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3.14 อาํเภอลาํทะเมนชัย 

 3.14.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอลาํทะเมนชยั เดิมอยูใ่นพื้นท่ีการปกครองของอาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทยมีประกาศแบ่งเขตทอ้งท่ีอาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา โดยจดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอ

ลาํทะเมนชยั เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกาตั้งอาํเภอฯ โดยยกฐานะจาก

ก่ิงอาํเภอเป็นอาํเภอ (รวม 81 อาํเภอ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เน่ืองใน

วโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ก่ิงอาํเภอลาํทะเมนชยั มีฐานะเป็น

อาํเภอตั้งแต่ วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา สาเหตุท่ีใช้ช่ือ “ลาํทะเมนชยั” เป็นช่ือของอาํเภอ

เน่ืองจากมีลาํนํ้าลาํทะเมนชยัไหลผา่นกลางพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั 

 3.14.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที่ 

  อาํเภอลาํทะเมนชยั ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจาก

จงัหวดันครราชสีมา ประมาณ 118 กิโลเมตร (เส้นทางนครราชสีมา - พิมาย - ชุมพวง) ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 373 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางดว้ยรถยนต์โดยสารประจาํทาง

จากจงัหวดันครราชสีมาถึงอาํเภอลาํทะเมนชยั ประมาณ 3 ชัว่โมง ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอเดิม คือ อาํเภอ

ชุมพวงประมาณ 18 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือ 203,125 ไร่  

อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง จงัหวดั

นครราชสีมา และอาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ ทิศใต ้ ติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอ

ชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

3.14.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอลาํทะเมนชยั มีสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ มีแม่นํ้ า

และลาํนํ้าท่ีสาํคญัไหลผา่น คือ แม่นํ้ามูล และลาํนํ้าลาํทะเมนชยั  

ลกัษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ซ่ึงอยูช่่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน

กุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน และฤดูหนาว 

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

3.14.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา รองลงมาคือ กลุ่มนกัเรียน 
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ตารางที ่329 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 331 314 645 

นกัเรียน 1,951 2,013 3,964 

นกัศึกษา 98 124 222 

ทาํนา 3,971 4,274 8,245 

ทาํไร่ 355 318 673 

ทาํสวน 2 4 6 

ประมง 0 0 0 

ปศุสัตว ์ 3 1 4 

รับราชการ 72 76 148 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 8 44 19 

พนกังานบริษทั 36 19 65 

รับจา้งทัว่ไป 1,149 1,012 2,161 

คา้ขาย 80 122 202 

ธุรกิจส่วนตวั 12 9 21 

อ่ืนๆ 319 348 667 

รวมทั้งส้ิน 8,387 8,655 17,042 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

หมายเหต ุ*  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้ อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

2) รายได ้จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าประชากรในพื้นท่ีของ

อาํเภอลาํทะเมนชยัมีรายไดเ้ฉล่ียทั้งอาํเภอประมาณ 50,775.85 บาทต่อคนต่อปี ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

สูงสุด คือ ตาํบลบา้นยางมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 53,451.70 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลช่องแมวมี

รายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 52,175.75 บาทต่อคนต่อปี ส่วนตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลหนองบวัวงมี

รายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 45,384.36 บาทต่อคนต่อปี  
 

ตารางที ่330 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอลาํทะเมนชยั 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 3เทศบาลตาํบลหนองบวัวง3  45,384.36 

2 3ตาํบลไพล 46,968.98 

3 3ตาํบลช่องแมว 52,175.75 
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ตารางที ่330 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

4 3ตาํบลขยุ 47,636.68 

5 3ตาํบลบา้นยาง 53,451.70 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 50,775.85 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าอาํเภอลาํทะเมนชัยมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือนสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าขนมกรุบกรอบ ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รวมกนัเป็นจาํนวน 345,263,671 บาท รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายทางดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ ค่าเมล็ดพนัธ์ุ 

ค่าแรงงาน ค่าเช่า ค่าสารเคมี ค่าเคร่ืองจกัร รวมทั้งหมดจาํนวน 133,608,944 บาท  

ตารางที ่331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 22,863,815 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 22,863,815 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 46,922,613 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 46,922,613 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 32,637,646 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 32,637,646 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 31,184,870 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 31,184,870 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือ

ขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,238,660 

จาํนวนรวม 14,238,660 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 104,737,123 

จาํนวนรวม 104,737,123 
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ตารางที ่331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 17,569,147 

จาํนวนรวม 17,569,147 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,237,759 

จาํนวนรวม 13,237,759 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 8,298,607 

จาํนวนรวม 8,298,607 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,992,768 

จาํนวนรวม 5,992,768 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 21,362,910 

จาํนวนรวม 21,362,910 

ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,132,136 

จาํนวนรวม 18,132,136 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,564,048 

จาํนวนรวม 11,564,048 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 181,853,449 

จาํนวนรวม 181,853,449 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,627,533 

จาํนวนรวม 13,627,533 
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ตารางที ่331 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,109,131 

จาํนวนรวม 4,109,131 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,023,586 

จาํนวนรวม 4,023,586 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,766,614 

จาํนวนรวม 16,766,614 

รวมทั้งหมด 569,122,415 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

4) หน้ีสินและเงินออม จากการสาํรวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ประชากร

ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยัมีหน้ีสินของประชากรทั้งหมดโดยประมาณ 553,000,000 บาท  

  - เทศบาลตาํบลหนองบวัวง จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน พบวา่ประชากรในพื้นท่ีมีหน้ีสิน 

5,434.90 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 5,673.26 บาทต่อคนต่อปี 

  - ตาํบลไพล จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน พบว่าประชากรในพื้นท่ีมีหน้ีสินจาํนวน 

9,977.44 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 11,606.63 บาทต่อคนต่อปี 

  - ตาํบลช่องแมว จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน ประชากรมีหน้ีสินจากบญัชีครัวเรือน 

4,434.63 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออม 2,751.27 บาทต่อคนต่อปี 

  - ตาํบลขุย จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน ประชากรมีหน้ีสิน 7,715.50 บาทต่อคนต่อปี และ

มีเงินออม 4,734.70 บาทต่อคนต่อปี 

  - ตาํบลบา้นยาง จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน ประชากรมีหน้ีสิน 2,187.87 บาทต่อคนต่อปี 

และมีเงินออม 1,083.14 บาทต่อคนต่อปี 

จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่า

เกษตรกรอาํเภอลาํทะเมนชยักูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินทั้งหมด 

280.6 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 230 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันา

คุณภาพชีวติจาํนวน 19 ลา้นบาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 31.6 ลา้นบาท 
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5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชัย 

ประชาชนไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อการพฒันาศกัยภาพของชุมชน โดยมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่ม

กองทุนหมู่บา้น และกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ตารางที ่332 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม  

