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3.10 อําเภอโนนไทย
3.10.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอโนนไทย เดิมเรี ยกว่า “สันเทียะ” เมื่อปี พ.ศ. 2375 ทางราชการได้มีการปรับปรุ ง
การปกครอง โดยตั้งเป็ นด่านและแขวงขึ้น บ้านสันเทียะได้ยกขึ้นเป็ นแขวงและตั้งด่าน ที่บา้ นด่านจาก
และบ้านด่านกรงกราง มีผปู ้ กครองเรี ยกว่า “ขุนด่าน” (เทียบกํานัน) และหมื่นด่าน (เทียบสารวัตรกํานัน)
แขวงสันเทียะนี้ มีพ้ืนที่ตลอดไปถึงตําบลสู งเนินทั้งหมด ปั จจุบนั คืออําเภอสู งเนิน และด้านทิศตะวันตก
ติดต่อกับแขวงพันชนะ (ปั จจุบนั คือตําบลพันชนะ อําเภอด่านขุนทด) คําว่า “สันเทียะ” มีการสันนิษฐาน
ว่ามาจาก 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เดิมทีบา้ นสันเทียะเป็ นที่อยูข่ องชาวกัมพูชา ที่มาอาศัยต้มเกลือสิ นเธาว์เพื่อ
นําไปขายและอาศัยนํ้าจากลําห้วยทางเหนือของหมู่บา้ น ในการหุ งต้มเกลือสิ นเธาว์และอุปโภคบริ โภค
คําว่า “สันเทียะ” ภาษาเขมรแปลว่า ที่ตม้ เกลือสิ นเธาว์ และยังมีผเู้ พิ่มเติมว่า “สันเทียะ” เอามาจากสภาพ
พื้นดินของอําเภอ เนื่องจากสภาพทัว่ ไปเป็ นดินเค็ม
ประเด็นที่ 2 มาจากสภาพภูมิศาสตร์ ในภาษาลาว คําว่า “สันเทียะ” แปลว่า บ้านที่ต้ งั อยู่
บนสันโนนที่ดิน เนื่องจากพื้นดินเป็ นดินร่ วนปนทราย เมื่อถึงฤดูฝนจะชื้นแฉะไปทัว่ ทั้งหมู่บา้ น
ประเด็นที่ 3 สันนิ ษฐานว่ามาจากคําว่า “ศาลเตี้ย” เนื่องจากแขวงสันเทียะ เดิมมีเรื อนจํา
สําหรับนักโทษ และมีการชําระคดีที่แขวงนี้ ดังนั้นคําว่าศาลเตี้ยน่าจะเพี้ยนมาเป็ น “สันเทียะ”
ปี พ.ศ.2443 ทางราชการได้แบ่งการปกครองออกเป็ นมณฑล จังหวัด และอําเภอ แขวง
สันเทียะถูกยุบเป็ น อําเภอสันเทียะ และให้หมู่บา้ นทั้งหลายของแขวงขึ้นอยูก่ บั อําเภอ มีตาํ บล คือตําบล
โนนลาว (ชื่ อหมู่บา้ น) และแต่งตั้งขุนตรี ศกั ดิ์ เป็ นกํานันตําบลโนนลาว (ตําบลโนนลาวติดอยู่กบั บ้าน
สันเทียะ) จากนั้นก็เปลี่ ยนชื่ ออําเภอสันเทียะ เป็ นอําเภอโนนลาว ปี พ.ศ.2444 ได้เปลี่ยนชื่ อจากอําเภอ
โนนลาว เป็ นอําเภอสันเทียะ (เนื่องจากที่วา่ การอําเภอตั้งอยูบ่ า้ นสันเทียะ) ปี พ.ศ.2454 ได้รับอนุ มตั ิให้
สร้างที่วา่ การอําเภอ ปี พ.ศ.2462 นายช้อย สุ คนธ์ นายอําเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนไม่นิยมเรี ยก
อําเภอสันเที ยะเนื่ องจากเป็ นภาษาเขมร แต่กลับนิ ยมเรี ยกอําเภอโนนลาว จึงขอเปลี่ ยนชื่ อจาก อําเภอ
สั นเที ย ะ เป็ นอํา เภอโนนลาว ปี พ.ศ.2484 ทางราชการพิจ ารณาแล้ว เห็ นว่า ชื่ ออํา เภอโนนลาว ไม่
เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามรัฐนิ ยม จึงได้เปลี่ยนชื่ อจาก อําเภอโนนลาว มาเป็ น อําเภอโนนไทยจนถึง
ปัจจุบนั นี้
3.10.2 ทีต่ ้ งั อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอโนนไทย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดนครราชสี มา มีระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสี มา 20 กิ โลเมตร และห่ างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 280 กิ โลเมตร มี
พื้นที่ท้งั หมดจํานวน 340,700 ไร่ (545.12 ตารางกิโลเมตร) เป็ นพื้นที่ราบประมาณ 336,611.25 ไร่ (พื้นที่
เกษตรกรรม 308,732 ไร่ )
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อาณาเขตติดต่อมีดงั นี้ ทิศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอพระทองคํา และอําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มา และอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มาทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับอําเภอขามสะแกแสง และอําเภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
3.10.3.ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอโนนไทย โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง มีสภาพ
ดินเป็ นดินร่ วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้นอ้ ย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า มีเกลือขึ้นอยูท่ วั่ ไป
สภาพอากาศตลอดทั้งปี อากาศเป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู สภาพอากาศโดยทัว่ ไปค่อนข้าง
จะแห้งแล้ง เนื่ องจากไม่มีป่าไม้ให้ความชุ่มชื้น ปริ มาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี 924.4 มิลลิเมตร สภาวะ
ฝนตกมักทิ้งช่วงในต้นฤดูกาลเพาะปลูก และตกหนักในช่วงปลายฤดูกาล (เดือนกันยายน) ประกอบกับ
พื้นที่ ดินขาดคุ ณสมบัติในการเก็บกักนํ้า ทําให้น้ าํ ไหลซึ มลงอย่างรวดเร็ ว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตรกรรม
3.10.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พจากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอโนนไทยโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือ
การประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 271 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอโนนไทย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
942
1,253
นักเรี ยน
4,485
4,362
นักศึกษา
385
495
ทํานา
8,090
9,013
ทําไร่
318
315
ทําสวน
5
7
ประมง
0
0
ปศุสัตว์
25
18
รับราชการ
248
217

