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3.16 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
3.16.1 ประวัติความเป็ นมา
เดิมทีอาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ริ มแม่น้ าํ มูล เรี ยกว่าหมู่บา้ นท่าช้าง เป็ น
ชุ มชนเก่าแก่ที่มีความเจริ ญแห่ งหนึ่ งจากจังหวัดนครราชสี มา เนื่ องจากสถานที่ต้ งั บ้านเรื อนมีความ
เหมาะสม เพราะตั้งอยูบ่ ริ เวณชุ มทางนํ้า ในอดีตท่าช้างจึงเป็ นเมืองขนถ่ายสิ นค้า จากเรื อกลไฟที่แล่นมา
จากแม่น้ าํ โขง และแม่น้ าํ ชี จึงมีความสําคัญในระดับเมืองท่าของมณฑลนครราชสี มา การขนถ่ายสิ นค้า
ในอดีตกระทําได้ดว้ ยความยากลําบาก เนื่องจากไม่มีถนนหนทางสะดวกเช่นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จึงใช้ชา้ ง
เป็ นพาหนะในการขนถ่ายสิ นค้าเป็ นสําคัญ ประกอบกับเป็ นเส้นทางของบรรดาช้างป่ าที่มกั ลงมาหากิน
ยังบริ เวณชุมทางนํ้าและความสมบูรณ์ของป่ าในอดีต ที่นี่จึงถูกเรี ยกว่า “ท่าช้าง” ต่อมาในสมัยราชกาลที่
5 ได้ส ร้ า งทางรถไฟสายแรกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากกรุ ง เทพ ฯ มาสิ้ นสุ ดที่จงั หวัด
นครราชสี มา แต่ยงั ไม่สะดวกในการขนถ่ายสิ นค้า ดังนั้นในปลายปี พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟต่อจากเมืองนครราชสี มาถึงอุบลราชธานี
พร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ มูล ทําให้ส่งผลกระทบกับการขนถ่ายสิ นค้าทางเรื อ โดยเฉพาะเมืองทาง
รถไฟสร้ างเสร็ จและเปิ ดดําเนิ นการ การขนถ่ายสิ นค้าทางเรื อกลไฟก็ตอ้ งปิ ดกิ จการลง เพราะสิ นค้า
สามารถขึ้นลงได้ที่สถานีรถไฟท่าช้าง รวมทั้งสามารถส่ งไปยังเมืองต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ ว
อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา เป็ นอําเภอที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานนาม “อําเภอเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็ นอําเภอที่ไม่ตอ้ งตั้งเป็ นกิ่งอําเภอก่อนและทําพิธีเปิ ดที่วา่ การอําเภอเมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2541โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ ทรงเสด็จ
มาทําพิธีเปิ ด เดิ มขึ้นอยู่กบั อําเภอจักราช ที่ว่าการอําเภอตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรมาตุคลา หมู่ที่ 14 บ้านตลาด
ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา และมีคาํ ขวัญประจําอําเภอว่า “เมืองไก่ยา่ ง ช้าง
สี่ งา พาล่องแพ แลไทรงาม ลือนามสนามบิน”
2

2

3.16.2 ทีต่ ้ งั อําเภออาณาเขตขนาดพืน้ ที่
อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด นครราชสี ม า มี เ นื้ อ ที่ ท้ งั หมดประมาณ 271 ตาราง
กิ โลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นที่ราบสู ง มีความสู งระหว่าง 140-240 จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสี มาไปทางทิศตะวันออกทางรถยนต์ประมาณ 18 กิ โลเมตร และ
ทางรถไฟระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร
อาณาเขตติ ด ต่ อ กับ อํา เภอใกล้ เ คี ย ง ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อํา เภอโนนสู ง จัง หวัด
นครราชสี มา ทางทิ ศใต้ ติ ดต่อกับอําเภอจักราช อําเภอหนองบุญมาก และอําเภอเมื องนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
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3.16.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเฉลิ มพระเกียรติ โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่ บริ เวณตรงกลางพื้นที่ โดยมีแม่น้ าํ มูลไหลผ่านกลางพื้นที่
จากทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ไปทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นระยะทางประมาณ 15 กิ โลเมตร และมีคลอง
บริ บูรณ์ไหลแยกจากลําตะคลองลงสู่ ลาํ นํ้ามูลบริ เวณกลางพื้นที่อาํ เภอ
สภาพอากาศตลอดทั้ง ปี ลัก ษณะภู มิ อ ากาศของอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ส ภาพ
เช่นเดียวกับสภาพอากาศโดยทัว่ ไปของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คือ มี 3 ฤดู ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดือน
พฤษภาคมถึ ง เดื อนตุ ล าคม มี ป ริ ม าณนํ้า ฝนเฉลี่ ย 856.7 มิ ล ลิ เมตรต่ อปี ฤดู หนาว เริ่ ม ประมาณเดื อน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศเย็น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซี ยส ฤดูร้อน เริ่ มประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 30 - 35 องศาเซลเซียส
3.16.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
โดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ได้แ ก่ การทํา นา ทํา ไร่ ทํา สวน ทํา การประมง ปศุ สั ต ว์
รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 397 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
688
972
นักเรี ยน
2,076
2,108
นักศึกษา
210
277
ทํานา
2,328
2,509
ทําไร่
507
443
ทําสวน
11
17
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
6
5
รับราชการ
232
187
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13
5
พนักงานบริ ษทั
85
109
รับจ้างทัว่ ไป
4,478
4,075

รวม (คน)
1,660
4,184
487
4,837
950
28
1
11
419
18
194
8,553
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ตารางที่ 397 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ค้าขาย
295
493
ธุรกิจส่ วนตัว
38
37
อื่นๆ
878
951
รวมทั้งสิ้ น
11,846
12,188

