
 

 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 

 การจัดท าแผนแม่บทชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึกและความรับผิดชอบของประชาชน

ในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ  แล้วร่วมกันจัดหา  ร่วมกันเรียนรู้ / วิเคราะห์  เพ่ือให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้

กระบวนการของชุมชน  คือ  การส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน  การวิเคราะห์สาเหตุ /แนว

ทางแก้ไข  และเพ่ือชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน  แผนชุมชน

การท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า  โดยการวมรวบข้อมูลของชุมชนด้านต่าง ๆ  ในการจัดท าข้อมูล

ทางด้านวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว  ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม  ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 องค์การบริการส่วนต าบลโนนค่า  จึงจัดแผนรายงานการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น  เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 

              กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
           หน้า  

ส่วนที่  ๑  บทน า 

 - สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า        ๑ – ๔ 

ส่วนที่  ๒  สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในท้องถิ่น          ๕ – ๑๘ 

ส่วนที่  ๓  สรุปแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว             ๑๙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

ประวัติความเป็นมาของต าบลโนนค่า 
 

๒.๑  ประวัติความเป็นมา 
ต าบลโนนค่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า ๑๐๐ ปี เมื่อก่อนตั้งอยู่ในที่ลุ่มที่เราเรียกว่า “บ้านเก่า”   

ต่อมาได้เกิดน้ าท่วมอยู่เป็นประจ าทุกปี ผู้น าชุมชนจึงได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหา  จึงเห็นว่ามีที่โนนที่น้ าไม่
อาจท่วมถึงได้อยู่บริเวณโนนที่เรียกว่า “โนนต้นมะค่า” เนื่องจากมีต้นมะค่าขึ้นอยู่มากมายบรรยากาศร่มรื่น
น่าจะอยู่ได้โดยน้ าไม่อาจท่วมถึงได้ จึงได้ย้ายบ้านมาอยู่บริเวณโนนต้นมะค่า เมื่อได้มาอยู่ก็ได้ตัดต้นมะค่าออก
มากมายเพ่ือปลูกบ้านอยู่อาศัย เมื่อญาติ พ่ีน้องที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน พบปะกันมักจะสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ
และความเป็นอยู่ว่า เมื่อย้ายมาอยู่ที่โนนต้นมะค่าแล้วอยู่ดีกินดีกันหรือไม่เมื่อพูดคุยและสอบถามกันอยู่ร่ าไป ค า
ว่า “โนนต้นมะค่า” จึงค่อย ๆ เพี้ยนและเปลี่ยนมาเป็น “โนนค่า” ต่อมาจึงเรียก ติดปากกันว่า “ บ้านโนนค่า” 
บ้านโนนค่า เดิมอยู่ในเขตปกครองของต าบลโป่งแดง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

เมื่ออ าเภอสูงเนิน ได้แบ่งเขตการปกครองขึ้นใหม่โดยตั้งอ าเภอใหม่ชื่อว่า “ อ าเภอขามทะเลสอ” ขึ้น ซึ่ง
ต้องแยกหมู่บ้านและต าบลเข้าไปร่วมกันใหม่เป็นอ าเภอขามทะเลสอ ซึ่งต าบลที่ถูกแยก คือ ต าบลโป่งแดง ต าบล
ขามทะเลสอ ต าบลหนองสรวง ต าบลบึงอ้อ ต าบลพันดุง เมื่อต าบลโป่งแดงได้แยกไปขึ้นกับอ าเภอ ขามทะเล
สอ  บ้านใดที่ไม่ต้องการไปขึ้นกับอ าเภอขามทะเลสอ ปรากฏว่าราษฎรบ้านโนนค่าและบ้านโค้งยางขอขึ้นอยู่
กับอ าเภอสูงเนิน  ดังนั้น จึงได้มีการตั้งต าบลใหม่ขึ้นเป็นต าบลโนนค่ากับต าบลโค้งยาง 

