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บทที่ 3
ข้ อมูลพืน้ ฐาน 16 อําเภอ (หลัง)
3.1 อําเภอเมืองนครราชสี มา
3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอเมืองนครราชสี มา มีชื่อเรี ยกตามความถนัดของชาวพื้นเมืองว่า “โคราช” เรี ยก
ตามภาษาราชการว่า “เมืองนครราชสี มา” เหตุที่เรี ยก 2 ชื่ อ ด้วยปรากฏว่าตามหลักฐานโบราณคดีเรื่ อง
งานวินิจฉัยชื่อเมืองนครราชสี มาว่า ก่อนที่จะสร้างขึ้นในสถานที่ปัจจุบนั เดิมมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง ซึ่ ง
อยูท่ างขวาของลําตะคอง ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตอําเภอสู งเนิน และอีกเมืองหนึ่ งอยูท่ างฝั่งซ้ายของลําตะคองมี
ชื่ อเรี ยกว่า “เมืองโคราช” จากหลักฐานที่ได้สํารวจพบว่าในบริ เวณเมืองทั้งสองนั้น เมืองเสมาสร้างเมือง
ขึ้นมาใหม่ ต่อมาได้ขา้ มมาสร้างเมืองโคราชขึ้นเป็ นเมืองใหม่ ทิ้งเมืองเสมาให้เป็ นเมืองร้างในที่สุด
เมืองโคราชที่สร้ างขึ้ นมาใหม่น้ ี สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอม ส่ วนชื่ อเมืองนั้น
เข้าใจว่า กลุ่มพราหมณ์คงใช้ชื่อเมือง “โคราฆะปุระ” ในมัชฌิมประเทศมาตั้งเป็ นชื่อเมืองในประเทศไทย
อยูห่ ลายเมือง ซึ่ งชื่อบ้านนี้นานเข้าเสี ยงเรี ยกเพี้ยนไปเป็ น “โคราช” ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ได้ยา้ ยเมือง
“โคราช” และเมืองเสมา มาสร้างในที่ต้งั ปั จจุบนั และตั้งชื่อใหม่วา่ “เมืองนครราชสี มา”
เมืองนครราชสี มาที่ สร้ างเมื องขึ้ นใหม่น้ ี เป็ นเมื องหน้าด่ านมี คูล้อมรอบและมี ประตู
เมือง 4 ประตู คือ ด้านทิศเหนื อ เรี ยกว่าประตูพลแสน (ประตูน้ าํ ) ด้านทิศใต้เรี ยกว่าประตูไชยณรงค์
(ประตูผ)ี ด้านทิศตะวันออก เรี ยกว่าประตูพลล้าน และด้านทิศตะวันตก เรี ยกว่า ประตูชุมพล ปั จจุบนั อยู่
ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา
3.1.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอเมืองตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งโคราช ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 14 – 16 องศาเหนือ และเส้นแวง
ที่ 101 – 103 องศาตะวันออก สู งกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 150 – 300 เมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ประมาณ 254 กิโลเมตร ซึ่ งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนื อติดต่อกับอําเภอโนนสู งและ
อําเภอโนนไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอปั กธงชัยและอําเภอโชคชัย ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอจักราช
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอโชคชัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอขามทะเลสอ และอําเภอสู งเนิน
3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะพื้นที่โดยทัว่ ไปของอําเภอเมืองนครราชสี มา มีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ น 478,343 ไร่ 765.35
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดนครราชสี มา โดยแบ่งสภาพพื้นที่ดงั นี้คือ บริ เวณพื้นที่
ทางตอนใต้ของอําเภอ มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอนลาดชัน ลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนื อ และ
บริ เวณทางตอนใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก เป็ นพื้นที่ป่าสงวนห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตาํ บลไชยมงคล
ตําบลหนองจะบก ตําบลบ้านใหม่ และตําบลโคกกรวด บริ เวณพื้นที่ตอนล่างมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม

136

มีลาํ ตะคอง คลองส่ งนํ้าชลประทานและเป็ นที่ต้ งั ของเขตเทศบาลเมืองนครราชสี มา และส่ วนบริ เวณทาง
ตอนเหนือมีลกั ษณะพื้นที่เกือบราบถึงราบ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤษภาคม ฤดู ฝน ช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดื อนตุลาคม ฤดูหนาว ช่ วงระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
3.1.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอเมืองนครราชสี มา
โดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บจ้า งทัว่ ไป รองลงมาคื อกลุ่ มการศึ ก ษา ประกอบด้วย นัก เรี ย น และ
นักศึกษา
ตารางที่ 79 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเมือง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
3,048
4,756
นักเรี ยน
12,478
12,435
นักศึกษา
1,689
2,107
ทํานา
3,712
3,719
ทําไร่
651
468
ทําสวน
545
527
ประมง
4
3
ปศุสัตว์
69
38
รับราชการ
4,674
2,706
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
307
257
พนักงานบริ ษทั
2,207
2,412
รับจ้างทัว่ ไป
27,383
25,444
ค้าขาย
3,115
5,662
ธุรกิจส่ วนตัว
864
818
อื่นๆ
6,121
9,570
รวมทั้งสิ้ น
66,867
70,922

รวม (คน)
7,804
24,913
3,796
7,431
1,119
1,072
7
107
7,380
564
4,619
52,827
8,777
1,682
15,691
137,789

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอเมืองนครราชสี มา (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ ง
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลสุ รนารี ประชากรอําเภอเมืองมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 80,283.72
บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลหนองจะบก มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 74,752.51 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งทั้ง
สองตําบลมีรายได้เฉลี่ ยสู งกว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดนครราชสี มา และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ตําบลหนองระเวียง มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 40,557.42 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 80 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอเมืองนครราชสี มา
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
โคกกรวด
47,922.19
2
โคกสู ง
57,991.45
3
จอหอ
59,737.09
4
ไชยมงคล
50,943.58
5
ตลาด
57,185.38
6
เทศบาลตําบลโพธิ์ กลาง
72,619.65
7
บ้านเกาะ
57,744.09
8
บ้านโพธิ์
54,529.13
9
บ้านใหม่
57,119.87
10 ปรุ ใหญ่
67,917.14
11 พลกรัง
47,830.99
12 พะเนา
45,792.51
13 พุดซา
46,071.23
14 มะเริ ง
46,141.91
15 สี มุม
49,991.10
16 สุ รนารี
80,283.72
17 หนองกระทุ่ม
51,701.14
18 หนองไข่น้ าํ
44,888,68
19 หนองจะบก
74,752.51
20 หนองบัวศาลา
49,176.34
21 หนองระเวียง
40,557.42
22 หมื่นไวย
73,468.08
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
57,024.58
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอเมืองนครราชสี มา (2553)
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3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มามีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าโดยสาร) สู งที่สุด ซึ่ งรวมทั้งอําเภอจํานวน 1,140,639,632 บาทต่อปี ซึ่ งนับว่าเป็ นตัวเลขที่สูง
ที่สุดในจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ นจํานวน 824,448,768 บาท
ตารางที่ 81 แสดงรายจ่ายภาพรวม จําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
39,016,878
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
39,016,878
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
48,898,949
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
48,898,949
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
62,131,873
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
62,131,873
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
85,629,686
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
85,629,686
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
261,061,769
จํานวนรวม
261,061,769
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
824,448,768
จํานวนรวม
824,448,768
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
195,182,745
จํานวนรวม
195,182,745
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ อง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
176,384,710
แต่งกาย
จํานวนรวม
176,384,710
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
132,103,498
จํานวนรวม
132,103,498
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ตารางที่ 81 แสดงรายจ่ายภาพรวม จําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
60,369,843
จํานวนรวม
60,369,843
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
282,236,883
จํานวนรวม
282,236,883
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
1,140,639,632
โดยสาร)
จํานวนรวม
1,140,639,632
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
234,743,161
จํานวนรวม
234,743,161
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
189,949,598
จํานวนรวม
189,949,598
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
366,134,959
จํานวนรวม
366,134,959
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
61,404,296
จํานวนรวม
61,404,296
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
66,106,746
จํานวนรวม
66,106,746
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
579,715,349
จํานวนรวม
579,715,349
รวมทั้งหมด
4,806,159,343
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและ เงินออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี
พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรอําเภอเมืองกูเ้ งินจาก ธกส. เป็ นจํานวน 1, 290.6 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กเู้ งิน
มาเพื่อทําการประกอบอาชี พเป็ นจํานวนเงิ น 1,250.5 ล้านบาท และกูม้ าเพื่อเป็ นเงินสําหรับการพัฒนา
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คุณภาพชีวติ ของคนในครอบครัวเป็ นจํานวนเงิน 22.2 ล้านบาท และกูม้ าเพื่อชําระหนี้ นอกระบบและหนี้
อื่น ๆ เป็ นเงินจํานวน 17.9 ล้านบาท
จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) อําเภอเมืองนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
หนี้สินจากบัญชี ครัวเรื อน 13,416,350,102.18 บาท เฉลี่ยจํานวน 35,118.30 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี เฉลี่ย
จํานวน 9,607.89 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมจากบัญชีครัวเรื อนรวมจํานวน 7,790,780,099.54 บาท
เฉลี่ยจํานวน 20,392.95 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี และเฉลี่ยจํานวน 5,579.23 บาทต่อคนต่อปี
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา
ในที่น้ ีนาํ เสนอที่เป็ นกลุ่มอาชี พเป็ นหลัก และโดยส่ วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมือง นครราชสี มา รวมทั้งกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ด้วย ดังนี้
ตารางที่ 82 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
(คน)
กลุ่มเลี้ยงปลาช่อน
5
เลี้ยงปลา และลูกพันธุ์
นายเอี่ยม พยัคฆา
ปลาช่อน
ม. 6 ต.หัวทะเล
กลุ่มเพาะเห็ด
10
เพาะเห็ด และแปรรู ปเห็ด นางแป้ ง ห้องกลาง
33 ม.3 ต.หัวทะเล
กลุ่มสตรี ทาํ ขนม
10
ผลิตขนมแห้งจําหน่าย
นางสุ นทรี ยา กลาง
บ้านนาสองห้อง
ประพันธ์
300 ม.10 ต.หัวทะเล
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
5
บริ หารกองทุนหมุนเวียน เสมอ คงมา
และชุมชนเมืองอําเภอเมือง
กลุ่มผักผลไม้ปลอดสารพิษ
20
ผลิตนํ้าฝรั่งสด
นายสมพร หลวงพล
ม.8 ต.หัวทะเล
กลุ่มสตรี ตาํ บลจอหอ
50
ผลิตนํ้าพริ ก
นางมารศรี ศิลปะชัยเสรี
19 ม.12 ต.จอหอ
ชุมชนสี มาอโศก
ไม่มี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นายด่วนดี รักษ์บุญนิยม
ข้อมูล หลากหลายชนิด
94 ม.5 ต.หนองบัวศาลา
ร่ วมด้วยช่วยกัน หมู่ 3 บ้าน
30
ผลิตขนม
นางสุ มาลี บันลือศักดิ์
หนองปลิง
34 ม.3 ต.หนองบัวศาลา
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ตารางที่ 82 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
25 ผลิตผักปลอดสารพิษ
0

