
329 

 

3.8 อาํเภอขามทะเลสอ  

3.8.1 ประวตัิความเป็นมา  

 มีหมู่บา้นหน่ึงปัจจุบนัห่างจากท่ีวา่การอาํเภอขามทะเลสอ ออกไปทางทิศตะวนัออก

ประมาณ 5 กิโลเมตร ช่ือว่า “บา้นขามทะเลสอ” หมู่บา้นดงักล่าวตั้งอยู่ริมฝ่ังบึงอยู่ทางทิศตะวนัออก

ของหมู่บา้น บึงแห่งน้ีในฤดูแลง้นํ้ าจะแห้งขอด และเม่ือนํ้ าในบึงแห้งสนิท ดินในบึงจะเป็นสีขาว  มี

ลกัษณะคลา้ยดินสอพอง จนชาวบา้นเรียกติดปากวา่ “ดินสอ”  หรือ “สอ” เม่ือนํ้ าแห้งหมดบึงก็จะแล

เห็นสีขาวทัว่ทั้งบึงมองดูกวา้งไกลคลา้ยทะเล ชาวบา้นจึงเรียกบึงน้ีวา่ “บึงทะเลสอ” และต่อมาไดมี้ผูเ้อา

ช่ือบา้นและช่ือบึงมารวมกนัแลว้เรียกช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นขามทะเลสอ ” จนถึงปัจจุบนั 

เดิมนั้นหมู่บา้นขามทะเลสออยูใ่นเขตการปกครองของอาํเภอโนนไทย เม่ือมีประชาชนมา

อยูร่วมกนัมากข้ึน ก็ไดย้กฐานะเป็นตาํบลขามทะเลสอในเวลาต่อมา จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2466 ก็ไดย้า้ย

เขตการปกครองไปข้ึนอยูก่บัอาํเภอสูงเนิน ใน ปี พ.ศ. 2501 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศยกฐานะ

ตาํบลขามทะเลสอ ข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอขามทะเลสอ ประกอบดว้ยตาํบลขามทะเลสอและตาํบลโป่งแดง 

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2508 ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอาํเภอขามทะเลสอ โดยไดแ้บ่งเอาตาํบล

หนองสรวงและตาํบลพนัดุง เดิมอยูใ่นเขตการปกครองของอาํเภอโนนไทยมาข้ึนกบัอาํเภอขามทะเลสอ 

และต่อมาใน ปี พ.ศ. 2525 ไดแ้ยกเอาพื้นท่ีของตาํบลหนองสรวง และตาํบลพนัดุงบางส่วนตั้งเป็นตาํบล

บึงออ้อีกหน่ึงรวมเป็น 5 ตาํบล จนถึงปัจจุบนั 

 

3.8.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอขามทะเลสอ มีพื้นท่ี 203.6 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 139 คนต่อตาราง

กิโลเมตร ตั้งอยูต่อนกลางของจงัหวดันครราชสีมา 

มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอโนนไทย 

และ อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา ทิศใต ้

ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา และอาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอ

สูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

 3.8.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สภาพพื้นท่ีของอาํเภอมีความลาดเอียง จากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก พื้นท่ีสูงสุด

ของอาํเภออยูร่ะหวา่งบา้นโกรกกระหาดและบา้นหนองม่วง ตาํบลโป่งแดง ซ่ึงมีความสูงถึง 247 เมตร

จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ท่ีตํ่าสุดของอาํเภออยู่ระหว่างบา้นโตนด และบา้นโคกแขวน ตาํบลพนัดุง 

ทางดา้นตะวนัตกของอาํเภอมีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ  200 – 247 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 

ทิศตะวนัออกของอาํเภอมีระดบัความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 178 – 200 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 

อาํเภอขามทะเลสอไม่มีลุ่มนํ้ าท่ีชดัเจน สภาพพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ตอนบน ประกอบดว้ย 
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ตาํบลหนองสรวง ตาํบลพนัดุง ตาํบลบึงออ้ และตาํบลโป่งแดง บางส่วนสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง พื้น

ท่ีดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอตัราการซึมของดินสูง ไม่สามารถกกัเก็บนํ้ าไดต้ลอดปี คิดเป็นพื้นท่ี 133.08 

ตารางกิโลเมตร มีปัญหาเร่ืองดินเค็ม ไม่มีลุ่มนํ้ าธรรมชาติไหลผา่น การเกษตรตอ้งอาศยันํ้ าฝนเพียงอยา่ง

เดียว ผลผลิตตํ่า แหล่งนํ้ า เช่น บึง สระ หนอง สภาพนํ้ าส่วนใหญ่เป็นนํ้ ากร่อยถึงนํ้ าเค็ม 2) ตอนล่าง 

ประกอบดว้ยตาํบลขามทะเลสอ และตาํบลโป่งแดง และมีลาํตะคลองเช่ือมต่อลาํคลองบริบูรณ์ไหลผา่น 
 

 3.8.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอขามทะเลสอ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมา

คือการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่217 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 519 850 1,369 

นกัเรียน 1,693 1,713 3,406 

นกัศึกษา 178 228 406 

ทาํนา 1,776 1,579 3,355 

ทาํไร่ 782 764 1,546 

ทาํสวน 46 66 112 

ประมง 3 1 4 

ปศุสัตว ์ 34 24 58 

รับราชการ 188 157 345 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 16 28 

พนกังานบริษทั 270 370 640 

รับจา้งทัว่ไป 2,615 2,172 4,787 

คา้ขาย 252 467 719 

ธุรกิจส่วนตวั 99 57 156 

อ่ืนๆ 606 751 1357 

รวมทั้งส้ิน 18,288 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามทะเลสอ (2554)  

หมายเหต:ุ จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
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2) รายได้ จากขอ้มูลพบว่าตาํบลบึงออ้มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 54,157.33บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมาคือ ตาํบลหนองสรวงมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด จาํนวน 53,738.44 บาทต่อคนต่อปี และพบว่า

ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ตาํบลโป่งแดง มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 44,705.34 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่218 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอขามทะเลสอ  

ลาํดับ ตําบล /เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ขามทะเลสอ  52,607.91 

2 บึงออ้ 54,157.33 

3 โป่งแดง  44,705.34 

4 พนัดุง  51,310.34 

5 หนองสรวง  53,738.44 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 51,322.03 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 992,364,154 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

