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3.15 อําเภอเมืองยาง
3.15.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอเมืองยาง ประกาศจัดตั้งเป็ นกิ่งอําเภอเมืองยาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2538) และในวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎี กายกฐานะขึ้นเป็ นอําเภอเมืองยาง
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยแยกจากอําเภอชุมพวง จํานวน 4 ตําบล 42 หมู่บา้ น
จากทั้งหมด 16 ตําบลและได้เริ่ มเปิ ดอาคารทําการ ณ อาคารที่วา่ การกิ่ งอําเภอเมืองยาง ซึ่ งตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ตําบลเมืองยาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ปัจจุบนั มีหมู่บา้ นจํานวน 4 ตําบล 46 หมู่บา้ น
ในอดีตอําเภอเมืองยาง เคยเป็ นแหล่งที่ต้ งั ถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เช่ น ตามโคกเนิ น จะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เช่น การพบเครื่ องปั้ นดิ นเผาที่ขุดพบในใจกลาง
เมือง และบ้านกระเบื้องนอกพบเศษกระเบื้องเครื่ องปั้ นดินเผาจํานวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียง 1 เมตร
ซึ่ งตามรายงานการขุดค้นพบของกรมศิลปากร พบว่าเป็ นหลักฐานในยุคหิ นเก่าอายุประมาณ 3,500 ปี
ก่อนประวัติศาสตร์ และยังพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนิ นเล็ก ๆที่บา้ นเมืองยาง บ้านนางออ
นอกจากนี้ ที่ต้ งั หมู่บา้ นเมืองยาง บ้านเมืองเก่า ปั จจุบนั ยังมีลกั ษณะเป็ นคูน้ าํ วงล้อมรอบชุมชน ซึ่ งแสดง
ให้เห็นร่ องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีมาแต่อดีต
3.15.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
ลักษณะที่ต้ งั อําเภอเมืองยาง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดนครราชสี มา
มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสี มาประมาณ 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.5 ชัว่ โมง (รถโดยสาร
ประจําทาง) เนื้อที่ของอําเภอเมืองยาง มีพ้นื ที่ท้งั หมด 229 ตารางกิโลเมตรหรื อ 143,125 ไร่
อําเภอเมืองยางมี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนื อ ติดต่อกับ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอชุ มพวง และอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอําเภอพุทไธสง และอําเภอคูเมื อง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอประทาย และ
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา
3.15.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเมืองยาง โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตอําเภอเมืองยาง
เป็ นที่ ราบลุ่มร้ อยละ 90 ของพื้นที่ท้ งั หมดและใช้เป็ นพื้นที่ทาํ นาเป็ นหลัก นอกนั้นเป็ นพื้นที่ดอน เป็ น
พื้นที่ท าํ เลเลี้ ย งสัตว์ และพื้ นที่ ส าธารณะ พื้ นที่ ที่ เป็ นที่ต้ งั หมู่บา้ นจะเป็ นโคกเนิ นเล็ก น้อย สภาพดิ น
ส่ วนมากเป็ นดินเค็ม
สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลกั ษณะอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็ นส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย
3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่ งในปั จจุบนั สภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนไปมาก ทําให้ยากต่อการ
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คาดเดาว่าแต่ละฤดูกาลจะอยูร่ ะหว่างเดื อนใดถึงเดือนใด ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตตามลักษณะของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละปี
3.15.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอเมืองยางโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 376 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอเมืองยาง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
432
412
นักเรี ยน
1,521
1,432
นักศึกษา
193
243
ทํานา
4,392
4,494
ทําไร่
19
5
ทําสวน
1
0
ประมง
0
0
ปศุสัตว์
2
2
รับราชการ
109
76
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
15
15
พนักงานบริ ษทั
16
7
รับจ้างทัว่ ไป
688
599
ค้าขาย
71
79
ธุรกิจส่ วนตัว
18
11
อื่นๆ
304
338
รวมทั้งสิ้ น
7,781
7,713

รวม (คน)
844
2,953
436
8,886
24
1
0
4
185
30
23
1,287
150
29
642
15,494

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมืองยาง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า ตําบลกระเบื้องนอกมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 76,624.30 บาทต่อ
คนต่อปี ซึ่ งสู งกว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาคือ ตําบลละหานปลาค้าวมีรายได้เฉลี่ย
จํานวน 56,901.09 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือตําบลโนนอุดมจํานวน
42,541.15 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 377 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเมืองยาง
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
เมืองยาง
45,149.95
2
กระเบื้องนอก
76,624.30
3
ละหานปลาค้าว
56,901.09
4
โนนอุดม
42,541.15
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
53,834.40
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมืองยาง (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 1,679,575,859 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 ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 609,066,896 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 ค่ า แรงงาน ค่ า เช่ า และค่ า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 378 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเมืองยาง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
25,689,254
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
จํานวนรวม
25,689,254
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
44,711,842
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
จํานวนรวม
44,711,842
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
21,439,604
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
จํานวนรวม
21,439,604
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
38,547,351
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
38,547,351
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
21,697,482
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
21,697,482
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ตารางที่ 378 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเมืองยาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
59,509,898
จําเป็ น
จํานวนรวม
59,509,898
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
20,371,335
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
20,371,335
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,171,970
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
13,171,970
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
5,508,516
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
5,508,516
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
4,934,768
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
4,934,768
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
29,794,847
จํานวนรวม
29,794,847
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
23,221,494
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
23,221,494
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,509,873
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
16,509,873
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,524,121
จํานวนรวม
13,524,121
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,735,922
จํานวนรวม
13,735,922
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ตารางที่ 378 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเมืองยาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,230,851
จํานวนรวม
3,230,851
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
2,732,992
จํานวนรวม
2,732,992
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,946,982
จํานวนรวม
12,946,982
รวมทั้งหมด
371,279,102
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี
พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอเมืองยางกูเ้ งินจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 266.4 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกู้
เพื่อการประกอบอาชีพจํานวน 220 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 18 ล้านบาท
และกูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 28.4 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ มชนและองค์ก รทางสังคมที่เข้ม แข็งในพื้นที่ อาํ เภอเมืองยาง มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 379 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มออมทรัพย์การผลิต
5,595 รวมกันออมทรัพย์เพื่อเป็ น
(48 กลุ่ม)
กองทุนหมุนเวียน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
55 ถ่ายทอดความรู ้ทางด้าน
การเกษตร (4 กลุ่ม)
การเกษตรและรวบรวมข้อมูล
ทางด้านการเกษตรของพื้นที่
กลุ่มอาสาสมัครเกษตรกร
230 ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปั ญหา
การทําการเกษตร

