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3.6 อําเภอโนนสู ง
3.6.1 ประวัติอาํ เภอ
เดิมเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 ทางราชการได้รวบรวมท้องที่ตาํ บลโนนสู ง ตําบลใหม่
ตําบลบิง ตําบลจันอัด ตําบลด่านคล้า ตําบลโตนด ตําบลขามเฒ่า ตําบลขามสะแกแสง (ปั จจุบนั ตั้งเป็ น
อําเภอขามสะแกแสง) ตําบลโนนวัด ตําบลเสลา ตําบลทองหลาง รวม 11 ตําบล ตั้งเป็ นอําเภอ เรี ยกว่า
“อําเภอกลาง” การที่เรี ยกชื่ ออําเภอนี้ วา่ อําเภอกลางนั้น เนื่องจากตั้งอยูร่ ะหว่างอําเภอเมืองนครราชสี มา
(อําเภอใน) กับอําเภอบัวใหญ่ (อําเภอนอก) ส่ วนอําเภอคงนั้นเดิมเป็ นส่ วนหนึ่ งของอําเภอบัวใหญ่ ดังนั้น
จะเห็นว่าชาวอําเภอโนนสู งหรื ออําเภอกลางดั้งเดิมจะใช้ชื่อสกุลลงท้ายด้วย “กลาง” เป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวโคราชที่ชื่อสกุลจะสามารถบ่งชี้ที่มาของอําเภอได้
เมื่ อประมาณปี พ.ศ. 2450-2459 สมัย พระยากํา ธรพายัพ ทิ ศ (ดิ ษ ฐ์ โสฬส) เป็ น
นายอําเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าอําเภอตั้งอยูบ่ ริ เวณวัดร้างมาก่อน จึงได้เปลี่ยนชื่ อให้เหมาะสมกับสภาพ
ของที่ ต้ งั และใช้ชื่อว่าอําเภอโนนวัด ประมาณปี พ.ศ. 2460-2461 สมัยพระยาบริ รักษ์นครเขต เป็ น
นายอําเภอเห็นว่าที่ต้ งั ของที่ว่าการอําเภอเดิมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร จึงย้ายที่ว่าการอําเภอมาตั้งใหม่ ณ
บริ เวณที่วา่ การอําเภอในปั จจุบนั
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2487 กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุ งเขต อําเภอ ตําบล และ หมู่บา้ น
ใหม่ นายชม วัลลิภากร ซึ่ งดํารงตําแหน่งนายอําเภอขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่ออําเภอเดิมเสี ยใหม่ จากอําเภอ
โนนวัด เป็ น อําเภอโนนสู ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ซ่ ึ งเป็ นที่ราบสู งหรื อโนนสู ง และใช้ชื่อนี้ มา
จนถึงปั จจุบนั
3.6.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอโนนสู งมีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 446,250 ไร่ (714 ตารางกิโลเมตร ) คิดเป็ นร้อย
ละ 3.47 ของจังหวัดนครราชสี มาพื้นที่ ตั้งอยูท่ ิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดนครราชสี มาระยะทาง
ห่างจากจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอคง
และอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มา อําเภอจักราช
และอํา เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี ม า ทิ ศ ตะวันออก ติ ดต่อกับ อํา เภอพิ มายและอํา เภอคง
จังหวัดนครราชสี มา ทิ ศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ อาํ เภอโนนไทย และอําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสี มา
3.6.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอโนนสู ง โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง สภาพดิน
มีลกั ษณะเป็ นดิ นร่ วนปนทราย และมีเกลื อสิ นเธาว์ปะปนอยู่ทวั่ ไป โดยเฉพาะบริ เวณตําบลใหม่ ตําบล
ดอนหวาย ตําบลโตนด ตําบลขามเฒ่า ตําบลพลสงคราม ตําบลธารปราสาท ทําให้มีการทํานาเกลือในเขต
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ท้องที่ตาํ บลโตนด และตําบลธารปราสาท สภาพดินโดยทัว่ ไปจึงมีความสมบูรณ์ต่ าํ ทําให้ผลผลิตทาง
การเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร
สภาพอากาศตลอดทั้ง ปี อํา เภอโนนสู ง มี ภู มิ อ ากาศคล้า ยคลึ ง กับ จัง หวัด ใกล้เ คี ย งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี ฝนตกในบางฤดูกาล และในฤดูฝนมักจะมีฝนทิ้งช่วงทําให้การทํานาไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ห้วงระยะเวลาที่ฝนตกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และห้วงระยะเวลาที่ฝนทิ้ง
ช่วงระหว่างเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
3.6.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ ประชากรอําเภอโนนสู งส่ วนใหญ่ทาํ การเกษตร ได้แก่ การทํานา
ทําสวน ทําไร่ เลี้ ยงสัตว์ ประมง และแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตร รับจ้างทัว่ ไป รับราชการ ค้าขาย
ประกอบกิจการธุ รกิจและบริ การ
ตารางที่ 186 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอโนนสู ง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,673
2,531
นักเรี ยน
7,751
7,579
นักศึกษา
589
796
ทํานา
12,023
13,308
ทําไร่
16
13
ทําสวน
26
24
ประมง
7
1
ปศุสัตว์
15
11
รับราชการ
596
506
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
21
22
พนักงานบริ ษทั
255
249
รับจ้างทัว่ ไป
10,771
9,893
ค้าขาย
1,239
1,569
ธุรกิจส่ วนตัว
95
78
อื่นๆ
1,686
2,002
รวมทั้งสิ้ น
36,763
38,582

รวม (คน)
4,204
15,330
1,385
25,331
29
50
8
26
1,102
43
504
20,664
2,808
173
3,688
75,345

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนสูง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า ตําบลใหม่มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 66,823.46 บาทต่อคนต่อปี
ซึ่ งถือได้วา่ สู งกว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดนครราชสี มา ประชากรโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่น้ ี ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็ นหลัก ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าว และอ้อย รองลงมาคือ ตําบล
ดอนหวายมีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 57,767.79 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ
ตําบลขามเฒ่ามีรายได้เฉลี่ยจํานวน 42,162.85 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 187 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนสู ง
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
โนนสู ง
ไม่มีขอ้ มูล
2
ใหม่
66,823.46
3
โตนด
47,229.33
4
บิง
45,359.36
5
ดอนชมพู
47,587.39
6
ธารปราสาท
51,726.86
7
หลุมข้าว
52,850.13
8
มะค่า
45,345.23
9
พลสงคราม
43,113.76
10
จันอัด
48,894.96
11
ขามเฒ่า
42,162.85
12
ด่านคล้า
43,279.99
13
ลําคอหงษ์
46,062.63
14
เมืองปราสาท
44,060.46
15
ดอนหวาย
57,767.79
16
ลํามูล
47,666.63
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