รวม (คน)
2,195
8,847
880
17,103
633
12
0
43
465
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ตารางที่ 271 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอโนนไทย (ต่อ)
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13
19
พนักงานบริ ษทั
173
183
รับจ้างทัว่ ไป
4,313
3,853
ค้าขาย
369
604
ธุรกิจส่ วนตัว
68
51
อื่นๆ
1,050
1,172
รวมทั้งสิ้ น
20,484
21,562

รวม (คน)
32
356
8,166
973
119
2,222
42,046

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยูท่ ี่ 46,744.31 บาท
ต่อคนต่อปี พื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดคือ พื้นที่ตาํ บลสําโรงมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 50,149.82 บาทต่อ
คนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลมะค่ามีรายได้เฉลี่ยจํานวน 49,962.10 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าพื้นที่ที่มี
รายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลกําปั งมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 43,465.01 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 272 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนไทย
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
โนนไทย
48,216.17
2
ด่านจาก
45,087.14
3
กําปั ง
43,465.01
4
สําโรง
50,149.82
5
ค้างพลู
48,596.85
6
บ้านวัง
45,528.29
7
บัลลังก์
47,821.85
8
สายออ
45,012.93
9
ถนนโพธิ์
44,294.07
10
มะค่า
49,962.10
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
46,744.31
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโนนไทย (2554)
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3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 1,078,798,911 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 253,633,182 บาทต่อ
ปี ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่า ยค่ า พัน ธุ์ พื ช พัน ธุ์ สั ตว์ ค่ า สารเคมี เพื่ อ การผลิ ต ค่ า จ้า ง ค่า แรงงาน ค่ า เช่ า และค่ า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 273 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนไทย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
49,248,760
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
49,248,760
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
74,279,308
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
74,279,308
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
67,235,980
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
67,235,980
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
62,869,134
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
62,869,134
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
58,557,696
จํานวนรวม
58,557,696
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
295,873,440
จําเป็ น
จํานวนรวม
295,873,440
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
54,000,994
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
54,000,994
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ตารางที่ 273 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนไทย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,877,986
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
36,877,986
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,347,753
จํานวนรวม
11,347,753
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,624,816
จํานวนรวม
19,624,816
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
68,726,550
จํานวนรวม
68,726,550
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า การเดิ น ทาง(ค่ า นํ้า มัน รถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
68,321,550
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
68,321,550
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,691,853
จํานวนรวม
43,691,853
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
32,109,534
จํานวนรวม
32,109,534
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
45,747,437
จํานวนรวม
45,747,437
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,682,554
จํานวนรวม
11,682,554
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ตารางที่ 273 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนไทย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,203,542
จํานวนรวม
15,203,542
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
63,400,024
จํานวนรวม
63,400,024
รวมทั้งหมด
1,078,798,911
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
อําเภอโนนไทยประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีหนี้ สินจากการกู้ ธกส.
รวมกันจํานวน 589.6 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 545 ล้านบาท กูเ้ พื่อ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และพัฒ นาการศึ ก ษาจํา นวน 12.1 ล้า นบาท และกู้เ พื่ อ ชํา ระหนี้ นอกระบบ
ประมาณ 32.5 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่สําคัญ
ดังนี้
ตารางที่ 274 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
สภาองค์ ก รชุ ม ชนตํา บล 17 หมู่บา้ น ประชุมร่ วมวางแผนงาน
โนนไทย
54 กลุ่ม ติดตามงาน
สภาองค์ ก รชุ ม ชนตํา บล 17 หมู่บา้ น ประชุ ม วางแผนร่ ว มกิ จ กรรม
สําโรง
งาน
กองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน 17 หมู่บา้ น ออมวันละหนึ่ งบาทเพื่อการจัด
ตําบลโนนไทย
สวัสดิการแบบพึ่งตนเอง
เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ ้า น
131
ติ ด ตามหนุ น เสริ มเครื อข่ า ย
อําเภอโนนไทย
หมู่บา้ น ระดับตําบล
สมาคมฌาปนกิจ
131
สงเคราะห์สมาชิกที่เสี ยชีวติ
สงเคราะห์กองทุนหมู่บา้ น หมู่บา้ น

ชื่อประธาน
นายสําราญ ธรรมมานอก
นายอ่อน ป้ อมสันเทียะ
นางกาญจนา ภานนท์
นายสําราญ ธรรมมานอก
นายสําราญ ธรรมมานอก
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ตารางที่ 274 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น 10 ตําบล ประสานงานกลุ่ ม องค์ ก รใน
องค์ ก ารชุ มชนอํ า เภอ
ตําบลจัดทําแผนกลุ่ มองค์กรสู่
โนนไทย
การปฏิบตั ิ
กลุ่ ม เกษตรทฤษฏี ใ หม่ บ้านโคกพรม ปลู ก ข้ า ว พื ช ผั ก ปลอดสาร
บ้านโคกพรม
200 ครัวเรื อน อาหารปลอดภัย
ก ลุ่ ม น ว ด แ ผ น ไ ท ย
20 คน
นวดแผนไทย นวดแบบรั ก ษา
เทศบาลตําบลโนนไทย
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
องค์ ก รผู้ ห ญิ ง กั บ การ กรรมการ15 พัฒนาประชาธิ ปไตยชุ มชน ลด
พัฒนาชุ มชนตําบลโนน คน สมาชิก ความรุ น แรง เฝ้ าระวัง ภัย ทาง
ไทย
100 คน สังคม
กลุ่มข้าวตังหมูหยอง
35 คน
การแปรรู ปข้าวผลิต

ชื่อประธาน
นายสําราญ ธรรมมานอก

นายมานะ เซียงสันเทียะ
นางสมทรัพย์ รุ่ งสันเทียะ
นางกาญจนา ภานนท์

ไม่มีขอ้ มูล

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

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา มี
การรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
ตารางที่ 275 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ชื่ อกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์
ทีอ่ ยู่
กลุ่มกระเป๋ าใส่ กระถางต้นไม้
ต.กําปั ง อ.โนนไทย
กลุ่มทํากระเป๋ า
16 หมู่ 7 บ้านนา ต.กําปั ง
กลุ่มสตรี ทาํ กล้วยอบม้วน
35 หมู่ 1 ต.สายออ
ศูนย์พฒั นาชุมชนแม่บา้ นหอกลอง
67 หมู่ 7 ต.ด่านจาก
กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
17 หมู่ 8 ต.บ้านวัง
กลุ่มแปรรู ปพริ กบ้านหนองเวียง
ต.กําปัง
กลุ่มข้าวตังหน้าตั้ง
ต.โนนไทย

