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3.12 อาํเภอวงันํา้เขียว  

3.12.1 ประวตัิความเป็นมา 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ไดมี้การแยกพื้นท่ีตาํบลวงันํ้ าเขียว ตาํบลวงัหมี ตาํบล

อุดมทรัพย ์และตาํบลระเริง ออกจากเขตการปกครองของอาํเภอปักธงชยั มาตั้งเป็นก่ิงอาํเภอวงันํ้ าเขียว 

และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตั้งตาํบลไทยสามคัคี แยกออกจากตาํบลวงันํ้ าเขียว เม่ือวนัท่ี 24 

กนัยายน พ.ศ. 2536 จดัตั้งสุขาภิบาลศาลเจา้พอ่ ในพื้นท่ีบางส่วนของตาํบลวงันํ้าเขียว และบางส่วนตาํบล

ไทยสามคัคี กระทัง่วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็นอาํเภอวงันํ้าเขียว สภาพภูมิประเทศในแถบน้ี 

ซ่ึงมีวงันํ้ าใสงดงามจนมองเห็นเงาสะทอ้นสีเขียวของตน้ไม ้จึงได้ช่ือว่า วงันํ้ าเขียว ซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมี

โอโซนสูงอนัดบั 7 ของโลก อยูท่างตอนใตข้องจงัหวดันครราชสีมาติดกบัจงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงการวดั

ระดบัโอโซนนั้น มาจากการคน้พบเฟิร์นชนิดหน่ึงโดยสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช อนัเป็นชนิดท่ี

เจริญเติบโตเฉพาะบริเวณท่ีมีโอโซนในระดบัสูง   

3.12.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่ 

  อาํเภอวงันํ้ าเขียวตั้งอยู่ทางทิศใตข้องจงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีประมาณ 1,129.9 

ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอสูงเนิน 

และอาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้

ติดต่อกบัอาํเภอนาดี และอาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3.12.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ  

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอวงันํ้ าเขียว โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะพื้นท่ีเป็น

ภูเขาและท่ีลาดชันเป็นลอนคล่ืนสลับกันตลอดทั้ งพื้นท่ีในรูปกระทะคว ํ่ า  โดยมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ 300 - 700 เมตร แต่มีพื้นท่ีบางส่วนของพื้นท่ีตาํบลอุดมทรัพยเ์ป็น

ท่ีราบลุ่มเหมาะสาํหรับการทาํนา และทาํสวน 

สภาพอากาศตลอดทั้ งปี มีลักษณะภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ีย

ประมาณ 23 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเยน็ ปกคลุมไปดว้ยทะเลหมอกอนั

สวยงาม รวมทั้งมีฝนตกชุก โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรต่อปี โดยฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณ

เดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิประมาณ 9-18 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ฝนตกชุก มีหมอกจดัพดัมา

เป็นสายอยา่งชดัเจน เหมือนอยูใ่นทะเลหมอก และฤดูร้อน จะร้อนในระยะสั้นๆ อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่

ประมาณ 23- 25 องศาเซลเซียส 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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 3.12.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอวงันํ้ าเขียวโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป รองลงมาคือประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ทาํไร่ ทาํสวน 

ทาํการปศุสัตว ์และทาํนาในบางพื้นท่ี 

ตารางที ่313 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 503 609 1,112 

นกัเรียน 2,456 2,462 4,918 

นกัศึกษา    94 168   262 

ทาํนา 372 425  797 

ทาํไร่ 1,786 1,615 3,401 

ทาํสวน 158 146 304 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 39 33 72 

รับราชการ 193 96 289 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 8 8 16 

พนกังานบริษทั 75 76 151 

รับจา้งทัว่ไป 5,086 4,705 9,791 

คา้ขาย   268 569 837 

ธุรกิจส่วนตวั 38    44 82 

อ่ืนๆ 403 478 881 

รวมทั้งส้ิน 11,480 11,434   22,914 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

 

 2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีรายได้เฉล่ียของประชากรจาํนวน 

56,071.33 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ตาํบลไทยสามคัคี มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน

68,542.21 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลวงัหมี มีรายได้เฉล่ียจาํนวน 61,265.68 บาทต่อคนต่อปี 

ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลอุดมทรัพย ์มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 46,961.77 บาทต่อคนต่อปี  
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ตารางที ่314 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ไทยสามคัคี 68,542.21 

2 ระเริง 55,548.28 

3 วงันํ้าเขียว 57,836.61 

4 วงัหมี 61,265.68 

5 อุดมทรัพย ์ 46,961.77 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 56,071.33 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

  

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียว มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 492,158,634 บาทต่อปีซ่ึง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

อาศยั  ค่าการเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และ

การพนัน ค่าบุหร่ี เหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 

173,866,591 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน 

ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 4,978,927 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 4,978,927 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 46,612,755 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 46,612,755 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 38,669,570 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 38,669,570 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 40,605,339 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 40,605,339 
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ตารางที ่315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 59,206,809 

จาํนวนรวม 59,206,809 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 108,794,358 

จาํนวนรวม 108,794,358 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 33,528,920 

จาํนวนรวม 33,528,920 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,500,352 

จาํนวนรวม 24,500,352 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,128,829 

จาํนวนรวม 7,128,829 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,457,061 

จาํนวนรวม 36,457,061 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,575,241 

จาํนวนรวม 36,575,241 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 45,567,709 

จาํนวนรวม 45,567,709 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 29,956,568 

จาํนวนรวม 29,956,568 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,579,090 

จาํนวนรวม 24,579,090 
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ตารางที ่315 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 28,056,592 

จาํนวนรวม 28,056,592 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,465,681 

จาํนวนรวม 12,465,681 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,395,636 

จาํนวนรวม 11,395,636 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 33,945,788 

จาํนวนรวม 33,945,788 

รวมทั้งหมด 623,025,225 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 

347.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 227 ลา้นบาท กูเ้พื่อพฒันาการศึกษา

และการพฒันาคุณภาพชีวติจาํนวน 38 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 82.6 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียว มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  
 

ตารางที ่316 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มอนุรักษก์ระทิงบน

