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3.12 อาํเภอเทพารักษ์  

3.12.1 ประวตัิความเป็นมา  

อาํเภอเทพารักษ์ เดิมช่ือ “ก่ิงอาํเภอสํานกัตะคร้อ” ซ่ึงไดมี้การเล่าต่อ ๆ กนัมาว่าเป็น 

“สํานกั” หรือ “ท่ีพกัแรม” ของผูท่ี้สัญจรผา่นไปมา มีทั้งคนเดินทาง พรานป่า และขบวนเกวียนหาเก็บ

ของป่าและมกัใชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพกัแรม ซ่ึงตน้ตะคร้อใหญ่ข้ึนอยูริ่มห้วยมีบรรยากาศร่มร่ืน ต่อมา 

มีผูอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานบา้นเรือน เพื่อจบัจองพื้นท่ีทาํไร่จาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ จนตั้งเป็นหมู่บา้น เรียกวา่ 

“บา้นสํานักตะคร้อ” ข้ึนต่อตาํบลพนัชนะ อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ต่อมาทางราชการ

พิจารณาเห็นวา่พื้นท่ีตาํบลสํานกัตะคร้อ ตาํบลหนองแวง และตาํบลบึงปรือ อยู่ห่างไกลออกจากอาํเภอ

ด่านขนุทด จึงเห็นควรจดัตั้งก่ิงอาํเภอข้ึน เพื่อใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  กระทรวงมหาดไทย จึงไดแ้ยกพื้นท่ีตาํบลสํานกัตะคร้อ ตาํบลหนองแวง และตาํบล  

บึงปรือ ของอาํเภอด่านขนุทด จดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอสาํนกัตะคร้อข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2538  ต่อมา

พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) ได้เสนอแนะว่าบริเวณท่ีตั้งของก่ิงอาํเภอสํานักตะคร้อมี

เทพารักษ์ปกปักษ์รักษาอยู่ จึงมีการขอเปล่ียนช่ือ “ก่ิงอาํเภอสํานกัตะคร้อ” เป็น “ก่ิงอาํเภอเทพารักษ์” 

จนกระทัง่ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอาํเภอเป็นกรณีพิเศษตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ก่ิงอาํเภอ

เทพารักษ ์จึงไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอเทพารักษ ์ตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 

 3.12.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่  

  อาํเภอเทพารักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง

ห่างจากจงัหวดันครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 413.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

258,568 ไร่  

อาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือ ติดกบัอาํเภอเทพสถิต และอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดั

ชยัภูมิ ทิศใต ้ติดกบัอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกติดกบัอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา และทิศตะวนัตกติดกบัอาํเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบุรี  

3.12.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 

  อาํเภอเทพารักษ ์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงมีภูเขาอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของ

อาํเภอ มีทิวเขา “พงัเหย” กั้นเป็นแนวเขตและเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีสองจงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชยัภูมิและ

จงัหวดัลพบุรี มีความสูงเฉล่ีย 240 – 390 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง และมีเขาดอยเจดีย ์เป็น

ยอดเขาท่ีมีความสูงมากท่ีสุดของอาํเภอ เป็นตน้กาํเนิดของลาํนํ้ าดงัน้ี ลาํเชียงไกร ห้วยจบัพง ลาํกุง้กั้ง 

ลกัษณะพื้นท่ีดินเป็นดินเคม็ปานกลาง ปริมาณคราบเกลือระหวา่งร้อยละ 1-10  

  สภาพอากาศ อาํเภอเทพารักษ ์จะมีอากาศค่อนขา้งหนาว มีหมอกจดั และมีลมกระโชก

แรง ในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุดประมาณ 15 - 25 องศาเซลเซียส และมกัจะมีพายุฤดูร้อนพดัผ่าน
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ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทาํความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือนของราษฎรเกือบทุกปี 

ปริมาตรนํ้าฝนโดยเฉล่ียประมาณ 1,100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรต่อปี 