ประธาน
นางดาว เพิ่มสู งเนิน
นางดาว เพิ่มสู งเนิน
นางสาเร่ ชํานาญ
คุณถวิล คํายะ
นางพลอย เจ็ดสันเทียะ
นางสมมี เกิดบ้านกอก
ไม่มีขอ้ มูล

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนไทย (2554)
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3.10.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้า นประชากร อํา เภอโนนไทยมี จาํ นวนครั ว เรื อนทั้ง สิ้ น 18,650 ครั ว เรื อ น มี
ประชากรจํานวน 72,970 คน เป็ นชายจํานวน 35,848 คน เป็ นหญิงจํานวน 37,122 คน ซึ่ งมีรายละเอียด
เป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 276 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอโนนไทย
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เทศบาลตําบลโนนไทย
866
1,666
1,890
3,556
ตําบลโนนไทย
2,593
4,732
4,752
9,484
ตําบลด่านจาก
2,308
4,306
4,544
8,850
ตําบลกําปั ง
2,512
4,684
4,838
9,522
ตําบลสําโรง
1,803
3,355
3,569
6,924
ตําบลค้างพลู
1,309
2,716
2,731
5,447
ตําบลบ้านวัง
1,150
2,368
2,465
4,833
เทศบาลตําบลบัลลังก์
2,081
4,208
4,415
8,623
ตําบลสายออ
543
1,087
997
2,084
ตําบลถนนโพธิ์
990
2,000
2,065
4,065
ตําบลมะค่า
1,154
2,035
2,100
4,135
เทศบาลตําบลโคกสวาย
1,341
2,691
2,756
5,447
รวม
18,650
35,848
37,122
72,970
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอโนนไทย ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2553

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอโนนไทย มีประชากรตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 277 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอโนนไทย
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
154
153
1–2
446
403
3–5
818
781

รวม (คน)
307
849
1,599
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ตารางที่ 277 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอโนนไทย (ต่อ)
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
6 – 11
1,968
12 – 14
1,187
15 – 17
1,143
18 – 25
2,017
26 – 49
6,618
50 – 60
2,952
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,181
รวมทั้งหมด
20,484

หญิง (คน)
1,794
1,080
1,054
1,912
7,026
3,276
4,083
21,562

รวม (คน)
3,762
2,267
2,197
3,929
13,644
6,228
7,264
42,046

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 278 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอโนนไทย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
556
590
ตํ่ากว่า ป.4
1,499
1,544
ป.4-6
11,429
12,603
ม.ศ. 1-3
119
72
ม.1-3
2,606
2,227
ม.ศ.4-5
42
23
ม.4-6
1,441
1,518
ปวช.
223
190
ปวส.
308
309
ปริ ญญาตรี
293
511
ปริ ญญาโท
23
21

รวม (คน)
1,146
3,043
24,032
191
4,833
65
2,959
413
617
804
44
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ตารางที่ 278 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอโนนไทย (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปริ ญญาเอก
3
1
อื่นๆไม่ระบุ
1,948
1,953
รวม
20490
21562

รวม (คน)
4
3,901
42,052

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนไทย(2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึ ก ษา ครู และนัก เรี ย น อํา เภอโนนไทยมี โ รงเรี ย นจํา นวน 48 แห่ ง มี ค รู
ทั้งหมดจํานวน 491 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 9,690 คน และโดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน
ประมาณ 20 คน
ตารางที่ 279 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนไทย
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เทศบาลตําบลโนนไทย
3
30
922
เทศบาลตําบลโคกสวาย
2
30
546
เทศบาลตําบลบัลลังก์
8
51
858
ตําบลโนนไทย
3
35
798
ตําบลด่านจาก
4
61
1,352
ตําบลกําปั ง
6
68
1,274
ตําบลสําโรง
5
33
476
ตําบลค้างพลู
4
38
559
ตําบลบ้านวัง
4
38
604
ตําบลสายออ
4
60
1,370
ตําบลถนนโพธิ์
2
20
402
ตําบลมะค่า
3
27
529
รวม
48
491
9,690
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราสี มาเขต 5 (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553)

ค. การศึ ก ษา อื่ นๆ อํา เภอโนนไทยมี ศูนย์บริ การการศึก ษานอกโรงเรี ย นหรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง และศูนย์บริ การระดับ
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ตําบลจํานวน 10 แห่ ง มีบุคลากรสายสอนและครู อาสา จํานวน 14 คน มีนกั เรี ยน จํานวน 3,463 คน มีที่
อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 10 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมี
23 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 280 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอโนนไทย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน
2
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
12
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
2
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
5
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนไทย (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 281 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอโนนไทย
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
6
12,162
ทันตแพทย์
5
14,594
เภสัชกร
7
10,424
พยาบาลวิชาชีพ
51
1,431
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
1,501
49
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
4
18,242
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
37
1,972
บุคลากรสาธารณสุ ข
45
1,22
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนไทย ( 2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยพบว่า มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 5
อันดับ แรกของอํา เภอ ซึ่ ง ประกอบด้วยจํา นวนผูป้ ่ วย และอัตราการป่ วยเมื่ อ เที ย บอัต ราการป่ วยต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคนดังนี้
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ตารางที่ 282 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอโนนไทย
ลําดับ
ชื่ อโรค
จํานวน (คน)
1
อุจจาระร่ วง
45
2
อาหารเป็ นพิษ
32
3
ไข้เลือดออก
3
4
โรคทางเดินหายใจ
5
5
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
2

อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
32.83
23.35
2.18
3.64
1.45

