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บทน า 

ความเป็นมา  

 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาส าคัญ ที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงผลกระทบเชิงซ้อนจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม จากภาวะโลกร้อน ฝุ่นละออง หมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าและยานยนต์     
ในเมืองใหญ่ รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบต่อชุม ชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 

 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้
สนับสนุนให้ หน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดได้จัดท าฐานข้อมูล ด้านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงมลพิษ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวช         

การจัดท ารายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับจังหวัดนครราชสีมา 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน โดย
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่มีอยู่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผล น าเสนอเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือ
น ามาใช้ในอนาคต โดยน ามาวางแผนการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายการจัดทาข้อมูล เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนาในการ
ท ากิจกรรมอนึ่ง ๆ การด าเนินงานครั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการ
เน้นหนักในพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมเชิงนิเวช     

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือการรวบรวมข้อมลในการบู รณาการเพ่ือน าไปใช้ ในงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม           
และอาชีวอนามัย  

2) เพ่ือการน าขอ้มูลมาจดัเป็นระบบ Profile ของพ้ืนที่  

3) เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน น าไปสู่การป้องกัน ควบคมโรคทีจ่ะเกิดตามมาในอนาคต 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

1. หาแหล่งขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับงานอนามยัสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. รวบรวมข้อมูล ในปีที่ผ่านมาจากหลาย ๆ ส่วน เพ่ือจัดการโครงสร้าง  

Occupational and Environmental Health Profile 

3. ติดตามข้อมลูอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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4. ขอข้อมลจากเครือข่ายในจังหวัด เพ่ือช่วยกันเติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาด รวมทั้งติดตาม 
ความก้าวหน้าของข้อมูลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและปัจจุบันมากท่ีสุด   

5. จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์     

6. รวบรวมรายงาน สถานการณ์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการ
ท าจดัท านโยบาย มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคมโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดนครราชสีมา 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ทราบข้อมลสถานการณ์การหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล 

2. มีข้อมลูที่ใช้ในการเฝ้าระวังหรือวางแผนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ที่ใช้ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในจังหวัด
นครราชสีมาและเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์  

4. รูปแบบการจัดท า OEHP ที่ขยายสู่พ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ    

 

 

 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                 
     (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  
   จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ
สูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช  กับ 
เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้าง  ตั้งอยู่ริมน้ าล าตะคอง 
             สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้สร้างเมือง
โดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระ  มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองนครราชสีมา” แต่คน
ทั่วไป เรียกว่า  “เมืองโคราช” 
               สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้ส าเร็จราชการ
เมืองมียศเป็นเจ้าพระยา  เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ  ปิ่น   ณ ราชสีมา    และในรัชกาลนี้เมือง
นครราชสีมาได้น าช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3      
เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ   ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา   และกวาดต้อน 
พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา {พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) 
ผู้รักษาเมือง   แสร้งท ากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว  เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขต
อ าเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่าย
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ไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิง
โม ด ารงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมือง    
ในเขตท่ีราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 ( ร.ศ. 110 )   
 

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต  
จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด 15 

องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตัวจังหวัดอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 
20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
            ทิศใต้                ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
            ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
 
 

                              
ลักษณะภูมิประเทศ 
           สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง  ที่ราบลุ่ม  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและพ้ืนที่ 
ลูกคลื่นลอนลึก  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ  คือ 

 1)  บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ าทะเล มากกว่า 250 
เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง  อ าเภอปักธงชัย  อ าเภอวังน้ าเขียว  อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง  
เทือกเขานี้เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค  ได้แก่ แม่น้ ามูล           
ล าแชะ  ล าพระเพลิง และล าปลายมาศ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก
และลูกคลื่นลอนตื้น  ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก  ท าให้มีการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง 
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2) บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 200 -250 เมตร อยู่ใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด  อ าเภอสีคิ้ว  อ าเภอเทพารักษ์  อ าเภอพระทองค า ตอนล่างของอ าเภอโนนไทย    
อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน  ตอนบนของอ าเภอปักธงชัย และอ าเภอครบุรี  อ าเภอ
โชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจักราช  และอ าเภอเสิงสาง  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอน
ตื้นยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า
ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ล าแชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าน้ ามูลและล าจักราช 

3) พื้นที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 200 เมตร อยู่
ในเขตอ าเภอขามสะแกแสง  ตอนบนของอ าเภอโนนไทย  อ าเภอคง  ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบัว
ใหญ่  อ าเภอบ้านเหลื่อม  อ าเภอห้วยแถลง  และอ าเภอชุมพวง  อ าเภอล าทะเมนชัย มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา    บางตอนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ าล าเชียงไกร  และล า
ปลายมาศ 

4) บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลน้อยกว่า 200เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอสีดา อ าเภอ    
บัวลาย  และอ าเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ า  
ภูมิอากาศ       

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัด
ผ่านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณ
น้ าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ง
เป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนที่ราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเขต
แดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 อาศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 71 % ความชื้นสัมพัทธ์
สูงสุดเฉลี่ย 89% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 49 %  
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1.2 ข้อมูลการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค  
แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน ดังนี้  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอครบุรี  อ าเภอเสิงสาง  อ าเภอคง อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอจักราช 

อ าเภอโชคชัย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสูง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอบัวใหญ่
อ าเภอประทาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอพิมาย อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอชุมพวง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอ
ขามทะเลสอ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอแก้งสนามนาง  อ าเภอโนนแดง 
อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอสีดา อ าเภอพระทองค า อ าเภอล าทะเมนชัย 
อ าเภอบัวลาย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น  

 มีจ านวนทั้งสิ้น 334 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 243 แห่ง  
1.3 โครงสร้างเศรษฐกิจ   

โครงสร้างเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมามีโครงสร้างที่ส าคัญได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก ซึ่งมีอัตราสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 22.46 , 19.82 และ 14.91 
ตามล าดับ[7] ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ แบ่งเป็น  ปลูกข้าว 
จ านวน 4,329,724 ไร่ พืชไร่จ าพวกข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอ ฝ้าย และข้าวฟ่าง จ านวน 3,793,602 
ไร่ และปลูกพืชสวน 632,170 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 326,587 ครัวเรือน[7] โดยมีพืช
เศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การเลี้ยงไหมโดยเฉพาะที่อ าเภอปักธงชัยเป็นแหล่งผ้าไหมที่ขึ้นชื่อ อาชีพการท าป่า
ไม้ และการประมงน้ าจืดตามลุ่มน้ า 
ภาคอุตสาหกรรม  

 ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทั้งสิ้น 2,398 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 
ประมาณ 119 ล้านบาท[7] ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 18.84 อุตสาหกรรมขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 12.27 อุตสาหกรรมอโลหะเฉลี่ยร้อยละ 11.38 และ
อุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ยร้อยละ 10.02[8] ส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีแร่ที่ส าคัญคือ หินบะซอลต์ 
หินปูน และ เกลือหิน โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 
(2014) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ 245,248 ล้านบาท 
อยู่ในล าดับที่ 1 ของภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน 
(GPP per capita) เท่ากับ 97,963 บาท เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 37 
ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 (year 2015) จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Product - GPP) เท่ากับ 264,964 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 1 ของภาตตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 106,000 บาท[9] อยู่
ในล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 32 ของประเทศ 

 
จ าพวก จ านวนโรงงาน (โรง) จ านวนเงินลงทุน (ล้าน จ านวนคนงาน (คน) 
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บาท) 
1 - - - 
2 630 1,673.07 5,022 
3 2,059 2878,085.31 184,619 

รวม 2,689 288,758.38 189,641 
 
 
 
 
 
 
 

แยกตามขนาดการลงทุน 

ขนาดการลงทุน จ านวนโรงงาน  
(โรง) 

จ านวนเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน  
(คน) 

ขนาดเล็ก (เงินลงทุน < 50 บ้านลาท) 2,212 17,832.40 34,188 
ขนาดกลาง (เงินลงทุน 50 – 200 
ล้านบาท) 

295 29,508.06 28,123 

ขนาดใหญ่ (เงินทุน > 200 ล้านบาท)  182 241,417.92 127,330 
รวม 2,689 288,758.38 189,641 

 

แยกตามก าลังเครื่องจักร 

ก าลังแรงม้า จ านวนโรงงาน 
(โรง) 

ก าลังเครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร < 20 แรงม้า 185 2,237.60 2,133 
เครื่องจักร 20 – 50 แรงม้า 734 24,260.36 6,477 
เครื่องจักร > 50 แรงม้า 1,770 41,532,244.11 181,031 

รวม 2,689 41,558,742.07 189,641 
 
ภาคการเงินการธนาคาร    จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนส านักงานของธนาคารทั้งสิ้น 187 ส านักงาน
(มีนาคม พ.ศ. 2560) เงินรับฝากรวมทุกประเภท (มีนาคม พ.ศ. 2557) ทั้งสิ้น 115 ,893 ล้านบาท และ 
เงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.2557) ทั้งสิ้น 123,798 ล้านบาท [10]  
 
ด้านการศึกษา      จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 
ทั้งหมด 7 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต (ไม่รวมสังกัด อปท.)  
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การแบ่งเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
- ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 50 แห่ง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

- ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 59 แห่ง 

การแบ่งเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต 

เขต 1 - อ าเภอเมืองนครราชสีมาและอ าเภอโนนสูง 

เขต 2 - อ าเภอจักราช อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอโชคชัย 

เขต 3 - อ าเภอปักธงชัย อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง และอ าเภอวังน้ าเขียว 

เขต 4 - อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนินและอ าเภอปากช่อง 

เขต 5 - อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอโนนไทย
และอ าเภอด่านขุนทด 

เขต 6 - อ าเภอสีดา อ าเภอบัวลาย อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอบัวใหญ่  อ าเภอคง 

เขต 7 - อ าเภอประทาย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอล าทะเมนชัย อ าเภอพิมายและอ าเภอ
โนนแดง 
 
สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) 

4. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช 

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า สีคิ้ว) 

8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา) 
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา    
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2. วิทยาลัยนครราชสีมา 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
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4. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา 
5. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา 
6. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาเขตนครราชสีมา 
7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดนครราชสีมา  

การสาธารณสุข    
จังหวัดนครราชสีมา มีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก ากับดูแลโรงพยาบาลในสังกัด 
จ านวน 33 โรงพยาบาล  ดังนี้  
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (1,619 เตียง) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลปากช่องนานา (300 เตียง) รพ. เทพรัตน์นครราชสีมา (200 เตียง) 
โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลบัวใหญ่ (268 เตียง)  โรงพยาบาลพิมาย (144 เตียง) 
โรงพยาบาลสีคิ้ว (133 เตียง) โรงพยาบาลด่านขุนทด (125 เตียง) โรงพยาบาลสูงเนิน (121 เตียง) 
โรงพยาบาลปักธงชัย (106 เตียง) โรงพยาบาลครบุรี (94 เตียง) โรงพยาบาลโชคชัย (91 เตียง) 
โรงพยาบาลชุมพวง (89 เตียง) โรงพยาบาลประทาย (84 เตียง)  โรงพยาบาลโนนสูง (81 เตียง) 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก (74 เตียง) โรงพยาบาลห้วยแถลง (72 เตียง) โรงพยาบาลคง (69 เตียง) 
โรงพยาบาลโนนไทย (66 เตียง) โรงพยาบาลจักราช (64 เตียง) โรงพยาบาลเสิงสาง (55 เตียง) 
โรงพยาบาลโนนแดง (49 เตียง) โรงพยาบาลวังน้ าเขียว (42 เตียง)โรงพยาบาลแก้งสนามนาง (42 เตียง) 
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม (40 เตียง) โรงพยาบาลขามสะแกแสง (35 เตียง) โรงพยาบาลขามทะเลสอ(34 
เตียง) โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (34 เตียง) โรงพยาบาลสีดา (30 เตียง) 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง (34 เตียง) โรงพยาบาลล าทะเมนชัย (34 เตียง) 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (34 เตียง) โรงพยาบาลเทพารักษ์ (30 เตียง)โรงพยาบาลบัวลาย (30 เตียง) 
โรงพยาบาลหัวทะเล (30 เตียง) โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ(ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (608 เตียง)  
โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (420 เตียง) โรงพยาบาลกองบิน 1 (50 เตียง) 
โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา (150 เตียง) โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง (31 เตียง) 
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล (35 เตียง) โรงพยาบาลเฉลิมชัย โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ (150 เตียง) 
โรงพยาบาลด่านเมดิคอล โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นท์เกต (60 เตียง) โรงพยาบาล ป.แพทย์ (150 เตียง) 
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ (50 เตียง) โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 โรงพยาบาลปากช่องเมมโมเรียน 
โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลินิก โรงพยาบาลมนตรี โรงพยาบาลสาตรเวช 
โรงพยาบาลหมอสิน โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (300 เตียง) 
อ่ืนๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย (60 เตียง) 
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1.3 ข้อมูลการคมนาคม 
การคมนาคม 
ทางอากาศ    ท่าอากาศยานนครราชสีมา 
-วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา บริษัท 

Thai Regional Aviation จ ากัด ได้ท าการเปิดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ บริษัทเลือกใช้
เครื่องบินรุ่น Piper Navajo Chieftain ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูง และ มีความปลอดภัยจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาท ี

-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สายการบิน กานต์แอร์ ได้ท าการเปิดเที่ยวบิน จาก ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยท าการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ( จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี
,เสาร์ ) โดยใช้เครื่องบินรุ่น ATR-72 (ปัจจุบันหยุดให้บริการในสายนี้แล้ว)  

-วันที่ 3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทางบิน นครราชสีมา - 
เชียงใหม่ และภูเก็ต (ปัจจุบันสายนี้หยุดให้บริการแล้ว) 

-วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทางบิน นครราชสีมา - 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (ปัจจุบันสายนี้หยุดให้บริการแล้ว) 

รถยนต์   จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ มายังจังหวัดนครราชสีมาได้หลายเส้นทาง คือ 

เส้นทางผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านรังสิต วังน้อย จนถึงจังหวัดสระบุรี ข้ามทาง
ต่างระดับมิตรภาพ ทางทิศตะวันออก ไปยัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอ าเภอ
แก่งคอย มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เรื่อยไปจนถึงอ าเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน และจังหวัดนครราชสีมา 
รวมระยะทางประมาณ 256 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เส้นทางผ่านเขตมีนบุรี อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอพนม
สารคาม อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปักธงชัย จนถึงจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง
ประมาณ 273 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 
ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านอ าเภอวังน้ าเขียว ปักธงชัย เรื่อยไป
จนถึงจังหวัดนครราชสีมา  

- ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ ถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-
นครราชสีมา (ก าลังก่อสร้าง เปิดให้บริการในปี 2563) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก 
กลางดง - ปากช่อง - คลองไผ่ - สีคิ้ว - สูงเนิน - ขามทะเลสอ - โคกกรวด – นครราชสีมา  

รถโดยสารประจ าทาง   เดินทางจากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 
และรถตู้ปรับอากาศ สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งให้บริการจาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 
กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานเปิด
บริการเดินรถโดยสารสาย 21 ดังนี้  

รถปรับอากาศชั้น 1 
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บริษัท ราชสีมาทัวร์ จ ากัด  บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จ ากัด บริษัท สุรนารีแอร ์จ ากัด 

บริษัท นครชัย21 จ ากัด 

รถปรับอากาศชั้น 2 

กลุ่มเดินรถ ป.2 สาย 21  รถตู้ปรับอากาศ (ไม่รับรายทาง)  

เสรี รถตู้ลีมูซีน  ซึ่งจะให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งทั้งสองแห่ง คือ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ถนนบุรินทร์) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) 
นอกจากนั้นยังสามารถท่ีจะเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพฯปลายทางจังหวัดต่างๆ     
ในภาคอีสานที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาได้  

เดินทางภายในจังหวัด 
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีขนส่งสาธารณะให้บริการดังนี้ คือ 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และ 
บริเวณใกล้เคียง รถโดยสารหมวด 1 แบ่งออกเป็น 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและพ้ืนที่
ใกล้เคียงไปตามเส้นทางต่าง ๆ  

      รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถสามล้อเครื่อง และรถสามล้อ วิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในเขตตัว
เมืองรถแท็กซ่ีมิเตอร์ (Taxi Meter) เปิดให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 เมื่อเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยู่ที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟชุมทางจิระ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอร์มินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง  

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้บริการโดยโทรศัพท์เลขหมายด่วนหริอเรียกผ่านแอปพลิเคชัน 
ปัจจุบันมีรถให้บริการทั้งสิ้นจ านวนมากกว่า 70 คันถ้าต้องการเดินทางไปต่างอ าเภอ จะมีรถโดยสาร
ประจ าทางหมวด 4 ให้บริการไปยังอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายด้วยกัน สามารถขึ้น
รถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์ มีทั้งประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจ าทาง
ให้บริการ จะมีรถโดยสารไป อ าเภอปักธงชัย อ าเภอประทาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอปากช่อง อ าเภอ
สูงเนิน ส าหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 นั้น จะมีรถโดยสาร ไปเฉพาะ อ าเภอพิมาย อ าเภอห้วย
แถลง และ ต าบลด่านเกวียน,อ าเภอโชคชัย  

เดินทางระหว่างจังหวัด 
มีทั้งรถโดยสารประจ าทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จ านวนหลายเส้นทางใน

จังหวัดต่าง ๆ วิ่งให้บริการผ่านจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-
หนองคาย) ทุกวัน 

