419

3.12 อําเภอวังนํา้ เขียว
3.12.1 ประวัติความเป็ นมา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ได้มีการแยกพื้นที่ตาํ บลวังนํ้าเขียว ตําบลวังหมี ตําบล
อุดมทรัพย์ และตําบลระเริ ง ออกจากเขตการปกครองของอําเภอปั กธงชัย มาตั้งเป็ นกิ่ งอําเภอวังนํ้าเขียว
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตั้งตําบลไทยสามัคคี แยกออกจากตําบลวังนํ้าเขียว เมื่อวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2536 จัดตั้งสุ ขาภิบาลศาลเจ้าพ่อ ในพื้นที่บางส่ วนของตําบลวังนํ้าเขียว และบางส่ วนตําบล
ไทยสามัคคี กระทัง่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็ นอําเภอวังนํ้าเขียว สภาพภูมิประเทศในแถบนี้
ซึ่ งมีวงั นํ้าใสงดงามจนมองเห็ นเงาสะท้อนสี เขียวของต้นไม้ จึงได้ชื่อว่า วังนํ้าเขียว ซึ่ งเป็ นอําเภอที่ มี
โอโซนสู งอันดับ 7 ของโลก อยูท่ างตอนใต้ของจังหวัดนครราชสี มาติดกับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งการวัด
ระดับโอโซนนั้น มาจากการค้นพบเฟิ ร์ นชนิ ดหนึ่ งโดยสถานี วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช อันเป็ นชนิ ดที่
เจริ ญเติบโตเฉพาะบริ เวณที่มีโอโซนในระดับสู ง
3.12.2 ทีต่ ้ ังอําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอวังนํ้าเขียวตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสี มามี พ้ืนที่ประมาณ 1,129.9
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสู งเนิน
และอําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอนาดี และอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา
3.12.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอวังนํ้าเขียว โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะพื้นที่เป็ น
ภู เ ขาและที่ ล าดชั น เป็ นลอนคลื่ น สลั บ กัน ตลอดทั้ง พื้ น ที่ ใ นรู ปกระทะควํ่า โดยมี ค วามสู ง จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 - 700 เมตร แต่มีพ้ืนที่บางส่ วนของพื้นที่ตาํ บลอุดมทรัพย์เป็ น
ที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับการทํานา และทําสวน
สภาพอากาศตลอดทั้ง ปี มี ล ัก ษณะภู มิ อากาศที่ เย็น สบายตลอดทั้ง ปี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย
ประมาณ 23 องศาเซลเซี ยส โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกอัน
สวยงาม รวมทั้งมีฝนตกชุก โดยมีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรต่อปี โดยฤดูหนาว เริ่ มต้นประมาณ
เดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิประมาณ 9-18 องศาเซลเซี ยส ฤดูฝน ฝนตกชุก มีหมอกจัดพัดมา
เป็ นสายอย่างชัดเจน เหมือนอยูใ่ นทะเลหมอก และฤดูร้อน จะร้อนในระยะสั้นๆ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยูท่ ี่
ประมาณ 23- 25 องศาเซลเซี ยส
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3.12.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอวังนํ้าเขียวโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป รองลงมาคือประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่ ทําไร่ ทําสวน
ทําการปศุสัตว์ และทํานาในบางพื้นที่
ตารางที่ 313 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
503
609
นักเรี ยน
2,456
2,462
นักศึกษา
94
168
ทํานา
372
425
ทําไร่
1,786
1,615
ทําสวน
158
146
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
39
33
รับราชการ
193
96
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8
8
พนักงานบริ ษทั
75
76
รับจ้างทัว่ ไป
5,086
4,705
ค้าขาย
268
569
ธุรกิจส่ วนตัว
38
44
อื่นๆ
403
478
รวมทั้งสิ้ น
11,480
11,434

รวม (คน)
1,112
4,918
262
797
3,401
304
1
72
289
16
151
9,791
837
82
881
22,914

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมู ล พบว่า ในพื้นที่ อ าํ เภอวัง นํ้า เขี ย วมี ร ายได้เฉลี่ ย ของประชากรจํา นวน
56,071.33 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดคือ ตําบลไทยสามัคคี มีรายได้เฉลี่ยจํานวน
68,542.21 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลวังหมี มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 61,265.68 บาทต่อคนต่อปี
ตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลอุดมทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 46,961.77 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 314 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอวังนํ้าเขียว
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ไทยสามัคคี
68,542.21
2
ระเริ ง
55,548.28
3
วังนํ้าเขียว
57,836.61
4
วังหมี
61,265.68
5
อุดมทรัพย์
46,961.77
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่
56,071.33
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขี ยว มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 492,158,634 บาทต่อปี ซึ่ ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และ
การพนัน ค่ า บุ ห รี่ เหล้ า ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต รวมจํา นวน
173,866,591 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน
ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอวังนํ้าเขียว
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
4,978,927
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
4,978,927
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
46,612,755
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
46,612,755
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
38,669,570
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
38,669,570
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
40,605,339
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
40,605,339

422

ตารางที่ 315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
59,206,809
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
59,206,809
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
108,794,358
จําเป็ น
จํานวนรวม
108,794,358
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
33,528,920
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
33,528,920
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,500,352
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
24,500,352
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,128,829
จํานวนรวม
7,128,829
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,457,061
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
36,457,061
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,575,241
จํานวนรวม
36,575,241
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
45,567,709
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
45,567,709
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
29,956,568
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
29,956,568
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,579,090
จํานวนรวม
24,579,090
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ตารางที่ 315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
28,056,592
จํานวนรวม
28,056,592
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,465,681
จํานวนรวม
12,465,681
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,395,636
จํานวนรวม
11,395,636
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
33,945,788
จํานวนรวม
33,945,788
รวมทั้งหมด
623,025,225
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงิ นออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีหนี้ สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน
347.6 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 227 ล้านบาท กูเ้ พื่อพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ จํานวน 38 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบจํานวน 82.6 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 316 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
สมาชิก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
กลุ่มอนุรักษ์กระทิงบน 20 ด้านการอนุ รักษ์กระทิง ปลูกป่ า
เขาแผงม้า
แนวกันไฟ และทําฝายกั้นนํ้า
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
50 อนุรักษ์ป่าชุมชน และสร้างจิต
บ้านท่าวังไทร
อาสาให้กบั เด็กและเยาวชน
สหกรณ์กสิ กรรมไร้
100 ให้ความรู ้เรื่ องผักไร้สารพิษ การ
สารพิษ
ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และอื่น ๆ

