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3.12 อําเภอเทพารักษ์
3.12.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอเทพารักษ์ เดิ มชื่ อ “กิ่งอําเภอสํานักตะคร้อ” ซึ่ งได้มีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่าเป็ น
“สํานัก” หรื อ “ที่พกั แรม” ของผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมา มีท้ งั คนเดินทาง พรานป่ า และขบวนเกวียนหาเก็บ
ของป่ าและมักใช้สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่พกั แรม ซึ่ งต้นตะคร้อใหญ่ข้ ึนอยูร่ ิ มห้วยมีบรรยากาศร่ มรื่ น ต่อมา
มีผอู ้ พยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อน เพื่อจับจองพื้นที่ทาํ ไร่ จาํ นวนมากขึ้นเรื่ อยๆ จนตั้งเป็ นหมู่บา้ น เรี ยกว่า
“บ้านสํานักตะคร้ อ” ขึ้นต่อตําบลพันชนะ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ต่อมาทางราชการ
พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ตาํ บลสํานักตะคร้ อ ตําบลหนองแวง และตําบลบึงปรื อ อยู่ห่างไกลออกจากอําเภอ
ด่านขุนทด จึงเห็นควรจัดตั้งกิ่งอําเภอขึ้น เพื่อให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กระทรวงมหาดไทย จึงได้แยกพื้นที่ตาํ บลสํานักตะคร้อ ตําบลหนองแวง และตําบล
บึงปรื อ ของอําเภอด่านขุนทด จัดตั้งเป็ นกิ่งอําเภอสํานักตะคร้อขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 ต่อมา
พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริ สุทฺโธ) ได้เสนอแนะว่าบริ เวณที่ต้ งั ของกิ่ งอําเภอสํานักตะคร้ อมี
เทพารักษ์ปกปั กษ์รักษาอยู่ จึงมีการขอเปลี่ยนชื่ อ “กิ่งอําเภอสํานักตะคร้อ” เป็ น “กิ่งอําเภอเทพารักษ์”
จนกระทัง่ ได้มี พระราชกฤษฎี ก าตั้งอําเภอเป็ นกรณี พิเศษตามที่ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ กิ่ งอําเภอ
เทพารักษ์ จึงได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอเทพารักษ์ ตั้งแต่วนั ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550
3.12.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอเทพารักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา ระยะทาง
ห่ างจากจังหวัดนครราชสี มา ประมาณ 110 กิ โลเมตร มีพ้ืนที่ 413.71 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ
258,568 ไร่
อาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับอําเภอเทพสถิต และอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ทิศใต้ ติดกับอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออกติดกับอําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสี มา และทิศตะวันตกติดกับอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
3.12.3 ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอเทพารักษ์ ภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบสู งมีภูเขาอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของ
อําเภอ มี ทิวเขา “พังเหย” กั้นเป็ นแนวเขตและเชื่ อมต่อกับพื้นที่สองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดลพบุรี มีความสู งเฉลี่ ย 240 – 390 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเลปานกลาง และมีเขาดอยเจดีย ์ เป็ น
ยอดเขาที่มีความสู งมากที่สุดของอําเภอ เป็ นต้นกําเนิดของลํานํ้าดังนี้ ลําเชี ยงไกร ห้วยจับพง ลํากุง้ กั้ง
ลักษณะพื้นที่ดินเป็ นดินเค็มปานกลาง ปริ มาณคราบเกลือระหว่างร้อยละ 1-10
สภาพอากาศ อําเภอเทพารักษ์ จะมีอากาศค่อนข้างหนาว มีหมอกจัด และมีลมกระโชก
แรง ในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ ยตํ่าสุ ดประมาณ 15 - 25 องศาเซลเซี ยส และมักจะมีพายุฤดูร้อนพัดผ่าน
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ช่วงประมาณเดื อนมีนาคมถึ งเดื อนเมษายน ทําความเสี ยหายแก่อาคารบ้านเรื อนของราษฎรเกือบทุกปี
ปริ มาตรนํ้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี
3.12.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554
พบว่าประชากรอําเภอเทพารักษ์มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ การทํานา ทําไร่
ทําสวน เป็ นต้น
0

0

ตารางที่ 294 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
166
192
นักเรี ยน
537
518
นักศึกษา
81
103
ทํานา
1,550
1,128
ทําไร่
2,391
1,861
ทําสวน
10
5
ประมง
0
0
ปศุสัตว์
3
1
รับราชการ
57
55
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3
3
พนักงานบริ ษทั
55
60
รับจ้างทัว่ ไป
888
732
ค้าขาย
72
121
ธุรกิจส่ วนตัว
15
19
อื่นๆ
151
161
รวมทั้งสิ้ น
5,979
4,959

6

รวม (คน)
358
1,055
184
2,678
4,252
15
0
4
112
6
115
1,620
193
34
312
10,938

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า ตําบลสํานักตะคร้อมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดอยูท่ ี่จาํ นวน 61,797.69 บาท
ต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลหนองแวงมี รายได้เฉลี่ ยอยู่ที่จาํ นวน 53,886.05 บาทต่อคนต่อปี และ
พบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ตําบลวังยายทอง มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 41,373.88 บาทต่อคนต่อปี
รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากภาคเกษตรกรรม

437

ตารางที่ 295 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอเทพารักษ์
ลําดับ
ตําบล
1
บึงปรื อ
2
วังยายทอง
3
สํานักตะคร้อ
4
หนองแวง
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
50,132.17
41,373.88
61,797.69
53,886.05
53,269.39

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเทพารั กษ์ (2554)