เขาแผงมา้ 

20 ดา้นการอนุรักษก์ระทิง ปลูกป่า

แนวกนัไฟ และทาํฝายกั้นนํ้า  

นายโชคดี ปรโลกานนท ์

นายบริพตัร สุนทร 

กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชน

บา้นท่าวงัไทร 

50 อนุรักษป่์าชุมชน และสร้างจิต

อาสาใหก้บัเด็กและเยาวชน 

พระครูนิโครธ ธรรมรังสี 

นายอรทยั โจษกลาง 

สหกรณ์กสิกรรมไร้

สารพิษ  

100 ใหค้วามรู้เร่ืองผกัไร้สารพิษ การ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และอ่ืน ๆ 

นายอาํนาจ  หมายยอดกลาง 

นายโชคชยั  สมนัตรัฐ 
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ตารางที ่316 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มอนุรักษเ์ขาใหญ่

คลองกั้ง 

50 ใหค้วามรู้เร่ืองนกเงือก การ

อนุรักษก์ระทิง การส่องนก 

นายสุทิน  มูนสวสัด์ิ 

 

กลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย์

บา้นบุไทร 

50 บริการท่ีพกัโฮมสเตยแ์ละศูนย์

การเรียนรู้โฮมสเตย ์

นายอินทร์ มูลพิมาย 

กลุ่มอนุรักษพ์ื้นท่ีป่า

ตน้นํ้ามูล  

200 ดูแลรักษาพื้นท่ีป่าตน้นํ้ามูล  นายสมบูรณ์ สิงก่ิง  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ในพื้นท่ีมี

กลุ่มอาชีพรวมกลุ่มการดาํเนินการผลิตผลผลิต “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี 

ตารางที ่317 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอน  นางสมประสงค ์บวันา 13 หมู่ 8 ต.ไทยสามคัคี  

กลุ่มทาํไมก้วาดบา้นหว้ยนํ้าเคม็  นายสัมพนัธ์ บุญนา  หมู่ 11 ต.อุดมทรัพย ์ 

กลุ่มอาชีพปลูกนอ้ยหน่าบา้นคลองก่ี  นายสุชาติ จาํสนิท หมู่ 2 ต.ระเริง  

กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบับา้นบุไทร นางวภิา จนัทร์คุม้ หมู่ 7 ต.ไทยสามคัคี  

กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปสมุนไพรบา้น นางชม บุษบรรณ  17 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย ์ 

กลุ่มเห็ดหอมบา้นสุขสมบูรณ์  นางไสว พนูณรงค ์ 165 หมู่ 2 ต.ไทยสามคัคี  

ธนาคารหมู่บา้นสมุนไพรลุงหมอวงันํ้าเขียว นายทว ีสินคาํคูณ  25 หมู่ 1 ต.วงันํ้าเขียว  

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบา้นบะด่าน  นายพงษเ์ทพ ทุนพงษ ์ 36 หมู่ 5 ต.อุดมทรัพย ์ 

กลุ่มผลิตนํ้าองุ่น  นายสิทธิชยั คงเหล่ียม  138 หมู่ 4 ต.วงันํ้าเขียว  

ชมรมส่งเสริมและพฒันาสมุนไพรต.วงัหมี  นายสาํเนา จนัทวาส  หมู่ 2 ต.วงัหมี  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษบา้นสุขสมบูรณ์ นายไกร ชมนอ้ย  111 หมู่ 2 ต.ไทยสามคัคี  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 
 

3.12.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร จากขอ้มูลสํานกัทะเบียนอาํเภอวงันํ้ าเขียว พบวา่อาํเภอวงันํ้ าเขียวมี

จาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 15,397 ครัวเรือน มีประชากรจาํนวน 40,627 คน เป็นชายจาํนวน 20,320 คน เป็น

หญิงจาํนวน 20,307 คน มีรายละเอียดเป็นรายตาํบลดงัน้ี  
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ตารางที ่318 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

วงันํ้าเขียว 3,773 3,951 3,970 7,921 

วงัหมี 3,362 4,679 4,613 9,292 

ระเริง 1,962 2,932 2,860 5,792 

อุดมทรัพย ์ 3,396 5,544 5,649 11,193 

ไทยสามคัคี 2,904 3,214 3,215 6,429 

รวม 15,397 20,320 20,307 40,627 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอวงันํา้เขียว   (ข้อมลู  ณ  เดือนธันวาคม 2553) 

 

ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอวงันํ้าเขียว มีจาํนวนประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่319 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว  

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 50 42 92 

1– 2 220 180 400 

3 – 5 424 436 860 

6 – 11 1,062 1,016 2,078 

12 – 14 647 604 1,251 

15 – 17 611 556 1,167 

18 – 25 1,375 1,316 2,691 

26 – 49 4,273 4,385 8,658 

50 – 60 1,512 1,493 3,005 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,306 1,406 2,712 

รวมทั้งหมด 11,480 11,434 22,914 

 ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรอาํเภอวงันํ้ าเขียว ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษาในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
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ตารางที ่320 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 482 689 1,171 

ตํ่ากวา่ ป.4 977 1,090 2,067 

ป.4-6 5,994 5,696 11,690 

ม.ศ. 1-3 63 28 91 

ม.1-3 2,003 1,765 3,768 

ม.ศ.4-5 29 7 36 

ม.4-6 923 979 1,902 

ปวช. 110 109 219 

ปวส. 137 147 284 

ปริญญาตรี 218 312 530 

ปริญญาโท 6 3 9 

ปริญญาเอก 1 0 1 

อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 537 609 1,146 

รวม 11,480 11,434 22,914 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอวงันํา้เขียว(2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  อาํเภอวงันํ้าเขียวมีโรงเรียนจาํนวน 31 แห่ง มีครูจาํนวน 

1,637 คน มีนกัเรียนจาํนวน 5,075 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 3 คน  
 

ตารางที ่321 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ตาํบลวงันํ้าเขียว 7  91 1,335 

ตาํบลวงัหมี 8 120 1,301 

ตาํบลระเริง 5  65  935 

ตาํบลอุดมทรัพย ์ 8 1,279  104 

ตาํบลไทยสามคัคี 2    61 1,020 

เทศบาลศาลเจา้พอ่ 1 21    380 

รวม  31    1,637 5,075 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราสีมาเขต 3(ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2553) 
 