48,898.20

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนสูง (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 7,653,408,646 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวยและการพนัน
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ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 922,435,193 บาทต่อ
ปี ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่า ยค่ า พัน ธุ์ พื ช พัน ธุ์ สั ตว์ ค่ า สารเคมี เพื่ อ การผลิ ต ค่ า จ้า ง ค่า แรงงาน ค่ า เช่ า และค่ า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 188 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนสู ง
ประเภทรายจ่ าย
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
กรุ บกรอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย

รายจ่ าย
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม

จํานวนเงิน(บาท)
94,132,639
0
94,132,639
477,764,387
0
477,764,387
239,300,724
0
239,300,724
111,237,443
0
111,237,443
0
1,322,219,249
1,322,219,249
0
414,607,559
414,607,559
0
127,503,111
127,503,111
0
77,929,389
77,929,389
0
33,670,361
33,671,361
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ตารางที่ 188 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย

รายจ่ าย

รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวนรวม
รวมทั้งหมด

ที่ มา: สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

จํานวนเงิน(บาท)
0
32,383,856
32,383,856
0
127,777,850
127,777,850
0
165,566,630
165,566,630
0
93,255,766
93,255,766
0
75,217,798
75,217,798
0
77,025,121
77,025,121
0
5,024,638,731
5,024,638,731
0
28,354,909
28,354,909
0
130,283,437
130,283,437
8,652,869,960
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4) หนี้สินและเงินออม ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัด
นครราชสี มา ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง ประชากรมีหนี้ สินเฉลี่ย 3,397.70 บาทต่อ
คนต่อปี และพบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีหนี้ สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 727.1 ล้าน
บาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 590 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการศึกษาจํานวน 25 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบจํานวน 112.1 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) และกลุ่ม
โอทอปที่สาํ คัญ ดังนี้
ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง มีดงั นี้
ตารางที่ 189 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มสตรี สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์และสิ่ งประดิษฐ์
123
บ้านธารปราสาทใต้
ต่าง ๆ จากกก
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมโต๊ะปูน
34 ม้าหิ นขัด
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านเปลาะ
45 เพาะเห็ดฟาง
ปลอ
แชมพูและครี มนวด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นไพล
58
สมุนไพร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
54 อาหารจากเนื้อหมู
บ้านโนนมะกอก
กลุ่มปลูกพริ กบ้านป่ ารัง
89 ปลูกพริ กสดพันธุ์ป่ารัง
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
145 สุ ราแช่
สิ รินทิพย์ จํากัด
กลุ่มหมอนวดพื้นบ้าน
12 สมุนไพรลูกประคบ

ชื่อประธานกลุ่ม
นางประนอม ฉิ มกลาง
นายเฉลิม ปูนกลาง
นายชาญ ทองดี
นางคํามวน กลึงกลาง
นางเครื อฟ้ า โจกกลาง
นายเจริ ญ มูลทองหลาง
นางบุญปลูก แพนกลาง
นางสาวบุปผา ชูพุดซา

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

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 190 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานใยพลาสติก
นายเอี่ยม รักษามิตร
กลุ่มผลิตปูนปั้ นและสุ ขภัณฑ์จากปูนซี เมนต์ นายสมศักดิ์ กองทองหลาง
กลุ่มหัตถกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม นางณัฐพร แซ่จึง

ทีอ่ ยู่
หมู่ที่ 8 ต.ใหม่
หมู่ที่ 4 ต.โตนด
หมู่ที่ 1 ต.มะค่า
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ตารางที่ 190 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มไม้กวาดตําบลบิง
นายชอบ จงกลกลาง
กลุ่มสตรี เย็บผ้าบ้านสระเพลง
นางสัญญา มุ่งเครื อ
กลุ่มทอเสื่ อ
นางสาวบุญเรื อน กอบัว
กลุ่มประดิษฐ์มาลัยดินหอม
นางประทิน ขอเหนี่ยวกลาง
กลุ่มอาชีพสตรี ทาํ ปลาร้า
นางวันเพ็ญ จันตะเภา
กลุ่มทอเสื่ อ
นางทองย้อย เกมกลาง
กลุ่มแม่บา้ นประสานใจแปรรู ปผลิตภัณฑ์ นางสมัย เลากลาง
กลุ่มแมลงประดิษฐ์จากใบตาล
นางสมคิด จันทร์ เพ็ญ
กลุ่มผลิตชั้นไม้เอนกประสงค์
นางสมคิด เอมกลาง

ทีอ่ ยู่
หมู่ที่ 1 ต.บิง
หมู่ที่ 1 ต.พลสงคราม
หมู่ที่ 1 ต.จันอัด
หมู่ที่ 7 ต.มะค่า
หมู่ที่ 1 ต.ลําคอหงส์
หมู่ที่ 11 ต.เมืองปราสาท
หมู่ที่ 5 ต.ด่านคล้า
หมู่ที่ 12 ต.ด่านคล้า
หมู่ที่ 9 ต.ด้านคล้า

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

3.6.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอโนนสู งมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 26,691 ครัวเรื อน มีประชากรจํานวน
119,113 คน เป็ นชายจํานวน 58,316 คน เป็ นหญิงจํานวน 60,797 คน มีรายละเอียดเป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 191 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอโนนสู ง
จํานวนประชากร
ชื่ อตําบล/เทศบาล
จํานวนครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เทศบาลตําบลโนนสู ง
2,454
4,729
5,054
9,783
เทศบาลตําบลใหม่
2,710
6,017
6,061
12,078
ตําบลโตนด
2,044
3,653
3,936
7,589
ตําบลบิง
1,654
3,755
3,976
7,731
ตําบลดอนชมพู
1,393
2,663
2,691
5,354
ตําบลธารปราสาท
1,708
3,387
3,531
6,918
ตําบลหลุมข้าว
2,322
4,963
5,223
10,186
ตําบลมะค่า
2,456
4,941
5,201
10,142
ตําบลพลสงคราม
2,107
4,336
4,316
8,652
ตําบลจันอัด
1,181
2,424
2,457
4,881
ตําบลขามเฒ่า
1,501
2,988
3,128
6,116
ตําบลด่านคล้า
1,671
4,161
4,365
8,526
ตําบลลําคอหงษ์
1,493
3,288
3,380
6,668
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ตารางที่ 191 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จํานวนประชากร
ชื่ อตําบล/เทศบาล
จํานวนครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลเมืองปราสาท
1,774
3,664
3,847
7,511
ตําบลดอนหวาย
1,044
1,639
1,822
3,461
ตําบลลํามูล
833
1,708
1,809
3,517
รวม
26,691
58,316
60,797
119,113
ที่ มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสี มา ข้ อมูล ณ วันที่ 5 สิ งหาคม 2554

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอโนนสู ง มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 192 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอโนนสู ง
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
191
196
1– 2
768
693
3–5
1,450
1,368
6 – 11
3,273
3,046
12 – 14
1,993
1,849
15 – 17
1,974
1,796
18 – 25
3,855
3,767
26 – 49
12,803
13,436
50 – 60
4,980
5,678
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
5,446
6,753
รวมทั้งหมด
36,763
38,582

