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3.5 อาํเภอประทาย 

3.5.1 ประวตัิความเป็นมา 

 อาํเภอประทาย เป็นอาํเภอท่ี 16 ในจาํนวน 26 อาํเภอ และ 6 ก่ิงอาํเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา 

เดิมเป็นเพียงตาํบลประทาย ข้ึนอยู่กับเขตการปกครองอาํเภอบวัใหญ่ (เดิมช่ืออาํเภอนอก) จงัหวดั

นครราชสีมา ขอยกฐานะเป็นก่ิงอําเภอประทาย เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ฉบบัลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2503 มีอาณาเขตปกครอง 6 ตาํบล คือ ตาํบลประทาย 

ตาํบลหนองพลวง ตาํบลวงัหิน ตาํบลกระทุ่มราย ตาํบลโนนตาเถร และตาํบลโนนเพด็ 

ช่ืออาํเภอประทาย ใช้ช่ือตามตาํบลประทาย มีหมู่บา้นประทายเป็นหมู่บา้นเก่าสมยัขอมเรือง

อาํนาจ และขยายอาณาเขตเขา้มาในแควน้สุวรรณภูมิ  ประมาณปี พ.ศ. 1625 - 1650 รัชสมยัของพระเจา้

ชยัวรมนัท่ี 2 ออกเดินทางขยายอาณาเขตมาพกัแรมท่ีบา้นประทายซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบเรียบ เรียกวา่ “โนน

เมืองประทาย” และไดส้ร้างสระนํ้าบนัไดหิน ขดุคูทาํเป็นถนนรอบโนนเมืองประทายอยา่งเดียวกนักบัท่ี

ตาํบลพฒันา อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมาใชเ้ป็นท่ีพกัแรมชัว่ระยะหน่ึง พวกขอมจึงเดินทางต่อไป

ทางบา้นเมืองยาง บา้นเมืองจาก อาํเภอชุมพวง ถึงอาํเภอพิมาย ตลอดจนถึงเมืองละโว ้(ลพบุรี) แควน้

สุโขทยั ทิ้งท่ีพกัแรมโนนเมืองประทายเป็นเมืองร้าง เม่ือขอมเส่ือมอาํนาจลง ออกจากแควน้สุวรรณภูมิ

ในสมยัพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์คนไทยไดอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานทาํมาหากินในโนนเมืองประทายรอบท่ีพกั

แรม ในอดีตเป็นสระนํ้ าบริโภค อยูใ่กลล้าํห้วยแอก นํ้ าท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมตั้งถ่ินฐานทาํมาหากิน

เป็นหลกัแหล่งได ้จึงพากนัตั้งหมู่บา้นข้ึนเรียกวา่ “บา้นประทาย”  ซ่ึงเป็นหมู่ท่ี 2 ตาํบลตลาดไทร (แยก

ออกจากตาํบลประทายเดิม)  

คาํว่า “ประทาย” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ป้อมค่ายหรือท่ีพกัแรม” เม่ือมีการตั้งหมู่บา้น ตาํบล 

อาํเภอ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี จึงเอาช่ือบา้นประทาย เป็นช่ือตาํบลประทายข้ึนอยู่

ในการปกครองของอาํเภอนอก (อาํเภอบวัใหญ่)  

3.5.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอประทาย มีเน้ือท่ีประมาณ 600.618 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 375,406 ไร่ 

อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจากจงัหวดัประมาณ 97 กิโลเมตร มีอาณา

เขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอพล อาํเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ทิศใต ้ติดต่อกบั

อาํเภอชุมพวง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัก่ิงอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอโนนแดง อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา 

3.5.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มีท่ีราบลุ่มประมาณร้อยละ 5 ของพื้นท่ี

สภาพดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกกันํ้าได ้มีลาํนํ้า 2 สาย คือ ลาํนํ้ าแอกและลาํนํ้ า
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สะแทด ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีใชน้ํ้ าเพื่อการทาํนา และเล้ียงสัตว ์แหล่งนํ้ าทั้งสองแห่งไม่เพียงพอต่อการ

ทาํเกษตรเน่ืองจากในฤดูร้อนนํ้าในแหล่งนํ้าไม่เพียงพอ ทาํใหข้าดนํ้าเพื่อการเกษตร  

สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 

ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ 

 3.5.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอประทายโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือการประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่160 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอประทาย 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 824 860 1,684 

นกัเรียน 6,080 5,781 11,861 

นกัศึกษา 439 555 994 

ทาํนา 11,601 13,482 25,083 

ทาํไร่ 11 10 21 

ทาํสวน 9 16 25 

ประมง 2 2 4 

ปศุสัตว ์ 3 1 4 

รับราชการ 406 349 755 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 19 35 54 

พนกังานบริษทั 82 92 174 

รับจา้งทัว่ไป 3,415 3,140 6,555 

คา้ขาย 280 418 698 

ธุรกิจส่วนตวั 69 50 119 

อ่ืนๆ 797 851 1,648 

รวมทั้งส้ิน 24,037 225,642 49,679 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอประทาย (2553)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 
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 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอาํเภอประทายจาํนวน 47,492.22 บาทต่อ

คนต่อปี ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดคือ ตาํบลตลาดไทรมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 60,256.04 บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมาคือตาํบลหันห้วยทรายจาํนวน 55,902.57 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดคือ ตาํบลหนองพลวง 38,762.19 บาท 

ตารางที ่161 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอประทาย 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 กระทุ่มราย 52,438.64 

2 โคกกลาง 47,404.18 

3 ดอนมนั 44,522.74 

4 ตลาดไทร 60,256.04 

5 ทุ่งสวา่ง 48,710.21 

6 นางรํา 41,924.88 

7 โนนเพด็ 48,910.48 

8 ประทาย 45,033.58 

9 เมืองโดน 40.621.86 

10 วงัไมแ้ดง 47,090.99 

11 หนองค่าย 46,469.18 

12 หนองพลวง 38,762.19 

13 หนัหว้ยทราย 55,902.57 

 เฉล่ียรายไดต่้อคนต่อปีของคนในพื้นท่ี 47,492.22 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอประทาย (2553)  

3) รายจ่าย ในพื้นท่ีอาํเภอประทายมีการสาํรวจค่าใชจ่้ายของประชาชนจาํนวน 13 ตาํบล ในเร่ือง

ค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางที ่162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอประทาย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 102,184,524 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 102,184,524 
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ตารางที ่162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอประทาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 212,167,016 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 212,167,016 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 70,920,996 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 70,920,996 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 73,074,779 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 73,074,779 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 38,897,078 

จาํนวนรวม 38,897,078 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,641,037 

จาํนวนรวม 13,641,037 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 78,730,707 

จาํนวนรวม 78,730,707 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 45,145,628 

จาํนวนรวม 45,145,628 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,542,138 

จาํนวนรวม 16,542,138 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,764,069 

จาํนวนรวม 19,764,069 
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ตารางที ่162 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอประทาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 93,396,840 

จาํนวนรวม 93,396,840 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 163,200,734 

จาํนวนรวม 163,200,734 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 102,919,738 

จาํนวนรวม 102,919,738 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 111,267,065 

จาํนวนรวม 111,267,065 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 53,439,288 

จาํนวนรวม 53,439,288 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,942,097 

จาํนวนรวม 13,942,097 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 10,226,619 

จาํนวนรวม 10,226,619 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 76,769,233 

จาํนวนรวม 76,769,233 

รวมทั้งหมด 1,410,418,549 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

4) หน้ีสินและ เงินออม เกษตรกรมีการกูเ้งินเพื่อการลงทุน ใชจ่้ายในการไปทาํงานต่างประเทศ 

และใช้จ่ายในครัวเรือน โดยลกัษณะกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบ ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
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โครงการฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตรหลงัการพกัชาํระหน้ี เพื่อลดภาวะหน้ีเกษตรกร โดยเขา้ร่วมโครงการพกั

ชาํระหน้ีของรัฐบาลทั้งหมด 1,538 ราย  

จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอประทายประจาํปี พ.ศ.

