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3.10 อาํเภอโนนไทย  

3.10.1 ประวตัิความเป็นมา 

  อาํเภอโนนไทย เดิมเรียกวา่ “สันเทียะ” เม่ือปี พ.ศ. 2375 ทางราชการไดมี้การปรับปรุง

การปกครอง โดยตั้งเป็นด่านและแขวงข้ึน บา้นสันเทียะไดย้กข้ึนเป็นแขวงและตั้งด่าน ท่ีบา้นด่านจาก 

และบา้นด่านกรงกราง มีผูป้กครองเรียกวา่ “ขุนด่าน” (เทียบกาํนนั) และหม่ืนด่าน (เทียบสารวตัรกาํนนั) 

แขวงสันเทียะน้ี มีพื้นท่ีตลอดไปถึงตาํบลสูงเนินทั้งหมด ปัจจุบนัคืออาํเภอสูงเนิน และดา้นทิศตะวนัตก

ติดต่อกบัแขวงพนัชนะ (ปัจจุบนัคือตาํบลพนัชนะ อาํเภอด่านขุนทด) คาํวา่ “สันเทียะ” มีการสันนิษฐาน 

วา่มาจาก 3 ประเด็น คือ   

  ประเด็นท่ี 1 เดิมทีบา้นสันเทียะเป็นท่ีอยูข่องชาวกมัพชูา  ท่ีมาอาศยัตม้เกลือสินเธาวเ์พื่อ

นาํไปขายและอาศยันํ้ าจากลาํห้วยทางเหนือของหมู่บา้น ในการหุงตม้เกลือสินเธาวแ์ละอุปโภคบริโภค 

คาํวา่ “สันเทียะ” ภาษาเขมรแปลวา่ ท่ีตม้เกลือสินเธาว ์และยงัมีผูเ้พิ่มเติมวา่ “สันเทียะ” เอามาจากสภาพ

พื้นดินของอาํเภอ เน่ืองจากสภาพทัว่ไปเป็นดินเคม็ 

  ประเด็นท่ี 2 มาจากสภาพภูมิศาสตร์ในภาษาลาว คาํวา่ “สันเทียะ” แปลวา่ บา้นท่ีตั้งอยู่

บนสันโนนท่ีดิน เน่ืองจากพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เม่ือถึงฤดูฝนจะช้ืนแฉะไปทัว่ทั้งหมู่บา้น 

  ประเด็นท่ี 3 สันนิษฐานวา่มาจากคาํวา่ “ศาลเต้ีย” เน่ืองจากแขวงสันเทียะ เดิมมีเรือนจาํ

สาํหรับนกัโทษ และมีการชาํระคดีท่ีแขวงน้ี ดงันั้นคาํวา่ศาลเต้ียน่าจะเพี้ยนมาเป็น “สันเทียะ” 

  ปี พ.ศ.2443 ทางราชการไดแ้บ่งการปกครองออกเป็นมณฑล จงัหวดั และอาํเภอ แขวง

สันเทียะถูกยุบเป็น อาํเภอสันเทียะ และให้หมู่บา้นทั้งหลายของแขวงข้ึนอยูก่บัอาํเภอ มีตาํบล คือตาํบล

โนนลาว (ช่ือหมู่บา้น) และแต่งตั้งขุนตรีศกัด์ิ เป็นกาํนนัตาํบลโนนลาว (ตาํบลโนนลาวติดอยู่กบับา้น

สันเทียะ) จากนั้นก็เปล่ียนช่ืออาํเภอสันเทียะ เป็นอาํเภอโนนลาว ปี พ.ศ.2444 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากอาํเภอ

โนนลาว เป็นอาํเภอสันเทียะ (เน่ืองจากท่ีวา่การอาํเภอตั้งอยูบ่า้นสันเทียะ) ปี พ.ศ.2454 ไดรั้บอนุมติัให้

สร้างท่ีวา่การอาํเภอ ปี พ.ศ.2462 นายชอ้ย สุคนธ์ นายอาํเภอ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าประชาชนไม่นิยมเรียก

อาํเภอสันเทียะเน่ืองจากเป็นภาษาเขมร แต่กลบันิยมเรียกอาํเภอโนนลาว จึงขอเปล่ียนช่ือจาก อาํเภอ

สันเทียะ เป็นอาํเภอโนนลาว ปี พ.ศ.2484 ทางราชการพิจารณาแล้ว เห็นว่าช่ืออาํเภอโนนลาว ไม่

เหมาะสมและไม่ถูกตอ้งตามรัฐนิยม จึงไดเ้ปล่ียนช่ือจาก อาํเภอโนนลาว มาเป็น อาํเภอโนนไทยจนถึง

ปัจจุบนัน้ี   

 

 3.10.2 ทีต่ั้ง อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่ 

   อาํเภอโนนไทย  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา มีระยะทาง

ห่างจากตวัจงัหวดันครราชสีมา 20 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 280 กิโลเมตร มี

พื้นท่ีทั้งหมดจาํนวน 340,700 ไร่ (545.12 ตารางกิโลเมตร) เป็นพื้นท่ีราบประมาณ 336,611.25 ไร่ (พื้นท่ี

เกษตรกรรม 308,732 ไร่)  
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 อาณาเขตติดต่อมีดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอพระทองคาํ และอาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา และอาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมาทิศ

ตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอขามสะแกแสง และอาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั

อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

 

3.10.3.ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอโนนไทย โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มีสภาพ

ดินเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มช้ืนไดน้อ้ย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า มีเกลือข้ึนอยูท่ ัว่ไป 

 สภาพอากาศตลอดทั้งปี อากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู สภาพอากาศโดยทัว่ไปค่อนขา้ง

จะแห้งแลง้ เน่ืองจากไม่มีป่าไมใ้ห้ความชุ่มช้ืน ปริมาณนํ้ าฝนโดยเฉล่ียตลอดปี 924.4 มิลลิเมตร สภาวะ

ฝนตกมกัทิ้งช่วงในตน้ฤดูกาลเพาะปลูก และตกหนกัในช่วงปลายฤดูกาล (เดือนกนัยายน) ประกอบกบั 

พื้นท่ีดินขาดคุณสมบติัในการเก็บกกันํ้ า ทาํให้นํ้ าไหลซึมลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

อยา่งเตม็ท่ี ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม 

 

3.10.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพจากขอ้มูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอาํเภอโนนไทยโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือ

การประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่271 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอโนนไทย 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 942 1,253   2,195 

นกัเรียน 4,485 4,362 8,847 

นกัศึกษา    385 495   880 

ทาํนา 8,090 9,013 17,103 

ทาํไร่ 318 315 633 

ทาํสวน 5     7 12 

ประมง 0 0 0 

ปศุสัตว ์ 25 18 43 

รับราชการ 248 217 465 
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ตารางที ่271 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 19 32 

พนกังานบริษทั 173 183 356 

รับจา้งทัว่ไป 4,313 3,853 8,166 

คา้ขาย 369 604 973 

ธุรกิจส่วนตวั 68 51 119 

อ่ืนๆ 1,050 1,172 2,222 

รวมทั้งส้ิน 20,484 21,562             42,046 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโนนไทย (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่พื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยูท่ี่ 46,744.31 บาท

ต่อคนต่อปี พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากท่ีสุดคือ พื้นท่ีตาํบลสําโรงมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 50,149.82 บาทต่อ

คนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลมะค่ามีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 49,962.10 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าพื้นท่ีท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลกาํปังมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 43,465.01 บาทต่อคนต่อปี  

ตารางที ่272 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนไทย 

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 โนนไทย 48,216.17 

2 ด่านจาก 45,087.14 

3 กาํปัง 43,465.01 

4 สาํโรง 50,149.82 

5 คา้งพลู 48,596.85 

6 บา้นวงั 45,528.29 

7 บลัลงัก ์ 47,821.85 

8 สายออ 45,012.93 

9 ถนนโพธ์ิ 44,294.07 

10 มะค่า 49,962.10 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 46,744.31 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโนนไทย (2554) 
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 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย มีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 1,078,798,911 บาทต่อปี ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น  

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั  ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั  

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 253,633,182 บาทต่อ

ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่273 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนไทย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 49,248,760 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 49,248,760 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 74,279,308 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 74,279,308 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 67,235,980 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 67,235,980 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 62,869,134 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 62,869,134 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 58,557,696 

จาํนวนรวม 58,557,696 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 295,873,440 

จาํนวนรวม 295,873,440 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 54,000,994 

จาํนวนรวม 54,000,994 
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ตารางที ่273 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,877,986 

จาํนวนรวม 36,877,986 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,347,753 

จาํนวนรวม 11,347,753 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,624,816 

จาํนวนรวม 19,624,816 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 68,726,550 

จาํนวนรวม 68,726,550 

ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ ามันรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 68,321,550 

จาํนวนรวม 68,321,550 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,691,853 

จาํนวนรวม 43,691,853 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 32,109,534 

จาํนวนรวม 32,109,534 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 45,747,437 

จาํนวนรวม 45,747,437 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,682,554 

จาํนวนรวม 11,682,554 
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ตารางที ่273  แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,203,542 

จาํนวนรวม 15,203,542 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 63,400,024 

จาํนวนรวม 63,400,024 

รวมทั้งหมด 1,078,798,911 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

อาํเภอโนนไทยประจาํปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. 

รวมกนัจาํนวน 589.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 545 ลา้นบาท กูเ้พื่อ

การพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาการศึกษาจาํนวน 12.1 ล้านบาท และกู้เพื่อชําระหน้ีนอกระบบ

ประมาณ 32.5 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร 

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ีสําคญั 

ดงัน้ี 
 

ตารางที ่274 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธาน 

สภาองค์กรชุมชนตําบล

โนนไทย 

17 หมู่บา้น 

54 กลุ่ม 

ประชุมร่วมวางแผนงาน 

ติดตามงาน 

นายสาํราญ ธรรมมานอก 

สภาองค์กรชุมชนตําบล

สาํโรง 

17 หมู่บา้น ประชุมวางแผนร่วมกิจกรรม

งาน 

นายอ่อน ป้อมสันเทียะ 

กองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลโนนไทย 

17 หมู่บา้น ออมวนัละหน่ึงบาทเพื่อการจดั

สวสัดิการแบบพึ่งตนเอง 

นางกาญจนา ภานนท ์

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

อาํเภอโนนไทย 

131 

หมู่บา้น 

ติดตามหนุนเสริมเค รือข่าย

ระดบัตาํบล 

นายสาํราญ ธรรมมานอก 

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์กองทุนหมู่บา้น 

131 

หมู่บา้น 

สงเคราะห์สมาชิกท่ีเสียชีวติ นายสาํราญ ธรรมมานอก 
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ตารางที ่274 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธาน 

ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น

องค์การชุ มชนอํา เภอ

โนนไทย 

10 ตาํบล ประสานงานกลุ่มองค์กรใน

ตาํบลจดัทาํแผนกลุ่มองค์กรสู่

การปฏิบติั 

นายสาํราญ ธรรมมานอก 

กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

บา้นโคกพรม 

บา้นโคกพรม  

200 ครัวเรือน 

ป ลู ก ข้า ว  พื ช ผัก ป ล อดส า ร 

อาหารปลอดภยั 

นายมานะ เซียงสันเทียะ 

ก ลุ่ ม น ว ด แ ผ น ไ ท ย

เทศบาลตาํบลโนนไทย 

20 คน นวดแผนไทย นวดแบบรักษา

ยาสมุนไพรพื้นบา้น 

นางสมทรัพย ์รุ่งสันเทียะ 

อง ค์ก รผู ้ห ญิ ง กับ ก า ร

พฒันาชุมชนตาํบลโนน

ไทย 

กรรมการ15 

คน สมาชิก 

100 คน 

พฒันาประชาธิปไตยชุมชน ลด

ความรุนแรง เฝ้าระวงัภัยทาง

สังคม 

นางกาญจนา ภานนท ์

กลุ่มขา้วตงัหมูหยอง 35 คน การแปรรูปขา้วผลิต ไม่มีขอ้มูล 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนไทย (2554) 

 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มี

การรวมกลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ ์“หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์”  ดงัน้ี  

ตารางที ่275 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ช่ือกลุ่ม/ผลติภัณฑ์ ทีอ่ยู่ ประธาน 

