
320 

 

3.8 อาํเภอเสิงสาง  

 3.8.1 ประวตัิความเป็นมา  

  คาํวา่ “เสิงสาง” หมายความวา่ ใกลรุ่้งหรืออรุณรุ่ง ประวติัความเป็นมาของอาํเภอน้ีเป็น

ตาํนานพื้นบา้นของชาวอีสาน ความวา่ทา้วประจิตเจา้เมืองกมัพูชา ไดอ้อกติดตามหานางอรพิมพท่ี์เมือง 

พิมาย เม่ือไดพ้บกนัแลว้จึงพากนัเดินทางกลบั แต่มีเหตุตอ้งพลดัหลงกนั และไดพ้บกนัอีกคร้ังท่ีหมู่บา้น

แห่งหน่ึงตอนพระอาทิตยก์าํลงัจะข้ึน จึงเรียกหมู่บา้นนั้นว่า “บา้นเสิงสาง” ซ่ึงต่อมาไดน้าํมาตั้งเป็นช่ือ

อาํเภอ  เดิมอาํเภอเสิงสางเป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอครบุรี ท่ีมีเขตการปกครองจาํนวน 1 ตาํบล คือ ตาํบล

สระตะเคียน ประกอบดว้ย 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นสระตะเคียน บา้นสระประทีป บา้นโคกเตาเหล็ก บา้น

โนนสมบูรณ์ บา้นกุดโบสถ ์บา้นสุขไพบูลย ์และบา้นดอนแขวน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 

กระทรวงมหาดไทยไดย้กฐานะทอ้งท่ีตาํบลสระตะเคียน ข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอเรียกวา่ ก่ิงอาํเภอเสิงสาง และ

ไดย้กฐานะเป็นอาํเภอเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2522   

 

3.8.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอเสิงสางมีพื้นท่ี 1,197 ตารางกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ พื้นท่ีของอาํเภอเสิงสาง 

เป็นท่ีราบสูง ลกัษณะเป็นลูกระนาด ความสูงอยูร่ะหวา่ง 150 - 300 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง มี

ลาํนํ้ าธรรมชาติท่ีสําคญัไหลผ่าน ไดแ้ก่ ลาํมาศ ซ่ึงมีตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาพนมดงเร็ก ไหลผา่นทอ้งท่ี

ตาํบลโนนสมบูรณ์ ตาํบลสระตะเคียน ตาํบลกุดโบสถ์ ผ่านไปเขตทอ้งท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์และไหลไป

บรรจบลาํนํ้ ามูลท่ีอาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมาและอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ทิศ

ตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอปะคาํ จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา 

 

3.8.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

อาํเภอเสิงสางตั้งอยู่บริเวณท่ีสูงโดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืน ยกเวน้

บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ าไหลผา่น

หลายสาย ไดแ้ก่ ลาํแชะ ลาํพระเพลิง ลาํตะคอง ลาํนํ้ ามูล และลาํจกัราช ทางตอนกลางมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเล 200 - 250 เมตร  

ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เร่ิม

ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ฤดูหนาว เร่ิม

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ และฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

ถึงเดือนมิถุนายน สภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ 
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3.8.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอเสิงสางโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่228 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอเสิงสาง 

อาชีพ 
เพศ 

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

ไม่มีอาชีพ 971 1,104 2,075 

นกัเรียน 4,426 4,121 8,547 

นกัศึกษา 224 313   537 

ทาํนา 1,231 1,342 2,573 

ทาํไร่ 5,654 5,074            10,728 

ทาํสวน 78 94   172 

ประมง 1 3     4 

ปศุสัตว ์ 42 25    67 

รับราชการ 185 168  353 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 23 30    53 

พนกังานบริษทั 206 213   419 

รับจา้งทัว่ไป 4,793 4,228 9,021 

คา้ขาย 337 551  888 

ธุรกิจส่วนตวั 91 79  170 

อ่ืนๆ 816 980 1,796 

รวมทั้งส้ิน 12,226 11,445 23,671 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเสิงสาง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  

 

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า พื้นท่ีตาํบลเสิงสางมีรายได้เฉล่ียสูงสุดของอําเภอจาํนวน 

58,523.82 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงสูงกว่ารายได้เฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ตาํบลโนน

สมบูรณ์มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 53,730.39 บาทต่อคนต่อปี และตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลบา้น

ราษฎร์มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 43,210.92 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางที ่229 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเสิงสาง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี  (บาท) 

1 เสิงสาง 58,523.82 

2 สระตะเคียน 43,279.27 

3 โนนสมบูรณ์ 53,730.39 

4 กุดโบสถ ์ 51,395.07 

5 สุขไพบูลย ์ 51,675.95 

6 บา้นราษฎร์ 43,210.92 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 49,864.87 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเสิงสาง (2554) 
 

จากผลการสาํรวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 เขตชนบท คนในครัวเรือน

มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่ากวา่คนละ 23,000 บาทต่อคนต่อปี จาํนวน 10,105 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.4 ของ

จาํนวนสาํรวจทั้งหมด 10,171 ครัวเรือน ไม่ผา่นเกณฑร์ายได ้66 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.6  

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่พื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุนการผลิตรวมทั้งหมดจาํนวน 

290,079,291 บาท ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้งแรงงาน ค่า

เช่า ค่าเคร่ืองจกัร และค่าอ่ืน ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการอุปโภคบริโภคสูงถึงจาํนวน 1,322,790,142 บาท 

ซ่ึงสูงกวา่ค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุนการผลิต  

ตารางที ่230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเสิงสาง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 51,282,055 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 51,282,055 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 97,793,121 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 97,793,121 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 78,868,391 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 78,868,391 
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ตารางที ่230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 62,135,724 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 62,135,724 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 121,904,293 

จาํนวนรวม 121,904,293 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 152,070,244 

จาํนวนรวม 152,070,244 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 46,673,604 

จาํนวนรวม 46,673,604 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 101,177,648 

จาํนวนรวม 101,177,648 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,481,202 

จาํนวนรวม 15,481,202 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,467,822 

จาํนวนรวม 18,467,822 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 57,432,182 

จาํนวนรวม 57,432,182 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 51,066,554 

