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3.16 อาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ  

3.16.1 ประวตัิความเป็นมา  

 เดิมทีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ริมแม่นํ้ ามูล เรียกวา่หมู่บา้นท่าชา้ง เป็น

ชุมชนเก่าแก่ท่ีมีความเจริญแห่งหน่ึงจากจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากสถานท่ีตั้งบา้นเรือนมีความ

เหมาะสม เพราะตั้งอยูบ่ริเวณชุมทางนํ้ า ในอดีตท่าชา้งจึงเป็นเมืองขนถ่ายสินคา้ จากเรือกลไฟท่ีแล่นมา

จากแม่นํ้ าโขง และแม่นํ้ าชี จึงมีความสําคญัในระดบัเมืองท่าของมณฑลนครราชสีมา การขนถ่ายสินคา้

ในอดีตกระทาํไดด้ว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากไม่มีถนนหนทางสะดวกเช่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่จึงใชช้า้ง

เป็นพาหนะในการขนถ่ายสินคา้เป็นสําคญั ประกอบกบัเป็นเส้นทางของบรรดาชา้งป่าท่ีมกัลงมาหากิน

ยงับริเวณชุมทางนํ้ าและความสมบูรณ์ของป่าในอดีต ท่ีน่ีจึงถูกเรียกวา่ “ท่าชา้ง” ต่อมาในสมยัราชกาลท่ี 

5 ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพ ฯ มาส้ินสุดท่ีจงัหวดั

นครราชสีมา แต่ยงัไม่สะดวกในการขนถ่ายสินคา้ ดงันั้นในปลายปี พ.ศ. 2446 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวฯ ไดโ้ปรดเกลา้ให้สร้างทางรถไฟต่อจากเมืองนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี 

พร้อมกบัสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ามูล ทาํใหส่้งผลกระทบกบัการขนถ่ายสินคา้ทางเรือ โดยเฉพาะเมืองทาง

รถไฟสร้างเสร็จและเปิดดาํเนินการ การขนถ่ายสินคา้ทางเรือกลไฟก็ตอ้งปิดกิจการลง เพราะสินคา้

สามารถข้ึนลงไดท่ี้สถานีรถไฟท่าชา้ง รวมทั้งสามารถส่งไปยงัเมืองต่าง ๆ ไดส้ะดวกรวดเร็ว 

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา เป็นอาํเภอท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ได้

พระราชทานนาม “อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ” เน่ืองในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี เม่ือ

วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 เป็นอาํเภอท่ีไม่ตอ้งตั้งเป็นก่ิงอาํเภอก่อนและทาํพิธีเปิดท่ีวา่การอาํเภอเม่ือวนั

ศุกร์ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2541โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช2ฯ 2ทรงเสด็จ

มาทาํพิธีเปิด เดิมข้ึนอยู่กบัอาํเภอจกัราช ท่ีว่าการอาํเภอตั้งอยู่ท่ี ถนนเพชรมาตุคลา หมู่ท่ี 14 บา้นตลาด 

ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา และมีคาํขวญัประจาํอาํเภอวา่ “เมืองไก่ยา่ง ชา้ง

ส่ีงา พาล่องแพ แลไทรงาม  ลือนามสนามบิน” 

 

3.16.2 ทีต่ั้งอาํเภออาณาเขตขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 271 ตาราง

กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง มีความสูงระหว่าง 140-240 จากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง อยู่ห่างจากจงัหวดันครราชสีมาไปทางทิศตะวนัออกทางรถยนตป์ระมาณ 18 กิโลเมตร และ

ทางรถไฟระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อกับอําเภอใกล้เ คียง  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอํา เภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา ทางทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอจกัราช อาํเภอหนองบุญมาก และอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั

อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
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3.16.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง

ลาดเอียงจากทิศตะวนัตกและตะวนัออกเขา้สู่บริเวณตรงกลางพื้นท่ี โดยมีแม่นํ้ ามูลไหลผา่นกลางพื้นท่ี

จากทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และมีคลอง

บริบูรณ์ไหลแยกจากลาํตะคลองลงสู่ลาํนํ้ามูลบริเวณกลางพื้นท่ีอาํเภอ 

 สภาพอากาศตลอดทั้ งปี ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสภาพ

เช่นเดียวกบัสภาพอากาศโดยทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ มี 3 ฤดู ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 856.7 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือน

ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ มีอากาศเยน็ มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 22 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เร่ิมประมาณ

เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน อุณหภูมิเฉล่ีย 30 - 35 องศาเซลเซียส 
 

 3.16.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์

รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
 

ตารางที ่397 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 688 972 1,660 

นกัเรียน 2,076 2,108 4,184 

นกัศึกษา 210 277 487 

ทาํนา 2,328 2,509 4,837 

ทาํไร่ 507 443 950 

ทาํสวน 11 17 28 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 6 5 11 

รับราชการ 232 187 419 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 5 18 

พนกังานบริษทั 85 109 194 

รับจา้งทัว่ไป 4,478 4,075 8,553 
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ตารางที ่397 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

คา้ขาย 295 493 788 

ธุรกิจส่วนตวั 38 37 75 

อ่ืนๆ 878 951 1,829 

รวมทั้งส้ิน 11,846 12,188 24,034 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 
 

 2) รายได ้ จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีรายได้เฉล่ียของประชากรอยู่ท่ี 

49,600.82 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงตาํบลท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงสุด คือ เทศบาลตาํบลท่าช้าง เน่ืองจากเป็น

ศูนยก์ลางของเศรษฐกิจอาํเภอ ส่วนตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ตาํบลหนองยางรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 

45,810.91 บาทต่อคนต่อปี 
 

ตารางที ่398 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี(บาท) 

1 ชา้งทอง 47,232.49 

2 ท่าชา้ง 55,714.72 

3 เทศบาลตาํบลท่าชา้ง 58,290.68 

4 พระพุทธ 47,803.89 

5 หนองงูเหลือม 48,335.14 

6 หนองยาง 45,810.91 

รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีในพืน้ทีอ่าํเภอเฉลมิพระเกยีรติ 49,600.82 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด 827,112,230 

บาท โดยมีค่าใช้จ่ายทางดา้นการอุปโภคบริโภคจาํนวนรวม 666,404,048 บาท ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือ

ขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั  ค่าการเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์

บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุน

การผลิตมีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน 106,803,941 บาท ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อ

การผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 
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ตารางที ่399 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 20,072,647 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 20,072,647 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 29,648,436 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 29,648,436 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 26,780,835 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 26,780,835 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 30,302,023 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 30,302,023 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,500,777 

จาํนวนรวม 43,500,777 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 180,720,449 

จาํนวนรวม 180,720,449 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 42,585,187 