รวม (คน)
788
75
1,829
24,034

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ มีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ที่
49,600.82 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ งตํา บลที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ เทศบาลตํา บลท่ า ช้า ง เนื่ อ งจากเป็ น
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจอําเภอ ส่ วนตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตําบลหนองยางรายได้เฉลี่ยอยู่ที่
45,810.91 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 398 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ช้างทอง
47,232.49
2
ท่าช้าง
55,714.72
3
เทศบาลตําบลท่าช้าง
58,290.68
4
พระพุทธ
47,803.89
5
หนองงูเหลือม
48,335.14
6
หนองยาง
45,810.91
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
49,600.82
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 827,112,230
บาท โดยมีค่าใช้จ่ายทางด้านการอุปโภคบริ โภคจํานวนรวม 666,404,048 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อ
ข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ อง
แต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย ค่าการเดิ นทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุน
การผลิตมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 106,803,941 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อ
การผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
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ตารางที่ 399 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
20,072,647
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
20,072,647
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
29,648,436
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
29,648,436
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
26,780,835
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
26,780,835
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
30,302,023
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
30,302,023
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,500,777
จํานวนรวม
43,500,777
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
180,720,449
จําเป็ น
จํานวนรวม
180,720,449
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
42,585,187
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
42,585,187
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,556,625
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
22,556,625
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,141,275
จํานวนรวม
9,141,275
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ตารางที่ 399 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่ายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,957,776
จํานวนรวม
9,957,776
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,946,465
จํานวนรวม
43,946,465
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่ า นํ้า มันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
75,538,075
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
75,538,075
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
180,374,846
จํานวนรวม
180,374,846
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
23,520,792
จํานวนรวม
23,520,792
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
23,350,967
จํานวนรวม
23,350,967
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,262,838
จํานวนรวม
7,262,838
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,656,411
จํานวนรวม
9,656,411
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
48,195,806
จํานวนรวม
48,195,806
รวมทั้งหมด
827,112,230
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)
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4) หนี้ สินและ เงินออม จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี พ.ศ. 2554
พบว่าในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ มีหนี้สินจากบัญชีเฉลี่ย 3,755.48 บาทต่อคนต่อปี
จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
เกษตรกรอําเภอเฉลิ มพระเกียรติกูเ้ งิ นจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 293.1 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูเ้ พื่อการ
ประกอบอาชีพจํานวน 257 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 12.2 ล้านบาท และ
กูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 23.9 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกี ยรติ มี
กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
ดังนี้
ตารางที่ 400 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
อาสาสมัครคุมประพฤติ
8
ช่วยเหลือดูแลผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การ นายประภาส รอดประพัฒน์
ดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
เครื อข่ายคณะกรรมการ
123 พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพกลุ่ม นางประคอง เจียกงูเหลือม
พัฒนาสตรี อาํ เภอ
สตรี ในพื้นที่
ชมรมอาสาสมัคร
450 ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุ ข นางสมคิด ตากงูเหลือม
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ในระดับหมู่บา้ น
ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
75 ถ่ายทอดความรู ้ทางด้าน
นาย สุ มิตร โม่งทองหลาง
เทคโนโลยีการเกษตร
การเกษตรให้ประชาชนใน
ประจําตําบล (5 กลุ่ม)
พื้นที่
กลุ่มสตรี สหกรณ์
45 พัฒนาอาชีพของสตรี ในตําบล นางกิติมา จิตสําราญ
บ้านพระพุทธ
3

3

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา มี ดังนี้
ตารางที่ 401 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มกรงนก
29
จักสานกรงนก
กลุ่มดอกไม้จนั

20

ทําดอกไม้จนั และพวงหรี ด

ชื่อประธานกลุ่ม
นางมิน เซ็นทองหลาง
หมู่ 8 ต.ช้างทอง
นางสมหมาย รัตนศฤงค์
หมู่ 3 ต.ช้างทอง
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ตารางที่ 401 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
กลุ่มงานฝี มือกอมโพธี เรี ยม
15 ระนาดจํา ลอง เสื่ อ แปรรู ป จาก นางสุ ภกร ใจจินา
ไม้ไผ่
หมู่ 5 ต.ท่าช้าง
กลุ่มสุ ราแช่พ้นื เมือง
25 สุ ราขาวท่าช้าง
นางไสว พาศรี
หมู่ 10 ต. ท่าช้าง
ทอเสื่ อบ้านใหม่
53 เสื่ อกก
นางประนอม ศรี จนั ทร์
หมู่ 12 ต.ท่าช้าง
ไข่เค็มใบเตย
48 ไข่เค็มใบเตย
นายจําเริ ญ ไกรคุม้
หมู่ 5 ต.พระพุทธ
แปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร 20 แหนมหมู
นางถวิล สุ ขรอด
จากสุ กร
หมู่ 4 ต.พระพุทธ
จักสานตะกร้าบ้านหมูสี
30 ตะกร้าไม้ไผ่
นางชุม จุฑามณี
หมู่ 6 ต.พระพุทธ
ขนมแปรรู ปจากสมุนไพร
30 ข้าวเกรี ยบสมุนไพร
นางอวน ศรี แก้ว
หมู่ 11 ต.พระพุทธ
สมุนไพรอบผิว
45 สมุนไพรอบผิว ชาใบหม่อน
นางละเอียด สุ หร่ ายเพชร
หมู่ 1 ต.หนองงูเหลือม
ถัว่ ตัด งาตัด
84 ขนมถัว่ ตัด งาตัด
นางขวัญจิตร ขีดกลาง
หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม
ทอเสื่ อบ้านสวาสดิ์
16 เสื่ อกก
นางเปลยวญ เสนกลาง
หมู่ 5 ต.หนองงูเหลือม
ตีมีดบ้านนาตาวงษ์
15 มีด ขวาน
นายประวิทย์ เชยโพธิ์
หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม
ไม้กวาดเสี้ ยนตาล
36 ไม้กวาดเสี้ ยนตาล
นางสะอิ้ง จันทร์ โพธิ์
หมู่ 9 ต.หนองงูเหลือม
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

3.16.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 8,098 ครัวเรื อน มี
ประชากรจํานวน 30,169 คน เป็ นชายจํานวน 14,831 คน เป็ นหญิงจํานวน 15,338 คน มีรายละเอียดเป็ น
รายตําบลดังนี้
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ตารางที่ 402 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จํานวนประชากร
จํานวน
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ตําบลช้างทอง
1,100
2,261
2,351
ตําบลท่าช้าง
872
1,615
1,583
ตําบลพระพุทธ
1,659
2,843
3,052
ตําบลหนองงูเหลือม
2,651
4,716
4,946
ตําบลหนองยาง
1,816
3,396
3,406
รวม
8,098
14,831
15,338

รวม (คน)
4,612
3,198
5,895
9,662
6,802
30,169

ที่ มา : กระทรวงมหาดไทย. http://stat.dopa.go.th/xstat/p5430_11.html (สื บค้ น วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจ
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าประชากรอําเภอเฉลิมพระเกียรติจาํ แนกตามช่วงอายุ
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 403 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
72
69
1– 2
257
258
3– 5
539
453
6– 11
1,092
1,084
12– 14
647
586
15– 17
695
652
18– 25
1,665
1,502
26– 49
4,937
5,279
50– 60
1,851
1,979
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
1,963
2,339
รวมทั้งหมด
13,718
14,201

รวม (คน)
141
515
992
2,176
1,233
1,347
3,167
10,216
3,830
4,302
27,919

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 404 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
372
379
ตํ่ากว่า ป.4
795
857
ป.4-6
5,569
6,034
ม.ศ. 1-3
79
50
ม.1-3
1,840
1,571
ม.ศ.4-5
47
21
ม.4-6
1,087
1,140
ปวช.
245
149
ปวส.
420
399
ปริ ญญาตรี
357
610
ปริ ญญาโท
19
17
ปริ ญญาเอก
4
3
อื่นๆไม่ระบุ
1,012
958
รวม
11,846
12,188

