
ข้อมูลต ำบลทุ่งอรุณ 

   1.  สภาพทั่วไป  
1.1  ที่ตั้ง 

ต ำบลทุ่งอรุณเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอ ำเภอ 
และ   อยู่ห่ำงจำกที่ท ำกำรอ ำเภอโชคชัยประมำณ  15  กิโลเมตร  ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประมำณ 45  กิโลเมตร   มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลกระโทกและต ำบลท่ำเยี่ยม  อ ำเภอโชคชัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลท่ำลำดขำว อ ำเภอโชคชัยและต ำบลครบุรี  อ ำเภอครบุรี   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนองบุญมำกและต ำบลแชะ อ ำเภอครบุรี                                  
              ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลอรพิมพ์  และต ำบลครบุรี  อ ำเภอครบุรี 

1.2  เนื้อที ่
ต ำบลทุ่งอรุณมีเนื้อที่ประมำณ 69 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 43,125  ไร่ แบ่งเป็น 
-  พ้ืนที่อยู่อำศัย   3,550 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท ำนำ          16,900 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท ำไร่ 18,500 ไร่ 
-  พืชสวน                   1,250     ไร่ 
-  พ้ืนที่อ่ืน ๆ     2,925 ไร่ 

          1.3  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มมีแม่น้ ำสำยส ำคัญไหลผ่ำน คือ  แม่น้ ำมูลไหลผ่ำนทำง  

ทำงทิศตะวันตก   ส่วนทำงทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขำ 
1.4  จ านวนหมู่บ้าน   

จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต.ทุ่งอรุณ มีหมู่บ้ำนทั้งหมด  17  หมู่  ได้แก่  
หมู่ที่  1   บ้ำนปอพรำน  หมู่ที่  2   บ้ำนโกรกน้ ำใส 
หมู่ที่  3   บ้ำนหนองปรึก  หมู่ที่  4   บ้ำนวังตะแบก 
หมูที่  5   บ้ำนสะแกกอง  หมู่ที่  6   บ้ำนโค้งกระโดน 
หมู่ที่  7   บ้ำนดอนเกตุ  หมู่ที่  8   บ้ำนทุ่งอรุณ 
หมู่ที่  9   บ้ำนโนนปอแดง หมู่ที่  10  บ้ำนหนองทองค ำ 
หมู่ที่  11  บ้ำนดะแลง  หมู่ที่  12  บ้ำนใหม่ดอนเกตุ 
หมู่ที่  13  บ้ำนหัวสะพำน หมู่ที่  14  บ้ำนหนองโพธิ์ 
หมู่ที่  15  บ้ำนใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 16 บ้ำนใหม่หัวสะพำน 
หมู่ที่ 17 บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์     
 
 
 

 



สถำนที่จัดกิจกรรม บ้ำนโนนปอแดง 
บ้ำนโนนปอแดง ก่อตั้งก่อน พ.ศ.2440 โดยกำรน ำของ ปู่เฮม ปลอดกระโทก ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกบ้ำน

บึงไทย และ ปู่อิน ย่ำอิน รันตอุไร ได้ย้ำยมำจำกหมู่บ้ำนมะขำมเฒ่ำ อ ำเภอเมือง นครรำชสีมำ มำอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่บ้ำนเดิม กำรจัดทะเบียนครั้งแรก หมู่บ้ำนโนนปอแดง เป็นหมู่ที่ 18 ต ำบลท่ำลำดขำว อ ำเภอโชคชัย 
จนกระท่ังต ำบลทุ่งอรุณ ได้ตั้งเป็นต ำบลใหม่ บ้ำนโนนปอแดงจึงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 9  ของต ำบลทุ่งอรุณ และ
เป็นหมู่บ้ำนโนนปอแดงมำแล้วประมำณ 130 ปี  
 ที่มำของชื่อบ้ำนโนนปอแดง  เนื่องจำกสมัยก่อน พ้ืนที่ตั้งหมู่บ้ำนเป็นที่โนน  และมีต้นปอแดงขึ้น
จ ำนวนมำก จึงเป็นที่มำของชื่อหมู่บ้ำน โนนปอแดงมำจนถึงปัจจุบัน  
 