กลุ่มผลิตปุ๋ ยธรรมชาติ

กลุ่มเกษตรกรทําสวนปรุ ใหญ่
กลุ่มขนมจีนประโดก
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ

0

0

29

0

0

59
21
25

ชื่อประธานกลุ่ม

นายรุ่ งโรจน์ เพ็ชรกลัน่ พะเนา
34 ม.10 ต.หนองระเวียง
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้ในพื้นที่ นายแก้ว สิ งห์มะเริ ง
127 ม. 11 ต.หนองระเวียง
รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
นางสุ วมิ ล พันธ์เพียร
เกษตรกร
120/9 ม.5 ต.ปรุ ใหญ่
ผลิตเส้นขนมจีน
นางแย้ม สกุลอิสระธรรม
181 ม. 1 ต.หมื่นไวย
ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
นายอุทิศ เตียนพลกรัง
82 ม.7 ต.พลกรัง

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

ข. กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป ประชากรในอําเภอเมืองได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตสิ นค้า
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการส่ งเสริ มอาชีพ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
ตารางที่ 83 แสดงรายชื่อกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม/ผลผลิต
ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มสมุนไพรแปรรู ปลูกประคบ
32 แปรรู ปสมุนไพรและทํา นางแววรัตน์ นะโนนชัย
ลูกประคบ
334 ม. 3 ต.โพธิ์ กลาง
กลุ่มพัฒนาไทย
12 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ทัดศรี ลิ้มจึงเจริ ญ
ชุมชนหลากหลายประเภท 159 ม. 6 ต.สุ รนารี
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์
24 ผลิตของที่ระลึก
นางเสงี่ยมจิตร ลองจํานง
หลากหลายรู ปแบบ
525/1 ม.1 ต.ในเมือง
กลุ่มอนุรักษ์หตั ถกรรมไทย
56 จักสาน
นางศศิประภา เกิดคล้าย
(เมืองย่าโม)
727/26 ต.ในเมือง
กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่แปรรู ป
34 จักสานและผลิตภัณฑ์จาก นายสมคิด เหขุนทด
ไม้ไผ่
4 ม. 3 ต.หนองกะทุ่ม
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ตารางที่ 83 แสดงรายชื่อกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม/ผลผลิต
ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มจักสานผักตบชวา
32 จักสานของใช้จาก
นางสาวิตรี ยันพิมาย
ผักตบชวา
8/1 ม. 10 ต.บ้านโพธิ์
กลุ่มแม่บา้ นชุมชนเดชอุดม
45 แปรรู ปอาหาร
นางสมพร อร่ ามชัย
พัฒนา
507/1 ม. 1 ต.ในเมือง
กลุ่มนํ้าลูกยอแม่จาํ ลอง
43 ผลิตนํ้าหมักจากลูกยอ
ร.ต.ไสว รัชตเกรี ยงไกร
181/15 ม. 2 ต.บ้านเกาะ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทําไข่เค็ม 22 ผลิตไข่เค็ม
นางรําพึง เทาใหม่
77 ม. 4 ต.โคกสู ง
กลุ่มแม่บา้ นมะกอกพัฒนา
45 แปรรู ปอาหาร
นางจําลอง ประณี ตพลกรัง
9 ม. 10 ต.สี มุม
กลุ่มสตรี แม่บา้ นบุญเรื อง
33 ผลิตปลาร้าบองสมุนไพร นางจีราวรรณ ชัยวิรูญรัตน์
3 ม. 5 ต.หนองจะบก
กลุ่มสตรี ไข่เค็มดินสอพอง
34 ผลิตไข่เค็มที่พอกด้วย
นางทรงศรี เหรี ยญทอง
ดินสอพอง
31/2 ม. 2 ต.จอหอ
กลุ่มอาชีพบ้านขนมไทย
34 ผลิตขนมไทย
นางสาวสุ ดา เหรี ยญมณี
ชุมชนหลังโพธิ์
204 ม.1 ต.ในเมือง
กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้กา้ ง
24 ผลิตปลาส้มไร้กา้ ง
น.ส.นนทวรรณ ทองสิ งห์
จําหน่ายทัว่ ไป
1081/2 ม.1 ต.ในเมือง
กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้กา้ ง
63 ผลิตปลาส้มไร้กา้ งโดยใช้ นางสาวรุ่ งนภา เพียแค
สู ตรสมุนไพร
สู ตรสมุนไพรโบราณ
247 ม.8 ต.โพธิ์ กลาง
กลุ่มผ้านวมแม่กะวัย
24 ผลิตผ้านวมขนาดต่าง ๆ นางกะวัย โอดกระโทก
27/1 ม.17 ต.พุดซา
กลุ่มสตรี แปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
35 ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ าย นายสุ วชิ ศรี รัฐ
ผ้าฝ้ าย
268/3 ม. 5 ต.ปรุ ใหญ่
กลุ่มอาชีพแม่บา้ นทอพรมเช็ด
35 ผลิตพรมเช็ดเท้ารู ปแบบ นางเปรมปรี มณี กรรณ์
เท้าค่ายสุ รธรรมพิทกั ษ์
ต่าง ๆ
489 ม. 2 ต.โพธิ์ กลาง
กลุ่มทอเสื่ อผลิตภัณฑ์ตน้ กก
34 ทอเสื่ อจากผลิตภัณฑ์
นางเหรี ยญ เชี่ยวจอหอ
ธรรมชาติ
94 ม. 1 ต.ตลาด
กลุ่มงานฝี มือเอนกประสงค์
23 ผลิตของที่ระลึก
นางนาถนภา ธนานพรัตนากร
78 ม. 5 ต.หนองจะบก
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ตารางที่ 83 แสดงรายชื่อกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม/ผลผลิต
ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร ตําบล
32 แปรรู ปผลผลิตทาง
นางประสาร สุ ขจิตร
บ้านใหม่
การเกษตร
593 ม. 8 ต.บ้านใหม่
กลุ่มผ้านวมมณฑาบ้าน
12 ผลิตผ้านวม
นางมณฑา พลีดี
หนองยารักษ์
31 ม. 17 ต.พุดซา
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
23 ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จาก นางอัมพร พุทธชาลี
ไทย-ญี่ปุ่น
ดิน
147/221 ม. 6 ต.ไชยมงคล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรี 54 แปรรู ปผลผลิตต่าง ๆใน นางมาลา ปลัง่ กลาง
ตําบลบ้านโพธิ์
ชุมชน
ม. 8 ต.บ้านโพธิ์
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
13 ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จาก นางทองปาน สู บกําปั ง
วัสดุธรรมชาติ
28 ม. 1 ต.หนองจะบก
กลุ่มทอเสื่ อกก
32 ทอเสื่ อกก
นางเพียร ขุนแก้วพะเนาว์
88 ม. 8 ต.มะเริ ง
วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าด้วย 24 ผลิตพรมเช็ดเท้าจากเศษ นางเล็ก อยูส่ าโก
เศษผ้า
ผ้า
576/18 ม. 5 ต.หนองจะบก
ผลิตผ้าห่มนวมหนองยารักษ์
23 ผลิตผ้านวมขนาดต่าง ๆ นายปรี ชา ภัททิยะโพธิ์ ทอง
151 ม. 12 ต.พุดซา
กลุ่มหัตถกรรมจักสานจาก
13 ผลิตเครื่ องจักสานจาก
นางบัวหลัน คายสู งเนิน
ไม้ไผ่
ไม้ไผ่
54 ม. 5 ต.บ้านโพธิ์
กลุ่มแม่บา้ นโป่ งดินสอ
32 ผลิตและแปรรู ปผลผลิต นางเสน่ห์ ดอกสันเทียะ
จากการเกษตร
172 ม.1 ต.โคกกรวด
กลุ่มตีมีด
24 ตีมีดแบบดั้งเดิม
นายวินยั ชวนโพธิ์
76 ม. 7 ต.ตลาด
กลุ่มแหนมหมูสดบ้าน
10 ผลิตแหนมหมูสด
นางอุบล แก้วมะเริ ง
หนองสายไพร
59 ม. 3 ต.พะเนา
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา
7
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม คุณสายบัว สาระไทย
36 ม. 5 ตําบลพะเนา
0

0

0

0

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง (2554)

0
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3.1.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร ประชากรในอําเภอเมืองนครราชสี มามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 453,049 คน
แยกเป็ นชายจํานวน 221,859 คน เป็ นหญิงจํานวน 231,066 คน โดยจําแนกเป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 84 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอเมืองนครราชสี มา
ประชากร (คน)
ตําบล
ชาย (คน)
หญิง (คน)
โคกกรวด
5,994
6,181
โคกสู ง
4,543
4,857
จอหอ
5,713
6,078
ไชยมงคล
3,219
3,088
ตลาด
2,671
2,854
โพธิ์ กลาง
13,603
11,386
บ้านเกาะ
4,711
5,141
บ้านโพธิ์
4,216
4,485
บ้านใหม่
8,217
9,007
ปรุ ใหญ่
4,388
4,657
พลกรัง
2,392
2,396
พะเนา
2,321
2,494
พุดซา
4,539
4,857
มะเริ ง
3,345
3481
สี มุม
3027
3,164
สุ รนารี
7,514
8,380
หนองกระทุ่ม
3,120
3,339
หนองไข่น้ าํ
2,937
2,897
หนองบัวศาลา
7,355
7,870
เทศบาลนครนครราชสี มา
78,918
88,245
หนองไผ่ลอ้ ม
13,541
7,239
หนองจะบก
5,072
5,630
หัวทะเล
11,205
12,172
หนองระเวียง
4,388
4,657
หมื่นไวย
4,674
5,117
เทศบาลตําบลจอหอ
6,781
7,671
เทศบาลโคกกรวด
3,455
3,723
รวมทั้งหมด
221,859
231,066
ที่ มา : สํานักงานทะเบียนราษฎ์ อําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)