รวม (คน)
751
1,652
11,603
129
3,411
68
2,227
394
819
967
36
7
1,970
24,034

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอเฉลิมพระเกียรติมีโรงเรี ยนจํานวน 23 แห่ ง มีครู
ทั้งหมดจํานวน 200 คน มี นกั เรี ยนจํา นวน 3,518 คนโดยเฉลี่ ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ย น
ประมาณ 18 คน
ตารางที่ 405 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียนนักศึกษา
เทศบาลตําบลท่าช้าง
2
25
529
ตําบลท่าช้าง
2
14
133
ตําบลช้างทอง
3
33
392

523

ตารางที่ 405 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ตําบลพระพุทธ
4
26
533
ตําบลหนองงูเหลือม
8
70
1,345
ตําบลหนองยาง
4
32
586
รวม
23
200
3,518
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) มีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อ
ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนประจําตําบลจํานวน 5 แห่ง และมีครู ประจําศูนย์ระดับตําบล ๆ ละ 1 คน สําหรับ
เนื้อหาหลักสู ตรเริ่ มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพัฒนาทักษะอาชี พ การศึกษาพัฒนาทักษะชี วิต
และการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข บุคลากร เพื่อส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ของประชากรในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 406 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
6
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
2
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีบุคลากรเพื่อบริ การ
ประชากรในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 407 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
บุคลากร
จํานวน (คน)
ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
2
15,085
ทันตแพทย์
2
15,085
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ตารางที่ 407 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
เภสัชกร
2
15,085
พยาบาลวิชาชีพ
24
1,257
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
450
67
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
30,169
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ขในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 5
อันดับแรกของอําเภอ มีจาํ นวนผูป้ ่ วยและจํานวนผูป้ ่ วยเมื่อเทียบอัตราส่ วนต่อประชากรหนึ่ งแสนคนมี
ดังนี้
ตารางที่ 408 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับที่
โรค
ผู้ป่วย (คน)
1
อุจจาระร่ วง
417
2
ปอดบวม
47
3
อาหารเป็ นพิษ
43
4
ไข้เลือดออกรวม
38
5
ไข้หวัดใหญ่
27

อัตรา 1:100,000
125.80
14.179
12.97
11.46
8.14

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

ง. อัตราการเปลี่ ยนแปลงของจํานวนประชากรของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 อําเภอเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 409 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
2550
2551
2552
2553
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

34,377
34,637
34,890
34,916
34,968

0.76
0.73
0.07
0.15
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4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน พื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียติ
มี ดังนี้ สถานี ตาํ รวจภูธร เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูบ่ นถนนเพ็ชรมาตุคลา ตําบลช้างทอง มีป้อมยามตํารวจ
จํานวน 2 แห่ ง นอกนี้ ทาํ งานร่ วมกับปลัดอําเภอผูป้ ระสานงานประจําตําบลประสานการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับทีมงานสํานักพัฒนาชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กลุ่มพลัง
มวลชน คณะกรรมการหมู่บา้ น ในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานในการเสริ มสร้างให้หมู่บา้ นเป็ น
หมู่บา้ นปลอดภัย
โดยการกระตุ น้ ให้ราษฎรในพื้ นที่ ส่ วนร่ วมในการดู แลความปลอดภัย ในชี วิตและลดปั ญหา
อาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น
นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลให้มีการจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดตั้งศูนย์
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี เป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์อุปกรณ์ที่ใช้
ในงานด้านป้ องกันของเทศบาลยังมีไม่เพียงพอ โดยมีรถดับเพลิงที่มีความจุประมาณ 2,400 ลิตร จํานวน
1 คัน รถบรรทุกนํ้า ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน เรื อท้องแบน จํานวน 1 ลํา เครื่ องสู บนํ้าจํานวน 5
เครื่ อง
5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่นบั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 99.80 และมีองค์กรทางศาสนา คือ วัดจํานวน 30 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 4 แห่ ง และมีพระสงฆ์
จํานวน 150 รู ป
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีดงั นี้
- ด้านเกษตร นางรําพรรณ ภู่มะดัน เลขที่ 56 หมู่ 2 ตําบลช้างทอง การคัดและการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว นายสมพงษ์ แน่นกระโทก เลขที่ 176 หมู่ 4 ตําบลหนองยาง ผลิตเชื้ อราบิวเวอร์ เรี ย
และการใช้สมุนไพรกําจัดแมลง
- ด้านหัตถกรรม นางอรุ ณศรี จันทร์ พะเนา เลขที่ 6 หมู่ 6 ตําบลช้างทอง ทอเสื่ อกก
- ด้านการแปรรู ป นางลําพึง ยอดรัก เลขที่ 19/3 หมู่ 3 ตําบลท่าช้าง
- ด้านการแพทย์แผนไทย นายสมลักษณ์ ใจงูเหลือม 62 หมู่ 1 ตําบลหนองงูเหลือม
การแปรรู ปสมุนไพรโบราณ
นอกจากนี้ที่ ตําบลหนองงูเหลือม มีภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
จากพืช การทําเส้นหมี่เป็ นกิจกรรมในการนําข้าวมาทําการแปรรู ป เพื่อแปรรู ปแบบการประกอบอาหาร
ซึ่ งมีกรรมวิธีในการทําเริ่ มตั้งแต่การคัดข้าวมาทํา ต้องเป็ นข้าวที่มีคุณภาพแข็งเพื่อนํามาหุ งต้ม เช่ น ข้าว
เหลืองปะทิว ข้าวขาวปากหม้อ ข้าวที่ไม่ควรหุ งจนอ่อนนุ่ม คือ ข้าวขาวมะลิซ่ ึ งจะทําให้เกิ ดการเสี ยหาย
ในการทําเส้นหมี่ หลังจากที่คดั เลือกข้าวได้แล้วจึงนํามาประกอบขบวนการทํา เมื่อได้เส้นหมี่แล้วก็นาํ มา
ประกอบอาหาร เช่น นํามาผัดหรื อยํา เส้นหมี่เมื่อทําเป็ นหมี่แห้งก็สามารถเก็บไว้ได้นาน
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอเฉลิมพระเกียรติได้มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สาํ คัญ ได้แก่
0

