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3.15 อาํเภอเมืองยาง  

 3.15.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอเมืองยาง ประกาศจดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอเมืองยาง เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2538 

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน  

พ.ศ. 2538) และในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอเมืองยาง 

โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 โดยแยกจากอาํเภอชุมพวง จาํนวน 4 ตาํบล 42 หมู่บา้น 

จากทั้งหมด 16 ตาํบลและไดเ้ร่ิมเปิดอาคารทาํการ ณ อาคารท่ีวา่การก่ิงอาํเภอเมืองยาง ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 

ตาํบลเมืองยาง เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ปัจจุบนัมีหมู่บา้นจาํนวน 4 ตาํบล 46 หมู่บา้น 

ในอดีตอาํเภอเมืองยาง เคยเป็นแหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานชุมชนโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 

เช่น ตามโคกเนิน จะปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดี เช่น การพบเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีขุดพบในใจกลาง

เมือง และบา้นกระเบ้ืองนอกพบเศษกระเบ้ืองเคร่ืองป้ันดินเผาจาํนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียง 1 เมตร 

ซ่ึงตามรายงานการขุดคน้พบของกรมศิลปากร พบว่าเป็นหลกัฐานในยุคหินเก่าอายุประมาณ 3,500 ปี 

ก่อนประวติัศาสตร์ และยงัพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็ก ๆท่ีบา้นเมืองยาง บา้นนางออ 

นอกจากน้ีท่ีตั้งหมู่บา้นเมืองยาง บา้นเมืองเก่า ปัจจุบนัยงัมีลกัษณะเป็นคูนํ้ าวงลอ้มรอบชุมชน ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นร่องรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีมีมาแต่อดีต 

3.15.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  ลกัษณะท่ีตั้งอาํเภอเมืองยาง  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา  

มีระยะทางห่างจากจงัหวดันครราชสีมาประมาณ 123 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.5 ชัว่โมง (รถโดยสาร

ประจาํทาง) เน้ือท่ีของอาํเภอเมืองยาง มีพื้นท่ีทั้งหมด 229 ตารางกิโลเมตรหรือ 143,125 ไร่ 

  อาํเภอเมืองยางมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอชุมพวง และอาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก

ติดต่อกบัอาํเภอพุทไธสง และอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอประทาย และ

อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

3.15.3  ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอเมืองยาง โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตอาํเภอเมืองยาง

เป็นท่ีราบลุ่มร้อยละ 90 ของพื้นท่ีทั้งหมดและใช้เป็นพื้นท่ีทาํนาเป็นหลกั นอกนั้นเป็นพื้นท่ีดอน เป็น

พื้นท่ีทาํเลเล้ียงสัตว ์และพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้ งหมู่บา้นจะเป็นโคกเนินเล็กน้อย สภาพดิน

ส่วนมากเป็นดินเคม็ 

สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลกัษณะอากาศร้อนและแห้งแลง้เป็นส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย 

3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพภูมิอากาศไดเ้ปล่ียนไปมาก ทาํให้ยากต่อการ
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คาดเดาวา่แต่ละฤดูกาลจะอยูร่ะหวา่งเดือนใดถึงเดือนใด ดงันั้นประชาชนในพื้นท่ีจึงปรับเปล่ียนวิถีการ

ผลิตตามลกัษณะของภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละปี 
 

 3.15.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอเมืองยางโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่376 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอเมืองยาง 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 432 412   844 

นกัเรียน 1,521 1,432 2,953 

นกัศึกษา    193    243   436 

ทาํนา 4,392 4,494 8,886 

ทาํไร่ 19 5 24 

ทาํสวน 1 0 1 

ประมง 0 0   0 

ปศุสัตว ์ 2 2 4 

รับราชการ 109 76 185 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 15 15 30 

พนกังานบริษทั 16    7 23 

รับจา้งทัว่ไป 688 599 1,287 

คา้ขาย 71 79 150 

ธุรกิจส่วนตวั 18 11 29 

อ่ืนๆ 304 338 642 

รวมทั้งส้ิน 7,781 7,713 15,494 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองยาง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 
 

 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ ตาํบลกระเบ้ืองนอกมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 76,624.30 บาทต่อ

คนต่อปี ซ่ึงสูงกวา่รายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ตาํบลละหานปลาคา้วมีรายไดเ้ฉล่ีย

จาํนวน 56,901.09 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือตาํบลโนนอุดมจาํนวน

42,541.15 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางที ่377 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเมืองยาง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 เมืองยาง 45,149.95 

2 กระเบ้ืองนอก 76,624.30 

3 ละหานปลาคา้ว 56,901.09 

4 โนนอุดม 42,541.15 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 53,834.40 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองยาง (2554) 
 

3) รายจ่าย  จากขอ้มูลพบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 1,679,575,859 บาทต่อปี ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น  

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั  ค่า

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

ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 609,066,896 บาทต่อ

ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่378  แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเมืองยาง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 25,689,254 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 25,689,254 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 44,711,842 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 44,711,842 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 21,439,604 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 21,439,604 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 38,547,351 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 38,547,351 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 21,697,482 

จาํนวนรวม 21,697,482 



494 

 

ตารางที ่378 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเมืองยาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 59,509,898 

จาํนวนรวม 59,509,898 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 20,371,335 

จาํนวนรวม 20,371,335 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,171,970 

จาํนวนรวม 13,171,970 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,508,516 

จาํนวนรวม 5,508,516 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,934,768 

จาํนวนรวม 4,934,768 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 29,794,847 

จาํนวนรวม 29,794,847 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 23,221,494 

จาํนวนรวม 23,221,494 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,509,873 

จาํนวนรวม 16,509,873 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,524,121 

จาํนวนรวม 13,524,121 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,735,922 

จาํนวนรวม 13,735,922 
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ตารางที ่378 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเมืองยาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,230,851 

จาํนวนรวม 3,230,851 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 2,732,992 

จาํนวนรวม 2,732,992 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,946,982 

จาํนวนรวม 12,946,982 

รวมทั้งหมด 371,279,102 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี 

พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรอาํเภอเมืองยางกูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 266.4 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกู้

เพื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 220 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 18 ลา้นบาท 

และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 28.4 ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 

ตารางที ่379 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มออมทรัพยก์ารผลิต 

 (48 กลุ่ม) 