รวม (คน)
12,175
9,418
11,791
6,307
5,525
24,989
9,852
8,801
17,224
9,045
4,788
4,815
9,396
6826
6,191
15,894
6,459
5,834
15,225
167,163
20,780
10,702
23,377
9,045
9,791
14,452
7,184
453,049
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ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 จากการสํารวจ
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอเมืองนครราชสี มา มีประชากรจําแนกตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 85 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอเมืองนครราชสี มา
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
374
316
690
1–2
1,175
1,141
2,316
3–5
2,390
2,280
4,670
6 – 11
5,390
5,095
10,485
12 – 14
3,471
3,287
6,758
15 – 17
3,089
3,224
6,313
18 – 25
7,987
7,692
15,679
26 – 49
27,252
29,283
56,535
50 – 60
8,643
9,467
18,110
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
7,096
9,137
16,233
รวมทั้งหมด
66,867
70,922
137,789
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเมื องนครราชสี มา โดยส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 จํานวน 53,396 คนรองลงมาคือ ผูท้ ี่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 20,211 คน
ตารางที่ 86 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอเมืองนครราชสี มา
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,607
1,925
ตํ่ากว่า ป.4
4,480
4,591
ป.4-6
24,955
28,411

รวม (คน)
3,532
9,071
53,396
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ตารางที่ 86 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.ศ. 1-3
1,085
657
ม.1-3
10,609
9,602
ม.ศ.4-5
554
252
ม.4-6
7,414
7,201
ปวช.
2,380
1,853
ปวส.
2,920
2,482
ปริ ญญาตรี
4,857
7,293
ปริ ญญาโท
310
337
ปริ ญญาเอก
41
27
อื่นๆไม่ระบุ
5,655
6,261
รวมทั้งหมด
66,867
70,922

รวม (คน)
1,742
20,211
806
14,615
4,203
5,402
12,150
647
68
11,916
137,789

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมืองนครราชสี มา (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน มีสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนของ
รัฐบาลมีจาํ นวน 95 แห่ง มีนกั เรี ยนจํานวน 72,471 คน และครู จาํ นวน 3,367 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1
คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 21 คน
ตารางที่ 87 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอเมืองนครราชสี มา
จํานวนโรงเรียน
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรียน
โคกกรวด
2
3
1
3
2,360
โคกสู ง
1
3
1
0
1417
จอหอ
1
4
1
1
1,337
ไชยมงคล
1
0
0
2
1620
ตลาด
1
0
0
1
742
โพธิ์ กลาง
1
1
1
1
1,130
บ้านเกาะ
1
2
0
0
315

จํานวน
ครู
101
126
54
129
24
47
15
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ตารางที่ 87 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
จํานวนโรงเรียน
จํานวน จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ครู
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรียน
บ้านโพธิ์
1
3
1
1
721
41
บ้านใหม่
1
3
1
1
1,881
143
ปรุ ใหญ่
1
1
0
0
82
7
พลกรัง
1
2
0
0
315
21
พะเนา
1
1
0
0
91
7
พุดซา
1
4
1
1
1,700
146
มะเริ ง
1
0
0
1
730
28
สี มุม
1
1
0
1
504
25
สุ รนารี
1
1
0
1
671
31
หนองกระทุ่ม
1
2
1
0
193
14
หนองไข่น้ าํ
1
1
0
1
879
39
หนองบัวศาลา
1
3
0
1
1,455
57
หนองไผ่ลอ้ ม
1
1
0
0
243
15
หนองจะบก
1
2
0
0
499
17
หัวทะเล
1
1
2
1
733
37
หนองระเวียง
1
5
0
1
1,518
67
หมื่นไวย
1
2
1
0
1,361
117
ในเมือง
0
13
1
0
44,357
1,750
เทศบาลนครราชสี มา
8
0
0
6
5,617
309
เทศบาลตําบลจอหอ
1
0
0
0
0
0
เทศบาลโคกกรวด
1
0
0
0
0
0
รวม
35
59
12
24
72,471
3,367
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 1 (2553)

- ในอําเภอเมืองมีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนรวมกันจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- สถาบันการศึกษาระดับอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 8 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัย
นครราชสี ม า วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า วิท ยาลัย เทคนิ ค นครราชสี ม า วิท ยาลัย สารพัด ช่ า ง
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นครราชสี มา เทคโนโลยีช่างกลพานิ ชยการ โรงเรี ยนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสี มา โรงเรี ยนเมรี่
เทคโนโลยี โรงเรี ยนมารี บริ หารธุ รกิจ
ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอเมืองมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง โดยมีกลุ่มสนใจจํานวน 110 กลุ่ม วิชาชี พระยะสั้นจํานวน 248 ห้องเรี ยน ที่
อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 38 แห่ ง มีห้องสมุดประชาชนจํานวน 2 แห่ง และมีศูนย์เยาวชน
จํานวน 2 แห่ง
การศึกษาอื่นๆ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
3 แห่ง
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี
3 แห่ง
โรงเรี ยนระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรม
3 แห่ง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
2 แห่ง
โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
4 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในพื้นที่อาํ เภอเมือง
นครราชสี มา มีท้งั สถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
0

0

0

ตารางที่ 88 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอเมืองนครราชสี มา
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
1
ขนาด 1,000 เตียง
โรงพยาบาลค่ายสุ รนารี
1
ขนาด 150 เตียง
โรงพยาบาลจิตเวช
1
ขนาด 400 เตียง
โรงพยาบาลหัวทะเล
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลกองบิน1
1
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
1
โรงพยาบาลเอกชน
8
สํานักสาธารณสุ ขอําเภอ
1
ศูนย์วณั โรค
1
ศูนย์บาํ บัดผิวหนัง
1
สถานบริ การเอกชน
117
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
27
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
114
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอเมืองนครราชสี มามีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 89 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอเมืองนครราชสี มา
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
230
1,968
ทันตแพทย์
21
21,574
เภสัชกร
44
10,297
พยาบาลวิชาชีพ
990
458
บุคลากรสาธารณสุ ข
105
4,315
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
105
4,315
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
3,055
148
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)

ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอเมือง มีโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวัง 10
อันดับแรกของอําเภอ โดยคิดอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนได้ดงั นี้
ตารางที่ 90 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
อันดับ
ชื่ อโรค
จํานวน (คน)
อัตราต่ อแสนประชากร
1
อุจจาระร่ วง
1,236
280.0
2
สุ กใส
515
116.7
3
อาหารเป็ นพิษ
294
66.6
4
ปอดบวม
239
54.1
5
ตาแดง
184
41.7
6
วัณโรคปอด
80
18.1
7
ไข้เลือดออก
58
13.1
8
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
57
12.9
9
ฆ่าตัวตาย
24
5.4
10
กามโรคของต่อมท่อนํ้าเหลือง
24
5.4
4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)
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ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 91 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรอําเภอเมืองนครราชสี มา
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
427,099
2550
429,853
0.64
2551
433,838
0.93
2552
435,699
0.43
2553
439,466
0.86
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน อําเภอเมืองนครราชสี มา มี
สถานีตาํ รวจทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้
- สถานีตาํ รวจภูธรเมืองนครราชสี มา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรม บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข และการพัฒนาเสริ มสร้าง รวมทั้งการให้บริ การต่างๆ เพื่อให้ก่อเกิ ด
ความสงบสุ ขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ภายในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 252.61
ตารางกิโลเมตร มีประชาชนในพื้นที่ 248,234 คน เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นายรับผิดชอบประชาชน 711 คน
พื้นที่ 0.66 ตารางกิโลเมตร
- สถานี ตาํ รวจภูธรโพธิ์ กลาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้ นจํานวน 9 ตําบล พื้นที่รับผิดชอบ
262 ตารางกิ โลเมตร ประชากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ไม่รวมตําบลในเมืองจํานวน 100,712 คน
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 1,036 คน พื้นที่ 207 ตารางกิโลเมตร
- สถานี ตาํ รวจภูธรจอหอ มีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบประมาณ 180.12 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลจอหอ ตําบลโคกสู ง ตําบลบ้านโพธิ์ และตําบลตลาด ประชากรใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 45,656 คน เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 606 คน พื้นที่ 2.4
ตารางกิโลเมตร
- สถานีตาํ รวจภูธรมะเริ ง มีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบประมาณ 70.626 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ตําบล คือ ตําบลมะเริ ง ตําบลหนองระเวียง และตําบลพะเนา ประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จํานวน 13,676 คน เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 275 คน พื้นที่ 1.41 ตาราง
กิโลเมตร
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- สถานีตาํ รวจภูธรพลกรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 98.875 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3
ตําบล คือ ตําบลพลกรัง ตําบลสี มุม และตําบลพุดซา ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 13,442 คน
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 464 คน พื้นที่ 3.41 ตารางกิโลเมตร
5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มาการศาสนา ประชากรนับถือ
ศาสนาต่าง ๆ คือ ศาสนาพุทธ ประมาณ 450,393 คน ศาสนาอิสลาม ประมาณ 1,736 คน ศาสนาคริ สต์
ประมาณ 3,112 คน มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนา จําแนกเป็ น
พระอารามหลวง จํานวน
3 แห่ง
วัดราษฎร์ จํานวน
126 แห่ง
ได้รับวิสุงคามสี มา จํานวน
115 แห่ง
ยังไม่ได้รับวิสุงคามสี มา จํานวน
14 แห่ง
มหานิกาย จํานวน
115 แห่ง
ธรรมยุต จํานวน
11 แห่ง
มัสยิด จํานวน
1 แห่ง
โบสถ์ของคริ สต์จาํ นวน
3 แห่ง
จํานวนพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่อาํ เภอเมืองมีดงั นี้
พระภิกษุมหานิกาย จํานวน
1,906 รู ป
พระภิกษุธรรมยุต จํานวน
322 รู ป
สามเณรมหานิกาย จํานวน
1,147 รู ป
สามเณรธรรมยุต จํานวน
87 รู ป
จํานวนพระอุปัชฌาย์มหานิกาย จํานวน 24 รู ป
จํานวนพระอุปัชฌาย์ธรรมยุต จํานวน
4 รู ป
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอเมืองนครราชสี มา มีภูมิปัญญาด้านการทําขนมจีน การตีมีด การทํา
ผ้าห่มนวม งานทองเหลือง และยังมีการเลี้ยงปลาดุกด้วย
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ในอําเภอเมืองนครราชสี มามีประเพณี และการละเล่นท้องถิ่น
ได้แก่ เพลงโคราช ซึ่ งถือว่าเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสี มา และมีการ
จัดตั้งองค์กรทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านโพธิ์ มีโบราณสถาน ได้แก่ ปราสาทหิ น
พนมวัน
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอเมืองนครราชสี มา มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะหลายแห่ง
ที่จดั ไว้เพื่อการผ่อนคลายประชาชน ในช่ วงเช้าและเวลาเย็นประชาชนจะใช้บริ การสวนสาธารณะเพื่อ
การออกกําลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว
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3.1.6 ลักษณะทางการเกษตร
การให้บริ การด้านการเกษตร จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรระดับตําบล
จัดตั้งกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ตในหมู่บา้ น ตํา บล การพัฒนาเกษตรแบบยัง่ ยืน ตามแนวเศรษฐกิ จ
ชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอเมืองนครราชสี มามีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้ น 478,344 ไร่ พื้นที่ทาํ
การเกษตร 213,543 ไร่ พื้นที่ทาํ นา 101,013 ไร่ พื้นที่ทาํ ไร่ 69,376 ไร่ พื้นที่ทาํ สวน 24,581 ไร่ และพื้นที่
ไม้ดอกไม้ประดับ 171 ไร่ ไม้ใช้สอย ไร่ นาสวนผสม รวม 18,751 ไร่ แยกรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ 92 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยอําเภอเมืองนครราชสี มา
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ ) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
ทํานาข้าว
106,743
450
4,270
มันสําปะหลัง
61,893
3,250
4,269
ข้าวโพด
3,200
650
267
อ้อย
185,679
15,000
12,805
ไม้ดอก
171
550
95
พืชผัก
7,389
1,200
1,479
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสี มา (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ อําเภอเมืองนครราชสี มา มีเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์จาํ นวน 11,355 ครอบครัว
ซึ่งมีขอ้ มูลการทําปศุสัตว์ ดังนี้
ตารางที่ 93 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอเมืองนครราชสี มา
ประเภทปศุสัตว์
จํานวน (ตัว)
โคเนื้อ
16,266
กระบือ
1,699
สุ กร
6,211
แพะ
52
ห่าน
507
ไก่เนื้อ
250,732
เป็ ด
40,839
ม้า
104
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอเมืองนครราชสี มา (2554)