 3.12.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

  1) การประกอบอาชีพ จาก0ขอ้มูล0ความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ6 (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 

พบวา่ประชากรอาํเภอเทพารักษมี์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ 

ทาํสวน เป็นตน้ 

ตารางที ่294 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์ 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 166 192 358 

นกัเรียน 537 518 1,055 

นกัศึกษา 81 103 184 

ทาํนา 1,550 1,128 2,678 

ทาํไร่ 2,391 1,861 4,252 

ทาํสวน 10 5 15 

ประมง 0 0 0 

ปศุสัตว ์ 3 1 4 

รับราชการ 57 55 112 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 3 6 

พนกังานบริษทั 55 60 115 

รับจา้งทัว่ไป 888 732 1,620 

คา้ขาย 72 121 193 

ธุรกิจส่วนตวั 15 19 34 

อ่ืนๆ 151 161 312 

รวมทั้งส้ิน 5,979 4,959 10,938 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเทพารักษ์ (2554)  

หมายเหต:ุ จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  

 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ ตาํบลสาํนกัตะคร้อมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่จาํนวน 61,797.69 บาท

ต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลหนองแวงมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ีจาํนวน 53,886.05 บาทต่อคนต่อปี และ

พบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ตาํบลวงัยายทอง มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 41,373.88 บาทต่อคนต่อปี 

รายไดส่้วนใหญ่ของประชาชนมาจากภาคเกษตรกรรม 



437 

 

ตารางที ่295 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอเทพารักษ ์

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 บึงปรือ 50,132.17 

2 วงัยายทอง 41,373.88 

3 สาํนกัตะคร้อ 61,797.69 

4 หนองแวง 53,886.05 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 53,269.39 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเทพารักษ์ (2554)  
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ์ มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 57,546,390 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

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

การพนนั ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 5,181,072 

บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอเทพารักษ ์

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 2,554,702 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 2,554,702 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 97,000 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 97,000 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 274,000 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 274,000 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 2,255,370 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 2,255,370 
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ตารางที ่296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 28,000 

จาํนวนรวม 28,000 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 216,700 

จาํนวนรวม 216,700 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 29,000 

จาํนวนรวม 29,000 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 228,000 

จาํนวนรวม 228,000 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 487,000 

จาํนวนรวม 487,000 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 96,500 

จาํนวนรวม 96,500 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 270,500 

จาํนวนรวม 270,500 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 423,500 

จาํนวนรวม 423,500 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 147,000 

จาํนวนรวม 147,000 
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ตารางที ่296 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 70,000 

จาํนวนรวม 70,000 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 46,500 

จาํนวนรวม 46,500 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,200 

จาํนวนรวม 14,200 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 35,500 

จาํนวนรวม 35,500 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 55,453,990 

จาํนวนรวม 55,453,990 

รวมทั้งหมด 62,727,462 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

3) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.

2553 พบว่าประชากรท่ีเป็นเกษตรกรในอาํเภอเทพารักษ์กู้เงินจาก ธกส. รวมทั้งส้ิน 634.7 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 568 ล้านบาท กู้เพื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต

จาํนวน 40 ลา้นบาท และกูเ้พื่อนาํไปชาํระหน้ีสินนอกระบบและหน้ีสินอ่ืน จาํนวน 26.7 ลา้นบาท  

4) กลุ่มองคก์ร 

ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์มีกลุ่ม

ต่าง ๆ ในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มองคก์รการเกษตร และ

กลุ่มอาชีพท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
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ตารางที ่297 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั ประธาน /สถานทีต่ิดต่อ 

ชมรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น 

360 ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข และ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นท่ี  