 ค. การศึกษาอ่ืนๆ อาํเภอวงันํ้ าเขียวมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนหรือ ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ
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ระดบัตาํบลจาํนวน 6 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครูอาสา จาํนวน 7 คน มีนกัเรียนจาํนวน 796 คน มีท่ี

อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 20 แห่ง  

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวติในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวมี 22 

แห่ง ดงัน้ี  
 

ตารางที ่322 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอวงันํ้าเขียว 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลเอกชน 2  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 11  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  2  

คลินิกทนัตกรรม   2  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   3  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 
 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมี

บุคลากรทางดา้นการแพทยส์าธารณสุข ดงัน้ี  
 

ตารางที ่323 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอวงันํ้าเขียว 

บุคลากร จํานวน  (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     3 13,542 

เภสัชกร 4 10,157 

พยาบาลวชิาชีพ 49 829 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 944 43 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 40,627 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 14 2,902 

เจา้พนกังานธุรการ 5 2 20,314 

บุคลากรสาธารณสุข  22 1,847 

ท่ีมา: รายงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร CUP วงันํา้เขียว (ข้อมลู ณ เดือนกันยายน 2554) 
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ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว พบวา่ มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 5 อนัดบั

แรกของอาํเภอ มีจาํนวนผูป่้วยเม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรหน่ึงแสนคน ดงัน้ี  

ตารางที ่324 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว ปี พ.ศ. 2553  

ช่ือโรค จาํนวน (คน) อตัราป่วย 1:100,000 

ทอ้งเสีย 2,844 1,155.43 

อาหารเป็นพิษ 414 168.19 

ปอดบวม 261 106.03 

ตาแดง 232 94.25 

สุกใส 110 44.68 

ท่ีมา : โรงพยาบาลอาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่325 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 40,919 - 

2550 40,929 0.02 

2551 41,316 0.95 

2552 41,636 0.77 

2553 42,070 1.04 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียว มี

สถานีตาํรวจภูธรจาํนวน 2 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรวงันํ้ าเขียวและสถานีตาํรวจภูธรอุดมทรัพย ์มีหน่วย

บริการตาํรวจทางหลวงวงันํ้าเขียว 1 แห่ง ตาํรวจบา้นจาํนวน 83 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ 

จาํนวน 33 คน มีเวรยามรักษาความปลอดภยัในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 166 คน และอาสาสมคัรรักษา

ดินแดน (อส.) จาํนวน10 คน   

5) ดา้นศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 

99.80 และมีองคก์รทางศาสนาไดแ้ก่ วดัจาํนวน 11 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 18 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 53

แห่ง และมีพระสงฆจ์าํนวน 414 รูป  
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6) ดา้นภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถี

ชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น  

- ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร เช่น นายอาํนาจ หมายยอดกลาง อยูบ่า้นนํ้ าซบั ตาํบล

วงันํ้ าเขียว นายไกร ชมน้อย อยู่บา้นสุขสมบูรณ์ ตาํบลไทยสามคัคี ท่ีมีความรู้เร่ืองการปลูกผกัอินทรีย ์

และทางดา้นการทาํวนเกษตร เช่น นายโชคดี ปรโลกานนท ์อยูบ่า้นคลองทุเรียน ตาํบลวงันํ้าเขียว  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น  นายทวี สินคาํคูณ อยู่ท่ีหมู่ 1 ตาํบล

วงันํ้ าเขียว และนายสําเนา จนัทวาส อยูบ่า้นท่าวงัไทร ตาํบลวงันํ้ าเขียว มีความรู้ดา้นสมุนไพรและการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีการรวมกนัเป็นกลุ่มแพทยแ์ผนไทยในพื้นท่ีดว้ย  

7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอวงันํ้ าเขียวไดมี้การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสาํคญั ดงัน้ี    

- งานวนัดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก (ระหวา่งเดือน ธนัวาคม-มกราคมของทุกปี) 

ณ บริเวณท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยสามคัคี 

- งานวนัของดีและประเพณีสงกรานตว์งันํ้ าเขียว จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 12-13 เมษายน 

ของทุกปี 

- งานววังาม จดัข้ึนท่ีตาํบลระเริง ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี  

- งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา จดัในหว้งวนัเขา้พรรษาของทุกปี 

- งานประเพณีวนัออกพรรษา ตกับาตรเทโวขา้วสารอาหารแหง้ประจาํปี จดัในวนัออก

พรรษาของทุกปี 

- งานกฐินสามคัคีอาํเภอวงันํ้าเขียว จดัหลงัวนัออกพรรษาของทุกปี 

- งานสืบสานงานลอยกระทงอาํเภอวงันํ้าเขียว จดัในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ  พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีสนามกีฬาประจาํอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง อยู่

ใกล้ ๆ ท่ีว่าการอาํเภอ นอกจากนั้นจะมีสวนสาธารณะระดับตาํบลทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งสนามกีฬาของ

โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นท่ี ซ่ึงในบางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัการแข่งขนักีฬาเป็นประจาํทุกปี

ระหวา่งหมู่บา้นในตาํบลเดียวกนั เพื่อสร้างความสามคัคีและการทาํงานเป็นทีม 

 3.12.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอวงันํ้ าเขียวมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 330.385 ไร่ ครัวเรือน 

เกษตรกรจะมีการปลูกพืชหมุนเวยีนไปในแต่ละช่วงฤดูกาลผลิต ซ่ึงมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั 

ดงัน้ี  
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ตารางที ่326 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

 

2) การปศุสัตว์ จากการสํารวจมีการทาํการปศุสัตว์ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวโดยพบว่า มี

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ ดงัน้ี  
 

ตารางที ่327 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 11,659 2,121 

2 โคนม 208 21 

3 กระบือ 250 83 

4 สุกร 10,560 312 

5 เป็ดเน้ือ 10,195 146 

6 ไก่พื้นเมือง 99,240 451 

7 ไก่เน้ือ 362,871 124 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 
 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอ 

วงันํ้ าเขียวมีการทําประมงนํ้ าจืด มีสัตว์นํ้ าจืดท่ีจับได้รวมทั้ งอําเภอจาํนวน 51.60 ตันต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) ผลผลติ (ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 1,843 18,425 829.125 

