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3.7 อาํเภอสูงเนิน   

3.7.1 ประวตัิความเป็นมา  

 อาํเภอสูงเนิน เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นดินแดนเก่าแก่ เป็นเมือง

เก่าท่ีสร้างข้ึนในสมยัขอมเขา้มาเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่ีราบสูงแห่งน้ี โดยมีเมืองเก่าสองเมืองคือ เมือง

เสมา และเมืองโคราฆะปุระ  
 ท่ีมาของ คาํวา่ “สูงเนิน” เป็นช่ือเรียกตามลกัษณะภูมิประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงสลบั กบั 

ท่ีเนิน เดิมเรียกช่ือวา่ “บา้นสองเนิน” เพราะมีเนินดินอยูส่องฟากฝ่ังของบึงแหว้ (เป็นบึงใหญ่ท่ีมีนํ้ าตลอด

ปี) ต่อมาในภายหลงัไดเ้รียกช่ือเพี้ยนมาเป็น “สูงเนิน” ซ่ึงข้ึนอยูใ่นเขตการปกครองของอาํเภอสันเทียะ 

(อาํเภอโนนไทยในปัจจุบนั) ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงจงัหวดั

นครราชสีมา และตดัผา่นเขตพื้นท่ีสูงเนิน ซ่ึงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทาํให้เส้นทางการคมนาคมระหวา่ง

บา้นสูงเนินกบัจงัหวดันครราชสีมามีความสะดวกสบายกวา่การเดินทางติดต่อกบัอาํเภอสันเทียะ อีกทั้ง

จาํนวนครอบครัวเพิ่มข้ึนมีการสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม ร.ศ.11 (ปี 

พ.ศ. 2444) ทางราชการไดมี้การแบ่งเขตการปกครองข้ึนใหม่ จึงไดแ้บ่งแยกพื้นท่ีการปกครองออกจาก

อาํเภอสันเทียะ (โนนไทย) พร้อมยกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอสูงเนิน มาจนถึงปัจจุบนั 
 

3.7.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอสูงเนิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของตวัจงัหวดันครราชสีมา เดินทางโดยรถยนต์

ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ห่างจากจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางประมาณ 36 

กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 226 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 768.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 

480,312.50 ไร่  

  อาํเภอสูงเนินมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัตาํบลบา้นหนั อาํเภอสีคิ้ว ตาํบล

ด่านใน อาํเภอด่านขนุทด และตาํบลหนองสรวง  อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก

ติดต่อกบัตาํบลหนองสรวง ตาํบลโป่งแดง ตาํบลบึงออ้ อาํเภอขามทะเลสอ ตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง

นครราชสีมา ตาํบลตะคุ และตาํบลตะขบ  อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัตาํบล

ตะขบ อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบั ตาํบลมิตรภาพ ตาํบลบา้นหนั ตาํบล

กุดนอ้ย อาํเภอสีคิ้ว และตาํบลโป่งตาลอง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 

 3.7.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

  ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอสูงเนิน โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ และเป็นท่ี

ลาดเอียงภูเขา และพื้นท่ีป่าไม ้สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกกัเก็บนํ้าไวไ้ดใ้นระยะเวลานาน 

มีลาํตะคองไหลผา่นตอนกลางของอาํเภอเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร 
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 สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลกัษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

35 องศาเซลเซียส 
 

 3.7.4  ลักษณะด้านเศรษฐกิจ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอสูงเนิน โดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพ รับจา้ง รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย  

ตารางที ่207 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอสูงเนิน 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
   ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 876 1,209 2,085 

นกัเรียน 4,678 4,507 9,185 

นกัศึกษา 457    613 1,070 

ทาํนา 3,253 3,090 6,343 

ทาํไร่ 1,742 1,627 3,369 

ทาํสวน 80     102    182 

ประมง 7       5    12 

ปศุสัตว ์    131     84   215 

รับราชการ   440    390   830 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ     27     12         39 

พนกังานบริษทั   558    597      1,155 

รับจา้งทัว่ไป 10,437 10,373     20,810 

คา้ขาย   670 1,216        1,886 

ธุรกิจส่วนตวั   142    150           292 

อ่ืนๆ 1,549 2,227         3,776 

รวมทั้งส้ิน 25,047 26,202        51,249 

ท่ีมา:  ข้อมลู  จปฐ. อาํเภอสูงเนิน (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

 

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ตาํบลมะเกลือใหม่ มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 62,763.58 

บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงถือได้ว่าสูงกว่ารายได้เฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ตาํบลสูงเนินมี

รายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 61,507.13 บาทต่อคนต่อปี และตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลหนองตะไกมี้

รายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 46,736.40 บาทต่อคนต่อปี  
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ตารางที ่208 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอสูงเนิน 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 สูงเนิน 61,507.13 

2 เสมา 53,810.12 

3 โคราช 50,113.83 

4 บุ่งข้ีเหล็ก 56,125.64 

5 โนนค่า 56,114.67 

6 โคง้ยาง 48,273.31 

7 มะเกลือเก่า 56,114.25 

8 มะเกลือใหม ่ 62,763.58 

9 นากลาง 53,779.85 

10 หนองตะไก ้ 46,736.40 

11 กุดจิก 54,625.52 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 55,144.40 

ท่ีมา:  ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

3) รายจ่าย  จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 1,029,194,152 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น  

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั  ค่า

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

ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ รายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 394,804,544 บาทต่อปี  ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอสูงเนิน 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 81,993,982 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 81,993,982 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 136,147,106 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 136,147,106 
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ตารางที ่209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 75,891049 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 75,891,049 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 100,772,407 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 100,772,407 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 99,069,684 

จาํนวนรวม 99,069,684 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 294,090,421 

จาํนวนรวม 294,090,421 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 81,411,738 

จาํนวนรวม 81,411,738 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 64,193,606 

จาํนวนรวม 64,193,606 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 35,992034 

จาํนวนรวม 35,992034 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 26,113,669 

จาํนวนรวม 26,113,669 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 103,398,654 

จาํนวนรวม 103,398,654 
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ตารางที ่209 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 122,763,614 

จาํนวนรวม 122,763,614 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 71,092,886 

จาํนวนรวม 71,092,886 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 58,069,568 

จาํนวนรวม 58,069,568 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 55,060181 

จาํนวนรวม 55,060181 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,427,571 

จาํนวนรวม 14,427,571 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,389,172 

จาํนวนรวม 19,389,172 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 113,633,677 

จาํนวนรวม 113,633,677 

รวมทั้งหมด 1,553,511,019 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2554)  

 

4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลบญัชีครัวเรือน พื้นท่ีอาํเภอสูงเนินในเขตชนบท ประชากรมี

เงินออมเฉล่ีย 4,914.24 บาทต่อคนปี ในเขตเทศบาลเฉล่ีย 5,673.73 บาทต่อคนต่อปี ส่วนหน้ีสินในเขต

ชนบทเฉล่ีย 6,632.09 บาทต่อคนต่อปี ในเขตเทศบาลเฉล่ีย 3,841.64 บาทต่อคนต่อปี และประชากรใน

เขตชนบทมีรายจ่าย 85,302.67 บาทต่อคนต่อปี ในเขตเทศบาล 37,248.29 บาท ต่อคนต่อปี   

 

 



298 

 

4) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่210 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ช่ือกลุ่ม 
จํานวน
สมาชิก 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

(อช.) 