นายสมคิด ศรีอาภยั 

29/1 ม.9 ต.หนองแวง 

อาสาสมคัรเกษตร 90 อาสาสมคัรช่วยเหลือเกษตรกรใน

พื้นท่ีเร่ืองการปรับปรุงดิน และการ

เพาะปลูกในพื้นท่ี 

นางบุปผา เกขนุทด 

คณะกรรมการ

พฒันาสตรีอาํเภอ  

45 พฒันาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

ในพื้นท่ี 

6นางสาํราญ พรมทนัใจ 

เครือข่ายกองทุน

หมู่บา้น 

59 

กลุ่ม 

บริหารจดัการและแลกเปล่ียนเรียนรู้

เร่ืองการจดัการกองทุน 

นายมิตร ชุบขุนทด 

 

เครือข่ายอาสาสมคัร

พฒันาชุมชน 

90 ช่วยเหลืองานพฒันาชุมชน และ

ทาํงานพฒันาชุมชนระดบัตาํบลและ

หมู่บา้น 

นายอนุรักษ ์กองภูเขียว 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอเทพารักษ์ (2554) 
 

 ข.กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี  

ตารางที ่298 แสดงกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอเทพารักษ ์

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน)  
กจิกรรมหลกั 

ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทําขนมและผลไม้

แปรรูป 

32 ผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบ นางสาํราญ พรมทนัใจ 

325 หมู่ 4 ต.สาํนกัคร้อ 

กลุ่มแม่บา้นกุดสระแกว้ 24 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นางช่อ พวงเพชร 

47 หมู่ท่ี 3 ต.ยายทอง 

แม่บา้นดอกกระเจียวขาว3 45 ผลิตขนมทองมว้น 

(รหสัโอทอป 302600095201) 

นางวนัเพญ็ แจง้ไพร 

15/1 หมู่ 7 ต.บึงปรือ 

กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้น  53 ผลิตภณัฑท่ี์นอนพบั นางระเบียบ แรมใหม่ 

167 หมู่ 1 ต.สาํนกัคร้อ 

กลุ่มแปรรูปผลไมแ้ละทาํ

นํ้าหวาน3 

32 ผลิตนํ้าหวาน มะพร้าวแกว้ 

มะพร้าวนํ้าหอม3 

นางแตงไทย นาไทย 

303/1 หมู่ 6 ต.สาํนกัคร้อ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302603&SME=09224175839
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302601&SME=01116173521
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302601&SME=01116173521
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302601&PROD=01117102357&SME=01116173521
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302601&PROD=01117102357&SME=01116173521
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ตารางที ่298 แสดงกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้น3 13 ผลิตท่ีนอนชุด ท่ีนอนพบั 

หมอนหนุน หมอนขา้ง3 

นางระเบียบ แรมใหม่ 

167 หมู่ 1 ต.สาํนกัคร้อ 

กลุ่มทําขนมและผลไม้

แปรรูป3 

12 ทาํขา้วเกรียบผกัและผลไม ้ นางช่อ พวงเพชร 

47 หมู่ท่ี 3 ต.วงัยายทอง 

กลุ่มแม่บา้นห่ิงหอ้ย3 35 ทาํพริกแกง3 นางนอ้ย พรขนุทด 

หมู่ท่ี 2 ต.หนองแวง 

ท่ีมา : คณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเทพารักษ์ (2555) 

3.12.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ประชากร จากขอ้มูลสํานกังานทะเบียนและบตัรประชาชนของอาํเภอเทพารักษ์ ปี 

พ.ศ. 2554 พบวา่มีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด จาํนวน 6,844 ครัวเรือน มีจาํนวนประชากรจาํนวน 23,733 

คน เป็นชายจาํนวน 11,795 คน เป็นหญิงจาํนวน 11,938 คน  

ตารางที ่299 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร จาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอเทพารักษ ์

ช่ือตําบล/เทศบาล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม(คน) 
หญงิ (คน) ชาย (คน) 

ตาํบลสาํนกัตะคร้อ 1,966 3,315 3,409 6,724 

ตาํบลหนองแวง 2,531 4,392 4,293 8,685 

ตาํบลบึงปรือ 1,090 1,981 1,847 3,828 

ตาํบลวงัยายทอง 1,257 2,250 2,246 4,496 

รวมทั้งอาํเภอ 6,844 11,938 11,795 23,733 

ท่ีมา : ข้อมลูจากสาํนักทะเบียนและบัตรประชาชน อาํเภอเทพารักษ์ (22 พฤษภาคม 2554) 

