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บทที ่3 

ข้อมูลพืน้ฐาน 16 อาํเภอ (หลงั) 
 

3.1 อาํเภอเมืองนครราชสีมา 

 3.1.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีช่ือเรียกตามความถนดัของชาวพื้นเมืองว่า “โคราช” เรียก

ตามภาษาราชการว่า “เมืองนครราชสีมา” เหตุท่ีเรียก 2 ช่ือ ดว้ยปรากฏว่าตามหลกัฐานโบราณคดีเร่ือง

งานวนิิจฉยัช่ือเมืองนครราชสีมาวา่ ก่อนท่ีจะสร้างข้ึนในสถานท่ีปัจจุบนั เดิมมีเมืองโบราณอยู ่2 เมือง ซ่ึง

อยูท่างขวาของลาํตะคอง ปัจจุบนัอยูใ่นเขตอาํเภอสูงเนิน และอีกเมืองหน่ึงอยูท่างฝ่ังซ้ายของลาํตะคองมี

ช่ือเรียกวา่ “เมืองโคราช” จากหลกัฐานท่ีไดส้ํารวจพบวา่ในบริเวณเมืองทั้งสองนั้น เมืองเสมาสร้างเมือง

ข้ึนมาใหม่ ต่อมาไดข้า้มมาสร้างเมืองโคราชข้ึนเป็นเมืองใหม่ ทิ้งเมืองเสมาใหเ้ป็นเมืองร้างในท่ีสุด 

เมืองโคราชท่ีสร้างข้ึนมาใหม่น้ี สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมยัขอม ส่วนช่ือเมืองนั้น

เขา้ใจวา่ กลุ่มพราหมณ์คงใชช่ื้อเมือง “โคราฆะปุระ” ในมชัฌิมประเทศมาตั้งเป็นช่ือเมืองในประเทศไทย

อยูห่ลายเมือง ซ่ึงช่ือบา้นน้ีนานเขา้เสียงเรียกเพี้ยนไปเป็น “โคราช” ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ไดย้า้ยเมือง 

“โคราช” และเมืองเสมา มาสร้างในท่ีตั้งปัจจุบนั และตั้งช่ือใหม่วา่ “เมืองนครราชสีมา” 

เมืองนครราชสีมาท่ีสร้างเมืองข้ึนใหม่น้ี เป็นเมืองหน้าด่านมีคูล้อมรอบและมีประตู

เมือง 4 ประตู คือ ดา้นทิศเหนือ เรียกวา่ประตูพลแสน (ประตูนํ้ า) ดา้นทิศใตเ้รียกวา่ประตูไชยณรงค ์

(ประตูผ)ี ดา้นทิศตะวนัออก เรียกวา่ประตูพลลา้น และดา้นทิศตะวนัตก เรียกวา่ ประตูชุมพล ปัจจุบนัอยู่

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

 3.1.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงโคราช ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 14 – 16 องศาเหนือ และเส้นแวง

ท่ี 101 – 103 องศาตะวนัออก สูงกวา่ระดบันํ้ าทะเลประมาณ 150 – 300 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร

โดยทางรถยนตป์ระมาณ 254 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอโนนสูงและ

อาํเภอโนนไทย ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอปักธงชยัและอาํเภอโชคชยั ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอจกัราช

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และอาํเภอโชคชยั ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอขามทะเลสอ และอาํเภอสูงเนิน  

3.1.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปของอาํเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 478,343 ไร่ 765.35 

ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจงัหวดันครราชสีมา โดยแบ่งสภาพพื้นท่ีดงัน้ีคือ บริเวณพื้นท่ี

ทางตอนใตข้องอาํเภอ มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดชนั ลาดเอียงจากทิศใตไ้ปทางทิศเหนือ และ

บริเวณทางตอนใตค้่อนไปทางทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีป่าสงวนห้วยยาง ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลไชยมงคล 

ตาํบลหนองจะบก ตาํบลบา้นใหม่ และตาํบลโคกกรวด บริเวณพื้นท่ีตอนล่างมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม 
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มีลาํตะคอง คลองส่งนํ้าชลประทานและเป็นท่ีตั้งของเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และส่วนบริเวณทาง

ตอนเหนือมีลกัษณะพื้นท่ีเกือบราบถึงราบ 

ลกัษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึง

เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์  

 3.1.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป รองลงมาคือกลุ่มการศึกษา ประกอบด้วย นักเรียน และ

นกัศึกษา 

ตารางที ่79 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเมือง  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 3,048 4,756 7,804 

นกัเรียน 12,478 12,435 24,913 

นกัศึกษา 1,689 2,107   3,796 

ทาํนา 3,712 3,719 7,431 

ทาํไร่ 651 468 1,119 

ทาํสวน 545 527 1,072 

ประมง 4 3 7 

ปศุสัตว ์ 69 38 107 

รับราชการ 4,674 2,706 7,380 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 307 257 564 

พนกังานบริษทั 2,207 2,412 4,619 

รับจา้งทัว่ไป 27,383 25,444 52,827 

คา้ขาย 3,115 5,662 8,777 

ธุรกิจส่วนตวั 864 818 1,682 

อ่ืนๆ 6,121 9,570 15,691 

รวมทั้งส้ิน 66,867 70,922 137,789 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2553)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริง 
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2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ตาํบลสุรนารี ประชากรอาํเภอเมืองมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 80,283.72 

บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลหนองจะบก มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 74,752.51 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงทั้ง

สองตาํบลมีรายไดเ้ฉล่ียสูงกว่ารายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดคือ ตาํบลหนองระเวยีง มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 40,557.42 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่80 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 โคกกรวด 47,922.19 

2 โคกสูง 57,991.45 

3 จอหอ 59,737.09 

4 ไชยมงคล 50,943.58 

5 ตลาด 57,185.38 

6 เทศบาลตาํบลโพธ์ิกลาง 72,619.65 

7 บา้นเกาะ 57,744.09 

8 บา้นโพธ์ิ 54,529.13 

9 บา้นใหม ่ 57,119.87 

10 ปรุใหญ่ 67,917.14 

11 พลกรัง 47,830.99 

12 พะเนา 45,792.51 

13 พุดซา 46,071.23 

14 มะเริง 46,141.91 

15 สีมุม 49,991.10 

16 สุรนารี 80,283.72 

17 หนองกระทุ่ม 51,701.14 

18 หนองไข่นํ้า 44,888,68 

19 หนองจะบก 74,752.51 

20 หนองบวัศาลา 49,176.34 

21 หนองระเวยีง 40,557.42 

22 หม่ืนไวย 73,468.08 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 57,024.58 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2553)  
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3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมามีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (ค่านํ้ ามนั

เช้ือเพลิง ค่าโดยสาร) สูงท่ีสุด ซ่ึงรวมทั้งอาํเภอจาํนวน 1,140,639,632 บาทต่อปี ซ่ึงนบัวา่เป็นตวัเลขท่ีสูง

ท่ีสุดในจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็นจาํนวน 824,448,768 บาท  

ตารางที ่81 แสดงรายจ่ายภาพรวม จาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 39,016,878 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 39,016,878 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 48,898,949 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 48,898,949 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 62,131,873 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 62,131,873 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 85,629,686 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 85,629,686 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 261,061,769 

จาํนวนรวม 261,061,769 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 824,448,768 

จาํนวนรวม 824,448,768 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 195,182,745 

จาํนวนรวม 195,182,745 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 176,384,710 

จาํนวนรวม 176,384,710 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 132,103,498 

จาํนวนรวม 132,103,498 
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ตารางที ่81 แสดงรายจ่ายภาพรวม จาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 60,369,843 

จาํนวนรวม 60,369,843 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 282,236,883 

จาํนวนรวม 282,236,883 

ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 1,140,639,632 

จาํนวนรวม 1,140,639,632 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 234,743,161 

จาํนวนรวม 234,743,161 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 189,949,598 

จาํนวนรวม 189,949,598 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 366,134,959 

จาํนวนรวม 366,134,959 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 61,404,296 

จาํนวนรวม 61,404,296 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 66,106,746 

จาํนวนรวม 66,106,746 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 579,715,349 

จาํนวนรวม 579,715,349 

รวมทั้งหมด 4,806,159,343 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี 

พ.ศ. 2554 พบวา่ ประชากรอาํเภอเมืองกูเ้งินจาก ธกส. เป็นจาํนวน 1, 290.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูเ้งิน

มาเพื่อทาํการประกอบอาชีพเป็นจาํนวนเงิน 1,250.5 ลา้นบาท และกูม้าเพื่อเป็นเงินสําหรับการพฒันา
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คุณภาพชีวติของคนในครอบครัวเป็นจาํนวนเงิน 22.2 ลา้นบาท และกูม้าเพื่อชาํระหน้ีนอกระบบและหน้ี

อ่ืน ๆ เป็นเงินจาํนวน 17.9 ลา้นบาท 

จากการสํารวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อาํเภอเมืองนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า

หน้ีสินจากบญัชีครัวเรือน 13,416,350,102.18 บาท เฉล่ียจาํนวน 35,118.30 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เฉล่ีย

จาํนวน 9,607.89 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมจากบญัชีครัวเรือนรวมจาํนวน 7,790,780,099.54 บาท 

เฉล่ียจาํนวน 20,392.95 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเฉล่ียจาํนวน 5,579.23 บาทต่อคนต่อปี  

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ในท่ีน้ีนาํเสนอท่ีเป็นกลุ่มอาชีพเป็นหลกั และโดยส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาจากสํานกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอเมือง นครราชสีมา รวมทั้งกลุ่มองคก์รอ่ืน ๆ ดว้ย ดงัน้ี  

ตารางที ่82 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มเล้ียงปลาช่อน0 5 เล้ียงปลา และลูกพนัธ์ุ

ปลาช่อน0 

นายเอ่ียม พยคัฆา 

ม. 6 ต.หวัทะเล 

กลุ่มเพาะเห็ด0 10 เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด0 นางแป้ง หอ้งกลาง 