30  คน 

 

ประสานงาน  ส่ือสาร ข้อมูล   

ระหวา่ง  อช. ในอาํเภอ 

นายไพรัตน์ ชอบสูงเนิน 

 

ชมรม อสม. อาํเภอสูงเนิน 1,838 

คน 

ประสานงาน  ส่ือสาร ข้อมูล   

ระหวา่ง  อสม.ในอาํเภอ 

นายกิตติพงษ์ พงษ์สุร

เวช 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

อาํเภอสูงเนิน 

127 

หมู่บา้น 

ประสานงาน พฒันาศกัยภาพการ

บริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 

นายเทพอํานาย ถนอม

ศกัด์ิ    

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต

บ้านหัวนา หมู่ท่ี 11 ตาํบล

หนองตะไก ้

434 คน รับเงินสัจจะสะสมจากสมาชิก  

ให้สม าชิกกู้ เ งินไปประกอบ

อ า ชี พ   กํ า ไ ร ส่ ว น ห น่ึ ง จั ด

สวสัดิการชุมชน 

นายวมิาน คอกพิมาย  

 

กลุ่มชุมชนต้นแบบ เพื่อน

พึ่ ง (ภาฯ) พฒันาบ้านใหม่

สันติ หมู่ท่ี 5 ตาํบลมะเกลือ

ใหม่ 

50 คน รับเงินออมวนัละบาท  ผลิตของ

ใชใ้นชีวติประจาํวนั  

นายสกล  ยะวงษา 

 

กองทุนหมู่บ้านมะเกลือ

ใหม่ หมู่ท่ี 2 ตาํบลมะเกลือ

ใหม่ (สถาบนัการเงิน) 

177 คน รับเงินออม ปล่อยเงินกู ้เปิดเป็น

สถาบันการเ งินชุมชน จัดงบ

สาธารณประโยชน์ 

นายวชิญ ์เปินสูงเนิน 

 

เครือข่ายโอทอปอาํเภอสูง

เนิน 

27 กลุ่ม ประสานงาน ช่วยเหลือเก้ือกูล 

ในหมู่สมาชิก 

นางจีรนนัท ์โคบายาชิ 

 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

 ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีกลุ่มอาชีพท่ีรวมกลุ่ม

เพื่อผลิตสินคา้ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี  
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ตารางที ่211 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ช่ือกลุ่มอาชีพ ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มอาชีพแม่บา้นใหญ่พฒันา0 นางภาณี สาสูงเนิน 5 หมู่ 6 ต.นากลาง 

กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้ตาํบลโนนค่า0 นายจุน พรมสูงเนิน หมู่ 1 ต.โนนค่า 

กลุ่มแปรรูปผา้ไหมโคคูณ0 คุณจีรนนัท ์โคบายาชิ 369/1 หมู่ 1 ต.มะเกลือเก่า 

กลุ่มส้มโอปลอดสารพิษ0 นายทว ีกรันสูงเนิน 15 หมู่ 8 ต.โคง้ยาง 

กลุ่มทอผา้ไหม0 นางปรารถนา เภาโพนง 234 หมู่ 1ต.นากลาง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรวะภูแกว้0 นางทองผดั แทสู้งเนิน 100 หมู่ 6 ต.มะเกลือใหม่ 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

3.7.5 ลกัษณะทางสังคม  

1) ดา้นประชากร อาํเภอสูงเนินมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 16,632 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 58,645 คน เป็นชายจาํนวน 28,416 คน เป็นหญิงจาํนวน 30,299 คน มีรายละเอียดเป็นรายตาํบล

ดงัน้ี 

ตารางที ่212 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอสูงเนิน 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หญงิ (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 

1.เทศบาลตาํบลสูงเนิน 1,827 3,434 2,840 6,274 

2.ตาํบลสูงเนิน 1,567 2,598 2,286 4,884 

3.ตาํบลเสมา 1,969 3,880 3,466 7,346 

4.ตาํบลโคราช 588 909 872 1,781 

5.ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก 937 1,823 1,682 3,505 

6.ตาํบลโนนค่า 1,025 1,868 1,888 3,756 

7.ตาํบลโคง้ยาง 576 1,092 1,037 2,129 

8.ตาํบลมะเกลือเก่า 2,593 4,613 4,559 9,172 

9.ตาํบลมะเกลือใหม ่ 1,573 2,667 2,640 5,307 

10.ตาํบลนากลาง 1,308 2,505 2,308 4,813 

11.ตาํบลหนองตะไก ้ 1,443 2,828 2,836 5,664 

12.เทศบาลตาํบลกุดจิก 675 947 1,002 1,951 

13.ตาํบลกุดจิก 551 1,063 1,000 2,063 

รวม 16,632 30,229 28,416 58,645 

ท่ีมา:  ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสูงเนิน (2554) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301809&SME=0251493944
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301805&SME=0258133441
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301807&SME=0556165426
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301806&SME=02513132757
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301809&SME=0422616424
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301808&SME=025131696
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จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง  ณ วนัสํารวจ  จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2)  ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอสูงเนินมีประชากรจาํแนกตาม

ช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่213 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอสูงเนิน 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 166 125 291 

1– 2 424 378 802 

3– 5 944 845 1,789 

6– 11 2,050 1,987 4,037 

12– 14 1,282 1,121 2,403 

15– 17 1,249 1,157 2,406 

18– 25 2,893 2,771 5,664 

26– 49 9,316 9,961 19,277 

50– 60 3,204 3,649 6,853 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,519 4,205 7,724 

รวมทั้งหมด 25,047 26,199 51,246 

ท่ีมา:  ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสูงเนิน (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้ น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่214 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอสูงเนิน 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,051 1,295 2,346 

ตํ่ากวา่ ป.4 3,341 3,275 6,616 

ป.4-6 21,567 21,545 43,112 

ม.ศ. 1-3 161 103 264 

ม.1-3 5,227 4,505 9,732 

ม.ศ.4-5 77 73 150 
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ตารางที ่214 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ม.4-6 2,618 2,760 5,378 

ปวช. 566 450 1,016 

ปวส. 733 571 1,304 

ปริญญาตรี 941 1,345 2,286 

ปริญญาโท 32 30 62 

ปริญญาเอก 5 6 11 

อ่ืนๆไม่ระบุ 2,859 3,079 5,938 

รวม 39,178 39,037 78,215 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสูงเนิน(2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอสูงเนินมีโรงเรียนจาํนวน 83 แห่ง มีจาํนวนครูทั้งหมด 

659 คน มีนกัเรียนจาํนวน 11,012 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 17 คน 
 

ตารางที ่215 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอสูงเนิน 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