กลุ่มกระเป๋าใส่กระถางตน้ไม ้ ต.กาํปัง อ.โนนไทย  นางดาว เพิ่มสูงเนิน 

กลุ่มทาํกระเป๋า 16 หมู่ 7 บา้นนา ต.กาํปัง  นางดาว เพิ่มสูงเนิน 

กลุ่มสตรีทาํกลว้ยอบมว้น 35 หมู่ 1 ต.สายออ  นางสาเร่ ชาํนาญ 

ศูนยพ์ฒันาชุมชนแม่บา้นหอกลอง 67 หมู่ 7 ต.ด่านจาก  คุณถวลิ คาํยะ 

กลุ่มอาชีพเล้ียงไก่ไข ่ 17 หมู่ 8 ต.บา้นวงั  นางพลอย เจด็สันเทียะ 

กลุ่มแปรรูปพริกบา้นหนองเวยีง ต.กาํปัง นางสมมี เกิดบา้นกอก 

กลุ่มขา้วตงัหนา้ตั้ง ต.โนนไทย ไม่มีขอ้มูล 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนไทย (2554) 
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 3.10.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ด้านประชากร อาํเภอโนนไทยมีจาํนวนครัวเรือนทั้ งส้ิน 18,650 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 72,970 คน เป็นชายจาํนวน 35,848 คน เป็นหญิงจาํนวน 37,122 คน ซ่ึงมีรายละเอียด

เป็นรายตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่276 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอโนนไทย 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

เทศบาลตาํบลโนนไทย 866 1,666 1,890 3,556 

ตาํบลโนนไทย 2,593 4,732 4,752 9,484 

ตาํบลด่านจาก 2,308 4,306 4,544 8,850 

ตาํบลกาํปัง 2,512 4,684 4,838 9,522 

ตาํบลสาํโรง 1,803 3,355 3,569 6,924 

ตาํบลคา้งพลู 1,309 2,716 2,731 5,447 

ตาํบลบา้นวงั 1,150 2,368 2,465 4,833 

เทศบาลตาํบลบลัลงัก ์ 2,081 4,208 4,415 8,623 

ตาํบลสายออ 543 1,087 997 2,084 

ตาํบลถนนโพธ์ิ 990 2,000 2,065 4,065 

ตาํบลมะค่า 1,154 2,035 2,100 4,135 

เทศบาลตาํบลโคกสวาย 1,341 2,691 2,756 5,447 

รวม 18,650 35,848 37,122 72,970 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอโนนไทย ข้อมลู ณ ธันวาคม 2553 
 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง  ณ วนัสํารวจ  จาํแนกตามช่วงอายุผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอโนนไทย  มีประชากรตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่277 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอโนนไทย 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 154 153 307 

1 – 2 446 403 849 

3 – 5 818 781 1,599 
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ตารางที ่277 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

6 – 11 1,968 1,794 3,762 

12 – 14 1,187 1,080 2,267 

15 – 17 1,143 1,054 2,197 

18 – 25 2,017 1,912 3,929 

26 – 49 6,618 7,026 13,644 

50 – 60 2,952 3,276 6,228 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,181 4,083 7,264 

รวมทั้งหมด 20,484 21,562 42,046 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนไทย (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่278 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอโนนไทย 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 556 590 1,146 

ตํ่ากวา่ ป.4 1,499 1,544 3,043 

ป.4-6 11,429 12,603 24,032 

ม.ศ. 1-3 119 72 191 

ม.1-3 2,606 2,227 4,833 

ม.ศ.4-5 42 23 65 

ม.4-6 1,441 1,518 2,959 

ปวช. 223 190 413 

ปวส. 308 309 617 

ปริญญาตรี 293 511 804 

ปริญญาโท 23 21 44 
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ตารางที ่278 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปริญญาเอก 3 1 4 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,948 1,953 3,901 

รวม 20490 21562 42,052 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนไทย(2554) 

หมายเหตุ  :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

ข. สถานศึกษา ครูและนักเรียน  อาํเภอโนนไทยมีโรงเรียนจาํนวน 48 แห่ง มีครู

ทั้งหมดจาํนวน 491 คน มีนกัเรียนจาํนวน 9,690 คน และโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน

ประมาณ 20 คน  

ตารางที ่279 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนไทย 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เทศบาลตาํบลโนนไทย 3 30 922 

เทศบาลตาํบลโคกสวาย 2 30 546 

เทศบาลตาํบลบลัลงัก ์ 8 51 858 

ตาํบลโนนไทย 3 35 798 

ตาํบลด่านจาก 4 61 1,352 

ตาํบลกาํปัง 6 68 1,274 

ตาํบลสาํโรง 5 33 476 

ตาํบลคา้งพลู 4 38 559 

ตาํบลบา้นวงั 4 38 604 

ตาํบลสายออ 4 60 1,370 

ตาํบลถนนโพธ์ิ 2 20 402 

ตาํบลมะค่า 3 27 529 

รวม 48 491 9,690 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราสีมาเขต 5 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2553) 

 

ค. การศึกษา อ่ืนๆ อาํเภอโนนไทยมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และศูนยบ์ริการระดบั
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ตาํบลจาํนวน 10 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครูอาสา จาํนวน 14 คน มีนกัเรียน จาํนวน 3,463 คน มีท่ี

อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 10 แห่ง 

 3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมี  

23 แห่ง  ดงัน้ี  

ตารางที ่280 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอโนนไทย 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลเอกชน 2  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 12  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  2  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   5  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนไทย (2554) 

 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี  

ตารางที ่281 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอโนนไทย 

บุคลากร จํานวน (คน)  ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     6 12,162 

ทนัตแพทย ์ 5 14,594 

เภสัชกร 7 10,424 

พยาบาลวชิาชีพ 51 1,431 

อาสาสมคัรสาธารณสุข 1,501 49 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 4 18,242 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 37 1,972 

บุคลากรสาธารณสุข  45 1,22 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนไทย ( 2554) 
 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยพบวา่ มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 5 

อนัดับแรกของอาํเภอ ซ่ึงประกอบด้วยจาํนวนผูป่้วย และอัตราการป่วยเม่ือเทียบอตัราการป่วยต่อ

ประชากรหน่ึงแสนคนดงัน้ี  
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ตารางที ่282 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอโนนไทย 

ลาํดับ ช่ือโรค จํานวน (คน) อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

1 อุจจาระร่วง 45 32.83 

2 อาหารเป็นพิษ 32 23.35 

3 ไขเ้ลือดออก 3 2.18 

4 โรคทางเดินหายใจ 5 3.64 

5 ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 2 1.45 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนไทย (2554) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549-2553 ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดย

ใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่283 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอโนนไทย 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 73,718 - 