จาํนวนรวม 51,066,554 
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ตารางที ่230 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 54,403,138 

จาํนวนรวม 54,403,138 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 618,875,812 

จาํนวนรวม 618,875,812 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 96,056,132 

จาํนวนรวม 96,056,132 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,857,977 

จาํนวนรวม 9,857,977 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,559,066 

จาํนวนรวม 11,559,066 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,664,472 

จาํนวนรวม 43,664,472 

รวมทั้งหมด 1,688,769,437 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553)  

4) หน้ีสินและเงินออม ประชากรอาํเภอเสิงสางมีหน้ีสินเฉล่ีย 29,952.20 บาทต่อคนต่อปี และมี

เงินออมเฉล่ีย 10,730 บาทต่อคนต่อปี และขอ้มูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.)จงัหวดันครราชสีมา ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีหน้ีสินจากการกู ้

ธกส. รวมกนัจาํนวน 709.2 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 541.2 ลา้นบาท 

กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาการศึกษาจาํนวน 26.3 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบ

จาํนวน 141.7 ลา้นบาท  
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 5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชน และองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ีสําคญั 

ดงัน้ี   

ตารางที ่231 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

ชมรมอาสาพฒันาชุมชน 90 อาสาดูแลและส่งเสริมอาชีพ นางนาคแกว้ เสถียรหิรัญ 

คณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอ 
50 

ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

สตรีระดบัหมู่บา้นและตาํบล 
2นางพิมนิภา อินทร์นอ้ย 

ชมรม อสม. อาํเภอเสิงสาง  
1,385 

ช่วยเหลือดา้นการดูแล

สุขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน 
นางนาคแกว้ เสถียรหิรัญ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบั

อาํเภอ 
10,766 

บริหารจดัการเงินกองทุน

หมุนเวยีน 
นายไพฑูรย ์สิงโท 

เครือข่ายทุนชุมชนตาํบลเสิงสาง 
135 

บริหารจดัการเงินกองทุน

หมุนเวยีนระดบัตาํบล 

นาย เชน แซ่ล้ี 

หมู่ 3 ต.เสิงสาง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเสิงสาง (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา มี ดงัน้ี 

ตารางที ่232 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ประธาน 

กลุ่มแปรรูปอาหาร1 18 หมู่ 2 ต.เสิงสาง นางสาวเตือน จิตรา 

กลุ่มเล้ียงไก่พนัธ์ุพื้นเมือง1 31 หมู่ 2 ต.เสิงสาง นายเขียว ยางแดงครบุรี 

กลุ่มผา้ไหมมดัหม่ี1 55/1 หมู่ 12 ต.เสิงสาง นางฑีฆวดี ไวไธสง 

กลุ่มทาํนํ้าปลา1 44 หมู่ 13 ต.เสิงสาง นายจาํรัส แกว้ใหญ่ 

กลุ่มทอผา้กระตุก1 99 หมู่ 14 ต.เสิงสาง นางวลิาวลัย ์พิงไพร 

กลุ่มทอผา้ไหม1 75 หมู่ 6 ต.สุขไพบูลย ์ นายสังเวยีน ชะงอน 

กลุ่มเกษตรกรเล้ียงไหมสระตะเคียน  132 หมู่ 7 ต.สระตะเคียน นายเผด็จ โนนทะคาํจนั 

กลุ่มทอผา้ลายขิตบา้นบ่อลิง1 209 หมู่ 10 ต.โนนสมบรูณ์ นางสง่า อมกระโทก 

สหกรณ์การเกษตรสตรีตาํบลบา้นราษฎร์ จาํกดั1 21 หมู่ 7 ต.บา้นราษฎร์ นางฉววีรรณ ลกัดีพ 

กลุ่มทอผา้มดัหม่ี1 108 หมู่ 7 ต.กุดโบสถ ์ นายวรัิตน์ แวดไธสง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเสิงสาง (2554) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300301&SME=01118124719
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300301&SME=01118131535
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300301&SME=01118142137
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300301&SME=01118154343
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300301&SME=01118165318
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300305&SME=0257135317
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300302&SME=025317258
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300303&SME=0257102516
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300306&SME=02912154311
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300304&SME=0257114559
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3.8.5 ลกัษณะทางสังคม 

  1) ดา้นประชากร อาํเภอเสิงสางมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 19,095 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 68,723 คน เป็นชายจาํนวน 34,383 คน เป็นหญิงจาํนวน 34,340 คน ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นราย

ตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่233 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอเสิงสาง 

ลาํดับที ่ ตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

1 ตาํบลเสิงสาง 1,904 3,413 3,433 6,846 

2 เทศบาลตาํบลเสิงสาง 2,542 3,719 3,853 7,572 

3 ตาํบลสระตะเคียน 2,895 5,754 5,528 11,282 

4 ตาํบลโนนสมบูรณ์ 1,442 2,364 2,206 4,570 

5 เทศบาลตาํบลโนนสมบูรณ์ 1,660 2,971 3,145 6,016 

6 ตาํบลกุดโบสถ ์ 3,635 6,909 6,872 13,781 

7 ตาํบลสุขไพบูลย ์ 2,877 5,484 5,646 11,130 

8 ตาํบลบา้นราษฎร์ 2,140 3,769 3,657 7,426 

รวม 6  ตําบล 2  เทศบาล 19,095 34,383 34,340 68,723 

ท่ีมา : สาํนักงานทะเบียนราษฎ์ อาํเภอเสิงสาง (ข้อมลู ณ กันยายน 2554)  
 

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ จาํแนกตามช่วงอายผุลการ

จดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอเสิงสาง มีประชากรตาม

ช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่234 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอเสิงสาง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 164 162 326 

1– 2 420 417 837 

3 – 5 878 771 1,649 

6 – 11 1,968 1,781 3,749 

12 – 14 1,132 1,085 2,217 

15 – 17 1,035 932 1,967 

18 – 25 2,124 2,049 4,173 
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ตารางที ่234 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

26 – 49 7,202 6,953 14,155 

50 – 60 2,242 2,159 4,401 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,913 2,016 3,929 