2 มนัสาํปะหลงั 4,193 125,779 169,802 

3 ออ้ย 448 6,265 561,792 

4 ขา้วโพด 3,217 160,842 186,734 

5 ไมผ้ล 1,752 3,759 1,879 

6 ยางพารา 159 1,597 1,231 

7 ผกั 1,788 12,365 9,892 

8 ไมด้อกไมป้ระดบั  451 1,353 477.21 

รวมพืน้ที่เพาะปลูก - 330.385 1,277.21 
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ตารางที ่328 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ(ตันต่อปี) 

ปลาดุก 15.70 

ปลาตะเพียน  12.80 

ปลานิล  17.10 

ปลาทบัทิม 5 

รวม 51.60 

ท่ีมา :  สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 3.12.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวเป็นพื้นท่ีห้ามไม่ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตน้

นํ้าและเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ป็นส่วนใหญ่  
 

3.12.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอวงันํ้าเขียวมีการประกอบการดา้น 

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ  จาํนวน 6 แห่ง  

- ร้านขายวสัดุการเกษตรจาํนวน 5 ร้าน  

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 5 ร้าน และร้านคา้ปลีกจาํนวน 567 ร้าน  

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 15 แห่ง  

- มีตลาดสดจาํนวน 1 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวมีสถานท่ีบริการท่ีพกัและ

ร้านอาหารทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมกนัจาํนวน 298 แห่ง ร้านบริการอินเทอร์เน็ต จาํนวน 2 แห่ง   

3) การท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอวงันํ้าเขียวมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

 - เขาแผงมา้ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลวงันํ้ าเขียว ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 7 กิโลเมตร 

ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงจากระดบันํ้ าทะเล 850 เมตร อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ เป็นสถานท่ีสาํหรับชมววิทิวทศัน์และศึกษาธรรมชาติ เป็นจุดชมกระทิงท่ีออกหากิน  

 - จุดชมวิวผาเก็บตะวนั ตั้งอยู่ท่ีตาํบลไทยสามคัคี เป็นสถานท่ีชมวิวทิวทศัน์ของ

อุทยานแห่งชาติทบัลาน และเป็นจุดเช่ือมระหว่างอาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมากบัอาํเภอนาดี 

จงัหวดัปราจีนบุรี ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติทบัลาน 
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- มูลหลง มูลสามง่าม  ตั้งอยู่ท่ีตาํบลไทยสามคัคี ในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน มี

พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นและมีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสัตวป่์านานาชนิดอาศยัอยู ่เป็นสถานท่ีท่ีมี

ความงดงามของธรรมชาติมาก เหมาะสาํหรับการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ  

- โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป่์าเขาภูหลวง  ตั้งอยูท่ี่บา้นคลองสมบูรณ์  

ตาํบลระเริง  เป็นสถานท่ีสาํหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

- นํ้ าตกคลองดินดาํ  ตั้งอยู่ท่ีบา้นคลองดินดาํ  ตาํบลระเริง  เป็นนํ้ าตกท่ีตกจากลาน   

ผาหินลงสู่พื้นล่าง แต่ในฤดูแลง้จะไม่มีนํ้า 

- นํ้าตกสวนห้อม นํ้ าตกห้วยใหญ่ใต ้นํ้ าตกห้วยขมิ้น ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตาํบลไทยสามคัคี  

เป็นธารนํ้ าตกท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน  เหมาะสําหรับการพกัผอ่นท่ามกลางขุนเขา  แต่ในฤดูแลง้

จะไม่มีนํ้า 

- อ่างเก็บนํ้ าลาํพระเพลิง 1 ตั้ งอยู่ท่ีตาํบลวงัหมี เป็นอ่างเก็บนํ้ าท่ีติดต่อกับเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ 

- สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช ตั้ งอยู่ตาํบลอุดมทรัพย์เป็นสถานท่ีสําหรับศึกษา

ธรรมชาติ นก และสัตวป่์านานาชนิด 

- สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่  

- สวนเบญจมาศ ตั้งอยูต่าํบลไทยสามคัคี เช่น สวนวิภา สวนรวยทองคาํ กลุ่ม

ปลูกเบญจมาศตาํบลไทยสามคัคี สามารถเท่ียวชมความสวยงามของดอกเบญจมาศหลากหลายสายพนัธ์ุ และ

สามารถซ้ือดอกไมจ้ากแปลงได ้

- ฟาร์มเห็ดหอม และเห็ดอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเห็ดหอมบา้นสุขสมบูรณ์ กลุ่มเพาะ

เห็ดบา้นพยุงมิตร กลุ่มเห็ดหอมบา้นบุไทร กลุ่มเห็ดหอมบา้นไทยพฒันา วงันํ้ าเขียวฟาร์ม ฟาร์มเห็ด

ระเริง  สามารถเขา้ชมขั้นตอนการผลิตเห็ดหอมและเห็ดอ่ืน ๆ รวมทั้งเลือกซ้ือเห็ดสด ๆ หรือผลิตภณัฑ์

แปรรูปจากเห็ด 

- สวนผกัเมืองหนาวปลอดสารพิษ สวนลุงไกร สวนลุงเปีย กลุ่มกสิกรรม 

ไร้สารพิษอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริอาํเภอวงันํ้ าเขียว ชมสวนผกัเมืองหนาวปลอดสารพิษนานาชนิด 

เช่น ผกัตระกลูสลดั บล็อกโคล่ี คะนา้ฮ่องกง กระเทียมญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 

 3.12.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  3 0 4  เ ป็ น ถ น น เ ช่ื อ ม ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือกบัภาคตะวนัออก 
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- ถนนสาย นม. 3052 (ศาลเจา้พอ่ – หนองคุม้) เป็นถนนเช่ือมระหวา่งอาํเภอ

วงันํ้าเขียวกบัอาํเภอปากช่อง 

- ถนนสาย นม. 3397 (บุตะโก – หนองไมส้ัก) เป็นถนนเช่ือมระหวา่งตาํบล

ระเริงกบัอาํเภอวงันํ้าเขียว (สามารถเช่ือมไปท่ีอาํเภอปากช่องได)้ 

- ถนนลูกรังท่ีเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นภายในอาํเภอ มีจาํนวน 61 สาย   