กลุ่มพฒันาสตรีระดบั

อาํเภอ 

15 กลุ่ม พฒันาคุณภาพสตรีใหมี้ความ

พร้อมในชีวิตและครอบครัว 

และมีส่วนร่วมในสังคม 

นางกมลพร  วงศเ์กียรติขจร 

081-5479889 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิต 

15 กลุ่ม บริหารเงินออมสัจจะของคน

ในชุมชน 

นายณรงค ์ กุลี 

087-8745491 

กองทุนหมู่บา้น 15 กลุ่ม บริหารจดัการเงินทุนของ

หมู่บา้นเพื่อให้คนในชุมชน 

กูย้มืเป็นทุนไปประกอบอาชีพ 

นายจาํนง  ยงัสุข 

089-5845167 

โครงการแกไ้ขปัญหา

ความยากจน 

15กลุ่ม บริหารจดัการเงินทุนเพื่อแกไ้ข

ปัญหาความยากจน 

นายสุวทิย ์ ผวิพนัธ์ 

080-7379647 

อาสาสมคัรพฒันา

ชุมชน 

8 กลุ่ม ทาํงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

สภาพความเป็นอยูข่องตนใน

ชุมชน 

น.ส.วลิาวลัย ์สิงห์ประเสริฐ 

084-3020391 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา ไดมี้การ

รวมกลุ่มกนัผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามโครงการส่งเสริมอาชีพ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” 

โดยมีสินคา้โอทอปข้ึนทะเบียน จาํนวน 8 ชนิด มูลค่าการจาํหน่ายปีละ 400,000 บาท ดงัน้ี 

ตารางที ่333 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
ทีอ่ยู่ ช่ือประธานกลุ่ม  

กลุ่มแม่บา้นขนมไทยเดิม

ประยกุต ์300 อยา่ง (คุกก้ี) 
- 

เทศบาล (ตลาดเมือง

ใหม่) ตาํบลขยุ 

นางประนอม ณรงคเ์พชร 

โทร : 08-7252-6853 

0กลุ่มแม่บา้นนํ้าเอน็ไซม0์ 

(นํ้าเอน็ไซมป์ระทุมทอง1) 
30 

85 หมู่ท่ี 3 บา้นช่องแมว 

ตาํบลช่องแมว 

คุณทุมมา ปรึกไธสง 

โทร : 089-847-2626 

http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302903&PROD=051214142019&SME=051214141526
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ตารางที ่333 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
ทีอ่ยู่ ช่ือประธานกลุ่ม  

กลุ่มส่งเสริมและผลิตขา้ว

หอมมะลิ 105 
30 

173 หมู่ 9 บา้นตลาด

หนองบวัวง ตาํบลขยุ 

นางทองเหล่ียม วงคเ์สรีเจริญรุ่ง 

โทร : 044 487484 

กลุ่มสตรีทอผา้ไหมมดัหม่ี

บา้นปอแดง โนนรัง 
30 

84 หมู่ 10 บา้นปอแดง 

ตาํบลช่องแมว 

นางบุญมา ลาศูนย ์

โทร : 044 487484 

0กลุ่มทาํหมอนขิด 27 
98 หมู่10 บา้นหนองดู่ 

ต.บา้นยาง 

นางทองมล ช่างเกวี 

โทร : 044 487484 

0กลุ่มสตรีปลูกหมอ่นเล้ียง

ไหม 
48 

11 หมู่10 บา้นกุดนํ้าใส 

ต.ไพล 

นางสาํลี จนัทร์ไทย 

โทร : 044 487484 

0กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม

บา้นหนองดู่ 
30 

73 หมู่10 บา้นหนองดู่ 

ต.บา้นยาง 

นางทุเรียน บุญเข่ือง 

โทร : 044 487484 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 
 

3.14.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยัมีประชากรอาศยัอยู ่8,035 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวนทั้งส้ิน 31,943 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 15,994 คน เป็นหญิงจาํนวน 15,949 คน โดยจาํแนก

เป็นรายตาํบลไดด้งัน้ี  

ตารางที ่334 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หญงิ (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 

ตาํบลขยุ 2,080 3,407 3,423 6,830 

ตาํบลไพล 1,455 3,083 3,077 6,160 

ตาํบลช่องแมว 2,948 5,971 5,952 11,923 

ตาํบลบา้นยาง 1,552 3,488 3,542 7,030 

รวม 8,035 15,949 15,994 31,943 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอลาํทะเมนชัย (ข้อมลู มีนาคม 2554)  

จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2554 โดยการ

สํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่จริง ณ วนัสํารวจ พบว่าอาํเภอลาํทะเมนชยั มีประชากรจาํแนกตาม

ช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ตารางที ่335 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยั 

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

นอ้ยกวา่ 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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,057 1,078 2,135 

รวมทั้งหมด 8,387 8,655 17,042 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ประชากรโดยส่วนใหญ่ของอาํเภอลาํทะเมนชยัอยูใ่นช่วงวยัทาํงานและวยัสูงอายุ อตัราการเกิด

และการตายของประชากรนอ้ย 

2) ดา้นการศึกษา 

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

ตารางที ่336 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 341 407 748 

ตํ่ากวา่ ป.4 894 924 1,818 

ป.4 - 6 4,747 4,934 9,681 

ม.ศ. 1 - 3 27 27 54 

ม. 1 - 3 1,116 1,007 2,123 
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ตารางที ่336 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม.ศ. 4 - 5 21 10 31 

ม. 4 - 6 458 550 1,008 

ปวช. 73 47 120 

ปวส. 50 47 97 

ปริญญาตรี 134 154 288 

ปริญญาโท 4 2 6 

ปริญญาเอก 0 1 1 

อ่ืนๆไม่ระบุ 522 545 1,067 

รวม 8,387 8,655 17,042 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอลาํทะเมนชยัมีโรงเรียนจาํนวน 25 แห่ง มีครูทั้งหมด 

จาํนวน 245 คน มีนกัเรียนจาํนวน 5,241 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน 21 คน 

ตารางที ่337 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน 

นักเรียน 
จํานวน 

ครู ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

1.เทศบาล

หนองบวัวง 

1 2 0 1 486 25 

2.ไพล 1 2 0 2 811 45 

3.ขยุ 1 3 1 1 1,792 69 

4.บา้นยาง 1 5 1 2 918 52 

5.ช่องแมว 1 3 0 2 1,234 54 

รวมทั้งอาํเภอ 5 15 2 8 5,241 245 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 (2554) 

 จากตารางดงักล่าว จาํนวนบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอกบัเด็กในพื้นท่ีในแต่ละโรงเรียนแต่

ยงัขาดแคลนและตอ้งการการส่งเสริมดา้นส่ืออุปกรณ์ การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัใกลเ้คียงกบัโรงเรียน

ในเขตเมือง 
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ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอลาํทะเมนชยัมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการในระดบั

ตาํบล ๆ ละ 1 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสา จาํนวน 9 คน มีนกัเรียนจาํนวน 580 คน  

