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3.8 อําเภอขามทะเลสอ
3.8.1 ประวัติความเป็ นมา
มีหมู่บา้ นหนึ่ งปั จจุบนั ห่ างจากที่วา่ การอําเภอขามทะเลสอ ออกไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 5 กิโลเมตร ชื่ อว่า “บ้านขามทะเลสอ” หมู่บา้ นดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งบึงอยู่ทางทิศตะวันออก
ของหมู่บา้ น บึ งแห่ งนี้ ในฤดู แล้งนํ้าจะแห้งขอด และเมื่อนํ้าในบึงแห้งสนิ ท ดินในบึงจะเป็ นสี ขาว มี
ลักษณะคล้ายดินสอพอง จนชาวบ้านเรี ยกติดปากว่า “ดินสอ” หรื อ “สอ” เมื่อนํ้าแห้งหมดบึงก็จะแล
เห็นสี ขาวทัว่ ทั้งบึงมองดูกว้างไกลคล้ายทะเล ชาวบ้านจึงเรี ยกบึงนี้วา่ “บึงทะเลสอ” และต่อมาได้มีผเู้ อา
ชื่อบ้านและชื่อบึงมารวมกันแล้วเรี ยกชื่อหมู่บา้ นว่า “บ้านขามทะเลสอ ” จนถึงปัจจุบนั
เดิมนั้นหมู่บา้ นขามทะเลสออยูใ่ นเขตการปกครองของอําเภอโนนไทย เมื่อมีประชาชนมา
อยูร่ วมกันมากขึ้น ก็ได้ยกฐานะเป็ นตําบลขามทะเลสอในเวลาต่อมา จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2466 ก็ได้ยา้ ย
เขตการปกครองไปขึ้นอยูก่ บั อําเภอสู งเนิ น ใน ปี พ.ศ. 2501 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ
ตําบลขามทะเลสอ ขึ้นเป็ นกิ่ งอําเภอขามทะเลสอ ประกอบด้วยตําบลขามทะเลสอและตําบลโป่ งแดง
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2508 ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็ นอําเภอขามทะเลสอ โดยได้แบ่งเอาตําบล
หนองสรวงและตําบลพันดุง เดิมอยูใ่ นเขตการปกครองของอําเภอโนนไทยมาขึ้นกับอําเภอขามทะเลสอ
และต่อมาใน ปี พ.ศ. 2525 ได้แยกเอาพื้นที่ของตําบลหนองสรวง และตําบลพันดุงบางส่ วนตั้งเป็ นตําบล
บึงอ้ออีกหนึ่งรวมเป็ น 5 ตําบล จนถึงปั จจุบนั
3.8.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอขามทะเลสอ มีพ้ืนที่ 203.6 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 139 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูต่ อนกลางของจังหวัดนครราชสี มา
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอโนนไทย
และ อําเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ทิ ศตะวันออก ติ ดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มา ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มา และอําเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอ
สู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา
3.8.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ของอําเภอมีความลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื้นที่สูงสุ ด
ของอําเภออยูร่ ะหว่างบ้านโกรกกระหาดและบ้านหนองม่วง ตําบลโป่ งแดง ซึ่ งมีความสู งถึง 247 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ที่ต่ าํ สุ ดของอําเภออยู่ระหว่างบ้านโตนด และบ้านโคกแขวน ตําบลพันดุง
ทางด้านตะวันตกของอําเภอมีความสู งโดยเฉลี่ยประมาณ 200 – 247 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ทิศตะวันออกของอําเภอมีระดับความสู งโดยเฉลี่ยประมาณ 178 – 200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
อําเภอขามทะเลสอไม่มีลุ่มนํ้าที่ชดั เจน สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ตอนบน ประกอบด้วย
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ตําบลหนองสรวง ตําบลพันดุ ง ตําบลบึงอ้อ และตําบลโป่ งแดง บางส่ วนสภาพพื้นที่เป็ นที่ราบสู ง พื้น
ที่ดินเป็ นดินร่ วนปนทรายมีอตั ราการซึ มของดินสู ง ไม่สามารถกักเก็บนํ้าได้ตลอดปี คิดเป็ นพื้นที่ 133.08
ตารางกิโลเมตร มีปัญหาเรื่ องดินเค็ม ไม่มีลุ่มนํ้าธรรมชาติไหลผ่าน การเกษตรต้องอาศัยนํ้าฝนเพียงอย่าง
เดี ยว ผลผลิ ตตํ่า แหล่ งนํ้า เช่ น บึง สระ หนอง สภาพนํ้าส่ วนใหญ่เป็ นนํ้ากร่ อยถึ งนํ้าเค็ม 2) ตอนล่าง
ประกอบด้วยตําบลขามทะเลสอ และตําบลโป่ งแดง และมีลาํ ตะคลองเชื่อมต่อลําคลองบริ บูรณ์ไหลผ่าน
3.8.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอขามทะเลสอ
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมา
คือการประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 217 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ
เพศ
อาชี พ
รวม (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
519
850
1,369
นักเรี ยน
1,693
1,713
3,406
นักศึกษา
178
228
406
ทํานา
1,776
1,579
3,355
ทําไร่
782
764
1,546
ทําสวน
46
66
112
ประมง
3
1
4
ปศุสัตว์
34
24
58
รับราชการ
188
157
345
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
12
16
28
พนักงานบริ ษทั
270
370
640
รับจ้างทัว่ ไป
2,615
2,172
4,787
ค้าขาย
252
467
719
ธุรกิจส่ วนตัว
99
57
156
อื่นๆ
606
751
1357
รวมทั้งสิ้ น
18,288
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอขามทะเลสอ (2554)
หมายเหตุ: จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลบึ งอ้อมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุด คือ 54,157.33บาทต่อคนต่อปี
รองลงมาคือ ตําบลหนองสรวงมี รายได้เฉลี่ ยสู งที่สุด จํานวน 53,738.44 บาทต่อคนต่อปี และพบว่า
ตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ตําบลโป่ งแดง มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 44,705.34 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 218 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอขามทะเลสอ
ลําดับ
ตําบล /เทศบาล
1
ขามทะเลสอ
2
บึงอ้อ
3
โป่ งแดง
4
พันดุง
5
หนองสรวง
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
52,607.91
54,157.33
44,705.34
51,310.34
53,738.44
51,322.03