3) รายจ่า ย จากข้อมูลพบว่าในพื้ นที่อาํ เภอเทพารั กษ์ มี ค่าใช้จ่ายในการอุป โภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 57,546,390 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และ
การพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 5,181,072
บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอเทพารักษ์
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
2,554,702
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
2,554,702
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
97,000
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
97,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
274,000
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
274,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
2,255,370
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
2,255,370
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ตารางที่ 296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
28,000
จํานวนรวม
28,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
216,700
จํานวนรวม
216,700
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
29,000
จํานวนรวม
29,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
228,000
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
228,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
487,000
จํานวนรวม
487,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
96,500
จํานวนรวม
96,500
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
270,500
จํานวนรวม
270,500
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่า นํ้ามันรถ ค่ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
423,500
โดยสาร)
จํานวนรวม
423,500
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
147,000
จํานวนรวม
147,000
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ตารางที่ 296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
70,000
จํานวนรวม
70,000
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
46,500
จํานวนรวม
46,500
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,200
จํานวนรวม
14,200
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
35,500
จํานวนรวม
35,500
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
55,453,990
จํานวนรวม
55,453,990
รวมทั้งหมด
62,727,462
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3) หนี้สินและ เงินออม จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.
2553 พบว่าประชากรที่ เป็ นเกษตรกรในอําเภอเทพารักษ์กู้เงิ นจาก ธกส. รวมทั้งสิ้ น 634.7 ล้านบาท
แบ่งเป็ นเงิ นกู้เพื่อการประกอบอาชี พ จํานวน 568 ล้า นบาท กู้เพื่อการศึ ก ษาและพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
จํานวน 40 ล้านบาท และกูเ้ พื่อนําไปชําระหนี้สินนอกระบบและหนี้สินอื่น จํานวน 26.7 ล้านบาท
4) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ มีกลุ่ม
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) กลุ่มองค์กรการเกษตร และ
กลุ่มอาชีพที่สาํ คัญ ดังนี้
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ตารางที่ 297 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
ชมรมอาสาสมัคร
360 ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุ ข และ
สาธารณสุ ขประจํา
ส่ งเสริ มการดูแลสุ ขภาพของ
หมู่บา้ น
ประชาชนในพื้นที่
อาสาสมัครเกษตร
90 อาสาสมัครช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่เรื่ องการปรับปรุ งดิน และการ
เพาะปลูกในพื้นที่
คณะกรรมการ
45 พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพกลุ่มสตรี
พัฒนาสตรี อาํ เภอ
ในพื้นที่
เครื อข่ายกองทุน
59 บริ หารจัดการและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
หมู่บา้ น
กลุ่ม เรื่ องการจัดการกองทุน
เครื อข่ายอาสาสมัคร
90 ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน และ
พัฒนาชุมชน
ทํางานพัฒนาชุมชนระดับตําบลและ
หมู่บา้ น

ประธาน /สถานทีต่ ิดต่ อ
นายสมคิด ศรี อาภัย
29/1 ม.9 ต.หนองแวง
นางบุปผา เกขุนทด

6

นางสําราญ พรมทันใจ

นายมิตร ชุบขุนทด
นายอนุ รักษ์ กองภูเขียว

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเทพารั กษ์ (2554)

ข.กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 298 แสดงกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอเทพารักษ์
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่ ม ทํา ขนมและผลไม้ 32 ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ
แปรรู ป
กลุ่มแม่บา้ นกุดสระแก้ว
24 แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
แม่บา้ นดอกกระเจียวขาว

3

45

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน

53

กลุ่มแปรรู ปผลไม้และทํา
นํ้าหวาน

32

3

ผลิตขนมทองม้วน
(รหัสโอทอป 302600095201)
ผลิตภัณฑ์ที่นอนพับ
ผลิตนํ้าหวาน มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวนํ้าหอม
3

ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
นางสําราญ พรมทันใจ
325 หมู่ 4 ต.สํานักคร้อ
นางช่อ พวงเพชร
47 หมู่ที่ 3 ต.ยายทอง
นางวันเพ็ญ แจ้งไพร
15/1 หมู่ 7 ต.บึงปรื อ
นางระเบียบ แรมใหม่
167 หมู่ 1 ต.สํานักคร้อ
นางแตงไทย นาไทย
303/1 หมู่ 6 ต.สํานักคร้อ
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ตารางที่ 298 แสดงกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
13 ผลิตที่นอนชุด ที่นอนพับ
นางระเบียบ แรมใหม่
หมอนหนุน หมอนข้าง
167 หมู่ 1 ต.สํานักคร้อ
กลุ่ ม ทํา ขนมและผลไม้ 12 ทําข้าวเกรี ยบผักและผลไม้
นางช่อ พวงเพชร
แปรรู ป
47 หมู่ที่ 3 ต.วังยายทอง
กลุ่มแม่บา้ นหิ่งห้อย
35 ทําพริ กแกง
นางน้อย พรขุนทด
หมู่ที่ 2 ต.หนองแวง
3

3

3

3

3

ที่ มา : คณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเทพารั กษ์ (2555)

3.12.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ประชากร จากข้อมูลสํานักงานทะเบียนและบัตรประชาชนของอําเภอเทพารักษ์ ปี
พ.ศ. 2554 พบว่ามีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมด จํานวน 6,844 ครัวเรื อน มีจาํ นวนประชากรจํานวน 23,733
คน เป็ นชายจํานวน 11,795 คน เป็ นหญิงจํานวน 11,938 คน
ตารางที่ 299 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร จําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอเทพารักษ์
จํานวนประชากร
ชื่ อตําบล/เทศบาล
จํานวนครัวเรือน
รวม(คน)
หญิง (คน)
ชาย (คน)
ตําบลสํานักตะคร้อ
1,966
3,315
3,409
6,724
ตําบลหนองแวง
2,531
4,392
4,293
8,685
ตําบลบึงปรื อ
1,090
1,981
1,847
3,828
ตําบลวังยายทอง
1,257
2,250
2,246
4,496
รวมทั้งอําเภอ
6,844
11,938
11,795
23,733
ที่ มา : ข้ อมูลจากสํานักทะเบียนและบัตรประชาชน อําเภอเทพารั กษ์ (22 พฤษภาคม 2554)

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอเทพารักษ์มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 300 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอเทพารักษ์
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
27
19
1–2
51
76
3–5
127
91
6 – 11
260
220
12 – 14
137
130
15 – 17
146
144
18 – 25
568
481
26 – 49
2,697
2,281
50 – 60
1,095
841
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
871
676
รวมทั้งหมด
5,979
4,959

จํานวนรวม (คน)
46
127
218
480
267
290
1,049
4,978
1,936
1,547
10,938

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเทพารั กษ์ (2554)
หมายเหตุ * จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ โดยส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 301 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอเทพารักษ์
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
133
176
ตํ่ากว่า ป.4
305
277
ป.4-6
3,986
3,119
ม.ศ. 1-3
56
42
ม.1-3
619
481
ม.ศ.4-5
25
18
ม.4-6
400
339
ปวช.
44
44
ปวส.
85
64

รวม (คน)
309
582
7,105
98
1,100
43
739
88
149
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ตารางที่ 301 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปริ ญญาตรี
100
164
ปริ ญญาโท
11
6
ปริ ญญาเอก
3
1
อื่นๆไม่ระบุ
212
228
รวมทั้งหมด
5,979
4,959

รวม (คน)
264
17
4
440
10,938

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอเทพารั กษ์ (2554)

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน พบว่า อําเภอเทพารักษ์มีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมด 18
แห่ง มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 12 แห่ง มีครู จาํ นวน 148 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 2,812 คน โดยเฉลี่ยครู
1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน 19 คน
ตารางที่ 302 แสดงสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนในอําเภอเทพารักษ์
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม ขยายโอกาส
เด็กเล็ก
ตําบลสํานักตะคร้อ
1
2
1
1
ตําบลหนองแวง
6
4
0
4
ตําบลบึงปรื อ
2
1
1
1
ตําบลวังยายทอง
3
2
0
1
รวมทั้งอําเภอ
12
9
2
7

ที่ มา : สํานักงานเขตการศึกษานครราชสี มา ที่ 7 (2553)

