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3.14 อําเภอลําทะเมนชั ย
3.14.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอลําทะเมนชัย เดิมอยูใ่ นพื้นที่การปกครองของอําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวงมหาดไทยมีประกาศแบ่งเขตท้องที่อาํ เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา โดยจัดตั้งเป็ นกิ่งอําเภอ
ลําทะเมนชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอฯ โดยยกฐานะจาก
กิ่ ง อํา เภอเป็ นอํา เภอ (รวม 81 อํา เภอ) เพื่อเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่ องใน
วโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ส่ งผลให้กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย มีฐานะเป็ น
อําเภอตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา สาเหตุที่ใช้ชื่อ “ลําทะเมนชัย” เป็ นชื่ อของอําเภอ
เนื่องจากมีลาํ นํ้าลําทะเมนชัยไหลผ่านกลางพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย
3.14.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอลําทะเมนชัย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดนครราชสี มา ห่ างจาก
จังหวัดนครราชสี มา ประมาณ 118 กิโลเมตร (เส้นทางนครราชสี มา - พิมาย - ชุ มพวง) ห่ างจาก
กรุ งเทพมหานคร ประมาณ 373 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจําทาง
จากจังหวัดนครราชสี มาถึงอําเภอลําทะเมนชัย ประมาณ 3 ชัว่ โมง ห่างจากที่วา่ การอําเภอเดิม คือ อําเภอ
ชุมพวงประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรื อ 203,125 ไร่
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสี มา และอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่อาํ เภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่อาํ เภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่อาํ เภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา
3.14.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอลําทะเมนชัย มีสภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบ มีแม่น้ าํ
และลํานํ้าที่สาํ คัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าํ มูล และลํานํ้าลําทะเมนชัย
ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็ น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ซึ่ งอยูช่ ่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาว
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
3.14.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย
โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา รองลงมาคือ กลุ่มนักเรี ยน
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ตารางที่ 329 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
331
314
นักเรี ยน
1,951
2,013
นักศึกษา
98
124
ทํานา
3,971
4,274
ทําไร่
355
318
ทําสวน
2
4
ประมง
0
0
ปศุสัตว์
3
1
รับราชการ
72
76
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8
44
พนักงานบริ ษทั
36
19
รับจ้างทัว่ ไป
1,149
1,012
ค้าขาย
80
122
ธุรกิจส่ วนตัว
12
9
อื่นๆ
319
348
รวมทั้งสิ้ น
8,387
8,655

รวม (คน)
645
3,964
222
8,245
673
6
0
4
148
19
65
2,161
202
21
667
17,042

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอลําทะเมนชัย (2554)
หมายเหตุ * จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าประชากรในพื้นที่ของ
อําเภอลําทะเมนชัยมีรายได้เฉลี่ ยทั้งอําเภอประมาณ 50,775.85 บาทต่อคนต่อปี ตําบลที่มีรายได้เฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ ตําบลบ้านยางมีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 53,451.70 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลช่องแมวมี
รายได้เฉลี่ยจํานวน 52,175.75 บาทต่อคนต่อปี ส่ วนตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลหนองบัววงมี
รายได้เฉลี่ยจํานวน 45,384.36 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 330 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอลําทะเมนชัย
ลําดับ
ตําบล
1
เทศบาลตําบลหนองบัววง
2
ตําบลไพล
3
ตําบลช่องแมว
3

3

3

3

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
45,384.36
46,968.98
52,175.75
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ตารางที่ 330 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
4
ตําบลขุย
47,636.68
5
ตําบลบ้านยาง
53,451.70
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่
50,775.85
3

3

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอลําทะเมนชัย (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าอําเภอลําทะเมนชัยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการอุปโภคบริ โภคใน
ครัวเรื อนสู งที่สุด ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าขนมกรุ บกรอบ ค่าเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รวมกันเป็ นจํานวน 345,263,671 บาท รองลงมาเป็ นค่าใช้จ่ายทางด้านการเกษตร ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าแรงงาน ค่าเช่า ค่าสารเคมี ค่าเครื่ องจักร รวมทั้งหมดจํานวน 133,608,944 บาท
ตารางที่ 331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอลําทะเมนชัย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
22,863,815
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
22,863,815
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
46,922,613
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
46,922,613
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
32,637,646
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
32,637,646
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
31,184,870
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
31,184,870
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,238,660
ข้าวสาร
จํานวนรวม
14,238,660
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
104,737,123
จําเป็ น
จํานวนรวม
104,737,123
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ตารางที่ 331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
17,569,147
จํานวนรวม
17,569,147
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,237,759
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
13,237,759
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
8,298,607
จํานวนรวม
8,298,607
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
5,992,768
จํานวนรวม
5,992,768
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
21,362,910
จํานวนรวม
21,362,910
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,132,136
โดยสาร)
จํานวนรวม
18,132,136
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,564,048
จํานวนรวม
11,564,048
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
181,853,449
จํานวนรวม
181,853,449
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,627,533
จํานวนรวม
13,627,533
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ตารางที่ 331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
4,109,131
จํานวนรวม
4,109,131
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
4,023,586
จํานวนรวม
4,023,586
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,766,614
จํานวนรวม
16,766,614
รวมทั้งหมด
569,122,415
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและเงินออม จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2554 พบว่าประชากร
ในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัยมีหนี้สินของประชากรทั้งหมดโดยประมาณ 553,000,000 บาท
- เทศบาลตําบลหนองบัววง จากข้อมูลบัญชีครัวเรื อน พบว่าประชากรในพื้นที่มีหนี้สิน
5,434.90 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 5,673.26 บาทต่อคนต่อปี
- ตํา บลไพล จากข้อมู ลบัญชี ครั วเรื อน พบว่าประชากรในพื้นที่มีหนี้ สินจํานวน
9,977.44 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 11,606.63 บาทต่อคนต่อปี
- ตําบลช่ องแมว จากข้อมูลบัญชี ครั วเรื อน ประชากรมีหนี้ สินจากบัญชี ครัวเรื อน
4,434.63 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 2,751.27 บาทต่อคนต่อปี
- ตําบลขุย จากข้อมูลบัญชีครัวเรื อน ประชากรมีหนี้ สิน 7,715.50 บาทต่อคนต่อปี และ
มีเงินออม 4,734.70 บาทต่อคนต่อปี
- ตําบลบ้านยาง จากข้อมูลบัญชีครัวเรื อน ประชากรมีหนี้ สิน 2,187.87 บาทต่อคนต่อปี
และมีเงินออม 1,083.14 บาทต่อคนต่อปี
จากข้อมูล ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
เกษตรกรอําเภอลําทะเมนชัยกูเ้ งิ นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เป็ นเงินทั้งหมด
280.6 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงิ นกูเ้ พื่อการประกอบอาชี พจํานวน 230 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวติ จํานวน 19 ล้านบาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 31.6 ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชนและองค์ก รทางสั ง คมที่ เข้ม แข็ง ในพื้ น ที่ อ าํ เภอลํา ทะเมนชัย
ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุ มชน โดยมีกลุ่มอาชี พ กลุ่ มออมทรัพย์ กลุ่ ม
กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 332 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
กลุ่มพัฒนาสตรี ระดับ 15 กลุ่ม พัฒนาคุณภาพสตรี ให้มีความ
อําเภอ
พร้อมในชีวิตและครอบครัว
และมีส่วนร่ วมในสังคม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ 15 กลุ่ม บริ หารเงินออมสัจจะของคน
ผลิต
ในชุมชน
กองทุนหมู่บา้ น
15 กลุ่ม บริ หารจัดการเงินทุนของ
หมู่บา้ นเพื่อให้คนในชุมชน
กูย้ มื เป็ นทุนไปประกอบอาชี พ
โครงการแก้ไขปั ญหา 15กลุ่ม บริ หารจัดการเงินทุนเพื่อแก้ไข
ความยากจน
ปั ญหาความยากจน
อาสาสมัครพัฒนา
8 กลุ่ม ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ชุมชน
ในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
สภาพความเป็ นอยูข่ องตนใน
ชุมชน

