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3.11 อาํเภอแก้งสนามนาง 

3.11.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอแกง้สนามนาง เป็นอาํเภอท่ี 23 ในจาํนวน 32 อาํเภอของจงัหวดันครราชสีมา เดิม

มีฐานะเป็นตาํบลอยู่ในความปกครองของอาํเภอบวัใหญ่ ต่อมาไดย้กฐานะเป็นก่ิงอาํเภอ เม่ือวนัท่ี 7 

มกราคม พ.ศ. 2529 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งพื้นท่ี

ออกจากอาํเภอบวัใหญ่ 4 ตาํบล คือ ตาํบลแกง้สนามนาง ตาํบลโนนสาํราญ ตาํบลบึงพะไลบางส่วน ตั้ง

เป็นตาํบลบึงสําโรง ตาํบลสีสุก จึงมีเขตการปกครองเป็น 5 ตาํบลถึงปัจจุบนั ใน ปี พ.ศ. 2536 ไดรั้บ

การยกฐานะเป็นอาํเภอตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอาํเภอ พุทธศกัราช 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 110 ตอนท่ี 179 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลให้ก่ิงอาํเภอแก้งสนามนาง ได้ยกฐานะเป็นอาํเภอแก้งสนามนาง ถูกตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 คาํว่า แก้งสนามนาง มีประวติั

ความเป็นมาโดยยอ่วา่ เป็นคาํท่ีมีรากคาํมาจาก ”แก่ง” เป็นแก่งหินในลาํนํ้าชี บริเวณบา้นแกง้สนามนาง 

ตาํบลโนนสําราญ เม่ือถึงฤดูร้อนบริเวณแก่งหินในลาํชีต้ืนเขินสามารถเดินเท่ียวขา้มลาํชีไปมาได ้จึง

เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของประชาชนหนุ่มสาวชุมนุมเล่นนํ้ าในเกาะแก่งของลาํนํ้ าชีจาํนวนมาก เป็นท่ีมา

ของคาํวา่ แก่งสนามนาง และแผลงมาเป็น”แกง้สนามนาง” มาจนถึงปัจจุบนั 

3.11.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอแกง้สนามนาง ตั้งอยูท่างหลวงหมายเลข 202 (ถนนนิเวศรัตน์) อยูท่างทิศเหนือ 

ของจงัหวดันครราชสีมา ประมาณ 126 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 308 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ 192,500 ไร่  

อาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ และอาํเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอบา้นเหล่ือม จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อ

กบัอาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

3.11.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป มีลกัษณะเป็นท่ีลาดดอนลูกคล่ืน ลาดเอียงจากทางทิศใตสู่้ทิศ

เหนือและลาดเอียงจากทางทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก ลกัษณะพื้นท่ีราบลุ่มจะอยูด่า้นตะวนัตก เหมาะ

สําหรับเพาะปลูกขา้ว ส่วนด้านทิศตะวนัออกจะเป็นดอนลูกคล่ืน เหมาะสําหรับเพาะปลูกพืชไร่ เช่น 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั มีแม่นํ้าชีไหลผา่นเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  

 ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่ เดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
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3.11.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอแกง้สนามนาง

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือการประกอบ

อาชีพรับจา้งทัว่ไป 
 

ตารางที ่274 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 481 463 944 

นกัเรียน 3,155 3,121 6,276 

นกัศึกษา 312 393 705 

ทาํนา 6,416 6,547 12,963 

ทาํไร่ 389 348 737 

ทาํสวน 9 7 16 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 5 2 7 

รับราชการ 224 200 424 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 1 4 5 

พนกังานบริษทั 100 118 218 

รับจา้งทัว่ไป 2,405 2,150 4,555 

คา้ขาย 589 678 1,267 

ธุรกิจส่วนตวั 41 31 72 

อ่ืนๆ 458 502 960 

รวมทั้งส้ิน 14,586 14,564 29,150 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอแก้งสนามนาง (2553)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

  

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ตาํบลแกง้สนามนางมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 67,162.96 บาทต่อ

คนต่อปี ซ่ึงถือไดว้่าสูงกว่ารายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ตาํบลบึงพะไลมีรายได้

เฉล่ีย 50,983.77 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ตาํบลบึงสําโรงมีรายได้

จาํนวนเฉล่ียจาํนวน 45,425.12 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางที ่275 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอแกง้สนามนาง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 แกง้สนามนาง 67,162.96 

2 โนนสาํโรง 47,441.04 

3 บึงพะไล 50,983.77 

4 บึงสาํโรง 45,425.12 

5 สีสุก 50,740.33 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 53,201.26 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอแก้งสนามนาง (2553)  
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภค บริโภคมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายค่าขนมกรุบกรอบสูงมากอยู่ท่ีจาํนวน 529,400,479 บาทต่อปี ซ่ึงในขณะท่ี

รายจ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็นใชจ่้ายไปเพียง 118,100,733 บาทต่อปี  
 

ตารางที ่276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอแกง้สนามนาง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 58,617,231 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 58,617,231 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 68,319,728 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 68,319,728 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 51,720,505 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 51,720,505 

ค่าเคร่ืองจกัต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 49,832,738 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 49,832,738 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 41,435,668 

จาํนวนรวม 41,435,668 
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ตารางที ่276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอแกง้สนามนาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 118,100,733 

จาํนวนรวม 118,100,733 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 529,400,479 

จาํนวนรวม 529,400,479 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

 เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,998,007 

จาํนวนรวม 43,998,007 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,361,897 

จาํนวนรวม 22,361,897 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,678,769 

จาํนวนรวม 16,678,769 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 54,238,763 

จาํนวนรวม 54,238,763 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามันรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 167,075,447 

จาํนวนรวม 167,075,447 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 27,099,753 

จาํนวนรวม 27,099,753 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 137,860,135 

จาํนวนรวม 137,860,135 
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ตารางที ่276 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอแกง้สนามนาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 37,059,902 

จาํนวนรวม 37,059,902 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 43,514,111 

จาํนวนรวม 43,514,111 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 11,155,131 

จาํนวนรวม 11,155,131 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 100,779,755 

จาํนวนรวม 100,779,755 

รวมทั้งหมด 1,579,248,752 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 4) หน้ีสินและเงินออม  

  จากการสํารวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่ประชากร

อาํเภอแกง้สนามนางมีหน้ีสินเฉล่ีย 4,078.25 ต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉล่ีย 3,913.36 ต่อคนต่อปี จาก

ขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นท่ี

อาํเภอแก้งสนามนางกู้เงินจาก ธกส.เป็นเงินทั้งหมด 538.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบ

อาชีพจาํนวน 437 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 28 ลา้นบาท และกูเ้พื่อการ

ชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 73.6 ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง มี

กลุ่มประเภทกลุ่ม กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มองค์กรประเภทการเกษตร

และกลุ่มอาชีพท่ีสาํคญัดงัน้ี  
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ตารางที ่277 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มอาสาสมคัร