รวมทั้งหมด 19,078 18,325          37,403 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเสิงสาง (2554)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่235 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอเสิงสาง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 756 911 1,667 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,119 2,071 4,190 

ป.4-6 10,393 9,861 20,254 

ม.ศ. 1-3 125 85 210 

ม.1-3 2,412 2,176 4,588 

ม.ศ.4-5 63 43 106 

ม.4-6 1,412 1,338 2,750 

ปวช. 94 70 164 

ปวส. 216 188 404 

ปริญญาตรี 380 574 954 

ปริญญาโท 17 8 25 

ปริญญาเอก 8 13 21 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,083 987 2,070 

รวม 19,078 18,325 37,403 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเสิงสาง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอเสิงสางมีโรงเรียนจาํนวน 53 แห่ง มีครูจาํนวน

ทั้งหมด 605 คน มีนกัเรียนจาํนวน 10,725 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 18 คน 

ตารางที ่236 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเสิงสาง 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เสิงสาง 7 56 708 

สระตะเคียน 10 102 1,434 

โนนสมบูรณ์ 5 62 1,164 

กุดโบสถ ์ 10 106 1,785 

สุขไพบูลย ์ 9 109 1,585 

บา้นราษฎร์ 6 80 947 

เทศบาลตาํบลเสิงสาง 4 86 3,042 

เทศบาลตาํบลโนนสมบูรณ์ 2 4 60 

รวม 53 605 10,725 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตการศึกษาท่ี 3 นครราชสีมา (2553) 

 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอเสิงสางมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)  ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ

ระดบัตาํบลจาํนวน 6 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสา จาํนวน 3 คน มีนกัเรียนจาํนวน 988 คน 

มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 1 แห่ง  

3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ทั้งของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่237 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอเสิงสาง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30  เตียง  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 9  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  10  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   2  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเสิงสาง (2554)  
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ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีบุคลากรทางดา้น

สาธารณสุข ดงัน้ี  

ตารางที ่238 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอเสิงสาง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 3 22,908 

ทนัตแพทย ์ 1 68,723 

เภสัชกร 3 22,908 

พยาบาลวชิาชีพ 48 1,432 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,385 50 

สาธารณสุขอาํเภอ 45 1,527 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 9,818 

บุคลากรสาธารณสุข  35 1,964 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเสิงสาง (2554)  

 

  ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัในปี พ.ศ. 

2553 มีจาํนวนผูป่้วยเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากรหน่ึงแสนคนดงัน้ี  

ตารางที ่239 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอเสิงสาง 

ช่ือโรค จํานวน (คน) อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

โรคอุจจาระร่วง 124 85.21 

โรคตาแดง 67 46.04 

โรคปอดอกัเสบ 35 24.05 

โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 45 30.92 

โรคอาหารเป็นพิษ 20 13.74 

โรคไขเ้ลือดออก 12 8.24 

โรคสุกใส 5 3.43 

โรควณัโรค 1 0.68 

โรคไขร้ากสาดใหญ่ (Scrub Typhus) 1 0.68 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเสิงสาง (2554)  
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ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่240 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอเสิงสาง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 67,035 - 

2550 67,510 0.71 

2551 68,108 0.89 

2552 68,387 0.41 

2553 68,628 0.35 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 

4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีการจดัระบบ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ โดยมีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเสิงสาง 1 

แห่ง มีท่ีพกัสายตรวจ 6 จุด โดยทาํงานร่วมกบัฝ่ายความมัน่คง มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน การจดัระเบียบสังคม แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและความขดัแยง้

ของประชาชนในพื้นท่ี งานกิจการชายแดน งานกิจการผูอ้พยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการ

หมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานดา้นการส่ือสาร 

การดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมและการปฏิบติังาน

ร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติัการของหน่วยงานอ่ืนหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.67 มีประเพณีการทาํบุญ

ตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่าง ๆ ท่ีสืบสานต่อเน่ืองกนัมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพนัและ

พึ่งพาอาศยักนั ให้ความเคารพนบัถือพระสงฆ ์ผูอ้าวุโส และผูน้าํชุมชน ประชาชนมีความเช่ือถือและยงั

ยึดมัน่ในวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม เช่น ประเพณีสงกรานต์ เขา้พรรษา แห่เทียนพรรษา ทอดกฐิน 

ทอดผา้ป่า บุญบั้งไฟ บวชนาค ทาํบุญกลางบา้น โกนผมไฟ เป็นตน้ ในพื้นท่ีมีวดั สํานกัสงฆ ์และท่ีพกั

สงฆ ์จาํนวน 66 แห่ง ศาลเจา้จาํนวน 1 แห่ง และโบสถค์ริสตจ์าํนวน 2 แห่ง 

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสําคญั ได้แก่ การจกัสานตะกร้า อุปกรณ์จบัปลาจากไมไ้ผ่ การจกัสาน

ตะกร้าจากเชือกมดัฟาง หลอดพลาสติก พลาสติก การทอผา้มดัหม่ี การทอเส่ือ การตดัเยบ็เส้ือผา้ การ

นวดแผนโบราณ การเกษตร (มนัสําปะหลงั) การทาํหมอนฟักทอง การทาํกระต๊ิบขา้วเหนียว การเล้ียง

ไหม การทาํปุ๋ยนํ้าหมกัชีวภาพ หมอทาํขวญั 
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7) ดา้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ประชาชนมีความเช่ือถือและยึดมัน่ในวฒันธรรมประเพณี

อนัดีงาม เช่น ประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทง เขา้พรรษา แห่เทียนพรรษา ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า บุญบั้งไฟ 

บวชนาค ทาํบุญกลางบา้น โกนผมไฟ งานฉลองชยัชนะอนุสาวรียย์า่โม เป็นตน้ 

8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในพื้นท่ีมีสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีออกกาํลงัของ

ประชาชนในพื้นท่ี เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น

เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 9 ตาํบลโนนสมบูรณ์ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หมู่ท่ี 1 ตาํบลโนนสมบูรณ์ สนาม

เด็กเล่น ตามศูนย์พฒันาเด็กเล็กทุกแห่ง สนามกีฬาเอนกประสงค์ ตาํบลเสิงสาง สนามฟุตบอลทุก