ชื่อประธานกลุ่ม
นางกมลพร วงศ์เกียรติขจร
081-5479889
นายณรงค์ กุลี
087-8745491
นายจํานง ยังสุ ข
089-5845167
นายสุ วทิ ย์ ผิวพันธ์
080-7379647
น.ส.วิลาวัลย์ สิ งห์ประเสริ ฐ
084-3020391

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอลําทะเมนชัย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ได้มีการ
รวมกลุ่มกันผลิ ตสิ นค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่ นตามโครงการส่ งเสริ มอาชี พ “หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์”
โดยมีสินค้าโอทอปขึ้นทะเบียน จํานวน 8 ชนิด มูลค่าการจําหน่ายปี ละ 400,000 บาท ดังนี้
ตารางที่ 333 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
ทีอ่ ยู่
(คน)
กลุ่มแม่บา้ นขนมไทยเดิม
เทศบาล (ตลาดเมือง
ประยุกต์ 300 อย่าง (คุกกี้)
ใหม่) ตําบลขุย
กลุ่มแม่บา้ นนํ้าเอ็นไซม์
85 หมู่ที่ 3 บ้านช่องแมว
30
(นํ้าเอ็นไซม์ประทุมทอง )
ตําบลช่องแมว
0

0

1

ชื่อประธานกลุ่ม
นางประนอม ณรงค์เพชร
โทร : 08-7252-6853
คุณทุมมา ปรึ กไธสง
โทร : 089-847-2626
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ตารางที่ 333 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
สมาชิ ก
ทีอ่ ยู่
ชื่อประธานกลุ่ม
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
นางทองเหลี่ยม วงค์เสรี เจริ ญรุ่ ง
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตข้าว
173 หมู่ 9 บ้านตลาด
30
โทร : 044 487484
หอมมะลิ 105
หนองบัววง ตําบลขุย
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมมัดหมี่
84 หมู่ 10 บ้านปอแดง นางบุญมา ลาศูนย์
30
บ้านปอแดง โนนรัง
ตําบลช่องแมว
โทร : 044 487484
98 หมู่10 บ้านหนองดู่ นางทองมล ช่างเกวี
กลุ่มทําหมอนขิด
27
ต.บ้านยาง
โทร : 044 487484
กลุ่มสตรี ปลูกหม่อนเลี้ยง
11 หมู่10 บ้านกุดนํ้าใส นางสําลี จันทร์ ไทย
48
ไหม
ต.ไพล
โทร : 044 487484
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
73 หมู่10 บ้านหนองดู่ นางทุเรี ยน บุญเขื่อง
30
บ้านหนองดู่
ต.บ้านยาง
โทร : 044 487484
0

0

0

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอลําทะเมนชัย (2554)

3.14.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอลําทะเมนชัยมีประชากรอาศัยอยู่ 8,035 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวนทั้งสิ้ น 31,943 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 15,994 คน เป็ นหญิงจํานวน 15,949 คน โดยจําแนก
เป็ นรายตําบลได้ดงั นี้
ตารางที่ 334 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอลําทะเมนชัย
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
หญิง (คน)
ชาย (คน)
ตําบลขุย
2,080
3,407
3,423
ตําบลไพล
1,455
3,083
3,077
ตําบลช่องแมว
2,948
5,971
5,952
ตําบลบ้านยาง
1,552
3,488
3,542
รวม
8,035
15,949
15,994

รวม (คน)
6,830
6,160
11,923
7,030
31,943

ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอลําทะเมนชัย (ข้ อมูล มีนาคม 2554)

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยการ
สํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอลําทะเมนชัย มีประชากรจําแนกตาม
ช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 335 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอลําทะเมนชัย
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)

จํานวนรวม (คน)

น้อยกว่า 1 ปี

69

60

129

1–2

219

211

430

3–5

423

375

798

6 – 11

906

882

1,788

12 – 14

494

528

1,022

15 – 17

432

450

882

18 – 25

739

744

1,483

26 – 49

2,785

3,029

5,814

50 – 60

1,263

1,298

2,561

มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

1,057

1,078

2,135

รวมทั้งหมด

8,387

8,655

17,042

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

ประชากรโดยส่ วนใหญ่ของอําเภอลําทะเมนชัยอยูใ่ นช่วงวัยทํางานและวัยสู งอายุ อัตราการเกิด
และการตายของประชากรน้อย
2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย ส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 336 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอลําทะเมนชัย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
341
407
ตํ่ากว่า ป.4
894
924
ป.4 - 6
4,747
4,934
ม.ศ. 1 - 3
27
27
ม. 1 - 3
1,116
1,007

รวม (คน)
748
1,818
9,681
54
2,123
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ตารางที่ 336 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.ศ. 4 - 5
21
10
ม. 4 - 6
458
550
ปวช.
73
47
ปวส.
50
47
ปริ ญญาตรี
134
154
ปริ ญญาโท
4
2
ปริ ญญาเอก
0
1
อื่นๆไม่ระบุ
522
545
รวม
8,387
8,655

รวม (คน)
31
1,008
120
97
288
6
1
1,067
17,042

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอลําทะเมนชัยมีโรงเรี ยนจํานวน 25 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 245 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 5,241 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน 21 คน
ตารางที่ 337 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอลําทะเมนชัย
จํานวนโรงเรียน
จํานวน จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ครู
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรียน
1.เทศบาล
1
2
0
1
486
25
หนองบัววง
2.ไพล
1
2
0
2
811
45
3.ขุย
1
3
1
1
1,792
69
4.บ้านยาง
1
5
1
2
918
52
5.ช่องแมว
1
3
0
2
1,234
54
รวมทั้งอําเภอ
5
15
2
8
5,241
245
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 7 (2554)