2553 พบวา่ เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอประทายมีหน้ีสินจากการ ธกส. รวมกนัจาํนวน 671 ลา้นบาท โดย

ส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 501 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

รวมกนัประมาณ 122 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 87.1 ลา้นบาท  
 

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและองคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็ง ของพื้นท่ีอาํเภอประทาย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มการเกษตร กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มส่งเสริมอาชีพท่ีสาํคญัดงัน้ี  

ตารางที ่163 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอประทาย 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธาน 

คณะกรรมการพฒันา

สตรีอาํเภอประทาย 

28 กระตุน้ให้สตรีมีความคิดริเร่ิม ใช้เวลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

นางพัว่ เบียดนอก 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 

11 กลุ่ม  

1,771 

 

ปลูกขา้ว เล้ียงโค กระบือ สุกร ไร่นาสวน

ผสม จดัหาปุ๋ยเคมี มีเงินทุนหมุนเวยีน 

จาํนวน 183,795 บาท 

ไม่มีขอ้มูล 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

21 กลุ่ม 

 

567 

 

ผลิตขา้วซอ้มมือ ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 

ผลิตภณัฑแ์ปรรูป เช่น นํ้ายาลา้งจาน แชมพู

สระผม ขา้งรังแตน ปลาร้าบอง  

ดอกไมจ้นัทน์ และการถนอมอาหาร  

นางอศันี ผา่นอก 

กลุ่มยวุเกษตรกร 3 

กลุ่ม  

118 

 

ทอเส่ือกก เล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ เล้ียงไก่พนัธ์ุ

เน้ือ เล้ียงปลาดุก แปลงขยายพนัธ์ุ มีเงิน

หมุนเวยีน95,000 บาท 

น.ส.วรรณาภรณ์ 

เจริญลาภพร 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

ศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วชุมชน 12 กลุ่ม  

210 ผลิตขา้วหอมมะลิ 105 จดัตั้งกองทุนกลุ่ม 

จดัหาวสัดุการ เกษตรใหส้มาชิก 125,000 

ไม่มีขอ้มูล 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ

เล้ียง ไหม 4 กลุ่ม  

172 ทาํแปลงขยายพนัธ์ุหม่อนพนัธ์ุดี เล้ียงไหม

วยัอ่อนบริการสมาชิกเครือข่าย แปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากไหม   

นางจูมพนัธ์ ไทย

นอก 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอประทาย (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอประทาย มีรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดทะเบียน

ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมาดงัน้ี  
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ตารางที ่164 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอประทาย 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน)  

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ/ 

กลุ่มทอผา้บา้นนาง้ิว  10 ผลิตผา้ไหมมัดหม่ี หาง

กระรอกพื้นเรียบ 

นางเล่ียม  เบียดนอก 

49/2 ม. 9 ต.ประทาย 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นหนองซาด 

12 ผลิตผา้ไหมมัดหม่ี หาง

กระรอกพื้นเรียบ 

นางอาํพร นาหนองขาม 

10 ม.11 ต.ประทาย 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นหวัละเลิง 

15 ผลิตผา้ไหมมัดหม่ี หาง

กระรอกพื้นเรียบ 

นางสงบ ประมูลจะโก 

28 ม.12 ต.ประทาย 

กลุ่มเพาะเห็ดเทศบาล

ตาํบลประทาย  

21 เพาะเห็ดหอม นางบวับาน แพนไธสง 

74 ม. 15 ต.ประทาย 

กลุ่มผลิตผา้ม่าน 

จากตน้กก  

6 ผลิตผา้ม่านจากตน้กก น.ส.มลัลิกา เจริญลาภพร 

171 ม. ต.กระทุ่มราย 

กลุ่มทอผา้ดา้ยลายขิด 8 ผลิตผา้ดา้ยลายต่าง ๆ นางอศันี ผา่นอก 

32/4 ม. 5 ต.กระทุ่มราย 

กลุ่มทอผา้หม่ีดา้ยบา้น

หนองเด่ิน 

10 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสมหมาย หมีดงนอก 

8 ม. 7 ต.กระทุ่มราย 

กลุ่มแปรรูปเส่ือกกบา้น

สระจนัทร์ 

12 ทอเส่ือจากตน้กก  นางฮวย ประสิทธ์ินอก 

24 ม. 11 ต.กระทุ่มราย 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้น 

ดอนสามคัคี 

15 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

น.ส.วรรณาภรณ์ เจริญลาภพร 

209 ม. 1 ต.กระทุ่มราย 

กลุ่มทอผา้ไหม

บา้นคึมหญา้นาง 

20 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสังวาล หงส์วไิล 

47 ม. 3 ต.วงัไมแ้ดง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

วงัไมแ้ดง 

30 ทอเส่ือกกลายขิด นางลาํปาง เทพสุทธ์ิ 

43  ม. 6 ต.วงัไมแ้ดง 

กลุ่มทอผา้ฝ้าย  

บา้นหนองโน 

12 ผลิตผา้ฝ้าย ผา้ไหม 

ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ 

นางสนม พลเสน 

50/1 ม. 10 ต.วงัไมแ้ดง 
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ตารางที ่164 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอประทาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ/ 

กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้น

หนองบวั 

23 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสาํราญ แสนฤาชา 

69 ม. 1 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นดอนอีลุ่ม 

23 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางจูมพนัธ์ ไทยนอก 

67/2 ม. 5 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มสตรีแม่บา้นทอผา้

ไหมบา้นตลาดไทร 

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางบุญช่วย ท่วมไธสง 

144 ม. 6 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหม

บา้นเอราวณั 

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสั้น  เกษมศิลป์ 

161 ม. 13 ต.ตลาดไทร 

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม

บา้นวนัชาติ 

15 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นงสุนนัท ์วไิธสง 

71/1 ม. 3 ต.หนองพลวง 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นศรีบุญเรือง 

8 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสมหมาย นาบาํรุง 

13 ม. 11 ต.หนองพลวง 

กลุ่มทอเส่ือกก 10 ทอเส่ือจากกก และแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากกก  

นางถาว ีบุญแยม้ 

6 ม. 10 ต.หนองพลวง 

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม

สามหมู่บา้นประสานใจ 

20 เพาะพันธ์ุขยายพันธ์ุไหม

และตน้หม่อน 

นางสม หาญกลา้ 

94 ม. 5 ต.หนองค่าย 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นโนนกลาง 

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสุรัตน์ จนัทจร 

55 ม. 2 ต.หนองค่าย 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นหนองช่องแมว 

8 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางสีทา แกว้วงษา 

82 ม. 2 ต.หว้ยหนัทราย 

กลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ี 9 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางหยวก สุขพรม 

12 ม. 3 ต.หว้ยหนัทราย 

กลุ่มทอผา้ไหม  

บา้นหนองม่วงใหญ่ 

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางแสงเดือน ชินสงคราม 

44 ม. 5 ต.หว้ยหนัทราย 

กลุ่มทอผา้ไหมพื้นเมือง

บา้นโนนสมบูรณ์ 

23 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี 

ผา้หางกระรอกพื้นเรียบ 

นางหนูบรร เอกพนัธ์ 

81 ม. 7 ต.ดอนมนั 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอประทาย (2554) 

 

 



257 

 

 3.5.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ด้านประชากร อาํเภอประทายมีจาํนวนครัวเรือน 16,782 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 71,275 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 35,627 คน เป็นหญิงจาํนวน 35,648 คน คิดแยกเป็นราย

ตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่165 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอประทาย 

ตําบล 
ครัวเรือน 

(หลงั) 
ประชากร  (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (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 

โนนเพด็ 1,288 2,918 2,940 5,858 

วงัไมแ้ดง 1,511 3,136 3,128 6,264 

ดอนมนั 1,221 2,679 2,611 5,290 

โคกกลาง 1,431 3,033 2,976 6,009 

หนัหว้ยทราย 1,399 2,827 2,777 5,604 

ทุ่งสวา่ง 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 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองอาํเภอประทาย (ข้อมลู ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2554)  
 

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็น

พื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ อาํเภอประทาย มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่166 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ อาํเภอประทาย 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 171 163 334 

1 – 2 531 514 1,045 

3 – 5 1,152 988 2,140 

6 – 11 2,571 2,345 4,916 

12 – 14 1,460 1,408 2,868 
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ตารางที ่166 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ อาํเภอประทาย (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,055 3,505 6,560 