โรงเรียน สนามบาสเกตบอล 8 แห่ง สนามตะกร้อ สนามเทนนิส ศูนยฟิ์ตเนส มีห้องสมุดประชาชน และ

ศูนยเ์รียนรู้เยาวชน 

 

3.8.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

 1) การกสิกรรม อาํเภอเสิงสางมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 310,972 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 11,022 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่241 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอเสิงสาง (2554) 

 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลของสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอเสิงสางประจาํปี พ.ศ.2554 พบวา่ในพื้นท่ี

มีเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวท่ี์หลากหลาย เช่น โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก่เน้ือและไก่ไข่ มีทั้งการเล้ียง

ในระบบฟาร์มและเกษตรกรรายยอ่ย ดงัน้ี  

ลาํดับ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 
พืน้ทีป่ลูก 

 (ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

1 ขา้วนาปี 1,898 47,426 459 

2 มนัสาํปะหลงั 12,219 244,391 1,200 

3 ออ้ย 628 12,561 10,000 

4 ขา้วโพด 459 6,897 850 

5 ไมผ้ล 569 10,300 1,545 

6 ผกั 1,254 4,545 545 

7 อ่ืนๆ 2,456 4,310 - 
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ตารางที ่242 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 5,943 1,170 

2 โคนม 1,715 35 

3 กระบือ 761 250 

4 สุกร 1,975 315 

5 ไก่เน้ือ 330,000 450 

6 ไก่ไข ่ 25,470 250 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอเสิงสาง (2554)  
 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

อาํเภอเสิงสางมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัได้รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 83.60 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่243 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 44.60 

ปลาตะเพียน  23.40 

ปลานิล  13.20 

ปลาไน  2.40 

รวม 83.60 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

3.8.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรม อาํเภอเสิงสางมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 36 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 

ตารางที ่244 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมเกษตร 19 แห่ง 

อุตสาหกรรมขา้ว 4 แห่ง 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 5 แห่ง 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง 
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ตารางที ่244 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมก๊าซ 2 แห่ง 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 1 แห่ง 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 แห่ง 

อุตสาหกรรมไม ้ 1 แห่ง 

อุตสาหกรรมพลาสติก 1 แห่ง 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

3.8.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม 

1) ดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอเสิงสางมีการประกอบการดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคารสาขาในพื้นท่ีมีอยู่ จาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีทั้งหมด จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร

เสิงสาง จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโนนสมบูรณ์ จาํกดั สหกรณ์บริการเดินรถเสิงสาง จาํกดั และสหกรณ์

โคนมเสิงสาง จาํกดั 

- สถานประกอบการในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง มีดงัน้ี  

- ร้านอาหาร 36 แห่ง - ร้านจาํหน่ายแก๊สหุงตม้ 8 แห่ง 

- สถานธนานุบาล 1 แห่ง - ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้  3 แห่ง 

- โรงแรม รีสอร์ท 1 แห่ง  - ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 12 แห่ง 

- กิจการบา้นเช่า  8  แห่ง - ร้านเสริมสวย ตดัผม 30 แห่ง  

- ร้านรถจกัรยานยนต ์ 30  แห่ง - ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร 5 แห่ง  

- ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 4 แห่ง - ลานรับซ้ือขา้วเปลือก  1 แห่ง 

- ร้านเหล็กดดั มุง้ลวด 6  แห่ง   - ร้านขายของชาํทัว่ไป  338 แห่ง 

- อู่ซ่อมรถยนต ์ 19 แห่ง - ลานมนั    10 แห่ง 

- ร้านซ่อมรถจกัรยาน 21 แห่ง - โรงสีขา้ว  20 แห่ง 

- ร้านลา้งอดัฉีดรถ 4 แห่ง - ตลาดสดจาํนวน  1  แห่ง  

- สถานีบริการนํ้ามนั  38 แห่ง   

2) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอเสิงสางมีสถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

- หาดชมตะวนั หาดทรายนํ้าจืดของเข่ือนลาํปลายมาศ เป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยข้ึ์นและ

พระอาทิตยต์กไดอ้ยา่งชดัเจน  
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- หอศิลป์เสิงสาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลเสิงสาง เป็นแหล่งรวมศิลปะภาพวาดและ

ถว้ยรางวลัของนกัเรียนโรงเรียนเสิงสางท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากต่างประเทศ 

 

 3.8.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงจงัหวดั หมายเลข 2119 (สายครบุรี - เสิงสาง) เป็นถนนลาดยาง        

แอสฟัสต ์เร่ิมจากอาํเภอครบุรี ผา่นอาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ไปยงัอาํเภอปะคาํ จงัหวดับุรีรัมย ์

และใชเ้ป็นเส้นทางไปสู่ประเทศกมัพชูาได ้

- ทางหลวงจงัหวดั หมายเลข 2317 (สายเสิงสาง-หนองก่ี) ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

ปัจจุบนัเป็นถนนลาดยาง เร่ิมจากตาํบลเสิงสาง ผา่นตาํบลสุขไพบูลย ์อาํเภอเสิงสาง ไปยงัอาํเภอหนองก่ี

จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงกรมทางหลวงเป็นผูดู้แลอยู ่

- ทางหลวงจงัหวดั หมายเลข 2356 (สายเสิงสาง-โนนสมบูรณ์) ระยะทาง 15 

กิโลเมตร เป็นถนนระหวา่งตาํบลเสิงสางกบัตาํบลโนนสมบูรณ์ อาํเภอเสิงสาง เป็นถนนลาดยาง 

- ถนนสายเสิงสาง - ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 14.5 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีใช้เช่ือม

ระหว่างตาํบลเสิงสาง ผ่านตาํบลสระตะเคียน ไปยงับา้นราษฎร์บูรณะหมู่ท่ี 8 ตาํบลโนนสมบูรณ์ เป็น

ถนนลาดยาง 

- ถนนลูกรังเช่ือมระหว่างตาํบล หมู่บา้นต่าง ๆ มีถนนเขา้ถึงทุกหมู่บา้น สภาพใช้

การไดทุ้กฤดูกาล 

  2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอเสิงสางมี โทรศพัทส์าธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 635 แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง และมีหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นทุก