จากตารางดังกล่าว จํานวนบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอกับเด็กในพื้นที่ในแต่ละโรงเรี ยนแต่
ยังขาดแคลนและต้องการการส่ งเสริ มด้านสื่ ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยใกล้เคียงกับโรงเรี ยน
ในเขตเมือง
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ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอลําทะเมนชัยมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การในระดับ
ตําบล ๆ ละ 1 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสา จํานวน 9 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 580 คน
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ข และการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของประชาชนใน
พื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย ดังนี้
ตารางที่ 338 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอลําทะเมนชัย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
คลินิก
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําทะเมนชัย (2554)

ข. บุ คลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่ นับ รวมเอกชน) ในพื้ นที่ อาํ เภอลํา ทะเมนชัย มี
บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข จํานวน 652 คน ดังนี้
ตารางที่ 339 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอลําทะเมนชัย
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
2
15,971
ทันตแพทย์
1
31,943
เภสัชกร
3
10,648
พยาบาลวิชาชีพ
11
2,904
พยาบาลเทคนิค
2
15,972
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
16
1,996
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
621
51
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําทะเมนชัย (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลสาธารณสุ ขอําเภอลําทะเมนชัย (ข้อมูล เดือน
เมษายน พ.ศ. 2555) พบว่าในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย มีกลุ่มโรคที่มีอตั ราการป่ วยสู งสุ ด 10 อันดับแรก
ของอําเภอ โดยคิดอัตราป่ วย 1: 100,000 ของประชากร ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 340 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอลําทะเมนชัย ปี พ.ศ. 2554
ลําดับ
ชื่ อโรค
จํานวน
อัตราป่ วย
1
โรคอุจจาระร่ วง
165
515.48
2
โรคปอดบวม
32
99.97
3
โรคสุ กใส
21
65.61
4
โรคอาหารเป็ นพิษ
16
49.99
5
โรคไข้หวัดใหญ่
15
46.86
6
โรคตาแดง
8
24.99
7
ไข้เลือดออก
7
21.87
8
โรคงูสวัด
7
21.87
9
โรควัณโรค
4
12.50
10
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
3
12.50
2

ที่ มา : สาธารณสุขอําเภอลําทะเมนชัย (ข้ อมูลเดือนเมษายน 2555)

ง. อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของจํา นวนประชากร ข้ อ มู ล จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย มีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 341 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอลําทะเมนชัย
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
32,067
2550
31,974
-0.29
2551
31,993
0.06
2552
32,145
0.48
2553
32,232
0.27
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัยมีการ
จัดระบบการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ มีสถานี ตาํ รวจภูธร 1 แห่ ง คือ
สถานีตาํ รวจภูธรลําทะเมนชัย
นอกจากนี้มีดา้ นการปราบปราม อําเภอลําทะเมนชัยได้มีการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดอย่าง
จริ งจัง และต่อเนื่องโดยมีสถิติการปราบปรามดังนี้
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ตารางที่ 342 แสดงสถิติคดีอาญาของ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอลําทะเมนชัย
เกิดเหตุ จับกุมได้ ท้งั หมด ผู้ต้องหาทั้งหมด
คดี
(ราย)
จํานวน (ราย)
จํานวน (คน)
คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย (คดีการพนัน ปื น อาวุธ
357
355
481
และยาเสพติด)
คดีเกี่ยวกับชีวติ ร่ างกายและเพศ
20
16
21
คดีเกี่ยวกับทรัพย์
5
5
8
คดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบก
6
5
5
ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอลําทะเมนชัย (ข้ อมูลเดือนเมษายน 2555)

จากตารางคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งประกอบไปด้วย คดีการพนัน คดี
อาวุธปื น และคดียาเสพติดร้อยละ 80 โดยผูเ้ สพและผูค้ า้ ยาที่จบั กุมได้ส่วนใหญ่เป็ นคนนอกพื้นที่ ซึ่ งจับ
ได้จากการที่ มี ค วามเข้ม งวดในการระวัง และตั้ง จุ ดตรวจ รองลงมาคื อ คดี ก ารพนัน คดี เกี่ ยวกับ ชี วิต
ร่ างกายและเพศ คดี อุบตั ิเหตุจราจรทางบก ตามลําดับ และที่เกิดเหตุน้อยที่สุดคือ คดีเกี่ ยวกับทรัพย์ จาก
ข้อมูลสถิติคดีอาญาพบว่า เหตุเกิดของคดีต้งั แต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง ปัจจุบนั มีจาํ นวนน้อยลง
5) ด้านศาสนา ประชากรในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัยส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และมีองค์กร
ทางศาสนาตั้งอยูใ่ นพื้นที่ คือ มีวดั จํานวน 21 แห่ง และที่พกั สงฆ์ จํานวน 13 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอลําทะเมนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่าน
วิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้านที่มีความสําคัญ ได้แก่ การทอผ้าไทย หมอพื้นบ้าน จักสานไม้ไผ่
อุปกรณ์หาปลา เป็ นต้น และมีปราชญ์ในชุมชนที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
่ ี่ หมู่ 6 ตําบลขุย มี
- ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ได้แก่ นางนกกระหริ่ ง ปานเกิ ด อยูท
ความรู้ดา้ นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ นายสุ ภนัย คําด้วง อยู่ที่ หมู่ 10 ตําบลไพล มีความรู้ดา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง
่ ี่ หมู่ 6 ตําบลไพล
- ภูมิปัญญาทางด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่ นายจํานงค์ ยังสุ ข อยูท
ให้ความรู้การบริ หารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อชุมชน และนายสิ นสมุทร สุ ขหนา อยูบ่ า้ นเลขที่
11 หมู่ 10 ตําบลไพล มีความรู ้เรื่ องจัดตั้งกลุ่มองค์กร และการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
- ภูมิปัญญาทางด้านความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นายชั้น ทุ่งนา บ้านเลขที่ 54 หมู่
6 ตําบลขุย มีความรู ้เรื่ อง พิธีพราหมณ์ สู่ขวัญ เช่น ขวัญนาค การเรี ยกขวัญ สู่ ขวัญงานแต่งงาน เป็ นต้น
และมีความสามารถทางด้านเพลงพื้นบ้าน
7) ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ น อํา เภอลํา ทะเมนชัย ได้มี ก ารอนุ รั ก ษ์แ ละสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่น โดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สําคัญอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
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งานประเพณี บุญกุม้ ข้าวใหญ่ (บุญคูณลาน) งานบุญกุม้ ข้าวใหญ่หรื อเรี ยกว่าบุญสู่ ขวัญ
ข้าว เป็ นประเพณี หนึ่ งในฮีตสิ บสอง คือ ทําบุญสู่ ขวัญข้าว เมื่อนวดข้าวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนําข้าวกองใน
ลานเพื่อบูชาเทพยดา ในบางแห่ งได้นาํ เอาบุญเบิกฟ้ ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่ งบุญเบิกฟ้ า บุญสู่ ขวัญข้าว
เป็ นการบูชาแม่โพสพเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็ นผูน้ าํ ความเจริ ญอุดมสมบูรณ์มาสู่ ไร่ นา ซึ่ งจะจัด
ขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดื อนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริ เวณสนามหน้าที่วา่ การอําเภอลําทะเมนชัย
ภายในงานมีการจัดให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นของอําเภอที่นาํ สิ นค้าพื้นเมือง (หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์)
มาจําหน่าย ทําให้ราษฎรมีงานทํา และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็ นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอําเภอลําทะเมนชัย
- งานประเพณี ลอยกระทง เป็ นประเพณี สืบทอดมาแต่โบราณ อันแสดงถึ งวัฒนธรรมอันดี
ของการอยูร่ ่ วมกันในสังคมระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และเผยแพร่ ประเพณี วฒั นธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นให้คงอยูส่ ื บไป จัดขึ้นในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี ณ วัดสุ มงั คลาราม
หมู่ที่ 9 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ในงานได้จดั ให้มีการแข่งขันพายเรื ออีโปงซึ่ ง
เป็ นเรื อที่ ช าวบ้า นได้จดั ทํา ขึ้ นเองโดยภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น เพื่อเป็ นการอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมที่ ดีง ามของ
ท้องถิ่นให้คงอยูส่ ื บไป
- งานประเพณี สงกรานต์ เป็ นประเพณี ที่สืบทอดกันมาเป็ นเวลานานมีการรดนํ้าดําหัวและ
ขอพรจากผูส้ ู งอายุ โดยจะจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ้านหนองบัววง ซึ่ งเป็ นสิ่ งเคารพบูชา
ของชาวบ้านหนองบัววง อําเภอลําทะเมนชัย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปี ณ บริ เวณ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ้านหนองบัววง หมู่ที่ 9 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา
8) ด้านกีฬาและนันทนาการอําเภอลําทะเมนชัย มีพ้ืนที่สวนสาธารณะจํานวน 2 แห่ง ได้แก่
- สวนสาธารณะบ้านหนองบัววงใหญ่ ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัววงใหญ่ ตําบลขุย
โดยเทศบาลตําบลหนองบัววง และคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นผูด้ ูแล พื้นที่มีสระนํ้าขนาดใหญ่ และมี
สถานที่ว่ิงออกกําลังกายรอบ ๆ บริ เวณสระนํ้า ผูม้ าใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นประชาชนในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นใกล้เคียง ได้แก่ บ้านหนองบัวใหญ่ บ้านหนองบัววง บ้านหนองดู เป็ นต้น และยังเป็ นพื้นที่
สําหรับจัดงานประเพณี ต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง เป็ นต้น
- สวนเฉลิ มพระเกี ยรติ 84 พรรษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัววง ตําบลขุย โดย
เทศบาลตําบลหนองบัววง และคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นผูด้ ูแล พื้นที่มีเครื่ องออกกําลังกาย สนามกีฬา
เช่ น สนามบาสเกตบอล วอลเล่ ยบ์ อล เป็ นต้น มี สนามเด็ก เล่ นสําหรั บ เด็ก ๆ ภายในชุ ม ชน ผูม้ าใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นประชาชนในหมู่บา้ น และหมู่บา้ นใกล้เคียง
-
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3.14.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้า นกสิ ก รรม อํา เภอลํา ทะเมนชัย มี พ้ื นที่ ท าํ การเกษตรประมาณ 150,223 ไร่
ครอบครัวเกษตรจํานวน 9,444 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
ตารางที่ 343 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอลําทะเมนชัย
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
จํานวนครัวเรือน
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
(ไร่ )
(กก./ไร่ )
ทีป่ ลูก
1
ทํานาข้าว
81,471
410
5,128
2
มันสําปะหลัง
12,374
2,700
2,186
3
อ้อยโรงงาน
45,000
8,000
1,430
4
ไม้ผล
2,597
1,568
520
5
ผัก
330
550
165
6
ไม้เศรษฐกิจ
12,138
ไม่มีขอ้ มูล
1,214
รวม
150,223
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอลําทะเมนชัย (2553)

2) ด้านปศุสัตว์ อําเภอลําทะเมนชัย มี ศูนย์พฒั นาปศุสัตว์ประจําอําเภอลําทะเมนชัย
จํานวน 2 ศูนย์ ได้แก่ พื้นที่ตาํ บลบ้านยาง และตําบลช่องแมว รวมทั้งมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ประมาณ 8,353 ไร่
และมีเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสัตว์จาํ นวน 2,612 ครัวเรื อน เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยจากการทําปศุสัตว์ปีละ
20,000 บาทต่อครัวเรื อน
ตารางที่ 344 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอลําทะเมนชัย
สั ตว์ เลีย้ ง
จํานวน (ตัว)
โคเนื้ อ
10,085
กระบือ
1,094
สุ กร
2,010
เป็ ด
15,096
ไก่เนื้อ
56,243
ไก่ไข่
5,987
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอลําทะเมนชัย (2553)