5,595  รวมกนัออมทรัพยเ์พื่อเป็น

กองทุนหมุนเวยีน 

ไม่มีขอ้มูลรายกลุ่ม 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้น

การเกษตร (4 กลุ่ม) 

55 ถ่ายทอดความรู้ทางดา้น

การเกษตรและรวบรวมขอ้มูล

ทางดา้นการเกษตรของพื้นท่ี 

ไม่มีขอ้มูล 

กลุ่มอาสาสมคัรเกษตรกร 230 ช่วยเหลือเกษตรกรดา้นปัญหา

การทาํการเกษตร 

นางลดัดา โพยนอก 
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ตารางที ่379 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอาํเภอ

เมืองยาง (11 กลุ่ม) 

204  พฒันาและส่งเสริมอาชีพสตรีใน

พื้นท่ี 

นางสาํราญ แววไธสง 

เครือข่ายโครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน (กข.คจ) 

2088 รวมกลุ่มพฒันาอาชีพลดปัญหา

ความยากจนของคนในพื้นท่ี 

นายฉตัรมงคล มหฤธนบดี 

หมู่ 1 ต.เมืองยาง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

อาํเภอเมืองยาง 

4,157 บริหารเงินทุนหมุนเวยีนใน

ชุมชนและอาํเภอ 

นายบญัสุข อุปจนัโท 

หมู่ 1 ต.เมืองยาง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลโนนอุดม 

831 บริหารเงินทุนหมุนเวยีนใน

ชุมชนและตาํบล 

นายสมพร แกว้พรม 

182 หมู่ 1 ต.โนนอุดม 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ละหานปลาคา้ว 

1,129 บริหารเงินทุนหมุนเวยีนใน

ชุมชนและตาํบล 

นายธนชยั วไิธสง 

85 หมู่ 5 ต.ละหานปลาคา้ว 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

กระเบ้ืองนอก 

1,272 บริหารเงินทุนหมุนเวยีนใน

ชุมชนและตาํบล 

นายจาํรอง ตรีสอนรัมย ์

56 หมู่ 3 ต.กระเบ้ืองนอก 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเมืองยาง (2554)  

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา มี 

ดงัน้ี  

ตารางที ่380 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ช่ือกลุ่ม ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มผลิตภณัฑท์อผา้ไหม1 นางสาํราญ แววไธสง 78 หมู่ 1 ต.เมืองยาง 

กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นครบุรี1 นางวนิดา แวน่ไธสง 104/1 หมู่ 1 ต.ละหานปลาคา้ว 

กลุ่มผลิตภณัฑท์อเส่ือกก1 นางพรมทอง ประคองสง 18/1 หมู่ 3 ต.โนนอุดม 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตตาํบลกระเบ้ืองนอก1 นางสะอิด ชนะนา 32 หมู่ 4 ต.กระเบ้ืองนอก 

กลุ่มผา้ดา้ยประดิษฐท์อส่ีตะกอ1 นางลดัดา โพยนอก หมู่ 4 ต.เมืองยาง 

กลุ่มผา้มดัยอ้มบาติก1 น.ส.มานิตย ์พลายง 210 หมู่ 4 ต.กระเบ้ืองนอก 

กลุ่มผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ1 นางราตรี วิจารย ์ 20 หมู่ 1 ต.ละหานปลาคา้ว 

กลุ่มทอผา้บา้นล้ินฟ้า1 นางบุบผาลี คาํพิมาย 24 หมู่ 2 ต.เมืองยาง 

กลุ่มมอผา้ไหมบา้นโนนตาสุด1 นางสายนั อุปจนัโท 31 หมู่ 7 ต.เมืองยาง 

กลุ่มทอผา้บา้นเมืองยาง1 นางสมหมาย  รักษา 240 หมู่ 1 ต.เมืองยาง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเมืองยาง (2554)  

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302701&SME=01117114832
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302703&SME=02320135235
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302704&SME=0232084517
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302702&SME=0232185121
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302701&SME=031128165523
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302702&SME=042915153
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302703&SME=0438101427
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302701&SME=0863111914
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302701&SME=0922710255
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302701&SME=09227104023
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  3.15.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอเมืองยางมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ินจาํนวน 5,323 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 15,500 คน เป็นชายจาํนวน 7,782 คน เป็นหญิงจาํนวน 7,718 คน มีรายละเอียดเป็นราย

ตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่381 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอเมืองยาง 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลเมืองยาง 1,965 2,696 2,921 5,617 

ตาํบลกระเบ้ืองนอก 1,445 1,840 1,611 3,451 

ตาํบลละหานปลาคา้ว 1,063 1,460 1,528 2,988 

ตาํบลโนนอุดม 949 1,786 1,658 3,444 

รวม 5,323 7,782 7,718 15,500 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ .อาํเภอเมืองยาง (2554) 
 

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

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอเมืองยางมีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่382 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอเมืองยาง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 37 41 78 

1 – 2 130 115 245 

3  – 5 286 240 526 

6 – 11 707 609 1,316 

12 – 14 421 394 815 

15 – 17 413 359 772 

18 – 25 571 575 1,146 

26 – 49 2,314 2,699 5,013 

50 – 60 1,506 1,361 2,867 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,397 1,325 2,722 

รวมทั้งหมด 7,782 7,718 15,500 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองยาง (2554) 
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2) ดา้นการศึกษา  

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่383 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอเมืองยาง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 223 246 469 

ตํ่ากวา่ ป.4 452 389 841 

ป.4-6 4,570 4,750 9,320 

ม.ศ. 1-3 23 18 41 

ม.1-3 677 549 1,226 

ม.ศ.4-5 20 14 34 

ม.4-6 459 443 902 

ปวช. 36 24 60 

ปวส. 58 63 121 

ปริญญาตรี 152 153 305 

ปริญญาโท 8 2 10 

ปริญญาเอก 1 0 1 

อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 1,103 1,067 2,170 

รวม 7,782 7,718 15,500 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองยาง (2554) 

หมายเหตุ  :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอเมืองยางมีโรงเรียนจาํนวน 21 แห่ง มีครูทั้งหมด

จาํนวน 281 คน มีนกัเรียนจาํนวน 3,323 คนโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 12 คน 

ตารางที ่384 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเมืองยาง 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

