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3.7 อําเภอสู งเนิน
3.7.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอสู งเนิ น เป็ นส่ วนหนึ่ งของจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งเป็ นดินแดนเก่าแก่ เป็ นเมือง
เก่าที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเข้ามาเป็ นใหญ่ในแผ่นดินที่ราบสู งแห่ งนี้ โดยมีเมืองเก่าสองเมืองคือ เมือง
เสมา และเมืองโคราฆะปุระ
ที่มาของ คําว่า “สู งเนิ น” เป็ นชื่อเรี ยกตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ งเป็ นที่ราบสู งสลับ กับ
ที่เนิน เดิมเรี ยกชื่อว่า “บ้านสองเนิน” เพราะมีเนินดินอยูส่ องฟากฝั่งของบึงแห้ว (เป็ นบึงใหญ่ที่มีน้ าํ ตลอด
ปี ) ต่อมาในภายหลังได้เรี ยกชื่ อเพี้ยนมาเป็ น “สู งเนิน” ซึ่ งขึ้นอยูใ่ นเขตการปกครองของอําเภอสันเทียะ
(อําเภอโนนไทยในปั จจุบนั ) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ ถึงจังหวัด
นครราชสี มา และตัดผ่านเขตพื้นที่สูงเนิ น ซึ่ งเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ทําให้เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
บ้านสู งเนินกับจังหวัดนครราชสี มามีความสะดวกสบายกว่าการเดินทางติดต่อกับอําเภอสันเทียะ อีกทั้ง
จํานวนครอบครัวเพิ่มขึ้นมีการสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ร.ศ.11 (ปี
พ.ศ. 2444) ทางราชการได้มีการแบ่งเขตการปกครองขึ้นใหม่ จึงได้แบ่งแยกพื้นที่การปกครองออกจาก
อําเภอสันเทียะ (โนนไทย) พร้อมยกฐานะขึ้นเป็ นอําเภอสู งเนิน มาจนถึงปั จจุบนั
3.7.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอสู งเนิ น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนครราชสี มา เดินทางโดยรถยนต์
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ห่างจากจังหวัดนครราชสี มา ระยะทางประมาณ 36
กิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 226 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 768.50 ตารางกิโลเมตร หรื อ
480,312.50 ไร่
อําเภอสู งเนิ นมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตําบลบ้านหัน อําเภอสี คิ้ว ตําบล
ด่านใน อําเภอด่านขุนทด และตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตําบลหนองสรวง ตําบลโป่ งแดง ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
นครราชสี มา ตําบลตะคุ และตําบลตะขบ อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับตําบล
ตะขบ อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตําบลมิตรภาพ ตําบลบ้านหัน ตําบล
กุดน้อย อําเภอสี คิ้ว และตําบลโป่ งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
3.7.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอสู งเนิ น โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ และเป็ นที่
ลาดเอียงภูเขา และพื้นที่ป่าไม้ สภาพดินเป็ นดินร่ วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ในระยะเวลานาน
มีลาํ ตะคองไหลผ่านตอนกลางของอําเภอเป็ นระยะทาง 22 กิโลเมตร
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สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลกั ษณะภูมิอากาศแบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
35 องศาเซลเซี ยส
3.7.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอสู งเนิน โดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย
ตารางที่ 207 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอสู งเนิน
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
876
1,209
นักเรี ยน
4,678
4,507
นักศึกษา
457
613
ทํานา
3,253
3,090
ทําไร่
1,742
1,627
ทําสวน
80
102
ประมง
7
5
ปศุสัตว์
131
84
รับราชการ
440
390
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
27
12
พนักงานบริ ษทั
558
597
รับจ้างทัว่ ไป
10,437
10,373
ค้าขาย
670
1,216
ธุรกิจส่ วนตัว
142
150
อื่นๆ
1,549
2,227
รวมทั้งสิ้ น
25,047
26,202

รวม (คน)
2,085
9,185
1,070
6,343
3,369
182
12
215
830
39
1,155
20,810
1,886
292
3,776
51,249

ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ. อําเภอสูงเนิน (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลมะเกลือใหม่ มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 62,763.58
บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งถื อได้ว่าสู งกว่ารายได้เฉลี่ ยของจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาคื อ ตําบลสู งเนิ นมี
รายได้เฉลี่ยจํานวน 61,507.13 บาทต่อคนต่อปี และตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลหนองตะไก้มี
รายได้เฉลี่ยจํานวน 46,736.40 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 208 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอสู งเนิน
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
สู งเนิน
61,507.13
2
เสมา
53,810.12
3
โคราช
50,113.83
4
บุ่งขี้เหล็ก
56,125.64
5
โนนค่า
56,114.67
6
โค้งยาง
48,273.31
7
มะเกลือเก่า
56,114.25
8
มะเกลือใหม่
62,763.58
9
นากลาง
53,779.85
10
หนองตะไก้
46,736.40
11
กุดจิก
54,625.52
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
55,144.40
ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ. อําเภอสูงเนิน (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 1,029,194,152 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 394,804,544 บาทต่อปี ได้แก่
ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอสู งเนิน
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
81,993,982
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
81,993,982
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
136,147,106
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
136,147,106
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ตารางที่ 209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอสู งเนิน (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
75,891049
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
75,891,049
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
100,772,407
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
100,772,407
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
99,069,684
จํานวนรวม
99,069,684
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
294,090,421
จําเป็ น
จํานวนรวม
294,090,421
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
81,411,738
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
81,411,738
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
64,193,606
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
64,193,606
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
35,992034
จํานวนรวม
35,992034
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
26,113,669
จํานวนรวม
26,113,669
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
103,398,654
จํานวนรวม
103,398,654
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ตารางที่ 209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอสู งเนิน (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
122,763,614
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
122,763,614
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
71,092,886
จํานวนรวม
71,092,886
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
58,069,568
จํานวนรวม
58,069,568
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
55,060181
จํานวนรวม
55,060181
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,427,571
จํานวนรวม
14,427,571
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,389,172
จํานวนรวม
19,389,172
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
113,633,677
จํานวนรวม
113,633,677
รวมทั้งหมด
1,553,511,019
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2554)