รวมทั้งหมด 24,037 25,642 49,679 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอประทาย(2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอประทาย โดยส่วนใหญ่ประชากรใน

พื้นท่ีจบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษา

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่167 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรจาํแนกตามเพศ อาํเภอประทาย 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 599 625 1,224 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,537 2,336 4,873 

ป.4 - 6 13,360 15,060 28,420 

ม.ศ. 1 - 3 59 48 107 

ม.1 - 3 3,191 3,026 6,217 

ม.ศ. 4 - 5 43 39 82 

ม.4 - 6 2,207 2,313 4,520 

ปวช. 246 199 445 

ปวส. 283 243 526 

ปริญญาตรี 633 848 1,481 

ปริญญาโท 36 27 63 

ปริญญาเอก 3 3 6 

อ่ืนๆไม่ระบุ 840 875 1,715 

รวมทั้งหมด 24,037 25,642 49,679 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอประทาย (2553) 
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 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอประทายมีจาํนวนโรงเรียนท่ีกระจายอยูใ่นตาํบลต่าง ๆ 66 

แห่ง มีครูจาํนวน 669 คน และมีนกัเรียนจาํนวน 13,395 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน

ประมาณ 19 คน  

ตารางที ่168 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอประทาย 

ตําบล/
เทศบาล 

จํานวนโรงเรียน จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ครู ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ประถม มธัยม ขยายโอกาส 

ประทาย 1 6 2 0 4,909 169 

กระทุ่มราย 1 4 0 2 897 57 

หนองค่าย 1 2 0 1 436 27 

นางรํา 1 2 0 2 728 41 

ตลาดไทร 1 3 0 1 543 36 

หนองพลวง 1 3 0 2 748 44 

โนนเพด็ 1 2 0 3 686 40 

วงัไมแ้ดง 1 5 1 0 638 47 

ดอนมนั 1 3 0 1 739 38 

โคกกลาง 1 3 0 1 637 37 

หนัหว้ยทราย 1 2 1 3 1,256 58 

ทุ่งสวา่ง 1 5 0 1 645 41 

เมืองโดน 1 4 0 1 533 34 

รวม 13 44 4 18 13,395 669 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 (2554)  

หมายเหต ุ: ไม่รวมโรงเรียนเอกชนและครู กศน. 
  

 เม่ือพิจารณาตามสังกัดพบว่า สถานศึกษาอยู่ในสังกัดของ3สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา3 (สพป.) จาํนวนมากท่ีสุดคือ 63 แห่ง รองลงมาสังกดัสามญัศึกษา จาํนวน 3 แห่ง และ

สังกดัเอกชนจาํนวน 3 แห่ง  

ตารางที ่169 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกตามสังกดั อาํเภอประทาย 

สถานศึกษาสังกดั จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

สพป. 63 558 9,636 

สามญัศึกษา 3 111 3,759 

เอกชน 3 40 828 

รวม 69 709 14,223 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 (2553)  



260 

 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอประทายมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

ระบบประจาํตาํบลทั้งหมดจาํนวน 13 แห่ง มีครู กศน. จาํนวน 18 คน มีนกัเรียนจาํนวน 828 คน โดยมี

แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน (ศรช.) จาํนวน 3 แห่ง  

นอกจากน้ีในพื้นท่ีอาํเภอประทายยงัมีศูนย์การศึกษาของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย 

ได้แก่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศูนยอ์าํเภอประทาย เปิดสอนระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหาร

การศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัจอมบึง ศูนยอ์าํเภอประทาย เปิดสอนระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัอีสานศูนยโ์รงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาตรี 

และปริญญาโท 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอ

ประทาย มีทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่170 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอประทาย 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล   13  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 4  

คลินิกเอกชน 4  

 ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอประทาย (2554) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอประทายมีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่171 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอประทาย  

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     5 14,255 

ทนัตแพทย ์ 3 23,758 

เภสัชกร 5 14,255 

พยาบาลวชิาชีพ 61 1,168 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 36 1,979 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 26 2,741 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,408 51 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอประทาย (2554) 
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 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลของสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอประทาย ไดมี้การ

เตือนและเฝ้าระวงัสถานการณ์โรค 10 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ตารางที ่172 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอประทาย  

อนัดับ โรค จาํนวนป่วย อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

1 โรคอุจจาระร่วง 601 1650.66 

2 โรคอาหารเป็นพิษ 286 283.34 

3 0โรคระบบทางเดินหายใจ 257 277.76 

4 0โรคผวิหนงั ผด ผืน่คนัต่าง ๆ0 

กลาก เกล้ือน 

245 246.01 

5 0โรคบิด 130 208.98 

6 0โรคไขเ้ลือดออก 25 140.2 

7 0โรคไทฟอยด์ 20 111.1 

8 0โรคอหิวาตกโรค 6 79.36 

9 0โรคเครียด 5 52.91 

10 โรคปอดบวม 5 52.91 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอประทาย (2554) 

 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร จากขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบว่าในระหวา่ง ปี พ.ศ. 2549 - 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอประทาย มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

ประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่173 แสดงอตัราการเพิ่ม และอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อาํเภอประทาย 

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 77,383 - 

2550 77,500 0.15 

2551 77,561 0.08 

2552 77,780 0.28 

2553 77,848 0.09 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอประทาย มีสถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอประทาย จาํนวน 1 แห่ง สถานีตาํรวจภูธรบา้นหนัห้วยทราย จาํนวน 1 แห่ง นอกจากน้ี
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มีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยูใ่นทุกหมู่บา้น และมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความ

สงบจาํนวน 122 คน  

 5) ดา้นศาสนา องคก์รทางศาสนา ประชากรอาํเภอประทายนบัถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ์

มีศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแ้ก่ หมอลาํ เพลงโคราช มีสถาบนัหรือองค์กรทาง

ศาสนา ไดแ้ก่ 

  - วดั    จาํนวน  87 แห่ง 

  - ท่ีพกัสงฆ ์   จาํนวน  28  แห่ง 

  - โบสถค์ริสต ์   จาํนวน   3  แห่ง 

  - ศาลเจา้    จาํนวน   2 แห่ง 

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากการสาํรวจขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นการเกษตร การปลูกหม่อนเล้ียงไหม ซ่ึงมีกระจายเกือบ

ทุกตาํบลในอาํเภอประทาย เน่ืองจากเป็นภูมิปัญญาดั้ งเดิมของคนพื้นท่ีและทาํให้คนรุ่นหลังเห็น

ความสําคัญของการเพาะเล้ียงไหมพื้นเมือง และมีการพฒันาความรู้ด้านน้ีข้ึนมาเร่ือย ๆ โดยการ

สนบัสนุนของเกษตรอาํเภอและพฒันาชุมชนอาํเภอ  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นหตัถกรรม จากการศึกษาพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอประทายมี

ความรู้ทางดา้นการทอผา้ไหมพื้นเมืองดว้ยการยอ้มสีธรรมชาติกระจายอยู่ในทุกตาํบล และเห็นไดว้่า

ผลิตภัณฑ์ผา้ไหมในพื้นท่ีได้รับการยอมรับและถือเป็นผลิตภณัฑ์โอทอปหลักของอาํเภอประทาย 

(รายช่ือผูมี้ความรู้ดูรายละเอียดท่ีกลุ่มโอทอป)   

นอกจากน้ีมีภูมิปัญญาในการทอเส่ือกก ท่ีเป็นการนาํเอาวสัดุตามธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นอาหาร พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอประทายยงัมีประชาชนให้

ความสนใจและสืบทอดภูมิปัญญาทางดา้นอาหารและการถนอมอาหารดงัน้ี 

  การทาํขา้วโป่ง (ขา้วเกรียบวา่ว) โดยการน่ึงขา้วเหนียวใหสุ้กไปตาํผสมกบันํ้าตาล และ

กะทิ ป้ันเป็นกอ้นทบัเป็นแผน่บาง ๆ นาํไปตากแดดให้แห้งนาํไปยา่งไฟ ทอด อบ แลว้รับประทานเป็น

