
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานโคกศิลา 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 1. สภาพทัว่ไป 

1.1  ประวติัความเป็นมาและท่ีตั้ง 

            เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2416   มีราษฎรประมาณ 4 – 10 ครอบครัวอพยพมาจากบา้นพนันา (บา้นพนั

นา)   ต าบลพนันา  อ าเภอสวา่งแดนดิน   จงัหวดัสกลนคร ( ในปัจจุบนั )  มาตั้งบา้นเรือนบริเวณท่ีราบลุ่มล าน ้า

ยาม  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท านาและมีปลาชุกชุมมาก 

            การตั้งบา้นเรือนของคนในสมยัโบราณ  จะพิจารณาเร่ืองแหล่งน ้าและความเหมาะสมของพื้นท่ีในการท า

นาเป็นหลกั  การตั้งบา้นเรือนบริเวณท่ีราบลุ่มล าน ้ายามสมยันั้นมีประมาณ 3– 4 กลุ่มเล็กๆคือ 

            – กลุ่มบา้นโพนทอง  เป็นบา้นดัง่เดิมของบา้นสร้างฟาก  หมู่ท่ี 7  ต าบลเจริญศิลป์  ซ่ึงอยูท่างทิศ

ตะวนัออกของหมู่บา้น 

            – กลุ่มบา้นกุดน ้าแดง  เป็นบา้นดัง่เดิมของบา้นโคกศิลา  ปัจจุบนัใชช่ื้อวดักุดน ้าแดง  น่าจะเป็นหมู่บา้น

เดียวกบับา้นกุดนาขาม  ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 

            – กลุ่มบา้นปลวก  ซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เดิมในปัจจุบนั 

            – กลุ่มบา้นหนองทุ่ม  ซ่ึงเป็นบา้นเรือนอยูท่ี่เดิมในปัจจุบนั 

            ประมาณ ปี พ.ศ. 2452  มีราษฎรจากบา้นนางวั  ต าบลแวง  อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร  มาตั้ง

บา้นเรือนอยูท่างทิศตะวนัออกของบา้นกุดน ้าแดง  ซ่ึงบริเวณท่ีตั้งน ้าซบัไหลผา่นมีป่าบอนข้ึนหนาแน่น  เลยตั้ง

ช่ือตามสภาพภูมิประเทศวา่  “บา้นค าบอน”  ในราวปี พ.ศ. 2460  กลุ่มชนบา้นหนองทุ่มไดพ้ฒันาตวัเองข้ึนมี

ประชากรเพิ่มมากข้ึนจึงไดรั้บการจดัอนัดบัหมู่บา้นเป็นหมู่ท่ี  4  ต าบลทุ่งแก  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดั

สกลนคร  กลุ่มชนบา้นกุดน ้าแดงไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นหมู่บา้นท่ี  5  ต าบลทุ่งแก  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดั

สกลนคร 

            บา้นกุดน ้าแดงหรือบา้นโคกศิลาในปัจจุบนั  แต่เดิมนั้นตั้งอยูท่ี่ตอนกลางทุ่งหรือราบลุ่มของล าน ้ายาม  มี

ประชากรประมาณ  25  ครัวเรือน  มีเน้ือท่ีประมาณ  20 ไร่  (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งวดักุดน ้าแดง)  เม่ือมีประชากรเพิ่ม

มากข้ึน 
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            นายทองสุข  แสนวลิยั , นายผวิ  ฝ่ายระสาร , นายอน้  ลียงค ์และนางผวิ  อินธิจกัร  ไดอ้พยพครอบครัว

จากบา้นกุดน ้าแดง  (บา้นร้างอยูด่า้นหลงัวดัลุมพินีวนั)  เน่ืองจากเป็นท่ีดอนเล็กๆ ไม่มีท าเลเล้ียงสัตว ์ มีความ

แออดัไม่สามารถขยายหมู่บา้นได ้ มีปัญหาน ้าท่วม  การเกิดโรคระบาด 

            การตั้งบา้นเรือนในระยะแรกๆ (บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของศูนยส์าธิตการตลาด  หมู่ท่ี 1 บา้นโคก

