ้ นมาบริ หารจัด การและ
เท่าเทียมกัน
พัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรง
- ราชการมีโครงการพัฒนากระบวนการมีส่วน - มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารประเทศบ่อยทํา
ร่ วมของประชาชนทางด้านการเมือง
ให้ก ารดํา เนิ น งานตามนโยบายไม่มี ค วาม
ต่อเนื่อง
- ส่ วนราชการมี โครงการฝึ กอบรมและพัฒนา
เรื่ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชน
- โครงสร้ างทางการเมืองที่เป็ นแบบทุนนิ ยม
ทําให้ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนา
- การทํา งานที่ ไ ม่เ คารพกติ ก าของสั ง คมใน
ระดับ ประเทศนํา ไปสู่ ก ารเลี ย นแบบใน
ระดับท้องถิ่น
- ปั ญหาการแบ่งพรรคแบ่ ง พวกที่ เกิ ดขึ้นใน
ทุกระดับของพื้นที่
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดี ยว เป็ นโอกาสให้ - สื่ อกระแสหลักที่ มีการนําเสนอวัฒนธรรม
เด็ ก ในพื้ น ที่ ไ ด้เ รี ย นรู้ ว ฒ
ั นธรรมของเพื่ อ น
ใหม่ อยูต่ ลอดเวลา และเข้าถึงทุกครัวเรื อน
บ้านมากขึ้น
- ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ รั ฐ บ า ล ใ ห้
- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
ความสํ า คัญ ต่ อ การใช้ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
โฮมส เตย์ เ ป็ นโอก าสของก ารเผยแพ ร่
ประเพณี ทอ้ งถิ่นมาใช้ในการพัฒนาน้อย
ศิ ล ปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อของ - อิ ท ธิ พ ลจากการติ ด ต่ อ กับ ภู มิ ภ าคอื่ น เช่ น
ท้องถิ่น
การแต่งงานกับคนต่างชาติ ส่ งผลต่อวิธีคิด
ของประชาชนในพื้นที่ให้สนใจวัฒนธรรม
อื่ น ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค วามซับ ซ้ อ นมากกว่า การ
สนใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง
3.7.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอชุ ม พวงที่ ป ระชุ ม ได้นํา เสนอให้มี ก ารขับ เคลื่ อ นประเด็ นเพื่ อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
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อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ ายในลักษณะร่ วมคิด ร่ วมทํา ต้องช่ วยกันสอดส่ องดูแล ให้คาํ แนะนําปรึ กษา จัดอบรม เพิ่ม
ความรู ้ให้แก่เยาวชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ การการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต
คอรัปชัน่ สร้ างการมีจิตสํานึ กในหน้าที่ และสร้างความเป็ นพลเมืองให้กบั ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
ช่วยกันสอดส่ องดูแลไม่ให้เกิดกระบวนการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในทุกระดับ และกระตุน้ ให้ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่ วมในทางการเมืองทุกระดับให้มากขึ้น ด้วยกระบวนการฝึ กอบรมเสริ มความรู้ ความเข้าใจเรื่ อง
สิ ทธิ และหน้าที่ที่ประชาชนควรทราบ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการจัดการนํ้า พื้นที่อาํ เภอชุมพวงมีท้ งั พื้นที่น้ าํ ท่วมและแล้ง โดย
ที่ประชุ มมีความต้องการให้ทาํ โครงการผันนํ้าข้ามลุ่มนํ้าต่าง ๆ โดยพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งให้
ทําระบบส่ งนํ้าเข้าเก็บกักนํ้าในพื้นที่ตาํ บลท่าลาดและตําบลโนนรัง ส่ วนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบนํ้าท่วม
ให้มีการทําระบบกักเก็บนํ้า ฝายกั้นนํ้าที่มน่ั คงแข็งแรงสามารถรองรับปริ มาณนํ้าได้
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการจัดการความรู้ให้แก่ประชาชน โดยให้คาํ แนะนําปรึ กษา จัด
อบรม เพิ่มความรู ้ ใ ห้แก่ ป ระชาชน พัฒนาทักษะทางด้านอาชี พ การบริ หารจัดการทุ น และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