รวม (คน)
387
1,461
2,818
6,319
3,842
3,770
7,652
26,239
10,658
12,199
75,345

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึ กษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 193 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอโนนสู ง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,025
1,205
ตํ่ากว่า ป.4
3,891
3,950
ป.4-6
19,346
21,190
ม.ศ. 1-3
184
95
ม.1-3
5,689
4,758
ม.ศ.4-5
76
64
ม.4-6
3,034
3,407
ปวช.
476
320
ปวส.
704
600
ปริ ญญาตรี
968
1,596
ปริ ญญาโท
42
40
ปริ ญญาเอก
3
5
อื่นๆไม่ระบุ
1,325
1,352
รวม
36,763
38,582

รวม (คน)
2,230
7,841
40,536
279
10,447
140
6,441
796
1,304
2,564
82
8
2,677
75,345

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอโนนสู งมีโรงเรี ยนจํานวน 85 แห่ง มีครู จาํ นวน
596 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 11,763 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 20 คน
ตารางที่ 194 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนสู ง
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ตําบลโนนสู ง
6
65
1,365
ตําบลใหม่
6
35
888
ตําบลโตนด
4
28
480
ตําบลบิง
5
60
1,205
ตําบลดอนชมพู
5
22
450
ตําบลธารปราสาท
8
59
1,256
ตําบลหลุมข้าว
5
69
985
ตําบลมะค่า
8
49
1,286
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ตารางที่ 194 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ตําบลพลสงคราม
6
14
270
ตําบลจันอัด
3
40
646
ตําบลขามเฒ่า
5
23
375
ตําบลด่านคล้า
6
28
510
ตําบลลําคอหงษ์
6
35
726
ตําบลเมืองปราสาท
6
33
564
ตําบลดอนหวาย
3
28
622
ตําบลลํามูล
3
8
135
รวม
85
596
11,763
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนสูง (2554)

ค. การศึ ก ษาอื่ น ๆ อํา เภอโนนสู งมี ศูนย์บ ริ การการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น หรื อศู นย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การ
ระดับตําบลจํานวน 16 แห่ ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสาจํานวน 16 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 2,124
คน มีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 16 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
มีสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 195 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอโนนสู ง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
17
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
5
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง (2553)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข ดังนี้

276

ตารางที่ 196 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอโนนสู ง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
7
17,016
ทันตแพทย์
4
29,778
เภสัชกร
8
14,889
พยาบาลวิชาชีพ
71
1,677
นักวิชาการ
7
17,016
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
2,476
48
นักวิชาการสาธารณสุ ข
5
23,823
บุคลากรสาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย
102
1,168
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง (2553)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 3 ปี
ย้อนหลังโดยมีจาํ นวนผูป้ ่ วยและอัตราผูป้ ่ วยต่อประชากรแสนคน ที่สาํ คัญดังนี้
ตารางที่ 197 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอโนนสู ง
2551
2552
ลําดับ
โรค
จํานวน อัตราป่ วย จํานวน อัตราป่ วย
1 อุจจาระร่ วง
74
1,495.25
61
1,232.57
2 ตาแดง
26
525.25
14
282.88
3 สุ กใส
7
40.41
11
222.27
4 งูสวัด
2
40.41
4
80.82
5 คางทูม
4
80.82
7
40.41

2553
จํานวน อัตราป่ วย
41
828.45
17
343.50
4
80.82
4
80.82
2
40.41

ที่ มา: รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง (2554)

ง. อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของประชากร อํา เภอโนนสู ง ข้อ มู ล จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 198 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอโนนสู ง
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
128,013
2550
126,690
- 1.03
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ตารางที่ 198 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2551
126,684
- 0.00
2552
126,464
- 0.17
2553
126,384
- 0.06
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ก. ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีการจัดการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและ
ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่มีสถานีตาํ รวจภูธรโนนสู ง 1 แห่ง คอยให้บริ การประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ มี ส่ วนที่ เป็ นฝ่ ายอํา นวยความเป็ นธรรม เกี่ ย วกับ การอํา นวยความเป็ นธรรม การสื บ สวน
สอบสวนคดีอาญา การเข้าร่ วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การร่ วมชันสู ตรพลิกศพ ใน
หน้าที่ของพนักงานฝ่ ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์และงานศูนย์ดาํ รงธรรม
การแก้ไ ขปั ญ หาผูม้ ี อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ แ ละการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5) ด้า นศาสนา การนับถื อศาสนาของประชากรในพื้ นที่ โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 99.71 นับถื อ
ศาสนาพุทธ มีสถาบัน หรื อองค์กรทางศาสนา คือ
- วัด
จํานวน 75
แห่ง
- สํานักสงฆ์
จํานวน 41
แห่ง
- ที่พกั สงฆ์
จํานวน 4
แห่ง
- พระสงฆ์
จํานวน 198 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน
ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการแปรรู ปอาหาร ภูมิปัญญาด้านการทํามาหากิน และภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ในอําเภอโนนสู ง มี
ประเพณี การรําโทน มี กลุ่ มรําโทนตั้งอยู่ที่ บ้านเปลาะปลอ ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสู ง จังหวัด
นครราชสี มา โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ร่วมกันอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี อนั ดีงามของไทยไว้เพื่อ
ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป ใช้แสดงตามโอกาสสําคัญต่าง ๆ และมีกิจกรรมอนุรักษ์ดนตรี ไทย
เครื่ อ งดนตรี ไ ทยเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของไทยเราควรอนุ รั ก ษ์ไ ว้เ พื่ อ ให้ลู ก หลานได้สื บ สาน
วัฒนธรรมดนตรี ไทยต่อไป
8) กีฬาและนันทนาการ มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะโนนนา นอกจากนี้ มีสนาม
กีฬาในโรงเรี ยนต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกแห่ง และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกี ฬาประจําปี ของแต่ละองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีให้กบั ประชาชนในพื้นที่ งบประมาณการจัดกิจกรรมได้รับ
การสนับสนุนจากนักการเมืองในพื้นที่ท้งั นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
3.6.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอโนนสู งมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ นจํานวน 323,358.25 ไร่ มี
ครัวเรื อนเกษตรกร จํานวน 15,943 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 199 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ ) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ )
1
ข้าวนาปี
320,666.50
15,635
535
2
มันสําปะหลัง
1,516.50
203
3,500
3
ข้าวโพด
1,175.25
105
800
4
ไม้ผล
1,534
250
1,500
5
พริ ก
210
123
150
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอโนนสู งประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่มี
เกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์สาํ คัญดังนี้
ตารางที่ 200 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
17,626
3
กระบือ
1,522
4
สุ กร
6,698
6
เป็ ดเนื้ อ
4,318
8
ไก่พ้นื เมือง
204,891

จํานวนครัวเรือน
1,865
305
1,400
45
2,653

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอโนนสูง (2553)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอโนนสู งมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 409.60 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 201 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ลําดับที่ ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ(ตันต่ อปี )
1
ปลาดุก
13.50
2
ปลาตะเพียน
201.80
3
ปลานิล
191.30
4
ปลาไน
3.00
409.60
รวม
ที่ มา: สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.6.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอโนนสู งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 57 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 202 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมข้าว
อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่ องนอน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมโลหะ
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