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนไทย (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549-2553 ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดย
ใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 283 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอโนนไทย
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
73,718
2550
72,931
- 1.07
2551
72,985
0.07
2552
72,378
- 0.83
2553
72,259
- 0.16
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ด้านความปลอดภัย มีสถานีตาํ รวจภูธร จํานวน 1 แห่ ง คือ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอโนนไทย และด้านการ
ปราบปรามซึ่ งทั้งสองส่ วนทํางานประสานกับฝ่ ายอํานวยความเป็ นธรรมระดับอําเภอที่ทาํ งานเกี่ ยวกับ
การอํา นวยความเป็ นธรรม การสื บ สวนสอบสวนคดี อาญา การเข้าร่ วมสอบสวนและควบคุ ม การ
สอบสวนคดีอาญา ในหน้าที่ของพนักงานฝ่ ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์
และงานศูนย์ดาํ รงธรรม การแก้ไขปั ญหาผูม้ ีอิทธิพลในพื้นที่
5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่นบั ถือศาสนาพุทธ และมี
องค์กรทางศาสนา ได้แก่ วัดจํานวน 60 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 23 แห่ ง ที่ พกั สงฆ์จาํ นวน 53 แห่ ง
พระสงฆ์ จํานวน 565 รู ป
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6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น อําเภอโนนไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถี
ชี วิ ต ของคนในท้อ งถิ่ น หลากหลายด้า น เช่ น การแปรรู ป ตาลโตนดเป็ นนํ้า ตาลปึ ก ทํา ไม้ก วาด ทํา
สิ่ งประดิษฐ์งานฝี มือ แจกัน ดอกไม้ ฯลฯ ที่ทาํ จากส่ วนที่เรี ยกว่า “ก้านตาล-งวงตาล”
มี ก ลุ่ ม ผูอ้ าวุ โส ปราชญ์ช าวบ้า น เช่ น นายอนันตพงษ์ คํา กํา พุด เป็ นครู วงมโหรี นางสุ ภาพ
แสงรอด เป็ นหมอทําขวัญนาค นายโป๊ ะ รักษากุล เป็ นหมอเป่ า หมอนํ้ามนต์ และมีภูมิปัญญาในการทํา
ตาลโตนด
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอโนนไทย ได้มีการอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ นโดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สําคัญ เช่ น ประเพณี สงกรานต์
เข้าพรรษา ประเพณี ลอยกระทง การบวงสรวงย่าโมทุกปี
8) ด้า นกี ฬาและนันทนาการ อํา เภอโนนไทยมี ส วนสาธารณะ 12 แห่ ง และสนามกี ฬาประจํา
หมู่บา้ น 43 แห่ ง ซึ่ งประชาชนในพื้นที่เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการกี ฬา
เพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่ ซึ่งส่ วนใหญ่จะจัดกันในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3.10.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อํา เภอโนนไทยมี พ้ืนที่ ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 291,951 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 7,154 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 284 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ลําดับที่ พืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก/ไร่ )
1
ข้าวนาปี
4,079
203,965
450
2
มันสําปะหลัง
1,642
49,251
1,200
3
อ้อย
36
540
1,000
4
ข้าวโพด
844
29,551
850
5
ไม้ผล
160
320
790
6
พริ ก
1,834
9,184
200
รวมพืน้ ที่เพาะปลูก
6,515
292,811
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย (2554)

2) ด้า นปศุ สั ตว์ จากการสํ า รวจมี ก ารทํา การปศุ สัต ว์ใ นพื้ นที่ อาํ เภอโนนไทย โดยพบว่า มี
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
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ตารางที่ 285 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
12,355
2
กระบือ
1,292
3
สุ กร
15,649
4
เป็ ดเนื้ อ
139,737
5
เป็ ดไข่
1,296
6
ไก่พ้นื เมือง
50,357
7
ไก่เนื้อ
994,822
8
ไก่ไข่
4,693

จํานวนครัวเรือน
1,291
430
2,131
1,141
230
250
135
25

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสี มา (2553)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอ
โนนไทยมี ก ารทํา ประมงนํ้าจื ด มี สั ต ว์น้ ํา จื ด ที่ จ ับ ได้ร วมทั้ง อํา เภอจํา นวน 63.27 ตัน ต่ อ ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 286 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาช่อน
3.65
ปลาดุก
22.08
ปลาตะเพียน
8.00
ปลานิล
27.79
ปลาทับทิม
1.75
รวม
63.27
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.10.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอโนนไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 26 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
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ตารางที่ 287 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมข้าว
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
อุตสาหกรรมผ้า
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่ งแวดล้อม

จํานวน
3
4
1
2
6
3
4
1
1
2
1

ที่ มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.10.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้า นพาณิ ช ยกรรม อํา เภอโนนไทยมี ก ารประกอบการด้า น
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ อ ํา เภอโนนไทยมี ท้ ัง หมด จํา นวน1 แห่ ง คื อ สหกรณ์
การเกษตรโนนไทย จํากัด
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานจํานวน 5 แห่ง
- ร้านขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 36 แห่ง
- ร้านค้าขายส่ งจํานวน 11 แห่ง
- ร้านค้าขายของชําทัว่ ไปจํานวน 215 แห่ง
- กิจการด้านอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 2 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยไม่มีโรงแรมที่พกั ขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ แต่มีสถานบริ การที่พกั ขนาดเล็กอยูจ่ าํ นวน 3 แห่ง ร้านอาหารจํานวน 34 แห่ ง และมีบริ การร้านค้า
อินเทอร์เน็ตจํานวน 3 แห่ง
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3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอโนนไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ได้แก่
- วัดป่ าหลักร้อยตั้งอยูต่ าํ บลโนนไทย ห่างจากจังหวัดนครราชสี มา ประมาณ 20 กิโลเมตร
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษา มีท้ งั แดนนรก สวรรค์ และมนุษย์ มีเนื้อที่ 48 ไร่ และมีการออกร้านขาย
ของที่เป็ นฝี มือของชาวบ้าน เหมาะสําหรับเป็ นของฝากได้
- อ่างเก็บนํ้าลําเชี ยงไกร อยู่ที่ตาํ บลบัลลังก์ เป็ นอ่างเก็บนํ้าขนาดพื้นที่ 8,000 ไร่ พื้นที่
ได้รับประโยชน์ 25,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 6 16 10 และ4 สามารถกักเก็บนํ้าได้ 21 ลูกบาศก์เมตร
2

2

2

3.10.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม อําเภอโนนไทยมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ และจังหวัด
รวมทั้งในหมู่บา้ น มีรายละเอียดดังนี้
- ถนนสายหลัก คือ ถนนสุ รนารายณ์ เชื่อมจังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดชัยภูมิ
- ถนนสายรองมี 3 สายดังนี้ ถนนสายอําเภอโนนไทย - อําเภอหนองสรวง ถนน
สายอําเภอโนนไทย - อําเภอโนนสู ง และถนนอําเภอโนนไทย - อําเภอขามสะแกแสง
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอโนนไทยมีโทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 23 แห่ง โทรศัพท์ประจําบ้านจํานวน 245 ครัวเรื อน ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน 1 แห่ง
และมีหอกระจายข่าวจํานวน 131 หมู่บา้ น
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีการประปาในพื้นที่มีระบบประปาจากการสนับสนุน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในทุกแห่งจะมีระบบประปาใช้แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนซึ่ งมีแนวโน้มมีปริ มาณลดลงทุกปี ดังนี้
ตารางที่ 288 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอโนนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่งนํา้