33 ม.3 ต.หวัทะเล 

กลุ่มสตรีทาํขนม  

0บา้นนาสองหอ้ง0 

10 ผลิตขนมแหง้จาํหน่าย นางสุนทรียา กลาง

ประพนัธ์ 

300 ม.10 ต.หวัทะเล 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

และชุมชนเมืองอาํเภอเมือง 

5 บริหารกองทุนหมุนเวยีน เสมอ คงมา 

กลุ่มผกัผลไมป้ลอดสารพิษ0 20 ผลิตนํ้าฝร่ังสด นายสมพร หลวงพล 

ม.8 ต.หวัทะเล 

กลุ่มสตรีตาํบลจอหอ0 50 ผลิตนํ้าพริก นางมารศรี ศิลปะชยัเสรี 

19 ม.12 ต.จอหอ 

ชุมชนสีมาอโศก0 ไม่มี

ขอ้มูล 

ผลิตภณัฑส์มุนไพร

หลากหลายชนิด 

นายด่วนดี รักษบุ์ญนิยม 

94 ม.5 ต.หนองบวัศาลา 

ร่วมดว้ยช่วยกนั หมู่ 3 บา้น

หนองปลิง0 

30 ผลิตขนม นางสุมาลี บนัลือศกัด์ิ 

34 ม.3 ต.หนองบวัศาลา 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300111&SME=01115142349
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=300111&PROD=01115143449&SME=01115142349
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=300111&PROD=01115143449&SME=01115142349
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300111&SME=01115144625
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=300111&PROD=0111515041&SME=01115144625
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300111&SME=0111514837
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300111&SME=0111514837
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300111&SME=01115155541
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300116&SME=01613134711
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300119&SME=01619161523
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300119&SME=0162083045
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300119&SME=0162083045
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ตารางที ่82 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ0 25 ผลิตผกัปลอดสารพิษ นายรุ่งโรจน์ เพช็รกลัน่พะเนา 

34 ม.10 ต.หนองระเวยีง 

กลุ่มผลิตปุ๋ยธรรมชาติ0 29 ผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชใ้นพื้นท่ี นายแกว้ สิงห์มะเริง 

127 ม. 11 ต.หนองระเวยีง 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวนปรุใหญ่0 59 รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร 

นางสุวมิล พนัธ์เพียร 

120/9 ม.5 ต.ปรุใหญ่ 

กลุ่มขนมจีนประโดก0 21 ผลิตเส้นขนมจีน นางแยม้ สกุลอิสระธรรม 

181 ม. 1 ต.หม่ืนไวย 

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ0 25 ผลิตปุ๋ยชีวภาพ นายอุทิศ เตียนพลกรัง  

82 ม.7 ต.พลกรัง 

ท่ีมา :รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 

 ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ประชากรในอาํเภอเมืองไดมี้การรวมกลุ่มกนัผลิตสินคา้

จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามโครงการส่งเสริมอาชีพ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี 

ตารางที ่83 แสดงรายช่ือกลุ่มท่ีผลิตผลิตภณัฑโ์อทอป ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก

(คน) 

กจิกรรม/ผลผลติ ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มสมุนไพรแปรรูปลูกประคบ 32 แปรรูปสมุนไพรและทาํ

ลูกประคบ 

นางแววรัตน์  นะโนนชยั 

334 ม. 3 ต.โพธ์ิกลาง 

กลุ่มพฒันาไทย 12 พฒันาผลิตภณัฑข์อง

ชุมชนหลากหลายประเภท 

ทดัศรี  ล้ิมจึงเจริญ 

159 ม. 6 ต.สุรนารี  

กลุ่มศิลปะประดิษฐ ์ 24 ผลิตของท่ีระลึก

หลากหลายรูปแบบ 

นางเสง่ียมจิตร  ลองจาํนง 

525/1 ม.1 ต.ในเมือง 

กลุ่มอนุรักษห์ตัถกรรมไทย  

(เมืองยา่โม) 

56 จกัสาน นางศศิประภา  เกิดคลา้ย 

727/26 ต.ในเมือง  

กลุ่มหตัถกรรมไมไ้ผแ่ปรรูป 34 จกัสานและผลิตภณัฑจ์าก

ไมไ้ผ ่

นายสมคิด  เหขนุทด 

4 ม. 3 ต.หนองกะทุ่ม 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300106&SME=02419105159
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300106&SME=02419113345
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300107&SME=02419134824
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300108&SME=02419151457
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300109&SME=02419162933
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ตารางที ่83 แสดงรายช่ือกลุ่มท่ีผลิตผลิตภณัฑโ์อทอป ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก

(คน) 

กจิกรรม/ผลผลติ ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มจกัสานผกัตบชวา 32 จกัสานของใชจ้าก

ผกัตบชวา 

นางสาวติรี  ยนัพิมาย 

8/1 ม. 10 ต.บา้นโพธ์ิ 

กลุ่มแม่บา้นชุมชนเดชอุดม

พฒันา 

45 แปรรูปอาหาร นางสมพร  อร่ามชยั 

507/1 ม. 1 ต.ในเมือง 

กลุ่มนํ้าลูกยอแม่จาํลอง 43 ผลิตนํ้าหมกัจากลูกยอ ร.ต.ไสว  รัชตเกรียงไกร 

181/15 ม. 2 ต.บา้นเกาะ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทาํไข่เคม็   22 ผลิตไข่เคม็ นางรําพึง  เทาใหม ่

77 ม. 4 ต.โคกสูง 

กลุ่มแม่บา้นมะกอกพฒันา 45 แปรรูปอาหาร นางจาํลอง  ประณีตพลกรัง 

9 ม. 10 ต.สีมุม 

กลุ่มสตรีแม่บา้นบุญเรือง 33 ผลิตปลาร้าบองสมุนไพร นางจีราวรรณ  ชยัวรูิญรัตน์ 

3 ม. 5 ต.หนองจะบก 

กลุ่มสตรีไข่เคม็ดินสอพอง 34 ผลิตไข่เคม็ท่ีพอกดว้ย

ดินสอพอง 

นางทรงศรี  เหรียญทอง 

31/2 ม. 2 ต.จอหอ  

กลุ่มอาชีพบา้นขนมไทย  

ชุมชนหลงัโพธ์ิ 

34 ผลิตขนมไทย นางสาวสุดา  เหรียญมณี 

204 ม.1 ต.ในเมือง 

กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้กา้ง 24 ผลิตปลาส้มไร้กา้ง

จาํหน่ายทัว่ไป 

น.ส.นนทวรรณ  ทองสิงห์ 

1081/2 ม.1 ต.ในเมือง 

กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้กา้ง  

สูตรสมุนไพร 

63 ผลิตปลาส้มไร้กา้งโดยใช้

สูตรสมุนไพรโบราณ 

นางสาวรุ่งนภา  เพียแค 

247 ม.8 ต.โพธ์ิกลาง 

กลุ่มผา้นวมแม่กะวยั 24 ผลิตผา้นวมขนาดต่าง ๆ นางกะวยั  โอดกระโทก 

27/1 ม.17 ต.พุดซา 

กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภณัฑ์จาก 

ผา้ฝ้าย 

35 ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้าย นายสุวชิ  ศรีรัฐ 

268/3 ม. 5 ต.ปรุใหญ่ 

กลุ่มอาชีพแม่บา้นทอพรมเช็ด

เทา้ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์

35 ผลิตพรมเช็ดเทา้รูปแบบ

ต่าง ๆ 

นางเปรมปรี  มณีกรรณ์ 

489 ม. 2 ต.โพธ์ิกลาง 

กลุ่มทอเส่ือผลิตภณัฑ์ตน้กก 34 ทอเส่ือจากผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติ 

นางเหรียญ  เช่ียวจอหอ 

94 ม. 1 ต.ตลาด 

กลุ่มงานฝีมือเอนกประสงค ์ 23 ผลิตของท่ีระลึก นางนาถนภา  ธนานพรัตนากร 

78 ม. 5  ต.หนองจะบก 
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ตารางที ่83 แสดงรายช่ือกลุ่มท่ีผลิตผลิตภณัฑโ์อทอป ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก

(คน) 

กจิกรรม/ผลผลติ ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร ตาํบล

บา้นใหม ่

32 แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

นางประสาร  สุขจิตร 

593 ม. 8 ต.บา้นใหม่ 

กลุ่มผา้นวมมณฑาบา้น 

หนองยารักษ ์

12 ผลิตผา้นวม นางมณฑา  พลีดี 

31 ม. 17 ต.พุดซา 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐจ์ากดิน

ไทย-ญ่ีปุ่น  

23 ผลิตดอกไมป้ระดิษฐจ์าก

ดิน 

นางอมัพร  พุทธชาลี 

147/221 ม. 6 ต.ไชยมงคล 

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มองคก์รสตรี  

ตาํบลบา้นโพธ์ิ 

54 แปรรูปผลผลิตต่าง ๆใน

ชุมชน 

นางมาลา  ปลัง่กลาง 

ม. 8 ต.บา้นโพธ์ิ  

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ 13 ผลิตดอกไมป้ระดิษฐจ์าก

วสัดุธรรมชาติ 

นางทองปาน  สูบกาํปัง 

28 ม. 1 ต.หนองจะบก 

กลุ่มทอเส่ือกก 32 ทอเส่ือกก  นางเพียร  ขนุแกว้พะเนาว ์

88 ม. 8 ต.มะเริง  

วสิาหกิจชุมชนพรมเช็ดเทา้ดว้ย

เศษผา้ 

24 ผลิตพรมเช็ดเทา้จากเศษ

ผา้ 

นางเล็ก  อยูส่าโก 

576/18 ม. 5 ต.หนองจะบก 

ผลิตผา้ห่มนวมหนองยารักษ ์ 23 ผลิตผา้นวมขนาดต่าง ๆ  นายปรีชา  ภทัทิยะโพธ์ิทอง 

151 ม. 12 ต.พุดซา 

กลุ่มหตัถกรรมจกัสานจาก 

ไมไ้ผ ่

13 ผลิตเคร่ืองจกัสานจาก 

ไมไ้ผ ่

นางบวัหลนั  คายสูงเนิน 

54 ม. 5 ต.บา้นโพธ์ิ  

กลุ่มแม่บา้นโป่งดินสอ 32 ผลิตและแปรรูปผลผลิต

จากการเกษตร 

นางเสน่ห์  ดอกสันเทียะ 

172 ม.1 ต.โคกกรวด 

กลุ่มตีมีด0 24 ตีมีดแบบดั้งเดิม นายวนิยั ชวนโพธ์ิ 

76 ม. 7 ต.ตลาด 

กลุ่มแหนมหมูสดบา้น  

0หนองสายไพร0 

10 ผลิตแหนมหมูสด นางอุบล แกว้มะเริง 

59 ม. 3 ต.พะเนา 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้นพะเนา0 7 ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม0 คุณสายบวั สาระไทย 

36 ม. 5 ตาํบลพะเนา 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอเมือง (2554) 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300122&SME=02423111839
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300123&SME=02423142344
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300123&SME=02423142344
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300123&SME=02423151914
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=300123&PROD=02423153141&SME=02423151914
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 3.1.5 ลกัษณะทางสังคม  