จํานวนครัวเรือน
1,627
567
1,423
10
15
835
205
15
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3) ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในพื้นที่น้ าํ จืด จํานวนบ่อ เนื้ อที่ และปริ มาณสัตว์น้ าํ จืด
ที่จบั ได้จากการทํา ประมงนํ้าจื ดของอํา เภอเมืองนครราชสี ม า พบว่า มี ป ระชากรเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ จื ด
จํานวน 720 ครัวเรื อน จํานวน 720 บ่อ ใช้เนื้ อที่การเพาะเลี้ยงทั้งหมดจํานวน 1,395 ไร่ ปริ มาณที่จบั ได้
จํานวน 72,000 กิโลกรัมต่อครั้ง
3.1.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
- เขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตาํ บลหนองระเวียง และตําบลหนองบัวศาลา ซึ่ งมีโรงงาน
ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็กจํานวนมากมาย ซึ่ งนับเป็ นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบส่ งออกที่สําคัญ
ของประเทศ
- เขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตาํ บลโคกกรวด ซึ่ งประชากรอาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก และเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรมอีกพื้นที่หนึ่งของอําเภอ
จากข้อมูลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ.2553 พบว่าพื้นที่อาํ เภอ
เมืองมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด 766 แห่ง จํานวนเงินลงทุนทั้งหมด 40,894,124,717 บาท
มีแรงงานจํานวนทั้งหมด 46,600 คน แบ่งเป็ นผูห้ ญิงจํานวน 2,427 คน และผูช้ ายจํานวน 22,324 คน
3.1.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม ในอําเภอเมืองนครราชสี มามีจาํ นวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามรู ป แบบการจัดตั้ง ตามกฎหมาย จํานวน 3,959 แห่ ง เป็ นส่ วนบุ คคลจํานวน 3,726 แห่ ง เป็ นห้า ง
หุน้ ส่ วนจํากัด ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ นิ ติบุคคล จํานวน 92 แห่ง บริ ษทั จํากัด (มหาชน) จํานวน 140 แห่ ง ซึ่ ง
ในอําเภอเมืองมีสถานประกอบการทางพาณิ ชยกรรมดังนี้
- ธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 40 สาขา
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ
- ห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 12 แห่ง
- การขายส่ งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 6,057 แห่ง
- ร้านค้าส่ ง จํานวน 1,218 แห่ง
- ร้านค้าปลีก จํานวน 32,444 แห่ง
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 2,528 แห่ง
- การจัดการและการบําบัดนํ้าเสี ยของเสี ยและสิ่ งปฏิกลู จํานวน 40 แห่ง
- การขนส่ งทางบกและสถานที่เก็บสิ นค้า จํานวน 726 แห่ง
- สถานธนานุบาล จํานวน 3 แห่ง
2) การบริ การ ร้านอาหารและที่พกั อําเภอเมืองมีโรงแรม ในเขตอําเภอเมืองนครราชสี มา มี
โรงแรมที่พกั จํานวน 45 แห่ ง นอกจากนี้ ยงั มีที่พกั ที่เป็ นลักษณะของแมนชัน่ หรื อที่พกั ให้เช่ารายวันและ
รายเดือนอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่มีความแออัดของประชากรสู ง มีร้านอาหารระดับ