ชื่อประธานกลุ่ม
ไม่มีขอ้ มูลรายกลุ่ม
ไม่มีขอ้ มูล

นางลัดดา โพยนอก
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ตารางที่ 379 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอําเภอ 204 พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพสตรี ใน
เมืองยาง (11 กลุ่ม)
พื้นที่
เครื อข่ายโครงการแก้ไข
2088 รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพลดปัญหา
ปั ญหาความยากจน (กข.คจ)
ความยากจนของคนในพื้นที่
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
4,157 บริ หารเงินทุนหมุนเวียนใน
อําเภอเมืองยาง
ชุมชนและอําเภอ
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
831 บริ หารเงินทุนหมุนเวียนใน
ตําบลโนนอุดม
ชุมชนและตําบล
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
1,129 บริ หารเงินทุนหมุนเวียนใน
ละหานปลาค้าว
ชุมชนและตําบล
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
1,272 บริ หารเงินทุนหมุนเวียนใน
กระเบื้องนอก
ชุมชนและตําบล

ชื่อประธานกลุ่ม
นางสําราญ แววไธสง
นายฉัตรมงคล มหฤธนบดี
หมู่ 1 ต.เมืองยาง
นายบัญสุ ข อุปจันโท
หมู่ 1 ต.เมืองยาง
นายสมพร แก้วพรม
182 หมู่ 1 ต.โนนอุดม
นายธนชัย วิไธสง
85 หมู่ 5 ต.ละหานปลาค้าว
นายจํารอง ตรี สอนรัมย์
56 หมู่ 3 ต.กระเบื้องนอก

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

ดังนี้

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสี มา มี

ตารางที่ 380 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ชื่ อกลุ่ม
ชื่อประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหม
นางสําราญ แววไธสง
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านครบุรี
นางวนิดา แว่นไธสง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่ อกก
นางพรมทอง ประคองสง
กลุ่มแปรรู ปผลผลิตตําบลกระเบื้องนอก นางสะอิด ชนะนา
กลุ่มผ้าด้ายประดิษฐ์ทอสี่ ตะกอ
นางลัดดา โพยนอก
กลุ่มผ้ามัดย้อมบาติก
น.ส.มานิตย์ พลายง
กลุ่มผ้าฝ้ ายย้อมสี ธรรมชาติ
นางราตรี วิจารย์
กลุ่มทอผ้าบ้านลิ้นฟ้ า
นางบุบผาลี คําพิมาย
กลุ่มมอผ้าไหมบ้านโนนตาสุ ด
นางสายัน อุปจันโท
กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยาง
นางสมหมาย รักษา
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ทีอ่ ยู่
78 หมู่ 1 ต.เมืองยาง
104/1 หมู่ 1 ต.ละหานปลาค้าว
18/1 หมู่ 3 ต.โนนอุดม
32 หมู่ 4 ต.กระเบื้องนอก
หมู่ 4 ต.เมืองยาง
210 หมู่ 4 ต.กระเบื้องนอก
20 หมู่ 1 ต.ละหานปลาค้าว
24 หมู่ 2 ต.เมืองยาง
31 หมู่ 7 ต.เมืองยาง
240 หมู่ 1 ต.เมืองยาง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเมืองยาง (2554)
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3.15.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอเมืองยางมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ นจํานวน 5,323 ครัวเรื อน มี
ประชากรจํานวน 15,500 คน เป็ นชายจํานวน 7,782 คน เป็ นหญิงจํานวน 7,718 คน มีรายละเอียดเป็ นราย
ตําบลดังนี้
ตารางที่ 381 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอเมืองยาง
ตําบล

จํานวนครัวเรือน

ตําบลเมืองยาง
1,965
ตําบลกระเบื้องนอก
1,445
ตําบลละหานปลาค้าว
1,063
ตําบลโนนอุดม
949
รวม
5,323
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ .อําเภอเมืองยาง (2554)

ชาย (คน)
2,696
1,840
1,460
1,786
7,782

ประชากร
หญิง (คน)
2,921
1,611
1,528
1,658
7,718

รวม (คน)
5,617
3,451
2,988
3,444
15,500

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอเมืองยางมีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 382 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอเมืองยาง
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
37
41
1–2
130
115
3 –5
286
240
6 – 11
707
609
12 – 14
421
394
15 – 17
413
359
18 – 25
571
575
26 – 49
2,314
2,699
50 – 60
1,506
1,361
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
1,397
1,325
รวมทั้งหมด
7,782
7,718
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมืองยาง (2554)

รวม (คน)
78
245
526
1,316
815
772
1,146
5,013
2,867
2,722
15,500
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2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 383 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอเมืองยาง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
223
246
ตํ่ากว่า ป.4
452
389
ป.4-6
4,570
4,750
ม.ศ. 1-3
23
18
ม.1-3
677
549
ม.ศ.4-5
20
14
ม.4-6
459
443
ปวช.
36
24
ปวส.
58
63
ปริ ญญาตรี
152
153
ปริ ญญาโท
8
2
ปริ ญญาเอก
1
0
อื่น ๆ ไม่ระบุ
1,103
1,067
รวม
7,782
7,718

รวม (คน)
469
841
9,320
41
1,226
34
902
60
121
305
10
1
2,170
15,500

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอเมืองยางมีโรงเรี ยนจํานวน 21 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 281 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 3,323 คนโดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 12 คน
ตารางที่ 384 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเมืองยาง
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียนนักศึกษา
1 เทศบาลตําบลเมืองยาง
7
94
1,067
2 กระเบื้องนอก
6
77
1,000
3 ละหานปลาค้าว
5
60
756
4 โนนอุดม
5
50
500
รวม
23
281
3,323
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเมืองยาง (2554)
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ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอเมืองยางมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง ซึ่ ง
ทําหน้าที่ ในการบริ การการศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ไม่มีโอกาสเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยน
รวมทั้งเป็ นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ทางด้านอาชีพด้วย เช่น พัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรี
พัฒนาอาชีพให้กลุ่มเยาวชน พัฒนาอาชีพให้กบั ผูพ้ ิการ รวมทั้งจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุ มชนท้องถิ่น
ให้ประชาชนได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมีสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข บุคลากร เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ ของประชากรในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 385 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอเมืองยาง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยาง (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง มี บุคลากรเพื่อบริ การประชากรใน
พื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 386 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอเมืองยาง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
2
7,750
ทันตแพทย์
1
15,500
เภสัชกร
2
7,750
พยาบาลวิชาชีพ
18
861
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
15,500
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
660
23
บุคลากรสาธารณสุ ข
8
1,938
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยาง (2554)