1.เทศบาลตาํบลกุดจิก 5 66 1,165 

2.เทศบาลตาํบลสูงเนิน 5 170 3,571 

3.ตาํบลสูงเนิน 6 29 460 

4.ตาํบลเสมา 12 54 748 

5.ตาํบลโคราช 1 6 37 

6.ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก 5 24 279 

7.ตาํบลโนนค่า 6 39 503 

8.ตาํบลโคง้ยาง 2 12 176 

9.ตาํบลมะเกลือเก่า 18 110 1,906 

10.ตาํบลมะเกลือใหม่ 9 52 807 

11.ตาํบลนากลาง 7 40 589 

12.ตาํบลหนองตะไก ้ 6 55 740 

13.ตาํบลกุดจิก 1 2 40 

รวมทั้งอาํเภอ 83 659 11,021 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอสูงเนิน (2554) 
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 ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอสูงเนินมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประจาํ

อาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัระดบัตาํบลจาํนวน 11 

แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสาจาํนวน 20 คน มีนกัเรียนจาํนวน 1,560 คน มีท่ีอ่านหนงัสือ

ประจาํหมู่บา้นจาํนวน 11 แห่ง 

 3 ) ดา้นสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน มี

ดงัน้ี 

ตารางที ่216 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอสูงเนิน 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  15  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  2  

คลินิกทนัตกรรม 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   4  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี  

ตารางที ่217 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอสูงเนิน 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 6 9,774 

ทนัตแพทย ์ 4 14,661 

เภสัชกร 6 9,774 

พยาบาลวชิาชีพ 91 644 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,838 32 

นกัวชิาการสาธารณสุข 4 14,661 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 34 1,725 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข  อตัราป่วยดว้ยโรคติดต่อท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 5 อนัดบั และโรค

ร้ายแรง อาํเภอสูงเนิน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 



303 

 

ตารางที ่218 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอสูงเนิน 

ลาํดับที ่ โรค 
พบมากใน 

เพศ ช่วงอายุ อาชีพ เดือน พืน้ทีต่ําบล 

1 อุจจาระร่วง หญิง 25 -34  ปี รับจา้ง มกราคม สูงเนิน 

2 ไขเ้ลือดออก (รวม) ชาย 10 -14 ปี นกัเรียน มิถุนายน เสมา 

3 สุกใส ชาย 5-9 ปี นกัเรียน มีนาคม สูงเนิน 

4 ตาแดง หญิง 25-34 ปี รับจา้ง มกราคม สูงเนิน 

5 วณัโรครวม ชาย 65 ปี ข้ึนไป รับจา้ง พฤษภาคม มะเกลือเก่า 

6 วณัโรค ชาย 65 ปี ข้ึนไป รับจา้ง พฤษภาคม หนองตะไก ้

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดย

ใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่219 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอสูงเนิน 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 78,610 - 

2550 78,503 - 0.14 

2551 79,122 0.79 

2552 79,530 0.52 

2553 80,205 0.85 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นการป้องกนัในพื้นท่ี

อาํเภอสูงเนินมีการจดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในด้านต่างๆ มีสถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอสูงเนิน 1 แห่ง ฝ่ายอาํนวยความเป็นธรรม เก่ียวกบัการอาํนวยความเป็นธรรม การ

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเขา้ร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา เช่น การร่วมชนัสูตร

พลิกศพ หนา้ท่ีของพนกังานฝ่ายปกครอง การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท งานรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละงานศูนย์

ดาํรงธรรม การแกไ้ขปัญหาผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีและการปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ดา้นการปราบปราม ขอ้มูลจากสถานีตาํรวจภูธรสูงเนิน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 พบวา่คดีต่าง ๆ ใน

พื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีแนวโนม้ลดลง แต่คดีท่ีมีมากท่ีสุดคือคดีอาญา เช่น การทาํร้ายร่างกาย และอ่ืน ๆ  
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ตารางที ่220 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ประเภทคดี 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จํานวน (คดี) จํานวน (คดี) จํานวน (คดี) 

1)  คดีอาญา 486 474 390 

2)  คดีจราจร 35 25 20 

3) คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 0 5 1 (ปลน้ทรัพย)์ 

รวม 521 504 441 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอสูงเนิน (2554)  
  

 5) ดา้นศาสนา ประชากรอาํเภอสูงเนินส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาคือ มีวดัจาํนวน 97 แห่ง ท่ีพกัสงฆแ์ละสาํนกัสงฆจ์าํนวน 31 แห่ง ศาลเจา้จาํนวน 2 แห่ง  

 6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในอาํเภอสูงเนินยงัมีการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย

ดงัน้ี  

- ภูมิปัญญาตีหมอ้ คุณยายมี กอ้นสูงเนิน หมู่ท่ี 2 บา้นวงัวน ตาํบลโคราช 

- ภูมิปัญญาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเหลือ เกตุตะคุ หมู่ท่ี 4 ตาํบลโคราช 

- ภูมิปัญญาดา้นพิธีพราหมณ์ หมอขวญั นายสมบติั ปะธิปะปา หมู่ท่ี 1 ตาํบลมะเกลือใหม่ 

- ภูมิปัญญาดา้นการทาํบายศรีสู่ขวญั นายอาํไพร แซกรัมย ์หมู่ท่ี 8 ตาํบลโคราช 

- ภูมิปัญญาดา้นหมอแคน นายจรัส นะสูงเนิน หมู่ท่ี 7 ตาํบลเสมา 

- ภูมิปัญญาดา้นสมุนไพร นายบู ้เกสูงเนิน หมู่ท่ี 11 ตาํบลหนองตะไก ้

- ภูมิปัญญาการทาํระหดัวดินํ้า  นายพยนต ์โภชน์สูงเนิน  หมู่ท่ี 2  ตาํบลโคราช 

 7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน งานเทศกาลประเพณีและความเช่ือท่ีสาํคญั 

- งานประเพณี “ กินเข่าคํ่า”  ระยะเวลาจดังาน 3 วนั  ในช่วงสัปดาห์ท่ีสองของเดือน

มีนาคมของทุกปี  ประกอบดว้ยการบวงสรวงโบราณสถาน ปราสาทเมืองแขก มีการแสดงแสงสีเสียงใน

ตอนคํ่าพร้อมพาแลงอาหารพื้นบา้นโคราช  กลางวนัมีนิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานของส่วน

ราชการและทอ้งถ่ินต่าง ๆ  การจาํหน่ายสินคา้โอทอป  การแสดงพื้นบา้น  การประกวดผลผลิตทาง

การเกษตร 

- ประเพณีลอยพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จดัเป็นประจาํทุกปี ณ สระนํ้าเมืองโบราณ ตาํบลเสมา 

- งานประเพณีบวงสรวงท่านทา้วสุรนารี ประจาํอาํเภอ จดัข้ึนในเดือนเมษายนของทุกปี 

- งานประเพณีตกับาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ และวนัสงกรานต ์

ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและร่วมกิจกรรมทางศาสนา เห็นไดจ้ากมีวดัท่ีมีช่ือเสียง 