 

จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง  ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอเทพารักษมี์ประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302601&SME=01116174822
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302601&PROD=0111795622&SME=01116174822
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302601&PROD=0111795622&SME=01116174822
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302601&SME=0111618151
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302601&SME=0111618151
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302602&SME=02515111537
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302602&PROD=02515112249&SME=02515111537
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ตารางที ่300 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอเทพารักษ ์

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 27 19 46 

1 – 2 51 76 127 

3 – 5 127 91 218 

6 – 11 260 220 480 

12 – 14 137 130 267 

15 – 17 146 144 290 

18 – 25 568 481 1,049 

26 – 49 2,697 2,281 4,978 

50 – 60 1,095 841 1,936 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 871 676 1,547 

รวมทั้งหมด 5,979 4,959 10,938 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเทพารักษ์ (2554) 

หมายเหต ุ*  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้ อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษาช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่301 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอเทพารักษ ์

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 133 176 309 

ตํ่ากวา่ ป.4 305 277 582 

ป.4-6 3,986 3,119 7,105 

ม.ศ. 1-3 56 42 98 

ม.1-3 619 481 1,100 

ม.ศ.4-5 25 18 43 

ม.4-6 400 339 739 

ปวช. 44 44 88 

ปวส. 85 64 149 
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ตารางที ่301 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปริญญาตรี   100 164 264 

ปริญญาโท 11 6 17 

ปริญญาเอก 3 1 4 

อ่ืนๆไม่ระบุ 212 228 440 

รวมทั้งหมด 5,979 4,959 10,938 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอเทพารักษ์ (2554) 

  ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน พบว่า อาํเภอเทพารักษ์มีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 18 

แห่ง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํนวน 12 แห่ง มีครูจาํนวน 148 คน มีนกัเรียนจาํนวน 2,812 คน โดยเฉล่ียครู 

1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน 19 คน 

ตารางที ่302 แสดงสถานศึกษา ครูและนกัเรียนในอาํเภอเทพารักษ ์

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวนครู ศูนย์พฒันา

เด็กเลก็ 
ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

ตาํบลสาํนกัตะคร้อ 1 2 1 1 728 38 

ตาํบลหนองแวง 6 4 0 4 1,096 43 

ตาํบลบึงปรือ 2 1 1 1 567 37 

ตาํบลวงัยายทอง 3 2 0 1 468 31 

รวมทั้งอาํเภอ 12 9 2 7 2,812 148 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตการศึกษานครราชสีมา ท่ี 7 (2553)  

3) ดา้นการสาธารณสุข 

  ก. สถานบริการด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอ

เทพารักษ ์มีดงัน้ี 

ตารางที ่303 แสดงจาํนวนสถานบริการดา้นสาธารณสุขอาํเภอเทพารักษ ์

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   0  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 5 เจา้หนา้ท่ีประจาํจาํนวน 10 คน 

โรงพยาบาลเอกชน   0  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   2  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา (2553)  
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 ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) อาํเภอเทพารักษย์งัไม่มีโรงพยาบาลประจาํ

อาํเภอ ประชาชนท่ีเจ็บป่วย จะตอ้งเดินทางไปเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอาํเภอด่านขุนทด ทาํให้

เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปเขา้รับการรักษาเป็นจาํนวนมาก การประกอบสัมมาอาชีพก็ตอ้ง

หยุด ทาํให้มีรายจ่ายเพิ่มข้ึน หากมีโรงพยาบาลและมีแพทยท่ี์สามารถตรวจรักษาไดใ้นพื้นท่ี ก็อาจจะ

สามารถลดความเส่ียงต่อการเสียชีวติของผูป่้วย ลดรายจ่ายของญาติท่ีนาํไปโรงพยาบาล ท่ีสําคญัไม่ตอ้ง

