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3.5 อําเภอประทาย
3.5.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอประทาย เป็ นอําเภอที่ 16 ในจํานวน 26 อําเภอ และ 6 กิ่งอําเภอ ของจังหวัดนครราชสี มา
เดิ ม เป็ นเพี ย งตํา บลประทาย ขึ้ นอยู่ก ับ เขตการปกครองอํา เภอบัวใหญ่ (เดิ ม ชื่ ออํา เภอนอก) จัง หวัด
นครราชสี ม า ขอยกฐานะเป็ นกิ่ ง อํา เภอประทาย เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2503 มีอาณาเขตปกครอง 6 ตําบล คือ ตําบลประทาย
ตําบลหนองพลวง ตําบลวังหิ น ตําบลกระทุ่มราย ตําบลโนนตาเถร และตําบลโนนเพ็ด
ชื่ ออําเภอประทาย ใช้ชื่อตามตําบลประทาย มีหมู่บา้ นประทายเป็ นหมู่บา้ นเก่ าสมัยขอมเรื อง
อํานาจ และขยายอาณาเขตเข้ามาในแคว้นสุ วรรณภูมิ ประมาณปี พ.ศ. 1625 - 1650 รัชสมัยของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 2 ออกเดินทางขยายอาณาเขตมาพักแรมที่บา้ นประทายซึ่ งเป็ นพื้นที่ราบเรี ยบ เรี ยกว่า “โนน
เมืองประทาย” และได้สร้างสระนํ้าบันไดหิน ขุดคูทาํ เป็ นถนนรอบโนนเมืองประทายอย่างเดียวกันกับที่
ตําบลพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มาใช้เป็ นที่พกั แรมชัว่ ระยะหนึ่ง พวกขอมจึงเดินทางต่อไป
ทางบ้านเมืองยาง บ้านเมืองจาก อําเภอชุ มพวง ถึงอําเภอพิมาย ตลอดจนถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) แคว้น
สุ โขทัย ทิ้งที่พกั แรมโนนเมืองประทายเป็ นเมืองร้าง เมื่อขอมเสื่ อมอํานาจลง ออกจากแคว้นสุ วรรณภูมิ
ในสมัยพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ คนไทยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินในโนนเมืองประทายรอบที่พกั
แรม ในอดีตเป็ นสระนํ้าบริ โภค อยูใ่ กล้ลาํ ห้วยแอก นํ้าท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมตั้งถิ่นฐานทํามาหากิ น
เป็ นหลักแหล่งได้ จึงพากันตั้งหมู่บา้ นขึ้นเรี ยกว่า “บ้านประทาย” ซึ่ งเป็ นหมู่ที่ 2 ตําบลตลาดไทร (แยก
ออกจากตําบลประทายเดิม)
คําว่า “ประทาย” เป็ นภาษาเขมร แปลว่า “ป้ อมค่ายหรื อที่พกั แรม” เมื่อมีการตั้งหมู่บา้ น ตําบล
อําเภอ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ จึงเอาชื่ อบ้านประทาย เป็ นชื่อตําบลประทายขึ้นอยู่
ในการปกครองของอําเภอนอก (อําเภอบัวใหญ่)
3.5.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอประทาย มีเนื้ อที่ประมาณ 600.618 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 375,406 ไร่
อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา ห่างจากจังหวัดประมาณ 97 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนื อติ ดต่อกับอําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่ น ทิศใต้ ติดต่อกับ
อําเภอชุ มพวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับกิ่ งอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอโนนแดง อําเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา
3.5.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่
สภาพดินโดยทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้ มีลาํ นํ้า 2 สาย คือ ลํานํ้าแอกและลํานํ้า
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สะแทด ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้น้ าํ เพื่อการทํานา และเลี้ยงสัตว์ แหล่งนํ้าทั้งสองแห่ งไม่เพียงพอต่อการ
ทําเกษตรเนื่องจากในฤดูร้อนนํ้าในแหล่งนํ้าไม่เพียงพอ ทําให้ขาดนํ้าเพื่อการเกษตร
สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง
เดือนกุมภาพันธ์
3.5.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอประทายโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือการประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 160 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอประทาย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
824
860
นักเรี ยน
6,080
5,781
นักศึกษา
439
555
ทํานา
11,601
13,482
ทําไร่
11
10
ทําสวน
9
16
ประมง
2
2
ปศุสัตว์
3
1
รับราชการ
406
349
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
19
35
พนักงานบริ ษทั
82
92
รับจ้างทัว่ ไป
3,415
3,140
ค้าขาย
280
418
ธุรกิจส่ วนตัว
69
50
อื่นๆ
797
851
รวมทั้งสิ้ น
24,037
225,642

รวม (คน)
1,684
11,861
994
25,083
21
25
4
4
755
54
174
6,555
698
119
1,648
49,679

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอประทาย (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอประทายจํานวน 47,492.22 บาทต่อ
คนต่อปี ตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ดคือ ตําบลตลาดไทรมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 60,256.04 บาทต่อคนต่อปี
รองลงมาคือตําบลหันห้วยทรายจํานวน 55,902.57 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ตําบลหนองพลวง 38,762.19 บาท
ตารางที่ 161 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอประทาย
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
1
กระทุ่มราย
2
โคกกลาง
3
ดอนมัน
4
ตลาดไทร
5
ทุ่งสว่าง
6
นางรํา
7
โนนเพ็ด
8
ประทาย
9
เมืองโดน
10
วังไม้แดง
11
หนองค่าย
12
หนองพลวง
13
หันห้วยทราย
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี ของคนในพื้นที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
52,438.64
47,404.18
44,522.74
60,256.04
48,710.21
41,924.88
48,910.48
45,033.58
40.621.86
47,090.99
46,469.18
38,762.19
55,902.57
47,492.22

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอประทาย (2553)

3) รายจ่าย ในพื้นที่อาํ เภอประทายมีการสํารวจค่าใช้จ่ายของประชาชนจํานวน 13 ตําบล ในเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งมีขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอประทาย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
102,184,524
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
102,184,524
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ตารางที่ 162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอประทาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
212,167,016
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
212,167,016
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
70,920,996
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
70,920,996
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
73,074,779
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
73,074,779
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
38,897,078
จํานวนรวม
38,897,078
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,641,037
จํานวนรวม
13,641,037
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
78,730,707
จํานวนรวม
78,730,707
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ อง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
45,145,628
แต่งกาย
จํานวนรวม
45,145,628
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,542,138
จํานวนรวม
16,542,138
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,764,069
จํานวนรวม
19,764,069
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ตารางที่ 162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอประทาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
93,396,840
จํานวนรวม
93,396,840
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
163,200,734
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
163,200,734
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
102,919,738
จํานวนรวม
102,919,738
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
111,267,065
จํานวนรวม
111,267,065
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
53,439,288
จํานวนรวม
53,439,288
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,942,097
จํานวนรวม
13,942,097
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
10,226,619
จํานวนรวม
10,226,619
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
76,769,233
จํานวนรวม
76,769,233
รวมทั้งหมด

1,410,418,549

ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม เกษตรกรมีการกูเ้ งินเพื่อการลงทุน ใช้จ่ายในการไปทํางานต่างประเทศ
และใช้จ่ายในครั วเรื อน โดยลัก ษณะกู้เงิ นทั้งในระบบและนอกระบบ ปั จจุบ นั มีเกษตรกรที่ เข้า ร่ วม
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โครงการฟื้ นฟูอาชีพการเกษตรหลังการพักชําระหนี้ เพื่อลดภาวะหนี้เกษตรกร โดยเข้าร่ วมโครงการพัก
ชําระหนี้ของรัฐบาลทั้งหมด 1,538 ราย
จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) อําเภอประทายประจําปี พ.ศ.
2553 พบว่า เกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอประทายมีหนี้ สินจากการ ธกส. รวมกันจํานวน 671 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 501 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการศึกษา
รวมกันประมาณ 122 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 87.1 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง ของพื้นที่อาํ เภอประทาย มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มการเกษตร กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพที่สาํ คัญดังนี้
ตารางที่ 163 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอประทาย
ชื่อกลุ่ม