3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุข และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั ดงัน้ี 

ตารางที ่338 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอลาํทะเมนชยั 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4  

คลินิก 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั  1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชัยมี

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข จาํนวน 652 คน ดงัน้ี 

ตารางที ่339 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอลาํทะเมนชยั 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 2 15,971 

ทนัตแพทย ์ 1 31,943 

เภสัชกร  3 10,648 

พยาบาลวชิาชีพ 11 2,904 

พยาบาลเทคนิค 2 15,972 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 16 1,996 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  621 51 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลสาธารณสุขอาํเภอลาํทะเมนชยั (ขอ้มูล เดือน

เมษายน พ.ศ. 2555) พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั มีกลุ่มโรคท่ีมีอตัราการป่วยสูงสุด 10 อนัดบัแรก

ของอาํเภอ โดยคิดอตัราป่วย 1: 100,000 ของประชากร ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่340 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอลาํทะเมนชยั ปี พ.ศ. 2554 

ลาํดับ ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วย 

1 โรคอุจจาระร่วง 165 515.48 

2 โรคปอดบวม 32 99.97 

3 โรคสุกใส 21 65.61 

4 โรคอาหารเป็นพิษ 16 49.99 

5 โรคไขห้วดัใหญ่ 15 46.86 

6 โรคตาแดง 8 24.99 

7 ไขเ้ลือดออก  7 21.87 

8 โรคงูสวดั 7 21.87 

9 2โรควณัโรค 4 12.50 

10 โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 3 12.50 

ท่ีมา : สาธารณสุขอาํเภอลาํทะเมนชัย (ข้อมลูเดือนเมษายน 2555) 

ง.  อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั มีอตัราการเปล่ียนแปลง

ของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่341 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 32,067 - 

2550 31,974 -0.29 

2551 31,993 0.06 

2552 32,145 0.48 

2553 32,232 0.27 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ด้านการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชัยมีการ

จดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ มีสถานีตาํรวจภูธร 1 แห่ง คือ 

สถานีตาํรวจภูธรลาํทะเมนชยั  

นอกจากน้ีมีดา้นการปราบปราม อาํเภอลาํทะเมนชยัไดมี้การปราบปรามผูก้ระทาํความผิดอยา่ง

จริงจงั และต่อเน่ืองโดยมีสถิติการปราบปรามดงัน้ี 
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ตารางที ่342 แสดงสถิติคดีอาญาของ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอลาํทะเมนชยั  

คดี 
เกดิเหตุ 
(ราย) 

จับกุมได้ทั้งหมด
จํานวน (ราย) 

ผู้ต้องหาทั้งหมด
จํานวน  (คน) 

คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย (คดีการพนนั  ปืน อาวธุ 

และยาเสพติด) 

357 355 481 

คดีเก่ียวกบัชีวติร่างกายและเพศ 20 16 21 

คดีเก่ียวกบัทรัพย ์ 5 5 8 

คดีอุบติัเหตุจราจรทางบก 6 5 5 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอลาํทะเมนชัย (ข้อมลูเดือนเมษายน 2555) 

 

จากตารางคดีท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงประกอบไปดว้ย คดีการพนนั คดี 

อาวุธปืน และคดียาเสพติดร้อยละ 80 โดยผูเ้สพและผูค้า้ยาท่ีจบักุมไดส่้วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นท่ี ซ่ึงจบั

ได้จากการท่ีมีความเข้มงวดในการระวงัและตั้งจุดตรวจ รองลงมาคือ คดีการพนัน คดีเก่ียวกับชีวิต

ร่างกายและเพศ คดีอุบติัเหตุจราจรทางบก ตามลาํดบั และท่ีเกิดเหตุน้อยท่ีสุดคือ คดีเก่ียวกบัทรัพย ์จาก

ขอ้มลูสถิติคดีอาญาพบวา่ เหตุเกิดของคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง ปัจจุบนั มีจาํนวนนอ้ยลง 

5) ดา้นศาสนา ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยัส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีองคก์ร

ทางศาสนาตั้งอยูใ่นพื้นท่ี คือ มีวดั จาํนวน 21 แห่ง และท่ีพกัสงฆ ์จาํนวน 13 แห่ง 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอลาํทะเมนชยัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่น

วถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้นท่ีมีความสําคญั ไดแ้ก่ การทอผา้ไทย หมอพื้นบา้น จกัสานไมไ้ผ่

อุปกรณ์หาปลา เป็นตน้ และมีปราชญใ์นชุมชนท่ีเป็นผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ นางนกกระหร่ิง  ปานเกิด อยูท่ี่ หมู่ 6 ตาํบลขุย มี

ความรู้ดา้นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ นายสุภนยั คาํดว้ง อยู่ท่ี หมู่ 10 ตาํบลไพล มีความรู้ดา้น

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ภูมิปัญญาทางดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ นายจาํนงค์  ยงัสุข อยูท่ี่ หมู่ 6 ตาํบลไพล 

ให้ความรู้การบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และนายสินสมุทร สุขหนา อยูบ่า้นเลขท่ี 

11 หมู่ 10 ตาํบลไพล มีความรู้เร่ืองจดัตั้งกลุ่มองคก์ร และการสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 

- ภูมิปัญญาทางดา้นความเช่ือ และพิธีกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ นายชั้น ทุ่งนา บา้นเลขท่ี 54 หมู่ 

6 ตาํบลขุย มีความรู้เร่ือง พิธีพราหมณ์สู่ขวญั เช่น ขวญันาค การเรียกขวญั สู่ขวญังานแต่งงาน เป็นตน้ 

และมีความสามารถทางดา้นเพลงพื้นบา้น 

7) ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อาํเภอลําทะเมนชัยได้มีการอนุรักษ์และสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน โดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญัอย่าง

ต่อเน่ือง ดงัน้ี 
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- งานประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ (บุญคูณลาน) งานบุญกุม้ขา้วใหญ่หรือเรียกวา่บุญสู่ขวญั

ขา้ว เป็นประเพณีหน่ึงในฮีตสิบสอง คือ ทาํบุญสู่ขวญัขา้ว เม่ือนวดขา้วเสร็จเรียบร้อยแลว้นาํขา้วกองใน

ลานเพื่อบูชาเทพยดา ในบางแห่งไดน้าํเอาบุญเบิกฟ้ามาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั ซ่ึงบุญเบิกฟ้า บุญสู่ขวญัขา้ว

เป็นการบูชาแม่โพสพเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นผูน้าํความเจริญอุดมสมบูรณ์มาสู่ไร่นา ซ่ึงจะจดั

ข้ึนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าท่ีวา่การอาํเภอลาํทะเมนชยั 

ภายในงานมีการจดัใหก้ลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นของอาํเภอท่ีนาํสินคา้พื้นเมือง (หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์) 

มาจาํหน่าย ทาํให้ราษฎรมีงานทาํ และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ท่ีมา

จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอาํเภอลาํทะเมนชยั 

- งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณ อนัแสดงถึงวฒันธรรมอนัดี

ของการอยูร่่วมกนัในสังคมระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดังานข้ึนเพื่อเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียว และเผยแพร่ประเพณีวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน ตลอดจนอนุรักษ์ ส่งเสริม

วฒันธรรมท่ีดีของทอ้งถ่ินให้คงอยูสื่บไป จดัข้ึนในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี ณ วดัสุมงัคลาราม 

หมู่ท่ี 9 ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา ในงานไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัพายเรืออีโปงซ่ึง

เป็นเรือท่ีชาวบ้านได้จดัทาํข้ึนเองโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วฒันธรรมท่ีดีงามของ

ทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 

- งานประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลานานมีการรดนํ้ าดาํหวัและ

ขอพรจากผูสู้งอายุ โดยจะจดังานบวงสรวงศาลเจา้พ่อหลกัเมืองบา้นหนองบวัวง ซ่ึงเป็นส่ิงเคารพบูชา

ของชาวบา้นหนองบวัวง อาํเภอลาํทะเมนชยั ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงวนัท่ี 12-15 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณ

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบา้นหนองบวัวง หมู่ท่ี 9 ตาํบลขยุ อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการอาํเภอลาํทะเมนชยั มีพื้นท่ีสวนสาธารณะจาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

- สวนสาธารณะบา้นหนองบวัวงใหญ่ ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 8 บา้นหนองบวัวงใหญ่ ตาํบลขุย 

โดยเทศบาลตาํบลหนองบวัวง และคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูดู้แล พื้นท่ีมีสระนํ้ าขนาดใหญ่ และมี

สถานท่ีวิ่งออกกาํลงักายรอบ ๆ บริเวณสระนํ้ า ผูม้าใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในหมู่บา้น 

และหมู่บา้นใกลเ้คียง ไดแ้ก่ บา้นหนองบวัใหญ่ บา้นหนองบวัวง บา้นหนองดู เป็นตน้ และยงัเป็นพื้นท่ี

สาํหรับจดังานประเพณีต่าง ๆ เช่น วนัลอยกระทง เป็นตน้ 

- สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 9 บา้นหนองบวัวง ตาํบลขุย โดย

เทศบาลตาํบลหนองบวัวง และคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูดู้แล พื้นท่ีมีเคร่ืองออกกาํลงักาย สนามกีฬา 

เช่น สนามบาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อล เป็นต้น มีสนามเด็กเล่นสําหรับเด็ก ๆ ภายในชุมชน ผูม้าใช้

ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในหมู่บา้น และหมู่บา้นใกลเ้คียง 
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 3.14.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ด้านกสิกรรม อาํเภอลาํทะเมนชัยมีพื้นท่ีทาํการเกษตรประมาณ 150,223 ไร่ 

ครอบครัวเกษตรจาํนวน 9,444 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่343 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอลาํทะเมนชยั 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

จํานวนครัวเรือน 

ทีป่ลูก 

1 ทาํนาขา้ว 81,471   410 5,128 

2 มนัสาํปะหลงั 12,374   2,700 2,186 

3 ออ้ยโรงงาน 45,000 8,000 1,430 

4 ไมผ้ล 2,597   1,568 520 

5 ผกั 330 550 165 

6 ไมเ้ศรษฐกิจ 12,138   ไม่มีขอ้มูล 1,214 

รวม 150,223     

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอลาํทะเมนชัย (2553) 

  2) ดา้นปศุสัตว ์อาํเภอลาํทะเมนชัย มีศูนยพ์ฒันาปศุสัตวป์ระจาํอาํเภอลาํทะเมนชัย 

จาํนวน 2 ศูนย ์ไดแ้ก่ พื้นท่ีตาํบลบา้นยาง และตาํบลช่องแมว รวมทั้งมีพื้นท่ีเล้ียงสัตวป์ระมาณ 8,353 ไร่ 

และมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวจ์าํนวน 2,612 ครัวเรือน เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียจากการทาํปศุสัตวปี์ละ 

20,000 บาทต่อครัวเรือน  

ตารางที ่344 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอลาํทะเมนชยั 

สัตว์เลีย้ง จํานวน (ตัว) จํานวนเกษตรกร (ราย) 

โคเน้ือ 10,085 1,009 

กระบือ 1,094 219 

สุกร 2,010 405 

เป็ด 15,096 160 

ไก่เน้ือ 56,243 4,270 

ไก่ไข่ 5,987 12 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอลาํทะเมนชัย (2553) 
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  3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.2553 พื้นท่ี

อาํเภอลาํทะเมนชยัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์หรือทาํบ่อเล้ียงปลาขนาดเล็กเล้ียง

ในระดบัครัวเรือน หรือในสระนํ้ าของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเล้ียงปลาทั้งหมด 500 ครัวเรือน มีพื้นท่ี

เพาะเล้ียงทั้งหมด 299 ไร่ โดยส่วนใหญ่เกษตรเล้ียงไวเ้พื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลกั  

 3.14.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

  1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอาํเภอลําทะเมนชัยมีกิจการท่ีมีลักษณะ

อุตสาหกรรมท่าทราย ท่ีไดรั้บอนุญาตและประกอบการ จาํนวน 2 แห่ง คือ  

- หนองบวัวงทรายทอง อยูท่ี่ บา้นตลาดหนองบวัวง หมู่ท่ี 9 ตาํบลขุย มีแรงงาน

ทั้งส้ินจาํนวน 6 คน จา้งค่าแรงวนัละ 200 บาท  

- ท่าทรายซีเค อยู่ท่ี บา้นตลาดหนองบวัวง หมู่ท่ี 9 ตาํบลขุย มีแรงงานทั้งส้ิน

จาํนวน 8 คน จา้งค่าแรงวนัละ 200 บาท  

3.14.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอลาํทะเมนชยัมีสถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรมส่วน

ใหญ่อยูใ่นเขตชุมชนเก่าหรือชุมชนดั้งเดิม ซ่ึงจดัตั้งเป็นอาํเภอ ดงัน้ี  

- มีธนาคาร จาํนวน 1 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) สาขาอาํเภอลาํทะเมนชยั 

- สถานบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ่และชนิดถงัลอย จาํนวน 5 แห่ง 

- การขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์จาํนวน 33 แห่ง  

- ร้านคา้ส่ง จาํนวน 6 แห่ง 

- ร้านคา้ขายของชาํและขายของเบด็เตล็ด จาํนวน 63 ร้าน  

- ร้านคา้ปลีก จาํนวน 308 แห่ง  

- ตลาดสดเทศบาล จาํนวน 1 แห่ง  

- ร้านทอง จาํนวน 2 แห่ง  

  2) การบริการ อาํเภอลาํทะเมนชยั ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ และไม่มีบริการท่ีพกั มี