จํานวน
6
6
1
3
3
2
2
3
6
1
6
6
8
2
2
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3.6.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอโนนสู งมีการประกอบกิจการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคารสาขาในพื้นที่ อาํ เภอโนนสู ง มี อยู่ จํา นวน 1 แห่ ง คื อ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์
4 แห่ง - ร้านจําหน่ายยาแผนโบราณ 5 แห่ง
- สถานธนานุบาล
1 แห่ง - ร้านล้างอัดฉีดรถ
6 แห่ง
- โรงพิมพ์
2 แห่ง - ร้านจําหน่ายแก๊สหุ งต้ม
2 แห่ง
- ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ 5 แห่ง - ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
2 แห่ง
- ขายวัสดุก่อสร้าง
11 แห่ง - ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
11 แห่ง
- ร้านเหล็กดัด มุง้ ลวด
5 แห่ง - ร้านเสริ มสวย ร้านตัดผม 87 แห่ง
- ร้านขายเครื่ องจักรสาน 1 แห่ง - ร้านขายของชําทัว่ ไป
824 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
83 แห่ง - ร้านให้เช่าโกดังเก็บของ
7 แห่ง
- ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ 4 แห่ง - ร้านรับซื้ อของเก่า
5 แห่ง
- ตลาดสด
2 แห่ง - สถานีบริ การนํ้ามัน
41 แห่ง
2) การบริ ก าร ด้า นที่ พกั ร้ านอาหาร ในอําเภอโนนสู ง มี โรงแรมหรื อรี สอร์ ท จํา นวน 3 แห่ ง
กิจการบ้านเช่าจํานวน 4 แห่ง ร้านถ่ายรู ป จํานวน 3 แห่ง และร้านอาหารทัว่ ไปจํานวน 69 แห่ง
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
อําเภอโนนสู งมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ พระปรางค์พลสงคราม อยู่ที่ตาํ บลพลสงคราม
วัดมะรุ ม ตําบลพลสงคราม โบราณสถานบ้านหนองนา ตําบลพลสงคราม กู่ปราสาท ตําบลเมืองปราสาท
บึงกลอ ตําบลใหม่ และแหล่งโบราณคดีบา้ นปราสาท ตําบลธารปราสาท
3.6.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ทางรถไฟ สายตะวันออกเฉี ยงเหนือ (สายนครราชสี มา-หนองคาย) ผ่านตัวอําเภอ
โนนสู ง และวิง่ ผ่านตําบลด่านคล้า ตําบลโนนสู ง ตําบลมะค่า และตําบลพลสงคราม
ข. ทางรถยนต์ มีดงั นี้
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2 (สายนครราชสี มา-หนองคาย) ผ่านพื้นที่
ตําบลโตนด ตําบลดอนหวาย ตําบลบิง ตําบลดอนชมพู และตําบลธารปราสาท
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (สายโนนสู ง-ขามสะแกแสง) ระยะทาง 21
กิ โลเมตร ผ่านตําบลดอนหวาย ตําบลใหม่ ตําบลโนนสู ง ตําบลลําคอหงษ์ ตําบลขามเฒ่า และเข้าเขต
อําเภอขามสะแกแสง
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- ถนนสายโนนสู ง – โนนไทย มี ระยะทางรวมประมาณ 19 กิ โลเมตรเป็ น
ถนนลาดยางระยะทาง 13 กิโลเมตร
- ถนนสายโนนสู ง – สระจันทร์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร ลาดยางตลอดสาย
- ถนนสายโนนสู ง – บ้านกระสัง ระยะทาง 19 กิโลเมตร เป็ นถนนลูกรัง
- ถนนสายโนนสู ง – บ้านมะค่า ตําบลมะค่า ระยะทาง 22 กิโลเมตร เป็ นถนน
ลูกรังตลอดสาย ขณะนี้กาํ ลังดําเนินการพัฒนาให้เป็ นถนนลาดยางตลอดสาย
- ถนนสายโนนสู ง – บ้านหลุมข้าว ตําบลหลุมข้าว ระยะทาง 20 กิโลเมตร
เป็ นถนนลาดยางตลอดสาย
- ถนนสายโนนสู ง – บ้านดอนรี ตําบลดอนชมพู มีระยะทางรวมทั้งหมด 17
กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยางระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ถนนสายหญ้าคาใต้ – บ้านหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง มีระยะทาง
รวมทั้งหมด 30 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยางระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ถนนจากบ้านโตนด – บ้านหนองโจด ระยะทางทั้งหมด 7 กิโลเมตร เป็ น
ถนนลาดยางระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น ตําบลต่าง ๆ จํานวน 75 สาย เป็ นระยะทาง
309.20 กิโลเมตร
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอโนนสู งมีหอกระจายข่าวอยูใ่ นพื้นที่กระจาย
อยูท่ ุกหมู่บา้ นใช้เพื่อการสื่ อสารกันภายในหมู่บา้ น มีโทรศัพท์สาธารณะน้อยและมีจาํ กัด ทําให้ประชาชน
ในพื้นที่หนั ไปใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และในพื้นที่มีเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเครื อข่าย
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีระบบประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน 1 แห่ง ซึ่ งประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นประชาชนที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเป็ นหลัก ส่ วนในระดับหมู่บา้ นมีระบบประปาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่วา่ ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 203 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ

ทั้งหมด

ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

59
34

56
19

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนสูง (2554)