นอกจากนี ้มีรถโดยสารประจ าทาง ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจาก ต้นทางจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง
ปลายทางจังหวัดอ่ืน ในภาคต่าง ๆ   

รถไฟ   สถานีรถไฟนครราชสีมา 



33 
 

แบบรายงาน OEHP03 
กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ - อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถด่วน
พิเศษ รถด่วน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งให้บริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ผ่านจังหวัด
นครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถท้องถิ่นวิ่งให้บริการระหว่างสถานีรถไฟนครราชสีมาไปยัง
สถานีรถไฟจังหวัดอ่ืนๆ เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรีอีกด้วย  

สถานีรถไฟนครราชสีมาสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
สถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่ที่ถนนมุขมนตรี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานี
รถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 264 กิโลเมตร [12] 

รถไฟความเร็วสูง 

โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพ (บางซื่อ) - นครราชสีมา (เริ่ม
ก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2560) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2564 

สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่อง 

สถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา 

1.4 โครงสร้างประชากร 

ชาติพันธุ์  

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติ
หรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีจ านวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ ไทย 
(หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทโคราช) และอีกกลุ่มคือชาวลาว (ตอนบนและด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขต
จังหวัด) และมีชนกลุ่มน้อยอีกได้แก่ มอญ กุย (หรือส่วย) ชาวบน จีน ไทยวน ญวน และแขก 

ประชากร 

จงัหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ และ เปนอับดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2559 มีประชากรทั้งสิ้น 2,631,435 คน เปนชาย 1,297,919 คน     
เปนหญิง 1,333,516 คน เปนชายรอยละ 49.3 เปนหญิง รอยละ 50.7 ที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก
อ าเภอเมือง นครราชสีมา รอยละ 17.4 รองลงมาคือ อ าเภอปากชอง รอยละ 7.4 และ อ าเภอพิมาย    
รอยละ 4.9 ที่มีประชากร นอยที่สุด ไดแก อ าเภอบานเหลื่อม รอยละ 0.8 

ความหนาแนนของประชากร 128.4 คน ตอตารางกิโลเมตร พื้นที่ท่ีมีความหนาแนนของ
ประชากรมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมืองนครราชสีมา มีประชากรหนาแนน 605.0 คน ตอตารางกิโลเมตร
รองลงมาคือ อ าเภอแกงสนามนาง 346.7 คน ตอตารางกิโลเมตร ที่มีความหนาแนนนอยที่สุด ไดแก
อ าเภอวังน้ าเขียว 39.5 คน ตอตารางกิโลเมตร   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
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สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 

ปี ประชากร   ±%   

2550 2,552,894 —     

2551 2,565,117 +0.5% 

2552 2,571,292 +0.2% 

2553 2,582,089 +0.4% 

2554 2,585,325 +0.1% 

2555 2,601,167 +0.6% 

2556 2,610,164 +0.3% 

2557 2,620,517 +0.4% 

2558 2,628,818 +0.3% 

2559 2,631,435 +0.1% 
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ข้อมูลอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ชั้น ชื่ออ าเภอ 
พ้ืนที่ 
(ตร.
กม.) 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
(กม.) 

ต้ังเมื่อ 
(พ.ศ.) 

ต าบล หมู่บ้าน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

พิเศษ เมืองนครราชสีมา 755.596 0 2438 25 243 214,809 224,657 439,466 

1 ด่านขุนทด 1,428.14 84 2451 16 220 62,900 63,881 126,781 

1 บัวใหญ่ 305.028 101 2440 10 121 41,776 41,984 83,760 

1 ปักธงชัย 1,374.32 34 2451 16 213 56,797 59,349 116,146 

1 พิมาย 896.871 60 2440 12 208 64,039 65,925 129,964 

1 สีคิ้ว 1,247.07 45 2441 12 169 60,967 61,704 122,671 

2560 2,639,226 +0.3% 
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ข้อมูลอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ชั้น ชื่ออ าเภอ 
พ้ืนที่ 
(ตร.
กม.) 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
(กม.) 

ต้ังเมื่อ 
(พ.ศ.) 

ต าบล หมู่บ้าน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 ปากช่อง 1,825.17 85 2501 12 217 92,953 94,097 187,050 

2 ครบุร ี 1,816.85 58 2482 12 152 46,578 47,683 94,261 

2 จักราช 501.672 40 2496 8 108 34,979 35,138 70,117 

2 โชคชัย 503.917 30 2448 10 126 38,581 40,364 78,945 

2 โนนสูง 676.981 37 2440 16 195 61,941 64,443 126,384 

2 ประทาย 600.648 97 2506 13 148 38,900 38,948 77,848 

2 สูงเนิน 782.853 36 2444 11 125 39,140 41,065 80,205 

2 ห้วยแถลง 495.175 65 2506 10 120 37,826 37,254 75,080 

2 ชุมพวง 540.567 98 2502 9 130 41,132 41,179 82,311 

3 เสิงสาง 1,200.24 88 2519 6 84 34,440 34,188 68,628 

3 คง 454.737 79 2481 10 155 40,231 41,067 81,298 
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ข้อมูลอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ชั้น ชื่ออ าเภอ 
พ้ืนที่ 
(ตร.
กม.) 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
(กม.) 

ต้ังเมื่อ 
(พ.ศ.) 

ต าบล หมู่บ้าน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

3 โนนไทย 541.994 28 2443 10 131 35,584 36,675 72,259 

3 ขามสะแกแสง 297.769 50 2511 7 72 21,537 21,722 43,259 

3 แก้งสนามนาง 107.258 130 2529 5 56 18,656 18,828 37,484 

3 วังน้ าเขียว 1,130.00 70 2535 5 83 20,992 21,078 42,070 

4 บ้านเหลื่อม 218.875 85 2519 4 39 10,733 10,859 21,592 

4 หนองบุญมาก 590.448 52 2526 9 104 29,847 29,882 59,729 

4 เทพารักษ์ 357.465 90 2538 4 58 12,087 11,755 23,842 

4 พระทองค า 359.522 45 2539 5 74 20,982 21,255 42,237 

4 สีดา 162.825 85 2540 5 50 12,177 12,167 24,344 

4 บัวลาย 106.893 103 2540 4 45 12,296 12,473 24,769 

4 โนนแดง 193.407 75 2532 5 65 12,536 12,950 25,486 
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ข้อมูลอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ชั้น ชื่ออ าเภอ 
พ้ืนที่ 
(ตร.
กม.) 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
(กม.) 

ต้ังเมื่อ 
(พ.ศ.) 

ต าบล หมู่บ้าน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

4 ขามทะเลสอ 203.605 22 2509 5 46 14,404 14,418 28,822 

4 เมืองยาง 255.522 110 2538 4 44 14,156 13,925 28,081 

4 ล าทะเมนชัย 308.457 120 2539 4 59 16,166 16,066 32,232 

4 เฉลิมพระเกียรต ิ 254.093 18 2539 5 61 17,191 17,777 34,968 

 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มีจ านวนทั้งสิ้น 334 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล 243 แห่ง โดย
เทศบาลสามารถจ าแนกได้ตามพ้ืนที่ดังนี้ 

1.อ าเภอเมืองนครราชสีมา ประกอบด้วย เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด 
เทศบาลต าบลโคกสูง เทศบาลต าบลจอหอ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เทศบาล
ต าบลหนองไข่น้ า เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลต าบลหัวทะเล เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลสุรนารี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลไชยมงคล เทศบาล
ต าบลพุดซา เทศบาลต าบลตลาด  

2.อ าเภอปากช่อง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลต าบลกลางดง เทศบาลต าบล
หมูสี เทศบาลต าบลวังไทร เทศบาลต าบลสีมามงคล  

3. อ าเภอสีคิ้ว ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลต าบลคลองไผ่ เทศบาลต าบล       
ลาดบัวขาว เทศบาลต าบลหนองน้ าใส  

4.อ าเภอบัวใหญ่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 
5.อ าเภอปักธงชัย ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลต าบลปักธงชัย  เทศบาลต าบล

ตะขบ เทศบาลต าบลนกออก เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง เทศบาลต าบลล านางแก้ว 
6.อ าเภอด่านขุนทด ประกอบด้วย เทศบาลต าบลด่านขุนทด เทศบาลต าบลหนองกราด 
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เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
7. อ าเภอพิมาย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
8. อ าเภอโนนสูง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลโนนสูง เทศบาลต าบลดอนหวาย เทศบาลต าบล

ตลาดแค เทศบาลต าบลด่านคล้า เทศบาลต าบลมะค่า เทศบาลต าบลใหม่ 
9. อ าเภอโชคชัย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลโชคชัย เทศบาลต าบลด่านเกวียน เทศบาลต าบล

ท่าเยี่ยม 
10.อ าเภอครบุรี ประกอบด้วย เทศบาลต าบลครบุรีใต้ เทศบาลต าบลจระเข้หิน เทศบาลต าบล

แชะ เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลต าบลอรพิมพ์ 
11. อ าเภอเทพารักษ์ ประกอบด้วย ไม่มีเทศบาล 
12. อ าเภอสูงเนิน ประกอบด้วย เทศบาลต าบลกุดจิก เทศบาลต าบลสูงเนิน  
13. อ าเภอขามทะเลสอ ประกอบด้วย เทศบาลต าบลขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง  
14. อ าเภอขามสะแกแสง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลขามสะแกแสง เทศบาลต าบล      

หนองหัวฟาน เทศบาลต าบลโนนเมือง 
15. อ าเภอคง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเมืองคง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
16. อ าเภอโนนไทย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลโนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย เทศบาล

ต าบลบัลลังก์ 
17. อ าเภอห้วยแถลง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลห้วยแถลง เทศบาลต าบลหินดาด เทศบาล

ต าบลกงรถ 
18. อ าเภอเสิงสาง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเสิงสาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 
19. อ าเภอบ้านเหลื่อม เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
20. อ าเภอจักราช ประกอบด้วย เทศบาลต าบลจักราช 
21. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าช้าง 
22. อ าเภอชุมพวง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลชุมพวง 
23. อ าเภอโนนแดง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลโนนแดง เทศบาลต าบลวังหิน 
24. อ าเภอบัวลาย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
25. อ าเภอประทาย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลประทาย 
26. อ าเภอพระทองค า ประกอบด้วย เทศบาลต าบลพระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ 
27. อ าเภอเมืองยาง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเมืองยาง  
28. อ าเภอล าทะเมนชัย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลหนองบัววง เทศบาลต าบลขุย เทศบาล

ต าบลช่องแมว เทศบาลต าบลบ้านยาง เทศบาลต าบลไพล 
29. อ าเภอวังน้ าเขียว ประกอบด้วย เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อ 
30. อ าเภอสีดา ประกอบด้วย เทศบาลต าบลสีดา 
31. อ าเภอหนองบุญมาก ประกอบด้วย เทศบาลต าบลหนองหัวแรต เทศบาลต าบลแหลมทอง 
32. อ าเภอแก้งสนามนาง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลบึงส าโรง 
 

ประชากรและก าลังแรงงาน 
ประชากรและก าลังแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน) 

มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2,047,509 คน เป็นประชากรอยู่ ในก าลังแรงงานรวม 
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1,311,683 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 1,299,811 คน คิดเป็นร้อยละ 63.48 ผู้
ว่างงาน 11,023 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 และผู้รอฤดูกาล จ านวน 848 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 735,826 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93    

 การมีงานท า  ผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1,299,811 คน หรือร้อยละ 
99.03 ของประชารในก าลังแรงงาน ท างานในสาขา เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง  มีจ าน วน
มากที่สุด 521,593 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมาคือ การผลิต จ านวน 237,044 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.23  และผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 653,418 คน    
คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา  

 การว่างงาน  จังหวัดนครราชสีมามีผู้ว่างงานทั้งสิ้น จ านวน 11,023 คน คิดเป็นอัตรา
การว่างงาน ร้อยละ 0.84 ของก าลังแรงงานรวมของจังหวัด   

 การบริการจัดหางานในประเทศ จังหวัดนครราชสีมา มีนายจ้าง /สถานประกอบการ 
ลงทะเบียนต าแหน่งงานว่าง จ านวน 1,115 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน จ านวน 1,106 คน ได้รับการบรรจุ
งาน 1,053 คน ส่วนต าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาท่ีต้องการสูงสุดคือ ระดับ มัธยมศึกษา จ านวน 
360 อัตรา มีความต้องการจ้างงาน ร้อยละ 32.38 รองลงมาเป็นระดับ ประถมศึกษา และต่ ากว่า 
จ านวน 266 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 23.85  

 แรงงานต่างด้าว จ านวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติ 
ครม. จ าแนกตามสัญชาติ รวมทั้งสิ้น 13,530 คน แยกเป็นสัญชาติพม่า 2,984 คน สัญชาติลาว 946 คน 
สัญชาติกัมพูชา 9,600 คน และจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ จ าแนกตาม
ลักษณะการเข้าเมือง เป็นคนงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย รวม 19,340 คน และเป็นคนงานต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมาย จ านวน 14,027 คน รวมจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 33,367 คน 

 แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัด ปี 2560 มีแรงงานนอกระบบ 
จ านวน 825,336 คน เป็น เพศชาย จ านวน 464,535 คน เพศหญิ ง จ านวน 360,802 ค น              
(คิดเป็นร้อยละ 57.28 , 43.72 ตามล าดับ) อยู่ในภาคเกษตรกรรม จ านวน 518,263 คน (ร้อยละ 
62.79 ของจ านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด) นอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 307,073 คน จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับ 
คือ  

(1) การขายส่งและการขายปลีก จ านวน 112,147 คน (ร้อยละ 13.59) 
(2) ที่พักแรม และการบริการด้านอาหาร จ านวน 57,168 คน (ร้อยละ 6.92) 
(3) การก่อสร้าง จ านวน 55,947 คน (ร้อยละ 6.77) 
(4) การขนส่ง จ านวน 10,467 คน (ร้อยละ 1.27) 
(5) การจัดหาน้ า การบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 2,858 คน (ร้อยละ 0.34)  
ส่วนอาชีพท่ีมีการท างานนอกระบบสูงสุด คือ  
(1) ด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 463,623 คน (ร้อยละ 56.17) 
(2) พนักงานบริการ จ านวน 156,022 คน (ร้อยละ 18.90) 
(3) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ จ านวน 100,223 คน (ร้อยละ 12.14) 
(4) ด้านความสามารถทางฝีมือ จ านวน 69,499 คน (ร้อยละ 8.42) 
(5) ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จ านวน 18,542 คน (ร้อยละ 2.25)  
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 แรงงานในต่างประเทศ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ขออนุญาตไปท างานต่างประเทศ 
จ านวน 2,080 คน ภูมิภาคที่แรงงานไทยในจังหวัดนครราชสีมา ไปท างานส่วนใหญ่ จะอยู่ในภูมิภาค
เอเชีย จ านวน 1,416 คน ร้อยละ 68.08 รองลงมาเป็นภูมิภาคอ่ืนๆ จ านวน 368 คน ร้อยละ 17.69 
ของแรงงานที่ท างานในต่างประเทศทั้งหมด 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1,006 
คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 386 คน 
รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจและบริการ จ านวน 298 คน มีผู้ผ่านการฝึก ทั้งสิ้น จ านวน 987 คน และผู้ผ่าน
การฝึกที่มีงานท า จ านวน 934 คน 

 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน จังหวัดนครราชสีมา มีการตรวจความปลอดภัย
ในสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งสิ้นจ านวน 4,511 คน ผลการตรวจ
ปฏิบัติถูกต้อง จ านวน 57 แห่ง  

 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จังหวัดนครราชสีมา มีลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท างาน จ านวน 625 คน โดยประเภทความร้ายแรง พบว่า
เป็นการหยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน และเสียชีวิต ตามล าดับ 

 การเลิกจ้างแรงงาน  สถานประกอบกิจการ ที่เลิกจ้างในจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 
164 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จ านวน 718 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้าง 1  – 9  
คน จ านวน 151 แห่ง ลูกจ้าง 311 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 ของจ านวนผู้ถูกเลิกจ้างทั้งหมด  

 การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคมนครราชสีมา จ านวน 
9,192 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น จ านวน 374,330 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่เป็น
สถานพยาบาลของรัฐบาลจ านวน 5 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 1 แห่ง ซึ่งมีจ านวน
ผู้ใช้บริการ จ านวน 79,783 ราย ส าหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงินกรณี
เจ็บป่วย สูงสุด ถึง 151.15 ล้านบาท 

 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561 

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561 (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
ขอน าเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับคือ 

1. ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่าง 

2. การส่งเสริมการมีงานท า 

3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

4. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 

                                          5.   การประกันสังคม 

1) ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน   การมีงานท าของประชากร จังหวัดนครราชสีมา        
 

 

 

 

ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
2,047,509 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานรวม 
735,826 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 
1,311,683 คน 
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 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2,047,509 คน เป็นประชากรอยู่ในก าลังแรงงานรวม 
1,311,683 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 1,299,811 คน คิดเป็นร้อยละ 63.48 ผู้
ว่างงาน 11,023 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 และผู้รอฤดูกาล จ านวน 848 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 735,826 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93    

 ส าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ซึ่งมีจ านวน 735,836 คน พบว่าเป็นผู้ท างาน
ที่บ้าน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ โดยมีสัดส่วน คือ ร้อยละ 27.35 , 22.91 , 49.73 และของผู้ที่ไม่อยู่     
ในก าลังแรงงาน 

ตารางท่ี 1 ประชากรและก าลังแรงงาน จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561           
และ ไตรมาส 3 ปี 2561 ของจังหวัดนครราชสีมา 

สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 988,758 1,057,159 2,045,917 989,483 1,058,026 2,047,509 
1.ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 713,074 562,849 1,275,923 720,556 590,279 1,310,835 
   1.1 ผู้มีงานท า 695,555 556,994 1,252,549 717,188 582,623 1,299,811 
   1.2 ผู้ว่างงาน 17,519 5,855 23,374 3,368 7,656 11,023 
   1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 6,252 4,921 11,173 253 595 848 
2.ผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 269,431 489,389 758,821 268,675 467,152 735,826 
   2.1 ท างานบ้าน 19,001 187,693 206,694 13,810 187,444 201,254 
   2.2 เรียนหนังสือ 74,038 84,133 158,171 80,726 87,872 168,598 
   2.3 อื่นๆ 176,393 217,563 393,956 174,139 191,835 365,974 

ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อก าลังแรงงานจังหวัด = ผู้ที่มีงานท าในจังหวัด X 100 
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                                                                   ผูอ้ยู่ในก าลังแรงงานจังหวัด 
     2. อัตราการว่างงานจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด X 100 
                                                  ผู้อยู่ในก าลังแรงงานในจังหวัด 
 
 
 
 หากพิจารณาถึง ผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ และสถานภาพการท างาน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน จ านวน 476,345 คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 รองลงมาท างานส่วนตัว 
จ านวน 461,630 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51 ช่วยธุรกิจครอบครัว จ านวน 227,956 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.53 
 
 
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างานไตรมาส 2 ปี2561และไตรมาส 3 ปี  
 

 
 
ตารางท่ี 2 ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและสถานภาพการท างาน ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2561 
 

สถานภาพการท างาน 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง  รวม 
นายจ้าง 27,324 4,120 31,443 21,159 3,913 25,072 

ลูกจ้างรัฐบาล 45,748 61,448 107,195 47,639 60,707 108,345 
ลูกจ้างเอกชน 266,410 233,919 500,328 258,813 222,243 476,056 
ท างานส่วนตัว 267,867 149,023 416,890 294,640 166,990 461,630 

ช่วยธุรกิจครอบครัว 88,208 107,429 195,636 99,485 128,470 227,956 
การรวมกลุ่ม - 1,056 1,056 452 300 752 

31,443 25,072 

107,195 108,345 

500,328 
476,056 

416,890 

461,630 

195,636 
227,956 

 -
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ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561

นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ท างานส่วนตัว ช่วยธรกิจครอบครัว
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รวม 695,555 556,994 1,252,549 717,188 582,623 1,299,81
1 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

 จ านวนผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ อันดับแรก 
พบว่า (1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มากที่สุด คือจ านวน 521,593 คน ร้อยละ 40.12  
(2) การผลิต จ านวน 237,044 คน ร้อยละ18.23 (3) การขายส่ง การขายปลีก จ านวน 199,458 คน 
ร้อยละ 15.34 (4) การก่อสร้าง จ านวน 75,979 คน ร้อยละ 5.84 ของผู้มีงานท าในจังหวัดนครราชสีมา 
 หากพิจารณา จ านวนผู้มีงานท าในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร พบว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 59.88  ในขณะที่ผู้มีงานท าภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 40.12 
(แผนภูมิที่ 3) 
 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาค ไตรมาส 2 ปี 2561 และ ไตรมาส 3 ป ี2561 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561

ภาคเกษตรกรรม 465,619 521,593

นอกภาคเกษตรกรรม 786,930 778,218
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ตารางที่ 3 ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2561  
              ของจังหวัดนครราชสีมา 

อุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ภาคเกษตรกรรม 
1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์  การ
ป่าไม้ และการประมง 

465,619 292,597 173,022 521,593 315,360 206,233 

นอกภาคเกษตรกรรม 
2.การท าเหมืองแร่ และเหมือง
หิน 

8,881 8,236 645 - - - 

3.การผลติ 229,079 98,640 130,439 237,044 109,827 127,217 
4.การไฟฟ้า แก๊ส และไอน้ า 2,977 - 2,977 1,818 1,638 181 
5.การจัดหาน้ า บ าบดัน้ าเสีย 1,231 711 520 4,5650 2,170 2,393 
6.การก่อสร้าง 87,213 73,897 13,315 75,979 64,174 11,806 
7.การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือ 

195,789 101,066 94,722 199,458 106,503 92,955 

8.โรงแรม และภตัตาคาร 68,559 21,760 46,799 74,960 27,084 47,876 
9.การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า 
และการคมนาคม 

30,119 26,103 4,016 18,902 18,154 748 

10.ข้อมูลข่าวสาร และการ
สื่อสาร 

3,580 1,484 2,096 5,041 2,947 2,094 

11.กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

9,538 1,786 7,752 8,828 3,093 5,735 

12.กิจกรรมด้านอสังหารมิทรัพย์ 
การให้เช่า และกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 

3,164 1,716 1,448 590 590 - 

13.กิจกรรมทางด้านวิชาชีพและ
เทคนิค 

2,585 1,843 741 5,909 3,453 2,456 

14.การบริหารและการสนับสนุน 9,769 5,715 4,054 3,962 2,223 1,739 
15.การบริหารราชการ และการ
ป้องกันประเทศ  

43,775 24,190 19,584 41,723 24,966 16,758 

16.การศึกษา 41,428 19,177 22,250 36,903 14,896 22,007 
17.งานด้านสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห์  

21,127 2,049 19,078 22,511 3,280 19,231 

18.ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ 

6,256 4,734 1,522 11,164 6,659 4,505 
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19.กิจกรรมด้านบริการชุมชน 
สังคม 

15,972 5,773 9,899 22,355 7,930 14,425 

20.ลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล 6,192 1,101 5,092 6ล505 2,240 4,266 
21.องค์การระหว่างประเทศและ
องค์การต่างประเทศอื่นๆและ
สมาชิก 

- - - - - - 

22.ไม่ทราบ - - - - - - 
รวม 1,252,549 695,555 556,994 1,299,811 717,188 582,623 

ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา 
  

เมื่อพิจารณา ผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพและเพศ พบว่ามีผู้มีงานท ามาก
ที่สุด 5 อันดับแรก คือ (1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 459,368 คน 
ร้อยละ 35.34 (2) อาชีพบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 223,515 คน ร้อยละ 17.19 
(3) พนักงานขั้นพ้ืนฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 174,357 คน ร้อยละ 13.41 (4) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จ านวน 166,574 คน ร้อยละ 
12.81 (5) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรแลผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน 127,397 คน 
ร้อยละ 9.80 ของจ านวนผู้มีงานท าในจังหวัดนครราชสีมา 

แผนภูมิ 4 อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 ปี 2561  
 

 
 

 
 
ตารางท่ี 4 ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 ปี 2561 
 

อาชีพ 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 

รวม  ชาย  หญิง รวม ชาย หญิง 
1.ผู้บัญญตัิกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 
และผูจ้ัดการ 

25,549 16,905 8,644 27,363 20,310 7,053 

224243

386944

162947 139921
196055

459,368

223,515
174,357 166,574

127,397

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561
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2.ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านต่างๆ 54,259 17,202 37,057 60,253 18,821 41,432 
3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

27,391 10,663 16,728 33,839 16,666 17,173 

4.เสมียน 35,243 10,655 24,588 27,146 7,023 20,123 
5.พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ
ตลาด 

224,243 77,253 146,990 223,515 83,250 140,265 

6.ผู้ปฏิบัติงานท่ีมฝีีมือในด้านการเกษตรและ
การประมง 

386,944 245,962 140,982 459,368 278,332 181,036 

7.ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้าที่เกีย่วข้อง 

162,947 120,645 42,302 166,574 120,297 46,277 

8.ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจกัและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

139,921 77,950 61,970 127,397 68,060 59,337 

 
จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2561 ของจังหวัดนครราชสีมา มีอัตรา

การว่างงานลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่มีอัตราการว่าง 1.83 ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2561 มีอัตราการ
ว่างงาน เท่ากับ 0.84  

แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2561  

                        

ตารางท่ี 6 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 ปี 2561 

ระดับการศึกษา 
ไตรมาส 2  ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ก าลังแรงงาน 1,275,923 713,074 562,849 1,311,683 720,808 590,874 
จ านวนผู้ว่างงาน 23,374 17,519 5,855 11,023 3,368 7,656 
อัตราการว่างงาน 1.83 2.45 1.04 0.84 0.46 1.29 
ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา 

แรงงานต่างด้าว 
  จ านวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติ ครม. จ าแนก
ตามสัญชาติ  

3,368 

7,656 

11,023 

ไตรมาส 3 ปี 2561

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
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มีทั้งสิ้น จ านวน 13,530 คน พบว่ามีสัญชาติกัมพูชา มากที่สุด จ านวน 9,600 คน ร้อยละ 70.95 
สัญชาติพม่า จ านวน 2,984 คน ร้อยละ 22.05 สัญชาติลาว จ านวน 946 คน ร้อยละ 4.79 ของแรงงาน
ต่างด้าวทั้งหมด (แผนภูมิ 11)  

แผนภูมิ 11 สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง จ าแนกตามสัญชาติ ไตรมาส 3 ปี 2561 
ของจังหวัดนครราชสีมา   

 

ตารางที่ 11 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในจังวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561 

 

ปี 
สัญชาติ (คน) 

รวมท้ังสิ้น 
พม่า ลาว กัมพูชา 

ไตรมาส 2 ปี 2561 2,973 936 9,725 13,634 
ไตรมาส 3 ปี 2561 2,984 946 9,600 13,530 

 2.3 แรงงานไทยในต่างประเทศ 

 จ านวนแรงงานไทยในจังหวัดนครราชสีมาท่ีขออนุญาตเดินทางไปท างานต่างประเทศ และได้รับ
การอนุมัติให้เข้าท างาน จ าแนกตามวิธีการเดินทาง มีจ านวนทั้งสิ้น 2,080 คน จ าแนกเป็น RE-ENTRY 
จ านวน 760 คน ร้อยละ 36.54 บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ านวน 629 คน ร้อยละ 30.24 เดินทางด้วย
ตนเอง จ านวน 249 คน ร้อยละ 11.97 นายจ้างพาไปท างาน จ านวน 108 คน ร้อยละ 5.19 นายจ้างพา
ไปฝึกงาน จ านวน 62 คน ร้อยละ 2.98 (แผนภูมิ 12) 

แผนภูมิ 12 สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 3 ปี 2561  

พมา่, 2,954

ลาว, 946

กมัพชูา, 9,600
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ตารางท่ี 12 จ านวนแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 
ปี 2561 

วิธีการเดินทาง 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
บริษัทจัดหางานจัดส่ง 622 24.71 629 30.24 
RE-ENTRY 1,143 45.41 760 36.54 
เดินทางด้วยตนเอง 210 8.34 249 11.97 
นายจ้างพาไปฝึกงาน 60 1.19 62 2.98 
นายจ้างพาไปท างาน 226 8.98 108 5.19 
กรมการจัดหางานจัดส่ง 286 11.36 272 13.08 
รวม 2,547 100 2,080 100 

 
 
 
 

การประกันสังคม 
 1 การประสบอันตราย / เจ็บป่วยจากการท างาน 
  การประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความร้ายแรงและขนาด
สถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) พบว่ามีลูกจ้างที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ านวน 625 คน พบว่าความร้ายแรงจากการท างาน
แยกเป็น ลูกจ้างเสียชีวิตจากการท างาน จ านวน 7 คน  ลูกจ้างหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 106 คน 
ลูกจ้างหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 512 คน (แผนภูมิ 22)  

แผนภูมิที่ 22  จ านวนผู้ประกันตนหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามขนาดสถาน  

                 ประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2561 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง, 629

RE-ENTRY, 760

เดินทางด้วยตนเอง, 
249

นายจ้างพาไปฝึกงาน, 62

นายจ้างพาไปท างาน, 108
กรมการจัดหา
งานจัดส่ง, 272
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 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างานจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสาเหตุการประสบ
อันตราย (ในกองทุน) 5 อันดันแรก ได้แก่ (1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จ านวน 156 คน (2) 
วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ จ านวน 90 คน (3) วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน จ านวน 80 คน (4) วัตถุ
หรือสิ่งของหนีบ/ดึง จ านวน 71 คน  (5) วัตถุหรือสิ่งของหรือสานเคมีกระเด็นเข้าตา จ านวน 63 คน 
(แผนภูม ิ23) 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามสาเหตุการประสบ
อันตราย  

(ในกองทุน) จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561  

7 0 0

106

512

ผู้ใช้บริการ

ตาย ทุพพลภาพ สูยเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
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ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบ
อันตราย (ในกองทุน) ไตรมาส 3 ปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา 
 

สาเหตุการประสบอันตราย 

ความร้ายแรง 
เสียชีวิต ทุพพล

ภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน 

รวม 

156

90
80 71 63

สาเหตกุารประสบอนัตราย

วตัถสุิ่งของตดั/บาด/ท่ิมแทง วตัถหุรือสิ่งของพงัทลายหลน่ทบั

วถัตหุรือสิ่งของกระแทก/ชน วตัถหุรือสิ่งของหนีบ/ดึง

วตัถหุรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา
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1.ตกจากที่สูง 3   11 23 37 
2.หกล้ม ลื่นล้ม    2 34 36 
3.อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ       
4.วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ 1   21 68 90 
5.วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน    14 66 80 
6.วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง    21 50 71 
7.วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง    17 139 156 
8.วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น
เข้าตา 

   1 62 63 

9.ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก    5 11 16 
10.ประสบอันตรายจากท่าทางการ
ท างาน 

   2 6 8 

11.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1   4 4 9 
12.วัตถุหรือสิ่งของระเบดิ    1 2 3 
13.ไฟฟ้าช็อต 2   2 5 9 
14.ผลจากความร้อนสูง    3 9 12 
15.ผลจากความเย็นจดั/สัมผัสของเย็น       
16.สัมผสัสิ่งของมีพิษ-สารเคม ี     19 19 
17.อันตรายจากรังส ี       
18.อันตรายจากแสง       
19.ถูกท าร้ายร่างกาย     2 2 
20.ถูกสัตว์ท าร้าย     7 7 
21.โรคเนื่องจากการท างาน    2 3 5 
22.อื่นๆ     2 2 
รวม 7   106 512 625 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวดันครราชสีมา 

 
2 ผู้ประกันตน 
 จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ านวนสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 9,192 แห่ง 
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน จ านวน 374,330 คน  

ด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยในระดับจังหวัดมีส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ทั้งในยามปกติ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยด าเนินการภายใต้
แนวคิดการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 พบว่ามีสถานประกอบการที่ข้ึน
ทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น จ านวน  9,192 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 374,330 คน (แผนภูมิ 24)  

ตารางที่ 24 จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจังหวัด
นครราชสีมา 
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ขนาดสถานประกอบการ จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) จ านวนผู้ประกนัตน (คน) 
1 – 9 คน 6,132 22,147 

11 – 49 คน  2,143 44,170 
50 – 99 คน 334 23,104 

100 – 499 คน 329 66,802 
500 – 999 คน 56 37,563 
1,001 คนขึ้นไป 32 110,916 

รวม 9,026 304,702 
ท่ีมา : ส านักงานประกนัสังคมจังหวัดนครราชสีมา 

 การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจากการท างาน) มีผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ านวน 74,783 ราย เป็นเงิน 457.99 ล้าน
บาท (แผนภูมิ 25) 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 25 จ านวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจ าแนกตามประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจาก
การท างาน) ไตรมาส 3 ปี 2561 

 

 

12,230

2,506
622 247

46,694

2,767
4,617 5,100

ประเภทประโยชน์ทดแทน

จ านวน (ราย)

เจ็บป่วย (ราย) คลอดป่วย(ราย) ทุพพลภาพ(ราย) ตาย(ราย)

สงเคราะห์บุตร(ราย) บ าเหน็จชราภาพ(ราย) บ านาญชราภาพ (ราย) ว่างงาน(ราย)
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ตารางท่ี 25 การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจากการท างาน) 
ไตรมาส 3 ปี 2561 

ประโยชน์ทดแทน ราย จ านวนเงินทีจ่่าย (ล้านบาท) 
เจ็บป่วย 12,230 151.15 
คลอดบุตร 2,506 60.06 
ทุพพลภาพ 622 7.64 
ตาย 247 17.79 
สงเคราะห์บุตร 46,694 59.22 
บ าเหน็จชราภาพ 2,767 81.85 
บ านาญชราภาพ 4,617 28.06 
ว่างงาน 5,100 52.22 
รวม 74,783 457.99 
 

ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
 

 จ านวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 

แผนภูม ิ26 จ านวนผู้ประกนัตนกองทนุประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2561 

ประเภทผู้ประกันตน จ านวนผู้ประกนัตน (คน) 
มาตรา 33 267,582 
มาตรา 39 39,543 
มาตรา 40 67,205 

รวม 374,330 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวดันครราชสีมา 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูล   
            มลพิษอ่ืนๆ 
2.1 การประกอบอาชีพสูงสุด 10 อันดับแรก 
หากพิจารณาถึง ผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ และสถานภาพการท างาน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน จ านวน 476,345 คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 รองลงมาท างานส่วนตัว จ านวน 
461,630 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51 ช่วยธุรกิจครอบครัว จ านวน 227,956 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 
 
แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 ปี 2561 
 

 
 
ตารางท่ี 2 ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและสถานภาพการท างาน ไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 3 ป ี2561 
 

สถานภาพการท างาน 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง  รวม 
นายจ้าง 27,324 4,120 31,443 21,159 3,913 25,072 