2550 72,931 - 1.07 

2551 72,985 0.07 

2552 72,378 - 0.83 

2553 72,259 - 0.16 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ดา้นความปลอดภยั มีสถานีตาํรวจภูธร จาํนวน 1 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอโนนไทย และดา้นการ

ปราบปรามซ่ึงทั้งสองส่วนทาํงานประสานกบัฝ่ายอาํนวยความเป็นธรรมระดบัอาํเภอท่ีทาํงานเก่ียวกบั

การอาํนวยความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วมสอบสวนและควบคุมการ

สอบสวนคดีอาญา ในหนา้ท่ีของพนกังานฝ่ายปกครอง การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์

และงานศูนยด์าํรงธรรม การแกไ้ขปัญหาผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ี 

5) ดา้นศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ และมี

องค์กรทางศาสนา ได้แก่ วดัจาํนวน 60 แห่ง สํานักสงฆ์จาํนวน 23 แห่ง ท่ีพกัสงฆ์จาํนวน 53 แห่ง

พระสงฆ ์จาํนวน 565 รูป  
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6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอโนนไทยมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถี

ชีวิตของคนในท้องถ่ินหลากหลายด้าน เช่น การแปรรูปตาลโตนดเป็นนํ้ าตาลปึก ทาํไม้กวาด ทาํ

ส่ิงประดิษฐง์านฝีมือ แจกนั ดอกไม ้ฯลฯ ท่ีทาํจากส่วนท่ีเรียกวา่ “กา้นตาล-งวงตาล”  

มีกลุ่มผูอ้าวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น นายอนันตพงษ์ คาํกําพุด เป็นครูวงมโหรี นางสุภาพ      

แสงรอด เป็นหมอทาํขวญันาค นายโป๊ะ รักษากุล เป็นหมอเป่า หมอนํ้ ามนต์ และมีภูมิปัญญาในการทาํ

ตาลโตนด 

 7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอโนนไทย ไดมี้การอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญั เช่น ประเพณีสงกรานต ์

เขา้พรรษา ประเพณีลอยกระทง การบวงสรวงยา่โมทุกปี 

 8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อาํเภอโนนไทยมีสวนสาธารณะ 12 แห่ง และสนามกีฬาประจาํ

หมู่บา้น 43 แห่ง ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการจดัการกีฬา

เพื่อสร้างความสามคัคีในพื้นท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่จะจดักนัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 

 3.10.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) การกสิกรรม อาํเภอโนนไทยมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 291,951 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 7,154 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่284 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอโนนไทย (2554) 

   

2) ด้านปศุสัตว์ จากการสํารวจมีการทาํการปศุสัตว์ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย โดยพบว่ามี

เกษตรกรเล้ียงสัตว ์ดงัน้ี 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก/ไร่) 

1 ขา้วนาปี 4,079 203,965 450 

2 มนัสาํปะหลงั 1,642 49,251 1,200 

3 ออ้ย 36 540 1,000 

4 ขา้วโพด 844 29,551 850 

5 ไมผ้ล 160 320 790 

6 พริก 1,834 9,184 200 

รวมพืน้ที่เพาะปลูก 6,515 292,811 - 
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ตารางที ่285 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 12,355 1,291 

2 กระบือ 1,292 430 

3 สุกร 15,649 2,131 

4 เป็ดเน้ือ 139,737 1,141 

5 เป็ดไข่ 1,296 230 

6 ไก่พื้นเมือง 50,357 250 

7 ไก่เน้ือ 994,822 135 

8 ไก่ไข่ 4,693 25 

ท่ีมา :  สาํนักงานปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอ

โนนไทยมีการทําประมงนํ้ าจืด มีสัตว์นํ้ าจืดท่ีจับได้รวมทั้ งอําเภอจํานวน 63.27 ตันต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 

ตารางที ่286 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย  

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาช่อน 3.65 

ปลาดุก 22.08 

ปลาตะเพียน  8.00 

ปลานิล  27.79 

ปลาทบัทิม 1.75 

รวม 63.27 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3.10.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอโนนไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 26 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่287 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมขา้ว 3 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 4 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 1 

อุตสาหกรรมผา้ 2 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 6 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 

อุตสาหกรรมไม ้ 4 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

อุตสาหกรรมโลหะ 1 

อุตสาหกรรมเคมี 2 

อุตสาหกรรมการจดัการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 1 

ท่ีมา: สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3.10.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม อาํเภอโนนไทยมีการประกอบการด้าน

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

- สหกรณ์ในพื้นท่ีอําเภอโนนไทยมีทั้ งหมด จํานวน1 แห่ง คือ สหกรณ์

การเกษตรโนนไทย จาํกดั 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐานจาํนวน 5 แห่ง  

- ร้านขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์จาํนวน 36 แห่ง 

- ร้านคา้ขายส่งจาํนวน 11 แห่ง  

- ร้านคา้ขายของชาํทัว่ไปจาํนวน 215 แห่ง  

- กิจการดา้นอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 2 แห่ง  

 2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยไม่มีโรงแรมท่ีพกัขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ่ แต่มีสถานบริการท่ีพกัขนาดเล็กอยูจ่าํนวน 3 แห่ง ร้านอาหารจาํนวน 34 แห่ง และมีบริการร้านคา้

อินเทอร์เน็ตจาํนวน 3 แห่ง 
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 3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอโนนไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

- 2วดัป่าหลกัร้อยตั้งอยูต่าํบลโนนไทย ห่างจากจงัหวดันครราชสีมา ประมาณ 20 กิโลเมตร 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางการศึกษา มีทั้งแดนนรก สวรรค ์และมนุษย ์มีเน้ือท่ี 48 ไร่ และมีการออกร้านขาย

ของท่ีเป็นฝีมือของชาวบา้น เหมาะสาํหรับเป็นของฝากได ้

- 2อ่างเก็บนํ้ าลาํเชียงไกร 2อยู่ท่ีตาํบลบลัลงัก์ เป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดพื้นท่ี 8,000 ไร่ พื้นท่ี

ไดรั้บประโยชน์ 25,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ 6 16 10 และ4 สามารถกกัเก็บนํ้าได ้21 ลูกบาศกเ์มตร  

 

 3.10.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม อาํเภอโนนไทยมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอ และจงัหวดั 

รวมทั้งในหมู่บา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ถนนสายหลกั คือ ถนนสุรนารายณ์ เช่ือมจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภูมิ 