จํานวน
นักเรียน
728
1,096
567
468
2,812

จํานวนครู
38
43
37
31
148

3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ ก ารด้า นการสาธารณสุ ข และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ในพื้ นที่ อ าํ เภอ
เทพารักษ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 303 แสดงจํานวนสถานบริ การด้านสาธารณสุ ขอําเภอเทพารักษ์
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
0
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
5
เจ้าหน้าที่ประจําจํานวน 10 คน
โรงพยาบาลเอกชน
0
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
2

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสี มา (2553)
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) อําเภอเทพารักษ์ยงั ไม่มีโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ ประชาชนที่ เจ็บป่ วย จะต้องเดิ นทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอําเภอด่านขุนทด ทําให้
เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาเป็ นจํานวนมาก การประกอบสัมมาอาชี พก็ตอ้ ง
หยุด ทําให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น หากมีโรงพยาบาลและมีแพทย์ที่สามารถตรวจรักษาได้ในพื้นที่ ก็อาจจะ
สามารถลดความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วย ลดรายจ่ายของญาติที่นาํ ไปโรงพยาบาล ที่สําคัญไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลามากในการเดินทาง
ค. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ดังนี้
ตารางที่ 304 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง ประชากร อําเภอเทพารักษ์
พ.ศ
จํานวนประชากร
อัตราการเปลีย่ นแปลง
2549
23,453
2550
23,433
0.09
2551
23,569
0.58
2552
23,698
0.55
2553
23,842
0.61
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลสถิติคดีความต่าง ๆ ที่สถานี ตาํ รวจภูธร
อําเภอเทพารักษ์ มีคดีสาํ คัญ ๆ อยู่ 4 ประเภท ดังนี้
- คดีทาํ ร้ายร่ างกาย
เกิดขึ้นประมาณปี ละ 4 - 5 คดี
- คดีลกั ทรัพย์
เกิดขึ้นประมาณปี ละ 7 - 9 คดี
- คดียาเสพติด
เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณปี ละ8 - 9 คดี
- คดีเล่นการพนัน
เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณปี ละ 8 - 9 คดี
5) ศาสนา อําเภอเทพารั กษ์ ประชาชนนับถื อศาสนาพุ ทธร้ อยละ 100 มี ศาสนสถานทั้งหมด
จํานวน 35 แห่ง แยกเป็ นวัดจํานวน 14 วัด สํานักสงฆ์จาํ นวน 11 แห่ ง และที่พกั สงฆ์จาํ นวน 10 แห่ ง วัด
มีค วามสํา คัญมากกับ ชี วิตความเป็ นอยู่ข องพี่น้องประชาชนในเขตอํา เภอเทพารั กษ์ เพราะเป็ นที่ ยึด
เหนี่ ยวจิตใจ ให้คนในหมู่บา้ น ตําบล และส่ งเสริ มด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรักใคร่ สามัคคี อย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนช่วยเหลือให้สังคมมีความเป็ นปกติสุขได้ในระดับหนึ่ง
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอเทพารักษ์มีภูมิปัญญาเรื่ องทําขนมไทยโดยนางบํารุ ง พิขุนทด ที่อยู่
บ้านเลขที่ 251/1 หมู่ 3 ตําบลสํานักตะคร้ อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา มีประสบการณ์ ทํา
ขนมตาล ขนมฟัก ขนมฟักทอง ขนมใส่ ไส้ ข้าวต้มมัด ขายส่ งตามร้านค้าและขายปลีกมาแล้ว 13 ปี
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7) วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
- งานแห่ เที ย นเข้า พรรษา อํา เภอเทพารั ก ษ์จดั เป็ นประจํา ทุ ก ปี โดยมี ส่ วนราชการ
อําเภอ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาดําเนินการร่ วมกัน
- งานชมพระอาทิตย์ตกดินช่องเขาขาด ถือได้ว่าเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปี
หนึ่งจะเกิดเพียงหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น คือ ช่วงวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถึงวันที่ 5
มกราคมของปี ถัดไปเท่านั้นที่เรี ยกว่า “ช่องเขาขาด” เกิดขึ้นที่เทือกเขาพังเหยซึ่ งเป็ นภูเขากั้นเป็ นเขตแดน
ระหว่างจังหวัดนครราชสี มากับจังหวัดลพบุรี เป็ นเทือกเขายาวตามแนวทิศเหนือทิศใต้ พอมาถึงจุดตรง
บ้านสะพานหิ น ภูเขาลู กดังกล่ าวจะสุ ดเป็ นช่ องว่างประมาณ 50 เมตร แล้วมี ภูเขาเกิ ดขึ้นอี กลูกหนึ่ ง
เกิ ด ขึ้ น ในแนวเดี ย วกัน ต่ อ ทอดยาวออกไป จึ ง มี ล ัก ษณะเป็ นช่ อ งทางไปมาหาสู่ ก ัน ระหว่ า งภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือกับภาคกลางมาตั้งแต่โบราณ
- งานบวงสรวงท้าวสุ รนารี (ย่าโม) จัดขึ้นเป็ นประจําในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
โดยอํา เภอเทพารั ก ษ์ จ ะเป็ นเจ้า ภาพหลัก ร่ ว มกับ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลทั้ง 4 แห่ ง สนับ สนุ น
งบประมาณในการจัดงานทุกปี
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอเทพารักษ์มีสถานที่ออกกําลังและสนามกีฬาอยูใ่ นทุกตําบล
รวมทั้งมีสนามกีฬาประจําอําเภอจํานวน 1 แห่ง คือหน้าที่วา่ การอําเภอเทพารักษ์ และมีสนามกีฬาประจํา
โรงเรี ย นทุ ก แห่ ง ในพื้ นที่ ข องอํา เภอ ซึ่ ง โดยส่ วนใหญ่จะมี ก ารจัดการแข่ ง ขันกี ฬ าประจํา ปี เป็ นการ
กระชับความสัมพันธ์ของคนในอําเภอ และระหว่างประชาชนในแต่ละตําบลด้วย
3.12.7 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม จากรายงานของศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 208,852 ไร่
ครอบครัวเกษตรจํานวน 17,115 ครอบครัว มีพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
1

1

ตารางที่ 305 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอเทพารักษ์
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ที่ (ไร่ )
ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ ) จํานวนครัวเรือน
ข้าว
38,600
600
2,497
ข้าวโพด
46,000
800
1,950
มันสําปะหลัง
50,000
3,500
2,500
อ้อย
10,000
10,000
600
ผัก
1,000
550
100
ไม้ดอกไม้ประดับ
250
450
50