 1) ด้านประชากร ประชากรในอาํเภอเมืองนครราชสีมามีจาํนวนทั้งส้ิน 453,049 คน 

แยกเป็นชายจาํนวน 221,859 คน เป็นหญิงจาํนวน 231,066 คน โดยจาํแนกเป็นรายตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่84 แสดงจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ตําบล 
ประชากร (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

โคกกรวด 5,994 6,181 12,175 

โคกสูง 4,543 4,857 9,418 

จอหอ 5,713 6,078 11,791 

ไชยมงคล 3,219 3,088 6,307 

ตลาด 2,671 2,854 5,525 

โพธ์ิกลาง 13,603 11,386 24,989 

บา้นเกาะ 4,711 5,141 9,852 

บา้นโพธ์ิ 4,216 4,485 8,801 

บา้นใหม ่ 8,217 9,007 17,224 

ปรุใหญ่ 4,388 4,657 9,045 

พลกรัง 2,392 2,396 4,788 

พะเนา 2,321 2,494 4,815 

พุดซา 4,539 4,857 9,396 

มะเริง 3,345 3481 6826 

สีมุม 3027 3,164 6,191 

สุรนารี 7,514 8,380 15,894 

หนองกระทุ่ม 3,120 3,339 6,459 

หนองไข่นํ้า 2,937 2,897 5,834 

หนองบวัศาลา 7,355 7,870 15,225 

เทศบาลนครนครราชสีมา 78,918 88,245 167,163 

หนองไผล่อ้ม 13,541 7,239 20,780 

หนองจะบก 5,072 5,630 10,702 

หวัทะเล 11,205 12,172 23,377 

หนองระเวยีง 4,388 4,657 9,045 

หม่ืนไวย 4,674 5,117 9,791 

เทศบาลตาํบลจอหอ 6,781 7,671 14,452 

เทศบาลโคกกรวด 3,455 3,723 7,184 

รวมทั้งหมด 221,859 231,066 453,049 

ท่ีมา : สาํนักงานทะเบียนราษฎ์ อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 
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ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 จากการสํารวจ

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ พบวา่อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีประชากรจาํแนกตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่85 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอ้ยกวา่ 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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 7,096 9,137 16,233 

รวมทั้งหมด 66,867 70,922 137,789 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา โดยส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 จาํนวน 53,396 คนรองลงมาคือ ผูท่ี้จบ

การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 20,211 คน 

ตารางที ่86 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอเมืองนครราชสีมา  

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,607 1,925 3,532 

ตํ่ากวา่ ป.4 4,480 4,591 9,071 

ป.4-6 24,955 28,411 53,396 
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ตารางที ่86 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม.ศ. 1-3 1,085 657 1,742 

ม.1-3 10,609 9,602 20,211 

ม.ศ.4-5 554 252 806 

ม.4-6 7,414 7,201 14,615 

ปวช. 2,380 1,853 4,203 

ปวส. 2,920 2,482 5,402 

ปริญญาตรี 4,857 7,293 12,150 

ปริญญาโท 310 337 647 

ปริญญาเอก 41 27 68 

อ่ืนๆไม่ระบุ 5,655 6,261 11,916 

รวมทั้งหมด 66,867 70,922 137,789 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครู และนกัเรียน มีสถานศึกษาระดบัประถมและมธัยมศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนของ

รัฐบาลมีจาํนวน 95 แห่ง มีนกัเรียนจาํนวน 72,471 คน และครูจาํนวน 3,367 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 

คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 21 คน 

ตารางที ่87 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

โคกกรวด 2 3 1 3 2,360 101 

โคกสูง 1 3 1 0 1417 126 

จอหอ 1 4 1 1 1,337 54 

ไชยมงคล 1 0 0 2 1620 129 

ตลาด 1 0 0 1 742 24 

โพธ์ิกลาง 1 1 1 1 1,130 47 

บา้นเกาะ 1 2 0 0 315 15 
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ตารางที ่87 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

บา้นโพธ์ิ 1 3 1 1 721 41 

บา้นใหม ่ 1 3 1 1 1,881 143 

ปรุใหญ่ 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 

มะเริง 1 0 0 1 730 28 

สีมุม 1 1 0 1 504 25 

สุรนารี 1 1 0 1 671 31 

หนองกระทุ่ม 1 2 1 0 193 14 

หนองไข่นํ้า 1 1 0 1 879 39 

หนองบวัศาลา 1 3 0 1 1,455 57 

หนองไผล่อ้ม 1 1 0 0 243 15 

หนองจะบก 1 2 0 0 499 17 

หวัทะเล 1 1 2 1 733 37 

หนองระเวยีง 1 5 0 1 1,518 67 

หม่ืนไวย 1 2 1 0 1,361 117 

ในเมือง 0 13 1 0 44,357 1,750 

เทศบาลนครราชสีมา 8 0 0 6 5,617 309 

เทศบาลตาํบลจอหอ 1 0 0 0 0 0 

เทศบาลโคกกรวด 1 0 0 0 0 0 

รวม 35 59 12 24 72,471 3,367 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1 (2553) 

- ในอาํเภอเมืองมีมหาวทิยาลยัทั้งของรัฐและเอกชนรวมกนัจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสีมา และมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 

- สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยั

นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยสารพดัช่าง
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นครราชสีมา เทคโนโลยีช่างกลพานิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์นครราชสีมา0 โรงเรียนเมร่ี

เทคโนโลย0ี โรงเรียนมารีบริหารธุรกิจ0  

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอเมืองมีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน

ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง โดยมีกลุ่มสนใจจาํนวน 110 กลุ่ม วิชาชีพระยะสั้นจาํนวน 248 ห้องเรียน ท่ี

อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 38 แห่ง มีห้องสมุดประชาชนจาํนวน 2 แห่ง และมีศูนยเ์ยาวชน

จาํนวน 2 แห่ง 

 การศึกษาอ่ืนๆ 

  โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั         3 แห่ง 

  โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกบาลี         3 แห่ง 

  โรงเรียนระปริยติัธรรม แผนกธรรม     3 แห่ง 

  ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั      2 แห่ง 

  โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์      4 แห่ง 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอเมือง

นครราชสีมา มีทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่88 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอเมืองนครราชสีมา 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 ขนาด 1,000 เตียง 

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 1 ขนาด 150 เตียง 

โรงพยาบาลจิตเวช 1 ขนาด 400 เตียง 

โรงพยาบาลหวัทะเล 1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลกองบิน1 1  

โรงพยาบาลแม่และเด็ก 1  

โรงพยาบาลเอกชน 8  

สาํนกัสาธารณสุขอาํเภอ 1  

ศูนยว์ณัโรค 1  

ศูนยบ์าํบดัผวิหนงั 1  

สถานบริการเอกชน 117  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 27  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 114  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอเมืองนครราชสีมามีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่89 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอเมืองนครราชสีมา  

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 230 1,968 

ทนัตแพทย ์ 21 21,574 

เภสัชกร 44 10,297 

พยาบาลวชิาชีพ 990 458 

บุคลากรสาธารณสุข  105 4,315 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 105 4,315 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  3,055 148 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 

 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบว่า ในพื้นท่ีอาํเภอเมือง มีโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 10 

อนัดบัแรกของอาํเภอ โดยคิดอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนไดด้งัน้ี  

ตารางที ่90 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

อนัดับ ช่ือโรค จํานวน (คน) 4อตัราต่อแสนประชากร 

1 3อุจจาระร่วง 1,236 280.0 

2 3สุกใส 515 116.7 

3 3อาหารเป็นพิษ 294 66.6 

4 3ปอดบวม 239 54.1 

5 3ตาแดง 184 41.7 

6 3วณัโรคปอด 80 18.1 

7 3ไขเ้ลือดออก 58 13.1 

8 3ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 57 12.9 

9 3ฆ่าตวัตาย 24 5.4 

10 3กามโรคของต่อมท่อนํ้าเหลือง 24 5.4 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 
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ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา มี

อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่91 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 427,099 - 

2550 429,853 0.64 

2551 433,838 0.93 

2552 435,699 0.43 

2553 439,466 0.86 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอเมืองนครราชสีมา มี

สถานีตาํรวจทั้งหมด 5 แห่ง ดงัน้ี 

- สถานีตาํรวจภูธรเมืองนครราชสีมา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรม บาํบดัทุกข์ บาํรุงสุข และการพฒันาเสริมสร้าง รวมทั้งการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ก่อเกิด

ความสงบสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ภายในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 252.61 

ตารางกิโลเมตร มีประชาชนในพื้นท่ี 248,234 คน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 1 นายรับผิดชอบประชาชน 711 คน 

พื้นท่ี 0.66 ตารางกิโลเมตร 

- สถานีตาํรวจภูธรโพธ์ิกลาง มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งส้ินจาํนวน 9 ตาํบล พื้นท่ีรับผิดชอบ 

262 ตารางกิโลเมตร ประชากรในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ไม่รวมตาํบลในเมืองจาํนวน 100,712 คน 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 1 นาย รับผดิชอบประชาชน 1,036 คน พื้นท่ี 207 ตารางกิโลเมตร 

- สถานีตาํรวจภูธรจอหอ มีพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบประมาณ 180.12 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดว้ยพื้นท่ี 4 ตาํบล คือ ตาํบลจอหอ ตาํบลโคกสูง ตาํบลบา้นโพธ์ิ และตาํบลตลาด ประชากรใน

เขตพื้นท่ีรับผดิชอบจาํนวน 45,656 คน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 606 คน พื้นท่ี 2.4 

ตารางกิโลเมตร 

- สถานีตาํรวจภูธรมะเริง มีพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบประมาณ 70.626 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดว้ยพื้นท่ี 3 ตาํบล คือ ตาํบลมะเริง ตาํบลหนองระเวียง และตาํบลพะเนา ประชากรในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ จาํนวน 13,676 คน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 275 คน พื้นท่ี 1.41 ตาราง

กิโลเมตร 
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- สถานีตาํรวจภูธรพลกรัง มีพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 98.875 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 3 

ตาํบล คือ ตาํบลพลกรัง ตาํบลสีมุม และตาํบลพุดซา ประชากรในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ จาํนวน 13,442 คน 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 1 นาย รับผดิชอบประชาชน 464 คน พื้นท่ี 3.41 ตารางกิโลเมตร 

5) ดา้นศาสนา องคก์รทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมาการศาสนา ประชากรนบัถือ