1.5  ประชากร 
 ประชำกรทั้งสิ้น  8,052  คน   แยกเป็นชำย  3,973  คน  หญิง  4,076  คน  มีควำมหนำ 

แน่นเฉลี่ย   116.70  คน / ตำรำงกิโลเมตร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากรเพศชาย ประชากรเพศ
หญิง 

ประชากรรวม 

1 บ้ำนปอพรำน 181 249 259 508 
2 บ้ำนโกรกน้ ำใส 152 304 291 595 
3 บ้ำนหนองปรึก        170 255 281 536 
4 บ้ำนวังตะแบก 79 133 142 275 
5 บ้ำนสะแกกรอง 106 191 207 398 
6 บ้ำนโค้งกระโดน 84 159 154 313 
7 บ้ำนดอนเกตุ 209 378 352 730 
8 บ้ำนทุ่งอรุณ 140 252 272 524 
9 บ้ำนโนนปอแดง 262 474 473 947 

10 บ้ำนหนองทองค ำ 47 70 80 150 
11 บ้ำนดะแลง 121 201 207 408 
12 บ้ำนใหม่ดอนเกตุ 209 301 309 610 
13 บ้ำนหัวสะพำน 150 183 205 388 
14 บ้ำนหนองโพธิ์ 84 150 136 286 
15 บ้ำนใหม่หนองปรึก 170 295 320 615 
16 บ้ำนใหม่หัวสะพำน 170 210 227 437 
17 บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์ 119 168 164 332 
 รวม 2,381 3,973 4,079 8,052 

ข้อมูล :   ส ำนักบริหำรกำรทะเบียนอ ำเภอโชคชัย วันที่ 26  เดือนเมษำยน  2559 

 



สถำนทีส่ ำคัญในพืน้ที ่

ศูนย์เรยีนรู้ “ หมู่บ้ำนวถิีพอเพียงต้นแบบ” 

ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลทุ่งอรุณ เกิดจำกแนวคิดปรำชญ์ชุมชน 
ที่รวมตัวกันเพือ่ที่จะสรำ้งหมู่บ้ำนพอเพยีง ภำยใต้ชื่อกลุ่ม “พอเพยีงแบบคนบ้ำนหนอง
ปรึก” มีสมำชิกในกลุ่ม 27 ครัวเรือน โดยมีประธำนกลุ่มชือ่นำยชำตรี กลิ่นวิชัย  ได้ให้
ใช้ที่ดินเพื่อใช้ส ำหรับท ำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อสร้ำงศูนย์เรียนรู้ของต ำบล และได้ให้
สมำชิกแต่ละคนใช้พื้นทีบ่ริเวณบ้ำนให้เป็นประโยชน์ โดยมีกำรเลีย้งปลำดุก ปลูกผักสวน
ครัว เพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรอืน ท ำควำมสะอำดหน้ำบ้ำนแต่ละหลังให้สะอำด
ตลอดเวลำ  และท ำกิจกรรมส่วนรวม  ระยะทำงจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรณุ 
ประมำณ 1 กิโลเมตร 

 

 

 



ศูนย์เรยีนรู้ “ หมู่บ้ำนวถิีพอเพียงต้นแบบ” 

  ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของต ำบลทุ่งอรณุ ซึ่งเกิดจำกกำรรวมกลุ่มของ
ปรำชญ์เรื่องกำรเกษตร พร้อมใจกันพัฒนำสถำนที่เพื่อเป็นศูนยศ์ึกษำดงูำนของต ำบลทุ่ง
อรุณในอนำคต โดยปลกูพืช ชนิดต่ำงๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์เรยีนรู้ “ หมู่บ้ำนวถิีพอเพียงต้นแบบ”   

ในบริเวณบ้ำนสมำชิกกลุ่ม “พอเพียงแบบคนบ้ำนหนองปรึก” 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดหนองปรึก  

วัดหนองปรึก เป็นวัดที่ก่อสร้ำงด้วยไม้สักขนำดใหญ่ เป็นศูนย์รวมควำมศรัทธำของ
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลทุ่งอรุณ ซึ่งประชำชนใช้เวลำว่ำงมำร่วมแรงร่วมใจกันในกำรก่อสร้ำง 
ระยะทำงจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณประมำร 1.7 กิโลเมตร  