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอขามทะเลสอ (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 992,364,154 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และ
การพนัน ค่ า บุ ห รี่ เ หล้า ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต รวม จํา นวน
154,356,943 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน
ค่าเช่า ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอขามทะเลสอ
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
56,230,151
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
56,230,151
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
36,309,482
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
36,309,482
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
33,408,306
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
33,408,306
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ตารางที่ 219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
28,409,004
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
28,409,004
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การซื้อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
30,352,637
จํานวนรวม
30,352,637
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
705,525,274
จํานวนรวม
705,525,274
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,653,459
จํานวนรวม
36,653,459
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,795,299
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
19,795,299
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
8,610,690
จํานวนรวม
8,610,690
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,434,430
จํานวนรวม
13,434,430
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
35,808,617
จํานวนรวม
35,808,617
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
38,75,958
โดยสาร)
จํานวนรวม
38,75,958
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ตารางที่ 219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,894,201
จํานวนรวม
24,894,201
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
20,082,025
จํานวนรวม
20,082,025
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,568,853
จํานวนรวม
13,568,853
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
5,104,777
จํานวนรวม
5,104,777
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,965,019
จํานวนรวม
6,965,019
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
32,892,915
จํานวนรวม
32,892,915
รวมทั้งหมด
1,108,045,139
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
สาขาอําเภอขามทะเลสอประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีหนี้สินรวม 377.6 ล้านบาท เป็ น
เงิ นกู้เพื่อการประกอบอาชี พ จํานวน 275.2 ล้านบาท กู้เพื่อพัฒนาความรู้ การศึ กษาและเพื่ อพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตจํานวน 7.5 ล้านบาท และกู้เพื่อชําระหนี้ นอกระบบจํานวน 80.9 ล้านบาท และอื่น ๆ 14
ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มี
กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่
สําคัญดังนี้
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ตารางที่ 220 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ
ประธานกลุ่ม/สถานที่ติดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม
กลุ่มทํานาบ้านหนองขุ่น 28 รวมกลุ่มเกษตรกรช่วยเหลือกัน นายสติ เนตรสู งเนิน
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทํา 53 ม.4 ต.ขามทะเลสอ
นา พัฒนาทางเลือกในการทํานา
สหกรณ์การเกษตรขาม
360 ดําเนินการรับซื้ อข้าว ขายข้าว
นายสรรเสริ ญ วงศ์สง่า
ทะเลสอ จํากัด
และการออมทรัพย์
196 ต.ขามทะเลสอ
กลุ่มปลูกผักปลอด
35 รวมกลุ่มเพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการ นางปลิว ช่างทอง
สารพิษ
ผลิตผักปลอดสารพิษ
หมู่ 1 ต.โป่ งแดง
ชมรม อาสาสมัคร
340 ดูแลสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานของ นางวันลา คุมกลางดอน
สาธารณสุ ขประจํา
ประชาชนในพื้นที่
หมู่บา้ น
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น 46 บริ หารกองทุนหมู่บา้ นให้เป็ น
นายเสน่ห์ แนนขุนทด
กลุ่ม กองทุนหมุนเวียน
1

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามทะเลสอ (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา รายชื่อผูท้ ี่ได้รับ
การจดทะเบียนผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 221 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ
จํานวน
กิจกรรมหลัก
ประธาน/สถานที่ตดิ ต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น บ้ า น
15
ผลิ ต กล้ ว ยกวนและทํ า การ 102 หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ
หนองขุ่น
บรรจุภณั ฑ์ออกจําหน่าย
กลุ่มไข่เค็มดินปลวก
15
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ เ ค็ ม ดิ นปลวก นางสาวสายหยุด สุ ข
ปราศจากสารเคมี
หมู่ 5 ต.ขามทะเลสอ
กลุ่ มทําข้าวเกรี ยบจาก
12
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วเกรี ยบจากผัก นางทองหล่อ โนมขุน
ผลไม้
และผลไม้ ทํา มาจากผัก และ หมู่ 1 ต.หนองสรวง
ผลไม้ต่าง ๆ
กลุ่มแม่บา้ นนํ้าฉ่า
20
เส้นหมี่น้ าํ ฉ่า หมี่โคราช
นางโฉมยง ประพิม
188 หมู่ 3 ต.โป่ งแดง
กลุ่มผลิตนํ้าพริ กเผา
23
นํ้าพริ กเผา
นางสอง บุญแก้ว
16 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ
1

1

1

1
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ตารางที่ 221 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ (ต่อ)
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ประธาน/สถานที่ตดิ ต่ อ
(คน)
กลุ่ ม ส่ งเสริ มอาชี พ
5
หัตถกรรมรากไม้
นางอารดา ผาดกลาง
เฟอร์นิเจอร์ รากไม้
26 หมู่ 4 ต.โป่ งแดง
คุณฐิตสิ ริ โกมารกุล ณ นคร
ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม มั ด
18
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
212 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ
เชือก
กลุ่มอาชี พทําพรมเช็ด
25
ผลิ ต ภัณ ฑ์ พ รมเช็ ด เท้า ทํา มา นางกานต์พิชา จ่าพันดุง
เท้า
จ า ก เ ศ ษ ผ้ า ยื ด สี สั น แ ล ะ 3 หมู่ 1 ต.บึงอ้อ
ลวดลายสวยงาม
กลุ่ ม ดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์
15
ดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์จ ากผ้า ใยบัว 52 หมู่ 3 ต.หนองสรวง
จากผ้าใยบัว
(รหัสโอทอป 301900495201)
กลุ่มสตรี ทาํ แหนมหมู
26
ผลิตภัณฑ์แหนมหมู ทํามาจาก นางประนอม วุน่ สัน
เนื้ อ หมู แ ท้ ปราศจากสารเคมี หมู่ 1 ต.พันดุง
และวัตถุกนั เสี ย
1

1

1

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามทะเลสอ (2554)