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

การพนัน ค่าบุหร่ีเหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 

154,356,943 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน 

ค่าเช่า ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอขามทะเลสอ 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 56,230,151 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 56,230,151 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 36,309,482 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 36,309,482 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 33,408,306 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 33,408,306 
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ตารางที ่219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 28,409,004 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 28,409,004 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 30,352,637 

จาํนวนรวม 30,352,637 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 705,525,274 

จาํนวนรวม 705,525,274 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,653,459 

จาํนวนรวม 36,653,459 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

 เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,795,299 

จาํนวนรวม 19,795,299 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 8,610,690 

จาํนวนรวม 8,610,690 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,434,430 

จาํนวนรวม 13,434,430 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 35,808,617 

จาํนวนรวม 35,808,617 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 38,75,958 

จาํนวนรวม 38,75,958 
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ตารางที ่219 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,894,201 

จาํนวนรวม 24,894,201 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 20,082,025 

จาํนวนรวม 20,082,025 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,568,853 

จาํนวนรวม 13,568,853 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,104,777 

จาํนวนรวม 5,104,777 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,965,019 

จาํนวนรวม 6,965,019 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 32,892,915 

จาํนวนรวม 32,892,915 

รวมทั้งหมด 1,108,045,139 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

สาขาอาํเภอขามทะเลสอประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีมีหน้ีสินรวม 377.6 ลา้นบาท เป็น

เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 275.2 ล้านบาท กู้เพื่อพฒันาความรู้ การศึกษาและเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตจาํนวน 7.5 ลา้นบาท และกู้เพื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 80.9 ล้านบาท และอ่ืน ๆ 14 

ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มี

กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ี

สาํคญัดงัน้ี  
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ตารางที ่220 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรม ประธานกลุ่ม/สถานที่ติดต่อ 

กลุ่มทาํนาบา้นหนองขุ่น 28 รวมกลุ่มเกษตรกรช่วยเหลือกนั 

เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการทาํ

นา พฒันาทางเลือกในการทาํนา 

นายสติ เนตรสูงเนิน 

53 ม.4 ต.ขามทะเลสอ 

สหกรณ์การเกษตรขาม

ทะเลสอ จาํกดั 

360 ดาํเนินการรับซ้ือขา้ว ขายขา้ว 

และการออมทรัพย ์ 

นายสรรเสริญ วงศส์ง่า 

196 ต.ขามทะเลสอ 

กลุ่มปลูกผกัปลอด

สารพิษ1 

35 รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้กระบวนการ

ผลิตผกัปลอดสารพิษ  

นางปลิว ช่างทอง 

หมู่ 1 ต.โป่งแดง 

ชมรม อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น 

340 ดูแลสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

นางวนัลา  คุมกลางดอน 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น 46 

กลุ่ม 

บริหารกองทุนหมู่บา้นใหเ้ป็น

กองทุนหมุนเวยีน 

นายเสน่ห์ แนนขนุทด 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บ

การจดทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี  

ตารางที ่221 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ 

ช่ือกลุ่ม 
จํานวน
สมาชิก 

กจิกรรมหลกั ประธาน/สถานที่ตดิต่อ 

ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น บ้ า น

หนองขุ่น 

15 ผ ลิ ตก ล้วย ก วนแล ะ ทํา ก า ร

บรรจุภณัฑอ์อกจาํหน่าย  

102 หมู่  4 ต.ขามทะเลสอ  

กลุ่มไข่เคม็ดินปลวก1 15 ผ ลิ ตภัณฑ์ไ ข่ เค็ม ดิ นป ล ว ก 

ปราศจากสารเคมี 

นางสาวสายหยดุ สุข 

หมู่ 5 ต.ขามทะเลสอ 

กลุ่1มทาํขา้วเกรียบจาก

ผลไม ้

12 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากผัก

และผลไม้ ทํามาจากผักและ

ผลไมต่้าง ๆ 

นางทองหล่อ โนมขนุ 

หมู่ 1 ต.หนองสรวง 

กลุ่มแม่บา้นนํ้าฉ่า1 20 เส้นหม่ีนํ้าฉ่า หม่ีโคราช นางโฉมยง ประพิม 

188 หมู่ 3 ต.โป่งแดง 

กลุ่มผลิตนํ้าพริกเผา1 23 นํ้าพริกเผา นางสอง บุญแกว้ 

16 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301902&SME=024211467
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301902&SME=024211467
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301901&SME=024210230
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301904&SME=0242135030
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301902&SME=04311096
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301901&SME=0431113746
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ตารางที ่221 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

กจิกรรมหลกั ประธาน/สถานที่ตดิต่อ 

ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ

เฟอร์นิเจอร์รากไม้1 

5 หตัถกรรมรากไม ้ นางอารดา ผาดกลาง 

26 หมู่ 4 ต.โป่งแดง 

ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม มัด

เชือก1 

18 ผลิตภณัฑเ์ชือกมดั  คุณฐิตสิริ โกมารกลุ ณ นคร 

212 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ 

กลุ่มอาชีพทาํพรมเช็ด

เทา้ 

25 ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ทํามา

จ า ก เ ศ ษ ผ้ า ยื ด  สี สั น แ ล ะ

ลวดลายสวยงาม  

นางกานตพ์ิชา จ่าพนัดุง 

3  หมู่ 1 ต.บึงออ้  

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

จากผา้ใยบวั 

15 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผา้ใยบัว 

(รหสัโอทอป 301900495201) 

52 หมู่ 3 ต.หนองสรวง 

กลุ่มสตรีทาํแหนมหมู1 26 ผลิตภณัฑ์แหนมหมู ทาํมาจาก

เน้ือหมูแท้ ปราศจากสารเคมี

และวตัถุกนัเสีย  

นางประนอม วุน่สัน 

หมู่ 1 ต.พนัดุง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

3.8.5 ลกัษณะทางสังคม  

 1) ดา้นประชากร อาํเภอขามทะเลสอ มีจาํนวนครัวเรือนจาํนวน 7,946 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 28,722 คน เป็นผูช้ายจาํนวน 14,467 คน และผูห้ญิงจาํนวน 14,355 คน ดงัน้ี  

ตารางที ่222 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอขามทะเลสอ  

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม (คน) 
หญงิ (คน) ชาย (คน) 