154

ภัตตาคารจํานวน 37 แห่ง มีร้านอาหารขนาดกลาง และเล็กที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่ต่าง ๆ จํานวน 8,532 แห่ ง
มีร้านบริ การอินเทอร์ เน็ตจํานวน 429 แห่ง
3) การท่องเที่ยว อําเภอเมืองนครราชสี มา มีศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
โบราณคดี เทคโนโลยี ที่น่าสนใจ ดังนี้
- อนุสาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ตั้งอยูห่ น้าประตูชุมพล ซึ่ งเป็ นประตู
เก่าทางทิศตะวันตก อนุ สาวรี ยเ์ ป็ นรู ปหล่อทองแดงรมดํา สู ง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐาน
อยู่บนไพรี สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง 2.5 เมตร รู ปหล่อท้าวสุ รนารี ตดั ผมทรงดอกกระทุ่ม แต่งกายด้วย
เครื่ องพระยศพระราชทาน มื อขวากุม ดาบ ปลายดาบจรดพื้ น มื อซ้ายท้า วสะเอว หันหน้าไปทางทิ ศ
ตะวันตก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของกรุ งเทพมหานคร
- ประตูชุมพล ในอดีตเมืองนครราชสี มา มีประตูท้ งั หมด 4 แห่ ง ได้แก่ ประตูพลแสน
ประตูพลล้าน ประตูไชยณรงค์ และประตูชุมพล ประตูชุมพลแห่ งนี้เป็ นประตูเดียวที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
ตั้งอยูห่ ลังอนุสาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี กรมศิลปากร ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479
- วัดศาลาลอย ตั้งอยูท่ ี่ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของตัวเมืองทางเข้าจากถนนรอบเมือง
ประมาณ 500 เมตร อยูต่ ิดกับลําตะคอง ซึ่ งไหลลงสู่ แม่น้ าํ มูล ด้านหน้าอุโบสถเป็ นสระนํ้ามีศาลากลาง
สระ ภายในมีรูปปั้ นรู ปคุณหญิงโมนัง่ พนมมือ สําหรับกําแพงแก้วเป็ นรู ปเสมาลักษณะของเมืองเสมาเดิม
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติมหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในบริ เวณวัดสุ ทธจินดา ตรงข้ามศาลา
กลางจังหวัด มีศิลปวัตถุท้ งั ที่สมเด็จมหาวีรวงศ์รวบรวมไว้ และโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้สํารวจขุด
พบในจังหวัดนครราชสี มา จังหวัดใกล้เคียง และมีผบู้ ริ จาคให้พิพิธภัณฑ์เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่าง
เวลา 09.00 – 16.00 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 10 บาท
- วัดพระนารายณ์ มหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ ในตัวเมือง เป็ นวัดสวยงาม มุมวัด
ด้านถนนจอมพล เป็ นที่ต้ งั ศาลเจ้าหลักเมือง ประดิ ษฐานหลักเมืองนครราชสี มา ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์
ประจําจังหวัด ชาวเมืองทั้งชาวไทย และจีนเคารพนับถือไปสักการะเป็ นประจํา
- ศาลเจ้าช้างเผือก ตั้งอยูร่ ิ มคูเมืองทางทิศเหนือ ตรงถนนมนัส ติดกับถนนพลแสน ใน
อําเภอเมือง เป็ นศาลเจ้าสร้างครอบหลักตะเคียนหิ น ซึ่ งเดิมเป็ นหลักที่ชาวเมืองภูเขียวนําช้างเผือกมาผูก
ไว้ เพื่อพนักงานกรมคชมาลตรวจดูลกั ษณะช้างก่อนกราบทูลถวายพระบาทรับไว้เป็ นพระราชพาหนะ
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
- วัดศาลาทอง ตั้งอยู่ที่ตาํ บลในเมือง เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่ งบรรจุ
อยูใ่ นพระเจดียอ์ งค์เล็ก ปั จจุบนั ได้ก่อพระเจดียใ์ หญ่ครอบองค์เดิมไว้
- วัดเก่าของเมืองโคราช ได้แก่ วัดบูรพ์ วัดอีสาน วัดพายัพ ตั้งอยูใ่ นเมืองเก่า ณ ทิศตาม
ชื่อวัด วัดกลางอยูก่ ลางเมือง ปั จจุบนั เป็ นพระอารามหลวง “วัดพระนารายณ์มหาราช” นอกจากนี้ ยงั มีวดั
สระแก้ว วัดบึง วัดแจ้ง วัดสมอราย และวัดสามัคคี ซึ่ งเป็ นวัดที่แม่ทพั ภาค 3 เหล่าทัพได้ร่วมกันสร้างขึ้น
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เพื่อมาตั้งมัน่ อยูท่ ี่ทุ่งทะเล เพื่อรับศึกฝรั่งเศส วัดทั้งหมดนี้เป็ นวัดโบราณคู่บา้ นคู่เมืองสมัยเริ่ มสร้างเมือง
นครราชสี มาทุกวัดอยูใ่ นตัวเมือง
- ปราสาทหิ นวัดพนมวัน ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่อาํ เภอเมืองนครราชสี มา ประมาณ 20
กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสายโคราช – ขอนแก่น 95 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือบอกทางเข้าวัด
หนองบัว เลี้ ยวซ้ายไปตามถนนผ่านวัดหนองบัว จะพบปราสาทหิ นพนมวัน ตัวปราสาทเป็ นปรางค์มี
ฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีซุ้มประตู 3
ด้าน ภายในเป็ นคูหาประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลาปรางค์ต่างๆ รอบปราสาทเป็ นลานกว้าง มีระเบียงก่อ
ด้วยหิ น กว้าง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศ ปราสาทแห่งนี้ เป็ นโบราณ
สถานที่น่าชมน่าศึกษาแห่งหนึ่ง
- สวนสัตว์นครราชสี มา อยูห่ ่างจากตัวเมืองนครราชสี มา ประมาณ 19 กม. บนถนน
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็ นสวนสัตว์แห่งที่ 5 ของประเทศ ลักษณะเป็ นแบบซาฟารี ก่ ึงเปิ ดและปิ ด
แบ่งเป็ นโซนเอเชี ย และโซนแอฟริ กา มีพ้ืนที่กว้างทั้งสิ้ น 545 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา นับเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและมีคุณค่าแห่ งการศึกษาชีวิตสัตว์แห่งหนึ่ งของภาคอีสาน เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม
ทุกวัน
- อุทยานไม้กลายเป็ นหิ น ตั้งอยูท่ ี่บา้ นโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ตําบลสุ รนารี ทางหลวง
หมายเลข 304 (นครราชสี มา – ปั กธงชัย) ระยะทาง 19 กิโลเมตร ในบริ เวณนี้มีการขุดพบเศษไม้ ท่อนไม้
กลายเป็ นหิ น ตั้งแต่ระดับผิวดินถึงระดับความลึกที่ประมาณ 8 เมตร มีไม้กลายเป็ นหิ นขนาดต่าง ๆ กัน
อายุของไม้กลายเป็ นหิ นอยูใ่ นช่วงอายุประมาณ 1 ปี ถึงอายุ 70 ล้านปี และทางจังหวัดนครราชสี มา ได้มี
โครงการจัดสร้ างเป็ นอุทยานไม้กลายเป็ นหิ นไว้เป็ นมรดกโลก ในรู ปแบบของอุทยานและพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกของทวีปเอเชียเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3.12.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม อําเภอเมืองนครราชสี มา เป็ นศูนย์กลางคมนาคมและการขนส่ ง โดย
เป็ นชุ มทางสําหรับการติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันตก
โดยใช้เส้นทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ มีรายละเอียดดังนี้
ก. เส้นทางรถยนต์ ถนนสายหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัด และอําเภอใกล้เคียง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เส้นทางสระบุรี - นครราชสี มา หนองคาย ใช้สาํ หรับติดต่อกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 224 เส้นทางนครราชสี มา - อุ บลราชธานี ใช้
สําหรับติดต่อกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เส้นทางนครราชสี มา – ฉะเชิงเทรา ใช้สําหรับ
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
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- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุ รนารายณ์) เส้นทางอําเภอโนนไทยถึง
อําเภอเมือง ใช้สาํ หรับติดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มาและอําเภอโนนไทย
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 เส้นทางอําเภอเมืองถึงอําเภอห้วยแถลง ใช้
สําหรับติดต่อกับอําเภอจักราชและอําเภอห้วยแถลง
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2198 เส้นทางโคกสู งถึ งอําเภอขามทะเลสอ ใช้
สําหรับติดต่อกับอําเภอเมืองนครราชสี มา กับอําเภอขามทะเลสอ
ข. เส้นทางการคมนาคมทางรถไฟ ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสี มา มีสถานี รถไฟที่
สําคัญๆ 2 แห่ ง สถานีรถไฟนครราชสี มา เป็ นสถานี รถไฟใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนมุขมนตรี
ชุ ม ทางถนนจิ ระ เป็ นสถานี รถไฟที่ มี ข นาดและความสํา คัญรองลงมาจากสถานี นครราชสี ม า โดยมี
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผ่าน 2 สาย คือ
- สายกรุ งเทพ – อุบลราชธานี ผ่านอําเภอปากช่ อง อําเภอสี คิ้ว อําเภอสู งเนิ น
อําเภอเมืองนครราชสี มา อําเภอจักราช และอําเภอห้วยแถลง ระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร
- สายกรุ งเทพ – หนองคาย ผ่านอําเภอปากช่อง อําเภอสี คิ้ว อําเภอสู งเนิน อําเภอ
เมืองนครราชสี มา อําเภอโนนสู ง อําเภอคง และอําเภอบัวใหญ่ ระยะทางประมาณ 224 กิโลเมตร
ค. การขนส่ งมวลชน ในอําเภอเมืองมีสถานีขนส่ งจํานวน 2 แห่ง คือ
- สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารแห่ งที่ 1 ตั้งอยู่ 86 ถนนบุรินทร์ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา มีเนื้ อที่ 6 ไร่ 51 ตารางวา ประกอบด้วยพื้นที่บริ การผูโ้ ดยสาร ชานชาลาจอด
รถโดยสาร 24 ช่องจอด มีพ้ืนที่ของอาคารผูโ้ ดยสารทั้งหมด 6,193.95 ตารางเมตร โดยเป็ นอาคารขนาด 2
ชั้น ชั้นบนเป็ นห้องว่าง และห้องนํ้าสําหรับริ การประชาชน และชั้นล่างเป็ นห้องทํางานของเจ้าหน้าที่
ห้องจําหน่ายตัว๋ รถโดยสารประจําทาง ในบริ เวณสถานีขนส่ งฯ ไม่มีสถานที่สําหรับจอดพักรถโดยสาร
ประจําทาง ไม่มีสถานที่สําหรับ จอดรถสาธารณะต่าง ๆ โดยใช้เป็ นสถานีขนส่ งภายในจังหวัดเป็ นหลัก
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณวันละ 30,000 คน
- สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 2 อยูท่ ี่ ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตําบลหมื่นไวย
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนช่องจอดรถโดยสารไม่นอ้ ยกว่า 100 ช่องจอด สถานี ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารแห่งที่ 2 เป็ นสถานีขนส่ งที่สาํ คัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ งเป็ นสถานที่พกั ผูโ้ ดยสาร ใน
การที่จะเดินทางมาต่อรถไปยังภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนือ และภูมิภาคอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร
- อําเภอเมืองนครราชสี มามีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 5 แห่ ง มีที่ทาํ การ
ไปรษณี ยอ์ นุญาตเอกชนในสังกัดสํานักงานการสื่ อสารไปรษณี ยเ์ ขต 3 นครราชสี มาจํานวน 148 แห่ง
- โทรศัพท์ มีหน่วยงานที่ให้บริ การด้านโทรศัพท์พ้ืนฐานมีในพื้นที่จาํ นวน 2 ราย
คือ องค์การโทรศัพท์ และบริ ษทั ทีที แอนด์ที จํากัด (มหาชน) มีการใช้บริ การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์
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โดยมีจาํ นวนเลขหมายประมาณ 43,181 เลขหมาย นอกจากนี้มีบริ การด้านอินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู งซึ่ ง
อัตราความเร็ วการรับส่ งข้อมูลขึ้นอยูก่ บั เครื อข่ายและพื้นที่ให้บริ การ
- มีหน่วยบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า สังกัดการไฟฟ้ าภูมิภาคจังหวัด จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
หน่วยบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสี มา
- มี สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอเมือง รวม 13 แห่ง
- สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาล รวม 7 แห่ง ได้แก่ ทีวี 3 ทีวี 5 ทีวี 7
ทีวี 9 NBT ทีวไี ทย และ ศูนย์ข่าวภูมิภาค 7 สี นครราชสี มา
- ระบบเคเบิลทีวี 2 บริ ษทั คือ KCTV และ DTV
3) ประปา นํ้าดื่ม การผลิตนํ้าประปาเพื่อให้บริ การประชาชนในเขตเทศบาล อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองประปา เทศบาลเมืองนครราชสี มา โดยอาศัยแหล่งนํ้าดิบจากเขื่อนลําตะคอง ตําบล
คลองไผ่ อําเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ปั จจุบนั มีอตั รากําลังผลิตนํ้าประปา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัว่ โมง สามารถให้บริ การนํ้าประปาแก่ผใู ้ ช้น้ าํ จํานวน 19,755 ราย การดําเนินงานตามโครงการแก้ไข
ปั ญหานํ้าอุปโภค บริ โภคในเขตเทศบาลเมืองนครราชสี มา แล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2534 ทําให้สามารถผลิต
นํ้าประปาเพื่อใช้อุปโภค บริ โภค ได้วนั ละ 83,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถให้บริ การประชาชนได้อย่าง
เพียงพอจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั มีการประปาระดับอําเภอและตามตําบล หมู่บา้ น ดังนี้
- การประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ การประปาส่ วนภูมิภาคนครราชสี มา
- การประปาหมู่บา้ น จํานวน 38 แห่ง
- บ่อนํ้าตื้น จํานวน 319 บ่อ
- ถังเก็บนํ้า จํานวน 467 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ลํานํ้าที่สําคัญของอําเภอเมืองนครราชสี มา มีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กระดับ
ครัวเรื อนและระดับชุมชน
ตารางที่ 94 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอเมืองนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ ง
บ่อส่ วนตัว
1142
1111
1142
1111
บ่อสาธารณะ
255
172
259
176

