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3.8 อําเภอเสิ งสาง
3.8.1 ประวัติความเป็ นมา
คําว่า “เสิ งสาง” หมายความว่า ใกล้รุ่งหรื ออรุ ณรุ่ ง ประวัติความเป็ นมาของอําเภอนี้ เป็ น
ตํานานพื้นบ้านของชาวอีสาน ความว่าท้าวประจิตเจ้าเมืองกัมพูชา ได้ออกติดตามหานางอรพิมพ์ที่เมือง
พิมาย เมื่อได้พบกันแล้วจึงพากันเดินทางกลับ แต่มีเหตุตอ้ งพลัดหลงกัน และได้พบกันอีกครั้งที่หมู่บา้ น
แห่ งหนึ่งตอนพระอาทิตย์กาํ ลังจะขึ้น จึงเรี ยกหมู่บา้ นนั้นว่า “บ้านเสิ งสาง” ซึ่ งต่อมาได้นาํ มาตั้งเป็ นชื่ อ
อําเภอ เดิมอําเภอเสิ งสางเป็ นตําบลหนึ่ งของอําเภอครบุรี ที่มีเขตการปกครองจํานวน 1 ตําบล คือ ตําบล
สระตะเคียน ประกอบด้วย 7 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านสระตะเคียน บ้านสระประทีป บ้านโคกเตาเหล็ก บ้าน
โนนสมบูรณ์ บ้านกุดโบสถ์ บ้านสุ ขไพบูลย์ และบ้านดอนแขวน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะท้องที่ตาํ บลสระตะเคียน ขึ้นเป็ นกิ่งอําเภอเรี ยกว่า กิ่งอําเภอเสิ งสาง และ
ได้ยกฐานะเป็ นอําเภอเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522
3.8.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอเสิ งสางมีพ้ืนที่ 1,197 ตารางกิโลเมตร หรื อ 748,125 ไร่ พื้นที่ของอําเภอเสิ งสาง
เป็ นที่ราบสู ง ลักษณะเป็ นลูกระนาด ความสู งอยูร่ ะหว่าง 150 - 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มี
ลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญไหลผ่าน ได้แก่ ลํามาศ ซึ่ งมีตน้ นํ้าเกิดจากเทือกเขาพนมดงเร็ ก ไหลผ่านท้องที่
ตําบลโนนสมบูรณ์ ตําบลสระตะเคี ยน ตําบลกุดโบสถ์ ผ่านไปเขตท้องที่จงั หวัดบุรีรัมย์ และไหลไป
บรรจบลํานํ้ามูลที่ อาํ เภอชุ มพวง จังหวัดนครราชสี มา ทิศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสี มาและอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิ ศใต้ติดต่อกับอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทิ ศ
ตะวันออก ติดต่อกับอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา
3.8.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
อําเภอเสิ งสางตั้งอยู่บริ เวณที่สูงโดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นลูกคลื่นลอนตื้ น ยกเว้น
บริ เวณใกล้เชิ งเขามีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่ วนเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าํ ไหลผ่าน
หลายสาย ได้แก่ ลําแชะ ลําพระเพลิ ง ลําตะคอง ลํานํ้ามูล และลําจักราช ทางตอนกลางมีความสู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 200 - 250 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศโดยทัว่ ไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ ม
ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยรับอิทธิ พลมาจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ฤดูหนาว เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างหนาวเย็น และฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมิถุนายน สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง
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3.8.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอเสิ งสางโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 228 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอเสิ งสาง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
971
1,104
นักเรี ยน
4,426
4,121
นักศึกษา
224
313
ทํานา
1,231
1,342
ทําไร่
5,654
5,074
ทําสวน
78
94
ประมง
1
3
ปศุสัตว์
42
25
รับราชการ
185
168
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
23
30
พนักงานบริ ษทั
206
213
รับจ้างทัว่ ไป
4,793
4,228
ค้าขาย
337
551
ธุรกิจส่ วนตัว
91
79
อื่นๆ
816
980
รวมทั้งสิ้ น
12,226
11,445

รวม (คน)
2,075
8,547
537
2,573
10,728
172
4
67
353
53
419
9,021
888
170
1,796
23,671

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเสิ งสาง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อ มู ล พบว่า พื้ น ที่ ต าํ บลเสิ ง สางมี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด ของอํา เภอจํา นวน
58,523.82 บาทต่ อ คนต่ อปี ซึ่ ง สู ง กว่า รายได้เฉลี่ ย ของจัง หวัดนครราชสี ม า รองลงมาคื อ ตํา บลโนน
สมบูรณ์มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 53,730.39 บาทต่อคนต่อปี และตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลบ้าน
ราษฎร์มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 43,210.92 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 229 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเสิ งสาง
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
เสิ งสาง
58,523.82
2
สระตะเคียน
43,279.27
3
โนนสมบูรณ์
53,730.39
4
กุดโบสถ์
51,395.07
5
สุ ขไพบูลย์
51,675.95
6
บ้านราษฎร์
43,210.92
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
49,864.87
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเสิ งสาง (2554)

จากผลการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 เขตชนบท คนในครัวเรื อน
มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าคนละ 23,000 บาทต่อคนต่อปี จํานวน 10,105 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 99.4 ของ
จํานวนสํารวจทั้งหมด 10,171 ครัวเรื อน ไม่ผา่ นเกณฑ์รายได้ 66 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 0.6
3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดจํานวน
290,079,291 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่า
เช่ า ค่าเครื่ องจักร และค่าอื่น ๆ ส่ วนค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริ โภคสู งถึงจํานวน 1,322,790,142 บาท
ซึ่ งสู งกว่าค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต
ตารางที่ 230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเสิ งสาง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
51,282,055
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
51,282,055
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
97,793,121
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
97,793,121
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
78,868,391
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
78,868,391
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ตารางที่ 230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเสิ งสาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
62,135,724
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
62,135,724
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
121,904,293
จํานวนรวม
121,904,293
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
152,070,244
จําเป็ น
จํานวนรวม
152,070,244
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
46,673,604
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
46,673,604
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
101,177,648
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
101,177,648
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,481,202
จํานวนรวม
15,481,202
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,467,822
จํานวนรวม
18,467,822
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
57,432,182
จํานวนรวม
57,432,182
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
51,066,554
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
51,066,554