สาธารณสุข  

767 การประสานความร่วมมือ

ดา้นสาธารณสุข 

นางอรุณ  อ่อนประทุม 

อาสาสมคัรเกษตร 560 ดาํเนินการดา้นการเกษตร

ของชุมชน 

นายสราวธุ จรมัง่นอก 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้น

ศูนยก์ลาง 

20 ผลิตภัณฑ์ ท่ี ทอด้วย มื อ

โดยใชเ้ส้นไหมพื้นเมือง  

นางสาํลี ตะวนั 

หมู่ 1 ต.แกง้สนามนาง  

เครือข่ายการเรียนรู้ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

9 แห่ง ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

นํ า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร

พัฒนา ก า ร เ รีย น รู้ เ ร่ือ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํา นัก ง า น พัฒ น า ชุ ม ช น

อาํเภอแกง้สนามนาง 

วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป

ผลิตภณัฑจ์ากกก  

19 แปรรูปผลผลิตจากตน้กก 

ท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติ 

110 หมู่ 1 ต.บึงพะไล  

 

วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ผ ลิ ต ปุ๋ ย

อินทรียอ์ดัเมด็บา้นโนนสูง 

35 ผลิ ต ปุ๋ย อินทรีย์อัด เม็ด

จําหน่า ยใ ห้กับ สม าชิ ก

และคนในชุมชน 

90 หมู่ 8 ต.สีสุก  

 

ศูนยส์าธิตการตลาด  

บา้นหวับึง 

192 กิจกรรมหรือคุณสมบติัท่ี

ดีเด่น หมวกสานจากกก 

ร้านคา้ชุมชน 

99 หมู่ 1 ต.บึงพะไล  

 

ผูอ้นุรักษข์า้วฮางไทย 15 ผลิตขา้วฮาง 55 หมู่ 8 ต.โนนสาราญ  

 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา  

บา้นโนนสาราญ 

39 ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวขาว

ดอกมะลิ ขา้วสารบรรจุถุง 

55 หมู่ 11 ต.โนนสาราญ  

 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

อาํเภอแกง้สนามนาง 

5,837 เ รียนรู้ร่วมกันเ ร่ืองการ

บริหารจดัการกองทุน 

นาย ศิริ คานทอง 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

 ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอแกง้สนามนางมีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีทาํผลิตภณัฑ์

และไดรั้บมาตรฐานสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  
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ตารางที ่278 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานท่ีติดต่อ อาํเภอแกง้สนามนาง  

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั/ผลติภัณฑ์ ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทอเส่ือกก 

บา้นอมัพวนัพฒันา 

15 ทอเส่ือกก  นางดอน ศิริมาตร  

23 หมู่ 9 ต.สีสุก  

กลุ่มอาชีพสตรีทํานํ้ าพริก

บา้นหนองสะเดา1 

5 ทํา นํ้ า พ ริ ก สํ า เ ร็ จ รู ป

จาํหน่าย 

นางทองแถม สิริสุทธ์ิ  

114 หมู่ 6 ต.แกง้สนามนาง  

กลุ่มประดิษฐด์อกไม ้ 

1จากรังไหม1 

11 ทาํดอกไมป้ระดิษฐ์จาก

รังไหม 

นางแกว้ใจ คาํประพนัธ์  

1 หมู่ 2 ต.บึงสาํโรง  

กลุ่มทอผา้ไหม  

1บา้นโนนสาํราญ1 

12 ทอผา้ไหมพื้นเมืองยอ้ม

สีธรรมชาติ 

นางคาํตนั แทนรินทร์  

33 หมู่ 1 ต.โนนสาํราญ  

กลุ่มทอผา้ไหมพื้นเมือง1 10 ทอผา้ไหมพื้นเมือง นางอมรรัตน์ เช้ือกุล  

130 หมู่ 10 ต.บึงพะไล  

กลุ่มทอผา้ไหม  

1บา้นหนองจาน1 

5 ทอผา้ไหมพื้นเมืองและ

จัด จํา ห น่ า ย ใ น ต ล า ด

ทัว่ไป 

นางสาวอ่อนสี นาไชย  

43 หมู่ 5 ต.โนนสาํราญ  

กลุ่มสมุนไพร  

1บา้นหนองบวักอง1 

6 ผลิตชาเขียวใบหม่อน1 นางทองปุน ประวติั  

27 หมู่ 3 ต.บึงพะไล  

กลุ่มอาชีพกระเช้าดอกไม ้

และดอกไมป้ระดิษฐ1์ 

5 ผ ลิ ต ก ร ะ เ ช้ า ด อ ก ไ ม้

จาํหน่าย  

นางสาวพชัรีย ์ศรีช่ืน  

76 หมู่ 3 ต.บึงพะไล  

กลุ่มผา้ไหม ผา้ฝ้ายทอมือ1 19 ผา้ไหม ผา้ฝ้ายพื้นเมือง1 นางคาํหมุน บุรีนอก 

17 หมู่ 5 ต.โนนสาํราญ  

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอแก้งนามนาง (2554) 
 

 3.11.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร จากขอ้มูลสาํนกัทะเบียนและบตัรประชาชน อาํเภอแกง้สนามนาง 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอแกง้สนามนางมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,955 ครัวเรือน มีประชากร

ทั้งส้ินจาํนวน 391,125 คน โดยแยกเป็นชาย จาํนวน 19,483 คน หญิงจาํนวน 19,642 คน แยกเป็นราย

ตาํบล ดงัน้ี  

 

 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302301&SME=02423133249
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302301&SME=02423133249
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302305&SME=024231429
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302305&SME=024231429
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302302&SME=02423143625
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302302&SME=02423143625
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302303&SME=024239745
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302302&SME=0422384613
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302302&SME=0422384613
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302303&SME=04310143049
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302303&SME=04310143049
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302303&PROD=0431014447&SME=04310143049
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302303&SME=04312104046
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302303&SME=04312104046
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302302&SME=0434163045
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302302&PROD=0434165254&SME=0434163045
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ตารางที ่279 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอแกง้สนามนาง 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

หญงิ(คน) ชาย(คน) รวม (คน) 

2 ตาํบลโนนสาํโรง 1,746 3936 3801 7,737 

3 ตาํบลบึงพะไล 2,461 5833 5337 11,170 

4 ตาํบลสีสุก 1,134 2468 3372 5,840 

5 ตาํบลบึงสาํโรง 1,256 2,810 2,770 5,580 

รวมทั้งอาํเภอ 8,955 19,483 19,642 39,125 

ท่ีมา : ข้อมลูจากสาํนักทะเบียนและบัตรประชาชน อาํเภอแก้งสนามนาง (ข้อมลูวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2554) 

 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง  ณ วนัสํารวจ  ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็น

พื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2)  ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอแกง้สนามนาง  มีประชากรแบ่งจาํแนกตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่280 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอแกง้สนามนาง 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 93 69 162 