คณะกรรมการพัฒ นา
สตรี อาํ เภอประทาย
กลุ่มเกษตรกรทํานา
11 กลุ่ม

สมาชิก
(คน)

28

1,771

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
21 กลุ่ม

567

กลุ่มยุวเกษตรกร 3
กลุ่ม

118

กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน 12 กลุ่ม
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพการ
เลี้ยง ไหม 4 กลุ่ม

210
172

กิจกรรมหลัก

ชื่อประธาน

กระตุน้ ให้สตรี มีความคิดริ เริ่ ม ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและส่ วนรวม
ปลูกข้าว เลี้ยงโค กระบือ สุ กร ไร่ นาสวน
ผสม จัดหาปุ๋ ยเคมี มีเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 183,795 บาท
ผลิตข้าวซ้อมมือ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ผลิตภัณฑ์แปรรู ป เช่น นํ้ายาล้างจาน แชมพู
สระผม ข้างรังแตน ปลาร้าบอง
ดอกไม้จนั ทน์ และการถนอมอาหาร
ทอเสื่ อกก เลี้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ เลี้ ยงไก่พนั ธุ์
เนื้ อ เลี้ ยงปลาดุก แปลงขยายพันธุ์ มีเงิน
หมุนเวียน95,000 บาท
ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 จัดตั้งกองทุนกลุ่ม
จัดหาวัสดุการ เกษตรให้สมาชิก 125,000

นางพัว่ เบียดนอก
ไม่มีขอ้ มูล
นางอัศนี ผ่านอก

น.ส.วรรณาภรณ์
เจริ ญลาภพร
ไม่มีขอ้ มูล

ทําแปลงขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี เลี้ยงไหม นางจูมพันธ์ ไทย
วัย อ่ อ นบริ ก ารสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย แปรรู ป นอก
ผลิตภัณฑ์จากไหม

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอประทาย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอประทาย มีรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจดทะเบียน
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มาดังนี้
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ตารางที่ 164 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอประทาย
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ/
(คน)
กลุ่มทอผ้าบ้านนางิ้ว
10 ผลิ ต ผ้า ไหมมัด หมี่ หาง นางเลี่ยม เบียดนอก
กระรอกพื้นเรี ยบ
49/2 ม. 9 ต.ประทาย
กลุ่มทอผ้าไหม
12 ผลิ ต ผ้า ไหมมัด หมี่ หาง นางอําพร นาหนองขาม
บ้านหนองซาด
กระรอกพื้นเรี ยบ
10 ม.11 ต.ประทาย
กลุ่มทอผ้าไหม
15 ผลิ ต ผ้า ไหมมัด หมี่ หาง นางสงบ ประมูลจะโก
บ้านหัวละเลิง
กระรอกพื้นเรี ยบ
28 ม.12 ต.ประทาย
กลุ่มเพาะเห็ดเทศบาล
21 เพาะเห็ดหอม
นางบัวบาน แพนไธสง
ตําบลประทาย
74 ม. 15 ต.ประทาย
กลุ่มผลิตผ้าม่าน
6
ผลิตผ้าม่านจากต้นกก
น.ส.มัลลิกา เจริ ญลาภพร
จากต้นกก
171 ม. ต.กระทุ่มราย
กลุ่มทอผ้าด้ายลายขิด
8
ผลิตผ้าด้ายลายต่าง ๆ
นางอัศนี ผ่านอก
32/4 ม. 5 ต.กระทุ่มราย
กลุ่มทอผ้าหมี่ดา้ ยบ้าน
10 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสมหมาย หมีดงนอก
หนองเดิ่น
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
8 ม. 7 ต.กระทุ่มราย
กลุ่มแปรรู ปเสื่ อกกบ้าน
12 ทอเสื่ อจากต้นกก
นางฮวย ประสิ ทธิ์ นอก
สระจันทร์
24 ม. 11 ต.กระทุ่มราย
น.ส.วรรณาภรณ์ เจริ ญลาภพร
กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
15 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
209 ม. 1 ต.กระทุ่มราย
ดอนสามัคคี
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
กลุ่มทอผ้าไหม
20 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสังวาล หงส์วไิ ล
บ้านคึมหญ้านาง
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
47 ม. 3 ต.วังไม้แดง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
30 ทอเสื่ อกกลายขิด
นางลําปาง เทพสุ ทธิ์
วังไม้แดง
43 ม. 6 ต.วังไม้แดง
กลุ่มทอผ้าฝ้ าย
12 ผลิตผ้าฝ้ าย ผ้าไหม
นางสนม พลเสน
บ้านหนองโน
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่
50/1 ม. 10 ต.วังไม้แดง
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ตารางที่ 164 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอประทาย (ต่อ)
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ/
(คน)
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้าน
23 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสําราญ แสนฤาชา
หนองบัว
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
69 ม. 1 ต.ตลาดไทร
กลุ่มทอผ้าไหม
23 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางจูมพันธ์ ไทยนอก
บ้านดอนอีลุ่ม
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
67/2 ม. 5 ต.ตลาดไทร
กลุ่มสตรี แม่บา้ นทอผ้า
12 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางบุญช่วย ท่วมไธสง
ไหมบ้านตลาดไทร
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
144 ม. 6 ต.ตลาดไทร
กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหม
12 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสั้น เกษมศิลป์
บ้านเอราวัณ
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
161 ม. 13 ต.ตลาดไทร
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
15 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นงสุ นนั ท์ วิไธสง
บ้านวันชาติ
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
71/1 ม. 3 ต.หนองพลวง
กลุ่มทอผ้าไหม
8
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสมหมาย นาบํารุ ง
บ้านศรี บุญเรื อง
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
13 ม. 11 ต.หนองพลวง
กลุ่มทอเสื่ อกก
10 ทอเสื่ อจากกก และแปรรู ป นางถาวี บุญแย้ม
ผลิตภัณฑ์จากกก
6 ม. 10 ต.หนองพลวง
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
20 เพาะพัน ธุ์ ข ยายพัน ธุ์ ไ หม นางสม หาญกล้า
สามหมู่บา้ นประสานใจ
และต้นหม่อน
94 ม. 5 ต.หนองค่าย
กลุ่มทอผ้าไหม
12 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสุ รัตน์ จันทจร
บ้านโนนกลาง
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
55 ม. 2 ต.หนองค่าย
กลุ่มทอผ้าไหม
8
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางสี ทา แก้ววงษา
บ้านหนองช่องแมว
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
82 ม. 2 ต.ห้วยหันทราย
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
9
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางหยวก สุ ขพรม
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
12 ม. 3 ต.ห้วยหันทราย
กลุ่มทอผ้าไหม
12 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางแสงเดือน ชินสงคราม
บ้านหนองม่วงใหญ่
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
44 ม. 5 ต.ห้วยหันทราย
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
23 ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
นางหนูบรร เอกพันธ์
บ้านโนนสมบูรณ์
ผ้าหางกระรอกพื้นเรี ยบ
81 ม. 7 ต.ดอนมัน
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอประทาย (2554)
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3.5.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอประทายมี จาํ นวนครั วเรื อน 16,782 ครั วเรื อน มีประชากร
จํานวน 71,275 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 35,627 คน เป็ นหญิงจํานวน 35,648 คน คิดแยกเป็ นราย
ตําบล ดังนี้
ตารางที่ 165 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอประทาย
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ตําบล
(หลัง)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ประทาย
965
1,923
1,970
3,893
กระทุ่มราย
1,835
3,590
3,625
7,215
หนองค่าย
2,464
2,526
4,990
1,160
นางรํา
1,307
2,914
2,922
5,836
ตลาดไทร
1,362
2,941
3,021
5,962
หนองพลวง
1,341
2,810
2,847
5,657
โนนเพ็ด
1,288
2,918
2,940
5,858
วังไม้แดง
1,511
3,136
3,128
6,264
ดอนมัน
1,221
2,679
2,611
5,290
โคกกลาง
1,431
3,033
2,976
6,009
หันห้วยทราย
1,399
2,827
2,777
5,604
ทุ่งสว่าง
1,069
2,327
2,301
4,628
เมืองโดน
893
2,065
2,004
4,069
รวม
16,782
35,627
35,648
71,275
ที่ มา : ที่ ทาํ การปกครองอําเภอประทาย (ข้ อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ น
พื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่า อําเภอประทาย มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 166 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ อําเภอประทาย
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
171
163
1–2
3–5
6 – 11
12 – 14