31,443 25,072 

107,195 108,345 

500,328 
476,056 

416,890 

461,630 

195,636 
227,956 
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ลูกจ้างรัฐบาล 45,748 61,448 107,195 47,639 60,707 108,345 
ลูกจ้างเอกชน 266,410 233,919 500,328 258,813 222,243 476,056 
ท างานส่วนตัว 267,867 149,023 416,890 294,640 166,990 461,630 

ช่วยธุรกิจครอบครัว 88,208 107,429 195,636 99,485 128,470 227,956 
การรวมกลุ่ม - 1,056 1,056 452 300 752 

รวม 695,555 556,994 1,252,549 717,188 582,623 1,299,811 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

 จ านวนผู้มีงานท าจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ อันดับแรก 
พบว่า (1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มากที่สุด คือจ านวน 521,593 คน ร้อยละ 40.12  
(2) การผลิต จ านวน 237,044 คน ร้อยละ18.23 (3) การขายส่ง การขายปลีก จ านวน 199,458 คน 
ร้อยละ 15.34 (4) การก่อสร้าง จ านวน 75,979 คน ร้อยละ 5.84 ของผู้มีงานท าในจังหวัดนครราชสีมา 
 หากพิจารณา จ านวนผู้มีงานท าในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร พบว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 59.88  ในขณะที่ผู้มีงานท าภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 40.12 
(แผนภูมิที่ 3) 
 

แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาค ไตรมาส 2 ปี 2561 และ ไตรมาส 3 ป ี2561 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

 
ตารางที่ 3 ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2561                
              ของ จังหวัดนครราชสีมา 

อุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ภาคเกษตรกรรม 
1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์  การ
ป่าไม้ และการประมง 

465,619 292,597 173,022 521,593 315,360 206,233 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561

ภาคเกษตรกรรม 465,619 521,593

นอกภาคเกษตรกรรม 786,930 778,218
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นอกภาคเกษตรกรรม 
2.การท าเหมืองแร่ และเหมือง
หิน 

8,881 8,236 645 - - - 

3.การผลติ 229,079 98,640 130,439 237,044 109,827 127,217 
4.การไฟฟ้า แก๊ส และไอน้ า 2,977 - 2,977 1,818 1,638 181 
5.การจัดหาน้ า บ าบดัน้ าเสีย 1,231 711 520 4,5650 2,170 2,393 
6.การก่อสร้าง 87,213 73,897 13,315 75,979 64,174 11,806 
7.การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือ 

195,789 101,066 94,722 199,458 106,503 92,955 

8.โรงแรม และภตัตาคาร 68,559 21,760 46,799 74,960 27,084 47,876 
9.การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า 
และการคมนาคม 

30,119 26,103 4,016 18,902 18,154 748 

10.ข้อมูลข่าวสาร และการ
สื่อสาร 

3,580 1,484 2,096 5,041 2,947 2,094 

11.กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

9,538 1,786 7,752 8,828 3,093 5,735 

12.กิจกรรมด้านอสังหารมิทรัพย์ 
การให้เช่า และกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 

3,164 1,716 1,448 590 590 - 

13.กิจกรรมทางด้านวิชาชีพและ
เทคนิค 

2,585 1,843 741 5,909 3,453 2,456 

14.การบริหารและการสนับสนุน 9,769 5,715 4,054 3,962 2,223 1,739 
15.การบริหารราชการ และการ
ป้องกันประเทศ  

43,775 24,190 19,584 41,723 24,966 16,758 

16.การศึกษา 41,428 19,177 22,250 36,903 14,896 22,007 
17.งานด้านสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห์  

21,127 2,049 19,078 22,511 3,280 19,231 

18.ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ 

6,256 4,734 1,522 11,164 6,659 4,505 

19.กิจกรรมด้านบริการชุมชน 
สังคม 

15,972 5,773 9,899 22,355 7,930 14,425 

20.ลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล 6,192 1,101 5,092 6ล505 2,240 4,266 
21.องค์การระหว่างประเทศและ
องค์การต่างประเทศอื่นๆและ
สมาชิก 

- - - - - - 

22.ไม่ทราบ - - - - - - 
รวม 1,252,549 695,555 556,994 1,299,811 717,188 582,623 

ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา 
  
2.2 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม 
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มีเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ โรงงาน   
พ.ศ. 2535 จ านวน 2 เขต คือ เขตอุตสาหกรรมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอแก้งสนามนาง 
ด าเนินการโดยภาคเอกชน และบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อ าเภอสูงเนินมีโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 6 โรงงาน เงินลงทุน จ านวน 1,684,925,509 บาท คนงาน จ านวน 
1,170 คน และมีภาคเอกชนท าการพัฒนาที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ 
บริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ ากัด ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมือง นครราชสีมา มีโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ จ านวน 50 โรงงาน เงินลงทุน จ านวน 15,548,351,991.14 บาท คนงาน  จ านวน 
18,064 คน 
แผนที่ แสดงที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา  

 
แผนที่  แสดงที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม นวนคร  สูงเนิน นครราชสีมา  

 
 
1. บริษัท นวนคร จ ากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 บริษัท นวนคร จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 

999 หมู่ 13 ต าบล คลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี บนพ้ืนที่กว่า 5,000 ไร่ ด้วยการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งปัจจุบัน นวนครมีพ้ืนที่กว่า 6,485 ไร่ และด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร ในปี 
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2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท นวนคร จ ากัด 
มหาชน โดยมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท โดยในปี 2548 ได้ขยายธุรกิจได้จัดตั้งโครงการ เขต
ประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ที่อ าเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ขนาด 2,000 
ไร่ ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันบริษัท 
นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ยอมรับของทั้งนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งมีบริษัทรวมกันอยู่
ภายในโครงการมากกว่า 203 บริษัท 
2.3 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทั้งสิ้น 2,398 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 
ประมาณ 119 ล้านบาท ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อย
ละ 18.84 อุตสาหกรรมขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 12.27 อุตสาหกรรมอโลหะเฉลี่ยร้อยละ 11.38 และ
อุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ยร้อยละ 10.02 ส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีแร่ที่ส าคัญคือ หินบะซอลต์ 
หินปูน และ เกลือหิน โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 
(2014) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ 245,248 ล้านบาท 
อยู่ในล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน 
(GPP per capita) เท่ากับ 97,963 บาท เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 37 
ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 (year 2015) จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Product - GPP) เท่ากับ 264,964 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 106,000 บาท อยู่ใน
ล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 32 ของประเทศ 

 
จ าพวก จ านวนโรงงาน (โรง) จ านวนเงินลงทุน (ล้าน

บาท) 
จ านวนคนงาน (คน) 

1 - - - 
2 630 1,673.07 5,022 
3 2,059 2878,085.31 184,619 

รวม 2,689 288,758.38 189,641 
 
 

แยกตามขนาดการลงทุน 

ขนาดการลงทุน จ านวนโรงงาน  
(โรง) 

จ านวนเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน  
(คน) 

ขนาดเล็ก (เงินลงทุน < 50 บ้านลาท) 2,212 17,832.40 34,188 
ขนาดกลาง (เงินลงทุน 50 – 200 
ล้านบาท) 

295 29,508.06 28,123 

ขนาดใหญ่ (เงินทุน > 200 ล้านบาท)  182 241,417.92 127,330 
รวม 2,689 288,758.38 189,641 
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แยกตามก าลังเครื่องจักร 

ก าลังแรงม้า จ านวนโรงงาน 
(โรง) 

ก าลังเครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร < 20 แรงม้า 185 2,237.60 2,133 
เครื่องจักร 20 – 50 แรงม้า 734 24,260.36 6,477 
เครื่องจักร > 50 แรงม้า 1,770 41,532,244.11 181,031 

รวม 2,689 41,558,742.07 189,641 
 
   มีพ้ืนฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่สามารถจะพัฒนาและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังมี
อุตสาหกรรม SMEs ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
อุตสาหกรรมโลหะ และวิศวกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจและก่อให้เกิดแรงจูงใจกับนักลงทุน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา  
1 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงินทุน  24 9,065.38 (ล้านบาท)  
2 อุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จ านวนเงินทุน  18 8,270.78 (ล้านบาท) 
3 อุตสาหกรรมท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาว จ านวนเงินทุน  3 7,427.00 (ล้านบาท) 
 

หมายเหตุ : โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
เครื่องจักรก าลังรวมไม่เกิน 20 แรงม้า หรือมีคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งสามารถประกอบกิจการโรงงานได้
ทันทีโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตโรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่เกิน 50 แรงม้า หรือมีคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ต้องยื่นขอรับ
ใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มประกอบกิจการ โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่ 
โรงงานประเภทที่มีปัญหาซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนอันตราย โดยมีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมตั้งแต่ 
5 แรงม้าขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โรงงานจ าพวกนี้ จะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้ 
 
2.4 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
การด าเนินงานด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (Environmental Impact Assessment : EIA) 
 สาระส าคัญ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (Environmental Impact Assessment : EIA) 
คือ การใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของ        
การด าเนินโครงการพัฒนา ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ท าง
เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด ใน
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ขณะเดียวกันก็มี     การใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟ้ืนคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารว่าสมควรด าเนินการหรือไม่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการน ามาในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอน
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นภายหลังด าเนิน
โครงการไปแล้ว และเป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่า
การแก้ไข 
 ผลการด าเนินงาน : 

1) จัดท าฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  
 2) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๓ ครั้ง 
 3) รวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบในจังหวัด
นครราชสีมา  
 4) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

5) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  

6) ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือคัดเลือกและมอบรางวัลการปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น  
 ผลผลิต และผลลัพธ์  
 1) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๓ ครั้ง 
 2) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๖ ครั้ง 
   รูปภาพประกอบ 

    

การรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินของสหกรณ์โค
นมปากช่อง จ ากัด  ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักหนอก ต าบลคลองม่วง  
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อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

     

การรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตน้ าตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) บริษัท 
อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ณ โรงงานน้ าตาลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

     

 

การรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานหลอมและฉีดข้ึนรูปอะลูมิเนียมส าหรับชิ้นส่วนยายยนต์ 

 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จ ากัด 

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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การรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานหลอมและฉีดข้ึนรูปอะลูมิเนียมส าหรับชิ้นส่วนยานยนต์ 

 บริษัท ไดซิน จ ากัด 

ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

 

     

 

     

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ติดตามผลการด าเนินงานการกระจายภารกิจการพิจารณา EIA  

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
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2.5 วิสาหกิจชุมชน 
“วิสาหกิจชุมชน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมายความว่า กิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการโดย คณะบุคคลที่มีความผูกพัน 
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบใดหรือไม่เป็น
นิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ฉะนั้นหมายความว่า การจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน ส่งเสริมตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้นั้น วิสาหกิจชุมชนนั้นต้องมีลักษณะตามความข้างต้น   
และต้องมีลักษณะเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่องคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้    
          1. เป็นกิจการที่เก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน    
          2.เป็นกิจการที่ด าเนินการ หรือประสงค์จะด าเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็นนิติ
บุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน    
          3. เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้เพ่ือการพึ่งพาตนเองและเพ่ือประโยชน์สุขของคน
ในชุมชน    
          4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    กิจการประเภทใดบ้างที่เป็นวิสาหกิจชุมชน  ได้แก่ กิจการประเภท การผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน  
  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย  
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มี 2 ประเภท ได้แก่    
     1. เครือข่ายภายใน เป็นเครือข่ายที่มีการจัดความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ต าบล    
     2. เครือข่ายภายนอก เป็นเครือข่ายที่มีการจัดความสัมพันธ์ในในระดับอ าเภอจังหวัด ภาค แต่ทั้งนี้ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ที่จะขอรับการจดทะเบียน ไม่ได้
หมายความถึงเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่ายกันเองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง บุคคล ห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทที่มีส่วนช่วยเหลือ เกื้อกูลให้การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จอีกด้วย 
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2.6 สถานที่จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ปริมาณการน าเข้าสารเคมี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
1. ทะเบียนรายชื่อร้านค้าจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จังหวัดนครราชสีมา 

หน่วย : จ านวนร้านค้า 

ที ่ อ าเภอ 
สถานะการขึ้นทะเบียน ประเภทร้านค้า 

มี 
อยู่ระหว่าง 
การขอ 

ไม่มี ปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์ 

1 โนนไทย 24 0 0 24 24 24 
2 พระทองค า 18 0 0 18 18 18 
3 ขามทะเลสอ 19 0 0 18 18 19 
4 ด่านขุนทด 99 0 0 99 99 99 
5 เทพารักษ์ 33 0 0 33 33 33 
6 สูงเนิน 53 0 0 53 53 51 
7 สีคิ้ว 62 0 0 62 62 62 
8 ปากช่อง 82 0 0 82 82 82 

9 เมืองนครราชสีมา 110 0 0 110 110 107 
10 เฉลิมพระเกียรติ 31 0 0 30 30 31 
11 โชคชัย 60 0 0 60 59 58 
12 หนองบุญมาก 44 0 0 43 43 41 
13 ครบุรี 84 0 0 83 83 79 
14 เสิงสาง 63 0 0 63 63 61 
15 ปักธงชัย 58 0 0 57 57 55 
16 วังน้ าเขียว 25 0 0 25 25 23 
17 โนนสูง 55 0 0 55 55 55 
18 ขามสะแกแสง 34 0 0 34 34 34 
19 บ้านเหลื่อม 19 0 0 19 19 19 
20 คง 47 0 0 47 47 47 
21 แก้งสนามนาง 31 0 0 31 31 31 
22 บัวใหญ่ 41 0 0 23 23 23 
23 บัวลาย 16 0 0 16 16 16 
24 สีดา 6 0 0 6 6 6 
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ที ่ อ าเภอ 
สถานะการขึ้นทะเบียน ประเภทร้านค้า 

มี 
อยู่ระหว่าง 
การขอ 

ไม่
มี 

ปุ๋ย สารเคมี 
เมล็ด
พันธุ์ 

25 ชุมพวง 54 0 0 54 54 54 
26 พิมาย 107 0 0 106 106 104 
27 ประทาย 37 0 0 37 37 37 
28 โนนแดง 14 0 0 14 14 14 
29 เมืองยาง 5 0 0 5 5 5 
30 ล าทะเมนชัย 22 0 0 22 22 21 
31 ห้วยแถลง 33 0 0 33 33 33 
32 จักราช 55 0 0 53 53 53 

รวม    1,441  0 0    1,415     1,414  
    

1,395  
 
 จังหวัดนครราชสีมา มีร้านค้าจ าหน่ายสารเคมี  จ านวน 1,414 แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ที ่ ชื่อบริษัท/หจก./กลุ่มผู้ผลิต สินค้า มาตรฐานสินค้าเกษตร

อินทรีย์ 
  1. อ าเภอวังน้ าเขียว     
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1 ไร่ ป.ปราการ ผัดสลัด IFOAM   Accredited, 
Organic Thailand 

2 ฟาร์มวังน้ าเขียว(Mr.Mushroom) เห็ด Organic Thailand 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.นครราชสีมา ผักสด Organic Thailand 

4 นางปราณี  เนียมสูงเนิน ผักสลัด Organic Thailand 

5 นายราญ  พรมบุตร ผักสด Organic Thailand, 
GAP 

6 ผักปลอดสารพิษวิสาหกิจชุมชน 
(สวนลุงไกร)  

ผักสดเมือง
หนาว 

GAP  081-9236829 

7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริวังน้ าเขียว  

ผักสลัด
เมืองหนาว 

Organic Thailaind 

8 สวนองุ่นป้าต้อย องุ่นไร้เมล็ด ปลอดสารเคมี 
9 วังภูไพร ฟาร์มเสตย์ 

ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริม
กสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ผลิตภัณฑ์ 
ดิน น้ า ป่า  

  

10 ไร่องุ่นธันยพร ส้ม,องุ่น   

 2. อ าเภอจักรราช   
11 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพ 
  

 3. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
12 บริษัทสยาม ออร์แกรนิค โปรดักส์ จก. ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพ 
IEC 17025 จากกรม
วิทยาศาสตร์ 

 4. อ าเภอคง   

13 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์โนนวัดสามัคคี ข้าวกล้อง   

 5. อ าเภอเทพารักษ์   

14 ฟาร์มเห็ดพนอ เห็นโคน
ญี่ปุ่น 

GAP 

 6. อ าเภอพิมาย   
15 นายสมคิด  ตุ๊กพิมาย ข้าวหอม

มะลิ 105 
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16 นายสมนึก  ใบพิมาย ข้าวหอม
มะลิ 105 

GAP 

 7. อ าเภอปากช่อง   
17 กลุ่มผู้ปลูกแครอทมาตรฐาน GAPบ้านสายชนวน แครอท,ผักชี GAP 
18 บริษัท แดลี่โฮม  จ ากัด นมและ

ผลิตภัณฑ์
จากนม 

GAP, SPACC 

19 ไร่องุ่นพรมชนผักปลอดสาร,เห็ด องุ่นสด และ
แปรรูป 

ปลอดสารพิษ 

20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง มะม่วง   
21 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์   พืชผัก   
22 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์   พืชผัก   
23 บริษัท ฮาโมนี่ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จก. ผัก   
24 ชากรฟาร์ม  ผัก   

 8. อ าเภอสูงเนิน   
25 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์  พืชผัก   
26 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์   พืชผัก   
27 กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  - ผัก   

28 กลุ่มส้มโอปลอดสารพิษ  - ส้มโอ   

29 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  - ผัก   

 9. อ าเภอเมือง   
30 คลังการ์เด้น การปลูกพืช

ไม่ใช้ดิน 
  

31 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์  พืชผัก   
32 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์  พืชผัก   
33 ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์  พืชผัก   
34 บริษัท ซิลค์วัลเลย์ จ ากัด เครื่องส าอาง  