1 เทศบาลตาํบลเมืองยาง 7 94 1,067 

2 กระเบ้ืองนอก 6 77 1,000 

3 ละหานปลาคา้ว 5 60 756 

4 โนนอุดม 5 50 500 

รวม 23 281 3,323 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเมืองยาง (2554)  

 



499 

 

 ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอเมืองยางมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง ซ่ึง

ทาํหน้าท่ีในการบริการการศึกษาให้กบัเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีท่ีไม่มีโอกาสเขา้ไปเรียนในโรงเรียน 

รวมทั้งเป็นการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ีทางดา้นอาชีพดว้ย เช่น พฒันาอาชีพให้กลุ่มสตรี 

พฒันาอาชีพใหก้ลุ่มเยาวชน พฒันาอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ รวมทั้งจดัหาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย  

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีสถานบริการดา้นสาธารณสุข บุคลากร เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของประชากรในพื้นท่ี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่385 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอเมืองยาง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองยาง (2554) 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข  ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง มีบุคลากรเพื่อบริการประชากรใน

พื้นท่ี ดงัน้ี  

ตารางที ่386 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอเมืองยาง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     2 7,750 

ทนัตแพทย ์ 1 15,500 

เภสัชกร 2 7,750 

พยาบาลวชิาชีพ 18 861 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 15,500 

อาสาสมคัรสาธารณสุข 660 23 

บุคลากรสาธารณสุข  8 1,938 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองยาง (2554) 
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ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง พบวา่ มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 10 อนัดบั

แรกของอาํเภอ ดงัน้ี  
 

ตารางที ่387 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอเมืองยาง 

ลาํดับ รายการ ผู้ป่วย (คน) อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

1 ไขห้วดั 2,999 10,690.47 

2 อุจจาระร่วง 535 2,043.94 

3 ความดนัโลหิตสูง 292 1,041.55 

4 เบาหวาน 198 706.26 

5 ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 131 557.83 

6 ตาแดง 115 489.7 

7 ไขห้วดัใหญ่ 111 472.66 

8 ปอดบวม 59 251.23 

9 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 54 229.94 

10 สุกใส 50 212.91 

ท่ีมา : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ย่า 100 ปี อาํเภอเมืองยาง (2553) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนของประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2549 – 2553 อาํเภอเมืองยาง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใช้

อตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่388 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอเมืองยาง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 28,359 - 

2550 28,222 - 0.48 

2551 28,158 - 0.23 

2552 28,171 0.05 

2553 28,081 - 0.32 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดา้นความปลอดภยั มีสถานี

ตาํรวจภูธรจาํนวน 1 แห่ง โดยทาํงานร่วมกบัฝ่ายความมัน่คงของอาํเภอเมืองยางท่ีมีหน้าท่ีดาํเนินการ

เก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน การจดัระเบียบสังคม แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนและความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี งานกิจการหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง งาน
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การข่าว งานดา้นการส่ือสาร การดาํเนินการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของกรม และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงานอ่ืนหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.95 และศาสนาอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 0.05 มีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนาในพื้นท่ี ไดแ้ก่ วดัจาํนวน 27 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 8 แห่ง 

และมีพระสงฆจ์าํนวน 89 รูป  

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีภูมิปัญญาหลายดา้นดว้ยกนั เช่น  

- ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร นายป่ิน วงแวง บา้นเลขท่ี 88 บา้นโนนเพชร ตาํบล

ละหานปลาคา้ว  นายไสว พาช่ืนใจ บา้นเลขท่ี 6 บา้นโนนสะอาด ตาํบลโนนอุดม นายศิริ ปล้ืมพนัธ์ 

บา้นเลขท่ี 162 บา้นโนนไมต้าย ตาํบลเมืองยาง เป็นผูรู้้ทางดา้นการทาํเกษตรอินทรียท่ี์ครบวงจร เป็น

วทิยากรใหค้วามรู้กบัเกษตรกรในพื้นท่ีได ้ 

- ภูมิปัญญาทางดา้นหตัถกรรม เช่น นางวนิดา แวน่ไธสง บา้นเลขท่ี 104/1 หมู่ 1 

ตาํบลละหานปลาคา้ว นางราตรี วิจารย ์บา้นเลขท่ี  20 หมู่ 1 ตาํบลละหานปลาคา้ว คุณบุบผาลี คาํพิมาย 

อยูบ่า้นเลขท่ี  24 หมู่ 2 ตาํบลเมืองยาง เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ดา้นการทอผา้ทั้งผา้พื้นเมืองและสมยัใหม่  

7) ด้านวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อาํเภอเมืองยางได้มีการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- ประเพณีงานขา้วใหม่ปลามนั เป็นงานท่ีจดัข้ึนในช่วงเดือนธนัวาคม - มกราคม ของทุกปี 

ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีการเก็บเก่ียวเสร็จส้ินแลว้ และเป็นช่วงเวลานํ้ าแห้ง ปลาในช่วงน้ีจะมีรสชาติดีเป็นเลิศ 

และอร่อย ประชาชนจึงจดัใหมี้งานประเพณีขา้วใหม่ปลามนั โดยมีกิจกรรมการสู่ขวญัขา้ว เพื่อให้ไดข้า้ว

ปลาบริบูรณ์ในปีต่อไป มีการประกวดผลผลิตขา้วหอมมะลิ การประกวดการปรุงอาหารจากปลาตวัโต 

และการจดัสํารับอาหาร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปอาหาร และการประกวด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดส้นุกสนานร่ืนเริงเม่ือเสร็จส้ินฤดูกาลทาํนา เป็นตน้  

- ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีท่ีชาวบ้านละหาน ตาํบลละหานปลาค้าว ได้มีการ

ปฏิบติัสืบทอดกนัมาชา้นาน เป็นประเพณีท่ีทางชาวบา้นมีความเช่ือวา่ จุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนเพื่อขอฝน

ใหต้กตอ้งตามฤดูกาล มีการละเล่นการแสดงพื้นเมืองอยา่งหลากหลาย 

- ประเพณีลอยกระทง พอถึงเทศกาลลอยกระทงประชาชน จะร่วมกนัทาํพิธีขอขมาแม่นํ้ า

คงคา ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนอาศยัแม่นํ้ าในการดาํรงชีวิต และเป็นช่วงท่ีครอบครัวจะได้มีโอกาส