531
1,152
2,571
1,460

514
988
2,345
1,408

จํานวนรวม (คน)
334
1,045
2,140
4,916
2,868
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ตารางที่ 166 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ อําเภอประทาย (ต่อ)
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
15 – 17
1,398
1,270
2,668
18 – 25
2,331
2,454
4,785
26 – 49
7,994
9,347
17,341
50 – 60
3,374
3,648
7,022
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,055
3,505
6,560
รวมทั้งหมด
24,037
25,642
49,679
ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอประทาย(2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึ กษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอประทาย โดยส่ วนใหญ่ประชากรใน
พื้นที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 167 แสดงระดับการศึกษาของประชากรจําแนกตามเพศ อําเภอประทาย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
ตํ่ากว่า ป.4
ป.4 - 6
ม.ศ. 1 - 3
ม.1 - 3
ม.ศ. 4 - 5
ม.4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆไม่ระบุ
รวมทั้งหมด
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอประทาย (2553)

599
2,537
13,360
59
3,191
43
2,207
246
283
633
36
3
840
24,037

625
2,336
15,060
48
3,026
39
2,313
199
243
848
27
3
875
25,642

รวม (คน)
1,224
4,873
28,420
107
6,217
82
4,520
445
526
1,481
63
6
1,715
49,679
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ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอประทายมีจาํ นวนโรงเรี ยนที่กระจายอยูใ่ นตําบลต่าง ๆ 66
แห่ง มีครู จาํ นวน 669 คน และมีนกั เรี ยนจํานวน 13,395 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน
ประมาณ 19 คน
ตารางที่ 168 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอประทาย
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/
จํานวน
ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม
มัธยม
ขยายโอกาส นักเรี ยน
เทศบาล
ประทาย
1
6
2
0
4,909
กระทุ่มราย
1
4
0
2
897
หนองค่าย
1
2
0
1
436
นางรํา
1
2
0
2
728
ตลาดไทร
1
3
0
1
543
หนองพลวง
1
3
0
2
748
โนนเพ็ด
1
2
0
3
686
วังไม้แดง
1
5
1
0
638
ดอนมัน
1
3
0
1
739
โคกกลาง
1
3
0
1
637
หันห้วยทราย
1
2
1
3
1,256
ทุ่งสว่าง
1
5
0
1
645
เมืองโดน
1
4
0
1
533
13
44
4
18
13,395
รวม

จํานวน
ครู
169
57
27
41
36
44
40
47
38
37
58
41
34
669

ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 7 (2554)
หมายเหตุ : ไม่ รวมโรงเรี ยนเอกชนและครู กศน.

เมื่ อ พิ จ ารณาตามสั ง กัด พบว่า สถานศึ ก ษาอยู่ใ นสั ง กัด ของ สํา นัก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) จํานวนมากที่ สุดคือ 63 แห่ ง รองลงมาสังกัดสามัญศึกษา จํานวน 3 แห่ ง และ
สังกัดเอกชนจํานวน 3 แห่ง
3

3

ตารางที่ 169 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด อําเภอประทาย
สถานศึกษาสั งกัด
จํานวนโรงเรียน
จํานวนครู
สพป.
63
558
สามัญศึกษา
3
111
เอกชน
3
40
รวม
69
709
ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 7 (2553)

จํานวนนักเรียน
9,636
3,759
828
14,223
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ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอประทายมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
ระบบประจําตําบลทั้งหมดจํานวน 13 แห่ ง มีครู กศน. จํานวน 18 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 828 คน โดยมี
แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชน (ศรช.) จํานวน 3 แห่ง
นอกจากนี้ ในพื้นที่ อาํ เภอประทายยัง มีศูนย์ก ารศึก ษาของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต่า ง ๆ ด้วย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์อาํ เภอประทาย เปิ ดสอนระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หาร
การศึกษามหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง ศูนย์อาํ เภอประทาย เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยอีสานศูนย์โรงเรี ยนอุ ดมวิทยานุ สรณ์ เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ ก ารด้า นการสาธารณสุ ข และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ในพื้ นที่ อ าํ เภอ
ประทาย มีท้งั สถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 170 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอประทาย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
13
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
4
คลินิกเอกชน
4

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประทาย (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอประทายมีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 171 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอประทาย
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
5
14,255
ทันตแพทย์
3
23,758
เภสัชกร
5
14,255
พยาบาลวิชาชีพ
61
1,168
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
36
1,979
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
26
2,741
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,408
51

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประทาย (2554)
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ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอประทาย ได้มีการ
เตือนและเฝ้ าระวังสถานการณ์โรค 10 อันดับแรก ดังนี้
ตารางที่ 172 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอประทาย
จํานวนป่ วย อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
อันดับ
โรค
1
โรคอุจจาระร่ วง
601
1650.66
2
โรคอาหารเป็ นพิษ
286
283.34
3
โรคระบบทางเดินหายใจ
257
277.76
4
โรคผิวหนัง ผด ผืน่ คันต่าง ๆ
245
246.01
กลาก เกลื้อน
5
โรคบิด
130
208.98
6
โรคไข้เลือดออก
25
140.2
7
โรคไทฟอยด์
20
111.1
8
โรคอหิวาตกโรค
6
79.36
9
โรคเครี ยด
5
52.91
10
โรคปอดบวม
5
52.91
0