2) การโทรคมนาคมติดต่อส่ือสาร อาํเภอวงันํ้ าเขียวมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 

1  แห่ง มีหอกระจายข่าว จํานวน 95  หมู่บ้าน ปัจจุบันน้ีประชากรในพื้ นท่ีโดยส่วนใหญ่ใช้

โทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้โทรศัพท์สาธารณะ เน่ืองจากปัจจุบันมีเครือข่ายและสัญญาณ

โทรศพัทมื์อถือเกือบครอบคลุมทั้งพื้นท่ี  

3)  ประปา พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวมีการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง ซ่ึงประชากร

ในเขตเทศบาลใชป้ระโยชน์จากการระบบประปาส่วนภูมิภาค ในขณะท่ีตามหมู่บา้นนอกเขตเทศบาลใช้

ประปาหมู่บา้นท่ีพฒันาโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

4) แหล่งนํ้ า  ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและ

ระดบัชุมชนดงัน้ี  

ตารางที ่329 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 

2552 2553 2554 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 68 63 68 63 28 28 

บ่อสาธารณะ 268 194 270 195 134 71 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 1,200 1,200 850 850 653 653 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอวงันํา้เขียว (2554)  
 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง มี

ไฟฟ้าใชร้้อยละ 95 จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด ทั้งน้ีพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีการตั้งถ่ินฐานค่อนขา้งกระจาย

และอยู่ห่างกันในแต่ละครัวเรือน ดังนั้ นจึงทาํให้การขยายเขตไฟฟ้ายงัไม่สามารถดําเนินการให้

ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน  
 

 3.12.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินภูเขายงัคงมีความอุดมสมบูรณ์อยูม่าก สภาพพื้นท่ีเป็นท่ี

ลาดชนัและภูเขา จึงทาํให้เกิดการชะลา้งสูง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้คุณภาพของดินเส่ือมโทรม และขาดความ

อุดมสมบูรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว กลุ่มดินในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว5 แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 



434 

 

- 5กลุ่มดินดอน พื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียวมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งดี 

มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า ดินมีความเหมาะสมปานกลางสามารถ ปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้

เป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวไ์ดดี้  

- 5กลุ่มดินคละ พบพื้นท่ีราบลูกคล่ืนลอดลาด ถึงลูกคล่ืนลอนชนัเล็กน้อยจนถึงเป็นภูเขา มี

ลกัษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 

และมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และผกัต่าง ๆ  

- 5กลุ่มดินภูเขา จะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนชนัเล็กนอ้ยถึงเป็นภูเขา เป็นดินระบายนํ้ าไดดี้ ดินชั้น

ล่างสุดเป็นดินร่วนปนดินเหนียว และดินทรายปนกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง

เหมาะสาํหรับการปลูกพืชไร่ 

หากแบ่ง5ลกัษณะดินตามความเหมาะสมในการปลูกพืชของอาํเภอวงันํ้ าเขียว สามารถแบ่งได ้

ดงัน้ี (1) พื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่มีประมาณร้อยละ 39 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม (2) พื้นท่ีมี

ความเหมาะสมในการปลูกผลไม ้และไมย้ืนตน้ร้อยละ 41 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม และ (3) พื้นท่ีมีความ

เหมาะสมในการจดัทาํทุ่งหญา้เล้ียงสัตวมี์ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 

 2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอวงันํ้ าเขียวมีทรัพยากรแหล่งนํ้ าท่ีสําคญั จาํนวน 10 แห่ง คือ ลาํนํ้ า ลาํพระ

เพลิง ลาํนํ้าลาํเชียงสา ลาํมูล และมีลาํนํ้าสาขายอ่ยทั้งสามลาํนํ้าอีก 7 แห่ง ไดแ้ก่   

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยกระบอก  1  ปริมาณนํ้า 3.4  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยกระบอก 2 ปริมาณนํ้า 2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยขมิ้น  ปริมาณนํ้า  1.7  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าลาํพระเพลิง  1  ปริมาณนํ้า  6.4  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าคลองกระทิง ปริมาณนํ้า  0.7  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าบะอีแตน  ปริมาณนํ้า  0.610  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

- อ่างเก็บนํ้าบา้นระเริง  ปริมาณนํ้า  0.305  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

3) ทรัพยากรป่าไม ้ อาํเภอวงันํ้าเขียว มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 4 แห่ง ดงัน้ี  

- อุทยานแห่งชาติทบัลาน  เน้ือท่ี  173,218  ไร่  

- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เน้ือท่ี   12,500  ไร่   

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง  เน้ือท่ี  78,350  ไร่  

- ป่ากนัคืนสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) เน้ือท่ี  2,732  ไร่     
 

 3.12.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ี แต่วา่การ

แข่งขนัการเมืองระดบัชาติในพื้นท่ีค่อนขา้งรุนแรงระหวา่งอดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหลายสมยักบั

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคนปัจจุบนั  
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 2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ินทั้งในเขต

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาํบล เร่ิมมีการแข่งขนักนัมากข้ึนและกระบวนการไดม้าของสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกนัมากข้ึน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินหลายคน หลายแห่ง เป็นหัวคะแนนของนกัการเมืองระดบัชาติ ดงันั้นการทาํงานของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินและสภาทอ้งถ่ินจึงไม่ค่อยมีความเป็นอิสระจากนกัการเมืองระดบัชาติ ทาํให้การทาํงานพฒันา

เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานมากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติ  

 3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีเขา้มาทาํงาน

ตรวจสอบการทาํงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมากข้ึน และเป็นการทาํงานท่ีมีความเป็นอิสระจากนกัการเมือง

ทอ้งถ่ินและนกัการเมืองระดบัชาติ โดยในพื้นท่ีมีสภาองคก์รชุมชนตาํบลท่ีทาํงานคู่ขนานกบัสภาทอ้งถ่ิน

ดว้ย และทาํงานเช่ือมกบัเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนตาํบลระดบัจงัหวดัและองคก์รภาคีภายนอกดว้ย  