324

ตารางที่ 230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเสิ งสาง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
54,403,138
จํานวนรวม
54,403,138
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
618,875,812
จํานวนรวม
618,875,812
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
96,056,132
จํานวนรวม
96,056,132
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,857,977
จํานวนรวม
9,857,977
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,559,066
จํานวนรวม
11,559,066
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,664,472
จํานวนรวม
43,664,472
รวมทั้งหมด
1,688,769,437
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม ประชากรอําเภอเสิ งสางมีหนี้ สินเฉลี่ย 29,952.20 บาทต่อคนต่อปี และมี
เงิ นออมเฉลี่ ย 10,730 บาทต่อคนต่อปี และข้อมูล จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธกส.)จังหวัดนครราชสี มา ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีหนี้ สินจากการกู้
ธกส. รวมกันจํานวน 709.2 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 541.2 ล้านบาท
กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและพัฒนาการศึกษาจํานวน 26.3 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้ นอกระบบ
จํานวน 141.7 ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ มองค์ก รชุ มชน และองค์กรทางสังคมที่เข้ม แข็ง ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง มี กลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่สําคัญ
ดังนี้
ตารางที่ 231 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
90
อาสาดูแลและส่ งเสริ มอาชีพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี อาํ เภอ
ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ
50
สตรี ระดับหมู่บา้ นและตําบล
ชมรม อสม. อําเภอเสิ งสาง
ช่วยเหลือด้านการดูแล
1,385
สุ ขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นระดับ
บริ หารจัดการเงินกองทุน
10,766
อําเภอ
หมุนเวียน
เครื อข่ายทุนชุมชนตําบลเสิ งสาง
บริ หารจัดการเงินกองทุน
135
หมุนเวียนระดับตําบล

ชื่อประธานกลุ่ม
นางนาคแก้ว เสถียรหิ รัญ
2

นางพิมนิภา อินทร์นอ้ ย

นางนาคแก้ว เสถียรหิ รัญ
นายไพฑูรย์ สิ งโท
นาย เชน แซ่ล้ ี
หมู่ 3 ต.เสิ งสาง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเสิ งสาง (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา มี ดังนี้
ตารางที่ 232 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ชื่ อกลุ่ม
ทีอ่ ยู่
กลุ่มแปรรู ปอาหาร
18 หมู่ 2 ต.เสิ งสาง
กลุ่มเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
31 หมู่ 2 ต.เสิ งสาง
กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่
55/1 หมู่ 12 ต.เสิ งสาง
กลุ่มทํานํ้าปลา
44 หมู่ 13 ต.เสิ งสาง
กลุ่มทอผ้ากระตุก
99 หมู่ 14 ต.เสิ งสาง
กลุ่มทอผ้าไหม
75 หมู่ 6 ต.สุ ขไพบูลย์
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมสระตะเคียน
132 หมู่ 7 ต.สระตะเคียน
กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านบ่อลิง
209 หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรสตรี ตาํ บลบ้านราษฎร์ จํากัด 21 หมู่ 7 ต.บ้านราษฎร์
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
108 หมู่ 7 ต.กุดโบสถ์
1

1

1

1

1

1

1

1

1

ประธาน
นางสาวเตือน จิตรา
นายเขียว ยางแดงครบุรี
นางฑีฆวดี ไวไธสง
นายจํารัส แก้วใหญ่
นางวิลาวัลย์ พิงไพร
นายสังเวียน ชะงอน
นายเผด็จ โนนทะคําจัน
นางสง่า อมกระโทก
นางฉวีวรรณ ลักดีพ
นายวิรัตน์ แวดไธสง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเสิ งสาง (2554)
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3.8.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอเสิ งสางมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 19,095 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 68,723 คน เป็ นชายจํานวน 34,383 คน เป็ นหญิงจํานวน 34,340 คน ซึ่ งมีรายละเอียดเป็ นราย
ตําบลดังนี้
ตารางที่ 233 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอเสิ งสาง
จํานวนประชากร
จํานวน
ลําดับที่
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1
ตําบลเสิ งสาง
1,904
3,413
3,433
2
เทศบาลตําบลเสิ งสาง
2,542
3,719
3,853
3
ตําบลสระตะเคียน
2,895
5,754
5,528
4
ตําบลโนนสมบูรณ์
1,442
2,364
2,206
5
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์
1,660
2,971
3,145
6
ตําบลกุดโบสถ์
3,635
6,909
6,872
7
ตําบลสุ ขไพบูลย์
2,877
5,484
5,646
8
ตําบลบ้านราษฎร์
2,140
3,769
3,657
19,095
34,383
34,340
รวม 6 ตําบล 2 เทศบาล

รวม (คน)
6,846
7,572
11,282
4,570
6,016
13,781
11,130
7,426
68,723

ที่ มา : สํานักงานทะเบียนราษฎ์ อําเภอเสิ งสาง (ข้ อมูล ณ กันยายน 2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอเสิ งสาง มีประชากรตาม
ช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 234 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอเสิ งสาง
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
164
1– 2
420
3–5
878
6 – 11
1,968
12 – 14
1,132
15 – 17
1,035
18 – 25
2,124

หญิง (คน)
162
417
771
1,781
1,085
932
2,049

รวม (คน)
326
837
1,649
3,749
2,217
1,967
4,173

327

ตารางที่ 234 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอเสิ งสาง (ต่อ)
เพศ
ช่ วงอายุประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
26 – 49
7,202
6,953
50 – 60
2,242
2,159
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
1,913
2,016
รวมทั้งหมด
19,078
18,325