500

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง พบว่า มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 10 อันดับ
แรกของอําเภอ ดังนี้
ตารางที่ 387 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอเมืองยาง
ลําดับ
รายการ
ผู้ป่วย (คน)
1 ไข้หวัด
2,999
2 อุจจาระร่ วง
535
3 ความดันโลหิ ตสู ง
292
4 เบาหวาน
198
5 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
131
6 ตาแดง
115
7 ไข้หวัดใหญ่
111
8 ปอดบวม
59
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
54
10 สุ กใส
50

อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
10,690.47
2,043.94
1,041.55
706.26
557.83
489.7
472.66
251.23
229.94
212.91

ที่ มา : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ า 100 ปี อําเภอเมืองยาง (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนของประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 – 2553 อําเภอเมืองยาง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้
อัตรา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 388 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอเมืองยาง
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
28,359
2550
28,222
- 0.48
2551
28,158
- 0.23
2552
28,171
0.05
2553
28,081
- 0.32
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ด้านความปลอดภัย มีสถานี
ตํารวจภูธรจํานวน 1 แห่ ง โดยทํางานร่ วมกับฝ่ ายความมัน่ คงของอําเภอเมื องยางที่ มีหน้าที่ดาํ เนิ นการ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง งาน
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การข่าว งานด้านการสื่ อสาร การดําเนิ นการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกรม และการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ก ารของหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.95 และศาสนาอื่น ๆ
ร้อยละ 0.05 มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ได้แก่ วัดจํานวน 27 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 8 แห่ง
และมีพระสงฆ์จาํ นวน 89 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมีภูมิปัญญาหลายด้านด้วยกัน เช่น
- ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร นายปิ่ น วงแวง บ้านเลขที่ 88 บ้านโนนเพชร ตําบล
ละหานปลาค้าว นายไสว พาชื่ นใจ บ้านเลขที่ 6 บ้านโนนสะอาด ตําบลโนนอุดม นายศิริ ปลื้มพันธ์
บ้านเลขที่ 162 บ้านโนนไม้ตาย ตําบลเมืองยาง เป็ นผูร้ ู้ทางด้านการทําเกษตรอินทรี ยท์ ี่ครบวงจร เป็ น
วิทยากรให้ความรู ้กบั เกษตรกรในพื้นที่ได้
- ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม เช่น นางวนิ ดา แว่นไธสง บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 1
ตําบลละหานปลาค้าว นางราตรี วิจารย์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ตําบลละหานปลาค้าว คุณบุบผาลี คําพิมาย
อยูบ่ า้ นเลขที่ 24 หมู่ 2 ตําบลเมืองยาง เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ดา้ นการทอผ้าทั้งผ้าพื้นเมืองและสมัยใหม่
7) ด้า นวัฒ นธรรมประเพณี ท ้องถิ่ น อํา เภอเมื องยางได้มี ก ารอนุ รัก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สาํ คัญ ดังนี้
- ประเพณี งานข้าวใหม่ปลามัน เป็ นงานที่จดั ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี
ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่การเก็บเกี่ยวเสร็ จสิ้ นแล้ว และเป็ นช่วงเวลานํ้าแห้ง ปลาในช่วงนี้จะมีรสชาติดีเป็ นเลิศ
และอร่ อย ประชาชนจึงจัดให้มีงานประเพณี ขา้ วใหม่ปลามัน โดยมีกิจกรรมการสู่ ขวัญข้าว เพื่อให้ได้ขา้ ว
ปลาบริ บูรณ์ ในปี ต่อไป มีการประกวดผลผลิตข้าวหอมมะลิ การประกวดการปรุ งอาหารจากปลาตัวโต
และการจัดสํารั บอาหาร การประกวดผลผลิ ตทางการเกษตร และการแปรรู ปอาหาร และการประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้สนุกสนานรื่ นเริ งเมื่อเสร็ จสิ้ นฤดูกาลทํานา เป็ นต้น
- ประเพณี บุ ญบั้ง ไฟ เป็ นประเพณี ที่ ช าวบ้า นละหาน ตํา บลละหานปลาค้า ว ได้มี ก าร
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาช้านาน เป็ นประเพณี ที่ทางชาวบ้านมีความเชื่อว่า จุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนเพื่อขอฝน
ให้ตกต้องตามฤดูกาล มีการละเล่นการแสดงพื้นเมืองอย่างหลากหลาย
- ประเพณี ลอยกระทง พอถึงเทศกาลลอยกระทงประชาชน จะร่ วมกันทําพิธีขอขมาแม่น้ าํ
คงคา ที่ เป็ นสถานที่ที่ ประชาชนอาศัย แม่น้ าํ ในการดํา รงชี วิต และเป็ นช่ วงที่ครอบครั วจะได้มีโอกาส
พบปะลูกหลาน เยาวชนหรื อกลุ่มวัยรุ่ นที่ไปทํางานต่างจังหวัดจะมาร่ วมกันจัดงานอนุ รักษ์ประเพณี น้ ี
ประชาชนอําเภอเมืองยางมีพ้ืนฐานทางสังคมประกอบด้วย ชนพื้นเมือง ผสมผสานกันระหว่าง
ชาวอีสานและชาวโคราช เป็ นเขตพื้นที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างกลุ่มชนชาวอีสานและชาวโคราชของพื้นที่
ภาคอีสาน และมีภาษาถิ่นที่ใช้กนั อยูท่ ้ งั สองภาษา โดยดั้งเดิมกลุ่มชนชาวโคราช ส่ วนใหญ่จะมีการอพยพ
บุกเบิ กตั้งถิ่ นฐาน มาจากเขตพื้นที่อาํ เภอพิมาย ในขณะกลุ่มชนชาวอีสานจะเป็ นการย้ายมาจากจังหวัด
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ใกล้เคียง เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชาวโคราชส่ วน
ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็ นการอพยพบุกเบิกเข้ามาก่อนหรื อเป็ นกลุ่มชนดั้งเดิม จึงได้เลือกทําเลที่สาํ คัญ เหมาะสม
สําหรับการตั้งชุ มชน คือ แม่น้ าํ มูล ลําสะแทด ทําให้หมู่บา้ นที่อยู่ในละแวกพื้นที่ดงั กล่าวมักเป็ นชุ มชน
หมู่บา้ นชาวโคราช เช่น บ้านครบุรี บ้านกระเบื้องนอก ในขณะที่ชาวอีสานซึ่ งเป็ นการอพยพ ขยายการตั้ง
ถิ่นฐานมาทีหลัง จึงได้ยดึ พื้นที่ตามทําเลที่เหมาะสมอื่น เช่น หนองนํ้า สระนํ้า โคกเนิน เช่น บ้านเมืองยาง
บ้านเมืองเก่า ในช่วงต่อมาก็มีการขยายการตั้งถิ่นฐาน กระจัดกระจายกันไป และมีการผสมผสานกันทาง
เครื อญาติ ทั้งภายในชุ มชนและระหว่างชุ มชน ทําให้มีพ้ืนฐานทางสังคมในด้านชุมชนพื้นเมืองเป็ นแบบ
ผสม
8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ มีสนามกีฬาอยู่ทุกหมู่บา้ นและตามโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยน และมี
สนามกี ฬาที่ เทศบาลตําบลเมื องยางได้ส ร้ า งขึ้ นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย และมีก ารจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลทุกตําบล เป็ นประจําทุกปี
3.15.6 ลักษณะทางการเกษตร
จากข้อมู ลเกษตรอํา เภอเมืองยาง พบว่ามี ครั วเรื อนที่ เป็ นเกษตรกรทั้ง หมดประมาณ
5,607 ครัวเรื อน พื้นที่ของอําเภอเมืองยางทั้งหมดจํานวน 159,702 ไร่ แต่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน
145,558 ไร่
ตารางที่ 389 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ )
(ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
5,710
128,993
25,530.51
2
ข้าวนาปรัง
1,261
2,465
1,109.25
3
มันสําปะหลัง
154
4,644
6,037.20
4
ไม้ผล
630
3,151
1,575.50
5
ไร่ นาสวนผสม
50
265
1,352.50
6
ปลูกยูคาลิปตัส
128
6,305
19,242
7
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
97
1,989
1,521
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยาง (2554)