ขนมของวา่ง 

 การป้องกนัและกาํจดัหนอนในปลาร้า โดยการนาํหัวหนอนตายหยากทุบใส่ลงในไห

ปลาร้า การทาํขนมจีนโดยใช้ขา้วเจา้หมกัตาํเป็นแป้ง แลว้นวดให้เขา้กนั แลว้นาํไปบีบเป็นเส้นโดยใช้

เฝือนโรยเส้นลงในหมอ้นํ้าตม้เดือด 

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ดา้นวฒันธรรมประเพณี มีวฒันธรรมหลากหลาย ทั้งงานง้ิว

ท่ีจดัประจาํในช่วงเดือนธนัวาคม งานบุญของชาวอีสาน ประเพณีจุดบั้งไฟ ในสมยัก่อตั้งอาํเภอใหม่ ๆ มี

โรงภาพยนตร์นาํภาพยนตร์เขา้มาฉาย นอกจากน้ีมีประเพณีและความเช่ือทอ้งถ่ินท่ีมีการดาํเนินการตาม

ฮีต 12 คอง 14 ดงัน้ี  
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เดือนอา้ย  นิมนตพ์ระสงฆเ์จา้เขา้กรรม เดือนเจด็      บูชาเทวาอารักษห์ลกัเมือง ปู่ ตา 

เดือนยี ่    ทาํบุญคุณขา้ว เดือนแปด     บุญเขา้พรรษา 

เดือนสาม บุญขา้วจ่ี 

เดือนส่ี   บุญพระเวช 

เดือนเกา้       บุญขา้วประดบัดิน 

เดือนสิบ       บุญขา้วสาก 

เดือนหา้   บุญตรุษสงกรานตแ์ละข้ึนบา้นใหม ่ เดือนสิบเอด็  บุญออกพรรษา 

เดือนหก  วนัวสิาขบูชาและบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง  บุญกฐิน 

ส่วนคอง 14 ในพื้นท่ีอาํเภอประทายมีดงัน้ี บุญผา้ป่า บุญแห่ขา้วพนักอ้น บุญแห่ดอกไม ้บุญ

แจกขา้ว บุญพรรษาคา้ง การเล้ียงผีตาแฮก การแห่นางแมว การเล้ียงแม่นางดง้ การเล่นแม่นางกวกั การ

เทศน์พญาคนัตาก สวดคาถาปลาค่อ การเล่นโขนครกโยนสาก การเล่นแม่นางฆอ้ง และประเพณีลงแขก 

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในอาํเภอประทายมีการจดักิจกรรมแข่งขนักีฬาเทนนิส แบดมินตนั 

มีการรวมกลุ่มฝึกเตน้รํา ในปัจจุบนัจึงมีการจดังานของดีอาํเภอประทายข้ึน ประมาณเดือนธนัวาคม หรือ 

มกราคม เพื่อนาํผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น ผลผลิตทางการเกษตร ศิลปวฒันธรรม การประกวดแข่งขนัมาแสดง 

มาจาํหน่ายกนั เป็นประจาํทุกปี  

 3.5.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ดา้นกสิกรรม เกษตรกรในอาํเภอประทายมีระบบการผลิตพืชแตกต่างกนัไปตาม

ฐานะของครอบครัว ท่ีเห็นไดช้ดัคือการเตรียมดิน เม่ือก่อนจะใชค้วายไถนา ปัจจุบนัเกษตรกรจะมีรถไถ

นาเดินตามเป็นของตนเอง บางคนไม่มีก็จะใชว้ิธีจา้งเหมา การเล้ียงควายไวใ้ชง้านจึงลดลงไปอยา่งเห็น

ไดช้ดั อาํเภอประทายมีเกษตรกรปลูกขา้วมากท่ีสุด ทั้งขา้วเจา้และขา้วเหนียว รวมพื้นท่ีเฉพาะเพาะปลูก

ขา้ว ทั้งหมด 248,472 ไร่  

ตารางที ่174 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอประทาย  

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอประทาย (2554) 

 2) ดา้นปศุสัตว ์พบวา่ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอประทายเล้ียงไก่มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการเล้ียง

ววัเน้ือ และกระบือ โดยส่วนใหญ่เล้ียงไวเ้พื่อการจาํหน่าย และพบวา่เกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวมี์ทั้งหมด 

3,947 ครัวเรือน ดงัน้ี 

ชนิดพชื พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือน 

ขา้วเจา้ 149,083 450 7,099 

ขา้วเหนียว 99,389 500 8,285 

ไมผ้ล 4,504 250 134 

พืชผกั 270 800 125 

หม่อนเล้ียงไหม 443.25 650 539   
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ตารางที ่175 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอประทาย ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

เล้ียงววัเน้ือ 14,100 1,175 

กระบือ 4,610 922 

สุกร 3,984 1,328 

ไก่เน้ือ 203,865 407 

เป็ด 9,370 115 
ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอประทาย (2553) 

3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอประทายมีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการเล้ียง

ปลาในนาขา้ว เล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์มีครอบครัวเกษตรกรทาํการเพาะเล้ียง

ปลานํ้ าจืดจาํนวน 690 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 810 ไร่ โดยส่วนใหญ่เนน้การเพาะเล้ียงเพื่อ

การบริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย  

 3.5.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

พื้นท่ีอาํเภอประทายมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 2 แห่ง คือ โรงงานอุตสาหกรรม

เหรียญทอง อยู่ท่ีหมู่บา้นตาํบลนางรํา และโรงงานนํ้ าปลาฉัตรชยั ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 6 ตาํบลประทาย มีเงิน

ลงทุนรวมทั้งหมด 119,554,000 บาท มีแรงงานในโรงงานประมาณจาํนวน 283 คน เป็นผูช้ายจาํนวน 

249 คน ผูห้ญิง จาํนวน 34 คน  

 3.5.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพานิชยกรรม  

- มีธนาคารจาํนวน 4 แห่งไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง จาํนวน 9 แห่ง  

- สหกรณ์ อาํเภอประทายมีสหกรณ์จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอ

ประทาย จาํกดั 

- สถานประกอบการขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตจ์าํนวน 140 แห่ง 

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 20 แห่ง  

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 801 แห่ง  

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน  26 แห่ง  
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 2) การบริการ อาหารท่ีพกั อาํเภอประทายมีร้านอาหารบริการในพื้นท่ีจาํนวน 168 แห่ง ร้าน

บริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 4 แห่ง มีโรงแรมท่ีพกั จาํนวน 4 แห่ง คือ โรงแรมรมณีย ์โรงแรมเดอะปาร์ค 

รีสอร์ท โรงแรมวมิานดินรีสอร์ท โรงแรมไมน้ํ้ารีสอร์ท   

 3) การท่องเท่ียว อาํเภอประทายมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั หลายแห่งดงัน้ี  

  - ปราสาทหินนางรํา ตั้งอยูท่ี่ บา้นนางรํา หมู่ท่ี 1 ตาํบลนางรํา ปราสาทหินนางรํา มีอายุ

ราวพุทธศตวรรษ ท่ี 17-18 ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทบัหลงัท่ีเป็นทางเขา้ดา้นทิศตะวนัตก เป็นรูป

พระนารายณ์ทรงครุฑ สําหรับการสร้างปราสาทหินนางรําข้ึนนั้นก็เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรักษาพยาบาล

ผูป่้วย หรือเรียกวา่ "อโรคยาศาลา" ลกัษณะภายในปราสาทหินนางรําก่อสร้างดว้ยวสัดุ 3 ประเภท คือ 

ศิลาแลง หินทราย และอิฐ ประกอบไปดว้ย ศาสนสถาน จาํนวนหลายหลงัดว้ยกนัคือ ประสาทประธาน 

จาํนวน 3 หลงั ตั้งอยูบ่นฐานเดียวกนัหนัหนา้ไปทางทิศ ตะวนัออก ดา้นหนา้ของปราสาทประธาน องค์

ดา้นเหนือ และใตมี้วหิารขนาดเล็กอยูด่า้นละหน่ึงหลงั ทั้งหมดลอ้ม รอบดว้ยกาํแพงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้มี

ประตูทางเขา้ ออก ทางทิศตะวนัออกประตูเดียว นอกกาํแพงลอ้มรอบดว้ย สระนํ้ าเวน้เฉพาะทางเดิน 