พบปะลูกหลาน เยาวชนหรือกลุ่มวยัรุ่นท่ีไปทาํงานต่างจงัหวดัจะมาร่วมกนัจดังานอนุรักษป์ระเพณีน้ี 

ประชาชนอาํเภอเมืองยางมีพื้นฐานทางสังคมประกอบดว้ย ชนพื้นเมือง ผสมผสานกนัระหว่าง

ชาวอีสานและชาวโคราช  เป็นเขตพื้นท่ีเช่ือมติดต่อกนัระหวา่งกลุ่มชนชาวอีสานและชาวโคราชของพื้นท่ี

ภาคอีสาน และมีภาษาถ่ินท่ีใชก้นัอยูท่ ั้งสองภาษา โดยดั้งเดิมกลุ่มชนชาวโคราช ส่วนใหญ่จะมีการอพยพ

บุกเบิกตั้งถ่ินฐาน มาจากเขตพื้นท่ีอาํเภอพิมาย ในขณะกลุ่มชนชาวอีสานจะเป็นการยา้ยมาจากจงัหวดั
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ใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยชาวโคราชส่วน

ใหญ่ ซ่ึงมกัจะเป็นการอพยพบุกเบิกเขา้มาก่อนหรือเป็นกลุ่มชนดั้งเดิม  จึงไดเ้ลือกทาํเลท่ีสาํคญั เหมาะสม

สําหรับการตั้งชุมชน คือ แม่นํ้ ามูล ลาํสะแทด ทาํให้หมู่บา้นท่ีอยู่ในละแวกพื้นท่ีดงักล่าวมกัเป็นชุมชน

หมู่บา้นชาวโคราช  เช่น  บา้นครบุรี บา้นกระเบ้ืองนอก ในขณะท่ีชาวอีสานซ่ึงเป็นการอพยพ ขยายการตั้ง

ถ่ินฐานมาทีหลงั  จึงไดย้ดึพื้นท่ีตามทาํเลท่ีเหมาะสมอ่ืน เช่น หนองนํ้า สระนํ้า โคกเนิน เช่น บา้นเมืองยาง 

บา้นเมืองเก่า ในช่วงต่อมาก็มีการขยายการตั้งถ่ินฐาน กระจดักระจายกนัไป และมีการผสมผสานกนัทาง

เครือญาติ  ทั้งภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน ทาํให้มีพื้นฐานทางสังคมในดา้นชุมชนพื้นเมืองเป็นแบบ

ผสม 

 8) ดา้นกีฬาและนันทนาการ มีสนามกีฬาอยู่ทุกหมู่บา้นและตามโรงเรียนทุกโรงเรียน และมี

สนามกีฬาท่ีเทศบาลตาํบลเมืองยางได้สร้างข้ึนเพื่อให้ประชาชนได้ออกกาํลังกาย และมีการจดัการ

แข่งขนักีฬาตาํบลทุกตาํบล เป็นประจาํทุกปี  
 

 3.15.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  จากข้อมูลเกษตรอาํเภอเมืองยาง พบว่ามีครัวเรือนท่ีเป็นเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 

5,607 ครัวเรือน พื้นท่ีของอาํเภอเมืองยางทั้งหมดจาํนวน 159,702 ไร่ แต่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมจาํนวน 

145,558 ไร่  

ตารางที ่389 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอเมืองยาง (2554) 

 
 

2) ดา้นปศุสัตว ์ จากขอ้มูลปศุสัตวอ์าํเภอเมืองยาง พบวา่ในพื้นท่ีมีเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตว ์ 

ดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) 
ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 5,710 128,993 25,530.51 

2 ขา้วนาปรัง 1,261 2,465 1,109.25 

3 มนัสาํปะหลงั 154 4,644 6,037.20 

4 ไมผ้ล 630 3,151 1,575.50 

5 ไร่นาสวนผสม 50  265 1,352.50 

6 ปลูกยคูาลิปตสั 128 6,305 19,242 

7 ปลูกหญา้เล้ียงสัตว ์ 97 1,989 1,521 
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ตารางที ่390 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 5,888 687 

2 กระบือ 930 186 

3 สุกร 1,364 341 

4 เป็ดเน้ือ 9,455 47 

5 ไก่พื้นเมือง 46,063 2,345 

6 ห่าน 289 12 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอเมืองยาง (2554) 
 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอ

เมืองยางมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีปริมาณสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 22.50 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 

ตารางที ่391 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 1 

ปลาตะเพียน  1 

ปลานิล  22.50 

ปลาทบัทิม 1 

รวม 25.50 

ท่ีมา :  สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา(2553) 
 

 3.15.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอเมืองยางมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 8 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่392 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 7 

อุตสาหกรรมท่อนํ้า 1 

ท่ีมา : อุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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 3.15.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม อาํเภอเมืองยางมีการประกอบกิจการดา้น

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร ในพื้นท่ีไม่มีสาขาของธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารของรัฐในพื้นท่ี 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ  จาํนวน 8 แห่ง  

- การขายและซ่อมรถจกัรยานยนตมี์จาํนวน 4 แห่ง 

- ร้านขายส่ง 1 แห่ง  

- ร้านขายปลีกจาํนวน 41 แห่ง  

2) บริการ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองเป็นพื้นท่ีขนาดเล็กไม่มีโรงแรมหรือ

ท่ีพกัใหเ้ช่า มีร้านอาหารทัว่ไปไวบ้ริการจาํนวน 5 แห่ง ไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตบริการ 

3) การท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอเมืองยางเป็นอาํเภอเล็ก แมว้่าพื้นท่ีอาํเภอมี

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ แต่ยงัไม่ไดมี้การศึกษาและทาํการบนัทึกเป็นหลกัฐาน และควรมี

การพฒันาให้เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนในและนอกพื้นท่ีไดเ้ขา้ไปเรียนรู้และสัมผสัคือ วดัโสนนัทาราม 

หมู่ท่ี 1 ตาํบลโนนอุดม อาํเภอเมืองยาง ท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจและเป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติัธรรมดว้ย  

 3.15.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคมในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ถนนสาย  นม. 27303  บา้นหนองสะแก – บา้นเมืองยาง ปัจจุบนัอยู่ใน

ความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมกบัถนนทางหลวง

จงัหวดัหมายเลข  2226  สายชุมพวง – คูเมือง  เพื่อติดต่อกบัอาํเภอลาํทะเมนชยั  อาํเภอชุมพวง  จงัหวดั