ดังนี้

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลปศุสัตว์อาํ เภอเมืองยาง พบว่าในพื้นที่มีเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์
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ตารางที่ 390 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
5,888
2
กระบือ
930
3
สุ กร
1,364
4
เป็ ดเนื้ อ
9,455
5
ไก่พ้นื เมือง
46,063
6
ห่าน
289

จํานวนครัวเรือน
687
186
341
47
2,345
12

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอเมืองยาง (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอ
เมืองยางมีการทําประมงนํ้าจืด มีปริ มาณสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 22.50 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 391 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาดุก
1
ปลาตะเพียน
1
ปลานิล
22.50
ปลาทับทิม
1
รวม
25.50
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา(2553)

3.15.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอเมืองยางมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 8 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 392 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมท่อนํ้า
ที่ มา : อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

จํานวน
7
1
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3.15.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอเมื องยางมี การประกอบกิ จการด้าน
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร ในพื้นที่ไม่มีสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธนาคารของรัฐในพื้นที่
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จํานวน 8 แห่ง
- การขายและซ่อมรถจักรยานยนต์มีจาํ นวน 4 แห่ง
- ร้านขายส่ ง 1 แห่ง
- ร้านขายปลีกจํานวน 41 แห่ง
2) บริ การ โรงแรมที่พกั ร้านอาหาร ในพื้นที่อาํ เภอเมืองเป็ นพื้นที่ขนาดเล็กไม่มีโรงแรมหรื อ
ที่พกั ให้เช่า มีร้านอาหารทัว่ ไปไว้บริ การจํานวน 5 แห่ง ไม่มีร้านอินเทอร์ เน็ตบริ การ
3) การท่องเที่ยว และสถานที่ ท่องเที่ ยว อําเภอเมืองยางเป็ นอําเภอเล็ก แม้ว่าพื้นที่ อาํ เภอมี
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่าสนใจ แต่ยงั ไม่ได้มีการศึกษาและทําการบันทึกเป็ นหลักฐาน และควรมี
การพัฒนาให้เป็ นสถานที่ที่ประชาชนในและนอกพื้นที่ได้เข้าไปเรี ยนรู้และสัมผัสคือ วัดโสนันทาราม
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนอุดม อําเภอเมืองยาง ที่มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจและเป็ นสถานที่ฝึกปฏิบตั ิธรรมด้วย
3.15.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคมในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมี เส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ถนนสาย นม. 27303 บ้านหนองสะแก – บ้านเมื องยาง ปั จจุบนั อยู่ใ น
ความดูแลขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมกับถนนทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 2226 สายชุ มพวง – คูเมือง เพื่อติดต่อกับอําเภอลําทะเมนชัย อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสี มา และอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกับอําเภอพิมาย รวมทั้ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2175 สายชุ มพวง – พิมาย ซึ่ ง
จะต้องผ่านทางหลวงหมายเลข 2 เข้าสู่ ตวั จังหวัด
- ถนนสาย นม. 27302 บ้านเมืองยาง – บ้านกระเบื้องนอก อยูใ่ นความดูแล
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอําเภอไปตําบลกระเบื้องนอก
และตําบลละหานปลาค้าว และเชื่อมต่อกับอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
- ถนนทางหลวงชนบท เลขที่ นม. 4057 บ้านหนองเรื อ – บ้านหนองบัววง
ระยะทาง 34 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมกับถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2226 สายชุ มพวง –
คูเมือง เพื่อติดต่อกับอําเภอลําทะเมนชัย อําเภอชุ มพวง จังหวัดนครราชสี มา และอําเภอคูเมือง จังหวัด
บุ รีรั ม ย์ และเป็ นเส้ น ทางคมนาคมที่ เ ชื่ อมกับ ถนนทางหลวงจัง หวัดหมายเลข 2285 สายชุ ม พวง –
ประทาย เพื่อติดต่อกับอําเภอประทาย และอําเภอชุมพวง
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- ถนนสาย นม. 27201 บ้านขุนละคร - บ้านนางออ ปัจจุบนั อยูใ่ นความดูแล
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นเส้นทางที่เชื่ อมกับถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข
2285 สายชุมพวง - ประทาย เพื่อติดต่อกับอําเภอประทาย อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา
- ถนนทางหลวงชนบท เลขที่ นม. 3085 บ้านโนนละกอ - บ้านปลักแรด
เพื่อติดต่อกับตําบลดอนมัน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
- สําหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตําบลและหมู่บา้ น มีจาํ นวน 10 สาย เป็ น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และถนนลูกรัง มีความกว้างระหว่าง 3.00 - 6.00 เมตร
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร อํา เภอเมื องยางมี ที่ ท าํ การไปรษณี ย ์โทรเลข
จํานวน 1 แห่ง มีหอกระจายข่าวอยูใ่ นทุกหมู่บา้ นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารระหว่างประชาชนด้วย
กัน เองภายในหมู่ บ ้า น ปั จ จุ บ ัน นี้ ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ช้มื อ ถื อ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมากกว่า การใช้
โทรศัพท์สาธารณะเพราะว่ามีความสะดวกสบาย และในพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือของทุกเครื อข่าย
เต็มพื้นที่
3) ประปา อําเภอเมืองยาง มีประปาตําบลและประปาหมู่บา้ น จํานวน 28 แห่ ง ซึ่ งยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอําเภอ ยังคงเหลืออีก 18 หมู่บา้ นที่ยงั ไม่มีระบบประปาใช้ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการจัดหาแหล่งนํ้าเพื่อพัฒนาเป็ นระบบประปาหมู่บา้ นต่อไป
4) แหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อน
และระดับชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 393 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้ ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
66
64
66
64
0
0
บ่อสาธารณะ
18
12
18
12
17
9
ที่ มา: พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสี มา (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่ อาํ เภอเมื องยางมี ประชาชนในพื้นที่มีระบบไฟฟ้ าใช้ครอบคลุ มทุก
หมู่บา้ นและทุกหลังคาเรื อน
3.15.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พยากรดิ น มีลกั ษณะเป็ นดิ นร่ วนปนทรายมีปริ มาณทรายมาก มีสีพ้ืนเป็ นสี เทา
หรื อสี น้ าํ ตาลปนเทา มีจุดปะสี น้ าํ ตาลปนเหลืองหรื อเหลืองปนนํ้าตาล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่
ราบ มีการระบายนํ้าค่อนข้างเร็ ว มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างตํ่า มีค่าความเป็ นกรดสู ง
ประมาณ 4.5 – 5.5
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2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอเมืองยางมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
- แม่น้ าํ มูล มีความยาวประมาณ 59 กิโลเมตร ไหลผ่านทางทิศใต้ ไปสู่ ทางทิศตะวันออก
ของอําเภอ ตั้งแต่ตาํ บลโนนอุดม ตําบลเมืองยาง และตําบลกระเบื้องนอก
- แม่น้ าํ ลําสะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิ โลเมตร ไหลผ่านทางทิศเหนื อไปสู่ ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของอําเภอตั้งแต่ตาํ บลละหานปลาค้าวจนถึงตําบลกระเบื้องนอก สามารถเก็บกักนํ้า
ได้ตลอดทั้งปี
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอเมืองยางมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี ป่ าชุมชนบ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตําบล
ละหานปลาค้าว อําเภอเมื องยาง เนื่ องจากในปั จจุบนั มีการตัดไม้ทาํ ลายป่ าจํานวนมาก ชาวบ้านบ้าน
ละหานปลาค้าวจึงตั้งกฎหมู่บา้ นให้รักษาสภาพป่ าให้คงเดิมไม่ให้ทาํ ลายระบบนิเวศ และขณะเดียวกันก็
หาทางให้คนในหมู่บา้ นได้ใช้ประโยชน์จากป่ าได้สูงสุ ดโดยไม่ทาํ ลายป่ า
0

3.15.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอเมืองยางไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ และการ
แข่งขันทางการเมืองไม่สูงมากนักเพราะว่าเป็ นอําเภอขนาดเล็ก ไม่ค่อยเป็ นที่น่าสนใจของนักการเมือง
ระดับชาติ ดังนั้นการเลือกตั้งโดยส่ วนใหญ่ประชาชนมักจะเทคะแนนเสี ยงไปในทางเดียวกัน ขึ้นอยูก่ บั
นักการเมืองคนใดจะมีผลประโยชน์อะไรมาให้ประชาชนในพื้นที่บา้ ง
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางไม่มีกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่นที่
ชัดเจน การแข่งขันระหว่างการเมืองท้องถิ่นภายในไม่ค่อยชัดเจนมากนัก แต่กระบวนการเลือกตั้งก็ยงั มี
การใช้วธิ ี การเช่นเดียวกับการเมืองระดับประเทศ และเป็ นระบบอุปถัมภ์และระบบเครื อญาติเป็ นหลัก
3) การเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมทางการ
เมื อง การใช้สิทธิ์ ใช้เสี ยง จะต้องการให้อามิสสิ นจ้างรางวัล ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาท
หน้า ที่ ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จึ ง ต้องดํา เนิ นการเผยแพร่ ส ร้ า งความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม ผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชนน้อย ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เข้ามามีส่วนร่ วมให้เพิ่มมากขึ้น สร้างจิตสํานึกของการมีส่วน
ร่ วมทางการเมือง ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องระบบประชาธิ ปไตยที่ชดั เจน
3.15.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตพื้ น ที่ อ าํ เภอเมื อ งยาง จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง คือ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
2) หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ ฝ่ ายทะเบียนและบัตร
สถานีตาํ รวจภูธร สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร และสํานักงานพัฒนาชุมชน