จํานวนเกษตรกร (ราย)
1,009
219
405
160
4,270
12
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3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ.2553 พื้นที่
อําเภอลําทะเมนชัยมีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อซี เมนต์หรื อทําบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กเลี้ยง
ในระดับครัวเรื อน หรื อในสระนํ้าของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมด 500 ครัวเรื อน มีพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงทั้งหมด 299 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เกษตรเลี้ยงไว้เพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนเป็ นหลัก
3.14.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
1) สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมในอํา เภอลํา ทะเมนชัย มี กิ จ การที่ มี ล ัก ษณะ
อุตสาหกรรมท่าทราย ที่ได้รับอนุญาตและประกอบการ จํานวน 2 แห่ง คือ
่ ี่ บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ที่ 9 ตําบลขุย มีแรงงาน
- หนองบัววงทรายทอง อยูท
ทั้งสิ้ นจํานวน 6 คน จ้างค่าแรงวันละ 200 บาท
- ท่าทรายซี เค อยู่ที่ บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ที่ 9 ตําบลขุย มีแรงงานทั้งสิ้ น
จํานวน 8 คน จ้างค่าแรงวันละ 200 บาท
3.14.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอลําทะเมนชัยมีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรมส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นเขตชุมชนเก่าหรื อชุมชนดั้งเดิม ซึ่ งจัดตั้งเป็ นอําเภอ ดังนี้
- มีธนาคาร จํานวน 1 แห่ ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธกส.) สาขาอําเภอลําทะเมนชัย
- สถานบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และชนิดถังลอย จํานวน 5 แห่ง
- การขายส่ งและขายปลีกการซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 33 แห่ ง
- ร้านค้าส่ ง จํานวน 6 แห่ง
- ร้านค้าขายของชําและขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน 63 ร้าน
- ร้านค้าปลีก จํานวน 308 แห่ง
- ตลาดสดเทศบาล จํานวน 1 แห่ง
- ร้านทอง จํานวน 2 แห่ง
2) การบริ การ อําเภอลําทะเมนชัย ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ และไม่มีบริ การที่ พกั มี
ร้านอาหารทัว่ ไปจํานวน 17 แห่ง ไม่มีร้านบริ การด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
3) การท่องเที่ยว อําเภอลําทะเมนชัย ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น อําเภอพิมาย
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3.14.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติ ด ต่ อ ระหว่ า งอํา เภอลํา ทะเมนชัย กับ จัง หวัด
นครราชสี มา รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น มีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินจํานวน 1 สาย ได้แก่ ทางหลวงสายแผ่นดิ นหมายเลข 2226
จัง หวัดนครราชสี ม า – อํา เภอพิ ม าย – อํา เภอชุ ม พวง – อํา เภอลํา ทะเมนชัย ระยะทางประมาณ 118
กิโลเมตร ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของกรมทางหลวง
- ทางหลวงชนบท สายอําเภอลําทะเมนชัย – ตําบลบ้านยาง ระยะทางประมาณ
27 กิโลเมตร เป็ นถนนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาเพิ่ม เนื่องจากมีการคมนาคมไม่สะดวก เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ตลอดสาย
- ทางหลวงชนบท สายอําเภอลําทะเมนชัย – ตําบลช่องแมว ระยะทางประมาณ
35 กิ โลเมตร เป็ นถนนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาเพิ่มเนื่ องจากมีการคมนาคมไม่สะดวก เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ตลอดสาย
- ทางหลวงชนบท สายอํา เภอลํา ทะเมนชั ย – อํา เภอเมื อ งยาง ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นถนนที่ ตอ้ งได้รับการพัฒนาเพิ่มเนื่ องจากมีการคมนาคมไม่สะดวก เป็ น
หลุมเป็ นบ่อตลอดสาย
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสารในพื้นที่มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ง
มีโทรศัพท์สาธารณะเฉพาะบางหมู่บา้ น ได้แก่ บ้านหนองบัวใหญ่ บ้านหนองบัววง บ้านหนองโปร่ ง
บ้า นหนองสะแก บ้า นใหม่ ท ะเมนชัย เป็ นต้น โทรศัพ ท์ส ารธารณะส่ วนใหญ่ไ ม่ส ามารถใช้ง านได้
เนื่องจากชํารุ ดเสี ยหาย ทั้งจากการใช้งาน อุบตั ิเหตุ การงัดแงะ ฯลฯ และขาดการบํารุ งซ่อมแซม
มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บา้ น โดยเป็ นแหล่งกระจายข่าวสารที่สําคัญในหมู่บา้ น ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการ โครงการ การรณรงค์ งานบุญ งานบวช การประชาคม ฯลฯ ซึ่ งถือว่ามี
ความสําคัญในการสื่ อสารกับคนในหมู่บา้ นมาก ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
และสร้างชุมชนให้เข็มแข็งต่อไป
3) ประปา นํ้าดื่ม อําเภอลําทะเมนชัย มีระบบประปาหมู่บา้ นและตําบล ประชากรใน
พื้นที่มีน้ าํ ประปาใช้จาํ นวน 5,522 ครัวเรื อน ยังคงมีอีกจํานวน 2,513 ครัวเรื อนที่ยงั ไม่มีระบบประปาใช้
4) แหล่งนํ้า ในอําเภอลําทะเมนชัยมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อน
และระดับชุมชนดังนี้
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ตารางที่ 345 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอลําทะเมนชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ ง
บ่อส่ วนตัว
514
429
314
300
184
90
บ่อสาธารณะ
271
213
171
120
139
110
บ่อบาดาล
215
200
190
190
185
135
ถังเก็บนํ้า
300
300
235
235
153
152
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอลําทะเมนชัย (2554)