ที่ มา : ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาํ เภอเทพารั กษ์ (2554)
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2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลปศุสัตว์จงั หวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีเกษตรกรอําเภอ
เทพารักษ์ที่ทาํ การปศุสัตว์ประมาณ 5,708 ครัวเรื อน ซึ่ งมีการทําปศุสัตว์ ดังนี้
ตารางที่ 306 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอเทพารักษ์
ประเภทปศุสัตว์
จํานวน (ตัว)
โคเนื้ อ
13,384
กระบือ
209
สุ กร
1,498
แพะ
674
ห่าน
1,970
ไก่
184,801
เป็ ด
4,743

จํานวนครัวเรือน
1,339
69
375
50
39
924
28

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสี มา (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่
อําเภอเทพารักษ์มีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการเลี้ยงปลาในนาข้าวเลี้ ยงปลาในบ่อดิ น
และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 110 ครอบครัว มี
พื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 115 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการเพาะเลี้ ยงเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนและ
จําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.12.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม อําเภอเทพารักษ์มีโรงงานอุตสาหกรรม และด้า น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังนี้
ลานมันจํานวน
13 แห่ง
ทําเส้นขนมจีนจํานวน
3 แห่ง
โรงสี ขนาดเล็กจํานวน
35 แห่ง
3.12.8 ด้ านพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม กิจการค้าขายซึ่ งเป็ นตลาดการซื้ อขายที่ได้จดทะเบียนการค้า และ
ทะเบียนพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขต องค์การบริ หารส่ วนตําบลสํานักตะคร้อ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 1 แห่ง
- สหกรณ์การเกษตร จํานวน
1 แห่ง
- ร้านค้าปลีก จํานวน
231 ร้าน
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน
20 แห่ง
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จํานวน
3 ร้าน
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- อูซ่ ่อมรถ จํานวน
15 แห่ง
- ร้านเสริ มสวย จํานวน
10 ร้าน
- ร้านจําหน่ายนํ้าแข็ง จํานวน
2 ร้าน
- ร้านจําหน่ายอาหาร จํานวน
2 ร้าน
2) การบริ การ ในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ยงั ไม่มีสถานบริ การร้านอาหารและบริ การที่พกั ที่ ได้
มาตรฐานในพื้นที่เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว
3) การท่องเที่ยว พื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติหลายที่ ได้แก่
- ผาลมโชย จะได้สัมผัสกับความสู งของหน้าผาที่ชวนมองและรับสายลมอันบริ สุทธิ์
ที่พดั มาตลอดเวลาทําให้เกิดความรู ้สึกถึงการสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริ ง
- ผาเสื อหมอบ ร่ องรอยของธรรมชาติที่สวยงาม อันเกิ ดจากการไหลเลื่อนตัวของชั้น
หิ น ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างร่ องหิ นที่แยกจากกัน พรานเก่าเล่าว่า สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่เสื อมักมาหลบ
ซ่อน เพราะรอดักจับเหยือ่ จึงให้ชื่อบริ เวณดังกล่าวว่า “ผาเสื อหมอบ”
- ลานหิ นสวย เป็ นอีกแห่งหนึ่งที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างงดงามซึ่ งกว่าจะมีสภาพ
งดงามตามที่ปรากฏคงใช้ระยะเวลาหลายศตวรรษ ชวนให้ท่านเพลินตา เพลินใจดังหนึ่ งอุทยานในสรวง
สวรรค์
- ผายอดดอย คือส่ วนที่สูงสุ ดของพื้นที่ เป็ นบริ เวณหน้าผาที่สวยงาม สามารถมองเห็น
พันธุ์ไม้ที่งามตาจากจุดนี้ได้เป็ นอย่างดี
- ลานหิ นตัด เป็ นร่ องรอยการกระทําของธรรมชาติที่เกิ ดจากการแยกตัวของหิ นเป็ น
แนวเส้นตรงงดงามมาก
- หอมองเมื อง ยอดเขาสู ง เด่นที่ เมื่ อท่านขึ้นไปแล้วสามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของ
พื้นที่จงั หวัดลพบุรี และอาณาบริ เวณทั้งหมดได้
- ด่านช้าง คือแนวไพรที่พรานผูอ้ าวุโสบอกเล่าไว้วา่ เป็ นเส้นทางเดินของโขลงช้างป่ า
ซึ่ งยังทิ้งร่ องรอยไว้
- ถํ้าประทุน สภาพของถํ้าธรรมชาติที่งดงามน่าศึกษาค้นคว้า
- ซับศักดิ์สิทธิ์ คือบริ เวณบ่อนํ้าซับที่มีมาตั้งแต่โบราณ สถานที่แห่งนี้เป็ นแหล่งนํ้าที่ไม่
เคยเหือดแห้ง ซึ่ งพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริ สุทฺโธ ท่านกล่าวว่า ท่านเคยใช้แหล่งนํ้าแห่ งนี้ดื่มเมื่อ
ครั้งท่านธุ ดงค์ผา่ นมา
- ลิ ขิ ต หลวงพ่ อ คู ณ บริ เ วณลานหิ น ซึ่ งครั้ งหนึ่ ง พระเทพวิท ยาคม (หลวงพ่ อ คู ณ
ปริ สุทฺโธ) ท่านเดิ นธุ ดงค์ตามทางด่านช้างผ่านมายังสถานที่แห่ งนี้ โดยท่านจะเดินทางไปนมัสการรอย
พระพุทธบาทที่จงั หวัดสระบุรี มาถึ งสถานที่แห่ งนี้ ซ่ ึ งเป็ นป่ ารกชัฏ ไม่มีบา้ นผูค้ นอยู่อาศัย มีสัตว์ป่า
นานาชนิดชุ กชุ มมาก ท่านได้ปักกลดพักแรมบริ เวณแห่งนี้ และท่านได้ใช้เหล็กกัน่ มีดแล้วสลักชื่ อของ
ท่านไว้บนลานหิ นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498
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3.12.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา มีถนนลาดยางสายหลัก จํานวน
5 เส้นทาง ได้แก่
- สายด่ า นขุ น ทด - เทพารั ก ษ์ - ห้ ว ยยายจิ๋ ว อํา เภอเทพสถิ ต จัง หวัด ชัย ภู มิ
ระยะทางโดยประมาณ 40 กิ โลเมตร เป็ นถนนลายหลัก ที่เชื่ อมระหว่า งอํา เภอกับอํา เภอในจังหวัด
เดียวกันและเชื่อมกับอําเภออื่นที่อยูต่ ่างจังหวัด ลักษณะสายทางคดโค้งตลอดสาย ประมาณ 50-60 โค้ง
- สายด่านขุนทด - หนองแวง อําเภอเทพารักษ์ เป็ นสายทางเชื่ อมระหว่างตําบล
หนองแวง อําเภอเทพารักษ์กบั อําเภอด่านขุนทด ระยะทางโดยประมาณ 20 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง
ขนาดสองช่ องทางจราจร ไม่ค่อยได้รับการบํารุ งรักษา สภาพผิวจราจรชํารุ ดเป็ นหลุมเป็ นบ่อตลอดสาย
การสัญจรไปมาของผูใ้ ช้รถใช้ถนนไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร เกิดอุบตั ิเหตุง่าย เพราะรถบรรทุกหนักที่
บรรทุก อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง สัญจรไปมาตลอดทั้งปี
- สายวังผาแดง - ช่องสําราญ เป็ นสายทางลัด แยกจากถนนลาดยางสายอําเภอ
ด่ า นขุ น ทด - ห้ ว ยบง- เขาน้อ ย - ลํา นารายณ์ มาเชื่ อ มกับ ถนนลาดยางสายหลัก ถนนสุ ร นารายณ์
นครราชสี มา - เพชรบูรณ์ มีสภาพดีเพราะไม่ค่อยจะมีรถบรรทุกหนักวิง่ เหมือนกับสายอื่นๆ
- สายหนองกราด - เทพารั ก ษ์ ถนนลาดยางสายทางนี้ จะออกจากอํา เภอ
เทพารักษ์ ไปเชื่ อมกับตําบลหนองกราดอําเภอด่านขุนทด และไปเชื่อมกับอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ สภาพถนนชํารุ ดเป็ นหลุมเป็ นบ่อบางช่วง
- สายเทพารักษ์ – เทพสถิต เริ่ มต้นจากอําเภอเทพารักษ์ ผ่านตําบลบึงปรื อ ไป
อําเภอเทพสถิ ต จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร สภาพผิวจราจรยังดีเพราะก่อสร้ าง
เพิ่งเสร็ จสิ้ น เป็ นเส้นทางที่ผ่านภูเขาขึ้นลงเขาตลอดสายทาง เหมาะสําหรับรถบรรทุกเล็กและรถยนต์
ส่ วนบุคคล รถบรรทุกหนักจะวิง่ ลําบากเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุสูง
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร ในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ใช้หอกระจายข่าวเป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารภายในหมู่บา้ น แต่ว่ายังมีไม่ครบทุกหมู่บา้ น มีหลายหมู่บา้ นยังต้องการปรับปรุ ง
และเพิม่ ระบบการสื่ อสารให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
3) ประปา อําเภอเทพารักษ์มีประปาหมู่บา้ น จํานวน 39 แห่ ง ครอบคลุ มหมู่บา้ น 59
หมู่บา้ น ส่ วนใหญ่จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่มกั จะขาดแคลนนํ้าดิบสําหรับใช้ทาํ ประปา
4) แหล่งนํ้า พื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ มีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและเล็ก (กรมชลประทาน)
จํานวน 18 แห่ งกระจายอยู่ในพื้นที่ ของทุกตําบล มี คลองหรื อลําห้วย จํานวน 102 สาย และมีสระนํ้า
สาธารณะประจําหมู่บา้ น จํานวน 88 แห่ง นอกจากนี้ มีแหล่งนํ้าขนาดเล็กระดับครัวเรื อนอยูใ่ นพื้นที่บา้ ง
ซึ่งมีแนวโน้มมีจาํ นวนน้อยลงทุกปี ดังนี้
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ตารางที่ 307 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในอําเภอเทพารักษ์ ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
39
37
39
37
1
1
บ่อสาธารณะ
0
0
2
2
149
85
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอเทพารั กษ์ (2554)