1 – 2 286 262 548 

3 – 5 602 560 1,162 

6 – 11 1,306 1,284 2,590 

12 – 14 762 686 1,448 

15 – 17 792 754 1,546 

18 – 25 1,729 1,647 3,376 

26 – 49 5,300 5,579 10,879 

50 – 60 2,045 1,991 4,036 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,671 1,732 3,403 

รวมทั้งหมด 43,098 14,564 29,150 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอแก้งสนามนาง โดยส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  
 

ตารางที ่281 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอแกง้สนามนาง  

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 385 337 722 

ตํ่ากวา่ ป.4 1,240 1,238 2,478 

ป.4-6 7,933 8,132 16,065 

ม.ศ. 1-3 38 25 63 

ม.1-3 2,234 1,857 4,091 

ม.ศ.4-5 33 24 57 

ม.4-6 1,162 1,303 2,465 

ปวช. 194 138 332 

ปวส. 271 288 559 

ปริญญาตรี 393 546 939 

ปริญญาโท 18 5 23 

ปริญญาเอก 2 1 3 

อ่ืนๆไม่ระบุ 683 670 1,353 

รวม 14,586 14,564 29,150 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอแกง้สนามนางมีจาํนวนโรงเรียนจาํนวนทั้งหมด 26 แห่ง 

มีจาํนวนครูทั้งหมด 756 คน และมีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 3,817 คน โดยเฉล่ียมีจาํนวนครู 1 คนต่อ

จาํนวนนกัเรียนประมาณ 19 คน  
 

ตารางที ่282 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอแกง้สนามนาง   

สถานศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

แกง้สนามนาง 6 62 1,912 

โนนสาํราญ 6 54 667 
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ตารางที ่282 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอแกง้สนามนาง (ต่อ) 

สถานศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

บึงพะไล 6 94 1,671 

บึงสาํโรง 4 35 537 

สีสุก 4 13 130 

รวม 26 258 4,917 

ท่ีมา: สาํนักงานเขตการศึกษาท่ี 11 จังหวดันครราชสีมา (2554) 

 

ค. การศึกษานอกระบบ อาํเภอแกง้สนามนางมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง มีกลุ่มสนใจเรียน

ในหลกัสูตรต่าง ๆ มีกลุ่มเรียนวิชาชีพระยะสั้นจาํนวน 10 กลุ่ม ท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 15 

แห่ง หอ้งสมุดประชาชนจาํนวน 1 แห่ง และการศึกษาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โรงเรียนปริยติัธรรมแผนรวมจาํนวน 

5 แห่ง ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัจาํนวน 2 แห่ง หน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบลจาํนวน 5 แห่ง 
 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

  ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีของอาํเภอ

แกง้สนามนางมีทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

 

ตารางที ่283 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอแกง้สนามนาง   

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4  

โรงพยาบาลเอกชน   13  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรใน

โรงพยาบาลอาํเภอแกง้สนามนางมีบุคลากรดงัน้ี  
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ตารางที ่284 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอแกง้สนามนาง 

บุคลากร จํานวน ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     3 13,041 

ทนัตแพทย ์  2 19,563 

เภสัชกร  4 9,781 

พยาบาลวชิาชีพ 35 1,118 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ 69 567 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 767 51 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 5 7,825 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอแก้งสนามนาง :( 2554) 
 

  ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ประชาชนในอาํเภอแกง้สนามนางมี

ปัญหาสุขภาพอนัประกอบด้วย ไขเ้ลือดออก เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง อุจจาระร่วงและโรค ฉ่ีหนู  

และจากขอ้มูลสาธารณสุขปี พ.ศ.2551-2553 มีการจดัอนัดบัอตัราการป่วยมากท่ีสุด 10 อนัดบั ของ

ประชาชนอาํเภอแก้งสนามนาง พบว่ามีผูท่ี้อุจจาระร่วงสูงท่ีสุด คือในปี พ.ศ.2553 จาํนวน 417 คน 

รองลงมาคือ อาหารเป็นพิษ จาํนวน 47 คน 
 

ตารางที ่285 แสดงการป่วย 10 อนัดบัของประชาชนอาํเภอแกง้สนามนาง ปี พ.ศ. 2552-2553 

ปี 2552 ปี 2553 

ช่ือโรค จาํนวน อตัราป่วย ช่ือโรค จาํนวน อตัราป่วย 

อุจจาระร่วง 624 1650.66 อุจจาระร่วง 417 1099.89 

ไขเ้ลือดออกรวม 109 283.34 ปอดบวม 47 123.97 

อาหารเป็นพิษ 105 277.76 อาหารเป็นพิษ 43 113.42 

ปอดบวม 93 246.01 ไขติ้ดเช้ือ 39 102.87 

สุกใส 79 208.98 ไขเ้ลือดออกรวม 38 100.23 

ไขห้วดัใหญ่ 53 140.2 ไขห้วดัใหญ่ 27 71.22 

โรคตาแดง 42 111.1 ไขเ้ช้ือด้ือยา  21 55.39 

ไขไ้ม่ทราบสาเหต ุ 30 79.36 ปอดบวม+Oseltamivir 20 52.75 

งูสวดั 20 52.91 ไดรั้บยา Oseltamivir 18 47.48 

เลปโตสไปโรซีส 18 47.62 ไขไ้ม่ทราบสาเหต ุ 17 44.84 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 
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ง. อตัราเกิด  อตัราตาย  และอตัราเพิ่มของประชากรเครือข่ายบริการสาธารณสุขภาพ โดยใช้

อตัราต่อ 1: 1,000 ประชากร พบวา่อตัราการเกิดและอตัราการเพิ่มของประชากรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนใน

ขณะท่ีอตัราการตายของประชากรมีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  
 

ตารางที ่286 แสดงอตัราการเพิ่ม การตาย การเกิดของประชากร อาํเภอแกง้สนามนาง  

พ.ศ. อตัราการเกดิ  อตัราการตาย อตัราการเพิม่  

2549 5.41 5.65 -0.24 

2550 4.09 5.20 -1.11 

2551 4.64 6.67 -2.03 

2552 7.70 3.36 4.34 

2553 7.40 3.67 3.73 

ท่ีมา : เครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอแก้งสนามนาง (2549 – 2553) 
 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอาํเภอแกง้สนามนางมีการ

จดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ คือ 

  ก. ดา้นการป้องกนั 

   - ให้ปลัดอําเภอผู ้ประสานงานประจําตําบลประสานการวางแผนการ

ปฏิบติังานร่วมกบัทีมงานสํานักพฒันาชุมชน สถานีตาํรวจภูธรแก้งสนามนาง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานในการเสริมสร้างใหห้มู่บา้นเป็นหมู่บา้นปลอดภยั 

- การจดัตั้งเวรยาม การตั้งด่านตรวจตราบนทางสัญจร การออกตรวจ เฝ้าระวงั

และแจง้เหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภยัทั้งหมู่บา้น ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น หรือการรักษาความ

