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ประวัติจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติศาสตร
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวา มีชุมชนโบราณซึ่งเปนรองรอยของมนุษยกอนประวัติศาสตรตั้งแต
ยุคหินใหมตอเนื่องมาถึงยุคโลหะกระจายอยูทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแหลงโบราณคดีที่สําคัญคือ
ชุมชนบานปราสาท และ แหลงภาพเขียนสีเขาจันทงาม ซึ่งกําหนดอายุไดประมาณ 3,000 ปมาแลว
ครั้ น ถึ งสมั ย ประวั ติ ศาสตร ได เกิ ด มี ความเจริญ รุ งเรือ งมาตั้ งแต ส มัย ทวารวดี ซึ่งมี ศูน ย ก ลางอยู ที่
เมืองเสมา (Sema) ตั้งอยูบริเวณอําเภอสูงเนินในปจจุบัน เปนเมืองใหญเชื่อกันวาเปนที่ตั้งของรัฐศรีจนาศะ
ตอมาในสมัยขอมพระนครมีการสรางเมืองโคราช (Angkor Raj) หรือ นครราช อยูในบริเวณเดี ยวกัน และ
มีเมืองพิมายเปนเมืองสําคัญของขอมในบริเวณนี้
มีผูเสนอวาอาจมีความเปนไปไดที่ เมืองนครราช คือเมืองเดียวกันกับ เมืองราด ของพอขุนผาเมือง
เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดกับเมืองพระนครหลายประการ นอกจากนี้รูปสลักกองทัพชาวสยามบนระเบียง
ดานหนึ่งของ นครวัด อาจเปนชาวสยามจากลุมแมน้ํามูลที่เกี่ยวของกับเมืองนครราช และยังมีการกลาวถึง
เมื อ งนครราชสี ม าในพงศาวดารของกั ม พู ช าหลายครั้ งด ว ย อย า งไรก็ ต าม ผู ที่ มี มุ ม มองอี ก ด า นหนึ่ งก็ ว า
นครราชสีมา นั้นเปนคําไทยเปนคําใหม แยกเปนคําไดคือ นคร, ราช และ สีมา หมายความวา "เมืองใหญอัน
เป น ขอบขัณ ฑสี ม าของราชอาณาจั กร" (ราช+สี มา) ส วนคําว าโคราช (สํ าเนี ย งถิ่น : โค-หฺ ราด , ไทยกลาง:
โค-ราด, เขมร: โก-เรียช ) นั้น นาจะเพี้ยนมาจาก นครราช [Angor Riaj หรือ อังกอรเรียจ ตอมาลดรูปเปน
กอรเรียจ และเพี้ยนเปนโคราช ในที่สุด] (อานตามสําเนียงวา คอน-หฺราด ซึ่งเปนคําเรียกนครราชสีมาแบบยอ
ๆ ของชาวบาน) มากกวาที่จะเพี้ยนมาจาก โคราฆปุระ (Gorakhpur) ที่เปนชื่อเมืองสมัยใหมในแควนเดียวกับ
เมือง อโยธยา (Ayodhya) ในอินเดีย ตามขอสันนิษฐานของ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เนื่ องจากตั้ งอยู เป นบริเวณที่เป น ชายขอบระหวางรัฐที่มีอํานาจ หรือในความหมายของ รัฐกัน ชน
ในปจจุบัน นครราชสีมา จึงมีประวัติศาสตรที่เกี่ยวพันกับความขัดแยงระหวางรัฐอยูเสมอ เชน ระหวางสยาม
กับกัมพูชา หรือ ระหวางสยามกับลานชาง หรือ ในบางครั้งไดมีความพยายามที่จะตั้งตัวเปนรัฐอิสระไมขึ้นกับ
ผูใด เฉกเชนเดียวกับบรรดาเมืองใหญอื่น ๆ
ในสมัยเจาสามพระยา อยุธยาสามารถเอาชนะกัมพูชาได รวมทั้งไดทําการรวบรวมหัวเมืองในลุมแมน้ํา
มูลเขามาอยูในอํานาจ เมื่อพระบรมไตรโลกนาถไดสืบราชสมบัติตอมามีการจัดระดับเมืองพระยามหานคร
8 หั ว เมื อ ง คื อ พิ ษ ณุ โลก ศรี สั ช นาลั ย สุ โ ขทั ย กํ า แพงเพชร นครศรี ธ รรมราช นครราชสี ม า ตะนาวศรี
และทวาย ซึ่งเปน ครั้งแรกที่เริ่มปรากฏชื่อเมืองนครราชสีมาเป นเมืองสําคัญในขอบขัณฑสีมา และไดดํารง
ความสําคัญสืบตอมาในประวัติศาสตรอยุธยาและรัตนโกสินทร
ตามระบบระบบบรรดาศักดิ์ขุนนางไทย เจาเมืองนครราชสีมานับเปนขุนนางระดับสูงมีบรรดาศักดิ์เปน
ออกญากําแหงสงครามรามภักดีพิรียภาหะ มีศักดินา 10,000 ไร
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพเมืองนครราชสีมาไดถูกมอบหมายใหเปนกําลังหลักในการ
โจมตีเมืองเสียมราฐ และภาคตะวันออกของทะเลสาบจนไดชัยชนะเหนือพระยาละแวก ในที่สุด
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ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเห็นวาเปนหัวเมืองใหญและมี
ความสํ าคัญ ทางยุ ทธศาสตร เนื่ องจากเป น เมืองหน าด านของอยุ ธยาติ ด กับ พรมแดนลาว (เขาใจว าเลยลํ า
สะแทด ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํามูลเหนือเมืองพิมายเปนเขตแดนลาว เพราะมีบันทึกไวในนิราศหนองคาย
สอดคลองกับวัฒนธรรมและภาษาที่เปลี่ยนไปดวย) จึงโปรดใหยายเมืองเสมา มาสรางเมืองใหม ณ ที่ตั้งปจจุบัน
โดยมีนายชางชาวฝรั่งเศสเปนผูออกแบบ ขนาดกวาง 1,000 เมตร ความยาว 1,700 เมตร มีกําแพงเมืองขนาด
ใหญ มีปอมคายหอรบ และพระราชทานนามวา "เมืองนครราชสีมา" ทรงโปรดใหพระยายมราช(สังข)เปนเจา
เมือง ในคราวเดียวกันกับที่แตงตั้ง เจาพระยารามเดโช เปนเจาเมืองนครศรีธรรมราช
เดอ ลาลูแบร ชาวฝรั่งเศสที่เขามาสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดเขียนรายงานและบันทึกไวใน
จดหมายเหตุ ว า เมืองโคราชสี มา (Corazema) เป น หั ว เมื องใหญ 1 ใน 7 มณฑล ตั้ งอยู ติ ด ชายแดนของ
ราชอาณาจักรสยามกับเมืองลาว มีเมืองบริวาร 5 เมือง
ในชวงเริ่มตนสองปแรกของแผนดิน สมเด็จพระเพทราชา พระยายมราชเจาเมืองนครราชสีมาที่แตงตั้ง
โดยสมเด็จพระนารายณมหาราชไดแข็งเมือง เนื่องจากไมพอใจสมเด็จพระเพทราชา ที่กอการยึดอํานาจและ
เปลี่ยนราชวงศ จึงไมขอขึ้นตอกรุงศรีอยุธยา แตถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาใชเวลาปราบปรามโดยลอมเมืองอยู
ประมาณ 2 ป โดยใชอุบายและกลยุทธปราบลงได พระยายมราช เจาเมืองนครราชสีมาไดหนีไปพึ่ง เจาพระยา
รามเดโชเจ าเมื อ งนครศรี ธ รรมราชซึ่ งไม พ อใจสมเด็ จ พระเพทราชาเช น กั น แต ถู ก กองทั พ อยุ ธ ยาตามไป
ปราบปรามลงได นับแตนั้นเมืองนครราชสีมาไดถูกลดความสําคัญลงไมเขมแข็งดังแตกอน
หลังจากกรุงศรีอยุธยาลมสลาย เจาเมืองพิมายและกรมหมื่นเทพพิพิธไดตั้งตังเปนชุมนุมอิสระที่สําคัญ
ชุมนุมหนึ่งแตถูกปราบลงโดยพระเจาตาก หลังจากนั้นเมืองนครราชสีมาไดเปนฐานกําลังทางทหารและการ
ปกครองที่สําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในสมัยกรุงธนบุรีไดถูกใชเปนฐานรวบรวมกําลังของ พระยาอภัยรณ
ฤทธิ์ และ พระยาอนุชิตราชา ในการสงครามกับลานชางและกัมพูชา ในคราวสงครามตีเมืองเวียงจันทนและได
พระแกวมรกต หลวงยกกระบัตรเมืองพิมายอยูในทัพหนา มีความดีความชอบจึงไดรับการแตงตั้งเปน พระยา
นครราชสีมา และ เจาพระยานครราชสีมา (ปน) ในที่สุด
ในช ว งปลายรั ช สมั ยพระเจ าตาก เมื่อเกิด การกบฏพระยาสรรคขึ้น พระสุ ริ ย อภั ย กรรมการเมื อง
นครราชสีมา ไดนํากําลังทหารชาวนครราชสีมากลับเขาควบคุมสถานการณในกรุงธนบุรีไวไดกอนที่ เจาพระยา
จักรี และ เจาพระยาสุรสีห จะยกทัพกลับมาจากกัมพูชาและเกิดการเปลี่ยนแผนดิน ในครั้งนั้น พระยากําแหง
สงคราม (บุญคง) แมทัพเมืองนครราชสีมา ที่นําทัพไปกัมพูชาพรอมกับ เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ ถูกประหาร
ชีวิตไปพรอมกับเชื้อพระวงศ และขุนนางเดิมของพระเจาตาก จํานวนหนึ่ง และไดมีการเปลี่ยนตัวเจาเมือง