ชื่อประธานกลุ่ม
นายโชคดี ปรโลกานนท์
นายบริ พตั ร สุ นทร
พระครู นิโครธ ธรรมรังสี
นายอรทัย โจษกลาง
นายอํานาจ หมายยอดกลาง
นายโชคชัย สมันตรัฐ
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ตารางที่ 316 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
สมาชิก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
กลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่
50 ให้ความรู้เรื่ องนกเงือก การ
คลองกั้ง
อนุรักษ์กระทิง การส่ องนก
กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์
50 บริ การที่พกั โฮมสเตย์และศูนย์
บ้านบุไทร
การเรี ยนรู้โฮมสเตย์
กลุ่มอนุรักษ์พ้นื ที่ป่า
200 ดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นนํ้ามูล
ต้นนํ้ามูล

ชื่อประธานกลุ่ม
นายสุ ทิน มูนสวัสดิ์
นายอินทร์ มูลพิมาย
นายสมบูรณ์ สิ งกิ่ง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา ในพื้นที่มี
กลุ่มอาชีพรวมกลุ่มการดําเนิ นการผลิตผลผลิต “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
ตารางที่ 317 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องนอน
นางสมประสงค์ บัวนา
กลุ่มทําไม้กวาดบ้านห้วยนํ้าเค็ม
นายสัมพันธ์ บุญนา
กลุ่มอาชีพปลูกน้อยหน่าบ้านคลองกี่
นายสุ ชาติ จําสนิท
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านบุไทร
นางวิภา จันทร์ คุม้
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพแปรรู ปสมุนไพรบ้าน
นางชม บุษบรรณ
กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุ ขสมบูรณ์
นางไสว พูนณรงค์
ธนาคารหมู่บา้ นสมุนไพรลุงหมอวังนํ้าเขียว นายทวี สิ นคําคูณ
กลุ่มแปรรู ปผลผลิตการเกษตรบ้านบะด่าน นายพงษ์เทพ ทุนพงษ์
กลุ่มผลิตนํ้าองุ่น
นายสิ ทธิ ชยั คงเหลี่ยม
ชมรมส่ งเสริ มและพัฒนาสมุนไพรต.วังหมี นายสําเนา จันทวาส
กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านสุ ขสมบูรณ์
นายไกร ชมน้อย

ทีอ่ ยู่
13 หมู่ 8 ต.ไทยสามัคคี
หมู่ 11 ต.อุดมทรัพย์
หมู่ 2 ต.ระเริ ง
หมู่ 7 ต.ไทยสามัคคี
17 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย์
165 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี
25 หมู่ 1 ต.วังนํ้าเขียว
36 หมู่ 5 ต.อุดมทรัพย์
138 หมู่ 4 ต.วังนํ้าเขียว
หมู่ 2 ต.วังหมี
111 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

3.12.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร จากข้อมูลสํานักทะเบียนอําเภอวังนํ้าเขียว พบว่าอําเภอวังนํ้าเขียวมี
จํานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 15,397 ครัวเรื อน มีประชากรจํานวน 40,627 คน เป็ นชายจํานวน 20,320 คน เป็ น
หญิงจํานวน 20,307 คน มีรายละเอียดเป็ นรายตําบลดังนี้
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ตารางที่ 318 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
วังนํ้าเขียว
3,773
3,951
3,970
วังหมี
3,362
4,679
4,613
ระเริ ง
1,962
2,932
2,860
อุดมทรัพย์
3,396
5,544
5,649
ไทยสามัคคี
2,904
3,214
3,215
รวม
15,397
20,320
20,307

รวม (คน)
7,921
9,292
5,792
11,193
6,429
40,627

ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอวังนํา้ เขียว (ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553)

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอวังนํ้าเขียว มีจาํ นวนประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 319 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
50
42
1– 2
220
180
3–5
424
436
6 – 11
1,062
1,016
12 – 14
647
604
15 – 17
611
556
18 – 25
1,375
1,316
26 – 49
4,273
4,385
50 – 60
1,512
1,493
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
1,306
1,406
รวมทั้งหมด
11,480
11,434

รวม (คน)
92
400
860
2,078
1,251
1,167
2,691
8,658
3,005
2,712
22,914

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึ ก ษาของประชากรอําเภอวังนํ้าเขีย ว ส่ วนใหญ่ จบการศึก ษาระดับ ชั้น
ประถมศึกษาในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 320 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
482
689
ตํ่ากว่า ป.4
977
1,090
ป.4-6
5,994
5,696
ม.ศ. 1-3
63
28
ม.1-3
2,003
1,765
ม.ศ.4-5
29
7
ม.4-6
923
979
ปวช.
110
109
ปวส.
137
147
ปริ ญญาตรี
218
312
ปริ ญญาโท
6
3
ปริ ญญาเอก
1
0
อื่น ๆ ไม่ระบุ
537
609
รวม
11,480
11,434

รวม (คน)
1,171
2,067
11,690
91
3,768
36
1,902
219
284
530
9
1
1,146
22,914

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอวังนํา้ เขียว(2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอวังนํ้าเขียวมีโรงเรี ยนจํานวน 31 แห่ง มีครู จาํ นวน
1,637 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 5,075 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 3 คน
ตารางที่ 321 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอวังนํ้าเขียว
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ตําบลวังนํ้าเขียว
7
91
1,335
ตําบลวังหมี
8
120
1,301
ตําบลระเริ ง
5
65
935
ตําบลอุดมทรัพย์
8
1,279
104
ตําบลไทยสามัคคี
2
61
1,020
เทศบาลศาลเจ้าพ่อ
1
21
380
รวม
31
1,637
5,075
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราสี มาเขต 3(ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553)