2554
ทั้งหมด
808
365

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง
808
227

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเมือง (2554)

5) ไฟฟ้ า อําเภอเมืองนครราชสี มามีการไฟฟ้ าจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมีหน่ วยงานรับผิดชอบ 3
หน่วยงาน คือ การไฟฟ้ าจังหวัดนครราชสี มา สถานีไฟฟ้ าย่อย นครราชสี มา 1 (นม. 1) สถานีไฟฟ้ าย่อย
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นครราชสี มา 2 (นม. 2) ปั จจุบนั การบริ การไฟฟ้ าสามารถให้บริ การแก่ประชาชนได้ทุกหมู่บา้ นแต่ยงั ไม่
ครบทุกหลังคาเรื อน
3.1.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พยากรดิ น อําเภอเมื องนครราชสี มา ลักษณะดินส่ วนมากเป็ นดินร่ วนปนทราย
บางแห่งเป็ นดินเหนียวปนทราย ซึ่ งเป็ นดินที่สามารถระบายนํ้าได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ตํ่าถึงปานกลาง บริ เวณที่อยูใ่ กล้น้ าํ ในระยะ 5 กิโลเมตร จะเป็ นดินตะกอน ซึ่ งเกิดจากนํ้าได้พดั พามาใน
ฤดูฝน ดินที่กล่าวแล้วเป็ นดินที่สามารถปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้ดี ชนิดของดินสามารถจําแนกได้หลายชนิด
เช่น ชุดดินพิมาย ราชบุรี กุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด โคราช ซึ่ งชุดของดินเหล่านี้ เหมาะสมกับการปลูกพืช
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอเมืองนครราชสี มา สามารถแบ่งลุ่มนํ้า ออกเป็ น 3 ลุ่มนํ้า ได้แก่
ลุ่มนํ้าลําตะคอง ลุ่มนํ้าลําช่องโค ลุ่มนํ้าลําเชิงไกร
- ลุ่มนํ้าลําตะคอง อยู่ทางทิศเหนื อของอําเภอเมืองนครราชสี มา ลํานํ้าตอนต้น
ไหลผ่านหุ บเขาเขตพื้นที่อาํ เภอปากช่องและอําเภอสี คิ้ว ที่มีความลาดชันสู งมาก มีหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ นเขต
ลุ่มนํ้าทั้งหมดจํานวน 14 ตําบล 129 หมู่บา้ น
- ลุ่มนํ้าลําช่องโค อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
เป็ นลํานํ้าซึ่ งรับนํ้ามาจากลํามูล มีหมู่บา้ นตั้งอยู่ในเขตลุ่มนํ้า 1 ตําบล คือ ตําบลหนองระเวียง จํานวน 6
หมู่บา้ น
- ลุ่มนํ้าลําเชิ งไกร อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองนครราชสี มา ต้นนํ้าไหลมา
จากแม่น้ าํ ป่ าสัก มีหมู่บา้ นตั้งอยูใ่ นเขตลุ่มนํ้า 1 ตําบล คือ ตําบลโคกสู ง จํานวน 12 หมู่บา้ น
พื้นที่นอกเขตลุ่มนํ้า พื้นที่ตาํ บลโพธิ์ กลาง หนองบัวศาลา ไชยมงคล สุ รนารี ตั้งอยูใ่ นที่
ราบสู ง ไม่มีน้ าํ ไหลผ่าน และไม่สามารถจะจัดเป็ นลุ่มนํ้าได้ แต่ในแต่ละตําบลหมู่บา้ นดังกล่าว มีหนอง
นํ้าขนาดใหญ่ บึงขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทานอยูใ่ นหมู่บา้ น
3) ทรัพยากรป่ าไม้ ในเขตอําเภอเมืองนครราชสี มา มีป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 4 ป่ า และป่ าอื่นๆ
มีเนื้ อที่ในเขตควบคุม ทั้งสิ้ น 132.29 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 82,685 ไร่ สภาพป่ าไม้โดยทัว่ ไป
เป็ นป่ าเต็งรัง มีชนิ ดไม้ข้ ึนอยูต่ ามสภาพ มีไม้เต็ง รัง แดง ประดู่ กระบก เหี ยง พลวง ฯลฯ สภาพป่ าไม้มี
การบุกรุ กแผ้วถางเป็ นที่เกษตรกรรมของราษฎร มีลกั ษณะเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม

ดังนี้

3.1.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอเมืองมีสาขาพรรคการเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่

พรรคเพื่อฟ้ าดิน ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยมี ส.อ.กมล พรมมาก เป็ นประธานสาขาพรรค
-
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- พรรครวมใจไทยชาติพฒ
ั นา ตั้งอยู่ที่ 637 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดนครราชสี มา โดยมีนายชาญชัย อินทรประวัติ เป็ นประธานสาขาพรรค
- พรรคเพื่อไทย ตั้งอยู่ที่ 89/3 ถนนหนองบัวรอง ตําบลในเมือง อําเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสี มา โดยมีนายภาณุ เล็กสุ นทร เป็ นประธานสาขาพรรค
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในอําเภอเมืองการเมืองระดับท้องถิ่นมีหลายระดับ ได้แก่ การเมือง
ท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร ระดับเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในแต่ละ
ระดับมีการแข่งขันทางการเมืองที่ต่างกัน
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอเมืองมีกลุ่มประชาชน กลุ่มพลเมืองที่รวมกลุ่มกันเพื่อ
ทํางานทางการเมืองภาคประชาชนที่หลากหลาย เช่น กลุ่มประชาสังคมโคราช เครื อข่ายธุ รกิจเพื่อสังคม
โคราช (CSRโคราช)สภาองค์ ก รชุ ม ชนตํา บลจัง หวัด นครราชสี ม า ขบวนองค์ ก รชุ ม ชนจัง หวัด
นครราชสี มา กลุ่มเสื้ อสี ต่าง ๆ เป็ นต้น
3.1.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
การจัดระเบี ย บการปกครองในเขตท้องที่ อาํ เภอเมื อง โดยจํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง เช่น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสี มา สํานักงาน
ชลประทานที่ 8 สํานักงานทางหลวงที่ 6 สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาค 11 สํานักงานเขตการศึกษาที่ 1
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา สํานักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสี มา และอื่น ๆ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิ ภาคอยู่ใ นพื้ น ที่ ระดับ อํา เภอ ได้แก่ ที่ ท าํ การปกครอง
อําเภอ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานสหกรณ์
การเกษตรอําเภอ สํา นักงานเกษตรอําเภอ ศูนย์บ ริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานัก งานสัส ดี อาํ เภอ
สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอ สํานักงานที่ดินอําเภอ สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ สํานักงานสรรพากรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอ
เมืองจํานวน 4 แห่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย สาขานครราชสี มา องค์การโทรศัพท์ นครราชสี มา สถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอเมื อ งมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด คือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 18 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองกระทุ่ม องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านโพธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านใหม่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลไชยมงคล องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกรวด องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเกาะ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองระเวียง องค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ รนารี องค์การบริ หารส่ วนตําบลหมื่นไวย
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวศาลา องค์การบริ หารส่ วนตําบลพุดซา องค์การบริ หารส่ วนตําบลพล
กรัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตําบลพะเนา องค์การบริ หารส่ วนตําบลตลาด องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มะเริ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลสี มุม องค์การบริ หารส่ วนตําบลจอหอ และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองจะบก
ค. เทศบาล มี เทศบาลนครจํานวน 1 แห่ ง คือ เทศบาลนครนครราชสี มา มี
เทศบาลตําบลจํานวน 8 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตําบลหนองไผ่ลอ้ ม (เทศบาลทั้งตําบล) เทศบาล
ตําบลหัวทะเล (เทศบาลทั้งตําบล) เทศบาลตําบลโพธิ์ กลาง (เทศบาลทั้งตําบล) เทศบาลตําบลจอหอ (มีท้ งั
เทศบาลและ องค์การบริ หารส่ วนตําบล) เทศบาลตําบลโคกกรวด (มีท้ งั เทศบาลและ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล) เทศบาลตําบลหนองไข่น้ าํ (เทศบาลทั้งตําบล) เทศบาลตําบลปรุ ใหญ่ (เทศบาลทั้งตําบล) และ
เทศบาลตําบลโคกสู ง (เทศบาลทั้งตําบล)
5) การปกครองท้องที่แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2547 อําเภอเมืองนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 95 แสดงจํานวนหมู่บา้ นและรายชื่อหมู่บา้ น อําเภอเมืองนครราชสี มา
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
โพธิ์ กลาง
11 บ้านหนองปรื อ บ้านหนองไผ่ บ้านหนองพลวงน้อย บ้านหัวหนองบัว บ้าน
หนองพลวงมะนาว บ้านหนองพุดซา บ้านบึงแสนสุ ข บ้านศรี สมบูรณ์ บ้าน
สุ รธรรมพิทกั ษ์ บ้านหนองไผ่พฒั นา และหนองพลวงพัฒนา
โคกกรวด
15 บ้านหนองหว้า บ้านโคกกรวด บ้านดอนแต้ว บ้านละลมหม้อ บ้านเดื่อ บ้าน
โป่ งแมลงวัน บ้านสระมโนรา บ้านคลองกระบือ บ้านหนองเป็ ดนํ้า บ้าน
ดอน บ้านหนองขอน บ้านหนองรังกา บ้านหนองกุง้ บ้านโคกเพชร และ
บ้านโป่ งดินสอ
หัวทะเล
12 บ้านหัวทะเล บ้านดอนขวาง บ้านโนนฝรั่ง บ้านหนองสองห้อง บ้านพะไล
(ม.5) บ้านพะไล(ม.6) บ้านหัวถนน บ้านข่อยงาม บ้านท่ากระสังข์ บ้าน
หนองสองห้องเหนือ บ้านบุญนิมิต และบ้านทุ่งทะเลร่ วมใจ
บ้านเกาะ
6
บ้านเกาะ บ้านเก่า บ้านขนาย บ้านโคกไผ่นอ้ ย บ้านพึงพญาปราบ และบ้าน
เกาะราชสามัคคี
หนองระเวียง 15 บ้านยองแยง บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วง บ้านหนองขาม บ้านทับช้าง
(ม.5) บ้านทับ ช้า ง(ม.6) บ้า นมาบมะค่า บ้านชะอม(ม.8) บ้านชะอม(ม.9)
บ้านโตนด(ม.10) บ้านโตนด(ม.11) บ้านหนองระเวียง บ้านหนองสมอ บ้าน
โนนมะกอก และบ้านหนองพะลาน
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ตารางที่ 95 แสดงจํานวนหมู่บา้ นและรายชื่อหมู่บา้ น อําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
สุ รนารี
10 บ้านราชสี มา บ้านโนนไม้แดง บ้านยางใหญ่ บ้านตะเภาทอง บ้านหนองบง
บ้านมาบเอื้อง บ้านโกรกเดือนห้า บ้านสะพานหิ น บ้านยางใหญ่พฒั นา และ
บ้านท้าวสุ ระ
หมื่นไวย
9
บ้านประโดก บ้านหมื่นไวย บ้านโนนตาสุ ก บ้านโพนสู ง บ้านโคกไผ่ บ้าน
คลองบริ บูรณ์ บ้านหนองนาลุ่ม บ้านโคกผงาด และบ้านโคกไผ่สอง
หนองบัวศาลา 9
บ้านหนองตะคลอง บ้านหนองตะลุมปุ๊ ก บ้านหนองปลิง บ้านหนองโสมง
บ้านหนองบัวศาลา บ้านอ่างหนองแหน บ้านใหม่หนองแหน บ้าน
หนองตาคง และบ้านหนองปลิงใหม่
พุดซา
18 บ้านมะเดื่ อ บ้านพุดซา บ้านพุดซาริ มบึง บ้านดอนกระทิง บ้านบุกระถิ น
บ้านกล้วย บ้านตะโก บ้านละลมโพธิ์ บ้านสระโพธิ์ บ้านศรี ษะช้าง
บ้านเขว้า บ้านหนองยารักษ์ บ้านลําโพง บ้านน้อย บ้านละลมเหนื อ บ้าน
ดอนพัฒนา บ้านหนองยารักษ์เหนือ และบ้านลําโพงใต้
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเมือง (2554)