นครราชสีมาจากเจาพระยานครราชสีมา (ปน) เปนพระยานครราชสีมา (เที่ยง) ผูบุตร
ในรัชสมัย รัชกาลที่ 1 เมืองนครราชสีมามีฐานะเปนเมืองชั้นเอก กํากับตรวจตราเมืองประเทศราช
๓ เมือง คือ เวียงจันทน นครพนม จําปาศักดิ์ ใหรวมทั้งปกครองหัวเมืองเขมร พระยานครราชสีมา (เที่ยง)
เปนผูสําเร็จราชการ และในรัชสมัยรัชกาลที่ 1นี้ ชาวเมืองนครราชสีมาไดนอมเกลาถวายชางเผือก 2 เชือก
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ในสมั ยรั ช กาลที่ 2 เกิด กบฏ อายสาเกีย ดโงง ที่จํ าปาศักดิ์ มีรับ สั่ งให พระยานครราชสี มา (เที่ ยง)
นํากองทัพไปปราบ แต เจาอนุวงศ เจาประเทศราชเวียงจันทนสงเจาราชวงศไปปราบกบฏไดเสร็จสิ้น กอน
และเจาราชวงศไดครองเมืองจําปาศักดิ์ตอมา ตอมาทองอิน เชื้อสายของพระเจาตาก และบุตรบุญธรรมของ
เจาพระยานครราชสีมา (ปน) ไดเปนผูสําเร็จราชการตอจากพระยานครราชสีมา (เที่ยง)
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศ ฉวยโอกาสทีเ่ จาพระยานครราชสีมา (ทองอิน) นํากองทหารไปราชการ
ตางเมือง ยกทัพลาวมายึดครองเมืองนครราชสีมา และสงกองทหารไปกวาดตอนครอบครัวลาวถึงเขตเมือง
สระบุรีกอนที่จะถอยทัพเมื่อกองทัพสยามจากพระนครเริ่มรวมพลไดทัน เมื่อวัน ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2369
กอนกองทัพลาวจะถอยทัพออกจากเมืองนครราชสีมา ไปยังทางเหนือเพื่อสมทบกับกองทัพของเจาสุทธิสาร
โดยกอนไป ไดถอนเสาหลักเมืองออกเพื่อใหเปนเมืองราง และเจาอนุวงศไดสั่งการใหทหารกองหลังรื้อกําแพง
เมืองออก เผาประตูเมือง และสถานที่สําคัญๆในเมืองใหหมดสิ้น ใหตัดตนไมที่ใหผลใหเหลือแตตอ ดวยที่จะได
กลับมายึดเมืองนครราชสีมาไดสะดวกในภายหลัง ทําใหตนไมผลถูกตัดหมดสิ้น กําแพงเมืองจากมุมทิศอิสาน
และกําแพงเมืองดานทิ ศตะวั น ออกถูกรื้อออกหมด กําแพงเมืองทางทิศใต ถูกรื้อมาถึงด านหลังวัด สระแกว
สวนกําแพงเมืองจากมุมทิศอิสานและกําแพงเมืองทางทิศเหนือถูกรื้อ กําแพงเมืองดานทิศตะวันตกถูกรื้อออก
1 สวนเหลือ 2 สวน ประตู เมืองถูกเผาบางสวน 3 ประตูคือ ประตูเมืองทางทิศตะวันเหนื อ, ทิศใต และทิศ
ตะวันออก ชาวเมืองนครราชสีมาผูเฒาผูแกที่ไมไดถูกกวาดตอน ไดรับขาววากองทัพจากพระนครที่สงกําลังมา
ชวยเหลือ กําลังจะเดิน ทัพมามาถึงทุงโพธิ์เตี้ยหางจากเมืองนครราชสีมา 10 กม. ในอีกไมนาน ทําใหกําลั ง
ทหารลาวกองหลั งของเจ าอนุ วงศที่กําลังทํ ารื้อกําแพง และเผาทํ าลายเมืองนครราชสี มาอยูนั้ น เกิด ความ
หวาดกลั ว และถอยทั พ ออกไป ทํ า ให เมื อ งนครราชสี ม าถู ก เผาทํ าลายลงไปเพี ย งบางส ว น ส ว นชาวเมื อ ง
นครราชสี ม าที่ ถู ก กวาดต อ นไปนั้ น ได ร วมตั ว กั น ต อ ต า นกองทั พ ลาวของเจ า อนุ ว งศ โดยมี พ ระยาปลั ด
นครราชสีมา พระยายกกระบัตร และ พระณรงคสงคราม (มี) เปนผูนําในการรบ ณ ทุงสัมฤทธิ และผูนําในการ
สนับสนุ นชวยเหลือการรบ คือ คุณ หญิงโม ภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา ตอมากองทัพชาวนครราชสีมาได
รวมกับกองทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรฯ ในการรบครั้งตอๆมาจนกระทั่งเขายึดเมืองเวียงจันทนไดในที่สุด
ภายหลัง คุณหญิงโมไดรับการแตงตั้งเปนทาวสุรนารี และ พระณรงคสงครามไดเลื่อนตําแหนงเปน พระยา
ณรงคสงคราม
พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา สามีของคุณหญิงโมไดเลื่อนตําแหนงเปน เจาพระยามหิศราธิบดีในสมัย
รัชกาลที่ 4
ในการสงครามเจาพระยานครราชสีมา และ พระยาณรงคสงคราม ไดเปนทัพหนาของกองทัพที่นําโดย
เจาพระยาบดินทรเดชานําพลชาวนครราชสีมาทําการรบอยางกลาหาญในสงครามกับเวียดนาม และสามารถ
รุกไปถึงเขตแดนเมืองไซงอน กอนที่จ ะต องถอยทัพ เนื่ องจากกองทัพ ไทยพ ายแพ ในแนวรบด านอื่น ต อมา
พระยาณรงคสงคราม ไดเปนนายทัพสําคัญในกองทัพของเจาพระยาบดินทรเดชา จนสิ้นสุดสงคราม
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เมื่อวางเวนจากสงคราม เมืองโคราชไดฟนตัวขึ้นใหมกลายเปนชุมทาง การคาที่สําคัญ ในการติดตอ
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง มีกองเกวียน กองคาราวานการคา ขนาดใหญผาน และ หยุด
พักอยูเสมอ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 บาทหลวงปาลเลกัวซ ไดเขียนวา ตัวเมืองโคราชลอมรอบดวยกําแพงตั้งอยูบนที่
ราบสูง เดินทางจากบางกอกใชเวลา 6 วันโดยไตระดับสูงขึ้นไปตามเสนทาง ดงพญาไฟ ประชากรโคราชมี
ประมาณ 60,000 คน ครึ่งหนึ่ งเป น คนสยาม อีกครึ่ งหนึ่ งเป น คนเขมร ในตั ว เมืองมี ป ระชากร 7,000 คน
มีคนจีนประมาณ 700 คน มีเหมืองแรทองแดง มีโรงหีบออย สินคา คือ ขาว งาชาง หนังสัตว เขาสัตว ไมเต็ง
อบเชย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยานครราชสีมา (เมฆ) บุตรของ เจาพระยานครราชสีมา (ทองอิน) ไดเปนแม
ทัพบกไปปราบจีนฮอที่เมืองหนองคาย ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งมณฑลนครราชสีมาเพื่อควบคุมดูแลหัวเมืองใน
บริเวณใกล เคีย ง เป น มณฑลแรกของประเทศ มีพระยานครราชสีม า (กาจ สิ งหเสนี ) บุ ต รเขยของพระยา
นครราชสี มา (เมฆ) เป น ผู วาราชการคนแรก มีการจั ดตั้ งกองทหารประจํามณฑลตามหลั กสากล มีการตั้ ง
โรงเรียนนายรอยตํารวจที่นครราชสีมา มีการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานอยุธยา สระบุรี ดงพญาไฟ ไปสู
นครราชสีมา จนเปดการเดินรถไฟหลวง สายกรุงเทพ - นครราชสีมา ไดสําเร็จ การคมนาคมติดตอสะดวกขึ้น
เปนอยางมาก ในชวงเดียวกันฝรั่งเศสไดเขามามีอํานาจเหนือคาบสมุทรอินโดจีน ทําใหสยามจําตองเรงการ
ปรับปรุงพัฒนาราชอาณาจักรโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งการขนสงปรษณียภัณฑทางอากาศ และ สายการบินระหวาง กรุงเทพ นครราชสีมา มีการขยายเสนทางรถไฟสายอีสาน จนสามารถขยายเสนทางการเดินรถไฟจาก นครราชสีมา ถึง
ขอนแกน และ นครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี ในสมัยรัชกาลที่ 7
ในช วงหลังเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พระองคเจ าบวรเดช ได รวบรวมกองกําลังทหารจากมณฑล
นครราชสี มาเป น หลั ก รว มกับ พั น เอกพระยาศรีสิ ทธิ์ส งคราม เพื่ อทําการต อสูกับ คณะผูเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง คณะผูกอการไดยกกองกําลังเขามาลอมกรุงเทพฯ แตเมื่อการตอสูยืดเยื้อในที่สุดก็ตองถอยทัพและ
ประสบความพายแพเนื่องจากมีกําลังที่นอยกวา เหตุการณครั้งนี้ทําให พันโทหลวงพิบูลสงครามผูบัญชาการ
กองกําลังผสมฝายรัฐบาล มีอํานาจในการควบคุมกําลังทหารมากขึ้นสงผลใหไดอํานาจทางการเมืองและจัดตั้ง