ค. การศึ กษาอื่นๆ อําเภอวังนํ้าเขียวมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนหรื อ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนและการศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การ
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ระดับตําบลจํานวน 6 แห่ ง มีบุคลากรสายสอนและครู อาสา จํานวน 7 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 796 คน มีที่
อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 20 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ข และส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมี 22
แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 322 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอวังนํ้าเขียว
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลเอกชน
2
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
11
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
2
คลินิกทันตกรรม
2
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
3

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่ นับ รวมเอกชน) ในพื้ น ที่ อ าํ เภอวัง นํ้า เขี ย วมี
บุคลากรทางด้านการแพทย์สาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 323 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอวังนํ้าเขียว
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
13,542
เภสัชกร

4

10,157

พยาบาลวิชาชีพ

49

829

อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น

944

43

สาธารณสุ ขอําเภอ

1

40,627

นักวิชาการสาธารณสุ ข 7

14

2,902

เจ้าพนักงานธุ รการ 5

2

20,314

บุคลากรสาธารณสุ ข

22

1,847

ที่ มา: รายงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร CUP วังนํา้ เขียว (ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน 2554)
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ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ขในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว พบว่า มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 5 อันดับ
แรกของอําเภอ มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรหนึ่งแสนคน ดังนี้
ตารางที่ 324 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว ปี พ.ศ. 2553
ชื่อโรค
จํานวน (คน)
ท้องเสี ย
2,844
อาหารเป็ นพิษ
414
ปอดบวม
261
ตาแดง
232
สุ กใส
110

อัตราป่ วย 1:100,000
1,155.43
168.19
106.03
94.25
44.68

ที่ มา : โรงพยาบาลอําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 325 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอวังนํ้าเขียว
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
40,919
2550
40,929
0.02
2551
41,316
0.95
2552
41,636
0.77
2553
42,070
1.04
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว มี
สถานีตาํ รวจภูธรจํานวน 2 แห่ง คือ สถานีตาํ รวจภูธรวังนํ้าเขียวและสถานี ตาํ รวจภูธรอุดมทรัพย์ มีหน่วย
บริ การตํารวจทางหลวงวังนํ้าเขียว 1 แห่ง ตํารวจบ้านจํานวน 83 คน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ
จํา นวน 33 คน มี เวรยามรั ก ษาความปลอดภัย ในหมู่บ ้า น หมู่บ ้านละ 166 คน และอาสาสมัครรั ก ษา
ดินแดน (อส.) จํานวน10 คน
5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ
99.80 และมีองค์กรทางศาสนาได้แก่ วัดจํานวน 11 แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 18 แห่ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน 53
แห่ง และมีพระสงฆ์จาํ นวน 414 รู ป
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6) ด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่นอําเภอวังนํ้าเขียวมีภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถี
ชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน
- ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร เช่น นายอํานาจ หมายยอดกลาง อยูบ่ า้ นนํ้าซับ ตําบล
วังนํ้าเขียว นายไกร ชมน้อย อยู่บา้ นสุ ขสมบูรณ์ ตําบลไทยสามัคคี ที่มีความรู้เรื่ องการปลูกผักอินทรี ย ์
และทางด้านการทําวนเกษตร เช่น นายโชคดี ปรโลกานนท์ อยูบ่ า้ นคลองทุเรี ยน ตําบลวังนํ้าเขียว
- ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านการแพทย์แผนไทย เช่น นายทวี สิ นคําคูณ อยู่ที่หมู่ 1 ตําบล
วังนํ้าเขียว และนายสําเนา จันทวาส อยูบ่ า้ นท่าวังไทร ตําบลวังนํ้าเขียว มีความรู้ดา้ นสมุนไพรและการ
ดูแลสุ ขภาพของตนเอง รวมทั้งมีการรวมกันเป็ นกลุ่มแพทย์แผนไทยในพื้นที่ดว้ ย
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอวังนํ้าเขียวได้มีการอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สาํ คัญ ดังนี้
- งานวันดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก (ระหว่างเดือน ธันวาคม-มกราคมของทุกปี )
ณ บริ เวณที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลไทยสามัคคี
- งานวันของดี และประเพณี สงกรานต์วงั นํ้าเขียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน
ของทุกปี
- งานวัวงาม จัดขึ้นที่ตาํ บลระเริ ง ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี
- งานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา จัดในห้วงวันเข้าพรรษาของทุกปี
- งานประเพณี วนั ออกพรรษา ตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งประจําปี จัดในวันออก
พรรษาของทุกปี
- งานกฐินสามัคคีอาํ เภอวังนํ้าเขียว จัดหลังวันออกพรรษาของทุกปี
- งานสื บสานงานลอยกระทงอําเภอวังนํ้าเขียว จัดในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีสนามกีฬาประจําอําเภอจํานวน 1 แห่ ง อยู่
ใกล้ ๆ ที่ ว่าการอําเภอ นอกจากนั้นจะมีส วนสาธารณะระดับตํา บลทั้ง 5 แห่ ง รวมทั้ง สนามกี ฬาของ
โรงเรี ยนต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่ งในบางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดการแข่งขันกีฬาเป็ นประจําทุกปี
ระหว่างหมู่บา้ นในตําบลเดียวกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและการทํางานเป็ นทีม
3.12.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ ก รรม อําเภอวังนํ้า เขี ย วมี พ้ื นที่ ท าํ การเกษตรทั้งสิ้ น 330.385 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปในแต่ละช่วงฤดูกาลผลิต ซึ่ งมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ดังนี้
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ตารางที่ 326 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ )
ผลผลิต (ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
1,843
18,425
829.125
2
มันสําปะหลัง
4,193
125,779
169,802
3
อ้อย
448
6,265
561,792
4
ข้าวโพด
3,217
160,842
186,734
5
ไม้ผล
1,752
3,759
1,879
6
ยางพารา
159
1,597
1,231
7
ผัก
1,788
12,365
9,892
8
ไม้ดอกไม้ประดับ
1,353
477.21
451
รวมพืน้ ที่เพาะปลูก
330.385
1,277.21
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