ปลอดภยัสถานท่ี 

- การดําเนินการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน การดําเนิน

กิจกรรมของหมู่บา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน หรือสาธารณะประโยชน์ การประชุมช้ีแจง

สร้างความเขา้ใจระหว่างประชาชนหรือระหว่างประชาชนกบัรัฐ การร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น 

ชุมชน การไกล่เกล่ียกรณีขอ้พิพาททุกคร้ัง 

- การให้มีแหล่งข่าวในการแจง้ข่าวสารแก่ทางราชการในการป้องกนัและลด

ปัญหาอาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น 

ข. ดา้นการปราบปราม 

- กระตุน้ให้ราษฎรในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและ

ลดปัญหาอาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น 
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- นาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษและเร่งรัดดาํเนินคดีกบัผูท่ี้กระทาํผดิให้รวดเร็ว 

- มีการจดัตั้ งแหล่งข่าวในการแจ้งข่าวสารแก่ทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น 

- จดัใหมี้รถยนตต์รวจการเคล่ือนท่ีเร็วของสถานีตาํรวจภูธรแกง้สนามนาง ออกตรวจตรารักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นท่ีหมู่บา้น และตาํบล ในอาํเภอแกง้สนามนาง และบริเวณเขตรอยต่อ

ระหวา่งอาํเภอ และจงัหวดั  

ตารางที ่287 แสดงจาํนวนการเกิดคดี จาํนวนผูต้อ้งหา จาํแนกตามประเภทของคดี อาํเภอแกง้สนามนาง 

ปี พ.ศ. 

                  ประเภทคดี 

2551 2552 2543 2554 

เกิด (คดี) ผูต้อ้งหา

(คน) 

เกิด 

(คดี) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

เกิด 

(คดี) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

เกิด 

(คดี) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

คดียาเสพติด 7 7 13 14 17 16 10 12 

คดีอุกฉกรรจ์ และ สะเทือน

ขวญั 

1 10 2 12 1 1 1 3 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและ

ร่างกาย 

14 35 9 34 10 3 13 21 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น 14 16 12 9 5 4 2 2 

คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 80 78 98 297 126 346 108 275 

รวม 16 46 34 66 59 70 34 13 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

 

 5) ดา้นศาสนา องคก์รทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง พบวา่ ประชาชนนบัถือศาสนา

พุทธร้อยละ 98 ส่วนศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 2 ในพื้นท่ีมีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา ดงัน้ี วดั

จาํนวน 9 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 24 แห่ง สาํนกัสงฆจ์าํนวน 17 แห่ง  

 6) ดา้นภูมิปัญญา ในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางมีประชาชนท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้นดงัน้ี  

- ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์พื้นบา้น เช่น หมอเป่าไฟไหมน้ํ้ าร้อนลวก 

งูสวดั และหมอรักษาแมงมุมกดั เป็นตน้ และดา้นสมุนไพร ไดแ้ก่ นายพงศกร ประโพธ์ิศรี บา้นเลขท่ี 52 

หมู่ 1 ตาํบลแกง้สนามนาง ท่ีปลูก ข่า ตะไคร้ มะกรูด ไวใ้ช้เองในครัวเรือน ปลูกตะไคร้หอมไวไ้ล่ยุง 

สกดัเป็นสารไล่ยงุปราศจากสารเคมี ไม่มีอนัตรายต่อชีวติ 

- ภูมิปัญหาด้านการเกษตร  ได้แก่ ด้านปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ นายฉลอง เลิกนอก 

บา้นเลขท่ี 16 เป็นครัวเรือนตน้แบบขยายผลครัวเรือนในหมู่บา้นหมกัปุ๋ยหมกัชีวภาพใชเ้องในครัวเรือน 

ใช้ในการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษไวรั้บประทานในครัวเรือน และใส่นาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร และดา้นเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ นายพงศกร  ประโพธ์ิศรี เป็นเกษตรกรผูใ้ห้ความสําคญัในการ
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ทาํเกษตรอินทรีย ์โดยใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีตนมีอยู ่รวมถึงศึกษาหาความรู้ ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติั

จริงในพื้นท่ีเกิดการเรียนรู้มาปรับใช้ในพื้นท่ีของตน ทั้งในพื้นท่ีนา ไร่ ท่ีตนเองมีอยู่  และดา้นเกษตร

ประณีต ได้แก่ นายอุดม  เลิกนอก  ทาํการเกษตร ทาํนา ทาํไร่  เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา ในพื้นท่ีท่ีตนมีอยู ่

ปลูกผกั เล้ียงไก่ เล้ียงเป็ด โดยใชเ้วลาท่ีมีอยูม่าปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัของตน เกิดการมาทดลองใชจ้ริง 

ในพื้นท่ี ทาํการเกษตรจนเกิดการพอมีพอกิน เหลือกินแจกจ่าย จาํหน่าย มีรายไดเ้กิดข้ึน วางแผนในการ

ดาํรงชีวติ 

- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ นายมนตรี นนทะสิงห์ ทอเส่ือกกโดยสามารถ  

พฒันาเป็นลวดลายสวยงาม แปรรูปผลิตภณัฑม์าเป็นกระเป๋า ทอผา้ไหม และงานประดิษฐว์สัดุอุปกรณ์ท่ี

ทาํจากใบตองกลว้ย โดยไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกิดการพฒันาต่อยอดในการเขา้รับการ

อบรมจากกลุ่ม องคก์รต่างๆ และ นางมว้น ลาดนอก เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สมาชิก 

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน งานศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของอาํเภอ

แกง้สนามนางเป็นการทาํเพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม เช่น งานบุญบั้งไฟ งาน

บุญขา้วจ่ี งานเทศกาลดอกจานบานท่ีแกง้สนามนาง งานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี งานสืบสาน

ประเพณีสงกรานต ์งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ทาํบุญโบราณสถานปรางค์กู่ บา้นแกง้สนามนาง 

ตาํบลโนนสาํราญ ป่าจานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอแกง้สนามนางมีสนามกีฬาซ่ึงเป็นศูนยก์ลางให้ประชาชนได้

มีกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ 1 แห่ง นอกจากน้ีมีสนามกีฬาของโรงเรียนกระจายอยู่ในแต่ละ

ตาํบลซ่ึงเยาวชนใชส้ถานท่ีของโรงเรียนในการเล่นกีฬา ส่วนสนามเด็กเล่นจะมีอยูทุ่กตาํบลกระจายตาม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 

 3.11.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  อาํเภอแกง้สนามนาง มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ิน 165,690 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 ของพื้นท่ี

ทั้งหมดครอบครัวเกษตร จาํนวน 6,544 ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 

1) ด้านกสิกรรม อาํเภอแก้งสนามนางมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้ งส้ิน 646,017.7 ไร่ 

ครอบครัวเกษตรกรจาํนวน 17,194 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 

 