รวม (คน)
14,155
4,401
3,929
37,403

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ นที่อาํ เภอเสิ ง สาง ส่ วนใหญ่ จบการศึ ก ษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 235 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอเสิ งสาง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
756
911
ตํ่ากว่า ป.4
2,119
2,071
ป.4-6
10,393
9,861
ม.ศ. 1-3
125
85
ม.1-3
2,412
2,176
ม.ศ.4-5
63
43
ม.4-6
1,412
1,338
ปวช.
94
70
ปวส.
216
188
ปริ ญญาตรี
380
574
ปริ ญญาโท
17
8
ปริ ญญาเอก
8
13
อื่นๆไม่ระบุ
1,083
987
รวม
19,078
18,325

รวม (คน)
1,667
4,190
20,254
210
4,588
106
2,750
164
404
954
25
21
2,070
37,403

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเสิ งสาง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอเสิ งสางมีโรงเรี ยนจํานวน 53 แห่ ง มีครู จาํ นวน
ทั้งหมด 605 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 10,725 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 18 คน
ตารางที่ 236 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเสิ งสาง
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน
จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เสิ งสาง
7
56
708
สระตะเคียน
10
102
1,434
โนนสมบูรณ์
5
62
1,164
กุดโบสถ์
10
106
1,785
สุ ขไพบูลย์
9
109
1,585
บ้านราษฎร์
6
80
947
เทศบาลตําบลเสิ งสาง
4
86
3,042
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์
2
4
60
รวม
53
605
10,725
ที่ มา : สํานักงานเขตการศึกษาที่ 3 นครราชสี มา (2553)

ค. การศึ ก ษาอื่ น ๆ อํา เภอเสิ ง สางมี ศูน ย์บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นหรื อ ศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การ
ระดับตําบลจํานวน 6 แห่ ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสา จํานวน 3 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 988 คน
มีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 1 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ทั้งของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 237 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอเสิ งสาง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
9
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
10
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
2
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสิ งสาง (2554)

หมายเหตุ
ขนาด 30 เตียง
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 238 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอเสิ งสาง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
22,908
ทันตแพทย์
1
68,723
เภสัชกร
3
22,908
พยาบาลวิชาชีพ
48
1,432
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,385
50
สาธารณสุ ขอําเภอ
45
1,527
นักวิชาการสาธารณสุ ข
7
9,818
บุคลากรสาธารณสุ ข
35
1,964
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสิ งสาง (2554)

ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง โรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังในปี พ.ศ.
2553 มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรหนึ่งแสนคนดังนี้
ตารางที่ 239 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอเสิ งสาง
ชื่อโรค
จํานวน (คน)
โรคอุจจาระร่ วง
124
โรคตาแดง
67
โรคปอดอักเสบ
35
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
45
โรคอาหารเป็ นพิษ
20
โรคไข้เลือดออก
12
โรคสุ กใส
5
โรควัณโรค
1
โรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus)
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสิ งสาง (2554)

อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
85.21
46.04
24.05
30.92
13.74
8.24
3.43
0.68
0.68
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ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 240 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอเสิ งสาง
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
67,035
2550
67,510
0.71
2551
68,108
0.89
2552
68,387
0.41
2553
68,628
0.35
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีการจัดระบบ
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ โดยมีสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเสิ งสาง 1
แห่ง มีที่พกั สายตรวจ 6 จุด โดยทํางานร่ วมกับฝ่ ายความมัน่ คง มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้ง
ของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิ จการผูอ้ พยพ งานกิ จการชนกลุ่มน้อย งานกิ จการ
หมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้านการสื่ อสาร
การดําเนิ นการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิการของหน่วยงานอื่นหรื อที่ได้รับมอบหมาย
5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 99.67 มีประเพณี การทําบุญ
ตามพระพุทธศาสนาในเดื อนต่าง ๆ ที่ สืบสานต่อเนื่ องกันมา มีความเป็ นอยู่แบบเครื อญาติ ผูกพันและ
พึ่งพาอาศัยกัน ให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผูอ้ าวุโส และผูน้ าํ ชุมชน ประชาชนมีความเชื่อถือและยัง
ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมประเพณี อนั ดี งาม เช่ น ประเพณี สงกรานต์ เข้าพรรษา แห่ เทียนพรรษา ทอดกฐิ น
ทอดผ้าป่ า บุญบั้งไฟ บวชนาค ทําบุญกลางบ้าน โกนผมไฟ เป็ นต้น ในพื้นที่มีวดั สํานักสงฆ์ และที่พกั
สงฆ์ จํานวน 66 แห่ง ศาลเจ้าจํานวน 1 แห่ง และโบสถ์คริ สต์จาํ นวน 2 แห่ง
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่สําคัญ ได้แก่ การจักสานตะกร้า อุปกรณ์ จบั ปลาจากไม้ไผ่ การจักสาน
ตะกร้าจากเชื อกมัดฟาง หลอดพลาสติก พลาสติก การทอผ้ามัดหมี่ การทอเสื่ อ การตัดเย็บเสื้ อผ้า การ
นวดแผนโบราณ การเกษตร (มันสําปะหลัง) การทําหมอนฟั กทอง การทํากระติ๊บข้าวเหนียว การเลี้ ยง
ไหม การทําปุ๋ ยนํ้าหมักชีวภาพ หมอทําขวัญ
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7) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น ประชาชนมีความเชื่อถือและยึดมัน่ ในวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม เช่น ประเพณี สงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ า บุญบั้งไฟ
บวชนาค ทําบุญกลางบ้าน โกนผมไฟ งานฉลองชัยชนะอนุสาวรี ยย์ า่ โม เป็ นต้น
8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ ในพื้นที่มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกําลังของ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตําบลโนนสมบูรณ์ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ์ สนาม
เด็ก เล่ น ตามศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก ทุ ก แห่ ง สนามกี ฬ าเอนกประสงค์ ตํา บลเสิ ง สาง สนามฟุ ตบอลทุ ก
โรงเรี ยน สนามบาสเกตบอล 8 แห่ง สนามตะกร้อ สนามเทนนิส ศูนย์ฟิตเนส มีห้องสมุดประชาชน และ
ศูนย์เรี ยนรู้เยาวชน
3.8.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ ก รรม อํา เภอเสิ ง สางมี พ้ื นที่ ท าํ การเกษตรทั้ง สิ้ น 310,972 ไร่ ครั วเรื อ น
เกษตรกรจํานวน 11,022 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 241 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับ พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
(ไร่ )
(กก./ไร่ )
1 ข้าวนาปี
1,898
47,426
459
2 มันสําปะหลัง
12,219
244,391
1,200
3 อ้อย
628
12,561
10,000
4 ข้าวโพด
459
6,897
850
5 ไม้ผล
569
10,300
1,545
6 ผัก
1,254
4,545
545
7 อื่นๆ
2,456
4,310
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเสิ งสาง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอเสิ งสางประจําปี พ.ศ.2554 พบว่าในพื้นที่
มีเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์ที่หลากหลาย เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุ กร ไก่เนื้ อและไก่ไข่ มีท้ งั การเลี้ยง
ในระบบฟาร์มและเกษตรกรรายย่อย ดังนี้
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ตารางที่ 242 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
5,943
2
โคนม
1,715
3
กระบือ
761
4
สุ กร
1,975
5
ไก่เนื้อ
330,000
6
ไก่ไข่
25,470