 10 อ าเภอเสิงสาง   
35 กลุ่มเกษตรกรต.เสิงสาง หน่อไม้ฝรั่ง GAP 
   11, อ.ปักธงชัย   
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไทย พืชผัก   
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสาร ผัก   

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301804&SME=02513105620
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301806&SME=02513132757
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=301810&SME=0258144950
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38 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษบ้านโคกสะแกราช พืชผัก   
39 วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอินทรีย์บ้านไร่เพลิงหลง พืชผัก   
40 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านหนองบัว เห็ด   
41 วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอินทรีย์บ้านไร่เพลิงหลง พืชอินทรีย์   
42  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก ผัก   
 43 ปลอดสารพิษบ้านใหม่ป่าตะแบก  พืชอินทรีย์   
 
2.7 ข้อมูลสารเคมี 

2.7.1 ฐานข้อมูลด้านสารเคมีในสถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัดนครราชสีมาที่ท าการ
ส ารวจ จ านวน 162 สถานประกอบการ/โรงงาน  พบว่า ปริมาณสารเคมีที่เก็บ  
โดยการจ าแนกสารเคมีตามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรือ UN class ซึ่งมีความหมายดังนี้  
Class 1 หมายถึง วัตถุระเบิด แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย ไม่พบว่ามีการสั่งน าเข้ามาใช้ในสถานประการ 
 Class 2 หมายถึง ก๊าซ ดังนี้ (กก.หรือลิตร/ปี)      
 Class 2.1  หมายถึง ก๊าซไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 465,000   
 Class 2.2  หมายถึง ก๊าซไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 47,473   
 Class 2.3  หมายถึง ก๊าซพิษ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 57,225    
Class 3  หมายถึง ของเหลวไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 86,771     
Class 4 หมายถึง ของแข็งไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน (กก.หรือลิตร/ปี)    
 Class 4.1  หมายถึง ของแข็งไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 13,000    
 Class 4.2  หมายถึง วัตถุท่ีมีแนวโน้มเกิดการเผาไหม้ได้เอง จ านวน 15,050    
 Class 4.3  หมายถึง สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วเกิดก๊าซติดไฟได้ จ านวน 13,100    
Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides ปริมาณสารเคมีที่เก็บ (กก.หรือลิตร/ปี) 
 Class 5.1  หมายถึง สารออกซิไดซ์ จ านวน 815,300    
 Class 5.2  หมายถึง สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ จ านวน ไม่พบ    
Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเชื้อ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ (กก.หรือลิตร/ปี)   
 Class 6.1  หมายถึง สารพิษ  จ านวน 120,080       
 Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ จ านวน ไม่พบ      
Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังสี ปริมาณสารเคมีที่เก็บ ไม่พบ     
Class 8  หมายถึง สารกัดกร่อน ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 119,078  
Class 9  หมายถึง สารอันตรายอื่น ๆปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 9,500   
 รวมมี CAS ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 2,092,726 (กก.หรือลิตร/ปี)  

รวมไม่มี CAS ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 435,003 (กก.หรือลิตร/ปี)  
รวมทั้งหมด ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 2,527,729 (กก.หรือลิตร/ปี)      
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2.7.2 ฐานข้อมูลด้านสารเคมีในสถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัดนครราชสีมาที่ท าการ
ส ารวจ จ านวน 162 สถานประกอบการ/โรงงาน  พบว่า ปริมาณสารเคมีที่เก็บ  
โดยการจ าแนกสารเคมีตามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรือ UN class ซึ่งมีความหมายดังนี้  
Class 1 หมายถึง วัตถุระเบิด แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย ไม่พบว่ามีการสั่งน าเข้ามาใช้ในสถานประการ 
 Class 2 หมายถึง ก๊าซ ดังนี้ (กก.หรือลิตร/ปี)      
 Class 2.1  หมายถึง ก๊าซไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 465,000   
 Class 2.2  หมายถึง ก๊าซไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 47,473  
 Class 2.3  หมายถึง ก๊าซพิษ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 1,413,736    
Class 3  หมายถึง ของเหลวไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 86,771      
Class 4 หมายถึง ของแข็งไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน (กก.หรือลิตร/ปี)   
 Class 4.1  หมายถึง ของแข็งไวไฟ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 70,000 
 Class 4.2  หมายถึง วัตถุท่ีมีแนวโน้มเกิดการเผาไหม้ได้เอง จ านวน 80,325   
 Class 4.3  หมายถึง สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วเกิดก๊าซติดไฟได้ จ านวน  70,200   
Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides ปริมาณสารเคมีที่เก็บ (กก.หรือลิตร/ปี) 
 Class 5.1  หมายถึง สารออกซิไดซ์ จ านวน 927,266      
 Class 5.2  หมายถึง สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ไม่พบ   
Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเชื้อ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ (กก.หรือลิตร/ปี)   
 Class 6.1  หมายถึง สารพิษ  จ านวน 120,080     
 Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ จ านวน 119,078        
Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังสี ปริมาณสารเคมีที่เก็บ ไม่พบ    
Class 8  หมายถึง สารกัดกร่อน ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 4,450,663    
Class 9  หมายถึง สารอันตรายอื่น ๆปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน  64,000  
 รวมมี CAS ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 53,284,185 (กก.หรือลิตร/ปี)  

รวมไม่มี CAS ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 10,791,571 (กก.หรือลิตร/ปี)  
รวมทั้งหมด ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จ านวน 2,527,729 (กก.หรือลิตร/ปี)      
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ตาราง  ปริมาณสารเคมีที่เก็บ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560   (กก. หรือ ลิตร /ปี) 

อ าเภอ 

จ านวนโรงงาน 
ปริมาณสารเคมีท่ีเก็บ  (กก. หรือ ลิตร /ปี) 

เฉพาะท่ีมี CAS Number จ าแนกตาม UN Class 

รวมไม่มี CAS รวมท้ังหมด 
เป้า 

ส ารวจ
ได้ 

Class 2 
Class 3 

Class 4 Class 5 Class 6 
Class 8 Class 9 No Class รวมมี CAS 

2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 

เมือง 74 63 130,000 15,388 3,500 0 0 0 0 720 0 80 6,075 5,000 11,595 172,358 36,745 209,103 

ครบุรี 2 2 0 0 30,100 10,000 0 0 0 200 0 0 40,100 0 237,770 318,170 0 318,170 

เสิงสาง 2 2 0 30 350 0 0 0 0 300 0 0 100 0 0 780 0 780 

คง 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 250 450 0 450 

บ้านเหลื่อม 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

จักราช 1 1 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 35,000 

โชคชัย 6 4 50,000 0 500 0 0 0 0 200 0 0 2,000 0 0 52,700 4,050 56,750 

ด่านขุนทด 1 1 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000 0 16,000 

โนนไทย 2 1 0 0 0 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,700 0 6,700 

โนนสูง 5 4 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000 6,700 54,700 

บัวใหญ ่ 3 3 96,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,000 0 96,000 

ปักธงชัย 12 11 16,000 0 100 4,600 0 1,200 0 3,530 0 0 15,200 0 28,220 68,850 1,090 69,940 

พิมาย 28 27 0 0 750 0 0 0 0 700 0 0 1,400 0 0 2,850 1,460 4,310 

ห้วยแถลง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 200 0 200 

สูงเนิน 9 9 0 0 15,250 22,504 0 550 100 400 0 0 2,289 0 10,720 51,813 4,843 56,656 

ขามทะเลสอ 2 2 0 0 500 0 0 0 0 200 0 0 1,000 0 0 1,700 47,000 48,700 

สีค้ิว 13 9 32,000 0 4,050 4,163 0 0 0 1,100 0 120,000 15,300 0 2,004 178,617 2,000 180,617 

ปากช่อง 19 18 42,000 12,000 2,025 38,804 13,000 13,300 13,000 807,850 0 0 35,314 4,500 40,590 1,022,383 331,115 1,353,498 
หนองบุ
นนาก 2 1 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 
เฉลิมพระ
เกียรติ 2 1 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 

รวม 190 162 465,000 47,473 57,225 86,771 13,000 15,050 13,100 815,300 0 120,080 119,078 9,500 331,149 2,092,726 435,003 2,527,729 

 
ตาราง  ปริมาณสารเคมีที่ใช้ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 (กก. หรือ ลิตร /ปี) 
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อ าเภอ 

จ านวนโรงงาน 
ปริมาณสารเคมีท่ีใช้  (กก. หรือ ลิตร /ปี) 

เฉพาะท่ีมี CAS Number จ าแนกตาม UN Class 

รวมไม่มี CAS รวมท้ังหมด ต้อง
ส ารวจ 

ส ารวจ
ได้ 

Class 2 
Class 3 

Class 4 Class 5 Class 6 
Class 8 Class 9 No Class รวมมี CAS 

2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 

เมือง 74 63 3,366,000 654,510 43,235 0 0 0 0 12,058 0 75,250 27,310 14,000 94,830 4,287,193 256,575 4,543,768 

ครบุรี 2 2 0 0 1,251,000 360,000 0 0 0 1,500 0 0 2,660,400 0 7,972,800 12,245,700 0 12,245,700 

เสิงสาง 2 2 0 50 3,000 0 0 0 0 2,500 0 0 500 0 0 6,050 0 6,050 

คง 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1,000 1,500 0 1,500 

บ้านเหลื่อม 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

จักราช 1 1 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 0 180,000 

โชคชัย 6 4 100,000 0 2,000 0 0 0 0 1,000 0 0 4,340 0 0 107,340 96,250 203,590 

ด่านขุนทด 1 1 96,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,000 0 96,000 

โนนไทย 2 1 0 0 0 176,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,190 0 176,190 

โนนสูง 5 4 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,320,000 73,500 1,393,500 

บัวใหญ ่ 3 3 25,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,010 0 25,000,010 

ปักธงชัย 12 11 60,000 0 250 73,145 0 5,453 0 10,310 0 0 120,515 0 248,000 517,673 20,440 538,113 

พิมาย 28 27 0 0 7,453 0 0 0 0 2,962 0 0 4,860 0 0 15,275 4,260 19,535 

ห้วยแถลง 1 1 0 0 50 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 1,050 0 1,050 

สูงเนิน 9 9 0 0 89,425 1,150,004 0 4,500 200 3,300 0 35 153,055 0 453,850 1,854,369 50,300 1,904,669 
ขามทะเล
สอ 2 2 0 0 2,000 0 0 0 0 1,000 0 0 1,500 0 0 4,500 151,500 156,000 

สีค้ิว 13 9 96,000 0 9,653 1,600,092 0 0 0 4,162 0 0 1,132,200 0 12,006 2,854,113 406,000 3,260,113 

ปากช่อง 19 18 2,400,000 91,190 5,170 270,012 70,000 70,372 70,000 887,474 0 0 344,983 50,000 306,962 4,566,163 9,732,746 14,298,909 
หนองบุ
นนาก 2 1 0 50 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,050 0 1,050 
เฉลิมพระ
เกียรติ 2 1 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 

รวม 190 162 32,618,000 795,820 1,413,736 3,629,443 70,000 80,325 70,200 927,266 0 75,285 4,450,663 64,000 9,089,448 53,284,185 10,791,571 64,075,756 
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2.7.6 ข้อมูลปล่องระบาย ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด 
2.8 ข้อมูลผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างาน 
2.9 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ  
คุณภาพอากาศ ปี 2561 ภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว แต่ยังพบเกินมาตรฐานเนื่องจากฝุ่นละออง PM2.5  
ก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง PM10 และก๊าซเบนซิน คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไป จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศ ทัง้หมด 33 จังหวัด (63 สถานี) พบจ านวนวันในรอบปีที่คุณภาพ
อากาศเกินค่ามาตรฐาน 
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     จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ต.ในเมือง อ.เมือง, นครราชสีมา พบปริมาณฝุ่น
ละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพดีมาก   

Air4 Thai เข้าถึงข้อมูล วันที่ 15 สิงหาคม 2562  

  
 
2.10 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ย้อนหลัง 
2.11 สถานที่จัดการมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 
      2.11.1 สถานที่จัดการมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มี 1 แห่ง คือเทศบาลนคร นครราชสีมา และมีอีก 
จ านวน 8 แห่ง กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ที่ก าจัดไม่ถูกสุขลักษณะ และมีศักยภาพที่อาจเกิดปัญหา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น บ่อขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง อ าเภอปากช่อง เทศบาล  
บัวใหญ่ และเทศบาลสีคิ้ว   
 

ชื่อรายการข้อมูล :  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

Code    ปี 2557   ปี 2558  
 ปี 

2559  

  จังหวัด  ตัน/ป ี  ตัน/ป ี  ตัน/ป ี 

30 
จ.

นครราชสมีา 
    
826,451  

    
826,360  

 
897,170  

     
 
 

   ชื่อรายการข้อมูล :  ปริมาณขยะท่ีมีการเก็บขนไปก าจัด 
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Code 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 
จังหวัด ตัน/ป ี ตัน/ป ี ตัน/ป ี

30 จ.นครราชสีมา 424,112 156,950 494,940 
 

ชื่อรายการข้อมูล :  ปริมาณการก าจัดขยะต่อวัน 

     
Code    ปี 2557  

 ปี 
2558  

 ปี 
2559  

  จังหวัด  ตัน/วัน   ตัน/วัน   ตัน/วัน  

30 จ.นครราชสีมา ไม่ได้เก็บข้อมลู 2,264 2,458 
  

 ชื่อรายการข้อมูล :   ปริมาณขยะสะสม 

     Code    ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559  

  จังหวัด  ตัน   ตัน   ตัน  

30 จ.นครราชสีมา 760,825 760,825 145,773 
 

ชื่อรายการข้อมูล :   ปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้อง 

     Code    ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559  

  จังหวัด  ตัน/ปี   ตัน/ป ี  ตัน/ป ี 

30 จ.นครราชสีมา 127,057 323,390 766,500 
  

ชื่อรายการข้อมูล :   ปริมาณขยะท่ีก าจัดไม่ถูกต้อง 

     Code    ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559  

  จังหวัด  ตัน/ปี   ตัน/ป ี  ตัน/ป ี 

30 จ.นครราชสีมา 297,055 502,970 130,670 
ปัญหาขยะในจังหวัดนครราชสีมา ก าลังจะเป็นเรื่องใหญ่ที่น าไปสู่วันวิกฤติในระยะเวลา

อันใกล้นี้ เนื่องจากมีหลายต าบลก าลังประสบปัญหาในเรื่องสถานที่ทิ้งขยะ และมีอีกหลายต าบลที่ไม่
สามารถสร้างโรงก าจัดขยะได้ ด้วยเหตุผลที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ยินยอม ท าให้การจัดการขยะในหลาย
ต าบลต้องด าเนินการไปแบบไม่ถูกวิธีโดยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ปลายเหตุเป็นคราวๆไป สาเหตุ
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หลักๆของปัญหาดังกล่าวนั้นมาจากนโยบายของรัฐเองที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะท้องถิ่น
เป็นผู้ท าหน้าที่ในการจัดการขยะแต่เพียงผู้เดียว และผลักให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ทิ้งขยะ เพ่ือที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณในการจัดการขยะได้อย่างเต็มที่ แต่ในท้ายที่สุดแล้วหน่วยงานดังกล่าว
ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง
ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยหน่วยงานรัฐต้องหันมาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาขนในชุมชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกิดส านึกในเรื่องความสะอาดความมีระเบียบวินัย แล้วให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
นับตั้งแต่ต้นทางก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะโดยรวมทั้งประเทศได้ถึง ๕๐% เป็นอย่างน้อย 

จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนประชากร 2,523,468 คน จึงได้คาดการเอาไว้ว่าน่าจะมีปริมาณ
การทิ้งขยะเป็นจ านวน 2,518  ตันต่อวัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
พบว่าจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดรวม 333 แห่งประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลอีก 243 แห่ง  มีปริมาณ
การทิ้งขยะรวมกันทั้งหมดในแต่ละวันเป็นจ านวนถึง  2,264 ตัน และพบข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสามารถเกบ็ขนขยะได้เพียง 1,173  ตันต่อวันเท่านั้น หรือคิดเป็น 51.87% 

ในจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 333 แห่ง มีสถานที่ก าจัดขยะจ านวน 103 จุด 
ซ่ึงกระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆรวม 87 แห่งเท่านั้น แต่จากการลงส ารวจพ้ืนที่พบว่าสามารถถูกจัดเก็บได้
ถูกต้องตามระบบในสถานที่ก าจัดขยะเพียง 38 แห่งเท่านั้น ยังมีปริมาณขยะที่ถูกน ามาทิ้งในสถานที่
ก าจัดขยะในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองอีกจ านวน 20 แห่ง และมีที่น ามาทิ้งในพ้ืนที่โรงงาน TPI อีกจ านวน 
8 แห่ง ซึ่งปริมาณการจัดเก็บขยะจากเท่าที่ได้ส ารวจพบตามสถานที่กล่าวมาทั้งสามกลุ่มนั้นมีจ านวน
ปริมาณขยะรวมกันเพียง 494 ตันต่อวันเท่านั้น หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 21.82 ของปริมาณขยะท้ังหมด
ในแต่ละวัน จึงท าให้มีปริมาณขยะสะสมอยู่ในแหล่งต่างๆรวม 760,826 ตัน ที่ยังตกค้างและไม่ถูก
จัดการแต่อย่างใด 

 ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดนครราชสีมาเคยมีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาขยะมาแล้วโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดออกมาเป็นนโยบายและจัดท าเป็นแผนที่มีกรอบระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจน  เช่น  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปฏิบัติการปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะและจัดการขยะสะสม  ที่เริ่มในปี  2558  
ก็ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง     
จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม ๓R ได้แก่การ Reused Reduced และ Recycled  และให้ออก
ตรวจ สอบการลักลอบขนทิ้งหรือก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง โดย จังหวัดจะปฏิบัติการและคอยก ากับดูแลอีก
ชั้นหนึ่ง และประการสุดท้ายได้ก าหนดแผนเอาไว้ว่าตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จังหวัดจะต้องสนับสนุนให้
เอกชนได้ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะจ านวน  3  แห่ง คือ ที่อ าเภอปากช่อง   อ าเภอเมือง และอ าเภอบัว
ใหญ ่และก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะอีก 7 แห่ง ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอได้แก่  อ าเภอวังน้ าเขียว  อ าเภอสูงเนิน  
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อ าเภอ ครบุรี อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอพิมาย อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอโนนสูง ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

          จังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา ได้ ด าเนินการจัดประชุมท าแผนปฏิบัติการตาม Road Map การจัดการขยะ จังหวัด
นครราชสีมา และส ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ออกเป็น 3 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยปากช่อง ประกอบด้วย อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน 
และอ าเภอขามทะเลสอ ปริมาณขยะที่เข้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ปริมาณคาดการณ์ 376 ตัน
ต่อวัน  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง 389 ตันต่อวัน และปริมาณขยะเก็บขนได้ 271 ตันต่อวัน 

2. ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยบัวใหญ่ ประกอบด้วย อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอสีดา อ าเภอบัวลาย 
อ าเภอ แก้งสนามนาง อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า อ าเภอ
บ้านเหลื่อม  อ าเภอคง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอประทาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอชุมพวง อ าเภอล า
ทะเมนชัย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอโนนสูง อ าเภอพิมาย อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอจักราช ปริมาณ
ขยะที่เข้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ปริมาณคาดการณ์ 1,135 ตันต่อวัน ปริมาณขยะ     ที่เกิดข้ึน
จริง 1,017 ตันต่อวัน และปริมาณขยะเก็บขนได้ 283 ตันต่อวัน 

3. ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเมืองนครราชสีมา ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอ
โชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอปักธงชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอครบุรี 
และอ าเภอเสิงสาง ปริมาณขยะที่เข้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ปริมาณคาดการณ์ 1,007 ตันต่อ
วัน ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริง 858 ตันต่อวัน และปริมาณขยะเก็บขนได้ 619 ตันต่อวัน   

 
  แผนการจัดการขยะในสถานศึกษา ที่ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School) โดยก าหนดแผน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้ง 8 เขต น าโรงเรียนเข้า ร่วมโครงการดังกล่าวรวม 50 โรงเรียน และโครงการนี้ยังมีต่อเนื่องใน        
ปี 2560  นี้โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 8 เขต ขยายจ านวนโรงเรียนเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 20  
โรงเรียน    

 แผนการจัดการขยะในชุมชน จากนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทางประชารัฐ      
ปี 2560 โดย จังหวัดนครราชสีมา (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ.
นม.)  ได้จัดท า โครงการสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย (Zero Waste School) ให้มี 32 
โรงเรียนต้นแบบใน 32 อ าเภอ มีอ าเภอละ 1 โรงเรียน และโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูล
ฝอย ให้มี 32 หมู่บ้านต้นแบบใน 32 อ าเภอ มีอ าเภอละ 1 หมู่บ้าน เพ่ือสร้างเป็นแกนน า แผนท้องถิ่น
จังหวัดปี 2560 ที่ก าหนดให้ต้องด าเนินการในการจัดการขยะจากต้นทาง           

และแผนการเสนอนโยบายสาธารณะจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  ปี 2560 – 2562 โดยการสานพลังเครือข่ายประชาสังคมทั้ง 32 อ าเภอใน
จังหวัด นครราชสีมา โดยวางแนวทางหลักๆไว้คือ การค้นหาและเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในระดับต าบล 
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มีเวทีแลกเปลี่ยนเติมความรู้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการท างานของเครือข่ายพ้ืนที่  
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่าง ยั่งยืน ถอดบทเรียนผลจากการท างานในพ้ืนที่   และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างพ้ืนที่ท างานแต่ละแห่ง กับการประสานความร่วมมือกับ แผนการจัดการ
ขยะในสถานศึกษา แผนการจัดการขยะใน ชุมชน จากนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ”และแผนท้องถิ่น
จังหวัดในการจัดการขยะจากต้นทาง เพ่ือให้น าไปสู่การ “ขยายผล” ให้เกิดพ้ืนที่ท างานเต็มทั้ง 333 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาในอนาคตจึงเป็นความหวังว่าแนวทางข้างต้นจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีที่สุดเพื่อแก้วิกฤติขยะของชาวโคราชได้    

2.11.2 สิ่งปฏิกูล 
สถานที่จัดการสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะจ านวน 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี

การจัดตั้งศูนย์ก าจัดปฏิกูลแบบบ่อหมักไร้อากาศ  
 
 
 
2.12 ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
2.13 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
  ชื่อรายการข้อมูล :  จ านวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ 
 
 
 
 
 
2.14 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น เหมืองเก่า ฯลฯ  
  

แหล่งมลพิษ/สถาน
ประกอบการ 

พื้นที่/สถานที่ตั้ง
แหล่งมลพิษ 

ขอบเขต/พื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบ1 

จ านวน
ประชาชน(คน) 

บ่อก าจัดขยะเขตอ าเภอเมือง ต าบลหนองบัวศาลา 1 หมู่บ้าน 633 
เหมืองแร่โปรแตช/บริษัทไทย
คาลิจ ากัด 

ต าบลหนองไทร 
ต าบลโนนเมืองพัฒนา 
ต าบ ล ห น อ งบั ว ต ะ
เกียด 

13  หมู่บ้าน 5,804 

   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560  ปี 2561   ปี 2562  

จังหวัด  เร่ือง   เร่ือง   เร่ือง   เร่ือง   เร่ือง   เร่ือง  

จ.นครราชสีมา 9 14 18 
 

18 32 
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โรงไฟฟ้าชีวมวลอ าเภอบัวใหญ่  
บริษัท บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์
จ ากัด 

ต าบลด่านช้าง อ าเภอ
บัวใหญ่ 

           4 ต าบล 1,250 

โรงไฟฟ้าชีวมวล อ าเภอโชคชัย 
บริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร  
เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด  

หมู่ที่  2 ต.โชคชัย  อ .
โชคชัย 

3 ต าบล 560 

โรงไฟฟ้าชีวมวล อ าเภอครบุรี 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากัด  

18 หมู่  13 ต จระเข้
หิน, อ าเภอ ครบุรี  

2 ต าบล 1,225 

กลุ่มประกอบอาชีพหินทราย 
ต าบลหนองน้ าใสและคลองไผ่ 

หมู่ 5 ต าบลหนองน้ า
ใส 
หมู่ 5 ต าบลคลองไผ่ 

           1 หมู่บ้าน 
           1 หมู่บ้าน 

2,300 

ข้อมูลรายงานผลการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมตามประเด็นปัญหาที่ด าเนินการในพื้นที่ 

 

 
 
 

แหล่งมลพิษ มลพิษเกิดข้ึน ตัวอย่างที่เก็บวิเคราะห์ 
เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์เมื่อ 

จ านวน
จุดเก็บ
ทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

กลุ่มประกอบอาชีพหิน
ทราย 
ต าบลหนองน้ าใสและ
คลองไผ ่

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 
PM 2.5  

23 -27 
มกราคม 
2560 

10 10 - 

บ่อก าจัดขยะเขตอ าเภอ
เมือง 

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 

         PM 2.5 

มีนาคม 2560 3 3  

โรงไฟฟ้าชีวมวล อ าเภอ
บัวใหญ่ 

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 

         PM 2.5 

มีนาคม 2560 3 3  

โรงไฟฟา้ชีวมวล 
อ าเภอครบุรี 
 

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 

         PM 2.5 

มีนาคม 2560 3 3  

โรงไฟฟา้ชีวมวล อ าเภอ
โชคชัย 
 

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 

         PM 2.5 

มีนาคม 2560 3 3  

เหมืองแร่โปรแตช/บริษัท
ไทยคาลิจ ากัด 

ฝุ่นละออง TSP (100ไมครอน) 
PM10 

         PM 2.5 

23 -27 
มกราคม 
2560 

5 5  
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2.15 หน่วยบริการสาธารณสุข 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

 
ระดับของหน่วย
บริการสุขภาพ 

 
ชื่อหน่วยบริการสุขภาพ  

(ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง)2 

การมีกลุ่มงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

จ านวนผู้รับผิดชอบงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (คน) 

มี ไม่มี แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ 
รพศ./รพท. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1  2 7 5 
รพช. โรงพยาบาลโชคชัย 

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
1 
1 

   
1 

1 

รพ.สต. 1.รพ.สต.หนองบัวตะเกียด 
2.รพ.สต.โนนเมืองพัฒนา 
3.รพ.สต.ดอนป่าโอบ 
4.รพ.สต.หนองน้ าใส 
5.รพ.สต.คลองไผ่ 
6.รพ.สต.จระเขหิ้น 
7.หนองบัวศาลา อ.เมือง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 - 
- 
- 
 
 
 
 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2.15.1 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการ 
         1) จัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา 

ปี 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ระดับการพัฒนา 

เริ่มต้นพัฒนา ด ี ดีมาก ดีเด่น 

2559 
รพ.สต. 0 0 0 0 

รพช./ท/ศ 0 0 0 0 

2560 
รพ.สต. 0 0 0 0 

รพช./ท/ศ 0 0 0 0 

2561 รพ.สต. 334 4 9 0 
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รพช./ท/ศ 32 1/0/0 0 0 

 
2)  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน 

หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะเป็นแม่ข่าย 
โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม คือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา และโรงพยาบาลปากช่องนานา ส าหับโรงพยาบาลนอกสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาล ป แพทย์ 
และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  

หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน ในจังหวัดนครราชสีมา        
มี 2 แห่ง คือ คลินิกโรคจากการท างาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ
คลินิกโรคจากการท างาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

  

2.15.2  เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยและบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย  
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กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.1 ข้อมูลการด าเนินงานเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey) 
 
3.2 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 
 รายชื่อสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
1. อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
no 

ปริมาณ /
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

1 บ.นิชชินเบรก(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

399 ม.6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.
หนองระเวียง อ.เมือง โทรฯ0 
4421 2041 

 Phenol   

2 บ.ฟอร์เวิร์คฟรีแลนด์ 
จ ากัด 

349 ม.6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ถนนราชสีมาโชคชัย ต.หนองระ
เวียง อ.เมือง โทรฯ 0 4421 
2750-4 

 Methanol (Methyl 
Alcohol) 

  

3 บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี  
(เอเซียน) จ ากัด 

353 ม.6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.
หนองระเวียง อ.เมือง โทรฯ0 
4434 6000 

533 Potassium 
Fluorosilicate 
(Potassium 
Hexafluorasilicate) 

  

4 บริษัท เจวีซี  คอมโพ
เน้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

555 ม.6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระ
เวียง อ.เมือง โทรฯ0 4421 2905 

88 Methanol (Methyl 
Alcohol) 
Methylene Chloride 
(Methylene 
Dichloride, 
Dichloromethane) 

  

5 บจก.สงวนวงษ์สตาร์ช 190 ม4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย  
ต.หนองบัวศาลา  
อ.เมือง นม.   
โทร 044212723 

 Vinyl acetate 
monomer 

  

6 บจก.สงวนวงษ์
อุตสาหกรรม 

120 ม4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย  
ต.หนองบัวศาลา  
อ.เมือง นม. 
โทร 044212723 

 -Vinyl acetate 
monomer 
-Propylene oxide; 
1,2-
epoxypropylene;me
thyl oxirane 

  

2. อ าเภอสูงเนิน 

ที่ 
ชื่อสถานประกอบการ/

ลักษณะกิจการ/ชื่อ
เจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง /เบอร์โทรศัพท์ จ านวนคนงาน 
ชื่อสารเคม ี/
ชื่อการค้า/

เคมี 

UN 
Number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจ(ุระบุหน่วย) 
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1 บริษัท แหลมทองโพลทริ 
จ ากัด 

1/10 ม.8 ต.สูงเนิน อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทร 044-419641 

1990 แอมโมเนีย   

2 บริษัท แหลมทองโปรตีน
ฟู้ด จ ากัด 

1/11 ม.8 ต.สูงเนิน อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
044-419641-3 

500 แอมโมเนีย   

3 บริษัท 505 โภคภัณฑ์ 
จ ากัด 

489 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา   
044-419541-5 

171-200 แอมโมเนีย   

4 โรงงานทอกระสอบป่าน
สูงเนิน บริษัท แหลม
ทองอุตสาหกรรม จ ากัด 

1/10 ม.8 ต.สูงเนิน อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทร 044-241730 

1500 IPA   

12 โรงงานน้ าแข็งสูงเนินกิจ
วาร ี

289 ม.2 ต.มะเกลือใหม ่
อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา 

10 แอมโมเนีย 2672  

14 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์
จ ากัด (มหาชน) 

259 ม.8 ต.นากลาง อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
044-335495-9 

100 เบนซีน 1114  

24 บริษัท คีปส์ เฟรช จ ากัด 333 ม.8 ต.นากลาง อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

27 แอมโมเนีย 2672  

 
3. อ าเภอบัวลาย 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ 

เคมี 

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจ ุ

(ระบุหน่วย) 

1 ปั๊มแก๊ส หจก.ศิริไพบูลย ์
 
 

194  ม. 2 
ต.หนองหว้า  
อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา  
โทร:083-3779518 

20 LPG 
 
 
 

1978 
 
 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 
 

2 ปั๊มน้ ามันบุญถม พานิช 29   ม.  5 
ต.หนองหว้า  
อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 
โทร:081-9661974 

2 เบนซีน 
 
 ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสีเหลี่ยม 

3 ร้านณัฐวุฒ ิ
นายณัฐวุฒ ิอังกะลุงทอง 
 

ม.1ต. บัวลาย  
อ. บัวลาย 
 

1 แก๊ส LPG 
แอมโมเนีย 
(ปุ๋ย) 

1978 
2672 

ถังทรงกระบอก 
กระสอบทรงสี่เหลี่ยม 
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4  ร้านเจ้ติ๋ม 
นางสาวบุษราภรณ์  
เล่าสถาพร 

  ม. 9            
ต. บัวลาย  
อ.บัวลาย 

1 
 

แอมโมเนีย 
(ปุ๋ย) 

2672 กระสอบทรงสี่เหลี่ยม 

 
4. อ าเภอบัวใหญ่ 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจุ 
        (ระบหุน่วย) 

1 บริษัทแสงสว่างนครราชสีมา
พาณิชย์ จ ากัด/ปั๊มน้ ามัน 
ปตท. 

5 ถ.ทางหลวง 202 
อ.บัวใหญ ่ จ.
นครราชสีมา 30120 
โทร 044-461529 

 15 1.Benzene, 
2.ดีเซล 

1114 
1202 

20,000 ลิตร 
40,000 ลิตร 

2. หกจ.พงศกรปิโตรเลียม /
ปั๊มน้ ามัน PT  

22/1 ทางหลวง 202 
ต.บัวใหญ่ อ.บวัใหญ ่
จ.นครราชสีมา  

8 1.Benzene, 
2.ดีเซล 

1114 
1202 

20,000 ลิตร 
25,000 ลิตร 

3 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ 
จ ากัด/ปั๊ม บางจาก 
 

48 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง 
อ.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ ่

10 1.Benzene, 
2.ดีเซล 

1114 
1202 

20,000 ลิตร 
70,000 ลิตร 

4 โรงน้ าแข็งวารีเทพบวัใหญ ่
ผลิตน้ าแข็ง 
นายวิชิต  เช้ือวณิชย ์

101 หมู่ที่ 14 ต.บัว
ใหญ่ อ.บัวใหญ ่ อ.
บัวใหญ ่ จ.
นครราชสีมา 30120 
โทร 081-9551544 

8 1.แอมโมเนีย 2672 ไม่ระบุ 

5 โรงพยาบาลบัวใหญ ่ 044-461530 346 1.ออกซิเจนเหลว, 
2.ออกซิเจนชนิด
แรงดัน 
3.ethylene oxide 

1072 
1072 
 
1040 

20,000 กิโลกรัม 
2,000 psi จ านวน 
24 ถัง 

 
 
 
5. อ าเภอโนนสูง 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ/ภาชนะ
บรรจ ุ
     (ระบุหน่วย) 

1 ปั้ม ปตท. พรทวีชยั ม.8 ต.โตนด        
อ.โนนสูง              
จ.นครราชสีมา 

7 แก๊สโซฮอล 95 น้ ามันเบน
ซิล 91 น้ ามันดีเซล/เก็บ
ในถังสแตนเลสบรรจุ
น้ ามัน 

 1114 
 1114 
 1202 
 

50,000 l 

2 ปั้ม ปตท. บ้านดา่น
ทองหลาง 

ม.10 ต.โตนด       
อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา 

5 แก๊สโซฮอล 95 น้ ามันเบน
ซิล 91 น้ ามันดีเซล/เก็บ
ในถังสแตนเลสบรรจุ
น้ ามัน 

1114 
1114 
1202 

45,000 l 

3 โรงงานบริษัท จี เอ็ม ที ลา
สบอเลสเตอรีส จ ากัด 

ม.10 ต.โตนด       
อ.โนนสูง             

จ.นครราชสีมา 

530 IPM 
LPG 
methanol 

 
1075 
1230 

334.36 Kg 
4000 l 
50000 l 
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4 โรงงานคัดแยกพลาสติก 32 ม.3 สระจันทร์ 
อ.โนนสูง 
 จ.นครราชสีมา 

23 ขยะพลาสติก   

5 โรงงานขยะรีไซเคิล ม.11  ต.บิง 20 ขยะ   

 
6. อ าเภอโนนไทย  
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจุ 

(ระบุหน่วย) 
1 ปั๊มน้ ามัน ปตท. 