ร้านอาหารทัว่ไปจาํนวน 17 แห่ง ไม่มีร้านบริการดา้นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

  3) การท่องเท่ียว อาํเภอลาํทะเมนชยั ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี แต่อยู่ใกลแ้หล่ง

ท่องเท่ียว เช่น อาํเภอพิมาย   
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 3.14.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอลําทะเมนชัย กับจังหวัด

นครราชสีมา รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดินจาํนวน 1 สาย ไดแ้ก่ ทางหลวงสายแผน่ดินหมายเลข 2226  

จงัหวดันครราชสีมา – อาํเภอพิมาย – อาํเภอชุมพวง – อาํเภอลาํทะเมนชัย ระยะทางประมาณ 118 

กิโลเมตร ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมทางหลวง 

- ทางหลวงชนบท สายอาํเภอลาํทะเมนชยั – ตาํบลบา้นยาง ระยะทางประมาณ 

27  กิโลเมตร เป็นถนนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่ม  เน่ืองจากมีการคมนาคมไม่สะดวก  เป็นหลุมเป็นบ่อ

ตลอดสาย 

- ทางหลวงชนบท สายอาํเภอลาํทะเมนชยั – ตาํบลช่องแมว ระยะทางประมาณ 

35 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่มเน่ืองจากมีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นหลุมเป็นบ่อ

ตลอดสาย 

- ทางหลวงชนบท  สายอําเภอลําทะเมนชัย – อําเภอเมืองยาง  ระยะทาง

ประมาณ  10  กิโลเมตร เป็นถนนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่มเน่ืองจากมีการคมนาคมไม่สะดวก  เป็น

หลุมเป็นบ่อตลอดสาย 

  2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสารในพื้นท่ีมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง 

มีโทรศพัท์สาธารณะเฉพาะบางหมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองบวัใหญ่ บา้นหนองบวัวง บา้นหนองโปร่ง 

บา้นหนองสะแก บ้านใหม่ทะเมนชัย เป็นต้น โทรศพัท์สารธารณะส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได ้

เน่ืองจากชาํรุดเสียหาย ทั้งจากการใชง้าน อุบติัเหตุ การงดัแงะ ฯลฯ และขาดการบาํรุงซ่อมแซม 

  มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บา้น โดยเป็นแหล่งกระจายข่าวสารท่ีสําคญัในหมู่บา้น ทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารราชการ โครงการ การรณรงค ์งานบุญ งานบวช การประชาคม ฯลฯ ซ่ึงถือวา่มี

ความสําคญัในการส่ือสารกบัคนในหมู่บา้นมาก ก่อให้เกิดความสามคัคี ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

และสร้างชุมชนใหเ้ขม็แขง็ต่อไป 

3) ประปา นํ้ าด่ืม อาํเภอลาํทะเมนชยั มีระบบประปาหมู่บา้นและตาํบล ประชากรใน

พื้นท่ีมีนํ้าประปาใชจ้าํนวน 5,522 ครัวเรือน ยงัคงมีอีกจาํนวน 2,513 ครัวเรือนท่ียงัไม่มีระบบประปาใช ้ 

  4) แหล่งนํ้า ในอาํเภอลาํทะเมนชยัมีแหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือน

และระดบัชุมชนดงัน้ี  
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ตารางที ่345 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอลาํทะเมนชยั ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 514 429 314 300 184 90 

บ่อสาธารณะ 271 213 171 120 139 110 

บ่อบาดาล 215 200 190 190 185 135 

ถงัเก็บนํ้า 300 300 235 235 153 152 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 

5) ไฟฟ้า อาํเภอลาํทะเมนชยัมีสํานกังานการไฟฟ้าอาํเภอ จาํนวน 1 แห่ง โดยดูแลและขยาย

เขตไฟฟ้าในอาํเภอลาํทะเมนชยั ครอบคลุมทุกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัน้ีประชาชนในพื้นท่ี

มีไฟฟ้าใชค้รอบคลุมทุกหมู่บา้นแต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน  

 3.14.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณทรายมาก สีพื้นดินเป็นสีเทา 

หรือนํ้าตาลปนเทา จุดประเหลืองปนนํ้าตาล สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก การระบายนํ้ าไม่ดี 

มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า ค่าความเป็นกรดด่างประมาณค่า pH 4.5 – 5.5  

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอลาํทะเมนชยั มีแม่นํ้าสาํคญัไหลผา่น 2 สาย ไดแ้ก่  

- แม่นํ้ามูล ไหลผา่นตาํบลขยุ และตาํบลไพล ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  

- ลาํนํ้าทะเมนชยั ไหลจากอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ผา่นตาํบลบา้นยาง 

ตาํบลขยุ ตาํบลไพล ลงสู่แม่นํ้ามูลท่ีบา้นหนองบวัวง ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร  

  ประชาชนใช้แหล่งนํ้ าจากทั้งสองแห่งในดา้นเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์เพราะมีนํ้ าไหล

ตลอดปี แต่ยงัไม่มีการจดัการทรัพยากรการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้า 

3) ทรัพยากรป่าไม้ อาํเภอลาํทะเมนชัย มีพื้นท่ีป่าไม้สําคัญ คือ ป่าสงวนแห่งชาติ  

“ป่าพิมาย” รวมพื้นท่ีจาํนวน 23,225 ไร่ หรือ 37.16 ตารางกิโลเมตร มีลกัษณะเป็นป่าเต็งรัง และเป็นป่า

เบญจพรรณ มีตน้ไมอ้ยูก่ระจดักระจายอยูโ่ดยทัว่ไปอยูใ่นพื้นท่ี 2 ตาํบลคือ ตาํบลบา้นยาง ประกอบดว้ย 

หมู่ท่ี 6  7  8  9  10  13 และ16  รวม 7 หมู่บา้น และตาํบลช่องแมว ประกอบดว้ย หมู่ท่ี 1  3  4  5  8  14  

17 19 และ 20 รวม 9 หมู่บา้น 

 การดูแลและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้ประชาชนในพื้นท่ีมีการดูรักษาโดย

กรรมการหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้น ชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้โดยการเก็บของป่าขาย 

เช่น เก็บเห็ดขายในหนา้ฝน ดอกกระเจียว ไข่มดแดง สมุนไพร และอ่ืนๆ 
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 3.14.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั อยูใ่นเขตเลือกตั้งท่ี 4 ประกอบดว้ย

พื้นท่ี 7 อาํเภอ คือ อาํเภอลาํทะเมนชยั อาํเภอโนนสูง อาํเภอประทาย อาํเภอโนนแดง อาํเภอพิมาย อาํเภอ

ชุมพวง และอาํเภอเมืองยาง มีจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวน 23,766 คน เม่ือการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2554 

ประชาชนในพื้นท่ีมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากถึงจาํนวน 15,647 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งหมด 

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชัยมีการเมืองทอ้งถ่ินในระดับ

เทศบาลตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้งสองระดบัมีการแข่งขนักนัตามปกติของกระบวนการ

เลือกตั้ งและการได้มาของผูน้ําท้องถ่ิน หลายพื้นท่ียงัเป็นการเมืองในระบบอุปถัมภ์ท่ีมีการเมือง

ระดบัชาติหนุน หรือตวัผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นฐานคะแนนเสียงให้กบันกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินดว้ยกนัและ

นกัการเมืองระดบัชาติดว้ย  

  การเลือกตั้งผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในปี พ.ศ. 2555 พบวา่มีประชาชนผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งจาํนวน 23,792 มีผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งจาํนวน 13,099 คน คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของจาํนวนผู ้

มีสิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมด  

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยัไม่พบกระบวนการขบัเคล่ือน

การเมืองภาคประชาชนมากนัก จะมีก็เป็นความสนใจเฉพาะบุคคล แต่ยงัไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็น

องคก์ร  

 

 3.14.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอลาํทะเมนชยั และสํานกังาน

สาธารณสุขอาํเภอลาํทะเมนชยั 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่  สํานกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา สํานกังาน

ขนส่ง สถานีตาํรวจภูธร สํานักงานเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน สํานักงานปศุสัตวอ์าํเภอ สํานักงาน

สรรพากรพื้นท่ีอาํเภอ สํานกังานสรรพสามิตอาํเภอ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั และสาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอลาํทะเมนชยั และท่ีทาํการ

ไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอลาํทะเมนชยั  

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอลาํทะเมนชัยมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 
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ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

อาํเภอลาํทะเมนชยัจาํนวน 1 แห่ง ดูแลพื้นท่ีทุกตาํบลในอาํเภอ  

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ และองค์การบริหารส่วน

ตาํบลช่องแมว องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไพล และองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลขยุ  

ค. เทศบาล อาํเภอลาํทะเมนชยัมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบล

หนองบวัวง 

5) การปกครองท้องท่ี อาํเภอลําทะเมนชัยได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม 

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตปกครองออกเป็น 4 ตาํบล 59 

หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่346 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอลาํทะเมนชยั  

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ช่องแมว 22 บา้นปลกัอีแรต บา้นส่ีเหล่ียม บา้นช่องแมว(1และ2) บา้นหนองมะเขือนอ้ย บา้น 

หนองมะเขือใหญ่ บา้นกุดก่ี บา้นดงหลบ บา้นโนนกอก บา้นหนองจานปอแดง บา้น

มาบป่าแดง บา้นหนองจานใต ้ บา้นส่ีเหล่ียมน้อย บา้นโนนวดั บา้นใหม่สามคัคี 

บา้นหนองขาม บา้นหนองคลอง บา้นหนองแสงพฒันา บา้นหนองกุง  

บา้นโนนสาํราญ บา้นโนนรัง และบา้นหนองมะเขือ 

บา้นยาง 17 บา้นหนองยาง (1และ 2) บา้นหัวขวั บา้นหนองม่วง บา้นโสกดู่ บา้นหนองเชือก 

บา้นหินแร่ บา้นห้วยผกัหนาม บา้นหนองออ้ บา้นหนองนกเป็ด บา้นหนองดู่ บา้น

อรุณพฒันา บา้นยาง บา้นม่วงเหนือออ้ บา้นหนองตาด บา้นหนองดู่นอ้ย และบา้น

หวัขวัใหม ่

ไพล 10 บา้นทะเมนชยั บา้นออ้ บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นไพล บา้นหนองแวง บา้นกุดนํ้ าใส

บา้นใหม่ทะเมนชยั บา้นโนนบูรพา บา้นอุดมสิน และบา้นตะเคียนทอง  

ขยุ 10 บา้นหนองบวัวง บา้นหนองดู่ บา้นหนองโปร่ง บา้นหนองสะแก บา้นโนนชุมพวง 

บา้นขยุ บา้นหนองไผ ่บา้นหนองบวัใหญ่ บา้นตลาดหนองบวัวง  

และบา้นขยุใหม่พฒันา 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอลาํทะเมนชัย (2554) 
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3.14.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอลาํทะเมนชัย 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมประชุมจาํนวน

ทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ในอาํเภอลาํทะเมนชยั ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอ ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่347 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอลาํทะเมนชยั  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- พื้ น ท่ีหมู่ บ้า นส่ วนใ หญ่มี ลา นกี ฬ าข อง

หมู่บา้น  

- ในพื้นท่ีมีหอกระจายข่าวท่ีใช้งานได้ทุก

หมู่บา้นและเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของชุมชน 

- มีพื้นท่ีในการทาํเกษตรจาํนวนมากและเป็น

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการปลูกขา้วพนัธ์ุดี  

- มีลํานํ้ าสายท่ีสําคัญไหลผ่านพื้นท่ีจาํนวน

สองสาย 

- มีป่าชุมชนท่ีดูแลและบริหารจัดการโดย

ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน  

- มี เ ส้ น ท า ง ก า ร ค ม น า ค ม ห ลั ก  เ ป็ น

ถนนลาดยางเขา้ถึงทุกตาํบล 

- มีนํ้ าประปาหมู่บา้นและประปาตาํบลเกือบ

ครอบคลุมทุกหมู่บา้น  

 

ก.ด้านกายภาพ  

- ระยะทางในการขนส่งผลผลิตการเกษตรสู่ตลาด

มีระยะทางไกล 

- ในพื้นท่ีประสบภยัแลง้ (บางพื้นท่ี) ประมาณ

เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ขาดแคลนนํ้า

เพื่อการเกษตรและประสบภยันํ้าท่วม (บางพื้นท่ี) 

ประมาณเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน   

- ขาดระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และขาด

การบริหารจดัการนํ้าท่ีดีจึงทาํใหน้ํ้าไม่เพียงพอ 

- ดินสาํหรับการทาํการเกษตรขาดความอุดม

สมบูรณ์เน่ืองการเกษตรกรยงัใชปุ๋้ยเคมี และการ

ปลูกพืชเชิงเด่ียวมากเกินไป 

- ประชาชนและคนภายนอกบางส่วนเขา้ไปทาํลาย

พื้นท่ีป่าไม ้และแหล่งนํ้า  

- การคมนาคมระหวา่งตาํบลและภายในตาํบลไม่

สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- นํ้าประปา เพื่อใชอุ้ปโภค บริโภค ยงัขาดคุณภาพ 
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ตารางที ่347 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้ น ท่ีโดยทั่วไปมีอุปนิสัย

อดทน เสียสละ และมีนํ้าใจ 

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความสามัคคี 

พร้อมช่วยเหลืองานชุมชน 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง และ

ดูแลสุขภาพของตนเองได ้

- ทุกหมู่บา้นมีแผนชุมชนและมีแผนท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน 

- ทุ ก ห มู่ บ้ า น มี อ า ส า ส มัค ร ชุ ม ช น  เ ช่ น 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