2) การปศุ สั ต ว์ จากการสํ า รวจมี ก ารทํา การปศุ สั ต ว์ใ นพื้ น ที่ อ าํ เภอวัง นํ้า เขี ย วโดยพบว่า มี
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ดังนี้
ตารางที่ 327 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
11,659
2
โคนม
208
3
กระบือ
250
4
สุ กร
10,560
5
เป็ ดเนื้ อ
10,195
6
ไก่พ้นื เมือง
99,240
7
ไก่เนื้อ
362,871

จํานวนครัวเรือน
2,121
21
83
312
146
451
124

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอวังนํา้ เขียว (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอ
วัง นํ้า เขี ย วมี ก ารทํา ประมงนํ้า จื ด มี สั ต ว์น้ ํา จื ด ที่ จ ับ ได้ร วมทั้ง อํา เภอจํา นวน 51.60 ตัน ต่ อ ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 328 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ(ตันต่ อปี )
ปลาดุก
15.70
ปลาตะเพียน
12.80
ปลานิล
17.10
ปลาทับทิม
5
รวม
51.60
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.12.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวเป็ นพื้นที่ห้ามไม่ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็ นพื้นที่ตน้
นํ้าและเป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็ นส่ วนใหญ่
3.12.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอวังนํ้าเขียวมีการประกอบการด้าน
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จํานวน 6 แห่ง
- ร้านขายวัสดุการเกษตรจํานวน 5 ร้าน
- ร้านค้าส่ งจํานวน 5 ร้าน และร้านค้าปลีกจํานวน 567 ร้าน
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 15 แห่ง
- มีตลาดสดจํานวน 1 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีสถานที่บริ การที่พกั และ
ร้านอาหารทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมกันจํานวน 298 แห่ง ร้านบริ การอินเทอร์เน็ต จํานวน 2 แห่ง
3) การท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอวังนํ้าเขียวมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สาํ คัญ
ดังนี้
- เขาแผงม้า ตั้งอยู่ที่ตาํ บลวังนํ้าเขียว ห่ างจากถนนสาย 304 ประมาณ 7 กิ โลเมตร
ห่ างจากที่ ว่าการอําเภอประมาณ 15 กิ โลเมตร เป็ นภู เขาสู งจากระดับนํ้าทะเล 850 เมตร อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เป็ นสถานที่สาํ หรับชมวิวทิวทัศน์และศึกษาธรรมชาติ เป็ นจุดชมกระทิงที่ออกหากิน
- จุ ดชมวิวผาเก็บตะวัน ตั้งอยู่ที่ตาํ บลไทยสามัคคี เป็ นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ของ
อุทยานแห่ งชาติทบั ลาน และเป็ นจุ ดเชื่ อมระหว่างอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มากับอําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของหน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติทบั ลาน

432

- มูลหลง มูลสามง่ าม ตั้งอยู่ที่ตาํ บลไทยสามัคคี ในเขตอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน มี
พื้นที่เป็ นภูเขาสู งสลับซับซ้อนและมีสภาพป่ าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เป็ นสถานที่ที่มี
ความงดงามของธรรมชาติมาก เหมาะสําหรับการเดินป่ า ศึกษาธรรมชาติ
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง ตั้งอยูท่ ี่บา้ นคลองสมบูรณ์
ตําบลระเริ ง เป็ นสถานที่สาํ หรับเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
- นํ้าตกคลองดินดํา ตั้งอยู่ที่บา้ นคลองดิ นดํา ตําบลระเริ ง เป็ นนํ้าตกที่ ตกจากลาน
ผาหิ นลงสู่ พ้นื ล่าง แต่ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ าํ
- นํ้าตกสวนห้อม นํ้าตกห้วยใหญ่ใต้ นํ้าตกห้วยขมิ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาํ บลไทยสามัคคี
เป็ นธารนํ้าตกที่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน เหมาะสําหรับการพักผ่อนท่ามกลางขุนเขา แต่ในฤดูแล้ง
จะไม่มีน้ าํ
- อ่างเก็ บนํ้าลําพระเพลิ ง 1 ตั้งอยู่ที่ ตาํ บลวังหมี เป็ นอ่างเก็บนํ้าที่ติดต่ อกับเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่
- สถานี วิ จ ัยสิ่ งแวดล้อมสะแกราช ตั้งอยู่ต าํ บลอุ ดมทรั พย์เป็ นสถานที่ สําหรั บศึ กษา
ธรรมชาติ นก และสัตว์ป่านานาชนิด
- สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่
- สวนเบญจมาศ ตั้งอยูต่ าํ บลไทยสามัคคี เช่น สวนวิภา สวนรวยทองคํา กลุ่ม
ปลูกเบญจมาศตําบลไทยสามัคคี สามารถเที่ยวชมความสวยงามของดอกเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ และ
สามารถซื้อดอกไม้จากแปลงได้
- ฟาร์ มเห็ดหอม และเห็ดอื่น ๆ เช่น กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุ ขสมบูรณ์ กลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านพยุงมิตร กลุ่มเห็ ดหอมบ้านบุไทร กลุ่ มเห็ ดหอมบ้านไทยพัฒนา วังนํ้าเขียวฟาร์ ม ฟาร์ มเห็ ด
ระเริ ง สามารถเข้าชมขั้นตอนการผลิตเห็ดหอมและเห็ดอื่น ๆ รวมทั้งเลือกซื้ อเห็ดสด ๆ หรื อผลิตภัณฑ์
แปรรู ปจากเห็ด
- สวนผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ สวนลุงไกร สวนลุงเปี ย กลุ่มกสิ กรรม
ไร้สารพิษอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อาํ เภอวังนํ้าเขียว ชมสวนผักเมืองหนาวปลอดสารพิษนานาชนิ ด
เช่น ผักตระกูลสลัด บล็อกโคลี่ คะน้าฮ่องกง กระเทียมญี่ปุ่น เป็ นต้น
3.12.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทา ง หล ว ง แผ่ น ดิ นห ม า ย เ ล ข 3 0 4 เ ป็ นถ น น เชื่ อ ม ระ ห ว่ า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือกับภาคตะวันออก
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- ถนนสาย นม. 3052 (ศาลเจ้าพ่อ – หนองคุม้ ) เป็ นถนนเชื่อมระหว่างอําเภอ
วังนํ้าเขียวกับอําเภอปากช่อง
- ถนนสาย นม. 3397 (บุตะโก – หนองไม้สัก) เป็ นถนนเชื่อมระหว่างตําบล
ระเริ งกับอําเภอวังนํ้าเขียว (สามารถเชื่อมไปที่อาํ เภอปากช่องได้)
- ถนนลูกรังที่เชื่อมระหว่างหมู่บา้ นภายในอําเภอ มีจาํ นวน 61 สาย
2) การโทรคมนาคมติดต่อสื่ อสาร อําเภอวังนํ้าเขียวมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน
1 แห่ ง มี ห อกระจายข่ า ว จํา นวน 95 หมู่ บ ้ า น ปั จ จุ บ ัน นี้ ประชากรในพื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มากกว่ า การใช้ โ ทรศัพ ท์ ส าธารณะ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มี เ ครื อข่ า ยและสั ญ ญาณ
โทรศัพท์มือถือเกือบครอบคลุมทั้งพื้นที่
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีการประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง ซึ่ งประชากร
ในเขตเทศบาลใช้ประโยชน์จากการระบบประปาส่ วนภูมิภาค ในขณะที่ตามหมู่บา้ นนอกเขตเทศบาลใช้
ประปาหมู่บา้ นที่พฒั นาโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่ อาํ เภอวังนํ้าเขี ยวมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและ
ระดับชุมชนดังนี้
ตารางที่ 329 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้ ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้ ทั้งหมด ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
68
63
68
63
28
28
บ่อสาธารณะ
268
194
270
195
134
71
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่
1,200
1,200
850
850
653
653