0

0

0

0

0

0

0

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประทาย (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 - 2553 ในพื้นที่อาํ เภอประทาย มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 173 แสดงอัตราการเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อําเภอประทาย
พ.ศ
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
77,383
2550
77,500
0.15
2551
77,561
0.08
2552
77,780
0.28
2553
77,848
0.09
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อําเภอประทาย มีสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอประทาย จํานวน 1 แห่ง สถานีตาํ รวจภูธรบ้านหันห้วยทราย จํานวน 1 แห่ ง นอกจากนี้
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มีอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) อยูใ่ นทุกหมู่บา้ น และมีผชู ้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความ
สงบจํานวน 122 คน
5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนา ประชากรอําเภอประทายนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริ สต์
มีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ได้แก่ หมอลํา เพลงโคราช มีสถาบันหรื อองค์กรทาง
ศาสนา ได้แก่
- วัด
จํานวน
87
แห่ง
- ที่พกั สงฆ์
จํานวน
28
แห่ง
- โบสถ์คริ สต์
จํานวน
3
แห่ง
- ศาลเจ้า
จํานวน
2
แห่ง
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสํารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการเกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่ งมีกระจายเกือบ
ทุ ก ตํา บลในอํา เภอประทาย เนื่ องจากเป็ นภูมิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม ของคนพื้ น ที่ และทํา ให้ค นรุ่ น หลัง เห็ น
ความสํา คัญ ของการเพาะเลี้ ย งไหมพื้ น เมื อ ง และมี ก ารพัฒนาความรู้ ด้า นนี้ ขึ้ น มาเรื่ อย ๆ โดยการ
สนับสนุนของเกษตรอําเภอและพัฒนาชุมชนอําเภอ
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านหัตถกรรม จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่อาํ เภอประทายมี
ความรู้ทางด้านการทอผ้าไหมพื้นเมืองด้วยการย้อมสี ธรรมชาติ กระจายอยู่ในทุกตําบล และเห็นได้ว่า
ผลิ ตภัณ ฑ์ผา้ ไหมในพื้ น ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ และถื อเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์โอทอปหลัก ของอํา เภอประทาย
(รายชื่อผูม้ ีความรู ้ดูรายละเอียดที่กลุ่มโอทอป)
นอกจากนี้มีภูมิปัญญาในการทอเสื่ อกก ที่เป็ นการนําเอาวัสดุตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาที่มีการสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหาร พบว่าในพื้นที่อาํ เภอประทายยังมีประชาชนให้
ความสนใจและสื บทอดภูมิปัญญาทางด้านอาหารและการถนอมอาหารดังนี้
การทําข้าวโป่ ง (ข้าวเกรี ยบว่าว) โดยการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกไปตําผสมกับนํ้าตาล และ
กะทิ ปั้ นเป็ นก้อนทับเป็ นแผ่นบาง ๆ นําไปตากแดดให้แห้งนําไปย่างไฟ ทอด อบ แล้วรับประทานเป็ น
ขนมของว่าง
การป้ องกันและกําจัดหนอนในปลาร้า โดยการนําหัวหนอนตายหยากทุบใส่ ลงในไห
ปลาร้า การทําขนมจีนโดยใช้ขา้ วเจ้าหมักตําเป็ นแป้ ง แล้วนวดให้เข้ากัน แล้วนําไปบีบเป็ นเส้นโดยใช้
เฝื อนโรยเส้นลงในหม้อนํ้าต้มเดือด
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี มีวฒั นธรรมหลากหลาย ทั้งงานงิ้ว
ที่จดั ประจําในช่วงเดือนธันวาคม งานบุญของชาวอีสาน ประเพณี จุดบั้งไฟ ในสมัยก่อตั้งอําเภอใหม่ ๆ มี
โรงภาพยนตร์ นาํ ภาพยนตร์ เข้ามาฉาย นอกจากนี้ มีประเพณี และความเชื่อท้องถิ่นที่มีการดําเนินการตาม
ฮีต 12 คอง 14 ดังนี้
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เดือนอ้าย นิมนต์พระสงฆ์เจ้าเข้ากรรม
เดือนเจ็ด บูชาเทวาอารักษ์หลักเมือง ปู่ ตา
เดือนยี่ ทําบุญคุณข้าว
เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
เดือนสาม บุญข้าวจี่
เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน
เดือนสี่ บุญพระเวช
เดือนสิ บ บุญข้าวสาก
เดือนห้า บุญตรุ ษสงกรานต์และขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิ บเอ็ด บุญออกพรรษา
เดือนหก วันวิสาขบูชาและบุญบั้งไฟ
เดือนสิ บสอง บุญกฐิน
ส่ วนคอง 14 ในพื้นที่อาํ เภอประทายมีดงั นี้ บุญผ้าป่ า บุญแห่ ขา้ วพันก้อน บุญแห่ ดอกไม้ บุญ
แจกข้าว บุญพรรษาค้าง การเลี้ยงผีตาแฮก การแห่นางแมว การเลี้ ยงแม่นางด้ง การเล่นแม่นางกวัก การ
เทศน์พญาคันตาก สวดคาถาปลาค่อ การเล่นโขนครกโยนสาก การเล่นแม่นางฆ้อง และประเพณี ลงแขก
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในอําเภอประทายมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน
มีการรวมกลุ่มฝึ กเต้นรํา ในปั จจุบนั จึงมีการจัดงานของดีอาํ เภอประทายขึ้น ประมาณเดือนธันวาคม หรื อ
มกราคม เพื่อนําผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม การประกวดแข่งขันมาแสดง
มาจําหน่ายกัน เป็ นประจําทุกปี
3.5.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม เกษตรกรในอําเภอประทายมีระบบการผลิตพืชแตกต่างกันไปตาม
ฐานะของครอบครัว ที่เห็นได้ชดั คือการเตรี ยมดิน เมื่อก่อนจะใช้ควายไถนา ปั จจุบนั เกษตรกรจะมีรถไถ
นาเดินตามเป็ นของตนเอง บางคนไม่มีก็จะใช้วิธีจา้ งเหมา การเลี้ยงควายไว้ใช้งานจึงลดลงไปอย่างเห็น
ได้ชดั อําเภอประทายมีเกษตรกรปลูกข้าวมากที่สุด ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว รวมพื้นที่เฉพาะเพาะปลูก
ข้าว ทั้งหมด 248,472 ไร่
ตารางที่ 174 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอประทาย
ชนิดพืช
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่ )
จํานวนครัวเรือน
ข้าวเจ้า
149,083
450
7,099
ข้าวเหนียว
99,389
500
8,285
ไม้ผล
4,504
250
134
พืชผัก
270
800
125
หม่อนเลี้ยงไหม
443.25
650
539

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอประทาย (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ พบว่าประชากรในพื้นที่อาํ เภอประทายเลี้ยงไก่มากที่สุด รองลงมาเป็ นการเลี้ยง
วัวเนื้อ และกระบือ โดยส่ วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการจําหน่าย และพบว่าเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์มีท้ งั หมด
3,947 ครัวเรื อน ดังนี้
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ตารางที่ 175 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอประทาย ปี พ.ศ. 2553
ประเภทสั ตว์
จํานวน (ตัว)
จํานวนครัวเรือน
เลี้ยงวัวเนื้อ
14,100
1,175
กระบือ
4,610
922
สุ กร
3,984
1,328
ไก่เนื้อ
203,865
407
เป็ ด
9,370
115
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอประทาย (2553)

3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอประทายมีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการเลี้ยง
ปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยง
ปลานํ้าจืดจํานวน 690 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 810 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการเพาะเลี้ยงเพื่อ
การบริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.5.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
พื้นที่อาํ เภอประทายมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 2 แห่ ง คือ โรงงานอุตสาหกรรม
เหรี ยญทอง อยู่ที่หมู่บา้ นตําบลนางรํา และโรงงานนํ้าปลาฉัตรชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตําบลประทาย มีเงิ น
ลงทุนรวมทั้งหมด 119,554,000 บาท มีแรงงานในโรงงานประมาณจํานวน 283 คน เป็ นผูช้ ายจํานวน
249 คน ผูห้ ญิง จํานวน 34 คน
3.5.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิชยกรรม
- มีธนาคารจํานวน 4 แห่ งได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิ น ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 9 แห่ง
- สหกรณ์ อําเภอประทายมีสหกรณ์จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอ
ประทาย จํากัด
- สถานประกอบการขายส่ งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์จาํ นวน 140 แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 20 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 801 แห่ง
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 26 แห่ง
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2) การบริ การ อาหารที่พกั อําเภอประทายมีร้านอาหารบริ การในพื้นที่จาํ นวน 168 แห่ ง ร้าน
บริ การอินเทอร์ เน็ตจํานวน 4 แห่ง มีโรงแรมที่พกั จํานวน 4 แห่ง คือ โรงแรมรมณี ย ์ โรงแรมเดอะปาร์ ค
รี สอร์ ท โรงแรมวิมานดินรี สอร์ ท โรงแรมไม้น้ าํ รี สอร์ ท
3) การท่องเที่ยว อําเภอประทายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ หลายแห่งดังนี้
- ปราสาทหิ นนางรํา ตั้งอยูท่ ี่ บ้านนางรํา หมู่ที่ 1 ตําบลนางรํา ปราสาทหิ นนางรํา มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษ ที่ 17-18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทับหลังที่เป็ นทางเข้าด้านทิศตะวันตก เป็ นรู ป
พระนารายณ์ ทรงครุ ฑ สําหรับการสร้ างปราสาทหิ นนางรําขึ้นนั้นก็เพื่อใช้เป็ นสถานที่รักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วย หรื อเรี ยกว่า "อโรคยาศาลา" ลักษณะภายในปราสาทหิ นนางรําก่อสร้างด้วยวัสดุ 3 ประเภท คือ
ศิลาแลง หิ นทราย และอิฐ ประกอบไปด้วย ศาสนสถาน จํานวนหลายหลังด้วยกันคือ ประสาทประธาน
จํานวน 3 หลัง ตั้งอยูบ่ นฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศ ตะวันออก ด้านหน้าของปราสาทประธาน องค์
ด้านเหนือ และใต้มีวหิ ารขนาดเล็กอยูด่ า้ นละหนึ่ งหลัง ทั้งหมดล้อม รอบด้วยกําแพงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามี
ประตูทางเข้า ออก ทางทิศตะวันออกประตูเดียว นอกกําแพงล้อมรอบด้วย สระนํ้าเว้นเฉพาะทางเดิ น
นอกกําแพงทางทิศตะวันออก มีสิ่งก่อสร้ างด้วยศิลาแลงอยูห่ นึ่ งแห่ง สันนิษฐานว่าอาจ เป็ นพลับพลาที่
ประทับ
- วัดบ้านดงเค็ง เป็ นวัดประจําอําเภอประทาย ซึ่ งมีศาลาการเปรี ยญ 2 ชั้น โดยบนชั้นที่
สองที่เพดานศาลามีภาพวาดโดยจิตรกรที่มีความชํานาญและมีความสามารถ เป็ นภาพสี เกี่ยวกับประวัติ
พระพุทธเจ้าปางต่าง ๆ นอกจากนั้นภายในบริ เวณวัดยังมีรูปปั้ นสัตว์ต่าง ๆ
- บึงกระโตนเป็ นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่สุดในอําเภอประทาย มีเนื้ อที่ประมาณ 3,500
ไร่ เป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและเป็ นแหล่งประมงของชาวบ้านจํานวน 5 หมู่บา้ น
3.5.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอประทายกับจังหวัดนครราชสี มาและ
จังหวัดอื่น ๆ จํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 ถนนสายนครราชสี มา – ยโสธร
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 ถนนสายชุมพวง – บัวใหญ่
นอกจากนี้ มีถ นนเชื่ อมระหว่างตํา บลในอําเภออีก จํา นวนมาก ซึ่ งมี ท้ งั ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรี ต ถนนลูกรังและถนนดิน ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ยงั ต้องการปรับปรุ งให้ได้คุณภาพ
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอประทายมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน
1 แห่ ง มีสถานี วิทยุชุมชนจํานวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่ ร้านพี.พี โฟน 243 ม.16 ต.ประทาย คลื่น 93.0 MHz
และหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ นมีอยูใ่ นทุกหมู่บา้ นของอําเภอ
3) ประปา นํ้าดื่ม อําเภอประทายมีน้ าํ ประปาใช้ท้ งั หมด 146 หมู่บา้ น
4) แหล่งนํ้า
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ก. แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุ มชน พบว่าอําเภอ
ประทายมีจาํ นวนแหล่งนํ้าระดับครัวเรื อนลดลงทั้งนี้เนื่องจากหลายพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
ดําเนินการพัฒนาระบบนํ้าประปาขึ้นมาทดแทน
ตารางที่ 176 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กระดับครัวเรื อนอําเภอประทาย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
615
545
615
545
4
4
บ่อสาธารณะ
162
152
163
153
118
58
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอประทาย (2554)