4) หนี้ สินและเงินออม จากข้อมูลบัญชีครัวเรื อน พื้นที่อาํ เภอสู งเนินในเขตชนบท ประชากรมี
เงินออมเฉลี่ ย 4,914.24 บาทต่อคนปี ในเขตเทศบาลเฉลี่ย 5,673.73 บาทต่อคนต่อปี ส่ วนหนี้ สินในเขต
ชนบทเฉลี่ ย 6,632.09 บาทต่อคนต่อปี ในเขตเทศบาลเฉลี่ย 3,841.64 บาทต่อคนต่อปี และประชากรใน
เขตชนบทมีรายจ่าย 85,302.67 บาทต่อคนต่อปี ในเขตเทศบาล 37,248.29 บาท ต่อคนต่อปี
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4) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชนและองค์ก รทางสัง คมที่ เ ข้ม แข็ง ในพื้ นที่ อาํ เภอสู ง เนิ น มี ก ลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 210 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
จํานวน
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
สมาชิ ก
ชมรมอาสาพัฒ นาชุ ม ชน 30 คน ประสานงาน สื่ อสาร ข้ อ มู ล
(อช.)
ระหว่าง อช. ในอําเภอ
ชมรม อสม. อําเภอสู งเนิน
1,838 ประสานงาน สื่ อสาร ข้ อ มู ล
คน ระหว่าง อสม.ในอําเภอ
เครื อข่ า ยกองทุ น หมู่ บ ้า น 127 ประสานงาน พัฒนาศักยภาพการ
อําเภอสู งเนิน
หมู่บา้ น บริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 434 คน รั บ เงิ น สั จ จะสะสมจากสมาชิ ก
บ้า นหัวนา หมู่ ที่ 11 ตํา บล
ให้ ส มาชิ ก กู้ เ งิ น ไปประกอบ
หนองตะไก้
อ า ชี พ กํ า ไ ร ส่ ว น ห นึ่ ง จั ด
สวัสดิการชุมชน
กลุ่ ม ชุ ม ชนต้น แบบ เพื่ อ น 50 คน รับเงิ นออมวันละบาท ผลิตของ
พึ่ง (ภาฯ) พัฒนาบ้า นใหม่
ใช้ในชีวติ ประจําวัน
สันติ หมู่ที่ 5 ตําบลมะเกลือ
ใหม่
กองทุ น หมู่ บ ้ า นมะเกลื อ 177 คน รับเงิ นออม ปล่อยเงิ นกู้ เปิ ดเป็ น
ใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลมะเกลื อ
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน จั ด งบ
ใหม่ (สถาบันการเงิน)
สาธารณประโยชน์
เครื อข่า ยโอทอปอํา เภอสู ง 27 กลุ่ม ประสานงาน ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
เนิน
ในหมู่สมาชิก

ชื่อประธานกลุ่ม
นายไพรัตน์ ชอบสู งเนิน
นายกิ ต ติ พ งษ์ พงษ์ สุ ร
เวช
นายเทพอํา นาย ถนอม
ศักดิ์
นายวิมาน คอกพิมาย

นายสกล ยะวงษา

นายวิชญ์ เปิ นสู งเนิน

นางจีรนันท์ โคบายาชิ

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสูงเนิน (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนินมีกลุ่มอาชี พที่รวมกลุ่ม
เพื่อผลิตสิ นค้า “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
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ตารางที่ 211 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ชื่ อกลุ่มอาชี พ
ชื่อประธาน
กลุ่มอาชีพแม่บา้ นใหญ่พฒั นา
นางภาณี สาสู งเนิน
กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตําบลโนนค่า
นายจุน พรมสู งเนิน
กลุ่มแปรรู ปผ้าไหมโคคูณ
คุณจีรนันท์ โคบายาชิ
กลุ่มส้มโอปลอดสารพิษ
นายทวี กรันสู งเนิน
กลุ่มทอผ้าไหม
นางปรารถนา เภาโพนง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรวะภูแก้ว
นางทองผัด แท้สูงเนิน
0

0

0

0

0

0

ทีอ่ ยู่
5 หมู่ 6 ต.นากลาง
หมู่ 1 ต.โนนค่า
369/1 หมู่ 1 ต.มะเกลือเก่า
15 หมู่ 8 ต.โค้งยาง
234 หมู่ 1ต.นากลาง
100 หมู่ 6 ต.มะเกลือใหม่

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสูงเนิน (2554)

3.7.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอสู งเนินมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 16,632 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 58,645 คน เป็ นชายจํานวน 28,416 คน เป็ นหญิงจํานวน 30,299 คน มีรายละเอียดเป็ นรายตําบล
ดังนี้
ตารางที่ 212 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอสู งเนิน
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
หญิง (คน)
ชาย (คน)
1.เทศบาลตําบลสู งเนิน
1,827
3,434
2,840
2.ตําบลสู งเนิน
1,567
2,598
2,286
3.ตําบลเสมา
1,969
3,880
3,466
4.ตําบลโคราช
588
909
872
5.ตําบลบุ่งขี้เหล็ก
937
1,823
1,682
6.ตําบลโนนค่า
1,025
1,868
1,888
7.ตําบลโค้งยาง
576
1,092
1,037
8.ตําบลมะเกลือเก่า
2,593
4,613
4,559
9.ตําบลมะเกลือใหม่
1,573
2,667
2,640
10.ตําบลนากลาง
1,308
2,505
2,308
11.ตําบลหนองตะไก้
1,443
2,828
2,836
12.เทศบาลตําบลกุดจิก
675
947
1,002
13.ตําบลกุดจิก
551
1,063
1,000
รวม
16,632
30,229
28,416
ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ. อําเภอสูงเนิน (2554)

รวม (คน)
6,274
4,884
7,346
1,781
3,505
3,756
2,129
9,172
5,307
4,813
5,664
1,951
2,063
58,645

300

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุ ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอสู งเนินมีประชากรจําแนกตาม
ช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 213 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอสู งเนิน
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
166
1– 2
424
3– 5
944
6– 11
2,050
12– 14
1,282
15– 17
1,249
18– 25
2,893
26– 49
9,316
50– 60
3,204
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,519
รวมทั้งหมด
25,047

หญิง (คน)
125
378
845
1,987
1,121
1,157
2,771
9,961
3,649
4,205
26,199

รวม (คน)
291
802
1,789
4,037
2,403
2,406
5,664
19,277
6,853
7,724
51,246

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ นที่ อาํ เภอสู ง เนิ น ส่ วนใหญ่จบการศึ ก ษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 214 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอสู งเนิน
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,051
1,295
ตํ่ากว่า ป.4
3,341
3,275
ป.4-6
21,567
21,545
ม.ศ. 1-3
161
103
ม.1-3
5,227
4,505
ม.ศ.4-5
77
73

รวม (คน)
2,346
6,616
43,112
264
9,732
150
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ตารางที่ 214 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอสู งเนิน (ต่อ)
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.4-6
2,618
2,760
ปวช.
566
450
ปวส.
733
571
ปริ ญญาตรี
941
1,345
ปริ ญญาโท
32
30
ปริ ญญาเอก
5
6
อื่นๆไม่ระบุ
2,859
3,079
รวม
39,178
39,037