2554

ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

59
34

56
19

0
13

0
6
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5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจํานวน 1 แห่ง โดย
ส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีไฟฟ้ าใช้ครบหมู่บา้ น แต่ยงั ไม่ครบทุกหลังคาเรื อน
3.6.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1)ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทรายที่ไม่สามารถอุม้ นํ้าได้ และในบางพื้นที่
ของอําเภอมีการแพร่ กระจายของดินเค็มเนื่ องจากมีการทํานาเกลือในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งด้วย
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอโนนสู งมีทรัพยากรนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
- ลํานํ้ามูลเป็ นเส้นแบ่งเขตของอําเภอโนนสู งกับอําเภอจักราช และอําเภอโนนสู งกับ
อําเภอพิมายบางส่ วน ตําบลที่ได้รับประโยชน์จากลํานํ้ามูล ได้แก่ ตําบลโตนด ตําบลลํามูล ตําบลดอนชมพู
และตําบลธารปราสาทบางส่ วน
- ลําห้วยเชี ยงไกร ไหลผ่านอําเภอโนนไทย เข้าเขตอําเภอโนนสู ง ผ่านตําบลจันอัด 6
หมู่บา้ น ตําบลด่านคล้า 7 หมู่บา้ น ตําบลโนนสู ง 3 หมู่บา้ น ตําบลหลุมข้าว 5 หมู่บา้ น และตําบลดอนชมพู 5
หมู่บา้ น รวม 26 หมู่บา้ น
- ลําห้วยตะกลึงไหลผ่านตําบลด่านคล้า 3 หมู่บา้ น ตําบลลําคอหงษ์ 2 หมู่บา้ น และ
ตําบลหลุมข้าว 3 หมู่บา้ น รวม 8 หมู่บา้ น
- ลําห้วยธารปราสาท ไหลผ่านตําบลขามเฒ่า 4 หมู่บา้ น ตําบลมะค่า 1 หมู่บา้ น ตําบล
หลุมข้าว 3 หมู่บา้ น และตําบลธารปราสาท 7 หมู่บา้ น รวม 15 หมู่บา้ น
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอโนนสู งไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ แต่ว่ามีพ้ืนที่ป่าอนุ รักษ์
ระดับชุมชนกระจายอยูใ่ นพื้นที่แต่วา่ พื้นที่ไม่กว้างมากนัก เป็ นการดูแลรักษาไว้เพื่อประโยชน์เป็ นแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ
3.6.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
ก.ระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีพรรคการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่
อําเภอโนนสู งและมีการแข่งขันกันสู งในการเลือกตั้งทุกครั้ง แม้จะมีนกั การเมืองระดับประเทศชื่อดังอยู่
ในพื้นที่ แต่วา่ ไม่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยูใ่ นพื้นที่
ข.ระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีการขับเคลื่อนทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น มี การแข่งขันกันสู งเพื่อเข้าไปสู่ อาํ นาจการบริ หารจัดการท้องถิ่นของผูน้ าํ ทางการเมื องระดับ
ท้องถิ่น และบางครั้งก็อยูใ่ นกลุ่มหรื อได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองระดับชาติดว้ ย
ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่มีกลุ่มเครื อข่ายประชาชนที่รวมตัวกัน
ทํางานการเมืองภาคพลเมื องอยู่บา้ ง และทํางานขับเคลื่ อนประเด็นทางด้านทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมเป็ น
หลัก และทํางานร่ วมกับภาคีภายนอกด้วย
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3.6.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น การปกครอง
การจัดระเบี ย บการปกครอง ในเขตพื้ นที่ อาํ เภอโนนสู ง จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอโนนสู งมีหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ คือโรงพยาบาลประจําอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สถานีตาํ รวจภูธร สถานีตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานสัสดี สํานักงาน
เกษตร สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานศึกษาธิ การ และสํานักงานประถมศึกษา
3) หน่ วยงานรั ฐวิ ส าหกิ จ ในพื้ น ที่ อาํ เภอโนนสู ง มี 2 แห่ ง คื อ สํา นัก งาน สหกรณ์
การเกษตร และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขโนนสู ง
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอโนนสู ง มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในพื้ น ที่ อ ํา เภอโนนสู ง มี ศู น ย์ป ระสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
ข. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล มี สํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอโนนสู ง และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโตนด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบิง องค์การบริ หารส่ วนตําบลธารปราสาท องค์การบริ หารส่ วนตําบลหลุมข้าว