ข. แหล่ งนํ้าและอ่างเก็บนํ้า ในอําเภอประทาย มีแหล่ งนํ้ากระจายตามหมู่บา้ นต่าง ๆ
เป็ นจํานวนมาก แต่มีสภาพตื้นเขินเร็ ว เพราะสภาพเป็ นดินทราย มีท้ งั แหล่งนํ้าธรรมชาติและสร้างขึ้น
สระนํ้าในไร่ นาขนาดเล็กมีจาํ นวนมาก และมีแหล่งนํ้าที่สาํ คัญในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 177 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอประทาย
ลําดับ
ชื่ อแหล่ งนํา้
ขนาด (ไร่ )
1
บึงกระโตน
3,500 ไร่
2
หนองจันทร์ สอน
250 ไร่
3
หนองหลุ่งจาน
35 ไร่
4
หนองพลวง
200 ไร่
5
หนองคู
40 ไร่
6
หนองยาง
30 ไร่
7
อ่างเก็บนํ้านางรํา
200 ไร่
8
หนองสี่ เหลี่ยม
45 ไร่
9
หนองช่างตาย
35 ไร่
10 หนองแสง
150 ไร่
11 หนองเรื อ
80 ไร่

หมู่ทตี่ ้งั แหล่งนํา้
ม. 3 8 9 4 ต.ประทาย
ม. 7 ต.โนนเพ็ด
ม. 7 ต. หันห้วยทราย
ม.5 ต.หนองพลวง
ม. 5 ต.กระทุ่มราย
ม. 5 ต. นางรํา
ม. 1 ต.นางรํา
ม. 1 ต.กระทุ่มราย
ม.2 ต.โนนเพ็ด
ม.3 ต. โคกกลาง
ม.2 ต. โคกกลาง

การใช้ ประโยชน์
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร ประปา
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร

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

5) ไฟฟ้ า มีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 1 แห่ง ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน จํานวน
146 หมู่บา้ น แต่ยงั คงมีปัญหาไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะของแต่ละตําบล ที่ยงั ต้องมีการปรับปรุ งและ
พัฒนาให้ดีข้ ึน