รวม (คน)
5,378
1,016
1,304
2,286
62
11
5,938
78,215

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอสู งเนิ นมีโรงเรี ยนจํานวน 83 แห่ ง มีจาํ นวนครู ท้ งั หมด
659 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 11,012 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 215 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอสู งเนิน
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน
จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
1.เทศบาลตําบลกุดจิก
5
66
1,165
2.เทศบาลตําบลสู งเนิน
5
170
3,571
3.ตําบลสู งเนิน
6
29
460
4.ตําบลเสมา
12
54
748
5.ตําบลโคราช
1
6
37
6.ตําบลบุ่งขี้เหล็ก
5
24
279
7.ตําบลโนนค่า
6
39
503
8.ตําบลโค้งยาง
2
12
176
9.ตําบลมะเกลือเก่า
18
110
1,906
10.ตําบลมะเกลือใหม่
9
52
807
11.ตําบลนากลาง
7
40
589
12.ตําบลหนองตะไก้
6
55
740
13.ตําบลกุดจิก
1
2
40
รวมทั้งอําเภอ
83
659
11,021
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอสูงเนิน (2554)
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ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอสู งเนิ นมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ประจํา
อําเภอจํานวน 1 แห่ ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตําบลจํานวน 11
แห่ ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสาจํานวน 20 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 1,560 คน มีที่อ่านหนังสื อ
ประจําหมู่บา้ นจํานวน 11 แห่ง
3 ) ด้านสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน มี
ดังนี้
ตารางที่ 216 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอสู งเนิน
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
15
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
2
คลินิกทันตกรรม
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
4

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเนิน (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ นมีบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 217 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอสู งเนิน
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
6
9,774
ทันตแพทย์
4
14,661
เภสัชกร
6
9,774
พยาบาลวิชาชีพ
91
644
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,838
32
นักวิชาการสาธารณสุ ข
4
14,661
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
34
1,725
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเนิน (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข อัตราป่ วยด้วยโรคติดต่อที่ตอ้ งเฝ้ าระวัง 5 อันดับ และโรค
ร้ายแรง อําเภอสู งเนิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554
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ตารางที่ 218 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอสู งเนิน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

โรค
อุจจาระร่ วง
ไข้เลือดออก (รวม)
สุ กใส
ตาแดง
วัณโรครวม
วัณโรค

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเนิน (2554)

พบมากใน
ช่ วงอายุ
อาชีพ
เดือน
25 -34 ปี
รับจ้าง
มกราคม
10 -14 ปี
นักเรี ยน มิถุนายน
5-9 ปี
นักเรี ยน มีนาคม
25-34 ปี
รับจ้าง
มกราคม
65 ปี ขึ้นไป รับจ้าง
พฤษภาคม
65 ปี ขึ้นไป รับจ้าง
พฤษภาคม

พืน้ ทีต่ ําบล
สู งเนิน
เสมา
สู งเนิน
สู งเนิน
มะเกลือเก่า
หนองตะไก้

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดย
ใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 219 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอสู งเนิน
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
78,610
2550
78,503
- 0.14
2551
79,122
0.79
2552
79,530
0.52
2553
80,205
0.85
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ด้านการป้ องกันในพื้นที่
อํา เภอสู ง เนิ นมี ก ารจัดระบบการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยและความปลอดภัย ในด้า นต่า งๆ มี ส ถานี
ตํารวจภูธ รอําเภอสู งเนิ น 1 แห่ ง ฝ่ ายอํานวยความเป็ นธรรม เกี่ ยวกับการอํา นวยความเป็ นธรรม การ
สื บสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่ วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา เช่น การร่ วมชันสู ตร
พลิกศพ หน้าที่ของพนักงานฝ่ ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์และงานศูนย์
ดํารงธรรม การแก้ไขปั ญหาผูม้ ีอิทธิ พลในพื้นที่และการปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการปราบปราม ข้อมูลจากสถานีตาํ รวจภูธรสู งเนิน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 พบว่าคดีต่าง ๆ ใน
พื้นที่อาํ เภอสู งเนินมีแนวโน้มลดลง แต่คดีที่มีมากที่สุดคือคดีอาญา เช่น การทําร้ายร่ างกาย และอื่น ๆ
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ตารางที่ 220 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ปี 2552
ประเภทคดี
จํานวน (คดี)
1) คดีอาญา
486
2) คดีจราจร
35
3) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
0
รวม
521

ปี 2553
จํานวน (คดี)
474
25
5
504

ปี 2554
จํานวน (คดี)
390
20
1 (ปล้นทรัพย์)
441

ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสูงเนิน (2554)

5) ด้านศาสนา ประชากรอําเภอสู งเนินส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาคือ มีวดั จํานวน 97 แห่ง ที่พกั สงฆ์และสํานักสงฆ์จาํ นวน 31 แห่ง ศาลเจ้าจํานวน 2 แห่ง
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอําเภอสู งเนินยังมีการรักษาและสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
ดังนี้
- ภูมิปัญญาตีหม้อ คุณยายมี ก้อนสู งเนิน หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ตําบลโคราช
- ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเหลือ เกตุตะคุ หมู่ที่ 4 ตําบลโคราช
- ภูมิปัญญาด้านพิธีพราหมณ์ หมอขวัญ นายสมบัติ ปะธิ ปะปา หมู่ที่ 1 ตําบลมะเกลือใหม่
- ภูมิปัญญาด้านการทําบายศรี สู่ ขวัญ นายอําไพร แซกรัมย์ หมู่ที่ 8 ตําบลโคราช
- ภูมิปัญญาด้านหมอแคน นายจรัส นะสู งเนิน หมู่ที่ 7 ตําบลเสมา
- ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร นายบู้ เกสู งเนิน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองตะไก้
- ภูมิปัญญาการทําระหัดวิดนํ้า นายพยนต์ โภชน์สูงเนิน หมู่ที่ 2 ตําบลโคราช
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น งานเทศกาลประเพณี และความเชื่อที่สาํ คัญ
- งานประเพณี “ กินเข่าคํ่า” ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ในช่ วงสัปดาห์ที่สองของเดื อน
มีนาคมของทุกปี ประกอบด้วยการบวงสรวงโบราณสถาน ปราสาทเมืองแขก มีการแสดงแสงสี เสี ยงใน
ตอนคํ่าพร้ อมพาแลงอาหารพื้นบ้า นโคราช กลางวันมี นิทรรศการแสดงผลการดํา เนิ นงานของส่ วน
ราชการและท้องถิ่ นต่าง ๆ การจําหน่ายสิ นค้าโอทอป การแสดงพื้นบ้าน การประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
- ประเพณี ลอยพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จัดเป็ นประจําทุกปี ณ สระนํ้าเมืองโบราณ ตําบลเสมา
- งานประเพณี บวงสรวงท่านท้าวสุ รนารี ประจําอําเภอ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
- งานประเพณี ตกั บาตรข้า วสาร อาหารแห้ง เทศกาลวันขึ้ นปี ใหม่ และวันสงกรานต์
ประชาชนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจและร่ วมกิจกรรมทางศาสนา เห็นได้จากมีวดั ที่มีชื่อเสี ยง
- ทางด้านการปฏิ บตั ิธรรมมีอยู่หลายวัด เช่น วัดใหม่สันติ วัดนาใหญ่ วัดโกรกสะเดา
วัดภูผาสู ง เป็ นต้น
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- ทางด้านความเชื่ อ ในบางพื้นที่ยงั คงเคารพนับถือเจ้าที่ ผีปู่ย่าตายาย มีประเพณี รําเดือน
ห้าเพื่อทําบุญให้บรรพบุรุษ และทําบุญศาลปู่ ตาเป็ นประจําทุกปี
8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ ในอําเภอสู งเนินมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็ น
ประจําทุกปี และมีสถานที่ในการออกกําลังกาย นันทนาการ ดังนี้ สนามเด็กเล่นในเขตเทศบาล 3 แห่ ง มี
เครื่ องออกกําลังกาย 3 จุดบริ การ และมีการแข่งขันฟุตบอลประจําปี
3.7.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอสู งเนินมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ นจํานวน 252,375 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 14,008 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 221 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
5,630
97,732
53,752.60
2
ข้าวนาปรัง
3,100
89,234
40,155.30
3
มันสําปะหลัง
3,539
75,659
94,573.75
4
อ้อย
399
16,061
20,076.25
5
ข้าวโพด
2,896
58,782
49,964.70
6
ไม้ผล
1,390
2,998
2,098.60
7
ผัก
130
1,038
238.74
8
ไม้ดอกไม้ประดับ
24
105
15
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอสู งเนินประจําปี พ.ศ. 2554 พบว่าใน
พื้นที่ มี เกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์ที่สําคัญหลายอย่าง เช่ น การเลี้ ยงโคเนื้ อ โคนม กระบือ สุ กร เป็ ดไข่
เป็ ดเนื้อ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ มีท้ งั ระดับฟาร์ ม และเกษตรกรรายย่อย ดังนี้
ตารางที่ 222 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน (ตัว)
1
โคเนื้ อ
17,510
2
โคนม
4,448
3
กระบือ
934
4
สุ กร
30,857