ต าบลโนนค่าขณะนั้นประกอบด้วยบ้านกุดปลาเข็ง  บ้านโคกมะกั๊ก บ้านโนนค่า  บ้านกุดหัวช้าง  
บ้านหนองสะแก บ้านโคกกระพ้ี และบ้านโคกหินเหล็กไฟ ต่อมาบ้านกุดหัวช้างได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านหนองหอย 
รวมเป็น  ๘  หมู่บ้านในปัจจุบัน  ต าบลโนนค่า หรือสภาต าบลโนนค่าได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลโนนค่าเป็น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และได้มี
การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า สมัยแรกเมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๔๓ มีสมาชิก 
อบต . เป็นชาย ๑๔  คน  หญิ ง ๒  คน  รวมเป็น ๑๖  คน โดยมีนายสงัด แก้วสู งเนิน  เป็นประธาน
กรรมการบริหารองค ์การบร ิห ารส ่วนต าบลคนแรก และได ้ม ีการแก ้ไข เปลี ่ยนชื ่อจากประธาน
กรรมการบริหารฯ มาเป็น “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๔๖ และได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  โดยเป็นการเลือกตั้ง
นายก อบต.  ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเป็นครั้งแรก ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า สมัยที่ ๓  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๑ นายนนท์  
โพธิ์สูงเนิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่าในสมัยที่  ๒ และสมัยที่ ๓  และในการ
เลือกตั้งสมัยที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิก อบต. ได้รับการเลือกตั้ง รวม ๑๖ คน  เป็นชาย ๑๕  
คน เป็นหญิง ๑ คน มีคณะผู้บริหารเป็นหญิง ๓  คน ชาย ๑          



-๒- 

โดย นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่าหญิงคนแรก 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 ท าเลที่ตั้งต าบล  ต าบลโนนค่า เป็น ๑ ใน ๑๑ ต าบล ในเขตอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วน ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  อบต. เสมา  อ าเภอสูงเนิน  อบต.หนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  
อบต.ด่านใน อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก    จรด  อบต.โค้งยาง อบต.หนองสรวง  ต.บึงอ้อ  อบต.โป่งแดง   
 อ.ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก       จรด  อบต.บุ่งขี้เหล็กอ าเภอสูงเนิน อบต.ด่านใน อ าเภอด่านขุนทด  
 จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต้ จรดอบต. โคราช อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
โดยต าบลโนนค่า อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสูงเนนิเป็นระยะทางประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร   
 เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐.๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  ๕๐,๐๓๕  ไร่  
 

แผนผังที่ตั้งต าบลพอสังเขป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



-๓- 

 สภาพภูมิประเทศ     
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ทางตอนเหนือของต าบลจะเป็นร่วนปน

ทราย ตอนใต้เป็นดินร่วนและดินเหนียวมีสภาพแห้งแล้ง มีล าน้ าสายหลักของเกษตรกรที่อาศัย อยู่ทางตอน
เหนือ คือ ล าตะคลอง     
       จ านวนหมู่บ้าน  ต าบลโนนค่าแบ่งการปกครองออกเป็น   ๘  หมู่บ้าน  ดังนี ้  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ ต าแหน่ง 

๑ กุดปลาเข็ง นายอนันต์       เรืองเลิศสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ โคกมะกั๊ก นายนาวิน       พ่ึงภูม ิ ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ โนนค่า นายธงชัย        สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ กุดหัวช้าง นายสุพจน์       เนตรประมง ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ โคกกระพี้ นายสุชาติ       เจ๊กสันเทียะ ก านันต าบล 
๖ โคกหินเหล็กไฟ นายธงชัย        ชิดพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ หนองสะแก นายณรงค์       เหงี่ยมสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ หนองหอย นายนิคม        บัณฑิตชูสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 

 
ผู้น าท้องถิ่น  

           คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

๑ นางพรรณี      เสรีอัจฉริยะกุล บ้านโนนค่า นายก อบต. 
๒ นายสุรชัย       แย้มกาญจวัตร บ้านกุดหัวช้าง รองนายก อบต. 
๓ นางส าริด       โชสูงเนิน บ้านหนองหอย รองนายก อบต. 
๔ นายอาทิตย์     ถีสูงเนิน บ้านโนนค่า เลขานุการนายก อบต. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๘ หมู่บ้าน  จ านวน  ๘  คน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายคนอง         สาคร 
นายพล            พวงสันเทียะ 
นายส าราญ         รอสูงเนิน 
นายพัชรพล       เจ็กสันเทียะ       
นางวรรณา          เขตต์สูงเนิน 