จํานวนครัวเรือน
1,170
35
250
315
450
250

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอเสิ งสาง (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอเสิ งสางมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 83.60 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 243 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
รวม

ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
44.60
23.40
13.20
2.40
83.60

ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.8.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม อําเภอเสิ งสางมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 36 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 244 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมข้าว
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า

จํานวน
19 แห่ง
4 แห่ง
5 แห่ง
2 แห่ง
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ตารางที่ 244 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง (ต่อ)
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมก๊าซ
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมพลาสติก

จํานวน
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.8.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอเสิ งสางมีการประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคารสาขาในพื้นที่ มีอยู่ จํานวน 3 แห่ ง ดังนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีท้ งั หมด จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เสิ งสาง จํากัด สหกรณ์การเกษตรโนนสมบูรณ์ จํากัด สหกรณ์บริ การเดินรถเสิ งสาง จํากัด และสหกรณ์
โคนมเสิ งสาง จํากัด
- สถานประกอบการในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง มีดงั นี้
- ร้านอาหาร
36 แห่ง - ร้านจําหน่ายแก๊สหุ งต้ม
8 แห่ง
- สถานธนานุบาล
1 แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
3 แห่ง
- โรงแรม รี สอร์ ท
1 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
12 แห่ง
- กิจการบ้านเช่า
8 แห่ง - ร้านเสริ มสวย ตัดผม
30 แห่ง
- ร้านรถจักรยานยนต์
30 แห่ง - ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร 5 แห่ง
- ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 4 แห่ง
- ลานรับซื้ อข้าวเปลือก
1 แห่ง
- ร้านเหล็กดัด มุง้ ลวด
6 แห่ง - ร้านขายของชําทัว่ ไป
338 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
19 แห่ง - ลานมัน
10 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยาน
21 แห่ง - โรงสี ขา้ ว
20 แห่ง
- ร้านล้างอัดฉี ดรถ
4 แห่ง
- ตลาดสดจํานวน
1 แห่ง
- สถานีบริ การนํ้ามัน
38 แห่ง
2) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอเสิ งสางมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
- หาดชมตะวัน หาดทรายนํ้าจืดของเขื่อนลําปลายมาศ เป็ นสถานที่ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและ
พระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจน
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- หอศิลป์ เสิ งสาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเสิ งสาง เป็ นแหล่งรวมศิลปะภาพวาดและ
ถ้วยรางวัลของนักเรี ยนโรงเรี ยนเสิ งสางที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากต่างประเทศ
3.8.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2119 (สายครบุ รี - เสิ ง สาง) เป็ นถนนลาดยาง
แอสฟัสต์ เริ่ มจากอําเภอครบุรี ผ่านอําเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา ไปยังอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
และใช้เป็ นเส้นทางไปสู่ ประเทศกัมพูชาได้
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2317 (สายเสิ งสาง-หนองกี่) ระยะทาง 30 กิโลเมตร
ปัจจุบนั เป็ นถนนลาดยาง เริ่ มจากตําบลเสิ งสาง ผ่านตําบลสุ ขไพบูลย์ อําเภอเสิ งสาง ไปยังอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งกรมทางหลวงเป็ นผูด้ ูแลอยู่
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2356 (สายเสิ งสาง-โนนสมบูรณ์ ) ระยะทาง 15
กิโลเมตร เป็ นถนนระหว่างตําบลเสิ งสางกับตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเสิ งสาง เป็ นถนนลาดยาง
- ถนนสายเสิ งสาง - ราษฎร์ บูรณะ ระยะทาง 14.5 กิ โลเมตร เป็ นถนนที่ใช้เชื่ อม
ระหว่างตําบลเสิ งสาง ผ่านตําบลสระตะเคียน ไปยังบ้านราษฎร์ บูรณะหมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ เป็ น
ถนนลาดยาง
- ถนนลูกรังเชื่ อมระหว่างตําบล หมู่บา้ นต่าง ๆ มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บา้ น สภาพใช้
การได้ทุกฤดูกาล
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอเสิ งสางมี โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 635 แห่ ง ที่ ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ ง และมี หอกระจายข่ าวประจําหมู่ บา้ นทุ ก
หมู่ บ ้า นเพื่ อ ใช้สํ า หรั บ การสื่ อ สารภายในหมู่ บ ้า น ปั จ จุ บ ัน ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นโทรศัพ ท์
สาธารณะประชาชนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนัก เพราะว่ามีการนําเครื่ องโทรศัพท์มือถือมาใช้กนั มาก
ขึ้น ปัจจุบนั เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือมีครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางแล้ว
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีการประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน 2 แห่ ง ส่ วนมากผูใ้ ช้เป็ น
ประชากรในเขตเทศบาลเป็ นหลัก ส่ วนประชากรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บา้ นจะใช้น้ าํ ประปาหมู่บา้ น หรื อ
นํ้าประปาที่ทางราชการ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสร้างให้ ปั จจุบนั มีระบบประปาหมู่บา้ นจํานวน
36 แห่ง แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอําเภอ
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
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ตารางที่ 245 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่งนํา้

ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
159
บ่อสาธารณะ
191
บ่อนํ้าบาดาล
350
ถังเก็บนํ้า
450
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 45,123

2552
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

136
101
312
450
45,000

ทั้งหมด

2553
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

ทั้งหมด

2554
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

159
192
312
436
36,078

136
102
300
354
35,410

47
196
297
225
34,458

47
79
297
225
34,458

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเสิ งสาง (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้ นที่ อาํ เภอเสิ ง สางมี สํา นัก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค จํา นวน 1 แห่ ง
ประชาชนในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีไฟฟ้ าใช้ร้อยละ 98 ของพื้นที่ ซึ่ งยังไม่มีไฟฟ้ าใช้อีกประมาณร้อยละ 2
ของครัวเรื อนทั้งหมด
3.8.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน ในอําเภอเสิ งสางมีกลุ่มดินในพื้นที่ ดังนี้
- กลุ่มดินที่ราบนํ้าท่วมถึง (ชุ ดวัฒนา) เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย จนถึงดิน
เหนียว การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะแก่การปลูกข้าว
- กลุ่มดินดอน (ชุดดินนํ้าพอง ชุดดินวาริ น ชุดดินยโสธร) ลักษณะดินหน้าดิน
ลึ ก เนื้ อดินละเอียดปานกลาง ยกเว้นดิ นชุ ดนํ้าพองซึ่ งมีเนื้ อดินหยาบ ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับ
ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์
- กลุ่มดินเนิ นเขา (ชุ ดดินโชคชัย ชุ ดดินสุ รินทร์ ) เนื้ อดินละเอียดปานกลางถึง
ละเอียดมาก เป็ นดิ นร่ วนปนทรายค่อนข้างเหนี ยว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างสู ง เหมาะ
สําหรับปลูกไม้ผล และพืชไร่
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอเสิ งสางมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่เป็ นหนองนํ้าและสระนํ้าสาธารณะ
จํานวน 61 แห่ง และมีแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ ดังนี้
- เขื่อนลําปลายมาศ เป็ นแหล่งนํ้าที่เกิดจากลํานํ้าเพียกและลํามาศเหนือไหลมา
บรรจบกัน เขื่อนลําปลายมาศก่ อสร้ างในปี พ.ศ. 2529 เสร็ จในปี พ.ศ. 2533 และมีการใช้น้ าํ เพื่อการ
เกษตรกรรมในเขตอําเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา และอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในพื้นที่บา้ น
ราษฎร์ บรู ณะ หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเสิ งสาง
- ลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญ คือ ลํามาศ ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ไหลจาก
พื้นที่ตาํ บลโนนสมบูรณ์ ผ่านตําบลสระตะเคียน ตําบลเสิ งสาง ตําบลกุดโบสถ์ ออกสู่ พ้ืนที่อาํ เภอประคํา
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จังหวัดบุ รีรัมย์ ในลุ่ ม นํ้าลํามาศมีลาํ ห้วยทั้งหมด 10 ลําห้วย ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 140 กิ โลเมตร
ได้แก่ ห้วยหิ นใหญ่ อยูใ่ นเขตตําบลโนนสมบูรณ์ คลองหิ น อยูใ่ นเขตตําบลโนนสมบูรณ์ ลําชายโกง อยู่
ในเขตตําบลสระตะเคียน ห้วยราง อยูใ่ นเขตตําบลสระตะเคียนและตําบลโนนสมบูรณ์ ห้วยละลม อยูใ่ น
เขตตําบลเสิ งสาง ห้วยไผ่ อยูใ่ นเขตตําบลเสิ งสาง ห้วยหนองลุมปุ๊ ก อยูใ่ นเขตตําบลกุดโบสถ์ ห้วยซับยาง
อยูใ่ นเขตตําบลกุดโบสถ์ ห้วยสะเดา อยูใ่ นเขตตําบลกุดโบสถ์ ห้วยสะพาน อยูใ่ นเขตตําบลกุดโบสถ์
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอเสิ งสาง มีพ้นื ที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 15 แห่ง ดังนี้
- ป่ าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบา้ นท่าเยีย่ ม หมู่ 2 ตําบลกุดโบสถ์ พื้นที่ 1,300 ไร่
- ป่ าสาธารณะ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 1 ตําบลกุดโบสถ์ จํานวนพื้นที่ 22 ไร่
- ป่ าสาธารณะ บ้านโคกเตาเหล็ก หมู่ 4 ตําบลกุดโบสถ์ จํานวนพื้นที่ 40 ไร่
- ป่ าสาธารณะ บ้านหนองสนวน หมู่ 5 ตําบลกุดโบสถ์ จํานวนพื้นที่ 19 ไร่
- ป่ าสาธารณะ บ้านสมบัติเจริ ญ หมู่ 6 ตําบลกุดโบสถ์ จํานวนพื้นที่ 35 ไร่
- ป่ าชุมชน บ้านโคกหน้ากลอง หมู่ 4 ตําบลสุ ขไพบูลย์
- ป่ าชุมชน บ้านหนองขนาก หมู่ 5 ตําบลสุ ขไพบูลย์
- ป่ าชุมชน บ้านเจริ ญผล หมู่ 12 ตําบลสุ ขไพบูลย์
- ป่ าสาธารณะดงดาน หมู่ 1 ตําบลสระตะเคียน จํานวนพื้นที่ 1,069 ไร่
- ป่ าชุมชน หมู่ 6 ตําบลสระตะเคียน จํานวนพื้นที่ 35 ไร่
- ป่ าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 ตําบลเสิ งสาง พื้นที่ 1,700 ไร่
- ป่ าชุมชนบ้านหนองไผ่นอ้ ย หมู่ 7 ตําบลเสิ งสาง พื้นที่ 12 ไร่
- ป่ าชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ 9 ตําบลเสิ งสาง พื้นที่ 2 ไร่
- ป่ าชุมชนที่สาธารณะบ้านไผ่สามัคคี หมู่ 14 ตําบลเสิ งสาง พื้นที่ 42 ไร่
- ป่ าชุมชนบ้านสระประทุม หมู่ 16 ตําบลเสิ งสาง พื้นที่ 47 ไร่
3.8.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
ก. ระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอเสิ ง สางมี พ รรคการเมืองที่เข้ามามีบ ทบาทใน
พื้นที่ มีจาํ นวน 4 พรรคการเมือง ดังนี้ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพฒั นา พรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรค
ภูมิใจไทย แต่วา่ ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง ไม่มีสาขาพรรคการเมือง
ข. การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีการขับเคลื่อนทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่น มีการแข่งขันเพื่อเข้าไปสู่ อาํ นาจการบริ หารจัดการกันอย่างจริ งจัง ในขณะเดียวกันใน
กระบวนการเลือกตั้งก็มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงทุกระดับ หรื อบางครั้งเข้ามาเป็ นนักการเมืองได้เพราะว่ามี
จํานวนญาติพี่นอ้ งมาก
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ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีเครื อข่ายภาคประชาชนที่ทาํ งานตรวจสอบ
การทํางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลที่ทาํ งานร่ วมกับองค์กร
ภาคีภายนอกอื่น ๆ ด้วย
3.8.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
การจัดระเบี ย บการปกครอง ในเขตพื้ นที่ อาํ เภอเสิ ง สาง จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอเสิ งสาง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สถานี ต าํ รวจภู ธ ร สถานี ตาํ รวจทางหลวง สํา นัก งานศุ ล กากร สํา นัก งานที่ ดิ น สํา นัก งานสรรพากร
สํ า นัก งานป่ าไม้ สํ า นัก งานสั ส ดี สํ า นัก งานเกษตร สํา นัก งานพัฒ นาชุ ม ชน สํา นัก งานศึ ก ษาธิ ก าร
สํานักงานประถมศึกษา สํานักงานจัดหางาน และสํานักงานปศุสัตว์
3) หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ ในพื้ นที่อาํ เภอเสิ งสาง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอเสิ ง สางมี 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 เภอเสิ ง สางมี 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
อําเภอเสิ งสาง และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเสิ งสาง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระตะเคียน องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกุดโบสถ์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขไพบูลย์ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านราษฎร์
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสาง มีเทศบาล จํานวน 2 แห่ ง คือ เทศบาลตําบล
เสิ งสาง และเทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอเสิ ง สางได้มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตามพระราชบัญ ญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 6 ตําบล 84 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