หจก.โค้วเทียนหย ู
ปิโตรเลียม 

468 หมู่ 1  
ต.โนนไทย 

11 น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิล 

 100,000 ลิตร 

2 ปั๊มน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรโนนไทย 
จ ากัด 

858 หมู่ 1  
ต.โนนไทย 

4 น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิล 

 60,000 ลิตร 

3 ปั๊มน้ ามัน Shell 
ทวีชัย โนนไทย 

547 หมู่ 1 
 ต.โนนไทย 

6 น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิล 

  

4 โรงงานกรอบรูป 
นางอ าพร อุ่นเจริญ 

76 ม.8 ต.โนนไทย 30 สีน้ ามันทาบ้าน 
สีสกรีน, ทินเนอร์ 

 ถัง , กระป๋อง 

 
 
 
 
 
7. อ าเภอจักราช 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

 
ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ ่

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท ์

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจ ุ
        (ระบุ
หน่วย) 

1 ปตท.จักราช อ.จักราช ต.หนองพลวง  10 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

2 ห้างหุ้นส่วนดาวจักราช 15 หมู่ 4 ต.จักราช 1 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

3 สถานีบริการเติมน้ ามัน (ติด
วัดป่าจกัราช) 

หมู่ 4 ต.จักราช 2 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

4 สหกรณ์การเกษตรจักราช 
จ ากัด 
(ปั๊มบางจาก) 

291 หมู่ 1 ต.จักราช 2 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

5 ปั๊ม PT  693 หมู่ 4 ต.จักราช 
044-399620 

2 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

6 บริษัท พี โอ ออยล ์จ ากัด  112 หมู่ 10 ต.จักราช  
044-399294 

4 Benzene 
Diesel gas oil  

1114 
1202 

 

8 ถัง O₂ (ถังออกซิเจน)  
รพ.จักราช 

30 หมู่ 4 ต.จักราช   Oxygen 1072  
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8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วารีเทพ 
จักราช : ผลิตน้ าแข็งก้อน 

284 หมู่ 8 ต.ทองหลาง  
  

20 Ammonia  2672  

 
8. อ าเภอพิมาย 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจ ุ

(ระบุหน่วย) 
1 บ.สยามซอร์บิทอล จ ากัด            

ผลิตสารละลายซอร์บิทอล   
45/7 ม.8 ต.ในเมือง  
อ.พิมาย 
โทร 044-471621-2 

58 Hydrochloric acid 
(HCl 35%) 
 Sodium 
hydroxide 
(NaOH 50%) 

1787 
1824 

12 ton 
30 ton 

2 บ. ยูนิเวอร์แซล  สตาร์ช 
จ ากัด (มหาชน)   
สาขาพิมาย 
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

301  ม.8 ต.ในเมือง  
อ.พิมาย 
โทร 044-471368 -9 

265 ก ามะถัน 
Sulfur  (S) 
คลอรีนผง 
สารส้มขุ่นผง 
ปูนขาว 

1350 
 
1748 

9  ton 
 
1.3 ton 
27  ton 
3  ton 

 
 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /ภาชนะ
บรรจ ุ

(ระบุหน่วย) 
3 บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์  

ผลิตรองเท้า                
578 ม.14  ต.ในเมือง  
อ.พิมาย 
โทร 089-8422679 

221 Methyl Ethyl Ketone 
(C4H8O) 

1193 15  kg 

    Acetone 
(C3H6O) 

1090 12  kg 

4 บ.ยูนิสัน แพน (เอเชีย)  
จ ากัด 
ตัดเย็บกระเป๋า 

601  ม.14  ต.ในเมือง  
อ.พิมาย 
โทร 044-928415 

1,359 Methyl Ethyl Ketone 
(C4H8O) 

สเปรย์กาว  
(Methyl Ethyl 

Ketone 25 %, Ethyl 
Acetate 10%, 

Cyclohexane 30%, 
Methy Metha 
Acylate 5%)  

Naphtha 
(Hydrotreated light) 

กาว 
(Methyl Ethyl 
Ketone 30 %, 

1193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1270 

127.50  kg 
 

900  kg 
 
 
 
 
 
 
 

619.24  kg 
165  kg 

5 หจก.  นิวเอกพงษ์  
2003 
โรงน้ าแข็ง 

32/1ม.14 ต.ในเมือง  
อ.พิมาย 
โทร 081-8770598 

8 Ammonia ( NH3) 1005 1,500  kg 

6 บริษัท  เกลือพิมาย  
จ ากัด 
ผลิตเกลือ 

146 ม.3 ต.กระเบื้องใหญ่ 
อ.พิมาย 
โทร  044-201303 

123 โซดาแอช 
( Sodium carbonate 

, Na2CO3 ) 

- 20  ton 

    โซดาไฟ 1824 20  ton 
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(Sodium hydroxide 
50% , NaOH) 

    Sodium Sulphite 
(Na2SO3) 

- 5  ton 

8 บริษัท อุตสาหกรรม
โคราชโรงงานน้ าตาล 

111 ม. 18  ต.หนองระเวียง  
อ.พิมาย 
โทร  044-200444 

1,120 ปูนขาว (Calcium 
oxide ,CaO) 
โซดาไฟเกล็ด 

(Sodium hydroxide 
pellets , NaOH)

โซดาไฟน้ า 
 (Sodium hydroxide 

50% , NaOH) 
กรดเกลือ 

Lead acetate basic 

1910 
 

1823 
 
 

1824 
 
 

1787 
1616 

968  kg 
 

237  ton 
 
 

231  ton 
 
 

97  ton 
450  kg 

9. อ าเภอแก้งสนามนาง 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ

และระบปุระเภทกิจการ 
ที่ตั้ง 

เบอร์โทรศัพท์ 
จ านวน
คนงาน 

สิ่งคุกคาม Hazard 
(ระบุชื่อสารเคมี สูตร

โครงสร้าง  

UN 
number 

ปริมาณภาชนะ
บรรจุและขนาด 

1 บริษัท อุตสาหกรรมอ่าง
เวียน จ ากัด ผลิตน้ าตาล 

223 ม.1  
ต.แก้งสนามนาง 
อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา 
044-339061-3 

305 -Acetone ( C3H6O ) 
-Chloroform ( 
CHCL3)  
-Lead sub acetrate 
Pb(C2H3O2)2 
2Pb(OH)2 -Nitric 
Acid (HNO3) -Silver 
nitrate (AgNo3)  
-Sulfuric Acid 
(H2SO4)  

1090 
 

1888 
1335-32-

6 
2031 
1493 

 
1830 

2,500 ลิตร 
 
2,500 ลิตร 

 
25,560 ลิตร 
5,000 ลิตร 

2,500 ลิตร 
 

75,000 ลิตร 

 
10. อ าเภอบ้านเหลื่อม 

ที่ ประกอบ ที่อยู่ จ านวน ชื่อสารเคม ี UN ปริมาณ / 

  กิจการ   คนงาน ชื่อการค้า/ เคม ี number ภาชนะบรรจ ุ
1. ปั๊มน้ ามัน 5 ม. 4 ต. บ้านเหลื่อม 2 น้ ามันเบนซิน  / 

Phenyl hydride 
Diesel Oil 

1114 
 

1223 

300 l / ถังลอย
ทรงกระบอก

3,000 l 
2 ปั๊มน้ ามัน 139 ม. 4  ต. บ้านเหลื่อม 2 น้ ามันเบนซิน  / 

Phenyl hydride 
Diesel Oil 

1114 4,000 l / ถังลอย
ทรงกระบอก 

3 ปั๊มน้ ามัน 12 ม. 5 ต. วังโพธิ ์ 2 น้ ามันเบนซิน  / 
Phenyl hydride 

Diesel Oil 

1114 300 l / ถังลอย
ทรงกระบอก

1,500 l 
4 ปั๊มน้ ามัน 357 ม.2 ต.บ้านเหลื่อม 2 น้ ามันเบนซิน  / 

Phenyl hydride 
Diesel Oil 

1114 
1223 

300 l / ถังลอย
ทรงกระบอก 

1,000 l 
5 ปั๊มน้ ามัน 47 ม.4 ต. บ้านเหลื่อม 3 น้ ามันเบนซิน  / 

Phenyl hydride 
1114 
1223 

450 l / ถังลอย
ทรงกระบอก
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Diesel Oil 7,000 l 

6 ปั๊มน้ ามัน 29 ม. 5 ต.บ้านเหลื่อม 2 น้ ามันเบนซิน  / 
Phenyl hydride 

Diesel Oil 

1114 
1223 

470 l / ถังลอย
6,000 l 

 
 
11. อ าเภอโชคชัย  
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ/ 
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

1. บริษัท คาร์กิลล์มีทส ์
 (ไทยแลนด์) จ ากัด 

44 ม.5 
ต.กระโทก 

2600 1. Ammonia 
2. Sodium 
hypochlorite 
3. Sodium hydroxide 
4. LPG 

2672 
1791 

1824 
1075 

18 ตัน 
2000 ลิตร 
1000 ลิตร 

63 ตัน 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โรงน้ าแข็ง เอ็น.เอ. 

84 ม.11 
ต.กระโทก 

60 1Ammonia หลอด 
2.Ammonia ซอง  

2672 
 

130 ตัน 

 
3  บริษัท คาสิโอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

162 ม.3 
ต.ท่าอ่าง 

 

448 1. Thinner 
2. Acetone 
3. Benzene 
4. Fumed Silica 
5.Isopropyl Alcohol 

 1090 
1114 

- 
1219 

  1294 

  
   

 4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บุญชัยราชสีมา 

115 ม.7 
ต.ท่าอ่าง 

10  1.ยางมะตอย 
 2.น้ ามันเตา 
 3.น้ ามันดีเซล 

  100,000 ลิตร 

5  บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด 
(มหาชน) 

159 ม.6 
ต.ท่าอ่าง 

552 1. Zinc dust  
2. LPG 

  1436 
1075 

  

6  บริษัท สีมา คอนเทน
เนอร์แบ็ก จ ากัด 

152 ม.7      
  ต.ท่าอา่ง 

 68 1.Isopropanol 
2.Methyl Benzene 
3.Sodium lauryl 
ether sulfate 

  1219 
1294 

- 

  

7  บริษัท ไทยโฟมโคราช 
จ ากัด 

49/1 ม.8     
 ต.ท่าอ่าง 

 98 1. น้ ามันเตา  
2. ถ่านหิน  
3. เม็ดโฟม  

     15000 ลิตร 
3 ตัน 

9ตัน/ เดือน 
8  บริษัท คาวาซูมิ  

ลาบอราทอรี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

48 ม.8 
ต.ท่าอ่าง 

1016  1. Ethylene Oxide 
2. LPG 
3.Sodium hydroxide 
4. Hydrochloric acid 

 1040 
1075 
1824 
1789 

3600 kg. 
8.6 ตัน 
1 ตัน 
1 ตัน 

 9  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ม.9 ต.ท่าเยี่ยม 
อ.โชคชัย 

 5519 1. ammonia 
2. คลอรีน แก๊ส 
3. LPG 
4. co2 

 2672 
1017 
1075 
1845 

80,000 l 
1200 

960 kg 
2800 kg 

 10  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพวง
ฟ้าประทาน 

28  ม. 6 
ต.ท่าเยี่ยม 

 36 1.Ammonia 
2.แก๊ส LPG 

 2672 
1075 

1.4 ตัน 
20 ถังละ 48กก. 

 11  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ประสงค์เสร็จพลาสติก 

322 ม. 8 
ต.ท่าเยี่ยม 

 25  1.Sodium hydroxide  1823 500 กก. 

12  บริษัท ทรีโอ พลาสตกิ 388 ม.10  1.Liquidfield  1075 5000 kg 
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จ ากัด ต.โชคชัย Petroleum Gas 
2.Solvent (2831) 
3.Color SceenPaint 
4.Thinner 
(methylbenzene) 

 

1294 

 
4000 ลิตร 
100 kg 

4000 ลิตร 

13  บริษัท โคราช เดนกิ 
จ ากัด 

149 ม.10  
ต.โชคชัย 

 

 2706 1.  LPG 
2. ไนโตรเจนเหลว  
3. Thinner 
4. Ethyl alcohol 
5. Isoproply alcohol 
6. Acetone 

1075 
1066 
1294  
1170 
1219 
1090 

  

14  การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาโชคชัย 

184 ม.6 
ต.โชคชัย 

 5 1.Ammonium sulfate 
2.Chlorine gas 
3.Calcium 
4.Hypochlorite 
5.PAC 

- 
1017 
1748 
2783 

  

15  บจก.ที.เอส.เอส  
ปิโตรเลี่ยม 

371 ม.10  
ต.โชคชัย 

 5 1. LPG  1075  15,000 Kg 

16  บริษัท โจโฮคุ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

9 ม.10 ต.ด่านเกวียน 158 1.Ethyl Alcohol 95%  
2.Isoproply Alcohol   

1170 
1219 

20 lite 
20 lite 

17 โรงพยาบาลโชคชัย 220 ม.13 ต.โชคชัย 230 
Sub 
20 

1. Liquid Oxygen 
2. LPG 
3. Alcohol 

1072 
1075 
1107 

25 Tons 
567 kg 
175 lits 

 
12. อ าเภอเสิงสาง 
 

13. อ าเภอประทาย 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ ภาชนะ
บรรจุ        
(ระบุหน่วย) 

1 โรงน้ าแข็งธาราทพิย ์ บ้านหนองแวง 
ต าบลกระทุ่มราย 

40 แอมโมเนีย   

ที่ ชื่อสถาน
ประกอบการ 
ลักษณะกิจการ 

 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ/
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

1 บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมัน
ราชสีมา จ ากัด 
 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง    
จ.นครราชสีมา       
โทร: 044-457371-3 

120 มีเทน 
แอมโมเนีย 
กัมมะถัน 

  

2 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง
อุตสาหกรรม จ ากัด  
ท าแป้งมันส าปะหลัง  
รวมก าลังการผลิต 97,200 
ตันแป้งต่อปี  

เลขที่ 15 หมู่ที่ 12 
ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา       
โทร: 044-457040-4 

600 - โซเดียมโปคลอไรด์  
- กรดไฮโดรคลอริก 
- โซเดียมคลอไรด์ 
 
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
- กรดซัลฟูริก 

- no.179 
-no.1789 
-7647-
14-5 
-no.1824 
-no.1830 

- 255,000 ML. 
- 5,000 kg. 
- 45,000 ML. 
 
- 45,000 ML. 
- 95,000 ML. 
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0894224899 
2 ปั้มน้ ามันปราสาทไทย

บริการ 
บ้านโนนไผ่ล้อม 3 ดีเซลเบนซีน  15,000 ลิตร 

20,000 ลิตร 

 
14.อ าเภอประทาย 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

1 ปั๊มน้ ามัน ปตท. 
หจก.สีดาทวีชยั 
การปิโตเลียม  
น.ส.ชวลี  เตียประพงษ ์

211  ม. 1 
ต.โพนทอง อ.สีดา 
โทร : 044-329022 
081-8384398 

10 เบนซีน 
 
ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 
 

2 ปั๊มน้ ามันคาล์เท็คซ์ 
หจก.วิบญูชัย   
ปิโตเลียม 
นายนิติชา  กลา้หาญ 

19   ม.  7 
ต.โพนทอง อ.สีดา 
โทร:089-9449613 

7 เบนซีน 
 
 ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสีเหลี่ยม 

3 ปั๊มน้ ามันคาล์เท็คซ์ 
LPG  จ ากัด 
นางนงนุช ชวลิตพร 

10/2  ม.  11 
ต.สีดา อ.สีดา 
โทร : ไม่มี 

7 เบนซีน 
ดีเซล 
LPG 
 

1114 
1202 
1978 

รูปทรงสีเหลี่ยม 

4  ปั๊มเอสโซ่ 
หจก.โค้วกวงเฮงสีดา 
นายธีรภัทร คุปตวุฒินันท ์

49  ม.  7  
ต. สามเมือง อ.สีดา 
โทร : 044-329142 

7 เบนซีน 
 
ดีเซล 

1114 
 
1202 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 

5 ร้านขายแก๊สหุงต้ม 
(เจ็กงวง) 

ต. โพนทอง  
อ. สีดา 

5 แก๊ส LPG 1978 ถังทรงกระบอก 

6  ร้านขายปุย๋เกษตรรุ่งเรือง 
นายรุ่งเรือง  แซ่เฮีย 

109   ม. 1            
ต. โพนทอง อ. สีดา 

9 
 

แอมโมเนีย 2672 กระสอบทรง
สี่เหลี่ยม 

 
 
 
 
15. อ าเภอสีดา 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 
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1 ปั๊มน้ ามัน ปตท. 
หจก.สีดาทวีชยั 
การปิโตเลียม  
น.ส.ชวลี  เตียประพงษ ์

211  ม. 1 
ต.โพนทอง อ.สีดา 
โทร : 044-329022 
081-8384398 

10 เบนซีน 
 
ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 
 

2 ปั๊มน้ ามันคาล์เท็คซ์ 
หจก.วิบญูชัย   
ปิโตเลียม 
นายนิติชา  กลา้หาญ 

19   ม.  7 
ต.โพนทอง อ.สีดา 
โทร:089-9449613 

7 เบนซีน 
 
 ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสีเหลี่ยม 

3 ปั๊มน้ ามันคาล์เท็คซ์ 
LPG  จ ากัด 
นางนงนุช ชวลิตพร 

10/2  ม.  11 
ต.สีดา อ.สีดา 
โทร : ไม่มี 

7 เบนซีน 
ดีเซล 
LPG 
 

1114 
1202 
1978 

รูปทรงสีเหลี่ยม 

4  ปั๊มเอสโซ่ 
หจก.โค้วกวงเฮงสีดา 
นายธีรภัทร คุปตวุฒินันท ์

49  ม.  7  
ต. สามเมือง อ.สีดา 
โทร : 044-329142 

7 เบนซีน 
 
ดีเซล 
 

1114 
 
1202 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 

6  ร้านขายปุย๋เกษตรรุ่งเรือง 
นายรุ่งเรือง  แซ่เฮีย 

109   ม. 1            
ต. โพนทอง อ. สีดา 

9 
 

แอมโมเนีย 2672 กระสอบทรง
สี่เหลี่ยม 

 
16.อ าเภอวังน้ าเขียว 

ชื่อ
โรงงาน 

ชื่อผู้ประกอบการ 
ประกอบ
กิจการ 

ที่อยู่ 
จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า / เคมี 

UN 
NUMBER 

ปริมาณ / 
ภาชนะบรรจ ุ

ปั๊ม PT 
นายอนุสิกข์ แสงสี
สกายเลิศ 

ปั๊มน้ ามัน 
223 ม.9 
ต.อุดม
ทรัพย ์

10 

น้ ามันเบนซิน  / 
Phenyl hydride 

1114 4000 l / ถัง
ลอย
ทรงกระบอก 

Diesel Oil / 
Kerosene 

1223 4000 l / ถัง
ลอย
ทรงกระบอก 

ปั๊ม 
ปตท. 