จํานวนครัวเรือน
3,502
450
311
2,123
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ตารางที่ 222 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน (ต่อ)
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน (ตัว)
5
เป็ ดไข่
12,804
6
ไก่พ้นื เมือง
49,000
7
ไก่เนื้อ
4,728,395
8
ไก่ไข่
1,200,324
9
ห่าน
205

จํานวนครัวเรือน
102
1,235
473
197
23

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอสูงเนิน (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอสู งเนิ นมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 1,728.20 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 223 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลานิล
รวม

ปริมาณการจับ(ตันต่ อปี )
1,210
49.30
468.90
1,728.20

ที่ มา: สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.7.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอสู งเนิ นมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 160 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 224 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมข้าว
อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย

จํานวน
10
23
15
2
18
3
3
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ตารางที่ 224 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน (ต่อ)
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมผ้า
1
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2
อุตสาหกรรมก๊าซ
4
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
13
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
8
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
18
อุตสาหกรรมไม้
10
อุตสาหกรรมกระดาษ
1
อุตสาหกรรมพลาสติก
17
อุตสาหกรรมโฟม
1
อุตสาหกรรมยาง
2
อุตสาหกรรมเหล็ก
1
อุตสาหกรรมโลหะ
5
อุตสาหกรรมอื่นๆ
3
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.7.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอสู งเนินมีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคารสาขาในพื้ น ที่ อ าํ เภอสู ง เนิ น มี อ ยู่ จํา นวน 4 แห่ ง ได้แ ก่ ธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ นมีท้ งั หมด จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์นิคม
สู งเนิน จํากัด และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ กสู งเนิน จํากัด
- ร้านขายส่ งจํานวน 33 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 1,174 แห่ง
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 8 แห่ง
2) ด้านบริ การ ที่ พกั โรงแรม ร้ านอาหาร ในอํา เภอสู งเนิ นมี โรงแรมและร้ านอาหาร
รวมกันจํานวน 224 แห่ง และมีร้านบริ การอินเทอร์เน็ตจํานวน 9 แห่ง
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3) การท่ อ งเที่ ย ว และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว อํา เภอสู ง เนิ น มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นี้
โบราณสถานเมื องเสมา และวัดธรรมจักรเสมาราม อยู่ที่ตาํ บลเสมา เมื องโบราณ ปราสาทเมืองเขก
ปราสาทเมืองเก่า วัดปรางค์เมืองเก่า อยูท่ ี่ตาํ บลโคราช
3.7.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่ อาํ เภอสู งเนิ นมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สายกรุ งเทพ – นครราชสี มา
– ขอนแก่น เป็ นเส้นทางคมนาคมหลักของพื้นที่เชื่อมจังหวัดนครราชสี มาและกรุ งเทพมหานคร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สายสี คิ้ว - เดชอุดม)
- ทางรถไฟ สายกรุ งเทพฯ – นครราชสี มา
- เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บา้ น ตําบล ค่อนข้างมีความสะดวก
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนินมี ดังนี้
- โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 23
แห่ง
- โทรศัพท์ประจําบ้าน
จํานวน 265 ครัวเรื อน
- ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
จํานวน 1
แห่ง
- หอกระจายข่าว
จํานวน 98
หมู่บา้ น
- วิทยุชุมชน
จํานวน 5
สถานี
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอสู งเนินมีการประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน 1 แห่ง ประปาตําบลและ
ประปาหมู่บา้ นจํานวน 105 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่ อาํ เภอสู งเนิ นแหล่ งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครั วเรื อนและระดับ
ชุมชนนั้นมีปริ มาณลดลงทุกปี เนื่องจากประชาชนเน้นการใช้ระบบนํ้าประปาเป็ นหลัก
5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่ อาํ เภอสู ง เนิ น มี สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค จํานวน 1 แห่ ง มี
ไฟฟ้ าใช้ครบทุกหมู่บา้ น แต่วา่ ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน รวมทั้งไฟฟ้ าเพื่อแสงสว่างยังมีนอ้ ย
3.7.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พยากรดิ น มี ล ัก ษณะดิ นร่ วนปนทราย และบางแห่ ง เป็ นดิ นร่ วน ความอุ ดม
สมบูรณ์ปานกลาง
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอสู งเนินมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 17 แห่ง ดังนี้
- แม่ น้ าํ ลํา ตะคอง เป็ นแม่น้ ํา ที่ ไ หลผ่า นพื้ น ที่ 8 ตํา บล 40 หมู่ บ ้า น ได้แ ก่
ตําบลมะเกลือใหม่ ผ่าน หมู่ 1 2 และ12 ตําบลมะเกลือเก่า หมู่ 3 1 และ 2 ตําบลสู งเนิน หมู่ 1 และ 3 ตําบล
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โคราช หมู่ 8 7 5 4 3 2 1 และ6 ตําบลกุดจิก หมู่ 1 2 3 4 5 และ6 ตําบลบุ่งขี้เหล็ก หมู่ 8 9 7 5 4 3 และ 2
ตําบลโค้งยาง หมู่ 8 7 6 5 4 3 1 และ 2 และตําบลโนนค่าไหลผ่านหมู่ 1 และ 2
- ลํานํ้าห้วยไผ่ เป็ นลํานํ้าสาขาของลําตะคอง มีความยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร
อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลโนนค่า
- ลําตะกุด เป็ นลํานํ้าสาขาของลํานํ้าห้วยไผ่ มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่
ในพื้นที่บา้ นกุดปลาเข็ง ตําบลโนนค่า
- ห้ ว ยเสื อ โอก เป็ นลํา นํ้ าสาขาของลํา นํ้าห้ ว ยไผ่ มี ค วามยาวประมาณ 4
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นดอน ตําบลบุ่งขี้เหล็ก
- ห้วยดิ นดํา เป็ นลํานําสาขาของลํานํ้าห้วยไผ่ มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
อยูใ่ นพื้นที่บา้ นกุดปลาเข็ง ตําบลโนนค่า
- ลําห้วยยาง เป็ นลํานํ้าสาขาของลําตะคอง มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่
ในพื้นที่บา้ นท่านํ้า ตําบลกุดจิก
- ห้ ว ยสองคร เป็ นลํา ห้ ว ยสาขาของลํา ห้ ว ยยาง มี ค วามยาวประมาณ 4.5
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นหนองตะไก้ ตําบลหนองตะไก้
- ห้ ว ยสวนมอญ เป็ นลํา ห้ ว ยสาขาของลํา ห้ ว ยยาง มี ค วามยาวประมาณ 4
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นหนองตะไก้ ตําบลหนองตะไก้
- ห้วยวัด เป็ นลําห้วยสาขาของลําห้วยยาง มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่