หมู่บ้านเพื่อใช้สําหรับการส่ือสารภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรศัพท์

สาธารณะประชาชนไม่ค่อยไดใ้ชป้ระโยชน์มากนกั เพราะวา่มีการนาํเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมาใชก้นัมาก

ข้ึน ปัจจุบนัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือมีครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางแลว้  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 2 แห่ง ส่วนมากผูใ้ชเ้ป็น

ประชากรในเขตเทศบาลเป็นหลกั ส่วนประชากรท่ีอาศยัอยู่ตามหมู่บา้นจะใช้นํ้ าประปาหมู่บา้น หรือ

นํ้าประปาท่ีทางราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างให ้ปัจจุบนัมีระบบประปาหมู่บา้นจาํนวน 

36 แห่ง แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของอาํเภอ  

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  
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ตารางที ่245 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 159 136 159 136 47 47 

บ่อสาธารณะ 191 101 192 102 196 79 

บ่อนํ้าบาดาล   350 312 312 300 297  297 

ถงัเก็บนํ้า 450 450 436 354 225   225   

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 45,123 45,000 36,078 35,410 34,458 34,458     

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเสิงสาง (2554) 
 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีไฟฟ้าใชร้้อยละ 98 ของพื้นท่ี ซ่ึงยงัไม่มีไฟฟ้าใชอี้กประมาณร้อยละ 2 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

 3.8.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน ในอาํเภอเสิงสางมีกลุ่มดินในพื้นท่ี ดงัน้ี  

- กลุ่มดินท่ีราบนํ้ าท่วมถึง (ชุดวฒันา) เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย จนถึงดิน

เหนียว การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะแก่การปลูกขา้ว 

- กลุ่มดินดอน (ชุดดินนํ้าพอง ชุดดินวาริน ชุดดินยโสธร) ลกัษณะดินหนา้ดิน

ลึก เน้ือดินละเอียดปานกลาง ยกเวน้ดินชุดนํ้ าพองซ่ึงมีเน้ือดินหยาบ ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับ

ปลูกหญา้ เล้ียงสัตว ์

- กลุ่มดินเนินเขา (ชุดดินโชคชยั ชุดดินสุรินทร์) เน้ือดินละเอียดปานกลางถึง

ละเอียดมาก เป็นดินร่วนปนทรายค่อนขา้งเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งสูง เหมาะ

สาํหรับปลูกไมผ้ล และพืชไร่ 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอเสิงสางมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีเป็นหนองนํ้าและสระนํ้ าสาธารณะ

จาํนวน 61 แห่ง และมีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

- เข่ือนลาํปลายมาศ เป็นแหล่งนํ้ าท่ีเกิดจากลาํนํ้ าเพียกและลาํมาศเหนือไหลมา

บรรจบกนั เข่ือนลาํปลายมาศก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 เสร็จในปี พ.ศ. 2533 และมีการใช้นํ้ าเพื่อการ

เกษตรกรรมในเขตอาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอปะคาํ จงัหวดับุรีรัมย ์อยู่ในพื้นท่ีบา้น

ราษฎร์บูรณะ หมู่ท่ี 8 ตาํบลโนนสมบูรณ์ อาํเภอเสิงสาง   

- ลาํนํ้าธรรมชาติท่ีสําคญั คือ ลาํมาศ ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ไหลจาก

พื้นท่ีตาํบลโนนสมบูรณ์ ผา่นตาํบลสระตะเคียน ตาํบลเสิงสาง ตาํบลกุดโบสถ์ ออกสู่พื้นท่ีอาํเภอประคาํ 
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จงัหวดับุรีรัมย ์ในลุ่มนํ้ าลาํมาศมีลาํห้วยทั้งหมด 10 ลาํห้วย ความยาวทั้งส้ินประมาณ 140 กิโลเมตร 

ไดแ้ก่ ห้วยหินใหญ่ อยูใ่นเขตตาํบลโนนสมบูรณ์ คลองหิน อยูใ่นเขตตาํบลโนนสมบูรณ์ ลาํชายโกง อยู่

ในเขตตาํบลสระตะเคียน ห้วยราง อยูใ่นเขตตาํบลสระตะเคียนและตาํบลโนนสมบูรณ์ ห้วยละลม อยูใ่น

เขตตาํบลเสิงสาง หว้ยไผ ่อยูใ่นเขตตาํบลเสิงสาง ห้วยหนองลุมปุ๊ก อยูใ่นเขตตาํบลกุดโบสถ์ ห้วยซบัยาง 

อยูใ่นเขตตาํบลกุดโบสถ ์หว้ยสะเดา อยูใ่นเขตตาํบลกุดโบสถ ์หว้ยสะพาน อยูใ่นเขตตาํบลกุดโบสถ ์  

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอเสิงสาง มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 15 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบา้นท่าเยีย่ม หมู่ 2 ตาํบลกุดโบสถ ์พื้นท่ี 1,300 ไร่ 

- ป่าสาธารณะ บา้นกุดโบสถ ์หมู่ 1 ตาํบลกุดโบสถ ์จาํนวนพื้นท่ี 22 ไร่ 

- ป่าสาธารณะ บา้นโคกเตาเหล็ก หมู่ 4 ตาํบลกุดโบสถ ์จาํนวนพื้นท่ี 40 ไร่ 

- ป่าสาธารณะ บา้นหนองสนวน หมู่ 5 ตาํบลกุดโบสถ ์จาํนวนพื้นท่ี 19 ไร่ 

- ป่าสาธารณะ บา้นสมบติัเจริญ หมู่ 6 ตาํบลกุดโบสถ ์จาํนวนพื้นท่ี 35 ไร่ 

- ป่าชุมชน บา้นโคกหนา้กลอง หมู่ 4 ตาํบลสุขไพบูลย ์

- ป่าชุมชน บา้นหนองขนาก หมู่ 5 ตาํบลสุขไพบูลย ์

- ป่าชุมชน บา้นเจริญผล หมู่ 12 ตาํบลสุขไพบูลย ์

- ป่าสาธารณะดงดาน หมู่ 1 ตาํบลสระตะเคียน จาํนวนพื้นท่ี 1,069 ไร่  

- ป่าชุมชน หมู่ 6 ตาํบลสระตะเคียน จาํนวนพื้นท่ี 35 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นหนองหลกัศิลา หมู่ 5 ตาํบลเสิงสาง พื้นท่ี 1,700 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นหนองไผน่อ้ย หมู่ 7 ตาํบลเสิงสาง พื้นท่ี 12 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นหนองไผใ่หญ่ หมู่ 9 ตาํบลเสิงสาง พื้นท่ี 2 ไร่ 