จาํนวนรวม 42,585,187 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,556,625 

จาํนวนรวม 22,556,625 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,141,275 

จาํนวนรวม 9,141,275 
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ตารางที ่399 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่ายอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,957,776 

จาํนวนรวม 9,957,776 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,946,465 

จาํนวนรวม 43,946,465 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 75,538,075 

จาํนวนรวม 75,538,075 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 180,374,846 

จาํนวนรวม 180,374,846 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 23,520,792 

จาํนวนรวม 23,520,792 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 23,350,967 

จาํนวนรวม 23,350,967 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,262,838 

จาํนวนรวม 7,262,838 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,656,411 

จาํนวนรวม 9,656,411 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 48,195,806 

จาํนวนรวม 48,195,806 

รวมทั้งหมด 827,112,230 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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 4) หน้ีสินและ เงินออม จากการสํารวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาํปี พ.ศ. 2554 

พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีหน้ีสินจากบญัชีเฉล่ีย 3,755.48 บาทต่อคนต่อปี  

จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่า

เกษตรกรอาํเภอเฉลิมพระเกียรติกูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 293.1 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการ

ประกอบอาชีพจาํนวน 257 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 12.2 ลา้นบาท และ

กูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 23.9 ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มี

กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 

ดงัน้ี  

ตารางที ่400 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

อาสาสมคัรคุมประพฤติ 8 ช่วยเหลือดูแลผูท่ี้อยูภ่ายใตก้าร

ดูแลของสาํนกังานคุมประพฤติ  

3นายประภาส  รอดประพฒัน์ 

เครือข่ายคณะกรรมการ

พฒันาสตรีอาํเภอ 

123 พฒันาและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

สตรีในพื้นท่ี 

3นางประคอง เจียกงูเหลือม 

ชมรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

450 ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

ในระดบัหมู่บา้น 

นางสมคิด  ตากงูเหลือม 

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจาํตาํบล (5 กลุ่ม) 

75 ถ่ายทอดความรู้ทางดา้น

การเกษตรใหป้ระชาชนใน

พื้นท่ี 

นาย สุมิตร  โม่งทองหลาง 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

บา้นพระพุทธ   

45 พฒันาอาชีพของสตรีในตาํบล นางกิติมา  จิตสาํราญ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)  
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่401 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มกรงนก 29 จกัสานกรงนก นางมิน  เซ็นทองหลาง  

หมู่ 8  ต.ชา้งทอง 

กลุ่มดอกไมจ้นั 20 ทาํดอกไมจ้นัและพวงหรีด นางสมหมาย รัตนศฤงค ์ 

หมู่ 3 ต.ชา้งทอง 
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ตารางที ่401 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มงานฝีมือกอมโพธีเรียม 15 ระนาดจาํลอง เส่ือ แปรรูปจาก

ไมไ้ผ ่

นางสุภกร ใจจินา 

หมู่ 5  ต.ท่าชา้ง 

กลุ่มสุราแช่พื้นเมือง 25 สุราขาวท่าชา้ง นางไสว พาศรี  

หมู่ 10 ต. ท่าชา้ง 

ทอเส่ือบา้นใหม่ 53 เส่ือกก นางประนอม  ศรีจนัทร์  

หมู่ 12 ต.ท่าชา้ง 

ไข่เคม็ใบเตย 48 ไข่เคม็ใบเตย นายจาํเริญ  ไกรคุม้ 

หมู่ 5  ต.พระพุทธ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

จากสุกร 

20 แหนมหมู นางถวลิ  สุขรอด   

หมู่ 4  ต.พระพุทธ  

จกัสานตะกร้าบา้นหมูสี 30 ตะกร้าไมไ้ผ ่ นางชุม จุฑามณี  

หมู่ 6  ต.พระพุทธ 

ขนมแปรรูปจากสมุนไพร 30 ขา้วเกรียบสมุนไพร นางอวน ศรีแกว้    

หมู่ 11 ต.พระพุทธ 

สมุนไพรอบผวิ 45 สมุนไพรอบผวิ ชาใบหม่อน นางละเอียด สุหร่ายเพชร 

หมู่ 1  ต.หนองงูเหลือม 

ถัว่ตดั  งาตดั 84 ขนมถัว่ตดั  งาตดั นางขวญัจิตร  ขีดกลาง 

หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม 

ทอเส่ือบา้นสวาสด์ิ 16 เส่ือกก นางเปลยวญ  เสนกลาง 

หมู่ 5 ต.หนองงูเหลือม 

ตีมีดบา้นนาตาวงษ ์ 15 มีด  ขวาน นายประวทิย ์ เชยโพธ์ิ  

หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม 

ไมก้วาดเส้ียนตาล 36 ไมก้วาดเส้ียนตาล นางสะอ้ิง  จนัทร์โพธ์ิ 

หมู่  9 ต.หนองงูเหลือม 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)  

 

 3.16.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 8,098 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 30,169 คน เป็นชายจาํนวน 14,831 คน เป็นหญิงจาํนวน 15,338 คน มีรายละเอียดเป็น

รายตาํบลดงัน้ี   
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ตารางที ่402  แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ตําบล  
จํานวน

ครัวเรือน  

จํานวนประชากร  

ชาย (คน) หญงิ (คน)  รวม (คน)  

ตาํบลชา้งทอง 1,100 2,261 2,351 4,612 

ตาํบลท่าชา้ง 872 1,615 1,583 3,198 

ตาํบลพระพุทธ 1,659 2,843 3,052 5,895 

ตาํบลหนองงูเหลือม 2,651 4,716 4,946 9,662 

ตาํบลหนองยาง 1,816 3,396 3,406 6,802 

รวม 8,098 14,831 15,338 30,169 

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย. http://stat.dopa.go.th/xstat/p5430_11.html (สืบค้น วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554) 
 

ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจ

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ พบวา่ประชากรอาํเภอเฉลิมพระเกียรติจาํแนกตามช่วงอายุ

ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่403 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 72 69 141 

1– 2 257 258 515 

3– 5 539 453 992 

6– 11 1,092 1,084 2,176 

12– 14 647 586 1,233 

15– 17 695 652 1,347 

18– 25 1,665 1,502 3,167 

26– 49 4,937 5,279 10,216 

50– 60 1,851 1,979 3,830 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,963 2,339 4,302 

รวมทั้งหมด 13,718 14,201 27,919 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

 

http://stat.dopa.go.th/xstat/p5430_11.html
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2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่ จบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 