507

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอเมื อ งยางมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดจํานวน 1 แห่ง
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กระเบื้องนอก องค์การบริ หารส่ วนตําบลละหานปลาค้าว และองค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนอุดม
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอเมืองมีเทศบาลตําบลจํานวน 1 แห่ ง คือ เทศบาลตําบล
เมืองยาง
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 4 ตําบล 46 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 394 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอเมืองยาง
ตําบล
จํานวนหมู่บ้าน
รายชื่อหมู่บ้าน
เมืองยาง
12
บ้านเมืองยาง บ้านลิ้นฟ้ า บ้านหนองไม้ตาย บ้านโนนไม้งาม บ้าน
นางออ บ้านโนนตําหนัก บ้านโนนตาสุ ด บ้านนางโท บ้านค่ายลิง
บ้านโนนตาโทน บ้านยางน้อย และบ้านทุ่งสว่าง
กระเบื้องนอก
13
บ้านโนนละกอ บ้านดอนใหญ่ บ้านโนนบ้านเก่า บ้านโนนเจริ ญ
บ้านกระเบื้ องนอก บ้า นโนนสํา โรง บ้านหนองหัวคน บ้านเขว้า
บ้านโนนงูเหลือม บ้านพุทรา บ้านโนนสู ง บ้านโนนมันแกว และ
บ้านยาง
ละหานปลาค้าว
12
บ้านครบุรี บ้านนา บ้านโนนเพชร บ้านโนนสู ง บ้านหนองยาง บ้าน
ละหานปลาค้าว บ้านหนองมะเขือ บ้านหัวสะพาน บ้านสระบัว บ้าน
โนนสมบูรณ์ บ้านหนองละหาน และบ้านทําสวนยา
โนนอุดม
9
บ้านโนนอุดม บ้านหนองโน บ้านโนนปี บ บ้านโนนขาม
บ้านเมืองจาก บ้านโนนสะอาด บ้านเมืองบัว บ้านเมืองไผ่นอ้ ย และ
บ้านเมืองเก่า
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเมืองยาง (2554)