ตารางที ่288 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอแกง้สนามนาง  

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

จํานวนครัวเรือน 

ทีป่ลูก 

1 ขา้วนาปี 52,155 325 5,809 

2 ขา้วนาปรัง 2,758.50 593.40 230 

3 ขา้วเจา้นาปี 69,433 407.50 4,625 
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ตารางที ่288 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือท่ีปลูก อาํเภอแกง้สนามนาง (ต่อ) 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

จํานวนครัวเรือน 

ทีป่ลูก 

4 ขา้วเหนียวนาปี 13,259 592.17 2,652 

5 มนัสาํปะหลงั 6,381 3,487.67 1,636 

6 ออ้ย 88,741 13,006.67 3,272 

7 ไมผ้ล 1,224  245 245 

8 หม่อนไหม 150 231 125 

9 ยางพารา 72  ยงัไม่มีผลผลิต 8 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอแก้งสนามนาง (2553) 

 

2) ดา้นปศุสัตว ์อาํเภอแกง้สนามนาง มีขอ้มูลว่าอาํเภอแกง้สนามนางมีการเล้ียงสัตวปี์กมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ โคเน้ือ สุกร ตามลาํดบั  ดงัน้ี 
 

ตารางที ่289 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอแกง้สนามนาง  

ลาํดับที ่ ประเภทปศุสัตว์ จํานวน (ตัว) 

1 โคเน้ือ 12,505 

2 กระบือ 2,213 

3 ไก่เน้ือ 70,201 

4 ไก่ไข ่ 94,925 

5 เป็ด 5,984 

6 สุกร 2,237 

รวมจํานวนทั้งส้ิน 85,156 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอแก้งสนามนาง (2553) 

 

 3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงอาํเภอแกง้สนามนาง ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ี

มีเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดจาํนวน 300 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 555 ไร่ ปริมาณท่ีจบัได้

ในแต่ละปีอยูท่ี่ประมาณ 1,343 กิโลกรัมต่อปี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นท่ีเล้ียงเพื่อไวบ้ริโภคใน

ครัวเรือนมากกวา่เพื่อการคา้  
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 3.11.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

จากขอ้มูลของสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ประจาํปี พ.ศ. 2554 พบวา่

อาํเภอแกง้สนามนาง มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตดาํเนินการประกอบการ จาํนวน 1 แห่ง คือ 

โรงงานนํ้าตาลราชสีมา  

 

 3.11.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพานิชยกรรม อาํเภอแกง้สนามนางมีการประกอบกิจการ

ทางดา้นพานิชกรรมดงัน้ี  

  - ธนาคาร จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

ธนาคารออมสิน 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน จาํนวน 3 แห่ง 

- มีสหกรณ์ จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรแกง้สนามนาง จาํกดั สหกรณ์กลุ่ม

ผูใ้ชน้ํ้ า จาํกดั และสหกรณ์บริการแก่นราชภูมิ จาํกดั 

- มีสมาคมชาวไร่ออ้ยจาํนวน 1 สมาคม 

 - สถานประกอบการร้านคา้ปลีก จาํนวน 420 แห่ง  

- ร้านอาหารจาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โอฐโภชนา หมู่ 9 ตาํบลแกง้สนามนาง และร้านลาบ

บา้นคุณยาย หมู่ 9 ตาํบลแกง้สนามนาง  

  2) การบริการท่ีพกั โรงแรม พื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางไม่มีบริการท่ีพกั 

 3) การท่องเท่ียว อาํเภอแกง้สนามนางมีสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญั คือ เข่ือนยางบา้นแกง้สนามนาง 

อ่างเก็บนํ้าหว้ยยางพะไล และ ป่าจานเฉลิมพระเกียรติ ตาํบลโนนสาํราญ ซ่ึงมีการจดักิจกรรมประจาํปี ท่ี

เรียกวา่ “เท่ียวงานดอกจานบานท่ีแกง้สนามนาง”  

 

 3.11.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอแกง้สนามนางและจงัหวดัรวมทั้ง

การคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 - ทางหลวงแผน่ดิน สายนิเวศน์รัตน์ เป็นถนนลาดยาง 

- ทางหลวงแผน่ดิน สายปะคาํ-บา้นเหล่ือมเป็นถนนลาดยาง 

- ทางหลวงชนบท สายนิเวศน์รัตน์-บา้นหนองบงเป็นถนนลูกรัง 

- ทางหลวงชนบท สายนิเวศน์รัตน์-บา้นหนองขามนาดี เป็นถนนลูกรัง 

- ทางหลวงชนบท สายนิเวศน์รัตน์-บา้นศิลาทองเป็นถนนลูกรัง 

- ทางหลวงชนบท สายนิเวศน์รัตน์-บา้นโมกมนัเป็นถนนลูกรัง 
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 2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร ในอาํเภอแกง้สนามนางมีหอกระจายข่าว จาํนวน 50 แห่ง 

ครอบคลุมไดร้้อยละ 99 ของพื้นท่ี มีสถานีวทิยชุุมชนจาํนวน 3 แห่ง 

 3) ประปา นํ้ าด่ืม อาํเภอแกง้สนามนาง มีประปาหมู่บา้นจาํนวน 56 แห่ง โดยส่วนใหญ่ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีเป็นหลกั และจาํเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าประปาท่ีมีอยูแ่ลว้ รวมทั้งจะตอ้งพฒันาระบบนํ้าประปาใหมี้ความครอบคลุมทุกพื้นท่ีต่อไป 

 4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือนและมีแหล่งนํ้ าระดบั

ชุมชนจาํนวน 2 แห่ง คือ เข่ือนยางบา้นแกง้สนามนาง และอ่างเก็บนํ้าหว้ยยางพะไล 
 

ตารางที ่290 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอแกง้สนามนาง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 

2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 1,415 1,151 1,415 1,154 5 5 

บ่อสาธารณะ 3 2 174 116 224 101 

บ่อนํ้าบาดาล   655 645 600 600 556 500 

ถงัเก็บนํ้า 250 250 220 220 80 80 

ถงัเหล็กไฟเบอร์กลาส 165 150 145 145 68 68 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 3,424 3,424 2,500 2,034 1,376 1,568 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 
 

5) ไฟฟ้า สํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายไฟฟ้าจ่ายให้ครบทุกตาํบล และทุกหมู่บ้าน

ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 99 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
 

 3.11.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน มีทรัพยากรดิน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ ดินเหนียวร่วน อยูบ่ริเวณติดกบั

ลาํนํ้ าชีตลอดทั้งสาย เหมาะสําหรับปลูกขา้ว และผลไม ้ดินเหนียวปนทราย อยู่บริเวณตอนกลางของ

พื้นท่ีเหมาะสําหรับปลูกมนัสําปะหลงัและดินทราย อยู่บริเวณทางตะวนัออกของพื้นท่ี เหมาะสําหรับ

ปลูกออ้ย และมนัสาํปะหลงั 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอแกง้สนามนางมีแหล่งนํ้าสาํคญั ดงัน้ี หนองนํ้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง

แม่นํ้าสาํคญั คือ แม่นํ้าชี ลาํหว้ยท่ีสาํคญั 3 ลาํหว้ย สระนํ้า คลอง จาํนวน 122 แห่ง 

  3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอแกง้สนามนางมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั ไดแ้ก่ พื้นท่ี 2 ใน 3 ส่วน

ของอาํเภอตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนโคกหลวง ปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นป่าเส่ือมโทรม ซ่ึงสํานกังานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จงัหวดันครราชสีมาไดด้าํเนินการคดัเลือกเกษตรกรให้เขา้ทาํประโยชน์

ในเขตปฏิรูปท่ีดินดงักล่าวทั้งหมดแลว้ 
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 3.11.11 ด้านการเมือง  

1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางไม่มีสาขาพรรคการเมืองระดบัชาติอยู่

ในพื้นท่ี มีการแข่งขนัในการเลือกตั้งสูงและมีฐานคะแนนเสียงท่ีมาจากผูน้าํทอ้งถ่ิน และทอ้งท่ี  

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสําคญัต่อการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

นอ้ย เน่ืองจากไม่เห็นประโยชน์จากการเลือกตวัแทนระดบัทอ้งถ่ินเขา้ไปทาํงาน ส่วนสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัท่ีมาจากพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางนั้นยงัขาดประสบการณ์และทกัษะในการทาํงาน

เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  

3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนางไม่มีการจดัตั้งเครือข่ายสมาชิก 

กลุ่ม องค์กรการเมืองในพื้นท่ีท่ีเป็นทางการแบบถาวร มีการแสดงตนเฉพาะช่วงการเลือกตั้ง กลุ่ม

การเมืองภาคประชาชนเป็นการรวมกลุ่มกนัเฉพาะกิจตามกระแสการเมืองระดบัประเทศ 
 

3.11.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลางในพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอแกง้สนามนาง และ

สาํนกังานสาธารณสุข 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นท่ีจาํนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ ท่ีทาํการ

ปกครองอาํเภอแกง้สนามนาง สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอแกง้สนามนาง สํานกังานพฒันาชุมชน สํานกังาน

สหกรณ์การเกษตรอาํเภอ สํานกังานเกษตรอาํเภอ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน สํานกังานสัสดี

อาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอ สํานักงานท่ีดินอาํเภอ สํานักงานวฒันธรรมอาํเภอและสํานักงาน

สรรพากรอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอาํเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขายอ่ย และสหกรณ์การเกษตร

แกง้สนามนางจาํกดั 

4)  การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอแก้งสนามมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

  ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั คือ ศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ตาํบลของอาํเภอแกง้สนามนาง  

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในพื้นท่ีมีทั้งหมดจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนสําโรง องค์การบริหารส่วนตาํบลบึง

พะไล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงสาํโรง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีสุก 
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ค. อาํเภอแกง้สนามนาง มีเทศบาลตาํบลในพื้นท่ีจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลบึงสาํโรง 

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอแกง้สนามนางแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 ออกเป็น 5 ตาํบล 56 หมู่บา้น มีดงัน้ี  

ตารางที ่291 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอแกง้สนามนาง 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

แกง้สนามนาง 12 บา้นศูนยก์ลาง บา้นโนนรัง บา้นแก่งโก บา้นหนองบง บา้นหนองขามนาดี

บา้นหนองสะเดา บา้นฤทธ์ิรักษา บา้นหนองแขมพฒันา  บา้นแก่งขาม บา้น

หนองเมก็นอ้ย  บา้นไร่พฒันา และบา้นเจริญสุข 

โนนสาํราญ 11 บา้นโนนสาํราญ  บา้นหนองโดน บา้นหนองโสมง บา้นแกง้สนามนาง บา้น

หนองจาน บา้นหินลาด บา้นนาแค บา้นโสกนํ้าขุ่น บา้นกอก   

บา้นโนนทบัญวน และบา้นไทยสามคัคีธรรม 

บึงพะไล 15 บา้นหวับึง บา้นโนนระเวียง บา้นหนองบวักอง บา้นพะไล บา้นหว้ยยาง  บา้น

ศาลาหนองขอน บา้นหนองโคบาล บา้นศิลาทอง บา้นหนองขามนอ้ย บา้น

หนองเต่า บา้นบะระเวียง  บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหนองโคบาลเหนือ  

บา้นราชมงคล และบา้นหนองเต่าพฒันา 

บึงสาํโรง 9 บา้นหนองบวั  บา้นโนนสะอาด บา้นหนองโน  บา้นหวัหนอง บา้นหนองปรือ

บา้นกุดปลาฉลาด บา้นโมกมนั  บา้นโนนอุดม  และบา้นหนองปรือใหม่ 

สีสุก 9 บา้นสีสุก  บา้นคร้อ  บา้นหนองเอ่ียน  บา้นโนนดู่ บา้นดอนไผ ่ 

บา้นโนนพกัทอง  บา้นโสกสนวน  บา้นโนนสูง และบา้นอมัพวนัพฒันา 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอแก้งสนามนาง (2554) 

3.11.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอแก้งสนามนาง 

จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 56 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 15 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 8 คน 

นกัธุรกิจ จาํนวน 2 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน และอ่ืน ๆ จาํนวน 26 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้

มีส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- อาํเภอแกง้สนามนางเป็นอาํเภอขนาดเล็กอยู่

ชายขอบของจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงมีแนว

เขตติดต่อ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น 

นครราชสีมา ชยัภูมิ (แก่นราชภูมิ)  

- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ลาํนํ้าชี หนอง บึง

ละหานนา และบึงต่าง ๆ  

- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชน 

สามารถหาอาหารจากแหล่งนํ้าธรรมชาติได ้มี

ป่าจานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ถนนลาดยางผา่น

ทุกอาํเภอ มีรถยนตโ์ดยสารอาํนวยความ

สะดวกถึงตวัจงัหวดันครราชสีมา 

ก. ด้านกายภาพ 

- ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ าได้เต็ม

ศกัยภาพ เน่ืองจากขาดระบบการจดัการแหล่ง

นํ้าเพื่อใชใ้นการเกษตรอยา่งทัว่ถึง และระบบ

ชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทางการ

เกษตร 

- แหล่งนํ้ า ท่ี มีอยู่ไม่สามารถกัก เก็บนํ้ าทํา

การเกษตรไดต้ลอดปี เช่น บึงละหานและ ลาํ

นํ้าชี 

- ไม่มีงบประมาณดูแล ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์แหล่งนํ้ า

ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี  

- เส้นทางการคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน

หล า ย เ ส้ นท าง ไ ม่ มี กา รบํา รุ ง รักษ า ดูแล 

เน่ืองจากไม่สะดวก ขาดการประสานแผน 

งบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ 

- มีมลภาวะทางเสียงในช่วงฤดูกาลหีบออ้ย จาก

รถบรรทุกออ้ย 

- ชุ ม ช น ข า ด ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในสังคมชนบทมีความเอ้ือเฟ้ือ ไม่