ตาํบลบึงออ้ 1,523 2,724  2,735  5,459 

ตาํบลขามทะเลสอ 894 1,480 1,545 3,025 

ตาํบลโป่งแดง 1,526 2,640 2,526 5,166 

ตาํบลพนัดุง 1,328 2,658 2,646  5,304 

ตาํบลหนองสรวง 1,475 2,937  2,918 5,855 

เทศบาลตาํบลขามทะเลสอ 1,200 1,916  1,997 3,913 

รวมทั้งอาํเภอ 7,946 14,355 14,367 28,722 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองอาํเภอขามทะเลสอ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กันยายน 2554) 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301902&SME=09102292040
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301902&SME=09102292040
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301901&SME=09326135736
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301901&SME=09326135736
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301903&SME=0242122835
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จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี 2554 โดยการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ี

อาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอขาทะเลสอ มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่223 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอขามทะเลสอ 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 75 64 139 

1 – 2 174 176 350 

3 – 5 390 352 742 

6 – 11 754 743 1,497 

12 – 14 490 416 906 

15 – 17 430 484 914 

18 – 25 982 925 1,907 

26 – 49 3,282 3,316 6,598 

50 – 60 1,248 1,290 2,538 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,248 1,449 2,697 

รวมทั้งหมด 9,073 9,215 18,288 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

หมายเหตุ : ประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอําเภอขามทะเลสอโดยส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมา คือ ผูท่ี้จบการศึกษา

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่224 แสดงระดบัการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงอายขุองอาํเภอขามทะเลสอ 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 267 293 560 

ตํ่ากวา่ ป.4 778 913 1,691 

ป.4 - 6 4,435 4,403 8,838 

ม.ศ. 1 - 3 74 46 120 

ม.1 - 3 1,487 1,282 2,769 

ม.ศ. 4 - 5 50 19 39 
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ตารางที ่224 แสดงระดบัการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงอายขุองอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม.4 - 6 218 592 1,052 

ปวช. 257 202 459 

ปวส. 311 195 430 

ปริญญาตรี 350 398 614 

ปริญญาโท 20 16 34 

ปริญญาเอก 1 3 4 

อ่ืนๆไม่ระบุ 825 853 1,678 

รวมทั้งหมด 9,073 9,215 18,288 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

หมายเหตุ : ประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข.สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอขามทะเลสอมีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 19 แห่ง มีศูนย์

พฒันาเด็กเล็กจาํนวน 6 แห่ง มีครูจาํนวน 202 คน และมีนกัเรียนจาํนวน 4,412 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 

1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 16 คน  

ตารางที ่225 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอขามทะเลสอ  

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ครู 

ศูนย์พฒันา
เด็กเลก็ 

ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

1.ตาํบลบึงออ้ 2 3 0 2 736 41 

2.ตาํบลพนัดุง 1 1 0 3 62 665 

3.ตาํบลโป่งแดง 1 2 0 1 399 28 

4.ตาํบลหนองสรวง 1 2 0 1 735 33 

5.ตาํบลขามทะเลสอ 1 2 1 1 1,877 108 

รวมทั้งอาํเภอ 6 10 1 8 4,412 272 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 (2554)  

 

ค. การศึกษานอกระบบ อาํเภอขามทะเลสอมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง มีครูประจาํ

ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนประจาํอาํเภอจาํนวน 5 คน  
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3) ดา้นการสาธารณสุข  

  ก.สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีโรงพยาบาลประจาํอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยูใ่น

ทุกตาํบลของอาํเภอ รวมทั้งในแต่ละหมู่บา้นมีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ีคอย

ช่วยเหลือประชาชนดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  

ตารางที ่226 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอขามทะเลสอ 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล   7  

คลินิกเอกชน 4  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 1  

 ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอขามทะเลสอมีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่227 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอขามทะเลสอ 

บุคลากร จํานวน  ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 3 9,574 

ทนัตแพทย ์ 2 14,361 

เภสัชกร 5 5,744 

พยาบาลวชิาชีพ 27 1,063 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 28,722 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  24 1,197 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามทะเลสอ (2553) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีประชากรป่วยเป็นโรคคออกัเสบ

เฉียบพลนัมากท่ีสุด จากขอ้มูลของสาํนกังานสาธารณสุขประจาํอาํเภอขามทะเลสอปี พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี  

ตารางที ่228 แสดงลาํดบัผูป่้วยนอกของอาํเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553 

ลาํดับ โรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

1 คออกัเสบเฉียบพลนั 3,726 1,070.18  

2 ความดนัโลหิตสูงชนิดเอสเซนเชียล 2,815 808.52  

3 อาการทอ้งร่วง กระเพาะลาํไส้อกัเสบ 1,609 462.14  
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ตารางที ่228 แสดงลาํดบัผูป่้วยนอกของอาํเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

ลาํดับ โรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

4 เบาหวานท่ีไม่ตอ้งพึ่งอินซูลิน 1,515 435.14  

5 โรคทางเดินอาหาร 1,339 384.59  

6 การติดเช้ือเฉียบพลนัของทางเดิน

หายใจส่วนบน 

981 281.76  

7 การมึนงงและวงิเวยีน 887 254.76  

8 ต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 637 182.96  

9 หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั 588 168.89  

10 ผูป่้วยติดเช้ือเอดส์ 9 2.58 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอขามทะเลสอ (2553) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร จากขอ้มูล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ใน ปี พ.ศ. 2549 – 2553 พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีอตัรา

การเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่229 แสดงอตัราการเพิ่ม และอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อาํเภอขามทะเลสอ 

พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 28,112 - 

2550 28,314 0.72 

2551 28,462 0.52 

2552 28,642 0.60 

2553 28,822 0.63 

ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนราษฎร์อาํเภอขามทะเลสอ (2553) 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอขามทะเลสอมี

สถานีตาํรวจภูธรจาํนวน 2 แห่ง คือสถานีตาํรวจภูธรขามทะเลสอ โดยมี พ.ต.อ.จตุรงค ์วงศช์ยักิตติพร 

เป็นผูก้าํกบัสถานีตาํรวจภูธรขามทะเลสอ และสถานีตาํรวจภูธรหนองสรวง ดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน  

จากขอ้มูลสถานีตาํรวจภูธรประจาํอาํเภอขามทะเลสอในปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอขาม

ทะเลสอมีจาํนวนคดีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี คดีอุกฉกรรจ์ จาํนวน 2 คดี อุบติัเหตุจราจร 9 คร้ัง คดีท่ี

เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมจาํนวน 172 คดี และคดีเก่ียวกบัยาเสพติดจาํนวน 7 คดี 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอนบัถือศาสนาพุทธ และมี

สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบุคลากรทางศาสนา ดงัน้ี  
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- มีวดัในเขตการปกครอง จาํนวน 30  วดั 

- วดัท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา จาํนวน 21  พธัเสมา 

- วดัท่ีไดรั้บแต่งตั้งวดัใหม ่จาํนวน 5  วดั 

- สาํนกัสงฆ ์จาํนวน 2  สาํนกั 

- ท่ีพกัสงฆ ์จาํนวน 2  แห่ง 

- มีเจา้อาวาส จาํนวน 19  รูป 

- มีรักษาการแทนเจา้อาวาส จาํนวน 5  รูป 

- มีผูดู้แลวดั  สาํนกัสงฆ ์ ท่ีพกัสงฆ ์จาํนวน 6  รูป 

- มีพระอุปัชฌาย ์จาํนวน 1  รูป 

- มีพระครูสัญญาบตัร จาํนวน 6  รูป 

- มีพระฐานานุกรม จาํนวน 8  รูป 

- มีพระวนิยาธิการ จาํนวน 1  รูป 

- มีพระภิกษุ จาํนวน 190  รูป 

- มีสามเณร จาํนวน 2 รูป 

- มีศิษยว์ดั จาํนวน 9  คน 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีผูท่ี้มีความรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ดงัน้ี  

- ภูมิปัญญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ นางสีไพร ชาญสูงเนิน ท่ีมีความรู้ดา้น

การนวด ประคบ และการใชส้มุนไพร  

- ภูมิปัญญาทางดา้นอาหาร คือ การทาํเส้นหม่ี อยูท่ี่บา้นนํ้าฉ่า ท่ีเป็นภูมิปัญญาสาํคญั

ของประชาชนในพื้นท่ีและเป็นส่วนหน่ึงของการแปรรูปจากขา้วมาเป็นเส้นหม่ี  

- ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร เช่น การทาํเกษตรอินทรียแ์ละการปลูกผกัอินทรีย ์

ไดแ้ก่ นายเจริญ ชัยสูงเนิน นายวีระ ยาวิศิษฐ์ และนายบุญเหลือ เทศสูงเนิน ตาํบลขามทะเลสอ นาย

สุริยา สีมารัตนาภรณ์ ตาํบลบึงออ้ นายจรูญ ใจสูงเนิน ตาํบลโป่งแดง นายไพรวนั วฒันดิลกวิทย ์ตาํบล

พนัดุง นายนอ้ย ธงสันเทียะ ตาํบลหนองสรวง เป็นตน้ 

- ภูมิปัญญาทางดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ นายงก  ป่ินสันเทียะ มีความรู้ดา้นการจกัสาน

ดว้ยไมไ้ผ ่

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีการรําบวงสรวงท่านทา้วสุรนารี

ประจาํอาํเภอขามทะเลสอ เป็นงานประเพณีประจาํปีของอาํเภอขามทะเลสอ ซ่ึงกาํหนดจดัทุกวนัท่ี 9 

มีนาคมของทุกปี ในงานจะประกอบดว้ยพิธีสงฆ ์จดัหาผา้ป่าเพื่อนาํเขา้กองทุนทา้วสุรนารี พิธีบวงสรวง

อนุสาวรีย ์การรําบวงสรวงของกลุ่มขา้ราชการ กลุ่มพลงัมวลชน ถือวา่ผูรํ้าบวงสรวงถวายคุณยา่โมจะ

ทาํให้ชีวิตของตนเองและบุคคลในครอบครัวประสบความสุข ความสําเร็จ และจบลงดว้ยการแสดง

เพลงโคราชของนกัเรียน 
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นอกจากน้ีมีกิจกรรมตามประเพณีสําคญัของไทย เช่น วนัสงกรานต ์ รดนํ้ าดาํหวัผูสู้งอายุ การ

ถวายเทียนพรรษา การทาํบุญออกพรรษา และงานประเพณีลอยกระทง 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในอาํเภอขามทะเลสอมีสถานท่ี ท่ีผลิตนกักีฬาวอลเลยบ์อลระดบั

มธัยม คือ โรงเรียนขามทะเลสอ และมีอ่างเก็บนํ้ าหนองคู และสวนสาธารณะอ่างหนองคู เป็นแหล่ง

พกัผอ่นหยอ่นใจและออกกาํลงักายสาํหรับครอบครัว และผูสู้งอาย ุ

 3.8.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ดา้นกสิกรรม จากรายงานผลพื้นท่ีทาํการเกษตรและรายงานอาชีพเกษตรกรของ

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจาํปี พ.ศ. 2554 อาํเภอขามทะเลสอมีพื้นท่ีทาํการเกษตรโดยประมาณ 

117,000 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจาํนวน 4,133 ครอบครัว โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

ตารางที ่230 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอขามทะเลสอ 

ชนิดพชื พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือน 

ขา้วนาปี 46,469 550 2,324 

ขา้วนาปรัง 1,700 653 153 

มนัสาํปะหลงั 62,686 1,205 3,134 

สวนไมผ้ล 5,729 1,500 1,146 

พืชผกั พริก     2,121 1,250 707 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์พบว่าประชากรในอาํเภอขามทะเลสอมีครัวเรือนเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตว์

จาํนวน 3,601 ครัวเรือน  

ตารางที ่231 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 10,341 1,134 

โคนม 25 3 

กระบือ 217 70 

สุกร 1,249 120 

ห่าน 139 15 

ไก่เน้ือ 100,744 503 

เป็ด 11,768 59 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอขามทะเลสอ (2553) 
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3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการ

เล้ียงปลาในนาขา้วเล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ มีครอบครัวเกษตรกรทาํการ

เพาะเล้ียงปลานํ้ าจืดจาํนวน 140 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 175 ไร่ โดยส่วนใหญ่เน้นการ

