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3.10 อําเภอปากช่ อง
3.10.1 ประวัติความเป็ นมา
แต่เดิมตําบลปากช่องเป็ นป่ าเขา มีเพียงช่องทางเดินเท้า สัตว์พาหนะแม้แต่เกวียนยังไม่
สามารถผ่านได้ เส้นทางเดิ นเท้านี้ มีความสําคัญมาก เพราะเป็ นเส้นทางสําคัญในการติดต่อไปมาหาสู่
ระหว่างที่ราบสู งกับที่ราบลุ่ม จากพื้นที่เป็ นภูเขาป่ าดิบชื้ น ยุงป่ าจึงชุกชุม ทําให้ผสู้ ัญจรไปมาได้รับเชื้ อ
ไข้ป่า และเสี ยชี วิตเป็ นจํานวนไม่น้อยจนมีการขนานนามว่า เทือกเขาดงพญาไฟ ต่อมาใน พุทธศักราช
2434 พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้ างทางรถไฟจากกรุ งเทพฯถึงจังหวัด
นครราชสี มา การก่อสร้างดําเนินมาเรื่ อยจนถึง พ.ศ. 2441 จนถึงหมู่บา้ นเล็ก ๆ การสร้างทางรถไฟในจุด
นี้จาํ เป็ นต้องระเบิดเขาเพื่อวางรางรถไฟ ทําให้สภาพภูมิประเทศประเทศบริ เวณหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งนี้เกิด
ช่ องทางระหว่างสองฝั่ งเขา ผูค้ นทัว่ ไปจึ งเรี ยกว่าหมู่บา้ นนี้ ว่า บ้านปากช่ องเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2492
หมู่บา้ นปากช่องจึงได้ยกฐานะเป็ นตําบลปากช่อง และได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2500
3.10.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอปากช่ องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของจังหวัดนครราชสี มา ห่ างจากตัวเมือง
นครราชสี มา 85 กิ โลเมตร และอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 171 กิ โลเมตร มี เนื้ อที่ประมาณ
1,825.168 กิโลเมตรหรื อ 1,040,312.50 ไร่
อาณาเขตติ ดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนื อ ติ ดต่อกับอําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี และอําเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
อํา เภอปากพลี แ ละอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครนายก ทิ ศ ตะวัน ออก ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอวัง นํ้า เขี ย ว จัง หวัด
นครราชสี มา และทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3.10.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิประเทศปากช่องเป็ นแอ่งกระทะ มีดงพญาเย็นและภูเขาล้อมรอบ อากาศร้อนกลางวัน
กลางคืนจะเย็น ส่ วนอุณหภูมิต่ าํ สุ ดหน้าหนาวเดือนธันวาคม ประมาณ 11 องศาเซลเซี ยส บนภูเขาในป่ า
ประมาณ 9 องศา อากาศเมืองปากช่องดีอนั ดับ 7 ของโลก
สภาพภูมิอากาศของอําเภอปากช่องจัดอยูใ่ นพื้นที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical
Savanna) โดยมีลมมรสุ มหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยพัดจากทิศตะวันออกหรื อ
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งพัดจาก
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้หรื อทิศใต้ ทําให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุ ก โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งฤดูกาลออก
ได้เป็ น 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี เริ่ มมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายน
จนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริ มาณนํ้าฝนสู งสุ ดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่ มเปลี่ยนจาก
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ฤดูฝนไปสู่ ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลาง เดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเป็ นลมหนาวที่พดั จากประเทศจีน ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดอยูใ่ นเดือนมีนาคม มีอุณหภูมิสูงสุ ด 36.88 องศาเซลเซียส
3.10.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอปากช่องส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 255 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,508
1,963
นักเรี ยน
9,162
8,597
นักศึกษา
812
1,084
ทํานา
256
260
ทําไร่
5,039
4,529
ทําสวน
763
683
ประมง
43
13
ปศุสัตว์
931
814
รับราชการ
942
557
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
68
53
พนักงานบริ ษทั
497
567
รับจ้างทัว่ ไป
22,289
20,146
ค้าขาย
1,663
2,875
ธุรกิจส่ วนตัว
378
335
อื่นๆ
2,935
3,796
รวมทั้งสิ้ น
47,286
46,272

รวม (คน)
3,471
17,759
1,896
516
9,568
1,446
56
1,745
1,499
121
1,064
42,435
4,538
713
6,731
93,588

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอปากช่ อง (2554)
หมายเหตุ*จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่จริ งในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอปากช่องจํานวน 59,521.13 บาทต่อ
คนต่อปี และตําบลที่มีรายได้สูงสุ ด คือตําบลโป่ งตาลองจํานวน 71,236.67 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งถือได้ว่า
สู งกว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาคือ ตําบลวังกะทะมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 70,720.04
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บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลหนองนํ้าแดงจํานวน 50,995.71 บาท
ต่อคนต่อปี
ตารางที่ 256 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอปากช่อง
ลําดับ
ตําบล
1
กลางดง
2
ขนงพระ
3
คลองม่วง
4
จันทึก
5
หมูสี
6
ปากช่อง
7
โป่ งตาลอง
8
พญาเย็น
9
วังกะทะ
10
วังไทร
11
หนองนํ้าแดง
12
หนองสาหร่ าย
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
55,972.69
54,014.63
68,843.85
59,701.34
70,066.47
60,245.88
71,236.67
62,050.51
70,720.04
51,512.55
50,995.71
53,393.33
59,521.13

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอปากช่ อง (2554)

3) รายจ่า ย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอปากช่ องมี ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและ
บริ โภครวมทั้งอําเภอจํานวน 7,806,320,988 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อ
อาหารที่จาํ เป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัย ค่าการเดินทาง(นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย
และการพนัน ค่ าบุ หรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่ รายจ่า ยเพื่อต้นทุนในการผลิ ตรวม จํา นวน
7,651,722,224 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้างค่าแรงงาน
ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอปากช่อง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
201,318,692
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
201,318,692
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ตารางที่ 257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอปากช่อง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
7,150,807,426
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
7,150,807,426
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
146,542,432
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
146,542,432
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
153,053,674
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
153,053,674
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
249,236,675
จํานวนรวม
249,236,675
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
817,678,363
จํานวนรวม
817,678,363
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
160,409,619
จํานวนรวม
160,409,619
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
146,114,389
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
146,114,389
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
40,366,544
จํานวนรวม
40,366,544
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
72,404,740
จํานวนรวม
72,404,740
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ตารางที่ 257 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอปากช่อง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
185,867,499
จํานวนรวม
185,867,499
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
5,352,889,837
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
5,352,889,837
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
149,472,868
จํานวนรวม
149,472,868
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
160,444,181
จํานวนรวม
160,444,181
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
115,713,985
จํานวนรวม
115,713,985
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
81,828,635
จํานวนรวม
81,828,635
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
53,770,244
จํานวนรวม
53,770,244
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
220,123,409
จํานวนรวม
220,123,409
รวมทั้งหมด
15,458,043,212
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3) หนี้สินและ เงินออม ในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง มีหนี้สินจํานวน 69,207.57 บาทต่อครัวเรื อนต่อ
ปี ต้นเหตุของหนี้ สิน เช่น เป็ นหนี้ นอกระบบ เป็ นหนี้ จากธนาคารพานิ ชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และอื่น ๆ
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จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) อําเภอปากช่ อง ปี พ.ศ.
2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอปากช่องมีหนี้ ที่กจู้ ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน
รวมทั้งหมดประมาณ 1,450.8 ล้านบาท เป็ นการกูม้ าเพื่อการประกอบอาชี พจํานวน 1,269 ล้านบาท กูม้ า
เพื่อพัฒนาความรู ้ การศึกษาและคุ ณภาพชี วิตจํานวน 55 ล้านบาท กู้มาเพื่อชําระหนี้ สินอื่น ๆ จํานวน
126.8 ล้านบาท
4) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอปากช่ อง มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 258 แสดงข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งอําเภอปากช่อง
สมาชิ ก
ประธานกลุ่ม/สถานที่
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
ติดต่ อ
กองทุนสวัสดิการออมวัน
6,400 การออมและจัดสวัสดิการให้กบั ด.ต.สกรี ซึ่ งรัมย์
ละ 1 บาท
สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย
081-7601320
องค์กรสตรี และสิ ทธิ เด็ก
180 การช่วยเลือกผูห้ ญิงที่ถูกกระทํา นางธิ ดารัตน์ แสงปัก
ความรุ นแรง และช่วยเหลือเด็ก 086-8768177
ผูด้ อ้ ยโอกาส
กลุ่มอาสาสมัคร
2,163 ช่วยด้านสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานใน นายวิชชุ ชุปวา
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ชุมชน
082-5566443
กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์
230 การเฝ้ าระวังดูแล และอนุรักษ์
ด.ต.ไพฑูรย์ ศิริยทุ ธ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
089-8481848
หมู่บา้ น
กลุ่มเกษตรอินทรี ยช์ ีวภาพ
315 ปลูกพืชปลอดสารพิษทําปุ๋ ย
นายประทวน ฉิมพุดซา
อินทรี ย ์
080-2122352
กลุ่มแพทย์แผนไทย
156 ให้ความรู ้การดูแลสุ ขภาพแบบ นายเอกชัย ณ ป้ อมเพชร
พึ่งตนเอง และปลูกพืชสมุนไพร 081-2660820
เครื อข่ายลุ่มนํ้าลําตะคอง
200 เฝ้ าระวังดูแลลําตะคอง
นายเอกชัย ณ ป้ อมเพชร
081-2660820
เครื อข่ายชีวภาพชุมชน
25 ปลูกพืชโดยใช้น้ าํ หมักชีวภาพ นายวิชชุ ชุปวา
082-5566443
คณะกรรมการประชาสังคม
- ประสานงานต่าง ๆ กับประชาชน นายวิชชุ ชุปวา
ตําบลหนองนํ้าแดง
082-5566443
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปากช่ อง (2554)

389

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา มีกลุ่มอาชี พที่ทาํ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ดังนี้
ตารางที่ 259 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอปากช่อง
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มพัฒนาสตรี ชนบท
30 ชุดกีฬา ผลิตภัณฑ์จากใย คุณพชระ สุ ขสนอง
บ้านซับยาง
สังเคราะห์ ที่นอนอนุบาล 19/1-2 หมู่ 11 ต.หนองสาหร่ าย
กลุ่มอาชีพทํากระยาสารท
24 ผลิตกระยาสารท
นายสมหมาย ผลธุ สะ
41 หมู่ 15 ต.คลองม่วง
กลุ่มตัดเย็บเครื่ องหนัง
35 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าหนัง
เอกรัตน์ นพรัตน์
4 หมู่ 5 ต.วังกะทะ
กลุ่ ม ส่ งเสริ มอาชี พ สตรี 12 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ใ ย นางบุบผา ไกรทองสุ
บ้านวังไทรพัฒนา
สังเคราะห์
หมู่ 8 ต.วังไทร
กลุ่มแม่บา้ นนํ้าพริ กเผา
23 ผ ลิ ต นํ้ า พ ริ ก เ ผ า เ ส ริ ม นางไมตรี ชมภูพ้ืน
ไอโอดีน
หมู่ 2 ต.โป่ งตาลอง
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การ 80 ผลิ ต หมอนหนุ น ผ้า ห่ ม นายจําลอง นุชอนงค์
ผลิต บ้านคลองยาง
นวม หมอนข้าง
522 หมู่ 3 ต.หนองสาหร่ าย
กลุ่มสตรี แม่
85 ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
คุณไพฑูรย์ อินทะวงศ์
บ้านภูไทพัฒนา
23 หมู่ 14 ตําบลวังไทร
กลุ่มสตรี แม่บา้ นสายชนวน 53 ผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร นางหลงมา นพรัตน์
15/2 หมู่ 7 ต.จันทึก
กลุ่มแม่บา้ นสมุนไพร
57 แชมพู ครี มนวดผมผสม คณชลอ บุญชื่น
อุดมทรัพย์
มะกรู ด ไม้หมอนวดปู่ ติ่ง 35 หมู่ 17 ต. ปากช่อง
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
45 ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน คุณมาลัย ฉิ มสู งเนิน
บ้านหนองคู
247/1 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่ าย
กลุ่มสตรี ฝีมือแม่
23 ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
คุณสมพร จันทร์ สาม
บ้านโคกสง่า
552 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่ าย
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปากช่ อง (2554)
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3.10.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอปากช่องมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมดจํานวน 242,049 ครัวเรื อน มี
ประชากรจํานวน 249,959 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 125,807 คน หญิงจํานวน 124,152 คน คิดแยกเป็ น
รายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 260 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอปากช่อง
จํานวนประชากร
ชื่ อตําบล/เทศบาล
จํานวนครัวเรือน
รวม
หญิง (คน)
ชาย (คน)
1. เทศบาลปากช่อง
115,070
57,255
57,815
115,070
2. ตําบลกลางดง
13,389
6,562
6,827
13,389
3. ตําบลหมูสี
11,894
5,922
5,972
11,894
4. ตําบลขนงพระ
12,054
6,013
6,041
12,054
5. ตําบลพญาเย็น
7,058
3,518
3,540
7,058
6. ตําบลวังกะทะ
9,403
4,595
4,808
9,403
7. ตําบลจันทึก
16,635
8,356
8,279
16,635
8. ตําบลหนองสาหร่ าย
28,378
14,025
14,353
28,378
9. ตําบลโป่ งตาลอง
5,173
2,613
2,560
5,173
10. ตําบลหนองนํ้าแดง
9,675
4,812
4,868
9,680
11. ตําบลวังไทร
3,248
5,469
5,684
11,153
12. ตําบลคลองม่วง
10,072
5,012
5,060
10,072
รวมทั้งอําเภอ
242,049
124,152
125,807
249,959
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอปากช่ องข้ อมูล ณ 19 ตุลาคม 2554

จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยจํานวนประชากร
ที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอปากช่อง มีประชากรตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 261 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอปากช่อง
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 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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ตารางที่ 261 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอปากช่อง (ต่อ)
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (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
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
5,089
5,568
10,657
รวมทั้งหมด
47,286
46,272
93,558
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอปากช่ อง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอปากช่ อง โดยส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4-ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตารางที่ 262 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอปากช่อง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,261
1,738
ตํ่ากว่า ป.4
4,187
4,266
ป.4-6
22,936
22,267
ม.ศ. 1-3
287
181
ม.1-3
7,645
6,614
ม.ศ.4-5
127
76
ม.4-6
3,509
3,205
ปวช.
1,271
1,162
ปวส.
1,151
1,167
ปริ ญญาตรี
1,443
1,963
ปริ ญญาโท
56
62
ปริ ญญาเอก
29
20
อื่นๆไม่ระบุ
3,384
3,551
รวมทั้งหมด
47,286
46,272
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอปากช่ อง (2554)

รวม (คน)
2,999
8,453
45,203
468
14,259
203
6,714
2,433
2,318
3,406
118
49
6,935
93,558
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ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอปากช่องมีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมด 78 แห่ง มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 15 แห่ง กระจายอยูใ่ นทุกตําบล มีจาํ นวนครู ท้ งั หมด 767 คน และมีจาํ นวนนักเรี ยน
ทั้งหมด 16,703 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 22 คน
ตารางที่ 263 แสดงสถานศึกษาในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส
เทศบาลเมืองปากช่อง
3
4
1
4
ตําบลขนงพระ
1
4
0
1
ตําบลจันทึก
1
5
0
1
ตําบลหนองนํ้าแดง
1
3
1
1
ตําบลกลางดง
1
1
1
3
ตําบลหมูสี
1
5
0
2
ตําบลวังกะทะ
1
4
0
2
ตําบลคลองม่วง
1
2
0
4
ตําบลโป่ งตาลอง
1
4
1
1
ตําบลวังไทร
1
5
0
1
ตําบลพญาเย็น
1
5
0
0
ตําบลหนองสาหร่ าย
1
5
2
4
รวมทั้งอําเภอ
15
47
6
25

จํานวน
นักเรียน
3,336
1,027
1,264
1,171
1,139
1,414
681
1,452
1,054
1,250
595
2,320
16,703

จํานวน
ครู
82
72
99
36
51
73
48
74
33
69
35
95
767

ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 4 (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ อําเภอปากช่องมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง และมีศูนย์บริ การ
ระดับตําบลอยูใ่ นทุกตําบล ๆ ละ 1 แห่ง มีกลุ่มสนใจ จํานวน 13 กลุ่ม มีการเรี ยนวิชาชี พระยะสั้นจํานวน
11 กลุ่ม และมีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 37 แห่ง รวมทั้งมีห้องสมุดประจําหมู่บา้ นจํานวน 1
แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในอําเภอปากช่อง มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
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ตารางที่ 264 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ขอําเภอปากช่อง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 120 เตียง
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
14
หน่วยควบคุมโรคที่นาํ โดยแมลง (ส่ วนมาเลเรี ย)
1
โรงพยาบาลเอกชน
3
คลินิกแพทย์
46
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
34
สถานพยาบาลเอกชน
3
คลินิกทันตกรรม
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากช่ อง (2554)

ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข ในที่ น้ ี หมายถึ ง บุ ค ลากรในโรงพยาบาล (ไม่รวม
โรงพยาบาลเอกชน) บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข และอาสาสมัคร มีดงั นี้
ตารางที่ 265 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอปากช่อง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
25
10,785
ทันตแพทย์
7
38,519
เภสัชกร
9
29,959
พยาบาลวิชาชีพ
114
2,365
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
168
1,605
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
2,300
109
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากช่ อง (2553)

ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่ในการรักษาพยาบาลมีจาํ นวนน้อยกว่าสัดส่ วนของ
ประชากรที่มีจาํ นวนมาก โดยเฉพาะแพทย์ประจําโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลจะอยูเ่ พียงช่วงเช้า
เท่า นั้น ทํา ให้ผูป้ ่ วยไม่ค่ อยจะไปรั ก ษาที่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บล ดัง นั้นผูป้ ่ วยจึ ง มุ่ ง มาที่
โรงพยาบาลประจําอําเภอ จึงทําให้โรงพยาบาลมีความหนาแน่นและมีผปู้ ่ วยจํานวนมาก และประชาชน
ในพื้นที่ก็ยงั ไม่สามารถพึ่งตนเองทางสุ ขภาพได้
โรคภัยที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของอําเภอปากช่องมีจาํ นวนและอัตราผูป้ ่ วยเมื่อเทียบกับ
ประชาชนหนึ่งแสนคน ดังนี้
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ตารางที่ 266 แสดงอัตราป่ วยด้วยโรคเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา อําเภอปากช่อง ปี พ.ศ. 2551 – 2554
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ลําดับ
โรค
จํานวน
อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
1 อุจจาระร่ วง
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 วัณโรคปอด
47
15.59
73
41.63
79
42.29
5 งูสวัด
80
43.56
4
2.28
12
648
6 สุ กใส
334
181.88
40
22.81
118
63.68
7 ไข้เลือดออก
24
13.07
145
82.68
118
63.68
8 ไข้หวัดใหญ่
53
28.86
34
19.39
3
1.62
9 อาหารเป็ นพิษ
150
81.68
109
62.15
74
39.94
10 มือ เท้า ปาก
7
3.81
5
2.85
48
25.90
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากช่ อง (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ดังนี้
ตารางที่ 267 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง ประชากร อําเภอปากช่อง
พ.ศ
2549
2550
2551
2552
2553

จํานวนประชากร
182,831
182,588
184,427
185,620
187,050

อัตราการเปลี่ยนแปลง
-0.13
1.01
0.65
0.77

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อําเภอปากช่องมีสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ และตําบล จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอปากช่ อง สถานี ตาํ รวจภูธร
ตําบลกลางดง สถานีตาํ รวจภูธรตําบลหมูสี และสถานีตาํ รวจภูธรตําบลหนองสาหร่ าย
5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอปากช่ อง พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาพุทธร้ อยละ 98 ในพื้นที่มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนา ดังนี้ วัดจํานวน 70 แห่ ง สํานักสงฆ์

395

จํานวน 80 แห่ ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน 50 แห่ง มัสยิดจํานวน 2 แห่ ง ศาลเจ้าจํานวน 2 แห่ ง และมีพระภิกษุ
จํานวน 1,567 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
- ภูมิปัญญาด้านการเกษตร เช่น ภูมิปัญญาการพัฒนาน้อยหน่าเพชรปากช่อง โดยนาย
นคร มหาชน หมู่ 19 ตําบลปากช่อง การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ นายขวัญใจ สมใจเพ็ง หมู่ 3 ต.หนองสาหร่ าย
- ภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี เช่น นายพรม ขอนบกลาง หมู่ 20 ตําบลปากช่อง ซึ่ งเป็ น
ศูนย์ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูส้ นใจด้วย
- ภูมิปัญญาด้านอาหาร เช่น การแปรรู ปอาหาร การทําไอศกรี ม และอื่น ๆ
- ภูมิปั ญญาทางด้า นหัตถกรรม เช่ น การทอผ้าพื้นเมือง นางเนา เชื้ อตาหมื่ น หมู่ 14
ตําบลวังไทร
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอปากช่องมีวฒั นธรรมและประเพณี ตามนิยม เพื่อการ
ร่ วมสื บสานวัฒนธรรมและประเพณี ชาติและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่สําคัญ ๆ ประกอบด้วย งานสงกรานต์
งานลอยกระทง งานน้อยหน่ าและของดีเมืองปากช่อง งานคาวบอยไนท์ และงานวันสําคัญทางศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ในส่ วนของความเชื่ อ
ยังคงมีบางส่ วนที่มีความเชื่ อเรื่ อง หมอเป่ า (นายมอน) หมอต่อกระดูกนํ้ามัน การบายศรี หมอทรง หมอ
ทําขวัญ การตั้งศาลพระภูมิ ศาลเพียงตา พิธีไหว้ครู ต่างๆด้วย
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในพื้นที่อาํ เภอปากช่องมีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจหลายแห่ง ดังนี้
สนามฟุตบอลจํานวน
4 แห่ง
สนามบาสเกตบอลจํานวน
10 แห่ง
สนามตะกร้อจํานวน
5 แห่ง
ห้องสุ มดประชาชนจํานวน
2 แห่ง
สระว่ายนํ้าจํานวน
5 แห่ง
สวนสาธารณะจํานวน
7 แห่ง
สนามเด็กเล่นจํานวน
5 แห่ง
3.10.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอปากช่องมีพ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ 553,337 ไร่ ครอบครัว
เกษตรกร จํานวน 12,690 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีท้ งั ผลไม้และพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ผลไม้ และไม้ยนื ต้น ดังนี้
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ตารางที่ 268 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ครัวเรื อนที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ย อําเภอปากช่อง
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ที่ (ไร่ )
จํานวนครัวเรือน
ผลผลิต (ตัน/ปี )
ข้าว
2,148
169
1,074
ข้าวโพด
226,289
6,939
181,031
มันสําปะหลัง
72,682
3,155
327,069
อ้อย
32,190
528
418,470
ผัก
1,086
108
3,258
ไม้ดอกประดับ
2,110
218
6,330
น้อยหน่า มะม่วง มะขามหวาน
153,755
ไม่มีขอ้ มูล
139,494
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอปากช่ อง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ อําเภอปากช่อง มีสัตว์ที่เลี้ ยง เช่ นโคนม โคเนื้ อ ไก่ เป็ ด สุ กร กระบือ
แพะ แกะ กวาง นกกระจอกเทศ สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ โคเนื้อ โคนม และสุ กร
ตารางที่ 269 แสดงการทําปศุสัตว์อาํ เภอปากช่อง
สั ตว์ เศรษฐกิจ
จํานวน(ตัว)
โคนม
43,260
โคเนื้ อ
74,903
ไก่พ้นื เมือง (เนื้อ)
71,169
ไก่พ้นื เมือง (ไก่ชน)
39,288
ไก่เนื้อ (ไก่กระทง)
277,369
สุ กร
119,861
สุ กร (รายย่อย)
3,454
เป็ ด
48,706
ม้า
403
รวม
123,315

จํานวนราย/ฟาร์ ม/บริษัท
1,362
1,073
3,358
1,874
166
10
106
194
3

มูลค่ า/ปี (บาท)
294,564,600
147,825,000
7,828,590
7,857,600
18,028,985
335,610,800
9,671,200
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
345,282,000

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอปากช่ อง (2554)

3) ด้านการประมง พื้นที่อาํ เภอปากช่องมีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการ
เลี้ ยงปลาในนาข้าว เลี้ ยงปลาในบ่อดิ น และเลี้ ยงปลาดุ กในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการ
เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 300 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมดจํานวน 456 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้น
การเพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.10.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
1) มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาตดําเนิ นการและประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จาํ นวน 58 แห่ ง โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญอื่นอีก 289 แห่ง ได้แก่ โรงงานทอกระสอบ
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อําเภอปากช่ อง โรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ โรงโม่หิน โรงงานผลิตเสบียงอาหารสัตว์ มีเงิ น
ลงทุนจํานวน 20,605,690,418 บาท จํานวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 15,402 คนเป็ นชาย
จํานวน 7,414 คน ผูห้ ญิงจํานวน 7,988 คน
ในพื้นที่อาํ เภอปากช่องมีโรงงานอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ดังนี้
- บริ ษทั กระสอบปากช่อง จํากัด 156 ม.2 ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองสาหร่ าย
- บริ ษทั ไดโช อีเลกทรอนิกส์ จํากัด 835 หมู่ 16 ตําบลจันทึก
- บริ ษทั ไทยชิม จํากัด 1 ม.14 ถนนปากช่อง - ลําสุ มพุง ตําบลจันทึก
- บริ ษทั เจ้าพระยาหิ นอ่อน-แกรนิต จํากัด 51/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง
- บริ ษทั ศิลาสากลพัฒนา จํากัด 49 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองนํ้าแดง
- บริ ษทั เบทาโกรฟาร์ มมิ่ง จํากัด 324 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง
- บริ ษทั เอฟเฟ็ มฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 799 หมู่ 4 ตําบลจันทึก
- บริ ษทั เอส เอ การ์ เม้นท์ จํากัด 555 หมู่ 11 ตําบลหนองสาหร่ าย
3.10.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม
- สาขาธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 10 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาปากช่อง ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขากลางดง ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ปากช่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากช่อง ธนาคารออมสิ น สาขาปากช่อง
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง
และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง
- ร้านค้าส่ งจํานวน
11 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน
2,156 แห่ง
- ห้างสรรพสิ นค้าจํานวน
1 แห่ง
- สถานบริ การนํ้ามันขนาดใหญ่จาํ นวน 21แห่ง
- สหกรณ์จาํ นวน
10 แห่ง
- สถานบริ การและเริ งรมย์จาํ นวน
9 แห่ง
- สนามกอล์ฟจํานวน
7 แห่ง
2) การบริ การ ในพื้นที่ อาํ เภอปากช่องมี โรงแรม รี สอร์ ท ที่พกั จํานวน 126 แห่ ง มี
สถานบริ การและเริ งรมย์จาํ นวน 9 แห่ง มีสนามกอล์ฟ จํานวน 7 แห่ง และมีร้านบริ การด้านอินเทอร์ เน็ต
จํานวน 5 แห่ง
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3) การท่องเที่ยว อําเภอปากช่องมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามมากมาย เป็ น
อําเภอที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสี มาได้สูงมาก ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญ ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ เขื่อนกักเก็บนํ้าลําตะคลอง นํ้าตกเหวสุ วตั ฟาร์ มโชคชัย สวน
สุ รนารี ฯลฯ
- อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตครอบคลุมพื้นที่ของสี่ จงั หวัด ในเขตพื้นที่
ประมาณร้อยละ 25 ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอบ้านนา และอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พื้นที่อาํ เภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่จงั หวัดปราจีนบุรี และพื้นที่จงั หวัดสระบุรี มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ
2,168 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,355,396 ไร่ มีภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วย ป่ าดิบ ป่ าโปร่ ง ธารนํ้า
นํ้าตก สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิ ด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดู
หนาวตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมไปเที่ยวมากที่สุด เพราะใน
ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นจนถึงเช้า
- ฟาร์ มโชคชัย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร จากกรุ งเทพฯ ดินแดนที่ได้สมญาว่า
คาวบอยในเมืองไทย บนผืนธรรมชาติ ภายใต้การบริ การระดับมาตรฐานฟาร์ มโชคชัย บนเนื้ อที่กว่า 200
ไร่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมสารพัด เช่น การสาธิ ตการรี ดนมวัว ชิมนมวัว ชมการขี่มา้ ของคาวบอย สุ นขั
ต้อนแกะ การแสดงของสัตว์ต่าง ๆ เกม นัง่ รถรางชมทุ่งดอกทานตะวัน ฟาร์ มวัว
- วัดเทพพิทกั ษ์ปุณณาราม ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขาสี เสี ยดอ้า ตําบลกลางดง ทางฝั่งขวาของ
ทางหลวงหมายเลข 2 บนถนนมิตรภาพ หลักกิ โลเมตรที่ 150 มีทางแยกเข้าไปอีก 1 กิ โลเมตร เป็ น
ถนนลาดยาง ที่วดั แห่ งนี้ มีพระพุทธรู ปปางสมาธิ สีขาวองค์ใหญ่ ชื่ อว่า พระพุทธสกลสี มามงคล สร้าง
ด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดดเด่นอยูบ่ นยอดเขาแลเห็นได้แต่ไกล
- ตลาดนํ้ากลางดง หรื อ ตลาดนํ้าศิลปะ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สําหรับคนที่รัก
ศิลปะ ซึ่ งเป็ นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะและธรรมชาติ ตัวตลาดนํ้าตั้งอยูท่ ี่ ตําบลกลางดง
- ตลาดผลไม้กลางดง เป็ นแหล่งจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนครราชสี มาและ
จังหวัดใกล้เคียง ผลไม้ที่มีชื่อเสี ยงมากของกลางดง คือ น้อยหน่า ซึ่ งมีขายเกือบตลอดปี ช่วงเวลาที่มีขาย
มากเพราะต้นให้ผลดก คือ ช่ วงเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์ฝ้าย
พันธุ์หนัง และพันธุ์ออสเตรเลีย
1

1

1

1

3.10.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม อําเภอปากช่องเป็ นอําเภอที่มีการคมนาคมที่สะดวกอําเภอหนึ่ งของ
จังหวัด โดยแบ่งเป็ นคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง จัดได้วา่ อยูใ่ นขั้นสะดวก ได้แก่
- ถนนมิตรภาพ สายกรุ งเทพมหานคร - นครราชี มา สายกรุ งเทพมหานคร อุบลราชธานี และสายกรุ งเทพมหานคร-หนองคาย ถนนสายสําคัญคือ ถนนมิตรภาพ เป็ นถนนมาตรฐาน
การคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็ ว มีรถยนต์โดยสารประจําทางวิง่ ผ่านตลอดเวลา
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- สถานี รถไฟอําเภอปากช่ อง จากกรุ งเทพมหานครถึ งอําเภอปากช่ องและ
เชื่อมมายังจังหวัดนครราชสี มา
- มีสถานีขนส่ งมวลชนอยูใ่ จกลางเมืองอําเภอปากช่องจํานวนหนึ่ งแห่ ง ซึ่ งมี
รถโดยสารจากนคราชสี มา และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือแวะรับและส่ งผูโ้ ดยสารอย่าง
ต่อเนื่อง
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอปากช่อง มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน
2 แห่ง การให้บริ การสื่ อสารทางโทรศัพท์ จํานวน 6,120 คู่สาย มีสถานีวิทยุชุมชนจํานวน 10 สถานี และ
มีหอกระจายข่าวสําหรับการสื่ อสารภายหมู่บา้ นครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
3) ประปา นํ้าดื่ ม การประปาระดับอําเภอและตําบล/หมู่บา้ น ในอําเภอปากช่ อง
ประกอบด้วย การประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง มีการประปาเทศบาลเมืองปากช่องจํานวน 1 แห่ ง
และมีการประปาหมู่บา้ น ตําบล จํานวน 112 แห่ง
4) แหล่งนํ้า
ก. แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุ มชน จาก
ข้อมูลพบว่าในพื้นที่มีปริ มาณแหล่งนํ้าขนาดเล็กระดับครัวเรื อนมีจาํ นวนลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากในพื้นที่
ของอําเภอบางพื้นที่มีการพัฒนาระบบชลประทาน และการพัฒนาระบบประปาหมู่บา้ น
ตารางที่ 270 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอปากช่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
450
บ่อสาธารณะ
500
บ่อบาดาล
1,091
ถังเก็บนํ้า
543
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 45,965

แล้ ง

357
450
890
450
45,965

ทั้งหมด

450
500
1,091
350
35,200

แล้ ง

200
370
856
215
35,200

ทั้งหมด

158
364
793
112
31,000

2554

ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
แล้ ง

158
345
500
112
31,000

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอปากช่ อง (2554)

ข. อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 2 แห่ ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าลําปราสาทใหญ่ ความจุ 8,700,000
ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บนํ้าลําเชียงไกรตอนบน ความจุ 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร
5) ไฟฟ้ า อําเภอปากช่องมีหน่วยบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
- ส่ วนที่ 1 ให้บริ การไฟฟ้ าแก่บา้ นเรื อน ร้านค้า สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ จํานวน 10,367 หลังคาเรื อน
- ส่ วนที่ 2 ให้บริ การไฟฟ้ าสาธารณะโดยขอขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะไปยังการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 61 สาย
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3.10.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืช
ได้แทบทุกประเภท สภาพพื้นดินเป็ นที่ราบเชิงเขา อากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล ชุ ดดินที่พบในพื้นที่อาํ เภอ
ปากช่ อง เป็ นดิ นที่ เกิ ดจากการผุพงั สลายตัวของหิ นเชิ งเขาของหิ นดินดานที่แทรกกับหิ นปูน ลักษณะ
และคุณสมบัติดิน เป็ นดินลึกมาก ดินบนเป็ นดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ ง สี น้ าํ ตาลปนแดงเข้ม
ดินล่างเป็ นดินเหนียว สี น้ าํ ตาลปนแดงเข้ม หรื อสี แดง อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานี สสะสมในดินล่าง
ในดินบนมีความเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ นกลางที่ค่า pH 6.0-7.0 ในดินล่างและเป็ นกรดมากถึงเป็ นกรด
จัดที่ค่า pH 4.5-5.5
ชุดดินลําสนธิ เป็ นดินลึก มีการระบายนํ้าดีปานกลาง นํ้าซึ มผ่านได้ปานกลาง การไหล
บ่าของนํ้าบนผิวดิ นปานกลาง ดิ นบนเป็ นดิ นร่ วนหรื อดิ นร่ วนปนดิ นเหนี ยว สี น้ าํ ตาลปนเทา หรื อสี
นํ้าตาลเข้ม ดินล่างเป็ นดินร่ วนปนดินเหนี ยวหรื อดินเหนียว สี น้ าํ ตาลและนํ้าตาลปนเทา ในดินล่างลึกลง
ไปมีจุดประสี แดงปนเหลืองและสี แดง จะพบก้อนหิ นปูนสะสม ก้อนเหล็กและแมงกานี สสะสมในดิ น
ล่าง
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอปากช่องมีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,300 มิลลิเมตรต่อปี การ
แบ่งกลุ่มนํ้าของอําเภอปากช่อง แบ่งออกเป็ น 3 สายดังนี้
- ลุ่มนํ้าลําตะคอง ต้นกําเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกําแพง ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ มีลาํ นํ้าสายหลักคือลําตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลขึ้นไปทางเหนือผ่าน
อําเภอปากช่ อง และวกไปทางตะวันออกผ่านอําเภอสี คิ้ว อําเภอสู งเนิ น อําเภอเมืองเมืองนครราชสี มา
ไหลลงสู่ แม่ น้ าํ มู ล ที่ ตาํ บลท่ า ช้า ง อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ประชากรตามบริ เวณลุ่ ม นํ้า ส่ วนใหญ่จ ะ
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ และปลูกไม้ผล นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว์ดว้ ย
- ลํา ห้ว ยไหลลงคลองมวกเหล็ก แบ่ ง เขตระหว่า งอํา เภอปากช่ อ งกับ อํา เภอ
มวกเหล็ก
- ลําห้วยที่ไหลลงลําพระเพลิ ง เป็ นลํานํ้าแบ่งเขตระหว่างอําเภอปากช่ องกับ
อําเภอวังนํ้าเขียว และอําเภอปั กธงชัย
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอปากช่องมีพ้ืนที่อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ
2,168 ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัด
นครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ป่ าเขาใหญ่สมัยก่อนได้รับสมญานามว่า ดงพญาไฟ ที่
ทั้งโหดทั้งดิ บสําหรับผูท้ ี่ ตอ้ งเดิ นทางผ่านป่ าผืนใหญ่ที่ก้ นั แบ่งเขตภาคกลางและภาคอีสาน ได้รับการ
ประกาศเป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับ
สมญาว่าเป็ นอุทยานมรดกของอาเซี ยน
สภาพทัว่ ไปของอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่เป็ นป่ าเบญจพรรณ และป่ าดิบชื้ น บางส่ วน
ของพื้นที่เป็ นทุ่งกว้างสลับกับป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีพนั ธุ์ไม้ที่มีคุณค่ามากมายทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้หอม
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และสมุนไพรต่าง ๆ ภูมิประเทศเป็ นภูเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาร่ ม ซึ่ งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด
1,351 เมตรและยอดเขาอื่น ๆ ที่สําคัญมีระดับความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 800- 1,300 เมตร
ได้แก่ เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ้ าผ่าสู ง เขากําแพง เขาสมอปูนและเขาแก้ว ด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเป็ นที่สูงชัน ส่ วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพื้นที่ลาดลง
3.10.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ สถานการณ์การเมืองในอําเภอปากช่องมีการแข่งขันกันค่อนข้าง
สู ง โดยเฉพาะการเมืองระดับประเทศ เนื่ องจากมีท้ งั ขั้วการเมืองเก่า และการเมืองกลุ่มใหม่ ที่ต่อสู้กนั
เพื่อรักษาอํานาจของตนเองมากกว่าการทํางานเพื่อประชาชน
นอกจากนี้ นักการเมื องระดับชาติใช้ฐานคะแนนเสี ยงจากผูน้ ําหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
ดังนั้นความสั มพันธ์ ระหว่า งนักการเมื องท้องถิ่ นและนักการเมื องระดับ ชาติ จึง มีล ักษณะของระบบ
อุปถัมภ์ที่ทาํ ลายความเป็ นอิสระของการบริ หารปกครองท้องถิ่น
2) การเมืองท้องถิ่น มีการแข่งขันทางการเมืองในเกือบทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง เนื่องจากแต่ละแห่งมีทรัพยากรและงบประมาณในการบริ หารจํานวนมาก ทําให้
ผูน้ ํา กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ต้อ งการเข้า ไปบริ หารจัด การ ดัง นั้น จึ ง มี ก ารแข่ง ขัน กันสู ง กระบวนการได้ม าซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นโดยส่ วนใหญ่จึงมาจากกระบวนการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงกันเป็ นหลัก และนับวันการเลือก
ตั้ง แต่ ล ะครั้ งก็ มี ก ารหาซื้ อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ย งกัน มากขึ้ น เป็ นที่ ม าของการสร้ า งความขัด แย้ง ระหว่า ง
ประชาชนกับประชาชน และความขัดแย้งระดับผูน้ าํ
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอปากช่ อง เป็ นอําเภอที่ มีกลุ่ มองค์กรภาค
ประชาชนจํานวนมาก และหลากหลายความสนใจ ทั้งกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อทํางานตรวจสอบการทํางาน
ของการเมื องระดับท้องถิ่ นและทํางานเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายการเมื องภาคประชาชนในอําเภออื่น ๆ
เครื อข่ายการเมืองที่ร่วมกันเพื่อต่อต้านการคอรัปชัน่ และกลุ่มที่รวมตัวเพื่อคัดค้านการทํางานของรัฐบาล
ที่ไม่มีความโปร่ งใส
3.10.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่ อาํ เภอปากช่ อง จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอปากช่อง มีหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอปากช่อง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิ ภาค มี ส่ วนราชการต่ า ง ๆ ได้แก่ ที่ ท าํ การปกครอง
อําเภอ ฝ่ ายทะเบียนและบัตร สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ สถานี ตาํ รวจทางหลวง
สํานักงานที่ดินอําเภอ และสํานักงานป่ าไม้ สํานักงานศึกษาธิ การ และสํานักงานประถมศึกษา
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3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ทําการไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอปากช่อง จํานวน 2 แห่ ง
สํานักงานประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง และ
สถานี รถไฟปากช่ อง
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอปากช่ อ งมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้ นที่อาํ เภอปากช่ องมีศูนย์ประสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่ ซึ่ งดูแลครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอปากช่องมีสํานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอําเภอปากช่อง และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 9 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลปากช่ อง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสาหร่ าย องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังกะทะ องค์การ
บริ หารส่ วนตํา บลคลองม่ วง องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลจันทึ ก องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลขนงพระ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโป่ งตาลอง องค์การบริ หารส่ วนตําบลพญาเย็น และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองนํ้าแดง
ค. เทศบาล อําเภอปากช่องมีเทศบาล จํานวน 5 แห่ ง แบ่งเป็ นเทศบาลเมือง
จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปากช่อง และเทศบาลตําบลจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลกลาง
ดง เทศบาลตําบลสี มามงคล เทศบาลตําบลวังไทร และเทศบาลตําบลหมูสี
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 12 ตําบล 217 หมู่บา้ น
ตารางที่ 271 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอปากช่อง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ปากช่อง
23
บ้านคลองตาลอง1 บ้านคลองตาลอง2 บ้านโป่ งประทุม บ้านบันไดม้า บ้าน
หนองมะค่า บ้านหนองอีเหลอ บ้านลําทองหลาง บ้านหนองตาแก้ว บ้าน
แก่นท้าว บ้านหนองกะจะ บ้านปากช่อง บ้านหนองน้อย บ้านหนอง บ้าน
สวอง บ้านซับนํ้าเย็น บ้านสถานีบนั ไดม้า บ้านเหนือ บ้านสะพานดํา บ้าน
ตลาดน้อยหน่า บ้านโนนอารี ย ์ บ้านไทยเจริ ญ บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้าน
โนนสมบูรณ์พฒั นา
หนอง
23
บ้านหนองสาหร่ าย (1 และ 2) บ้านโคกสง่า บ้านท่าเลื่อน บ้านหนองสาหร่ าย
สาหร่ าย
สามัคคี บ้านหนองคู บ้านซับหวาย บ้านหนองจาน บ้านไทรงาม บ้านผัง 8
บ้านผัง 13 บ้านท่ามะนาว บ้านซับยาง บ้านเขาน้อย บ้านหนองไม้เหลือง
บ้านผัง 16 บ้านหนองไผ่ลอ้ ม บ้านบ่อทอง บ้านฝายมอญ บ้านหัวสนาม บ้าน
หลักเขต บ้านคลองทราย และบ้านหนองช้างตาย
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ตารางที่ 271 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอปากช่อง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
วังกะทะ
24
บ้านป่ าไผ่แดง บ้านหนองขี้ตุ่น บ้านคลองมะค่าหิ น บ้านหนองขวาง บ้าน
วังกะทะ บ้านวังตะเคียนทอง บ้านคลองป่ าหมู บ้านคลองอีเฒ่า บ้านวังกะโล่
บ้านเขาแก้ว บ้านซับสําราญ บ้านโป่ งกระทิง บ้านหนองสองห้อง บ้าน
ดอนสว่าง บ้านคลองพลู บ้านหนองนกกระเต็น บ้านป่ าตะเคียน บ้านป่ ากล้วย
บ้านเทพนิมิต บ้านโนนทอง บ้านยางบ่องสามัคคี บ้านเพิ่มสมบัติ
บ้านคลองไทย และบ้านเฉลิมพัฒนา
คลองม่วง
21
บ้านซับเศรษฐี บ้านหนองหมาก บ้านวังสี สด บ้านคลองม่วง บ้านซับพลู บ้าน
โป่ งวัวแดง บ้านคลองสมบูรณ์ บ้านราษฎร์ สามัคคี บ้านหนองผักหนอก บ้าน
โป่ งดินดํา บ้านศาลเจ้า บ้านหนองไทร บ้านลําสะพานหิน บ้านโคกสู ง บ้าน
หนองผักบุง้ บ้านหนองหิน บ้านสันติสุข บ้านหนองไทรใต้ บ้านวังมะนาว
บ้านหนองไทรเหนือ และบ้านแสนสุ ข
จันทึก
21
บ้านป่ าไผ่ บ้านท่าหี บ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านซับม่วง บ้านสอยดาว บ้าน
หนองไข่น้ าํ บ้านสายชนวน บ้านหนองตอ บ้านซับไม้ลม้ บ้านหนองใหญ่
บ้านหนองสะแกเหนือ บ้านลําพญากลาง บ้านท่างอย บ้านพรมประดิษฐ์ บ้าน
ซับมะละกอ บ้านซับหินแก้ว บ้านซับไม้ลม้ เหนือ บ้านไร่ บ้านจันทึกใหม่
บ้านซับมืด และบ้านราษฎรสามัคคี
ขนงพระ
13
บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระใต้ บ้านบุกะเฉด บ้านคลองหิ นลาด บ้าน
ขนงพระกลาง บ้านซับสวอง บ้านประดู่บาก บ้านหนองตะกู บ้านผาสุ ข บ้าน
เขาจันทน์หอม บ้านตะเคียนทอง บ้านโบนันซ่า และบ้านประดู่งาม
โป่ งตา
13
บ้านโป่ งตาลอง บ้านหนองคุม้ บ้านโป่ งไทร บ้านปอหู บ้านอีซ่อม บ้าน
ลอง
หนองจอก บ้านสระนํ้าใส บ้านตะเคียนงาม บ้านเขาจันทร์หอม บ้านเนินทอง
บ้านหนองกรวด บ้านเทพนิมิตร และบ้านป่ าตะเคียน
พญาเย็น
15
บ้านนํ้าพุ บ้านหัวป้ าง บ้านหนองยาง บ้านชายเขา บ้านโศกลึกพัฒนา บ้าน
โนนกระโดน บ้านวังเพิ่ม บ้านซับใต้1 บ้านหัวโกรก บ้านถนนโค้ง บ้าน
พรหมประกาศิต บ้านผ่านศึก บ้านอ่างหิ น บ้านพญาเย็นหมู่ และบ้านซับใต้ 2
หนองนํ้า
11
บ้านหนองนํ้าแดง บ้านวงษ์เกษตร บ้านเขาวง บ้านวะกะเจียว บ้านโป่ งกระสัง
แดง
บ้านไทยเดิม บ้านทรายทอง บ้านธารมงคล บ้านซับหวาย และบ้าน
หนองนํ้าแดงสามัคคี
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ตารางที่ 271 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอปากช่อง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
วังไทร
18
บ้านหิ นเพิง บ้านวังไทร1 บ้านวังไทร2 บ้านวังสี สด บ้านซับน้อย บ้านกุดโง้ง
(1และ 2) บ้านคลองยาง บ้านหนองแก นิคมลําตะคอง บ้านคลองหิ นดาด
บ้านคลองหิ นปูน บ้านวังไทรพัฒนา บ้านมอทรายทอง บ้านหินเพิงเหนื อ
บ้านซับเศรษฐี บ้านป่ าตะเคียน และบ้านมะค่าโพรง
กลางดง
15
บ้านปางอโศก บ้านบุญบันดาล บ้านญาติสามัคคี บ้านซับจําปา บ้านเขาพระ (1
และ 2) บ้านหนองมะกรู ด บ้านปางแจ้ง บ้านกลางดง 1 บ้านหนองเครื อคต
บ้านซับตะเคียน บ้านกลางดง 2 บ้านกลางดง 3 บ้านมิตรภาพ
และบ้านกลางดงพัฒนา
หมูสี
19
บ้านบุ่งเตย บ้านกม บ้านสิ บสาม บ้านท่ามะปรางค์ บ้านหมูสี1 บ้านหมูสี 2
บ้านกุดคล้า (1 และ 2) บ้านคลองเดื่อ บ้านไร่ บ้านคลองดินดํา บ้านเลือดไทย
บ้านเหวปลากั้ง บ้านวังโต่งโต้น บ้านท่าช้าง (1) บ้านวังประดู่ บ้านเกาะแก้ว
บ้านคลองเสื อ และบ้านท่าช้าง (2)
รวม
217
2

2

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปากช่ อง: 2554

3.10.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอปากช่ อง
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 70 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 12 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 4 คน
นักธุ รกิ จ จํานวน 3 คน หน่ วยราชการ จํานวน 11 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ข จํานวน 9 คน นักศึกษา
จํานวน 9 คน สมาชิ กสภาจังหวัด จํานวน 3 คน กลุ่มสตรี จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด จํานวน 3 คน คณะทํางาน จํานวน 5 คน และประชาชนทัว่ ไป จํานวน 10 คนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้
มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัยที่เป็ น
จุดอ่อน และปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอปากช่อง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 272 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอปากช่อง
จุดแข็ง
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นแหล่ ง ต้นนํ้า ลํา ตะคอง และต้นนํ้า มู ล ที่
สําคัญ
- มี เ ส้ น ทางการคมนาคมที่ ส ะดวก ไม่ ไ กลจาก
กรุ งเทพมหานคร และมี เส้ นทางเชื่ อมไปยัง
จังหวัดอื่น ๆ ได้สะดวก
- มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเศรษฐกิจ พืชไร่ สวน
พืชหลากหลาย
- มีเขาใหญ่ที่เป็ นมรดกโลกอันสําคัญ
- มี ส วนสาธารณะและสถานที่ พ กั ผ่อ นจํา นวน
มาก และมีความหลากหลาย
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ส ถานศึ ก ษาจํ า นวนมากและมี คุ ณ ภาพ
เพียงพอสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเรี ยนรู ้
- มี ต้นแบบครอบครั วที่ อบอุ่ น เป็ นตัวอย่างที่ ดี
ในการปฏิรูปประเทศไทย
- มี ก ลุ่ ม เยาวชนรู้ จ ัก การเสี ย สละแบ่ ง ปั น เกิ ด
ความสามัค คี ใ นหมู่ ค ณะ และเยาวชนมี ส่ ว น
ร่ วมในการพัฒนาสังคม
- เยาวชนเข้าวัดทําตามขนบธรรมเนียมประเพณี
- เยาวชนเป็ นตัวแทนระดับประเทศไปแข่ งขัน
ในระดับต่าง ๆ
- มี ก ลุ่ ม อาชี พ ที่ ห ลากหลาย และกลุ่ ม อาชี พ
จํานวนมากได้พฒั นาคุณภาพผลิตภัณฑ์และได้
มาตรฐานโอทอปที่ใช้วตั ถุดิบการผลิตในพื้นที่
- มี ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์ท างเลื อ ก แพทย์แ ผนไทย
การเกษตรที่ดี ด้านหัตกรรมที่สามารถถ่ายทอด
ได้

จุดอ่ อน

ก. ด้ านกายภาพ
- ทรัพยากรธรรมชาติใ นพื้นที่ถู กใช้ประโยชน์
มากเกินไปจนยากที่ควบคุมและกํากับดูแล
- ปั ญหานํ้าเสี ย และมลพิษทางอากาศที่เกิ ดจาก
ครัวเรื อนและจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
- เส้นทางการคมนาคมในระดับท้องถิ่ นยังไม่มี
คุณภาพที่ดี
- เขตเกษตรกรรมในบางพื้ น ที่ ย ัง ขาดระบบ
ชลประทานสนับสนุน
- คุ ณ ภาพดิ น ในพื้ น ที่ เ ริ่ มเสื่ อมคุ ณ ภาพลง
เนื่องจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ชาวบ้านส่ วนใหญ่ ไม่ใช่ คนดั้งเดิ มในพื้นที่ มี
ความเป็ นตัวตนสู ง
- มี ก ลุ่ ม อิ ท ธิ พล ไม่ มี ว ั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม มี
การเมืองมาครอบงํา
- วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ วิ ช า ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ ไ ม่สอดคล้องกับ ความจริ งของ
พื้นที่ การเก็บค่าวัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนสู ง ทํา
ให้นกั เรี ยนยากจนขาดโอกาส
- ปั ญหาครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่ติดสาร
เสพติด เช่น เหล้า บุหรี่ การพนัน
- เยาวชนเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ใช้เวลาว่างไม่
เป็ นประโยชน์ เที่ยวกลางคืน ไม่ค่อยเข้าวัด ไม่
เคารพกฎจราจร
- กลุ่มอาชี พไม่มีตลาดรองรับสิ นค้า สิ นค้าและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ขาดเงินทุน
หมุนเวียน จําหน่ายสิ นค้าตัดราคากันเอง
- ภูมิปัญญา มีบุคลากรน้อย ไม่ค่อยมีคนสื บทอด

