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3.13 อาํเภอพระทองคํา 

3.13.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอพระทองคาํ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือ

วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยแยกพื้นท่ีการปกครองออกจากอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 

จาํนวน 5 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลสระพระ ตาํบลทพัร้ัง ตาํบลพงัเทียม ตาํบลหนองหอย และตาํบล

มาบกราด ไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอพระทองคาํ เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ความหมายและท่ีมาของช่ือ พระทองคาํ มี 2 ประการ เน่ืองจากสถานท่ีตั้งอาคารก่ิง

อาํเภออยูท่ี่บา้นปะคาํ ตาํบลสระพระ จึงไดน้าํคาํทา้ยของตาํบล คือคาํวา่ “พระ” และคาํทา้ยของหมู่บา้น 

“คาํ” มารวมกนั เป็น “พระคาํ” แต่เน่ืองจากตอ้งการให้มีความหมายชดัเจนยิ่งข้ึนจึงเพิ่มคาํวา่ “ทอง” เขา้

ไปจึงได้เป็น “พระทองคาํ” และอีกความหมายหน่ึงคือ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บุคคลสําคญัของจงัหวดั

นครราชสีมา นัน่คือ เจา้พระยามหิศราธิบดี (ทองคาํ) ซ่ึงเป็นสามีทา้วสุรนารี (ยา่โม)  
 

3.13.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอพระทองคาํ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางห่างจากตวั

เมืองจงัหวดันครราชสีมาประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากอาํเภอโนนไทยประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นท่ี

รวมประมาณ 318.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 199,143.75 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชัยภูมิ และอาํเภอคง 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอโนนไทย อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา และอาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
 

3.13.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบสูง พื้นท่ีส่วนมากเป็นดินปนทราย ไม่มีป่าทึบ มีความ

สมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า บางพื้นท่ีเป็นแอ่งดินโคราช – อุบล โดยเฉพาะท่ีตาํบลพงัเทียม ซ่ึงมีสภาพเป็น

ดินเคม็ มีการทาํเกลือจาํนวนมาก และมีผลต่อการเกษตรกรรม 

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 9.40 มิลลิเมตรต่อปี และ

มกัประสบภาวะอากาศฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในฤดูเพาะปลูก อาํเภอพระทองคาํ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเร่ิม

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
 

3.13.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 

1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลการสํารวจพบว่าประชาชนอําเภอพระทองคํา 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และลูกหลานออกไปรับจ้างในเขตโรงงานอุตสาหกรรม ใน

ต่างจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลสาํคญั ๆ ถึงจะกลบัเยีย่มบา้น  
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ตารางที ่311 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํ  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 802 1,101 1,903 

นกัเรียน 3,027 2,895 5,922 

นกัศึกษา 205 261 466 

ทาํนา 4,544 4,801 9,345 

ทาํไร่ 881 820 1,701 

ทาํสวน 19 20 39 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 45 37 82 

รับราชการ 171 131 302 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 3 9 

พนกังานบริษทั 32 43 75 

รับจา้งทัว่ไป 2,255 1,932 4,187 

คา้ขาย 322 546 878 

ธุรกิจส่วนตวั 48 24 72 

อ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 314 359 673 

รวมทั้งส้ิน 12,682 12,973 25,655 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอพระทองคาํ (2554) 

หมายเหต:ุ จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  

2) รายได้ จากขอ้มูลพบว่ารายได้ต่อครัวเรือนของประชาชนอาํเภอพระทองคาํ ปี พ.ศ. 2554 

จาํนวนเงินรวม 1,417,206,050 บาท เฉล่ียต่อครัวเรือน 182,488.55 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และรายได้

เฉล่ียจาํนวน 55,240.93 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงตาํบลหนองหอยมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดจาํนวน 61,449.57 บาท 

ต่อคนต่อปี และตาํบลพงัเทียมมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าสุดจาํนวน 49,666.19 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่312 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอพระทองคาํ 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 พงัเทียม 49,666.19 

2 ทพัร้ัง 54,747.67 

3 มาบกราด 54,801.90 

4 สระพระ 56,588.15 
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ตารางที ่312 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

5 เทศบาลตาํบลพระทองคาํ 57,918.24 

6 หนองหอย 61,449.57 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 55,240.93 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอพระทองคาํ (2554)  

 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ค่าใชจ่้ายของอาํเภอพระทองคาํ ดา้นการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 408,526,806 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่า

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

ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายทางดา้นการศึกษาจาํนวน 36,063,524 บาท และรายจ่ายเพื่อเป็น

ตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 281,637,441 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมี

เพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอพระทองคาํ 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 128,955,721 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 128,955,721 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 68,130,256 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 68,130,256 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 43,053,652 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 43,053,652 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 41,497,812 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 41,497,812 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 37,581,502 

จาํนวนรวม 37,581,502 
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ตารางที ่313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 139,256,519 

จาํนวนรวม 139,256,519 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 35,639,762 

จาํนวนรวม 35,639,762 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 20,339,136 

จาํนวนรวม 20,339,136 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,842,962 

จาํนวนรวม 7,842,962 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,359,045 

จาํนวนรวม 13,359,045 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,063,524 

จาํนวนรวม 36,063,524 

ค่าการเดินทาง  (ค่ านํ้ ามันรถ ค่ า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 64,804,639 

จาํนวนรวม 64,804,639 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,514,221 

จาํนวนรวม 24,514,221 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 48,531,945 

จาํนวนรวม 48,531,945 
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ตารางที ่313 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 27,513,386 

จาํนวนรวม 27,513,386 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,332,482 

จาํนวนรวม 6,332,482 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,129,210 

จาํนวนรวม 7,129,210 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 26,622,544 

จาํนวนรวม 26,622,544 

รวมทั้งหมด 777,169,318 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

4) หน้ีสินและการออม จากขอ้มูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.