 3.12.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครองในเขตพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียว จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง  2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอวงันํ้ าเขียว และ

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่  ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธร 

สถานีตาํรวจทางหลวง สํานกังานท่ีดิน สํานกังานสรรพากร สํานกังานป่าไม ้สํานกังานสัสดี สํานกังาน

เกษตร สาํนกังานพฒันาชุมชน สาํนกังานศึกษาธิการ สาํนกังานประถมศึกษา และสาํนกังานปศุสัตว ์

3)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์2การเกษตร ท่ีทาํ

การไปรษณียโ์ทรเลขวงันํ้าเขียว การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํ เภอวงันํ้ าเขียวมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในพื้นท่ีมีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั ท่ีดูแลครอบคลุมทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวมีองค์การบริหารส่วนตาํบล

จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลวงันํ้ าเขียว องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัหมี องค์การ

บริหารส่วนตาํบลระเริง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอุดมทรัพย ์และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยสามคัคี   

ค. เทศบาล  พื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียวมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลศาลเจา้พอ่  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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5) การปกครองท้องท่ี  อําเภอวังนํ้ าเขียวได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม 

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2539 เป็น 5 ตาํบล 69 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 

ตารางที ่330 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอวงันํ้าเขียว 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

วงันํ้าเขียว 13 บา้นศาลเจา้พอ่ บา้นสวนหอ้ม บา้นคลองสอง บา้นเขาแผงมา้ บา้นคลองอีแผว่ 
บา้นคลองทุเรียน บา้นไทรทอง บา้นคลองทราย บา้นคลองบง บา้นบุตะโก 

บา้นนํ้าซบั บา้นวงัไผ ่และบา้นซบัไทรทอง 

วงัหมี 18 บา้นวงัหมี บา้นท่าวงัไทร บา้นคลองใบพดั บา้นยบุอีปูน  บา้นคลองสะทอ้น 

บา้นโนนสาวเอ ้ บา้นบุเนิน บา้นท่านํ้าซบั บา้นโคกสันติสุข บา้นบุเจา้คุณ บา้น

ยบุพฒันา บา้นสันกาํแพง บา้นหนองไมแ้ดง บา้นอุบลพฒันา บา้นพยงุมิตร 

บา้นคลองปลากั้ง บา้นบุกระทิง และบา้นคลองนกแกว้ 

ระเริง 

 

14 บา้นระเริง บา้นคลองก่ี บา้นคลองหินร่อง บา้นซบัปลากั้ง บา้นคลองกุ่ม บา้น

หนองไมส้ัก บา้นไทรงาม บา้นโป่งตาลาด บา้นคลองสมบูรณ์ บา้น 
หนองกระจง บา้นโป่งค่าง บา้นคลองดินดาํ บา้นวงัสัปปะรด และบา้นวงัขอน 

อุดมทรัพย ์ 14 บา้นบะใหญ่ บา้นโนนเหล่ือม บา้นโนนง้ิว บา้นตะกุดรัง บา้นบะด่าน บา้น

หนองโสมง บา้นโนนค่าง บา้นหว้ยคาพรหม บา้นบุตาพรหม บา้นวงันํ้าเขียว 
บา้นซบัเต่า บา้นโนนสง่า บา้นโนนศรีทอง และบา้นหวัเขาทอง 

ไทยสามคัคี 10 บา้นไทยสามคัคี บา้นสุขสมบูรณ์ บา้นปฏิรูป บา้นบุไทร บา้นบุไผ ่บา้นไผง่าม 

บา้นหว้ยใหญ่ใต ้บา้นพุทธชาติ บา้นคลองไทร และบา้นคลองยา่โม   
ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอวงันํา้เขียว (2554) 

 

3.12.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอวงันํา้เขียว 

  จากการประชุมเม่ือวนัท่ี  29 กนัยายน พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 

62 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 6 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 15 คน นกัธุรกิจ

จาํนวน 12 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 35 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมไดมี้ส่วนร่วมในการ

ระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอวงันํ้าเขียว ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่331 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอวงันํ้าเขียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- เป็นเขตพื้นท่ีสูงมีอากาศบริสุทธ์ิและไดรั้บการ

จดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีมีโอโซนสูงเป็นอนัดบั 

7 ของโลก  

- อาํเภอวงันํ้ าเขียวตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร

และเป็นประตูสู่ท่าเรือนํ้ าลึกจงัหวดัชลบุรีของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีใกลท่ี้สุด 

- มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย 

เป็นจาํนวนมาก  

- ลกัษณะภูมิประเทศมีความสวยงาม เอ้ือต่อการ

จดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยั 

หลากหลายและเป็นแหล่งต้นนํ้ ามูลท่ีสําคัญ

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกสบายดว้ยถนน

ส่ีช่องทางจราจรจากจังหวดันครราชสีมาถึง

อาํเภอวงันํ้าเขียว  

ก. ด้านกายภาพ  

- มีปัญหาบุกรุกทาํลายป่าและรุกลํ้าท่ีสาธารณะ 

ทํา ให้พื้ น ท่ี ป่ าล ดล งและ มีผ ลก ระ ทบ ต่อ

ปริมาณโอโซน และแหล่งตน้นํ้าถูกทาํลาย 

- มีการจราจรคบัคัง่มากข้ึนทาํให้มีผลกระทบ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  

- ขาดระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพใน

การรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

- ปัญหาขยะท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกปีท่ีเป็นผล

จากการท่องเท่ียว  

- ดินมีการชะลา้งพงัทลายสูงเน่ืองจากการทาํพืช

ไร่ของเกษตรกรในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

- แหล่งนํ้ า ท่ี มีอยู่ไม่สามารถกัก เก็บนํ้ า เพื่อ

การเกษตรได ้ 

- ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การผลิตทาํใหมี้ผลต่อลกัษณะทางภูมิประเทศ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มีกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นท่ีมี เข้มแข็ง