3.15.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอเมืองยาง
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 60
คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มผูส้ ู งอายุจาํ นวน 4 คน ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพจํานวน 5 คน ตัวแทนองค์กรปกครอง
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ท้องถิ่นจํานวน 32 คน นักธุรกิจจํานวน 2 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 10 คน ผูน้ าํ หมู่บา้ นจํานวน 7
คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 395 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองยาง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- สภาพพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองยาง เป็ นที่ราบลุ่ม - ยังไม่มีระบบกักเก็บนํ้า และกระจายนํ้าสู่ พ้ืนที่
พื้นที่ร้อยละ 90 เป็ นพื้นที่ทาํ นา นอกนั้นเป็ น
การเกษตรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ มี ร ะบบ
พื้นที่ดอน พื้นที่ทาํ เลเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่
ชลประทาน
สาธารณะ
- มี ก า ร ทํ า ล า ย ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
- เป็ นอํา เภอขนาดเล็ ก และง่ า ยต่ อ การทํา งาน
สิ่ งแวดล้อมการเสื่ อมโทรมของลํานํ้ามูล จาก
บริ ห ารจัด การพื้ น ที่ แ ละการวางแผนพัฒ นา
การประกอบกิจการดูดทราย
พื้นที่
- สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การไม่ มี คุ ณ ภาพ
เช่ น เส้นทางการคมนาคมภายในอําเภอชํารุ ด
- มี พ้ื นที่ ท างการเกษตรที่ เ หมาะสม เป็ นแหล่ ง
เป็ นหลุม เป็ นบ่อ การกําจัดขยะไม่ดี
ปลูกข้าวหอมมะลิและมีพนั ธุ์ดี
- สภาพดินในพื้นที่ส่วนมากเป็ นดินเค็ม
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- คนเมืองยางมีจิตใจดี มีกลุ่มผ้าไหม กลุ่มอาชีพ - ครอบครัวขาดความอบอุ่น วัยรุ่ นมีพฤติกรรมที่
มากมาย เช่น กลุ่มทอเสื่ อ กลุ่มแปรรู ปพริ ก
ก้าวร้าว ใช้ความรุ นแรง การจับกลุ่มมัว่ สุ ม
- มีกลุ่มปลูกป่ าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ดื่มสุ รา ของวัยรุ่ น
พื้นที่ และลดภาวะโลกร้อน
- ปั ญหายาเสพติด เกิดความแตกแยกทาง
- มีโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ความคิด
ท่องเที่ยว และการจัดทําโฮมสเตย์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูใ่ นพื้นที่ถูกนํามาใช้
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวติ ที่เป็ น
ประโยชน์เพื่อการจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
เอกลักษณ์และเป็ นอัตลักษณ์
พื้นที่ยงั มีนอ้ ย
- ประชาชนอํา เภอเมื อ งยางมี ค วามเป็ นอยู่ ที่ - ประชาชนขาดการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรอง
ผูกพันกับประเพณี และความเชื่อท้องถิ่น
ราคาผลผลิตทางการเกษตร และรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ
- มีกลุ่มอาชี พที่ รวมตัวกันเพื่อเรี ยนรู ้ ร่วมกันใน
การกระบวนการผลิตหรื อการแปรรู ปผลผลิต
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ตารางที่ 395 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองยาง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีกลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจของชุมชนจํานวน - ประชาชนในพื้นที่มีหนี้ สินสู งเนื่องจากการทํา
มากและหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
การเกษตรไม่ได้ผล
กองทุนสวัสดิการชุมชน และอื่นๆ
- ประชาชนไม่มีวิธี การหรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เกี่ยวกับการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพ
เป็ นหลัก
- ต้นทุนการผลิ ตทางการเกษตรสู งขึ้นทุกปี เช่น
- เกษตรกรโดยส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของพื้นที่ดิน
ค่าแรง ปุ๋ ยเคมี และอื่น ๆ
และที่อยูอ่ าศัย
- ไม่มีตลาดรั บซื้ อผลผลิ ตทางการเกษตรอยู่ใน
พื้นที่ ทําให้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ที่สูง
- ประชาชนไม่ ค่ อ ยรวมกลุ่ ม เพื่ อ การพัฒ นา
อาชีพ จึงเป็ นลักษณะต่างคนต่างทํา
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกหน่วยงานมีความ
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น นักการเมืองไม่จริ งใจ และมีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาให้มีความเจริ ญยิง่ ขึ้น
เฉื่อยชาในการพัฒนาพื้นที่
- หัวหน้าส่ วนราชการเป็ นคนรุ่ นใหม่ต้งั ใจ
- ขาดบุคลากรบุคคลที่มีศกั ยภาพในการทํางาน
ทํางาน หน่วยงานภาครัฐ
ขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่น
- กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และองค์กรปกครองส่ วน
- ผู้บ ริ หารท้อ งถิ่ น ไม่ ค่ อ ยมี วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการ
ท้องถิ่นรู ้ปัญหาของหมู่บา้ น และชุมชนเป็ น
ทํางานพัฒนาท้องถิ่น
อย่างดี
- การบริ ห ารจัด การงบประมาณท้อ งถิ่ น ไม่ มี
- ประชาชนบางกลุ่มเริ่ มมีความสนใจในการเข้า
ความโปร่ งใส และไม่เป็ นธรรม
ไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
- ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
- ประชาชนเห็นความสําคัญของการเมืองระดับ - ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นฟั ง นัก การเมื อง นายทุนข้า ง
ท้องถิ่นมากขึ้น
นอกมากกว่าฟังเสี ยงของประชาชนในพื้นที่