เห็นแก่ตวั อยู่แบบช่วยเหลือกนั อยู่แบบพี่

แบบน้อง ตอ้นรับคนต่างถ่ิน อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้ 

- ประชาชนในพื้นท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง

ต่าง ๆ ไม่ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  

- เป็นสังคมท่ีมีลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ 

สังคมเอ้ืออาทร  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ครูในพื้นท่ีขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ไม่ได้

ดูแลเด็กนกัเรียนอยา่งเต็มท่ี ทาํให้เด็กในพื้นท่ี

อ่ า น ไ ม่ อ อ ก  เ ขี ย น ไ ม่ ไ ด้ เ ม่ื อ จ บ ร ะ ดั บ

ประถมศึกษา ทําให้ประชาชนไม่มั่นใจใน

ระบบการศึกษาใกลบ้า้น 

- การเรียนการสอนไม่สนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชนในพื้นท่ี เช่น ไม่มีโรงเรียนสาย

อาชีพ  

- เด็กและเยาวชนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีกลุ่มคนตั้งใจทาํงานให้แก่ส่วนรวม และมี

องคค์วามรู้หลากหลาย  

- อาํเภอ มีการกาํหนดมาตรการ 3 ดา้น ดา้นการ

ปราบปรามยาเสพติด การใชค้วามรุนแรง การ

พนันทุกประเภทและมีความร่วมมือเม่ือ

ประสบภยัร่วมกนั 

- โรงพยาบาลชุมชนรักษาสุขภาพให้ประชาชน 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทํา ง า น ด้ า น

สาธารณสุข  

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพรวดเร็ว 

ทนัเหตุการณ์ สามารถตรวจสอบการทาํงาน

ดา้นสุขภาพของภาคราชการและทอ้งถ่ิน 

- มีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับทอ้งถ่ิน

ทุกตาํบล 

- เยาวชนมีการมัว่สุมกนัตามแหล่งมัว่สุมต่าง ๆ 

เสพสารเสพติด  เล่นการพนัน และทะเลาะ

ววิาทอยา่งต่อเน่ือง  

- ประชาชนจาํนวนมากไม่สนใจหรือไม่มีส่วน

ร่วมในการทาํงานเพื่อสังคม  

- สถาบนัครอบครัวอ่อนแอ ยายเล้ียงหลาน วยั

แรงงานไปทาํงานท่ีอ่ืน เด็กขาดความอบอุ่น 

- ประชาชนขาดความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ ทาํ

ให้มีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังเพิ่มมากข้ึน เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง การใชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 

- ระบบการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ 

โรคไขเ้ลือดออก วณัโรค โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู  

ไม่มีประสิทธิภาพ 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีพืช

พลงังาน เช่น ออ้ย ขา้ว  

- มี โ ร ง ง า น นํ้ า ต า ล ร า ช สี ม า เ ป็ น โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รับซ้ืออ้อยทําให้

เกษตรกรเขา้ถึงแหล่งรับซ้ือผลผลิตไดง่้าย  

- ประชาชนมีงานทําใกล้บ้านไม่ต้องอพยพ

แรงงานไปต่างจงัหวดั  

- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ และมีท่ีดินทาํกิน

เป็นของตนเอง และมีโครงการการพัฒนา

อาชีพด้านการเกษตรท่ีหลากหลาย เช่น การ

แปรรูปผลผลิต และอ่ืน ๆ  

- มีแหล่งเงินทุน เช่น กองทุนหมู่บา้น ทาํให้

ประชาชนเขา้ถึงแหล่งทุนทางการเงินได้

สะดวกข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ประชาชนอพยพแรงงานไปทาํงานนอกพื้นท่ี 

ฐานะยากจน เป็นหน้ีสิน ตน้ทุนการผลิตทาง

การเกษตรสูงข้ึน 

- ความเหล่ือมลํ้าในพื้นท่ีทาํการเกษตร ปัญหา

เร่ืองเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินทาํกิน  

- เกษตรกรจาํนวนมากไม่มีท่ีดินทาํกิน  

- ประชากรวยัแรงงานส่วนหน่ึงอพยพเขา้เมือง

ใหญ่เพื่อหางานทาํ 

- ตน้ทุนในการผลิตทางการเกษตรสูงมากข้ึน 

เกษตรกรไม่มีความรู้ในการลดต้นทุนการ

ผลิตและไม่มีหน่วยงานให้ความรู้ในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินสูงมากข้ึน  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการกระจายอาํนาจเปล่ียนจากสภาตาํบลมา

เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทาํให้ทอ้งถ่ิน

มีความพร้อมมากข้ึน 

- มีการประสานภาคการเมืองทุกส่วน และการ

แข่งขนัทางการเมืองไม่รุนแรง 

- ป ระ ช า ช นเ ร่ิม เข้า ม า มี ส่ วนร่วม ใ นท า ง

การเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะการเมืองระดับ

ทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล และ

เทศบาล  

- มีการเมืองภาคพลเมืองท่ีทํางานโดยกลุ่ม

ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ท่ี  ท่ี ทํา ง า น เ ช่ื อ ม กับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งระดบัจงัหวดัและระดับ

พื้นท่ี 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ผูท่ี้เข้ามาทาํงานบริหารระดับท้องถ่ิน ขาด

ความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงาน  

- การบริหารจัดการระดับท้องถ่ินขาดการ 

บูรณาการการทาํงานระหวา่งราชการ ทอ้งถ่ิน 

ประชาชน และทาํให้การกระจายงบประมาณ

ไม่ทัว่ถึง 

- การพฒันาทอ้งถ่ินเน้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานมากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติ 

- ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสในการเสนอ

โครงการต่าง ๆ ไม่รู้แหล่งงบประมาณ และ

เขา้ไม่ถึงแหล่งงบประมาณ  

- ขาดผูน้าํท่ีมีสภาวะผูน้าํอย่างแทจ้ริง ทาํให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  

ทาํใหก้ารเมืองภาคประชาชนอ่อนแอลง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย  ยดึประเพณี 

วฒันธรรมอีสาน บุญฮีต 12 คอง 14 หมอลาํ 

หมอเพลงโคราช การแข่งร้องเพลงสรภญัญะ 

แห่เทียน งานประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ การรํา

บวงสรวงยา่โม  

- มีแหล่งศึกษาทางวรรณคดีแต่สมยัโบราณ ให้

คนรุ่นหลงัไดสื้บทอด 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ประเพณี วฒันธรรมบางส่ิงบางอย่างเร่ิมขาด