2552

ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
231
บ่อสาธารณะ
445
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 1,534

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

50
389
1,534

2553

ทั้งหมด

210
445
1,239

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

45
389
1,239

ทั้งหมด

120
445
987

2554

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

36
389
987

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนไทย (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมี สํานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง
ประชาชนในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีไฟฟ้ าใช้ร้อยละ 99 ของพื้นที่
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3.10.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดิน กลุ่มดินไร่ และดินชุดพิมาย สภาพดินทัว่ ไปเป็ นดิน
ร่ วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้ นได้นอ้ ย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า มีเกลือขึ้นอยูท่ วั่ ไป ในบางส่ วนของ
พื้นที่เป็ นดินทรายและดินนาเค็มน้อย เหมาะกับการปลูกข้าว และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ปอ และไม้ผล เช่น
มะขามเทศ แต่สาํ หรับมะม่วง มะพร้าว จะให้ผลผลิตปานกลาง ซึ่ งจะอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลมะค่า
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอโนนไทยมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
- ลํานํ้าลําเชียงไกร ไหลมาจากอําเภอด่านขุนทด เข้าสู่ อาํ เภอโนนไทย ที่ตาํ บล
บัลลังก์ ตําบลบ้านวัง ตําบลค้างพลู ตําบลกําปั ง ตําบลสําโรง และตําบลด่านจาก ต่อจากนั้นก็ไหลไปสู่
อําเภอโนนสู ง เป็ นลํานํ้าสําคัญที่สุดของอําเภอโนนไทย
- ลํานํ้าลําห้วยยาง ไหลผ่านตําบลสายออ ตําบลโนนไทย ตําบลด่านจาก และ
ไหลผ่านอําเภอโนนสู ง
- ลํานํ้าลําห้วยด่าน ไหลผ่านตําบลสายออ และตําบลโนนไทย
- ลํานํ้าห้วยซันโพรง ไหลผ่านตําบลมะค่า และตําบลถนนโพธิ์
- ห้วยค้างพลู จะไหลมาจากตําบลบ้านวัง ผ่านบ้านค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 และ
บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 3 และไหลมาบรรจบกันกับห้วยลําเชียงไกร บริ เวณเหนื อฝายกั้นนํ้าห้วยลําเชียง บ้าน
ซิ น หมู่ที่ 2 แต่หว้ ยค้างพลูมีน้ าํ เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ าํ ขังอยูเ่ สมอ
3) ทรั พยากรป่ าไม้ อําเภอโนนไทย มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ พื้นที่ป่ าชุ มชนอยู่ 1
แห่ง อยูท่ ี่ตาํ บลมะค่า เป็ นป่ าทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บา้ นมะค่า เป็ นลักษณะป่ าโปร่ งป่ าแดง มี
การใช้ประโยชน์โดยส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นพื้นที่อีสานเขียว
4) ทรั พยากรแร่ จากการสํารวจของสํานักสํา รวจดิ นและวางแผนการใช้ที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดินในพื้นที่ ตาํ บลโนนไทย มีเกลื อสิ นเธาว์ และแร่ เกลือใต้ดิน และพื้นที่ที่พบคราบเกลื อรวม
22,586 ไร่ จากพื้นที่ท้งั หมด 36,706 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45.9 ของพื้นที่ท้ งั หมด
3.10.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีสาขาพรรคประชาธิ ปัตย์ และสาขาพรรค
ประชาธิ ปัตย์ภาคอีสานตอนล่าง
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีกลุ่มทางการเมืองระดับท้องถิ่ น
จํานวน 1 กลุ่มคือ กลุ่มเครื อข่ายองค์กรชุมชนอําเภอโนนไทย
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีเครื อข่ายประชาชนที่รวมกลุ่มกัน
ระดับพื้นที่อาํ เภอเพื่อทํางานขับเคลื่ อนในการแก้ปัญหาท้องถิ่ น หรื อชุ มชน เช่ น เครื อข่ายสภาองค์กร
ชุมชนตําบลที่มีอยูใ่ นตําบลโนนไทย ตําบลกําปั ง ตําบลบัลลังก์ ตําบลสายออ ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายที่มีความ
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เข้มแข็งทํางานเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ของประชาชน เช่น ด้านผลกระทบจากปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
สร้างให้เกิดปั ญหาต่อประชาชนในพื้นที่ กรณี เรื่ องเกลือ และอื่น ๆ
3.10.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่ อาํ เภอโนนไทย จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอํา เภอโนนไทย และสํา นัก งาน
สาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ 11 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทาํ การปกครอง
อํา เภอโนนไทย ฝ่ ายทะเบี ย นและบัต ร สถานี ต าํ รวจภู ธ รอํา เภอโนนไทย สํ า นัก งานพัฒ นาชุ ม ชน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สํานักงานที่ดินอําเภอ
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ และสํานักงานสรรพากรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาย่อย
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น มีสํานักงานท้องถิ่นอําเภอโนนไทย และมี ก าร
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในอําเภอโนนไทยมีศูนย์ประสานงานองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอยูใ่ นพื้นที่
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 9 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
โนนไทย องค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านจาก องค์การบริ หารส่ วนตําบลกําปั ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สําโรง องค์การบริ หารส่ วนตําบลค้างพลู องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านวัง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สายออ องค์การบริ หารส่ วนตําบลถนนโพธิ์ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลมะค่า
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอโนนไทยมีเทศบาลจํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ เทศบาล