ศาสนาต่าง ๆ คือ ศาสนาพุทธ ประมาณ 450,393 คน ศาสนาอิสลาม ประมาณ 1,736 คน ศาสนาคริสต ์

ประมาณ 3,112 คน มีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา จาํแนกเป็น 

พระอารามหลวง จาํนวน  3    แห่ง 

วดัราษฎร์ จาํนวน 126 แห่ง  

ไดรั้บวสุิงคามสีมา จาํนวน 115 แห่ง 

ยงัไม่ไดรั้บวสุิงคามสีมา จาํนวน 14   แห่ง 

มหานิกาย จาํนวน 115  แห่ง 

ธรรมยตุ จาํนวน 11    แห่ง 

มสัยดิ จาํนวน    1    แห่ง 

โบสถข์องคริสตจ์าํนวน    3    แห่ง 

จาํนวนพระภิกษุและสามเณรในพื้นท่ีอาํเภอเมืองมีดงัน้ี  

พระภิกษุมหานิกาย จาํนวน 1,906 รูป 

พระภิกษุธรรมยตุ จาํนวน 322    รูป 

สามเณรมหานิกาย จาํนวน 1,147 รูป 

สามเณรธรรมยตุ จาํนวน 87     รูป 

จาํนวนพระอุปัชฌายม์หานิกาย จาํนวน 24     รูป 

จาํนวนพระอุปัชฌายธ์รรมยตุ จาํนวน 4       รูป 

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีภูมิปัญญาดา้นการทาํขนมจีน การตีมีด การทาํ

ผา้ห่มนวม งานทองเหลือง และยงัมีการเล้ียงปลาดุกดว้ย 

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ในอาํเภอเมืองนครราชสีมามีประเพณีและการละเล่นทอ้งถ่ิน 

ได้แก่ เพลงโคราช ซ่ึงถือว่าเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา และมีการ

จดัตั้งองคก์รทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ สภาวฒันธรรมตาํบลบา้นโพธ์ิ มีโบราณสถาน ไดแ้ก่ ปราสาทหิน

พนมวนั  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะหลายแห่ง 

ท่ีจดัไวเ้พื่อการผ่อนคลายประชาชน ในช่วงเชา้และเวลาเยน็ประชาชนจะใช้บริการสวนสาธารณะเพื่อ

การออกกาํลงักาย และพกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว 
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 3.1.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

การใหบ้ริการดา้นการเกษตร จดัตั้งศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรระดบัตาํบล 

จดัตั้ งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในหมู่บา้น ตาํบล การพฒันาเกษตรแบบยัง่ยืน ตามแนวเศรษฐกิจ

ชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง 

1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอเมืองนครราชสีมามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ิน 478,344 ไร่ พื้นท่ีทาํ

การเกษตร 213,543 ไร่ พื้นท่ีทาํนา 101,013 ไร่ พื้นท่ีทาํไร่ 69,376 ไร่  พื้นท่ีทาํสวน 24,581 ไร่ และพื้นท่ี

ไมด้อกไมป้ระดบั 171 ไร่ ไมใ้ชส้อย ไร่นาสวนผสม รวม 18,751 ไร่ แยกรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่92 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียอาํเภอเมืองนครราชสีมา  

พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 

ทาํนาขา้ว 106,743 450 4,270 

มนัสาํปะหลงั 61,893 3,250 4,269 

ขา้วโพด 3,200 650  267 

ออ้ย 185,679 15,000  12,805 

ไมด้อก 171 550 95 

พืชผกั 7,389 1,200 1,479 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีเกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวจ์าํนวน 11,355 ครอบครัว 

ซ่ึงมีขอ้มูลการทาํปศุสัตว ์ดงัน้ี 

ตารางที ่93 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอเมืองนครราชสีมา 

ประเภทปศุสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 16,266 1,627 

กระบือ 1,699 567 

สุกร 6,211 1,423 

แพะ 52 10 

ห่าน 507 15 

ไก่เน้ือ 250,732 835 

เป็ด 40,839 205 

มา้ 104 15 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอเมืองนครราชสีมา (2554) 
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 3) ดา้นการประมง การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในพื้นท่ีนํ้ าจืด จาํนวนบ่อ เน้ือท่ี และปริมาณสัตวน์ํ้ าจืด

ท่ีจบัได้จากการทาํประมงนํ้ าจืดของอาํเภอเมืองนครราชสีมา พบว่ามีประชากรเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด

จาํนวน 720 ครัวเรือน จาํนวน 720 บ่อ ใชเ้น้ือท่ีการเพาะเล้ียงทั้งหมดจาํนวน 1,395 ไร่ ปริมาณท่ีจบัได้

จาํนวน 72,000 กิโลกรัมต่อคร้ัง  

 3.1.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

 - เขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ีตาํบลหนองระเวียง และตาํบลหนองบวัศาลา ซ่ึงมีโรงงาน

ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็กจาํนวนมากมาย ซ่ึงนบัเป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบส่งออกท่ีสําคญั

ของประเทศ  

 - เขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ีตาํบลโคกกรวด ซ่ึงประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมาก และเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมอีกพื้นท่ีหน่ึงของอาํเภอ 

  จากขอ้มูลสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.2553 พบวา่พื้นท่ีอาํเภอ

เมืองมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด 766 แห่ง จาํนวนเงินลงทุนทั้งหมด 40,894,124,717 บาท 

มีแรงงานจาํนวนทั้งหมด 46,600 คน แบ่งเป็นผูห้ญิงจาํนวน 2,427 คน และผูช้ายจาํนวน 22,324 คน  

 3.1.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพาณิชยกรรม ในอาํเภอเมืองนครราชสีมามีจาํนวนสถานประกอบการ จาํแนก

ตามรูปแบบการจดัตั้งตามกฎหมาย จาํนวน 3,959 แห่ง เป็นส่วนบุคคลจาํนวน 3,726 แห่ง เป็นห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญั นิติบุคคล จาํนวน 92 แห่ง บริษทัจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 140 แห่ง ซ่ึง

ในอาํเภอเมืองมีสถานประกอบการทางพาณิชยกรรมดงัน้ี  

- ธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 40 สาขา  

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ องคก์รต่าง ๆ  

- หา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 12 แห่ง  

- การขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์จาํนวน 6,057 แห่ง 

- ร้านคา้ส่ง จาํนวน 1,218 แห่ง  

- ร้านคา้ปลีก จาํนวน 32,444 แห่ง 

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 2,528 แห่ง  

- การจดัการและการบาํบดันํ้าเสียของเสียและส่ิงปฏิกลู จาํนวน 40 แห่ง  

- การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินคา้ จาํนวน 726 แห่ง  

- สถานธนานุบาล จาํนวน 3 แห่ง  

2) การบริการ ร้านอาหารและท่ีพกั อาํเภอเมืองมีโรงแรม ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา มี

โรงแรมท่ีพกัจาํนวน 45 แห่ง นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัท่ีเป็นลกัษณะของแมนชัน่ หรือท่ีพกัให้เช่ารายวนัและ

รายเดือนอีกจาํนวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลท่ีมีความแออดัของประชากรสูง มีร้านอาหารระดบั



154 

 

ภตัตาคารจาํนวน 37 แห่ง มีร้านอาหารขนาดกลาง และเล็กท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ จาํนวน 8,532 แห่ง 

มีร้านบริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 429 แห่ง  

 3) การท่องเท่ียว อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีศิลปกรรมท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 

โบราณคดี เทคโนโลย ีท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

- อนุสาวรียท์า้วสุรนารี สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2477 ตั้งอยูห่นา้ประตูชุมพล ซ่ึงเป็นประตู

เก่าทางทิศตะวนัตก อนุสาวรียเ์ป็นรูปหล่อทองแดงรมดาํ สูง 1.85 เมตร หนกั 325 กิโลกรัม ประดิษฐาน

อยู่บนไพรีส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสอง 2.5 เมตร รูปหล่อทา้วสุรนารีตดัผมทรงดอกกระทุ่ม แต่งกายดว้ย

เคร่ืองพระยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายทา้วสะเอว หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหานคร 

- ประตูชุมพล ในอดีตเมืองนครราชสีมา มีประตูทั้งหมด 4 แห่ง ไดแ้ก่ ประตูพลแสน

ประตูพลลา้น ประตูไชยณรงค ์และประตูชุมพล ประตูชุมพลแห่งน้ีเป็นประตูเดียวท่ีเหลืออยูใ่นปัจจุบนั

ตั้งอยูห่ลงัอนุสาวรียท์า้วสุรนารี กรมศิลปากร ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณวตัถุ เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2479 

- วดัศาลาลอย ตั้งอยูท่ี่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองทางเขา้จากถนนรอบเมือง 

ประมาณ 500 เมตร อยูติ่ดกบัลาํตะคอง ซ่ึงไหลลงสู่แม่นํ้ ามูล ดา้นหนา้อุโบสถเป็นสระนํ้ ามีศาลากลาง

สระ ภายในมีรูปป้ันรูปคุณหญิงโมนัง่พนมมือ สาํหรับกาํแพงแกว้เป็นรูปเสมาลกัษณะของเมืองเสมาเดิม 

- พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติมหาวีรวงศ ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวดัสุทธจินดา ตรงขา้มศาลา

กลางจงัหวดั มีศิลปวตัถุทั้งท่ีสมเด็จมหาวีรวงศร์วบรวมไว ้และโบราณวตัถุท่ีกรมศิลปากรไดส้ํารวจขุด

พบในจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัใกลเ้คียง และมีผูบ้ริจาคให้พิพิธภณัฑ์เปิดให้เขา้ชมทุกวนั ระหว่าง

เวลา 09.00 – 16.00 น. อตัราค่าเขา้ชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 10 บาท  

- วดัพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ท่ีถนนประจกัษ์ ในตวัเมือง เป็นวดัสวยงาม มุมวดั

ด้านถนนจอมพล เป็นท่ีตั้งศาลเจา้หลกัเมือง ประดิษฐานหลกัเมืองนครราชสีมา ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ประจาํจงัหวดั ชาวเมืองทั้งชาวไทย และจีนเคารพนบัถือไปสักการะเป็นประจาํ 

- ศาลเจา้ชา้งเผอืก ตั้งอยูริ่มคูเมืองทางทิศเหนือ ตรงถนนมนสั ติดกบัถนนพลแสน ใน

อาํเภอเมือง เป็นศาลเจา้สร้างครอบหลกัตะเคียนหิน ซ่ึงเดิมเป็นหลกัท่ีชาวเมืองภูเขียวนาํชา้งเผือกมาผูก