เพาะเล้ียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย  

3.8.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั จาํนวน 1 แห่ง 

โรงงานนํ้าส้ม จาํนวน 1 แห่ง 

โรงงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์จาํนวน 1 แห่ง 

โรงงานลวดเช่ือม จาํนวน 1 แห่ง 

โรงสีขา้ว จาํนวน 61 แห่ง 

โรงงานขนาดเล็ก มนัเส้น มนัอดัเมด็ จาํนวน 10 แห่ง 

โรงงานแปรรูปเน้ือสตัว ์จาํนวน 1 แห่ง 

โรงงานประกอบช้ินส่วนรถยนต ์จาํนวน 1 แห่ง 

จากขอ้มูลสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอ

ขามทะเลสอมีมูลค่าการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมประมาณ 975,823,483 บาท มีจาํนวนแรงงาน

ทั้งหมด 1,022 คน เป็นผูช้ายจาํนวน 725 คน ผูห้ญิงจาํนวน 297 คน  

3.8.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพาณิชยกรรม  

- มีสถาบนัการเงิน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอขามทะเลสอ จาํกดั  

- มีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั จาํนวน 32 แห่ง 

- สถานประกอบการดา้นการคา้รวมทั้งหมดประมาณ 325 แห่ง แบ่งเป็นร้าน

ขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์จาํนวน 35 แห่ง เป็นร้านคา้ส่งจาํนวน 6 แห่ง 

และร้านคา้ปลีกจาํนวน 284 แห่ง  

- กิจกรรมดา้นอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน  5 แห่ง 

 2) การบริการ อาํเภอขามทะเลสอ มีร้านอาหารบริการในพื้นท่ีจาํนวน 45 แห่ง ร้าน

บริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 4 แห่ง มีโรงแรมท่ีพกั จาํนวน 5 แห่ง 

 3) การท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีสถานท่ีท่องเท่ียวดงัน้ี  

- โบราณวตัถุศิลปกรรมปูนป้ันสมยัเดียวกบัปราสาทเขาพนมรุ้ง วดับา้นนํ้ าฉ่า 

ตาํบลโป่งแดง อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  อุโบสถวดับา้นนํ้ าฉ่า สร้างข้ึน ในปี พ.ศ. 2511 
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ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ของชาวบา้นนํ้ าฉ่า หมู่ 3 และนํ้ าฉ่าสายชล หมู่ 8 ฐานอุโบสถ

หลงัเก่าของวดับา้นนํ้ าฉ่าสร้างเป็นศิลปกรรมรูปป้ัน สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ซ่ึงเป็นศิลปกรรมสมยั

เดียวกบัเขาพนมรุ้ง   

- ท่านํ้ าบา้นนํ้ าฉ่า เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของราษฎรในหมู่บา้นและเป็น

แหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นท่านํ้าท่ีมีคลองธรรมชาติไหลผา่น และมีความร่มร่ืน 

3.8.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม มีการใชเ้ส้นทางคมนาคมหลกัอยู ่2 เส้นทาง คือ  

- ทางหลวงหมายเลข 2068 จากอาํเภอขามทะเลสอ ไปยงัอาํเภอโนนไทย 

- ทางหลวงหมายเลข 2198 จากอาํเภอขามทะเลสอ ไปยงัอาํเภอด่านขนุทด 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอขามทะเลสอมีโทรศพัท์พื้นฐาน มี

ชุมสายโทรศพัท ์จาํนวน 1 แห่ง ให้บริการ 23 คู่สาย จาํนวนหมายเลขท่ีให้บริการประมาณ 1,200 เลข

หมาย โทรศพัทส์าธารณะจาํนวน 19 แห่ง 

3) ประปา ในอาํเภอขามทะเลสอมีระบบประปาส่วนภูมิภาคให้บริการผูใ้ช้ในเขต

เทศบาล จาํนวน 1,339 ราย ประปาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 5 แห่ง และระบบประปาหมู่บา้น

จาํนวน 3 แห่ง 

4) แหล่งนํ้า 

   ก. แหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน โดย

ส่วนใหญ่เป็นแหล่งนํ้ าท่ีประชากรในพื้นท่ีดาํเนินการจดัหาเพื่อเก็บนํ้ าไวใ้ชเ้อง และแหล่งนํ้ าท่ีรัฐ

สร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคบางส่วน 

ตารางที ่232 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กในอาํเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 2552 2553 2554 

ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 82 81 82 81 45 45 

บ่อสาธารณะ 40 20 41 21 40 29 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

ข. อ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง อาํเภอขามทะเลสอมีแหล่งเก็บนํ้ าจาํนวน 418 แห่ง ไดแ้ก่ 

ชลประทาน 2 แห่ง ลาํห้วย 2 แห่ง บึงหนอง 15 แห่ง ฝาย 6 แห่ง คลองส่งนํ้ า 2 แห่ง บ่อบาดาล 62 แห่ง 

บ่อนํ้าต้ืน 256 แห่ง สระนํ้า 49 แห่ง แม่นํ้าลาํคลอง 12 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 5 แห่ง เหมือง 7 แห่ง  

5) ไฟฟ้า ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดข้ยายเขตบริการครอบคลุมทุกตาํบลทุกหมู่บา้น 
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3.8.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ 2เป็นพื้นท่ีตํ่าสภาพ0ดิน0เป็น0ดิน0เหนียวปน

ทราย มีความเคม็สูง ความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งนอ้ย2 สังเกตไดจ้ากมีคราบเกลือบนผิว

ดินเป็นหยอ่ม ๆ ไม่สมํ่าเสมอกนัทั้งพื้นท่ี และความเค็มในชั้นดินก็แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ถา้ฤดู

ฝนเกลือท่ีดินชั้นบนจะถูกนํ้าฝนชะลงไปในดินชั้นล่าง และคราบเกลือจะกลบัข้ึนมาปรากฏท่ีผวิดินใหม่

ในช่วงฤดูแลง้ ทาํให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มในทุกตาํบล โดยเฉพาะในพื้นท่ีตาํบลพนัดุงจะมีดิน

เคม็มากท่ีสุดของอาํเภอ 

 2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอขามทะเลสอมีลาํบริบูรณ์ อ่างหนองคู อ่างหนองสรวง บึงออ้ 

และบึงกุ่มพะยาเป็นแหล่งทรัพยากรทางนํ้าท่ีสาํคญัของเกษตรกรและผูใ้ชน้ํ้ า 

  3) ทรัพยากรป่าไม  ้อาํเภอขามทะเลสอมีพื้นท่ีป่าท่ีเช่ือมกบัอาํเภอสูงเนิน คือ ป่าหิน

เหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน และอาํเภอขามทะเลสอ เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 57,706 ไร่ อยูใ่น

พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอจาํนวน 4,581 ไร่ พื้นท่ีส่วนหน่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอสูงเนินประมาณ 53,125 ไร่ 

ปัจจุบนักรมป่าไม ้ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์เขา้ไปดาํเนินการจดันิคมฯ ในพื้นท่ี นอกจากน้ี

ยงัมีป่าหนองกระทุ่ม- ป่ากุ่มพะยา อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลโป่งแดง อาํเภอขามทะเลสอ 
 

3.8.11 ด้านการเมือง  

 1) การเมืองระดบัชาติ อาํเภอห้วยแถลงเป็นอีกอาํเภอหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัทางการเมือง

ค่อนขา้งสูงในทุกระดบั ท่ีผ่านมามีพรรคการเมืองส่งผูส้มคัรเขา้แข่งขนั มีการจดัตั้งระบบหัวคะแนน

โดยใช้ผูน้าํชุมชนท่ีชัดเจน และนักการเมืองระดบัชาติมีความสัมพนัธ์ อย่างใกล้ชิดกบันักการเมือง

ทอ้งถ่ิน  

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีการแข่งขนัทางดา้นการเมืองสูง

โดยเฉพาะในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงในบางพื้นท่ีมีผลทาํให้เกิดความขดัแยง้

ระหวา่งกลุ่มผูน้าํ และกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีดว้ยกนัเอง รวมไปถึงความขดัแยง้ระหวา่งญาติพี่นอ้ง 

3) การเมืองภาคประชาชน พื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอมีเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีทั้ง

ภาคประชาชน นกัธุรกิจ นกัพฒันาเอกชนในพื้นท่ีร่วมมือกนัทาํงานกบัเครือข่ายปฏิรูปโคราช ปฏิรูป

ประเทศไทย หอการค้าจงัหวดันครราชสีมาในเร่ืองการต่อต้านคอรัปชั่นในพื้นท่ี นอกจากน้ีเป็น

รวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีด้วยตนเอง เช่น ปัญหานํ้ าท่วม ปัญหาทางด้าน

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีมีกระบวนการส่งเสริมเร่ืองการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของ

อาํเภอขามทะเลสอในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมท่ีดาํเนินงานโดยมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา   
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3.8.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอขามทะเลสอ จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ มีหน่วยงานราชการ

ส่วนกลางตั้ งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอขามทะเลสอ สํานักศึกษาธิการ สํานักงานประถมศึกษา  

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานกังานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานกังานปศุสัตว์

อาํเภอ สํานกังานสัสดีอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ สถานีตาํรวจทางหลวง สํานกังานท่ีดินอาํเภอ 

สาํนกังานป่าไม ้และศูนยบ์ริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขขามทะเลสอ และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค  

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํ เภอขามทะเลสอมีการบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั มีศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ีจาํนวน 1 แห่ง  

ข. องค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นท่ีอําเภอขามทะเลสอ มีสํานักงาน

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอขามทะเลสอ และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด จาํนวน 5  

แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขามทะเลสอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโป่งแดง องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลพนัดุง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสรวง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงออ้  

ค. เทศบาล  จาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลขามทะเลสอ  

  5) การปกครองทอ้งท่ีแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 อาํเภอขามทะเลสอแบ่งออกเป็น 5 ตาํบล 45 หมู่บา้น ดงัน้ี  

ตารางที ่233 แสดงช่ือหมู่บา้นแต่ละตาํบลในอาํเภอขามทะเลสอ 

ช่ือตําบล หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน 

ขามทะเลสอ 9 บา้นขามทะเลสอ บา้นหนองคู บา้นสีจาน บา้นหนองขุ่น บา้นโคกแฝก 

บา้นโคกสออน บา้นพวงพยอม บา้นนอ้ยพฒันา และบา้นบึงขามทะเลสอ 

บึงออ้ 9 บา้นบึงออ้ บา้นโนนตาลนอ้ย บา้นกุ่มพะยา บา้นบุระไหว บา้นบึงสมบูรณ์ 

บา้นหนองกระโดน บา้นดอนมะเกลือ บา้นหนองกระทุ่ม และบา้น 

โนนตาลใหญ่  
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ตารางที ่233 แสดงช่ือหมู่บา้นแต่ละตาํบลในอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

ช่ือตําบล หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน 

โป่งแดง 7 บา้นโป่งแดง บา้นโนน บา้นนํ้ าฉ่า บา้นโกรกกระหาด บา้นหนองลุมพุก 

บา้นบูรพา และบา้นสุริยา 

พนัดุง 11 บา้นพนัดุง (1 และ 2) บา้นโคกแขวนใหม่ บา้นโตนด บา้นโคกแขวนเก่า 

บา้นพลูผล บา้นหนองสะแก บา้นหนองหวัหาน บา้นโคกแขวนพฒันา บา้น

ศิลาทอง และบา้นหนองสะแกพฒันา 

หนองสรวง 9 บา้นหนองสรวง (1) บา้นดอนตานาด บา้นหนองตะคอง บา้นหนองกก 

บา้นหนองสรวง(2) บา้นหนองสรวงสามคัคี บา้นหนองสรวงรุ่งเรือง บา้น

หนองโคกพฒันา และบา้นหนองสรวงพฒันา 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอขามทะเลสอ (2554) 

 

 3.8.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอ 

  การจดัการประชุมวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2554 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ินจาํนวน 61 

คนผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มอาชีพจาํนวน 10 คน ผูน้าํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จาํนวน 7 คน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นจาํนวน 5 คน พ่อคา้นกัธุรกิจจาํนวน 3 คน ประชาชนกลุ่มอาสาสมคัร

จาํนวน 20 คน กลุ่มเยาวชนจาํนวน 10 และส่วนราชการจาํนวน 11 คน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วน

ร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอ สามารถสรุปได้

ดงัน้ี  

ตารางที ่234 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามทะเลสอ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีลาํนํ้า ลาํตะคลองไหลผา่นสองสายนํ้า  