3.8.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอขามทะเลสอ มีจาํ นวนครัวเรื อนจํานวน 7,946 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 28,722 คน เป็ นผูช้ ายจํานวน 14,467 คน และผูห้ ญิงจํานวน 14,355 คน ดังนี้
ตารางที่ 222 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอขามทะเลสอ
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
รวม (คน)
ครัวเรือน หญิง (คน)
ชาย (คน)
ตําบลบึงอ้อ
1,523
2,724
2,735
5,459
ตําบลขามทะเลสอ
894
1,480
1,545
3,025
ตําบลโป่ งแดง
1,526
2,640
2,526
5,166
ตําบลพันดุง
1,328
2,658
2,646
5,304
ตําบลหนองสรวง
1,475
2,937
2,918
5,855
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
1,200
1,916
1,997
3,913
รวมทั้งอําเภอ
7,946
14,355
14,367
28,722
ที่ มา : ที่ ทาํ การปกครองอําเภอขามทะเลสอ (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554)
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จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี 2554 โดยการสํารวจจํานวนประชากรที่
อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอขาทะเลสอ มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 223 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอขามทะเลสอ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
1–2
3–5
6 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 25
26 – 49
50 – 60
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งหมด

75
174
390
754
490
430
982
3,282
1,248
1,248
9,073

64
176
352
743
416
484
925
3,316
1,290
1,449
9,215

139
350
742
1,497
906
914
1,907
6,598
2,538
2,697
18,288

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ น ที่ อ ํา เภอขามทะเลสอโดยส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่ วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมา คื อ ผูท้ ี่จบการศึ กษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 224 แสดงระดับการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงอายุของอําเภอขามทะเลสอ
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
267
293
ตํ่ากว่า ป.4
778
913
ป.4 - 6
4,435
4,403
ม.ศ. 1 - 3
74
46
ม.1 - 3
1,487
1,282
ม.ศ. 4 - 5
50
19

รวม (คน)
560
1,691
8,838
120
2,769
39
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ตารางที่ 224 แสดงระดับการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงอายุของอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
รวม (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.4 - 6
218
592
1,052
ปวช.
257
202
459
ปวส.
311
195
430
ปริ ญญาตรี
350
398
614
ปริ ญญาโท
20
16
34
ปริ ญญาเอก
1
3
4
อื่นๆไม่ระบุ
825
853
1,678
รวมทั้งหมด
9,073
9,215
18,288
ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอขามทะเลสอ (2554)
หมายเหตุ : ประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข.สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอขามทะเลสอมีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมด 19 แห่ ง มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 6 แห่ ง มีครู จาํ นวน 202 คน และมีนกั เรี ยนจํานวน 4,412 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู
1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 16 คน
ตารางที่ 225 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอขามทะเลสอ
จํานวนโรงเรียน
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรียน
เด็กเล็ก
1.ตําบลบึงอ้อ
2
3
0
2
736
2.ตําบลพันดุง
1
1
0
3
62
3.ตําบลโป่ งแดง
1
2
0
1
399
4.ตําบลหนองสรวง
1
2
0
1
735
5.ตําบลขามทะเลสอ
1
2
1
1
1,877
รวมทั้งอําเภอ
6
10
1
8
4,412