รัฐบาลทหารไดในเวลาตอมา
ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทหารในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 3 นครราชสีมา ไดทําการรวมรบ
ในกรณีพิพาทอินโดจีนกองทัพไทยสามารถยึดดินแดนกลับคืนมาบางสวน เปนการชั่วคราว หลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือสรางถนนมิตรภาพ จาก สระบุรี ถึง นครราชสีมา ซึ่งเปนทาง
หลวงที่ไดมาตรฐานดีที่สุดของประเทศในขณะนั้น ในชวงสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาไดขอใชนครราชสีมา
เปนฐานบัญชาการการรบและเปนตนกําเนิดของกองบิน 1 ฐานทัพหลักของกองทัพอากาศไทยในปจจุบัน ในป
พ.ศ. 2523 มีความพยายามรัฐประหารโดยกลุมทหารของ พลเอกสัณห จิตรปฏิมา แต พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท น ายกรั ฐ มนตรี ได กราบบั งคมทู ล เชิ ญ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว และพระราชวงศท รงแปร
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พระราชฐานไปประทับที่นครราชสีมา กองกําลังทหารจากกองทัพภาคที่ 2 นําโดยพลตรี อาทิตย กําลังเอกได
เปนกองกําลังหลักในการปราบกบฏลงไดในที่สุด หลังจากนั้น อดีตผูบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 หลายทานได
กาวเขาสูตําแหนงผูบัญชาการทหารบกในเวลาตอมา
มีอดีตนายกรัฐมนตรีสามทานที่มีถิ่นฐานเติบโตในตําแหนงหนาที่การงานจากนครราชสีมา คือ พลเอก
เปรม ติ ณ สู ล านนท พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ และ พลเอกสุ รยุ ทธ จุ ล านนท เนื่ องจากความสํ าคั ญ ทาง
ยุทธศาสตร นครราชสีมา ไดกลายเปนเมืองศูนยราชการที่สําคัญที่สุดรองจากกรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น การเงิ น การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข การวิ จั ย การคมนาคม และ
การอุตสาหกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเปนที่ตั้งของกองฐานกําลังรบหลักของกองทัพบก และ
กองทัพอากาศ ในปจจุบัน เปรียบไดวาเปนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การปกครองสวนภูมิภาค
แบงปกครองแบงออกเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3743 หมูบาน เนื้อที่รวม 20,493.968 ตารางกิโลเมตร
1. อําเภอเมืองนครราชสีมา
17. อําเภอชุมพวง
2. อําเภอครบุรี
18. อําเภอสูงเนิน
3. อําเภอเสิงสาง
19. อําเภอขามทะเลสอ
4. อําเภอคง
20. อําเภอสีคิ้ว
5. อําเภอบานเหลื่อม
21. อําเภอปากชอง
6. อําเภอจักราช
22. อําเภอหนองบุญมาก
7. อําเภอโชคชัย
23. อําเภอแกงสนามนาง
8. อําเภอดานขุนทด
24. อําเภอโนนแดง
9. อําเภอโนนไทย
25. อําเภอวังน้ําเขียว
10. อําเภอโนนสูง
26. อําเภอเทพารักษ
11. อําเภอขามสะแกแสง
27. อําเภอเมืองยาง
12. อําเภอบัวใหญ
28. อําเภอพระทองคํา
13. อําเภอประทาย
29. อําเภอลําทะเมนชัย
14. อําเภอปกธงชัย
30. อําเภอบัวลาย
15. อําเภอพิมาย
31. อําเภอสีดา
16. อําเภอหวยแถลง
32. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
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การปกครองสวนทองถิ่น
แบงออกเปน 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 71 เทศบาลตําบล และ 263 องคการบริหารสวนตําบล โดยมีรายชื่อเทศบาล
ดังนี้
อําเภอเมืองนครราชสีมา
อําเภอพิมาย
อําเภอสูงเนิน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลตําบลพิมาย
เทศบาลตําบลกุดจิก
เทศบาลตําบลทาชาง
เทศบาลตําบลโคกกรวดเทศบาล เทศบาลตําบลรังกาใหญ
เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอชุมพวง
ตําบลโคกสูง
อําเภอขามทะเลสอ
อําเภอโนนสูง
เทศบาลตําบลจอหอ
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ เทศบาลตําบลชุมพวง
เทศบาลตําบลโนนสูง
เทศบาลตําบลปรุใหญ
อําเภอขามสะแกแสง
อําเภอโนนแดง
เทศบาลตํ
า
บลดอนหวาย
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
เทศบาลตําบลขาม
เทศบาลตําบลโนนแดง
เทศบาลตําบลตลาดแค
เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา
สะแกแสงเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลดานคลา
อําเภอบัวลาย
เทศบาลตําบลหนองไผลอม
หนองหัวฟานเทศบาล
เทศบาลตําบลมะคา
เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
เทศบาลตําบลหัวทะเล
ตําบลโนนเมือง
เทศบาลตําบลใหม
อําเภอประทาย
อําเภอปากชอง
อําเภอคง
อํ
า
เภอโชคชั
ย
เทศบาลตําบลประทาย
เทศบาลเมืองปากชอง
เทศบาลตําบลเมืองคง
เทศบาลตําบลโชคชัย
เทศบาลตําบลกลางดง
เทศบาลตําบลเทพาลัย
อําเภอพระทองคํา
เทศบาลตํ
า
บลด
า
นเกวี
ย
น
เทศบาลตําบลหมูสี
เทศบาลตําบลพระทองคํา
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
อําเภอโนนไทย
เทศบาลตําบลวังไทร
เทศบาลตําบลโนนไทย
เทศบาลตําบลสีมามงคล
อําเภอเมืองยาง
อําเภอดานขุนทด
เทศบาลตําบลโคกสวาย
เทศบาลตําบลเมืองยาง
เทศบาลตําบลดานขุนทด
อําเภอสีคิ้ว
เทศบาลตําบลบัลลังก
เทศบาลตําบลหนองกราด
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อําเภอลําทะเมนชัย
เทศบาลตําบลหนองบัวตะ อําเภอหวยแถลง
เทศบาลตําบลคลองไผ
เทศบาลตําบลหนองบัววง
เกี
ย
ดเทศบาลตํ
า
บลหนองบั
ว
เทศบาลตํ
า
บลห
ว
ยแถลง
เทศบาลตําบลลาดบัวขาว
เทศบาลตําบลขุย
ละคร
เทศบาลตํ
า
บลหิ
น
ดาด
เทศบาลตําบลหนองน้ําใส
อําเภอวังน้ําเขียว
อําเภอครบุรี
อําเภอเสิงสาง
อําเภอบัวใหญ
เทศบาลตําบลศาลเจาพอ
เทศบาลตํ
า
บลครบุ
ร
ใ
ี
ต
เทศบาลตํ
า
บลเสิ
ง
สาง
เทศบาลเมืองบัวใหญ
เทศบาลตําบลจระเขหิน
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อําเภอสีดา
อําเภอปกธงชัย
เทศบาลตําบลแชะ
เทศบาลตําบลสีดา
เทศบาลตําบลเมืองปก
เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล อําเภอบานเหลื่อม
อําเภอหนองบุญมาก
เทศบาลตํ
า
บลบ
า
นเหลื
อ
่
ม
เทศบาลตําบลปกธงชัย
เทศบาลตําบลอรพิมพ
เทศบาลตําบลหนองหัแรต
เทศบาลตําบลตะขบ
เทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอจักราช
เทศบาลตําบลนกออก
เทศบาลตําบลจักราช
อําเภอแกงสนามนาง
เทศบาลตําบลบอปลาทอง
เทศบาลตําบลบึงสําโรง
เทศบาลตําบลลํานางแกว
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สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ
ลองติ จู ด 102 องศาตะวั น ออก สู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลปานกลาง 187 เมตร ตั ว จั ง หวั ด อยู ห า งจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้น ที่ 20,493.964
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญลักษณประจําจังหวัด

รูปอนุสาวรียทาวสุรนารี
ประดิษฐานหนาประตูชุมพล

คําขวัญประจําจังหวัด
เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินดานเกวียน

ความหมายของตราประจําจังหวัด
มีคํากลาวถึง ชื่อเมืองโคราช กันมาแตกอนอางเรื่องพงศาวดารวาเหนือขุนสิงสาครซึ่ง พระเจาโคตมะ
กรุงอินทปฐ แตงใหไปคาขาย เรือสินคา เกิดแตกอับปางขุนสิงสาคร ขึ้นฝงรอดชีวิต แลวพบ ราชสีหยืนตายอยู
ใตตนไม ก็ถลกหนังหาบใสบา รอนแรมมาถึงเมืองนี้ ชาวเมืองรองบอกกันวา คอนราชสีห มาจึงเลยกลาย เปน
ชื่อเมืองอยางหนึ่ง

281

ตนไมประจําจังหวัดนครราชสีมา

ตนสาธร
ชื่อวิทยาศาสตร : Millettia leucantha Kurz
วงศ :
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น :
กระเจาะ ขะเจาะ (ภาคเหนือ), กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ), กะเชาะ (ภาคกลาง), ขะแมบ คํา
แมบ (เชียงใหม), สาธร (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
เปนไมยืนตนผลัดใบ สูง 18-19 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ คอนขางกลมหรือทรงกระบอก เปลือกสี
เทาเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดเล็กๆ ใบเปนใบประกอบเรียงสลับ ใบยอยติดเปนคูตรงกันขาม 3-5 คู ปลายสุด
เปนใบเดี่ยว แผนใบยอยรูปรี กวาง 3-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน และยอดออนมีขนยาว
ดอกสีขาว รูปดอกถั่ว สีชมพูออน ออกเปนชอตามงามใบและปลายกิ่ง ออกดอกระหวางเดือนมีนาคม-เดือน
พฤษภาคม
การขยายพันธุ :
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพทีเ่ หมาะสม :
เปนไมกลางแจง เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินรวน ตองการน้ําและความชื้นมาก

อาณาเขตการปกครอง
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแกน
ทิศใต ติดกับจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี
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ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญเปนที่ราบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 150300 เมตร มีเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เปนแนวยาวทางดานทิศใตและทิศตะวันตก สวน
บริเวณตอนลางคอนไปทางเหนือและตะวันออกเปนที่ราบลุม

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเขาสูชวงฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม
ปริมาณน้ําฝน สถิติในป พ . ศ . 2546 มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปประมาณ 1,085 มิลลิเมตร ( ฝนตก
127 วัน ) เนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ในชวงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหเดือนกันยายนมีฝนตกมากที่สุด วัดได 298.9 มิลลิเมตร ( ฝนตก 22 วัน ) เดือน
มกราคมมีฝนตกนอยที่สุด วัดได 0.7 มิลลิเมตร

อุณหภูมิ
อุณหภูมิ ป พ . ศ . 2546 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายนประมาณ 37.2 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ต่ํ าสุ ด ในเดื อ นมกราคม ประมาณ 14.6 องศาเซลเซี ย ส
เนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมาจากประเทศจีน

ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ยทั้งปสูงสุดประมาณ 30.2 % และต่ําสุดประมาณ 22.4 %

ลักษณะทางธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาบริเวณบริเวณที่ราบสูงโคราช
ธรณีวิทยาทั่วไป
ธรณีวิทยาโดยทั่วไปประกอบดวยหินชั้นของกลุมหินโคราช (Khorat Group) ซึ่งเปนชั้นหินสี
แดงมหายุคโซโซอิกสะสมตัวบนภาคพื้นทวีป (non-marine red beds) เปนสวนใหญ ประกอบดวยหินทราย
แปง หินทราย หินโคลนและหินกรวดมน ความหนาของหินทั้งสิ้นอาจถึง 4,000 เมตร มีอายุตั้งแตยุคไทรแอ
สซิกตอนปลายถึงยุคครีเทเชียส-เทอรเชียรี วางทับอยูบนพื้นผิวที่เกิดจากการผุกรอนของหินมหายุคพาลีโอโซ
อิกตอนบน โดยที่ชั้นหินเอียงลาดเล็กนอยสูใจกลางแองโคราชและแองสกลนคร บริเวณทิศใตของที่ราบสูง
โคราช มีหินบะซอลตยุคควอเทอรนารีไหลคลุมกลุมหินโคราชเปนหยอมๆ
ลําดับชั้นหินทั่วไป
กลุมหินโคราชวางตัวแบบไมตอเนื่องบนหินยุคทีแ่ กกวา โดยที่สวนลางสุดมักพบชั้นหินกรวด
มนปจจุบันกลุมหินโคราชแบงออกเปน 8 หมวดหิน โดยมีลําดับหมวดหินจากลางไปหาบนได ดังนี้
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หินมหายุคมีโซโซอิก ไดแกหมวดหินหวยหินลาด ประกอบดวยหินกรวดมน ซึ่งมีกรวดของหินปูนมาก
รวมทั้ ง หิ น ไรโอไลต แ ละหิ น อื่ น ด ว ย ตามความหมายของ Iwai et al. (1966) หมวดหิ น ห ว ยหิ น ลาด
ประกอบดวยหินทราย หินทรายแปง หินดินดานสีเทา ซึ่งมีซากดึกดําบรรพใบไม (Iwai et al., 1966) หอยสอง
ฝ า ชื่ อ Euestheria mansuyi เรณู แ ล ะ ส ป อ ร (pollen and spore)(Haile, 1973) แ ล ะ Phytosaur
(Buffetaut and Ingawat, 1982) บงอายุปลายยุคไทรแอสซิก หมวดหินนี้วางตัวอยูบนหินปูนยุคเพอรเมียน
แบบรอยชั้นสัมผัสไมตอเนื่อง
หมวดหินน้ําพอง เปนหมวดหินลางสุดของกลุมหินโคราชที่เริ่มมีสีแดง (Ward และ Bunnag, 1964)
โดยเฉพาะทางโคราชดานตะวันตก หมวดหินน้ําพองประกอบดวยชั้นหินทรายแปง หินทรายและหินกรวดมน
สลับกันเปนชั้นหนาวางตัวตอเนื่องจากหมวดหินหวยหินลาด ในขณะที่บางบริเวณวางตัวอยูบนหินปูนยุคเพอร
เมียนแบบรอยชั้นไมตอเนื่อง หมวดหินนี้หนาประมาณ 1,465 เมตร
หมวดหินภูกระดึง วางตัวอยุบนหมวดหินน้ําพองหรือบนหินยุคเพอรเมียนในบริเวณที่ไมมีหมวดหินน้ํา
พอง ประกอบดวยหินทรายแปง หินทรายสีเทาอมเขียว หินโคลน และหินกรวดมนเนื้อปูนผสม มีซากดึกดํา
บรรพชิ้นสวนของกระดูกและฟนพลีสิโอซอร และกระดูกไดโนเสาร (Buffetaut et al., 1997) ความหนาของ
หมวดหินนี้ที่บริเวณภูกระดึงประมาณ 1,001 เมตร
หมวดหินพระวิหารประกอบดวยหินทรายเนื้อควอรตซ สีขาว มักแสดงลักษณะชั้นเฉียงระดับและมี
ชั้นบางๆ ของหินทรายแปงสีเทาดําแทรก ความหนาของหมวดหินนี้แตกตางกันในแตละบริเวณ ตั้งแต 56-136
เมตร
หมวดหินเสาขัว ประกอบดวยหินทรายแปง หินโคลน และหินกรวดมนปนทราย มีชั้นหินคอนขาง
หนา ซึ่งความหนาของหมวดหินนี้ในบริเวณเสาขัว หนา 512 เมตร มีซากดึกดําบรรพหอยกาบเดี่ยว
(gastropod) พวก Naticoid, พวกหอยกาบคูชื่อ Trigoniodides sp. และ Plicatounio sp. (Meesook et
al., 1995) และพวกไดโนเสารกินพืช (Buffetaut et al., 1997) จากซากดึกดําบรรพที่พบนี้ คาดวาหินมีอายุค
รีเทเชียสตอนตน (Early Cretaceous)
หมวดหินภูพาน มีลักษณะคอนขางเดนโดยเฉพาะประกอบดวยหินทรายปนหินกรวดมนชั้นหนา ที่
แสดงการวางชั้นเฉียงระดับ มีรายงานพบเศษชิ้นสวนของกระดูกไดโนเสาร จํานวน 2-3 ชิ้น นอกจากนั้นยัง
พบวามีสารประกอบของพวกคารบอนเกิดอยูในหมวดหินนี้ดวย ความหนาของหมวดหินนี้ ประมาณ 114 เมตร
หมวดหิ น โคกกรวด ประกอบด ว ยหิ น ทรายแป ง หิ น ทราย และหิ น ทรายแป งปนปู น (calichesiltstone) หินกรวดมน มีซากดึกดําบรรพเศษชิ้นสวนของไดโนเสารชนิดกินพืช เตา และปลา (Buffetaut et
al., 1997) หมวดหินนี้มีความหนาประมาณ 709 เมตร
หมวดหินมหาสารคาม ประกอบดวยหินทรายแปง และหินทราย มีชั้นโพแทช ยิปซัมและเกลือหิน
หนาเฉลี่ย 200 เมตร หมวดหินนี้มีความหนาประมาณ 600 เมตร เกิดจากการสะสมตัวของแองซึ่งอาจแยกกัน
เปน 2 แองคือ แองสกลนครกับแองโคราช อายุของหินมหาสารคามนี้มีอายุประมาณยุคครีเทเชียสตอนปลาย