1
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ตารางที่ 246 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอเสิ งสาง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
เสิ งสาง
16
บ้านเสิ งสาง บ้านสระประทีป บ้านหลวง บ้านซับ บ้านหนองหลักศิลา บ้าน
ดงเย็น บ้านหนองไม้ไผ่ บ้านรุ่ งเรื อง บ้านหนองไผ่ใหญ่ บ้านประชาสันต์
บ้านบัวดํา บ้านทรัพย์อุดม บ้านหนองรังงาม บ้านไผ่สามัคคี บ้านรุ่ งสว่าง
และบ้านสระประทุม
สระตะเคียน
14
บ้านสระตะเคียน บ้านหนองหิ น บ้านโคกสู ง บ้านโคกไม้ตาย บ้านสันติสุข
บ้านหนองไข่น้ าํ บ้านโคกวัวนอน บ้านบุงิ้ว บ้านใหม่ บ้านคลองศรี สุข บ้าน
สันตินิมิตร บ้านหนองใหญ่ บ้านสันติพฒั นา และบ้านห้วยเตยพัฒนา
โนนสมบูรณ์
14
บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโคนกอ้อ บ้านโนนสําราญ บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านวังคล้า บ้านลําเนียกพัฒนา บ้านราษฎร์ สามัคคี บ้านหลักขาว บ้านบ่อลิง
บ้านห้วยหินพัฒนา บ้านซับบง บ้านเจริ ญทรัพย์ บ้านด่านละกอ
และบ้านโป่ งคอก
กุดโบสถ์
18
บ้านกุดโบสถ์ บ้านท่านิยม บ้านหนองลุ่มปุ๊ ก บ้านโคกเตาเหล็ก บ้านตอกโจด
บ้านหนองสนวน บ้านสมบัติเจริ ญ บ้านหนองแดง บ้านดอนโบสถ์ บ้าน
หนองรังกา บ้านใหม่โนนทอง บ้านสมบัติพฒั นา บ้านหนองบัวแดง บ้าน
ดอนไร่ บ้านเตาเหล็กท่าช้าง บ้านดอนโบสถ์พฒั นา บ้านหนองสนวนพัฒนา
และบ้านท่าเยีย่ มพัฒนา
สุ ขไพบูลย์
13
บ้านสุ ขไพบูลย์ บ้านดอนแขวน บ้านสกัดนาก บ้านโคกหน้ากลอง บ้าน
หนองนาก บ้านหนองเข้ บ้านหนองตูม บ้านดงอีจานใหญ่ บ้านซับลังกา บ้าน
ประชาไทย บ้านพูนทรัพย์ บ้านเจริ ญผล และบ้านหนองกราดพัฒนา
บ้านราษฎร์
10
บ้านปางไม้ บ้านหนองปรื อ บ้านราษฎร์ บาํ รุ ง บ้านทรัพย์เจริ ญ บ้านวังชมพู
บ้านราษฎร์ สันติสุข บ้านลําไซกง บ้านราษฎร์ บูรณะ บ้านใหม่ทานตะวัน
และบ้านราษฎร์ พฒั นา
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเสิ งสาง (2554)