บ้านโนนค่า 
บ้านโคกกะพ้ี 
บ้านกุดปลาเข็ง 
บ้านโคกมะกั๊ก 
บ้านกุดหัวช้าง 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 



-๔- 
       

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

๖ 
๗ 
๘ 

นายสมส่วน       เจิมขุนทด 
นายพัฒนา        ชิดพลกรัง 
นายส าเริง         สุวรรณ์     
 

บ้านโคกหินเหล็กไฟ 
บ้านหนองสะแก 
บ้านหนอง 

สมาชิกสภา อบต. 
    สมาชิกสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 
 

 
 ประชากร  จ านวนประชากร  ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งสิ้น  ๕,๐๕๔ คน  แยกเป็นชาย ๒,๕๑๕ คน 
หญิง ๒,๕๓๙ คน มีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ ครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

ส่วนที่  ๒ 
สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น 

 
๑. ไร่อรหันต์  เป็นแหล่งเที่ยว  และเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง 

  ไร่อรหันต์  เป็นท่องเที่ยว  และเป็นศูนย์การเรียนเกษตรใหม่หัวใจพอเพียง ตั้งอยู่ที่บ้านกุด
ปลาเข็ง  หมู่ที่  ๑  ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  นายปา  ไชยปัญญา  ปราชญ์ชาวบ้าน
เจ้าของไร่  ได้ออกมาแนะน าถึงวิธีใช้พ้ืนที่ที่ดิน  ๑  ไร่  ปลูกพืชผลการเกษตรให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอด
ทั้งปี  ภายใต้ชื่อโครงการ  ๑  ไร่เก็บได้ทั้งปี  โดยเป็นการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
ผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งประสบผลส าเร็จและเป็นต้นแบบและ
กลายเป็นต้นแบบท าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  อ าเภอสูงเนิน  สนใจมาศึกษาเรียนรู้เป็นจ านวนมาก  และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนแวะมาเยี่ยมชม ศึกษาวิธีการต่าง ๆ  และแนะน าให้ผู้ที่มาศึกษาดูงาน
น าไปปรับใช้ในชีวิตประชีวิตประจ าวันอันการจะเป็นส่งเสริมคุณภาพของเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 
 

เจ้าของไร่อรหันต์  นายปา  ไชยปัญญา 
 

 
 
การเรียนรู้ใดจะเท่าเรียนรู้จากปากผู้ที่รู้จริง จริงไมค่รับ วันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษจากเกษตรกรท่านหนึ่ง ที่มี

ความรู้และแนวความคิดอันน่าชื่นชมมาแบ่งปันให้ทุกท่านอ่านไว้เป็น แนวทางครับ โดยเกษตรกรท่านนี้เป็นผู้

ชนะในกิจกรรม “ขอฟังหน่อยเถอะ!” ของเรานั่นเองครับ  การสัมภาษณ์ในวันนั้นเป็นไปอย่างเรียบรื่นและได้

ความรู้มากทีเดียว น้ าเสียงใจดี บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเขาอย่างกระตือรือร้น ผมเริ่มโดยการขอให้

เขาแนะน าตัวเอง  ชื่อปา ไชยปัญหา ท าสวนอยู่ชื่อว่า ไร่อรหันต์ สวนการเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 

อยู่อ าเภอสูงเนิน จังหวัด 



-๖- 

นครราชสีมา ตอนนี้ท างานบริษัทด้วย ที่บริษัทซีเกตต์ครับ ซึ่งอยู่ที่อ าเภอสูงเนินพอดี บ้านก็อยู่ที่สูงเนินหลัง