284

จากหลักฐานสนามแมเหล็กบรรพกาล (Maranate and Vella, 1986) และจากไอโซโทป ของแรมีอายุ
ประมาณ 100 ลานป
หมวดหินภูทอก ประกอบดวยหินทรายเนื้อละเอียดสีแดง มีชั้นเฉียงสลับขนาดใหญ และหินทรายสี
แดง พบชั้นเฉียงสลับขนาดเล็ก ความหนาของหมวดหินนี้ไมต่ํากวา 200 เมตร โดยที่บริเวณชั้นหินแบบฉบับที่
เขาภูทอกนอย อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคายมีความหนา 139 เมตร หมวดหินภูทอกโผลกระจายตัวทั่วไป
ตามกลางแองที่ราบสูงโคราชในบริเวณที่ไมมีดินปกคลุม หินทรายนี้เกิดจากการสะสมตัวในสภาพแวดลอมแบบ
ตะกอนพัดพาจากน้ําและลม
หินโคลนตอนบน ประกอบดวย หินโคลนสีแดงอิฐ หินทรายแปง และหินทรายสีแดง พบมีชั้นยิปซัม
เปนชั้นและเลนส พบวางตัวอยูบนชั้นหมวดหินมหาสารคามแบบไมตอเนื่อง
หินมหายุคซีโนโซอิก ยังไมมีหลักฐานยืนยันแนนอนวามีหินยุคเทอรเชียรี ซึ่งเปนสวนลางของมหายุค
ซีโนโซอิ ก ในบริ เวณที่ ร าบสู งโคราช นอกจากอนุ ม านจากชั้ น หิ น ที่ ไมแ ข็งตั ว เหนื อชั้ น เกลื อ ของหมวดหิ น
มหาสารคามยุคครีเทเชียส และอยูใตชั้นกรวดยุค ควอเทอรนารีที่พบไมกลายเปนหิน
ตะกอนยุคควอเทอรนารี ในที่ราบสูงโคราชพบตะกอนยุคควอเทอรนารีอยูใตระดับผิวดิน จากขอมูล
หลุมเจาะ เชน หลุมเจาะโพแทชที่ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบหินมารลที่ความลึก 32 - 70 เมตร
พบฟอสเฟตเปอรเซนตต่ํามาก คลายกับหินที่โผลที่ผิวดินดานตะวันตกของจังหวัดรอยเอ็ด นอกจากนี้ยังพบ
ซากดึกดํ าบรรพเศษเปลือกหอยและกระดูกสัตวเลี้ ยงลูกดวยนมกินพืชเป นอาหารยุคควอเทอรนารีอีกดวย
ตะกอนยุคควอเทอรนารี ไดแกชั้นกรวด (gravel bed) และชั้นดินลูกรัง (lateritic soil) ตามขอบแองโคราชทั้ง
ดานบนและด านใต ไมกลายเป น หิ น ที่พ บในชั้ น กรวด ยุคครีเทเชี ย สตอนบน ถึงยุคควอเทอรน ารีต อนลาง
(Kobayashi, 1961) นอกจากนี้มีรายงานการพบเทคไทตอายุประมาณ 0.7 ลานป ในชั้นกรวดที่ขอนแกนเปน
หลักฐาน แสดงใหเห็นวาชั้นกรวดและชั้นศิลาแลงที่โผลอยูทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบเทคไทตฝงตัว
อ ยู ต อ น บ น แ ท บ ทุ ก แ ห ง ใ น ที่ ร า บ สู ง โ ค ร า ช นั้ น น า จ ะ อ า ยุ แ ก ก ว า 0.7 ล า น ป
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแหงถูกปกคลุม ดวยทรายแปงลมหอบ (loess) สีน้ําตาลแดงและเหลือง
ตรวจหาอายุ ข องตะกอนได 8,190 +-120 ป ในบ อ ทรายท า ช า ง อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีตะกอนทรายแปงลมหอบสะสมตัวหนากวา 8 เมตร โดยพบ
ซากฟน ช างโบราณชื่ อ Zygolophodon (Sinomastodon) sp. และ Stegolophodon (Eostegodon) sp.
มีอายุอยูในสมัยไพลสโตซีน และชิ้นสวนของไมกลายเปนหินปะปนอยูดวย
หินอัคนี ที่พบบนที่ราบสูงโคราช เปนหินบะซอลตซึ่งไหลปดทับกลุมหินโคราชพบในบริเวณจังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ มีอายุประมาณ 3.28 +-0.48 ลานปถึง 0.92 +-0.3 ลานป (ยุค
เทอรเชียรี-ควอเทอรนารี)
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จุดเดนและขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
จุดเดน
1. จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ มีพื้นที่กวางขวาง มีทรัพยากรหลากหลาย
2. เปนศูนยกลางทางการคมนาคมทางบก ทั้งทางถนนและทางราง
3. พื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว มีอากาศเย็นจึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได
4. มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ
5. มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ
6. มีแหลงตนน้ําที่สําคัญของภาคอีสาน
ขีดความสามาถในการพัฒนา
1.ขาดการจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การกระจายรายไดที่ไมทั่วถึง ไมครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. การคมนาคมในถิ่นที่ทุรกันดารยังไมสะดวก
4. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเพียงพอ
5. แหลงทองเที่ยวแตละแหงมีระยะทางไกลกัน

ศูนยกลาง
คือที่ตั้งอําเภอเมืองซึ่งตั้งอยูประมาณกึ่งกลางของจังหวัด ระยะทางจากอําเภอตาง ๆ กับอําเภอเมือง
ริมแนวพรมแดนของจังหวัดมีระยะทางไมตางกันมาก ประชาชนสามารถเขามาติดตอธุรกิจในตัวเมือง และ
สามารถเดินทางกลับไดภายในวันเดียว เพราะที่ตั้งของทุกอําเภอ อยูในรัศมีทางตรงไมเกิน 75 กิโลเมตร

เศรษฐกิจ
นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและตางชาติตางใหความสําคัญกับจังหวัดนี้มาก จึงไดตั้งฉายาใหกับจังหวัด
นี้ว าเป น "มหานครแห งอีส าน" เป น เสมือนเมืองหลวงของภาคตะวั น ออกเฉียงเหนื อ เพราะเป น ศูน ยกลาง
ทางด า นต า ง ๆ ของภู มิ ภ าค ได แ ก การปกครอง การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข การคมนาคมขนส ง การ
อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การพาณิชย การลงทุน การสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ มีคําขวัญของเมือง
โคราชวา มหานครแหงอีสาน เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ประตูเชื่อมโยงพันธมิตร สรางเศรษฐกิจสูสากล

เทศกาลและประเพณี
งานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี (คุณหญิงโม) เปนงานประจําปของจังหวัด กําหนดจัดระหวาง
วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกป ซึ่งถือเปนวันที่คุณหญิงโมไดรับชัยชนะจากขาศึก ในงานมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมการออกรานจัดนิทรรศการตางๆ ของหนวยงานราชการและภาคเอกชน
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งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาเปนประเพณีที่สําคัญในวันเขาพรรษา จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน
8 ( วันอาสาฬหบูชา ) และในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ( วันเขาพรรษา ) ของทุกป ณ อนุสาวรียทาวสุรนารี (ยา
โม) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งานประเพณีแขงเรือพิมาย เปนงานประเพณีที่ชาวอําเภอพิมายรวมกันจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยจะ
จัดในวันเสาร-อาทิตย สัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน งานนี้นอกจากจะมีการแขงเรือของชาวบ านจาก
หมูบานตางๆ ในอําเภอพิมายและอําเภอใกลเคียงแลว ยังมีการตกแตงเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พรอม
ประกวดการแหเรือดวยซึ่งนับ วาเปน งานที่นาชมมากงานเทศกาลเที่ยวพิมายจัดขึ้นเพื่อเปนการสรางสรรค
กิจกรรมสงเสริมแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานประวัติศาสตรพิมาย ซึ่งจะจัดขึ้น
ในชวงเดียวกับงานประเพณีแขงเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอยาง เชน การแขงเรือยาวประเพณี การ
แสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแหพุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแหพุทธประทีปและการแสดงประกอบแสง
เสียง

การคมนาคม
ทางอากาศ
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ทาอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีพิธีเปดเที่ยวบิน
ปฐมฤกษของสายการบินแฮปปแอร ใหบริการระหวางนครราชสีมา-กรุงเทพ และ นครราชสีมา-เชียงใหม โดย
มีนายประจักษ สุวรรณภักดี ผูวาราชการ จ.นครราชสีมา พรอมดวยนางสุบ งกช วงศวิทยาภรณ ประธาน
หอการคา จ.นครราชสี มา นายเสมอ จิ น ดาพงษ นายกสมาคมธุ ร กิจ การท อ งเที่ ย ว จ.นครราชสี ม า และ
ผูเกี่ยวของรวมเดิ นทางในเที่ยวบิ นปฐมฤกษ หลังจากสนามบิ น แห งนี้ ไมมีสายการบิ น พาณิ ชย ให บริการมา
ประมาณ 6 ป