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนชมพู องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะค่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลจันอัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพลสงคราม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขามเฒ่า องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ลําคอหงส์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านคล้า องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองปราสาท และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลลํามูล
ค. เทศบาล อําเภอโนนสู งมี เทศบาลตําบล จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล
โนนสู ง เทศบาลตําบลใหม่ เทศบาลตําบลธารปราสาท เทศบาลตําบลดอนหวาย และเทศบาลตําบลมะค่า
5) การปกครองท้องที่ อําเภอโนนสู งได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 16 ตําบล 207 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
0

0

ตารางที่ 204 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนสู ง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลโนนสู ง
13 ชุมชนโนนหมัน ชุมชนโนนสู ง ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ชุมชนดอนแต้ว
-โนนนา -โนนสมบูรณ์ ชุมชนแสนสุ ข ชุมชนบ้านเพิ่ม ชุมชนบัว 1 ชุมชนบัว
2 ชุมชนบัว 3 ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า ชุมชนศาลตาปู่ ชุมชนสวนผัก และ
ชุมชนตลาดใหม่
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ตารางที่ 204 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลใหม่
16 บ้านหัวถนน บ้านสี่ เหลี่ยม บ้านหนองโสน บ้านเพราม บ้านดอนม่วง บ้าน
จันดุม บ้านท่าระแวก บ้านใหม่ บ้านถนนถัว่ (ม.9) บ้านถนนถัว่ (ม.10) บ้าน
เกรา บ้านใหม่ (ม.12) บ้านดอนมัน บ้านหนองโสนพัฒนา
บ้านใหม่ดอนเปล้า และบ้านเกราพัฒนา
ตําบลโตนด
12 บ้านสะเดาเอน บ้านด่านทองหลาง บ้านด่านเกวียน บ้านหนองงูเหลือม บ้าน
โตนดเก่า บ้านโตนด บ้านด่านโตนด บ้านทุ่งมน บ้านขาม บ้านโนนด่าน
บ้านใหม่สะเดาเอน และบ้านไผ่สีทอง
ตําบลบิง
12 บ้านเพชร บ้านขามชัง่ โค บ้านสําโรง บ้านบุ บ้านขามโนนสันติ บ้านบิง บ้าน
กระสัง บ้านหญ้าปลอก บ้านดอนขวาง บ้านขนานดี บ้านบิงมิตรภาพ และ
บ้านบิงพัฒนา
ตําบลดอนชมพู 13 บ้านดอนชมพู บ้านส้ม บ้านมะระ บ้านสระพรวน บ้านดอนรี บ้านเมืองที
บ้านเปลาะปลอ บ้านศรี สุข บ้านดอนตะแบง บ้านดอนชมพูพฒั นา บ้านจอก
บ้านมิตรภาพ และบ้านแสนสุ ข
ตําบลธาร
19 บ้านสําโรง บ้านตลาดแค บ้านวังม่วง บ้านตะขบ บ้านใหม่เกษมใต้ บ้าน
ปราสาท
หญ้าคาใต้ บ้านปราสาทใต้ บ้านปราสาทเหนือ บ้านหญ้าคาเหนื อ บ้าน
สระแทด บ้านดอนหวายสี่ เหลี่ยม บ้านสามแยกตลาดแค บ้านใหม่เกษมเหนื อ
บ้านหัวทํานบ บ้านตลาดแคตะวันออก บ้านงิ้วตะแบก บ้านธารปราสาท บ้าน
ดอนยาง และบ้านหนองแหนพัฒนา
ตําบลจันอัด
8
บ้านสําโรง บ้านจันอัด บ้านเหล่า บ้านโค้งกระชาย บ้านด่านติง บ้านดอน
บ้านใหม่ และบ้านโค้งกระพี้
ตําบลหลุ่มข้าว
17 บ้านหลุมข้าว บ้านขาคีม บ้านสระจันทร์ บ้านท่ากระสัง บ้านห้วยน้อย บ้าน
กอก บ้านดงพลอง บ้านไพล บ้านท่ากระทุ่ม บ้านใหม่หนองบัว บ้านซาด
บ้านเพิก บ้านโกรกขาม บ้านไพลพัฒนา บ้านหลุมข้าวพัฒนา
บ้านดงพลองพัฒนา และบ้านโนนตะโก
ตําบลมะค่า
14 บ้านโนนดินทราย บ้ายห้วยใหญ่ บ้านหนองม้า บ้านดอนม่วง บ้านถัว่ แปบ
บ้านพลจลก (ม.7) บ้านนพลจลก (ม.8) บ้านหนองแจง บ้านงิ้วหนองปรื อ
บ้านหนองตะไก้ บ้านเดิ่นเห็ดหิน บ้านมะเกลือ บ้านหัวบึง
และบ้านหนองม้าใหม่
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ตารางที่ 204 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลพล
15 บ้านสระเพลง บ้านพลสงคราม บ้านโคกเปราะหอม บ้านเสลา บ้านหญ้าคา
สงคราม
บ้านหนองหัวแรด บ้านมะรุ ม บ้านดอนแฝก บ้านหนองนา บ้านโนนวัด บ้าน
ดอนมันกระซาก บ้านหนองสรวง บ้านดอนมะเหลื่อม บ้านดอนบุตา และ
บ้านดอนแฝกพัฒนา
ตําบลขามเฒ่า
15 บ้านหนองห่าง บ้านไพ บ้านขามเฒ่า บ้านหนองพลอง บ้านกลึง บ้านเกรี ยม
บ้านสระพระ บ้านสําโรง บ้านดอนเพกา บ้านโนนกระถิน บ้านหนองสะแก
บ้านถนนหัก บ้านโนนพัฒนา บ้านโนนกลาง และบ้านหนองพลองพัฒนา
ตําบลด่านคล้า
14 บ้านด่าน บ้านบุ (ม.2) บ้านบุ (ม.3) บ้านหนองหลักร้อย บ้านหัวบึง บ้าน
หนองสะแก บ้านคอนน้อย บ้านหนองหว้า บ้านด่านคนคบ บ้านดอนไร่ บ้าน
หนองกระทุ่ม บ้านโนนน้อย บ้านโคกเกริ่ นร่ มเย็น และบ้านหนองแมว
ตําบลลําคอ
12 บ้านโนนพรม บ้านสะพาน บ้านคอหงษ์ บ้านโนนสะพาน บ้านดอนผวา
หงษ์
บ้านโนนลาว บ้านหนองเครื อชุด บ้านกระถิน บ้านโนนบ่อ บ้านโนนกราด
บ้านดอนพรหมสร และบ้านหนองเครื อฃุดพัฒนา
ตําบลเมือง
13 บ้านเมืองที บ้านโนนตะกัว่ บ้านหนองอ้อ บ้านโค้งมะกอก บ้านโนนคราม
ปราสาท
บ้านคล้า บ้านปราสาท บ้านโนนตากลาง บ้านดอนท้าว บ้านกระเพรา บ้าน
โนนพัฒนา บ้านดอนหนาด และบ้านคล้าเก่า
ตําบลดอน
7
บ้านดอนหวาย (ม.1) บ้านดอนหวาย (ม.2)บ้านหนองหวาย บ้านหนอง
หวาย
ตะครอง บ้านโนนมะกอก บ้านหนองบง และบ้านดอนตะแบง
ตําบลลํามูล
7
บ้านป่ ารัง บ้านโนนทอง บ้านมะค่า บ้านนาราด บ้านนาราดพัฒนา บ้าน
หนองโจด และบ้านโนนมันเทศ
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนสูง (2554)