นอกกาํแพงทางทิศตะวนัออก มีส่ิงก่อสร้างดว้ยศิลาแลงอยูห่น่ึงแห่ง สันนิษฐานว่าอาจ เป็นพลบัพลาท่ี

ประทบั 

  - วดับา้นดงเค็ง เป็นวดัประจาํอาํเภอประทาย ซ่ึงมีศาลาการเปรียญ 2 ชั้น โดยบนชั้นท่ี

สองท่ีเพดานศาลามีภาพวาดโดยจิตรกรท่ีมีความชาํนาญและมีความสามารถ เป็นภาพสีเก่ียวกบัประวติั

พระพุทธเจา้ปางต่าง ๆ นอกจากนั้นภายในบริเวณวดัยงัมีรูปป้ันสัตวต่์าง ๆ  

  - บึงกระโตนเป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดในอาํเภอประทาย มีเน้ือท่ีประมาณ 3,500 

ไร่ เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งประมงของชาวบา้นจาํนวน 5 หมู่บา้น 

 3.5.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอประทายกบัจงัหวดันครราชสีมาและ

จงัหวดัอ่ืน ๆ จาํนวน 2 เส้นทาง ไดแ้ก่  

-  ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 207 ถนนสายนครราชสีมา – ยโสธร    

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 202 ถนนสายชุมพวง – บวัใหญ่  

นอกจากน้ีมีถนนเช่ือมระหว่างตาํบลในอาํเภออีกจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังและถนนดิน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ยงัตอ้งการปรับปรุงใหไ้ดคุ้ณภาพ  

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอประทายมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 

1 แห่ง มีสถานีวิทยุชุมชนจาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ ร้านพี.พี โฟน 243 ม.16 ต.ประทาย คล่ืน 93.0 MHz 

และหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นมีอยูใ่นทุกหมู่บา้นของอาํเภอ  

  3) ประปา นํ้าด่ืม อาํเภอประทายมีนํ้าประปาใชท้ั้งหมด 146 หมู่บา้น 

  4) แหล่งนํ้า 
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  ก. แหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน พบว่าอาํเภอ

ประทายมีจาํนวนแหล่งนํ้าระดบัครัวเรือนลดลงทั้งน้ีเน่ืองจากหลายพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้

ดาํเนินการพฒันาระบบนํ้าประปาข้ึนมาทดแทน  

ตารางที ่176 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กระดบัครัวเรือนอาํเภอประทาย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 615 545 615 545 4 4 

บ่อสาธารณะ 162 152 163 153 118 58 

 ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอประทาย (2554) 
  

  ข. แหล่งนํ้ าและอ่างเก็บนํ้ า  ในอาํเภอประทาย มีแหล่งนํ้ ากระจายตามหมู่บา้นต่าง ๆ 

เป็นจาํนวนมาก แต่มีสภาพต้ืนเขินเร็ว เพราะสภาพเป็นดินทราย มีทั้งแหล่งนํ้ าธรรมชาติและสร้างข้ึน 

สระนํ้าในไร่นาขนาดเล็กมีจาํนวนมาก และมีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัในพื้นท่ี ดงัน้ี 

ตารางที ่177 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอประทาย  

ลาํดับ ช่ือแหล่งนํา้ ขนาด (ไร่) หมู่ทีต่ั้งแหล่งนํา้ การใช้ประโยชน์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

บึงกระโตน 

หนองจนัทร์สอน 

หนองหลุ่งจาน 

หนองพลวง 

หนองคู 

หนองยาง 

อ่างเก็บนํ้านางรํา 

หนองส่ีเหล่ียม 

หนองช่างตาย 

หนองแสง 

หนองเรือ 

3,500  ไร่ 

250  ไร่ 

35  ไร่ 

200  ไร่ 

40  ไร่ 

30  ไร่ 

200  ไร่ 

45  ไร่ 

35  ไร่ 

150  ไร่ 

80  ไร่ 

ม. 3 8 9 4 ต.ประทาย 

ม. 7  ต.โนนเพด็ 

ม. 7 ต. หนัห้วยทราย 

ม.5 ต.หนองพลวง 

ม. 5 ต.กระทุ่มราย 

ม. 5 ต. นางรํา 

ม. 1 ต.นางรํา 

ม. 1 ต.กระทุ่มราย 

ม.2 ต.โนนเพด็ 

ม.3 ต. โคกกลาง 

ม.2 ต. โคกกลาง 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร ประปา 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

เพื่อการเกษตร 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอประทาย (2554) 

 

5) ไฟฟ้า มีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน จาํนวน 

146 หมู่บา้น แต่ยงัคงมีปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของแต่ละตาํบล ท่ียงัตอ้งมีการปรับปรุงและ

พฒันาใหดี้ข้ึน  
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 3.5.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน ขอ้มูลจากกรมการพฒันาท่ีดิน พบว่าชุดดินท่ีพบในอาํเภอประทาย

ทั้งหมดจาํนวน 16 ชุดดิน ลกัษณะโดยทัว่ไป เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายนํ้ าไม่ดี มี

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ท่ีค่า pH 6.0-7.0 

ส่วนดินชั้นล่างมีค่า pH 5.5-6.5 

  - ปัญหาในการใช้ประโยชน์ มีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ า ความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขงันาน 4 เดือน  

  - ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ดินมีการระบายนํ้ าไม่ดี ในช่วงฤดูฝนจะ

มีนํ้ าขงันานระหว่าง 3-4 เดือน จึงมีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํนามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผกั และ

ผลไม ้ยกเวน้ถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบนัสามารถปลูกพืชไร่ และ

พืชผกัอายสุั้นไดใ้นช่วงฤดูแลง้ ถา้มีแหล่งนํ้าเสริม 

การถือครองท่ีดินอาํเภอประทาย การออกเอกสารสิทธ์ิให้แก่ราษฎรมี รายละเอียด ดงัน้ี

โฉนดท่ีดิน จาํนวน 39,173 แปลง หนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3 ก) จาํนวน 6,045 แปลง 

หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3) จาํนวน 398 แปลง และหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 

จาํนวน 337 แปลง 

  2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอประทายมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ของตาํบลสามารถพฒันาระบบ

ชลประทานใชใ้นการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตวไ์ดต้ลอดปี โดยเฉพาะหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียวปลูกพืชอายุ

สั้นก่อนทาํนาเพราะมีนํ้าตลอดปี ไดแ้ก่  

- ลาํสะแทดมีความยาวประมาณ 15,000 เมตร อยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 13 ตาํบล

นางรํา ชาวบา้นใชเ้พื่อการเกษตร มีนํ้าไหลตลอดทั้งปี 

- ลาํแอกมีความยาวประมาณ 25,000  เมตร อยู่พื้นท่ี หมู่ 10 ตาํบลโนนเพ็ด 

ชาวบา้นในพื้นท่ีใชเ้พื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และเล้ียงสัตว ์ปริมาณนํ้าจะนอ้ยลงในฤดูแลง้  

- ลาํห้วยแยะมีความยาวประมาณ  4,000 เมตร อยูใ่นพื้นท่ี หมู่ 1 ตาํบลนางรํา 

ชาวบา้นในพื้นท่ีใชเ้พื่อการเกษตร และการเล้ียงสัตว ์มีปริมาณนํ้าไหลตลอดปี  

  - ลาํห้วยเตยมีความยาวประมาณ 7,000 เมตร อยู่ในพื้นท่ีของหมู่ 9 ตาํบล

กระทุ่มราย ชาวบา้นใชเ้พื่อการเกษตร หาอาหาร และเล้ียงสัตว ์มีนํ้าตลอดทั้งปี  

- ลาํห้วยโกรกข้ีหนูมีความยาวประมาณ 6,000 เมตร อยู่ในพื้นท่ีหมู่ 4 ตาํบล 

หนัหว้ยทราย นํ้าจะแหง้หรือมีปริมาณนอ้ยในฤดูแลง้  

- ลาํห้วยทรายมีความยาวประมาณ 7,000 เมตร อยูท่ี่หมู่ 1 ตาํบลหนัห้วยทราย 

นอกจากน้ีมีคลองท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในยุคโครงการอีสานเขียวจาํนวน 1 แห่ง คือ คลองอีสานเขียวมีความ