นครราชสีมา  และอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีติดต่อกบัอาํเภอพิมาย รวมทั้ง

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้เส้นทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2175 สายชุมพวง – พิมาย ซ่ึง

จะตอ้งผา่นทางหลวงหมายเลข 2  เขา้สู่ตวัจงัหวดั 

- ถนนสาย  นม. 27302 บา้นเมืองยาง – บา้นกระเบ้ืองนอก อยูใ่นความดูแล

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เป็นเส้นทางท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งอาํเภอไปตาํบลกระเบ้ืองนอก

และตาํบลละหานปลาคา้ว และเช่ือมต่อกบัอาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

- ถนนทางหลวงชนบท เลขท่ี  นม. 4057 บา้นหนองเรือ – บา้นหนองบวัวง 

ระยะทาง 34 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมกบัถนนทางหลวงจงัหวดัหมายเลข  2226 สายชุมพวง – 

คูเมือง เพื่อติดต่อกบัอาํเภอลาํทะเมนชยั อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอคูเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย์  และเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมกับถนนทางหลวงจังหวดัหมายเลข 2285 สายชุมพวง – 

ประทาย เพื่อติดต่อกบัอาํเภอประทาย  และอาํเภอชุมพวง   
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- ถนนสาย นม. 27201  บา้นขนุละคร - บา้นนางออ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมกบัถนนทางหลวงจงัหวดัหมายเลข  

2285  สายชุมพวง - ประทาย เพื่อติดต่อกบัอาํเภอประทาย อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา  

- ถนนทางหลวงชนบท เลขท่ี นม. 3085 บ้านโนนละกอ - บา้นปลกัแรด 

เพื่อติดต่อกบัตาํบลดอนมนั อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร  

- สําหรับเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่งตาํบลและหมู่บา้น มีจาํนวน 10 สาย เป็น

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง มีความกวา้งระหวา่ง 3.00 - 6.00  เมตร   

2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร อาํเภอเมืองยางมีท่ีทาํการไปรษณีย์โทรเลข  

จาํนวน  1 แห่ง มีหอกระจายข่าวอยูใ่นทุกหมู่บา้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหวา่งประชาชนดว้ย

กันเองภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันน้ีประชาชนในพื้นท่ีใช้มือถือเพื่อการติดต่อส่ือสารมากกว่าการใช้

โทรศพัทส์าธารณะเพราะวา่มีความสะดวกสบาย และในพื้นท่ีมีสัญญาณโทรศพัทมื์อถือของทุกเครือข่าย

เตม็พื้นท่ี  

3) ประปา อาํเภอเมืองยาง มีประปาตาํบลและประปาหมู่บา้น จาํนวน 28 แห่ง ซ่ึงยงัไม่

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของอาํเภอ ยงัคงเหลืออีก 18 หมู่บา้นท่ียงัไม่มีระบบประปาใช ้ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการจดัหาแหล่งนํ้าเพื่อพฒันาเป็นระบบประปาหมู่บา้นต่อไป  

4) แหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือน

และระดบัชุมชน ดงัน้ี  

ตารางที ่393 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 66 64 66 64 0 0 

บ่อสาธารณะ 18 12 18 12 17 9 

ท่ีมา: พัฒนาชุมชนจังหวดันครราชสีมา (2554)  
 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีประชาชนในพื้นท่ีมีระบบไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก

หมู่บา้นและทุกหลงัคาเรือน   
 

 3.15.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายมีปริมาณทรายมาก มีสีพื้นเป็นสีเทา

หรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดปะสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนนํ้ าตาล สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี

ราบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า มีค่าความเป็นกรดสูง

ประมาณ 4.5 – 5.5   
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2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอเมืองยางมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

- แม่นํ้ามูล  มีความยาวประมาณ 59 กิโลเมตร ไหลผา่นทางทิศใต ้ไปสู่ทางทิศตะวนัออก

ของอาํเภอ ตั้งแต่ตาํบลโนนอุดม  ตาํบลเมืองยาง  และตาํบลกระเบ้ืองนอก   

- แม่นํ้ าลาํสะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลผา่นทางทิศเหนือไปสู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอาํเภอตั้งแต่ตาํบลละหานปลาคา้วจนถึงตาํบลกระเบ้ืองนอก  สามารถเก็บกกันํ้ า

ไดต้ลอดทั้งปี 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ อาํเภอเมืองยางมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้มี ป่0าชุมชนบา้นละหานปลาคา้ว หมู่ท่ี 6 ตาํบล

ละหานปลาคา้ว อาํเภอเมืองยาง เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการตดัไมท้าํลายป่าจาํนวนมาก ชาวบา้นบา้น

ละหานปลาคา้วจึงตั้งกฎหมู่บา้นให้รักษาสภาพป่าให้คงเดิมไม่ให้ทาํลายระบบนิเวศ และขณะเดียวกนัก็

หาทางใหค้นในหมู่บา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไดสู้งสุดโดยไม่ทาํลายป่า 

  

3.15.11 ด้านการเมือง 

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอเมืองยางไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ี และการ

แข่งขนัทางการเมืองไม่สูงมากนกัเพราะว่าเป็นอาํเภอขนาดเล็ก ไม่ค่อยเป็นท่ีน่าสนใจของนกัการเมือง

ระดบัชาติ ดงันั้นการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ประชาชนมกัจะเทคะแนนเสียงไปในทางเดียวกนั ข้ึนอยูก่บั

นกัการเมืองคนใดจะมีผลประโยชน์อะไรมาใหป้ระชาชนในพื้นท่ีบา้ง  

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางไม่มีกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ินท่ี

ชดัเจน การแข่งขนัระหวา่งการเมืองทอ้งถ่ินภายในไม่ค่อยชดัเจนมากนกั แต่กระบวนการเลือกตั้งก็ยงัมี

การใชว้ธีิการเช่นเดียวกบัการเมืองระดบัประเทศ และเป็นระบบอุปถมัภแ์ละระบบเครือญาติเป็นหลกั  

 3) การเมืองภาคพลเมืองในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การใช้สิทธ์ิใช้เสียง จะตอ้งการให้อามิสสินจา้งรางวลั ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงต้องดาํเนินการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนนอ้ย  ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้เขา้มามีส่วนร่วมให้เพิ่มมากข้ึน สร้างจิตสํานึกของการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบประชาธิปไตยท่ีชดัเจน 