ตําบลโนนไทย เทศบาลตําบลบ้านวัง และเทศบาลตําบลบัลลังก์
5) การปกครองท้ อ งถิ่ น อํา เภอโนนไทยได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติล ักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศัก ราช 2547 เป็ น 10 ตํา บล 131 หมู่บา้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 289 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนไทย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
โนนไทย
17
บ้านสันเที๊ยะ บ้านโนนไทย บ้านโนนมะกอก บ้านโนนหวาย บ้านโคกพรม
บ้านด่านกรงกราง บ้านไร่ บ้านดอนทะยิง บ้านหลักร้อย บ้านโนนพริ ก
บ้านดอนแต้ว บ้านใหม่ บ้านสระจระเข้ บ้านดอนโบสถ์ บ้านโนนพัฒนา
บ้านหนองม่วงหนองแต้ และบ้านด่านใต้
ด่านจาก
13
บ้านหนองกระสัง บ้านโนนสู ง บ้านด่านจาก บ้านบุ บ้านโนนพุทรา บ้านดอน
บ้านหอกลาง บ้านหนองสะแก บ้านหนองกระสังเหนือ บ้านตะคร้อ (1 และ2 )
บ้านโคกสู ง และบ้านโนนมะค่า
กําปั ง
15
บ้านซาด บ้านกระเสี ยว บ้านจอก บ้านจาน บ้านหนองแวง บ้านอ้อ บ้านนา
บ้านกําปั ง บ้านใหม่นารี บ้านโนนหัวนา บ้านตะกุด บ้านไพล บ้านจานเหนือ
บ้านอ้อเหนือ และบ้านนารี พฒั นา
สําโรง
17
บ้านนารายณ์ บ้านสําโรง บ้านสระพัง บ้านดอนงิ้ว บ้านแปรง บ้านตะคร้อ
บ้านหนองอุโลก บ้านทรงธรรม บ้านหนองกราด บ้านหนองประดู่ บ้านโพธิ์
บ้านดอนขี้เหล็ก บ้านตูม บ้านโคกตะแบก บ้านนารายณ์เหนื อ บ้านมอดินแดง
และบ้านโคกมงคล
ค้างพลู
10
บ้านค้างพลูเหนือ บ้านซิ น บ้านค้างพลูใต้ บ้านหนองราง บ้านหนองเขวา บ้าน
กะพี้ บ้านหนองตาล บ้านหนองบัว บ้านโนนหิ นขาว และบ้านค้างพลูกลาง
บ้านวัง
10
บ้านดอนตําแย บ้านบุ บ้านวัง บ้านหนองกลางดอน บ้านหนองนํ้าใส บ้าน
โคกสะอาด บ้านถนนวารี บ้านวังใหม่ บ้านดอนมะยม และบ้านดอนใหม่
บัลลังก์
19
บ้านโนนเจดีย ์ บ้านหนองแวง บ้านคูเมือง บ้านกุดเวียน บ้านน้อย บ้าน
กระดาน บ้านดอนยาว บ้านสระตะเฆ่ บ้านหนองแจง บ้านโพธิ์ตาสี บ้าน
บัลลังก์ บ้านเมืองเก่า บ้านโกรกหอย บ้านสระขุด บ้านสระตะเฆ่หิน บ้าน
โนนทองพัฒนา บ้านทํานบพัฒนา บ้านคูเมืองใหม่ และบ้านโนนเจดียพ์ ฒั นา
สายออ
11
บ้านสายออ (1 และ 2)บ้านโคกหนองไผ่ บ้านโคกสวาย บ้านสวาย บ้านกุดจิก
บ้านห้วย บ้านโคกน้อย บ้านม่วง บ้านสระตอง และบ้านหนองโสน
ถนนโพธิ์
9
บ้านกระฎีกรุ บ้านโนนพรม บ้านแฉ่ ง บ้านหลุมปูน บ้านถนนโพธิ์ บ้านโตนด
บ้านดอนสระจันทร์ บ้านหนองตาแมน และบ้านศรี พฒั นา
มะค่า
10
บ้านคู บ้านหนองไผ่ บ้านมะเกลือ บ้านโกรกกระสัง บ้านมะค่า บ้านหนองดุม
บ้านทุ่งหนองแหวน บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองกระทุ่ม และบ้านจันทร์ ดุม
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนไทย (2554)
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3.10.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพอําเภอโนนไทย
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวน 68
คนประกอบไปด้วยผูน้ าํ ต่าง ๆ จํานวน 36 คน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํานวน 10 คน นักธุ รกิ จ
จํานวน 3 คน หน่วยราชการจํานวน 9 คน และเยาวชนจํานวน 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมใน
การระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนไทย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 290 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนไทย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นอําเภอที่ มีแหล่งทรัพยากรแร่ เกลือจํานวน - เป็ นพื้นที่ที่ทาํ การเกษตรค่อนข้างลําบากและ
มาก
ต้องลงทุนสู งเนื่ องจากที่ดินไม่ค่อยเหมาะสม
- เป็ นอํา เภอขนาดเล็ ก ตั้ง อยู่ไ ม่ ไ กลจากอํา เภอ สําหรับการทําการเกษตร
นครราชสี ม า มี เ ส้ น ทางการคมนาคมที่ เ ป็ น - เป็ นพื้นที่ดินเค็มและมีการแพร่ กระจายของดิน
เค็มมากขึ้น
เส้นทางเชื่อมจังหวัด
- มี วิ ท ยุ ชุ ม ช น จํ า น ว น 5 ส ถ า นี เ พื่ อ ก า ร - การทํานาเกลือที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดผล
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วชุ มชนและเครื อข่ า ย กระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
- นํ้าในการทําการเกษตร นํ้าเพื่อการอุปโภค
นครราชสี มาและชัยภูมิ
บริ โภคของอําเภอในหลายพื้นที่เค็ม
- มีโรงงานผลิตเกลือที่ไม่ถูกต้องตามหลักการทํา
ให้เกิดการแพร่ กระจายของดินเค็มได้อย่าง
รวดเร็ ว
- ระบบชลประทานสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
การเกษตรยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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ตารางที่ 290 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนไทย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ด้า นต่ า ง ๆ อย่า งหลากหลาย - ผูน้ ํา ชุ มชนขาดความสามัคคี ส าเหตุ ม าจากการ
ได้แก่ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรทฤษฏีใหม่ ทํานาลด แบ่งฝ่ ายทางการเมือง ไม่เข้าใจกัน ทําให้ทาํ งาน
ร่ วมกันยากมากขึ้น
ต้นทุนกองทุน
- มีสภาเด็กและเยาวชนเป็ นพลังเยาวชน พลังทาง - มี แหล่ ง อบายมุ ข เช่ น แหล่ ง การพนัน มี แหล่ ง
สังคมเชิงบวก
มัว่ สุ มจํานวนมากขึ้น
- มีสภาองค์กรชุ มชนระดับตําบลเป็ นเวทีนาํ เสนอ - วัยรุ่ นดื้ อ ทะเลาะวิวาทกัน แก้ปัญหาโดยการใช้
แผนพัฒนาตําบล 2 สภา
ความรุ นแรง
- ประชากรส่ วนใหญ่ มี ที่ ดิ น ประกอบอาชี พ - ปัญหายาเสพติด รวมทั้งผูใ้ หญ่มีอคติ และไม่เปิ ด
ทางการเกษตรและประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบ โอกาสต่อเด็กที่เคยเสพยาเป็ นช่องว่างระหว่างวัย
อาชีพการเกษตร และสนใจเกษตรอินทรี ย ์
- เกิดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างนายทุ นที่ลงทุน
- มีภูมิปัญญาที่สําคัญที่ควรค่าแก่การสื บทอดและ ทําโรงงานอุตสาหกรรมแร่ เกลือและประชาชนผู้
เป็ นมรดกของลูกหลานในอนาคต
ได้รับผลกระทบ
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี ศู น ย์พ ัฒ นาอาชี พ กลุ่ ม ข้า วตัง หมู ห ยองบ้า น - ผลผลิ ตทางการเกษตรตกตํ่า ขาดคุ ณภาพและ
หอกลาง ตําบลด่ านจาก มีกลุ่ มปลูกมะขามเทศ มาตรฐาน
ตําบลมะค่า กลุ่มทําเส้นหมี่ ตําบลโนนไทย