รถยนต
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางดวยรถยนต มายังจังหวัดนครราชสีมาไดหลายเสนทาง คือ
 เสนทางผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผานรังสิต วังนอย จนถึงจังหวัดสระบุรี ขาม
ทางตางระดับมิตรภาพ ทางทิศตะวันออก ไปยัง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผาน
อําเภอแกงคอย มวกเหล็ ก จังหวัด สระบุรี เรื่อยไปจนถึงอําเภอปากช อง สี คิ้ว สูงเนิ น และจังหวัด
นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 256 กิโลเมตร
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เสนทางผานเขตมีนบุรี อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม
อํ าเภอกบิ น ทร บุ รี อํ าเภอวั งน้ํ าเขี ย ว อํ าเภอป ก ธงชั ย จนถึ งจั งหวั ด นครราชสี ม า รวมระยะทาง
ประมาณ 273 กิโลเมตร
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 เสนทางรังสิต-นครนายก ตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ไป
กบินทรบุรี แลวแยกเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ผานอําเภอวังน้ําเขียว ปกธงชัย เรื่อยไป
จนถึงจังหวัดนครราชสีมา
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รถโดยสารประจําทาง
เดินทางจากกรุงเทพฯ
มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่ง
ให บ ริการจาก สถานี ขนส งหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายั งจังหวั ดนครราชสี มา ทุกวั น ตลอด 24 ชั่ว โมง โดยมี
บริษัทเอกชน ที่ไดรับสัมปทานเปดบริการเดินรถโดยสารสาย 21 จํานวน 3 รายคือ




บริษัท ราชสีมาทัวร จํากัด
บริษัท แอรโคราชพัฒนา จํากัด
บริษัท สุรนารีแอร จํากัด

ซึ่งจะใหบริการ รับ-สง ผูโดยสารที่สถานีขนสงทั้งสองแหง คือ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 (ถนน
บุรินทร) และ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือก
เดิ น ทางโดยรถโดยสารประจํ า ทางจากกรุ ง เทพฯ ปลายทางจั งหวั ด ต า ง ๆ ในภาคอี ส านที่ ผ า นจั ง หวั ด
นครราชสีมาไดอีกดวย
เดินทางภายในจังหวัด
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง มีขนสงสาธารณะใหบริการดังนี้คือ
รถโดยสารประจํ าทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และ
บริเวณใกลเคียง รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียงไป
ตามเสนทางตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีรถเมลโดยสารปรับอากาศจํานวน 1 สายที่วิ่งใหบริการคือ สาย 17
รถจักรยานยนตรับจาง, รถสามลอเครื่อง และรถสามลอ วิ่งใหบริการผูโดยสารภายในเขตตัวเมือง
รถแท็กซี่มิเตอร (TAXI-METER) เปดให บ ริการในช วงการแขงขัน กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยูที่สถานีขนสงผูโดยสาร
แหงที่ 2 และศูนยการคาเดอะมอลลนครราชสีมา นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใชบริการโดยโทรศัพทเลขหมาย
ดวน ปจจุบันมีรถใหบริการทั้งสิ้นจํานวน 70 คัน
ถาตองการเดินทางไปตางอําเภอ จะมีรถโดยสารประจําทางหมวด 4 ใหบริการไปยังอําเภอตาง ๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมา หลายสายดวยกัน สามารถขึ้นรถไดที่สถานีขนสงแหงที่ 1 ถนนบุรินทร มีทั้งประเภทรถ
สองแถว และ รถบัสโดยสารประจําทางใหบริการ สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 นั้น จะมีรถโดยสาร ไป
เฉพาะ อําเภอพิมาย และ ดานเกวียน, อําเภอโชคชัย
เดินทางระหวางจังหวัด
มีทั้งรถโดยสารประจําทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จํานวนหลายเสนทางในจังหวัด
ตาง ๆ วิ่งใหบริการผานจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน

สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ใหบริการแกผูที่ตองเดินทางไปยังอําเภอ หรือ จังหวัดตางๆ ดังนี้
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สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนบุ ริน ทร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ มีเนื้อที่
ทัง้ สิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ใชเปน
สถานี ข นส งภายในจั งหวั ด เป น หลั ก และมี ร ถโดยสารปรั บ อากาศ สายที่ 21 กรุ งเทพฯ – นครราชสี ม า
ใหบริการ ประกอบไปดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 24 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารผูโดยสาร 6,194 ตารางเมตร
- หองสุขา จํานวน 25 หอง (หองสุขาชาย 15 หอง, หองสุขาหญิง 10 หอง) โทรศัพทสาธารณะ จํานวน
6 เครื่อง
ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว/วัน หรือ
ประมาณ 730,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 50,000 คน/วัน หรือประมาณ
18,000,000 ลานคน/ป
สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ มีเนื้อที่
29 ไร 50 ตารางวา เปนสถานีขนสงฯที่ใหญที่สุดและสําคัญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จํากัด
ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางที่สําคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ประกอบดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 111 ชองจอด พื้นที่ 17,760 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารผูโดยสาร 28,416 ตารางเมตร
- ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 250 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 1,100 คัน
- หองสุขา จํานวน 76 หอง (หองสุขาชาย 24 หอง, หองสุขาหญิง 52 หอง)
- โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 68 เครื่อง
ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 1,300 เที่ยว /วัน หรือ
ประมาณ 470,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือประมาณ
11,000,000 ลานคน/ป

รถไฟ
มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ - อุบลราชธานีและกรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถดวน
พิเศษ รถดวน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งใหบริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ผานจังหวัดนครราชสีมา
ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถทองถิ่นวิ่งใหบริการระหวางสถานีรถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัด
อื่นๆ เชน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคายและอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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สถานที่ทองเที่ยว
อนุสาวรียทาวสุรนารี
ทาวสุรนารีมีนามเดิมวา คุณหญิงโม เปนภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เมื่อป พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศ
แหงเวียงจันทนไดยกทัพเขายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมไดรวบรวมชาวบานเขาสูรบและตอตานกองทัพของเจา
อนุวงศแหงเวียงจันทนไมใหยกมาตีกรุงเทพฯไดเปนผลสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาคุณหญิงโมเปนทาวสุรนารี อนุสรณแดวีรกรรมอันกลาหาญของวีรสตรีไทย หรื
อยาโม สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 อนุสาวรียหลอดวยทองแดงรมดํา สูง 1.85 เมตร แตงกายดวยเครื่องยศ
พระราชทาน ในทายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้นมือซายทาวสะเอวหันหนาไปทางทิศตะวันตก

ประตูชุมพล
สมเด็จพระนารายณมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางเมืองนครราชสีมาเปนเมืองหนาดานเมื่อ พ.ศ. 2199
อันเปนปที่พระองคเสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา และสรางกําแพงประตูเมืองอยางแข็งแรง โดยมีชางชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งเปนมิตรประเทศกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น เปนผูออกแบบผังเมือง เมืองนครราชสีมาในขณะนั้นมี
ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เดิมมีประตูเมืองทั้งหมด 4 ประตู ไดแก ประตูพลแสนดานทิศเหนือ ประตูพล
ลานดานทิศตะวันออก ประตูไชยณรงคดานทิศใต และประตูชุมพลดานทิศตะวันตก ปจจุบันเหลือเพียงประตู
ชุมพลเทานั้นที่เปนประตูเมืองเกา สวนอีกสามประตูไดสรางขึ้นใหม ลักษณะประตูชุมพลเปนประตูเชิงเทิน กอ
ดวยหินกอนใหญและอิฐ ฉาบดวยปูน สวนบนเปนหอรบสรางดวยไมแกนหลังคามุงกระเบื้อง ประดับดวยชอฟา
กระจังและนาคสะดุง กําแพงตอจากประตูทั้งสองขางกอดวยอิฐสวนบนสุดทําเปนรูปใบเสมาตั้งอยูดานหลัง
อนุสาวรียทาวสุรนารี

ศาลหลักเมือง
ตั้งอยูที่หัวมุมสี่แยกถนนจอมพล ลักษณะเปนศาลเจาแบบจีน ประดิษฐานเสาหลักเมืองนครราชสีมา
เปนที่สักการะบูชาของชาวไทยและจีน สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ระหวาง พ.ศ.2199-2231
ตัวศาลและเสาหลักเมืองทําดวยไม ผนังศาลดานทิศตะวันออกเปนกระเบื้องดินเผาปนลวดลายนูนต่ําเปน
เรื่องราวการสูรบของทาวสุรนารีและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสมัยโบราณ

ศาลเจาพอชางเผือก
เปนศาลเจาเล็ก ๆ ตั้งอยูริมคูเมืองดานทิศเหนือ ตรงมุมถนนมนัสตัดกับถนนพลแสน สรางครอบหลัก
ตะเคียนหิน ซึ่งเดิมเปนหลักที่ชาวเมืองภูเขียวนําชางเผือกมาผูกไวเพื่อใหพนักงานกรมคชบาลตรวจดูลักษณะ
ชางกอนกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเพื่อทรงรับไวเปนพระราชพาหนะ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ
ตั้งอยูในบริเวณวัดสุทธจินดา จัดแสดงศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ อดีตเจาอาวาสวัดสุทธ
จินดารวบรวมไว โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรไดสํารวจขุดพบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนจังหวัด
ใกลเคียงและที่มีผูบริจาค สวนใหญเปนพระพุทธรูป มีทั้งพระศิลาสมัยขอม พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
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พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องใชสมัยโบราณ ภาพไมแกะสลัก

วัดศาลาลอย
วัดนี้ตั้งอยูติดกับลําตะคองซึ่งไหลพาดผานตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสูแมน้ํามูล ทาวสุรนารีกับทาน
ปลัดสามีสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2370 พระอุโบสถไดรับรางวัลดีเดนแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคม
สถาปนิกสยาม และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในป พ.ศ. 2516 เปนอุโบสถที่สรางแบบ
ศิลปไทยประยุกต เปนรูปสําเภาโตคลื่น ใชวัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาดานเกวียนนํามาประดับตกแตง ตัว
อุโบสถลอมรอบดวยกําแพงแกวรูปเสมาสัญลักษณของเมืองเสมาเดิมดานขางมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใชเปนที่
บรรจุอัฐิทาวสุรนารี

วัดศาลาทอง
ตั้งอยูที่ตําบลหัวทะเล เปนวัดธรรมยุติ เดิมบริเวณวัดเปนปาทึบ และมีพระพุทธรูปนั่งองคใหญ ปาง
ปาเลไลยก ทําจากหินประดิษฐานอยูกลางแจง ตอมาจึงไดสรางพระอุโบสถครอบไว ในวัดนี้มีเจดียใหญสราง
ครอบเจดียองคเดิมที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงตุง

วัดปาสาลวัน
ตั้งอยูหลังสถานีรถไฟนครราชสีมา เปนวัดหนึ่งที่ไดเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุของ
เกจิอาจารยที่เปนที่เคารพบูชาของศาสนิกชนโดยทั่วไป คือ อาจารยเสาร อาจารยมั่น รวมทั้งอัฐิของอาจารย
สิงหอดีตเจาอาวาส

อนุสรณสถานนางสาวบุญเหลือ
ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ ตําบลโคกสูง สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของ
นางสาว บุญเหลือ และเหลาบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมา ที่ไดพลีชีพเพื่อปกปองชาติ เมื่อครั้งสงครามเจา
อนุวงศ ปพ.ศ. 2369 ที่ทุงสัมฤทธิ์

ปราสาทพนมวัน
ตั้งอยูที่บานมะคา ตําบลโพธิ์ เปนปราสาทขอมที่นาชมอีกแหงหนึ่ง เดิมกอสรางดวยอิฐในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ต อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 จึ งไดส รางอาคารหิ น ซอนทับ ลงไป เป น ศาสนสถานใน
ศาสนาฮิ น ดู ต อ มาจึ ง ได เปลี่ ย นแปลงให เป น พุ ท ธสถาน ป จ จุ บั น แม จ ะหั ก พั ง ไปมาก แต ยั ง คงเห็ น ซาก
โบราณสถานหลงเหลือ เปนเคาโครงคอนขางชัดเจนเชน ปรางคจตุรมุของคประธานหลักซึ่งหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก โดยมีมณฑปอยูเบื้องหนาและมีฉนวนเชื่อมตอระหวางอาคารทั้งสองภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หินขนาดใหญ

สวนสัตวนครราชสีมา
เป น สวนสั ต ว แ บบซาฟารีกึ่ งเป ด และป ด ที่ ทั น สมัย ได มาตรฐานที่ สุ ด แห งหนึ่ งในเอเชี ย คอกสั ต ว
กวางขวาง จัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับนิสัยสัตวแตละชนิด สวนใหญเปนสัตวปาแอฟริกา ไดแก นก
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เพนกวิน แมวน้ํา ชางแอฟริกา แรด เสือชีตาห สิงโต มาลาย ยีราฟ ยังมีอาคารจัดแสดงสัตวเลื้อยคลาน และ
สวนนกเงือก

อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 จั งหวั ด คื อ นครราชสี ม า นครนายก สระบุ รี และปราจี น บุ รี ป าเขาใหญ
สมัยกอนไดรับสมญานามวา ดงพญาไฟ เปนอุทยานมรดกของอาเซียน สภาพทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขา
ใหญเปนปาเบญจพรรณ และปาดิบชื้น บางสวนของพื้นที่เปนทุงกวางสลับกับปาไมที่อุดมสมบูรณ มีพันธุไม
ที่มีคุณคามากมายทั้งไมเศรษฐกิจ ไมหอม และสมุนไพรตาง ๆ ภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน สภาพ
ธรรมชาติบนเขาใหญชุมช่ําปาไมและทุงหญาเขียวขจีสดใส

วัดเทพพิทักษปุณณาราม
ตั้งอยูบริเวณเขาสีเสียดอา ตําบลกลางดง เปนวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล เปนชื่อที่
ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ชาวบานทั่วไปมักเรียกวา หลวงพอ
ขาว หรือหลวงพอใหญ เปนพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กโดดเดนอยูบนยอดเขาสูง

เขื่อนลําตะคอง
ตั้งอยูตําบลลาดบัวขาว เปนเขื่อนดินสรางกั้นลําตะคองที่ชองเขาเขื่อนลั่นและชองเขาถานเสียดในป
พ.ศ. 2517เพื่อนําน้ําเหนือเขื่อนมาใชประโยชนในดานชลประทาน

แหลงหินตัดสีคิ้ว
ตั้งอยูบนถนนมิตรภาพ ปรากฎรองรอยของการสกัดหินเปนรองลึกรูปสี่เหลี่ยมขนาดตางๆอยูหลาย
แนวและยังทิ้งรองรอยของคมสิ่วที่ใชเปนเครื่องมือในการสกัด สันนิษฐานวาเดิมคงจะนําหินทรายบริเวณนี้ไป
สรางปราสาทหิน ที่อยูในบริเวณใกลเคียงเชนปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูปราสาทเมืองเกา

วัดเขาจันทนงาม
เปนแหลงศิลปะภาพเขียนกอนประวัติศาสตร เปนภาพเขียนลงสีแบบเงาทึบสีแดงเปนแนวปรากฎ
อยูบนเพิงผาหินทรายดานหนึ่ง อยูสูงจากพื้นดินประมาณ 4 เมตร เปนรูปคนและสัตวที่แสดงถึงวิถีชีวิตความ
เปนอยูหรือกิจกรรมบางอยางของกลุมคน เปนศิลปะที่สรางขึ้นโดยชุมชนเกษตรกรรมที่อาศัยอยูในบริเวณนี้มี
อายุระหวาง3,000-4,000ป

โบราณสถานเมืองเสมา
ตั้งอยูที่ตําบลเสมา เปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 และมีพัฒนาการ
สื บ เนื่ องมาถึ งพุ ท ธศตวรรษที่ 16-17 ภายใต อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมขอมโบราณ บริ เวณเมื อ งเสมามี ซ าก
โบราณสถานกอดวยศิลาแลงและหินทรายหลงเหลืออยู

วัดธรรมจักรเสมาราม
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แตเดิมบริเวณนี้เปนศาสนสถานในสมัยทวารวดี มีพระพุทธรูปปางไสยาสน กอสรางดวยหินทรายแดง
ขนาดใหญหลายๆกอนประกอบกันขึ้นตามแนวทิศเหนือทิศใต อายุราว พ.ศ. 1200 พระเศียรอยูทางทิศใต หัน
หน าไปทางทิศตะวัน ออก พระพักตรคอนขางเหลี่ ยมประกอบด วยหิ น ทรายสี่ แผ น วางซอนกัน พระวรกาย
ประกอบด ว ยหิ น ทรายรวมกั น เป น แผ น ในแนวตั้ งเมื อ งโบราณที่ ตํ าบลโคราชหรื อ เมื อ งโคราชเก าถื อ เป น
จุดเริ่มตนของอารยธรรมขอมในอดีตที่พบในเขตนครราชสีมามีรองรอยโบราณสถานหลงเหลือใหเห็น

ปราสาทโนนกู
เปนโบราณสถานขนาดเล็กกอดวยอิฐและหินทราย มีแผนผังเป นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบดวย
ปรางคหลังเดี่ยวบนฐานสูง ดานหนามีวิหารหันเขาหาปรางคประธานอยู 2 หลัง ลอมรอบดวยกําแพงแกว มีซุม
ประตูทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเปนทางเขา-ออก และที่ลานระหวางวิหารทั้งสอง นั้นพบโคนนทิหมอบใน
อาการเคารพปราสาทประธานอันเปนที่สถิตของพระศิวะมหาเทพตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู สรางขึ้น
ตามแบบศิลปะเขมรโบราณ ราวปลายพุทธศตวรรษที1่ 5