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง มี
ไฟฟ้ าใช้ร้อยละ 95 จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด ทั้งนี้พ้นื ที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีการตั้งถิ่นฐานค่อนข้างกระจาย
และอยู่ห่ า งกัน ในแต่ ล ะครั ว เรื อ น ดัง นั้น จึ ง ทํา ให้ ก ารขยายเขตไฟฟ้ ายัง ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
3.12.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดินภูเขายังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยูม่ าก สภาพพื้นที่เป็ นที่
ลาดชันและภูเขา จึงทําให้เกิดการชะล้างสู ง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะทําให้คุณภาพของดิ นเสื่ อมโทรม และขาดความ
อุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ ว กลุ่มดินในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
5
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- กลุ่มดินดอน พื้นที่เป็ นดินร่ วนปนทรายและดินร่ วนปนดินเหนียวมีการระบายนํ้าค่อนข้างดี
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ ดินมีความเหมาะสมปานกลางสามารถ ปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้
เป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี
- กลุ่มดิ นคละ พบพื้นที่ราบลูกคลื่นลอดลาด ถึงลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยจนถึงเป็ นภูเขา มี
ลักษณะเนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย และดินร่ วนปนดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง
และมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และผักต่าง ๆ
- กลุ่มดินภูเขา จะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยถึงเป็ นภูเขา เป็ นดินระบายนํ้าได้ดี ดินชั้น
ล่างสุ ดเป็ นดินร่ วนปนดิ นเหนี ยว และดิ นทรายปนกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง
เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร่
หากแบ่ง ลักษณะดิ นตามความเหมาะสมในการปลูกพืชของอําเภอวังนํ้าเขียว สามารถแบ่งได้
ดังนี้ (1) พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีประมาณร้อยละ 39 ของพื้นที่เกษตรกรรม (2) พื้นที่มี
ความเหมาะสมในการปลูกผลไม้ และไม้ยืนต้นร้อยละ 41 ของพื้นที่เกษตรกรรม และ (3) พื้นที่มีความ
เหมาะสมในการจัดทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่เกษตรกรรม
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอวังนํ้าเขียวมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สําคัญ จํานวน 10 แห่ง คือ ลํานํ้า ลําพระ
เพลิง ลํานํ้าลําเชียงสา ลํามูล และมีลาํ นํ้าสาขาย่อยทั้งสามลํานํ้าอีก 7 แห่ง ได้แก่
- อ่างเก็บนํ้าห้วยกระบอก 1 ปริ มาณนํ้า 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าห้วยกระบอก 2 ปริ มาณนํ้า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าห้วยขมิ้น ปริ มาณนํ้า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิง 1 ปริ มาณนํ้า 6.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าคลองกระทิง ปริ มาณนํ้า 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าบะอีแตน ปริ มาณนํ้า 0.610 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บนํ้าบ้านระเริ ง ปริ มาณนํ้า 0.305 ล้านลูกบาศก์เมตร
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอวังนํ้าเขียว มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 4 แห่ง ดังนี้
- อุทยานแห่งชาติทบั ลาน เนื้อที่ 173,218 ไร่
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื้อที่ 12,500 ไร่
- ป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง เนื้อที่ 78,350 ไร่
- ป่ ากันคืนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) เนื้อที่ 2,732 ไร่
5

5

5

5

3.12.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ แต่วา่ การ
แข่งขันการเมืองระดับชาติในพื้นที่ค่อนข้างรุ นแรงระหว่างอดีตสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัยกับ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนปั จจุบนั
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2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่ อาํ เภอวังนํ้าเขี ยวมี กลุ่มการเมื องระดับท้องถิ่ นทั้งในเขต
เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล เริ่ มมีการแข่งขันกันมากขึ้นและกระบวนการได้มาของสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นมี การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงกันมากขึ้น และสมาชิ กสภาท้องถิ่ น ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นหลายคน หลายแห่ ง เป็ นหัวคะแนนของนักการเมืองระดับชาติ ดังนั้นการทํางานของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นจึงไม่ค่อยมีความเป็ นอิสระจากนักการเมืองระดับชาติ ทําให้การทํางานพัฒนา
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวติ
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาทํางาน
ตรวจสอบการทํางานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมากขึ้น และเป็ นการทํางานที่มีความเป็ นอิสระจากนักการเมือง
ท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ โดยในพื้นที่มีสภาองค์กรชุมชนตําบลที่ทาํ งานคู่ขนานกับสภาท้องถิ่น
ด้วย และทํางานเชื่อมกับเครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับจังหวัดและองค์กรภาคีภายนอกด้วย
3.12.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบี ย บการปกครองในเขตพื้นที่ อ าํ เภอวัง นํ้า เขี ย ว จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอวังนํ้าเขียว และ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ ทาํ การปกครองอําเภอ สถานี ตาํ รวจภูธ ร
สถานี ตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานป่ าไม้ สํานักงานสัสดี สํานักงาน
เกษตร สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา และสํานักงานปศุสัตว์
3) หน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ที่ทาํ
การไปรษณี ยโ์ ทรเลขวังนํ้าเขียว การประปาส่ วนภูมิภาค และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอวัง นํ้า เขี ย วมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด ที่ดูแลครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จํานวน 5 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังนํ้าเขียว องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังหมี องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลระเริ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลอุดมทรัพย์ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลไทยสามัคคี
ค. เทศบาล พื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวมีเทศบาลตําบลจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาล
ตําบลศาลเจ้าพ่อ
2