0
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- พิธีบวงสรวงย่าโมในหมู่บา้ น
- งานประเพณี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
- และงานประเพณี สาํ คัญอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น บุญเข้าพรรษา ออกพรรษา และ
วันสําคัญทางศาสนา ต่าง ๆ
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ พื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีสถานที่ออกกําลังกายจํานวน 1 แห่ ง
คือ สวนภูมิทศั น์เทศบาลตําบลท่าช้าง หลังสถานี รถไฟอําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ หมู่ที่ 14 ตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบลด้วยเพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีและ
เป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บา้ น
3.16.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 91,151 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 5,314 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 410 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
จํานวนครัวเรือน
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
ทีป่ ลูก
(ไร่ )
(ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
3,115
50,618
22,778.10
2
ข้าวนาปรัง
1,209
4,503
2,476.65
3
มันสําปะหลัง
1,052
26,346
31,615.2
4
อ้อย
478
5,316
6,676.89
5
ข้าวโพด
62
898
763.3
6
ไม้ผล
453
2,135
1,067.5
7
ผัก
353
1,137
227.4
8
ไม้ดอกไม้ประดับ
45
198
212
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จํานวนสัตว์จากการสํารวจในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ พบว่าในพื้นที่ มีการ
เลี้ยงสัตว์หรื อปศุสัตว์หลัก ๆ ได้แก่ เลี้ยงโคเนื้ อ กระบือ เป็ ดเนื้ อ เป็ ดไข่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ที่มีท้ งั ลักษะ
เป็ นฟาร์ มขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยงั มีการเลี้ ยงสุ กร ทั้งที่เป็ นการเลี้ ยงเป็ นครัวเรื อนและ
ฟาร์ มขนาดเล็ก ดังนี้
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ตารางที่ 411 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน
1
โคเนื้ อ
6,276
2
กระบือ
1,149
3
สุ กร
3,838
4
เป็ ดเนื้ อ
9,189
5
เป็ ดไข่
11,230
6
ไก่พ้นื เมือง
180,170
7
ไก่เนื้อ
156,852
8
ไก่ไข่
3,197

จํานวนครัวเรือน
630
229
453
735
542
121
21
15

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

3) ด้านการประมง พื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีเกษตรกรทําการประมงลักษณะการ
เลี้ ยงปลาในกระชังบริ เวณริ มแม่น้ าํ มูลจํานวนหนึ่ ง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี
2553 พบว่าอําเภอเฉลิมพระเกียรติมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 91.00
ตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 412 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ(ตันต่ อปี )
ปลาดุก
80.00
ปลานิล
7.00
ปลาตะเพียน
1
ปลาทับทิม
2
ปลาสลิด
1
รวม
91.00
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.16.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอเฉลิ มพระเกียรติมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
อนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 21 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้
ดังนี้
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ตารางที่ 413 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมเกษตร
2
อุตสาหกรรมข้าว
2
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
3
อุตสาหกรรมก๊าซและเชื้อเพลิง
2
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
3
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2
อุตสาหกรรมไม้
4
อุตสาหกรรมเหล็ก
2
อุตสาหกรรมโลหะ
1
รวมทั้งหมด
21
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.16.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติมีการประกอบการด้าน
พาณิ ชยกรรม จากการรวบรวมของคณะทํางานโครงการฯ พบ ดังนี้
- ธนาคาร จํา นวน 1 คื อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร มี
ธนาคารอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง จํานวน 1 แห่ง มีการบริ การตูเ้ อทีเอ็ม ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวน 1 แห่ ง ตูเ้ อทีเอ็มธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แห่ ง และตูเ้ อทีเอ็ม
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แห่ง
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จํานวน 2 แห่ง
- ร้านตัดผมจํานวน 9 ร้าน
- ร้านซ่อมเครื่ องยนต์ พ่นสี รถยนต์จาํ นวน 10 แห่ง
- ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างจํานวน 7 แห่ง
- ร้านค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านขายของชําจํานวน 49 แห่ง
- ร้านเสริ มสวยจํานวน 12 ร้าน
- ร้านถ่ายรู ปจํานวน 3 แห่ง
- โรงสี จาํ นวน 2 แห่ง
- โรงงานทําขนมจีนจํานวน 1 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ มีร้านอาหาร และสถาน
บริ การ 20 แห่ง มีบริ การที่พกั แต่เป็ นขนาดเล็กจํานวน 2 แห่ง
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3) การท่องเที่ ยวและสถานที่ ท่องเที่ ยว อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี สถานที่ ท่องเที่ ยว ที่
สําคัญได้แก่

- ไทรงาม ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งลํานํ้ามูล บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตําบลท่าช้าง บนเนื้ อที่ 8 ไร่
มีอายุหลายร้อยปี มีความสวยงามมาก แผ่กิ่งก้านสาขาอวดสายตาแก่ผไู้ ด้พบเห็น ต่างออกปากชมว่าสวย
และสมบูรณ์กว่าที่อื่นที่เคยพบเห็นมาในเทศบาลวันสงกรานต์ของทุกปี ชาวท่าช้างได้ร่วมกันจัดงานวัน
สงกรานต์ข้ ึนที่บริ เวณไทรงามตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งขณะนี้ ทางอําเภอได้ปรับปรุ งพื้นที่ไทร
งามไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน
- ล่ องแพ เนื่ องจากสภาพลํานํ้ามูลมีน้ าํ ตลอดปี มีปริ ม าณนํ้าอย่างเพียงพอ
เนื่ องจาก มีเขื่อนยางกั้นนํ้าทางอําเภอจึงได้ให้ภาคเอกชนดําเนินการจัดล่องแพ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่ วนราชการ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ให้มีแพรับนักท่องเที่ยว 2 แห่ง ได้แก่ ปากปะคาบเรสท์ เป็ น
แพขนาดเล็กและกลาง จุผโู ้ ดยสาร 10 – 18 คน และ 15 – 20 คน และสวนแสงเพชร สถานที่พกั ผ่อนครบ
วงจรและบริ การล่องแพ ขนาด 10 – 20 คน และ 30 – 35 คน
- ชมซากช้างโบราณ ซากช้างโบราณที่บ่อทรายที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ ทุกบ่อ
ทรายจะมีสภาพชิ้นส่ วนของซากช้างแตกต่างกันไป แต่ละบ่อมีความลึกประมาณ 30 - 50 เมตรจากระดับ
ดินเดิม จะพบซากสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะซากช้างโบราณยุกดึกดําบรรพ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากกรมทรัพยากร
ธรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา ร่ วมกับองค์กรต่างประเทศได้วินิจฉัยว่าเป็ นซากช้างดึกดําบรรพ์
คอมโพเธอเรี ยม มีความสู งประมาณ 2 เมตร มีงวงสั้นกว่าช้างปั จจุบนั มีงาตรง 2 คู่จากขากรรไกรบนและ
ล่าง เป็ นช้างที่วิวฒั นาการมาจากช้างรุ่ นแรกแห่ งดินแดนอียิปต์ที่มีขนาดเท่าหมู ที่มีชื่อ “โมริ ธิเรี ยม”
สําหรับที่พบที่ตาํ บลท่าช้างนี้ อายุตอนปลายของสมัยไมโอซี นตอนกลาง มีอายุราว 13-15 ล้านปี ก่อน
ขณะนี้ ชิ้นส่ วนกระดูกช้างส่ วนหนึ่ งเก็บรักษาไว้บนที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และกรมทรัพยากร
ธรณี ร่ วมกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า ได้แ จ้ง ว่า ผลของการตรวจสอบซากฟอสซิ ล จากบ่ อ
ทราย ตําบลท่าช้าง ยืนยันว่าชิ้นส่ วนของช้างได้สูญพันธุ์ไปแล้วมีอยู่ 3 ชนิด คือ ช้างกอมโพเธอเรี ยม มีงา
2 คู่ อายุ 25-13 ล้านปี ช้างสเตโกโลโพดอน มีอายุ 25 - 5 ล้านปี และช้างไดโนเธอเรี ยม เป็ นช้าง 2 งา 1 คู่
อายุ 2.5-1.7 ล้านปี
3