ไว ้เพื่อพนกังานกรมคชมาลตรวจดูลกัษณะช้างก่อนกราบทูลถวายพระบาทรับไวเ้ป็นพระราชพาหนะ

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  

- วดัศาลาทอง ตั้งอยู่ท่ีตาํบลในเมือง เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงบรรจุ

อยูใ่นพระเจดียอ์งคเ์ล็ก ปัจจุบนัไดก่้อพระเจดียใ์หญ่ครอบองคเ์ดิมไว ้

- วดัเก่าของเมืองโคราช ไดแ้ก่ วดับูรพ ์วดัอีสาน วดัพายพั ตั้งอยูใ่นเมืองเก่า ณ ทิศตาม

ช่ือวดั วดักลางอยูก่ลางเมือง ปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวง “วดัพระนารายณ์มหาราช” นอกจากน้ียงัมีวดั

สระแกว้ วดับึง วดัแจง้ วดัสมอราย และวดัสามคัคี ซ่ึงเป็นวดัท่ีแม่ทพัภาค 3 เหล่าทพัไดร่้วมกนัสร้างข้ึน 
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เพื่อมาตั้งมัน่อยูท่ี่ทุ่งทะเล เพื่อรับศึกฝร่ังเศส วดัทั้งหมดน้ีเป็นวดัโบราณคู่บา้นคู่เมืองสมยัเร่ิมสร้างเมือง

นครราชสีมาทุกวดัอยูใ่นตวัเมือง 

- ปราสาทหินวดัพนมวนั ตั้งอยู่ห่างจากพื้นท่ีอาํเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 20 

กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสายโคราช – ขอนแก่น 95 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือบอกทางเขา้วดั

หนองบวั เล้ียวซ้ายไปตามถนนผ่านวดัหนองบวั จะพบปราสาทหินพนมวนั ตวัปราสาทเป็นปรางค์มี

ฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมยาว 25.50 เมตร กวา้ง 10.20 เมตร พระปรางคมี์ซุ้มประตู 3 

ดา้น ภายในเป็นคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปรางค์ต่างๆ รอบปราสาทเป็นลานกวา้ง มีระเบียงก่อ

ดว้ยหิน กวา้ง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร ประกอบดว้ยประตูทางเขา้ 4 ทิศ ปราสาทแห่งน้ีเป็นโบราณ

สถานท่ีน่าชมน่าศึกษาแห่งหน่ึง 

- สวนสัตวน์ครราชสีมา อยูห่่างจากตวัเมืองนครราชสีมา ประมาณ 19 กม. บนถนน

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 เป็นสวนสัตวแ์ห่งท่ี 5 ของประเทศ ลกัษณะเป็นแบบซาฟารีก่ึงเปิดและปิด 

แบ่งเป็นโซนเอเชีย และโซนแอฟริกา มีพื้นท่ีกวา้งทั้งส้ิน 545 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา นบัเป็นสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจและมีคุณค่าแห่งการศึกษาชีวิตสัตวแ์ห่งหน่ึงของภาคอีสาน เปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม

ทุกวนั  

- อุทยานไมก้ลายเป็นหิน ตั้งอยูท่ี่บา้นโกรกเดือนห้า หมู่ท่ี 7 ตาํบลสุรนารี ทางหลวง

หมายเลข 304 (นครราชสีมา – ปักธงชยั) ระยะทาง 19 กิโลเมตร ในบริเวณน้ีมีการขุดพบเศษไม ้ท่อนไม้

กลายเป็นหิน ตั้งแต่ระดบัผิวดินถึงระดบัความลึกท่ีประมาณ 8 เมตร มีไมก้ลายเป็นหินขนาดต่าง ๆ กนั 

อายขุองไมก้ลายเป็นหินอยูใ่นช่วงอายุประมาณ 1 ปี ถึงอายุ 70 ลา้นปี และทางจงัหวดันครราชสีมา ไดมี้

โครงการจดัสร้างเป็นอุทยานไมก้ลายเป็นหินไวเ้ป็นมรดกโลก ในรูปแบบของอุทยานและพิพิธภณัฑ์

แห่งแรกของทวปีเอเชียเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

 3.12.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม อาํเภอเมืองนครราชสีมา เป็นศูนยก์ลางคมนาคมและการขนส่ง โดย

เป็นชุมทางสําหรับการติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตก 

โดยใชเ้ส้นทางรถยนต ์ทางรถไฟ และทางอากาศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. เส้นทางรถยนต ์ถนนสายหลกัท่ีใชติ้ดต่อกบัจงัหวดั และอาํเภอใกลเ้คียง 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เส้นทางสระบุรี - นครราชสีมา - 

หนองคาย ใชส้าํหรับติดต่อกบัจงัหวดัในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เส้นทางนครราชสีมา - อุบลราชธานี ใช้

สาํหรับติดต่อกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 304 เส้นทางนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา ใชส้ําหรับ

ติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคตะวนัออก 
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- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) เส้นทางอาํเภอโนนไทยถึง 

อาํเภอเมือง ใชส้าํหรับติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมาและอาํเภอโนนไทย 

- ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2162 เส้นทางอาํเภอเมืองถึงอาํเภอห้วยแถลง ใช้

สาํหรับติดต่อกบัอาํเภอจกัราชและอาํเภอหว้ยแถลง 

- ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2198 เส้นทางโคกสูงถึงอาํเภอขามทะเลสอ ใช้

สาํหรับติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา กบัอาํเภอขามทะเลสอ 

ข. เส้นทางการคมนาคมทางรถไฟ ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา มีสถานีรถไฟท่ี

สําคญัๆ 2 แห่ง สถานีรถไฟนครราชสีมา เป็นสถานีรถไฟใหญ่ของจงัหวดั ตั้งอยูบ่ริเวณถนนมุขมนตรี 

ชุมทางถนนจิระ เป็นสถานีรถไฟท่ีมีขนาดและความสําคญัรองลงมาจากสถานีนครราชสีมา โดยมี

เส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ผา่น 2 สาย คือ  

- สายกรุงเทพ – อุบลราชธานี ผ่านอาํเภอปากช่อง อาํเภอสีคิ้ว อาํเภอสูงเนิน 

อาํเภอเมืองนครราชสีมา อาํเภอจกัราช และอาํเภอหว้ยแถลง ระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร 

- สายกรุงเทพ – หนองคาย ผา่นอาํเภอปากช่อง อาํเภอสีคิ้ว อาํเภอสูงเนิน อาํเภอ

เมืองนครราชสีมา อาํเภอโนนสูง อาํเภอคง และอาํเภอบวัใหญ่ ระยะทางประมาณ 224 กิโลเมตร 

ค. การขนส่งมวลชน ในอาํเภอเมืองมีสถานีขนส่งจาํนวน 2 แห่ง คือ  

- สถานีขนส่งผูโ้ดยสารแห่งท่ี 1 ตั้งอยู ่ 86 ถนนบุรินทร์ ตาํบลในเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา มีเน้ือท่ี 6 ไร่ 51 ตารางวา ประกอบดว้ยพื้นท่ีบริการผูโ้ดยสาร ชานชาลาจอด

รถโดยสาร 24 ช่องจอด มีพื้นท่ีของอาคารผูโ้ดยสารทั้งหมด 6,193.95 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารขนาด 2 

ชั้น ชั้นบนเป็นห้องว่าง และห้องนํ้ าสําหรับริการประชาชน และชั้นล่างเป็นห้องทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 

ห้องจาํหน่ายตัว๋รถโดยสารประจาํทาง ในบริเวณสถานีขนส่งฯ ไม่มีสถานท่ีสําหรับจอดพกัรถโดยสาร

ประจาํทาง ไม่มีสถานท่ีสําหรับ จอดรถสาธารณะต่าง ๆ โดยใชเ้ป็นสถานีขนส่งภายในจงัหวดัเป็นหลกั 

สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณวนัละ 30,000 คน  

- สถานีขนส่งผูโ้ดยสารแห่งท่ี 2 อยูท่ี่ ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตาํบลหม่ืนไวย  

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวนช่องจอดรถโดยสารไม่นอ้ยกวา่ 100 ช่องจอด สถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสารแห่งท่ี 2 เป็นสถานีขนส่งท่ีสาํคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผูโ้ดยสาร ใน

การท่ีจะเดินทางมาต่อรถไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร  

- อาํเภอเมืองนครราชสีมามีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 5 แห่ง มีท่ีทาํการ

ไปรษณียอ์นุญาตเอกชนในสังกดัสาํนกังานการส่ือสารไปรษณียเ์ขต 3 นครราชสีมาจาํนวน 148 แห่ง 

- โทรศพัท ์มีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นโทรศพัทพ์ื้นฐานมีในพื้นท่ีจาํนวน 2 ราย 

คือ องคก์ารโทรศพัท ์และบริษทั ทีที แอนดที์ จาํกดั (มหาชน) มีการใชบ้ริการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท ์
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โดยมีจาํนวนเลขหมายประมาณ 43,181 เลขหมาย นอกจากน้ีมีบริการดา้นอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงซ่ึง

อตัราความเร็วการรับส่งขอ้มูลข้ึนอยูก่บัเครือข่ายและพื้นท่ีใหบ้ริการ 

- มีหน่วยบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้า สังกดัการไฟฟ้าภูมิภาคจงัหวดั จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

หน่วยบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดันครราชสีมา  

- มี สถานีวทิยกุระจายเสียง ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง รวม 13 แห่ง 

- สถานีวทิยโุทรทศัน์ ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล รวม 7 แห่ง ไดแ้ก่ ทีว ี3 ทีว ี5 ทีว ี7 

ทีว ี9 NBT ทีวไีทย และ ศูนยข์่าวภูมิภาค 7 สี นครราชสีมา  

- ระบบเคเบิลทีว ี2 บริษทั คือ KCTV และ DTV 

 3) ประปา นํ้าด่ืม การผลิตนํ้าประปาเพื่อใหบ้ริการประชาชนในเขตเทศบาล อยูใ่นความ

รับผิดชอบของกองประปา เทศบาลเมืองนครราชสีมา โดยอาศยัแหล่งนํ้ าดิบจากเข่ือนลาํตะคอง ตาํบล

คลองไผ่ อาํเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัมีอตัรากาํลงัผลิตนํ้ าประปา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชัว่โมง สามารถให้บริการนํ้ าประปาแก่ผูใ้ชน้ํ้ า จาํนวน 19,755 ราย การดาํเนินงานตามโครงการแกไ้ข