- ทางดา้นการปฏิบติัธรรมมีอยู่หลายวดั เช่น  วดัใหม่สันติ  วดันาใหญ่  วดัโกรกสะเดา 

วดัภูผาสูง เป็นตน้  



305 

 

- ทางดา้นความเช่ือ  ในบางพื้นท่ียงัคงเคารพนบัถือเจา้ท่ี ผีปู่ ยา่ตายาย มีประเพณีรําเดือน

หา้เพื่อทาํบุญใหบ้รรพบุรุษ และทาํบุญศาลปู่ ตาเป็นประจาํทุกปี  

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในอาํเภอสูงเนินมีการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด เป็น

ประจาํทุกปี และมีสถานท่ีในการออกกาํลงักาย นนัทนาการ ดงัน้ี สนามเด็กเล่นในเขตเทศบาล 3 แห่ง มี

เคร่ืองออกกาํลงักาย 3 จุดบริการ และมีการแข่งขนัฟุตบอลประจาํปี  
 

 3.7.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอสูงเนินมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 252,375 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 14,008 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่221 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

2) ดา้นปศุสัตว ์ จากขอ้มูลสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอสูงเนินประจาํปี พ.ศ. 2554 พบวา่ใน

พื้นท่ี มีเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวท่ี์สําคญัหลายอย่าง เช่น การเล้ียงโคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร เป็ดไข่ 

เป็ดเน้ือ ไก่ไข่ ไก่เน้ือ มีทั้งระดบัฟาร์ม และเกษตรกรรายยอ่ย ดงัน้ี  

ตารางที ่222 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 17,510 3,502 

2 โคนม 4,448 450 

3 กระบือ 934 311 

4 สุกร 30,857 2,123 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่(ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 5,630 97,732 53,752.60 

2 ขา้วนาปรัง 3,100 89,234 40,155.30 

3 มนัสาํปะหลงั 3,539 75,659 94,573.75 

4 ออ้ย 399 16,061 20,076.25 

5 ขา้วโพด 2,896 58,782 49,964.70 

6 ไมผ้ล 1,390 2,998 2,098.60 

7 ผกั 130 1,038 238.74 

8 ไมด้อกไมป้ระดบั 24 105 15 
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ตารางที ่222 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

5 เป็ดไข่ 12,804 102 

6 ไก่พื้นเมือง 49,000 1,235 

7 ไก่เน้ือ 4,728,395 473 

8 ไก่ไข ่ 1,200,324 197 

9 ห่าน 205 23 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

อาํเภอสูงเนินมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 1,728.20 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่223 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ(ตันต่อปี) 

ปลาดุก 1,210 

ปลาตะเพียน  49.30 

ปลานิล  468.90 

รวม 1,728.20 

ท่ีมา: สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

3.7.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอสูงเนินมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 160 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 

ตารางที ่224 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
อุตสาหกรรมการจดัการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 10 

อุตสาหกรรมเกษตร 23 

อุตสาหกรรมขา้ว 15 

อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว ์ 2 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 18 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ 3 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 3 
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ตารางที ่224 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
อุตสาหกรรมผา้ 1 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 

อุตสาหกรรมก๊าซ 4 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 13 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 18 

อุตสาหกรรมไม ้ 10 

อุตสาหกรรมกระดาษ 1 

อุตสาหกรรมพลาสติก 17 

อุตสาหกรรมโฟม 1 

อุตสาหกรรมยาง 2 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

อุตสาหกรรมโลหะ 5 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 3 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3.7.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม  อาํเภอสูงเนินมีสถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคารสาขาในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีอยู่ จาํนวน 4  แห่ง ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีทั้งหมด  จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์นิคม

สูงเนิน จาํกดั และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กสูงเนิน จาํกดั 

- ร้านขายส่งจาํนวน 33  แห่ง  

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 1,174  แห่ง  

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 8 แห่ง  

 2) ด้านบริการ ท่ีพกั โรงแรม ร้านอาหาร ในอาํเภอสูงเนินมีโรงแรมและร้านอาหาร

รวมกนัจาํนวน 224 แห่ง และมีร้านบริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 9 แห่ง  
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 3)  การท่องเ ท่ียว และสถานท่ีท่องเ ท่ียว  อํา เภอสูงเนินมีสถานท่ีท่องเท่ียว ดัง น้ี 

โบราณสถานเมืองเสมา และวดัธรรมจกัรเสมาราม อยู่ท่ีตาํบลเสมา เมืองโบราณ ปราสาทเมืองเขก 

ปราสาทเมืองเก่า วดัปรางคเ์มืองเก่า อยูท่ี่ตาํบลโคราช 

 

 3.7.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน   

  1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สายกรุงเทพ – นครราชสีมา 

– ขอนแก่น เป็นเส้นทางคมนาคมหลกัของพื้นท่ีเช่ือมจงัหวดันครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  24  (สายสีคิ้ว - เดชอุดม) 

- ทางรถไฟ  สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา 

- เส้นทางการคมนาคมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล ค่อนขา้งมีความสะดวก  

  2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมี ดงัน้ี  

- โทรศพัทส์าธารณะประจาํหมู่บา้น จาํนวน 23 แห่ง  

- โทรศพัทป์ระจาํบา้น   จาํนวน 265 ครัวเรือน  

- ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข  จาํนวน 1 แห่ง  

- หอกระจายข่าว   จาํนวน 98 หมู่บา้น  

- วทิยชุุมชน    จาํนวน 5 สถานี  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 1 แห่ง ประปาตาํบลและ

ประปาหมู่บา้นจาํนวน 105 แห่ง  

 4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนนั้นมีปริมาณลดลงทุกปี เน่ืองจากประชาชนเนน้การใชร้ะบบนํ้าประปาเป็นหลกั 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่งมี

ไฟฟ้าใชค้รบทุกหมู่บา้น แต่วา่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน รวมทั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสวา่งยงัมีนอ้ย  

 3.7.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลักษณะดินร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินร่วน ความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง   
 2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอสูงเนินมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 17 แห่ง ดงัน้ี  

- แม่นํ้ าลําตะคอง  เป็นแม่นํ้ าท่ีไหลผ่านพื้นท่ี 8  ตาํบล  40 หมู่บ้าน ได้แก่  

ตาํบลมะเกลือใหม่ ผา่น หมู่ 1 2 และ12  ตาํบลมะเกลือเก่า หมู่ 3 1 และ 2 ตาํบลสูงเนิน หมู่ 1 และ 3 ตาํบล
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โคราช หมู่ 8 7 5 4 3 2 1 และ6 ตาํบลกุดจิก หมู่ 1 2 3 4 5 และ6  ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก หมู่ 8 9 7 5 4 3 และ 2 

ตาํบลโคง้ยาง หมู่ 8 7 6 5 4 3 1 และ 2 และตาํบลโนนค่าไหลผา่นหมู่ 1 และ 2 

- ลาํนํ้าหว้ยไผ ่เป็นลาํนํ้าสาขาของลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร 

อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลโนนค่า  

- ลาํตะกุด เป็นลาํนํ้าสาขาของลาํนํ้าหว้ยไผ ่มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่

ในพื้นท่ีบา้นกุดปลาเขง็ ตาํบลโนนค่า  

- ห้วยเสือโอก เป็นลํานํ้ าสาขาของลํานํ้ าห้วยไผ่ มีความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นดอน ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก  

- ห้วยดินดาํ เป็นลาํนาํสาขาของลาํนํ้ าห้วยไผ ่มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 

อยูใ่นพื้นท่ีบา้นกุดปลาเขง็ ตาํบลโนนค่า  

- ลาํหว้ยยาง เป็นลาํนํ้าสาขาของลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่

ในพื้นท่ีบา้นท่านํ้า ตาํบลกุดจิก  

- ห้วยสองคร เป็นลําห้วยสาขาของลําห้วยยาง มีความยาวประมาณ 4.5 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นหนองตะไก ้ตาํบลหนองตะไก ้ 

- ห้วยสวนมอญ เป็นลําห้วยสาขาของลําห้วยยาง มีความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นหนองตะไก ้ตาํบลหนองตะไก ้ 

- ห้วยวดั เป็นลาํห้วยสาขาของลาํห้วยยาง มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่

ในพื้นท่ีบา้นนาใหญ่ ตาํบลนากลาง  

- ห้วยคลองท่าบาง เป็นลาํห้วยสาขาของลาํห้วยยาง มีความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นนากลาง ตาํบลนากลาง  

- ห้วยโสกคูณ เป็นลาํห้วยสาขาของลําห้วยมะเกลือ มีความยาวประมาณ 3 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นหวัสระ ตาํบลนากลาง  

- ลาํนํ้าเหมืองใหญ่ เป็นลาํนํ้ าสาขาของลาํนํ้ าลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 3.3 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นโคกมะกอก ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก   

- ลาํนํ้ าคลองยาง เป็นลาํนํ้ าสาขาของลาํนํ้ าลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นบุ่งข้ีเหล็ก ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก  

- คลองมะค่า เป็นลําคลองสาขาลํานํ้ าลําตะคอง มีความยาวประมาณ 8.1 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นโนนตะโก ตาํบลกุดจิก  

- ลาํนํ้ าห้วยไผ่ เป็นลาํนํ้ าสาขาของลาํนํ้ าลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 30 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นโคกมะกัก๊ ตาํบลกุดจิก  

- ลาํนํ้ าห้วยซับประดู่ เป็นลาํห้วยสาขาลาํนํ้ าลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 10 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นมะเกลือใหม่ ตาํบลมะเหลือใหม่  
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- ลาํนํ้ าห้วยยาง เป็นลาํห้วยสาขาของลาํนํ้ าลาํตะคอง มีความยาวประมาณ 16 

กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีบา้นมะเกลือใหม่  ตาํบลมะเกลือใหม่  

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอสูงเนิน มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 4 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน และอาํเภอขามทะเลสอ พื้นท่ี

ประมาณ  57,706 ไร่ ส่วนท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอาํเภอสูงเนินประมาณ 53,125 ไร่ อยูใ่นเขตตาํบลเสมา และ

ตาํบลโนนค่า ปัจจุบนักรมป่าไมไ้ดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เขา้ไปดาํเนินการจดันิคมเกษตร

พอเพียง 

- ป่าสูงเนิน ครอบคุลมพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินและอาํเภอปักธงชยั เน้ือท่ีทั้งหมด 

168,000 ไร่ ส่วนท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอาํเภอสูงเนินประมาณ 156,250 ไร่ อยู่ในเขตพื้นท่ีตาํบลสูงเนิน ตาํบล

มะเกลือใหม่ ตาํบลมะเกลือเก่า และตาํบลหนองตะไก ้สภาพโดยทัว่ไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีความอุดม

สมบูรณ์ จึงมีราษฎรบุกรุกจาํนวนมากข้ึน ขณะน้ีมีหน่วยงานของกรมป่าไม ้เขา้มาดาํเนินการปรับปรุง

สภาพป่าภายใตโ้ครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนินในหมู่บา้นป่าไม ้

- ป่าปากช่องและป่าหมูสี ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน อาํเภอปากช่อง และ

อาํเภอสีคิ้ว เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  89,974 ไร่ ส่วนท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีของอาํเภอสูงเนินประมาณ 15,625 ไร่ 

อยูใ่นเขตตาํบลมะเกลือใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขายงัมีสภาพป่าเหลืออยู ่

- ป่าซับประดู่และป่าเขามะกอก ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินและอาํเภอสีคิ้ว 

เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  23,125 ไร่ ส่วนท่ีอยู่ในทอ้งท่ีของอาํเภอสูงเนินประมาณ 6,250 ไร่ อยู่ในเขต

ตาํบลมะเกลือใหม่ พื้นท่ีภูเขาและท่ีราบยงัมีสภาพเป็นป่าอยู ่

 

 3.7.11 ด้านการเมือง  

ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

ก. ระดบัชาติ  ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ีจาํนวน 1 สาขา คือ 

สาขาพรรคมหาชนอยูท่ี่ 9 หมู่ 3 ตาํบลสูงเนิน อาํเภอสูงเนิน มีประธานสาขาพรรค นายวนิยั เมฆขนุทด  

ข. ระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินการแข่งขนัทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมีการ

แข่งขนักันสูง และมีการปัญหาในการเลือกตั้ งผูน้ ําหรือผูบ้ริหารส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากบางพื้นท่ีมี

นกัการเมืองระดบัชาติเขา้ไปแทรกแซง  

ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนท่ีมี

ความเขม้แข็งทั้งในระดบัทอ้งถ่ินท่ีทาํงานเช่ือมโยงกบัองค์กรภาคีภายนอก เช่น ทาํงานกบัสภาพฒันา

การเมือง มูลนิธิเอเชีย สาํนกังานธนาคารโลกประจาํประเทศไทย และอ่ืน ๆ  
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3.10.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องท่ีอาํเภอสูงเนิน จําแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู ่คือ โรงพยาบาลอาํเภอสูงเนิน และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สํานกังานเกษตรอาํเภอ สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน สถานีตาํรวจภูธร 

สํานักงานปศุสัตวอ์าํเภอ สํานักงานสัสดีอาํเภอ สํานักงานวฒันธรรมอาํเภอ สํานักงานทอ้งถ่ินอาํเภอ 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมาสาขาสูงเนิน และสาํนกังานสรรพากรเขตพื้นท่ีสูงเนิน 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ศูนยว์ิจยัและพฒันาวิชาการดา้น

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยัมหิดล  ศูนยอุ์ตสาหกรรมป่าไมสู้งเนิน โครงการส่งนํ้ าและ

บาํรุงรักษาลาํตะคอง  สาํนกังานชลประทานท่ี 8 กรมชลประทาน สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอ

สูงเนิน 

4) การบริหารราชการส่วนท ้องถิ่น อํา เภอสูง เนินมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี ซ่ึงดูแลครอบคลุมพื้นท่ีทุกตาํบล  

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อาํเภอสูงเนินและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน  11  แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสมา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคราช องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก  

องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนค่า   องค์การบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง  องค์การบริหารส่วนตาํบล

มะเกลือเก่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะเกลือใหม่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนากลาง องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองตะไก ้และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจิก 

ค.  เทศบาล อาํเภอสูงเนินมีเทศบาลตาํบล จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล

สูงเนิน และเทศบาลตาํบลกุดจิก 

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอสูงเนินไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 11 ตาํบล 120 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่225 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอสูงเนิน 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลสูงเนิน 12 บา้นสูงเนิน(ม.1) บา้นสระเพลง บา้นตะคลองหลง บา้นเหล่าโนนค่า บา้น

หนองโสน บา้นดอนกอก บา้นบุใหญ่ บา้นสุขาวดี บา้นบุหิน  

บา้นญาติเจริญ บา้นสูงเนิน(ม.11) และบา้นหนองหินตั้ง  

ตาํบลเสมา 16 บา้นเหมือดแอ่ บา้นแก่นทา้ว บา้นคลองขวาง บา้นทะเล บา้นหินตั้ง บา้นโป่ง 

บา้นนอ้ยกุดคลา้ บา้นโสกแจง้ บา้นส้มกบงาม บา้นหลุมปูน บา้นทะเลบน 

บา้นแปะโนนไฮ บา้นทะเลใน บา้นเสมา บา้นแก่นนคร และบา้นอยูเ่จริญ  

ตาํบลโคราช 8 บา้นเมืองเก่า บา้นวงัวน บา้นโบสถ์ บา้นนาตะโครก บา้นหวับึง บา้นหวันา 

บา้นกกกอก และบา้นกุดหิน 

ตาํบลบุ่งข้ีเหล็ก 13 บา้นใหญ่กกลาน บา้นตากแดด บา้นพลบั บา้นทดัทา บา้นบุ่งข้ีเหล็ก บา้น

ดอน บา้นกุดเวียน บา้นหนองเอ้ือง บา้นมะม่วง บา้นหนองปลากระด่ี บา้น

โคกมะกอก (ม.11) บา้นโคกมะกอก (ม.12) และบา้นใหม่สมบูรณ์ 

ตาํบลโนนค่า 8 บา้นกุดปลาเข็ง บา้นโคกมะกัก๊ บา้นโนนค่า บา้นกุดหัวชา้ง บา้นโคกกระพี้  

บา้นโคกหินเหล็กไฟ บา้นหนองสะแก และบา้นหนองหอย 

ตาํบลโคง้ยาง 8 บา้นตะคลองแลง้ บา้นขอนสะดือ บา้นโคง้ยาง บา้นคลองพุดซา บา้นเกาะ 

บา้นขอนไทร บา้นเหมือล่ี และบา้นกุดโคลน 

ตาํบลมะเกลือ

เก่า 

20 บา้นมะเกลือเกล่า (ม.1และม.2) บา้นไร่โคกสูง บา้นบุตาสูง บา้นหนองไม้

ตาย บา้นหนองม่วง บา้นวงัรางใหญ่ บา้นหนองเบน บา้นวงัรางน้อย บา้น

ห้วยไผ่ บา้นหนองเลาใหญ่ บา้นหัวเขาพฒันา บา้นหนองหลกัพนัสโมสร 

บา้นคาํไฮ บา้นหนองซาด บา้นโสกจานพฒันา บา้นมะเกลือเก่าพฒันา บา้น

มะเกลือเก่าสามคัคี บา้นวงัรางใหญ่พฒันา และบา้นโนนสมบูรณ์ 

ตาํบลนากลาง 6 บา้นนากลาง บา้นนาใหญ่ บา้นห้วยตะคร้อ บา้นหนองบอน บา้นนากลาง 

และบา้นนาใหญ่พฒันา 

ตาํบลกุดจิก 6 บา้นกุดจิก บา้นบุ บา้นสลกัใด (ม.3) บา้นสลกัใด (ม.4) บา้นสลดัใด (ม.5) 

และบา้นโนนตะโก   

ตาํบลมะเกลือ

ใหม่ 

11 บา้นมะเกลือใหม่ (ม.1) บา้นมะเกลือใหม่ (ม.2) บา้นโคกสวา่ง  

บา้นทุ่งสะแบง บา้นใหม่สันติ บา้นวะภูแกว้ บา้นทุ่งสะแบง บา้นดงมะไฟ 

บา้นบุโสน บา้นริมคลองพฒันา และบา้นอ่างแกว้ 



313 

 

ตารางที ่225 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลหนองตะ

ไก ้

12 บา้นหว้ยวดั บา้นหนองตะไก ้บา้นกุดขมิ้น บา้นสองคร บา้นหนองแวง 

บา้นหนองพยอม บา้นโสกจาน บา้นโนนตะแบง บา้นสวนป่า บา้นหวันา 

บา้นสองครเหนือ และบา้นหนองแสง 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอสูงเนิน (2554) 
 

 3.7.12 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอสูงเนิน 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวมทั้งส้ิน 75 

คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จาํนวน 23 คน ผูน้าํทอ้งท่ี (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น) จาํนวน 13 คน 

อาสาสมคัรจาํนวน 13 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 12 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 14 

คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยัเอ้ือต่อ

การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

 ตารางที ่226 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสูงเนิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- เป็นอาํเภอท่ีมีลาํตะคองไหลผา่น  ทาํใหมี้นํ้า

อุดมสมบูรณ์  

- ลกัษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาํ

การเพาะปลูกไดดี้ 

- ลกัษณะทางภูมิประเทศมีความหลากหลาย ทั้ง

ท่ีสูง ภูเขา พื้นท่ีราบทาํไร่ และพื้นท่ีลุ่มทาํนา 

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งอาํเภอ  

จงัหวดั สะดวก รวมทั้งระยะทางติดต่อกบั

จงัหวดัไม่ไกลเกินไป มีเส้นทางถนนมิตรภาพ

เช่ือมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เดินทางไดท้ั้ง

ทางรถไฟ รถยนต ์และรถโดยสาร 

ก. ด้านกายภาพ  

- ลกัษณะของคูคลองเร่ิมต้ืนเขิน ระบายนํ้าไม่

สะดวกในช่วงฤดูนํ้าหลาก และทาํใหน้ํ้าท่วม

ไดง่้าย ประชาชนในพื้นท่ีมีการบุกรุกท่ี

สาธารณะ  

- เส้นทางการคมนาคมเพื่อการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรจากไร่ นาของเกษตรกรไปถึง

ตลาดนั้นยงัไม่สะดวกมากนกั 

- สภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเร่ิมเส่ือมโทรมลง 

เน่ืองจากปัญหาจากการจดัการขยะท่ีไม่เป็น

ระบบ นํ้าเสียจากสารเคมีจากการเกษตรและ

อุตสาหกรรม   
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ตารางที ่226 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีสถานท่ีปฏิบติัธรรม สาํหรับกล่อมเกลาและ