2
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5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอวัง นํ้ าเขี ย วได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2539 เป็ น 5 ตําบล 69 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 330 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอวังนํ้าเขียว
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
วังนํ้าเขียว
13 บ้านศาลเจ้าพ่อ บ้านสวนห้อม บ้านคลองสอง บ้านเขาแผงม้า บ้านคลองอีแผ่ว
บ้านคลองทุเรี ยน บ้านไทรทอง บ้านคลองทราย บ้านคลองบง บ้านบุตะโก
บ้านนํ้าซับ บ้านวังไผ่ และบ้านซับไทรทอง
วังหมี
18 บ้านวังหมี บ้านท่าวังไทร บ้านคลองใบพัด บ้านยุบอีปูน บ้านคลองสะท้อน
บ้านโนนสาวเอ้ บ้านบุเนิ น บ้านท่านํ้าซับ บ้านโคกสันติสุข บ้านบุเจ้าคุณ บ้าน
ยุบพัฒนา บ้านสันกําแพง บ้านหนองไม้แดง บ้านอุบลพัฒนา บ้านพยุงมิตร
บ้านคลองปลากั้ง บ้านบุกระทิง และบ้านคลองนกแก้ว
ระเริ ง
14 บ้านระเริ ง บ้านคลองกี่ บ้านคลองหิ นร่ อง บ้านซับปลากั้ง บ้านคลองกุ่ม บ้าน
หนองไม้สัก บ้านไทรงาม บ้านโป่ งตาลาด บ้านคลองสมบูรณ์ บ้าน
หนองกระจง บ้านโป่ งค่าง บ้านคลองดินดํา บ้านวังสัปปะรด และบ้านวังขอน
อุดมทรัพย์
14 บ้านบะใหญ่ บ้านโนนเหลื่อม บ้านโนนงิ้ว บ้านตะกุดรัง บ้านบะด่าน บ้าน
หนองโสมง บ้านโนนค่าง บ้านห้วยคาพรหม บ้านบุตาพรหม บ้านวังนํ้าเขียว
บ้านซับเต่า บ้านโนนสง่า บ้านโนนศรี ทอง และบ้านหัวเขาทอง
ไทยสามัคคี
10 บ้านไทยสามัคคี บ้านสุ ขสมบูรณ์ บ้านปฏิรูป บ้านบุไทร บ้านบุไผ่ บ้านไผ่งาม
บ้านห้วยใหญ่ใต้ บ้านพุทธชาติ บ้านคลองไทร และบ้านคลองย่าโม
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอวังนํา้ เขียว (2554)