267

3.5.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิ น ข้อมูลจากกรมการพัฒนาที่ดิน พบว่าชุ ดดินที่พบในอําเภอประทาย
ทั้งหมดจํานวน 16 ชุ ดดิ น ลักษณะโดยทัว่ ไป เนื้ อดินบนเป็ นดินร่ วนปนทราย มีการระบายนํ้าไม่ดี มี
ความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่า ดินชั้นบนมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างอยู่ที่ค่า pH 6.0-7.0
ส่ วนดินชั้นล่างมีค่า pH 5.5-6.5
- ปั ญหาในการใช้ประโยชน์ มีโอกาสเสี่ ยงต่อการขาดแคลนนํ้า ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่า ฤดูฝนมีน้ าํ แช่ขงั นาน 4 เดือน
- ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ดินมีการระบายนํ้าไม่ดี ในช่วงฤดูฝนจะ
มีน้ าํ ขังนานระหว่าง 3-4 เดือน จึงมีศกั ยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผัก และ
ผลไม้ ยกเว้นถ้าได้มีก ารปรับปรุ งแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามในสภาพปั จจุบนั สามารถปลูก พืชไร่ และ
พืชผักอายุส้ ันได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งนํ้าเสริ ม
การถือครองที่ดินอําเภอประทาย การออกเอกสารสิ ทธิ์ ให้แก่ราษฎรมี รายละเอียด ดังนี้
โฉนดที่ ดิน จํานวน 39,173 แปลง หนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก) จํานวน 6,045 แปลง
หนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) จํานวน 398 แปลง และหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
จํานวน 337 แปลง
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอประทายมีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ของตําบลสามารถพัฒนาระบบ
ชลประทานใช้ในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี โดยเฉพาะหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวปลูกพืชอายุ
สั้นก่อนทํานาเพราะมีน้ าํ ตลอดปี ได้แก่
- ลํา สะแทดมี ค วามยาวประมาณ 15,000 เมตร อยู่ใ นพื้นที่ หมู่ที่ 13 ตํา บล
นางรํา ชาวบ้านใช้เพื่อการเกษตร มีน้ าํ ไหลตลอดทั้งปี
- ลําแอกมีความยาวประมาณ 25,000 เมตร อยู่พ้ืนที่ หมู่ 10 ตําบลโนนเพ็ด
ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริ โภค และเลี้ยงสัตว์ ปริ มาณนํ้าจะน้อยลงในฤดูแล้ง
- ลําห้วยแยะมีความยาวประมาณ 4,000 เมตร อยูใ่ นพื้นที่ หมู่ 1 ตําบลนางรํา
ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ มีปริ มาณนํ้าไหลตลอดปี
- ลํา ห้วยเตยมี ค วามยาวประมาณ 7,000 เมตร อยู่ใ นพื้นที่ ข องหมู่ 9 ตํา บล
กระทุ่มราย ชาวบ้านใช้เพื่อการเกษตร หาอาหาร และเลี้ยงสัตว์ มีน้ าํ ตลอดทั้งปี
- ลําห้วยโกรกขี้ หนู มีความยาวประมาณ 6,000 เมตร อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ตําบล
หันห้วยทราย นํ้าจะแห้งหรื อมีปริ มาณน้อยในฤดูแล้ง
- ลําห้วยทรายมีความยาวประมาณ 7,000 เมตร อยูท่ ี่หมู่ 1 ตําบลหันห้วยทราย
นอกจากนี้ มีคลองที่ได้พฒั นาขึ้นในยุคโครงการอีสานเขียวจํานวน 1 แห่ ง คือ คลองอีสานเขียวมีความ
ยาวประมาณ 1,000 เมตร อยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 3 และ 15 ตําบลประทาย
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3) ทรัพยากรป่ าไม้ สภาพป่ าของอําเภอประทาย มีลกั ษณะเป็ นป่ าอนุ รักษ์ของชุ มชน ซึ่ งเป็ น
แหล่ ง เลี้ ย งสั ตว์และหาอาหารป่ า (เห็ ด) ของชุ ม ชน นอกจากนี้ ย งั มี พ้ื นที่ ป่ าตามหัวไร่ ป ลายนาของ
เกษตรกรที่ปลูกไม้ใช้สอย เช่น ยูคาลิปตัส สะเดา ฯลฯ และมีพ้ืนที่ป่าสาธารณะอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลต่าง ๆ
ดังนี้ ตําบลเมืองโดน มีพ้ืนที่ป่าช้า อยูท่ ี่หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง จํานวน 33 ไร่ และป่ าช้าเก่า หมู่ที่ 3 บ้าน
ดอนวัว จํานวน 54 ไร่ ป่ าดอนเข็ม หมู่ที่ 4 บ้านดอนยาว จํานวน 106 ไร่ ป่ าโคกหิ นตั้ง หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคู จํานวน 126 ไร่
3.5.11 ด้ านการเมือง
1) การเมื อ งระดับ ประเทศ ในพื้ น ที่ อ ํา เภอประทายมี นั ก การเมื อ งที่ เ ป็ นอดี ต
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรหลายคน มี ส มาชิ ก สภาจัง หวัด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งติ ด ต่ อ กั น มาหลายคน มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนที่ เป็ นคนประทายสื บมาตั้งแต่ พ.ศ.2526 จนปั จจุบนั และมีสมาชิ กวุฒิสภาเป็ นคน
ประทาย แต่ในพื้นที่ไม่มีสาขาพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการเมืองในระดับชาติถือว่ามี
การแข่งขันกันสู งมากขึ้น ทั้งนักการเมืองกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่
2) การเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอประทายเป็ นลักษณะการเมืองแบบอุปถัมภ์ มีผนู้ าํ ทาง
การเมื อ งท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ผู ้นํา กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในทุ ก ระดับ เป็ นฐานคะแนนเสี ย งให้ ก ับ นัก การเมื อ ง
ระดับประเทศ รวมทั้งเป็ นการเมืองลักษณะเครื อญาติ ใครมีจาํ นวนญาติพี่นอ้ งจํานวนมากมีโอกาสได้เข้า
ไปสู่ อาํ นาจทางการเมืองได้ แต่ขณะเดี ยวกันนักการเมืองท้องถิ่นยังไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่ น
และยังไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง แม้วา่ จะมีการกระจายอํานาจลงมาให้
ท้องถิ่นแล้ว แต่วา่ ผูน้ าํ ท้องถิ่นยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเรื่ องการกระจายอํานาจ และประชาชนใน
พื้ นที่ ย งั ไม่ มี ค วามเข้า ใจในเรื่ องการเมื อง และกระบวนการทางประชาธิ ป ไตยอย่า งแท้จริ ง ดัง นั้น
กระบวนการเลือกตั้งที่เป็ นอยูไ่ ด้สร้างให้เกิดความขัดแย้งในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับครัวเรื อน ถึงระดับ
ชุมชน และตําบล
3) การเมืองภาคประชาชน คนประทายถือว่าเป็ นนักต่อสู้เพื่อสิ ทธิ รักษาประโยชน์ของ
ตนเอง นอกจากมีเครื อข่ายประชาชนที่ขบั เคลื่อนงานการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน โดยมีการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายภาคประชาชนกับต่างอําเภอและต่างจังหวัด มี เครื อข่ายสภา
องค์กรชุมชนตําบลที่ทาํ งานเชื่ อมกับสภาพัฒนาการเมือง และมีการดําเนินงานโครงการประชาธิ ปไตย
ชุ มชน ที่ทาํ ให้ประชาชนได้รู้และตระหนักในสิ ทธิ และอํานาจ หน้าที่ของตนเอง ที่สําคัญให้ประชาชน
ได้ลุกขึ้นมาจัดการปั ญหาของท้องถิ่นด้วยตนเองมากขึ้น
3.5.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอประทาย จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
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1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอประทาย มีหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอประทาย และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ และสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขประทาย และการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอประทายมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตําบลของอําเภอประทาย
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 13 แห่ง คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประทาย องค์การบริ หารส่ วนตําบลกระทุ่มราย องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุ่งสว่าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองค่าย องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางรํา องค์การบริ หารส่ วนตําบลตลาดไทร องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองพลวง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนเพ็ด องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังไม้แดง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนมัน องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกลาง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หันห้วยทราย และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองโดน
ค. เทศบาลอําเภอประทายมีเทศบาลจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลประทาย
5)
การปกครองท้องที่ ข องอํา เภอประทาย แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็ น 13 ตําบล 148 หมู่บา้ น ดังนี้
2

2

2

2

ตารางที่ 178 แสดงจํานวนหมู่บา้ น รายชื่อหมู่บา้ น อําเภอประทาย
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
ประทาย
16
บ้านเตยกระโตน บ้านโนนขี้เหล็ก บ้านกระโตน บ้านหนองโน บ้าน
ถนนโพธิ์ บ้านศรี ชมชื่น บ้านตลาดดงเค็ง บ้านบึงกระโตน (หนองปั นนํ้า)
บ้านนางิ้ว บ้านหันเตย บ้านหนองซาด บ้านหัวละเลิง บ้านหัวดงเค็ง บ้าน
ใหม่สามัคคี บ้านตลาดประทาย และบ้านไทยสมบรู ณ์
กระทุ่มราย
18
บ้านดอนตะหนิน บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านสี่ เหลี่ยม บ้านโนนตะคร้อ
บ้านท่าข้าม บ้านห้วย บ้านโนนไผ่ลอ้ ม บ้านไร่ ออ้ ย บ้านดอนกลาง บ้าน
หนองลาด บ้านเขว้า บ้านหนองแวง บ้านโนนตาจัน บ้านสระจันทร์ บ้าน
โนนเพ็ก บ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองเดิ่น และบ้านกระทุ่มราย
2