จํานวนมาก เ ช่น ก ลุ่มอาชีพ ก ลุ่มเยาวชน  

โฮมสเตย ์กลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละอ่ืน ๆ 

- มีกลุ่มแพทยแ์ผนไทยท่ีทาํการผลิตยาสมุนไพร

และรักษาผูป่้วยดว้ยการแพทยท์างเลือก  

- มีสถานพยาบาลระดับท้อง ถ่ินกระจายอยู่

ครอบคลุมทุกตาํบลในพื้นท่ี 

- มีโรงเรียนมัธยมระดับอําเภอ และโรงเรียน

ประถมกระจายอยูทุ่กตาํบล 

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ขาดระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับ

นกัท่องเท่ียว 

- เยาวชนในพื้ น ท่ีให้ความสนใจการศึกษา

นอ้ยลง และมกัรวมกลุ่มมัว่สุม เสพสารเสพติด 

ใชชี้วติท่ีไม่เหมาะสม  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาสุขภาพสูง และไม่

สามารถพึ่งตนเองไดท้างสุขภาพ  

- คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนของครู

ลดลง เน่ืองจากตอ้งรับผดิชอบหลายดา้น  

- มีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจาํนวนมากท่ียงั

ไม่ไดรั้บการศึกษา 
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ตารางที ่331 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีกลุ่มผู ้ประกอบกิจการด้านท่ีพักและการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจาํนวนมาก  

- มีผลผลิตทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

คุณภาพดี ปลอดสารพิษเป็นจาํนวนมาก  

- มีการพฒันาการท่องเท่ียวหลายรูปแบบ อาทิ 

การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตร เช่น ฟาร์มสเตย ์เป็นตน้ 

- ป ร ะ ช า ก ร ใ น พื้ น ท่ี ส่ ว น ใ ห ญ่ มี อ า ชี พ

เกษตรกรรม มีความชาํนาญในการปลูกพืชไร่  

- เป็นแหล่งท่ีปลูกพืชไร่สําคัญหลายชนิด เช่น 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อย มีการ

ปลูกพืชเมืองหนาวจาํนวนมาก ท่ีหลายพื้นท่ีใน

จงัหวดันครราชสีมาไม่สามารถปลูกได ้ 

- มีแหล่งรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่นพื้นท่ี

หลายแห่ง  

- อาํเภอวงันํ้ าเขียวมีการจดังานเบญจมาศบานใน

ม่านหมอกเป็นประจาํทุกปี 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ขาดความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวตลอดปี 

- ขาดระบบกลไกการจดัการทางการตลาดท่ีดี ทาํ

ให้กลุ่มทุนจากภายนอกเขา้ไปใช้พื้นท่ีมากข้ึน

ในการประกอบกิจการและธุรกิจการท่องเท่ียว

และธุรกิจอ่ืน ๆ ไดป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียว

มากกวา่คนทอ้งถ่ิน 

-  ขาดการพัฒนากิจกรรมการท่องเ ท่ียวท่ี ดี 

รวมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 

เช่น ร้านอาหาร สินคา้ของท่ีระลึกและของฝาก  

- ข า ด ก า ร รว ม ก ลุ่ ม ผู ้ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ท า ง

เศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัสูง  

- การทาํการเกษตรมีตน้ทุนท่ีสูงมากข้ึนทุกปี 

- ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีหน้ีสินสูง 

- ประชาชนรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในพื้นท่ีไม่ทนั  

- เกษตรกรเร่ิมขายท่ีดินทาํกินของตนเองมากข้ึน

ทาํใหเ้กษตรกรมีท่ีดินทาํกินนอ้ยลง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มี ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง ท่ี เ ข้ม แ ข็ ง ทั้ ง ก า ร เ มื อ ง

ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน  

- มีกลุ่มองค์กรการเมืองภาคประชาชนอยู่ใน

พื้นท่ี ท่ีทาํงานเช่ือมกับเครือข่ายและองค์กร

ภาคีอ่ืน 

- ยงัมีกลุ่มผูน้าํท่ีทาํงานเพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน

อยา่งจริงจงั  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การทํางานของท้องถ่ินต่างคนต่างทํางาน

พฒันาของพื้นท่ีตนเอง มีการประสานความ

ร่วมระหว่างท้อง ถ่ิน และหน่วยงานรัฐ ท่ี

เก่ียวขอ้งนอ้ย 

- ไม่มีบทบญัญติั ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน มาตรการหรือ

กลไกท่ีเอ้ือต่อการจดัระเบียบการใช้ประโยชน์

จากท่ีดิน 
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ตารางที ่331 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ประชาชนบางกลุ่มเร่ิมต่ืนตวัและอยากเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  

- ประชาชนเร่ิมเห็นความสาํคญัของการเมือง

ระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีผลกระทบต่อชีวติของ

ประชาชนโดยตรง 

- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในกระบวนการเลือกตั้ง

ทุกระดบั  

- ป ระ ช า ช นมี ส่ วน ร่วม ท า ง ก า ร เ มื อง น้อ ย

เน่ืองจากไม่เข้าใจอํานาจ สิทธิ หน้าท่ีของ

ตนเอง  

- องค์ก รปกค รอง ส่วนท้อง ถ่ิ นในพื้ น ท่ีไ ม่

สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อยา่งรวดเร็วในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้ าเขียวอพยพมา

จากทัว่ประเทศไทย ทาํให้มีความหลากหลาย

ของวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินนอ้ยลง 

- ป ระ ช า ช น ไ ม่ เ ห็น คุ ณ ค่ า ข อง ว ัฒ นธ รร ม 

ประเพณี ความเช่ือเดิมของทอ้งถ่ินตนเอง  
 

2) การวเิคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอวงันํ้าเขียว สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่332 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอวงันํ้าเขียว 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- พื้นท่ีเขาใหญ่และอาณาบริเวณขา้งเคียงมีท่ีพกั 

โรงแรมและรีสอร์ทไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ

นกัท่องเท่ียวทั้งหมดในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

- กระแสต่ืนตวัด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ

เส้นทางการคมนาคม 

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีในเขตปฎิรูปท่ีดิน 

ทาํให้ท่ีดินทาํกินยงัเป็นของเกษตรกรโดยส่วน

ใหญ่ 

ก. ด้านกายภาพ 

- พื้นท่ีอยู่ใกล้เขาใหญ่ ทาํให้นักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เม่ือเขา้มาเท่ียววงันํ้ าเขียวมกัจะเดินทางไป