ในพื้นที่บา้ นนาใหญ่ ตําบลนากลาง
- ห้วยคลองท่ า บาง เป็ นลํา ห้วยสาขาของลํา ห้วยยาง มี ความยาวประมาณ 4
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นนากลาง ตําบลนากลาง
- ห้วยโสกคู ณ เป็ นลํา ห้วยสาขาของลํา ห้วยมะเกลื อ มี ค วามยาวประมาณ 3
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นหัวสระ ตําบลนากลาง
- ลํานํ้าเหมืองใหญ่ เป็ นลํานํ้าสาขาของลํานํ้าลําตะคอง มีความยาวประมาณ 3.3
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นโคกมะกอก ตําบลบุ่งขี้เหล็ก
- ลํานํ้าคลองยาง เป็ นลํา นํ้า สาขาของลํานํ้าลําตะคอง มี ความยาวประมาณ 4
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นบุ่งขี้เหล็ก ตําบลบุ่งขี้เหล็ก
- คลองมะค่ า เป็ นลํา คลองสาขาลํา นํ้า ลํา ตะคอง มี ค วามยาวประมาณ 8.1
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นโนนตะโก ตําบลกุดจิก
- ลํา นํ้า ห้วยไผ่ เป็ นลํา นํ้า สาขาของลํา นํ้า ลํา ตะคอง มี ความยาวประมาณ 30
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นโคกมะกัก๊ ตําบลกุดจิก
- ลํานํ้าห้วยซับประดู่ เป็ นลําห้วยสาขาลํานํ้าลําตะคอง มีความยาวประมาณ 10
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นมะเกลือใหม่ ตําบลมะเหลือใหม่
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- ลํานํ้าห้วยยาง เป็ นลําห้วยสาขาของลํานํ้าลําตะคอง มีความยาวประมาณ 16
กิโลเมตร อยูใ่ นพื้นที่บา้ นมะเกลือใหม่ ตําบลมะเกลือใหม่
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอสู งเนิน มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 4 แห่ง ดังนี้
- ป่ าหิ นเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ น และอําเภอขามทะเลสอ พื้นที่
ประมาณ 57,706 ไร่ ส่ วนที่อยู่ในท้องที่อาํ เภอสู งเนิ นประมาณ 53,125 ไร่ อยูใ่ นเขตตําบลเสมา และ
ตําบลโนนค่า ปั จจุบนั กรมป่ าไม้ได้มอบหมายให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เข้าไปดําเนิ นการจัดนิ คมเกษตร
พอเพียง
- ป่ าสู งเนิ น ครอบคุลมพื้นที่ อาํ เภอสู งเนิ นและอําเภอปั กธงชัย เนื้ อที่ท้ งั หมด
168,000 ไร่ ส่ วนที่อยู่ในท้องที่อาํ เภอสู งเนิ นประมาณ 156,250 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ตาํ บลสู งเนิน ตําบล
มะเกลือใหม่ ตําบลมะเกลือเก่า และตําบลหนองตะไก้ สภาพโดยทัว่ ไปเป็ นป่ าเบญจพรรณ มีความอุดม
สมบูรณ์ จึงมีราษฎรบุกรุ กจํานวนมากขึ้น ขณะนี้ มีหน่วยงานของกรมป่ าไม้ เข้ามาดําเนิ นการปรับปรุ ง
สภาพป่ าภายใต้โครงการปรับปรุ งป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าสู งเนินในหมู่บา้ นป่ าไม้
- ป่ าปากช่องและป่ าหมูสี ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ น อําเภอปากช่ อง และ
อําเภอสี คิ้ว เนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 89,974 ไร่ ส่ วนที่อยูใ่ นท้องที่ของอําเภอสู งเนินประมาณ 15,625 ไร่
อยูใ่ นเขตตําบลมะเกลือใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขายังมีสภาพป่ าเหลืออยู่
- ป่ าซับประดู่และป่ าเขามะกอก ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอสู งเนินและอําเภอสี คิ้ว
เนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 23,125 ไร่ ส่ วนที่อยู่ในท้องที่ของอําเภอสู งเนินประมาณ 6,250 ไร่ อยู่ในเขต
ตําบลมะเกลือใหม่ พื้นที่ภูเขาและที่ราบยังมีสภาพเป็ นป่ าอยู่
3.7.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
ก. ระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ นมีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จาํ นวน 1 สาขา คือ
สาขาพรรคมหาชนอยูท่ ี่ 9 หมู่ 3 ตําบลสู งเนิน อําเภอสู งเนิน มีประธานสาขาพรรค นายวินยั เมฆขุนทด
ข. ระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่ อาํ เภอสู งเนิ นการแข่งขันทางการเมืองระดับ ท้องถิ่ นมีการ
แข่ ง ขัน กัน สู ง และมี ก ารปั ญหาในการเลื อ กตั้ง ผูน้ ํา หรื อ ผูบ้ ริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น เนื่ องจากบางพื้ นที่ มี
นักการเมืองระดับชาติเข้าไปแทรกแซง
ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนินมีเครื อข่ายการเมืองภาคประชาชนที่มี
ความเข้มแข็งทั้งในระดับท้องถิ่ นที่ทาํ งานเชื่ อมโยงกับองค์กรภาคีภายนอก เช่น ทํางานกับสภาพัฒนา
การเมือง มูลนิธิเอเชีย สํานักงานธนาคารโลกประจําประเทศไทย และอื่น ๆ
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3.10.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครอง ในเขตท้อ งที่ อ าํ เภอสู ง เนิ น จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน มีหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอสู งเนิน และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน สถานี ตาํ รวจภูธร
สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอ สํานักงานสัสดี อาํ เภอ สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ สํานักงานท้องถิ่ นอําเภอ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสี มาสาขาสู งเนิน และสํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่สูงเนิน
3) หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาวิชาการด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิ ดล ศูนย์อุตสาหกรรมป่ าไม้สูงเนิ น โครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษาลําตะคอง สํานักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอ
สู งเนิน
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอสู ง เนิ น มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในพื้ น ที่ อ าํ เภอสู ง เนิ น มี ศู น ย์ป ระสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่ ซึ่ งดูแลครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอสู งเนิ นและองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 11 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสู งเนิ น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเสมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคราช องค์การบริ หารส่ วนตําบลบุ่งขี้เหล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนค่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลโค้งยาง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มะเกลื อเก่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะเกลือใหม่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนากลาง องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองตะไก้ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดจิก
ค. เทศบาล อําเภอสู งเนินมีเทศบาลตําบล จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตําบล
สู งเนิน และเทศบาลตําบลกุดจิก
5) การปกครองท้องที่ อําเภอสู งเนินได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 11 ตําบล 120 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้