เสียเวลามากในการเดินทาง 

ค. อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร จากขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ดงัน้ี 

ตารางที ่304 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลง ประชากร อาํเภอเทพารักษ ์ 

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลีย่นแปลง  

2549 23,453 - 

2550 23,433 0.09 

2551 23,569 0.58 

2552 23,698 0.55 

2553 23,842 0.61 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จากขอ้มูลสถิติคดีความต่าง ๆ ท่ีสถานีตาํรวจภูธร

อาํเภอเทพารักษ ์มีคดีสาํคญั ๆ อยู ่4 ประเภท ดงัน้ี 

- คดีทาํร้ายร่างกาย  เกิดข้ึนประมาณปีละ 4 - 5 คดี 

- คดีลกัทรัพย ์   เกิดข้ึนประมาณปีละ 7 - 9 คดี 

- คดียาเสพติด    เกิดข้ึนโดยเฉล่ียประมาณปีละ8 - 9 คดี 

- คดีเล่นการพนนั   เกิดข้ึนโดยเฉล่ียประมาณปีละ 8 - 9 คดี 

 5) ศาสนา อาํเภอเทพารักษ์ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 มีศาสนสถานทั้งหมด

จาํนวน 35 แห่ง แยกเป็นวดัจาํนวน 14 วดั สํานกัสงฆจ์าํนวน 11 แห่ง และท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 10 แห่ง วดั

มีความสําคญัมากกบัชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตอาํเภอเทพารักษ์ เพราะเป็นท่ียึด

เหน่ียวจิตใจ ให้คนในหมู่บา้น ตาํบล และส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรักใคร่สามคัคี อย่าง

ต่อเน่ือง มีส่วนช่วยเหลือใหส้ังคมมีความเป็นปกติสุขไดใ้นระดบัหน่ึง  

 6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอเทพารักษมี์ภูมิปัญญาเร่ืองทาํขนมไทยโดยนางบาํรุง พิขุนทด ท่ีอยู่

บา้นเลขท่ี 251/1 หมู่ 3 ตาํบลสํานักตะคร้อ อาํเภอเทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา มีประสบการณ์ ทาํ

ขนมตาล ขนมฟัก ขนมฟักทอง ขนมใส่ไส้ ขา้วตม้มดั ขายส่งตามร้านคา้และขายปลีกมาแลว้ 13 ปี  
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 7) วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- งานแห่เทียนเข้าพรรษา อาํเภอเทพารักษ์จดัเป็นประจาํทุกปีโดยมีส่วนราชการ

อาํเภอ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาดาํเนินการร่วมกนั 

- งานชมพระอาทิตยต์กดินช่องเขาขาด ถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีปี

หน่ึงจะเกิดเพียงหน่ึงคร้ังในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ เท่านั้น คือ ช่วงวนัท่ี 25 ธันวาคม ของทุกปี ถึงวนัท่ี 5 

มกราคมของปีถดัไปเท่านั้นท่ีเรียกวา่ “ช่องเขาขาด” เกิดข้ึนท่ีเทือกเขาพงัเหยซ่ึงเป็นภูเขากั้นเป็นเขตแดน

ระหวา่งจงัหวดันครราชสีมากบัจงัหวดัลพบุรี เป็นเทือกเขายาวตามแนวทิศเหนือทิศใต ้พอมาถึงจุดตรง

บา้นสะพานหิน ภูเขาลูกดงักล่าวจะสุดเป็นช่องว่างประมาณ 50 เมตร แล้วมีภูเขาเกิดข้ึนอีกลูกหน่ึง

เกิดข้ึนในแนวเดียวกันต่อทอดยาวออกไป จึงมีลักษณะเป็นช่องทางไปมาหาสู่กันระหว่างภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือกบัภาคกลางมาตั้งแต่โบราณ  

- งานบวงสรวงทา้วสุรนารี (ย่าโม) จดัข้ึนเป็นประจาํในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 