3.1.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอเมืองนครราชสี มา
จากการจัดการประชุ ม เมื่ อวัน ที่ 9 ตุ ล าคม พ.ศ. 2554 ซึ่ ง มี ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม 73 คน
ประกอบด้วยผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 53 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 10 คน นักธุ รกิจจํานวน
5 คนหน่ วยงานราชการต่ า ง ๆ จํา นวน 5 คน ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ได้มี ส่ วนร่ วมในการระดมสมองและ
วิเคราะห์ศกั ยภาพ (SWOT) ของอําเภอเมืองนครราชสี มาดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเมือง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 96 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- เป็ นที่ต้งั ของสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอน
- ปั ญหาเรื่ องขาดแคลนแหล่งนํ้ารองรับการ
ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท จํานวนมาก
ขยายตัวของอุตสาหกรรมที่อาศัยนํ้าเป็ นหลัก
- มีสนามกีฬามาตรฐานสามารถรับการจัดการ
ระบบชลประทานไม่ทวั่ ถึง และนํ้ามีคุณภาพตํ่า
แข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
ขาดระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างประหยัด และขาด
- มีส่วนราชการมากทั้งส่ วนภูมิภาค ส่ วนกลาง
การบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบ
และส่ วนท้องถิ่น
- พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ บางพื้นที่เป็ นดิน
- มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก อยูไ่ ม่ไกลจาก
เค็ม พื้นที่ชลประทานมีอยูจ่ าํ กัด
กรุ งเทพฯ และเชื่อมจังหวัดต่าง ๆ ในภาค
- ขาดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น แหล่ง
- มีสถานที่สาํ หรับการออกกําลังในเขต
นํ้า ระบบชลประทาน ไฟฟ้ าเพื่อการเกษตรและ
เทศบาลนคร เทศบาลตําบล และองค์การ
อื่น ๆ
บริ หารส่ วนตําบลหลายแห่ง
- ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเขต
- มีสถานีขนส่ งมวลชนที่มีรถโดยสารเชื่อมกับ
เทศบาลนครนครราชสี มา
จังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ - ไม่มีระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะที่มีคุณภาพ
- มีสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์อยูใ่ นพื้นที่ครบทุกช่อง
และประสิ ทธิ ภาพ จึงมีความเสี่ ยงต่อการเกิด
รวมทั้งมีเคเบิลทีวที อ้ งถิ่นจํานวน 2 แห่ง
อุบตั ิเหตุได้ง่าย
- มีแม่น้ าํ ลําคลองไหลผ่านหลายแห่ง ในพื้นที่ - ในเขตเมืองเริ่ มมีปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
อําเภอเมือง
จากการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านอาหาร
- มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากอยูใ่ นเขต
ปิ้ งย่าง การเผาศพและอื่น ๆ
อําเภอเมือง
- การวางผังเมืองยังไม่มีคุณภาพและไม่มีการ
บังคับใช้อย่างจริ งจัง
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ตารางที่ 96 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
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)
- มีศูนย์รวมจิ ตใจของชาวโคราช คื อ ท่านท้าว - สถานบริ การทางด้านสุ ขภาพไม่เพียงพอ อาหาร
สุ รนารี (ย่าโม)
ไม่ ป ลอดภัย และระบบคุ ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคไม่
- มี ป ระวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
ทัว่ ถึง
เอกลัก ษณ์ ก่ อ ให้เ กิ ด ความภาคภูมิ ใ จในการ - เป็ นอําเภอใหญ่ประชากรมากต้องอาศัยปัจจัยใน
การพัฒนาจํานวนมาก
เป็ นคนโคราช
- มีความเป็ นท้องถิ่ น และความเป็ นเอกลักษณ์ - ประชาชนไม่มีวินยั ในการจราจร เรื่ องการใช้รถ
ของคนโคราช คือ ภาษาโคราช เพลงโคราช
ใช้ถนน
- มี แ หล่ ง หมอเพลงโคราชที่ มี ชื่ อ เสี ย งจํา นวน - ประชาชนในอําเภอเมืองยังไม่สามารถพึ่งตนเอง
ทางสุ ขภาพได้ จึงเน้นการพึ่งหมอแผนปั จจุบนั
มาก เช่น กําปั่ นบ้านแท่น นายบุญสม สังข์สุข
ในโรงพยาบาลเป็ นหลัก
และคนอื่น ๆ
- มีสถานบริ การทางด้านสุ ขภาพ และมี
- ปั ญ หายาเสพติ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ในเขตเมื อ งและ
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถทางด้าน
ชนบทของอําเภอเมือง
สุ ขภาพจํานวนมาก
- ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว และครอบครัว
แตกแยก
- มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาล จนถึ ง
ระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกอยู่ในพื้นที่ - ชุมชนเมืองอ่อนแอ มีการกระจุกตัวของ
ประชาชน (สลัม) โดยส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนจน
จํานวนมาก
เมือง
- คนในอํา เภอเมื อ งโดยเฉพาะเขตเมื อ ง เป็ น
กลุ่ ม คนที่ มี โ อกาสทางการศึ ก ษาสู ง กว่า ใน - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
วัฒนธรรมที่อื่นมากขึ้น และไม่สนใจความเป็ น
พื้นที่อื่น ๆ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มี นัก วิช าการในสาขาวิช าต่ า ง ๆ อยู่ใ นพื้ น ที่
- การรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพในอําเภอเมือง
จํานวนมาก
ยังมีนอ้ ยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรที่มี
- มีเครื อข่ายเยาวชนที่ ทาํ กิ จกรรมที่สร้ างสรรค์
ต่อบ้านเมือง
- จํานวนประชากรที่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุมีแนวโน้ม
สู งมากขึ้นและประชากรวัยแรงงานมีจาํ นวน
- มีโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูใ่ น
พื้นที่จาํ นวนมาก
ลดลง
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ตารางที่ 96 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีโรงแรมและที่พกั สําหรับรองรับ
- ขาดการจัดการองค์ความรู ้ดา้ นการเกษตรการผลิต
นักท่องเที่ยวจํานวนมาก มีความเพียงพอต่อ
และ การแปรรู ป
การจัดงาน ระดับชาติและนานาชาติ
- มีคนจํานวนมาก และขาดโอกาส
- มีอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่ วนยานยนต์
- ปั ญหาแรงงานด้อยคุณภาพ ขาดทักษะและไม่มี
และโรงงานแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรที่
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ทันสมัย
- มีประชากรที่วา่ งงานจํานวนมากทั้งในเขต
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและสิ่ งอํานวย
เทศบาลและเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เช่น สวนสัตว์
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูใ่ นพื้นที่ โดยส่ วน
นครราชสี มา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็ นหิ น
ใหญ่เจ้าของหรื อหุน้ ส่ วนไม่ใช่คนในอําเภอเมือง
ฯลฯ
- กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาหนี้สินจํานวนมาก ทั้ง
- มีประชากรที่มีคุณภาพ มีความรู ้หลากหลาย
จากการลงทุนทําการเกษตรและอื่น ๆ
อาชีพ มีแรงงานมาก เหมาะสมในการลงทุน - แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานด้านอุตสาหกรรม
- มีกลุ่มประชาชนที่รวมกลุ่มการทําการผลิต
มากกว่าแรงงานด้านเกษตร
ผลิตภัณฑ์โอทอปในระดับท้องถิ่น
- ไม่มีผสู ้ ื บทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร
- มีนกั วิชาการมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
- ประชาชนในพื้นที่จบั จ่ายใช้สอยกันอย่าง
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ จํานวนมาก
ฟุ่ มเฟื อย
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- เครื อข่ า ยภาคี ภ าคประชาสั ง คมที่ เ ข้ม แข็ ง - นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่มีความเป็ นเอกภาพ มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก
หลากหลาย และเกิดกลไกการมีส่วนร่ วม
- มี ก ลุ่ ม การเมื อ งภาคพลเมื อ งกระจายอยู่ ใ น - ประชาชนยัง ไม่ เ ข้ า ใจสิ ท ธิ ข องตนเอง และ
ชุมชน ประชาชนบางแหล่งขาดระเบียบวินยั
หลายท้องถิ่นทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาล
ตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
- มี ก ารซื้ อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ย งกัน จํา นวนมากในการ
เลือกตั้งทุกระดับ
- มีกลุ่มนักวิชาการที่ให้ความสนใจต่อการเมือง
ทุกระดับและมีการจัดเวทีวิชาการขึ้นในพื้นที่ - การบริ หารจั ด การท้ อ งถิ่ นไม่ โ ปร่ งใส มี
อย่างต่อเนื่อง
คอรัปชัน่ สู ง จนประชาชนยอมรับเป็ นเรื่ องปกติ
จึงไม่สนใจเข้าไปตรวจสอบการทํางาน
- ภาคธุ รกิจเอกชน โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัด
นครรา ชสี มาที่ มี โครง ก ารต่ อ ต้ า นก า ร - กลุ่ มพลเมื องทํา งานการเมื องภาคพลเมืองยัง มี
คอรัปชัน่ ทุ กระดับและมีกิจกรรมการรณรงค์
จํา นวนน้อ ย และประชาชนระดับ รากหญ้า มี
อย่างต่อเนื่อง
ความตื่นตัวทางการเมืองน้อยมาก
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ตารางที่ 96 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ - เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ใส่ ใจเรื่ องศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี
ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่นน้อยลง
- มีการจัดงานประเพณี ของแต่ละท้องถิ่นต่าง ๆ - กลุ่มผูม้ ีความรู ้เรื่ องศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เช่น การแห่เทียน ลอยกระทง และอื่น ๆ