  

 

 

 



โรงเรยีนบ้ำนปอพรำน 

“โครงกำรอำหำรกลำงวนัหลวงพ่อคูณ ปรสิุทโธ” 

เป็นกำรจัดสถำนที่บริเวณโรงเรียน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลยีนแบบธรรมชำติ 
ผลผลิตน ำมำเป็นอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน นักเรียน  และให้นักเรียนได้เรยีนรูท้ ำ
ด้ำนกำรเกษตรแบบผสมผสำน ระยะทำงจำก อบต.ทุ่งอรณุ ประมำณ 3.5 กิโลเมตร  

 

  

  

 

 

 

 

 



หอศิลป์บ้ำนโครำชโบรำณ ณ วังตะแบก  

หอศิลป์บ้านโคราชโบราณ ณ วังตะแบก" เป็นการจัดชมศิลปะท่ามกลางท้องทุ่ง 

 เสพย์งานศิลป์ผสานกล่ินอายความเป็นโคราช  

 

 

 

 

 



 

ปัญหำ/ควำมต้องกำรในพื้นที่ต ำบลทุ่งอรณุ 

 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ ได้แจ้งให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนได้จัดประชุม
ประชำคม เพื่อรับฟังปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีต ำบลทุ่งอรุณ ได้มีประชำชนได้
เสนอปัญหำควำมต้องกำรในพื้นท่ี ตำมท่ีได้รวบรวมมำดังนี้  

ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ อุปโภค บริโภค  

1.  ปัญหำ บ้ำนโกรกน้ ำใส หมู่ท่ี 2 ต ำบลทุ่งอรุณ  มีปัญหำเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ ำส ำหรับท ำ
ระบบประปำ ซึ่งไม่เพียงพอในกำรใช้ อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ ำแหล่งใหญ่อยู่ไกลแนว
เขตไฟฟ้ำ 3 เฟส ไม่สำมำรถท่ีจะก่อสร้ำงระบบประปำได้   และงบประมำณก่อสร้ำงระบบ
ประปำไม่มี   

 ควำมต้องกำร ต้องกำรให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ เพื่อไปยังสระน้ ำแหล่งใหญ่ และให้มีกำร
ก่อสร้ำงระบบประปำขนำดใหญ่ ให้มีน้ ำท่ีสะอำด สำมำรถใช้ในกำรอุปโภค บริโภคได้  

2. ปัญหำ  บ้ำนโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6  ต ำบลทุ่งอรุณ  ปัจจุบัน ถนนสำยเลียบคลอง
ชลประทำน จำกฝำยโค้งกระโดน กำรสัญจรระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่สะดวก โดยเฉพำะในช่วง
ฤดูฝน กำรเดินทำงยำกมำก 

ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ควำมกว้ำง 4 เมตร  
ยำวประมำณ 1.3 กิโลเมตร 

3. ปัญหำ  บ้ำนดอนเกตุ  หมู่ท่ี 7 ต ำบลทุ่งอรุณ มีปัญหำเดือดร้อนเรื่องน้ ำส ำหรับอุปโภค 
บริโภค  เนื่องจำก น้ ำท่ีใช้ส ำหรับท ำน้ ำประปำ เป็นน้ ำจำกคลองชลประทำน โดยเป็นน้ ำ
ไหลมำจำกทุ่งนำ ที่มีสำรเคมี และยำฆ่ำหญ้ำปนอยู่ในน้ ำ และกำรน ำมำท ำน้ ำประปำมี
กระบวนกำรท่ีไม่สะอำด  
ควำมต้องกำร  ประชำชนมีควำมต้องกำรคือ ต้องกำรเครื่องกรองน้ ำขนำดใหญ่ส ำหรับ
กรองน้ ำสะอำดและดื่มได้ ประจ ำหมู่บ้ำน 