ยดึเหน่ียวจิตใจ 

- มีแหล่งการเรียนรู้และศึกษาทั้งในระบบ และ

นอกระบบ และมีสถาบนัการศึกษากระจายอยู่

ทุกพื้นท่ีของตาํบล 

- ประชาชนมีอาชีพท่ีหลากหลาย ทั้งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว เกิดการเก้ือกลูกนัได ้

- มีภูมิปัญญาทางดา้นความเช่ือท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์ของพื้นท่ี  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เยาวชน คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจใฝ่รู้และไม่รักการ

เรียนรู้แต่รักสบาย ติดกระแสบริโภคนิยม และ

เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัญหายาเสพติด 

- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นลดลง 

- เยาวชนมีปัญหาครรภก่์อนวยัอนัควรมากข้ึน 

- ผูสู้งอายแุละเด็กถูกทอดทิ้งมากข้ึน 

- ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ก่อใหเ้กิดโรคภยัต่างๆ 

ตามมา  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- การเกษตร อยูใ่นท่ีราบลุ่มนํ้าลาํตะคอง  เหมาะ

สาํหรับการเพาะปลูกขา้ว พืชสวน พืชไร่ เล้ียง

สัตว ์ทาํใหมี้ผลผลิตทางการเกษตรรสชาดดี   

- การอุตสาหกรรม ทาํเลท่ีตั้งในการลงทุน

ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นสถานท่ีตั้งศูนย์

พฒันาอุตสาหกรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  และมีสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมจาํนวนมาก 

- การท่องเท่ียว ในอดีตเป็นท่ีตั้งของดินแดน

อารยธรรมเมืองโบราณ ไดแ้ก่ เมืองเสมา  เมือง

โคราฆะปุระ และพระพุทธไสยาสน์ศิลา  (พระ

นอน)   

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ประชาชนติดกระแสบริโภคนิยม  ใชจ้่าย

ฟุ่มเฟือย  ขาดความอดทน และความเพียร รอ

ความช่วยเหลือ  พึ่งตนเองนอ้ยลง 

- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

อยา่งจริงจงั 

- ตน้ทุนทางการผลิตดา้นการเกษตรสูงข้ึนแต่

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

- ประชาชนในพื้นท่ีวา่งงานมากข้ึน 

- ประชาชนมีหน้ีสินสูงจากการทาํการเกษตร 

การลงทุน การส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือ  
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ตารางที ่226 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- หน่วยงานส่วนราชการในพื้นท่ีทาํงาน และ

ประสานความร่วมมือเพื่อทาํงานพฒันาพื้นท่ี

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

- เร่ิมมีบางพื้นท่ีมีนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยไม่ซ้ือเสียงแต่ทาํงานต่อเน่ือง

มายาวนานเป็นตน้แบบได ้

- ยงัมีผูน้าํท่ีมีศกัยภาพและพร้อมทาํงานเพื่อ

ชุมชนอยูจ่าํนวนมาก  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ผูน้าํระดบัทอ้งท่ี และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ทาํงานร่วมกนัไดน้อ้ย เน่ืองจากความ

ไม่เขา้ใจกนัและมีความขดัแยง้กนัในพื้นท่ี  

- ขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร ไม่โปร่งใส 

- มีการครอบงาํทางการเมืองจากนอกพื้นท่ี 

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีงานประเพณีท่ีดีงาม เช่น ประเพณีกินเข่าคํ่า  

ลอยกระทง  แห่เทียน สงกรานต ์เป็นท่ียดึ

เหน่ียวจิตใจ และสร้างความสามคัคี 

- มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ  ท่ีเป็นความ

ภาคภูมิใจของชาวอาํเภอสูงเนินและจงัหวดั

นครราชสีมา  

- มีภาษาถ่ิน “โคราช”  แสดงความเป็นเอกลกัษณ์

ของทอ้งถ่ิน และมีความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติ 

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างและหลากหลาย  

- มี ค ว า ม เ ช่ื อ เ ร่ื อ ง ก า ร สื บ ท อ ด ก า ร รํ า ผี ฟ้ า

โดยเฉพาะในพื้นท่ีตาํบลเสมา 

- มีกลุ่มเยาวชนท่ีมีความสนใจเร่ืองวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินกระจายอยูใ่นระดบัตาํบลและ

มีการทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- พอ่แม่  เป็นตวัอยา่งท่ีดีใหลู้กไม่ได ้

- ไม่มีผูสื้บทอดวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ดั้งเดิมท่ีเป็นของทอ้งถ่ิน  

- ไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินใหเ้ป็นระบบ  

 

 
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่227 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสูงเนิน 

โอกาส อุปสรรค /ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- รัฐบาลมีนโยบายพฒันารถไฟรางคู่และรถไฟ

ค ว า ม เ ร็ ว สู ง  จ า ก ก รุ ง เ ท พ สู่ ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- จัง หวัด มี ยุท ธ ศ า ส ตร์พัฒนา แหล่ ง นํ้ า เพื่ อ

การเกษตรในพื้นท่ี  

- ทางหลวงมีการปรับปรุงระบบระบายนํ้ าโดย

การวางท่องระบายนํ้าบนถนนมิตรภาพหลายจุด

เพื่อบรรเทาปัญหานํ้าท่วม 

- ทางชลประทานมีโครงการขุดลอกคู คลอง และ

ลาํตะคองในพื้นท่ีเพื่อให้มีการระบายนํ้ าไดเ้ร็ว

ข้ึน  

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกทั้งท่ีเป็นถนน

เช่ือมภูมิภาค จงัหวดั และอาํเภอต่าง ๆ  

ก.ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วทาํให้เกิดภยัธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม

ฉบัพลนัทาํใหผ้ลผลิตเสียหายต่อผลผลิตทาง

การเกษตรและบา้นเรือนของประชาชน 

- เป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้าท่วมทุกปี โดยเฉพาะในพื้นท่ี

เกษตรกรรม  

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- กระแสชุมชนนิยมท่ีส่งเสริมและยกยอ่งภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  

- รัฐบาลมีนโยบายและโครงการเพื่อสนบัสนุน

กิจกรรมในระดบัพื้นท่ี เช่น กระทรวงพฒันา

สังคมมีงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันา

องคก์รสตรี เยาวชน 

- กระแสการส่งเสริมสนบัสนุนใหใ้ชห้ลกัการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 11 ส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

- นโยบายการศึกษาฟรีและหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้ถึงการบริการของ

รัฐไดท้ัว่ถึง 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- กระแสทุนนิยม  บริโภคนิยม ท่ีแผข่ยายอยา่ง