5)ไฟฟ้ า พื้นที่ อาํ เภอเทพารั ก ษ์มี ระบบไฟฟ้ าครบทุ ก หมู่บ ้า นแต่ว่า ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
หลังคาเรื อน
3.12.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน ลักษณะเป็ นกลุ่มดินไร่ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าชันโพรง และลํากุง้ กั้ง
พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก นํ้าไหลจากพื้นที่ กิ่งอําเภอเทพารั กษ์ ไปสู่ อาํ เภอด่านขุนทด
ลักษณะของดิ นเก็บความชื้ นไว้ได้น้อย ดิ นมีความอุ ดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติน้อย เป็ นดินไร่ คละดินนา
นอกจากนี้ในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์เป็ นดินเค็มปานกลางจนถึงเค็มจัด เหมาะกับการปลูกข้าว และพืชไร่
แต่ให้ผลผลิตปานกลาง
2) ทรัพยากรนํ้า พื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้าที่สําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดลุ่มนํ้า 3
ลุ่มนํ้าได้แก่
- ลุ่ ม นํ้า ลํา เชี ย งไกร เป็ นลุ่ ม นํ้าสาขาที่ สํ า คัญ ของลุ่ ม นํ้ามู ล ที่ ใ ช้ ห ล่ อ เลี้ ยง
ประชาชน 4-5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเทพารักษ์ เป็ นอําเภอต้นนํ้า อําเภอด่านขุนทด อําเภอโนนไทย เป็ น
อําเภอที่ต้ งั อยู่ระหว่างกลางลุ่มนํ้า อําเภอโนนสู งและอําเภอพิมายเป็ นอําเภอที่อยู่ปลายนํ้า มีประชาชน
หลายแสนคนตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้าที่ร่วมรับประโยชน์จากลุ่มนํ้าสายนี้
- ภูเขาในอําเภอเทพารักษ์เป็ นต้นนํ้าของลุ่มนํ้าชี นํ้าจะไหลไปอําเภอเทพสถิ ต
และอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ลงสู่ แม่น้ าํ ชีในที่สุด
- เป็ นต้นนํ้าของลุ่มนํ้าป่ าสัก นํ้าจะไหลไปอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ดังนั้น
พื้นที่ ข องอํา เภอเทพารั ก ษ์นอกจากจะเป็ นหลัง คาโคราชแล้ว ยัง ถื อได้ว่า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของหลัง คา
ประเทศด้วย ดังนั้นพื้นที่ แห่ งนี้ จึงมี ความสําคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่อยู่ตาม
สายนํ้าต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากลํานํ้าตั้งแต่ตน้ นํ้าไปจนถึงปลายนํ้า จึงต้องมีกระบวนการรณรงค์และ
กระตุน้ ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาต้นนํ้า
3) ทรัพยากรป่ าไม้ พื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นพื้นป่ าสงวนแห่ งชาติ “ป่ าดง
กระสัง- ลําพญากลาง” ปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2554) มีป่าไม้เหลือเป็ นพื้นที่ประมาณ 23,000 ไร่ จําแนกตาม
ประเภท ได้แก่ ป่ าอนุ รักษ์ (Zone C) จํานวนพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (Zone E)
จํานวนพื้นที่ประมาณ 14,000 ไร่ ส่ วนใหญ่ที่เหลืออยูเ่ ป็ นป่ าต้นนํ้าลําธาร โดยเฉพาะต้นนํ้าลําเชี ยงไกร
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ซึ่ งเป็ นลํานํ้าย่อยของลํานํ้ามูล และบางส่ วนไหลลงสู่ แม่น้ าํ ชี และแม่น้ าํ ป่ าสัก จึงถื อเป็ นพื้นที่ ป่าที่ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ สําหรับในส่ วนที่เป็ นพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรมนั้นกรมป่ าไม้ได้มอบให้สํานักงานการ
ปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดสรรเอกสาร สปก.4-01 เป็ นหลัก ส่ วนที่ ดินที่ มีเอกสารเป็ น
โฉนด หรื อ น.ส.3 นั้น มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น
อําเภอเทพารั กษ์ล้อมรอบด้วยภูเขา มี ทิวเขา “พังเหย” กั้นเขตแดนกับอําเภอลําสนธิ จังหวัด
ลพบุรี และอําเภอเทพสถิ ต จังหวัดชัยภูมิ มีวิวทิวทัศน์สวยงามจนได้รับขนานนามว่า สวิสเซอร์ แลนด์
เมืองไทย
อําเภอเทพารักษ์มีป่าชุมชนจํานวนมาก ดังนี้
- ป่ าชุมชนบ้านใหม่เจริ ญธรรม เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติใหม่เจริ ญธรรม (หมู่ 10) อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ 22 ไร่
- ป่ าชุ ม ชนบ้า นเทพประทานพร เป็ นป่ าสงวนแห่ ง ชาติ เ ทพประทานพร (หมู่ 19)
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ 212 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ าหนองมากูต เป็ นป่ าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้าน
ท่าหิ นงม (หมู่ 22)อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 173 ไร่ 3 งาน
- ป่ าชุ มชนป่ าช้างตกตาย เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติมาบพลวง (หมู่ 9) เมืองทองพัฒนา
(หมู่ 5) วังยายทอง (หมู่ 4) สายทองพัฒนา (หมู่ 1) แสงทองพัฒนา (หมู่ 10) อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 1,075 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ าเจดียห์ ลวง 1 เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติดอยเจดีย ์ (หมู่ 5) อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 350 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ าโคกเพ็ก เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติมะค่างาม (หมู่ 4) อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 350 ไร่
- ป่ าชุ มชนบ้านเกาะแหลมป่ าสงวนแห่ งชาติเกาะแหลม (หมู่ 3) อําเภอเทพารั กษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 269 ไร่
- ป่ าชุมชนป่ าหนองไผ่หนองตะครอง เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติศิลาทอง (หมู่ 10) อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 900 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ าหนองพรม -โคกผักหวาน เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติโนนสมบูรณ์ (หมู่ 7)