5) ไฟฟ้ า อําเภอลําทะเมนชัยมีสํานักงานการไฟฟ้ าอําเภอ จํานวน 1 แห่ ง โดยดูแลและขยาย
เขตไฟฟ้ าในอําเภอลําทะเมนชัย ครอบคลุมทุกองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ปั จจุบนั นี้ ประชาชนในพื้นที่
มีไฟฟ้ าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บา้ นแต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
3.14.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย มีปริ มาณทรายมาก สี พ้ืนดินเป็ นสี เทา
หรื อนํ้าตาลปนเทา จุดประเหลืองปนนํ้าตาล สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ เป็ นดินลึก การระบายนํ้าไม่ดี
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ ค่าความเป็ นกรดด่างประมาณค่า pH 4.5 – 5.5
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอลําทะเมนชัย มีแม่น้ าํ สําคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
- แม่น้ าํ มูล ไหลผ่านตําบลขุย และตําบลไพล ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
- ลํานํ้าทะเมนชัย ไหลจากอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านตําบลบ้านยาง
ตําบลขุย ตําบลไพล ลงสู่ แม่น้ าํ มูลที่บา้ นหนองบัววง ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
ประชาชนใช้แหล่งนํ้าจากทั้งสองแห่ งในด้านเกษตรกรรม เลี้ ยงสัตว์ เพราะมีน้ าํ ไหล
ตลอดปี แต่ยงั ไม่มีการจัดการทรัพยากรการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
3) ทรั พ ยากรป่ าไม้ อํา เภอลํา ทะเมนชัย มี พ้ื น ที่ ป่ าไม้สํา คัญ คื อ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ
“ป่ าพิมาย” รวมพื้นที่จาํ นวน 23,225 ไร่ หรื อ 37.16 ตารางกิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นป่ าเต็งรัง และเป็ นป่ า
เบญจพรรณ มีตน้ ไม้อยูก่ ระจัดกระจายอยูโ่ ดยทัว่ ไปอยูใ่ นพื้นที่ 2 ตําบลคือ ตําบลบ้านยาง ประกอบด้วย
หมู่ที่ 6 7 8 9 10 13 และ16 รวม 7 หมู่บา้ น และตําบลช่องแมว ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 3 4 5 8 14
17 19 และ 20 รวม 9 หมู่บา้ น
การดูแลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ ประชาชนในพื้นที่มีการดูรักษาโดย
กรรมการหมู่บา้ นของแต่ละหมู่บา้ น ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ โดยการเก็บของป่ าขาย
เช่น เก็บเห็ดขายในหน้าฝน ดอกกระเจียว ไข่มดแดง สมุนไพร และอื่นๆ
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3.14.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย อยูใ่ นเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
พื้นที่ 7 อําเภอ คือ อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอโนนสู ง อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง อําเภอพิมาย อําเภอ
ชุมพวง และอําเภอเมืองยาง มีจาํ นวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจํานวน 23,766 คน เมื่อการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2554
ประชาชนในพื้นที่มาใช้สิทธิ เลือกตั้งมากถึงจํานวน 15,647 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.8 ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ทั้งหมด
2) การเมื องระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่ อาํ เภอลําทะเมนชัยมี การเมื องท้องถิ่ นในระดับ
เทศบาลตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล ทั้งสองระดับมีการแข่งขันกันตามปกติของกระบวนการ
เลื อ กตั้ง และการได้ม าของผูน้ ํา ท้อ งถิ่ น หลายพื้ น ที่ ย งั เป็ นการเมื อ งในระบบอุ ป ถัม ภ์ที่ มี ก ารเมื อ ง
ระดับชาติหนุ น หรื อตัวผูน้ าํ ท้องถิ่ นเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้กบั นักการเมืองระดับท้องถิ่ นด้วยกันและ
นักการเมืองระดับชาติดว้ ย
การเลือกตั้งผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิ์ เลือกตั้งจํานวน 23,792 มีผมู ้ าใช้สิทธิ์ เลือกตั้งจํานวน 13,099 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.05 ของจํานวนผู ้
มีสิทธิ์ เลือกตั้งทั้งหมด
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัยไม่พบกระบวนการขับเคลื่ อน
การเมื องภาคประชาชนมากนัก จะมี ก็เป็ นความสนใจเฉพาะบุ คคล แต่ ย งั ไม่มี ก ารรวมกลุ่ ม กันเป็ น
องค์กร
3.14.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอลําทะเมนชัย จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอลําทะเมนชัย และสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอลําทะเมนชัย
2) หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสี มา สํานักงาน
ขนส่ ง สถานี ตาํ รวจภูธร สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานปศุ สัตว์อาํ เภอ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่อาํ เภอ สํานักงานสรรพสามิตอําเภอ ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และสํานักงานท้องถิ่นอําเภอ
3) หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอลําทะเมนชัย และที่ทาํ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอลําทะเมนชัย
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอลํา ทะเมนชัย มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
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ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อําเภอลําทะเมนชัยจํานวน 1 แห่ง ดูแลพื้นที่ทุกตําบลในอําเภอ
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ และองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลช่ องแมว องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านยาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลไพล และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลขุย
ค. เทศบาล อําเภอลําทะเมนชัยมีเทศบาลตําบลจํานวน 1 แห่ ง คือ เทศบาลตําบล
หนองบัววง
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอลํา ทะเมนชัย ได้มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตปกครองออกเป็ น 4 ตําบล 59
หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 346 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอลําทะเมนชัย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ช่องแมว 22 บ้านปลักอีแรต บ้านสี่ เหลี่ยม บ้านช่องแมว(1และ2) บ้านหนองมะเขือน้อย บ้าน
หนองมะเขือใหญ่ บ้านกุดกี่ บ้านดงหลบ บ้านโนนกอก บ้านหนองจานปอแดง บ้าน
มาบป่ าแดง บ้านหนองจานใต้ บ้านสี่ เหลี่ ยมน้อย บ้านโนนวัด บ้านใหม่สามัค คี
บ้านหนองขาม บ้านหนองคลอง บ้านหนองแสงพัฒนา บ้านหนองกุง
บ้านโนนสําราญ บ้านโนนรัง และบ้านหนองมะเขือ
บ้านยาง
17 บ้านหนองยาง (1และ 2) บ้านหัวขัว บ้านหนองม่วง บ้านโสกดู่ บ้านหนองเชื อก
บ้านหิ นแร่ บ้านห้วยผักหนาม บ้านหนองอ้อ บ้านหนองนกเป็ ด บ้านหนองดู่ บ้าน
อรุ ณพัฒนา บ้านยาง บ้านม่วงเหนืออ้อ บ้านหนองตาด บ้านหนองดู่นอ้ ย และบ้าน
หัวขัวใหม่
ไพล
10 บ้านทะเมนชัย บ้านอ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านไพล บ้านหนองแวง บ้านกุดนํ้าใส
บ้านใหม่ทะเมนชัย บ้านโนนบูรพา บ้านอุดมสิ น และบ้านตะเคียนทอง
ขุย
10 บ้านหนองบัววง บ้านหนองดู่ บ้านหนองโปร่ ง บ้านหนองสะแก บ้านโนนชุมพวง
บ้านขุย บ้านหนองไผ่ บ้านหนองบัวใหญ่ บ้านตลาดหนองบัววง
และบ้านขุยใหม่พฒั นา
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอลําทะเมนชัย (2554)
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3.14.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอลําทะเมนชัย
จากการจัดการประชุ ม เมื่ อวันที่ 7 ตุ ลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ ง มีผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มจํานวน
ทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ในอําเภอลําทะเมนชัย ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอ ดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุ นและ
ปั จจัยที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 347 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอลําทะเมนชัย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- พื้ น ที่ ห มู่ บ ้ า นส่ วนใหญ่ มี ล านกี ฬ าของ - ระยะทางในการขนส่ งผลผลิตการเกษตรสู่ ตลาด
หมู่บา้ น
มีระยะทางไกล
- ในพื้ น ที่ มี ห อกระจายข่ า วที่ ใ ช้ ง านได้ ทุ ก - ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (บางพื้นที่) ประมาณ
หมู่บา้ นและเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของชุมชน
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ขาดแคลนนํ้า
- มีพ้ืนที่ในการทําเกษตรจํานวนมากและเป็ น เพื่อการเกษตรและประสบภัยนํ้าท่วม (บางพื้นที่)
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวพันธุ์ดี
ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
- มี ล ํา นํ้า สายที่ สํ า คัญ ไหลผ่า นพื้ น ที่ จ าํ นวน - ขาดระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และขาด
สองสาย
การบริ หารจัดการนํ้าที่ดีจึงทําให้น้ าํ ไม่เพียงพอ
- มี ป่ าชุ ม ชนที่ ดู แ ลและบริ หารจัด การโดย - ดินสําหรับการทําการเกษตรขาดความอุดม
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
สมบูรณ์เนื่ องการเกษตรกรยังใช้ปุ๋ยเคมี และการ
- มี เ ส้ น ท า ง ก า ร ค ม น า ค ม ห ลั ก เ ป็ น
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป
ถนนลาดยางเข้าถึงทุกตําบล
- ประชาชนและคนภายนอกบางส่ วนเข้าไปทําลาย
- มีน้ าํ ประปาหมู่บา้ นและประปาตําบลเกื อบ
พื้นที่ป่าไม้ และแหล่งนํ้า
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
- การคมนาคมระหว่างตําบลและภายในตําบลไม่
สะดวก ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
- นํ้าประปา เพื่อใช้อุปโภค บริ โภค ยังขาดคุณภาพ
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ตารางที่ 347 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยทั่ว ไปมี อุ ป นิ สั ย
อดทน เสี ยสละ และมีน้ าํ ใจ
- ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามัค คี
พร้อมช่วยเหลืองานชุมชน
- ประชาชนส่ วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง และ
ดูแลสุ ขภาพของตนเองได้
- ทุกหมู่บา้ นมีแผนชุมชนและมีแผนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
- ทุ ก ห มู่ บ้ า น มี อ า ส าส มั ค ร ชุ ม ช น เ ช่ น
อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจํา หมู่ บ ้ า น
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน และอื่น ๆ
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีผลผลิตและสิ นค้าเกษตรที่หลากหลาย เช่น
ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็ นต้น
- เกษตรกรโดยส่ วนใหญ่ มี ที่ ดิ น เป็ นของ
ตนเอง และเพียงพอในการทําการเกษตร
- มีกองทุนชุมชนทุกหมู่บา้ น กองทุนแก้ไข
ปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มออม
ทรัพย์ ฯ กองทุนสตรี เป็ นต้น
- มีกลุ่มอาชี พ เช่น กลุ่มอาชี พทอผ้าไหม กลุ่ม
ผลิตสุ ราแช่ เป็ นต้น
- มีศูนย์การเรี ยนรู ้ของพื้นที่ เช่น โรงสี ชุมชน
มีโรงผลิตปุ๋ ยชุมชน มีศูนย์สาธิ ตการตลาด
- เป็ นอําเภอที่เป็ นพื้นที่รอยต่อกับอําเภออื่น ๆ
ทําให้ประชากรบางส่ วนไปค้าขายกับอําเภอ
ใกล้เคียงได้สะดวก

ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- เยาวชนในพื้นที่ ทะเลาะวิวาทกันในงานมหรสพ
และงานอื่น ๆ ในหมู่บา้ น ตําบล และอําเภอ
- มีประชาชนและกลุ่มเยาวชน ติดยาเสพติด เล่น
การพนัน ติดสุ รา บุหรี่ จํานวนมากขึ้น
- อาสาสมัครชุมชนส่ วนใหญ่ ไม่มีค่าตอบแทน
ต้องการขวัญกําลังใจ และสวัสดิการ
- ประชาชนไม่มีวนิ ยั จราจรทําให้เกิดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนนมากขึ้น
- ประชากรในพื้นที่จะมีกลุ่มผูส้ ู งอายุมากขึ้น และ
กลุ่มวัยทํางานต้องรับภาระในการเลี้ยงดูหนักขึ้น
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่เข้มแข็งและ
ผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
- ประชาชนว่างงาน และมีการอพยพแรงงาน (บาง
ฤดูกาล) เนื่องจากไม่มีงานรองรับในพื้นที่ และ
ไม่มีอาชีพเสริ ม
- ประชาชนและเกษตรกรมีหนี้สินมากขึ้น ทั้งหนี้
ในระบบและนอกระบบ
- ตลาดรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในพื้นที่มีจาํ นวนน้อย
- ที่ดินส่ วนใหญ่ของเกษตรกรไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
- ประชาชนส่ วนใหญ่ของอําเภอลําทะเมนชัยมี
ฐานะยากจน
- ไม่มี เกษตรกรรุ่ นใหม่ที่จะเข้า มาสานต่ อในการ
ทํางานด้านการเกษตรในพื้นที่
- เกษตรกรไม่สามารถพัฒนาระบบการผลิตได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิตทางการเกษตรต่อ
ไร่ อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ และต้นทุนการผลิตสู งขึ้น
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ตารางที่ 347 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการแบ่งการปกครองออกเป็ นคุม้ ๆ
- มีกรรมการหมู่บา้ น มีสมาชิก อบต.หมู่บา้ น
ละ 2 คน
- ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งใน
แต่ละครั้งมากกว่าครึ่ งหนึ่งของผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
- ผูน้ ํา ชุ ม ชน และผูน้ ําท้องถิ่ นส่ วนใหญ่เป็ น
คนดี มีความรู ้ ความสามารถ

จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีป ระเพณี ท ้องถิ่ นที่ ดีง าม เช่ น งานบุ ญกุ้ม
ข้าวใหญ่ งานบุญบั้งไฟ และการรําบวงสรวง
ย่าโม
- ประชาชนในพื้ น ที่ ย งั ยึ ด ถื อ ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของไทยในการดําเนิ นชี วิต และมี
การสื บทอดให้เยาวชนรุ่ นใหม่

ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ผูน้ าํ บางคนไม่เป็ นกลาง เห็นแก่พวกพ้องตนเอง
และเป็ นฐานเสี ยงให้นกั การเมืองระดับชาติ
- การเลือกตั้งทุกระดับยังมีการซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง
- ประชาชนในหมู่บา้ นแบ่งพรรค แบ่งพวก
ภายหลังจากการเลือกตั้ง
- งบประมาณบริ หารท้องถิ่นน้อย ไม่สมดุลกับ
พื้นที่
- ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นไม่มีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ทําให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างช้า ๆ
- สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เยีย่ มเยียนพื้นที่
หรื อไม่แก้ไขปั ญหาของพื้นที่อย่างจริ งจัง
- ประชาชนและผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสําคัญกับ
แผนชุมชน ไม่มีกระบวนให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วม และการบริ หารงบประมาณไม่โปร่ งใส
- ประชาชนยังไม่เข้าใจและไม่ตระหนักในอํานาจ
สิ ทธิ และหน้าที่ของตนเอง
- กลุ่มเครื อข่ายการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่มี
น้อย และยังทํางานอยูใ่ นพื้นที่จาํ กัด
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กลุ่มผูร้ ู้ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
ของท้องถิ่นมีจาํ นวนน้อยลง
- โรงเรี ยนในพื้นที่ไม่มีการนําเอาบุคคลที่เป็ นผูร้ ู้ไป
สอนนักเรี ยนในโรงเรี ยน
- ไม่มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี
และความเชื่อท้องถิ่นไว้อย่างเป็ นระบบ
- เยาวชนและประชาชนในพื้ น ที่ รู้ จ ัก วัฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่ อตามกระแสหลัก มากกว่ารู้ จกั
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอลําทะเมนชัย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 348 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอลําทะเมนชัย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมีนโยบาย รณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อน
- ปั ญ หาโรคระบาดของพื ช และสั ต ว์ ส่ ง ผล
- มีถนน 4 ช่องทางจราจร ผ่านพื้นที่ของอําเภอ
กระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร
ลําทะเมนชัย
- ปั จจัย ด้า นภัย ธรรมชาติ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อ
- มีรถโดยสารจากพื้นที่อื่นวิง่ ผ่านเพื่อเดิน
ความเสี ยหายทั้ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ นอย่ า ง
ทางเข้ากรุ งเทพ ฯ
ร้ายแรง ได้แก่ ภัยนํ้าท่วม และพื้นที่เสี่ ยงภัยดิน
ถล่ม ภัยแล้ง
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดทําให้มี - ปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดจากภายนอกทํา
ผลต่อการเอาใจใส่ บุตรหลานของประชาชนใน
ให้ยากต่อการควบคุมดูแล
พื้นที่มากขึ้น
- ปั ญหาอาชญากรรม การลักขโมย ที่เกิดมากขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง - ปั ญหาค่านิยมตะวันตก
ในการพัฒนา
- เกิดโรคระบาดใหม่และมีความรุ นแรงมากขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายในการป้ องกันและรักษา
- ครอบครัว สังคมทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท
สุ ขภาพอนามัย รักษาฟรี 30 บาททุกโรค
เริ่ มมีความสัมพันธ์กนั เชิงธุ รกิจมากกว่า
- นโยบายการศึกษาฟรี ของรัฐบาลทําให้คนจนมี
ความสัมพันธ์แบบพี่นอ้ ง หรื อเครื อญาติมาก
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น และเข้าถึงการ
ขึ้น
บริ การของรัฐมากขึ้น
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ตารางที่ 348 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทุนชุมชน ได้แก่ เพิ่ม - การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเกษตรจาก
เงินกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
การเกษตรแบบดั้งเดิมหรื อแบบยังชี พไปเป็ น
- รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสิ นค้าทาง
การเกษตรเพื่อการค้ามากขึ้น
การเกษตร
- สถาบันการเงินมีนอ้ ย (มี ธ.ก.ส. แห่งเดียว)
- รัฐบาลน้อมนําแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง - สิ นค้าอุปโภค บริ โภคราคาแพง
มาพัฒนาประเทศในทุกระดับ
- ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทต่อวันส่ งผลกระทบ
- รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ รณรงค์ ลดการใช้
ต่อค่าแรงงานในภาคการเกษตร
สารเคมีในสิ นค้าเกษตร
- การเปลี่ ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไป
- การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่ อง
เป็ นสังคมอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีการปรับปรุ งเทคโนโลยีใหม่ให้มีความ - การเปิ ดการค้าเสรี และอาเซียนเป็ นหนึ่งเดียว
เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ สภาวะแวดล้อม และ
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ ภาคเกษตร ที่ เ กษตรกร
ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น
ต้อ งเผชิ ญ กับ การแข่ ง ขัน ที่ สู ง มากขึ้ นใน
- การส่ งเสริ มด้านการเกษตร เป็ นวิธีการที่ทาํ ให้
ขณะที่เกษตรกรยังไม่มีความพร้อม
เกษตรกรได้รับรู ้ข่าวสาร มีความเข้าใจใน
เทคโนโลยีใหม่มากขึ้น เกษตรกรสามารถ
ตัดสิ นใจได้วา่ หากนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
ระบบการเกษตร
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นชุ มชน ได้แก่ กองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- รัฐบาลส่ งเสริ มการกระจายอํานาจลงสู่ ทอ้ งถิ่นให้ - การเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ
บริ หารจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- นโยบายประชานิยม ประชาชนขาดการ
- มี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยูใ่ นพื้นที่ของอําเภอ
พึ่งพาตนเอง
ลําทะเมนชัย
- การยอมรับของประชาชนที่มีรัฐบาลที่ทุจริ ต
- กระแสการต่อต้านคอรัปชัน่ ของภาคธุ รกิจและ
คอรัปชัน่ รวมทั้งการซื้ อเสี ยงเป็ นเรื่ อง
หอการค้า
ธรรมดา
- มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยส่ งผลกระทบ
ต่อการทํางานการปฏิบตั ิตามนโยบายและทํา
ให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่ อง
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ตารางที่ 348 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอลําทะเมนชัย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ร ะบบการสื่ อสารที่ ท ัน สมัย และเยาวชน - ความล้ม เหลวของกลุ่ ม จารี ตประเพณี ห รื อ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ทาํ ให้ประชาชนไม่
มีภูมิคุม้ กันทางสังคมที่ดี
- การส่ งเสริ มและพัฒนาเรื่ องโฮมสเตย์ใ นพื้นที่
ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสรับนักท่องเที่ยวมาก - การขยายตัวของวัฒนธรรมอื่ น ทํา ให้เกิ ดการ
ขึ้นและมีโอกาสเผยแพร่ วฒั นธรรมท้องถิ่นของ เลี ย นแบบ และการยื ม วัฒ นธรรมอื่ น มาใช้
ตนเอง
รวมทั้งการผสมผสานทางวัฒนธรรมจะเป็ นผล
- กระแสการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่มีมากขึ้ น ให้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
และเรี ยนรู ้ วิถีชุมชนเป็ นโอกาสในการเผยแพร่ - สภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ได้ทาํ ให้พ่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากขึ้น
แม่ ต้อ งออกไปทํา งานนอกบ้า นเพื่ อ หาเลี้ ยง
ครอบครัวมากขึ้น จะกลับบ้านเย็น คํ่า เวลาที่จะ
ได้พ บปะพู ด จา อบรมสั่ ง สอนบุ ต รหลานมี
น้ อ ยลง ภาระนี้ จึ ง ไปตกอยู่ ก ับ คนแก่ และ
โรงเรี ย น ทํา ให้ เ ด็ ก และเยาวชนขาดความรู้
ความเข้า ใจในวัฒ นธรรมที่ ดี ง ามของชุ ม ชน
ท้อ งถิ่ น และมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของเด็ ก และ
เยาวชน
3.14.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอลําทะเมนชัย ที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่ อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาแหล่งนํ้าและการจัดการนํ้าอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากประชาชนใน
พื้นที่โดยส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร และที่ผา่ นมาปั ญหาสําคัญคือ การบริ หารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริ โภคในพื้นที่ยงั ไม่เป็ นระบบ ดังนั้นการให้ประชาชน ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องมาร่ วมกันคิด และพัฒนาจะเป็ นเส้นทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ได้
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะเรื่ องการเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตรและลดต้นทุนการผลิตและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวติ
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ประเด็นที่ 3 การอนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น เนื่องจากปั จจุบนั
ประชาชนในพื้นที่สนใจวัฒนธรรมอื่นมากกว่าวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ น และที่ประชุ มเห็นว่าเรื่ อง
ของวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อของท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อการดํารงชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสงบสุ ข
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็ นประชากรเป้ าหมายที่สําคัญในอนาคต และ
จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในการพัฒนาสังคมในอนาคต จึงจําเป็ นต้องมีการให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เป็ นพิเศษ
ประเด็นที่ 5 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมือง เนื่องจากการปกครอง
ท้องถิ่น การบริ หารท้องถิ่นเป็ นหัวใจสําคัญของการทํางานร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ และเป็ นการ
ทําให้ประชาชนรู ้ เข้าใจ และตระหนักในอํานาจ หน้าที่ และสิ ทธิ ของตนเอง และเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การปกครองท้องถิ่นมากกว่าการเข้าไปคูหาแล้วกากบาท เพื่อเลือกตั้งเท่านั้น