3.6.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอ
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 64 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นักธุ รกิจ และ หน่วยราชการ
ต่าง ๆผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุ นและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนสู งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 205 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนสู ง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ งที่สะดวก
- เป็ นพื้นที่ดินเค็ม นํ้าเค็ม ทําให้มีผลกระทบต่อ
เนื่องจาก มีรถไฟวิง่ ผ่าน และมีเส้นทางการ
การทําการเกษตรในพื้นที่
คมนาคมที่มีถนนมิตรภาพหนองคายผ่านและ - แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
มีถนนเชื่อมต่อทุกตําบล ทุกหมู่บา้ น
ขาดแหล่งกักเก็บนํ้า และขาดการบริ หาร
- เป็ นอําเภอที่มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรมาก
จัดการนํ้าที่ดี
- มี ก ารพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานในพื้ น ที่ ข อง - ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวใน
การเดินทางมากกว่าการใช้ประโยชน์จาก
อํา เภออย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยงบประมาณของ
รถไฟสาธารณะ หรื อรถโดยสารสาธารณะ
ท้องถิ่น
- ถนนหนทางชํารุ ดมากคมนาคมไม่สะดวก
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา - แม้วา่ จะมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยูใ่ น
ตอนปลาย และโรงเรี ยนขยายโอกาสในพื้นที่
พื้นที่ แต่วา่ ประชาชนมุ่งส่ งบุตรหลานของ
- มี เ อกลัก ษณ์ น ามสกุ ล เดี ย วกัน (ลงท้า ยด้ว ย ตนเองไปศึกษาต่อในเขตเมืองนครราชสี มา
กลาง) ซึ่ งถือเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น - ปั ญหาครอบครัวว้าเหว่ ขาดความอบอุ่น
- ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนท้องถิ่นยังเป็ น เนื่องจากคนวัยทํางานต้องเข้าไปทํางานในเมือง
ทิ้งไว้แต่เด็กกับคนแก่อยูใ่ นบ้านเพียงลําพัง
ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ อยูก่ นั เป็ นกลุ่ม ๆ
- มีภาษาโคราชเป็ น “ภาษาถิ่น”(มีอตั ลักษ์)ของ - เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ ยง ขาดการดูแลอย่างจริ งจัง
จากครอบครัว ผูป้ กครอง และโรงเรี ยน ทําให้
คนชุมชนท้องถิ่น
- ประชาชนในพื้นที่ มีภูมิปั ญญาการทํานา มี เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด
วัฒนธรรมชาวนา และมีการดํารงรักษาวิถีชีวิต ปัญหาเด็กซิ่ ง เด็กไม่เข้าเรี ยน และเด็กไม่
รับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน
การทํานามาอย่างต่อเนื่อง
- มีภูมิปัญญาด้านการรักษาแบบพื้นบ้านกระจาย - กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
อยูท่ วั่ ไปในพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
- มีแหล่ งอารยธรรม 3,000 ปี ที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
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ตารางที่ 205 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เป็ นอําเภอที่ทาํ การเกษตรในรู ปแบบที่
- มี เ กษตรกร และครั ว เรื อนยากจนในพื้ น ที่
หลากหลาย รวมทั้งทําการผลิตผลผลิตทางการ
กระจายอยู่ใ นระดับ ตํา บลและเทศบาลที่ ย งั
เกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
อ้อย และเป็ นแหล่งข้าวหอมมะลิพนั ธุ์ดีของ
- เกษตรกรยังมีการยึดถือวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม
จังหวัดนครราชสี มา
(ทํานาอย่างเดียว) ยังไม่มีปรับเปลี่ ยนให้เป็ น
- เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวเป็ นหลัก และ
แบบพอเพียงเพื่อความอยูร่ อด
รองลงมา คือ รายได้จากการขายแรงงานใน
- ประชากรในพื้ นที่ มี รายได้ไ ม่ ม นั่ คง (ทํา นา
เมือง งานก่อสร้าง
ครั้งเดียวโดยอาศัยนํ้าฝน) ประชากรมีรายได้
- มีสินค้าโอทอปของชุมชนในเขตอําเภอโนนสู ง
หลักจากการทํานา และการขายแรงงานเป็ น
จํานวนมาก
หลัก
- มีโรงสี ขา้ วอยูใ่ นพื้นที่จาํ นวนมากที่เป็ นแหล่ง - เกษตรกรขาดทักษะในการประกอบอาชี พทํา
การตลาดที่สาํ คัญของการจําหน่ายผลผลิตข้าว
นา (ทํานาแบบดั้งเดิม) ต้นทุนสู ง ผลผลิตตํ่า
ของเกษตรกรในพื้นที่
- ไม่มีการแปรรู ป (ทํานาขายข้าวเปลือก) โรงสี
เป็ นของนายทุนทําให้เกษตรกรได้กาํ ไรจาก
การผลิตน้อย
- ไม่มีการส่ งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์
ความรู ้ และภูมิ ปั ญ ญาที่ มี เช่ น การแปรรู ป
ข้าวแต่ขาดการพัฒนา
- การผลิตสิ นค้าโอทอปสิ นค้าภูมิปัญญา ไม่ได้
รับการพัฒนาให้ครบเนื่ องจากยังไม่สามารถ
ผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
- มี อุ ต สาหกรรมการทํา นาเกลื อ เป็ นของ
นายทุ นภายนอกไม่ เกิ ดประโยชน์กบั ชุ มชน
แต่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ห นี้ สิ น สู ง และยัง ไม่ มี
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ล ด ปั ญ ห า ห นี้ สิ น ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่
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ตารางที่ 205 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนในบางพื้นที่ของอําเภอโนนสู งมี
- มี ความแต ก แย ก แล ะ ความขั ด แย้ ง ทา ง
ความตื่นตัวทางการเมืองสู ง และมีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์และทางการเมืองที่เกิ ดจากการ
การเลือกตั้ง
เลื อ กตั้ง ท้อ งถิ่ น (เลื อ กตั้ง ระบบเครื อญาติ )
- มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มาจากการเลือก
รวมทั้ ง ความแตกแยกที่ เ กิ ด จากการเมื อ ง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอโนนสู ง
ระดับชาติ คือการแบ่งสี เสื้ อต่าง ๆ
- มีกลุ่มผูน้ าํ ที่ต้งั ใจดี และมุ่งมัน่ ทํางานเพื่อ
- มีการเมืองแบบผูกขาด มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
ประชาชนในพื้นที่อย่างจริ งจังอยูบ่ า้ ง
กรณี การเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน อบต. และ
- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ทาํ งานคู่ขนาน
ข้าราชการในพื้นที่วางตัวไม่เป็ นกลาง
กับการเมืองท้องถิ่นในการจัดการปั ญหาที่
- องค์ก ารตรวจสอบการเลื อ กตั้ง ในพื้ น ที่ ไ ม่
เกิดขึ้นด้วยตนเอง
เข้มแข็งพอที่จะทํางานตรวจสอบ และไม่มีการ
ทํา งานกันอย่า งจริ ง จัง เนื่ องจากกลัวอิ ท ธิ พ ล
ของนักการเมืองในพื้นที่
- มีฐานการเมืองแบบจัดตั้ง (ใช้เงิน และอํานาจ)
ในการกําหนดให้ผสู้ มัครรับเลือกตั้ง
- ประชาชนในพื้ น ที่ ข าดความรู้ ความเข้า ใจ
เรื่ องการเมืองการปกครอง ทําให้ประชาชนไม่
เห็นความสําคัญและเข้าไปมีส่วนร่ วมน้อย
- ผูน้ าํ ไม่มีความรู ้ ไม่มีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา
- การทํางานของด้านการปกครอง (นายอําเภอ
กํา นัน ผู้ใ หญ่ บ ้า น) และการพัฒ นาท้อ งถิ่ น
(เทศบาล อบต.) มีความขัดแย้งกัน ทําให้ไม่
สามารถทํางานพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้จริ ง