จํานวน
ครู
41
665
28
33
108
272

ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 5 (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ อําเภอขามทะเลสอมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง มีครู ประจํา
ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนประจําอําเภอจํานวน 5 คน
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3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก.สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของประชาชนใน
พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มีโรงพยาบาลประจําอําเภอจํานวน 1 แห่ ง มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพอยูใ่ น
ทุกตําบลของอําเภอ รวมทั้งในแต่ละหมู่บา้ นมีอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่ คอย
ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 226 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอขามทะเลสอ
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
7
คลินิกเอกชน
4
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอขามทะเลสอมีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 227 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอขามทะเลสอ
บุคลากร
จํานวน ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
9,574
ทันตแพทย์
2
14,361
เภสัชกร
5
5,744
พยาบาลวิชาชีพ
27
1,063
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
28,722
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
24
1,197
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ (2553)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีประชากรป่ วยเป็ นโรคคออักเสบ
เฉี ยบพลันมากที่สุด จากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุ ขประจําอําเภอขามทะเลสอปี พ.ศ. 2553 มีดงั นี้
ตารางที่ 228 แสดงลําดับผูป้ ่ วยนอกของอําเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553
ลําดับ
โรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
1 คออักเสบเฉี ยบพลัน
3,726
1,070.18
2 ความดันโลหิ ตสู งชนิดเอสเซนเชียล
2,815
808.52
3 อาการท้องร่ วง กระเพาะลําไส้อกั เสบ
1,609
462.14
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ตารางที่ 228 แสดงลําดับผูป้ ่ วยนอกของอําเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)
ลําดับ
โรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
4 เบาหวานที่ไม่ตอ้ งพึ่งอินซูลิน
1,515
435.14
5 โรคทางเดินอาหาร
1,339
384.59
6 การติดเชื้อเฉี ยบพลันของทางเดิน
981
281.76
หายใจส่ วนบน
7 การมึนงงและวิงเวียน
887
254.76
8 ต่อมทอนซิ ลอักเสบเฉี ยบพลัน
637
182.96
9 หลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน
588
168.89
10 ผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอดส์
9
2.58
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร จากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าใน ปี พ.ศ. 2549 – 2553 พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 229 แสดงอัตราการเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อําเภอขามทะเลสอ
พ.ศ.
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
28,112
2550
28,314
0.72
2551
28,462
0.52
2552
28,642
0.60
2553
28,822
0.63
ที่ มา : ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอขามทะเลสอ (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน อําเภอขามทะเลสอมี
สถานีตาํ รวจภูธรจํานวน 2 แห่ง คือสถานีตาํ รวจภูธรขามทะเลสอ โดยมี พ.ต.อ.จตุรงค์ วงศ์ชยั กิตติพร
เป็ นผูก้ าํ กับสถานีตาํ รวจภูธรขามทะเลสอ และสถานีตาํ รวจภูธรหนองสรวง ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
จากข้อมูลสถานีตาํ รวจภูธรประจําอําเภอขามทะเลสอในปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่อาํ เภอขาม
ทะเลสอมีจาํ นวนคดี ต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ดัง นี้ คดี อุก ฉกรรจ์ จํานวน 2 คดี อุบ ตั ิ เหตุจราจร 9 ครั้ ง คดี ที่
เกี่ยวกับปั ญหาอาชญากรรมจํานวน 172 คดี และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจํานวน 7 คดี
5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ในเขตพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอนับถือศาสนาพุทธ และมี
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบุคลากรทางศาสนา ดังนี้
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- มีวดั ในเขตการปกครอง จํานวน
30 วัด
- วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา จํานวน 21 พัธเสมา
- วัดที่ได้รับแต่งตั้งวัดใหม่ จํานวน
5 วัด
- สํานักสงฆ์ จํานวน
2 สํานัก
- ที่พกั สงฆ์ จํานวน
2 แห่ง
- มีเจ้าอาวาส จํานวน
19 รู ป
- มีรักษาการแทนเจ้าอาวาส จํานวน
5 รู ป
- มีผดู ้ ูแลวัด สํานักสงฆ์ ที่พกั สงฆ์ จํานวน
6 รู ป
- มีพระอุปัชฌาย์ จํานวน
1 รู ป
- มีพระครู สัญญาบัตร จํานวน
6 รู ป
- มีพระฐานานุกรม จํานวน
8 รู ป
- มีพระวินยาธิการ จํานวน
1 รู ป
- มีพระภิกษุ จํานวน
190 รู ป
- มีสามเณร จํานวน
2 รู ป
- มีศิษย์วดั จํานวน
9 คน
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มีผทู ้ ี่มีความรู ้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ดังนี้
- ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ นางสี ไพร ชาญสู งเนิ น ที่มีความรู้ดา้ น
การนวด ประคบ และการใช้สมุนไพร
- ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร คือ การทําเส้นหมี่ อยูท่ ี่บา้ นนํ้าฉ่ า ที่เป็ นภูมิปัญญาสําคัญ
ของประชาชนในพื้นที่และเป็ นส่ วนหนึ่งของการแปรรู ปจากข้าวมาเป็ นเส้นหมี่
- ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร เช่น การทําเกษตรอินทรี ยแ์ ละการปลู กผักอิ นทรี ย ์
ได้แก่ นายเจริ ญ ชัยสู งเนิ น นายวีระ ยาวิศิษฐ์ และนายบุญเหลือ เทศสู งเนิ น ตําบลขามทะเลสอ นาย
สุ ริยา สี มารัตนาภรณ์ ตําบลบึงอ้อ นายจรู ญ ใจสู งเนิน ตําบลโป่ งแดง นายไพรวัน วัฒนดิลกวิทย์ ตําบล
พันดุง นายน้อย ธงสันเทียะ ตําบลหนองสรวง เป็ นต้น
- ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม ได้แก่ นายงก ปิ่ นสันเทียะ มีความรู ้ดา้ นการจักสาน
ด้วยไม้ไผ่
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มีการรําบวงสรวงท่านท้าวสุ รนารี
ประจําอําเภอขามทะเลสอ เป็ นงานประเพณี ประจําปี ของอําเภอขามทะเลสอ ซึ่ งกําหนดจัดทุกวันที่ 9
มีนาคมของทุกปี ในงานจะประกอบด้วยพิธีสงฆ์ จัดหาผ้าป่ าเพื่อนําเข้ากองทุนท้าวสุ รนารี พิธีบวงสรวง
อนุ สาวรี ย ์ การรําบวงสรวงของกลุ่มข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน ถือว่าผูร้ ําบวงสรวงถวายคุณย่าโมจะ
ทําให้ชีวิตของตนเองและบุคคลในครอบครัวประสบความสุ ข ความสําเร็ จ และจบลงด้วยการแสดง
เพลงโคราชของนักเรี ยน
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นอกจากนี้ มีกิจกรรมตามประเพณี สําคัญของไทย เช่น วันสงกรานต์ รดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ การ
ถวายเทียนพรรษา การทําบุญออกพรรษา และงานประเพณี ลอยกระทง
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในอําเภอขามทะเลสอมีสถานที่ ที่ผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับ
มัธยม คือ โรงเรี ยนขามทะเลสอ และมีอ่างเก็บนํ้าหนองคู และสวนสาธารณะอ่างหนองคู เป็ นแหล่ ง
พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายสําหรับครอบครัว และผูส้ ู งอายุ
3.8.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม จากรายงานผลพื้นที่ทาํ การเกษตรและรายงานอาชี พเกษตรกรของ
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประจําปี พ.ศ. 2554 อําเภอขามทะเลสอมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรโดยประมาณ
117,000 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจํานวน 4,133 ครอบครัว โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
ตารางที่ 230 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอขามทะเลสอ
ชนิดพืช
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่ )
จํานวนครัวเรือน
ข้าวนาปี
46,469
550
2,324
ข้าวนาปรัง
1,700
653
153
มันสําปะหลัง
62,686
1,205
3,134
สวนไม้ผล
5,729
1,500
1,146
พืชผัก พริ ก
2,121
1,250
707
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอขามทะเลสอ (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ พบว่าประชากรในอําเภอขามทะเลสอมีครัวเรื อนเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์
จํานวน 3,601 ครัวเรื อน
ตารางที่ 231 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553
ประเภทสั ตว์
จํานวน (ตัว)
จํานวนครัวเรือน
โคเนื้อ
10,341
1,134
โคนม
25
3
กระบือ
217
70
สุ กร
1,249
120
ห่าน
139
15
ไก่เนื้อ
100,744
503
เป็ ด
11,768
59
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอขามทะเลสอ (2553)
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3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการ
เลี้ ยงปลาในนาข้าวเลี้ ยงปลาในบ่อดิ น และเลี้ ยงปลาดุ กในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการ
เพาะเลี้ ยงปลานํ้าจืดจํานวน 140 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ ยงทั้งหมด 175 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการ
เพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.8.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
ในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ดังนี้
โรงงานแป้ งมันสําปะหลัง จํานวน
1 แห่ง
โรงงานนํ้าส้ม จํานวน
1 แห่ง
โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่ องมือแพทย์ จํานวน
1 แห่ง
โรงงานลวดเชื่อม จํานวน
1 แห่ง
โรงสี ขา้ ว จํานวน
61 แห่ง
โรงงานขนาดเล็ก มันเส้น มันอัดเม็ด จํานวน
10 แห่ง
โรงงานแปรรู ปเนื้อสัตว์ จํานวน
1 แห่ง
โรงงานประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ จํานวน
1 แห่ง
จากข้อมูลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่อาํ เภอ
ขามทะเลสอมีมูล ค่าการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมประมาณ 975,823,483 บาท มีจาํ นวนแรงงาน
ทั้งหมด 1,022 คน เป็ นผูช้ ายจํานวน 725 คน ผูห้ ญิงจํานวน 297 คน
3.8.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม
- มีสถาบันการเงิน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอขามทะเลสอ จํากัด
- มีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด จํานวน 32 แห่ง
- สถานประกอบการด้านการค้ารวมทั้งหมดประมาณ 325 แห่ ง แบ่งเป็ นร้าน
ขายส่ งและขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จํานวน 35 แห่ง เป็ นร้านค้าส่ งจํานวน 6 แห่ ง
และร้านค้าปลีกจํานวน 284 แห่ง
- กิจกรรมด้านอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 5 แห่ง
2) การบริ การ อําเภอขามทะเลสอ มีร้านอาหารบริ การในพื้นที่จาํ นวน 45 แห่ ง ร้าน
บริ การอินเทอร์ เน็ตจํานวน 4 แห่ง มีโรงแรมที่พกั จํานวน 5 แห่ง
3) การท่องเที่ยว ในพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้
- โบราณวัตถุศิลปกรรมปูนปั้ นสมัยเดียวกับปราสาทเขาพนมรุ ้ง วัดบ้านนํ้าฉ่ า
ตําบลโป่ งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา อุโบสถวัดบ้านนํ้าฉ่ า สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2511