ศิลา)  มีประมาณ  4  ครัวเรือน  ต่อมาไดมี้ราษฎรจากต าบลไผใ่หญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จงัหวดั

อุบลราชธานี  ยา้ยมาเพื่อหาแหล่งท่ีท ามาหากินใหม่  และบางส่วนยา้ยไปอยูท่ี่อ  าเภอน ้าพอง (ไปกบันายอ าเภอ

บุญชยั)  ท่ีบา้นหนองหนัจาง  บา้นค าแก่นคูณ  และบา้นใกลเ้รือนเคียง  แต่เห็นวา่พื้นท่ีไม่มีความอุดม

สมบูรณ์  จึงเดินทางยา้ยต่อมาท่ีบา้นเหลา้  บา้นโคกกลาง  บา้นโคกพุทธา  (ต าบลตาลโกน  อ าเภอสวา่งแดน

ดิน  จงัหวดัสกลนคร)  ซ่ึงมีญาติยา้ยมาอยูก่่อนแลว้  แต่พื้นท่ีบา้นเหลา้  บา้นโคกกลาง  บา้นโคกพุทธา  มีพื้นท่ี

ท านาจ ากดั  จึงคิดหาทางอพยพไปหาท่ีท ากินแหล่งใหม่  นายค ่า  ไชยสาคร  นายผอ่ง  ภกัดีบณัฑิต  ไดพ้บเห็น

บา้นตั้งใหม ่ (บา้นโคกศิลา  เม่ือก่อนยงัไม่มีช่ือ)  วา่มีความอุดมสมบูรณ์มีล าน ้ายามและหว้ยหลายสาย  มีท่ีวา่ง

มากมายสามารถจบัจองท าไร่ท านาไดม้าก  จึงไดเ้ดินทางมาตั้งบา้นเรือน  พี่นอ้งบา้นไผใ่หญ่  อ าเภอม่วง

สามสิบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  ก็เดินทางมาสมทบอี  เช่น  กลุ่มนายบงั  แก่นทา้ว  นายมี  แก่นทา้ว  นายตา

แสง  อ่อนม่ิง  นายมุง้  สมประสงค ์ นายพว้ย  ไชยสาคร  ในคณะอพยพน้ีมีพระภิกษุร่วมเดินทางดว้ย คือ พระ

อาจารยพ์ ัว่ พระอาจารยห์ล่อน สมประสงคแ์ละพระติดตามอีก  จ านวน  3  รูป             ในขณะเดียวกนัราษฎร

จากหมู่บา้นต่างๆ ทางอ าเภอม่วงสามสิบ  โดยเฉพาะต าบลไผใ่หญ่  และต าบลใกลเ้คียง  มีบา้นไผใ่หญ่  บา้น

โนนรังนอ้ย  บา้นโนนรังใหญ่  บา้นโนนดู่  บา้นผือ  บา้นแลง  บา้นดู่  บา้นหนองบง  บา้นขาว  บา้นหนองหมาก

ทอ  และจากอ าเภออ่ืนๆ  อีกท าใหมี้ครอบครัวเพิ่มอยา่งรวดเร็ว  ถ่ินท่ีตั้งเป็นท่ีดอนสูงมีหินศิลาแรง

มากมาย  ดงันั้นจึงไดช่ื้อวา่  “บา้นโคกศิลา”  (นายสวสัด์ิ  เป็นคนตั้งช่ือใหจ้นเป็นท่ีเรียกขานจนถึง

ปัจจุบนั)  ประมาณปี พ.ศ.2462  นายสอน  ลือชาพูล  ผูใ้หญ่บา้นกุดน ้าแดงไดย้า้ยถ่ินฐานมาตั้งบา้นเรือนอยู่

บริเวณทางทิศใตข้องวดัลุมพินีวนั  ท าใหบ้า้นกุดน ้าแดงไม่มีราษฎรอยูอ่าศยัตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบนั             ต าบล

โคกศิลา  อยูห่่างจากอ าเภอเจริญศิลป์  10  ก.ม.  อยูติ่ดล าน ้ ายามระหวา่งอ าเภอเจริญศิลป์กบัชาววานรนิวาส  ท่ีมา