- ประชาชนไม่มี ก ารอนุ รัก ษ์เมล็ ดพันธุ์ ท้องถิ่ น
- มี แหล่ งเงิ นทุ นหมุ นเวียนในชุ มชนเช่ นกองทุ น ทํา ให้ต้อ งซื้ อ เมล็ ด พัน ธุ์ จ ากบริ ษ ัท เพี ย งอย่า ง
หมู่บา้ น
เดียวทําให้ขาดอัตลักษณ์ของพันธุ์พืชท้องถิ่น
- มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วาม - ประชาชนบางกลุ่ ม ยัง ขาดความรู ้ เ รื่ อ งการลด
หลากหลาย และเป็ นการพั ฒ นาฝี มื อ ของ ต้นทุน การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง
ประชาชนในพื้นที่ดว้ ย
- มี ปั ญ หาหนี้ สิ น ทั้ง หนี้ นอกระบบและหนี้ ใน
- ประชาชนในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ ระบบ
เกษตรกรรม และมี ผ ลผลิ ต ที่ สํ า คัญ ของพื้ น ที่ - ปั ญหาความยากจนในพื้นที่ เนื่ องจากไม่มีที่ดิน
ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ ทํากิน ไม่มีงานทํา และไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อ
พริ ก
การเลี้ยงชีพ
- ประชาชนส่ วนใหญ่ อยู่ในวัยแรงงานสามารถ
พัฒนาและยกระดับฝี มือแรงงาน
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ตารางที่ 290 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนไทย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีกลุ่มองค์กรชุ มชนที่เข้มแข็งและมีแผนพัฒนา - การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในการเลือกตั้งทุกระดับ
เพื่อจัดการตนเองระดับพื้นฐาน เช่น สภาองค์กร - ประชาชนมีส่วนร่ วมในทางการเมืองน้อย เช่น
ชุมชนระดับตําบล
การออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น การตรวจสอบการ
- มี อ งค์ ก รผู ้ห ญิ ง กับ การพัฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่
ทํางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตําบลโนนไทยที่ขบั เคลื่ อนประชาธิ ปไตยการมี - ผูน้ ํา ชุ ม ชนเป็ นหัวคะแนนทํา ให้แบ่ง ฝ่ ายเกิ ด
ส่ วนร่ วม ส่ งเสริ มบทบาทหญิ ง ชายความเสมอ ความไม่สามัคคีกนั ในชุมชน
ภาคและเป็ นศู นย์รับ ร้ องทุ ก ข์ป ระสานงานต่ อ - ประชาชน ผูน้ าํ มีจิตสาธารณะน้อย ส่ วนใหญ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทํา เพื่อประโยชน์ส่ วนตนมากกว่า ประโยชน์
- เริ่ มมีเครื อข่ายผูน้ าํ ที่ให้ความสนใจต่อการเมือง สาธารณะ
ท้องถิ่นอยูใ่ นหลายพื้นที่ของอําเภอ
- การบริ ห ารงานราชการขององค์ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น หลายแห่ ง ไม่ มี ค วามโปร่ งใส
คอรัปชัน่ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และท้อ งถิ่ น ผู ้นํา ชุ ม ชนมี
แผนพัฒนาร่ วมกันน้อยมาก ขาดจิตสํานึ กใน
การมีส่วนร่ วมรวมทั้งข้าราชการบางหน่วยงาน
ไม่โปร่ งใส
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีผนู ้ าํ ทางศาสนาที่มีประชาชนให้การเคารพและ - ลักษณะของการจัดงานบุญ งานบวช งานศพ
ศรัทธา เช่ น วัดป่ าหลักร้ อย วัดโนนไทย วัดศิ ริ
เลี้ยงเหล้าทําให้คนที่มาช่วยงานผิดศีล ได้บาป
บ้านไร่ และวัดดอนทะยิง เป็ นต้น
- ไม่ มี ก ระบวนการในการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
- มี ก ารสื บสานงานประเพณี กิ น เข่ า คํ่า พิ ธี รํ า ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
บวงสรวงท้าวสุ รนารี
อันดีงามของท้องถิ่นสู่ คนรุ่ นใหม่
- มี กิ จ กรรมสื บสานวัน ชาวนาเป็ นพิ ธี ก ารนํ า - ประชาชนและคนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ค วามสํา คัญต่ อ
ข้าวเปลื อกมากองรวมกัน(อีสานเรี ยกว่าบุญกุ้ม ความเชื่อ ประเพณี ของท้องถิ่นน้อยลง
ข้าวใหญ่)
- มี ก ารอนุ รัก ษ์พิ ธี ง านเลี้ ย งตาปู่ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นจากตาลโตนด
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2) การวิ เ คราะห์ โอกาส และอุ ป สรรคหรื อข้ อ จํา กัด ที่ เ ป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนไทย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 291 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนไทย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี นโยบายการพัฒ นาแหล่ ง นํ้า ในพื้น ที่ ห ลาย - ผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ าํ ท่วม นํ้าหลาก
แห่ง
และภัย แล้ง มี ผ ลกระต่ อ การผลิ ต ทางด้า น
การเกษตร
- นโยบายการลดภาวะโลกร้ อ นมาใช้ร ณรงค์
สร้างจิตใต้สาํ นึก ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้มี - การแพร่ ก ระจายของดิ น เค็ ม ที่ ย ากต่ อ การ
ส่ วนร่ วมแก้ไขปั ญหาลดภาวะโลกร้อน
ควบคุม
- พื้นที่โดยส่ วนใหญ่เป็ นเกลือทําให้ยากต่อการ
ผลิตทางด้านเกษตรกรรม
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีบางนโยบายของรัฐบาลที่ เอื้อต่อประชาชน - การค้ายาเสพติดนอกพื้นที่และในพื้นที่มากขึ้น
การศึกษาเรี ยนฟรี 15 ปี
และยากต่ อ การควบคุ ม กํา กับ ดู แ ล ทํา ให้ มี
- นโยบายการสมทบเงิ น กองทุ น สวัส ดิ ก าร ผลกระทบต่อเยาวชนคนของอนาคตมากขึ้น
ชุมชนออมวันละหนึ่งบาท
- สื่ อ กระแสหลัก ที่ เ น้น การโฆษณาขายสิ น ค้า
- นโยบายเรื่ องกองทุนหลักประกันสุ ขภาพที่ทาํ
นํา มาซึ่ ง การบริ โภคนิ ย มของประชาชน หรื อ
ให้ป ระชาชนผูด้ ้อยโอกาสเข้า ถึ ง การบริ ก าร การบริ โภคที่เกินตัว
ด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
- สื่ อกระแสหลั ก ทํ า ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการ
- นโยบายพัฒนาองค์กรผูห้ ญิงหรื อกองทุนสตรี
เลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่ นในพื้นที่
จังหวัดละ100 ล้านบาท
- กระบวนการของโลกาภิ ว ตั น์ที่ ท าํ ให้เกิ ดการ
- มี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
ไหลเวีย นของวัฒ นธรรมใหม่ เข้า ไปในพื้ น ที่
แอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551
อย่า งรวดเร็ วมี ผลต่ อวัฒนธรรมประเพณี ข อง
- มี แ หล่ ง ทุ น สนับ สนุ น การพัฒ นาองค์ชุ ม ชน ท้องถิ่นมากขึ้น
เช่ น สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช.)
สํ า นัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
(สพม.) และอื่น ๆ
3