343

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ของชาวบ้านนํ้าฉ่ า หมู่ 3 และนํ้าฉ่ าสายชล หมู่ 8 ฐานอุโบสถ
หลังเก่าของวัดบ้านนํ้าฉ่ าสร้ างเป็ นศิลปกรรมรู ปปั้ น สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสมัย
เดียวกับเขาพนมรุ ้ง
- ท่านํ้าบ้านนํ้าฉ่า เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของราษฎรในหมู่บา้ นและเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็ นท่านํ้าที่มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน และมีความร่ มรื่ น
3.8.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม มีการใช้เส้นทางคมนาคมหลักอยู่ 2 เส้นทาง คือ
- ทางหลวงหมายเลข 2068 จากอําเภอขามทะเลสอ ไปยังอําเภอโนนไทย
- ทางหลวงหมายเลข 2198 จากอําเภอขามทะเลสอ ไปยังอําเภอด่านขุนทด
2) การโทรคมนาคม ติ ดต่อ สื่ อสาร อํา เภอขามทะเลสอมี โทรศัพ ท์พ้ื นฐาน มี
ชุ มสายโทรศัพท์ จํานวน 1 แห่ง ให้บริ การ 23 คู่สาย จํานวนหมายเลขที่ให้บริ การประมาณ 1,200 เลข
หมาย โทรศัพท์สาธารณะจํานวน 19 แห่ง
3) ประปา ในอําเภอขามทะเลสอมีระบบประปาส่ วนภูมิภาคให้บริ การผูใ้ ช้ในเขต
เทศบาล จํานวน 1,339 ราย ประปาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจํานวน 5 แห่ ง และระบบประปาหมู่บา้ น
จํานวน 3 แห่ง
4) แหล่งนํ้า
ก. แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นแหล่งนํ้าที่ประชากรในพื้นที่ดาํ เนินการจัดหาเพื่อเก็บนํ้าไว้ใช้เอง และแหล่งนํ้าที่รัฐ
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคบางส่ วน
ตารางที่ 232 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กในอําเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่ งนํา้
2552
2553
2554

ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ

82
40

81
20

82
41

81
21

45
40

45
29

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอขามทะเลสอ (2554)

ข. อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง อําเภอขามทะเลสอมีแหล่งเก็บนํ้าจํานวน 418 แห่ ง ได้แก่
ชลประทาน 2 แห่ง ลําห้วย 2 แห่ ง บึงหนอง 15 แห่ง ฝาย 6 แห่ง คลองส่ งนํ้า 2 แห่ง บ่อบาดาล 62 แห่ง
บ่อนํ้าตื้น 256 แห่ง สระนํ้า 49 แห่ง แม่น้ าํ ลําคลอง 12 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 5 แห่ง เหมือง 7 แห่ง
5) ไฟฟ้ า ปั จจุบนั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ขยายเขตบริ การครอบคลุมทุกตําบลทุกหมู่บา้ น
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3.8.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิ น พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ เป็ นพื้นที่ต่าํ สภาพ ดิน เป็ น ดิ น เหนี ยวปน
ทราย มีความเค็มสู ง ความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างน้อย สังเกตได้จากมีคราบเกลือบนผิว
ดินเป็ นหย่อม ๆ ไม่สมํ่าเสมอกันทั้งพื้นที่ และความเค็มในชั้นดินก็แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล ถ้าฤดู
ฝนเกลือที่ดินชั้นบนจะถูกนํ้าฝนชะลงไปในดินชั้นล่าง และคราบเกลือจะกลับขึ้นมาปรากฏที่ผวิ ดินใหม่
ในช่ วงฤดูแล้ง ทําให้เกิดการแพร่ กระจายดินเค็มในทุกตําบล โดยเฉพาะในพื้นที่ตาํ บลพันดุงจะมีดิน
เค็มมากที่สุดของอําเภอ
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอขามทะเลสอมีลาํ บริ บูรณ์ อ่างหนองคู อ่างหนองสรวง บึงอ้อ
และบึงกุ่มพะยาเป็ นแหล่งทรัพยากรทางนํ้าที่สาํ คัญของเกษตรกรและผูใ้ ช้น้ าํ
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอขามทะเลสอมีพ้ืนที่ป่าที่เชื่ อมกับอําเภอสู งเนิ น คือ ป่ าหิ น
เหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน และอําเภอขามทะเลสอ เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 57,706 ไร่ อยูใ่ น
พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอจํานวน 4,581 ไร่ พื้นที่ส่วนหนึ่ งอยูใ่ นท้องที่อาํ เภอสู งเนินประมาณ 53,125 ไร่
ปั จจุบนั กรมป่ าไม้ ได้มอบหมายให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เข้าไปดําเนิ นการจัดนิ คมฯ ในพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีป่าหนองกระทุ่ม- ป่ ากุ่มพะยา อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลโป่ งแดง อําเภอขามทะเลสอ
2