- พื้นท่ีเหมาะสาํหรับการทาํการเกษตร 

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกสบายและมีท่ี

ตั้งอยูใ่กลต้วัเมืองจงัหวดันครราชสีมา 

- พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน นํ้าท่วมไม่ถึง 

- เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี น่าอยูอ่าศยั 

ก.ด้านกายภาพ  

- พื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเคม็ และคุณภาพดิน

เส่ือมโทรมผลจากการทาํการเกษตรเชิงเด่ียว 

- พื้นท่ีบางส่วนขาดนํ้าในการทาํการเกษตร 

- บางพื้นท่ีมีสภาพนํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปี 

- สาธารณูปโภค พื้นฐานยงัไม่ทัว่ถึง 

- มีมลพิษทางนํ้า และกล่ินจากโรงงาน 

- ระบบการจดัการขยะของทอ้งถ่ินยงัไม่ได้

มาตรฐาน 
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ตารางที ่234 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามทะเลสอ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มผลิต

เฟอร์นิเจอร์รากไม ้กลุ่มปลูกผกัปลอดสาร 

กลุ่มผลิตนํ้าด่ืม กลุ่มเกษตรกรทาํนา 

- มีโรงเรียนระดบัประถมอยูทุ่กตาํบล และมี

โรงเรียนระดบัมธัยมอยูใ่กลชุ้มชน 

- มีกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น

ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและเอาจริงเอาจงั 

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลพร้อม

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจาํในทุกตาํบล 

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัของอาํเภอคือการ

ผลิตหม่ีนํ้าฉ่า  

- มีกลุ่มนวดแผนไทยท่ีไดรั้บการพฒันาจากศูนย์

พฒันาฝีมือแรงงาน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ปัญหาเด็กและเยาวชนซ่ิงรถ เสพสารเสพติด

ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน รวมทั้งไม่สนใจ

เรียนหนงัสือ และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร 

- การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ียงัมีนอ้ย 

ทาํใหอ้าํนาจในการต่อรองต่าง ๆ มีนอ้ย 

-  ครอบครัวไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเน่ืองจากตอ้งไป

ทาํมาหากินต่างพื้นท่ี  

- กลุ่มอาชีพท่ีมีอยูข่าดการส่งเสริมและพฒันา

มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง  

- มีการแพร่กระจาย ของยาเสพติดในชุมชน 

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินขาดการส่งเสริมและขาด

การสืบทอด 

- กลุ่มคนพิการขาดการเขา้ถึงโอกาสในการ

พฒันา 

- กลุ่มคนรับจา้งทัว่ไปขาดการพฒันาดา้นฝีมือ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัรองรับผลิตผลทาง

การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับแรงงานใน

ทอ้งถ่ิน เช่น โรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย ์

โรงงานผลิตลวดเช่ือม โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว ์

โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์

- มีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เช่น มนัสาํปะหลงั  

ขา้วโพด ขา้ว 

- มีเงินกองทุนหมู่บา้น อยูทุ่กหมู่บา้นเป็นทุน

หมุนเวยีนของประชาชนในพื้นท่ี 

- ประชาชนยงัมีท่ีดินทาํกิน และท่ีอยูอ่าศยัเป็น

ของตนเอง  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ตน้ทุนทางการผลิตทางการเกษตรสูง 

- ค่าจา้งแรงงานในพื้นท่ีไม่เป็นไปตามท่ี

รัฐบาลกาํหนด 

- ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรมีจาํนวนลดลง 

เน่ืองจากไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะและ

ความรู้ดา้นการเกษตร  

- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเร่ิมรับคนงาน

จากต่างถ่ินมากข้ึนเน่ืองจากค่าแรงงานถูก 

- ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจาํนวนมาก

ยงัวา่งงาน  

- ประชาชนมีปัญหาหน้ีสินจากการทาํ

การเกษตรและอ่ืน ๆ  
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ตารางที ่234 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- อาํเภอขามทะเลสอมีกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินท่ี

สนใจและทาํงานพฒันาอยา่งจริงจงัในระดบั

ทอ้งถ่ิน  

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งมีการ

ทาํงานเช่ือมประสานกบัหน่วยงานราชการอ่ืน

ทั้งในระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั  

- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีท่ีทาํงาน

ร่วมกบัเครือข่ายระหวา่งอาํเภอและเช่ือม

เครือข่ายอ่ืนระดบัจงัหวดั 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- กลุ่มคนแตกแยกจากการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีมีการ

ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้ง 

-  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค

ประชาชนนอ้ย 

- ประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้

อยา่งเตม็ท่ี 

- ประชาชนไม่เขา้ใจสิทธิและหนา้ท่ีท่ีพึงมีพึง

ได ้

- ผูท่ี้เขา้ไปทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ

ทอ้งถ่ินเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

มากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

- นกัการเมืองทุกระดบัของอาํเภอไม่มีความ

เป็นเอกภาพ  

- นกัการเมืองทอ้งถ่ินไม่ทาํตามกติกาท่ีกาํหนด 

มีการทุจริตคอรัปชัน่ในพื้นท่ี  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีงานประจาํปีของอาํเภอคือ งานบวงสรวง 

ยา่โม ท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน 

- มีหมอเพลงโคราชอยูใ่นพื้นท่ี จาํนวนมาก 

- ประชาชนในพื้นท่ียงัดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม เช่น ประเพณีเขา้พรรษา 

ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง และ

ประเพณีสงกรานต ์

- มีการเรียนรู้แบบวฒันธรรมสมยัใหม่ เช่น 

การประกวดร้องเพลง ประกวดการเตน้ 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ขาดคนสืบทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ิน  

- กลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองวฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ

- ความเช่ือดั้งเดิมของทอ้งถ่ินเร่ิมสูญหาย เช่น 

ความเช่ือในการทาํการเกษตร ความเช่ือใน

การดูแลสุขภาพ  
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอขามทะเลสอสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่235 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอขามทะเลสอ 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีแหล่งนํ้าผวิดินและใตดิ้นท่ีสามารถพฒันาได ้

- มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐ เช่น การ

พฒันาถนนส่ีช่องทางจราจร สะพานขา้มทาง

รถไฟเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

- สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนทาํใหเ้กษตรกร

ตอ้งศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และตอ้งปรับตวัใน

การผลิตมากข้ึน 

ก.ด้านกายภาพ  

- สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในแต่ละปี 

ส่งผลต่อการผลิตทางดา้นการเกษตร 

- สภาพพื้นท่ีบางพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม เส่ียงต่อ