3

3

3

3.16.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม
- ทางหลวงหมายเลข 226 จากจังหวัดนครราชสี มาถึงอําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถเดินทางต่อไปได้ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และ
เส้นทางที่ ตดั ไปยัง จัง หวัดอื่ น ๆ อี ก นอกจากรถโดยสารที่ วิ่ง ระหว่างจัง หวัดนครราชสี มา หรื อจาก
กรุ งเทพฯ ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ อุบลราชธานีแล้ว ยังมีรถประจําทางเป็ นรถโดยสารขนาดกลาง และ
รถสองแถววิง่ ระหว่างจังหวัดนครราชสี มา ถึงเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง
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- ทางหลวงหมายเลข 2 จากกรุ งเทพ-นครราชสี ม า-ขอนแก่ น จากถนน
หมายเลข 2 เมื่ อออกจากจังหวัดนครราชสี มา ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน และเขตตําบลหนองงูเหลือม
สามารถตัดเข้าอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้
- ทางจากอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา เมื่อถึงบ้านด่ านเกวียน สามารถ
เลี้ ยวเข้าถนนของกรมโยธาธิ การ มาตามเส้นทางถึงบ้านพระพุทธเขตอําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ โดยเป็ น
ถนนลาดยางมาตรฐาน
- ทางรถไฟ เดิ นทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉี ย งเหนื อ กรุ ง เทพฯ อุบลราชธานี และกรุ งเทพฯ - สุ รินทร์
- สําหรับถนนเข้าถึ งหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ นส่ วนมากเป็ นถนนลาดยางและถนน
คอนกรี ต และถนนลูกรังบางสายเนื่องจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ประสบกับภาวะนํ้าท่วมทุกปี มีผลให้
ถนนชํารุ ดเป็ นเหตุทาํ ให้ถนนเชื่ อมระหว่างอําเภอ ตําบลและจังหวัด หมู่บา้ นขาดคุณภาพ ประกอบกับ
การบรรทุกสิ นค้าเกษตรนํ้าหนักเกินอัตราที่กาํ หนด เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ฯลฯ
- ทางอากาศ กรมการบินพาณิ ชย์ ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสี มา ขึ้นที่
บ้านหนองเต็ง ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
2) ทางโทรคมนาคม ในพื้ นที่ อาํ เภอเฉลิ ม พระเกี ยรติ มีดัง นี้ ระบบการสื่ อสารในเขต
เทศบาลตําบลท่าช้าง จะมีที่ทาํ การไปรษณี ยห์ มู่บา้ น 1 แห่ง อยูภ่ ายใต้การดําเนินการของภาคเอกชน
โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งจํานวน 17 เครื่ อง แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร
ภายในเขตเทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีท้งั หมดประมาณร้อยละ 60 ต่อประชากรทั้งหมด มีโทรศัพท์
ประจําบ้าน จํานวน 4,566 ครัวเรื อน และมีหอกระจายข่าว จํานวน 6 แห่ง
3) ประปา เทศบาลไม่มีการประปาบริ การประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่ องจากการ
ประปาอยูใ่ นความรับผิดชอบของการประปาส่ วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสี มา
มีการประปาส่ วนภูมิภาคจํานวน 1 แห่งและการประปาชนบทจํานวน 1 แห่ ง ให้บริ การ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง ส่ วนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีการจัดทําประปาหมู่บา้ น
ครบทุกหมู่บา้ น
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อน
และระดับชุมชนดังนี้
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ตารางที่ 414 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่ ง
2552
2553
2554
นํา้
ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง
บ่อส่ วนตัว
104
103
104
103
4
4
บ่อสาธารณะ
43
26
44
27
42
26
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้ นที่ อาํ เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ มี ดังนี้ มีหน่ วยบริ การผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าสังกัดการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 2 แห่ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพียงพอกับความต้องการ
ชองประชาชน โดยประชาชนมีไฟฟ้ าใช้ทุกหมู่บา้ น แต่ยงั ขาดระบบไฟฟ้ าสาธารณะครอบคลุมทัว่ พื้นที่
ในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติประชากรในพื้นที่มีไฟฟ้ าใช้จาํ นวน 7,566 ครัวเรื อน
3.16.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทราย และดินตะกอน ดิน เหนียว เหมาะ
สําหรับการเพาะปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ ซึ่ งกลุ่มดินในพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติมีดงั นี้
- กลุ่มดินที่ 2 3 7 18 เป็ นพื้นที่อยูใ่ นเขตที่ราบส่ วนตอนล่างใกล้กบั ริ มแม่น้ าํ อยู่
ในบริ เวณตําบลหนองงูเหลือม และตําบลท่าช้าง พื้นที่ดงั กล่าวมีความเหมาะสมในการทํานาข้าว ในฤดู
แล้งสามารถปลูกพืชผักหรื อพืชอายุส้ ันได้ หากมีแหล่งนํ้า
- กลุ่มดินที่ 59 อยูใ่ นเขต บางส่ วนของ ตําบลพระพุทธ และตําบลหนองยาง มี
ความเหมาะสมในการปลูกข้าว ดินค่อนข้างเป็ นทรายมีลูกรัง ขาดนํ้าเมื่อฝนทิ้งช่วง
- กลุ่มดินที่ 20 อยูใ่ นเขตหมู่ที่ 8 มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกข้าว
เนื่องจากดินเป็ นดินเค็มหรื อดินมีเกลือ อยูใ่ นเขตตําบลท่าช้าง ตําบลพระพุทธ และตําบลหนองงูเหลือม
- กลุ่มดินที่ 40 อยูใ่ นเขตป่ าสงวนหนองเต็ง - จักราช ดินค่อนข้างเป็ นดินทรายมี
ความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอเฉลิมพระเกียรติมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
- แหล่งนํ้าผิวดิน มีลาํ นํ้ามูล ลําบริ บูรณ์ ลําตะคองและคลองส่ งนํ้าตะกุด
- แหล่งนํ้าใต้ดิน แหล่งนํ้าใต้ดินหากขุดลึกมากนํ้าค่อนข้างเค็มและกร่ อย หาก
ขุดเจาะในระดับ 4-6 เมตร สามารถใช้ในการอุปโภคได้
- ลํานํ้ามูล ไหลมาจากทิศใต้ข้ ึนไปทางทิศเหนือของอําเภอเฉลิมพระเกียรติผา่ น
ตําบลหนองยาง ตําบลท่าช้าง ตําบลพระพุทธ และตําบลช้างทอง
- ลําบริ บูรณ์ ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของอําเภอ
2