0

0

0

0

2

3.8.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ อําเภอห้วยแถลงเป็ นอีกอําเภอหนึ่ งที่มีการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสู งในทุกระดับ ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองส่ งผูส้ มัครเข้าแข่งขัน มีการจัดตั้งระบบหัวคะแนน
โดยใช้ผูน้ าํ ชุ มชนที่ ชัดเจน และนักการเมืองระดับชาติมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดกับนักการเมือง
ท้องถิ่น
2) การเมืองระดับท้องถิ่น พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีการแข่งขันทางด้านการเมืองสู ง
โดยเฉพาะในการเลื อกตั้งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งในบางพื้นที่มีผลทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มผูน้ าํ และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ดว้ ยกันเอง รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างญาติพี่นอ้ ง
3) การเมืองภาคประชาชน พื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอมีเครื อข่ายภาคประชาชนที่มีท้ งั
ภาคประชาชน นักธุ รกิจ นักพัฒนาเอกชนในพื้นที่ร่วมมือกันทํางานกับเครื อข่ายปฏิรูปโคราช ปฏิรูป
ประเทศไทย หอการค้า จัง หวัด นครราชสี ม าในเรื่ อ งการต่ อต้า นคอรั ป ชั่นในพื้น ที่ นอกจากนี้ เป็ น
รวมกลุ่ ม กัน เพื่ อแก้ปั ญ หาวิก ฤติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ด้ว ยตนเอง เช่ น ปั ญ หานํ้า ท่ ว ม ปั ญ หาทางด้า น
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ มีกระบวนการส่ งเสริ มเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ของ
อําเภอขามทะเลสอในเรื่ องสิ ทธิ และความเท่าเทียมที่ดาํ เนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
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3.8.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอขามทะเลสอ จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้ นที่ อาํ เภอขามทะเลสอ มีหน่ วยงานราชการ
ส่ ว นกลางตั้ง อยู่ คื อ โรงพยาบาลอํา เภอขามทะเลสอ สํา นัก ศึ ก ษาธิ ก าร สํา นัก งานประถมศึ ก ษา
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดี อาํ เภอ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ สถานี ตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดินอําเภอ
สํานักงานป่ าไม้ และศูนย์บริ หารการศึกษานอกโรงเรี ยน
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขขามทะเลสอ และการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอขามทะเลสอมี ก ารบริ ห ารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด มี ศู น ย์ป ระสานงานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่จาํ นวน 1 แห่ง
ข. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ในพื้ น ที่ อ ํา เภอขามทะเลสอ มี สํ า นัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นอําเภอขามทะเลสอ และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมด จํานวน 5
แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลขามทะเลสอ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโป่ งแดง องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพันดุง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสรวง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงอ้อ
ค. เทศบาล จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 อําเภอขามทะเลสอแบ่งออกเป็ น 5 ตําบล 45 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 233 แสดงชื่อหมู่บา้ นแต่ละตําบลในอําเภอขามทะเลสอ
ชื่ อตําบล หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
ขามทะเลสอ
9
บ้านขามทะเลสอ บ้านหนองคู บ้านสี จาน บ้านหนองขุ่น บ้านโคกแฝก
บ้านโคกสออน บ้านพวงพยอม บ้านน้อยพัฒนา และบ้านบึงขามทะเลสอ
บึงอ้อ
9
บ้านบึงอ้อ บ้านโนนตาลน้อย บ้านกุ่มพะยา บ้านบุระไหว บ้านบึงสมบูรณ์
บ้านหนองกระโดน บ้านดอนมะเกลือ บ้านหนองกระทุ่ม และบ้าน
โนนตาลใหญ่
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ตารางที่ 233 แสดงชื่อหมู่บา้ นแต่ละตําบลในอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
ชื่ อตําบล หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
โป่ งแดง
7
บ้านโป่ งแดง บ้านโนน บ้านนํ้าฉ่า บ้านโกรกกระหาด บ้านหนองลุมพุก
บ้านบูรพา และบ้านสุ ริยา
พันดุง
11
บ้านพันดุง (1 และ 2) บ้านโคกแขวนใหม่ บ้านโตนด บ้านโคกแขวนเก่า
บ้านพูลผล บ้านหนองสะแก บ้านหนองหัวหาน บ้านโคกแขวนพัฒนา บ้าน
ศิลาทอง และบ้านหนองสะแกพัฒนา
หนองสรวง
9
บ้านหนองสรวง (1) บ้านดอนตานาด บ้านหนองตะคอง บ้านหนองกก
บ้านหนองสรวง(2) บ้านหนองสรวงสามัคคี บ้านหนองสรวงรุ่ งเรื อง บ้าน
หนองโคกพัฒนา และบ้านหนองสรวงพัฒนา
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามทะเลสอ (2554)