ยาวประมาณ 1,000 เมตร อยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 และ 15 ตาํบลประทาย  
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3) ทรัพยากรป่าไม ้สภาพป่าของอาํเภอประทาย มีลกัษณะเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชน ซ่ึงเป็น

แหล่งเล้ียงสัตว์และหาอาหารป่า (เห็ด) ของชุมชน นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีป่าตามหัวไร่ปลายนาของ

เกษตรกรท่ีปลูกไมใ้ชส้อย เช่น ยคูาลิปตสั สะเดา ฯลฯ และมีพื้นท่ีป่าสาธารณะอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลต่าง ๆ 

ดงัน้ี ตาํบลเมืองโดน มีพื้นท่ีป่าชา้  อยูท่ี่หมู่ท่ี 2 บา้นโนนเมือง จาํนวน 33 ไร่ และป่าชา้เก่า หมู่ท่ี 3 บา้น

ดอนววั จาํนวน 54 ไร่ ป่าดอนเข็ม หมู่ท่ี 4 บา้นดอนยาว จาํนวน 106 ไร่ ป่าโคกหินตั้ง หมู่ท่ี 5 บา้น

หนองคู จาํนวน 126 ไร่ 

 3.5.11 ด้านการเมือง  

 1) การเมืองระดับประเทศ ในพื้นท่ีอํา เภอประทายมีนักการเมืองท่ีเป็นอดีต

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหลายคน มีสมาชิกสภาจังหวัดท่ีมี ช่ือเสียงติดต่อกันมาหลายคน มี

สมาชิกสภาผูแ้ทนท่ีเป็นคนประทายสืบมาตั้งแต่ พ.ศ.2526 จนปัจจุบนั และมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นคน

ประทาย แต่ในพื้นท่ีไม่มีสาขาพรรคการเมือง อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัทางการเมืองในระดบัชาติถือวา่มี

การแข่งขนักนัสูงมากข้ึน ทั้งนกัการเมืองกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ 

 2) การเมืองทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอประทายเป็นลกัษณะการเมืองแบบอุปถมัภ ์มีผูน้าํทาง

การเมืองท้องถ่ิน รวมทั้ งผู ้นํากลุ่มต่าง ๆ ในทุกระดับเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง

ระดบัประเทศ รวมทั้งเป็นการเมืองลกัษณะเครือญาติ ใครมีจาํนวนญาติพี่นอ้งจาํนวนมากมีโอกาสไดเ้ขา้

ไปสู่อาํนาจทางการเมืองได ้แต่ขณะเดียวกนันกัการเมืองทอ้งถ่ินยงัไม่มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

และยงัไม่มีอิสระในการตดัสินใจต่อการพฒันาพื้นท่ีของตนเอง แมว้า่จะมีการกระจายอาํนาจลงมาให้

ทอ้งถ่ินแลว้ แต่วา่ผูน้าํทอ้งถ่ินยงัไม่มีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการกระจายอาํนาจ และประชาชนใน

พื้นท่ียงัไม่มีความเข้าใจในเร่ืองการเมือง และกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้ น

กระบวนการเลือกตั้งท่ีเป็นอยูไ่ดส้ร้างให้เกิดความขดัแยง้ในระดบัพื้นท่ี ตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ถึงระดบั

ชุมชน และตาํบล 

 3) การเมืองภาคประชาชน คนประทายถือวา่เป็นนกัต่อสู้เพื่อสิทธิ รักษาประโยชน์ของ

ตนเอง นอกจากมีเครือข่ายประชาชนท่ีขบัเคล่ือนงานการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีมาอย่างต่อเน่ือง

ยาวนาน โดยมีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายภาคประชาชนกบัต่างอาํเภอและต่างจงัหวดั มีเครือข่ายสภา

องคก์รชุมชนตาํบลท่ีทาํงานเช่ือมกบัสภาพฒันาการเมือง และมีการดาํเนินงานโครงการประชาธิปไตย

ชุมชน ท่ีทาํให้ประชาชนไดรู้้และตระหนกัในสิทธิและอาํนาจ หน้าท่ีของตนเอง ท่ีสําคญัให้ประชาชน

ไดลุ้กข้ึนมาจดัการปัญหาของทอ้งถ่ินดว้ยตนเองมากข้ึน  

 

 3.5.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอประทาย จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 
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1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอประทาย มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู ่คือ โรงพยาบาลอาํเภอประทาย และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขประทาย และการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอประทายมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ครอบคลุมพื้นท่ี 13 ตาํบลของอาํเภอประทาย  

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 13 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ประทาย  องค์การบริหารส่วนตาํบลกระทุ่มราย องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งสว่าง องค์การบริหาร   

ส่วนตาํบลหนองค่าย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางรํา องค์การบริหารส่วนตาํบลตลาดไทร องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองพลวง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนเพด็  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัไมแ้ดง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมนั  องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกกลาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

หนัหว้ยทราย และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองโดน 

ค. เทศบาลอาํเภอประทายมีเทศบาลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลประทาย 

5) การปกครองทอ้งท่ีของอาํเภอประทาย แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั 

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งออกเป็น 13 2ตาํบล2 148 2หมู่บา้น2 ดงัน้ี  

ตารางที ่178 แสดงจาํนวนหมู่บา้น รายช่ือหมู่บา้น อาํเภอประทาย 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ประทาย2 16 บา้นเตยกระโตน บา้นโนนข้ีเหล็ก บา้นกระโตน บา้นหนองโน บา้น 

ถนนโพธ์ิ บา้นศรีชมช่ืน บา้นตลาดดงเคง็ บา้นบึงกระโตน (หนองปันนํ้า) 

บา้นนาง้ิว บา้นหนัเตย บา้นหนองซาด บา้นหวัละเลิง บา้นหวัดงเคง็ บา้น

ใหม่สามคัคี บา้นตลาดประทาย และบา้นไทยสมบรูณ์ 

กระทุ่มราย2 18 บา้นดอนตะหนิน บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นส่ีเหล่ียม บา้นโนนตะคร้อ 

บา้นท่าขา้ม บา้นห้วย บา้นโนนไผล่อ้ม บา้นไร่ออ้ย บา้นดอนกลาง บา้น

หนองลาด บา้นเขวา้ บา้นหนองแวง บา้นโนนตาจนั บา้นสระจนัทร์ บา้น

โนนเพก็ บา้นหนองบวันอ้ย บา้นหนองเด่ิน และบา้นกระทุ่มราย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/ประทาย
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/กระทุ่มราย
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ตารางที ่178 แสดงจาํนวนหมู่บา้น รายช่ือหมู่บา้น อาํเภอประทาย (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ทุ่งสวา่ง2 7 บา้นวงัม่วง บา้นเยย้ตะแบง บา้นข้ีเหล็ก บา้นทุ่งสวา่ง บา้นบุไทร  