289

ตารางที่ 205 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนสู ง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีประเพณี ทอ้ งถิ่น ได้แก่ ไหว้ตาปู่ เรี ยกขวัญ - ประชาชนขาดองค์ความรู ้ และขาดการส่ งเสริ ม
ข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว การแห่ นางแมว และพิธี
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
แรกนาขวัญ ที่มีการสื บทอดกันมาอย่าง
- ประชาชนขาดการสร้างจิตสํานึก และให้
ต่อเนื่อง
ความสําคัญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน
- มีประเพณี สากล ได้แก่ ประเพณี ปีใหม่ วัน
ฐานะที่ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติ
สงกรานต์ งานบวช งานแต่ง ที่ชาวบ้านให้
- คนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ ไม่มีการยกย่อง
ความสําคัญและมีส่วนร่ วมและเป็ นการสร้าง
และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์
ความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน
ของท้องถิ่น
- มีกิจกรรมงานวันข้าว คือกิจกรรมงานวันข้าว - ขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่ง
พันธุ์หอมมะลิ ประจําอําเภอ และเป็ นงานที่มี
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น แหล่งอารยธรรม
ความสําคัญต่อเกษตรกรในพื้นที่
3,000 ปี บ้านปราสาท ตําบลธารปราสาท และ
- มีแหล่งโบราณคดี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบา้ น
กู่ปรางค์ บ้านปราสาท ตําบลเมืองปราสาท
ปราสาท กู่ปรางค์ ที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอัน
สําคัญของพื้นที่ดว้ ย
- มีกิจกรรมร้องรําทําเพลงของท้องถิ่น ได้แก่
การรําโทนโนนสู ง บ้านหลุมข้าว เพลงโคราช
บ้านพะไล มีวงมโหรี ปี่ พาทย์ หมอทําขวัญ
นาค ลิเกโนนสู ง บ้านใหม่กรอ
- มีวดั ในพระพุทธศาสนาจํานวน 101 วัด และ
ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนสู งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 206 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนสู ง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศทําให้เกิด
การเกษตรโขง ชี มูล
ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง นํ้าท่วม
- มีหน่วยงานด้านการเกษตรคอยช่วยเหลือดูแล - ผลกระทบจากการทํานาเกลือ และเหมืองแร่
เกลือหินของนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่ที่
ให้คาํ แนะนําเป็ นที่ปรึ กษา
ส่ งผลกระทบต่อการแพร่ กระจายของดินเค็มที่
- นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมจะช่วยให้เกิดการ
ยากต่อการควบคุม
ปรับเปลี่ยนรักเกษตร
- การให้ความสําคัญแหล่งโบราณคดีโนนสู ง
- นโยบายการบริ หารจัดการนํ้าด้วยระบบ
ชลประทาน ระบบท่อ
- โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าของ อ.บ.จ.นครราชสี มา
- การบังคับใช้กฏหมายในการควบคุมการขนส่ ง
ที่บรรทุกเกินนํ้าหนัก
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- นโยบายของรัฐที่สนับสนุนทางด้านการเรี ยน
- มีอบายมุข การพนัน (หวย) สุ รา สิ่ งเสพติด ใน
และการดูแลผูด้ ว้ ยโอกาส เช่น การเรี ยนฟรี 15 ปี
พื้นที่กระจายโดยทัว่ ไป
- นโยบายรัฐที่สนับสนุ นให้มีเงินกองทุนของ
- มีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้าไปใช้ในพื้นที่
หมู่บา้ น พัฒนากองทุนหมู่บา้ น กองทุนอยูด่ ีมีสุข
มากขึ้นและไม่มีการสื บทอดคุณค่าทาง
- นโยบายอนุ รักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมเดิมทําให้คนในพื้นที่มีคุณธรรม
วิถีโคราช ของ อบจ.นครราชสี มา
จริ ยธรรมเสื่ อมถอยลง
- นโยบายส่ งเสริ มประเพณี งานบุญปลอดเหล้า
- อิทธิ พลของวัฒนธรรมต่างชาติและความเจริ ญ
ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครราชสี มา
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อเด็ก เยาวชน เช่น
- อบจ.นครราชสี มานโยบายการสร้างสมานฉันท์
ตั้งครรภ์ก่อนแต่ง มีบุตรก่อนวัยอันควร การแต่ง
และนโยบายปฏิรูปประเทศไทย
กายไม่เหมาะสม ใช้ภาษาไม่ไพเราะ การยกพวก
- การสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาและการสร้าง ตีกนั ยาเสพติด และการเล่นเกม
จิตสํานึกในการร่ วมพัฒนาสถานศึกษาประจํา
ท้องถิ่น(ชุมชน)
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ตารางที่ 206 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนสู ง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายประกันรายได้
- ราคาต้นทุนในการผลิต เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง
- นโยบายการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรรม
เมล็ดพันธุ์ มีราคาสู งขึ้น
- นโยบายแปรรู ปสิ นค้าการเกษตร
- ราคาสิ นค้าเกษตรในตลาดมีความผันผวนสู ง
- นโยบายพัฒนาสิ นค้าโอทอปขององค์การ
- รัฐอนุญาตให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไป
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่ วม
- นโยบายสิ่ งแวดล้อม (นาเกลือ)
และส่ งผลกระทบต่อสภาวะทางแรงงานภาค
- นโยบายพักชําระหนี้ ลดดอกเบี้ย
การเกษตร
- นโยบายพัฒนาสายพันธุ์ขา้ วพื้นเมือง และ
- คู่แข่งทางการตลาดของสิ นค้าโอทอปมีจาํ นวน
สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของรัฐบาล
มากขึ้น
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการต้านทานการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง มี - มีการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ ในพื้นที่บ่อยและผูน้ าํ ที่
กฏหมายลงโทษนักการเมืองที่ซ้ื อเสี ยง และ
ได้มานั้นไม่มีสาํ นึก ไม่มีจิตวิญญาณในการ
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ทํางานพัฒนา
- โครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดย
- การคอรัปชัน่ ระดับประเทศที่มีผลต่อการพัฒนา
สถาบันพัฒนาการเมือง
ท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ ของ
- สังคมโดยทัว่ ไปเห็นว่ากระบวนการคอรัปชัน่
ส่ วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและ
เป็ นเรื่ องปกติ จึงทําให้ยากกับการรวมกลุ่มเพื่อ
ระดับประเทศ
ทํางานในการจัดการกระบวนการทุจริ ต หรื อ
การบริ หารงานที่ไม่โปร่ งใส
- มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
(ปฏิรูปการเมือง) โดยเครื อข่ายภาคพลเมือง
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- นโยบายส่ งเสริ มวัฒนธรรมตามประเพณี โดย - สื่ อสารมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึ ก
อบจ.นครราชสี มา
คิด และวัฒนธรรมของท้องถิ่ น เช่น ละคร ข่าว
- นโยบายส่ งเสริ มประเพณี งานบุญปลอดเหล้า
และอื่น ๆ
ของคณะสงฆ์ และ อบจ.นครราชสี มา
- นโยบายส่ งเสริ มภูมิปัญญาสิ นค้าโอทอปของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
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3.6.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอโนนสู ง ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่า ยความร่ วมมื อในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้ง ภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เน้นเรื่ องการจัดการกับ
ปั ญหาดิ นเค็มและนํ้าเค็ม เนื่ องจากในพื้นที่ อาํ เภอโนนสู ง มีการทํานาเกลื อจํานวนมาก ทําให้เกิ ดการ
แพร่ ก ระจายดิ นเค็ม และทํา ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อการทํา การเกษตร รวมทั้ง การจัด การนํ้า ในพื้ น ที่ ใ ห้
เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการจัดการปั ญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่อยูใ่ นชุมชน
ที่มีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและชํารุ ดก่อนกําหนด โดยให้มีการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการดําเนินการพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการแก้ปัญหาทางสังคม ลดปั ญหาเด็กในพื้นที่เข้าไปเรี ยนในเขต
เมืองนครราชสี มาได้มากขึ้น และทําให้เด็กได้อยูใ่ กล้ผปู ้ กครองด้วย และเป็ นการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครั ว เพื่อลดปั ญหาสังคมอื่น เช่น ปั ญหาเด็กและเยาวชนติดยา ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ไม่สนใจเรี ยน ปั ญหาเด็กติดเกม ติดเพื่อน ซิ่ ง เล่นการพนัน รวมทั้งลดปั ญหาความเสื่ อม
ถอยของศีลธรรมและคุณธรรมของคนในพื้นที่ ที่สาํ คัญจะเป็ นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั สมาชิกใน
ครอบครัว
ประเด็นที่ 4 ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อลดปั ญหาความยากจนในพื้นที่ โดยการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านอาชี พให้กบั ประชากรในพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการแสวงหารู ปแบบการสร้างอาชี พ
ใหม่ ที่เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
ด้วยการพัฒนารู ปแบบการแปรรู ปที่ง่าย ลงทุนน้อย ชุมชนดูแลกันเองได้ รวมทั้งปรับรู ปแบบในการผลิต
ทางด้านการเกษตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น และพัฒนาตลาดสิ นค้าโอทอปให้มีเครื อข่ายที่มากขึ้น
ประเด็นที่ 5 ประเด็นทางด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การเมือง
ภาคพลเมือง โดยการส่ งเสริ มกระบวนการประชาธิ ปไตยในระดับชุมชน ต่อต้านการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง ทํา
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 6 ประเด็น ทางศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่ อ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของชุมชน โดยการทําการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ จัด
กิจกรรมทางประเพณี ที่เป็ นการยึดหลักคุณค่าอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาให้ทว่ั ถึง และให้
เด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม

