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3.10 อาํเภอปากช่อง 

 3.10.1 ประวตัิความเป็นมา  

 แต่เดิมตาํบลปากช่องเป็นป่าเขา มีเพียงช่องทางเดินเทา้ สัตวพ์าหนะแมแ้ต่เกวียนยงัไม่

สามารถผ่านได้ เส้นทางเดินเทา้น้ีมีความสําคญัมาก เพราะเป็นเส้นทางสําคญัในการติดต่อไปมาหาสู่

ระหวา่งท่ีราบสูงกบัท่ีราบลุ่ม จากพื้นท่ีเป็นภูเขาป่าดิบช้ืน ยุงป่าจึงชุกชุม ทาํให้ผูส้ัญจรไปมาไดรั้บเช้ือ

ไขป่้า และเสียชีวิตเป็นจาํนวนไม่น้อยจนมีการขนานนามวา่ เทือกเขาดงพญาไฟ ต่อมาใน พุทธศกัราช

2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจา้อยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงจงัหวดั

นครราชสีมา การก่อสร้างดาํเนินมาเร่ือยจนถึง พ.ศ. 2441 จนถึงหมู่บา้นเล็ก ๆ การสร้างทางรถไฟในจุด

น้ีจาํเป็นตอ้งระเบิดเขาเพื่อวางรางรถไฟ ทาํใหส้ภาพภูมิประเทศประเทศบริเวณหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งน้ีเกิด

ช่องทางระหว่างสองฝ่ังเขา ผูค้นทัว่ไปจึงเรียกว่าหมู่บา้นน้ีว่า บา้นปากช่องเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 

หมู่บา้นปากช่องจึงไดย้กฐานะเป็นตาํบลปากช่อง และไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอปากช่อง เม่ือวนัท่ี 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2500 

 3.10.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดันครราชสีมา ห่างจากตวัเมือง

นครราชสีมา 85  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 171 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 

1,825.168 กิโลเมตรหรือ 1,040,312.50 ไร่   

อาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบุรี และอาํเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี 

อาํเภอปากพลีและอาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอาํเภอวงันํ้ าเขียว จังหวดั

นครราชสีมา และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี  

3.10.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศปากช่องเป็นแอ่งกระทะ มีดงพญาเยน็และภูเขาลอ้มรอบ อากาศร้อนกลางวนั 

กลางคืนจะเยน็ ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดหน้าหนาวเดือนธันวาคม ประมาณ 11 องศาเซลเซียส บนภูเขาในป่า

ประมาณ 9 องศา อากาศเมืองปากช่องดีอนัดบั 7 ของโลก  

สภาพภูมิอากาศของอาํเภอปากช่องจดัอยูใ่นพื้นท่ีประเภททุ่งหญา้เขตร้อน (Tropical 

Savanna) โดยมีลมมรสุมหลกัพดัผา่นคือ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยพดัจากทิศตะวนัออกหรือ

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้อากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ กบัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ซ่ึงพดัจาก

ทิศตะวนัตกเฉียงใตห้รือทิศใต ้ทาํให้มีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก โดยทัว่ไปสามารถแบ่งฤดูกาลออก

ไดเ้ป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี เร่ิมมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายน

จนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณนํ้ าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเร่ิมเปล่ียนจาก
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ฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลาง เดือนกุมภาพนัธ์ ระยะน้ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมหนาวท่ีพดัจากประเทศจีน ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง

กลางเดือนพฤษภาคม ช่วงท่ีอากาศร้อนท่ีสุดอยูใ่นเดือนมีนาคม มีอุณหภูมิสูงสุด 36.88 องศาเซลเซียส 

3.10.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 

 1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอปากช่องส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่255 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,508  1,963 3,471 

นกัเรียน 9,162 8,597 17,759 

นกัศึกษา 812 1,084 1,896 

ทาํนา 256 260 516 

ทาํไร่ 5,039 4,529 9,568 

ทาํสวน 763 683 1,446 

ประมง 43 13 56 

ปศุสัตว ์ 931 814 1,745 

รับราชการ 942 557 1,499 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 68 53 121 

พนกังานบริษทั 497 567 1,064 

รับจา้งทัว่ไป 22,289 20,146 42,435 

คา้ขาย 1,663 2,875 4,538 

ธุรกิจส่วนตวั 378 335 713 

อ่ืนๆ 2,935 3,796 6,731 

รวมทั้งส้ิน 47,286 46,272 93,588 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอปากช่อง (2554)  

หมายเหต*ุจาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่จริงในทะเบียนบ้านได้  

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอาํเภอปากช่องจาํนวน 59,521.13 บาทต่อ

คนต่อปี และตาํบลท่ีมีรายไดสู้งสุด คือตาํบลโป่งตาลองจาํนวน 71,236.67 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงถือไดว้่า

สูงกวา่รายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ ตาํบลวงักะทะมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 70,720.04 



385 

 

บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลหนองนํ้ าแดงจาํนวน 50,995.71 บาท

ต่อคนต่อปี  

ตารางที ่256 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอปากช่อง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 กลางดง 55,972.69 

2 ขนงพระ 54,014.63 

3 คลองม่วง 68,843.85 

4 จนัทึก 59,701.34 

5 หมูสี 70,066.47 

6 ปากช่อง 60,245.88 

7 โป่งตาลอง 71,236.67 

8 พญาเยน็ 62,050.51 

9 วงักะทะ 70,720.04 

10 วงัไทร 51,512.55 

11 หนองนํ้าแดง 50,995.71 

12 หนองสาหร่าย 53,393.33 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 59,521.13 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอปากช่อง (2554)  

 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและ

บริโภครวมทั้งอาํเภอจาํนวน 7,806,320,988 บาทต่อปี ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือ

อาหารท่ีจาํเป็น ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

ท่ีอยู่อาศยั  ค่าการเดินทาง(นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย 

และการพนัน  ค่าบุหร่ีเหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 

7,651,722,224 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้งค่าแรงงาน 

ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอปากช่อง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 201,318,692 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 201,318,692 
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ตารางที ่257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 7,150,807,426 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 7,150,807,426 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 146,542,432 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 146,542,432 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 153,053,674 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 153,053,674 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 249,236,675 

จาํนวนรวม 249,236,675 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 817,678,363 

จาํนวนรวม 817,678,363 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 160,409,619 

จาํนวนรวม 160,409,619 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 146,114,389 

จาํนวนรวม 146,114,389 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 40,366,544 

จาํนวนรวม 40,366,544 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 72,404,740 

จาํนวนรวม 72,404,740 
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ตารางที ่257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 185,867,499 

จาํนวนรวม 185,867,499 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,352,889,837 

จาํนวนรวม 5,352,889,837 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 149,472,868 

จาํนวนรวม 149,472,868 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 160,444,181 

จาํนวนรวม 160,444,181 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 115,713,985 

จาํนวนรวม 115,713,985 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 81,828,635 

จาํนวนรวม 81,828,635 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 53,770,244 

จาํนวนรวม 53,770,244 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 220,123,409 

จาํนวนรวม 220,123,409 

รวมทั้งหมด 15,458,043,212 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3) หน้ีสินและ เงินออม ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง มีหน้ีสินจาํนวน 69,207.57 บาทต่อครัวเรือนต่อ

ปี ตน้เหตุของหน้ีสิน เช่น เป็นหน้ีนอกระบบ เป็นหน้ีจากธนาคารพานิชย ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และอ่ืน ๆ 
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จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอปากช่อง ปี พ.ศ. 

2553 พบวา่เกษตรกรอาํเภอปากช่องมีหน้ีท่ีกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน

รวมทั้งหมดประมาณ 1,450.8 ลา้นบาท เป็นการกูม้าเพื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 1,269 ลา้นบาท กูม้า

เพื่อพฒันาความรู้ การศึกษาและคุณภาพชีวิตจาํนวน 55 ลา้นบาท กู้มาเพื่อชาํระหน้ีสินอ่ืน ๆ จาํนวน 

126.8 ลา้นบาท  

4) กลุ่มองคก์ร  

 ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่258 แสดงขอ้มูลกลุ่มองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็อาํเภอปากช่อง  

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

กจิกรรมหลกั 
ประธานกลุ่ม/สถานที่

ติดต่อ 

กองทุนสวสัดิการออมวนั

ละ 1 บาท 

6,400 การออมและจดัสวสัดิการให้กบั

สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย 

ด.ต.สกรี  ซ่ึงรัมย ์

081-7601320 

องคก์รสตรีและสิทธิเด็ก 180 การช่วยเลือกผูห้ญิงท่ีถูกกระทาํ

ความรุนแรง และช่วยเหลือเด็ก

ผูด้อ้ยโอกาส 

นางธิดารัตน์  แสงปัก 

086-8768177 

กลุ่มอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

2,163 ช่วยดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน

ชุมชน 

นายวชิชุ  ชุปวา 

082-5566443 

กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

หมู่บา้น 

230 การเฝ้าระวงัดูแล และอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ด.ต.ไพฑูรย ์ ศิริยทุธ์ 

089-8481848 

กลุ่มเกษตรอินทรียชี์วภาพ 315 ปลูกพืชปลอดสารพิษทาํปุ๋ย

อินทรีย ์

นายประทวน ฉิมพุดซา 

080-2122352 

กลุ่มแพทยแ์ผนไทย 156 ใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพแบบ

พึ่งตนเอง และปลูกพืชสมุนไพร 

นายเอกชยั  ณ ป้อมเพชร 

081-2660820 

เครือข่ายลุ่มนํ้าลาํตะคอง 200 เฝ้าระวงัดูแลลาํตะคอง นายเอกชยั  ณ ป้อมเพชร 

081-2660820 

เครือข่ายชีวภาพชุมชน 25 ปลูกพืชโดยใชน้ํ้าหมกัชีวภาพ นายวชิชุ  ชุปวา 

082-5566443 

คณะกรรมการประชาสังคม

ตาํบลหนองนํ้าแดง 

- ประสานงานต่าง ๆ กบัประชาชน นายวชิชุ  ชุปวา 

082-5566443 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปากช่อง (2554) 
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ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีกลุ่มอาชีพท่ีทาํการ

ผลิตผลิตภณัฑโ์อทอป ดงัน้ี  

ตารางที ่259 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอปากช่อง 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

กจิกรรมหลกั ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มพฒันาสตรีชนบท 

บา้นซบัยาง 

30 ชุดกีฬา1 ผลิตภณัฑจ์ากใย

สังเคราะห์ ท่ีนอนอนุบาล1 

คุณพชระ สุขสนอง 

19/1-2 หมู่ 11 ต.หนองสาหร่าย 

กลุ่มอาชีพทาํกระยาสารท  24 ผลิตกระยาสารท1 นายสมหมาย ผลธุสะ 

41 หมู่ 15 ต.คลองม่วง 

กลุ่มตดัเยบ็เคร่ืองหนงั1 35 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงั1 

 

เอกรัตน์ นพรัตน์  

4 หมู่ 5  ต.วงักะทะ 

กลุ่มส่ง เส ริมอาชีพสตรี 

บา้นวงัไทรพฒันา1 

12 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ใ ย

สังเคราะห์1 

นางบุบผา ไกรทองสุ 

หมู่ 8 ต.วงัไทร 

กลุ่มแม่บา้นนํ้าพริกเผา1 23 ผ ลิ ต นํ้ า พ ริ ก เ ผ า เ ส ริ ม

ไอโอดีน1 

นางไมตรี ชมภูพื้น 

หมู่ 2 ต.โป่งตาลอง  

กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อกา ร

ผลิต บา้นคลองยาง1 

80 ผลิตหมอนหนุน ผ้าห่ม

นวม หมอนขา้ง1 

นายจาํลอง นุชอนงค ์

522 หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย 

กลุ่มสตรีแม่  

1บา้นภูไทพฒันา1 

85 ผลิตภณัฑผ์า้ทอ คุณไพฑูรย ์อินทะวงศ ์

23 หมู่ 14 ตาํบลวงัไทร 

กลุ่มสตรีแม่บา้นสายชนวน1 53 ผลิตเ1คร่ืองด่ืมสมุนไพร นางหลงมา นพรัตน์ 

15/2 หมู่ 7 ต.จนัทึก 

กลุ่มแม่บา้นสมุนไพร 

อุดมทรัพย ์

57 แชมพู ครีมนวดผมผสม

มะกรูด1 ไมห้มอนวดปู่ ต่ิง1 

คณชลอ บุญช่ืน 

35 หมู่ 17 ต. ปากช่อง 

กลุ่มพฒันาอาชีพ  

1บา้นหนองคู1 

45 ผลิตภณัฑข์นมทองมว้น1 คุณมาลยั ฉิมสูงเนิน 

247/1 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย 

กลุ่มสตรีฝีมือแม ่ 

1บา้นโคกสง่า1 

23 ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา1 คุณสมพร จนัทร์สาม 

552 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปากช่อง (2554) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=0111616201&SME=01116152055
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=01116153447&SME=01116152055
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=01116153447&SME=01116152055
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302109&SME=0232183145
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302109&PROD=0232111113&SME=0232183145
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302104&SME=0241910563
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302104&PROD=02419111320&SME=0241910563
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302111&SME=02422112652
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302111&SME=02422112652
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302111&PROD=02422113621&SME=02422112652
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302111&PROD=02422113621&SME=02422112652
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302108&SME=0242294142
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302108&PROD=0242295953&SME=0242294142
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302108&PROD=0242295953&SME=0242294142
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=031125133816
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=031125133816
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=031125135555&SME=031125133816
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=031125135555&SME=031125133816
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302111&SME=0311289050
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302111&SME=0311289050
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302103&SME=04311135254
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302103&PROD=0431113596&SME=04311135254
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302101&PROD=04318102046&SME=0431794815
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302101&PROD=04318102046&SME=0431794815
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302101&PROD=09330114834&SME=0431794815
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=0932514636
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=0932514636
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=0932514748&SME=0932514636
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=0933011410
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302106&SME=0933011410
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302106&PROD=09330114212&SME=0933011410
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 3.10.5 ลกัษณะทางสังคม  

 1) ดา้นประชากร อาํเภอปากช่องมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดจาํนวน 242,049 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 249,959 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 125,807 คน หญิงจาํนวน 124,152 คน คิดแยกเป็น

รายตาํบล ดงัน้ี 

ตารางที ่260 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอปากช่อง 

ช่ือตําบล/เทศบาล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
หญงิ (คน) ชาย (คน) 

1. เทศบาลปากช่อง 115,070 57,255 57,815 115,070 

2. ตาํบลกลางดง 13,389 6,562 6,827 13,389 

3. ตาํบลหมูสี 11,894 5,922 5,972 11,894 

4. ตาํบลขนงพระ 12,054 6,013 6,041 12,054 

5. ตาํบลพญาเยน็ 7,058 3,518 3,540 7,058 

6. ตาํบลวงักะทะ 9,403 4,595 4,808 9,403 

7. ตาํบลจนัทึก 16,635 8,356 8,279 16,635 

8. ตาํบลหนองสาหร่าย 28,378 14,025 14,353 28,378 

9. ตาํบลโป่งตาลอง 5,173 2,613 2,560 5,173 

10. ตาํบลหนองนํ้าแดง 9,675 4,812 4,868 9,680 

11. ตาํบลวงัไทร 3,248 5,469 5,684 11,153 

12. ตาํบลคลองม่วง 10,072 5,012 5,060 10,072 

รวมทั้งอาํเภอ 242,049 124,152 125,807 249,959 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอปากช่องข้อมลู ณ 19 ตลุาคม 2554 

จากการสาํรวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยจาํนวนประชากร

ท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอปากช่อง มีประชากรตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่261 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอปากช่อง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 199 193 392 

1 – 2 644 597 1,241 

3 – 5 1,679 1,496 3,175 

6 – 11 4,019 3,724 7,743 

12 – 14 2,465 2,183 4,648 

15 – 17 2,417 2,170 4,587 
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ตารางที ่261 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) จํานวนรวม (คน) 

18 – 25 5,731 5,327 11,058 

26 – 49 18,932 18,879 37,811 

50 – 60 6,111 6,135 12,246 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 5,089 5,568 10,657 

รวมทั้งหมด 47,286 46,272 93,558 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอปากช่อง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

2) ดา้นการศึกษา  

 ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4-ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

ตารางที ่262 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอปากช่อง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,261 1,738 2,999 

ตํ่ากวา่ ป.4 4,187 4,266 8,453 

ป.4-6 22,936 22,267 45,203 

ม.ศ. 1-3 287 181 468 

ม.1-3 7,645 6,614 14,259 

ม.ศ.4-5 127 76 203 

ม.4-6 3,509 3,205 6,714 

ปวช. 1,271 1,162 2,433 

ปวส. 1,151 1,167 2,318 

ปริญญาตรี 1,443 1,963 3,406 

ปริญญาโท 56 62 118 

ปริญญาเอก 29 20 49 

อ่ืนๆไม่ระบุ 3,384 3,551 6,935 

รวมทั้งหมด 47,286 46,272    93,558 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอปากช่อง (2554) 
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ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอปากช่องมีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 78 แห่ง มีศูนย์

พฒันาเด็กเล็กจาํนวน 15 แห่ง กระจายอยูใ่นทุกตาํบล มีจาํนวนครูทั้งหมด 767 คน และมีจาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 16,703 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 22 คน  

ตารางที ่263 แสดงสถานศึกษาในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน 

นักเรียน 
จํานวน 

ครู ศูนย์พฒันาเด็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

เทศบาลเมืองปากช่อง 3 4 1 4 3,336 82 

ตาํบลขนงพระ 1 4 0 1 1,027 72 

ตาํบลจนัทึก 1 5 0 1 1,264 99 

ตาํบลหนองนํ้าแดง 1 3 1 1 1,171 36 

ตาํบลกลางดง 1 1 1 3 1,139 51 

ตาํบลหมูสี 1 5 0 2 1,414 73 

ตาํบลวงักะทะ 1 4 0 2 681 48 

ตาํบลคลองม่วง 1 2 0 4 1,452 74 

ตาํบลโป่งตาลอง 1 4 1 1 1,054 33 

ตาํบลวงัไทร 1 5 0 1 1,250 69 

ตาํบลพญาเยน็ 1 5 0 0 595 35 

ตาํบลหนองสาหร่าย 1 5 2 4 2,320 95 

รวมทั้งอาํเภอ 15 47 6 25 16,703 767 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 (2554) 

ค. การศึกษานอกระบบ อาํเภอปากช่องมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ

ระดบัตาํบลอยูใ่นทุกตาํบล ๆ ละ 1 แห่ง มีกลุ่มสนใจ จาํนวน 13 กลุ่ม มีการเรียนวิชาชีพระยะสั้นจาํนวน 

11 กลุ่ม และมีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 37 แห่ง รวมทั้งมีห้องสมุดประจาํหมู่บา้นจาํนวน 1 

แห่ง 
 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอาํเภอปากช่อง มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  
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ตารางที ่264 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุขอาํเภอปากช่อง 

  สถานบริการสาธารณสุข  จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 120 เตียง 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล   14  

หน่วยควบคุมโรคท่ีนาํโดยแมลง (ส่วนมาเลเรีย)   1  

โรงพยาบาลเอกชน   3  

คลินิกแพทย ์  46  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   34  

สถานพยาบาลเอกชน 3  

คลินิกทนัตกรรม   1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปากช่อง (2554) 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล (ไม่รวม

โรงพยาบาลเอกชน) บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข และอาสาสมคัร มีดงัน้ี 

ตารางที ่265 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอปากช่อง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 25 10,785 

ทนัตแพทย ์ 7 38,519 

เภสัชกร 9 29,959 

พยาบาลวชิาชีพ 114 2,365 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  168 1,605 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 2,300 109 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปากช่อง (2553) 
 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข เจา้หน้าท่ีในการรักษาพยาบาลมีจาํนวนน้อยกว่าสัดส่วนของ

ประชากรท่ีมีจาํนวนมาก โดยเฉพาะแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลจะอยูเ่พียงช่วงเช้า

เท่านั้น ทาํให้ผูป่้วยไม่ค่อยจะไปรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ดังนั้นผูป่้วยจึงมุ่งมาท่ี

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ จึงทาํให้โรงพยาบาลมีความหนาแน่นและมีผูป่้วยจาํนวนมาก และประชาชน

ในพื้นท่ีก็ยงัไม่สามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพได ้

โรคภยัท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาของอาํเภอปากช่องมีจาํนวนและอตัราผูป่้วยเม่ือเทียบกบั

ประชาชนหน่ึงแสนคน ดงัน้ี 
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ตารางที ่266 แสดงอตัราป่วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา อาํเภอปากช่อง ปี  พ.ศ. 2551 – 2554 

ลาํดับ โรค 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

จาํนวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 

1 อุจจาระร่วง 2,478 1,349.42 1,323 754.40 1,147 619.02 

2 ปอดบวม 298 162.28 180 159.66 212 114.41 

3 ตาแดง 225 122.53 95 54.17 45 24.29 

4 วณัโรคปอด 47 15.59 73 41.63 79 42.29 

5 งูสวดั 80 43.56 4 2.28 12 648 

6 สุกใส 334 181.88 40 22.81 118 63.68 

7 ไขเ้ลือดออก 24 13.07 145 82.68 118 63.68 

8 ไขห้วดัใหญ่ 53 28.86 34 19.39 3 1.62 

9 อาหารเป็นพิษ 150 81.68 109 62.15 74 39.94 

10 มือ เทา้ ปาก 7 3.81 5 2.85 48 25.90 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปากช่อง (2553) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร จากขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ดงัน้ี 

ตารางที ่267 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลง ประชากร อาํเภอปากช่อง  

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 182,831 - 

2550 182,588 -0.13 

2551 184,427 1.01 

2552 185,620 0.65 

2553 187,050 0.77 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอปากช่องมีสถานี

ตาํรวจภูธรอาํเภอ และตาํบล จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอปากช่อง สถานีตาํรวจภูธร

ตาํบลกลางดง สถานีตาํรวจภูธรตาํบลหมูสี และสถานีตาํรวจภูธรตาํบลหนองสาหร่าย 

5) ดา้นศาสนา  องค์กรทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนาพุทธร้อยละ 98 ในพื้นท่ีมีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา  ดงัน้ี  วดัจาํนวน 70 แห่ง สํานกัสงฆ์
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จาํนวน 80 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 50 แห่ง มสัยิดจาํนวน 2 แห่ง ศาลเจา้จาํนวน 2 แห่ง และมีพระภิกษุ

จาํนวน 1,567 รูป 

 6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

  - ภูมิปัญญาดา้นการเกษตร เช่น ภูมิปัญญาการพฒันานอ้ยหน่าเพชรปากช่อง โดยนาย

นคร มหาชน หมู่ 19 ตาํบลปากช่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์นายขวญัใจ สมใจเพง็ หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย  

  - ภูมิปัญญาดา้นเทคโนโลยี เช่น นายพรม ขอนบกลาง หมู่ 20 ตาํบลปากช่อง ซ่ึงเป็น

ศูนยถ่์ายทอดความรู้ใหก้บัผูส้นใจดว้ย  

  - ภูมิปัญญาดา้นอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร การทาํไอศกรีม  และอ่ืน ๆ  

  - ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม เช่น การทอผา้พื้นเมือง นางเนา เช้ือตาหม่ืน หมู่ 14 

ตาํบลวงัไทร  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอปากช่องมีวฒันธรรมและประเพณีตามนิยม เพื่อการ

ร่วมสืบสานวฒันธรรมและประเพณีชาติและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสําคญั ๆ ประกอบดว้ย งานสงกรานต ์

งานลอยกระทง งานนอ้ยหน่าและของดีเมืองปากช่อง งานคาวบอยไนท ์และงานวนัสําคญัทางศาสนา 

ไดแ้ก่ วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา ในส่วนของความเช่ือ 

ยงัคงมีบางส่วนท่ีมีความเช่ือเร่ือง หมอเป่า (นายมอน) หมอต่อกระดูกนํ้ ามนั การบายศรี หมอทรง หมอ

ทาํขวญั การตั้งศาลพระภูมิ ศาลเพียงตา พิธีไหวค้รู ต่างๆดว้ย 
 

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีสถานท่ีออกกาํลงักายและสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจหลายแห่ง ดงัน้ี   

สนามฟุตบอลจาํนวน 4  แห่ง 

สนามบาสเกตบอลจาํนวน 10 แห่ง 

สนามตะกร้อจาํนวน 5  แห่ง 

หอ้งสุมดประชาชนจาํนวน 2  แห่ง 

สระวา่ยนํ้าจาํนวน 5  แห่ง 

สวนสาธารณะจาํนวน 7  แห่ง 

สนามเด็กเล่นจาํนวน 5  แห่ง 

3.10.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

 1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอปากช่องมีพื้นท่ีทางการเกษตร ประมาณ 553,337 ไร่ ครอบครัว

เกษตรกร จาํนวน 12,690 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั มีทั้งผลไมแ้ละพืชไร่ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

มนัสาํปะหลงั ออ้ยโรงงาน ผลไม ้และไมย้นืตน้ ดงัน้ี  
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ตารางที ่268 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ครัวเรือนท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ีย อาํเภอปากช่อง  

พชืเศรษฐกจิ พืน้ที ่(ไร่) จํานวนครัวเรือน ผลผลติ (ตัน/ปี) 

ขา้ว 2,148 169  1,074 

ขา้วโพด 226,289 6,939  181,031 

มนัสาํปะหลงั 72,682 3,155  327,069  

ออ้ย 32,190 528   418,470  

ผกั 1,086 108  3,258  

ไมด้อกประดบั 2,110  218  6,330  

นอ้ยหน่า มะม่วง มะขามหวาน 153,755 ไม่มีขอ้มูล 139,494 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอปากช่อง (2554) 

 2) ดา้นปศุสัตว ์อาํเภอปากช่อง มีสัตวท่ี์เล้ียง เช่นโคนม โคเน้ือ ไก่ เป็ด สุกร กระบือ 

แพะ แกะ กวาง นกกระจอกเทศ สัตวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ไก่ โคเน้ือ โคนม และสุกร  

ตารางที ่269 แสดงการทาํปศุสัตวอ์าํเภอปากช่อง 

สัตว์เศรษฐกจิ จํานวน(ตัว) จํานวนราย/ฟาร์ม/บริษัท มูลค่า/ปี (บาท) 

โคนม 43,260 1,362 294,564,600 

โคเน้ือ 74,903 1,073 147,825,000 

ไก่พื้นเมือง (เน้ือ) 71,169 3,358 7,828,590 

ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) 39,288 1,874 7,857,600 

ไก่เน้ือ (ไก่กระทง) 277,369 166 18,028,985 

สุกร 119,861 10 335,610,800 

สุกร (รายยอ่ย) 3,454 106 9,671,200 

เป็ด 48,706 194 ไม่มีขอ้มูล 

มา้  403 3 ไม่มีขอ้มูล 

รวม 123,315  345,282,000 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอปากช่อง (2554) 

  3) ดา้นการประมง พื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการ

เล้ียงปลาในนาขา้ว เล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ มีครอบครัวเกษตรกรทาํการ

เพาะเล้ียงปลานํ้ าจืดจาํนวน 300 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมดจาํนวน 456 ไร่ โดยส่วนใหญ่เน้น

การเพาะเล้ียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย 

 3.10.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

 1) มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตดาํเนินการและประกอบการอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่จาํนวน 58 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคญัอ่ืนอีก 289 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานทอกระสอบ 
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อาํเภอปากช่อง โรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงโม่หิน โรงงานผลิตเสบียงอาหารสัตว ์ มีเงิน

ลงทุนจาํนวน 20,605,690,418 บาท จาํนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 15,402 คนเป็นชาย

จาํนวน 7,414 คน ผูห้ญิงจาํนวน 7,988 คน  

 ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีโรงงานอุตสาหกรรมสาํคญั ๆ ดงัน้ี  

- บริษทั กระสอบปากช่อง จาํกดั 156 ม.2 ถนนมิตรภาพ ตาํบลหนองสาหร่าย  

- บริษทั ไดโช อีเลกทรอนิกส์ จาํกดั 835 หมู่ 16 ตาํบลจนัทึก  

- บริษทั ไทยชิม จาํกดั 1 ม.14 ถนนปากช่อง - ลาํสุมพุง ตาํบลจนัทึก  

- บริษทั เจา้พระยาหินอ่อน-แกรนิต จาํกดั 51/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตาํบลกลางดง  

- บริษทั ศิลาสากลพฒันา จาํกดั 49 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตาํบลหนองนํ้าแดง 

- บริษทั เบทาโกรฟาร์มม่ิง จาํกดั 324 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตาํบลกลางดง 

- บริษทั เอฟเฟ็มฟูดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 799 หมู่ 4 ตาํบลจนัทึก 

-  บริษทั เอส เอ การ์เมน้ท ์จาํกดั 555 หมู่ 11 ตาํบลหนองสาหร่าย  

3.10.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพาณิชยกรรม 

- สาขาธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปากช่อง ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขากลางดง ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ปากช่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากช่อง ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปากช่อง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาปากช่อง 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปากช่อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาปากช่อง 

และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาปากช่อง 

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 11 แห่ง 

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 2,156 แห่ง 

- หา้งสรรพสินคา้จาํนวน 1 แห่ง 

- สถานบริการนํ้ามนัขนาดใหญ่จาํนวน 21แห่ง 

- สหกรณ์จาํนวน 10 แห่ง 

- สถานบริการและเริงรมยจ์าํนวน 9 แห่ง 

- สนามกอลฟ์จาํนวน 7 แห่ง 

2) การบริการ ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพกั จาํนวน 126 แห่ง มี

สถานบริการและเริงรมยจ์าํนวน 9 แห่ง มีสนามกอลฟ์ จาํนวน 7 แห่ง และมีร้านบริการดา้นอินเทอร์เน็ต

จาํนวน 5 แห่ง  
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  3) การท่องเท่ียว อาํเภอปากช่องมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงามมากมาย เป็น

อาํเภอท่ีสามารถดึงนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมาไดสู้งมาก ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี

สําคญั ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข่ือนกกัเก็บนํ้ าลาํตะคลอง นํ้าตกเหวสุวตั ฟาร์มโชคชยั สวน    

สุรนารี ฯลฯ 

- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่1 ตั้งอยู่ในเขตครอบคลุมพื้นท่ีของส่ีจงัหวดั ในเขตพื้นท่ี

ประมาณร้อยละ 25 ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นนา และอาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก พื้นท่ีอาํเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี และพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 

2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396 ไร่ มีภูมิประเทศสวยงามประกอบดว้ย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ธารนํ้ า 

นํ้าตก สัตวป่์า และพนัธ์ุไมป่้านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่1สามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล ในช่วงฤดู

หนาวตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ เป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวมากท่ีสุด เพราะใน

ตอนกลางคืนอากาศหนาวเยน็จนถึงเชา้ 

- ฟาร์มโชคชยั1 ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ดินแดนท่ีไดส้มญาวา่

คาวบอยในเมืองไทย บนผนืธรรมชาติ ภายใตก้ารบริการระดบัมาตรฐานฟาร์มโชคชยั บนเน้ือท่ีกวา่ 200 

ไร่ เพลิดเพลินกบักิจกรรมสารพดั เช่น การสาธิตการรีดนมววั ชิมนมววั ชมการข่ีมา้ของคาวบอย สุนขั

ตอ้นแกะ การแสดงของสัตวต่์าง ๆ เกม นัง่รถรางชมทุ่งดอกทานตะวนั ฟาร์มววั  

- วดัเทพพิทกัษปุ์ณณาราม1 ตั้งอยูบ่ริเวณเขาสีเสียดอา้ ตาํบลกลางดง ทางฝ่ังขวาของ

ทางหลวงหมายเลข 2 บนถนนมิตรภาพ หลกักิโลเมตรท่ี 150 มีทางแยกเขา้ไปอีก 1 กิโลเมตร เป็น

ถนนลาดยาง ท่ีวดัแห่งน้ีมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวองคใ์หญ่ ช่ือวา่ พระพุทธสกลสีมามงคล สร้าง

ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยูบ่นยอดเขาแลเห็นไดแ้ต่ไกล 

- ตลาดนํ้ ากลางดง หรือ ตลาดนํ้ าศิลปะ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่สําหรับคนท่ีรัก 

ศิลปะ ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของศิลปะและธรรมชาติ ตวัตลาดนํ้าตั้งอยูท่ี่ ตาํบลกลางดง  

- ตลาดผลไมก้ลางดง เป็นแหล่งจาํหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนครราชสีมาและ

จงัหวดัใกลเ้คียง ผลไมท่ี้มีช่ือเสียงมากของกลางดง คือ นอ้ยหน่า ซ่ึงมีขายเกือบตลอดปี ช่วงเวลาท่ีมีขาย

มากเพราะตน้ให้ผลดก คือ ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนัมาก ไดแ้ก่ พนัธ์ุฝ้าย 

พนัธ์ุหนงั และพนัธ์ุออสเตรเลีย  

 3.10.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม อาํเภอปากช่องเป็นอาํเภอท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกอาํเภอหน่ึงของ

จงัหวดั โดยแบ่งเป็นคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง จดัไดว้า่อยูใ่นขั้นสะดวก ไดแ้ก่  

- ถนนมิตรภาพ สายกรุงเทพมหานคร - นครราชีมา สายกรุงเทพมหานคร - 

อุบลราชธานี และสายกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ถนนสายสาํคญัคือ ถนนมิตรภาพ เป็นถนนมาตรฐาน

การคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็ว มีรถยนตโ์ดยสารประจาํทางวิง่ผา่นตลอดเวลา 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/nakornnayok/data/place/npk_kaoyai.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/nakornnayok/data/place/npk_kaoyai.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/nakornratchsima/data/place/pic_farmchokchai.html
http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/nakornratchsima/data/place/pic-watthepphitak.html
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- สถานีรถไฟอาํเภอปากช่อง จากกรุงเทพมหานครถึงอาํเภอปากช่องและ

เช่ือมมายงัจงัหวดันครราชสีมา  

- มีสถานีขนส่งมวลชนอยูใ่จกลางเมืองอาํเภอปากช่องจาํนวนหน่ึงแห่ง ซ่ึงมี

รถโดยสารจากนคราชสีมา และจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแวะรับและส่งผูโ้ดยสารอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอปากช่อง มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 

2 แห่ง การใหบ้ริการส่ือสารทางโทรศพัท ์จาํนวน 6,120 คู่สาย มีสถานีวิทยุชุมชนจาํนวน 10 สถานี และ

มีหอกระจายข่าวสาํหรับการส่ือสารภายหมู่บา้นครอบคลุมทุกหมู่บา้น  

3) ประปา นํ้ าด่ืม การประปาระดบัอาํเภอและตาํบล/หมู่บา้น ในอาํเภอปากช่อง 

ประกอบดว้ย การประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง มีการประปาเทศบาลเมืองปากช่องจาํนวน 1 แห่ง 

และมีการประปาหมู่บา้น ตาํบล จาํนวน 112 แห่ง 

  4) แหล่งนํ้า 

   ก. แหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน จาก

ขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีมีปริมาณแหล่งนํ้ าขนาดเล็กระดบัครัวเรือนมีจาํนวนลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากในพื้นท่ี

ของอาํเภอบางพื้นท่ีมีการพฒันาระบบชลประทาน และการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น  

ตารางที ่270 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอปากช่อง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 

บ่อส่วนตวั 450 357 450 200 158 158 

บ่อสาธารณะ 500 450 500 370 364 345 

บ่อบาดาล 1,091 890 1,091 856 793 500 

ถงัเก็บนํ้า 543 450 350 215 112 112 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 45,965 45,965 35,200 35,200 31,000 31,000 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอปากช่อง (2554) 

  ข. อ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง 2 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ าลาํปราสาทใหญ่ ความจุ 8,700,000 

ลูกบาศกเ์มตร และอ่างเก็บนํ้าลาํเชียงไกรตอนบน ความจุ 4,500,000 ลูกบาศกเ์มตร 

5) ไฟฟ้า อาํเภอปากช่องมีหน่วยบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน  

- ส่วนท่ี 1 ใหบ้ริการไฟฟ้าแก่บา้นเรือน ร้านคา้ สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป็นผูใ้หบ้ริการ จาํนวน 10,367 หลงัคาเรือน 

- ส่วนท่ี 2 ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะโดยขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปยงัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 61 สาย 
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 3.10.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืช

ไดแ้ทบทุกประเภท สภาพพื้นดินเป็นท่ีราบเชิงเขา อากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล ชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีอาํเภอ

ปากช่อง เป็นดินท่ีเกิดจากการผุพงัสลายตวัของหินเชิงเขาของหินดินดานท่ีแทรกกบัหินปูน ลกัษณะ

และคุณสมบติัดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนแดงเขม้ 

ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดงเขม้ หรือสีแดง อาจพบกอ้นเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง 

ในดินบนมีความเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลางท่ีค่า pH 6.0-7.0 ในดินล่างและเป็นกรดมากถึงเป็นกรด

จดัท่ีค่า pH 4.5-5.5 

ชุดดินลาํสนธิ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง นํ้ าซึมผา่นไดป้านกลาง การไหล

บ่าของนํ้ าบนผิวดินปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนเทา หรือสี

นํ้าตาลเขม้ ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาลและนํ้ าตาลปนเทา ในดินล่างลึกลง

ไปมีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง จะพบกอ้นหินปูนสะสม กอ้นเหล็กและแมงกานีสสะสมในดิน

ล่าง 

 2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอปากช่องมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 1,200 - 1,300 มิลลิเมตรต่อปี การ

แบ่งกลุ่มนํ้าของอาํเภอปากช่อง แบ่งออกเป็น 3 สายดงัน้ี 

- ลุ่มนํ้ าลาํตะคอง ตน้กาํเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกาํแพง ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ มีลาํนํ้ าสายหลกัคือลาํตะคอง  มีความยาวประมาณ  175  กิโลเมตร  ไหลข้ึนไปทางเหนือผา่น

อาํเภอปากช่อง และวกไปทางตะวนัออกผ่านอาํเภอสีคิ้ว อาํเภอสูงเนิน อาํเภอเมืองเมืองนครราชสีมา 

ไหลลงสู่แม่นํ้ ามูลท่ีตาํบลท่าช้าง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชากรตามบริเวณลุ่มนํ้ าส่วนใหญ่จะ

ประกอบอาชีพทาํนา ทาํไร่ และปลูกไมผ้ล นอกจากนั้นยงัมีการเล้ียงสัตวด์ว้ย  

- ลาํห้วยไหลลงคลองมวกเหล็ก แบ่งเขตระหว่างอาํเภอปากช่องกับอาํเภอ

มวกเหล็ก 

- ลาํห้วยท่ีไหลลงลาํพระเพลิง  เป็นลาํนํ้ าแบ่งเขตระหว่างอาํเภอปากช่องกบั

อาํเภอวงันํ้าเขียว และอาํเภอปักธงชยั  

  3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอปากช่องมีพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 

2,168 ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นท่ี 4 จงัหวดั คือ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดั

นครนายก จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี ป่าเขาใหญ่สมยัก่อนไดรั้บสมญานามวา่ ดงพญาไฟ ท่ี

ทั้งโหดทั้งดิบสําหรับผูท่ี้ตอ้งเดินทางผ่านป่าผืนใหญ่ท่ีกั้นแบ่งเขตภาคกลางและภาคอีสาน ไดรั้บการ

ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2505 และไดรั้บ

สมญาวา่เป็นอุทยานมรดกของอาเซียน 

  สภาพทัว่ไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบช้ืน บางส่วน

ของพื้นท่ีเป็นทุ่งกวา้งสลบักบัป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์ุไมท่ี้มีคุณค่ามากมายทั้งไมเ้ศรษฐกิจ ไมห้อม 
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และสมุนไพรต่าง ๆ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซับซ้อนประกอบดว้ย เขาร่ม ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 

1,351 เมตรและยอดเขาอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัมีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 800- 1,300 เมตร 

ไดแ้ก่ เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ้าผา่สูง เขากาํแพง เขาสมอปูนและเขาแกว้ ดา้นทิศใตแ้ละทิศ

ตะวนัตกเป็นท่ีสูงชนั ส่วนทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกพื้นท่ีลาดลง 

 3.10.11 ด้านการเมือง  

 1) การเมืองระดบัชาติ สถานการณ์การเมืองในอาํเภอปากช่องมีการแข่งขนักนัค่อนขา้ง

สูง โดยเฉพาะการเมืองระดบัประเทศ เน่ืองจากมีทั้งขั้วการเมืองเก่า และการเมืองกลุ่มใหม่ ท่ีต่อสู้กนั

เพื่อรักษาอาํนาจของตนเองมากกวา่การทาํงานเพื่อประชาชน  

 นอกจากน้ีนักการเมืองระดบัชาติใช้ฐานคะแนนเสียงจากผูน้ําหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างนักการเมืองทอ้งถ่ินและนักการเมืองระดบัชาติจึงมีลักษณะของระบบ

อุปถมัภท่ี์ทาํลายความเป็นอิสระของการบริหารปกครองทอ้งถ่ิน  

 2) การเมืองทอ้งถ่ิน มีการแข่งขนัทางการเมืองในเกือบทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง เน่ืองจากแต่ละแห่งมีทรัพยากรและงบประมาณในการบริหารจาํนวนมาก ทาํให้

ผูน้ ํากลุ่มต่าง ๆ ต้องการเข้าไปบริหารจดัการ ดังนั้ น จึงมีการแข่งขนักันสูง กระบวนการได้มาซ่ึง

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่จึงมาจากกระบวนการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกนัเป็นหลกั และนบัวนัการเลือก

ตั้ งแต่ละคร้ังก็มีการหาซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงกันมากข้ึน เป็นท่ีมาของการสร้างความขัดแยง้ระหว่าง

ประชาชนกบัประชาชน และความขดัแยง้ระดบัผูน้าํ  

 3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง เป็นอาํเภอท่ีมีกลุ่มองค์กรภาค

ประชาชนจาํนวนมาก และหลากหลายความสนใจ ทั้งกลุ่มท่ีรวมตวักนัเพื่อทาํงานตรวจสอบการทาํงาน

ของการเมืองระดบัท้องถ่ินและทาํงานเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนในอาํเภออ่ืน ๆ 

เครือข่ายการเมืองท่ีร่วมกนัเพื่อต่อตา้นการคอรัปชัน่ และกลุ่มท่ีรวมตวัเพื่อคดัคา้นการทาํงานของรัฐบาล

ท่ีไม่มีความโปร่งใส  

 3.10.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอปากช่อง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู ่คือ โรงพยาบาลอาํเภอปากช่อง และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ท่ีทาํการปกครอง

อาํเภอ  ฝ่ายทะเบียนและบตัร สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี  สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สํานกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอ สํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอ สํานกังานสัสดีอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ สถานีตาํรวจทางหลวง 

สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ และสาํนกังานป่าไม ้สาํนกังานศึกษาธิการ และสาํนกังานประถมศึกษา 
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3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ ทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอปากช่อง จาํนวน 2 แห่ง  

สํานกังานประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน  1  แห่ง สํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง  และ

สถานีรถไฟปากช่อง 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอปากช่องมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี ซ่ึงดูแลครอบคลุมพื้นท่ีทุกตาํบล  

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอปากช่องมีสํานกังานส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอปากช่อง และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนตาํบลวงักะทะ องค์การ

บริหารส่วนตาํบลคลองม่วง องค์การบริหารส่วนตาํบลจนัทึก องค์การบริหารส่วนตาํบลขนงพระ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโป่งตาลอง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพญาเยน็ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองนํ้าแดง 

ค. เทศบาล อาํเภอปากช่องมีเทศบาล จาํนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลเมือง

จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองปากช่อง และเทศบาลตาํบลจาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลกลาง

ดง เทศบาลตาํบลสีมามงคล เทศบาลตาํบลวงัไทร และเทศบาลตาํบลหมูสี 

 5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 12 ตาํบล 217 หมู่บา้น 

ตารางที ่271 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอปากช่อง  

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ปากช่อง 23 บา้นคลองตาลอง1  บา้นคลองตาลอง2 บา้นโป่งประทุม บา้นบนัไดมา้ บา้น

หนองมะค่า บา้นหนองอีเหลอ บา้นลาํทองหลาง บา้นหนองตาแกว้ บา้น 

แก่นทา้ว บา้นหนองกะจะ บา้นปากช่อง บา้นหนองนอ้ย บา้นหนอง บา้น 

สวอง บา้นซบันํ้าเยน็ บา้นสถานีบนัไดมา้  บา้นเหนือ บา้นสะพานดาํ บา้น

ตลาดนอ้ยหน่า บา้นโนนอารีย ์บา้นไทยเจริญ บา้นโนนสมบูรณ์ และบา้น 

โนนสมบูรณ์พฒันา 

หนอง

สาหร่าย 

23 บา้นหนองสาหร่าย (1 และ 2) บา้นโคกสง่า บา้นท่าเล่ือน บา้นหนองสาหร่าย

สามคัคี บา้นหนองคู บา้นซบัหวาย  บา้นหนองจาน บา้นไทรงาม บา้นผงั 8 

บา้นผงั 13 บา้นท่ามะนาว  บา้นซบัยาง บา้นเขานอ้ย บา้นหนองไมเ้หลือง 

บา้นผงั 16 บา้นหนองไผล่อ้ม บา้นบ่อทอง  บา้นฝายมอญ บา้นหวัสนาม บา้น

หลกัเขต บา้นคลองทราย และบา้นหนองชา้งตาย 
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ตารางที ่271 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

วงักะทะ 24 บา้นป่าไผแ่ดง บา้นหนองข้ีตุ่น บา้นคลองมะค่าหิน บา้นหนองขวาง บา้น 

วงักะทะ  บา้นวงัตะเคียนทอง บา้นคลองป่าหมู บา้นคลองอีเฒ่า บา้นวงักะโล่ 

บา้นเขาแกว้ บา้นซบัสาํราญ บา้นโป่งกระทิง บา้นหนองสองหอ้ง บา้น 

ดอนสว่าง บา้นคลองพลู บา้นหนองนกกระเตน็ บา้นป่าตะเคียน บา้นป่ากลว้ย 

บา้นเทพนิมิต บา้นโนนทอง บา้นยางบ่องสามคัคี  บา้นเพิ่มสมบติั  

บา้นคลองไทย และบา้นเฉลิมพฒันา 

คลองม่วง 21 บา้นซบัเศรษฐี บา้นหนองหมาก บา้นวงัสีสด บา้นคลองม่วง บา้นซบัพลู บา้น

โป่งววัแดง บา้นคลองสมบูรณ์ บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหนองผกัหนอก บา้น

โป่งดินดาํ บา้นศาลเจา้ บา้นหนองไทร บา้นลาํสะพานหิน บา้นโคกสูง บา้น

หนองผกับุง้ บา้นหนองหิน บา้นสันติสุข บา้นหนองไทรใต ้บา้นวงัมะนาว 

บา้นหนองไทรเหนือ และบา้นแสนสุข 

จนัทึก 21 บา้นป่าไผ ่บา้นท่าหีบ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นซบัม่วง บา้นสอยดาว บา้น

หนองไข่นํ้า บา้นสายชนวน บา้นหนองตอ บา้นซบัไมล้ม้ บา้นหนองใหญ่

บา้นหนองสะแกเหนือ บา้นลาํพญากลาง บา้นท่างอย บา้นพรมประดิษฐ ์บา้น

ซบัมะละกอ บา้นซบัหินแกว้ บา้นซบัไมล้ม้เหนือ บา้นไร่ บา้นจนัทึกใหม่ 

บา้นซบัมืด และบา้นราษฎรสามคัคี 

ขนงพระ 13 บา้นขนงพระเหนือ บา้นขนงพระใต ้ บา้นบุกะเฉด บา้นคลองหินลาด บา้น

ขนงพระกลาง บา้นซบัสวอง บา้นประดู่บาก บา้นหนองตะก ูบา้นผาสุข บา้น

เขาจนัทน์หอม บา้นตะเคียนทอง บา้นโบนนัซ่า และบา้นประดู่งาม 

โป่งตา

ลอง 

13 บา้นโป่งตาลอง บา้นหนองคุม้ บา้นโป่งไทร บา้นปอหู บา้นอีซ่อม บา้น

หนองจอก บา้นสระนํ้าใส บา้นตะเคียนงาม บา้นเขาจนัทร์หอม บา้นเนินทอง 

บา้นหนองกรวด บา้นเทพนิมิตร และบา้นป่าตะเคียน 

พญาเยน็ 15 บา้นนํ้าพุ บา้นหวัป้าง บา้นหนองยาง บา้นชายเขา บา้นโศกลึกพฒันา บา้น

โนนกระโดน บา้นวงัเพิ่ม บา้นซบัใต1้ บา้นหวัโกรก บา้นถนนโคง้ บา้น

พรหมประกาศิต บา้นผา่นศึก บา้นอ่างหิน บา้นพญาเยน็หมู่ และบา้นซบัใต ้2  

หนองนํ้า

แดง 

11 บา้นหนองนํ้าแดง บา้นวงษเ์กษตร บา้นเขาวง บา้นวะกะเจียว บา้นโป่งกระสัง 

บา้นไทยเดิม  บา้นทรายทอง  บา้นธารมงคล  บา้นซบัหวาย  และบา้น 

หนองนํ้าแดงสามคัคี  



404 

 

ตารางที ่271 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

วงัไทร 18 บา้นหินเพิง บา้นวงัไทร1 บา้นวงัไทร2 บา้นวงัสีสด บา้นซบันอ้ย บา้นกุดโงง้

(1และ 2) บา้นคลองยาง บา้นหนองแก นิคมลาํตะคอง บา้นคลองหินดาด  

บา้นคลองหินปูน บา้นวงัไทรพฒันา บา้นมอทรายทอง บา้นหินเพิงเหนือ  

2บา้นซบัเศรษฐี บา้นป่าตะเคียน2 และบา้นมะค่าโพรง 

กลางดง 15 บา้นปางอโศก บา้นบุญบนัดาล บา้นญาติสามคัคี บา้นซบัจาํปา บา้นเขาพระ (1 

และ 2)  บา้นหนองมะกรูด บา้นปางแจง้ บา้นกลางดง 1 บา้นหนองเครือคต   

บา้นซบัตะเคียน บา้นกลางดง 2  บา้นกลางดง 3 บา้นมิตรภาพ   

และบา้นกลางดงพฒันา 

หมูสี 19 บา้นบุ่งเตย บา้นกม บา้นสิบสาม บา้นท่ามะปรางค ์บา้นหมูสี1  บา้นหมูสี 2 

บา้นกุดคลา้ (1 และ 2) บา้นคลองเด่ือ บา้นไร่ บา้นคลองดินดาํ บา้นเลือดไทย 

บา้นเหวปลากั้ง บา้นวงัโต่งโตน้ บา้นท่าชา้ง (1) บา้นวงัประดู่ บา้นเกาะแกว้ 

บา้นคลองเสือ และบา้นท่าชา้ง (2) 

รวม 217  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปากช่อง: 2554 

3.10.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอปากช่อง 

 จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 70 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 12 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 4 คน 

นกัธุรกิจ จาํนวน 3 คน หน่วยราชการ จาํนวน 11 คน อาสาสมคัรสาธารณสุข จาํนวน 9 คน นกัศึกษา 

จาํนวน 9 คน สมาชิกสภาจงัหวดั จาํนวน 3 คน กลุ่มสตรี จาํนวน 1 คน เจา้หน้าท่ีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั จาํนวน 3 คน คณะทาํงาน จาํนวน 5 คน และประชาชนทัว่ไป จาํนวน 10 คนผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้

มีส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยัท่ีเป็น

จุดอ่อน และปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่272 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอปากช่อง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- เป็นแหล่งต้นนํ้ าลาํตะคอง และต้นนํ้ ามูลท่ี

สาํคญั 

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก ไม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานคร และมีเส้นทางเช่ือมไปยงั

จงัหวดัอ่ืน ๆ ไดส้ะดวก  

- มีสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งเศรษฐกิจ พืชไร่ สวน

พืชหลากหลาย 

- มีเขาใหญ่ท่ีเป็นมรดกโลกอนัสาํคญั 

- มีสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผ่อนจาํนวน

มาก และมีความหลากหลาย  

ก. ด้านกายภาพ 

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีถูกใช้ประโยชน์

มากเกินไปจนยากท่ีควบคุมและกาํกบัดูแล 

- ปัญหานํ้ าเสีย และมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก

ครัวเรือนและจากโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย  

- เส้นทางการคมนาคมในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่มี

คุณภาพท่ีดี  

- เขตเกษตรกรรมในบางพื้นท่ีย ังขาดระบบ

ชลประทานสนบัสนุน  

- คุณภา พ ดินในพื้ น ท่ี เ ร่ิม เ ส่ื อม คุ ณภาพ ล ง

เน่ืองจากการทาํการเกษตรเชิงเด่ียว 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มี ส ถ า น ศึ ก ษ า จํา นว นม า ก แ ล ะ มี คุ ณ ภา พ

เพียงพอสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเรียนรู้ 

- มีต้นแบบครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นตวัอย่างท่ีดี

ในการปฏิรูปประเทศไทย 

- มีกลุ่มเยาวชนรู้จักการเสียสละแบ่งปันเกิด

ความสามคัคีในหมู่คณะ และเยาวชนมีส่วน

ร่วมในการพฒันาสังคม  

- เยาวชนเขา้วดัทาํตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

- เยาวชนเป็นตวัแทนระดับประเทศไปแข่งขนั

ในระดบัต่าง ๆ  

- มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย  และกลุ่มอาชีพ

จาํนวนมากไดพ้ฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และได้

มาตรฐานโอทอปท่ีใชว้ตัถุดิบการผลิตในพื้นท่ี 

- มีภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย 

การเกษตรท่ีดี ดา้นหตักรรมท่ีสามารถถ่ายทอด

ได ้

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมในพื้นท่ี มี

ความเป็นตวัตนสูง 

- มีก ลุ่ม อิท ธิ พล  ไ ม่ มี ว ัฒนธรรม ดั้ ง เ ดิม  มี

การเมืองมาครอบงาํ 

- วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  วิ ช า ส ร้ า ง เ ส ริ ม

ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกบัความจริงของ

พื้นท่ี การเก็บค่าวสัดุอุปกรณ์การเรียนสูง ทาํ

ใหน้กัเรียนยากจนขาดโอกาส 

- ปัญหาครอบครัวแตกแยก ครอบครัวท่ีติดสาร

เสพติด เช่น เหลา้ บุหร่ี การพนนั 

- เยาวชนเช่ือเพื่อนมากกวา่พ่อแม่ ใชเ้วลาวา่งไม่

เป็นประโยชน์ เท่ียวกลางคืน ไม่ค่อยเขา้วดั ไม่

เคารพกฎจราจร  

- กลุ่มอาชีพไม่มีตลาดรองรับสินคา้ สินคา้และ

บรรจุภณัฑย์งัไม่ไดม้าตรฐาน เช่น ขาดเงินทุน

หมุนเวยีน จาํหน่ายสินคา้ตดัราคากนัเอง 

- ภูมิปัญญา มีบุคลากรนอ้ย ไม่ค่อยมีคนสืบทอด 
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ตารางที ่272 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ผลผลิตดา้นการเกษตรตามฤดูกาลจาํนวนมาก

และมีความหลากหลาย 

- ประชาชนมีกาํลงัซ้ือมากเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ี

มีการลงทุนจากภายนอกสูง 

- มีร้านคา้ยอ่ยและหา้งสรรพสินคา้ท่ี

หลากหลาย 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งท่ีเป็นอุตสาหกรรม

ดา้นการเกษตร อุตสากรรมเก่ียวกบัหิน อยูใ่น

พื้นท่ีจาํนวนมาก 

- ประชากรในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ยงัยดึอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกั  

- มีโรงแรม ท่ีพกั รีสอร์ทในพื้นท่ีจาํนวนมาก 

หลากหลายขนาดและรูปแบบ  

- มีกองทุนหมู่บา้นครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ราคาปัจจยัการผลิตทางดา้นการเกษตรมีราคา

สูงข้ึน 

- เกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิตทาง

การเกษตรได้เอง เช่น มันสําปะหลัง อ้อย 

ข◌้าวโพดเล้ียงสัตว ์ขา้ว  

- กลุ่มผูมี้รายไดสู้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อคา้ นกั