2553 พบวา่เกษตรกรอาํเภอพระทองคาํ กูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 634.7 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกู้

เพื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 568 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 40 ลา้น

บาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 26.7 ลา้นบาท 

5) กลุ่มองคก์ร  

ก. อาํเภอพระทองคาํมีกลุ่มองค์กรอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้คณะกรรมการพฒันาสตรี

อาํเภอพระทองคาํ ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 ด้านการส่งเสริมการพฒันาตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง “งานวนัแม่แห่งชาติ และวนัสตรีไทย” ประจาํปี พ.ศ. 2554 และมีกลุ่ม องค์กรภาค

ประชาชน ท่ีรวมกลุ่มกนัเพื่อทาํงานเป็นอาสาสมคัร และกลุ่มช่วยเหลือกนัทางด้านการเกษตร และ

การเงินดงัน้ี  
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ตารางที ่314 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํ  

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั/ผลติภัณฑ์ ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

เครือข่ายกองทุน

หมู่บา้น 

75 กลุ่ม เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้

เร่ืองการบริหารจดัการทุน 

นายสุรพล ชูทอง 

ชมรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น 

876 ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

ขั้นพื้นฐานระดบัทอ้งถ่ิน 

นางลกัขณา หนัสันเทียะ 

6 หมู่ 2 ต.มาบกราด 

อาสาพฒันาชุมชน  125 พฒันาชุมชนระดบัทอ้งถ่ินใน

ทุก ๆ ดา้น  

2นายสายจิตร์ ยิม้พงัเทียม 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา

มาบกราด 

442 กองทุนหมุนเวยีน และจดัหา

วสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตรกร 

นายสุรพล ชูทอง 

239/1 หมู่ 2 ต.มาบกราด 

สหกรณ์การเกษตร

อาํเภอพระทองคาํ 

450 ระดมทุนและจดัหาอุปกรณ์

ทางการเกษตรใหส้มาชิก 

8 หมู่ 13 ต.สระพระ 

เครือข่ายผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากนาเกลือ 

230 แกปั้ญหาดินเคม็และเรียกร้อง

สิทธิของประชาชนผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ 

นายถาวร เพชรขนุทด 

207 หมู่ 6 ต.หนองหอย 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ

การผลิต 

71 กลุ่ม ออมทรัพยเ์พื่อเป็นกองทุน

หมุนเวยีน 

2นายสมพล  ตาบสันเทียะ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพระทองคาํ (2554) 
 

ข. กลุ่มเพื่อผลิตสินคา้โอทอป จาํหน่ายสร้างช่ือเสียงให้กับอาํเภอ และท่ีได้รับการ

ส่งเสริมในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํมีดงัน้ี  

ตารางที ่315 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานท่ีติดต่อ อาํเภอพระทองคาํ  

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั/ผลติภัณฑ์ ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุก0 54 ทอผา้ฝ้าย ผา้ฝ้ายมดัหม่ี และผา้

โทเรทอมือ0 

นางจาํนง กือสันเทียะ 

200/2 หมู่ 5 ต.สระพระ 

กลุ่มส่ิงประดิษฐจ์าก

เศษผา้บา้นหนองเขวา้0 

56 ผลิตส่ิงประดิษฐจ์ากเศษผา้0 นางจาํลอง แกว้วนัดี 

79 หมู่ 5 ต.มาบกราด 

กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลว้ยบา้นถนนหกั0 

24 ผลิตกลว้ยอบมว้น0 นางสะอาด กลึงกลาง 

201 หมู่ 2 ต.หนองหอย 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302801&SME=024216723
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302801&PROD=0242161829&SME=024216723
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302801&PROD=0242161829&SME=024216723
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302802&SME=024217545
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302802&SME=024217545
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302802&PROD=0242171953&SME=024217545
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302805&SME=0243142011
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302805&SME=0243142011
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302805&PROD=0243143521&SME=0243142011
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ตารางที ่315 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ประธานกลุ่มและสถานท่ีติดต่อ อาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั/ผลติภัณฑ์ ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มอาชีพขนมไทย0 45 ผลิตขา้วโป่ง0 นายประสิทธ์ิ บาํรุงกลาง 

232 หมู่ 1 ต.พงัเทียม 

กลุ่มแม่บา้นเกษตร

ทาํนบพฒันาใต้0 

89 ผลิตผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก

กลว้ย0 

นางพเยาว ์บาํรุงศิลา 

7 หมู่ 12 ต.หนองหอย 

กลุ่มขนมไทยโบราณ

บา้นมาบค่าย0 

25 ผลติขนมเป๊ียะ0 นายสายจิตร์ ยิม้สันเทียะ 

84 หมู่ 6 ต.ทพัร้ัง 

กลุ่มทอผา้  

0บา้นโนนสง่า0 

45 ผลิตผลิตภณัฑผ์า้ทอ0 คุณทองนาค แกว้สันเทียะ 

9 หมู่ 5 ต.ทพัร้ัง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพระทองคาํ (2554) 

 

 3.13.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ด้านประชากร ขอ้มูลจากทะเบียนราษฎร์อาํเภอพระทองคาํ ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี

ครัวเรือนจาํนวน 11,191 ครัวเรือน มีประชากรจาํนวน 42,223 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 20,991 คน 

หญิงจาํนวน 21,214 คน คิดแยกเป็นรายตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่316 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอพระทองคาํ 

ที่ ตําบล ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

1 เทศบาลตาํบลพระทองคาํ 1,268 2,185 2,297 4,425 

2 ทพัร้ัง 3,105 5,702 5,714 11,434 

3 พงัเทียม 2,585 4,650 4,613 9,263 

4 หนองหอย 1,945 3,548 3,549 7,097 

5 สระพระ 1,060 2,769 2,880 5,649 

6 มาบกราด 1,228 2,137 2,161 4,298 

รวม 5 ตําบล 1 เทศบาล 11,191 20,991 21,214 42,223 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอเทพารักษ์ (ข้อมลู ณ พฤศจิกายน 2553) 

 

จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอพระทองคาํ มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302803&SME=024395647
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302803&PROD=0243103351&SME=024395647
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302805&SME=04227114117
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302805&SME=04227114117
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302805&PROD=04227151848&SME=04227114117
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302805&PROD=04227151848&SME=04227114117
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302804&SME=091028145643
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302804&SME=091028145643
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302804&PROD=091028145717&SME=091028145643
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302804&SME=0932795749
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302804&SME=0932795749
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302804&PROD=0932795951&SME=0932795749
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ตารางที ่317 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอพระทองคาํ 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 80 66 146 

1 – 2 206 210 416 

3 – 5 476 459 935 

6 – 11 1,048 964 2,012 

12 – 14 634 568 1,202 

15 – 17 588 591 1,179 

18 – 25 1,017 972 1,989 

26 – 49 3,456 3,765 7,221 

50 – 60 1,594 1,781 3,375 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,745 1,977 3,722 

รวมทั้งหมด 10,844 11,353 22,197 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอพระทองคาํ (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา 

ก. สถานศึกษา ครู และนักเรียน อาํเภอพระทองคํามีสถานศึกษาท่ีประกอบด้วย

การศึกษา ตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน ระดบัอนุบาล ประถม มธัยม และ การศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีครอบคลุมใน

ทุกพื้นท่ี  
 

ตารางที ่318 แสดงสถานศึกษา ครูและนกัเรียนในอาํเภอพระทองคาํ 

ตาํบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

ทพัร้ัง 1 6 0 2 1,816 80 

พงัเทียม 1 7 1 1 743 58 

หนองหอย 2 4 2 1 1,442 59 

สระพระ 1 1 0 1 1,112 39 

มาบกราด 1 1 0 1 559 23 

รวม 6 19 3 6 5,672   259 

ท่ีมา : เขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 (2554) 
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 ข. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน

อาํเภอพระทองคาํมี 1 แห่ง มีครูประจาํจาํนวน 9 คน มีนกัเรียนและนกัศึกษาจาํนวน 1,025 คน และมี

หน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบล 6 แห่ง 

  ค. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํ ประชากรส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่319 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอพระทองคาํ  

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน)  หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 305 398 703 

ตํ่ากวา่ ป.4 674 704 1,378 

ป.4-6 6,428 6,920 13,348 

ม.ศ. 1-3 36 29 65 

ม.1-3 1,378 1,175 2,553 

ม.ศ.4-5 22 19 41 

ม.4-6 654 752 1,409 

 ปวช. 99 60 159 

ปวส. 144 115 259 

ปริญญาตรี 176 258 424 

ปริญญาโท 5 4 9 

ปริญญาเอก 3 1 4 

อ่ืนๆไม่ระบุ 920 918 1,838 

รวมทั้งหมด 10,844 11,353 22,197 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอพระทองคาํ (2553) 
 

3) ดา้นสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอาํเภอพระทองคาํ 

มีทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี 
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ตารางที ่320 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอพระทองคาํ  

ที่ สถานถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1 โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 30 เตียง 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 5  

3 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 76  

4 คลินิกเอกชน 2  

5 ร้านขายยา  2  

 รวม 82  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอพระทองคาํ (2554) 

 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข  (ไม่นบัรวมเอกชน)  ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรใน

โรงพยาบาลอาํเภอพระทองคาํมีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่321 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอพระทองคาํ  

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     3 14,074 

ทนัตแพทย ์ 2 21,112 

เภสัชกร 5 8,445 

พยาบาลวชิาชีพ 32 1,319 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 24 1,759 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 876 48 

ท่ีมา : โรงพยาบาลอาํเภอพระทองคาํ (2553) 
 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข อาํเภอพระทองคาํมีปัญหาสุขภาพและมีโรคท่ีเกิดมาก

ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2553 คืออุจจาระร่วง รองลงมาคือไขเ้ลือดออก ดงัน้ี  

ตารางที ่322 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอพระทองคาํ ปี พ.ศ. 2553 

ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

อุจจาระร่วง 124 52.35 

ไขเ้ลือดออกรวม 109 46.02 

อาหารเป็นพิษ 95 40.11 

ปอดบวม 45 19.00 

สุกใส 35 14.77 
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ตารางที่ 322 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา 10 อนัดบั ของอาํเภอพระทองคาํ ปี พ.ศ.2553 (ต่อ) 

ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

ไขห้วดัใหญ่ 24 10.133 

โรคตาแดง 12 5.06 

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 5 2.11 

งูสวดั 2 0.84 

เลปโตสไปโรซีส 2 0.84 

ท่ีมา : โรงพยาบาลอาํเภอพระทองคาํ (2553) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร จาก

ฐานขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2553 อาํเภอพระทองคาํ มี

อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่323 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลง ประชากร อาํเภอพระทองคาํ  

พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 42,940 - 

2550 42,149 -1.84 

2551 42,120 -0.07 

2552 42,201 0.19 

2553 42,237 0.09 

ท่ีมา:กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอพระทองคาํ มีสถานี

ตาํรวจภูธรพระทองคาํ จงัหวดันครราชสีมา ดูแลดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

ในอาํเภอพระทองคาํ  

 5) ดา้นศาสนา ประชากรในอาํเภอพระทองคาํส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98 

และศาสนาอ่ืน ๆ จาํนวนร้อยละ 2 มีศาสนสถานดงัน้ี วดัจาํนวน 34 แห่ง เป็นวดัพทัธสีมาจาํนวน 14 

แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 5 แห่ง ท่ีพกัสงฆ์จาํนวน 15 แห่ง ในพื้นท่ีไม่มีมสัยิด และโบสถ์คริสต์ ใน ปี 

พ.ศ. 2553 มีพระภิกษุจาํพรรษาจาํนวน 215 รูป สามเณรจาํนวน 10 รูป ชีจาํนวน 9 คน และศิษยว์ดั

จาํนวน 15 คน 

  - ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์5 ศูนย ์คือ ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดั

ทองหลาง ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัหนองหอย ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัสามคัคี

มาบกราด ศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดักุดตาคาํ และศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัปะคาํ 
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6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํมีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การทอผา้

พื้นเมือง การจกัสานจากวตัถุดิบในพื้นท่ี ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร แต่ว่ายงัมีนอ้ยจาํเป็นตอ้งมีการ

พฒันาเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีมีภูมิปัญญาทางดา้นเทคโนโลยเีพื่อการเกษตรอยูบ่า้งในบางพื้นท่ี  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ประชาชนในอาํเภอพระทองคาํจดังานบวงสรวงสักการะ

ทา้วสุรนารี เป็นประจาํกาํหนดตรงกบัวนัท่ี 8 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมการบวงสรวง และการรํา

ถวายทา้วสุรนารี และกิจกรรมทางศาสนา นอกจากน้ียงัได้ส่งเสริมประเพณีไทยเพื่อการอนุรักษ์และ

ดาํรงความเป็นไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น การประกวดเทียนพรรษาในประเพณีเขา้พรรษา งานประเพณี

ลอยกระทง งานวนัสงกรานต ์และงานรัฐประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้ 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ พื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํ มีสนามกีฬาฟุตบอล และพื้นท่ีสําหรับการ

ออกกาํลงักาย ณ บริเวณท่ีว่าการอาํเภอพระทองคาํ ในช่วงเยน็จะมีเยาวชนมาเล่นกีฬาฟุตบอลและเล่น

กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกตาํบล รวมทั้งเทศบาลในพื้นท่ี จะ

จดังานกีฬาเป็นประจาํ และประมาณช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี อาํเภอพระทองคาํมีการจดัแข่งกีฬา

ฟุตบอล ณ สนามกีฬาหนา้ท่ีวา่การอาํเภอพระทองคาํ 

3.13.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

 1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอพระทองคาํ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี

พื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 189,541 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นท่ีนาจาํนวน 102,121 ไร่ พื้นท่ีไรจาํนวน 

76,297 ไร่ พื้นท่ีไมผ้ลจาํนวน 6,070 ไร่ พื้นท่ีปลูกผกัจาํนวน 967 ไร่ พื้นท่ีเล้ียงสัตวจ์าํนวน 618 ไร่ มี

ครัวเรือนเกษตรกรจาํนวน 7,423 ครัวเรือน ดงัน้ี  

ตารางที ่324 แสดงสภาพการผลิตดา้นการเกษตรอาํเภอพระทองคาํ 

พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก  (ไร่) ผลผลติเฉลีย่  (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 

ขา้ว 102,121 425 6,295 

พริก 10,034 720 2,083 

มนัสาํปะหลงั 16,864 3,564 998 

ขา้วโพด 38,054 700 2,059 

ออ้ย 10,314 8,200 122 

ท่ีมา    : สาํนักงานเกษตรอาํเภอพระทองคาํ (2553) 
 

  2) ดา้นปศุสัตว ์อาํเภอพระทองคาํ มีครัวเรือนท่ีทาํการเล้ียงสัตวจ์าํนวน 4,105 ครัวเรือน

และทางราชการได้ส่งเสริมการเล้ียงโค กระบือ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี สุขาภิบาลสัตว ์และ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ ด้านสัตว์ปีกมีการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด มี
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มาตรการการป้องกนัฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรคในทุกพื้นท่ี จดัอบรม อาสาสมคัรทาํลายสัตวปี์กและรณรงค์

คน้หาเช้ือไขห้วดันกอยา่งบูรณาการต่อเน่ือง 

ตารางที ่325 แสดงปริมาณการเล้ียงสัตวใ์นอาํเภอพระทองคาํ 

ประเภทปศุสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 14,680 4,910 

โคนม 103 6,02 

กระบือ 890 874 

สุกร 856 4,082 

แพะ 2,401 160 

ห่าน 197 39 

ไก่เน้ือและไก่พื้นเมือง 80,536 1,442 

ไก่ไข่ 30,000 19 

เป็ด 1,264 290 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอพระทองคาํ (2554) 

3) ดา้นการประมง อาํเภอพระทองคาํส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อ

ซีเมนต ์และบ่อพลาสติก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้และเป็นอาหารในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ 

3.13.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม 

การอุตสาหกรรมในอาํเภอพระทองคาํประกอบดว้ยบริษทัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมิเชลแฟบริก จาํกดั โรงงานพิมพล์ายผา้ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลทพัร้ัง  

- โรงงานผลิตเกลือสยามทรัพยม์ณี ตั้งอยูท่ี่ตาํบลพงัเทียม 

- โรงงานประกอบรถเพื่อการเกษตร จาํนวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ตาํบลสระพระ 

- โรงสีขา้วขนาดเล็กจาํนวน 42 แห่ง 

3.13.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

 1) ดา้นพานิชยกรรมอาํเภอพระทองคาํ  

- มีหน่วยธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขา

พระทองคาํ จาํนวน 1 แห่ง และมีเคร่ืองกดเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 1 เคร่ือง 

- สหกรณ์จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอพระทองคาํ จาํกดั  

 - มีสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จาํนวน 19 แห่ง  
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- สถานประกอบการ จาํแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การขายส่งและ

ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์จาํนวน 40 แห่ง ร้านคา้ส่งจาํนวน 6 แห่ง ร้านคา้ปลีก 

จาํนวน 368 แห่ง  

  2) ดา้นบริการ ท่ีพกั ร้านอาหาร ในอาํเภอพระทองคาํมี โรงแรม รีสอร์ท จาํนวน 1 แห่ง

ไดแ้ก่ ศุภาลยัรีสอร์ท บา้นโคกสุวรรณ หมู่ท่ี 1 ตาํบลมาบกราด อาํเภอพระทองคาํ มีร้านอาหารทัว่ไป

จาํนวน 40 แห่ง และมีร้านบริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 1 แห่ง  

3) การท่องเท่ียว อาํเภอพระทองคาํมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ทางประวติัศาสตร์

คือโบสถ์ไมเ้ก่าวดัเจริญพรต เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ซ่ึง

ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวประมาณ 1,500 คน 1โบสถไ์มว้ดัเจริญพรต1 อยูท่ี่1บา้นเจริญผล หมู่ท่ี 4 ตาํบล