บริษัทนั่นแหละ  ท างานซีเกตต์ท า ๔ วันหยุด ๒ วัน ก็เลยเอาเวลานี้ไปท าสวนท าไร่ บริษัทก็อยู่ห่างจากไร่แค่ 

๑๐ กิโลเมตรเท่านั้นครับ  ท าเป็นศูนย์เรียนรู้ครับ ปลูกเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ท ามา ๖ ปีแล้ว ตังแต่รู้ข่าวว่าจะมี 

AEC เข้า ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ 

 

เริ่มท ามากี่ปีแล้ว ๖ ปี แต่การเกษตรท ามา ๑๐ กว่าปีแล้ว จริงๆ ก็คงท าตั้งแต่เกิดนะ เพราะเราก็เป็นลูก

เกษตรกร  ตอนเริ่มท า เริ่มศึกษาจากอะไร หรือว่าใช้ความรู้เดิมที่ได้มาจากบรรพบุรุษ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็

เป็นพนักงานบริษัทมาก่อน แล้วท าไมจึงเลือกมาท าเกษตร  ผม จบสื่อสารมวลชน รามค าแหง มันคนละเรื่อง

เลย (หัวเราะ) ผมมองการท าเกษตรว่า ไม่ว่าคุณจะท าอาชีพอะไรก็ตาม สิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้มาจากภาค

การเกษตร คุณท ารถยนต์ ท าอิเล็คทรอนิคส์ ท างานในภาคส่วนใดก็ตาม ถามว่าสิ่งเหล่านี้มีไม่ในครัวเรือน ใน

ครัวของคุณ สิ่งที่คุณกินเพ่ือมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ มาจากภาคการเกษตรไปศึกษาเกษตรตามแนวทางพระราชด าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศึกษาไปตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  แล้วเอามาลงมือท าก่อน ก่อนจะเชื่อ 

ต้องมาฝึกท าก่อน ถ้าท าได้ดีจริงต้องขอบคุณเขา ถ้าท าไม่ได้จริง เราต้องตั้งค าถามว่าเพราะอะไร เราศึกษามา

เรื่อยๆ จากศูนย์การเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน แล้วมาลงมือท า 

 

 



-๗- 

 

พูดถึงสวนคุณปาบ้าง ตอนนี้ปลูกอะไรบ้างคะ  เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน  ปลูกแบบผสมผสาน หลายอย่างเลย  มี

ปลูกไม้พยุง เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ ๑๐๐ ต้นมะขามป้อม ๒๐๐ กว่าต้น มีไผ่หวาน อินทผาลัม และก็ไม้

ผลต่างๆ พืชผักสวนครัว ต้องเลี้ยงอาหารด้วยครับ หมู ไก่ มีครบ ทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ ก็อยู่ใน ๗ ไร่ ๒ 

งานนี่ล่ะครับ  เชื่อไม่ว่าอีก ๕ ปี เกษตรเมืองไทยจะไม่มีใครท า ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา ท าเกษตร ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ มาถึงรุ่นหลังก็ลดลงเรื่อยๆ แบบครึ่งต่อครึ่ง ในรุ่นหลานเราก็แทบจะไม่มีเลย ดีที่ในหลวงของเรา

เผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนไทยหันมาสนใจเกษตรอีกครั้ง  อย่างที่บอกผมท างาน ๔ 

วันหยุด  ๒ วัน เอาเวลาว่างนี้ล่ะครับมาท าศูนย์การเรียน และผมสอนเด็กครับ ในโครงการต้นกล้าต้นแกร่ง 

สอนเป็นเกษตรตั้งแต่เด็ก ให้เข้าใจเรื่องดินฟ้าอากาศ ท ากินเป็น ตอนนี้เริ่มต้นในโรงเรียนภายในอ าเภอสูงเนิน

ก่อนวันว่างอีกวันหนึ่ง ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ครับ ให้การศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน 

 



-๘- 

ศูนย์การเรียนรู้นี้คุณปาท าร่วมกับองค์กรไหนรึเปล่าคะ 

 ศูนย์การเรียนรู้นี้ผมท าคนเดียวหมดครับ เริ่มตั้งแต่สร้างศูนย์เรียนรู้เลย โดยผ่านผู้ใหญ่ภายในอ าเภอ