การสืบทอด ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ี

ชดัเจน จริงจงั 

- ข า ด ผู ้นํ า ท่ี มี ค ว า ม รู้ ท่ี แ ท้ จ ริ ง เ ก่ี ย ว กั บ

วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน ทาํให้ไม่มี

การสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน 

- ไม่ มีหน่วยงานรวบรวมความ รู้ เ ก่ี ยวกับ

ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินให้ลูกหลาน

ไดเ้รียนรู้  
 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจํากัด ท่ี เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอแกง้สนามนาง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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โอกาส อุปสรรค 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ี เช่ือมระหว่าง

อาํเภอและจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดง่้าย สามารถขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

- เป็นอาํเภอท่ีมีขนาดเล็ก และเป็นโอกาสใน

การพฒันาทั้งด้านกายภาพให้มีความเติบโต

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

- สภาพทางภู มิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ี

ต่ืนตัวและรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  

- พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางเกษตรกรรม 

เ ป็ น โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง ด้ า น

การเกษตรใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีไดง่้าย  

ก. ด้านกายภาพ 

- เ ป็ นอํา เภอ ท่ี อยู่ ห่ า ง ไ ก ล จา ก ตัวจัง หวัด

นครราชสีมา ทาํให้กระบวนการพฒันาและ

การสนบัสนุนจากส่วนกลางไม่ดีต่อเน่ือง  

- เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัเส่ียงต่อการ

เกิดการระบาดของโรคติดต่อไดง่้าย ถูกขนาบ

ขา้งด้วยเมืองใหญ่ ทาํให้เมืองใหญ่เขา้มาใช้

ทรัพยากรในพื้นท่ีไดง่้าย 

- ภยัธรรมชาติ เช่น นํ้ าท่วม ฝนแลง้ ทาํให้ยาก

ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และ

ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตร 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีหน่วยงานราชการทํางานการพัฒนาคน 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างความ

เช่ือมัน่ต่อระบบการศึกษาในชุมชน มากข้ึน 

- มีงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในการส่ง เส ริมด้าน

การศึกษา เช่น รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ทาํ

ให้ เ ด็กด้อยโอกาสในพื้ น ท่ี มีโอกาสทาง

การศึกษามากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทาํให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นความสําคญั

ของการทาํงานมากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายหลกัประกนัสุขภาพให้กบั

ประชาชน ทาํให้คนจนหรือคนด้อยโอกาส

เขา้ถึงการบริการทางดา้นสาธารณสุขมากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การเผชิญกบัการแข่งขนัจากภายนอกท่ีมีมาก

ข้ึน เช่น การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ท่ี

กระทบต่อระบบการเรียนการสอนในพื้นท่ีทาํ

ใหค้รูตอ้งปรับตวัมากข้ึน  

- ไม่มีการสนับสนุนระบบการพฒันาอาชีพท่ี

นาํไปสู่การแข่งขนักบัภายนอกได้ เช่น การ

ลดตน้ทุนการผลิต และอ่ืน ๆ  

- ระบบการศึกษาในชนบทไม่เป็นท่ียอมรับ 

เน่ืองจากหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการยอมรับ 
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โอกาส อุปสรรค 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- นโยบายการประกนัรายไดเ้กษตรกรท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสทางดา้น

การเกษตรมากข้ึน  

- นโยบายการผลิตพืชพลงังานของรัฐบาล เช่น 

มนัสาํปะหลงั ออ้ย ทาํใหเ้กษตรกรสามารถใช้

พื้นท่ีของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

-  การพฒันาแหล่งนํ้าทางการเกษตรและพนัธ์ุ

พืชทางการเกษตรใหม่ใหก้บัประชาชน 

- แหล่งรับซ้ือผลผลผลิตทางการเกษตร 

แนวโนม้จะมีจาํนวนมากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายการรับจาํนาํขา้ว และ

ผลผลิตทางการเกษตร 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ราคาปัจจยัทางการผลิตทางดา้นการเกษตรมี

ราคาสูงข้ึน โดยท่ีประชาชนไม่มีโอกาสใน

การกาํหนดราคาตน้ทุน 

- การเปิดการค้าเสรีทาํให้ประชาชนในพื้นท่ี

ตอ้งแข่งขนักบัภายนอกสูง 

- เกษตรกรกาํหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร

ไม่ได้ด้วยตนเอง  ทําให้ มีโอกาสในการ

ขาดทุนสูง 

- มีแรงงานอพยพมาจากหลายพื้นท่ี เข้าไป

ทาํงานในโรงงานใกลพ้ื้นท่ีมากข้ึน 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีระบบการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

นโยบายการทาํงานแบบบูรณาการ การเมืองมี

บทบาทในการทาํงานแบบบูรณาการมากข้ึน ทั้ง

ดา้น งาน เงิน  ทรัพยากร การประสานงาน  

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินทาํให้คน

ในท้องถ่ินได้มีโอกาสในการบริหารจัดการ

ทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเมืองระดับชาติมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

ขาดความต่อเน่ือง มีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง  

- มีกระบวนการคอรัปชั่นทุกระดับตั้ งแ ต่

รัฐบาลถึงรากหญา้  

- การทํางานท่ีขาดการประสานการเมือง

ระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมือง

ทอ้งถ่ิน 

- นโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปตามตวั

ผูน้าํรัฐบาล ทาํให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการ

พฒันาประชาชนในพื้นท่ี  

- ระบบการการบริหารจดัการจากภาครัฐ ระบบ

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่

ทัว่ถึง ประชาชนเขา้ไม่ถึงแหล่งงบประมาณ  
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โอกาส อุปสรรค 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย  และเยาวชน

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้เด็ก เยาวชน 

แล ะ คนใ นพื้ น ท่ี ไ ด้ เ รี ยน รู้ว ัฒนธ รรม ข อง

ประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว ทาํให้มีการนํา

วฒันธรรมจากภายนอกเขา้ไปสู่ชุมชน ทาํให้

ชุมชนมีโอกาสขาดอตัลกัษณ์ของตนเอง  

- กระแสการไหลเขา้มาของวฒันธรรมภายนอก 

ทาํใหย้ากต่อการควบคุมและส่งผลกระทบต่อ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

3.11.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอแกง้สนามนาง ท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาดา้นการเกษตร เพื่อทาํให้เกษตรกรในพื้นท่ีใช้สารเคมี

อยา่งปลอดภยั เน่ืองจากท่ีประชุมเห็นวา่ในปัจจุบนัเกษตรกรในพื้นท่ีมีการใชส้ารเคมีมากข้ึน รวมไปถึง

กระบวนการทาํงานเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และนาํเทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํเกษตรในพื้นท่ี  

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการ

อนุรักษล์าํนํ้าชี บึงละหานนา และสถานท่ีท่องเท่ียวของพื้นท่ี เพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ชุบชีวิตสายนํ้ า

ชี ดูป่าจาน สืบสานตาํนานแก้งสนามนาง โดยสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นสาระความรู้ และสร้างความ

ตระหนกัใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี  
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