3.8.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอ
การจัดการประชุมวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรวมทั้งสิ้ นจํานวน 61
คนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มอาชี พจํานวน 10 คน ผูน้ าํ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จํานวน 7 คน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นจํานวน 5 คน พ่อค้านักธุ รกิจจํานวน 3 คน ประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร
จํานวน 20 คน กลุ่มเยาวชนจํานวน 10 และส่ วนราชการจํานวน 11 คน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วน
ร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปั จจัยที่เป็ นจุ ดอ่อนหรื อปั ญหาในพื้นที่ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
ตารางที่ 234 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามทะเลสอ
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีลาํ นํ้า ลําตะคลองไหลผ่านสองสายนํ้า
- พื้นที่บางส่ วนเป็ นดินเค็ม และคุณภาพดิน
- พื้นที่เหมาะสําหรับการทําการเกษตร
เสื่ อมโทรมผลจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
- มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายและมีที่ - พื้นที่บางส่ วนขาดนํ้าในการทําการเกษตร
ตั้งอยูใ่ กล้ตวั เมืองจังหวัดนครราชสี มา
- บางพื้นที่มีสภาพนํ้าท่วมเป็ นประจําทุกปี
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ดอน นํ้าท่วมไม่ถึง
- สาธารณูปโภค พื้นฐานยังไม่ทวั่ ถึง
- เป็ นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยูอ่ าศัย
- มีมลพิษทางนํ้า และกลิ่นจากโรงงาน
- ระบบการจัดการขยะของท้องถิ่นยังไม่ได้
มาตรฐาน
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ตารางที่ 234 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามทะเลสอ
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผลิต
- ปัญหาเด็กและเยาวชนซิ่ งรถ เสพสารเสพติด
เฟอร์ นิเจอร์ รากไม้ กลุ่มปลูกผักปลอดสาร
ทั้งในโรงเรี ยนและในชุมชน รวมทั้งไม่สนใจ
กลุ่มผลิตนํ้าดื่ม กลุ่มเกษตรกรทํานา
เรี ยนหนังสื อ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
- มีโรงเรี ยนระดับประถมอยูท่ ุกตําบล และมี
ควร
โรงเรี ยนระดับมัธยมอยูใ่ กล้ชุมชน
- การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ยงั มีนอ้ ย
- มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ทําให้อาํ นาจในการต่อรองต่าง ๆ มีนอ้ ย
ทํางานอย่างต่อเนื่ องและเอาจริ งเอาจัง
- ครอบครัวไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันเนื่ องจากต้องไป
- มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลพร้อม
ทํามาหากินต่างพื้นที่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประจําในทุกตําบล
- กลุ่มอาชีพที่มีอยูข่ าดการส่ งเสริ มและพัฒนา
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาํ คัญของอําเภอคือการ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ผลิตหมี่น้ าํ ฉ่า
- มีการแพร่ กระจาย ของยาเสพติดในชุมชน
- มีกลุ่มนวดแผนไทยที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการส่ งเสริ มและขาด
พัฒนาฝี มือแรงงาน
การสื บทอด
- กลุ่มคนพิการขาดการเข้าถึงโอกาสในการ
พัฒนา
- กลุ่มคนรับจ้างทัว่ ไปขาดการพัฒนาด้านฝี มือ
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีโรงงานแป้ งมันสําปะหลังรองรับผลิตผลทาง - ต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรสู ง
การเกษตรของประชาชนในพื้นที่
- ค่าจ้างแรงงานในพื้นที่ไม่เป็ นไปตามที่
- มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับแรงงานใน
รัฐบาลกําหนด
ท้องถิ่น เช่น โรงงานผลิตเครื่ องมือแพทย์
- ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรมีจาํ นวนลดลง
โรงงานผลิตลวดเชื่ อม โรงงานแปรรู ปเนื้อสัตว์
เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
ความรู ้ดา้ นการเกษตร
- มีพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ เช่น มันสําปะหลัง
- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เริ่ มรับคนงาน
ข้าวโพด ข้าว
จากต่างถิ่นมากขึ้นเนื่ องจากค่าแรงงานถูก
- มีเงินกองทุนหมู่บา้ น อยูท่ ุกหมู่บา้ นเป็ นทุน
- ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจํานวนมาก
หมุนเวียนของประชาชนในพื้นที่
ยังว่างงาน
- ประชาชนยังมีที่ดินทํากิน และที่อยูอ่ าศัยเป็ น - ประชาชนมีปัญหาหนี้สินจากการทํา
ของตนเอง
การเกษตรและอื่น ๆ
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ตารางที่ 234 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- อําเภอขามทะเลสอมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่
- กลุ่มคนแตกแยกจากการเมืองท้องถิ่น ที่มีการ
สนใจและทํางานพัฒนาอย่างจริ งจังในระดับ
ซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
- การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของภาค
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางแห่งมีการ
ประชาชนน้อย
ทํางานเชื่อมประสานกับหน่วยงานราชการอื่น - ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด
อย่างเต็มที่
- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ที่ทาํ งาน - ประชาชนไม่เข้าใจสิ ทธิ และหน้าที่ที่พึงมีพึง
ร่ วมกับเครื อข่ายระหว่างอําเภอและเชื่อม
ได้
เครื อข่ายอื่นระดับจังหวัด
- ผูท้ ี่เข้าไปทําหน้าที่ในการบริ หารจัดการ
ท้องถิ่นเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่าการพัฒนาคุณภาพชี วติ ของ
ประชาชน
- นักการเมืองทุกระดับของอําเภอไม่มีความ
เป็ นเอกภาพ
- นักการเมืองท้องถิ่นไม่ทาํ ตามกติกาที่กาํ หนด
มีการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในพื้นที่
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีงานประจําปี ของอําเภอคือ งานบวงสรวง - ขาดคนสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงาม
ย่าโม ที่เป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ของท้องถิ่น
- มีหมอเพลงโคราชอยูใ่ นพื้นที่ จํานวนมาก
- กลุ่มคนที่สนใจเรื่ องวัฒนธรรมประเพณี
- ประชาชนในพื้นที่ยงั ดํารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ
ประเพณี อนั ดีงาม เช่น ประเพณี เข้าพรรษา - ความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นเริ่ มสู ญหาย เช่น
ออกพรรษา ประเพณี ลอยกระทง และ
ความเชื่อในการทําการเกษตร ความเชื่ อใน
ประเพณี สงกรานต์
การดูแลสุ ขภาพ
- มีการเรี ยนรู ้แบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ เช่น
การประกวดร้องเพลง ประกวดการเต้น
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอขามทะเลสอสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 235 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอขามทะเลสอ
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีแหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดินที่สามารถพัฒนาได้ - สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในแต่ละปี
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐ เช่น การ
ส่ งผลต่อการผลิตทางด้านการเกษตร