- ปั๊มน้ ามัน 
 ม.1  ต.
วังน้ า
เขียว 

20 น้ ามันเบนซิน  / 
Phenyl hydride 

1114 4000 l / ถัง
ลอย

ทรงกระบอก 
 Diesel Oil / 

Kerosene 
1223 4000 l / ถัง

ลอย
ทรงกระบอก 

 
 
17. อ าเภอขามทะเลสอ 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

1. โรงน้ าแข็งขามทะเลสอ 089 - 8459643  Ammonia 2672  
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2. บริษัท ยาวาตา้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

82 ม.5 ต.ขามทะเลสอ อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา 

 Sodium Silicate 3253  

3. บริษัทโชคยืนยง
อุตสาหกรรม จ ากัด 

100 ม.5 ตโป่งแดง 
อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา 

180 Phosphoric acid 
Hydrogen peroxide 
Calcium 
hypochlorite 
Sodium hypolorid 
 

1805 
2014 
1748 
1791 

 

4. บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ 
จ ากัด 
บริษัท โซม่า ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ จ ากัด 

30 ม.7 ต.ขามทะเลสอ 
อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา 

223 Chromium trioxide 
Triton X-100  
Hydrochloric acid 
Phosphoric acid 
Sulfamic acid  
( Sulfuric acid ) 
Hydrofluric acid 
Zinc Postassium 
Chromate 
n-Pentyl – nitrite  
( Nitrite ) 
Sodium  hydroxide 
Sodium nitrite 
Sodium Carbonate 
N,N – Dimethyl -1,3 
Propanediamine 
Diglycidyl ether of 
bisphenol A 
Epon 1001 resin  
( Epoxy resin ) 
Ethyl acrylate 
 
 

1463 
3082 
1789 
1805 
2967 

 
1052 

- 
 

1113 
 

1823 
1500 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

1917 

 

 
 
 
18. อ าเภอสีคิ้ว 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ 
ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ 
ภาชนะบรรจ ุ
 (ระบุหน่วย) 

1 บริษัท ที.เอชแพล เล็ท จ ากัด 36  ม.3  ถ.สีค้ิว – ชัยภูม ิ 
อ.สีค้ิว  จ.นม 

30 1.สารส้ม ปรับสภาพ
น้ าเข้าการผลิต บรรจุ
ถุงขนาด  50 กก. 
2.ก ามันถันก้อน  ปรับ
ความขาวของแป้ง 

  

2 บริษัท เอเชีย เมมเบรน 
ลักษณะการผลิตประกอบผ้าใบ
ส่งออก 

131  ม.2  ต.วังโรงใหญ ่ 
อ.สีค้ิว จ.นม 

55 1.สีเคลือบเงา 
2.แอลกอฮอล ์
3.น้ ามันสน  
4.ทินเนอร์  

 (กระป๋อง) 
(ปีบ) 
(ปีบ) 
(ขวด) 
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กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

5.สีสเปรย์  
6.กาวร้อน  

(กระป๋อง) 
(หลอด) 

3 ห.จ.ก.โรงน้ าแข็งพัฒนกิจ 
ลักษณะการผลิตน้ าแข็ง 

182/1  ม.14 
ต.สีค้ิว  อ.สีค้ิว จ.นม 

8 1.แอมโมเนีย  บรรจุถัง
เหล็ก 50 กิโลกรัม 

- ก๊าซเหลวอัด
ความดัน 

4 บมจ.แอโรว ์มิซูทาน ิ 190  ต.สีค้ิว 33 Methylene-chloride - - 
5 บริษัทสีมาแพค จ ากัด ลักษณะ

งานผลิตถุงพลาสติก 
109/2  ม.14 ต.ลาดบัว
ขาว อ.สีค้ิว จ.นม. 

105 1.ไฮโดรคาร์บอน CAS 
No.108-

88-3 

บรรจุถังโลหะ 
200 ลิตร   

6 บริษัท วาวาแพค จ ากัด 
ลักษณะงานผลิตกระสอบ
พลาสติก 

52 ม.3  ต.สีค้ิว 
อ.สีค้ิว  จ.นม 

600 IPA:   

7 บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส ์
จ ากัด 

89 ม.3 ต.วังโรงใหญ่  อ.
สีค้ิว จ.นม 

216 1.ไวนิล อะซิเตด โมโน
เมอร ์
2.โซเดียมไฮดรอกไซค์ 
3.กรดไฮโดรคลอริก 
4.ออกโซเนีย 
5.โทแพค 
6.โทแพคทีพ เดส 

 ถังเหล็ก 
แทงค์พลาสติก 
PPE 

8 บริษัทไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 101 ม.3 ต.วังโรงใหญ่  
อ.สีค้ิว จ.นม 

141 เฮกเซน   

9 บริษัท แอ็ดวานซ์โพลิเมอร ์
แอนด์  เคมิคอล  จ ากัด 

50  ม.3  ต.สีค้ิว  อ.สีค้ิว 
จ.นม 

48 1.อะครายลิคเอซิด 
2.มาเลอิคแอนไฮดราย 
3.บูทิลอาครายเลท 
4.เมทิลเมตาครายเอท 
5.ไวนิลอาซีเตท 
6.สไตรีน 
7.โซเดียวเปอร์ซัลเฟต 
8.โซดาไฟ 50 % 

  

 
 
19. อ าเภอพระทองค า 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ 

ลักษณะกิจการ 
ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน 
คนงาน 

ชื่อสารเคมี 
ชื่อการค้า/เคมี 

UN 
number 

ปริมาณ/
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

๑ ปั้มเกษมบริการ ๓๑๙ ม.๑ ต.สระพระ ๒ แก๊สโชฮอล์ ๙๕  ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
  โทร ๐๔๔-๓๓๗๓๑๗  ดีเซล ๑๒๒๓ ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

๒ ปั้มสระพระบริการ ๓๑๕ ม.๑๑ ต.สระพระ ๑ ดีเซล ๑๒๒๓ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
  โทร ๐๘๑-๙๗๗๖๐๔๖  แก๊สโชฮอล์ ๙๕  ๕๐๐  ลิตร 

๓ ร้านเทียมเซ้ง ๕๗๘ ม.๑ ต.สระพระ ๒ ปุ๋ยยูเรีย  ๓๐ ถุง 
  โทร ๐๔๔-๓๓๗๐๕๔    (ถุงละ ๕๐ 

กิโลกรัม) 
  ที่โกดัง  ปุ๋ยยูเรีย  ๓๐ ตัน 

๔ ร้านชัยพฤษณ ์ ๓๐๙ ม.๑๑ ต.สระพระ ๒ ก๊าชหุงต้ม  ๑๕ ถัง 
  โทร.๐๘๙-๘๔๕๓๘๙๘    (ถังละ ๑๕ 

กิโลกรัม) 
๕ ร้านอึ้งลักเส็งการเกษตร ๖๖๖ ม.๑ ต.สระพระ ๒ ปุ๋ยยูเรีย  ๖ ตัน 

 
20.อ าเภอโนนแดง 
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กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ 
ลักษณะกิจการ 

ชื่อเจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
คนงาน 

ชื่อสารเคม ี
ชื่อการค้า/ เคม ี

UN 
number 

ปริมาณ /
ภาชนะบรรจ ุ
(ระบุหน่วย) 

๑ ธนวัฒน์ออยล์   
สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  

๘๑ ม.๑๓ ถ.มิตรภาพ 
ต.วังหิน  อ.โนนแดง  

๕ คน น้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เบนซิน 

  

๒ สมพลบริการ 
สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

ม.๑๕ ถ.เจนจบทิศ  
ต.โนนแดง  อ.โนนแดง  

๒ คน น้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เบนซิน 

  

๓ ปั๊มน้ ามันบ้านไทยสามัคคี 
สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

ม.๑๗ ถ.เจนจบทิศ  
ต.โนนแดง อ.โนนแดง  

๑ คน น้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เบนซิน 

  

๔ ปั๊มน้ ามันบ้านจาบ 
สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

ม.๙ ถ.เจนจบทิศ  
ต.โนนแดง อ.โนนแดง  

๑ คน น้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เบนซิน 

  

๕ ปั๊มน้ ามันบ้านส าพะเนียง 
สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

ม.๓ ถ.เจนจบทิศ  
ต.ส าพะเนียง   
อ.โนนแดง  

๑ คน น้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เบนซิน 

  

๖ ทวิพัทฟาร์ม 
การเลี้ยงสุกร 

ม.๘ถ.เจนจบทิศ  
ต.ส าพะเนียง 
อ.โนนแดง  

๑ คน ก๊าซ มีเทน(CH4)   

 
 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 

4.1 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน  
4.1 รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี ปี พ.ศ. 
2562 
อ าเภอ ทั้งหมด 

ผู้ได้รับการ
คัดกรองฯ 

(คน) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่ระบุ
รายละเอียด 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2562 701 671 1657 29 143.3 1 0.16 
2561 99 50 50.51 14 14.14 35 35.35 
2560 268 186 69.40 5 1.87 77 28.73 
  

4.2 รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี  
 จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560 - 2562  
 

ปี ทั้งหมด 
ผู้ได้รับ
การคัด
กรองฯ 
(คน) 

ผลปกต ิ ต่ ากว่าเกณฑ์แบบ
หลอดลมอุดกั้น 

ต่ ากว่าเกณฑ์แบบ
จ ากัดการขยายตัว 

ต่ ากว่าเกณฑ์แบบ
ผสม 

ไม่ระบุรายละเอียด 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

2561 329 326 99.09 0 0 2 0.61 1 0.30 0 0 
2560 15 2 13.33 12 80.00 0 0 0 0 1 6.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ (จผส.1)  
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กรอบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

5.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (17 กลุ่มโรค) 
 5.1.1 อัตราป่วยพิษสารก าจัดศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 
อ าเภอ ประชากร

เป้าหมาย 
รวมพิษสาร
ก าจัดศัตรูพืช 

สารก าจัด
แมลง 

สารก าจัด
วัชพืช 

สารก าจัด
ศัตรูพืชอื่นๆ 

ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา 
รวม 1,912,210 428 732 351 547 60 95 17 90 
  

5.1.2 อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจากการท างาน ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบ 
5.1.3  อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่วจากการท างาน  ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบ 

 5.1.4 อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 
 

 ประชากร จ านวนป่วย อัตรา(แสน) 

รวม 1,912,210 293,530 536,120 
 
 5.1.5 อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง ปี พ.ศ. 2562  จังหวัดนครราชสีมา  
 

 ประชากร จ านวนป่วย อัตรา(100000) 

รวม 1,912,210 26,195 46,108 
 
 5.1.6 อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 
 

 ประชากร จ านวนป่วย อัตรา(100000) 

รวม 1,912,210 600 1,197 
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 5.1.7 อัตราการบาดเจ็บจากการท างาน จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 
 

 
 

อ าเภอ ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
รวม 1,912,210 5,844 13,177 

 
 5.1.8  อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)  จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2559 - 62 

ปี พ.ศ. ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210  54 61 
2561 1,968,347  63 3.45 
2560 1,954,760 91 6.66 
2559 1,922,974 125 6.50 

 
 5.1.9   อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 
2559-2562 

อ าเภอ ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210  2 4 
2561 1,968,347  4 0.20 
2560 1,954,760 5 0.26 
2559 1,922,974 12 0.62 

 
 
 
 
 5.10  อัตราป่วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง  จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562   
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ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 35 1.83 
2561 1,968,347 58 2.95 
2560 1,954,760 2,753 140.84 

 
 5.11 อัตราป่วยจากพิษสารตัวท าละลายอินทรีย์จากการท างาน จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 
2560 - 2562  
 

ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 9 0.47 
2561 1,968,347 20 1.02 
2560 1,954,760 0 0 

 
 5.12  อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน  จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 
 

ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 2,466 128.96 
2561 1,968,347 1,467 74.53 
2560 1,954,760 293 14.99 

 
 
 
 5.13 อัตราป่วยโรคจากความร้อน(กลุ่ม Heat stroke)จากการท างาน  จังหวัดนครราชสีมา    
ปี พ.ศ.2560 -  2562 
 

ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 5 0.26 
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2561 1,968,347 4 0.20 
2560 1,954,760 4 0.20 

 
 5.14 อัตราป่วยโรคหอบหืดจากการท างาน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 - 2562 

ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 3 0.16 
2561 1,968,347 1 0.05 
2560 1,954,760 0 0 

 
 5.15    อัตราป่วยโรคผิวหนังจากการท างาน  จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560-2562 

 
 

ปี ประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 
2562 1,912,210 132 6.90 
2561 1,968,347 80 4.06 
2560 1,954,760 0 0 

 
 
 
 
5.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 

ด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยในระดับจังหวัดมีส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ทั้งในยามปกติ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยด าเนินการภายใต้
แนวคิดการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 พบว่ามีสถานประกอบการที่ข้ึน
ทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น จ านวน  9,192 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 374,330 คน (แผนภูมิ 24)  

ตารางที่  จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจังหวัด
นครราชสีมา 
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ขนาดสถานประกอบการ จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) จ านวนผู้ประกนัตน (คน) 
1 – 9 คน 6,132 22,147 

11 – 49 คน  2,143 44,170 
50 – 99 คน 334 23,104 

100 – 499 คน 329 66,802 
500 – 999 คน 56 37,563 
1,001 คนขึ้นไป 32 110,916 

รวม 9,026 304,702 
ท่ีมา : ส านักงานประกนัสังคมจังหวัดนครราชสีมา 

 การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจากการท างาน) มีผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ านวน 74,783 ราย เป็นเงิน 457.99 ล้าน
บาท (แผนภูมิ 25) 

แผนภูมิ 25 จ านวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจ าแนกตามประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจาก
การท างาน) ไตรมาส 3 ปี 2561 

 

ตารางท่ี 25 การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจากการท างาน) 
ไตรมาส 3 ปี 2561 

ประโยชน์ทดแทน ราย จ านวนเงินทีจ่่าย (ล้านบาท) 
เจ็บป่วย 12,230 151.15 
คลอดบุตร 2,506 60.06 
ทุพพลภาพ 622 7.64 
ตาย 247 17.79 
สงเคราะห์บุตร 46,694 59.22 
บ าเหน็จชราภาพ 2,767 81.85 
บ านาญชราภาพ 4,617 28.06 
ว่างงาน 5,100 52.22 
รวม 74,783 457.99 
 

12,230
2,506 622 247

46,694

2,767 4,617 5,100

ประเภทประโยชน์ทดแทน

จ านวน (ราย)

เจ็บป่วย (ราย) คลอดป่วย(ราย) ทุพพลภาพ(ราย) ตาย(ราย)

สงเคราะห์บุตร(ราย) บ าเหน็จชราภาพ(ราย) บ านาญชราภาพ (ราย) ว่างงาน(ราย)
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ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
 

 จ านวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 

แผนภูมิ 26 จ านวนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2561 

ประเภทผู้ประกันตน จ านวนผู้ประกนัตน (คน) 
มาตรา 33 267,582 
มาตรา 39 39,543 
มาตรา 40 67,205 

รวม 374,330 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
5.3 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นท่ีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
5.4 ข้อมูลผลการด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

บทที่ 3 สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของ 
    จังหวัด 

สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
สรุปสถานการณ์ - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  

- ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่ 
           เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูล 
           มลพิษอ่ืนๆ 

- ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 

           จากการท างาน 
- ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบ 

           อาชีพ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหา 
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สรุปสถานการณ์ (จากข้อมูลข้างต้น) 
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............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ...................................... 
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ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 
"ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 
2553. 

รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php 

 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557, [1].  ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๐ เล่ม ๑๘ น่า ๗๙๑ 

 ที่ตั้งและอาณาเขต ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา สืบค้นวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 

 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain Volume 
Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2557), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

 ภาวะเศรษฐกิจ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา สืบค้นวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 

 สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain 
Volume Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2558), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
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  ยอดเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจ าแนกตามจังหวัด, สถิติการเงินและการธนาคารของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย. 

 ส านักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จ านวนประชากรและ
บ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2555. สืบค้น 3 
เมษายน 2556. 

 รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 

[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php  