3.12.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอวังนํา้ เขียว
จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนทั้งสิ้ น
62 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 6 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 15 คน นักธุ รกิจ
จํานวน 12 คน หน่ วยราชการต่าง ๆ จํานวน 35 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีส่วนร่ วมได้มีส่วนร่ วมในการ
ระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอวังนํ้าเขียว ดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 331 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอวังนํ้าเขียว
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นเขตพื้นที่สูงมีอากาศบริ สุทธิ์ และได้รับการ - มีปัญหาบุกรุ กทําลายป่ าและรุ กลํ้าที่สาธารณะ
จัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีโอโซนสู งเป็ นอันดับ
ทํ า ให้ พ้ื น ที่ ป่ าลดลงและมี ผ ลกระทบต่ อ
7 ของโลก
ปริ มาณโอโซน และแหล่งต้นนํ้าถูกทําลาย
- อํา เภอวัง นํ้า เขี ย วตั้ง อยู่ใ กล้ก รุ ง เทพมหานคร - มี ก ารจราจรคับ คัง่ มากขึ้ นทํา ให้มี ผลกระทบ
และเป็ นประตูสู่ท่าเรื อนํ้าลึ กจังหวัดชลบุรีของ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ใกล้ที่สุด
- ขาดระบบบริ หารจัดการที่มีป ระสิ ทธิ ภาพใน
การรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- มีส ถานที่ ท่องเที่ ย วทางธรรมชาติ หลากหลาย
เป็ นจํานวนมาก
- ปั ญ หาขยะที่ มี ป ริ ม าณมากขึ้ นทุ ก ปี ที่ เ ป็ นผล
- ลักษณะภูมิประเทศมีความสวยงาม เอื้อต่อการ
จากการท่องเที่ยว
จัดกิ จกรรมท่องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์และผจญภัย - ดินมีการชะล้างพังทลายสู งเนื่องจากการทําพืช
หลากหลายและเป็ นแหล่ ง ต้น นํ้า มู ล ที่ สํา คัญ
ไร่ ของเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
- แหล่ ง นํ้ าที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ส ามารถกั ก เก็ บ นํ้ าเพื่ อ
- มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายด้วยถนน
การเกษตรได้
สี่ ช่ อ งทางจราจรจากจัง หวัด นครราชสี ม าถึ ง - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
อําเภอวังนํ้าเขียว
การผลิตทําให้มีผลต่อลักษณะทางภูมิประเทศ
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ก ลุ่ ม องค์ ก รประชาชนในพื้ น ที่ มี เ ข้ ม แข็ ง - ขาดระบบรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
จํา นวนมาก เช่ น กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม เยาวชน
ทรั พ ย์สิ นที่ สามารถสร้ า งความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ
โฮมสเตย์ กลุ่มเกษตรอินทรี ยแ์ ละอื่น ๆ
นักท่องเที่ยว
- มีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่ทาํ การผลิตยาสมุนไพร - เยาวชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามสนใจการศึ ก ษา
และรักษาผูป้ ่ วยด้วยการแพทย์ทางเลือก
น้อยลง และมักรวมกลุ่มมัว่ สุ ม เสพสารเสพติด
ใช้ชีวติ ที่ไม่เหมาะสม
- มี ส ถานพยาบาลระดั บ ท้ อ งถิ่ น กระจายอยู่
- ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาสุ ขภาพสู ง และไม่
ครอบคลุมทุกตําบลในพื้นที่
สามารถพึ่งตนเองได้ทางสุ ขภาพ
- มี โ รงเรี ย นมัธ ยมระดับ อํา เภอ และโรงเรี ย น
- คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู
ประถมกระจายอยูท่ ุกตําบล
ลดลง เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายด้าน
- มีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจํา นวนมากที่ย งั
ไม่ได้รับการศึกษา
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ตารางที่ 331 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี ก ลุ่ ม ผู ้ป ระกอบกิ จ การด้ า นที่ พ ัก และการ - ขาดความสามารถในการจั ด กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจํานวนมาก
- มี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรและเกษตรแปรรู ป - ขาดระบบกลไกการจัดการทางการตลาดที่ดี ทํา
ให้กลุ่มทุนจากภายนอกเข้าไปใช้พ้ืนที่มากขึ้น
คุณภาพดี ปลอดสารพิษเป็ นจํานวนมาก
ในการประกอบกิจการและธุ รกิจการท่องเที่ยว
- มีก ารพัฒนาการท่องเที่ ย วหลายรู ป แบบ อาทิ
และธุรกิจอื่น ๆ ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
มากกว่าคนท้องถิ่น
เชิงเกษตร เช่น ฟาร์ มสเตย์ เป็ นต้น
- ป ร ะ ช า ก ร ใ น พื้ น ที่ ส่ ว น ใ ห ญ่ มี อ า ชี พ - ขาดการพัฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี
รวมทั้งกิ จกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ ย ว
เกษตรกรรม มีความชํานาญในการปลูกพืชไร่
- เป็ นแหล่ ง ที่ ป ลู ก พื ช ไร่ สํา คัญหลายชนิ ด เช่ น
เช่น ร้านอาหาร สิ นค้าของที่ระลึกและของฝาก
ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ มันสํ า ปะหลัง อ้อย มี ก าร - ขาดการรวมกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกิ จ การทาง
ปลูกพืชเมืองหนาวจํานวนมาก ที่หลายพื้นที่ใน
เศรษฐกิจ ทําให้เกิดการแข่งขันสู ง
จังหวัดนครราชสี มาไม่สามารถปลูกได้
- การทําการเกษตรมีตน้ ทุนที่สูงมากขึ้นทุกปี
- มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่ นพื้นที่ - ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีหนี้สินสู ง
- ประชาชนรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
หลายแห่ง
ในพื้นที่ไม่ทนั
- อําเภอวังนํ้าเขียวมีการจัดงานเบญจมาศบานใน
ม่านหมอกเป็ นประจําทุกปี
- เกษตรกรเริ่ มขายที่ดินทํากินของตนเองมากขึ้น
ทําให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินน้อยลง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง ทั้ ง ก า ร เ มื อ ง - การทํา งานของท้ อ งถิ่ น ต่ า งคนต่ า งทํา งาน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
พัฒนาของพื้ นที่ ตนเอง มี ก ารประสานความ
ร่ วมระหว่ า งท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานรั ฐ ที่
- มี ก ลุ่ ม องค์ ก รการเมื อ งภาคประชาชนอยู่ ใ น
เกี่ยวข้องน้อย
พื้ น ที่ ที่ ท าํ งานเชื่ อ มกับ เครื อ ข่ า ยและองค์ก ร
- ไม่มีบทบัญญัติ ข้อบังคับท้องถิ่น มาตรการหรื อ
ภาคีอื่น
- ยังมีกลุ่มผูน้ าํ ที่ทาํ งานเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น
กลไกที่เอื้อต่อการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
อย่างจริ งจัง
จากที่ดิน
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ตารางที่ 331 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
- ประชาชนบางกลุ่มเริ่ มตื่นตัวและอยากเข้าไปมี - มีการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในกระบวนการเลือกตั้ง
ส่ วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
ทุกระดับ
- ประชาชนเริ่ มเห็นความสําคัญของการเมือง
- ประชาชนมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งน้ อ ย
ระดับท้องถิ่น ที่ผลกระทบต่อชีวติ ของ
เนื่ อ งจากไม่ เ ข้า ใจอํา นาจ สิ ท ธิ หน้ า ที่ ข อง
ประชาชนโดยตรง
ตนเอง
- องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ไ ม่
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
อย่างรวดเร็ วในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ประชาชนในพื้ นที่ อาํ เภอวัง นํ้า เขี ย วอพยพมา - ประชาชนเห็ น ความสํ า คัญ ของวัฒ นธรรม
จากทัว่ ประเทศไทย ทําให้มีความหลากหลาย
ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่นน้อยลง
ของวัฒ นธรรม ประเพณี แ ละความเชื่ อ ของ - ประชาชนไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น
ประเพณี ความเชื่อเดิมของท้องถิ่นตนเอง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 332 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอวังนํ้าเขียว
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- พื้นที่เขาใหญ่และอาณาบริ เวณข้างเคียงมีที่พกั - พื้นที่ อยู่ใ กล้เขาใหญ่ ทํา ให้นัก ท่องเที่ ย วส่ วน
ใหญ่เมื่อเข้ามาเที่ยววังนํ้าเขียวมักจะเดินทางไป
โรงแรมและรี ส อร์ ท ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะรองรั บ
เที่ยวและพักที่เขาใหญ่มากกว่า
นักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
- กระแสตื่ น ตัว ด้า นการอนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ และ - มีป ระชากรจํา นวนมากจากพื้ นที่ อื่นเข้า ไปใช้
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ถนนในพื้นที่มากขึ้นทําให้เกิดการชํารุ ดเร็ วกว่า
ที่กาํ หนด
- มี ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยเฉพาะ
เส้นทางการคมนาคม
- ลักษณะทางภูมิประเทศโดยส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่
อนุรักษ์
- พื้นที่เกษตรกรรมเป็ นพื้นที่ในเขตปฎิรูปที่ดิน
ทําให้ที่ดินทํากิ นยังเป็ นของเกษตรกรโดยส่ วน - โรคระบาดของพืช ที่แพร่ ระบาดอย่า งรวดเร็ ว
ใหญ่
เช่น เพลี้ยแป้ งทําลายมันสําปะหลัง และอื่น ๆ