ตารางที ่404 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 372 379 751 

ตํ่ากวา่ ป.4 795 857 1,652 

ป.4-6 5,569 6,034 11,603 

ม.ศ. 1-3 79 50 129 

ม.1-3 1,840 1,571 3,411 

ม.ศ.4-5 47 21 68 

ม.4-6 1,087 1,140 2,227 

ปวช. 245 149 394 

ปวส. 420 399 819 

ปริญญาตรี 357 610 967 

ปริญญาโท 19 17 36 

ปริญญาเอก 4 3 7 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,012 958 1,970 

รวม 11,846 12,188 24,034 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ(2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีโรงเรียนจาํนวน 23 แห่ง มีครู

ทั้งหมดจาํนวน 200 คน มีนักเรียนจาํนวน 3,518 คนโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนักเรียน

ประมาณ 18 คน  
 

ตารางที ่405 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

เทศบาลตาํบลท่าชา้ง 2 25 529 

ตาํบลท่าชา้ง 2 14 133 

ตาํบลชา้งทอง 3 33 392 
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ตารางที ่405 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

ตาํบลพระพุทธ 4 26 533 

ตาํบลหนองงูเหลือม 8 70 1,345 

ตาํบลหนองยาง 4 32 586 

รวม 23 200 3,518 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
   

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) มีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนประจาํตาํบลจาํนวน 5 แห่ง และมีครูประจาํศูนยร์ะดบัตาํบล ๆ ละ 1 คน สําหรับ

เน้ือหาหลกัสูตรเร่ิมตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพฒันาทกัษะอาชีพ การศึกษาพฒันาทกัษะชีวิต 

และการศึกษาพฒันาสังคมและชุมชน  

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีสถานบริการดา้นสาธารณสุข บุคลากร เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวติของประชากรในพื้นท่ี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่406 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน  (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 6  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   2  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข  ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีบุคลากรเพื่อบริการ

ประชากรในพื้นท่ี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่407 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     2 15,085 

ทนัตแพทย ์ 2 15,085 
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ตารางที ่407 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

เภสัชกร 2 15,085 

พยาบาลวชิาชีพ 24 1,257 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 450 67 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 30,169 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ พบวา่ มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 5 

อนัดบัแรกของอาํเภอ มีจาํนวนผูป่้วยและจาํนวนผูป่้วยเม่ือเทียบอตัราส่วนต่อประชากรหน่ึงแสนคนมี 

ดงัน้ี  
 

ตารางที ่408 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ลาํดับที ่ โรค ผู้ป่วย (คน) อตัรา 1:100,000 

1 อุจจาระร่วง 417 125.80 

2 ปอดบวม 47 14.179 

3 อาหารเป็นพิษ 43 12.97 

4 ไขเ้ลือดออกรวม 38 11.46 

5 ไขห้วดัใหญ่ 27 8.14 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากรของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จากขอ้มูลกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 อาํเภอเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ มีอตัราการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่409 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 34,377 - 

2550 34,637 0.76 

2551 34,890 0.73 

2552 34,916 0.07 

2553 34,968 0.15 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
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 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียติ

มี ดงัน้ี 0สถานีตาํรวจภูธร0เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูบ่นถนนเพ็ชรมาตุคลา ตาํบลชา้งทอง มีป้อมยามตาํรวจ

จาํนวน 2 แห่ง นอกน้ีทาํงานร่วมกบัปลดัอาํเภอผูป้ระสานงานประจาํตาํบลประสานการวางแผนการ

ปฏิบติังานร่วมกบัทีมงานสํานกัพฒันาชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มพลงั

มวลชน คณะกรรมการหมู่บา้น ในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในการเสริมสร้างให้หมู่บา้นเป็น

หมู่บา้นปลอดภยั  

 โดยการกระตุน้ให้ราษฎรในพื้นท่ีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและลดปัญหา

อาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น 

นอกจากน้ีในเขตเทศบาลให้มีการจดัทาํแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและจดัตั้งศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผูอ้าํนวยการศูนยอุ์ปกรณ์ท่ีใช้

ในงานดา้นป้องกนัของเทศบาลยงัมีไม่เพียงพอ โดยมีรถดบัเพลิงท่ีมีความจุประมาณ 2,400 ลิตร จาํนวน 

1 คนั รถบรรทุกนํ้ า ขนาด 10,000 ลิตร จาํนวน 1 คนั เรือทอ้งแบน จาํนวน 1 ลาํ เคร่ืองสูบนํ้ าจาํนวน 5 

เคร่ือง 

5) ดา้นศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 99.80 และมีองคก์รทางศาสนา คือ วดัจาํนวน 30 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 4 แห่ง และมีพระสงฆ์

จาํนวน 150 รูป  

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีดงัน้ี  

- ดา้นเกษตร นางรําพรรณ ภู่มะดนั เลขท่ี 56 หมู่ 2 ตาํบลชา้งทอง การคดัและการ

ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  นายสมพงษ ์แน่นกระโทก เลขท่ี 176 หมู่ 4 ตาํบลหนองยาง ผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย 

และการใชส้มุนไพรกาํจดัแมลง  

- ดา้นหตัถกรรม นางอรุณศรี จนัทร์พะเนา เลขท่ี 6 หมู่ 6 ตาํบลชา้งทอง ทอเส่ือกก 

- ดา้นการแปรรูป นางลาํพึง ยอดรัก เลขท่ี 19/3 หมู่ 3 ตาํบลท่าชา้ง  

- ดา้นการแพทยแ์ผนไทย นายสมลกัษณ์ ใจงูเหลือม 62 หมู่ 1 ตาํบลหนองงูเหลือม 

การแปรรูปสมุนไพรโบราณ   

นอกจากน้ีท่ี ตาํบลหนองงูเหลือม มีภูมิปัญญาดา้นผลิตภณัฑ์และการแปรรูปผลิตภณัฑ์

จากพืช การทาํเส้นหม่ีเป็นกิจกรรมในการนาํขา้วมาทาํการแปรรูป เพื่อแปรรูปแบบการประกอบอาหาร 

ซ่ึงมีกรรมวิธีในการทาํเร่ิมตั้งแต่การคดัขา้วมาทาํ ตอ้งเป็นขา้วท่ีมีคุณภาพแข็งเพื่อนาํมาหุงตม้ เช่น ขา้ว

เหลืองปะทิว ขา้วขาวปากหมอ้ ขา้วท่ีไม่ควรหุงจนอ่อนนุ่ม คือ ขา้วขาวมะลิซ่ึงจะทาํให้เกิดการเสียหาย

ในการทาํเส้นหม่ี หลงัจากท่ีคดัเลือกขา้วไดแ้ลว้จึงนาํมาประกอบขบวนการทาํ เม่ือไดเ้ส้นหม่ีแลว้ก็นาํมา

ประกอบอาหาร เช่น นาํมาผดัหรือยาํ เส้นหม่ีเม่ือทาํเป็นหม่ีแหง้ก็สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติไดมี้การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  
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- พิธีบวงสรวงยา่โมในหมู่บา้น 

- งานประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  

- และงานประเพณีสาํคญัอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนา  เช่น บุญเขา้พรรษา ออกพรรษา และ

วนัสาํคญัทางศาสนา ต่าง ๆ  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ พื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีสถานท่ีออกกาํลงักายจาํนวน 1 แห่ง 

คือ สวนภูมิทศัน์เทศบาลตาํบลท่าช้าง หลงัสถานีรถไฟอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี 14 ตาํบลท่าช้าง 

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และมีการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัตาํบลดว้ยเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีและ

เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งหมู่บา้น  
 

 3.16.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 91,151 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 5,314 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่410 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 

 

2) ดา้นปศุสัตว ์ จาํนวนสัตวจ์ากการสํารวจในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ พบวา่ในพื้นท่ี มีการ

เล้ียงสัตวห์รือปศุสัตวห์ลกั ๆ ไดแ้ก่ เล้ียงโคเน้ือ กระบือ เป็ดเน้ือ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ท่ีมีทั้งลกัษะ

เป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงสุกร ทั้งท่ีเป็นการเล้ียงเป็นครัวเรือนและ

ฟาร์มขนาดเล็ก ดงัน้ี 

 

 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ 
จํานวนครัวเรือน

ทีป่ลูก 

พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 3,115 50,618 22,778.10 

2 ขา้วนาปรัง 1,209 4,503 2,476.65 

3 มนัสาํปะหลงั 1,052 26,346 31,615.2 

4 ออ้ย 478 5,316 6,676.89 

5 ขา้วโพด 62 898 763.3 

6 ไมผ้ล 453 2,135 1,067.5 

7 ผกั 353 1,137 227.4 

8 ไมด้อกไมป้ระดบั  45 198 212 
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ตารางที ่411 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 6,276 630 

2 กระบือ 1,149 229 

3 สุกร 3,838 453 

4 เป็ดเน้ือ 9,189 735 

5 เป็ดไข่ 11,230 542 

6 ไก่พื้นเมือง 180,170 121 

7 ไก่เน้ือ 156,852 21 

8 ไก่ไข่ 3,197 15 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
 

3) ดา้นการประมง พื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีเกษตรกรทาํการประมงลกัษณะการ

เล้ียงปลาในกระชงับริเวณริมแม่นํ้ ามูลจาํนวนหน่ึง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี 

2553 พบวา่อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 91.00 

ตนัต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ตารางที ่412 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ(ตันต่อปี) 

ปลาดุก 80.00 

ปลานิล  7.00 

ปลาตะเพียน 1 

ปลาทบัทิม 2 

ปลาสลิด 1 

รวม 91.00 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 3.16.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ

อนุญาตดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 21 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการได้

ดงัน้ี 
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ตารางที ่413 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมเกษตร 2 

อุตสาหกรรมขา้ว 2 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 3 

อุตสาหกรรมก๊าซและเช้ือเพลิง 2 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 3 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 

อุตสาหกรรมไม ้ 4 

อุตสาหกรรมเหล็ก 2 

อุตสาหกรรมโลหะ 1 

รวมทั้งหมด 21 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 3.16.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีการประกอบการดา้น 

พาณิชยกรรม จากการรวบรวมของคณะทาํงานโครงการฯ พบ ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 1 คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี

ธนาคารอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลท่าชา้ง จาํนวน 1 แห่ง มีการบริการตูเ้อทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 1 แห่ง  ตูเ้อทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 แห่ง และตูเ้อทีเอ็ม

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 แห่ง 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ  จาํนวน 2 แห่ง  

- ร้านตดัผมจาํนวน 9 ร้าน 

- ร้านซ่อมเคร่ืองยนต ์พน่สีรถยนตจ์าํนวน 10 แห่ง 

- ร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจาํนวน 7  แห่ง 

- ร้านคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายของชาํจาํนวน 49 แห่ง 

- ร้านเสริมสวยจาํนวน  12 ร้าน 

- ร้านถ่ายรูปจาํนวน  3  แห่ง 

- โรงสีจาํนวน  2  แห่ง 

- โรงงานทาํขนมจีนจาํนวน 1 แห่ง  

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีร้านอาหาร และสถาน

บริการ 20 แห่ง มีบริการท่ีพกัแต่เป็นขนาดเล็กจาํนวน 2 แห่ง  
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3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี

สาํคญัไดแ้ก่  

- ไทรงาม ตั้งอยูริ่มฝ่ังลาํนํ้ ามูล บา้นใหม่ หมู่ท่ี 12 ตาํบลท่าชา้ง บนเน้ือท่ี 8 ไร่    

มีอายุหลายร้อยปีมีความสวยงามมาก แผก่ิ่งกา้นสาขาอวดสายตาแก่ผูไ้ดพ้บเห็น ต่างออกปากชมวา่สวย

และสมบูรณ์กวา่ท่ีอ่ืนท่ีเคยพบเห็นมาในเทศบาลวนัสงกรานตข์องทุกปี ชาวท่าชา้งไดร่้วมกนัจดังานวนั

สงกรานตข้ึ์นท่ีบริเวณไทรงามตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงขณะน้ีทางอาํเภอไดป้รับปรุงพื้นท่ีไทร

งามไวร้องรับนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในทุก ๆ ดา้น  

- 3ล่องแพ3 เน่ืองจากสภาพลาํนํ้ ามูลมีนํ้ าตลอดปี มีปริมาณนํ้ าอย่างเพียงพอ 

เน่ืองจาก มีเข่ือนยางกั้นนํ้ าทางอาํเภอจึงไดใ้ห้ภาคเอกชนดาํเนินการจดัล่องแพ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ

จากหวัหนา้ส่วนราชการ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ให้มีแพรับนกัท่องเท่ียว 2 แห่ง ไดแ้ก่ ปากปะคาบเรสท ์เป็น

แพขนาดเล็กและกลาง จุผูโ้ดยสาร 10 – 18 คน และ 15 – 20 คน และสวนแสงเพชร สถานท่ีพกัผอ่นครบ

วงจรและบริการล่องแพ ขนาด 10 – 20 คน และ 30 – 35 คน 

- 3ชมซากชา้งโบราณ3 ซากชา้งโบราณท่ีบ่อทรายท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุกบ่อ

ทรายจะมีสภาพช้ินส่วนของซากชา้งแตกต่างกนัไป แต่ละบ่อมีความลึกประมาณ 30 - 50 เมตรจากระดบั

ดินเดิม จะพบซากสัตวต่์างๆโดยเฉพาะซากชา้งโบราณยุกดึกดาํบรรพ ์ ผูเ้ช่ียวชาญจากกรมทรัพยากร