ความเชื่อของท้องถิ่นมีจาํ นวนน้อยลงไปเรื่ อย ๆ
- มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ที่ต่อเนื่อง - สถาบันการศึกษาจํานวนน้อยที่นาํ เอาผูม้ ีความรู้
ทุกปี เช่น การรําบวงสรวงท่านท้าวสุ รนารี
หรื อครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในกระบวนการ
- สมาคมเพลงโคราช ภาคประชาสังคมมี
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
บทบาทในการสอนเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน - สื่ อท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการนําเสนอ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่น
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเมือง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 97 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองนครราชสี มา
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐมีนโยบายในการเชื่ อมเส้นทางกับประเทศ
- ปั ญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทาํ ให้
เพื่อนบ้าน
ยากต่ อการคาดเดาเหตุ ก ารณ์ หรื อเตรี ย มการ
- รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาถนนจาก
ด้านการผลิตของเกษตรกร
กรุ งเทพมหานครสู่ จงั หวัดนครราชสี มาและภาค - ปั ญหาโรคระบาดโดยเฉพาะโรคของพืช เช่ น
อีสาน
เพลี้ ยแป้ ง เพลี้ ยกระโดด และอื่น ๆ ที่ทาํ ให้มี
- รัฐบาลมีแนวโน้มจะพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
สาย 304 เชื่อมจังหวัดนครราชสี มากับท่าเรื อนํ้า - การกําหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
ลึกแหลมฉบัง
พื้นฐานมาจากรัฐส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดเป็ น
หลัก ทําให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยได้มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ
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ตารางที่ 97 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ห น่ ว ยงานราชการทํา งานการพัฒ นาคน - โรคอุบตั ิใหม่ที่เกิดขึ้นและมีความรุ นแรงขึ้น
ยากต่อการควบคุมดูแล
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ มากขึ้น
- มีนโยบายเรี ยนฟรี 12 ปี ทําให้เด็กด้อยโอกาส - สื่ อสารเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทําให้ประชาชน
ไม่ค่อยสื่ อสารกันภายในชุมชนระหว่างกัน
ในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
- มี น โยบายปราบปรามยาเสพติ ด กระตุ ้น ให้ - สื่ อ กระแสหลัก ที่ มี ก ารนํา เสนอข่ า ว ละคร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นความสําคัญ
โฆษณาที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคนิ ย ม
มากขึ้น
และการเลียนแบบของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายหลักประกันสุ ขภาพ ทําให้คนจนหรื อ
คนด้ อ ยโอกาสเข้า ถึ ง การบริ การทางด้ า น
สาธารณสุ ขมากขึ้น
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- รั ฐ บาลมี น โยบายส่ งเสริ มการค้ า และการ - กฎหมายของภาครั ฐ ยัง ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า
ท่องเที่ยว กับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน
ระหว่า งประเทศ (ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป จาก มัน
- มีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม สําปะหลัง)
แปรรู ปสิ นค้าการเกษตรของภาคจากวัตถุดิบและ - ความผันผวนทางราคาสิ นค้าการเกษตร
ทรัพยากรจากกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน - ขาดการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่า งจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้า น และ
- กระแสรณรงค์ในเรื่ องภาวะโลกร้อนและวิกฤต
พลังงานนํ้ามัน ทําให้เกิดนโยบายการใช้พลังงาน การจัดการท่องเที่ยวที่เป็ นระบบ
- ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมีมากขึ้นทุก
ทดแทนและวัตถุอินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร
ปี รวมทั้ง ผู้ที่ ล้ม เหลวทางการเกษตรเข้า มา
- วิกฤตอาหารโลก ทําให้สินค้าเกษตรมีราคาดีข้ ึน
ทํางานในเมืองมากขึ้น
- นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรทําให้
ประชาชนมีโอกาสทางด้านการเกษตรมากขึ้น - ราคาปั จจัยการผลิตทุกประเภทมีราคาสู ง
เกษตรกรกํา หนดราคาผลผลิ ต ไม่ ไ ด้ ด้ ว ย
- มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่
ตนเองทําให้เสี่ ยงต่อการขาดทุน
อําเภอเมืองนครราชสี มาเพิม่ ขึ้นทุกปี
- ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ - เจ้าของธุ รกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยส่ วน
ใหญ่ไม่ใช่ชาวจังหวัดนครราชสี มา
ด้านการเกษตร
- มีการทําการศึกษาวิจยั เพื่อช่วยเหลือและเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
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ตารางที่ 97 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเมืองนครราชสี มา (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ภาคการเมื อ งในพื้นที่ ให้ก ารสนับสนุ น และมี - การเมื อ งระดับ ชาติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย
อํานาจในการผลักดันนโยบายงบประมาณ
นโยบายรัฐเปลี่ยนแปลงไปตามตัวผูน้ าํ รัฐบาล
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นทําให้คนใน
ขาดความต่อเนื่อง
ท้องถิ่ นได้มีโอกาสในการบริ หารจัดการท้องถิ่ น - มีการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง แข่งขันทางการเมือง
- มีกระบวนการคอรัปชัน่ ทุกระดับตั้งแต่รัฐบาล
ด้วยตนเอง
ถึงรากหญ้า
- ส่ วนราชการในพื้นที่มีความมุ่งมัน่ ให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองให้มากขึ้นโดยการ - ระบบการบริ หารจั ด การและระบบการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่ทวั่ ถึง ทํา
ฝึ กอบรม และจัดเวทีสัมมนา อย่างต่อเนื่อง
ให้ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งงบประมาณ
- มี ง บประมาณจากหน่ ว ยงานภายนอกเข้ า มา
สนับสนุ นการทํางานการเมืองภาคพลเมืองมาก - ความขัด แย้ง ของการเมื อ งระดับ ประเทศที่
ขึ้น
ส่ งผลต่องบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น
- ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารกระจายอํา นาจให้ ก ับ ท้อ งถิ่ น
อย่างแท้จริ ง แค่กระจายงาน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ร ะบบการสื่ อสารที่ ท ั น สมั ย และเยาวชน - กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ที่ เ ข้ า มากระทบต่ อ วิ ถี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต ของ
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนทําให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
คนในพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ว ัฒ นธรรมของประเทศ - สื่ อกระแสหลักไม่ค่อยมี การนําเสนอเรื่ องราว
ของท้อ งถิ่ น ทั้ง ในแง่ ข องศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
เพื่อนบ้านมากขึ้น
ประเพณี และความเชื่อของท้องถิ่น
- กระแสโลกาภิวฒั น์ทาํ ให้มีการไหลเข้ามาของ
วัฒ นธรรมใหม่ และกระทบต่ อ วิ ธี คิ ด ของ
ประชาชนในพื้นที่
3.1.13 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเมือง ที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
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รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรม โดยการสนับสนุ นให้
มีองค์กรเครื อข่ายกลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และกลไกสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน (หอการค้า
จังหวัด) และเชื่ อมโยงการเป็ นเครื อข่ายผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ให้เกษตรกรลด ละ เลิก ใช้ปุ๋ยเคมี และให้มี
การผลิตปุ๋ ยนํ้าหมักชี วภาพ ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ทดแทนในการผลิตทางการเกษตร โดยการนําเอาองค์
ความรู้ การเรี ยนรู ้ ทักษะความชํานาญ ให้ผชู้ าํ นาญการและนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นผูส้ ร้างเวที
การเรี ยนรู้ ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง และขยายความรู ้การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ความชํานาญการไปสู่ เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาเมือง ผังเมือง การจราจร และการจัดการกับปั ญหาที่อยู่
อาศัยของประชากรผูม้ ีรายได้นอ้ ย เนื่ องจากผลกระทบจากการสร้างถนน ไม่มีท่อระบายนํ้า เขตพื้นที่
รอยต่อระหว่าง อบต. กับ อบต. และเทศบาล ไม่สัมพันธ์กนั การถมที่สร้างบ้าน ทําถนนสู ง เสมือนเป็ น
เขื่อนกั้นทางนํ้า นํ้าไหลไม่สะดวก แก้ไขโดยการขุดลอก คู คลอง ทั้งสาย วางท่อระบายนํ้าให้เพียงพอ
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะปั ญหานํ้าท่วม
นํ้าแล้ง นํ้าเสี ย ปั ญหามลภาวะทางเสี ยง ควันพิษ ทั้งนี้ เน้นกระบวนการสร้างสํานึ กทางด้านการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาคน ได้แก่ การพัฒนากลุ่ มคนพิการผูส้ ู งอายุ เยาวชน
พัฒนากลุ่มผูน้ าํ ด้านต่าง ๆ