บา้นฝาผนงั และบา้นโคกล่าม 

หนองค่าย2 14 บา้นโนนชาด บา้นสําโรง บา้นทุ่งมน บา้นตาํแย บา้นหนองกวาง บา้น

หนองแวง บา้นกุดตากวง บา้นโคกเพด็ บา้นโคกสวา่ง บา้นหนองไมต้าย 

บา้นหนองค่าย บา้นโนนกลาง บา้นโนนยงู และบา้นดอนหวาย 

นางรํา2 14 บา้นมะม่วงสวน บา้นนางรํา บา้นดอนเตง็ บา้นโนนกระหาด บา้นโนนสูง 

บา้นหญา้คานอ้ย บา้นหนองบอน บา้นตลาดหญา้คา บา้นหวัหนอง บา้น

หนองสะแบง บา้นหนองโจด บา้นโนนเขวา้ บา้นโนนมะเหล่ือม  

และบา้นใหม่เกษตร 

ตลาดไทร2 12 บา้นหนองบวั บา้นประทาย บา้นฉนวน บา้นหนองกก บา้นดอนอีลุ่ม บา้น

ตลาดไทร บา้นหนองปรือ บา้นหนองเรือ บา้นโนนง้ิว บา้นตูม บา้นโนน

ตะคร้อ และบา้นธรรมจกัรพฒันา 

หนองพลวง2 13 บา้นหนอง บา้นดอนกอก บา้นวนัชาติ บา้นหัวหนอง บา้นหนองพลวง 

บา้นเกตุสมบูรณ์ บา้นหลกัหิน บา้นหนองคึม บา้นโคกสะอาด บา้น 

โนนสาํราญ บา้นหนองขาม บา้นศรีบุญเรือง และบา้นหนองสระไผ ่

โนนเพด็2 11 บา้นหนองบวันาค บา้นหนองชา้งตาย บา้นหนองไผ ่บา้นหนองคอกควาย 

บา้นโนนเพด็ บา้นเมืองดู่ บา้นหนองจนัสอน บา้นหวัสะพาน บา้น 

หนองห่าง บา้นกุดฆอ้งวง และบา้นหนองม่วง 

วงัไมแ้ดง2 10 บา้นโคกสี บา้นโคกพระ บา้นคึมหญา้นาง บา้นอุ่มจาน บา้นโนนง้ิว บา้น

โคกกลาง บา้นโนนรัง บา้นโนนภิบาล บา้นหนองพลวงน้อย และบา้น

หนองโน 

ดอนมนั2 10 บา้นหนองออ้ บา้นช่องแมว บา้นปลกัแรต บา้นดอนสั้น บา้นโนนเขวา้ 

บา้นหนองยาง บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นดอนใหญ่ บา้นล้ินฟ้า  

และบา้นคอกหมู 

โคกกลาง2 8 บา้นโคกกลาง บา้นหนองเรือ บา้นหนองแสง บา้นละเลิงหิน  

บา้นหนองกรด บา้นดอนมนั บา้นหนองเสา และบา้นหนองกอก 

หนัหว้ยทราย2 9 บา้นหันห้วยทราย บา้นหนองช่องแมว บา้นเพด็นอ้ย บา้นโนนหญา้นาง 

บา้นหนองม่วงใหญ่ บา้นดอนกลอย บา้นหลุ่ง บา้นโกรกหิน และบา้น

ชลประทาน 

เมืองโดน2 8 บา้นดอนพยอม บา้นเมืองโดน บา้นโนนเมือง บา้นดอนววั บา้นดอนยาว 

บา้นหนองคู บา้นหนองม่วงนอ้ย และบา้นหนองแวง 
ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอประทาย (2555) 

http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/ทุ่งสว่าง
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/หนองค่าย
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/นางรำ
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/ตลาดไทร
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/หนองพลวง
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/โนนเพ็ด
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/วังไม้แดง
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/ดอนมัน
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/โคกกลาง
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/หันห้วยทราย
http://nakhonratchasima.kapook.com/ประทาย/เมืองโดน


271 

 

3.5.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอประทาย 

จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 69 

คน ประกอบดว้ยผูน้าํกลุ่มต่างๆ จาํนวน 46 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 17 คน หน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ จาํนวน 6 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของ

อาํเภอดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัเอ้ือและปัจจยัท่ีเป็น

ปัญหาภายในของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอประทาย สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่179 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอประทาย 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีบึงกระโตนขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมสาํหรับ

การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจในอนาคต 

- มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์คือ

ปราสาทหินนางรํา 

- มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมกบัอาํเภอต่าง ๆ ทั้ง

ในจงัหวดันครราชสีมา และต่างจงัหวดั  

- มีแหล่งนํ้าในพื้นท่ีท่ีสามารถนาํไปสู่การ

พฒันาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได ้

- อาํเภอประทายตั้งอยูติ่ดกบัพื้นท่ีจงัหวดั

ขอนแก่น และจงัหวดับุรีรัมย ์ 

- สภาพพื้นท่ีดินเหมาะสมกบัการปลูกขา้วหอม

มะลิพนัธ์ุดี 

- มีพื้นท่ีป่าธรรมชาติ และป่าหัวไร่ปลายนา 

แ ล ะ รั ก ษ า ไ ว้เ ป็ น แ ห ล่ ง อ า ห า ร  แ ล ะ ย า

สมุนไพร ใหช้าวบา้นในพื้นท่ี 

ก.ด้านกายภาพ  

- ยงัไม่มีการพฒันาระบบโครงสร้างสนบัสนุน

การทาํการเกษตรในพื้นท่ีท่ีครบทุกตําบล 

เช่น ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร และอ่ืน ๆ  

- ลกัษณะของดินเป็นดินทรายไม่อุม้นํ้ า ทาํให้

การทาํการเกษตรตอ้งมีการลงทุนท่ีสูง 

-  เส้นทางการคมนาคมเช่ือมระหว่างตาํบล

และหมู่บ้านยงัไม่มีคุณภาพ และขาดการ

บาํรุงรักษา 

- คุณภาพดินเพื่อการเกษตรเส่ือมลงทุกปี

เน่ืองจากขาดการบาํรุงรักษาและดูแล 

- แหล่งทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายมากข้ึน

จากความรู้ไม่เท่าทนั และขาดสํานึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที ่179 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอประทาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้นท่ียงัมีวิถีชีวิตแบบชนบท มี

การพึ่งพากนัเองในชุมชน  

- มีโรงเรียนของรัฐกระจายอยู่ทุกตาํบล ทาํให้

ประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาไดง่้าย  

- ประชาชนในพื้นท่ียงัคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม

ไว ้เช่น ภูมิปัญญาดา้นหัตถกรรม การแปรรูป

อาหาร พืชสมุนไพร และดา้นการเกษตร 

- หน่วยงานราชการในพื้นท่ีสามารถทํางาน

ประสานความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ินได ้

- กลุ่ ม ผู ้นํา ท่ี ดี ใ ห้ค วา ม ร่วม มื อกับ ก า รทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ชุมชน ตําบล

จาํนวนมาก 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เด็กและเยาวชนไม่ค่อยสนใจการเรียนรู้ มี

การมัว่สุม เสพยาทั้งในและนอกโรงเรียน  

- ครูไม่สามารถควบคุมและกาํกบัเด็กนกัเรียน

ในพื้นท่ีใหมี้ระเบียบวนิยัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

- ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสําคัญต่อการ

ทาํงานเพื่อส่วนรวมนอ้ยกวา่เร่ืองของตนเอง  

- ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี ไ ม่ มี ก า ร สื บ ท อ ด

บ า ง อ ย่ า ง ไ ด้ ห า ย ไ ป จ า ก ชุ ม ช น แ ล้ ว 

โดยเฉพาะเร่ืองยาสมุนไพร  

- การรวมกลุ่มเพื่อการส่งเสริมอาชีพค่อนขา้ง

ทําได้ยากเน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีให้

ความสาํคญันอ้ย 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย และมีการผลิตผา้

ไหมท่ีไดคุ้ณภาพ และเป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีการ

ปลูกหม่อนเล้ียงไหมจาํนวนมาก  

- ประชาชนในพื้นท่ียงัยึดอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลกั  

- เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ท่ี มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทัก ษ ะ

บางอยา่งในการทาํการเกษตร 

- มีกองทุนหมู่บา้นท่ีให้ชาวบา้นได้เรียนรู้การ

บริหารจดัการเงินดว้ยตนเอง  

- ผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะขา้วมะลิเป็นท่ี

ยอมรับของผู ้ท่ีบริโภค เพราะสภาพพื้นท่ี

เหมาะสม  ผลผลิตมีคุณภาพดี  ทาํให้มีโอกาส

ในการพฒันาเพื่อแข่งขนัการส่งออกได ้

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- เยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปทาํงานนอกพื้นท่ี

ม า ก ข้ึ น ทํา ใ ห้ ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ด้ า น

การเกษตร 

- เกษตรกรยงัพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก

เ ป็ น ห ลัก ทํา ใ ห้ ต้น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตรสูงและเกษตรกรยงัขาดความรู้ใน

ดา้นน้ีจาํนวนมาก  

- เกษตรกรขาดความรู้และประสบการณ์ใน

การผลิตการเกษตรเชิงการคา้ 

- เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัใน

การดาํเนินการผลิต 

- การทําการผลิตในลักษณะพืชเ ชิง เ ด่ียว

จาํนวนมากทาํให้เส่ียงต่อสภาวะการขาดทุน

สูง  

- ประชาชนในพื้นท่ียงัมีปัญหาหน้ีสินสูง  
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ตารางที ่179 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอประทาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีก ลุ่ม เค รือข่ า ยภา คประ ชาช นท่ีทํางา น

การเมืองภาคประชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง  

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพในการ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อทาํการ

พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินใหก้า้วไปขา้งหนา้  

- องค์กรปกครองท้องถ่ินมีข้อจํากัดในการ

บริหารจัดการงบประมาณทําให้เน้นการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพฒันา

คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ี 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ งทุก

ระดบั  

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการบริหารจดัการตนเอง  

- นักการเมืองทอ้งถ่ินมีการแข่งขนักันสูง ทาํ

ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการบริหาร

จดัการงบประมาณไม่เตม็ท่ี  

- การเมืองในระดบัพื้นท่ีท่ีแข่งขนัสูงก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ระหว่างเครือญาติ พี่น้อง และ

ชุมชนมากข้ึน  

- คนท่ีเขา้ไปทาํงานบริหารจดังานงบประมาณ

ของทอ้งถ่ินขาดความรู้และประสบการณ์ 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีกิจกรรมงานของดีอาํเภอประทายช่วงเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี 

- ชาวบา้นในพื้นท่ียงัเห็นคุณค่าต่องานประเพณี 

ฮีต 12 คอง 14 อยู่และมีการนาํไปใช้ในชีวิต

จริง 

- หน่วยงานราชการให้ความสําคญัและให้การ

ส่งเสริม สนบัสนุนงานประเพณีทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง 

- ประเพณีและความเ ช่ือท้องถ่ินช่วยสร้าง

จิตสาํนึกท่ีดีใหก้บัคนในชุมชน และทาํให้เกิด

ความสามคัคีในหมู่คณะ 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เยาวชนในพื้นท่ีไม่สนใจงานศิลปะ วฒันธรม 

ประเพณี และความเช่ือของทอ้งถ่ิน 

- ไม่ มี กา รรวบรวมข้อมู ลทา งด้านศิ ลป ะ 

วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือท่ีเป็น

ระบบไว ้ 

- ผูท่ี้ยงัยึดถือปฏิบัติตามฮีต 12 คอง 14 มี

เฉพาะกลุ่มผูสู้งอายเุท่านั้น  

- ขาดกระบวนการในการสร้างความรู้สึกร่วม

ในการเป็นเจา้ของศิลปะวฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหก้บัเยาวชน  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอประทายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่180 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอประทาย 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

-  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน

เช่ือมระหวา่งจงัหวดัและผา่นอาํเภอประทาย  

- การบริหารจดัการพื้นท่ีป่าท่ีชุมชนไม่มีส่วน

ร่วมทาํใหมี้การทาํลายป่ามากข้ึน  

ก.ด้านกายภาพ  

- สภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีทาํให้

ชาวบา้นรับมือกบัการเปล่ียนแปลงไม่ทนั  

- ลกัษณะของดินขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่

อุม้นํ้าทาํใหมี้ผลต่อการทาํการเกษตรในพื้นท่ี 

- การเกิดโรคระบาดของแมลงศตัรูพืช ทาํให้

ยากต่อการควบคุมดูแลผลผลิตทางการเกษตร 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ  ใน

พื้นท่ีให้ความร่วมมือในการทาํงานร่วมกัน

เป็นอยา่งดี 

- หน่วยงานภาครัฐมีผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํสูง

สามารถนาํชุมชนพฒันาทอ้งถ่ินได ้ 

- รัฐบาลมีนโยบายหลกัประกนัสุขภาพใหก้บั

ประชาชน ทาํใหค้นจนหรือคนดอ้ยโอกาส

เขา้ถึงการบริการทางดา้นสาธารณสุขมากข้ึน 

นโยบายการเรียนฟรีทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ี

มีโอกาสทางการศึกษามาข้ึน 

- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทาํให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นความสําคญั

ของการทาํงานมากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อการพฒันาคนให้ไป

พฒันาพื้นท่ีของตนเองจึงทาํให้คนท่ีมีความรู้

ความสามารถไปทาํงานท่ีอ่ืน  

- ส่ื อ ก ร ะ แ ส ห ลัก ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม

เลียนแบบของเยาวชนในทางท่ีไม่เหมาะสม 
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ตารางที ่180 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอประทาย (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/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

การเกษตรท่ีหลากหลาย  

- นโยบายประกันรายได้ของรัฐสร้างความ

มัน่ใจในการทาํการเกษตรของเกษตรกร 

- กระ แส การผลิ ตและก ารบริโภค อา หา ร

ปลอดภัยท่ีทําให้ชาวบ้านต้องหันมาผลิต

อาหารท่ีปลอดภยัมากข้ึน  

- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั่น ค ง ข อ ง

เศรษฐกิจชุมชนท่ีเน้นความสมดุลของชุมชน

ทอ้งถ่ิน เนน้การพฒันากลุ่มอาชีพ 

- ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้

สมดุลและย ัง่ยืน โดยการปรับโครงสร้างการ

เพิ่มผลผลิตและคุณค่าสินคา้ของชุมชน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ทาํให้เกษตรกร

ตอ้งแข่งขนัดา้นการผลิต และราคาสินคา้ทาง

การเกษตรสูงมากข้ึน 

- ขาดหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมดา้นการผลิตท่ี

เหมาะสม 

- เกษตรกรกาํหนดราคาปัจจยัการผลิตและราคา

ผลผลิตไม่ได ้

- ราคาปัจจยัการผลิตท่ีไม่มีการควบคุมทาํให้มี

ผลต่อตน้ทุนการผลิตของการเกษตรสูงข้ึน 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความผกผนัสูง

ทาํใหเ้กษตรกรมีความเส่ียงในการผลิต 

- การใหเ้งินกองทุนต่าง ๆ ในขณะท่ีชาวบา้นยงั

ไม่มีความพร้อมทาํให้เส่ียงต่อการสูญหาย

และสร้างความขดัแยง้ในพื้นท่ี  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้โอกาสในการปกครอง

ตนเองมากข้ึน  

- รัฐขาดกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้นโยบาย

ท่ีกําลังดําเนินการอยู่ขาดการส่งเสริมและ

ดาํเนินการต่อ  

- กระบวนการเลือกตั้งทาํใหเ้กิดความขดัแยง้สูง 

- มีการแทรกแซงของนกัการเมืองระดบัชาติกบั

การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ผลจากอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้ครู กศน.

ส่ง เส ริมให้ผู ้เ รีย นสนใ จเ ร่ืองว ัฒนธรรม

ประเพณีของเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- ส่ือสารเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน่าจะเป็นโอกาส

ให้คนท้องถ่ินได้นําเสนอความสําคญั คุณค่า 

ความหมายของฮีต 12 คอง 14 ไดม้ากข้ึน  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสการเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียนท่ีมาก

เกินไปอาจผลต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ

วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งลึกซ้ึงได ้

- ส่ือ เท คโนโลยี ท่ีทันส มัย  และ เข้า ถึ ง ทุ ก

ครอบครัว ทาํให้เกิดวฒันธรรมการเลียนแบบ

ท่ีไม่เหมาะสมมากข้ึน  
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3.5.14  ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอประทายท่ีประชุมได้นําเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีทํา

การเกษตรเป็นหลกั และจะตอ้งเนน้ไปท่ีการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีจะนาํไปสู่การ

แข่งขนัได ้ 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาคน เน่ืองจากคนเป็นทรัพยากรสําคญั และตอ้งพฒันา

ไปสู่ความเป็นพลเมือง ใหมี้สาํนึกสาธารณะใหม้ากข้ึน และทาํงานเพื่อส่วนรวม  

  ประเด็นท่ี 3 การพฒันาทางด้านอาชีพ เพื่อนาํไปสู่การสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้กบัชาว

อาํเภอประทายต่อไป และเป็นการพฒันาความมัน่คงทางดา้นอาชีพใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 


	5) การปกครองท้องที่ของอำเภอประทาย แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็น 13 2Tตำบล2T 148 2Tหมู่บ้าน2T ดังนี้