ธุรกิจท่ีมาจากภายนอก  

- เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อหาอาํนาจ

ต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร  

- เกษตรกรในพื้นท่ียงัมีหน้ีสินสูง เน่ืองจากขาด

ค ว า ม รู้  แ ล ะ ทัก ษ ะ ใ น ก า รผ ลิ ต ท า ง ด้า น

การเกษตร 

- เกษตรกรยงัทาํการเกษตรแบบดั้งเดิม และไม่

เรียนรู้แบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีกลุ่มประชาชนท่ีลุกข้ึนมาทาํงานการเมือง

ภาคพลเมืองมากข้ึนและทาํงานเช่ือมเครือข่าย

กบัพื้นท่ีอ่ืน  

- ประชาชนหลายส่วนเร่ิมเขา้ใจและตระหนัก

ในเร่ืองสิทธิและอาํนาจหน้าท่ีของตนเองมาก

ข้ึน  

- มีกระบวนการทาํงานของภาคประชาชนใน

การตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐ 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการแข่งขนักนัภายในอาํเภอสูง ทั้งการเมือง

ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน และทอ้งท่ี  

- ประชาชนหลายพื้นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจ

ในกระบวนการประชาธิปไตย  

- ก ลุ่ ม ค น ท่ี เ ข้ า ม า ทํา ง า น บ ริ ห า ร จัด ก า ร

งบประมาณ และทร◌ัพยากรของทอ้งถ่ินโดย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุน  

- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกันในการเลือกตั้งทุก

ระดบั และทุกพื้นท่ี  

- ประชาชนกับประชาชน ผูน้ํากบัผูน้ํามีความ

ขดัแยง้กนัท่ีมาจากกระบวนการเลือกตั้ง  
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ตารางที ่272 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีงานประเพณีประจาํอาํเภอคืองาน น้อยหน่า

และของดีเมืองปากช่อง ท่ีจดัในเดือนมิถุนายน 

ถึงกรกฎาคมของทุกปี  

- ประชากรในอาํเภอปากช่องมาจากหลายพื้นท่ี 

มีความแตกต่างทางวฒันธรรมประเพณี  

- งานเทศกาลแห่เจา้พ่อรูปสวย และองคเ์จา้แม่

มะลิ ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสําคญัประจาํอาํเภอ

ปากช่อง  

- ยงัมีกลุ่มคนท่ีมีความรู้ด้านศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินของแต่ละกลุ่มอยูบ่า้ง  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณีท่ี

โดดเด่นของอาํเภอปากช่องยงัไม่ชดัเจน 

- ไม่มีการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีระหว่าง

รุ่นสู่รุ่น  

- โรงเรียนในพื้นท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากองค์

ความ รู้ของท้อง ถ่ินในการพัฒนาเ ด็กใน

โรงเรียน 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอปากช่องสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่273 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอปากช่อง 

 โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- รัฐบาลมีแนวโน้มในการพัฒนาระบบการ

ค ม น า ค ม ข น ส่ ง จ า ก ก รุ ง เ ท พ สู่ ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งต่อเน่ือง 

- ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางภูมิ

ประเทศท่ีเอ้ือต่อการผลิตผลผลิตเมืองหนาว  

ก. ด้านกายภาพ 

- มีโครงการวางท่อแก๊สผา่นอาํเภอปากช่อง  

- สภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีทาํให้

ชาวบา้นรับมือกบัการเปล่ียนแปลงไม่ทนั  

- ลกัษณะของดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์และ

ไม่อุม้นํ้าทาํใหมี้ผลต่อการทาํการเกษตร 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- การศึกษามีโรงเรียนขยายโอกาสมากข้ึนเป็น

โอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียน การศึกษาตามอธัยาศยัมี

ศูนยเ์รียนรู้ดา้น เกษตร การทาํกลุ่มอาชีพ 

- รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาฟรี  

- รัฐบาลมีนโยบายเร่ืองหลักประกันสุขภาพ

ถว้นหนา้  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- การศึกษา ค่าใช้จ่ายสูงทาํให้ผูป้กครองเป็น

หน้ีสิน ค่านิยมต่อสถานศึกษาไกลบา้นทาํให้

ผูป้กครองควบคุมพฤติกรรมไม่ได ้

- การแพร่ระบาดของติดยาเสพติด และอบายมุข

จากพื้นท่ีอ่ืน เขา้ไปในอาํเภอปากช่องมากข้ึน  
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ตารางที ่273 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอปากช่อง (ต่อ) 

 โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเท่ียวในพื้นท่ี

อาํเภอปากช่องมีจาํนวนมากข้ึนทุกปี  

- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นท่ีท่ี

รองรับผลผลิตทางการเกษตรได ้ 

- มี แ ห ล่ ง ทุ น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น

การเกษตรท่ีหลากหลาย  

- นโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลท่ีสร้าง

ค ว า ม มั่น ใ จ ใ น ก า ร ทํา ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง

ประชาชนในพื้นท่ี 

- ก ร ะ แ ส ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร

ปลอดภยัท่ีทาํใหช้าวบา้นตอ้งหนัมาผลิตอาหาร

ท่ีปลอดภยัมากข้ึน 

- มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรสมยัใหม่ทางด้าน

การเกษตรมากข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีนักลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี

มากข้ึน  

- มีแรงงานอพยพจากต่างถ่ินเขา้ไปอยู่ในพื้นท่ี

มากข้ึน ทั้งท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว และแรงงาน

ต่างจงัหวดั  

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ทาํให้เกษตรกร

ตอ้งแข่งขนัดา้นการผลิต และราคาสินคา้ทาง

การเกษตรสูงมากข้ึน 

- ขาดหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมดา้นการผลิตท่ี

เหมาะสม 

- เกษตรกรกาํหนดราคาปัจจยัการผลิตและราคา

ผลผลิตไม่ได ้

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

-  นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้โอกาสในการปกครอง

ตนเองมากข้ึน  

-  รัฐมีกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้นโยบาย

ขาดการส่งเสริมและดาํเนินการใหต่้อเน่ือง  

- กระบวนการเลือกตั้งในพื้นท่ีทาํให้เกิดความ

ขดัแยง้สูง 

- มีการแทรกแซงของนกัการเมืองระดบัชาติกบั

การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ผลจากอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้ครู กศน.

ส่ง เส ริม ใ ห้ผู ้ เ รี ยนส นใจ เ ร่ือง ว ัฒนธ รรม

ประเพณีของเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิง

นิเวศ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสการเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียนท่ีมาก

เกินไปอาจผลต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ

วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งลึกซ้ึงได ้

- ส่ือ เท ค โนโล ยี ท่ี ทันสมัย  แล ะ เข้า ถึ ง ทุ ก

ครอบครัว ทาํให้เกิดวฒันธรรมการเลียนแบบ

ท่ีไม่เหมาะสมมากข้ึน 

 



409 

 

3.10.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

  จากการจดัเวทีอาํเภอปากช่องท่ีประชุมได้นาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 การพฒันาดา้นการเกษตร เน่ืองจากประชากรโดยส่วนใหญ่ของอาํเภอปาก

ช่องมีอาชีพเกษตรกรรม และจะตอ้งมีการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิต และให้มีการใช้

พื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งนาํไปสู่การเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกร ในการพฒันาอาชีพของ

ตนเอง และใหมี้การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมไปสู่คนรุ่นหลงัดว้ย 

  ประเด็นท่ี 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากอาํเภอ

ปากช่องเป็นพื้นท่ีตน้นํ้าท่ีสาํคญัหลายสายของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกาํลงัมีการถูกบุกรุกจากคน

ภายนอกจาํนวนมาก ดงันั้นประชาชนจึงตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งสําคญัในการดูแลและปกป้องทรัพยากรท่ี

เหลืออยู ่ 

  ประเด็นท่ี 3 การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอปากช่องมีพื้นท่ีทาง

ธรรมชาติหลายแห่งท่ีเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียว และมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวแต่ละปีจาํนวนมาก ดงันั้นจะ

จดัการท่องเท่ียวอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งกบัธรรมชาติและประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี เพื่อนาํไปสู่

การจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

  ประเด็นท่ี 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อกระตุน้

และสร้างสํานึกของประชาชนให้คาํนึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองให้มากข้ึน โดยเฉพาะในระดบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประชาชนทุกคนไดส้ัมผสัโดยตรง 

  ประเด็นท่ี 5 การพฒันาผงัเมืองและการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอ

ปากช่องมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วในดา้นกายภาพ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบผงัเมืองให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 