รวดเร็ว ทาํให้เกิดการเลียนแบบ 

-  โรคระบาดทั้งท่ีเป็นโรคระบาดท่ีเกิดกบัคน 

โรคระบาดของพืช  และสัตว ์ท่ีมีทั้งโรคใหม่ 

และโรคเก่าเกิดข้ึนใหม่และมีความรุนแรงมาก

ข้ึน  

- นโยบายประชานิยมบางอยา่ง  ทาํใหป้ระชาชน

ขาดการพึ่งตนเอง รอแต่ความช่วยเหลือ  

- ความไม่มัน่คงของรัฐบาล มีผลทาํใหน้โยบาย

สาํคญั ๆ เปล่ียนแปลงไปตามรัฐบาล ส่งผล

กระทบต่อเกษตรกรในพื้นท่ี  



317 

 

ตารางที ่227 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสูงเนิน (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค /ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายการประกนัรายไดผ้ลผลิตทางการเกษตร 

มีโอกาสเช่ือมกบัอุตสาหกรรมเกษตร 

- กระแสรักษโ์ลก สีเขียว และกระแสการใช้

สารอินทรียแ์ทนสารเคมี 

- สถานการณ์โลกท่ีกาํลงัขาดแคลนอาหาร เป็น

โอกาสของเกษตรกรในพื้นท่ีจะตอ้งปรับตวัเร่ือง

การผลิตอาหาร 

- มีเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรสมยัใหม่ทางดา้น

การเกษตรมากข้ึน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทกระทบกบัการ

จา้งแรงงานภาคเกษตร 

- เกษตรกรกาํหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรเอง

ไม่ได ้ 

- ราคาปัจจยัการผลิต เช่น นํ้ามนั สารเคมี ปุ๋ย มี

ราคาสูงข้ึนทุกปี  

- แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในพื้นท่ีมากข้ึน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ินท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้โอกาสในการปกครอง

ตนเองมากข้ึน 

- รัฐมีกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

- มีหน่วยงานภายนอก เช่น สํานกังานสภาพฒันา

การเมือง มูลนิธิเอเชีย สํานักงานธนาคารโลก

ประจาํประเทศไทย เขา้ไปทาํงานเร่ืองการสร้าง

ธรรมาภิบาลในพื้นท่ี  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้นโยบาย

ท่ีกําลังดําเนินการอยู่ขาดการส่งเสริมและ

ดาํเนินการต่อ  

- นักการเมืองระดบัชาติแทรกแซงการทาํงาน

ของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

- มีการคอรัปชั่นมากในทุกระดับ ทําให้ มี

ผลกระทบต่องบประมาณพฒันาพื้นท่ี  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว เป็นโอกาสให้

ประชาชนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของประเทศ

เพื่อนบา้น  

- มีหน่วยงานราชการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน

ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงเกษตร 

และเชิงนิเวศ เป็นโอกาสของประชาชนท่ีจะ

เผยแพร่วฒันธรรมของตนเอง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือมวลชนมีการเผยแพร่ข่าวสาร ท่ีไม่มีคุณภาพ

และส่ือสารไม่ชดัเจน ทาํให้เกิดกระแสความ

แตกแยก ทาํใหเ้กิดการลอกเลียนแบบ ทาํให้

วฒันธรรมอ่ืน ๆ เขา้ไปสู่ชุมชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ินโดยตรง 
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3.7.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอสูงเนิน ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

 ประเด็นท่ี 1  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมีสถานการณ์รุนแรง  

บางพื้นท่ีรู้เห็นกนัอยา่งโจ่งแจง้  แต่ชาวบา้นทาํอะไรไม่ได ้ และเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบหรือก่อให้เกิด

ปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีรุนแรงตามมาอีก เช่น อาชญากรรม  โจรกรรม  ปัญหาครอบครัว  และหากไม่รีบแกไ้ขจะ

แพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

 ประเด็นท่ี  2 ประเด็นการจดัการขยะ เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวนั ถา้จดัการไม่ไดข้ยะจะ

ลน้เมือง เช่ือมต่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขอนามยั โรคภยั ตามมา  

 ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาผูน้าํกลุ่ม องคก์ร เครือข่าย ภาคประชาชน (68 คะแนน) เพราะวา่

ผูน้าํมีความสาํคญัในการพฒันาบา้นเมือง ถา้ผูน้าํไม่มีวสิัยทศัน์ ขาดธรรมาภิบาล ประเทศชาติก็ล่มจม ใน

ขณะเดียวกนัในการพฒันาบา้นเมืองประชาชนทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมพฒันาไปพร้อม ๆ กนั 

 ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรม เพราะว่าพื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมี

ความหลากหลายทางภูมิประเทศ ทาํให้มีอาชีพท่ีหลากหลายตามไปดว้ย ถา้การพฒันาอาชีพสามารถเอ้ือ

ประโยชน์กนัได ้ทั้งภาคเกษตร (อาหารปลอดภยั และเกษตรอินทรีย)์ และอุตสาหกรรม ชาวสูงเนินจะอยู่

ดีกินดี 

 ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจดัการด้านการศึกษา เน่ืองจากคุณภาพ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นให้เห็นคุณภาพของคนในอนาคต ดงันั้นทาํอยา่งไร

ใหก้ารศึกษานาํไปสู่การพฒันาคนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 ประเด็นท่ี  6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร เน่ืองจากเป็น

ปัญหาท่ีสาํคญัของพื้นท่ีอาํเภอสูงเนิน และเป็นตน้เหตุของปัญหาวยัรุ่น ปัญหาครอบครัว 

 ประเด็นท่ี  7 การอนุรักษโ์บราณสถาน และสืบสานประเพณี เร่ืองของทอ้งถ่ินจะเป็นส่วนหน่ึง

ของการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นการสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ของคนสูงเนิน 

 ประเด็นท่ี 8 ประเด็นการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมาย การกระจายอาํนาจ เพราะวา่การกระจาย

อาํนาจยงัทาํไดไ้ม่แทจ้ริง ประชาชนยงัไม่รู้กฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ 

ติดตามการทาํงานของทอ้งถ่ิน 

 ประเด็นท่ี 9 ประเด็นการพฒันาฝีมือแรงงาน เน่ืองจากแรงงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้

ฝีมือ จึงไดค้่าแรงตํ่า ตอ้งพฒันาเพื่อเพิ่มรายได ้
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 ประเด็นท่ี 10 ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีการจดัการนํ้ า เน่ืองจากใน

พื้นท่ีอาํเภอสูงเนินมีลาํตะคองเป็นเส้นเลือดของชาวสูงเนินใชอุ้ปโภค บริโภค และการเกษตร ขณะน้ีถูก

บุกรุก ฤดูแลง้นํ้าเสีย ฤดูฝนนํ้าท่วม 

 ประเด็นท่ี 11 การรักษาอตัลกัษณ์ของอาํเภอ และการส่งเสริมภูมิปัญญา เพราะเป็นการเรียนรู้

รากเหงา้ของตนเอง ประสบการณ์ชีวิตของคนในอดีตท่ีพึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเป็นงานวฒันธรรม

ของพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างความร่วมมือจากองค์กร ภาคีทั้งจากภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน

ทอ้งถ่ิน ร่วมทั้งภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน ปราชญช์าวบา้น นกัการเมืองและอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมาก 
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