ของต าบลโคกศิลา  เน่ืองจากต าบลโคกศิลาเป็นท่ีราบสูง  สภาพดินเป็นลูกรัง / หิน โคก คือ ท่ีสูง ศิลา คือ หิน จึง

ตั้งช่ือวา่  โคกศิลา 

1.2  อาณาเขต 



            องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  มีพื้นท่ีอยูใ่นเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บา้น  มีอาณาเขตติดต่อ

ดงัน้ี 

ทิศเหนือ            ติดต่อกบั            ต าบลธาตุ                       อ าเภอวานรนิวาส 

ทิศใต ้                ติดต่อกบั            ต าบลแวง                       อ าเภอสวา่งแดนดิน 

ทิศตะวนัออก      ติดต่อกบั            ต าบลศรีวชิยั                   อ าเภอวานรนิวาส 

ทิศตะวนัตก        ติดต่อกบั            ต าบลเจริญศิลป์               อ าเภอเจริญศิลป์ 

1.3  เน้ือท่ี 

            เป็นท่ีราบ ต าบลโคกศิลา  มีเน้ือท่ีทั้งหมด  33,725  ไร่  หรือ  73.72  ตารางกิโลเมตร 

1.4  ลกัษณะภูมิประเทศ 

            ต าบลโคกศิลา  มีลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ  มีลูกคล่ืนต ่า  แหล่งน ้าธรรมชาติท่ี

ส าคญั  ไดแ้ก่  ล าน ้ายาม  หนองหว้ยนอ้ย  หนองบ่อแฮ่  หนองจาน ฯลฯ ป่าไมส่้วนใหญ่ เป็นป่า  เตง็รัง  ลกัษณะ

ของดินเป็นดินชุด  ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ 

1.5  เขตการปกครอง 

            องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลามีพื้นท่ีอยูใ่นเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บา้น  ดงัน้ี 

หมู่ท่ี  1  บา้นโคกศิลา 

หมู่ท่ี  2 บา้นโคกศิลา 

หมู่ท่ี  3 บา้นหนองทุ่ม 

หมู่ท่ี  4  บา้นค าบอน 

 หมู่ท่ี  5 บา้นหนองโจด 

หมู่ท่ี  6  บา้นปลวก 

หมู่ท่ี  7  บา้นโคกศิลา 

หมู่ท่ี  8  บา้นโคกศิลา 

 

 

 

 



1.6  จ านวนประชากร 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรแยกเป็นครัวเรือน 

หมู่

ท่ี ช่ือหมู่บา้น 

จ านวนประชากร (คน) 
รวม 

(คน) 

จ านวนครัวเรือน 

(หลงั) ชาย หญิง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

บา้นโคกศิลา 

บา้นโคกศิลา 

บา้นหนองทุ่ม 

บา้นค าบอน 

บา้นหนองโจด 

บา้นปลวก 

บา้นโคกศิลา 

บา้นโคกศิลา 

360 

321 

254 

258 

457 

153 

344 

352 

349 

318 

265 

211 

473 

135 

340 

361 

709 

639 

519 

469 

930 

288 

684 

713 

154 

156 

128 

123 

226 

67 

169 

160 

รวมทั้งส้ิน 2,499 2,452 4,951 1,183 

  * ขอ้มูลจากส านกัทะเบียน อ.เจริญศิลป์ ณ : กรกฎาคม  2558 

ขอ้มูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

            ประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา)  เล้ียง

สัตวแ์ละรับจา้งทัว่ไป 

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ 

                        -ป๊ัมน ้ามนั                      3          แห่ง 

                        -ร้านคา้ทัว่ไป                  33         แห่ง 

                        -ร้านคา้ชุมชน                5          แห่ง 

-โรงสี                           14         แห่ง 



-ร้านซ่อมรถ                   7         แห่ง 

-ร้านเสริมสวย                1         แห่ง 

-ร้านอินเตอร์เน็ต            1         แห่ง 

– ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น  8   แห่ง 

– หอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น  8  แห่ง 

 