0

2

0

0
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เฉลิ มพระเกียรติ ผ่านตําบลหนองงูเหลื อม ตําบลพระพุทธ และตําบลท่าช้าง ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ในการใช้น้ าํ ด้านการเกษตร ทํานาปี และนาปรังเพียงพอเฉพาะในฤดูฝน และมีปริ มาณนํ้ามาก
เกินไปในฤดูน้ าํ หลาก ขึ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการนํ้าของกรมชลประธาน ซึ่ งการบริ หารจัดการนํ้ามีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านผูน้ าํ ชุ มชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายของกรมชล
ประธาน
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ มี พ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ 2 แห่ ง คื อ ป่ าสงวน
แห่ ง ชาติ หนองเต็ง-จักราช เนื้ อที่ 81,875 ไร่ และป่ าสงวนแห่ งชาติ หนองเต็ง-จักราช แปลง 2 เนื้ อที่
10,206 ไร่
3.16.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยู่ใน
พื้นที่ การแข่งขันทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก และนักการเมืองระดับประเทศกับนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ ที่นกั การเมืองระดับประเทศมีอาํ นาจเหนือกว่าที่มาในรู ปแบบการให้
การอุปถัมภ์ ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน ทําให้ผนู ้ าํ หรื อนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนก็กลายเป็ นผูอ้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชาของนักการเมืองระดับประเทศ
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่ อาํ เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ มีกลุ่มทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่เป็ นกลุ่มผูม้ ีอาํ นาจอยูใ่ นเขตเทศบาล กระบวนการทํางานของนักการเมืองท้องถิ่นจําเป็ นต้องมี
การทํางานประสานความร่ วมมือจากเครื อข่าย องค์กรการเมืองทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อให้
เกิ ด โครงการพัฒ นาในพื้ น ที่ แต่ ว่า กระบวนการทํา งานของผู้บ ริ หารท้อ งถิ่ น บางแห่ ง ไม่ ไ ด้เ น้ น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการทําแผนพัฒนา การนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ จึงทํา
ให้แผนการพัฒนาของท้องถิ่นจึงเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก
3) การเมื อ งภาคพลเมื อ ง ในพื้ น ที่ อ ํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ค วามเคลื่ อ นไหวทาง
การเมื อ งภาคประชาชนอยู่บ ้า ง และเป็ นกลุ่ ม คนที่ ท าํ งานเชื่ อมประสานกับ เครื อข่ า ยการเมื อ งภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นไปสู่ การตรวจการทํางานของฝ่ ายบริ หารท้องถิ่น แต่เน้น
กระบวนการทํางานที่จบั มือทํางานร่ วมกัน เช่น กลุ่มแก้ไขปั ญหานํ้าท่วม และกลุ่มอื่นๆ
3.16.12 ด้ านการจัดการภาคราชการภูมิภาคและท้ องถิ่น
อําเภอเฉลิมพระเกี ยรติจาํ แนกการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ได้แ ก่ โรงพยาบาลอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ และ
สํานักงานสาธารณสุ ขประจําอําเภอ
2) หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาคอยูใ่ นพื้นที่ ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ ฝ่ ายบัตร
ประชาชนและทะเบี ยน สถานี ตาํ รวจภูธ รอํา เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานัก งาน