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 160 ไร่
- ป่ าชุ มชนสาธาร เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติหัวสระ (หมู่ 4) อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 323 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
- ป่ าชุ มชนดอนโบสถ์ เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติหนองโพธิ์ (หมู่ 2) อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 88 ไร่
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- ป่ าชุ มชนป่ าโคกรังจืด เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติไทยเจริ ญ (หมู่ 8) อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 61 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ ามะค่าคุก (แปลงที่ 1-2) เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติมะค่าคุก (หมู่1) อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่จาํ นวน 813 ไร่
- ป่ าชุ มชนป่ าประดู่งาม เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติห้วยนํ้าเค็ม (หมู่ 8) อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 1,713 ไร่
- ป่ าชุ มชนบ้านไทยสามัคคี เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ บ้านไทยสามัคคี (หมู่ 14) อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ จํานวน 119 ไร่
3.12.11 ด้ านการเมือง
1) การเมื องระดับชาติ การแข่งขันกันทางการเมืองในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ไม่ค่อย
รุ นแรงมากนัก แต่มีกระบวนการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในกระบวนการเลือกตั้งอยูต่ ลอด ที่ผา่ นมาชาวบ้านใน
พื้นที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) ส่ วนหนึ่งเลือกตั้งจากการฟังเสี ยงของผูน้ าํ ในท้องถิ่น แต่มี
บางส่ วนที่ตดั สิ นใจเลือกตั้งด้วยความเป็ นอิสระ
2) การเมืองระดับท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ เนื่องจากผูน้ าํ หลาย
คนเป็ นฐานคะแนนเสี ย งให้ก ับ ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง เข้า ไปเป็ นสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) และ
การเมืองในท้องถิ่นก็มีการแข่งกันเพื่อให้ได้ตาํ แหน่งทางการเมืองด้วยกระบวนการเดียวกันกับการเมือง
ระดับชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติ ยังเป็ นลักษณะการสั่ง
การ และนักการเมืองท้องถิ่นจํานวนมากต้องฟั งเสี ยงของนักการเมืองระดับชาติ จึงทําให้นกั การเมือง
ระดับท้องถิ่นในบางพื้นที่ไม่มีอิสระในการทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่มีกระบวนการทํางานของการเมืองภาคประชาชนที่ทาํ
ให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและของการทํางานบริ หารจัดการท้องถิ่น และมีการ
ทํางานเชื่ อมกับองค์กร ภาคีภายนอกด้วย แต่วา่ ขบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ยงั มีพลังไม่พอที่จะนําไปสู่
การสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
3.12.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบี ยบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอเทพารักษ์ จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง อําเภอเทพารักษ์ไม่มีหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
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3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอเทพารักษ์ ไม่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอเทพารักษ์ มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด อํา เภอเทพารัก ษ์มี ศูนย์ป ระสานงานองค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
ข. องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล มีสํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอเทพารักษ์ และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สํานักตะคร้ อ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง องค์การบริ หารส่ วนตํา บลบึ งปรื อ และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลวังยายทอง
ค. เทศบาล อําเภอเทพารักษ์ ไม่มีเขตเทศบาลในพื้นที่
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 4 ตําบล 59 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 308 แสดงชื่อหมู่บา้ นแยกเป็ นตําบลในอําเภอเทพารักษ์
ชื่ อตําบล หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
สํานักตะคร้อ
16 บ้านสํานักตะคร้อ บ้านหนองโพธิ์ บ้านชุมชนพัฒนา บ้านเทพนิ มิต บ้าน
โนสมบูรณ์ บ้านหัวสระ บ้านทํานบเทวดา บ้านหนองโพธิ์เหนือ บ้าน
วังกระทะ บ้านศิลาทอง (1) บ้านศิลาทอง(2) บ้านสํานักตะคร้อร่ วมพัฒนา
บ้านโนนทองหลาง บ้านถนอมเขต บ้านเทพารักษ์ และบ้านวังกะหาด
บึงปรื อ
11 บ้านมะค่าคุก บ้านซับสําราญ บ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม บ้าน
ดอยเจดี ย ์ บ้านสะพานเลี ย บ บ้า นบึงปรื อ บ้านห้วยนํ้า เค็ม บ้านนํ้าโตน
บ้านเขาแตงโม และบ้านสันติสุข
วังยายทอง
10 บ้า นสายทองพัฒ นา บ้า นคลองบง บ้า นกุ ด สระแก้ว บ้า นวัง ยายทอง
บ้า นเมื องทอง บ้า นคลองขามป้ อม บ้านวัง ม่วงสามัคคี บ้า นไทยเจริ ญ
บ้านมาบพลวง และบ้านแสงทองพัฒนา
หนองแวง
22 บ้านหนองแวง บ้านหิ่งห้อย บ้านโนนแหน บ้านน้อยหนองแวง บ้าน
โคกกระบือ บ้านโนนทอง บ้านห้วยทราย บ้านสะพานหิ น บ้านโนนเต็ง
บ้านหนองหว้า บ้านหนองบัวหลวง บ้านใหม่เจริ ญธรรม บ้านท่าวังศาล
บ้านวังทรายทอง บ้านไทยสามัคคี บ้านหนองแวงพัฒนา
บ้านปรางค์กุญชร บ้านวังสมบูรณ์ บ้านเทพประทานพร บ้านเทพทักษิณ
บ้านหิ่ งห้อยใต้ และบ้านท่าหิ นงาม