เท่ียวและพกัท่ีเขาใหญ่มากกวา่  

- มีประชากรจาํนวนมากจากพื้นท่ีอ่ืนเขา้ไปใช้

ถนนในพื้นท่ีมากข้ึนทาํให้เกิดการชาํรุดเร็วกวา่

ท่ีกาํหนด  

- ลกัษณะทางภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี 

อนุรักษ ์

- โรคระบาดของพืชท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

เช่น เพล้ียแป้งทาํลายมนัสาํปะหลงั และอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่332 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- กระแสต่ืนตวัด้านการรักษาสุขภาพ ทาํให้คน

หนัมาบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน 

- นโยบายการศึกษาฟรี 12 ปี ทาํใหป้ระชาชนใน

พื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

- นโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ทาํให้

ประชาชนเขา้ถึงการรักษาพยาบาลไดม้ากข้ึน  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- โรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดข้ึนและมีความรุนแรง

มากกวา่เดิม  

- โรคใหม่ ๆ เกิดข้ึนและมีความรุนแรงยากต่อ

การควบคุมดูแล 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มเพื่อการ

ต่อรองกบักลุ่มทุนนอ้ย ทาํใหไ้ม่มีพลงัในการ

ต่อรอง 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- รัฐ บ า ล ส่ ง เส ริม ส นับ ส นุ นก า ร ท่ อง เ ท่ี ย ว

ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและ

กระตุน้เศรษฐกิจ และจงัหวดันครราชสีมามี

ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  

- มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มปริมาณข้ึนทุกปี 

- ส่ือมวลชนทั้งส่ือทัว่ไปและส่ือเฉพาะด้านให้

ความสําคญักบัการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารดา้น

การท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

- มีเทคโนโลยีและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย 

- มีการพัฒนาแนวคิด รูปแบบในการพัฒนา

สินค้าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีหลากหลาย

และสามารถนาํมาพฒันาต่อยอดในการพฒันา

อาํเภอวงันํ้าเขียว  

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- มีผูป้ระกอบกิจการการท่องเท่ียวจากภายนอก

เขา้ไปใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีมากข้ึน  

- นโยบายค่าแรงงาน 300 บาทกระทบกบัการ

จา้งแรงงานภาคเกษตรในพื้นท่ี 

- เกษตรกรกาํหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร

เองไม่ได ้ 

- ราคาปัจจยัการผลิต เช่น นํ้ ามนั สารเคมี ปุ๋ย มี

ราคาสูงข้ึนทุกปี  

- มีนายทุนผูกขาดการรับซ้ือและจาํหน่ายสินคา้

เกษตรในพื้นท่ี  
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ตารางที ่332 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอวงันํ้าเขียว (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ท่ีทาํให้

ประชาชนมีโอกาสในการปกครองตนเองมาก

ข้ึน 

- หน่วยงานภาครัฐมีโครงการและกิจกรรม

พัฒนา ความ รู้ความ เข้าใ จของป ระ ชา ช น

เก่ียวกบัอาํนาจ  สิทธิ และหนา้ท่ีของประชาชน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการแทรกแซงการทาํงานของนักการเมือง

ระดบัชาติต่อการทาํงานพฒันาทอ้งถ่ิน  

- มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ค อ รั ป ชั่ น ท่ี ทํ า ใ ห้ เ งิ น

งบประมาณลงสู่การพฒันาทอ้งถ่ินนอ้ย 

- นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินไม่มีความเป็นอิสระ

อยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจทาํงานพฒันา 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- มีหน่วยงานราชการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน

ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงเกษตร 

และเชิงนิเวศ เป็นโอกาสของประชาชนท่ีจะ

เผยแพร่วฒันธรรมของตนเอง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ส่ือท่ีเขา้ถึงทุกครอบครัว และส่ือมีการนาํเสนอ

เร่ืองราวศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินจาํนวน

นอ้ยเม่ือเทียบกบัระยะเวลาการออกอากาศ 

- กระแสโลกาภิวตัน์ก่อให้เกิดแนวคิดในการ

ผสมผสานระหวา่งความเป็นมาตรฐานสากลกบั

เอกลกัษณ์ของแต่ละภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน 

  

3.12.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอวงันํ้ าเขียว ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี   

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นดา้นการเกษตร เน่ืองจากอาํเภอวงันํ้ าเขียวเป็นพื้นท่ีสําหรับการทาํ

การเกษตร และสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้เป็นอย่างดีมีอากาศท่ีดีและมีภูมิประเทศท่ีเอ้ืออาํนวย 

ดงันั้นในประเด็นน้ีจึงเนน้การทาํการเกษตรปลอดสารเคมีเป็นหลกั ท่ีสําคญัพื้นท่ีของอาํเภอวงันํ้ าเขียวยงั

เป็นพื้นท่ีตน้นํ้ าท่ีสําคญั ดงันั้นการทาํการเกษตรท่ีปลอดภยัจะส่งผลดีทั้งต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีตน้นํ้ า

และปลายนํ้า รวมทั้งเป็นการสร้างความมัน่คงทางอาหาร และการสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจและการคา้ เน่ืองจากเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก 

จึงเป็นโอกาสของคนวงันํ้าเขียวท่ีจะสามารถทาํการคา้เช่ือมกบัส่วนอ่ืนของจงัหวดัอ่ืนได ้  

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นจุดแข็งของสภาพพื้นท่ีของ

อาํเภอวงันํ้ าเขียวท่ีสามารถพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดใ้นหลายรูปแบบ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมี
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ศกัยภาพทั้งในแง่ของกายภาพ ลักษณะทางภูมิประเทศท่ีมีความสวยงาม และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายรูปแบบ ทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทางวฒันธรรม และทางธรรมชาติ 

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี

ป่าตน้นํ้ าท่ีสําคญัรวมทั้งเป็นแหล่งโอโซนท่ีสําคญัของโลกดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งการความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนทั้งภาครัฐทุกระดบั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมืองทุก

ระดบั ในการเขา้มาบริหารจดัการทรัพยากรและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า  

  ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น นํ้ า ไฟฟ้า ประปา ถนน 

เป็นตน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการเกษตรและอ่ืน ๆ  

 