4. ปัญหำ บ้ำนโนนปอแดง หมู่ท่ี 9 ต ำบลทุ่งอรุณ พื้นท่ีท ำกินของประชำชนทับซ้อนที่
สำธำรณะประโยชน์  ซึ่งปัจจุบันมีปัญหำโดนไล่ที่  
ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรตรวจสอบ และชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจ พร้อมท้ังหำท่ีท ำ
กินให้ส ำหรับคนท่ีอยู่ในท่ีสำธำรณะไม่มีที่ท ำกิน 

5. ปัญหำ  บ้ำนใหม่ดอนเกตุ หมู่ท่ี 12 ต ำบลทุ่งอรุณ มีปัญหำเรื่องไม่มีไฟฟ้ำ 3 เฟส ส ำหรับ
ใช้กับเครื่องประปำหมู่บ้ำน เนื่องจำกระบบประปำหมู่บ้ำนซึ่งเป็นระบบ 3 เฟส  



ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 3 เฟส ควำมยำวประมำณ 200 เมตร 
6. ปัญหำ บ้ำนใหม่หนองปรึก  หมู่ท่ี 15 ต ำบลทุ่งอรุณ  ปัญหำเรื่องกำรด ำเนินกำรของกลุ่ม

อำชีพต่ำงๆ ยังขำดเครื่องมือเพื่อพัฒนำให้กำรผลิตได้มำตรฐำน  
ควำมต้องกำร ต้องกำรให้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ ให้เข้ำถึงตลำดใหญ่ๆได้  

7. ปัญหำ บ้ำนใหม่หัวสะพำน หมู่ท่ี 16 ต ำบลทุ่งอรุณ ปัญหำเรื่องน้ ำประปำไม่มีใช้ประจ ำ
หมู่บ้ำน เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนแยกใหม่ ท ำให้ระบบสำธำรณูโภคไม่มีเป็นของหมู่บ้ำน  
ควำมต้องกำร   ต้องกำรให้มีกำรขุดสระ ท่ีสำธำรณะ เนื้อท่ีประมำณ 2 ไร่ พร้อมท้ังท ำ
ระบบประปำของหมู่บ้ำน 

8. ปัญหำ  บ้ำนใหม่หัวสะพำน หมู่ท่ี 16 ต ำบลทุ่งอรุณ มีเรื่องน้ ำท่วมขังบริเวณถนนหมู่บ้ำน 
เนื่องจำกพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม ไม่มีรำงระบำยน้ ำ  เมื่อฝนตกจะมีน้ ำท่วมขัง ท ำให้กำรสัญจร
ล ำบำกมำก 

ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตลอดเส้นทำง ตำมถนนสำยหลัก  
ระยะประมำณ 500 เมตร 

9. ปัญหำ บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์  หมู่ท่ี 17  ต ำบลทุ่งอรุณ ปัญหำแหล่งน้ ำไม่เพียงพอ
ส ำหรับอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง  

ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรขุดสระน้ ำสำธำรณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำส ำหรับท ำ
น้ ำประปำ พร้อมระบบประปำขนำดใหญ่ 

10. ปัญหำ บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์  หมู่ท่ี 17  ต ำบลทุ่งอรุณ  ปัญหำเรื่องถนนสำย
หลักซึ่งประชำชนใช้ประจ ำ ท้ังต ำบลทุ่งอรุณ และต ำบลข้ำงเคียง 

ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้ก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ชำวบ้ำน
เดินทำงได้สะดวก 

 

ปัญหำควำมเดือดร้อนระดับต ำบล  
1. ปัญหำ   ชำวทุ่งอรุณ มีอำชีพหลักคืออำชีพเกษตรกรรม  ในอดีตสำมำรถท ำนำได้ปีละ 

2 ครั้ง  แต่ปัจจุบันท ำนำได้เพียงปีละครั้ง  ไม่มีอำชีพอื่นทดแทน ท ำให้เกิดภำระหนี้สิน  
ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้จังหวัดสนับสนุนกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ และหำตลำดเพื่อ
รองรับกำรจ ำหน่ำย 

2. ปัญหำ  เกษตรกร ต้องกำรให้มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำส ำหรับกำรเกษตร  
ควำมต้องกำร  ต้องกำรให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ และติดมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับภำค
กำรเกษตร เพื่อท ำกำรเกษตร ปลูกพืชผัก อย่ำงอื่น ตำมฤดูกำล 