3.8.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอเสิ งสาง
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 64 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 47 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 8 คน นัก
ธุ รกิจจํานวน 1 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 8 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมอง
และวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
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1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุ นและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 247 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเสิ งสาง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ มี ค วามสวยงามและมี - เส้ น ทางการคมนาคมในระดับ หมู่ บ ้า นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตําบลยังไม่ได้คุณภาพ ทําให้ไม่สะดวกในการ
ขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร
- มีพ้ืนที่กว้างเหมาะสําหรับการเพาะปลูกหรื อทํา
- การพัฒนาระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุ ม
การเกษตรทั้งพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ
พื้นที่เกษตรกรรม
- มีป่าที่เป็ นแหล่งอาหารและเป็ นทรัพยากรที่สร้าง
- คุณภาพดินเริ่ มเสื่ อมคุณภาพเนื่ องจากการปลูก
รายได้ให้กบั คนในพื้นที่
พืชเชิงเดี่ยวเป็ นหลักและต่อเนื่อง
- มีหาดชมตะวันที่เป็ นแหล่งรายได้ให้ชุมชนจาก
การที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่
- มีแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบจํานวนมาก มีป่า
มรดกโลก ป่ าชุมชนแหล่งอาหารจากธรรมชาติ
แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย
ข. ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- การให้ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพมีความ - ประชาชนในพื้นที่มีการใช้สารเคมีในการทํา
ต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนมีการรับรู ้ข่าวสารจาก
การเกษตรที่มากเกินไป
สื่ อในหมู่บา้ น
- การให้ความรู ้ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
- ลักษณะนิสัยการบริ โภคอาหารของคนในพื้นที่ที่
หมู่บา้ นด้านการป้ องกันโรคภัยทําให้ประชาชน
เน้นการรับประทานพืชผัก สมุนไพรที่มีผลดีต่อ
ได้รับความรู้ แต่นอ้ ยคนที่จะนําไปปฏิบตั ิตาม
สุ ขภาพและร่ างกายของตนเอง
- เยาวชนในพื้นที่เลียนแบบวัฒนธรรมใหม่ ๆ จาก
- ทุกภาคส่ วนในพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางมีการ
การออกไปทํางานข้างนอก และจากสื่ อต่าง ๆ
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีการออกกําลัง - เยาวชนในพื้นที่เริ่ มมัว่ สุ มเสพยาเสพติด ไม่
กายอย่างสมํ่าเสมอ
สนใจการเรี ยน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่
- ประชาชนมีภูมิปัญญาด้านการให้ความรู ้ดา้ น
- การศึกษาทําให้คนออกไปทํางานนอกบ้านมาก
การแพทย์แผนไทยและมีศูนย์สุขภาพตําบล มี
ขึ้นทําให้มีผลกระทบต่อแรงงานในพื้นที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นใหม่
เพื่อนําไปสู่ การสื บทอดมรดกทางปั ญญาต่อไป