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอเทพารั กษ์ (2554)
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3.12.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอ
จากการจัดการประชุ ม เมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม พ.ศ.2554 ซึ่ ง มีผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มจํานวน
ทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วยผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 38 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 9 คน นัก
ธุ รกิจจํานวน 3 คน หน่วยงานราชการต่าง ๆ จํานวน 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดม
สมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอ ดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 309 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเทพารักษ์
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- พื้นที่ส่วนใหญ่ของอําเภอเทพารักษ์เป็ นพื้นที่ - พื้นที่ดินเค็มในหลายตําบลทําให้มีผลกระทบ
ราบสู งภูเขา และมีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงาม
ต่อคุณภาพดินและการเพาะปลูก
- พื้นที่จะเป็ นที่ราบเชิ งเขาเป็ นต้นนํ้าสําคัญของ - เส้ น ทางการคมนาคมในพื้ น ที่ แ ละเส้ น ทาง
ลุ่มนํ้า 3 ลุ่มนํ้า
เชื่อมระหว่างอําเภอยังไม่สะดวก
- มี ท รั พ ยากรป่ าไม้ที่ ย งั คงเหลื อ อยู่ใ นขณะนี้ - พื้นที่ป่าถูกบุกรุ กและทําลายมากขึ้นทุกปี
ประมาณ 20,000 ไร่ สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง - ไม่มีระบบชลประทานหรื อแหล่งนํ้าสําหรับ
การทําการเกษตรที่เพียงพอ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้
- เป็ นอํา เภอขนาดเล็ ก มี ป ระชากรจํา นวนไม่
มาก เป็ นอํา เภอที่ ไ ม่ มี โรงงานอุ ตสาหกรรม
ขนาดใหญ่อยูใ่ นพื้นที่
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยมีปัญหาทางด้าน
- ระดับการศึกษาของประชาชนอยูใ่ นเกณฑ์
สุ ขภาพเนื่องจากยังไม่มีมลพิษ และประชาชน
ค่อนข้างตํ่า
สามารถพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพได้
- ยังไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มอาชี พ ประชาชนไม่
เข้าใจเรื่ องกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม
- มีสถาบันการศึกษากระจายอยูใ่ นพื้นที่
- เยาวชนเริ่ มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่
ครอบคลุมทุกตําบล
เชื่อฟังผูป้ กครอง เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ด้วยระยะทางที่ห่างจากตัวเมือง ทําให้คนใน
พื้นที่ยงั ดํารงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวติ ดั้งเดิมไว้
- ไม่มีโรงพยาบาลประจําอําเภอ ประชาชนมี
ความยากลําบากต่อการเดินทางไปรักษาและ
ดูแลสุ ขภาพของตนเอง
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ตารางที่ 309 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยงั มีที่ดินเป็ นของ - ต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรสู ง
ตนเอง และมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
โดยเฉพาะปั จจัยการผลิตทุกชนิด
- มี ค วามพยายามของคนในพื้ น ที่ ใ นการ - ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง และ
เกษตรกรยังไม่มีความรู ้ ความสามารถในการ
ร ว ม ก ลุ่ ม ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ ห รื อ พั ฒ น า
ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตทาง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนใหม่ ๆ
การเกษตรด้วย
- ประชาชนในพื้นที่มีอาชี พเป็ นเกษตรกรรม ที่
- เกษตรกรยังใช้ระบบการผลิตแบบดั้งเดิม ยัง
เป็ นผูผ้ ลิตอาหารที่สาํ คัญ
ไม่มีการนําเทคโนโลยีการผลิตใหม่มาปรับใช้
- มีผลิตภัณฑ์โอทอปเป็ นของชุมชนและตําบล
ในการผลิต
- พื้นที่โดยส่ วนใหญ่ของเกษตรกรเป็ นพื้นที่ใน
เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ทํา ให้เ กษตรกรไม่ ส ามารถ - ไม่มีศูนย์รับซื้ อผลผลิตทางด้านเกษตรในพื้นที่
- ผลิตภัณฑ์โอทอป ยังไม่ได้คุณภาพมาก
จําหน่ายที่ดินให้กบั คนอื่นได้
เท่าที่ควรยังต้องการพัฒนาและปรับปรุ ง
- ประชาชนในพื้นที่มีความรู ้ดา้ นการผลิต และ
การตลาดจํานวนน้อย
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- ในพื้นที่ยงั มีผนู ้ าํ ที่มีความเข้มแข็งและทํางาน - มีการทุจริ ตในเรื่ องการเลือกตั้งทุกระดับ
โดยเฉพาะการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในพื้นที่
การเมืองเพื่อประชาชนในพื้นที่
- ประชาชนบางส่ วนเริ่ ม มี ค วามตื่ นตัวในการ - ความเห็นแก่ตวั ของผูน้ าํ แต่ละตําบลต่างคน
ต่างทําไม่มีการประสานความร่ วมมือ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบการ
- การทํางานพัฒนาของผูน้ าํ ท้องถิ่นเน้นการ
ทํางานของนักการเมืองท้องถิ่น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก
- ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องของสิ ทธิของตนเอง และเรื่ องของ
ประชาธิ ปไตย
- ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองการ
ปกครองในทุกระดับน้อย
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ตารางที่ 309 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ประชาชนวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุยงั คงใช้วิถี - ไม่ มี ก ระบวนการส่ งเสริ มการสื บทอด
ชี วิ ต แบบดั้ง เดิ ม และยัง คงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความ
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นสู่ คนรุ่ นใหม่
เป็ นประเพณี ของท้องถิ่น
- คนรุ่ น ใหม่ ไ ม่ ค่ อ ยเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในงาน
- ในการจัด กิ จ กรรมงานประเพณี ห รื องาน
วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ประจํา ปี ได้รั บ ความร่ ว มมื อจากทุ ก ส่ ว นใน
อําเภอ
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 310 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเทพารักษ์
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้านกายภาพ
ก.ด้านกายภาพ
- จัง หวัด มี แ นวโน้ม จะมี ก ารพัฒ นาแหล่ ง นํ้า - สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสู ง ส่ งผล
ให้ในบางปี มีความแห้งแล้ง บางปี นํ้าท่วม ทํา
ขนาดเล็ก ในพื้ นที่ เพิ่ ม มากขึ้ นเพื่ อรองรั บ นํ้า