406

ตารางที่ 272 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอปากช่อง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ผลผลิตด้านการเกษตรตามฤดูกาลจํานวนมาก - ราคาปั จจัยการผลิตทางด้านการเกษตรมีราคา
และมีความหลากหลาย
สู งขึ้น
- ประชาชนมีกาํ ลังซื้อมากเนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ - เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตทาง
มีการลงทุนจากภายนอกสู ง
การเกษตรได้ เ อง เช่ น มัน สํ า ปะหลัง อ้อ ย
- มีร้านค้าย่อยและห้างสรรพสิ นค้าที่
ข◌้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว
หลากหลาย
- กลุ่มผูม้ ีรายได้สูงส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มพ่อค้า นัก
- มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เป็ นอุตสาหกรรม
ธุ รกิจที่มาจากภายนอก
ด้านการเกษตร อุตสากรรมเกี่ยวกับหิ น อยูใ่ น - เกษตรกรไม่มี การรวมกลุ่ ม กันเพื่อหาอํานาจ
พื้นที่จาํ นวนมาก
ต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร
- ประชากรในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ยงั ยึดอาชีพ
- เกษตรกรในพื้นที่ยงั มีหนี้ สินสู ง เนื่องจากขาด
เกษตรกรรมเป็ นหลัก
ความรู้ และทั ก ษะในการผลิ ตทางด้ า น
- มีโรงแรม ที่พกั รี สอร์ ทในพื้นที่จาํ นวนมาก
การเกษตร
หลากหลายขนาดและรู ปแบบ
- เกษตรกรยังทําการเกษตรแบบดั้งเดิ ม และไม่
- มีกองทุนหมู่บา้ นครอบคลุมทุกพื้นที่
เรี ยนรู้แบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิต
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีก ลุ่ ม ประชาชนที่ ลุก ขึ้ นมาทํา งานการเมื อง - มีการแข่งขันกันภายในอําเภอสู ง ทั้งการเมือง
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และท้องที่
ภาคพลเมืองมากขึ้นและทํางานเชื่ อมเครื อข่าย
- ประชาชนหลายพื้นที่ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจ
กับพื้นที่อื่น
ในกระบวนการประชาธิ ปไตย
- ประชาชนหลายส่ วนเริ่ มเข้าใจและตระหนัก
ในเรื่ องสิ ทธิ และอํานาจหน้าที่ของตนเองมาก - ก ลุ่ ม ค น ที่ เ ข้ า ม า ทํ า ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ขึ้น
งบประมาณ และทร◌ัพยากรของท้องถิ่นโดย
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มทุน
- มีก ระบวนการทํา งานของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
- มีก ารซื้ อสิ ท ธิ์ ขายเสี ย งกันในการเลื อกตั้ง ทุ ก
ระดับ และทุกพื้นที่
- ประชาชนกับประชาชน ผูน้ ํา กับ ผูน้ ํามี ค วาม
ขัดแย้งกันที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง
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ตารางที่ 272 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอปากช่อง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีงานประเพณี ประจําอําเภอคืองาน น้อยหน่ า - ความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ที่
และของดีเมืองปากช่อง ที่จดั ในเดือนมิถุนายน
โดดเด่นของอําเภอปากช่องยังไม่ชดั เจน
ถึงกรกฎาคมของทุกปี
- ไม่มีการสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี ระหว่าง
รุ่ นสู่ รุ่น
- ประชากรในอําเภอปากช่ องมาจากหลายพื้นที่
- โรงเรี ยนในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี
ความรู ้ ข องท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาเด็ ก ใน
- งานเทศกาลแห่ เจ้าพ่อรู ปสวย และองค์เจ้าแม่
โรงเรี ยน
มะลิ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ สํา คัญประจําอําเภอ
ปากช่อง
- ยังมี กลุ่ มคนที่ มีความรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นของแต่ละกลุ่มอยูบ่ า้ ง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอปากช่องสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 273 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอปากช่อง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- รั ฐ บาลมี แ นวโน้ ม ในการพัฒ นาระบบการ - มีโครงการวางท่อแก๊สผ่านอําเภอปากช่อง
ค ม น า ค ม ข น ส่ ง จ า ก ก รุ ง เ ท พ สู่ ภ า ค - สภาพการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ทาํ ให้
ชาวบ้านรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทนั
ตะวันออกเฉี ยงเหนืออย่างต่อเนื่ อง
- ลั ก ษณะทางกายภาพและลั ก ษณะทางภู มิ - ลักษณะของดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และ
ประเทศที่เอื้อต่อการผลิตผลผลิตเมืองหนาว
ไม่อุม้ นํ้าทําให้มีผลต่อการทําการเกษตร
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- การศึ กษามี โรงเรี ยนขยายโอกาสมากขึ้ นเป็ น - การศึ ก ษา ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ทํา ให้ผูป้ กครองเป็ น
โอกาสให้เด็กได้เรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัยมี
หนี้สิน ค่านิ ยมต่อสถานศึกษาไกลบ้านทําให้
ศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ น เกษตร การทํากลุ่มอาชีพ
ผูป้ กครองควบคุมพฤติกรรมไม่ได้
- รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาฟรี
- การแพร่ ระบาดของติดยาเสพติด และอบายมุข
จากพื้นที่อื่น เข้าไปในอําเภอปากช่องมากขึ้น
- รั ฐ บาลมี น โยบายเรื่ อ งหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
ถ้วนหน้า
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ตารางที่ 273 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอปากช่อง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ปริ มาณนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า ไปเที่ ย วในพื้ น ที่ - มีนักลงทุนจากต่ างชาติ เข้า มาลงทุนในพื้ นที่
อําเภอปากช่องมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
มากขึ้น
- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารในพื้นที่ที่ - มีแรงงานอพยพจากต่างถิ่ นเข้าไปอยู่ในพื้นที่
รองรับผลผลิตทางการเกษตรได้
มากขึ้น ทั้งที่เป็ นแรงงานต่างด้าว และแรงงาน
ต่างจังหวัด
- มี แ ห ล่ ง ทุ น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียว ทําให้เกษตรกร
การเกษตรที่หลากหลาย
ต้องแข่งขันด้านการผลิต และราคาสิ นค้าทาง
- นโยบายประกัน รายได้ข องรั ฐ บาลที่ ส ร้ า ง
การเกษตรสู งมากขึ้น
ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง
- ขาดหน่วยงานที่เข้ามาส่ งเสริ มด้านการผลิตที่
ประชาชนในพื้นที่
เหมาะสม
- กระแสการผลิ ตแล ะการบริ โภคอาหาร
ปลอดภัยที่ทาํ ให้ชาวบ้านต้องหันมาผลิตอาหาร - เกษตรกรกําหนดราคาปั จจัยการผลิตและราคา
ผลผลิตไม่ได้
ที่ปลอดภัยมากขึ้น
- มีเทคโนโลยีและเครื่ องจักรสมัยใหม่ทางด้าน
การเกษตรมากขึ้น
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นที่ทาํ ให้ - มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบาย
ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการปกครอง
ขาดการส่ งเสริ มและดําเนินการให้ต่อเนื่อง
ตนเองมากขึ้น
- กระบวนการเลื อกตั้ง ในพื้นที่ ท าํ ให้เกิ ดความ
ขัดแย้งสู ง
- รั ฐ มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยใน
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- มีการแทรกแซงของนักการเมืองระดับชาติกบั
การเมืองระดับท้องถิ่น
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ผลจากอาเซี ย นเป็ นหนึ่ ง เดี ย วทํา ให้ค รู กศน. - กระแสการเรี ย นรู้ ว ฒ
ั นธรรมอาเซี ย นที่ ม าก
เกินไปอาจผลต่อการเรี ยนรู้และทําความเข้าใจ
ส่ งเสริ มให้ ผู้ เ รี ยนสนใจเรื่ องวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งได้
ประเพณี ของเพื่อนบ้านมากขึ้น
- กระแสการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมและเชิ ง - สื่ อเทคโนโลยี ที่ ท ั น สมั ย และเข้ า ถึ ง ทุ ก
นิเวศ
ครอบครัว ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเลียนแบบ
ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น

409

3.10.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอปากช่ องที่ ประชุ ม ได้นาํ เสนอให้มีก ารขับ เคลื่ อนประเด็ นเพื่ อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจากประชากรโดยส่ วนใหญ่ของอําเภอปาก
ช่องมีอาชี พเกษตรกรรม และจะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริ มาณผลผลิต และให้มีการใช้
พื้นที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งนําไปสู่ การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง และให้มีการสื บทอดอาชีพเกษตรกรรมไปสู่ คนรุ่ นหลังด้วย
ประเด็นที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากอําเภอ
ปากช่องเป็ นพื้นที่ตน้ นํ้าที่สาํ คัญหลายสายของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และกําลังมีการถูกบุกรุ กจากคน
ภายนอกจํานวนมาก ดังนั้นประชาชนจึงต้องมีส่วนร่ วมอย่างสําคัญในการดูแลและปกป้ องทรัพยากรที่
เหลืออยู่
ประเด็นที่ 3 การจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ เนื่ องจากพื้นที่อาํ เภอปากช่ องมีพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติหลายแห่ งที่เป็ นพื้นที่ท่องเที่ยว และมีนกั ท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแต่ละปี จํานวนมาก ดังนั้นจะ
จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งกับธรรมชาติและประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่ เพื่อนําไปสู่
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ประเด็นที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อกระตุน้
และสร้ างสํานึ กของประชาชนให้คาํ นึ งถึ งสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะในระดับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ประชาชนทุกคนได้สัมผัสโดยตรง
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาผังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากพื้นที่อาํ เภอ
ปากช่ องมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ วในด้านกายภาพ ดังนั้นจําเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบผังเมื องให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