340

ตารางที่ 247 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเสิ งสาง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีการจ้างแรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมใน - เกษตรกรยังไม่มีการแปรรู ปผลผลิตทาง
พื้นที่ ทําให้ประชาชนมีรายได้จากการทํางาน
การเกษตรที่เหมาะสม และไม่หลากหลาย
- มีการขยายตัวในการลงทุนของนักลงทุนมาก
- ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสู งขึ้น
ขึ้นที่จะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจของพื้นที่ ทําให้มี - ประชาชนในพื้นที่ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ใน
งานทําและทําให้ลดการอพยพแรงงานออก
การต่อรองราคา และขาดการสนับสนุนอย่าง
นอกพื้นที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
- การปลูกพืชหลัก (มันสําปะหลัง ข้าวโพด)
เกี่ยวกับสิ นค้าของชุมชน
คุณภาพดีเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ
- สิ นค้าโอทอป ยังไม่มีตลาดรองรับอย่างถาวร
- มียางพาราคุณภาพดีที่ปลูกได้ในพื้นที่จาํ นวน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่ได้
มากขึ้น
มาตรฐาน
- มีโรงงานรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตร
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนมีความเข้าใจคําว่า ประชาธิ ปไตย
- มีกลุ่มคนบางส่ วนไม่ยอมรับในระบอบ
และมีความเสมอภาคให้ความสําคัญกับทุกคน
ประชาธิ ปไตย มีความแตกแยกในระหว่างการ
- ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมีความรู ้ความเข้าใจ
เลือกตั้ง มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
ในเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่ของบุคคล และมีความ
- ประชาชนขาดความเข้าใจ ขาดจิตสํานึกใน
เคารพต่อกฎ กติกา ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้านการเมือง คิดว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว
- ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีในหมู่คณะ - ผูน้ าํ ในชุมชนขาดความสามัคคี ไม่ยอมรับ
ทําให้ชุมชนเกิดความสงบสุ ข
ความคิดเห็นของกันและกัน ทําให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ประชาชนส่ ว นใหญ่ เป็ นคนท้อ งถิ่ น โคราช - ขาดการรวบรวมภูมิปัญญา และยกย่อง เชิ ดชู
ดั้งเดิม พูดภาษาถิ่นโคราชที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
รวมถึงการสื บทอด ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ คนใน
คนพื้นที่
ชุมชนและเยาวชน
- มีการประกอบกิ จกรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นตลอด - เยาวชนให้ค วามสนใจกับ วัฒ นธรรมใหม่ ๆ
ปี ตามวาระที่ตอ้ งดําเนินการ
มากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ประชาชน มีความสนใจและเข้าร่ วมกิ จกรรม
ทางศาสนาจํานวนมาก
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเสิ งสางสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 248 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเสิ งสาง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีโครงการปลูกป่ าลดโลกร้อนในพื้นที่ รวมทั้ง - สภาวะของภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ วทําให้มีผลกระทบต่อการผลิ ตโดยตรง
มีโครงการด้านขยะรี ไซเคิล
ที่ตอ้ งรับภาระความเสี่ ยงทางธรรมชาติ
- กรมป่ าไม้เริ่ มทํางานเอาจริ งกับผูท้ ี่บุกพื้นที่ป่า
สาธารณะ
- การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่ อมโยงกับ
ภูมิภาคอื่นมากขึ้นทําให้นกั ลงทุนหันไปลงทุน
- จั ง หวั ด แ ล ะ ส่ ว นร าช ก า รมี งบ ปร ะ ม า ณ
ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีกว่า
สนับ สนุ น การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
อําเภอ
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- กระแสการใช้สมุนไพร ทําให้เป็ นโอกาสของ - สื่ อจากทีวี หนังสื อพิมพ์ และสื่ อโฆษณาต่าง ๆ
ประชาชนในพื้ นที่ ไ ด้ฟ้ื นฟู ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น
มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโน้มไป
ในทางบริ โภคนิยม และสื่ อมีอิทธิพลต่อ
ของตนเอง
พฤติกรรมการเลียนแบบของคนในพื้นที่ท้งั
- นโยบายหลักประกันสุ ขภาพ ที่ เป็ นโอกาสให้
ผูใ้ หญ่และเยาวชน
ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสได้เข้าถึงการบริ การด้าน
- เรื่ องเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กา้ วหน้ามาก
สาธารณสุ ขมากขึ้น
ทําให้ประชาชนไม่สนใจการใช้การแพทย์
- มี ก ารสนับ สนุ น ด้า นกองทุ นจากรั ฐ บาล เช่ น
ทางเลือกในการดูแลรักษาสุ ขภาพตนเอง
กองทุนหมู่บา้ น กองทุนอยูด่ ีมีสุข
รวมทั้งทําให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพ
- กระแสการบริ โภคอาหารปลอดภัย ทํา ให้เป็ น
ไม่ได้
โอกาสของเกษตรที่ปลูกผักปลอดสารเคมี
- นโยบายเรี ยนฟรี ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ค นด้ อ ย - หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ออกแบบจาก
โอกาสได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น
ส่ วนกลางไม่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาของพื้นที่
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ตารางที่ 248 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเสิ งสาง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายการพัฒนาเกษตรกรในพื้ นที่ข องรั ฐ - ปั จจั ย การผลิ ตทางด้ า นก ารเกษ ตร แล ะ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีราคาสู งขึ้น
รวมทั้งนโยบายที่ สนับ สนุ นการผลิ ตผลผลิ ต
ทางการเกษตรในพื้ น ที่ เ ป็ นการเพิ่ ม โอกาส - ประชาชนไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตทาง
การเกษตรได้เอง และขึ้นอยู่กบั ตลาดภายนอก
ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส
เป็ นหลัก
- นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร
- การลงทุนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ทําให้ประชาชน
ไทยสู่ ครัวโลก
คนรุ่ นใหม่ละทิ้งอาชี พ เกษตร และหันไปเป็ น
- นโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่ช่วยลด
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
ความเสี่ ยงในการทําการเกษตร
- ส่ วนราชการมาให้ความรู ้ในเรื่ องการลดต้นทุน
การผลิตทางด้านการเกษตร
- สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- รั ฐเพิ่มอํานาจในการตัดสิ นใจของประชาชน - ขาดกระบวนการการพัฒนาประชาธิ ปไตยอย่าง
มากขึ้น โดยการกระจายอํานาจให้ประชาชน
ต่อเนื่อง
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี - การเมืองในระดับประเทศเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี
ส่ วนร่ วมในการปกครองตนเองมากขึ้น
- การแบ่ ง แยกสี ทํา ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ง ของ
- มีหน่วยงานที่ทาํ งานพัฒนาการเมืองภาค
ประชาชนในพื้นที่ และไม่ได้ก่อให้เกิ ดการอยู่
พลเมืองมากขึ้น เช่น สภาพัฒนาการเมือง ที่ทาํ
ร่ วมกันอย่างสันติ
ให้ประชาชนได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
- การเปลี่ ย นรั ฐ บาลบ่ อ ยให้ก ารสนับ สนุ น งาน
ประชาธิ ปไตยทางตรง
พัฒนาในพื้นที่ไม่มีความต่อเนื่อง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียวทําให้โรงเรี ยน - กระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สัง คมโลก และประเทศอย่า งรวดเร็ ว ทั้ง ด้า น
ต้องสอนให้นกั เรี ยนรู ้ จกั วัฒนธรรมของเพื่อน
วัฒนธรรม ความเชื่ อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
บ้านมากขึ้น
ที่ทาํ ให้ประชาชนปรับตัวไม่ทนั
- การให้มีการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น ทําให้ครู
ได้นาํ เอาผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเข้ามาเป็ นผูส้ อนและทํา - สื่ อกระแสหลักที่นาํ เสนอและโฆษณาชวนเชื่ อ
ให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้ ระหว่างรุ่ นสู่ รุ่นใน
ทํ า ใ ห้ ป ระชาชนเกิ ดก ารล อกเลี ยนแบบ
เรื่ องของประเพณี ความเชื่อ
วัฒนธรรมใหม่ ๆ
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3.8.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเสิ งสาง 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 ประเด็นการบริ หารจัดการท้องถิ่ นอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้ นที่ เข้าไม่ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการท้องถิ่ น หรื อในกิ จกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้โครงการของรัฐทุกระดับ ทั้งการเข้าไปมีส่วนร่ วมในฐานะที่ประชาชนมีสิทธิ ในการติดตาม
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของรัฐทุกระดับ
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ เนื่ องจากเกษตรกรใน
พื้นที่ค่อนข้างต้องแบกภาระในการผลิ ตผลผลิ ตทางการเกษตรที่ สูงขึ้นและเสี่ ยงต่อการขาดทุ น รวมทั้งมี
ภาวะทางสิ่ งแวดล้อมหลายอย่างที่ทาํ ให้โอกาสการทําเกษตรประสบกับปั ญหามากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการแก้ปัญหาเรื่ องที่ดินทํากิ น เนื่ องจากประชาชนในพื้นที่จาํ นวน
มากไม่มีที่ดินทํากิน เนื่ องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร และที่ดินเป็ นปั จจัยสําคัญของการ
พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่
ประเด็นที่ 4 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องการ
ใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งเรื่ องการรณรงค์การรักษาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ดว้ ย เช่น พื้นที่ป่าสาธารณะ
และอื่น ๆ