และแก้ปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่
ใ ห้ ย าก ต่ อก ารค าดเดา ใ นก าร ผลิ ตด้ า น
- กระแสการรณรงค์เรื่ องการลดภาวะโลกร้ อน
การเกษตร
และการเข้า ไปปลูก ป่ าของส่ วนราชการและ - มี ก ลุ่ ม ทุ น ภายนอกเข้า ไปใช้ ป ระโยชน์ จ าก
หน่วยงานภาคเอกชน
พื้นที่ป่ามากขึ้น
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีโครงการหลัก ประกันสุ ข ภาพถ้วนหน้า ใน - สื่ อมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของคน
ในพื้นที่ท้ งั ผูใ้ หญ่และเยาวชน
พื้ นที่ ท าํ ให้ป ระชาชนเข้า ถึ ง การบริ ก ารด้า น
- การระบาดของยาเสพติดที่มาจากแรงงานต่าง
สาธารณสุ ขมากขึ้น
ถิ่น และพื้นที่ขา้ งเคียงที่ยากต่อการควบคุม
- มีนโยบายเรี ยนฟรี ของรัฐบาลที่เปิ ดโอกาสให้
คนจนได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น
- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริ งจังของ
รัฐบาล
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ตารางที่ 310 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร - ปั จจัยที่เป็ นต้นทุนการผลิตทางด้าน
ไทยสู่ ครัวโลก
การเกษตรมีราคาสู งขึ้นทุกปี
- นโยบายประกันรายได้ของเกษตร และ
- เกษตรกรในพื้นที่กาํ หนดราคาผลผลิตไม่ได้
นโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล
ทําให้มีความเสี่ ยงต่อการขาดทุน
- การเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ดอาเซี ยนเป็ น
- นโยบายการขึ้นค่าแรงเป็ น 300 บาททําให้มี
หนึ่งเดียวในปี 2558 ทําให้เกษตรกรตื่นตัวและ
ผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร
เตรี ยมรับมือการแข่งขันทางด้านการเกษตรใน
ในพื้นที่
อนาคต
- นโยบายการค้าเสรี ที่สร้างผลกระทบต่อราคา
ผลผลิตการเกษตร และกระบวนการผลิต
- ยุ ท ธศาส ตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ด้ า นก าร
ทางด้านการเกษตร
พัฒนาการเกษตรข้าว มันสําปะหลัง อ้อย
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสี มา
- อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มามีทิศทางการ
พัฒนาให้จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นแหล่งผลิต
อาหารที่สาํ คัญของประเทศ
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํานาจที่ทาํ ให้ประชาชน - การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้การ
ลุกขึ้นมาบริ หารจัดการเพื่อท้องถิ่นตนเอง
ดําเนินการตามนโยบายไม่มีความต่อเนื่ อง
- กระแสการต่อต้านคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ้นในหลาย - การคอรัปชัน่ ในระดับประเทศที่ส่งผลกระทบ
องค์กร
ต่อการทํางานของท้องถิ่น
- การส่ งเสริ มและมีกิจกรรมรณรงค์ของภาครัฐ - นักการเมืองระดับชาติแทรกแซงการทํางาน
ในเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องบทบาทหน้าที่
ของนักการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชนต่อการเมือง
- ค่านิยม สังคมที่ยดึ ค่านิยมบางอย่างที่ไม่
ถูกต้อง เช่น การยกย่องเงิน ยกย่องตําแหน่ง
ยกย่องวัตถุ การรักพวกพ้อง
- ขาดมาตรการลงโทษการคอร์ รัปชัน่ อย่าง
เด็ดขาด ไม่มีการลงโทษและติดตามผูท้ าํ ผิด
อย่างจริ งจัง
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ตารางที่ 310 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอเทพารักษ์ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีมากขึ้น - สื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง ทุ ก ครอบครั ว ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ก าร
นําเสนอเรื่ องราวศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- สื่ อสารเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทําให้เป็ นโอกาส
ของการเผยแพร่ ว ัฒ นธรรม ประเพณี ข อง
ท้องถิ่นให้คนอื่นในสังคมได้รับรู ้มากขึ้น
3.12.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่ างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเทพารักษ์ที่ประชุ มได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่ อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่ น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาทางด้านเกษตร เพราะในพื้นที่อาํ เภอเทพารักษ์จะมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักจํานวน 3 ประเภท ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพดและอ้อย นโยบายของรัฐที่สนับสนุ น
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่ใช้ออ้ ย มันสําปะหลัง เป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน หากมี
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ราคาพืชไร่ ดีข้ ึน เกษตรกรจะมีรายได้และมีฐานะมัน่ คง
ประเด็ น ที่ 2 ประเด็ น การปฏิ รู ป การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะที่ดินและป่ าไม้มีความเชื่อมัน่ ในนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดการ เอาจริ งเอาจังกับพวกที่ทาํ ร้าย
ประชาชนโดยการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพียงเพื่อประโยชน์ของตนและประโยชน์
ของคนในกลุ่ม เท่า นั้น โดยมิ ได้ค าํ นึ งถึ ง สิ ท ธิ มนุ ษยชนของคนส่ วนใหญ่ ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการ
กระทําของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายชัดเจน
จริ งจังแล้วประชาชนผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจะต้องกล้าที่จะแสดงออกในการที่จะปกป้ องสิ ทธิ ของตนเอง
มากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการปฏิ รูประบบและการพัฒนาคน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนใหญ่ เริ่ ม มี
ความหวัง เมื่ อ เห็ น ว่ า องค์ก รเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ให้ค วามสนใจและใส่ ใ จจะพัฒ นาองค์ค วามรู้ ใ ห้ก ับ
ประชาชนผูส้ นใจอย่างต่ อเนื่ องเป็ นโอกาสที่ ทุก คนมี โอกาสจะได้ร่วมกันสร้ า งพลัง อันบริ สุท ธิ์ เพื่อ
แผ่นดิน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นปฏิ รูประบบการจัดการท้องถิ่นและจังหวัดผูเ้ ข้าร่ วมประชุมส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันแสดงออกถึงแนวคิดที่จะปกป้ องสังคมและประเทศชาติ
ให้ปลอดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบให้สังคมไทยปราศจากมะเร็ งร้ายที่ทาํ ลายสังคมโดยสิ้ นเชิง