ธรณี มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ร่วมกบัองคก์รต่างประเทศไดว้ินิจฉยัวา่เป็นซากชา้งดึกดาํบรรพ์

คอมโพเธอเรียม มีความสูงประมาณ 2 เมตร มีงวงสั้นกวา่ชา้งปัจจุบนั มีงาตรง 2 คู่จากขากรรไกรบนและ

ล่าง เป็นช้างท่ีวิวฒันาการมาจากช้างรุ่นแรกแห่งดินแดนอียิปต์ท่ีมีขนาดเท่าหมู ท่ีมีช่ือ “โมริธิเรียม” 

สําหรับท่ีพบท่ีตาํบลท่าชา้งน้ี อายุตอนปลายของสมยัไมโอซีนตอนกลาง มีอายุราว 13-15 ลา้นปีก่อน 

ขณะน้ีช้ินส่วนกระดูกช้างส่วนหน่ึงเก็บรักษาไวบ้นท่ีว่าการอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และกรมทรัพยากร

ธรณีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ได้แจ้งว่าผลของการตรวจสอบซากฟอสซิลจากบ่อ

ทราย  ตาํบลท่าชา้ง ยนืยนัวา่ช้ินส่วนของชา้งไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้มีอยู ่3 ชนิด คือ ชา้งกอมโพเธอเรียม มีงา 

2  คู่  อาย ุ25-13 ลา้นปี ชา้งสเตโกโลโพดอน มีอาย ุ25 - 5 ลา้นปี และชา้งไดโนเธอเรียม เป็นชา้ง 2 งา 1 คู่ 

อาย ุ2.5-1.7 ลา้นปี 
 

3.16.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม  

- ทางหลวงหมายเลข 226 จากจงัหวดันครราชสีมาถึงอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  สามารถเดินทางต่อไปไดถึ้งจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ อุบลราชธานี และ

เส้นทางท่ีตดัไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก  นอกจากรถโดยสารท่ีวิ่งระหว่างจงัหวดันครราชสีมา หรือจาก

กรุงเทพฯ ถึงจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ อุบลราชธานีแลว้ ยงัมีรถประจาํทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง และ

รถสองแถววิง่ระหวา่งจงัหวดันครราชสีมา ถึงเขตเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  
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-  ทางหลวงหมายเลข 2 จากกรุงเทพ-นครราชสีมา-ขอนแก่น จากถนน

หมายเลข 2 เม่ือออกจากจงัหวดันครราชสีมา ถึงทางแยกเขา้วดัพนมวนั และเขตตาํบลหนองงูเหลือม 

สามารถตดัเขา้อาํเภอเฉลิมพระเกียรติได ้

- ทางจากอาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา เม่ือถึงบา้นด่านเกวียน สามารถ

เล้ียวเขา้ถนนของกรมโยธาธิการ มาตามเส้นทางถึงบา้นพระพุทธเขตอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็น

ถนนลาดยางมาตรฐาน 

- ทางรถไฟ เดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ - 

อุบลราชธานี  และกรุงเทพฯ - สุรินทร์  

- สําหรับถนนเขา้ถึงหมู่บา้นทุกหมู่บา้นส่วนมากเป็นถนนลาดยางและถนน

คอนกรีต  และถนนลูกรังบางสายเน่ืองจากอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  ประสบกบัภาวะนํ้ าท่วมทุกปี มีผลให้

ถนนชาํรุดเป็นเหตุทาํให้ถนนเช่ือมระหว่างอาํเภอ ตาํบลและจงัหวดั หมู่บา้นขาดคุณภาพ ประกอบกบั

การบรรทุกสินคา้เกษตรนํ้าหนกัเกินอตัราท่ีกาํหนด  เช่น ออ้ย  มนัสาํปะหลงั ฯลฯ 

- ทางอากาศ กรมการบินพาณิชย ์ไดก่้อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา ข้ึนท่ี

บา้นหนองเตง็ ตาํบลชา้งทอง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ   

 2) ทางโทรคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีดังน้ี ระบบการส่ือสารในเขต

เทศบาลตาํบลท่าชา้ง จะมีท่ีทาํการไปรษณียห์มู่บา้น 1 แห่ง อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของภาคเอกชน  

 โทรศพัทส์าธารณะติดตั้งจาํนวน 17 เคร่ือง แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชากร

ภายในเขตเทศบาล และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีทั้งหมดประมาณร้อยละ 60 ต่อประชากรทั้งหมด มีโทรศพัท์

ประจาํบา้น จาํนวน 4,566 ครัวเรือน และมีหอกระจายข่าว จาํนวน 6 แห่ง   

 3) ประปา เทศบาลไม่มีการประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เน่ืองจากการ

ประปาอยูใ่นความรับผดิชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดันครราชสีมา 

มีการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 1 แห่งและการประปาชนบทจาํนวน 1 แห่ง ให้บริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลท่าชา้ง ส่วนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีการจดัทาํประปาหมู่บา้น

ครบทุกหมู่บา้น 

 4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือน

และระดบัชุมชนดงัน้ี  
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ตารางที ่414 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2552-2554  

ประเภทแหล่ง

นํา้ 

2552 2553 2554 

ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 104 103 104 103 4 4 

บ่อสาธารณะ 43 26 44 27 42 26 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554)  

 

 5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมี ดงัน้ี มีหน่วยบริการผูใ้ช้ไฟฟ้าสังกดัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แห่ง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการ

ชองประชาชน โดยประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้กหมู่บา้น แต่ยงัขาดระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทัว่พื้นท่ี

ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติประชากรในพื้นท่ีมีไฟฟ้าใชจ้าํนวน 7,566 ครัวเรือน 

 

3.16.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน 2พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และ0ดิน0ตะกอน ดิน0เหนียว เหมาะ

สาํหรับการเพาะปลูกขา้ว ปลูกผกั ปลูกพืชไร่2 ซ่ึงกลุ่มดินในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีดงัน้ี    

- กลุ่มดินท่ี 2 3 7 18 เป็นพื้นท่ีอยูใ่นเขตท่ีราบส่วนตอนล่างใกลก้บัริมแม่นํ้ า อยู่

ในบริเวณตาํบลหนองงูเหลือม และตาํบลท่าชา้ง พื้นท่ีดงักล่าวมีความเหมาะสมในการทาํนาขา้ว ในฤดู

แลง้สามารถปลูกพืชผกัหรือพืชอายสุั้นได ้ หากมีแหล่งนํ้า  

- กลุ่มดินท่ี 59 อยูใ่นเขต บางส่วนของ ตาํบลพระพุทธ และตาํบลหนองยาง มี

ความเหมาะสมในการปลูกขา้ว  ดินค่อนขา้งเป็นทรายมีลูกรัง ขาดนํ้าเม่ือฝนทิ้งช่วง 

- กลุ่มดินท่ี 20 อยูใ่นเขตหมู่ท่ี 8 มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขา้ว  