312

ตารางที่ 225 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอสู งเนิน
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลสู งเนิน
12 บ้านสู งเนิ น(ม.1) บ้านสระเพลง บ้านตะคลองหลง บ้านเหล่าโนนค่า บ้าน
หนองโสน บ้านดอนกอก บ้านบุใหญ่ บ้านสุ ขาวดี บ้านบุหิน
บ้านญาติเจริ ญ บ้านสู งเนิน(ม.11) และบ้านหนองหินตั้ง
ตําบลเสมา
16 บ้านเหมือดแอ่ บ้านแก่นท้าว บ้านคลองขวาง บ้านทะเล บ้านหินตั้ง บ้านโป่ ง
บ้านน้อยกุดคล้า บ้านโสกแจ้ง บ้านส้มกบงาม บ้านหลุมปูน บ้านทะเลบน
บ้านแปะโนนไฮ บ้านทะเลใน บ้านเสมา บ้านแก่นนคร และบ้านอยูเ่ จริ ญ
ตําบลโคราช
8
บ้านเมืองเก่า บ้านวังวน บ้านโบสถ์ บ้านนาตะโครก บ้านหัวบึง บ้านหัวนา
บ้านกกกอก และบ้านกุดหิน
ตําบลบุ่งขี้เหล็ก 13 บ้านใหญ่กกลาน บ้านตากแดด บ้านพลับ บ้านทัดทา บ้านบุ่งขี้เหล็ก บ้าน
ดอน บ้านกุดเวียน บ้านหนองเอื้อง บ้านมะม่วง บ้านหนองปลากระดี่ บ้าน
โคกมะกอก (ม.11) บ้านโคกมะกอก (ม.12) และบ้านใหม่สมบูรณ์
ตําบลโนนค่า
8
บ้านกุดปลาเข็ง บ้านโคกมะกัก๊ บ้านโนนค่า บ้านกุดหัวช้าง บ้านโคกกระพี้
บ้านโคกหิ นเหล็กไฟ บ้านหนองสะแก และบ้านหนองหอย
ตําบลโค้งยาง
8
บ้านตะคลองแล้ง บ้านขอนสะดือ บ้านโค้งยาง บ้านคลองพุดซา บ้านเกาะ
บ้านขอนไทร บ้านเหมือลี่ และบ้านกุดโคลน
ตําบลมะเกลือ
20 บ้านมะเกลื อเกล่ า (ม.1และม.2) บ้านไร่ โคกสู ง บ้านบุตาสู ง บ้านหนองไม้
เก่า
ตาย บ้านหนองม่วง บ้านวังรางใหญ่ บ้านหนองเบน บ้านวังรางน้อย บ้าน
ห้วยไผ่ บ้านหนองเลาใหญ่ บ้านหัวเขาพัฒนา บ้านหนองหลักพันสโมสร
บ้านคําไฮ บ้านหนองซาด บ้านโสกจานพัฒนา บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา บ้าน
มะเกลือเก่าสามัคคี บ้านวังรางใหญ่พฒั นา และบ้านโนนสมบูรณ์
ตําบลนากลาง
6
บ้านนากลาง บ้านนาใหญ่ บ้านห้วยตะคร้อ บ้านหนองบอน บ้านนากลาง
และบ้านนาใหญ่พฒั นา
ตําบลกุดจิก
6
บ้านกุดจิ ก บ้านบุ บ้านสลักใด (ม.3) บ้านสลักใด (ม.4) บ้านสลัดใด (ม.5)
และบ้านโนนตะโก
ตําบลมะเกลือ
11 บ้านมะเกลือใหม่ (ม.1) บ้านมะเกลือใหม่ (ม.2) บ้านโคกสว่าง
ใหม่
บ้านทุ่งสะแบง บ้านใหม่สันติ บ้านวะภูแก้ว บ้านทุ่งสะแบง บ้านดงมะไฟ
บ้านบุโสน บ้านริ มคลองพัฒนา และบ้านอ่างแก้ว
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ตารางที่ 225 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอสู งเนิน (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลหนองตะ
12 บ้านห้วยวัด บ้านหนองตะไก้ บ้านกุดขมิ้น บ้านสองคร บ้านหนองแวง
ไก้
บ้านหนองพยอม บ้านโสกจาน บ้านโนนตะแบง บ้านสวนป่ า บ้านหัวนา
บ้านสองครเหนือ และบ้านหนองแสง
ที่ มา: รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอสูงเนิน (2554)