- ถนนสายรองมี 3 สายดงัน้ี ถนนสายอาํเภอโนนไทย - อาํเภอหนองสรวง ถนน

สายอาํเภอโนนไทย - อาํเภอโนนสูง และถนนอาํเภอโนนไทย - อาํเภอขามสะแกแสง 

  2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอโนนไทยมีโทรศพัทส์าธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 23 แห่ง โทรศพัทป์ระจาํบา้นจาํนวน 245 ครัวเรือน ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 1 แห่ง 

และมีหอกระจายข่าวจาํนวน 131 หมู่บา้น 

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีการประปาในพื้นท่ีมีระบบประปาจากการสนบัสนุน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงในทุกแห่งจะมีระบบประปาใชแ้ต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

4) แหล่งนํ้า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีแหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนซ่ึงมีแนวโนม้มีปริมาณลดลงทุกปี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่288 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 

2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 231 50 210 45 120 36 

บ่อสาธารณะ 445 389 445 389 445 389 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 1,534 1,534 1,239 1,239 987 987 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนไทย (2554) 
 

 5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมี สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีไฟฟ้าใชร้้อยละ 99 ของพื้นท่ี 
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3.10.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดิน กลุ่มดินไร่ และดินชุดพิมาย สภาพดินทัว่ไปเป็นดิน

ร่วนปนทรายเก็บความชุ่มช้ืนไดน้อ้ย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า มีเกลือข้ึนอยูท่ ัว่ไป ในบางส่วนของ

พื้นท่ีเป็นดินทรายและดินนาเคม็นอ้ย เหมาะกบัการปลูกขา้ว และพืชไร่ เช่น ขา้วโพด ปอ และไมผ้ล เช่น 

มะขามเทศ แต่สาํหรับมะม่วง มะพร้าว จะใหผ้ลผลิตปานกลาง ซ่ึงจะอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลมะค่า  

  2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอโนนไทยมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

- ลาํนํ้าลาํเชียงไกร ไหลมาจากอาํเภอด่านขุนทด เขา้สู่อาํเภอโนนไทย ท่ีตาํบล

บลัลงัก์ ตาํบลบา้นวงั ตาํบลคา้งพลู ตาํบลกาํปัง ตาํบลสําโรง และตาํบลด่านจาก ต่อจากนั้นก็ไหลไปสู่

อาํเภอโนนสูง เป็นลาํนํ้าสาํคญัท่ีสุดของอาํเภอโนนไทย 

- ลาํนํ้ าลาํห้วยยาง ไหลผา่นตาํบลสายออ ตาํบลโนนไทย ตาํบลด่านจาก และ

ไหลผา่นอาํเภอโนนสูง 

- ลาํนํ้าลาํหว้ยด่าน ไหลผา่นตาํบลสายออ และตาํบลโนนไทย  

- ลาํนํ้าหว้ยซนัโพรง ไหลผา่นตาํบลมะค่า และตาํบลถนนโพธ์ิ 

- ห้วยคา้งพลู จะไหลมาจากตาํบลบา้นวงั ผา่นบา้นคา้งพลูเหนือ หมู่ท่ี 1 และ

บา้นคา้งพลูใต ้หมู่ท่ี 3 และไหลมาบรรจบกนักบัหว้ยลาํเชียงไกร บริเวณเหนือฝายกั้นนํ้ าห้วยลาํเชียง บา้น

ซิน หมู่ท่ี 2 แต่หว้ยคา้งพลูมีนํ้าเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแลง้จะไม่มีนํ้าขงัอยูเ่สมอ 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอโนนไทย มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั ได้แก่ พื้นท่ีป่าชุมชนอยู่ 1 

แห่ง อยูท่ี่ตาํบลมะค่า เป็นป่าทาํเลเล้ียงสัตวส์าธารณประโยชน์บา้นมะค่า เป็นลกัษณะป่าโปร่งป่าแดง มี

การใชป้ระโยชน์โดยส่งเสริมการเกษตรเป็นพื้นท่ีอีสานเขียว 

4) ทรัพยากรแร่ จากการสํารวจของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรม

พฒันาท่ีดินในพื้นท่ีตาํบลโนนไทย มีเกลือสินเธาว ์และแร่เกลือใตดิ้น และพื้นท่ีท่ีพบคราบเกลือรวม 

22,586 ไร่ จากพื้นท่ีทั้งหมด 36,706 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.9 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
  

 3.10.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีสาขาพรรคประชาธิปัตย ์และสาขาพรรค

ประชาธิปัตยภ์าคอีสานตอนล่าง 

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีกลุ่มทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

จาํนวน 1 กลุ่มคือ กลุ่มเครือข่ายองคก์รชุมชนอาํเภอโนนไทย 

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีเครือข่ายประชาชนท่ีรวมกลุ่มกนั

ระดบัพื้นท่ีอาํเภอเพื่อทาํงานขบัเคล่ือนในการแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน หรือชุมชน เช่น เครือข่ายสภาองค์กร

ชุมชนตาํบลท่ีมีอยูใ่นตาํบลโนนไทย ตาํบลกาํปัง ตาํบลบลัลงัก์ ตาํบลสายออ ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีมีความ
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เขม้แขง็ทาํงานเพื่อพิทกัษสิ์ทธิของประชาชน เช่น ดา้นผลกระทบจากปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ี

สร้างใหเ้กิดปัญหาต่อประชาชนในพื้นท่ี กรณีเร่ืองเกลือ และอ่ืน ๆ 
 

 3.10.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอโนนไทย จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอาํเภอโนนไทย และสํานักงาน

สาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นท่ี 11 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ท่ีทาํการปกครอง

อาํเภอโนนไทย ฝ่ายทะเบียนและบัตร สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอโนนไทย สํานักงานพฒันาชุมชน 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน สํานกังานสัสดีอาํเภอ สํานกังานท่ีดินอาํเภอ 

สาํนกังานวฒันธรรมอาํเภอ และสาํนกังานสรรพากรอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขายอ่ย  

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสํานักงานทอ้งถ่ินอาํเภอโนนไทย และมีการ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

  ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในอาํเภอโนนไทยมีศูนยป์ระสานงานองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นพื้นท่ี 

  ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สําโรง องค์การบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั องค์การบริหารส่วนตาํบล

สายออ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า 

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอโนนไทยมีเทศบาลจาํนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาล

ตาํบลโนนไทย เทศบาลตาํบลบา้นวงั และเทศบาลตาํบลบลัลงัก ์

5) การปกครองท้องถ่ิน อําเภอโนนไทยได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม

พระราชบญัญติัลักษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 10 ตาํบล 131 หมู่บา้น โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่289 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนไทย 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

โนนไทย 17 บา้นสันเท๊ียะ บา้นโนนไทย บา้นโนนมะกอก บา้นโนนหวาย บา้นโคกพรม 

บา้นด่านกรงกราง บา้นไร่ บา้นดอนทะยงิ บา้นหลกัร้อย บา้นโนนพริก 

บา้นดอนแตว้ บา้นใหม่ บา้นสระจระเข ้บา้นดอนโบสถ ์บา้นโนนพฒันา 

บา้นหนองม่วงหนองแต ้และบา้นด่านใต ้

ด่านจาก 13 บา้นหนองกระสัง บา้นโนนสูง บา้นด่านจาก บา้นบุ บา้นโนนพุทรา บา้นดอน 

บา้นหอกลาง บา้นหนองสะแก บา้นหนองกระสังเหนือ บา้นตะคร้อ (1 และ2 )

บา้นโคกสูง และบา้นโนนมะค่า  

กาํปัง 15 บา้นซาด บา้นกระเสียว บา้นจอก บา้นจาน บา้นหนองแวง บา้นออ้ บา้นนา 

บา้นกาํปัง บา้นใหม่นารี บา้นโนนหวันา บา้นตะกุด บา้นไพล บา้นจานเหนือ 

บา้นออ้เหนือ และบา้นนารีพฒันา 

สาํโรง 17 บา้นนารายณ์ บา้นสาํโรง บา้นสระพงั บา้นดอนง้ิว บา้นแปรง บา้นตะคร้อ 

บา้นหนองอุโลก บา้นทรงธรรม บา้นหนองกราด บา้นหนองประดู่ บา้นโพธ์ิ 

บา้นดอนข้ีเหลก็ บา้นตูม บา้นโคกตะแบก บา้นนารายณ์เหนือ บา้นมอดินแดง 

และบา้นโคกมงคล 

คา้งพลู 10 บา้นคา้งพลูเหนือ บา้นซิน บา้นคา้งพลูใต ้บา้นหนองราง บา้นหนองเขวา บา้น

กะพี้  บา้นหนองตาล บา้นหนองบวั บา้นโนนหินขาว และบา้นคา้งพลูกลาง 

บา้นวงั 10 บา้นดอนตาํแย บา้นบุ บา้นวงั บา้นหนองกลางดอน บา้นหนองนํ้าใส บา้น

โคกสะอาด บา้นถนนวารี บา้นวงัใหม่ บา้นดอนมะยม และบา้นดอนใหม่ 

บลัลงัก ์ 19 บา้นโนนเจดีย ์บา้นหนองแวง บา้นคูเมือง บา้นกุดเวียน บา้นนอ้ย บา้น

กระดาน บา้นดอนยาว บา้นสระตะเฆ่ บา้นหนองแจง บา้นโพธ์ิตาสี บา้น

บลัลงัก ์บา้นเมืองเก่า  บา้นโกรกหอย บา้นสระขดุ บา้นสระตะเฆ่หิน บา้น

โนนทองพฒันา บา้นทาํนบพฒันา บา้นคูเมืองใหม่ และบา้นโนนเจดียพ์ฒันา 

สายออ 11 บา้นสายออ (1 และ 2)บา้นโคกหนองไผ่ บา้นโคกสวาย บา้นสวาย บา้นกุดจิก 

บา้นหว้ย บา้นโคกนอ้ย บา้นม่วง บา้นสระตอง และบา้นหนองโสน 

ถนนโพธ์ิ 9 บา้นกระฎีกรุ บา้นโนนพรม บา้นแฉ่ง บา้นหลุมปูน บา้นถนนโพธ์ิ บา้นโตนด 

บา้นดอนสระจนัทร์ บา้นหนองตาแมน และบา้นศรีพฒันา 

มะค่า 10 บา้นคู บา้นหนองไผ ่บา้นมะเกลือ บา้นโกรกกระสัง บา้นมะค่า บา้นหนองดุม 

บา้นทุ่งหนองแหวน บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหนองกระทุ่ม และบา้นจนัทร์ดุม 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนไทย (2554) 
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 3.10.13 การวเิคราะห์ศักยภาพอาํเภอโนนไทย  

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 68 

คนประกอบไปดว้ยผูน้าํต่าง ๆ จาํนวน 36 คน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 10 คน นกัธุรกิจ

จาํนวน 3 คน หน่วยราชการจาํนวน 9 คน และเยาวชนจาํนวน 10 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมใน

การระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่290 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนไทย  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- เป็นอาํเภอท่ีมีแหล่งทรัพยากรแร่เกลือจาํนวน

มาก  

- เป็นอาํเภอขนาดเล็กตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาํเภอ

นครราชสีมา มีเส้นทางการคมนาคมท่ีเป็น

เส้นทางเช่ือมจงัหวดั 

- มี วิ ท ยุ ชุ ม ช น จํา น ว น  5 ส ถ า นี เ พื่ อ ก า ร

ประ ชา สั ม พัน ธ์ ข่ าว ชุ มช นและ เค รือ ข่ า ย

นครราชสีมาและชยัภูมิ 

 

ก. ด้านกายภาพ 

- เป็นพื้นท่ีท่ีทาํการเกษตรค่อนขา้งลาํบากและ

ตอ้งลงทุนสูงเน่ืองจากท่ีดินไม่ค่อยเหมาะสม

สาํหรับการทาํการเกษตร 

- เป็นพื้นท่ีดินเคม็และมีการแพร่กระจายของดิน

เคม็มากข้ึน 

- การทาํนาเกลือท่ีไม่เหมาะสมทาํใหเ้กิดผล

กระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- นํ้าในการทาํการเกษตร นํ้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคของอาํเภอในหลายพื้นท่ีเคม็  

- มีโรงงานผลิตเกลือท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัการทาํ

ใหเ้กิดการแพร่กระจายของดินเคม็ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว  

- ระบบชลประทานสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้น

การเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
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ตารางที ่290 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ทาํนาลด

ตน้ทุนกองทุน  

- มีสภาเด็กและเยาวชนเป็นพลงัเยาวชน พลงัทาง

สังคมเชิงบวก 

- มีสภาองคก์รชุมชนระดบัตาํบลเป็นเวทีนาํเสนอ

แผนพฒันาตาํบล 2 สภา 

- ประชากรส่วนใหญ่มี ท่ี ดินประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพการเกษตร และสนใจเกษตรอินทรีย ์