440

ตารางที่ 332 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- กระแสตื่ นตัวด้านการรักษาสุ ข ภาพ ทํา ให้ค น - โรคอุบตั ิใหม่ที่เกิดขึ้นและมีความรุ นแรง
หันมาบริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น
มากกว่าเดิม
- นโยบายการศึกษาฟรี 12 ปี ทําให้ประชาชนใน - โรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีความรุ นแรงยากต่อ
การควบคุมดูแล
พื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
- นโยบายหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าทําให้
- ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อการ
ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น
ต่อรองกับกลุ่มทุนน้อย ทําให้ไม่มีพลังในการ
ต่อรอง
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- รั ฐ บาลส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการท่ อ งเที่ ย ว - มีผปู้ ระกอบกิ จการการท่องเที่ยวจากภายนอก
ภายในประเทศเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตและ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่มากขึ้น
กระตุน้ เศรษฐกิ จ และจังหวัดนครราชสี มามี - นโยบายค่าแรงงาน 300 บาทกระทบกับการ
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
จ้างแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่
- มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มปริ มาณขึ้นทุกปี
- เกษตรกรกําหนดราคาผลผลิ ตทางการเกษตร
- สื่ อมวลชนทั้ง สื่ อทัว่ ไปและสื่ อเฉพาะด้านให้
เองไม่ได้
ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้าน - ราคาปั จจัยการผลิต เช่น นํ้ามัน สารเคมี ปุ๋ ย มี
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ราคาสู งขึ้นทุกปี
- มี เ ทคโนโลยี แ ละช่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้อ มู ล - มีนายทุนผูกขาดการรับซื้ อและจําหน่ายสิ นค้า
เกษตรในพื้นที่
ข่ า วสาร การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย
- มี ก ารพัฒ นาแนวคิ ด รู ป แบบในการพัฒ นา
สิ นค้า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์ที่ หลากหลาย
และสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนา
อําเภอวังนํ้าเขียว
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ตารางที่ 332 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอวังนํ้าเขียว (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น ที่ ทาํ ให้ - มี ก ารแทรกแซงการทํา งานของนัก การเมื อ ง
ประชาชนมีโอกาสในการปกครองตนเองมาก
ระดับชาติต่อการทํางานพัฒนาท้องถิ่น
ขึ้น
- มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ค อ รั ป ชั่ น ที่ ทํ า ใ ห้ เ งิ น
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี โ ครงการและกิ จ กรรม
งบประมาณลงสู่ การพัฒนาท้องถิ่นน้อย
พัฒ นาความรู ้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน - นักการเมืองระดับท้องถิ่นไม่มีความเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับอํานาจ สิ ทธิ และหน้าที่ของประชาชน
อย่างแท้จริ งในการตัดสิ นใจทํางานพัฒนา
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีหน่วยงานราชการส่ งเสริ มและสนับสนุนงาน - สื่ อที่เข้าถึงทุกครอบครัว และสื่ อมีการนําเสนอ
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นอย่าง
เรื่ อ งราวศิ ล ปวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น จํา นวน
ต่อเนื่อง
น้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาการออกอากาศ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร - กระแสโลกาภิ ว ตั น์ ก่ อ ให้เ กิ ด แนวคิ ด ในการ
และเชิงนิเวศ เป็ นโอกาสของประชาชนที่จะ
ผสมผสานระหว่างความเป็ นมาตรฐานสากลกับ
เผยแพร่ วฒั นธรรมของตนเอง
เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคหรื อท้องถิ่น
3.12.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอวังนํ้าเขียว ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านการเกษตร เนื่องจากอําเภอวังนํ้าเขียวเป็ นพื้นที่สําหรับการทํา
การเกษตร และสามารถปลู กพืชเมืองหนาวได้เป็ นอย่า งดี มีอากาศที่ ดีและมี ภูมิ ประเทศที่ เอื้ออํา นวย
ดังนั้นในประเด็นนี้จึงเน้นการทําการเกษตรปลอดสารเคมีเป็ นหลัก ที่สําคัญพื้นที่ของอําเภอวังนํ้าเขียวยัง
เป็ นพื้นที่ตน้ นํ้าที่สําคัญ ดังนั้นการทําการเกษตรที่ปลอดภัยจะส่ งผลดีท้ งั ต่อสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ตน้ นํ้า
และปลายนํ้า รวมทั้งเป็ นการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร และการสร้างสุ ขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้า เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
จึงเป็ นโอกาสของคนวังนํ้าเขียวที่จะสามารถทําการค้าเชื่อมกับส่ วนอื่นของจังหวัดอื่นได้
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของสภาพพื้นที่ของ
อําเภอวังนํ้าเขียวที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ในหลายรู ปแบบ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มี
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ศัก ยภาพทั้ง ในแง่ ข องกายภาพ ลัก ษณะทางภูมิ ป ระเทศที่ มี ความสวยงาม และมี ส ถานที่ ท่องเที่ ย วที่
หลากหลายรู ปแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากเป็ นพื้นที่
ป่ าต้นนํ้าที่สําคัญรวมทั้งเป็ นแหล่งโอโซนที่สําคัญของโลกด้วย จึงจําเป็ นต้องการความร่ วมมือจากทุก
ภาคส่ วนทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองทุก
ระดับ ในการเข้ามาบริ หารจัดการทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและมีคุณค่า
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน เช่ น นํ้า ไฟฟ้ า ประปา ถนน
เป็ นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและอื่น ๆ