เน่ืองจากดินเป็นดินเคม็หรือดินมีเกลือ อยูใ่นเขตตาํบลท่าชา้ง ตาํบลพระพุทธ และตาํบลหนองงูเหลือม 

- กลุ่มดินท่ี 40 อยูใ่นเขตป่าสงวนหนองเต็ง - จกัราช ดินค่อนขา้งเป็นดินทรายมี

ความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

- แหล่งนํ้าผวิดิน มีลาํนํ้ามูล ลาํบริบูรณ์ ลาํตะคองและคลองส่งนํ้าตะกุด  

- แหล่งนํ้าใตดิ้น แหล่งนํ้าใตดิ้นหากขดุลึกมากนํ้าค่อนขา้งเคม็และกร่อย หาก 

ขดุเจาะในระดบั 4-6 เมตร สามารถใชใ้นการอุปโภคได ้ 

- ลาํนํ้ามูล ไหลมาจากทิศใตข้ึ้นไปทางทิศเหนือของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติผา่น

ตาํบลหนองยาง  ตาํบลท่าชา้ง ตาํบลพระพุทธ  และตาํบลชา้งทอง 

- ลาํบริบูรณ์ ไหลจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกของอาํเภอ 
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เฉลิมพระเกียรติ ผ่านตาํบลหนองงูเหลือม ตาํบลพระพุทธ และตาํบลท่าช้าง ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ

ประโยชน์ในการใชน้ํ้ าดา้นการเกษตร ทาํนาปี และนาปรังเพียงพอเฉพาะในฤดูฝน และมีปริมาณนํ้ ามาก

เกินไปในฤดูนํ้ าหลาก  ข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการนํ้ าของกรมชลประธาน ซ่ึงการบริหารจดัการนํ้ ามีการ

แจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านผูน้าํชุมชนและกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน  เพื่อปฏิบติัตามนโยบายของกรมชล

ประธาน 

 3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั 2 แห่ง คือ ป่าสงวน

แห่งชาติ หนองเต็ง-จกัราช เน้ือท่ี 81,875 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จกัราช แปลง 2 เน้ือท่ี 

10,206 ไร่ 
 

 3.16.11 ด้านการเมือง 

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยู่ใน

พื้นท่ี การแข่งขนัทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก และนักการเมืองระดบัประเทศกบันกัการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ท่ีนกัการเมืองระดบัประเทศมีอาํนาจเหนือกวา่ท่ีมาในรูปแบบการให้

การอุปถมัภ์ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ทาํให้ผูน้าํหรือนกัการเมืองทอ้งถ่ินหลายคนก็กลายเป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั

บญัชาของนกัการเมืองระดบัประเทศ 

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีกลุ่มทางการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นกลุ่มผูมี้อาํนาจอยูใ่นเขตเทศบาล กระบวนการทาํงานของนกัการเมืองทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งมี

การทาํงานประสานความร่วมมือจากเครือข่าย องคก์รการเมืองทั้งระดบัพื้นท่ีและระดบัประเทศ เพื่อให้

เกิดโครงการพัฒนาในพื้นท่ี แต่ว่ากระบวนการทํางานของผู ้บริหารท้องถ่ินบางแห่งไม่ได้เน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการทาํแผนพฒันา การนาํแผนไปสู่การปฏิบติั จึงทาํ

ใหแ้ผนการพฒันาของทอ้งถ่ินจึงเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั  

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองภาคประชาชนอยู่บ้าง และเป็นกลุ่มคนท่ีทาํงานเช่ือมประสานกับเครือข่ายการเมืองภาค

ประชาชนในระดบัจงัหวดั ทั้งน้ีไม่ไดมุ้่งเน้นไปสู่การตรวจการทาํงานของฝ่ายบริหารทอ้งถ่ิน แต่เน้น

กระบวนการทาํงานท่ีจบัมือทาํงานร่วมกนั เช่น กลุ่มแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม และกลุ่มอ่ืนๆ  
 

3.16.12 ด้านการจัดการภาคราชการภูมิภาคและท้องถิ่น 

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติจาํแนกการปกครองตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และ

สาํนกังานสาธารณสุขประจาํอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยูใ่นพื้นท่ี ไดแ้ก่ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ ฝ่ายบตัร

ประชาชนและทะเบียน สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานพฒันาชุมชน สํานักงาน
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เกษตรอาํเภอ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานสัสดีอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอ 

สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ สาํนกังานวฒันธรรมอาํเภอ และสาํนกัสรรพากรอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอ ท่ีทาํการไปรษณีย์โทรเลข 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และการประปาส่วนภูมิภาค 

4)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอเฉลิมพระเกียรติมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

 ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อยูใ่น

พื้นท่ี  

 ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าชา้ง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระพุทธ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองยาง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชา้งทอง  

 ค. เทศบาล  จาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลท่าชา้ง 

1) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 5 ตาํบล 61 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่415 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ตําบล จํานวน

หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ชา้งทอง 8 บา้นส้ม บา้นหนองป่าโอบ บา้นหนองเต็ง บา้นโนนพะยอม บา้นหนองม่วง บา้น

หนองกราด บา้นทวก และบา้นกรูด 

ท่าชา้ง 16 บา้นขาม บา้นโนนเลียบ บา้นหนองหอย บา้นสามแคว บา้นหนองบวัรี บา้นช่องโค 

บา้นด่านท่าแดง บา้นโนนสะเดา บา้นตะกุดขอน บา้นมะดนั บา้นหนองบวั บา้น

ใหม่ บา้นท่าชา้ง บา้นตลาดท่าชา้ง บา้นพิมาน และบา้นโนนไมแ้ดงเหนือ 

พระพุทธ 12 บา้นกนัผม บา้นฝ่ังตะคอง บา้นพระพุทธ (ม.3) บา้นพระพุทธ (ม.4) บา้นพระพุทธ 

(ม.5) บา้นหมูสี บา้นด่านกะตา (ม.7) บา้นด่านกะตา (ม.8) บา้นเขวา้ บา้นบุตานนท ์

บา้นหนองเรือ และบา้นนํ้าไหล 

หนองงู

เหลือม 

15 บา้นโนนกราด บา้นหนองงูเหลือม บา้นรวง บา้นพระวงัหาร บา้นสวาสด์ิ (ม.5) 