2
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ตารางที่ 178 แสดงจํานวนหมู่บา้ น รายชื่อหมู่บา้ น อําเภอประทาย (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ทุ่งสว่าง
7
บ้านวังม่วง บ้านเย้ยตะแบง บ้านขี้เหล็ก บ้านทุ่งสว่าง บ้านบุไทร
บ้านฝาผนัง และบ้านโคกล่าม
หนองค่าย
14
บ้านโนนชาด บ้านสําโรง บ้านทุ่งมน บ้านตําแย บ้านหนองกวาง บ้าน
หนองแวง บ้านกุดตากวง บ้านโคกเพ็ด บ้านโคกสว่าง บ้านหนองไม้ตาย
บ้านหนองค่าย บ้านโนนกลาง บ้านโนนยูง และบ้านดอนหวาย
นางรํา
14
บ้านมะม่วงสวน บ้านนางรํา บ้านดอนเต็ง บ้านโนนกระหาด บ้านโนนสู ง
บ้านหญ้าคาน้อย บ้านหนองบอน บ้านตลาดหญ้าคา บ้านหัวหนอง บ้าน
หนองสะแบง บ้านหนองโจด บ้านโนนเขว้า บ้านโนนมะเหลื่อม
และบ้านใหม่เกษตร
ตลาดไทร
12
บ้านหนองบัว บ้านประทาย บ้านฉนวน บ้านหนองกก บ้านดอนอีลุ่ม บ้าน
ตลาดไทร บ้านหนองปรื อ บ้านหนองเรื อ บ้านโนนงิ้ว บ้านตูม บ้านโนน
ตะคร้อ และบ้านธรรมจักรพัฒนา
หนองพลวง
13
บ้านหนอง บ้านดอนกอก บ้านวันชาติ บ้านหัวหนอง บ้านหนองพลวง
บ้านเกตุสมบูรณ์ บ้านหลักหิ น บ้านหนองคึม บ้านโคกสะอาด บ้าน
โนนสําราญ บ้านหนองขาม บ้านศรี บุญเรื อง และบ้านหนองสระไผ่
โนนเพ็ด
11
บ้านหนองบัวนาค บ้านหนองช้างตาย บ้านหนองไผ่ บ้านหนองคอกควาย
บ้านโนนเพ็ด บ้านเมืองดู่ บ้านหนองจันสอน บ้านหัวสะพาน บ้าน
หนองห่าง บ้านกุดฆ้องวง และบ้านหนองม่วง
วังไม้แดง
10
บ้านโคกสี บ้านโคกพระ บ้านคึมหญ้านาง บ้านอุ่มจาน บ้านโนนงิ้ว บ้าน
โคกกลาง บ้านโนนรัง บ้านโนนภิบาล บ้านหนองพลวงน้อย และบ้าน
หนองโน
ดอนมัน
10
บ้านหนองอ้อ บ้านช่องแมว บ้านปลักแรต บ้านดอนสั้น บ้านโนนเขว้า
บ้านหนองยาง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านดอนใหญ่ บ้านลิ้นฟ้ า
และบ้านคอกหมู
โคกกลาง
8
บ้านโคกกลาง บ้านหนองเรื อ บ้านหนองแสง บ้านละเลิงหิ น
บ้านหนองกรด บ้านดอนมัน บ้านหนองเสา และบ้านหนองกอก
หันห้วยทราย
9
บ้านหันห้วยทราย บ้านหนองช่องแมว บ้านเพ็ดน้อย บ้านโนนหญ้านาง
บ้านหนองม่วงใหญ่ บ้านดอนกลอย บ้านหลุ่ง บ้านโกรกหิ น และบ้าน
ชลประทาน
เมืองโดน
8
บ้านดอนพยอม บ้านเมืองโดน บ้านโนนเมือง บ้านดอนวัว บ้านดอนยาว
บ้านหนองคู บ้านหนองม่วงน้อย และบ้านหนองแวง
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอประทาย (2555)
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3.5.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอประทาย
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 69
คน ประกอบด้วยผูน้ าํ กลุ่มต่างๆ จํานวน 46 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 17 คน หน่ วยงาน
ราชการต่าง ๆ จํานวน 6 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
อําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยเอื้อและปั จจัยที่เป็ น
ปั ญหาภายในของพื้นที่ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอประทาย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 179 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอประทาย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีบึงกระโตนขนาดใหญ่ที่เหมาะสมสําหรับ - ยังไม่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างสนับสนุ น
การพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
การทํา การเกษตรในพื้ น ที่ ที่ ค รบทุ ก ตํา บล
พักผ่อนหย่อนใจในอนาคต
เช่ น ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้ าเพื่ อ
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ
การเกษตร และอื่น ๆ
ปราสาทหิ นนางรํา
- ลักษณะของดินเป็ นดินทรายไม่อุม้ นํ้า ทําให้
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่ อมกับอําเภอต่าง ๆ ทั้ง
การทําการเกษตรต้องมีการลงทุนที่สูง
ในจังหวัดนครราชสี มา และต่างจังหวัด
- เส้ น ทางการคมนาคมเชื่ อ มระหว่า งตํา บล
- มีแหล่งนํ้าในพื้นที่ที่สามารถนําไปสู่ การ
และหมู่ บ ้า นยัง ไม่ มี คุ ณ ภาพ และขาดการ
พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได้
บํารุ งรักษา
- อําเภอประทายตั้งอยูต่ ิดกับพื้นที่จงั หวัด
- คุ ณ ภาพดิ น เพื่ อ การเกษตรเสื่ อมลงทุ ก ปี
ขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องจากขาดการบํารุ งรักษาและดูแล
- สภาพพื้นที่ดินเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอม - แหล่งทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้ น
มะลิพนั ธุ์ดี
จากความรู้ไม่เท่าทัน และขาดสํานึ กในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- มี พ้ื น ที่ ป่ าธรรมชาติ และป่ าหั ว ไร่ ป ลายนา
และรั กษาไ ว้ เ ป็ นแหล่ งอาหาร และย า
สมุนไพร ให้ชาวบ้านในพื้นที่
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ตารางที่ 179 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอประทาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในพื้นที่ยงั มีวิถีชีวิตแบบชนบท มี - เด็ ก และเยาวชนไม่ ค่อยสนใจการเรี ย นรู ้ มี
การมัว่ สุ ม เสพยาทั้งในและนอกโรงเรี ยน
การพึ่งพากันเองในชุมชน
- มีโรงเรี ยนของรัฐกระจายอยู่ทุกตําบล ทําให้ - ครู ไม่สามารถควบคุมและกํากับเด็กนักเรี ยน
ในพื้นที่ให้มีระเบียบวินยั ได้อย่างเต็มที่
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย
- ประชาชนในพื้นที่ยงั คงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม - ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การ
ไว้ เช่น ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การแปรรู ป
ทํางานเพื่อส่ วนรวมน้อยกว่าเรื่ องของตนเอง
อาหาร พืชสมุนไพร และด้านการเกษตร
- ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ไ ม่ มี ก า ร สื บ ท อ ด
- หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ ส ามารถทํา งาน
บ า ง อ ย่ า ง ไ ด้ ห า ย ไ ป จ า ก ชุ ม ช น แ ล้ ว
ประสานความร่ วมมือกับชุมชนท้องถิ่นได้
โดยเฉพาะเรื่ องยาสมุนไพร
- กลุ่ ม ผู ้ นํ า ที่ ดี ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ กั บ การทํ า - การรวมกลุ่มเพื่อการส่ งเสริ มอาชี พค่อนข้าง
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของหมู่ บ ้า น ชุ ม ชน ตํา บล
ทํา ได้ย ากเนื่ อ งจากประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้
จํานวนมาก
ความสําคัญน้อย
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี กลุ่ มอาชี พ ที่ หลากหลาย และมี การผลิ ตผ้า - เยาวชนคนรุ่ นใหม่ออกไปทํางานนอกพื้นที่
ไหมที่ได้คุณภาพ และเป็ นอําเภอที่มีพ้ืนที่การ
มาก ขึ้ นทํ า ใ ห้ ข าดแคล น แรงงานด้ า น
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจํานวนมาก
การเกษตร
- ประชาชนในพื้ น ที่ ย งั ยึดอาชี พ เกษตรกรรม - เกษตรกรยังพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอก
เป็ นหลัก
เป็ นหลั ก ทํ า ให้ ต้ น ทุ น ในการผลิ ตทาง
- เก ษ ต รก ร ใ นพื้ น ที่ มี ค วามรู ้ แล ะ ทั ก ษ ะ
การเกษตรสู งและเกษตรกรยังขาดความรู้ใน
ด้านนี้จาํ นวนมาก
บางอย่างในการทําการเกษตร
- มีกองทุ นหมู่บา้ นที่ ให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู้ การ - เกษตรกรขาดความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ น
บริ หารจัดการเงินด้วยตนเอง
การผลิตการเกษตรเชิงการค้า
- ผลผลิ ตการเกษตร โดยเฉพาะข้าวมะลิ เป็ นที่ - เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มช่ วยเหลื อกันใน
ยอมรั บ ของผู ้ที่ บ ริ โภค เพราะสภาพพื้ น ที่
การดําเนินการผลิต
เหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพดี ทําให้มีโอกาส - การทํา การผลิ ต ในลั ก ษณะพื ช เชิ ง เดี่ ย ว
ในการพัฒนาเพื่อแข่งขันการส่ งออกได้
จํานวนมากทําให้เสี่ ยงต่อสภาวะการขาดทุน
สู ง
- ประชาชนในพื้นที่ยงั มีปัญหาหนี้สินสู ง
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ตารางที่ 179 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอประทาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ก ลุ่ ม เครื อข่ า ยภาคประชาชนที่ ท ํ า งาน - มี ก ารซื้ อ สิ ท ธิ ข ายเสี ย งในการเลื อ กตั้ง ทุ ก
การเมืองภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการ - ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อทําการ
เรื่ องการบริ หารจัดการตนเอง
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กา้ วไปข้างหน้า
- นักการเมืองท้องถิ่ นมีการแข่งขันกันสู ง ทํา
ให้ป ระชาชนได้ป ระโยชน์ จากการบริ หาร
- องค์ ก รปกครองท้อ งถิ่ น มี ข ้ อ จํา กัด ในการ
จัดการงบประมาณไม่เต็มที่
บริ หารจัด การงบประมาณทํา ให้ เ น้ น การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนา - การเมืองในระดับพื้นที่ที่แข่งขันสู งก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง ระหว่างเครื อญาติ พี่น้อง และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่
ชุมชนมากขึ้น
- คนที่เข้าไปทํางานบริ หารจัดงานงบประมาณ
ของท้องถิ่นขาดความรู ้และประสบการณ์
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีกิจกรรมงานของดี อาํ เภอประทายช่วงเดือน - เยาวชนในพื้นที่ไม่สนใจงานศิลปะ วัฒนธรม
มกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
ประเพณี และความเชื่อของท้องถิ่น
- ชาวบ้านในพื้นที่ยงั เห็นคุณค่าต่องานประเพณี - ไม่ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ทางด้ า นศิ ล ปะ
ฮีต 12 คอง 14 อยู่และมีการนําไปใช้ในชี วิต
วัฒ นธรรม ประเพณี และความเชื่ อ ที่ เ ป็ น
จริ ง
ระบบไว้
- หน่ วยงานราชการให้ความสําคัญและให้การ - ผูท้ ี่ ย งั ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามฮี ต 12 คอง 14 มี
ส่ งเสริ ม สนับสนุนงานประเพณี ทอ้ งถิ่นอย่าง
เฉพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุเท่านั้น
ต่อเนื่อง
- ขาดกระบวนการในการสร้างความรู้สึกร่ วม
ในการเป็ นเจ้าของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
- ประเพณี แ ละความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ช่ ว ยสร้ า ง
ความเชื่อที่ดีงามของท้องถิ่นให้กบั เยาวชน
จิตสํานึกที่ดีให้กบั คนในชุ มชน และทําให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอประทายสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 180 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอประทาย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มี ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น ถนน - สภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ทาํ ให้
ชาวบ้านรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทนั
เชื่อมระหว่างจังหวัดและผ่านอําเภอประทาย
- การบริ หารจัดการพื้นที่ป่าที่ชุมชนไม่มีส่วน - ลักษณะของดินขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่
อุม้ นํ้าทําให้มีผลต่อการทําการเกษตรในพื้นที่
ร่ วมทําให้มีการทําลายป่ ามากขึ้น
- การเกิ ดโรคระบาดของแมลงศัตรู พืช ทํา ให้
ยากต่อการควบคุมดูแลผลผลิตทางการเกษตร
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ใน - การศึ กษาที่ไ ม่ส่ งผลต่อการพัฒนาคนให้ไ ป
พัฒนาพื้นที่ของตนเองจึงทําให้คนที่มีความรู้
พื้ นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อในการทํา งานร่ ว มกัน
เป็ นอย่างดี
ความสามารถไปทํางานที่อื่น
- หน่วยงานภาครัฐมีผนู ้ าํ ที่มีภาวะผูน้ าํ สู ง
- สื่ อก ระ แส หลั ก ที่ ทํ า ใ ห้ เ กิ ดพ ฤ ติ ก รรม
สามารถนําชุมชนพัฒนาท้องถิ่นได้
เลียนแบบของเยาวชนในทางที่ไม่เหมาะสม
- รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุ ขภาพให้กบั
ประชาชน ทําให้คนจนหรื อคนด้อยโอกาส
เข้าถึงการบริ การทางด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
นโยบายการเรี ยนฟรี ทาํ ให้ประชาชนในพื้นที่
มีโอกาสทางการศึกษามาขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทําให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นความสําคัญ
ของการทํางานมากขึ้น
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ตารางที่ 180 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอประทาย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี แ ห ล่ ง ทุ น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น
การเกษตรที่หลากหลาย
- นโยบายประกัน รายได้ ข องรั ฐ สร้ า งความ
มัน่ ใจในการทําการเกษตรของเกษตรกร
- กระแสการผลิ ต และการบริ โภคอาหาร
ปลอดภัย ที่ ท ํา ให้ ช าวบ้า นต้อ งหั น มาผลิ ต
อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น
- ยุ ท ธ ศาส ตร์ ก ารส ร้ างความมั่ น คงของ
เศรษฐกิจชุ มชนที่เน้นความสมดุ ลของชุ มชน
ท้องถิ่น เน้นการพัฒนากลุ่มอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จให้
สมดุลและยัง่ ยืน โดยการปรับโครงสร้างการ
เพิ่มผลผลิตและคุณค่าสิ นค้าของชุมชน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํา นาจสู่ ทอ้ งถิ่ นที่ ทาํ ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการปกครอง
ตนเองมากขึ้น
- รัฐขาดกระบวนการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยใน
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ผลจากอาเซี ย นเป็ นหนึ่ ง เดี ย วทํา ให้ค รู กศน.
ส่ งเสริ มให้ ผู ้ เ รี ยนสนใจเรื่ องวัฒ นธรรม
ประเพณี ของเพื่อนบ้านมากขึ้น
- สื่ อสารเทคโนโลยีที่ทนั สมัยน่าจะเป็ นโอกาส
ให้คนท้องถิ่ นได้นํา เสนอความสํา คัญ คุ ณค่า
ความหมายของฮีต 12 คอง 14 ได้มากขึ้น

ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียว ทําให้เกษตรกร
ต้องแข่งขันด้านการผลิต และราคาสิ นค้าทาง
การเกษตรสู งมากขึ้น
- ขาดหน่วยงานที่เข้ามาส่ งเสริ มด้านการผลิตที่
เหมาะสม
- เกษตรกรกําหนดราคาปั จจัยการผลิตและราคา
ผลผลิตไม่ได้
- ราคาปั จจัยการผลิตที่ไม่มีการควบคุมทําให้มี
ผลต่อต้นทุนการผลิตของการเกษตรสู งขึ้น
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีความผกผันสู ง
ทําให้เกษตรกรมีความเสี่ ยงในการผลิต
- การให้เงินกองทุนต่าง ๆ ในขณะที่ชาวบ้านยัง
ไม่ มี ค วามพร้ อ มทํา ให้เ สี่ ย งต่ อ การสู ญ หาย
และสร้างความขัดแย้งในพื้นที่
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบาย
ที่ ก ํา ลัง ดํา เนิ น การอยู่ ข าดการส่ ง เสริ ม และ
ดําเนินการต่อ
- กระบวนการเลือกตั้งทําให้เกิดความขัดแย้งสู ง
- มีการแทรกแซงของนักการเมืองระดับชาติกบั
การเมืองระดับท้องถิ่น
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการเรี ย นรู้ ว ฒ
ั นธรรมอาเซี ย นที่ ม าก
เกินไปอาจผลต่อการเรี ยนรู้และทําความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งได้
- สื่ อเทคโนโลยี ที่ ท ั น สมั ย และเข้ า ถึ ง ทุ ก
ครอบครัว ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเลียนแบบ
ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น
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3.5.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอประทายที่ ประชุ ม ได้นําเสนอให้มีก ารขับ เคลื่ อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 ประเด็ น การพัฒ นาด้า นการเกษตร เนื่ อ งจากประชาชนในพื้ น ที่ ท ํา
การเกษตรเป็ นหลัก และจะต้องเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริ มาณผลผลิตที่จะนําไปสู่ การ
แข่งขันได้
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาคน เนื่องจากคนเป็ นทรัพยากรสําคัญ และต้องพัฒนา
ไปสู่ ความเป็ นพลเมือง ให้มีสาํ นึกสาธารณะให้มากขึ้น และทํางานเพื่อส่ วนรวม
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทางด้านอาชี พ เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเศรษฐกิ จที่ดีให้กบั ชาว
อําเภอประทายต่อไป และเป็ นการพัฒนาความมัน่ คงทางด้านอาชีพให้กบั ประชาชนในพื้นที่