ปัญหานํ้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2534 ทาํให้สามารถผลิต

นํ้ าประปาเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ไดว้นัละ 83,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถให้บริการประชาชนไดอ้ยา่ง

เพียงพอจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีการประปาระดบัอาํเภอและตามตาํบล หมู่บา้น ดงัน้ี 

 - การประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา 

 - การประปาหมู่บา้น จาํนวน 38 แห่ง  

- บ่อนํ้าต้ืน จาํนวน 319 บ่อ 

- ถงัเก็บนํ้า จาํนวน 467 แห่ง 

 4) แหล่งนํ้ า ลาํนํ้ าท่ีสําคญัของอาํเภอเมืองนครราชสีมา มีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็กระดบั

ครัวเรือนและระดบัชุมชน 

ตารางที ่94 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอเมืองนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 1142 1111 1142 1111 808 808 

บ่อสาธารณะ 255 172 259 176 365 227 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเมือง (2554) 

  

5) ไฟฟ้า อาํเภอเมืองนครราชสีมามีการไฟฟ้าจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 

หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าจงัหวดันครราชสีมา สถานีไฟฟ้ายอ่ย นครราชสีมา 1 (นม. 1) สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
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นครราชสีมา 2 (นม. 2) ปัจจุบนัการบริการไฟฟ้าสามารถให้บริการแก่ประชาชนไดทุ้กหมู่บา้นแต่ยงัไม่

ครบทุกหลงัคาเรือน 

 

 3.1.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน อาํเภอเมืองนครราชสีมา ลกัษณะดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย 

บางแห่งเป็นดินเหนียวปนทราย ซ่ึงเป็นดินท่ีสามารถระบายนํ้าไดดี้ แต่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ตํ่าถึงปานกลาง บริเวณท่ีอยูใ่กลน้ํ้ า ในระยะ 5 กิโลเมตร จะเป็นดินตะกอน ซ่ึงเกิดจากนํ้ าไดพ้ดัพามาใน

ฤดูฝน ดินท่ีกล่าวแลว้เป็นดินท่ีสามารถปลูกพืชผกัต่าง ๆ ไดดี้ ชนิดของดินสามารถจาํแนกไดห้ลายชนิด 

เช่น ชุดดินพิมาย ราชบุรี กุลาร้องไห ้ร้อยเอด็ โคราช ซ่ึงชุดของดินเหล่าน้ี เหมาะสมกบัการปลูกพืช 

 2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอเมืองนครราชสีมา สามารถแบ่งลุ่มนํ้ า ออกเป็น 3 ลุ่มนํ้ า ไดแ้ก่ 

ลุ่มนํ้าลาํตะคอง ลุ่มนํ้าลาํช่องโค ลุ่มนํ้าลาํเชิงไกร 

- ลุ่มนํ้ าลาํตะคอง อยู่ทางทิศเหนือของอาํเภอเมืองนครราชสีมา ลาํนํ้ าตอนตน้

ไหลผา่นหุบเขาเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่องและอาํเภอสีคิ้ว ท่ีมีความลาดชนัสูงมาก มีหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขต

ลุ่มนํ้าทั้งหมดจาํนวน 14 ตาํบล 129 หมู่บา้น 

- ลุ่มนํ้ าลาํช่องโค อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

เป็นลาํนํ้ าซ่ึงรับนํ้ ามาจากลาํมูล มีหมู่บา้นตั้งอยู่ในเขตลุ่มนํ้ า 1 ตาํบล คือ ตาํบลหนองระเวียง จาํนวน 6 

หมู่บา้น 

- ลุ่มนํ้ าลาํเชิงไกร อยู่ทางทิศเหนือของอาํเภอเมืองนครราชสีมา ตน้นํ้ าไหลมา

จากแม่นํ้าป่าสัก มีหมู่บา้นตั้งอยูใ่นเขตลุ่มนํ้า 1 ตาํบล คือ ตาํบลโคกสูง จาํนวน 12 หมู่บา้น 

พื้นท่ีนอกเขตลุ่มนํ้ า พื้นท่ีตาํบลโพธ์ิกลาง หนองบวัศาลา ไชยมงคล สุรนารี ตั้งอยูใ่นท่ี

ราบสูง ไม่มีนํ้ าไหลผ่าน และไม่สามารถจะจดัเป็นลุ่มนํ้ าได ้แต่ในแต่ละตาํบลหมู่บา้นดงักล่าว มีหนอง

นํ้าขนาดใหญ่ บึงขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทานอยูใ่นหมู่บา้น 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา มีป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 4 ป่า และป่าอ่ืนๆ 

มีเน้ือท่ีในเขตควบคุม ทั้งส้ิน 132.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,685 ไร่ สภาพป่าไมโ้ดยทัว่ไป 

เป็นป่าเต็งรัง มีชนิดไมข้ึ้นอยูต่ามสภาพ มีไมเ้ต็ง รัง แดง ประดู่ กระบก เหียง พลวง ฯลฯ สภาพป่าไมมี้

การบุกรุกแผว้ถางเป็นท่ีเกษตรกรรมของราษฎร มีลกัษณะเป็นป่าเส่ือมโทรม 

 

3.1.11 ด้านการเมือง  

1) การเมืองระดบัชาติ ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองมีสาขาพรรคการเมืองท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี

ดงัน้ี  

- พรรคเพื่อฟ้าดิน ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 199 หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองบวัศาลา อาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมี ส.อ.กมล พรมมาก เป็นประธานสาขาพรรค  
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- พรรครวมใจไทยชาติพฒันา ตั้งอยู่ท่ี 637 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา โดยมีนายชาญชยั อินทรประวติั เป็นประธานสาขาพรรค 

- พรรคเพื่อไทย ตั้งอยู่ท่ี 89/3 ถนนหนองบวัรอง ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา โดยมีนายภาณุ เล็กสุนทร เป็นประธานสาขาพรรค  

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในอาํเภอเมืองการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมีหลายระดบั ไดแ้ก่ การเมือง

ทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร ระดบัเทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบล ในแต่ละ

ระดบัมีการแข่งขนัทางการเมืองท่ีต่างกนั  

3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอเมืองมีกลุ่มประชาชน กลุ่มพลเมืองท่ีรวมกลุ่มกนัเพื่อ

ทาํงานทางการเมืองภาคประชาชนท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มประชาสังคมโคราช เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

โคราช (CSRโคราช)สภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา กลุ่มเส้ือสีต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

3.1.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครองในเขตท้องท่ีอาํเภอเมือง โดยจาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พทุธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สํานักงาน

ชลประทานท่ี 8 สํานกังานทางหลวงท่ี 6 สํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาค 11 สํานักงานเขตการศึกษาท่ี 1 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา สาํนกังานสรรพากรจงัหวดันครราชสีมา และอ่ืน ๆ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นท่ีระดับอาํเภอ ได้แก่ ท่ีทาํการปกครอง

อาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอ สํานกังานพฒันาชุมชน สํานกังานสหกรณ์

การเกษตรอาํเภอ สํานักงานเกษตรอาํเภอ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานสัสดีอาํเภอ 

สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอ สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ สาํนกังานวฒันธรรมอาํเภอ สาํนกังานสรรพากรอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอ

เมืองจาํนวน 4 แห่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา องคก์ารโทรศพัท ์นครราชสีมา สถานี

วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย และบริษทั ทีทีแอนดที์ จาํกดั (มหาชน) 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอเมืองมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

3 รูปแบบ คือ 

 ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  

 ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 18 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองกระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นโพธ์ิ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่ องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลไชยมงคล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกกรวด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเกาะ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองระเวียง องค์การบริหารส่วนตาํบลสุรนารี องค์การบริหารส่วนตาํบลหม่ืนไวย 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัศาลา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุดซา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพล

กรัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบลพะเนา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตลาด องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

มะเริง องค์การบริหารส่วนตาํบลสีมุม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจอหอ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองจะบก 

 ค. เทศบาล มีเทศบาลนครจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา มี

เทศบาลตาํบลจาํนวน 8 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลตาํบลหนองไผ่ลอ้ม (เทศบาลทั้งตาํบล) เทศบาล

ตาํบลหวัทะเล (เทศบาลทั้งตาํบล) เทศบาลตาํบลโพธ์ิกลาง (เทศบาลทั้งตาํบล) เทศบาลตาํบลจอหอ (มีทั้ง

เทศบาลและ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) เทศบาลตาํบลโคกกรวด (มีทั้งเทศบาลและ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล) เทศบาลตาํบลหนองไข่นํ้ า (เทศบาลทั้งตาํบล) เทศบาลตาํบลปรุใหญ่ (เทศบาลทั้งตาํบล) และ

เทศบาลตาํบลโคกสูง (เทศบาลทั้งตาํบล) 

5) การปกครองทอ้งท่ีแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 

พุทธศกัราช 2547 อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีดงัน้ี 
 

ตารางที ่95 แสดงจาํนวนหมู่บา้นและรายช่ือหมู่บา้น อาํเภอเมืองนครราชสีมา  

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

โพธ์ิกลาง 11 บา้นหนองปรือ บา้นหนองไผ ่บา้นหนองพลวงนอ้ย บา้นหวัหนองบวั บา้น

หนองพลวงมะนาว บา้นหนองพุดซา บา้นบึงแสนสุข บา้นศรีสมบูรณ์ บา้น

สุรธรรมพิทกัษ ์บา้นหนองไผพ่ฒันา และหนองพลวงพฒันา 

โคกกรวด 15 บา้นหนองหวา้ บา้นโคกกรวด บา้นดอนแตว้ บา้นละลมหมอ้ บา้นเด่ือ บา้น

โป่งแมลงวนั บา้นสระมโนรา บา้นคลองกระบือ บา้นหนองเป็ดนํ้ า บา้น

ดอน บา้นหนองขอน บา้นหนองรังกา บา้นหนองกุง้ บา้นโคกเพชร และ

บา้นโป่งดินสอ 

หวัทะเล 12 บา้นหวัทะเล บา้นดอนขวาง บา้นโนนฝร่ัง บา้นหนองสองหอ้ง บา้นพะไล

(ม.5) บา้นพะไล(ม.6) บา้นหวัถนน บา้นข่อยงาม บา้นท่ากระสังข ์บา้น

หนองสองหอ้งเหนือ บา้นบุญนิมิต และบา้นทุ่งทะเลร่วมใจ 

บา้นเกาะ 6 บา้นเกาะ บา้นเก่า บา้นขนาย บา้นโคกไผน่อ้ย บา้นพึงพญาปราบ และบา้น

เกาะราชสามคัคี 

หนองระเวยีง 15 บา้นยองแยง บา้นหนองไทร บา้นหนองม่วง บา้นหนองขาม บา้นทบัชา้ง

(ม.5) บ้านทบัช้าง(ม.6) บา้นมาบมะค่า บ้านชะอม(ม.8) บ้านชะอม(ม.9) 