บา้นสวาสด์ิ (ม.6) บา้นประกานปรง บา้นนาตาวงษ ์บา้นโนนหมนั บา้นโตนด บา้น

เสมด็ บา้นโพธ์ินอ้ย บา้นโพธ์ิปรือแวง บา้นสลกัได และบา้นหนองแดง  

หนองยาง 10 บา้นหนองยาง (ม.1) บา้นหนองยาง (ม.2) บา้นทุ่งน้อย บา้นโคกวงัวน บา้นโสง 

บา้นตะกุดเวียน บา้นโสงหนองบวั บา้นหนองบวัโคก บา้นดอนไทร  

และบา้นโคกสามคัคี 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (2554) 
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3.16.13  การวเิคราะห์ศักยภาพอาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ  

 จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน  60  คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่างๆ จาํนวน 24 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 10 คน 

หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 15 คน  ผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน 10  คน และผูแ้ทนสภาวฒันธรรม จาํนวน   

1 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่416 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีแม่นํ้ ามูลไหลผา่น ซ่ึง

เป็นแหล่งนํ้ าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน

การประมง การเกษตร และเป็นนํ้ าใช้ใน

ชีวติประจาํวนั    

- ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าหนองเต็งเป็น

แหล่งอาหารทางธรรมชาติของประชาชนใน

พื้นท่ีเขตอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ   

- อัตลักษณ์ของอําเภอ  คือ การค้นพบโครง

กระดูกชา้งโบราณมากท่ีสุด 

 

ก. ด้านกายภาพ 

- การปล่อยนํ้ าเสียลงแม่นํ้ ามูลโดยไม่ไดรั้บการ

บาํบดัก่อน เป็นตน้เหตุทาํให้เกิดนํ้ าเน่าเสียได้

ในอนาคต 

- งบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งนํ้ าย ังไม่

ต่อเน่ือง 

- มีการลกัลอบตดัไมใ้นท่ีสาธารณะ 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัใชปุ๋้ยเคมี  ทาํลายระบบ

นิเวศน์ 

- ดินและนํ้ าเค็มท่ีเป็นผลกระทบจากการดูด

ทรายของกลุ่มนายทุน  

- การคมนาคมในพื้นท่ีบางแห่งยงัไม่สะดวก ทาํ

ใหก้ารขนส่งพืชผลทางการเกษตรล่าชา้ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ชุมชนยงัมีการแบ่งปันเอ้ืออารีต่อกนั มีวิถีชีวิต

อยูเ่ป็นกลุ่มเครือญาติ ครอบครัวอบอุ่น 

- มี ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ นแ ล ะ นอก ระ บ บ  ทํา ใ ห้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงการศึกษาไดทุ้กระดบั 

มีกลุ่มอาชีพท่ี เข้มแข็งในชุมชน สามารถ

บริหารจดัการกลุ่มไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้สมาชิก

มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได ้   

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ด้านการพฒันาคน ขาดความรู้ความเข้าใจใน

การประกอบอาชีพอยา่งชดัเจน 

- การรับขอ้มูลข่าวสารของประชาชนยงัไม่ทัว่ถึง   

- เด็กเยาวชนใชเ้วลาวา่งไม่เกิดประโยชน์  

- ไม่มีศูนยฝึ์กอบรม ฝึกอาชีพ  

- ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความสนใจดูแล

รักษาสุขภาพของตนเองในเบ้ืองตน้  
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ตารางที ่416 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- พืชผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ขา้ว 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็นตน้   

- มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายขา้วเป็นอนัดบัหน่ึง   

- เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธ์ุดี โดยใช้พันธ์ุข้าว

หอมมะลิ 105 ได้รับรางว ัลชนะเลิศระดับ

จงัหวดัปี พ.ศ. 2554 และเป็นแหล่งผลิตเมล็ด

พนัธ์ุข้าวจาํหน่ายให้ศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว

นครราชสีมาเพื่อจาํหน่ายให้ศูนย์ผลิตเมล็ด

พนัธ์ุขา้วนครราชสีมา 

- มีกลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ี

ทาํกนัในหลายหมู่บา้น 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ต้นทุนการผลิตสูงและเกษตรกรไม่มีความรู้

เร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต  

- ผลผลิตทางการเกษตรได้ป ริมาณน้อยลง 

เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้ดา้นการพฒันา

คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  ขาดเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นการทาํนา 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมี และสารไล่แมลง

ทาํลายระบบนิเวศน์  

- สิ น ค้ า โ อ ท อ ป ข า ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง พัฒ น า

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเ น่ือง  มีตลาดไม่ถาวร  

ผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีน่าสนใจ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีปัญหาหน้ีสินสูง  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนท่ีลุกข้ึนมาทาํงาน

เพื่อแกปั้ญหาของตนเอง  

- มีกลุ่มผูน้าํท่ีทาํงานอย่างจริงจงัเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  

- มีการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ภาคการเมืองทุกส่วน ไม่แข่งขนัรุนแรง 

- ประชาชนเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมือง

มากข้ึน โดยเฉพาะการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน เช่น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเทศบาล  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น จั ด ส ร ร

งบประมาณดาํเนินการ  และการส่งเสริมยงัไม่

ตรงจุดสาํคญัเท่าไร  ทาํให้ไม่กระตุน้เศรษฐกิจ

ชุมชน  

- ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ

ทาํให้งบประมาณซํ้ าซ้อน  และการพฒันาไม่

ย ัง่ยนื 

- ระเบียบกฎหมายท่ีบังคับใช้กับท้องถ่ินไม่

สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสู่ท้องถ่ิน

นอ้ยและล่าชา้ 

- การจดักิจกรรม โครงการของรัฐไม่สามารถ

กํา ห นด เ ว ล า ดํา เ นิ น ก า ร ไ ด้อย่ า ง ชัด เ จ น   

เ น่ืองจากบางกิจกรรมต้องรอการจัดสรร

งบประมาณ 
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ตารางที ่416 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- พิธีบวงสรวงย่าโมในหมู่บ้าน  ตาํบล  อาํเภอ  

เป็นประจาํทุกปี 

- มีการจดักิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม

ทอ้งถ่ินทุกเทศกาล 

- มีวดัและสํานักสงฆ์ เป็นสถานท่ีจดัพิธีทาง

ศาสนาในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนั

ออกพรรษา  วนัเข้าพรรษา  และประเพณีบวช

สามเณรภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนของทุกปี 

- มี ภู มิ ปั ญ ญ า  ค ว า ม เ ช่ื อ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ

เกษตรกรรม เช่น การบูชาแม่โพสพ การทาํบุญ

เรียกขวญัขา้ว การไหวผ้ตีาแฮก   

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กลุ่มผู ้รู้ เ ร่ืองว ัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ

ทอ้งถ่ินเหลือนอ้ยลงทุกที  

- ขาดกระบวนการสืบทอดความรู้ด้านศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินสู่

คนรุ่นใหม่  

- โรงเรียนในพื้นท่ีไม่ได้มีการนําองค์ความรู้

เก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ 

ทอ้งถ่ินไปใชใ้นการเรียนการสอน  

 

 

2) การวิ เคราะห์  โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจํากัด  ท่ี เ ป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

ตารางที ่417 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

โดยการขยายถนนจากสองเลนเป็นส่ีเลนต่อ

จากอาํเภอเฉลิมพระเกียรติเช่ือมกับจังหวดั

บุรีรัมย ์ 

- รัฐมีนโยบายพฒันาเส้นทางรถไฟทางคู่ เป็น

โอกาสทั้งของผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปและการขนส่ง

สินคา้เกษตร 

- นโยบายและกระแสการลดโลกร้อนด้วยการ

ไม่ตดัไมท้าํลายป่า เป็นโอกาสให้ชาวอาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติไดช่้วยกนัดูแลรักษาผืนป่าท่ีมี

อยูร่่วมกนั  

ก.ด้านกายภาพ 

- ภยัธรรมชาติ  เช่น นํ้ าท่วม ภยัแล้ง ท่ีเกิดมาก

ข้ึ น ทํา ใ ห้ ย า ก ต่ อ ก า ร ค า ด เ ด า ใ น ก า ร ทํา

การเกษตร 

- การบุกรุกพื้นท่ีแลว้นาํทรัพยากรธรรมชาติไป

ใชข้องกลุ่มนายทุนนอกพื้นท่ี  

- ถนนท่ีกวา้งข้ึน ทาํให้ประชาชนคนใชถ้นนขบั

รถเร็ว ขาดความระมดัระวงั  

- โรคระบาดของโรคพืช โดยเฉพาะโรคระบาด

ในนาขา้วท่ีสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร 
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ตารางที ่417 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- กระแสการดูแลสุขภาพโดยใช้หลกัการแพทย์

พื้นบา้นทาํให้ชาวบา้นได้นาํความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใชม้ากข้ึน  

- รัฐมีโครงการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนของ

อาํเภออยา่งต่อเน่ือง 

- รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี  ทาํใหเ้ด็กดอ้ยโอกาส

ในพื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- การนาํเสนอข่าว ละคร และโฆษณาต่าง ๆ ผา่น

ส่ือกระแสหลัก ทาํให้เป็นแบบอย่างไม่ดีต่อ

เด็กและเยาวชน 

- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐโดยส่วนใหญ่

เป็นการพฒันาดา้นวตัถุ มากกวา่การพฒันาคน 

- การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด จาก

ภายนอกชุมชน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

ด้านการพฒันาการเกษตรข้าว ข้าวหอมมะลิ  

มนัสาํปะหลงั 

- รัฐบาลมีนโยบายรับประกันรายได้ เช่น ข้าว 

มนัสาํปะหลงัในทุกฤดูกาลผลิต 

- กระแสการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีกระบวนการส่งเสริมในทุกระดบั 

- จงัหวดันครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร

จาํนวนมาก  

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- การลงทุนขาดการติดตามประเมินผลอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง  

- ผูผ้ลิตไม่มีอาํนาจในการต่อรองในเร่ืองราคา

พืชผลผลิตและปัจจยัการผลิต   

- ราคาพืชผลผลิตตกตํ่า ในขณะท่ีราคาปัจจยัการ

ผลิตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

- นโยบายข้ึนค่าแรงงาน 300 บาทมีผลกระทบ

การจา้งแรงงานภาคเกษตร 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- ส่วนราชการมีการจดัการฝึกอบรมเร่ืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง  

- การกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินชัดเจนทาํให้มี

งบประมาณมาสนับสนุนชุมชนมากข้ึนทั้ ง

องค์การบริหารส่วนจังหวดั  เทศบาล  และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

- รัฐมีกระบวนการในการพฒันาคน มีผูน้าํ อยู่

ในหลายพื้นท่ี  

 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเมืองแบบอุปถมัภต่์างคนต่างตอบแทน ทาํ

ให้นักการเมืองท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ไม่มีอิสระในการตดัสินใจ 

- มีกระบวนการทุจริตคอรัปชัน่ และทาํงานกนั

อย่างไม่โปร่งใส จนกลายเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี

ทุกคนยอมรับได ้

- ผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มการเมืองทุก

ระดบั  
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ตารางที ่417 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย  และเยาวชน

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํใหเ้ด็ก เยาวชน และ

คนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมของประเทศ

เพื่อนบา้นมากข้ึน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- การส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว ทาํให้มีการนํา

วฒันธรรมจากภายนอกเขา้ไปสู่ชุมชน ทาํให้

ชุมชนมีโอกาสขาดอตัลกัษณ์ของตนเอง  

- กระแสการไหลของวฒันธรรมภายนอก ทาํให้

ยากต่อการควบคุมและส่งผลกระทบต่อ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

 3.16.14  ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

 จากการจดัเวทีอาํเภอโนนไทย ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นดา้นการเกษตร เน่ืองจากประชาชนในเขตพื้นท่ีอาํเภอเฉลิมพระ

เกียรติส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นเศรษฐกิจฐานราก 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นดา้นการพฒันาคน เพราะคนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นบุคลากรท่ี

จาํเป็นและมีคุณค่ามากท่ีสุด จึงตอ้งพฒันาใหเ้จริญงอกงามไปพร้อม ๆ กนักบัดา้นอ่ืน ๆ 

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นด้านสุขภาพ การท่ีคนมีสุขภาพดีจะส่งผลให้จิตใจและร่างกาย

แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ทาํใหก้ารทาํงานใด ๆ ประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นด้านประเพณี วฒันธรรม เน่ืองจากปัจจุบนัประเพณีวฒันธรรม

ไทยกาํลงัจะถูกลบเลือนโดยวฒันธรรมต่างชาติ  ซ่ึงเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชนไทย ทั้งทางส่ือ

โฆษณา  อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

  ประเด็นท่ี 5 ดา้นการกระจายอาํนาจ เน่ืองจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทุกระดบัยงัไม่มี

การบูรณาการการทาํงานอยา่งชดัเจนทาํให้การจดัสรรงบประมาณซํ้ าซ้อน ควรจะมีการบรูณาการกนัทุก

ระดบั 

  ประเด็นท่ี 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากปัจจุบนั

ประชาชนใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มนอ้ย  เช่น การกาํจดัขยะ แหล่งนํ้ า ป่าไม ้

เผาตอซงั ฯลฯ 


	3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และการประปาส่วนภูมิภาค
	4)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 3  รูปแบบ คือ