3.15.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครองในเขตพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง จําแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง  คือ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่  ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ ฝ่ายทะเบียนและบตัร 

สถานีตาํรวจภูธร สาํนกังานสัสดี  สาํนกังานเกษตร และสาํนกังานพฒันาชุมชน  
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3)  หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ คือ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

4) การบริหารราชการส่วนท ้อง ถิ่น อํา เภอเมืองยางมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีมีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัจาํนวน 1 แห่ง 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล

กระเบ้ืองนอก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละหานปลาคา้ว และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนอุดม 

ค. เทศบาล  ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบล

เมืองยาง 

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 4 ตาํบล 46 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

ตารางที ่394 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอเมืองยาง 

ตําบล จํานวนหมู่บ้าน รายช่ือหมู่บ้าน 

เมืองยาง 12 บา้นเมืองยาง บา้นล้ินฟ้า บา้นหนองไมต้าย บา้นโนนไมง้าม บา้น

นางออ บา้นโนนตาํหนกั บา้นโนนตาสุด บา้นนางโท บา้นค่ายลิง 

บา้นโนนตาโทน บา้นยางนอ้ย และบา้นทุ่งสวา่ง 

กระเบ้ืองนอก 13 บา้นโนนละกอ บา้นดอนใหญ่ บา้นโนนบา้นเก่า บา้นโนนเจริญ

บา้นกระเบ้ืองนอก บา้นโนนสําโรง บา้นหนองหัวคน บา้นเขวา้ 

บา้นโนนงูเหลือม บา้นพุทรา บา้นโนนสูง บา้นโนนมนัแกว และ

บา้นยาง 

ละหานปลาคา้ว 12 บา้นครบุรี บา้นนา บา้นโนนเพชร บา้นโนนสูง บา้นหนองยาง บา้น

ละหานปลาคา้ว บา้นหนองมะเขือ บา้นหัวสะพาน บา้นสระบวั บา้น

โนนสมบูรณ์ บา้นหนองละหาน และบา้นทาํสวนยา 

โนนอุดม 9 บา้นโนนอุดม บา้นหนองโน บา้นโนนปีบ บา้นโนนขาม  

บา้นเมืองจาก บา้นโนนสะอาด บา้นเมืองบวั บา้นเมืองไผน่อ้ย และ

บา้นเมืองเก่า 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเมืองยาง (2554) 
 

 3.15.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอเมืองยาง  

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 60 

คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มผูสู้งอายจุาํนวน 4 คน ผูน้าํกลุ่มอาชีพจาํนวน 5 คน ตวัแทนองคก์รปกครอง
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ทอ้งถ่ินจาํนวน 32 คน นกัธุรกิจจาํนวน 2 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 10 คน ผูน้าํหมู่บา้นจาํนวน 7 

คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่395 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองยาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- สภาพพื้นท่ีในเขตอาํเภอเมืองยาง  เป็นท่ีราบลุ่ม 

พื้นท่ีร้อยละ 90  เป็นพื้นท่ีทาํนา นอกนั้นเป็น 

พื้นท่ีดอน พื้นท่ีทาํเลเล้ียงสัตว ์และพื้นท่ี

สาธารณะ  

- เป็นอําเภอขนาดเล็กและง่ายต่อการทํางาน

บริหารจัดการพื้นท่ีและการวางแผนพัฒนา

พื้นท่ี   

- มีพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม เป็นแหล่ง

ปลูกขา้วหอมมะลิและมีพนัธ์ุดี 

ก. ด้านกายภาพ 

- ยงัไม่มีระบบกกัเก็บนํ้ า และกระจายนํ้ าสู่พื้นท่ี

การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีระบบ

ชลประทาน  

- มี ก า ร ทํา ล า ย ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดล้อมการเส่ือมโทรมของลาํนํ้ ามูล จาก

การประกอบกิจการดูดทราย 

- สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่มีคุณภาพ 

เช่น เส้นทางการคมนาคมภายในอาํเภอชาํรุด 

เป็นหลุม เป็นบ่อ การกาํจดัขยะไม่ดี 

- สภาพดินในพื้นท่ีส่วนมากเป็นดินเคม็ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- คนเมืองยางมีจิตใจดี มีกลุ่มผา้ไหม กลุ่มอาชีพ

มากมาย เช่น กลุ่มทอเส่ือ กลุ่มแปรรูปพริก  

- มีกลุ่มปลูกป่าเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใน

พื้นท่ี และลดภาวะโลกร้อน   

- มีโบราณสถานท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว และการจดัทาํโฮมสเตย ์

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์และเป็นอตัลกัษณ์ 

- ประชาชนอําเภอเมืองยางมีความเป็นอยู่ ท่ี

ผกูพนักบัประเพณีและความเช่ือทอ้งถ่ิน  

- มีกลุ่มอาชีพท่ีรวมตวักนัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัใน

การกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปผลผลิต 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ครอบครัวขาดความอบอุ่น วยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ี

กา้วร้าว ใชค้วามรุนแรง  การจบักลุ่มมัว่สุม  

ด่ืมสุรา ของวยัรุ่น  

- ปัญหายาเสพติด   เกิดความแตกแยกทาง

ความคิด   

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีถูกนาํมาใช้

ประโยชน์เพื่อการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

พื้นท่ียงัมีนอ้ย  

- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรอง

ราคาผลผลิตทางการเกษตร และรวมกลุ่มเพื่อ

ประกอบอาชีพ  
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ตารางที ่395 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองยาง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีกลุ่มองคก์รทางเศรษฐกิจของชุมชนจาํนวน

มากและหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่ม

กองทุนสวสัดิการชุมชน และอ่ืนๆ  

- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นหลกั  

- เกษตรกรโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้ของพื้นท่ีดิน

และท่ีอยูอ่าศยั  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินสูงเน่ืองจากการทาํ

การเกษตรไม่ไดผ้ล 

- ประชาชนไม่มีวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เก่ียวกบัการเพาะปลูกใหไ้ดคุ้ณภาพ  

- ตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี เช่น 

ค่าแรง ปุ๋ยเคมี และอ่ืน ๆ  

- ไม่มีตลาดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรอยู่ใน

พื้นท่ี ทาํให้ใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายในการขนส่ง

ท่ีสูง  

- ประชาชนไม่ค่อยรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา

อาชีพ จึงเป็นลกัษณะต่างคนต่างทาํ  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ผูบ้ริหารหน่วยงานทุกหน่วยงานมีความ

ตระหนกัถึงการพฒันาใหมี้ความเจริญยิง่ข้ึน     

- หวัหนา้ส่วนราชการเป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจ

ทาํงาน หน่วยงานภาครัฐ   

- กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรู้ปัญหาของหมู่บา้น และชุมชนเป็น

อยา่งดี 

- ประชาชนบางกลุ่มเร่ิมมีความสนใจในการเขา้

ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  

- ประชาชนเห็นความสาํคญัของการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ินมากข้ึน 

 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ผูน้าํทอ้งถ่ิน นกัการเมืองไม่จริงใจ และมีความ

เฉ่ือยชาในการพฒันาพื้นท่ี  

- ขาดบุคลากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพในการทาํงาน

ขบัเคล่ือนและพฒันาทอ้งถ่ิน  

- ผู ้บริหารท้องถ่ินไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ในการ

ทาํงานพฒันาทอ้งถ่ิน 

- การบริหารจัดการงบประมาณท้องถ่ินไม่มี

ความโปร่งใส และไม่เป็นธรรม 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  

- ผูบ้ริหารท้องถ่ินฟังนักการเมือง นายทุนขา้ง

นอกมากกวา่ฟังเสียงของประชาชนในพื้นท่ี 

- การบริหารงานท้อง ถ่ินมุ่ ง เน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการมุ่งพฒันาคน 

และดา้นอ่ืน ๆ 

- การบริหารงานของทอ้งถ่ินท่ีขาดกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  
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ตารางที ่395 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองยาง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีประเพณี และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

อาํเภอและควรค่าแก่การอนุรักษ ์เช่น ประเพณี

ขา้วใหม่ปลามนั บุญขา้วจ่ี การทาํขวญัขา้ว และ

อ่ืน ๆ  

- ในพื้นท่ีมีการจดักิจกรรมท่ีรักษาไวซ่ึ้งศิลปะ  

วฒันธรรม และส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่เขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเพิ่มมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- งานดา้นศิลปะ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

ค่อนขา้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนนอ้ย  

- ไม่มีแผนการฟ้ืนฟูหรือพฒันาทางดา้นศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินอยู่

ในแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส  และอุปสรรคหรือข้อจํากัด ท่ี เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเมืองยาง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่396 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองยาง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- จงัหวดัมีแผนจะพฒันาระบบชลประทานใน

พื้นท่ี  

- จงัหวดัมีโครงการปลูกป่าบนหลงัคาโคราช ทาํ

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

- กระแสการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการลดและ

เลิกเผาตอซงั เลิกทาํลายป่า หยดุทิ้งขยะ 

- รัฐมีนโยบายพัฒนาเส้นทางถนนส่ีเลนจาก

จงัหวดันครราชสีมาถึงจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีจะเป็น

โอกาสของคนในพื้นท่ีไดข้นส่งสินคา้ทางการ

เกษตรไดส้ะดวกมากข้ึน  

- รัฐมีนโยบายการพัฒนารถไฟรางคู่  ท่ีท ําให้

ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน  

ก. ด้านกายภาพ 

- เกิดภยัธรรมชาติซํ้ าซาก (นํ้ าท่วม ภยัแลง้) และ

ประสบภยัธรรมชาติอ่ืน ๆ 

- มีพื้นท่ีเป็นแอ่งกระทะรองรับนํ้ าจากลาํนํ้ ามูล 

ลาํนํ้ ามาศ และลาํสะแทด ทาํให้เกิดนํ้ าท่วม

พื้นท่ีเกษตรกรรมทุกปี 

- โรคระบาดของขา้ว โดยเฉพาะเพล้ียดูดตน้ขา้ว

ทาํใหข้า้วเสียหาย  
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ตารางที ่396 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองยาง (ต่อ)  

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ทําให้ เ ด็กด้อย

โอกาสในพื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทาํให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นความสําคญั

ของการทาํงานมากข้ึน 

- รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพให้กับ

ประชาชน ทาํให้คนจนหรือคนด้อยโอกาส

เขา้ถึงการบริการทางดา้นสาธารณสุขมากข้ึน 

- การมีบตัรประชาชนเด็ก   

- โครงกา รจา กรัฐบาล และ จังหวัดใ นกา ร

ช่วยเหลือผูย้ากไร้แกไ้ขปัญหาความยากจนให้

ประชาชน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มีแรงงานอพยพมาจากหลายพื้น ท่ี เข้าไป

ทาํงานในโรงงานใกลพ้ื้นท่ีมากข้ึน 

- ไม่มีการสนับสนุนระบบการพฒันาอาชีพท่ี

นาํไปสู่การแข่งขนักบัภายนอกได ้เช่น การลด

ตน้ทุนการผลิต และอ่ืน ๆ  

- ระบบการศึกษาในชนบทไม่เป็นท่ียอมรับ 

เน่ืองจากหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายของรัฐท่ีดี เช่น จํานําข้าว ประกัน

รายไดข้องเกษตรกร และพืชผลทางการเกษตร  

- มี เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ทัน ส มัย แ ล ะ

สะดวกสบายสาํหรับเกษตรกรในยุคใหม่ ทาํให้

ลดระยะเวลาในการทาํงาน ลดค่าใช้จ่ายเร่ือง

แรงงาน  

- ยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเร่ืองการพัฒนา

เศรษฐกิจดา้นการเกษตรให้เกษตรกรเป็นผูผ้ลิต

อาหารของโลก  

- จังหวดันครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรม

เก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จาํนวนมาก  

- การเปิดการคา้เสรีทาํให้เกษตรกรในพื้นท่ีตอ้ง

ปรับตัวในการทาํการเกษตรเพื่อนําไปสู่การ

แข่งขนัใหไ้ด ้ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- รา ค า ผ ล ผ ลิ ตท า ง ก า ร เ ก ษ ตร ต ก ตํ่ า  แ ล ะ

ประชาชนกาํหนดราคาผลผลิตไม่ไดเ้อง 

- ราคาปัจจยัการผลิตทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีอาํนาจในการควบคุม

ราคา 

- กลุ่มนายทุนท่ีเขา้ไปสัมปทานการดูดทรายใน

พื้นท่ีท่ีมีส่วนในการทาํให้ดินและนํ้ าในพื้นท่ี

เคม็ 

- เกษตรกรไทยอายเุฉล่ียสูงข้ึน และในพื้นท่ีไม่มี

เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้มารับบทบาทการเป็น

เกษตรกรในอนาคต  
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ตารางที ่396 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองยาง (ต่อ)  

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีระบบการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

นโยบายการทาํงานแบบบูรณาการ การเมืองมี

บทบาทในการทํางานแบบบูรณาการมากข้ึน 

ดา้น งาน เงิน  ทรัพยากร  

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินทาํให้คนใน

ทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน

ดว้ยตนเอง 

- กระแสการจัดการตนเองหรือจังหวัดจัดการ

ตนเอง เ ป็ นโอกา ส ใ ห้ป ระช า ช นไ ด้ เ รี ย น รู้

กระบวนการแกปั้ญหาดว้ยตนเองมากข้ึน  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้มีนโยบายท่ี

ไม่ต่อเน่ือง และประชาชนในพื้นท่ีตามไม่ทนั

ว่า มีการเป ล่ียนแปลงอะไรบ้างในสังคม

โดยรวม  

- นกัการเมืองเห็นแก่ตวัเห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตนและพวกพอ้ง ทุจริตคอรัปชัน่มากกว่าเห็น

ประโยชน์ของส่วนรวม 

- การเมืองท่ีเป็นระบบอุปถมัภ ์และระบบ 

เครือญาติ ท่ีทาํให้มีการผกูขาดทางการเมืองทั้ง

ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้เด็ก เยาวชน 

และคนในพื้ น ท่ีได้เ รียนรู้ว ัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- กระทรวงวัฒนธรรมพยายามส่งเสริมให้

เด็กไทยเห็นคุณค่าในความเป็นไทย และคุณค่า

ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมท่ีเป็น

โอกาสให้ประชาชนได้เผยแพร่วฒันธรรม 

ประเพณีและความเช่ือท่ีดีงามสู่สังคมภายนอก 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ขาดงบประมาณในการดาํเนินงานดา้นส่งเสริม

ประเพณี  วฒันธรรม และความเช่ือ 

- ผูท่ี้มีความรู้ดา้นวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ของทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ 

 

 

3.15.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอเมืองยาง ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอใหมี้การขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้ งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

   ประเด็นท่ี  1 ดา้นโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม เน่ืองจากมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งโดยจะ

การพฒันาเส้นทางหลกัในการคมนาคมขนส่ง ในอาํเภอเมืองยาง โดยเฉพาะถนนเส้นทางระหว่างบา้น
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หนองสะแก - เมืองยาง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนสายบา้นกระเบ้ืองนอก - ขุนละคร 

ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และสาย นม.5047 สายหนองบวัวง - หนองเรือ ระยะทางประมาณ 7 

กิโลเมตร  

  ประเด็นท่ี  2 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ พบวา่สภาพทางเศรษฐกิจของอาํเภอเมืองยางข้ึนอยู่

กบัการปลูกขา้ว ซ่ึงแต่ละปีจะเกิดปัญหาอุปสรรค คือ ปัญหาภยัแลง้และนํ้ าท่วมซํ้ าซากทาํให้ผลผลิตไม่ดี

เท่าท่ีควร เพราะพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางเป็นพื้นท่ีรองรับนํ้ าสุดทา้ยของจงัหวดันครราชสีมา แนวทางดา้น

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ คือ พฒันาระบบชลประทานให้สามารถปลูกขา้วไดใ้นช่วงฤดูแลง้หรือก่อนฤดูนํ้ า

หลาก เช่น การจดัสร้างสถานีสูบนํ้าและมีการบริหารจดัการนํ้า อยา่งมีสิทธ์ิ 

  ประเด็นท่ี  3 ประเด็นดา้นสังคม พบวา่พื้นฐานเดิมคนเมืองยางมีจิตใจโอบออ้มอารีและ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แต่ด้วยสภาพปัจจุบนัปัจจยัภายนอกได้เข้าสู่ชุมชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้ งทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดา้นวตัถุนิยมทาํให้เกิดปัญหาตามมา คือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนของกลุ่ม

วยัรุ่นปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น แนวทางหลกัท่ีจะแกไ้ข คือ เร่ิมตน้จากสถาบนัครอบครัว และ

สุดทา้ยหากเกินท่ีจะควบคุมป้องกนัตอ้งใชก้ารปราบปรามของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งร่วมมือกนั

ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

  ประเด็นท่ี  4 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่าด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาํเภอเมืองยางถูกทาํลาย โดยผลกระทบเกิดจากการดูดทราย

ของนายทุนทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ปัญหาดงักล่าวทาํลายระบบนิเวศวิทยาของพื้นท่ี ทาํให้ไม่

มีตล่ิง นํ้าไหลกระจายทัว่บริเวณ ไหลท่วมพื้นท่ีถนนเส้นทางการคมนาคม 

  ประเด็นท่ี  5 ประเด็นดา้นวฒันธรรม พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองยางมีประเพณีประจาํทั้ง 

12 เดือนสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของอาํเภอเมืองยาง แต่ก็เกิด

ปัญหาดา้นการนาํวฒันธรรมจากตะวนัตกเขา้สู่ชุมชนมากเช่นกนั แนวทางแกไ้ขและป้องกนั คือตอ้งมี

การสืบทอด เช่น การจดัการความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น และนาํองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบา้นมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  ประเด็นท่ี  6 ประเด็นดา้นการเมืองการบริหาร การเลือกตั้งแต่ละคร้ังทาํให้เกิดความ

แตกสามคัคี ใชเ้วลาค่อนขา้งนานกวา่จะเขา้กนัได ้ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหา บางคร้ังตอ้งอยูท่ี่ระเบียบกฎหมาย ซ่ึงผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงคือประชาชน ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่

และสาํคญั ถนนเป็นของอีกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนก็ไม่กลา้ดาํเนินการ เพราะขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

แนวทางแกไ้ข คือ ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตอ้งพฒันา

บุคลากรในหลาย ๆ ภาคส่วน จึงจะแกไ้ขปัญหาดา้นน้ีได ้