ปัญหานํ้าท่วม 

- สภาพพื้นท่ีในบางพื้นท่ีเป็นดินเคม็ยากต่อ

การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตร 

- พื้นท่ีเมืองขยายตวัมากข้ึนทาํใหมี้การเขา้ไป

ใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีดิน

เกษตรกรรมเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนมากข้ึน 

- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีปล่อยนํ้าเสีย

และสร้างใหเ้กิดมลพิษทางอากาศมากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ทาํใหค้นจนมีโอกาส

ทางการศึกษามากข้ึน  

- โครงการหลกัประกนัสุขภาพ ทาํใหป้ระชาชน

เขา้ถึงการบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

- การเอาจริงกบัการปราบปรามยาเสพติดของ

รัฐบาล 

- กระแสการหนัมาใชก้ารแพทยท์างเลือกในการ

รักษาสุขภาพ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือจากทีว ีหนงัสือพิมพ ์และส่ือโฆษณา

ต่าง ๆ มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมี

แนวโนม้ไปในทางบริโภคนิยม 

- หลกัสูตรการเรียนการสอนถูกกาํหนดจาก

ส่วนกลางทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่

สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

- ส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ

ของคนในพื้นท่ีทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 



350 

 

ตารางที ่235 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอขามทะเลสอ (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- แหล่งเงินทุนจากภายนอกท่ีประชาชนเขา้ถึง

ไดม้ากข้ึน 

- นโยบายการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร

ของรัฐบาล ทาํใหมี้เงินชดเชยภาคการเกษตร

เม่ือไดรั้บความเสียหาย 

- โรงงานต่างๆในพื้นท่ียงัรองรับการจา้งงานอยู่

เสมอ 

- การเปิดการคา้เสรีทาํให้เกิดการแข่งขนัใน

การตลาดมากข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศตกตํ่า 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอน 

ควบคุมราคาไม่ไดแ้ละปัจจยัทางการผลิต

ทางการเกษตรมีราคาสูง 

- การเปิดการคา้เสรีและการเปิดอาเซียนเป็น

หน่ึงเดียว ทาํให้เกษตรกรตอ้งประสบกบั

ภาวะการแข่งขนัท่ีสูง  

- ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือสินคา้เกษตรในพื้นท่ี 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองมากข้ึน 

- พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชน

สามารถใชสิ้ทธิในการตรวจสอบการทาํงาน

ของส่วนราชการทุกระดบั 

- นโยบายกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน  

- กระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทาํใหมี้การฝึกอบรม

จากองคก์รภายนอกในพื้นท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

- มีองคก์รอิสระตรวจสอบการเลือกตั้งและการ

ทาํงานของนกัการเมืองในทุกระดบั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเมืองระดบัประเทศยงัไม่มัน่คงมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบ่อย 

- นกัการเมืองระดบัชาติแทรกแซงการทาํงาน

ของการเมืองทอ้งถ่ิน 

- ความขดัแยง้ทางการเมืองระดบัชาติทาํใหมี้

ผลกระทบต่อการพฒันาการเมืองทอ้งถ่ิน 

- การคอรัปชัน่ท่ีมีมากข้ึนทาํใหง้บประมาณ

ลงไปพฒันาพื้นท่ีทาํไดไ้ม่เต็มท่ี  

- นกัการเมืองไม่เคารพกติกา และการไดม้า

ซ่ึงตาํแหน่งทางการเมืองทุกระดบัมาจาก

การซ้ือเสียง ทาํใหก้ารพฒันามุ่งเนน้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์

ส่วนรวม 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวในปี 2558 ทาํให้

ครูตอ้งมีการสอนวฒันธรรม ประเพณีของ

ประเทศเพื่อนบา้นใหก้บันกัเรียน 

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีเป็นโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแส บริโภคนิยมในดา้นวฒันธรรม เช่น 

อาหาร การแต่งกาย การศึกษา ประเพณี

และความเช่ือ 

- ส่ือท่ีนาํเสนอวฒันธรรมกระแสหลกั

มากกวา่การนาํเสนอวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  
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 3.8.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอขามทะเลสอท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นทางดา้นการเกษตร เน่ืองจากปัจจุบนัการผลิตผลผลิตทางการ

เกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีมีต้นทุนในการผลิตสูง แต่ได้ปริมาณผลผลิตน้อย ทาํให้เส่ียงต่อการ

ขาดทุนหรือทาํใหไ้ดก้าํไรนอ้ย ดงันั้นประเด็นน้ีจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรใน

อาํเภอขามทะเลสออยา่งยิง่ 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นดา้นการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีผ่านมาท่ีมีนักการเมืองมาจากการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางการเมือง ทั้ง

ระหว่างนกัการเมืองกบันกัการเมือง และประชาชนกบัประชาชน ท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั รวมทั้ง

ผูน้ ําทางการเมืองไม่มีความกระตือรือร้นในการพฒันาท้องถ่ินอย่างจริงจงั ดังนั้นการส่งเสริมให้

ประชาชนรู้เท่าทนัและเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองใหม้ากข้ึนจึงเป็นเร่ืองสาํคญั  

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในพื้นท่ีมี

ปัญหามลพิษทางนํ้ าและทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจดัการขยะท่ีไม่เป็น

ระบบและไม่มีประสิทธิภาพ ทาํให้มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้ นการกระตุ้นให้

ประชาชนเห็นความสําคญัและเห็นคุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด 

รวมทั้งร่วมกนัดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นดา้นสวสัดิการชุมชน เน่ืองจากในพื้นท่ียงัมีเยาวชนหรือครอบครัวท่ี

ยากจนและยงัไม่สามารถเขา้ถึงสวสัดิการไดจ้าํนวนมาก รวมทั้งคนพิการ แรงงานในระบบและนอก

ระบบ จึงจาํเป็นตอ้งร่วมกนัหาแนวทางในการจดัการใหทุ้กคนไดรั้บสวสัดิการอยา่งเท่าเทียม 

ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการพฒันาภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรม เน่ืองจากคนในพื้นท่ีมี

พฤติกรรมเลียนแบบส่ือ และมีพฤติกรรมบริโภคนิยมมากข้ึนทาํให้ละทิ้งเร่ืองศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญา และความเช่ือดั้ งเดิมของท้องถ่ิน ดังนั้ นการทําให้ประชาชนในพื้นท่ีเห็นคุณค่าและ

ความหมายของประเด็นน้ีจะเป็นการฟ้ืนฟูสภาพสังคมท่ีเป็นสุขได ้ 
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