- ป่าชุมชนท่ีสาธารณะบา้นไผส่ามคัคี หมู่ 14 ตาํบลเสิงสาง พื้นท่ี 42 ไร่  

- ป่าชุมชนบา้นสระประทุม หมู่ 16 ตาํบลเสิงสาง พื้นท่ี 47 ไร่ 

 

 3.8.11 ด้านการเมือง 

ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

ก. ระดับชาติ ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีพรรคการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทใน

พื้นท่ี มีจาํนวน 4 พรรคการเมือง ดงัน้ี พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพฒันา พรรคประชาธิปัตย ์และพรรค

ภูมิใจไทย แต่วา่ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง ไม่มีสาขาพรรคการเมือง 

ข. การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีการขบัเคล่ือนทางการเมือง

ในระดบัทอ้งถ่ิน มีการแข่งขนัเพื่อเขา้ไปสู่อาํนาจการบริหารจดัการกนัอย่างจริงจงั ในขณะเดียวกนัใน

กระบวนการเลือกตั้งก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงทุกระดบั หรือบางคร้ังเขา้มาเป็นนกัการเมืองไดเ้พราะวา่มี

จาํนวนญาติพี่นอ้งมาก  
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ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีเครือข่ายภาคประชาชนท่ีทาํงานตรวจสอบ

การทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เครือข่ายสภาองคก์รชุมชนตาํบลท่ีทาํงานร่วมกบัองคก์ร

ภาคีภายนอกอ่ืน ๆ ดว้ย  

  

 3.8.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอเสิงสาง และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สํานักงานศุลกากร สํานักงานท่ีดิน สํานักงานสรรพากร 

สํานักงานป่าไม้ สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน สํานักงานศึกษาธิการ 

สาํนกังานประถมศึกษา สาํนกังานจดัหางาน และสาํนกังานปศุสัตว ์

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง ได้แก่ 1ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์1การเกษตร และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข  

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํ เภอเสิงสางมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นท่ีอําเภอเสิงสางมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอเสิงสาง และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสิงสาง   

องค์การบริหารส่วนตาํบลสระตะเคียน องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน

ตาํบลกุดโบสถ ์องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขไพบูลย ์และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นราษฎร์  

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสาง มีเทศบาล จาํนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตาํบล

เสิงสาง และเทศบาลตาํบลโนนสมบูรณ์ 

5)  การปกครองท้องท่ี อาํเภอเสิงสางได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 6 ตาํบล 84 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่246 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอเสิงสาง 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

เสิงสาง 16 บา้นเสิงสาง บา้นสระประทีป บา้นหลวง บา้นซบั บา้นหนองหลกัศิลา บา้น

ดงเยน็ บา้นหนองไมไ้ผ ่บา้นรุ่งเรือง บา้นหนองไผใ่หญ่ บา้นประชาสันต ์

บา้นบวัดาํ บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นหนองรังงาม บา้นไผส่ามคัคี บา้นรุ่งสวา่ง 

และบา้นสระประทุม 

สระตะเคียน 14 บา้นสระตะเคียน บา้นหนองหิน บา้นโคกสูง บา้นโคกไมต้าย บา้นสันติสุข 

บา้นหนองไข่นํ้า บา้นโคกววันอน บา้นบุง้ิว บา้นใหม่ บา้นคลองศรีสุข บา้น

สันตินิมิตร บา้นหนองใหญ่ บา้นสันติพฒันา และบา้นหว้ยเตยพฒันา 

โนนสมบูรณ์ 14 บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นโคนกออ้ บา้นโนนสาํราญ บา้นหนองกระทุ่ม  

บา้นวงัคลา้ บา้นลาํเนียกพฒันา บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหลกัขาว บา้นบ่อลิง 

บา้นหว้ยหินพฒันา บา้นซบับง บา้นเจริญทรัพย ์บา้นด่านละกอ  

และบา้นโป่งคอก 

กุดโบสถ ์ 18 บา้นกุดโบสถ ์บา้นท่านิยม บา้นหนองลุ่มปุ๊ก บา้นโคกเตาเหล็ก บา้นตอกโจด 

บา้นหนองสนวน บา้นสมบติัเจริญ บา้นหนองแดง บา้นดอนโบสถ ์บา้น

หนองรังกา บา้นใหม่โนนทอง บา้นสมบติัพฒันา บา้นหนองบวัแดง บา้น

ดอนไร่ บา้นเตาเหล็กท่าชา้ง บา้นดอนโบสถพ์ฒันา บา้นหนองสนวนพฒันา 

และบา้นท่าเยีย่มพฒันา  

สุขไพบูลย ์ 13 บา้นสุขไพบูลย ์บา้นดอนแขวน บา้นสกดันาก บา้นโคกหนา้กลอง บา้น

หนองนาก บา้นหนองเข ้บา้นหนองตูม บา้นดงอีจานใหญ่ บา้นซบัลงักา บา้น

ประชาไทย บา้นพนูทรัพย ์บา้นเจริญผล และบา้นหนองกราดพฒันา 

บา้นราษฎร์ 10 บา้นปางไม ้บา้นหนองปรือ บา้นราษฎร์บาํรุง บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นวงัชมพ ู

บา้นราษฎร์สันติสุข บา้นลาํไซกง บา้นราษฎร์บูรณะ บา้นใหม่ทานตะวนั 

และบา้นราษฎร์พฒันา  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเสิงสาง  (2554) 
 

 3.8.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอเสิงสาง  

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 64 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 47 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 8 คน นกั

ธุรกิจจาํนวน 1 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 8 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมอง

และวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  



339 

 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่247 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเสิงสาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามและมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- มีพื้นท่ีกวา้งเหมาะสําหรับการเพาะปลูกหรือทาํ

การเกษตรทั้งพืชเศรษฐกิจและสัตวเ์ศรษฐกิจ  

- มีป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารและเป็นทรัพยากรท่ีสร้าง

รายไดใ้หก้บัคนในพื้นท่ี  

- มีหาดชมตะวนัท่ีเป็นแหล่งรายไดใ้หชุ้มชนจาก

การท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในพื้นท่ี 

- มีแหล่งทรัพยากรและวตัถุดิบจาํนวนมาก มีป่า

มรดกโลก ป่าชุมชนแหล่งอาหารจากธรรมชาติ 

แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีหลากหลาย  

ก. ด้านกายภาพ 

- เส้นทางการคมนาคมในระดับหมู่บ้านและ

ตาํบลยงัไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้ไม่สะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

- การพฒันาระบบชลประทานยงัไม่ครอบคลุม

พื้นท่ีเกษตรกรรม  

- คุณภาพดินเร่ิมเส่ือมคุณภาพเน่ืองจากการปลูก

พืชเชิงเด่ียวเป็นหลกัและต่อเน่ือง  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การใหค้วามรู้ของเจา้หนา้ท่ีดา้นสุขภาพมีความ

ต่อเน่ือง ทาํใหป้ระชาชนมีการรับรู้ข่าวสารจาก

ส่ือในหมู่บา้น 

- ลกัษณะนิสัยการบริโภคอาหารของคนในพื้นท่ีท่ี

เนน้การรับประทานพืชผกั สมุนไพรท่ีมีผลดีต่อ

สุขภาพและร่างกายของตนเอง  

- ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางมีการ

สนบัสนุนใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีการออกกาํลงั

กายอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ประชาชนมีภูมิปัญญาดา้นการใหค้วามรู้ดา้น

การแพทยแ์ผนไทยและมีศูนยสุ์ขภาพตาํบล มี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการใชส้ารเคมีในการทาํ

การเกษตรท่ีมากเกินไป 

- การใหค้วามรู้ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้นดา้นการป้องกนัโรคภยัทาํใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรู้ แต่นอ้ยคนท่ีจะนาํไปปฏิบติัตาม 

- เยาวชนในพื้นท่ีเลียนแบบวฒันธรรมใหม่ ๆ จาก

การออกไปทาํงานขา้งนอก และจากส่ือต่าง ๆ  

- เยาวชนในพื้นท่ีเร่ิมมัว่สุมเสพยาเสพติด ไม่

สนใจการเรียน ไม่เช่ือฟังพ่อแม่  

- การศึกษาทาํใหค้นออกไปทาํงานนอกบา้นมาก

ข้ึนทาํใหมี้ผลกระทบต่อแรงงานในพื้นท่ี  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่

เพื่อนาํไปสู่การสืบทอดมรดกทางปัญญาต่อไป  
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ตารางที ่247 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีการจา้งแรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมใน

พื้นท่ี ทาํใหป้ระชาชนมีรายไดจ้ากการทาํงาน 

- มีการขยายตวัในการลงทุนของนกัลงทุนมาก

ข้ึนท่ีจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของพื้นท่ี ทาํใหมี้

งานทาํและทาํใหล้ดการอพยพแรงงานออก

นอกพื้นท่ี 

- การปลูกพืชหลกั (มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด) 

คุณภาพดีเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ 

- มียางพาราคุณภาพดีท่ีปลูกไดใ้นพื้นท่ีจาํนวน

มากข้ึน 

- มีโรงงานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรยงัไม่มีการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเหมาะสม และไม่หลากหลาย 

- ตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน 

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ใน

การต่อรองราคา และขาดการสนบัสนุนอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี

เก่ียวกบัสินคา้ของชุมชน 

- สินคา้โอทอป ยงัไม่มีตลาดรองรับอยา่งถาวร 

และคุณภาพของผลิตภณัฑบ์างชนิดไม่ได้

มาตรฐาน  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ประชาชนมีความเขา้ใจคาํวา่ ประชาธิปไตย 

และมีความเสมอภาคใหค้วามสาํคญักบัทุกคน 

- ประชาชนในพื้นท่ีค่อนขา้งมีความรู้ความเขา้ใจ

ในเร่ืองสิทธิหนา้ท่ีของบุคคล และมีความ

เคารพต่อกฎ กติกา ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความสามคัคีในหมู่คณะ 

ทาํใหชุ้มชนเกิดความสงบสุข 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีกลุ่มคนบางส่วนไม่ยอมรับในระบอบ

ประชาธิปไตย มีความแตกแยกในระหวา่งการ

เลือกตั้ง มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

- ประชาชนขาดความเขา้ใจ ขาดจิตสาํนึกใน

ดา้นการเมือง คิดวา่เป็นเร่ืองไกลตวั 

- ผูน้าํในชุมชนขาดความสามคัคี ไม่ยอมรับ

ความคิดเห็นของกนัและกนั ทาํใหป้ระชาชน

ไดรั้บผลกระทบ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นคนท้องถ่ินโคราช

ดั้งเดิม พูดภาษาถ่ินโคราชท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

คนพื้นท่ี 

- มีการประกอบกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ินตลอด

ปี ตามวาระท่ีตอ้งดาํเนินการ 

- ประชาชน มีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาจาํนวนมาก   

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ขาดการรวบรวมภูมิปัญญา และยกย่อง เชิดชู 

รวมถึงการสืบทอด ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนใน

ชุมชนและเยาวชน 

- เยาวชนให้ความสนใจกับวฒันธรรมใหม่ ๆ 

มากกวา่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเสิงสางสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่248 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเสิงสาง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีโครงการปลูกป่าลดโลกร้อนในพื้นท่ี รวมทั้ง

มีโครงการดา้นขยะรีไซเคิล 

- กรมป่าไมเ้ร่ิมทาํงานเอาจริงกบัผูท่ี้บุกพื้นท่ีป่า

สาธารณะ  

- จัง ห วัด แ ล ะ ส่ ว น ร า ช ก า ร มี ง บ ป ร ะ ม า ณ

สนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ

อาํเภอ  

ก. ด้านกายภาพ 

- สภาวะของภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วทาํให้มีผลกระทบต่อการผลิตโดยตรง 