3

0

0

3
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ตารางที่ 291 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนไทย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรม
- รั ฐบาลมี นโยบายรั บ ประกันรายได้ เช่ น ข้า ว - การเปิ ดการค้าเสรี และประชาคมอาเซี ยนที่ทาํ
มันสําปะหลังในทุกฤดูกาลผลิต
ให้เกษตรกรต้องประสบกับสภาวะการแข่งขัน
- รัฐบาลมีนโยบายการพักชําระหนี้เกษตรกร 3 ปี
ที่สูงขึ้น
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - เกษตรกรกําหนดราคาปั จจัยการผลิตเองไม่ได้
ด้า นการพัฒนาการเกษตรข้า ว ข้า วหอมมะลิ - เกษตรกรกํ า หนดราคาจํ า หน่ า ยผลผลิ ต
การเกษตรเองไม่ได้โดยเฉพาะพืชผลหลัก เช่น
มันสําปะหลัง
ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา
- นโยบายโฉนดชุ มชน ที่เป็ นการช่ วยเหลื อให้
ประชาชนได้มีที่ดินในการทํามาหากิน
- ภาวะเศรษฐกิ จ โลกตกตํ่า นํ้า มัน ราคาแพง
เกษตรกรต้องใช้จ่ายสู ง เกิดรายได้ไม่เพียงพอ
- กระแสการใช้หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
และมีกระบวนการส่ งเสริ มในทุกระดับ
กับค่าใช้จ่าย
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีนโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นที่ทาํ ให้ - การปรั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาลบ่ อ ยทํา ให้ ก ารนํ า
ประชาชนปกครองตนเอง
นโยบายมาใช้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
- กระแสการจัด การตนเองในหลายจัง หวัด ที่ - รัฐไม่ค่อยมีโครงการพัฒนาให้ประชาชนรั บรู้
นํา ไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองในการบริ หารจัด การ
และเข้าใจเรื่ องการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
- การเมื อ งระดั บ ประเทศมี ก ารแทรกแซง
การเมื อ งระดับ ท้อ งถิ่ น ทํา ให้ภ าคประชาชน
อ่อนแอ
จ. ด้ านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่งทําให้เยาวชนมีโอกาส - สื่ อกระแสหลัก ทํา ให้มี การนํา เอาวัฒนธรรม
เรี ยนรู ้ และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
ใหม่มาใช้และละเลยความสําคัญต่อวัฒนธรรม
บ้านมากขึ้น
ประเพณี ด้ งั เดิม
- มี ก ารส่ งเสริ มกิ จกรรมของหน่ วยงานที่ - รัฐไม่ได้มีการบูรณโบราณสถานขนาดเล็กใน
พื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
เกี่ ย วข้อ งในด้า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมให้กบั ประชาชน
- สื่ อไม่ค่อยนําเสนอความเป็ นศิ ลปวัฒนธรรม
- ระบบการสื่ อสารที่ทนั สมัย และเยาวชนสามารถ
อัน ดี ง ามของสั ง คมจึ ง ทํา ให้ไ ม่ มี ก ารซึ ม ซับ
เข้าถึงได้ง่าย
ไปสู่ ลูกหลาน
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3.10.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอโนนไทย ที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปิ นพื้นบ้าน เนื่องจากปั จจุบนั นี้ประชาชน
ให้ความสําคัญกับเรื่ องของความเป็ นท้องถิ่น ความเป็ นตัวตนของคนอําเภอโนนไทยน้อยลง ดังนั้นการทํา
ให้ประชาชนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็ นใคร มีความเป็ นมาอย่างไร และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นที่
จะนําไปสู่ การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของประชาชนต่อไป
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาด้านการเมือง ที่เน้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมืองทุกระดับ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นภัยพิบตั ิและพัฒนาแหล่งนํ้า เนื่องจากอําเภอโนนไทยประสบกับ
ปั ญหาภัยธรรมชาติทุกปี ดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่ องนี้นาํ ไปสู่ การเตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของ
ประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 4 ประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมขยะ ดิน นํ้า ป่ า เกลือ เป็ นกระบวนการสร้างสํานึ ก
ให้ประชาชน เยาวชนได้ร่วมกันรั ก ษาธรรมชาติ และจัดการสิ่ ง แวดล้อมที่ ดี และไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 5 พัฒนาศู นย์ก ารเรี ย นรู้ ก ารผลผลิ ตทางการเกษตรมี ผูใ้ ห้ค ะแนน เป็ น
กระบวนการของการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้มีเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ในเรื่ องของการลดต้นทุนการ
ผลิต และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพมากขึ้น