3.7.12 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอสู งเนิน
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวมทั้งสิ้ น 75
คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 23 คน ผูน้ าํ ท้องที่ (กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น) จํานวน 13 คน
อาสาสมัครจํานวน 13 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 12 คน หน่ วยราชการต่าง ๆ จํานวน 14
คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัยเอื้อต่อ
การพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 226 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสู งเนิน
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นอําเภอที่มีลาํ ตะคองไหลผ่าน ทําให้มีน้ าํ
- ลักษณะของคูคลองเริ่ มตื้นเขิน ระบายนํ้าไม่
อุดมสมบูรณ์
สะดวกในช่วงฤดูน้ าํ หลาก และทําให้น้ าํ ท่วม
- ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทํา
ได้ง่าย ประชาชนในพื้นที่มีการบุกรุ กที่
การเพาะปลูกได้ดี
สาธารณะ
- ลักษณะทางภูมิประเทศมีความหลากหลาย ทั้ง - เส้นทางการคมนาคมเพื่อการขนส่ งผลผลิต
ที่สูง ภูเขา พื้นที่ราบทําไร่ และพื้นที่ลุ่มทํานา
ทางการเกษตรจากไร่ นาของเกษตรกรไปถึง
ตลาดนั้นยังไม่สะดวกมากนัก
- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ งระหว่างอําเภอ
จังหวัด สะดวก รวมทั้งระยะทางติดต่อกับ
- สภาพสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เริ่ มเสื่ อมโทรมลง
จังหวัดไม่ไกลเกินไป มีเส้นทางถนนมิตรภาพ
เนื่องจากปั ญหาจากการจัดการขยะที่ไม่เป็ น
เชื่อมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เดินทางได้ท้งั
ระบบ นํ้าเสี ยจากสารเคมีจากการเกษตรและ
ทางรถไฟ รถยนต์ และรถโดยสาร
อุตสาหกรรม
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ตารางที่ 226 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสู งเนิน (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีสถานที่ปฏิบตั ิธรรม สําหรับกล่อมเกลาและ - เยาวชน คนรุ่ นใหม่ ไม่สนใจใฝ่ รู ้และไม่รักการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เรี ยนรู ้แต่รักสบาย ติดกระแสบริ โภคนิยม และ
- มีแหล่งการเรี ยนรู ้และศึกษาทั้งในระบบ และ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับปั ญหายาเสพติด
นอกระบบ และมีสถาบันการศึกษากระจายอยู่ - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
ทุกพื้นที่ของตําบล
- เยาวชนมีปัญหาครรภ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น
- ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้งภาคเกษตร - ผูส้ ู งอายุและเด็กถูกทอดทิ้งมากขึ้น
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เกิดการเกื้อกูลกันได้ - สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ
ตามมา
- มีภูมิปัญญาทางด้านความเชื่อที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ของพื้นที่
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- การเกษตร อยูใ่ นที่ราบลุ่มนํ้าลําตะคอง เหมาะ - ประชาชนติดกระแสบริ โภคนิยม ใช้จ่าย
สําหรับการเพาะปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยง
ฟุ่ มเฟื อย ขาดความอดทน และความเพียร รอ
สัตว์ ทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรรสชาดดี
ความช่วยเหลือ พึ่งตนเองน้อยลง
- การอุตสาหกรรม ทําเลที่ต้ งั ในการลงทุน
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ประกอบการอุตสาหกรรมเป็ นสถานที่ต้งั ศูนย์
อย่างจริ งจัง
พัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ - ต้นทุนทางการผลิตด้านการเกษตรสู งขึ้นแต่
ตอนล่าง และมีสถานประกอบการ
ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง
อุตสาหกรรมจํานวนมาก
- ประชาชนในพื้นที่วา่ งงานมากขึ้น
- ประชาชนมีหนี้สินสู งจากการทําการเกษตร
- การท่องเที่ยว ในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของดินแดน
การลงทุน การส่ งบุตรหลานเรี ยนหนังสื อ
อารยธรรมเมืองโบราณ ได้แก่ เมืองเสมา เมือง
โคราฆะปุระ และพระพุทธไสยาสน์ศิลา (พระ
นอน)
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ตารางที่ 226 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสู งเนิน (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- หน่วยงานส่ วนราชการในพื้นที่ทาํ งาน และ
- ผูน้ าํ ระดับท้องที่ และองค์กรปกครองส่ วน
ประสานความร่ วมมือเพื่อทํางานพัฒนาพื้นที่
ท้องถิ่น ทํางานร่ วมกันได้นอ้ ย เนื่องจากความ
ได้อย่างทัว่ ถึง
ไม่เข้าใจกันและมีความขัดแย้งกันในพื้นที่
- เริ่ มมีบางพื้นที่มีนกั การเมืองท้องถิ่นที่มาจาก - ขาดธรรมาภิบาลในการบริ หาร ไม่โปร่ งใส
การเลือกตั้งโดยไม่ซ้ือเสี ยงแต่ทาํ งานต่อเนื่อง - มีการครอบงําทางการเมืองจากนอกพื้นที่
มายาวนานเป็ นต้นแบบได้
- ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
- ยังมีผนู ้ าํ ที่มีศกั ยภาพและพร้อมทํางานเพื่อ
ชุมชนอยูจ่ าํ นวนมาก
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีงานประเพณี ที่ดีงาม เช่น ประเพณี กินเข่าคํ่า - พ่อแม่ เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ลูกไม่ได้
ลอยกระทง แห่เทียน สงกรานต์ เป็ นที่ยดึ
- ไม่มีผสู ้ ื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
เหนี่ยวจิตใจ และสร้างความสามัคคี
ดั้งเดิมที่เป็ นของท้องถิ่น
- มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็ นความ - ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาคภูมิใจของชาวอําเภอสู งเนินและจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่นให้เป็ นระบบ
นครราชสี มา
- มีภาษาถิ่น “โคราช” แสดงความเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติ
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างและหลากหลาย
- มี ค วามเชื่ อเรื่ องการสื บทอดการรํ า ผี ฟ้ า
โดยเฉพาะในพื้นที่ตาํ บลเสมา
- มีก ลุ่ ม เยาวชนที่ มี ค วามสนใจเรื่ องวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นกระจายอยูใ่ นระดับตําบลและ
มีการทํากิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสู งเนินสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 227 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสู งเนิน
โอกาส
อุปสรรค /ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมี นโยบายพัฒนารถไฟรางคู่ และรถไฟ - สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง จ า ก ก รุ ง เ ท พ สู่ ภ า ค
รวดเร็ วทําให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ฉับพลันทําให้ผลผลิตเสี ยหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและบ้านเรื อนของประชาชน
- จั ง หวั ด มี ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาแหล่ ง นํ้ าเพื่ อ
- เป็ นพื้นที่ที่มีน้ าํ ท่วมทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่
เกษตรกรรม
- ทางหลวงมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบระบายนํ้า โดย
การวางท่องระบายนํ้าบนถนนมิตรภาพหลายจุด
เพื่อบรรเทาปั ญหานํ้าท่วม
- ทางชลประทานมีโครงการขุดลอกคู คลอง และ
ลําตะคองในพื้นที่เพื่อให้มีการระบายนํ้าได้เร็ ว
ขึ้น
- มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกทั้งที่เป็ นถนน
เชื่อมภูมิภาค จังหวัด และอําเภอต่าง ๆ
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- กระแสชุมชนนิยมที่ส่งเสริ มและยกย่องภูมิปัญญา - กระแสทุนนิยม บริ โภคนิยม ที่แผ่ขยายอย่าง