บา้นโตนด(ม.10) บา้นโตนด(ม.11) บา้นหนองระเวียง บา้นหนองสมอ บา้น

โนนมะกอก และบา้นหนองพะลาน 
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ตารางที ่95 แสดงจาํนวนหมู่บา้นและรายช่ือหมู่บา้น อาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

สุรนารี 10 บา้นราชสีมา บา้นโนนไมแ้ดง บา้นยางใหญ่ บา้นตะเภาทอง บา้นหนองบง 

บา้นมาบเอ้ือง บา้นโกรกเดือนหา้ บา้นสะพานหิน บา้นยางใหญ่พฒันา และ

บา้นทา้วสุระ 

หม่ืนไวย 9 บา้นประโดก บา้นหม่ืนไวย บา้นโนนตาสุก บา้นโพนสูง บา้นโคกไผ ่บา้น

คลองบริบูรณ์ บา้นหนองนาลุ่ม บา้นโคกผงาด และบา้นโคกไผส่อง 

หนองบวัศาลา 9 บา้นหนองตะคลอง บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นหนองปลิง บา้นหนองโสมง 

บา้นหนองบวัศาลา บา้นอ่างหนองแหน บา้นใหม่หนองแหน บา้น 

หนองตาคง และบา้นหนองปลิงใหม ่

พุดซา 18 บา้นมะเด่ือ บา้นพุดซา บา้นพุดซาริมบึง บา้นดอนกระทิง บา้นบุกระถิน 

บา้นกลว้ย บา้นตะโก บา้นละลมโพธ์ิ บา้นสระโพธ์ิ บา้นศรีษะชา้ง  

บา้นเขวา้ บา้นหนองยารักษ์ บา้นลาํโพง บา้นน้อย บา้นละลมเหนือ บา้น

ดอนพฒันา บา้นหนองยารักษเ์หนือ และบา้นลาํโพงใต ้

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเมือง (2554) 

3.1.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอเมืองนครราชสีมา  

 จากการจดัการประชุม เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมประชุม 73 คน 

ประกอบดว้ยผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 53 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 10 คน นกัธุรกิจจาํนวน 

5 คนหน่วยงานราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองและ

วเิคราะห์ศกัยภาพ (SWOT) ของอาํเภอเมืองนครราชสีมาดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

เอ้ือต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเมือง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่96 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- เป็นท่ีตั้งของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอน

ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท จาํนวนมาก 

- มีสนามกีฬามาตรฐานสามารถรับการจดัการ

แข่งขนักีฬาในระดบัชาติและนานาชาติ 

- มีส่วนราชการมากทั้งส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง

และส่วนทอ้งถ่ิน   

- มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก อยูไ่ม่ไกลจาก

กรุงเทพฯ และเช่ือมจงัหวดัต่าง ๆ ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- มีสถานท่ีสาํหรับการออกกาํลงัในเขต

เทศบาลนคร เทศบาลตาํบล และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหลายแห่ง  

- มีสถานีขนส่งมวลชนท่ีมีรถโดยสารเช่ือมกบั

จงัหวดัต่าง ๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

- มีสถานีวทิย ุโทรทศัน์อยูใ่นพื้นท่ีครบทุกช่อง 

รวมทั้งมีเคเบิลทีวทีอ้งถ่ินจาํนวน 2 แห่ง  

- มีแม่นํ้า ลาํคลองไหลผา่นหลายแห่ง ในพื้นท่ี

อาํเภอเมือง 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากอยูใ่นเขต

อาํเภอเมือง  

ก.ด้านกายภาพ 

- ปัญหาเร่ืองขาดแคลนแหล่งนํ้ ารองรับการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีอาศยันํ้าเป็นหลกั

ระบบชลประทานไม่ทัว่ถึง  และนํ้ามีคุณภาพตํ่า  

ขาดระบบบาํบดันํ้าเสียอยา่งประหยดั และขาด

การบริหารจดัการนํ้าอยา่งเป็นระบบ 

- พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บางพื้นท่ีเป็นดิน

เคม็ พื้นท่ีชลประทานมีอยูจ่าํกดั  

- ขาดการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการเกษตร เช่น แหล่ง

นํ้า ระบบชลประทาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ

อ่ืน ๆ  

- ปัญหาการจราจรติดขดัโดยเฉพาะในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา  

- ไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ จึงมีความเส่ียงต่อการเกิด

อุบติัเหตุไดง่้าย  

- ในเขตเมืองเร่ิมมีปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิด

จากการใชร้ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ร้านอาหาร

ป้ิงยา่ง การเผาศพและอ่ืน ๆ  

- การวางผงัเมืองยงัไม่มีคุณภาพและไม่มีการ

บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั  
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ตารางที ่96 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีศูนยร์วมจิตใจของชาวโคราช คือ ท่านทา้ว

สุรนารี (ยา่โม) 

- มีประวัติศาสตร์ ว ัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็น

เอกลักษณ์ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการ

เป็นคนโคราช 

- มีความเป็นทอ้งถ่ิน และความเป็นเอกลกัษณ์

ของคนโคราช คือ ภาษาโคราช เพลงโคราช 

- มีแหล่งหมอเพลงโคราชท่ีมีช่ือเสียงจาํนวน

มาก เช่น กาํป่ันบา้นแท่น นายบุญสม สังขสุ์ข

และคนอ่ืน ๆ 

- มีสถานบริการทางดา้นสุขภาพ และมี

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้น

สุขภาพจาํนวนมาก 

- มีสถาบนัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนถึง

ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกอยู่ในพื้นท่ี 

จาํนวนมาก 

- คนในอาํเภอเมืองโดยเฉพาะเขตเมือง เป็น

กลุ่มคนท่ีมีโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าใน

พื้นท่ีอ่ืน ๆ  

- มีนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ อยู่ในพื้นท่ี 

จาํนวนมาก 

- มีเครือข่ายเยาวชนท่ีทาํกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

ต่อบา้นเมือง 

- มีโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูใ่น

พื้นท่ีจาํนวนมาก 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- สถานบริการทางดา้นสุขภาพไม่เพียงพอ อาหาร

ไม่ปลอดภัยและระบบคุ้มครองผู ้บริโภคไม่

ทัว่ถึง 

- เป็นอาํเภอใหญ่ประชากรมากตอ้งอาศยัปัจจยัใน

การพฒันาจาํนวนมาก 

- ประชาชนไม่มีวินยัในการจราจร เร่ืองการใชร้ถ

ใชถ้นน  

- ประชาชนในอาํเภอเมืองยงัไม่สามารถพึ่งตนเอง

ทางสุขภาพได้ จึงเน้นการพึ่งหมอแผนปัจจุบนั

ในโรงพยาบาลเป็นหลกั 

- ปัญหายาเสพติด ท่ีเกิดข้ึนทั้ งในเขตเมืองและ

ชนบทของอาํเภอเมือง 

- ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และครอบครัว

แตกแยก  

- ชุมชนเมืองอ่อนแอ มีการกระจุกตวัของ

ประชาชน (สลมั) โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจน

เมือง  

- เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ

วฒันธรรมท่ีอ่ืนมากข้ึน และไม่สนใจความเป็น

วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

- การรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาอาชีพในอาํเภอเมือง

ยงัมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากรท่ีมี  

- จาํนวนประชากรท่ีเป็นกลุ่มผูสู้งอายมีุแนวโนม้

สูงมากข้ึนและประชากรวยัแรงงานมีจาํนวน

ลดลง 
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ตารางที ่96 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีโรงแรมและท่ีพกัสาํหรับรองรับ

นกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก มีความเพียงพอต่อ

การจดังาน ระดบัชาติและนานาชาติ 

- มีอุตสาหกรรมยานยนต ์ ช้ินส่วนยานยนต ์ 

และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ี

ทนัสมยั 

- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีไดม้าตรฐาน เช่น สวนสัตว์

นครราชสีมา พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน 

ฯลฯ 

- มีประชากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้หลากหลาย

อาชีพ มีแรงงานมาก เหมาะสมในการลงทุน 

- มีกลุ่มประชาชนท่ีรวมกลุ่มการทาํการผลิต

ผลิตภณัฑโ์อทอปในระดบัทอ้งถ่ิน  

- มีนกัวชิาการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และอ่ืน ๆ จาํนวนมาก  

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ขาดการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรการผลิต

และ  การแปรรูป  

- มีคนจาํนวนมาก และขาดโอกาส  

- ปัญหาแรงงานดอ้ยคุณภาพ ขาดทกัษะและไม่มี

ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง  

- มีประชากรท่ีวา่งงานจาํนวนมากทั้งในเขต

เทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี โดยส่วน

ใหญ่เจา้ของหรือหุน้ส่วนไม่ใช่คนในอาํเภอเมือง 

- กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาหน้ีสินจาํนวนมาก ทั้ง

จากการลงทุนทาํการเกษตรและอ่ืน ๆ  

- แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานดา้นอุตสาหกรรม

มากกวา่แรงงานดา้นเกษตร  

- ไม่มีผูสื้บทอดภูมิปัญญาดา้นการเกษตร  

- ประชาชนในพื้นท่ีจบัจ่ายใชส้อยกนัอยา่ง

ฟุ่มเฟือย 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- เครือข่ายภาคีภาคประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง 

หลากหลาย และเกิดกลไกการมีส่วนร่วม 

- มีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองกระจายอยู่ใน

หลายทอ้งถ่ินทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาล

ตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

- มีกลุ่มนกัวชิาการท่ีให้ความสนใจต่อการเมือง

ทุกระดบัและมีการจดัเวทีวชิาการข้ึนในพื้นท่ี

อยา่งต่อเน่ือง  

- ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะหอการคา้จงัหวดั

น ค ร ร า ช สี ม า ท่ี มี โ ค ร ง ก า ร ต่ อ ต้า น ก า ร

คอรัปชัน่ทุกระดบัและมีกิจกรรมการรณรงค์

อยา่งต่อเน่ือง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- นกัการเมืองทอ้งถ่ินยงัไม่มีความเป็นเอกภาพ มี