- มีภูมิปัญญาท่ีสําคญัท่ีควรค่าแก่การสืบทอดและ

เป็นมรดกของลูกหลานในอนาคต 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ผูน้ําชุมชนขาดความสามคัคีสาเหตุมาจากการ

แบ่งฝ่ายทางการเมือง ไม่เขา้ใจกนั ทาํให้ทาํงาน

ร่วมกนัยากมากข้ึน 

- มีแหล่งอบายมุข เช่น แหล่งการพนัน มีแหล่ง  

มัว่สุมจาํนวนมากข้ึน 

- วยัรุ่นด้ือ ทะเลาะวิวาทกนั แกปั้ญหาโดยการใช้

ความรุนแรง 

- ปัญหายาเสพติด รวมทั้งผูใ้หญ่มีอคติ และไม่เปิด

โอกาสต่อเด็กท่ีเคยเสพยาเป็นช่องวา่งระหวา่งวยั 

- เกิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างนายทุนท่ีลงทุน

ทาํโรงงานอุตสาหกรรมแร่เกลือและประชาชนผู้

ไดรั้บผลกระทบ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีศูนย์พ ัฒนาอาชีพกลุ่มข้าวตังหมูหยองบ้าน   

หอกลาง ตาํบลด่านจาก มีกลุ่มปลูกมะขามเทศ 

ตาํบลมะค่า กลุ่มทาํเส้นหม่ี ตาํบลโนนไทย 

- มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนเช่นกองทุน

หมู่บา้น 

- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  ท่ี มีความ

หล า ก หล า ย  แล ะ เ ป็ นก า รพัฒนา ฝี มื อข อง

ประชาชนในพื้นท่ีดว้ย 

- ประชาชนในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม และมีผลผลิตท่ีสําคัญของพื้นท่ี

ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสําปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละ

พริก  

- ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวยัแรงงานสามารถ

พฒันาและยกระดบัฝีมือแรงงาน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ขาดคุณภาพและ

มาตรฐาน 

- ประชาชนไม่มีการอนุรักษ์เมล็ดพนัธ์ุ ท้องถ่ิน 

ทาํให้ต้องซ้ือเมล็ดพันธ์ุจากบริษัทเพียงอย่าง

เดียวทาํใหข้าดอตัลกัษณ์ของพนัธ์ุพืชทอ้งถ่ิน 

- ประชาชนบางกลุ่มยงัขาดความรู้เร่ืองการลด

ตน้ทุน การใชส้ารเคมี ยาฆ่าแมลง 

- มีปัญหาหน้ีสิน ทั้ งหน้ีนอกระบบและหน้ีใน

ระบบ  

- ปัญหาความยากจนในพื้นท่ีเน่ืองจากไม่มีท่ีดิน

ทาํกิน ไม่มีงานทาํ และไม่มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อ

การเล้ียงชีพ  
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ตารางที ่290 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีแผนพฒันา

เพื่อจดัการตนเองระดบัพื้นฐาน เช่น สภาองคก์ร

ชุมชนระดบัตาํบล 

- มีองค์กรผู ้หญิงกับการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี

ตาํบลโนนไทยท่ีขบัเคล่ือนประชาธิปไตยการมี

ส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาทหญิงชายความเสมอ

ภาคและเป็นศูนย์รับร้องทุกข์ประสานงานต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เร่ิมมีเครือข่ายผูน้าํท่ีให้ความสนใจต่อการเมือง

ทอ้งถ่ินอยูใ่นหลายพื้นท่ีของอาํเภอ 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดบั 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองนอ้ย เช่น 

การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน การตรวจสอบการ

ทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

- ผูน้ําชุมชนเป็นหัวคะแนนทาํให้แบ่งฝ่ายเกิด

ความไม่สามคัคีกนัในชุมชน 

- ประชาชน ผูน้าํ มีจิตสาธารณะน้อย ส่วนใหญ่

ทาํเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์

สาธารณะ 

- การบริหารงานราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินหลายแห่งไม่มีความโปร่งใส 

คอรัปชัน่ และไม่เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ  

- หน่วยงานภาครัฐและท้องถ่ินผู ้นําชุมชนมี

แผนพฒันาร่วมกนัน้อยมาก ขาดจิตสํานึกใน

การมีส่วนร่วมรวมทั้งขา้ราชการบางหน่วยงาน

ไม่โปร่งใส 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- มีผูน้าํทางศาสนาท่ีมีประชาชนให้การเคารพและ

ศรัทธา เช่น วดัป่าหลกัร้อย วดัโนนไทย วดัศิริ

บา้นไร่ และวดัดอนทะยงิ เป็นตน้ 

- มีการสืบสานงานประเพณีกินเข่าคํ่ า  พิธี รํา

บวงสรวงทา้วสุรนารี  

- มีกิจกรรมสืบสานวันชาวนาเป็นพิ ธีการนํา

ขา้วเปลือกมากองรวมกนั(อีสานเรียกว่าบุญกุ้ม

ขา้วใหญ่)  

- มีการอนุรักษ์พิธีงานเล้ียงตาปู่  และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินจากตาลโตนด 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ลกัษณะของการจดังานบุญ งานบวช งานศพ

เล้ียงเหลา้ทาํใหค้นท่ีมาช่วยงานผดิศีล ไดบ้าป 

- ไม่มีกระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

อนัดีงามของทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นใหม่  

- ประชาชนและคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญต่อ

ความเช่ือ ประเพณีของทอ้งถ่ินนอ้ยลง  
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2) การวิ เคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจํากัด ท่ี เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่291 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนไทย 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ  

- มีนโยบายการพฒันาแหล่งนํ้ าในพื้นท่ีหลาย

แห่ง 

- นโยบายการลดภาวะโลกร้อนมาใช้รณรงค์

สร้างจิตใตส้าํนึก ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีไดมี้

ส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาลดภาวะโลกร้อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- ผลกระทบจากภยัธรรมชาตินํ้ าท่วม นํ้ าหลาก 

และภัยแล้งมีผลกระต่อการผลิตทางด้าน

การเกษตร 

- การแพร่กระจายของดินเค็มท่ียากต่อการ

ควบคุม 

- พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นเกลือทาํให้ยากต่อการ

ผลิตทางดา้นเกษตรกรรม 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีบางนโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อประชาชน