ก่อน แล้วฝากชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านให้มาเผยแพร่ความรู้ของเขาที่นี่ ซึ่งนอกจากการเกษตรก็ยังมีเรื่อง

พลังงานทดแทนด้วย  คุณปาคิดเห็นอย่างไรกับการเกษตรในปัจจุบันนี้บ้าง  ก่อนอ่ืนอยากกล่าวก่อนว่า ตอนนี้

สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น พ้ืนที่ประเทศไทยลดลง พ้ืนที่การท าเกษตรก็ลดลงตาม หรือพ้ืนที่ที่เคยท าเกษตรก็

เอาไปท าอย่างอ่ืน ทีนี้เราจะท าอย่างไรล่ะให้คนอยู่ได้ เพราะคนต้องกินผลิตผลที่มาจากการเกษตร จึงต้องมี

ศูนย์การเรียนรู้ การเกษตรไม่จ าเป็นต้องท าแบบเมื่อก่อนที่ต้องมีสิบไร่ ร้อยไร่ เรามีเทคนิคมีวิธีการ เราเป็น

เกษตรรุ่นใหม่ ท ากินภายในครอบครัวแค่ไร่เดียวก็พอเพียง แต่ถ้าจะท าเป็นเชิงพาณิชย์มี ๔ ก็พอแล้วก่อนจะ

ปลูกต้องศึกษาก่อนว่าพ้ืนที่นั้นขาดแคลนอะไร จะปลูกให้ใคร ตั้งค าถามกับตัวเองก่อน แล้วมาวิเคราะห์ การท า

เกษตรในบ้านเราตอนนี้มีปัญหาอยู่ ๓ อย่างครับ ๑. โมเมศาสตร์ คือท าตามคนอ่ืนไปเรื่อย ไม่ศึกษาจริง  ๒. 

กระยาศาสตร์ คือช่างหัวมันเถอะ มีอะไรก็ใส่ลงไปเหมือนกระยาสารท ๓. ล่ะมั้งศาสตร์ คือใช่ล่ะมั้ง เป็นแบบ

นั้นล่ะมั้ง ศาสตร์ที่แท้จริงที่เกษตรต้องเรียนรู้คือ เกษตรศาสตร์ การท าเกษตรต้องมีความรู้ ศึกษาให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ รู้ดิน รู้โครงสร้างอาหารพืช รู้ธาตุอาหาร รู้แมลงศัตรูพืช รู้โรคพืช  สรุปได้ว่าเกษตรกรยุคใหม่ต้องมี

ความรู้ และต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการท าอะไร ท าไปเพ่ืออะไร  ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนนอกเหนือจากนั้นคุณปา

ยังเพ่ิมเติมอีกว่าก่อนจะเป็นเกษตรกร ก่อนจะลงมือปลูก นั้นต้องผ่านการปลูกเพ่ือเรียนรู้เสียก่อน จึงปลูกเพ่ือ

ขายผลผลิต แล้วปลูกเพ่ือขายผลพลอยได้ จึงจะสร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง 

 

                                                    

ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งไร่อรหันต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 



-๙- 

  ปัจจุบัน คุณปายังท างานในศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาอย่างแข็งขัน ให้ความรู้แก่ทั้งเด็ก

นักเรียนเพ่ือหวังจะเป็นเกษตรกรผู้คอยหล่อเลี้ยงครัวของประเทศ นอกจากนั้นก็เปิดให้ผู้ใหญ่ ผู้ที่สนใจการท า

เกษตร หรือเกษตรกรที่ต้องการความรู้เพิ่มตามเข้ามาหาความรู้ได้ โดยคุณปาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยตัวเอง 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนรู้นี้จะไม่สัมฤทธิ์ผลเลย หากไม่มีเกษตรกรให้ความสนใจแวะเวียน

มาเยี่ยมชม หรือไม่มีปราชญ์ ชาวบ้านมาคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผู้ที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไร่