การแบ่งพรรคแบ่งพวก 

- ประชาชนยังไม่ เข้าใจสิทธิของตนเอง และ

ชุมชน ประชาชนบางแหล่งขาดระเบียบวนิยั 

- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกันจาํนวนมากในการ

เลือกตั้งทุกระดบั 

- ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ท้อ ง ถ่ิ น ไ ม่ โ ป ร่ ง ใ ส  มี

คอรัปชัน่สูง จนประชาชนยอมรับเป็นเร่ืองปกติ 

จึงไม่สนใจเขา้ไปตรวจสอบการทาํงาน 

- กลุ่มพลเมืองทาํงานการเมืองภาคพลเมืองยงัมี

จํานวนน้อย และประชาชนระดับรากหญ้ามี

ความต่ืนตวัทางการเมืองนอ้ยมาก 
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ตารางที ่96 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเช่ือ 

ประเพณี  

- มีการจดังานประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

เช่น การแห่เทียน ลอยกระทง และอ่ืน ๆ  

- มีกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีท่ีต่อเน่ือง

ทุกปี เช่น การรําบวงสรวงท่านทา้วสุรนารี  

- สมาคมเพลงโคราช ภาคประชาสังคมมี

บทบาทในการสอนเด็กนกัเรียนในโรงเรียน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเร่ืองศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินนอ้ยลง  

- กลุ่มผูมี้ความรู้เร่ืองศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือของทอ้งถ่ินมีจาํนวนนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ 

- สถาบนัการศึกษาจาํนวนนอ้ยท่ีนาํเอาผูมี้ความรู้ 

หรือครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปในกระบวนการ

เรียนการสอนในโรงเรียน  

- ส่ือทอ้งถ่ินไม่ค่อยใหค้วามสําคญัต่อการนาํเสนอ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน   

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเมือง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่97 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- รัฐมีนโยบายในการเช่ือมเส้นทางกบัประเทศ

เพื่อนบา้น 

- รัฐบาลมีนโยบายการพฒันาถนนจาก

กรุงเทพมหานครสู่จงัหวดันครราชสีมาและภาค

อีสาน  

- รัฐบาลมีแนวโนม้จะพฒันาเส้นทางคมนาคม

สาย 304 เช่ือมจงัหวดันครราชสีมากบัท่าเรือนํ้า

ลึกแหลมฉบงั 

 

ก.ด้านกายภาพ 

- ปัญหาอุทกภยั ภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทาํให้

ยากต่อการคาดเดาเหตุการณ์หรือเตรียมการ

ดา้นการผลิตของเกษตรกร 

- ปัญหาโรคระบาดโดยเฉพาะโรคของพืช เช่น 

เพล้ียแป้ง เพล้ียกระโดด และอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้มี

ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร  

- การกาํหนดนโยบายการพฒันาดา้นโครงสร้าง

พื้นฐานมาจากรัฐส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดเป็น

หลกั ทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยไดมี้ส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ 
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ตารางที ่97 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีหน่วยงานราชการทํางานการพัฒนาคน 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มากข้ึน 

- มีนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ทาํให้เด็กดอ้ยโอกาส

ในพื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

- มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดกระตุ้นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคญั

มากข้ึน  

- นโยบายหลกัประกนัสุขภาพ ทาํให้คนจนหรือ

คนด้อยโอกาสเข้า ถึงการบริการทางด้าน

สาธารณสุขมากข้ึน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- โรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดข้ึนและมีความรุนแรงข้ึน 

ยากต่อการควบคุมดูแล 

- ส่ือสารเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทาํให้ประชาชน

ไม่ค่อยส่ือสารกนัภายในชุมชนระหวา่งกนั  

- ส่ือกระแสหลักท่ีมีการนําเสนอข่าว ละคร 

โฆษณาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนิยม

และการเลียนแบบของประชาชนในพื้นท่ี 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- รัฐบาลมีนโยบายส่ง เส ริมการค้าและการ

ท่องเท่ียว กบัประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 

- มีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม 

แปรรูปสินคา้การเกษตรของภาคจากวตัถุดิบและ

ทรัพยากรจากกลุ่มจงัหวดัและประเทศเพื่อนบา้น 

- กระแสรณรงคใ์นเร่ืองภาวะโลกร้อนและวกิฤต

พลงังานนํ้ามนั ทาํใหเ้กิดนโยบายการใชพ้ลงังาน

ทดแทนและวตัถุอินทรียเ์พื่อการเกษตร 

- วกิฤตอาหารโลก ทาํใหสิ้นคา้เกษตรมีราคาดีข้ึน 

- นโยบายการประกนัรายไดเ้กษตรกรทาํให้

ประชาชนมีโอกาสทางดา้นการเกษตรมากข้ึน  

- มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในพื้นท่ี

อาํเภอเมืองนครราชสีมาเพิ่มข้ึนทุกปี 

- ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัในการพฒันาเศรษฐกิจ

ดา้นการเกษตร 

- มีการทาํการศึกษาวจิยัเพื่อช่วยเหลือและเพิ่ม

ผลผลิตมนัสาํปะหลงัใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- กฎหมา ยข อง ภาค รัฐย ัง ไม่ เ อ้ือ ต่อกา รค้า

ระหว่างประเทศ (ผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก มนั

สาํปะหลงั)   

- ความผนัผวนทางราคาสินคา้การเกษตร 

- ขาดการเ ช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเ ท่ียว

ระหว่างจงัหวดั และประเทศเพื่อนบา้น และ

การจดัการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ 

- ช่องวา่งระหวา่งคนจนและคนรวยมีมากข้ึนทุก

ปี รวมทั้ งผู ้ท่ีล้มเหลวทางการเกษตรเข้ามา

ทาํงานในเมืองมากข้ึน 

- ราคาปัจจยัการผลิตทุกประเภทมีราคาสูง 

 เกษตรกรกําหนดราคาผลผลิตไม่ได้ด้วย

ตนเองทาํใหเ้ส่ียงต่อการขาดทุน  

- เจา้ของธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยส่วน

ใหญ่ไม่ใช่ชาวจงัหวดันครราชสีมา 
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ตารางที ่97 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเมืองนครราชสีมา (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีภาคการเมืองในพื้นท่ีให้การสนับสนุน และมี

อาํนาจในการผลกัดนันโยบายงบประมาณ 

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินทาํให้คนใน

ทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน

ดว้ยตนเอง 

- ส่วนราชการในพื้นท่ีมีความมุ่งมัน่ให้ประชาชน

เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากข้ึนโดยการ

ฝึกอบรม และจดัเวทีสัมมนา อยา่งต่อเน่ือง 

- มีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา

สนับสนุนการทาํงานการเมืองภาคพลเมืองมาก

ข้ึน  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเมืองระดับชาติมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

นโยบายรัฐเปล่ียนแปลงไปตามตวัผูน้าํรัฐบาล 

ขาดความต่อเน่ือง  

- มีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง แข่งขนัทางการเมือง  

- มีกระบวนการคอรัปชัน่ทุกระดบัตั้งแต่รัฐบาล

ถึงรากหญา้  

- ระ บบ ก ารบริหารจัดก ารและ ระ บ บก า ร

สนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่ทัว่ถึง ทาํ

ใหป้ระชาชนเขา้ไม่ถึงแหล่งงบประมาณ 

- ความขัดแย้งของการเมืองระดับประเทศท่ี

ส่งผลต่องบประมาณการพฒันาทอ้งถ่ิน 

- ยงัไม่ได้มีการกระจายอาํนาจให้กับท้องถ่ิน

อยา่งแทจ้ริง แค่กระจายงาน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย  และเยาวชน

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้เด็ก เยาวชน และ

คนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมของประเทศ

เพื่อนบา้นมากข้ึน 

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสของวฒันธรรมและเทคโนโลยีของโลก

ท่ีเข้ามากระทบต่อวิถีการดํา เนินชีวิตของ

ประชาชน 

- ส่ือกระแสหลกัไม่ค่อยมีการนาํเสนอเร่ืองราว

ของท้องถ่ินทั้ งในแง่ของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และความเช่ือของทอ้งถ่ิน  

- กระแสโลกาภิวฒัน์ทาํให้มีการไหลเขา้มาของ

วัฒนธรรมใหม่ และกระทบต่อวิธี คิดของ

ประชาชนในพื้นท่ี  

 

3.1.13 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอเมือง ท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อนาํไปสู่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 
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รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาเกษตรกรและองคก์รเกษตรกรรม โดยการสนบัสนุนให้

มีองคก์รเครือข่ายกลุ่มเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ และกลไกสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน (หอการคา้

จงัหวดั) และเช่ือมโยงการเป็นเครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ใหเ้กษตรกรลด ละ เลิก ใชปุ๋้ยเคมี และให้มี

การผลิตปุ๋ยนํ้ าหมกัชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย ์ทดแทนในการผลิตทางการเกษตร โดยการนาํเอาองค์

ความรู้ การเรียนรู้ ทกัษะความชาํนาญ ให้ผูช้าํนาญการและนกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น เป็นผูส้ร้างเวที

การเรียนรู้ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรท่ีเขม้แข็ง และขยายความรู้การเรียนรู้ทกัษะ

ความชาํนาญการไปสู่เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรดว้ยกนัเอง 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาเมือง ผงัเมือง การจราจร และการจดัการกบัปัญหาท่ีอยู่

อาศยัของประชากรผูมี้รายไดน้อ้ย เน่ืองจากผลกระทบจากการสร้างถนน ไม่มีท่อระบายนํ้ า เขตพื้นท่ี

รอยต่อระหวา่ง อบต. กบั อบต. และเทศบาล ไม่สัมพนัธ์กนั การถมท่ีสร้างบา้น ทาํถนนสูง เสมือนเป็น

เข่ือนกั้นทางนํ้า นํ้าไหลไม่สะดวก แกไ้ขโดยการขดุลอก คู คลอง ทั้งสาย วางท่อระบายนํ้าใหเ้พียงพอ 

   ประเด็นท่ี 3 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหานํ้ าท่วม 

นํ้ าแลง้ นํ้ าเสีย ปัญหามลภาวะทางเสียง ควนัพิษ ทั้งน้ีเน้นกระบวนการสร้างสํานึกทางดา้นการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า  

   ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาคน ได้แก่ การพฒันากลุ่มคนพิการผูสู้งอายุ เยาวชน 

พฒันากลุ่มผูน้าํดา้นต่าง ๆ  