533

เกษตรอํา เภอ ศู น ย์บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น สํา นัก งานสั ส ดี อ าํ เภอ สํา นัก งานปศุ สั ต ว์อาํ เภอ
สํานักงานที่ดินอําเภอ สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ และสํานักสรรพากรอําเภอ
3) หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้แ ก่ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคอํา เภอ ที่ ท าํ การไปรษณี ย ์โ ทรเลข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และการประปาส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อยูใ่ น
พื้นที่
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าช้าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระพุทธ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองยาง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลช้างทอง
ค. เทศบาล จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลท่าช้าง
1) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 5 ตําบล 61 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 415 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตําบล
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ช้างทอง
8
บ้านส้ม บ้านหนองป่ าโอบ บ้านหนองเต็ง บ้านโนนพะยอม บ้านหนองม่วง บ้าน
หนองกราด บ้านทวก และบ้านกรู ด
ท่าช้าง
16
บ้านขาม บ้านโนนเลียบ บ้านหนองหอย บ้านสามแคว บ้านหนองบัวรี บ้านช่องโค
บ้านด่ านท่ าแดง บ้านโนนสะเดา บ้านตะกุดขอน บ้านมะดัน บ้านหนองบัว บ้าน
ใหม่ บ้านท่าช้าง บ้านตลาดท่าช้าง บ้านพิมาน และบ้านโนนไม้แดงเหนือ
พระพุทธ
12
บ้านกันผม บ้านฝั่งตะคอง บ้านพระพุทธ (ม.3) บ้านพระพุทธ (ม.4) บ้านพระพุทธ
(ม.5) บ้านหมูสี บ้านด่านกะตา (ม.7) บ้านด่านกะตา (ม.8) บ้านเขว้า บ้านบุตานนท์
บ้านหนองเรื อ และบ้านนํ้าไหล
หนองงู
15
บ้านโนนกราด บ้านหนองงู เหลื อม บ้านรวง บ้านพระวังหาร บ้านสวาสดิ์ (ม.5)
เหลือม
บ้านสวาสดิ์ (ม.6) บ้านประกานปรง บ้านนาตาวงษ์ บ้านโนนหมัน บ้านโตนด บ้าน
เสม็ด บ้านโพธิ์นอ้ ย บ้านโพธิ์ปรื อแวง บ้านสลักได และบ้านหนองแดง
หนองยาง
10
บ้านหนองยาง (ม.1) บ้านหนองยาง (ม.2) บ้านทุ่ งน้อย บ้านโคกวังวน บ้านโสง
บ้านตะกุดเวียน บ้านโสงหนองบัว บ้านหนองบัวโคก บ้านดอนไทร
และบ้านโคกสามัคคี
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)
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3.16.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่างๆ จํานวน 24 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 10 คน
หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 15 คน ผูน้ าํ อาสาพัฒนาชุ มชน 10 คน และผูแ้ ทนสภาวัฒนธรรม จํานวน
1 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 416 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีแม่น้ าํ มูลไหลผ่าน ซึ่ ง - การปล่อยนํ้าเสี ยลงแม่น้ าํ มูลโดยไม่ได้รับการ
บําบัดก่อน เป็ นต้นเหตุทาํ ให้เกิดนํ้าเน่าเสี ยได้
เป็ นแหล่ ง นํ้า ที่ ส ามารถใช้ประโยชน์ ท างด้า น
ในอนาคต
การประมง การเกษตร และเป็ นนํ้ าใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน
- งบประมาณด้ า นการพัฒ นาแหล่ ง นํ้ ายัง ไม่
- ป่ าไม้ท่ี อุ ด มสมบู ร ณ์ เช่ น ป่ าหนองเต็ ง เป็ น
ต่อเนื่อง
แหล่ ง อาหารทางธรรมชาติ ข องประชาชนใน - มีการลักลอบตัดไม้ในที่สาธารณะ
พื้นที่เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
- เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ใช้ปุ๋ยเคมี ทําลายระบบ
- อัต ลัก ษณ์ ข องอํา เภอ คื อ การค้น พบโครง
นิเวศน์
กระดูกช้างโบราณมากที่สุด
- ดิ น และนํ้า เค็ ม ที่ เ ป็ นผลกระทบจากการดู ด
ทรายของกลุ่มนายทุน
- การคมนาคมในพื้นที่บางแห่งยังไม่สะดวก ทํา
ให้การขนส่ งพืชผลทางการเกษตรล่าช้า
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ชุมชนยังมีการแบ่งปั นเอื้ออารี ต่อกัน มีวิถีชีวิต - ด้า นการพัฒนาคน ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจใน
อยูเ่ ป็ นกลุ่มเครื อญาติ ครอบครัวอบอุ่น
การประกอบอาชีพอย่างชัดเจน
- มี ก ารศึ ก ษาทั้ งในและนอกระบบ ทํ า ให้ - การรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทวั่ ถึง
ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกระดับ - เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์
มี ก ลุ่ ม อาชี พ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชน สามารถ - ไม่มีศูนย์ฝึกอบรม ฝึ กอาชีพ
บริ หารจัดการกลุ่มได้ดว้ ยตนเอง ทําให้สมาชิ ก - ประชาชนส่ วนใหญ่ ย งั ไม่ใ ห้ค วามสนใจดู แ ล
มีอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้
รักษาสุ ขภาพของตนเองในเบื้องต้น
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ตารางที่ 416 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- พืชผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิ ด เช่น ข้าว - ต้น ทุ น การผลิ ตสู ง และเกษตรกรไม่ มี ค วามรู ้
อ้อย มันสําปะหลัง เป็ นต้น
เรื่ องการลดต้นทุนการผลิต
- มีรายได้จากการจําหน่ายข้าวเป็ นอันดับหนึ่ง - ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ป ริ มาณน้ อ ยลง
- เป็ นแหล่ ง ผลิ ต ข้า วพัน ธุ์ ดี โดยใช้พ ัน ธุ์ ข ้า ว
เนื่ องจากเกษตรกรไม่มีความรู้ดา้ นการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ขาดเครื่ องมือ
หอมมะลิ 105 ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ระดับ
เครื่ องใช้ในการทํานา
จังหวัดปี พ.ศ. 2554 และเป็ นแหล่งผลิตเมล็ด
พันธุ์ ข ้าวจําหน่ า ยให้ศูนย์ผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้า ว - เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารไล่แมลง
ทําลายระบบนิเวศน์
นครราชสี ม าเพื่ อ จํา หน่ า ยให้ ศู น ย์ผ ลิ ต เมล็ ด
พันธุ์ขา้ วนครราชสี มา
- สิ น ค้ า โ อ ท อ ป ข า ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
- มีก ลุ่ ม ผลิ ตภัณฑ์หนึ่ ง ตํา บลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ต ลาดไม่ ถ าวร
ทํากันในหลายหมู่บา้ น
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่น่าสนใจ
- เกษตรกรในพื้นที่มีปัญหาหนี้สินสู ง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาทํางาน - อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จั ด ส ร ร
งบประมาณดําเนินการ และการส่ งเสริ มยังไม่
เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง
ตรงจุดสําคัญเท่าไร ทําให้ไม่กระตุน้ เศรษฐกิจ
- มีกลุ่ มผูน้ าํ ที่ทาํ งานอย่างจริ งจังเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
ท้องถิ่น
- มีก ารประสานผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่า ง - ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ
ภาคการเมืองทุกส่ วน ไม่แข่งขันรุ นแรง
ทําให้งบประมาณซํ้าซ้อน และการพัฒนาไม่
- ประชาชนเริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วมในทางการเมือง
ยัง่ ยืน
มากขึ้น โดยเฉพาะการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น - ระเบี ย บกฎหมายที่ บ ัง คับ ใช้ ก ับ ท้อ งถิ่ น ไม่
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และเทศบาล
สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
- งบประมาณสนับ สนุ น จากรั ฐ บาลสู่ ท ้อ งถิ่ น
น้อยและล่าช้า
- การจัดกิ จกรรม โครงการของรั ฐไม่ส ามารถ