ท้องถิ่น
รวดเร็ ว ทําให้เกิดการเลียนแบบ
- รัฐบาลมีนโยบายและโครงการเพื่อสนับสนุ น
- โรคระบาดทั้งที่เป็ นโรคระบาดที่เกิดกับคน
กิจกรรมในระดับพื้นที่ เช่น กระทรวงพัฒนา
โรคระบาดของพืช และสัตว์ ที่มีท้งั โรคใหม่
สังคมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา และโรคเก่าเกิดขึ้นใหม่และมีความรุ นแรงมาก
องค์กรสตรี เยาวชน
ขึ้น
- กระแสการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ใช้หลักการ
- นโยบายประชานิยมบางอย่าง ทําให้ประชาชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนา
ขาดการพึ่งตนเอง รอแต่ความช่วยเหลือ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ - ความไม่มนั่ คงของรัฐบาล มีผลทําให้นโยบาย
สร้างสรรค์
สําคัญ ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล ส่ งผล
กระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่
- นโยบายการศึกษาฟรี และหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้าที่ทาํ ให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การของ
รัฐได้ทว่ั ถึง
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ตารางที่ 227 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสู งเนิน (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค /ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตร - นโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทกระทบกับการ
มีโอกาสเชื่ อมกับอุตสาหกรรมเกษตร
จ้างแรงงานภาคเกษตร
- กระแสรักษ์โลก สี เขียว และกระแสการใช้
- เกษตรกรกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรเอง
สารอินทรี ยแ์ ทนสารเคมี
ไม่ได้
- สถานการณ์โลกที่กาํ ลังขาดแคลนอาหาร เป็ น
- ราคาปั จจัยการผลิต เช่น นํ้ามัน สารเคมี ปุ๋ ย มี
โอกาสของเกษตรกรในพื้นที่จะต้องปรับตัวเรื่ อง
ราคาสู งขึ้นทุกปี
การผลิตอาหาร
- แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในพื้นที่มากขึ้น
- มีเทคโนโลยีและเครื่ องจักรสมัยใหม่ทางด้าน
การเกษตรมากขึ้น
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํา นาจสู่ ท ้อ งถิ่ น ที่ ท าํ ให้ - มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบาย
ที่ ก ํา ลัง ดํา เนิ น การอยู่ข าดการส่ ง เสริ ม และ
ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการปกครอง
ดําเนินการต่อ
ตนเองมากขึ้น
- รั ฐ มี ก ระบวนการส่ ง เสริ มประชาธิ ป ไตยใน - นักการเมืองระดับชาติแทรกแซงการทํางาน
ของนักการเมืองท้องถิ่น
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- มีหน่วยงานภายนอก เช่ น สํานักงานสภาพัฒนา - มี ก ารคอรั ป ชั่ น มากในทุ ก ระดั บ ทํา ให้ มี
การเมือง มูลนิ ธิเอเชี ย สํานักงานธนาคารโลก
ผลกระทบต่องบประมาณพัฒนาพื้นที่
ประจําประเทศไทย เข้าไปทํางานเรื่ องการสร้าง
ธรรมาภิบาลในพื้นที่
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียว เป็ นโอกาสให้ - สื่ อมวลชนมีการเผยแพร่ ข่าวสาร ที่ไม่มีคุณภาพ
ประชาชนได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศ
และสื่ อสารไม่ชดั เจน ทําให้เกิดกระแสความ
เพื่อนบ้าน
แตกแยก ทําให้เกิดการลอกเลียนแบบ ทําให้
- มีหน่วยงานราชการส่ งเสริ มและสนับสนุนงาน วัฒนธรรมอื่น ๆ เข้าไปสู่ ชุมชนได้อย่างรวดเร็ ว
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นอย่าง
และส่ งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
ต่อเนื่อง
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร
และเชิงนิเวศ เป็ นโอกาสของประชาชนที่จะ
เผยแพร่ วฒั นธรรมของตนเอง
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3.7.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอสู งเนิน ที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
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 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ เนื่ องจากเป็ นปั ญหาที่มีสถานการณ์ รุนแรง
บางพื้นที่รู้เห็นกันอย่างโจ่งแจ้ง แต่ชาวบ้านทําอะไรไม่ได้ และเป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบหรื อก่อให้เกิ ด
ปัญหาอื่นๆ ที่รุนแรงตามมาอีก เช่น อาชญากรรม โจรกรรม ปั ญหาครอบครัว และหากไม่รีบแก้ไขจะ
แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ เนื่องจากเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน ถ้าจัดการไม่ได้ขยะจะ
ล้นเมือง เชื่อมต่อให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขอนามัย โรคภัย ตามมา
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาผูน้ าํ กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย ภาคประชาชน (68 คะแนน) เพราะว่า
ผูน้ าํ มีความสําคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ถ้าผูน้ าํ ไม่มีวสิ ัยทัศน์ ขาดธรรมาภิบาล ประเทศชาติก็ล่มจม ใน
ขณะเดียวกันในการพัฒนาบ้านเมืองประชาชนทุกภาคส่ วนต้องมีส่วนร่ วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาอาชี พเกษตร และอุตสาหกรรม เพราะว่าพื้นที่อาํ เภอสู งเนิ นมี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศ ทําให้มีอาชีพที่หลากหลายตามไปด้วย ถ้าการพัฒนาอาชีพสามารถเอื้อ
ประโยชน์กนั ได้ ทั้งภาคเกษตร (อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรี ย)์ และอุตสาหกรรม ชาวสู งเนินจะอยู่
ดีกินดี
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการมีส่วนร่ วมด้านการบริ หารจัดการด้านการศึกษา เนื่ องจากคุ ณภาพ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในปั จจุบนั ได้สะท้อนให้เห็นคุณภาพของคนในอนาคต ดังนั้นทําอย่างไร
ให้การศึกษานําไปสู่ การพัฒนาคนได้อย่างแท้จริ ง
ประเด็นที่ 6 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากเป็ น
ปัญหาที่สาํ คัญของพื้นที่อาํ เภอสู งเนิน และเป็ นต้นเหตุของปั ญหาวัยรุ่ น ปั ญหาครอบครัว
ประเด็นที่ 7 การอนุ รักษ์โบราณสถาน และสื บสานประเพณี เรื่ องของท้องถิ่นจะเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการสร้ า งความเป็ นเจ้า ของร่ วมกัน และเป็ นการสร้ า งความสามัค คี ความภาคภูมิ ใ จ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ของคนสู งเนิน
ประเด็นที่ 8 ประเด็นการส่ งเสริ มความรู้ดา้ นกฎหมาย การกระจายอํานาจ เพราะว่าการกระจาย
อํานาจยังทําได้ไม่แท้จริ ง ประชาชนยังไม่รู้กฎหมาย ขาดการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ
ติดตามการทํางานของท้องถิ่น
ประเด็นที่ 9 ประเด็นการพัฒนาฝี มือแรงงาน เนื่องจากแรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานไร้
ฝี มือ จึงได้ค่าแรงตํ่า ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้
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ประเด็นที่ 10 ประเด็นการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณี การจัดการนํ้า เนื่องจากใน
พื้นที่อาํ เภอสู งเนินมีลาํ ตะคองเป็ นเส้นเลือดของชาวสู งเนินใช้อุปโภค บริ โภค และการเกษตร ขณะนี้ ถูก
บุกรุ ก ฤดูแล้งนํ้าเสี ย ฤดูฝนนํ้าท่วม
ประเด็นที่ 11 การรักษาอัตลักษณ์ ของอําเภอ และการส่ งเสริ มภูมิปัญญา เพราะเป็ นการเรี ยนรู้
รากเหง้าของตนเอง ประสบการณ์ชีวิตของคนในอดีตที่พ่ ึงตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และเป็ นงานวัฒนธรรม
ของพื้นที่ ท่ีสามารถสร้ างความร่ วมมือจากองค์กร ภาคีท้ งั จากภาครัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วน
ท้องถิ่น ร่ วมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองและอื่น ๆ ได้อย่างมาก