ปราสาทเมืองแขก
เป น โบราณสถานขนาดใหญ ก อ ด ว ยอิ ฐ และหิ น ทรายมี ลั ก ษณะแผนผั ง เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า
ประกอบดวยปราสาทประธาน บรรณาลัย ระเบียงคด ซุมประตู สระน้ํา กําแพงแกว และปราสาทกอดวยอิฐ
ขนาดเล็ก ทับหลังที่แกะสลักลวดลายตางๆ ประติมากรรมรูปเทพเจา รวมทั้งศิลาจารึกที่ถูกนํามากอเปนฐาน
ประตูซุมชั้นนอกสุดเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณอายุราวพุทธศตวรรษที1่ 5

วัดหนาพระธาตุ
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ประกอบดวยสิ่งกอสรางตางๆ ไดแก เจดีย อุโบสถ และหอไตรกลางน้ําที่
ได รั บ การอนุ รักษ ไวอย างดี มี ศิล ปะแบบทองถิ่น ปะปนอยู มาก อุโบสถหลั งเกามีจิ ต รกรรมฝาผนั งสมัย ต น
รัตนโกสินทร เปนเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดก และเปนภาพการสักการะพระพุทธบาท ดานหนาอุโบสถ
หลังเกา มีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่กลางสระมีหอไตร 1 หลัง ทรงเตี้ยแบบหอไตรพื้นเมืองอีสานซึ่งมีภาพ
ลายรดน้ําที่บานประตูเปนลวดลายวิจิตรสวยงาม

เขื่อนลําพระเพลิง
อยูในเขตอําเภอปกธงชัย เปนเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทาน ชาวบานนิยมมาพักผอน

น้ําตกหวยใหญ
เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติทับลาน ในทองที่อําเภอวังน้ําเขียว ทางเดินเขาน้ําตกเปนทางลาด
เล็ ก น อ ยมี ธ ารน้ํ า ตกขนาดเล็ ก ไหลผ า นก อ นหิ น ใหญ ส องก อ น หมู บ า นทํ า เครื่ อ งป น ดิ น เผาด า นเกวี ย น
สมัยโบราณตําบลนี้เปนที่พักกองเกวียนที่คาขายระหวางโคราช-เขมร มีแมน้ํามูลไหลผาน ชาวบานใชดินริมฝง
แมน้ํามาปนภาชนะใชสอย และไดทําสืบตอกันมานับเปนเวลาหลายชั่วอายุคน ปจจุบันดานเกวียนมีชื่อเสียง
มากในฐานะที่เปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาไดสวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แตยังคงลักษณะ
ดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปนและใชดินดําสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณของสีแบบดินเผาดานเกวียนโดยเฉพาะ

ปราสาทพะโค
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ตั้งอยูที่ตําบลกระโทก เปนศาสนสถานในศาสนาฮินดู กอสรางดวยหินทรายสีขาว ประกอบดวยกลุม
โบราณสถาน 3 หลัง แตปจจุบันเหลือใหเห็นเพียง 2 หลัง มีคูน้ําลอมรอบเปนรูปเกือกมา ทางเขาอยูทางดาน
ทิศตะวันออกไดพบชิ้นสวนหนาบันที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธศตวรรษที1่ 6

หาดชมตะวัน
อยูในความรับผิดชอบของที่ทําการเขตจัดการอุทยานแหงชาติทับลานที่ 4 ซึ่งดูแลรักษาพื้นที่ปาใน
อุทยานแหงชาติทับลานดานอําเภอเสิงสาง อําเภอครบุรี และอําเภอวังน้ําเขียว พื้นที่ริมอางเก็บน้ําไดรับการ
พัฒนาใหเปนที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน และเปนที่ประกอบอาชีพของชาวบานลดปญหาการตัดไม
ทําลายปา สามารถเดินปาชมแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เชน วังผีเสื้อ (มีเฉพาะในฤดูหนาว) ถ้ําพระ ถ้ําคอมมิวนิสต
ตนตะเคียนทองยักษอายุประมาณพันป

แหลงโบราณคดีบานปราสาท
ตั้งอยูบานปราสาทใต ตําบลธารปราสาท เปนแหลงโบราณคดีแหงที่สองตอจากบานเชียง มีชุมชน
อาศัยอยูในบริเวณนี้มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยประวัติศาสตร มีหลักฐานของกลุมวัฒนธรรม
แบบทวารวดีและแบบเขมรโบราณชวงระหวาง1,500-3,000ปมาแลว

อนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์
ตั้งอยู ต.สัมฤทธิ์ บริเวณนี้เคยเปนสนามรบระหวางชาวโคราช และทหารลาวเมื่อครั้งสงครามเจา
อนุวงศในสมัยรัชกาลที่ 3 ปจจุบันมีการสราง ศาลสถิตยดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชน ซึ่งชาวบาน
สัมฤทธิ์รวมกันสรางขึ้นเมื่อพ.ศ. 2531 เพื่อเปนอนุสรณแกดวงวิญญาณ ของนาวสาวบุญเหลือและวีรชนชาว
โคราชที่ไดทําการตอสูกับกองทัพลาวจนไดชัยชนะ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
ตั้งอยูในตัวอําเภอพิมาย เปนสถานที่รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเจริญรุงเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่คนพบในเขตอีสานตอนลาง
แบงการจัดแสดงออกเปนสวนอาคารพิพิธภัณฑ และ สวนอาคารเก็บทับหลัง สวนอาคารพิพิธภัณฑไดรับการ
ยกยองวามีการจัดวางศิลปโบราณวัตถุตางๆไวอยางสวยงามนาชมเปนระเบียบทันสมัย

ปราสาทนางรํา
ตั้งอยูที่บานนางรํา เดิมเคยมีรูปนางรํา เปนหินสีเขียวทําแบบเทวรูป อยูทางทิศตะวันตก ปจจุบัน
เหลือแตรองรอยของเทวสถานและแทนหิน ปราสาทนางรําเปนโบราณสถานสมัยขอมที่เรียกวาเปน อโรคยา
ศาล (โรงพยาบาล) สร างขึ้ น ในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 18 ในสมั ย พระเจ า ชั ย วรมั น ที่ 7 ประกอบด ว ยกลุ ม
โบราณสถาน 2 กลุมตั้งอยูใกลเคียงกัน กลุมปรางคที่สมบูรณกวาหลังอื่นประกอบดวยปรางคองคกลาง มีมุข
ยื่นออกไปขางหนาหันหนาไปทางทิศตะวันออก สวนทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของปราสาทมีวิหารกอดวย
ศิลาแลงหันหนาไปทางทิศตะวันตก มีกําแพงศิลาแลงลอมรอบ สวนซุมโคปุระหรือประตูทางเขาอยูทางดานทิศ
ตะวันออก มีแผนผังเปนรูปกากบาท นอกกําแพงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ําขนาดเล็กกอดวยศิลา
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แลง ถัดจากปราสาทนางรําไปทางทิศใต มีปราสาทอีก 3 หลังเรียงกันในแนวเหนือ-ใต ซึ่งเหลือเพียงฐานและมี
กรอบประตูและทับหลังหินทรายตั้งแสดงอยูกําแพงศิลาแลงและคูน้ํารูปเกือกมาลอมรอบ

ปรางคกู
ตั้งอยูที่ ตําบลดอนตะหนิน ลักษณะเปนปรางคสมัยขอมขนาดเล็ก ฐานสี่เหลี่ยม กอดวยศิลาแลงวาง
ซอนกันจากฐานถึงยอด แตปจจุบันสภาพปรักหักพังไปแลว หลงเหลือเพียงซากฐานไมสูงนัก ภายในองคปรางค
มีพระพุทธรูปดินเผาซึ่งยังหลงเหลือใหเห็นอยู4 -5องค

ปรางคสีดา
ตั้งอยูในบริเวณวัดพระปรางคสีดา มีลักษณะคลายปรางคกูที่ตําบลดอนตะหนิน แตปรางคสีดาปดทึบ
ทั้งสี่ด าน เป นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ ศิลปะแบบเขมรโบราณ กอดวยศิลาแลงจํ านวน 1 หลัง มี
ลวดลายปูนปนประดับหันหนาไปทางทิศตะวันออกลอมรอบดวยกําแพงแกว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18

สินคาพื้นเมือง-ของฝาก
จังหวัดนครราชสีมา มีสินคาพื้นเมืองมากมายหลายอยาง นักทองเที่ยวสามารถหาซื้อไดที่ตลาดในตัว
เมืองหรือแหลงผลิต สินคาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงไดแก เครื่องปนดินเผาจากดานเกวียน ผาไหมผามัดหมี่จากปก
ธงชัย สวนสินคาหัตถกรรมกลุมแมบานหาซื้อไดที่ศูนยจําหนายของดีเมืองโคราชใกลศาลากลางจังหวัด สวน
ผลิตภัณฑอาหารไดแก หมูยอ แหนม ไสกรอก กุนเชียง หมูหยองซึ่งผลิตกันมากที่ตัวเมืองและที่อําเภอปากชอง
และหมี่โคราชซึ่งมีจําหนายทั่วไป