การศึกษาเรียนฟรี15 ปี   

- นโยบายการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนออมวนัละหน่ึงบาท   

- นโยบายเร่ืองกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท่ีทาํ

ให้ประชาชนผูด้้อยโอกาสเข้าถึงการบริการ

ดา้นสาธารณสุขมากข้ึน  

- นโยบายพฒันาองค์กรผูห้ญิงหรือกองทุนสตรี

จงัหวดัละ100 ลา้นบาท  

- มี  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม

แอลกอฮอล ์พุทธศกัราช 2551  

- มีแหล่งทุนสนับสนุนการพฒันาองค์ชุมชน

เช่น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 3  3

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (0สสส0.) สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง 

(สพม.) และอ่ืน ๆ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- การคา้ยาเสพติดนอกพื้นท่ีและในพื้นท่ีมากข้ึน 

และยากต่อการควบคุมกํากับดูแล ทําให้มี

ผลกระทบต่อเยาวชนคนของอนาคตมากข้ึน  

- ส่ือกระแสหลักท่ีเน้นการโฆษณาขายสินค้า 

นาํมาซ่ึงการบริโภคนิยมของประชาชน หรือ

การบริโภคท่ีเกินตวั  

- ส่ื อก ระ แส หลัก ทํา ใ ห้ เ กิ ดพ ฤ ติก รรม ก า ร

เลียนแบบของกลุ่มวยัรุ่นในพื้นท่ี 

- กระบวนการของโลกาภิวตัน์ท่ีทาํให้เกิดการ

ไหลเวียนของวฒันธรรมใหม่เข้าไปในพื้นท่ี

อย่างรวดเร็วมีผลต่อวฒันธรรมประเพณีของ

ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
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ตารางที ่291 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนไทย (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรม  

- รัฐบาลมีนโยบายรับประกันรายได้ เช่น ข้าว 

มนัสาํปะหลงัในทุกฤดูกาลผลิต 

- รัฐบาลมีนโยบายการพกัชาํระหน้ีเกษตรกร 3 ปี 

- ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

ด้านการพฒันาการเกษตรข้าว ข้าวหอมมะลิ  

มนัสาํปะหลงั 

- นโยบายโฉนดชุมชน ท่ีเป็นการช่วยเหลือให้

ประชาชนไดมี้ท่ีดินในการทาํมาหากิน 

- กระแสการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีกระบวนการส่งเสริมในทุกระดบั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรม  

- การเปิดการคา้เสรี และประชาคมอาเซียนท่ีทาํ

ใหเ้กษตรกรตอ้งประสบกบัสภาวะการแข่งขนั

ท่ีสูงข้ึน 

- เกษตรกรกาํหนดราคาปัจจยัการผลิตเองไม่ได ้ 

- เก ษ ตรก รกํา หน ดรา ค า จํา หน่ า ย ผ ล ผ ลิ ต

การเกษตรเองไม่ไดโ้ดยเฉพาะพืชผลหลกั เช่น 

ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย ยางพารา  

- ภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่ า นํ้ ามันราคาแพง

เกษตรกรตอ้งใช้จ่ายสูง เกิดรายไดไ้ม่เพียงพอ

กบัค่าใชจ่้าย 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีนโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีทาํให้

ประชาชนปกครองตนเอง 

- กระแสการจัดการตนเองในหลายจังหวดัท่ี

นําไปสู่การพึ่ งตนเองในการบริหารจัดการ

ทอ้งถ่ิน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อยทําให้การนํา

นโยบายมาใชไ้ม่เกิดความต่อเน่ือง  

- รัฐไม่ค่อยมีโครงการพฒันาให้ประชาชนรับรู้

และเขา้ใจเร่ืองการเมืองการปกครอง 

- กา ร เ มื อง ระ ดับป ระ เท ศมี ก า รแท รก แซ ง

การเมืองระดับท้องถ่ินทาํให้ภาคประชาชน

อ่อนแอ 

จ. ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงทาํให้เยาวชนมีโอกาส

เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศเพื่อน

บา้นมากข้ึน 

- มี ก า ร ส่ ง เ ส ริม กิ จ ก รร ม ข อง ห น่ วย ง า น ท่ี

เก่ียวข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมใหก้บัประชาชน 

- ระบบการส่ือสารท่ีทนัสมยั และเยาวชนสามารถ

เขา้ถึงไดง่้าย 

จ. ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือกระแสหลักทาํให้มีการนาํเอาวฒันธรรม

ใหม่มาใชแ้ละละเลยความสาํคญัต่อวฒันธรรม

ประเพณีดั้งเดิม  

- รัฐไม่ไดมี้การบูรณโบราณสถานขนาดเล็กใน

พื้นท่ี อยา่งต่อเน่ือง 

- ส่ือไม่ค่อยนาํเสนอความเป็นศิลปวฒันธรรม

อันดีงามของสังคมจึงทาํให้ไม่มีการซึมซับ

ไปสู่ลูกหลาน  
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 3.10.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

   จากการจดัเวทีอาํเภอโนนไทย ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นดา้นศิลปวฒันธรรม ศิลปินพื้นบา้น เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีประชาชน

ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของความเป็นทอ้งถ่ิน ความเป็นตวัตนของคนอาํเภอโนนไทยนอ้ยลง ดงันั้นการทาํ

ให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้ว่าตนเองเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นท่ี

จะนาํไปสู่การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนต่อไป 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาดา้นการเมือง ท่ีเน้นกระบวนการพฒันาศกัยภาพของ

ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองทุกระดบั 

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นภยัพิบติัและพฒันาแหล่งนํ้ า เน่ืองจากอาํเภอโนนไทยประสบกบั

ปัญหาภยัธรรมชาติทุกปี ดงันั้นการขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีนาํไปสู่การเตรียมรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติของ

ประชาชนในพื้นท่ี  

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มขยะ ดิน นํ้า ป่า เกลือ เป็นกระบวนการสร้างสํานึก

ให้ประชาชน เยาวชนได้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในพื้นท่ี 

  ประเด็นท่ี 5 พฒันาศูนย์การเรียนรู้การผลผลิตทางการเกษตรมีผูใ้ห้คะแนน เป็น

กระบวนการของการพฒันาเกษตรกรในพื้นท่ีให้มีเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองของการลดตน้ทุนการ

ผลิต และพฒันาผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมากข้ึน 
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