มาบกราด วดัเจริญพรต เดิมช่ือ วดัเจอ้เว่อ หรือ วดัเจริญผล สังกดัมหานิกาย ไดก่้อสร้างเม่ือวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2473 มีอุโบสถไมก้วา้ง 5 เมตร ยาว 14 เมตร ใตถุ้นโล่ง สร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2496 

สร้างดว้ยไมเ้น้ือแขง็ทั้งหลงั เสาทุกตน้เป็นไมม้ะค่า หลงัคามุงกระเบ้ือง ไดผ้กูพทัธสีมาเม่ือปี พ.ศ. 2498 

3.13.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอพระทองคาํกบัจงัหวดันครราชสีมา 

รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 205 (สายสุรนารายณ์ - ชยัภูมิ) 

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2054 (สายพระทองคาํ-บา้นโคกสุวรรณ) 

- ส่วนถนนสายอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนนสายทพัร้ัง – บา้นเหล่ือม ถนนทางหลวง

ชนบท จาํนวน 9 สาย ถนนลาดยาง สํานกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) จาํนวน 7 สาย ถนนลาดยาง

โยธาธิการจาํนวน 1 สาย ถนนลูกรังจาํนวน 68 สาย และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จาํนวน 2 สาย 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข (สาขายอ่ยทพัร้ัง) จาํนวน 1 

แห่ง และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขเอกชน จาํนวน 2 แห่ง โทรศพัทพ์ื้นฐานจาํนวน 350 เลขหมาย โทรศพัท์

สาธารณะจาํนวน 34 ตู ้ชุมสายโทรศพัทจ์าํนวน 1 แห่ง และมีหอกระจายข่าวจาํนวน 76 แห่ง 

3) ประปา นํ้ าด่ืม พื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํมีหมู่บา้นท่ีมีประปาใช้จาํนวน 75 หมู่บา้น 

11,191 ครัวเรือน 

4) แหล่งนํ้าแหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (เข่ือน ฝาย ฯ) มีทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบดว้ย 

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยชนัโพรง หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองหอย 

- อ่างเก็บนํ้าเตง็เต้ีย หมู่ท่ี 11 ตาํบลทพัร้ัง 

- อ่างเก็บนํ้าโนนสูง หมู่ท่ี 14 ตาํบลทพัร้ัง 

- อ่างเก็บนํ้าหนองกก หมู่ท่ี 8 ตาํบลพงัเทียม 

- อ่างเก็บนํ้าตลุกหิน หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองหอย 
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- อ่างเก็บนํ้าพระงาม หมู่ท่ี 14 ตาํบลหนองหอย 

นอกจากน้ียงัมีแหล่งนํ้าขนาดเล็ก บ่อนํ้าต้ืนจาํนวน 239 บ่อ บ่อบาดาลจาํนวน 75 บ่อ 

ถงัเก็บนํ้าฝนจาํนวน 179 ใบ โอ่งนํ้าใหญ่จาํนวน 21,511 ใบ ฝาย  ทาํนบ  พนงักั้นนํ้า จาํนวน 36 แห่ง 

5) ไฟฟ้าจาํนวนหมู่บา้นท่ีมีไฟฟ้า จาํนวน 75 หมู่บา้น จาํนวน 11,180 ครัวเรือน 

 

3.13.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติตํ่า บางพื้นท่ีมีสภาพดินเคม็ เช่น ตาํบลพงัเทียม ตาํบลสระพระ  

2) ทรัพยากรนํ้ า มีอ่างเก็บนํ้ า 6 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ าห้วยซนัโพรง อ่างเก็บนํ้ าเต็งเต้ีย 

อ่างเก็บนํ้าโนนสูง อ่างเก็บนํ้าหนองกก อ่างเก็บนํ้าตลุกหิน และ อ่างเก็บนํ้าพระงาม แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ี

เป็นลาํหว้ยจาํนวน 61 แห่ง  

3) ทรัพยากรป่าไม ้เป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม ท่ีเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

มี 2 แห่ง คือ ป่ามาบกราด (ตาํบลมาบกราด) พื้นท่ี 13,900 ไร่ และป่าทาํนบเขมร (ตาํบลหนองหอย) 

พื้นท่ี 24,062 ไร่ โดยสํานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จงัหวดันครราชสีมา ไดมี้การ

สาํรวจและออกหลกัฐาน ส.ป.ก. 4-01 จาํนวนพื้นท่ี 29,860 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา (สํานกังานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จงัหวดันครราชสีมา วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551) ดงัน้ี 

ก. ท่ี ส.ป.ก.4-01 ท่ีราษฎรไดรั้บ ส.ป.ก.4-01 แลว้ จาํนวน 388 ราย 498 แปลง 

เน้ือท่ี 5,560 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา คือ  ตาํบลทพัร้ัง 164 ราย 225 แปลง พื้นท่ี 2,411 ไร่ 50 ตารางวา  

และตาํบลมาบกราด 224 ราย 273 แปลง พื้นท่ี 3,149 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา 

ข. ท่ี ส.ป.ก.4-01 ท่ีราษฎรอยู่ระหว่างรอรับ ส.ป.ก.4-01 จาํนวน 1,113 ราย 

จาํนวน 1,324 แปลง พื้นท่ี 24,300 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา คือ ตาํบลทพัร้ังจาํนวน 188 ราย 203 แปลง 

พื้นท่ี 3,787 ไร่ 71 ตารางวา ตาํบลมาบกราดจาํนวน 55 ราย 66 แปลง พื้นท่ี 1,228 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา  

ตาํบลสระพระจาํนวน 23 ราย 24 แปลง พื้นท่ี 691 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา  และตาํบลหนองหอยจาํนวน 

847 ราย 1,031 แปลง พื้นท่ี 18,592 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา 

ค. ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไดอ้อกหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงแลว้ ไดแ้ก่ ท่ี

สาธารณประโยชน์ตาํบลทพัร้ัง พื้นท่ี 520 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา  ท่ีสาธารณประโยชน์ตาํบลหนองหอย 