อรหันต์ สวนการเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง สามารถติดต่อนัดวันกับคุณปาได้โดยตรง ที่ ๐๘๗ ๒๓๒ 

๑๑๓๙ 

ภาพ 

ภายในไร่อรหันต์แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ส่วนเกษตรส่วนกระแส  แค่พอเพียง 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรใหม่พอเพียง 

 

 



-๑๐- 

 

 

                 

 



-๑๑- 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

 

 

๒. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโกรกสะเดา 

                  
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก 

สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 



-๑๓- 

รายละเอียด :  วัดป่าโกรกสะเดา นิกายธรรมยุต เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจ าต าบลโนนค่า เจ้าอาวาสชื่อ

พระครูอรัญธรรมภาณี ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, โบสถ์กลางน้ า, พระยืน, รอย

พระพุทธบาทจ าลอง 

การเดินทาง :  เริ่มจากถนนมิตรภาพ แยกต าบลโคกกรวดไปขามทะเลสอระยะทาง๒๐ กม. ถึงปากทางเข้า 

โรงงานแป้งมันโชคยืนยง ระยะไปวัดป่าโกรกสะเดา ๑๑ กม.ถึงวัด จะมีป้ายบอกทางเข้า 

ภาพแหล่งท่องเที่ยว  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและแหล่งมรดก 

 
ภาพ  พระพุทธมงคลโภคนิมิตมหามุณี 

 
ภาพ  พระยืน  วัดป่าโกรกสะเดา 

 



-๑๔- 

 

ภาพ  พระนอนวัดป่าโกรกสะเดา 

 
  ภาพ  รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้ 

 
ภาพ  อุโปสถกลางน้ า 



-๑๕- 

 
ภาพ  พระบรมธาตุรัตนเจดีย์ญาณทีปานุสรณ์ 

๓. ชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว   :  วัดกุดปลาเข็ง 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก 

สถานที่ตั้ง :   หมู่ที่ ๑ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

รายละเอียด :  วัดกุดปลาเข็ง เป็นศาสนสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ และประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา 

เช่น บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   เป็นสถานที่ตั้งของเจ้าคณะต าบลกุดจิก  เจ้าอาวาสวัดกุดปลาเข็ง  ชื่อ  

พระครูสิทธิธรรมคุณากร  และเป็นสถานที่ประชาชนในพื้นที่ต่าง  ๆ  นิยมให้พระครูสิทธิธรรมคุณากรดูดวง

ด้านโหราศาสตร์  และท าพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ 

 
 

 



-๑๖- 

 

 

 
 



-๑๗- 

 

 

 
 



-๑๘- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

สรุปแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕  ค่ า  เดือน ๓ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๒. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เม.ย. ๖๑ อบต.โนนค่า, วัดกุดปลาเข็ง  
๓. วันวสิาขบูชา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๖ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๔. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๖ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๕. วันอาสาฬบูชา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๘ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๖. การบรรพชาสามเณร  เมษายน  ๖๑ วัดกุดปลาเข็ง  
๘. วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๑๑ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๙.ประเพณีทอดกฐิน วันแรม  ๑  ค่ า  เดือน  ๑๑ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๑๐.  ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน๑๒ วัดในเขตต าบลโนนค่า  
๑๑.  การเกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดทั้งปี นางมันทนา  รอสูงเนิน  

๑๒.วัดป่าโกรกสะเดา  ประเภทสถานที่
ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่ง
มรดก 

ตลอดทั้งปี วัดป่าโกรกสะเดา  ต าบลโนนค่า  

๑๓.  ไร่อรหันต์  เป็นแหล่งเที่ยว  และ
เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจ
พอเพียง 

ตลอดทั้งปี ไร่อรหันต์  หมู่  ๑  บ้านกุดปลา
เข็ง  ต าบลโนนค่า 

 

๑๔.  วัดกุดปลาเข็ง 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ 

วัฒนธรรม และแหล่งมรดก 

 

ตลอดทั้งปี วัดกุดปลาเข็ง  หมู่  ๑  ต าบล
โนนค่า  อ าเภอสูงเนิน 

 

 
 

 

 