ท่ีตอ้งรับภาระความเส่ียงทางธรรมชาติ 

- การพฒันาเส้นทางการคมนาคมเช่ือมโยงกับ

ภูมิภาคอ่ืนมากข้ึนทาํให้นกัลงทุนหนัไปลงทุน

ในพื้นท่ีท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานดีกวา่  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- กระแสการใชส้มุนไพร ทาํให้เป็นโอกาสของ

ประชาชนในพื้นท่ีได้ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ของตนเอง  

- นโยบายหลกัประกนัสุขภาพ ท่ีเป็นโอกาสให้

ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถึงการบริการดา้น

สาธารณสุขมากข้ึน  

- มีการสนับสนุนด้านกองทุนจากรัฐบาล เช่น 

กองทุนหมู่บา้น กองทุนอยูดี่มีสุข  

- กระแสการบริโภคอาหารปลอดภยัทาํให้เป็น

โอกาสของเกษตรท่ีปลูกผกัปลอดสารเคมี 

- นโยบายเ รียนฟรี ท่ี เ ปิดโอกาสให้คนด้อย

โอกาสไดเ้รียนหนงัสือมากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ส่ือจากทีว ีหนงัสือพิมพ ์และส่ือโฆษณาต่าง ๆ

มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโนม้ไป

ในทางบริโภคนิยม และส่ือมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลียนแบบของคนในพื้นท่ีทั้ง

ผูใ้หญ่และเยาวชน 

- เร่ืองเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์กา้วหนา้มาก

ทาํใหป้ระชาชนไม่สนใจการใชก้ารแพทย์

ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

รวมทั้งทาํใหป้ระชาชนพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ

ไม่ได ้ 

- หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีออกแบบจาก

ส่วนกลางไม่ตอบสนองความตอ้งการในการ

พฒันาของพื้นท่ี  
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ตารางที ่248 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเสิงสาง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- นโยบายการพฒันาเกษตรกรในพื้นท่ีของรัฐ 

รวมทั้งนโยบายท่ีสนับสนุนการผลิตผลผลิต

ทางการเกษตรในพื้นท่ีเป็นการเพิ่มโอกาส

ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 

- นโยบายการพฒันาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร

ไทยสู่ครัวโลก  

- นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรท่ีช่วยลด

ความเส่ียงในการทาํการเกษตร  

- ส่วนราชการมาใหค้วามรู้ในเร่ืองการลดตน้ทุน

การผลิตทางดา้นการเกษตร  

- สนบัสนุนการดาํเนินชีวิตตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- ปั จ จัย ก า ร ผ ลิ ต ท า ง ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ มีราคาสูงข้ึน  

- ประชาชนไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิตทาง

การเกษตรได้เอง และข้ึนอยู่กบัตลาดภายนอก

เป็นหลกั  

- การลงทุนเพิ่มมากข้ึนในพื้นท่ี ทาํให้ประชาชน

คนรุ่นใหม่ละทิ้งอาชีพเกษตร และหันไปเป็น

ลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- รัฐเพิ่มอาํนาจในการตดัสินใจของประชาชน

มากข้ึน โดยการกระจายอาํนาจให้ประชาชน

และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากข้ึน 

- มีหน่วยงานท่ีทาํงานพฒันาการเมืองภาค

พลเมืองมากข้ึน เช่น สภาพฒันาการเมือง ท่ีทาํ

ใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ประชาธิปไตยทางตรง  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ขาดกระบวนการการพฒันาประชาธิปไตยอยา่ง

ต่อเน่ือง  

- การเมืองในระดบัประเทศเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี 

- การแบ่งแยกสีทําให้ เ กิดความขัดแย้งของ

ประชาชนในพื้นท่ี และไม่ไดก่้อให้เกิดการอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ 

- การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยให้การสนับสนุนงาน

พฒันาในพื้นท่ีไม่มีความต่อเน่ือง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้โรงเรียน

ตอ้งสอนให้นกัเรียนรู้จกัวฒันธรรมของเพื่อน

บา้นมากข้ึน  

- การให้มีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ทาํให้ครู

ไดน้าํเอาผูรู้้ในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นผูส้อนและทาํ

ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่นใน

เร่ืองของประเพณี ความเช่ือ  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก และประเทศอย่างรวดเร็วทั้ งด้าน

วฒันธรรม ความเช่ือ และเทคโนโลยีสมยัใหม่

ท่ีทาํใหป้ระชาชนปรับตวัไม่ทนั  

- ส่ือกระแสหลกัท่ีนาํเสนอและโฆษณาชวนเช่ือ

ทํา ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ก า ร ล อ ก เ ลี ย น แ บ บ

วฒันธรรมใหม่ ๆ  
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 3.8.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ  

จากการจดัเวทีอาํเภอเสิงสาง ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการบริหารจดัการทอ้งถ่ินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยการ

รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าไม่ส่วนร่วมในการบริหารจดัการท้องถ่ิน หรือในกิจกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ินภายใตโ้ครงการของรัฐทุกระดบั ทั้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะท่ีประชาชนมีสิทธิในการติดตาม

ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของรัฐทุกระดบั  

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรใน

พื้นท่ีค่อนขา้งตอ้งแบกภาระในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีสูงข้ึนและเส่ียงต่อการขาดทุน รวมทั้งมี

ภาวะทางส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่งท่ีทาํให้โอกาสการทาํเกษตรประสบกบัปัญหามากข้ึน  

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการแกปั้ญหาเร่ืองท่ีดินทาํกิน เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีจาํนวน

มากไม่มีท่ีดินทาํกิน เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และท่ีดินเป็นปัจจยัสําคญัของการ

พฒันาเกษตรกรในพื้นท่ี  

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการ

ใชส้ารเคมีในการเกษตร รวมทั้งเร่ืองการรณรงค์การรักษาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดว้ย เช่น พื้นท่ีป่าสาธารณะ

และอ่ืน ๆ  
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