- การบริ หารงานท้ อ งถิ่ น มุ่ ง เน้ น การพัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานมากกว่า การมุ่ ง พัฒ นาคน
และด้านอื่น ๆ
- การบริ หารงานของท้องถิ่นที่ขาดกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
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ตารางที่ 395 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองยาง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของ - งานด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
อําเภอและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ประเพณี
ค่อนข้างได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อย
ข้าวใหม่ปลามัน บุญข้าวจี่ การทําขวัญข้าว และ - ไม่มีแผนการฟื้ นฟูหรื อพัฒนาทางด้านศิลปะ
อื่น ๆ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่นอยู่
- ในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมที่รักษาไว้ซ่ ึ งศิลปะ
ในแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
วัฒนธรรม และส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเพิ่มมากขึ้น
2) การวิ เ คราะห์ โอกาส และอุ ป สรรคหรื อ ข้อ จํา กัด ที่ เ ป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเมืองยาง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 396 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองยาง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- จัง หวัดมี แผนจะพัฒนาระบบชลประทานใน - เกิดภัยธรรมชาติซ้ าํ ซาก (นํ้าท่วม ภัยแล้ง) และ
พื้นที่
ประสบภัยธรรมชาติอื่น ๆ
- จังหวัดมีโครงการปลูกป่ าบนหลังคาโคราช ทํา - มีพ้ืนที่ เป็ นแอ่งกระทะรองรับนํ้าจากลํานํ้ามูล
ให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ วมในการอนุ รั ก ษ์
ลํานํ้ามาศ และลําสะแทด ทําให้เกิ ดนํ้าท่วม
พื้นที่เกษตรกรรมทุกปี
สิ่ งแวดล้อมด้วย
- กระแสการลดภาวะโลกร้ อน ด้วยการลดและ - โรคระบาดของข้าว โดยเฉพาะเพลี้ยดูดต้นข้าว
เลิกเผาตอซัง เลิกทําลายป่ า หยุดทิง้ ขยะ
ทําให้ขา้ วเสี ยหาย
- รั ฐ มี น โยบายพัฒ นาเส้ น ทางถนนสี่ เ ลนจาก
จังหวัดนครราชสี มาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะเป็ น
โอกาสของคนในพื้นที่ ได้ขนส่ งสิ นค้าทางการ
เกษตรได้สะดวกมากขึ้น
- รั ฐ มี น โยบายการพัฒ นารถไฟรางคู่ ที่ ท ํา ให้
ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
และการขนส่ งผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น
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ตารางที่ 396 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองยาง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- รั ฐ บาลมี น โยบายเรี ยนฟรี ทํา ให้ เ ด็ ก ด้ อ ย - มี แ รงงานอพยพมาจากหลายพื้ น ที่ เ ข้ า ไป
ทํางานในโรงงานใกล้พ้นื ที่มากขึ้น
โอกาสในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทําให้ - ไม่ มี ก ารสนับ สนุ น ระบบการพัฒ นาอาชี พ ที่
นําไปสู่ การแข่งขันกับภายนอกได้ เช่น การลด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นความสําคัญ
ต้นทุนการผลิต และอื่น ๆ
ของการทํางานมากขึ้น
- รัฐบาลมี นโยบายหลักประกันสุ ขภาพให้ก ับ - ระบบการศึ ก ษาในชนบทไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ
เนื่ องจากหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการ
ประชาชน ทํา ให้ ค นจนหรื อ คนด้อ ยโอกาส
สอนที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เข้าถึงการบริ การทางด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
- การมีบตั รประชาชนเด็ก
- โครงการจากรั ฐ บาลและจั ง หวัด ในการ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้แก้ไขปั ญหาความยากจนให้
ประชาชน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายของรั ฐ ที่ ดี เช่ น จํา นํา ข้า ว ประกัน - ราคาผลผลิ ตทางการเกษตรตกตํ่ า และ
ประชาชนกําหนดราคาผลผลิตไม่ได้เอง
รายได้ของเกษตรกร และพืชผลทางการเกษตร
- มี เทคโนโล ยี ใ นก ารผลิ ตที่ ทั น ส มั ย แล ะ - ราคาปั จจัยการผลิตทางการเกษตรสู งขึ้นทุกปี
เนื่ องจากเกษตรกรไม่มีอาํ นาจในการควบคุ ม
สะดวกสบายสําหรับเกษตรกรในยุคใหม่ ทําให้
ราคา
ลดระยะเวลาในการทํางาน ลดค่าใช้จ่ายเรื่ อง
แรงงาน
- กลุ่มนายทุนที่เข้าไปสัมปทานการดูดทรายใน
- ยุ ท ธศาสตร์ ข องจัง หวัด ในเรื่ องการพัฒ นา
พื้นที่ที่มีส่วนในการทําให้ดินและนํ้าในพื้นที่
เศรษฐกิจด้านการเกษตรให้เกษตรกรเป็ นผูผ้ ลิต
เค็ม
อาหารของโลก
- เกษตรกรไทยอายุเฉลี่ยสู งขึ้น และในพื้นที่ไม่มี
เกษตรกรรุ่ นใหม่ที่จะเข้ามารับบทบาทการเป็ น
- จัง หวัด นครราชสี ม ามี โ รงงานอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรในอนาคต
เกี่ ย วกับ การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
จํานวนมาก
- การเปิ ดการค้าเสรี ทาํ ให้เกษตรกรในพื้นที่ตอ้ ง
ปรั บ ตัว ในการทํา การเกษตรเพื่ อ นํา ไปสู่ ก าร
แข่งขันให้ได้
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ตารางที่ 396 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองยาง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ร ะบบการสนับ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ - การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้มีนโยบายที่
นโยบายการทํา งานแบบบู รณาการ การเมื องมี
ไม่ต่อเนื่ อง และประชาชนในพื้นที่ตามไม่ทนั
บทบาทในการทํา งานแบบบู ร ณาการมากขึ้ น
ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอะไรบ้ า งในสั ง คม
ด้าน งาน เงิน ทรัพยากร
โดยรวม
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นทําให้คนใน - นักการเมืองเห็ นแก่ตวั เห็ นแก่ประโยชน์ส่วน
ท้องถิ่นได้มีโอกาสในการบริ หารจัดการท้องถิ่น
ตนและพวกพ้อง ทุจริ ตคอรัปชัน่ มากกว่าเห็น
ด้วยตนเอง
ประโยชน์ของส่ วนรวม
- กระแสการจัด การตนเองหรื อจัง หวัด จัด การ - การเมืองที่เป็ นระบบอุปถัมภ์ และระบบ
ตนเองเป็ นโอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ รี ยนรู ้
เครื อญาติ ที่ทาํ ให้มีการผูกขาดทางการเมืองทั้ง
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นทํา ให้เด็ก เยาวชน - ขาดงบประมาณในการดําเนินงานด้านส่ งเสริ ม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ
และคนในพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ว ัฒ นธรรมของ
- ผูท้ ี่มีความรู้ดา้ นวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
ของท้องถิ่นโดยส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ
- กระทรวงวัฒ นธรรมพยายามส่ งเสริ มให้
เด็กไทยเห็นคุณค่าในความเป็ นไทย และคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
- กระแสการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมที่ เ ป็ น
โอกาสให้ ป ระชาชนได้เ ผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรม
ประเพณี และความเชื่อที่ดีงามสู่ สังคมภายนอก
3.15.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเมืองยาง ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่ น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นในพื้น ที่ ไ ปพร้ อ มกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม เนื่องจากมีความจําเป็ นอย่างยิ่งโดยจะ
การพัฒนาเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่ ง ในอําเภอเมืองยาง โดยเฉพาะถนนเส้นทางระหว่างบ้าน
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หนองสะแก - เมืองยาง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนสายบ้านกระเบื้องนอก - ขุนละคร
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และสาย นม.5047 สายหนองบัววง - หนองเรื อ ระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่าสภาพทางเศรษฐกิจของอําเภอเมืองยางขึ้นอยู่
กับการปลูกข้าว ซึ่ งแต่ละปี จะเกิดปั ญหาอุปสรรค คือ ปั ญหาภัยแล้งและนํ้าท่วมซํ้าซากทําให้ผลผลิตไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะพื้นที่อาํ เภอเมืองยางเป็ นพื้นที่รองรับนํ้าสุ ดท้ายของจังหวัดนครราชสี มา แนวทางด้าน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ พัฒนาระบบชลประทานให้สามารถปลูกข้าวได้ในช่วงฤดูแล้งหรื อก่อนฤดูน้ าํ
หลาก เช่น การจัดสร้างสถานีสูบนํ้าและมีการบริ หารจัดการนํ้า อย่างมีสิทธิ์
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านสังคม พบว่าพื้นฐานเดิมคนเมืองยางมีจิตใจโอบอ้อมอารี และ
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่แต่ ด้วยสภาพปั จจุ บ นั ปั จจัย ภายนอกได้เ ข้า สู่ ชุ ม ชนอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ทั้ง ทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านวัตถุ นิยมทําให้เกิดปั ญหาตามมา คือ ปั ญหายาเสพติดในชุ มชนของกลุ่ ม
วัยรุ่ นปั ญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น แนวทางหลักที่จะแก้ไข คือ เริ่ มต้นจากสถาบันครอบครัว และ
สุ ดท้ายหากเกินที่จะควบคุ มป้ องกันต้องใช้การปราบปรามของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องและต้องร่ วมมือกัน
ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ประเด็ น ที่ 4 ประเด็ น ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม พบว่า ด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของอําเภอเมืองยางถูกทําลาย โดยผลกระทบเกิ ดจากการดูดทราย
ของนายทุนทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ปั ญหาดังกล่าวทําลายระบบนิ เวศวิทยาของพื้นที่ ทําให้ไม่
มีตลิ่ง นํ้าไหลกระจายทัว่ บริ เวณ ไหลท่วมพื้นที่ถนนเส้นทางการคมนาคม
ประเด็นที่ 5 ประเด็นด้านวัฒนธรรม พบว่าในพื้นที่อาํ เภอเมืองยางมีประเพณี ประจําทั้ง
12 เดื อนสื บต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นอัตลักษณ์ของอําเภอเมืองยาง แต่ก็เกิ ด
ปั ญหาด้านการนําวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้าสู่ ชุมชนมากเช่ นกัน แนวทางแก้ไขและป้ องกัน คือต้องมี
การสื บทอด เช่ น การจัดการความรู้ จากรุ่ นสู่ รุ่น และนําองค์ความรู้ ของปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
ประเด็นที่ 6 ประเด็นด้านการเมืองการบริ หาร การเลือกตั้งแต่ละครั้งทําให้เกิดความ
แตกสามัคคี ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเข้ากันได้ ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาการดําเนินการแก้ไข
ปั ญหา บางครั้งต้องอยูท่ ี่ระเบียบกฎหมาย ซึ่ งผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชน ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่
และสําคัญ ถนนเป็ นของอีกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานอื่นก็ไม่กล้าดําเนินการ เพราะขัดต่อระเบียบกฎหมาย
แนวทางแก้ไข คือ ผูบ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ต้องพัฒนา
บุคลากรในหลาย ๆ ภาคส่ วน จึงจะแก้ไขปั ญหาด้านนี้ได้