อาสาสมคัรพฒันาชุมชน และอ่ืน ๆ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เยาวชนในพื้นท่ี ทะเลาะววิาทกนัในงานมหรสพ 

และงานอ่ืน ๆ ในหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ 

- มีประชาชนและกลุ่มเยาวชน ติดยาเสพติด เล่น

การพนนั ติดสุรา บุหร่ี จาํนวนมากข้ึน 

- อาสาสมคัรชุมชนส่วนใหญ่ ไม่มีค่าตอบแทน 

ตอ้งการขวญักาํลงัใจ และสวสัดิการ 

- ประชาชนไม่มีวนิยัจราจรทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนนมากข้ึน 

- ประชากรในพื้นท่ีจะมีกลุ่มผูสู้งอายมุากข้ึน และ

กลุ่มวยัทาํงานตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูหนกัข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีผลผลิตและสินคา้เกษตรท่ีหลากหลาย เช่น 

ขา้ว ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 

- เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มี ท่ี ดินเป็นของ

ตนเอง และเพียงพอในการทาํการเกษตร 

- มีกองทุนชุมชนทุกหมู่บา้น กองทุนแกไ้ข

ปัญหาความยากจน  (กข.คจ.) กลุ่มออม

ทรัพย ์ฯ กองทุนสตรี เป็นตน้ 

- มีกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพทอผา้ไหม กลุ่ม

ผลิตสุราแช่ เป็นตน้ 

- มีศูนยก์ารเรียนรู้ของพื้นท่ี เช่น โรงสีชุมชน 

มีโรงผลิตปุ๋ยชุมชน มีศูนยส์าธิตการตลาด 

- เป็นอาํเภอท่ีเป็นพื้นท่ีรอยต่อกบัอาํเภออ่ืน ๆ 

ทาํใหป้ระชากรบางส่วนไปคา้ขายกบัอาํเภอ

ใกลเ้คียงไดส้ะดวก 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนยงัไม่เขม้แขง็และ

ผลิตภณัฑ ์ยงัไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

- ประชาชนวา่งงาน และมีการอพยพแรงงาน (บาง

ฤดูกาล) เน่ืองจากไม่มีงานรองรับในพื้นท่ี และ

ไม่มีอาชีพเสริม 

- ประชาชนและเกษตรกรมีหน้ีสินมากข้ึน ทั้งหน้ี

ในระบบและนอกระบบ 

- ตลาดรับซ้ือสินคา้เกษตรในพื้นท่ีมีจาํนวนนอ้ย 

- ท่ีดินส่วนใหญ่ของเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ของอาํเภอลาํทะเมนชยัมี

ฐานะยากจน 

- ไม่มีเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้มาสานต่อในการ

ทาํงานดา้นการเกษตรในพื้นท่ี  

- เกษตรกรไม่สามารถพฒันาระบบการผลิตได้

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ผลผลิตทางการเกษตรต่อ

ไร่อยูใ่นเกณฑ์ตํ่า และตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน  
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ตารางที ่347 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุม้ ๆ  

- มีกรรมการหมู่บา้น มีสมาชิก อบต.หมู่บา้น

ละ 2 คน 

- ประชาชนในพื้นท่ีออกมาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งใน

แต่ละคร้ังมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง  

- ผูน้ําชุมชน และผูน้ําท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็น

คนดี มีความรู้ ความสามารถ 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ผูน้าํบางคนไม่เป็นกลาง เห็นแก่พวกพอ้งตนเอง 

และเป็นฐานเสียงใหน้กัการเมืองระดบัชาติ 

- การเลือกตั้งทุกระดบัยงัมีการซ้ือสิทธิขายเสียง 

- ประชาชนในหมู่บา้นแบ่งพรรค แบ่งพวก

ภายหลงัจากการเลือกตั้ง  

- งบประมาณบริหารทอ้งถ่ินนอ้ย ไม่สมดุลกบั

พื้นท่ี  

- ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไม่มีวสิัยทศัน์ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน ทาํใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งชา้ ๆ  

- สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่เยีย่มเยยีนพื้นท่ี

หรือไม่แกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีอยา่งจริงจงั 

- ประชาชนและผูบ้ริหารไม่ให้ความสาํคญักบั

แผนชุมชน ไม่มีกระบวนให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม และการบริหารงบประมาณไม่โปร่งใส  

- ประชาชนยงัไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัในอาํนาจ 

สิทธิ และหนา้ท่ีของตนเอง 

- กลุ่มเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีมี

นอ้ย และยงัทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีจาํกดั  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีประเพณีท้องถ่ินท่ีดีงาม เช่น งานบุญกุ้ม

ขา้วใหญ่ งานบุญบั้งไฟ และการรําบวงสรวง

ยา่โม 

- ประชาชนในพื้นท่ียงัยึดถือประเพณีและ

วฒันธรรมของไทยในการดาํเนินชีวิต และมี

การสืบทอดใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กลุ่มผูรู้้ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ของทอ้งถ่ินมีจาํนวนนอ้ยลง 

- โรงเรียนในพื้นท่ีไม่มีการนาํเอาบุคคลท่ีเป็นผูรู้้ไป

สอนนกัเรียนในโรงเรียน  

- ไม่มีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณี 

และความเช่ือทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

- เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรู้จักวฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือตามกระแสหลกัมากกว่ารู้จกั

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน   
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2) การวเิคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอลาํทะเมนชยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่348 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอลาํทะเมนชยั 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

- รัฐบาลมีนโยบาย รณรงคแ์กปั้ญหาโลกร้อน 

- มีถนน 4 ช่องทางจราจร ผา่นพื้นท่ีของอาํเภอ

ลาํทะเมนชยั 

- มีรถโดยสารจากพื้นท่ีอ่ืนวิง่ผา่นเพื่อเดิน

ทางเขา้กรุงเทพ ฯ 

 

ก.ด้านกายภาพ  

- ปัญหาโรคระบาดของพืชและสัตว์ ส่งผล

กระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร  

- ปัจจยัด้านภยัธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความเสียหายทั้ ง ชีวิตและทรัพย์สินอย่าง

ร้ายแรง ไดแ้ก่ ภยันํ้ าท่วม และพื้นท่ีเส่ียงภยัดิน

ถล่ม ภยัแลง้  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดทาํใหมี้

ผลต่อการเอาใจใส่บุตรหลานของประชาชนใน

พื้นท่ีมากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง

ในการพฒันา 

- รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกนัและรักษา

สุขภาพอนามยั รักษาฟรี 30 บาททุกโรค 

- นโยบายการศึกษาฟรีของรัฐบาลทาํใหค้นจนมี

โอกาสทางการศึกษามากข้ึน และเขา้ถึงการ

บริการของรัฐมากข้ึน  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ปัญหายาเสพติดท่ีมีการระบาดจากภายนอกทาํ