กํ า หนดเวลาดํ า เนิ นการได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เนื่ อ งจากบางกิ จ กรรมต้ อ งรอการจั ด สรร
งบประมาณ
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ตารางที่ 416 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- พิธี บ วงสรวงย่า โมในหมู่ บ ้า น ตํา บล อํา เภอ - กลุ่ ม ผู้รู้ เ รื่ องวัฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ
เป็ นประจําทุกปี
ท้องถิ่นเหลือน้อยลงทุกที
- มี การจัดกิ จกรรมอนุ รักษ์ประเพณี วัฒนธรรม - ขาดกระบวนการสื บ ทอดความรู ้ ด้า นศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่ นสู่
ท้องถิ่นทุกเทศกาล
- มี วดั และสํานัก สงฆ์ เป็ นสถานที่ จดั พิ ธี ท าง
คนรุ่ นใหม่
ศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่ น วัน - โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารนํา องค์ค วามรู้
ออกพรรษา วัน เข้า พรรษา และประเพณี บ วช
เกี่ ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อ
สามเณรภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนของทุกปี
ท้องถิ่นไปใช้ในการเรี ยนการสอน
- มี ภู มิ ปั ญ ญ า ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เกษตรกรรม เช่ น การบู ช าแม่ โ พสพ การทํา บุ ญ
เรี ยกขวัญข้าว การไหว้ผตี าแฮก
2) การวิ เ คราะห์ โอกาส และอุ ป สรรคหรื อข้ อ จํา กั ด ที่ เ ป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 417 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมีนโยบายปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้นฐาน - ภัยธรรมชาติ เช่ น นํ้าท่วม ภัยแล้ง ที่ เกิ ดมาก
ขึ้ นทํ า ใ ห้ ย าก ต่ อ ก ารคา ดเดาใ นก ารทํ า
โดยการขยายถนนจากสองเลนเป็ นสี่ เลนต่อ
จากอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ชื่ อ มกับ จัง หวัด
การเกษตร
บุรีรัมย์
- การบุกรุ กพื้นที่แล้วนําทรัพยากรธรรมชาติไป
- รั ฐมี นโยบายพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ เป็ น
ใช้ของกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่
โอกาสทั้งของผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปและการขนส่ ง - ถนนที่กว้างขึ้น ทําให้ประชาชนคนใช้ถนนขับ
สิ นค้าเกษตร
รถเร็ ว ขาดความระมัดระวัง
- นโยบายและกระแสการลดโลกร้ อนด้วยการ - โรคระบาดของโรคพืช โดยเฉพาะโรคระบาด
ในนาข้าวที่สร้างความเสี ยหายต่อเกษตรกร
ไม่ตดั ไม้ท าํ ลายป่ า เป็ นโอกาสให้ช าวอํา เภอ
เฉลิมพระเกียรติได้ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ าที่มี
อยูร่ ่ วมกัน
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ตารางที่ 417 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- กระแสการดู แลสุ ขภาพโดยใช้หลักการแพทย์ - การนําเสนอข่าว ละคร และโฆษณาต่าง ๆ ผ่าน
สื่ อกระแสหลัก ทํา ให้เป็ นแบบอย่า งไม่ดีต่ อ
พื้นบ้านทําให้ชาวบ้านได้นาํ ความรู้ ภูมิปัญญา
เด็กและเยาวชน
ท้องถิ่นมาใช้มากขึ้น
- รัฐมี โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของ - งบประมาณสนับ สนุ น จากรั ฐโดยส่ ว นใหญ่
เป็ นการพัฒนาด้านวัตถุ มากกว่าการพัฒนาคน
อําเภออย่างต่อเนื่อง
- รัฐบาลมีนโยบายเรี ยนฟรี ทําให้เด็กด้อยโอกาส - การแพร่ ระบาดของปั ญหายาเสพติ ด จาก
ในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
ภายนอกชุมชน
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - การลงทุนขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
ด้า นการพัฒ นาการเกษตรข้า ว ข้า วหอมมะลิ
- ผูผ้ ลิ ตไม่มีอาํ นาจในการต่อรองในเรื่ องราคา
มันสําปะหลัง
พืชผลผลิตและปัจจัยการผลิต
- รั ฐบาลมี น โยบายรั บ ประกัน รายได้ เช่ น ข้า ว
- ราคาพืชผลผลิตตกตํ่า ในขณะที่ราคาปั จจัยการ
มันสําปะหลังในทุกฤดูกาลผลิต
ผลิตสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กระแสการใช้หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
- นโยบายขึ้นค่าแรงงาน 300 บาทมีผลกระทบ
และมีกระบวนการส่ งเสริ มในทุกระดับ
การจ้างแรงงานภาคเกษตร
- จังหวัดนครราชสี ม ามี โรงงานอุ ตสาหกรรมที่
เกี่ ย วกับ การแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเกษตร
จํานวนมาก
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- ส่ วนราชการมี ก ารจัดการฝึ กอบรมเรื่ องการมี - การเมืองแบบอุปถัมภ์ต่างคนต่างตอบแทน ทํา
ส่ วนร่ วมของประชาชนในทางการเมือง
ให้นักการเมื องท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
- การกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่ นชัดเจนทําให้มี
ไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจ
งบประมาณมาสนับ สนุ น ชุ ม ชนมากขึ้ น ทั้ง - มีกระบวนการทุจริ ตคอรัปชัน่ และทํางานกัน
อย่างไม่โปร่ งใส จนกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาที่
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาล และ
ทุกคนยอมรับได้
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
- รัฐมีกระบวนการในการพัฒนาคน มีผูน้ าํ อยู่ - ผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ นของกลุ่ ม การเมื อ งทุ ก
ระดับ
ในหลายพื้นที่
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ตารางที่ 417 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ร ะบบการสื่ อสารที่ ท ั น สมั ย และเยาวชน - การสื่ อ สารที่ มี ค วามรวดเร็ ว ทํา ให้มี ก ารนํา
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้าไปสู่ ชุมชน ทําให้
ชุมชนมีโอกาสขาดอัตลักษณ์ของตนเอง
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนทําให้เด็ก เยาวชน และ
คนในพื้ น ที่ ไ ด้เ รี ย นรู้ ว ัฒ นธรรมของประเทศ - กระแสการไหลของวัฒนธรรมภายนอก ทําให้
เพื่อนบ้านมากขึ้น
ยากต่ อ การควบคุ ม และส่ งผลกระทบต่ อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.16.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอโนนไทย ที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านการเกษตร เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่อาํ เภอเฉลิมพระ
เกียรติส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ งเป็ นเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านการพัฒนาคน เพราะคนหรื อทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นบุคลากรที่
จําเป็ นและมีคุณค่ามากที่สุด จึงต้องพัฒนาให้เจริ ญงอกงามไปพร้อม ๆ กันกับด้านอื่น ๆ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านสุ ขภาพ การที่ คนมีสุขภาพดี จะส่ งผลให้จิตใจและร่ างกาย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทําให้การทํางานใด ๆ ประสบผลสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประเด็นที่ 4 ประเด็นด้านประเพณี วัฒนธรรม เนื่ องจากปั จจุ บนั ประเพณี วฒั นธรรม
ไทยกํา ลัง จะถู กลบเลื อนโดยวัฒนธรรมต่า งชาติ ซึ่ ง เข้า มามี อิท ธิ พ ลต่ อเด็ก เยาวชนไทย ทั้งทางสื่ อ
โฆษณา อินเทอร์ เน็ต ฯลฯ
ประเด็นที่ 5 ด้านการกระจายอํานาจ เนื่องจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทุกระดับยังไม่มี
การบูรณาการการทํางานอย่างชัดเจนทําให้การจัดสรรงบประมาณซํ้าซ้อน ควรจะมีการบรู ณาการกันทุก
ระดับ
ประเด็นที่ 6 ด้านการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากปั จจุบ นั
ประชาชนให้ความสําคัญและเอาใจใส่ การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมน้อย เช่น การกําจัดขยะ แหล่งนํ้า ป่ าไม้
เผาตอซัง ฯลฯ