พื้นท่ี 1,752 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ท่ีสาธารณประโยชน์ตาํบลมาบกราด พื้นท่ี 126 ไร่ 6 ตารางวา ท่ี

สาธารณประโยชน์ตาํบลพงัเทียม พื้นท่ี  350 ไร่ 3 งาน 234  ตารางวา  และท่ีสาธารณประโยชน์ตาํบล

สระพระ พื้นท่ี 208 ไร่ 295  ตารางวา 

ง. ท่ีราชพสัดุ พื้นท่ี 360 ไร่ 2 งาน 97.2 ตารางวา (สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี

นครราชสีมา :2553 ) ดงัน้ี ตาํบลทพัร้ัง เน้ือท่ี 90 ไร่ 47  ตารางวา ตาํบลมาบกราด เน้ือท่ี 24 ไร่ 3 งาน 
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50.8 ตารางวา ตาํบลสระพระ เน้ือท่ี 75 ไร่ 67 ตารางวา ตาํบลพงัเทียม เน้ือท่ี 37 ไร่ 1 งาน 46.8 ตารางวา 

และตาํบลหนองหอย เน้ือท่ี 133 ไร่ 67.6 ตารางวา 
 

 3.13.11 ด้านการเมือง 

1) การเมืองระดับชาติ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาํเภอพระทองคาํ อยู่ในเขตเลือกตั้งท่ี 3 

ประกอบดว้ย อาํเภอสีคิ้ว อาํเภอด่านขุนทด อาํเภอเทพารักษ ์อาํเภอสูงเนิน อาํเภอโนนไทย และอาํเภอ

พระทองคาํ มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายประเสริฐ จนัทรรวงทอง นายบุญเลิศ 

ครุฑขนุทด และนางลินดา เชิดชยั 

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เขตพื้นท่ีอาํเภอ

พระทองคาํ คือ นายไพฑูรย ์เพญ็จนัทร์ เทศบาลตาํบลพระทองคาํ มีสมาชิกและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จาํนวน 

13 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระพระ มีสมาชิกและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จาํนวน 23 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

มาบกราด มีสมาชิกและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จาํนวน 19 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพงัเทียม มีสมาชิกและผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน จาํนวน 43 คน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทพัร้ัง มีสมาชิกและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จาํนวน 45 คน 

3) การเมืองภาคประชาชน ในอาํเภอพระทองคาํมีกลุ่มภาคประชาชนรวมกลุ่มกนัจดัตั้ง

เป็นสภาองคก์รชุมชนตาํบล และทาํงานเป็นเครือข่ายเช่ือมกบัทางสาํนกังานสภาพฒันาการเมือง สถาบนั

พระปกเกลา้ รวมทั้งเช่ือมกบัทางเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนตาํบล จงัหวดันครราชสีมา 

นอกจากน้ียงัทาํงานเช่ือมกบัเครือข่ายระดบัอาํเภอ ระหว่างอาํเภอและเครือข่ายระดบั

จงัหวดัดว้ย 
 

 3.13.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอพระทองคาํ จาํแนกการปกครอง ตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอพระทองคาํ  

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นท่ี ได้แก่ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ สถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอ สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานกังานสหกรณ์การเกษตรอาํเภอ สํานกังานเกษตร

อาํเภอ สํานกังานสัสดีอาํเภอ สํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอ สํานกังานท่ีดินอาํเภอ และสํานกังานสรรพากร

พื้นท่ีอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ ท่ีทาํการไปรษณีย ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4)  การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอพระทองคาํ มีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

   ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํมีศูนยป์ระสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํนวน 1 แห่ง  
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   ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

สระพระ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบกราด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพงัเทียม องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทพัร้ัง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหอย 

   ค. เทศบาล จาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลพระทองคาํ 

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 

พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 5 ตาํบล 75 หมู่บา้น ดงัน้ี 

ตารางที ่326 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอพระทองคาํ 

ตาํบล 
จาํนวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

สระพระ 11 บา้นปะคาํ บา้นขมาดไพร บา้นสระพระ  บา้นหนองไทร บา้นห้วยยางใต ้

บา้นคูเมืองนอ้ย บา้นหนองปลอ้ง บา้นโกรกมะค่า บา้นโกรกมะค่าเหนือ 

บา้นปะคาํใต ้และบา้นสระพระ  

มาบกราด 8 บา้นโคกสุวรรณ บา้นมาบกราดพฒันา บา้นโคง้เจริญ บา้นเจริญผล บา้น

หนองเขวา้ บา้นมาบกราด บา้นหนองหวัรวก และบา้นโกรกพฒันา 

หนองหอย 15 บา้นหนองหอย (1 และ 2) บา้นถนนหกั บา้นทาํนบพฒันา บา้นโคง้สําโรง 

บา้นหนองกก บา้นตลุกชัง่โค บา้นโคกเพชร บา้นห้วยนอ้ย บา้นห้วยปะคาํ 

บา้นหนองนกกระเรียน  บา้นทาํนบพฒันาใต ้บา้นใหม่โนนทอง  

บา้นพระงาม และบา้นศรีพฒันา 

พงัเทียม 23 บา้นพงัเทียม บา้นโพนไพล บา้นชายพะเนา บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหวัถนน 

บา้นทองหลาง บา้นหนองปลาไหล บา้นหนองกก บา้นโกรกชา้งนอ้ย บา้น 

บึงนอ้ย (1) บา้นบึงนอ้ย (2) บา้นหนองแห้ว บา้นโนนทอง บา้นหวัทาํนบ 

บา้นสระตาล บา้นหว้ยยาง บา้นโนนมะค่า บา้นโนนไทรโยง  

บา้นยางสามตน้ บา้นทองหลางพฒันา บา้นป่าเพกา และบา้นโนนพุดซา 

ทพัร้ัง 19 บา้นทพัร้ัง  บา้นกุดตาดาํ บา้นดอนขวาง  บา้นเดินตะโก  บา้นโนนสง่า 

บา้นกุดไผ่  บา้นมาบค่าย บา้นหนองยาง  บา้นโคกดินแดง บา้นห้วยหุง

เกลือ  บา้นห้วยสามขา   บา้นเต็งเต้ีย  บา้นตะเคียนงาม  บา้นโนนสูง บา้น

โนนง้ิว  บา้นโคกเพชร บา้นตลุกชงโค บา้นหนองกระทุ่ม  

และบา้นโกรกมะขามป้อม 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอพระทองคาํ (2554)  
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3.13.13 วเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอพระทองคํา 

จากการจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 82 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 75 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 4 คน 

หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน ผูเ้ข้าร่วมประชุม ได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองและวิเคราะห์

ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

 1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ียงัเป็นจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่327 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพระทองคาํ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- เป็นอาํเภอขนาดเล็กมีพื้นท่ีไม่มาก 

- พื้นท่ีเหมาะสาํหรับการปลูกมนัสาํปะหลงั ออ้ย 

และพืชไร่ อ่ืน ๆ  

- มีถนนสุรนารายณ์ผ่านเพื่อเช่ือมกับจังหวดั

ชยัภูมิ และอยูไ่ม่ไกลจากอาํเภอเมือง 

- พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสูง  

ก. ด้านกายภาพ 

- การแพร่กระจายของดินเคม็ในหลายพื้นท่ี 

เช่น ตาํบลพงัเทียม  

- แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรยงัไม่เพียงพอ  

- เส้นทางการคมนาคมเช่ือมระหวา่งตาํบลและ

หมู่บา้นยงัไม่มีคุณภาพท่ีดี  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- เป็นสังคมแห่งการเก้ือกูล เน่ืองจากต้องมี

แรงงานในการประกอบอาชีพทางด้านการ

เกษตรกรรม เป็นสังคมครัวเรือนขนาดกลาง มี

การดาํรงชีวติอยา่งพอเพียง 

- มี โรง เ รีย น ใ นระ ดับ มัธ ย ม ศึ ก ษ า ท่ี จะ ใ ห้

การศึกษากับนักเรียนกระจายอยู่ทุกตําบล

สามารถใหก้ารศึกษาได ้เส้นทางสะดวก และมี

ศูนยบ์ริการการศึกษาตามอธัยาศยั ( กศน.) ใน

พื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายทุกตาํบล 

- ครอบ ครัวมี ขนาดกล าง  ท่ี มีค วา มอบอุ่น 

เน่ืองจากประกอบอาชีพทางการเกษตร  

- มีภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร และหตัถกรรม 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ปัญหายา เสพติดท่ีระบาดในพื้ น ท่ีทั้ ง ใ น

โรงเรียนและในชุมชน  

- ประชาชนในพื้ นท่ี มีสํานึกรับผิดชอบต่อ

สาธารณะยงันอ้ย 

- ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย และระเบียบวินยั

การจราจร  

- เยาวชนในพื้นท่ีหลายพื้นท่ีรวมกลุ่มกันเพื่อ

เสพสารเสพติด ให้ความสําคญักบัการศึกษา

นอ้ย ไม่เคารพพอ่แม่ ผูป้กครองและครู  

- ปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร 

เน่ืองจากส่ือต่าง ๆ ท่ีเข้าถึงเด็กโดยตรง ไม่

ผ่านการคัดกรอง หรือทําตามเพื่อน และ

บริโภคส่ือและแฟชัน่ทนัสมยั 
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ตารางที ่327 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ป ร ะ ช า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ

เกษตรกรรม และมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

- มีการประกอบอาชีพหมุนเวียนจึงมีรายได้

สมํ่ าเสมอ ทําให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีความ

เขม้แขง็ 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีเปิดรับคนใน

พื้นท่ีเขา้ไปทาํงานและสร้างรายได้ให้กบัคน

ในพื้นท่ี ช่วยลดปัญหาการวา่งงาน 

- มีผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากพื้นท่ีหลากหลาย ท่ีใช้

วตัถุดิบในพื้นท่ี 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ประชากรในพื้นท่ีวา่งงานมีจาํนวนมากข้ึน  

- ตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตรสูงข้ึน และ

เกษตรกรย ังขาดความรู้ ทักษะในการลด

ตน้ทุนการผลิต  

- เกษตรกรในพื้นท่ียงัทาํการผลิตแบบเดิม ๆ ยงั

ไม่เรียนรู้กระบวนการผลิตใหม่ ๆ  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาหน้ีสินท่ีสูงข้ึนทุก

ปี 

- ผลผลิตทางดา้นการเกษตรตกตํ่า   

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินมีการทาํงานประสานกบั

หน่วยงานภาคราชการอ่ืนในพื้นท่ี 

- มีกลุ่มประชาชนท่ีลุกข้ึนมาทํางานในการ

แก้ปัญหาของพื้นท่ีด้วยตนเอง เช่น กลุ่ม

แกปั้ญหาดินเคม็ และอ่ืน ๆ 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ใ น พื้ น ท่ี มี ก า ร ซ้ื อ สิ ท ธ์ิ ข า ย เ สี ย ง ใ น

กระบวนการเลือกตั้งทุกระดบั  

- การบริหารจัดการระดับท้องถ่ิน  ขาดการ

ทาํงานแบบการบูรณาการ ระหว่างราชการ 

ท้องถ่ิน ประชาชน และทาํให้การกระจาย

งบประมาณไม่ทัว่ถึง 

- การพฒันาทอ้งถ่ินเน้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานมากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติ 

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การจัดงานบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าว  

สุรนารี ( ยา่โม )โดยมีรําถวายทุกปี 

- ประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะกลุ่มผู ้ใหญ่ 

ผูสู้งอาย ุยงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณี ความ

เช่ือของทอ้งถ่ินเอาไว ้ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ไ ม่ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประส บ กา รณ์ด้า นวัฒนธ รรม  ป ระเพ ณี

ทอ้งถ่ินสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

- ในพื้นท่ียงัไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน 

วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินให้

เป็นระบบ 

- เยาวชนไม่ค่อยเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของวฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน  
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอพระทองคาํสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่328 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอพระทองคาํ 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมระหวา่งอาํเภอ

และจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดง่้าย สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

- จงัหวดัมีแนวโนม้จะมีการพฒันาแหล่งนํ้ าขนาด

เล็กในพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหาแหล่งนํ้าขาดแคลน 

ก. ด้านกายภาพ 

- ภยัธรรมชาติ เช่น นํ้ าท่วม ฝนแล้ง ทาํให้ยาก

ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และ

ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร 

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทาํให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคญั

ของการทาํงานมากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพให้กับ

ประชาชน ทําให้คนจนหรือคนด้อยโอกาส

เขา้ถึงการบริการทางดา้นสาธารณสุขมากข้ึน 

- นโยบายการศึกษาฟรี ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ี

มีโอกาสในการศึกษามากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือจากทีว ีหนงัสือพิมพแ์ละส่ือโฆษณาต่าง ๆ

มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโนม้ไป

ในทางบริโภคนิยม 

- ส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของ

คนในพื้นท่ีทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 

- การระบาดของยาเสพติดท่ีมาจากแรงงานต่าง

ถ่ิน และพื้นท่ีขา้งเคียงท่ียากต่อการควบคุม 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- นโยบายการประกนัรายไดเ้กษตรกรท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสทางดา้นการเกษตร  

- นโยบายการผลิตพืชพลงังานของรัฐบาล เช่น 

มนัสาํปะหลงั ออ้ย ทาํใหเ้กษตรกรสามารถใช้

พื้นท่ีของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

- การพฒันาแหล่งนํ้าทางการเกษตรและพนัธ์ุพืช

ทางการเกษตรใหม่ใหก้บัประชาชน 

- กระแสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะ

นาํไปสู่การจดัการกบัปัญหาเศรษฐกิจทั้งระดบั

ครัวเรือนและทอ้งถ่ิน  

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- การเผชิญกบัการแข่งขนัจากภายนอกท่ีมีมาก

ข้ึนของสินคา้ภาคการเกษตร 

- ราคาปัจจยัทางการผลิตทางดา้นการเกษตรมี

ราคาสูงข้ึน โดยท่ีประชาชนไม่มีโอกาสใน

การกาํหนดราคาตน้ทุน 

- เกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิตทาง

การเกษตรได ้
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ตารางที ่328 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอพระทองคาํ (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านการเมืองการปกครอง 

- รั ฐ บ า ล ก ร ะ จ า ย อํา น า จ แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ 

ตลอดจนการกําหนดกรอบหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อใหเ้ช่ือมโยงการใหบ้ริการในระดบัล่าง 

- มีหน่วยราชการลงไปส่งเสริม และพัฒนา

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  

ค.ด้านการเมืองการปกครอง 

- มี ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง รัฐ บ า ล บ่ อ ย ทํา ใ ห้ ก า ร

ดาํเนินการเร่ืองนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง  

- มีการคอรัปชัน่สูงทาํให้งบประมาณลงไปสู่การ

พฒันาทอ้งถ่ินนอ้ย  

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้เด็ก เยาวชน และ

คนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมของประเทศ

เพื่อนบา้นมากข้ึน 

- การส่งเสริมและพฒันาเร่ืองโฮมสเตยใ์นพื้นท่ีทาํ

ให้ประชาชนไดมี้โอกาสรับนกัท่องเท่ียวมากข้ึน

และมีโอกาสเผยแพร่ว ัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ตนเอง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว ทาํให้มีการนํา

วฒันธรรมจากภายนอกเขา้ไปสู่ชุมชน ทาํให้

ชุมชนมีโอกาสขาดอตัลกัษณะของตนเอง  

- กระแสการไหลของวฒันธรรมภายนอก ทาํให้

ยากต่อการควบคุมและส่งผลกระทบต่อ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

3.13.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอพระทองคาํท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาทางดา้นการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีโดย

ส่วนใหญ่กาํลงัเผชิญปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง และไดป้ริมาณผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง ดงันั้นจึง

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ พร้อมกบัความรู้ใหม่ให้กบัเกษตรกร เช่น การให้ความรู้ความ

เขา้ใจในการผลิต อนัประกอบดว้ย พื้นท่ี ความสมบูรณ์ของดิน ช่วงฤดูกาลผลิต เมล็ดพนัธ์ุ วิธีการผลิต 

การบาํรุงรักษา  การเก็บเก่ียว ซ่ึงทาํให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดม้ากข้ึน ให้มีการรวมตวั

ของผูผ้ลิตเพื่อกาํหนดแนวทางและการปฏิบติัร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การต่อรองราคาท่ีเหมาะสม  โดยจดั

ให้มีการประชุมร่วมกนั เพื่อนาํเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งคน้หาแนวทางในการทาํงานร่วมกนั ท่ีทาํ

ให้เกิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรม เช่น  ในระดบัอาํเภอกาํหนดให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการระดบั



479 

 

อาํเภอ ประกอบดว้ยนายอาํเภอ เกษตรอาํเภอ  ส่วนงานอ่ืน ๆ ร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํ

ในทอ้งท่ี ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการเกษตร  เพื่อร่วมกนักาํหนดแนวทางประชุม สัมมนา  และมีการศึกษา

ดูงานนอกพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จท่ีเป็นตน้แบบ การประชุม ติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 

ชดัเจน และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในพื้นท่ีมี

พื้นท่ีดินเค็มจาํนวนมาก และส่งผลกระทบต่อการทาํการเกษตรในพื้นท่ี รวมทั้งแหล่งนํ้ าท่ีมีอยู่ก็ไม่

เพียงพอ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีความเหมาะสมเพื่อนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาคน เน่ืองจากคนเป็นบุคลากรท่ีสําคญัของพื้นท่ี ดงันั้นหากคน

ในพื้นท่ีมีระเบียบวินัย มีความเป็นจิตสาธารณะทาํงานเพื่อส่วนร่วม ก็จะทาํให้สังคมอยู่ได้อย่างมี

ความสุข และไม่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในพื้นท่ีดว้ย  

 