พัฒนาถนนสี่ ช่องทางจราจร สะพานข้ามทาง - สภาพพื้นที่บางพื้นที่เป็ นที่ลุ่ม เสี่ ยงต่อ
รถไฟเพื่อความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สิน
ปัญหานํ้าท่วม
- สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทําให้เกษตรกร
- สภาพพื้นที่ในบางพื้นที่เป็ นดินเค็มยากต่อ
ต้องศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ และต้องปรับตัวใน
การใช้พ้ืนที่เพื่อการเกษตร
การผลิตมากขึ้น
- พื้นที่เมืองขยายตัวมากขึ้นทําให้มีการเข้าไป
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าและพื้นที่ดิน
เกษตรกรรมเพื่อประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้น
- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ปล่อยนํ้าเสี ย
และสร้างให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น
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)
- รัฐบาลมีนโยบายเรี ยนฟรี ทําให้คนจนมีโอกาส - สื่ อจากทีวี หนังสื อพิมพ์ และสื่ อโฆษณา
ทางการศึกษามากขึ้น
ต่าง ๆ มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมี
- โครงการหลักประกันสุ ขภาพ ทําให้ประชาชน
แนวโน้มไปในทางบริ โภคนิ ยม
เข้าถึงการบริ การสาธารณสุ ขได้อย่างทัว่ ถึง
- หลักสู ตรการเรี ยนการสอนถูกกําหนดจาก
- การเอาจริ งกับการปราบปรามยาเสพติดของ
ส่ วนกลางทําให้การเรี ยนการสอนไม่
สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
รัฐบาล
- กระแสการหันมาใช้การแพทย์ทางเลือกในการ - สื่ อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ
รักษาสุ ขภาพ
ของคนในพื้นที่ท้ งั ผูใ้ หญ่และเยาวชน
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ตารางที่ 235 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอขามทะเลสอ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- แหล่งเงินทุนจากภายนอกที่ประชาชนเข้าถึง - ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ได้มากขึ้น
ต่างประเทศตกตํ่า
- นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร - ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอน
ของรัฐบาล ทําให้มีเงินชดเชยภาคการเกษตร
ควบคุมราคาไม่ได้และปัจจัยทางการผลิต
เมื่อได้รับความเสี ยหาย
ทางการเกษตรมีราคาสู ง
- โรงงานต่างๆในพื้นที่ยงั รองรับการจ้างงานอยู่ - การเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ดอาเซียนเป็ น
เสมอ
หนึ่งเดียว ทําให้เกษตรกรต้องประสบกับ
- การเปิ ดการค้าเสรี ทาํ ให้เกิดการแข่งขันใน
ภาวะการแข่งขันที่สูง
การตลาดมากขึ้น
- ไม่มีตลาดกลางรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในพื้นที่
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ - การเมืองระดับประเทศยังไม่มนั่ คงมีการ
ปกครองมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย
- พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารที่ประชาชน
- นักการเมืองระดับชาติแทรกแซงการทํางาน
สามารถใช้สิทธิ ในการตรวจสอบการทํางาน
ของการเมืองท้องถิ่น
ของส่ วนราชการทุกระดับ
- ความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติทาํ ให้มี
- นโยบายกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น
ผลกระทบต่อการพัฒนาการเมืองท้องถิ่น
- กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสู ตรการมี - การคอรัปชัน่ ที่มีมากขึ้นทําให้งบประมาณ
ส่ วนร่ วมของประชาชนทําให้มีการฝึ กอบรม
ลงไปพัฒนาพื้นที่ทาํ ได้ไม่เต็มที่
- นักการเมืองไม่เคารพกติกา และการได้มา
จากองค์กรภายนอกในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ
ซึ่ งตําแหน่งทางการเมืองทุกระดับมาจาก
- มีองค์กรอิสระตรวจสอบการเลือกตั้งและการ
การซื้อเสี ยง ทําให้การพัฒนามุ่งเน้นเพื่อ
ทํางานของนักการเมืองในทุกระดับ
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่ วนรวม
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียวในปี 2558 ทําให้ - กระแส บริ โภคนิยมในด้านวัฒนธรรม เช่น
ครู ตอ้ งมีการสอนวัฒนธรรม ประเพณี ของ
อาหาร การแต่งกาย การศึกษา ประเพณี
ประเทศเพื่อนบ้านให้กบั นักเรี ยน
และความเชื่อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการ
- สื่ อที่นาํ เสนอวัฒนธรรมกระแสหลัก
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็ นโอกาสให้
มากกว่าการนําเสนอวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ประชาชนได้เผยแพร่ วฒั นธรรมของท้องถิ่น
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3.8.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอขามทะเลสอที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นทางด้านการเกษตร เนื่ องจากปั จจุบนั การผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกรในพื้ นที่ มี ต้นทุ นในการผลิ ตสู ง แต่ไ ด้ป ริ ม าณผลผลิ ตน้อย ทํา ให้เสี่ ย งต่ อการ
ขาดทุนหรื อทําให้ได้กาํ ไรน้อย ดังนั้นประเด็นนี้จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใน
อําเภอขามทะเลสออย่างยิง่
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านการบริ หารจัดการท้องถิ่น เนื่องจากการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่ นที่ผ่านมาที่มีนักการเมืองมาจากการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง ทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ทั้ง
ระหว่างนักการเมืองกับนักการเมือง และประชาชนกับประชาชน ที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
ผูน้ ํา ทางการเมื องไม่ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น ในการพัฒ นาท้องถิ่ น อย่า งจริ ง จัง ดัง นั้น การส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนรู ้เท่าทันและเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองให้มากขึ้นจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากในพื้นที่ มี
ปั ญหามลพิษทางนํ้าและทางอากาศที่เกิ ดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการขยะที่ไม่เป็ น
ระบบและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํา ให้ มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ดัง นั้น การกระตุ ้น ให้
ประชาชนเห็ นความสํา คัญและเห็ นคุ ณ ค่าต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ มี อยู่อย่างจํากัด
รวมทั้งร่ วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ประเด็นที่ 4 ประเด็นด้านสวัสดิ การชุ มชน เนื่ องจากในพื้นที่ยงั มีเยาวชนหรื อครอบครัวที่
ยากจนและยังไม่สามารถเข้าถึ งสวัสดิ การได้จาํ นวนมาก รวมทั้งคนพิการ แรงงานในระบบและนอก
ระบบ จึงจําเป็ นต้องร่ วมกันหาแนวทางในการจัดการให้ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการพัฒนาภูมิ ปั ญญาและศิ ล ปวัฒนธรรม เนื่ องจากคนในพื้ นที่ มี
พฤติกรรมเลียนแบบสื่ อ และมีพฤติกรรมบริ โภคนิ ยมมากขึ้นทําให้ละทิ้งเรื่ องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญา และความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม ของท้อ งถิ่ น ดัง นั้น การทํา ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความหมายของประเด็นนี้จะเป็ นการฟื้ นฟูสภาพสังคมที่เป็ นสุ ขได้