ใหย้ากต่อการควบคุมดูแล 

- ปัญหาอาชญากรรม การลกัขโมย ท่ีเกิดมากข้ึน 

- ปัญหาค่านิยมตะวนัตก 

- เกิดโรคระบาดใหม่และมีความรุนแรงมากข้ึน  

- ครอบครัว สังคมทั้งในพื้นท่ีเมืองและชนบท

เร่ิมมีความสัมพนัธ์กนัเชิงธุรกิจมากกวา่

ความสัมพนัธ์แบบพี่นอ้ง หรือเครือญาติมาก

ข้ึน 
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ตารางที ่348 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนทุนชุมชน ไดแ้ก่ เพิ่ม

เงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

- รัฐบาลมีนโยบายประกนัราคาสินคา้ทาง

การเกษตร 

- รัฐบาลน้อมนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาพฒันาประเทศในทุกระดบั 

- รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ รณรงค ์ลดการใช้

สารเคมีในสินคา้เกษตร 

- การพฒันาของเทคโนโลยอียา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง

เพื่อใหมี้การปรับปรุงเทคโนโลยใีหม่ใหมี้ความ

เหมาะสมกบัสภาพ พื้นท่ี สภาวะแวดลอ้ม และ

ช่วยเพิ่มผลผลิตใหเ้พิ่มมากข้ึน 

- การส่งเสริมดา้นการเกษตร เป็นวธีิการท่ีทาํให้

เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความเขา้ใจใน

เทคโนโลยใีหม่มากข้ึน เกษตรกรสามารถ

ตดัสินใจไดว้า่หากนาํเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้น

ระบบการเกษตร 

- รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนชุมชน ไดแ้ก่ กองทุน

หมู่บา้นและชุมชนเมือง 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเกษตรจาก

การเกษตรแบบดั้งเดิมหรือแบบยงัชีพไปเป็น

การเกษตรเพื่อการคา้มากข้ึน 

- สถาบนัการเงินมีนอ้ย (มี ธ.ก.ส. แห่งเดียว) 

- สินคา้อุปโภค บริโภคราคาแพง 

- ค่าจา้งแรงงาน 300 บาทต่อวนัส่งผลกระทบ

ต่อค่าแรงงานในภาคการเกษตร  

- การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไป

เป็นสังคมอุตสาหกรรม 

- การเปิดการคา้เสรี และอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว 

ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ท่ีเกษตรกร

ต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงมากข้ึนใน

ขณะท่ีเกษตรกรยงัไม่มีความพร้อม 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- รัฐบาลส่งเสริมการกระจายอาํนาจลงสู่ทอ้งถ่ินให้

บริหารจดัการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

- มี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูใ่นพื้นท่ีของอาํเภอ

ลาํทะเมนชยั 

- กระแสการต่อตา้นคอรัปชัน่ของภาคธุรกิจและ

หอการคา้  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเมืองระดบัประเทศไม่มีเสถียรภาพ 

- นโยบายประชานิยม ประชาชนขาดการ

พึ่งพาตนเอง 

- การยอมรับของประชาชนท่ีมีรัฐบาลท่ีทุจริต

คอรัปชัน่รวมทั้งการซ้ือเสียงเป็นเร่ือง

ธรรมดา 

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยส่งผลกระทบ

ต่อการทาํงานการปฏิบติัตามนโยบายและทาํ

ใหน้โยบายไม่มีความต่อเน่ือง 
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ตารางที ่348 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอลาํทะเมนชยั (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย  และเยาวชน

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

- การส่งเสริมและพฒันาเร่ืองโฮมสเตยใ์นพื้นท่ี

ทาํใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสรับนกัท่องเท่ียวมาก

ข้ึนและมีโอกาสเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ินของ

ตนเอง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีมากข้ึน

และเรียนรู้วิถีชุมชนเป็นโอกาสในการเผยแพร่

วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดม้ากข้ึน  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ความล้มเหลวของกลุ่มจารีตประเพณีหรือ

สถาบนัพื้นฐานของสังคมท่ีทาํให้ประชาชนไม่

มีภูมิคุม้กนัทางสังคมท่ีดี 

- การขยายตวัของวฒันธรรมอ่ืน ทาํให้เกิดการ

เลียนแบบ และการยืมว ัฒนธรรมอ่ืนมาใช ้

รวมทั้งการผสมผสานทางวฒันธรรมจะเป็นผล

ใหโ้ครงสร้างของสังคมเปล่ียนแปลงไป 

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัไดท้าํให้พ่อ

แม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพื่อหาเล้ียง

ครอบครัวมากข้ึน จะกลบับา้นเยน็ คํ่า เวลาท่ีจะ

ได้พบปะพูดจา  อบรมสั่งสอนบุตรหลานมี

น้อยลง ภาระน้ีจึงไปตกอยู่กับคนแก่ และ

โรงเรียน ทําให้เด็กและเยาวชนขาดความรู้

ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีดีงามของชุมชน

ท้องถ่ิน และมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชน   

 

 3.14.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอลาํทะเมนชยั ท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อม ๆ กบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 การพฒันาแหล่งนํ้ าและการจดัการนํ้ าอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากประชาชนใน

พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และท่ีผา่นมาปัญหาสําคญัคือ การบริหารจดัการนํ้ าเพื่อการเกษตรและ

การอุปโภคบริโภคในพื้นท่ียงัไม่เป็นระบบ ดงันั้นการให้ประชาชน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้งมาร่วมกนัคิด และพฒันาจะเป็นเส้นทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีได ้ 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาดา้นการเกษตร โดยเฉพาะเร่ืองการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรและลดตน้ทุนการผลิตและนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํรงชีวติ 
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  ประเด็นท่ี 3 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน เน่ืองจากปัจจุบนั

ประชาชนในพื้นท่ีสนใจวฒันธรรมอ่ืนมากกว่าวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และท่ีประชุมเห็นว่าเร่ือง

ของวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีความหมายต่อการดาํรงชีวิต

ของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งสงบสุข  

 ประเด็นท่ี 4 การพฒันาเยาวชน เน่ืองจากเยาวชนเป็นประชากรเป้าหมายท่ีสําคญัในอนาคต และ

จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในการพฒันาสังคมในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งมีการให้ความสําคญัในการพฒันาเด็ก

และเยาวชนในพื้นท่ีเป็นพิเศษ  

 ประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง เน่ืองจากการปกครอง

ทอ้งถ่ิน การบริหารทอ้งถ่ินเป็นหวัใจสําคญัของการทาํงานร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ี และเป็นการ

ทาํให้ประชาชนรู้ เขา้ใจ และตระหนกัในอาํนาจ หน้าท่ี และสิทธิของตนเอง และเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

การปกครองทอ้งถ่ินมากกวา่การเขา้ไปคูหาแลว้กากบาท เพื่อเลือกตั้งเท่านั้น  