โดยอาํเภอเทพารักษ์จะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลทั้ ง 4 แห่ง สนับสนุน

งบประมาณในการจดังานทุกปี 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอเทพารักษมี์สถานท่ีออกกาํลงัและสนามกีฬาอยูใ่นทุกตาํบล 

รวมทั้งมีสนามกีฬาประจาํอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง คือหนา้ท่ีวา่การอาํเภอเทพารักษ ์และมีสนามกีฬาประจาํ

โรงเรียนทุกแห่งในพื้นท่ีของอาํเภอ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีการจดัการแข่งขนักีฬาประจาํปี เป็นการ

กระชบัความสัมพนัธ์ของคนในอาํเภอ และระหวา่งประชาชนในแต่ละตาํบลดว้ย  
 

3.12.7 ลกัษณะทางการเกษตร 

  1) ดา้นกสิกรรม 1จากรายงานของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํ

ตาํบล อาํเภอเทพารักษ ์ จงัหวดันครราชสีมา 1ปี พ.ศ. 2555 พบวา่ มีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 208,852 ไร่ 

ครอบครัวเกษตรจาํนวน 17,115 ครอบครัว มีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่305 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ี ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอเทพารักษ ์

พชืเศรษฐกจิ พืน้ที่ (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือน 

ขา้ว  38,600 600 2,497 

ขา้วโพด  46,000 800 1,950 

มนัสาํปะหลงั  50,000 3,500 2,500 

ออ้ย  10,000 10,000 600 

ผกั 1,000 550 100 

ไมด้อกไมป้ระดบั 250 450 50 
ท่ีมา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาํเภอเทพารักษ์ (2554) 
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 2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่มีเกษตรกรอาํเภอ

เทพารักษท่ี์ทาํการปศุสัตวป์ระมาณ 5,708 ครัวเรือน ซ่ึงมีการทาํปศุสัตว ์ดงัน้ี  

ตารางที ่306 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอเทพารักษ ์

ประเภทปศุสัตว์  จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 13,384 1,339 

กระบือ 209 69 

สุกร 1,498 375 

แพะ 674 50 

ห่าน 1,970 39 

ไก่ 184,801 924 

เป็ด 4,743 28 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา (2554) 

 3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ี

อาํเภอเทพารักษ์มีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาขา้วเล้ียงปลาในบ่อดิน 

และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์มีครอบครัวเกษตรกรทาํการเพาะเล้ียงปลานํ้ าจืดจาํนวน 110 ครอบครัว มี

พื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 115 ไร่ โดยส่วนใหญ่เน้นการเพาะเล้ียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและ

จาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย 

3.12.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม   

สถานประกอบการอุตสาหกรรม อาํเภอเทพารักษ์มีโรงงานอุตสาหกรรม และด้าน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดงัน้ี  

ลานมนัจาํนวน 13 แห่ง 

ทาํเส้นขนมจีนจาํนวน 3  แห่ง 

โรงสีขนาดเล็กจาํนวน 35 แห่ง 

3.12.8 ด้านพาณชิยกรรม 

  1) ดา้นพาณิชยกรรม กิจการคา้ขายซ่ึงเป็นตลาดการซ้ือขายท่ีไดจ้ดทะเบียนการคา้ และ

ทะเบียนพาณิชย ์ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขต องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํนกัตะคร้อ  

-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 1 แห่ง 

-  สหกรณ์การเกษตร จาํนวน 1 แห่ง 

-  ร้านคา้ปลีก จาํนวน  231 ร้าน 

-  สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง จาํนวน  20 แห่ง 

-  ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง จาํนวน   3 ร้าน 
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-  อู่ซ่อมรถ จาํนวน 15 แห่ง 

-  ร้านเสริมสวย จาํนวน 10 ร้าน 

-  ร้านจาํหน่ายนํ้าแขง็ จาํนวน 2 ร้าน 

-  ร้านจาํหน่ายอาหาร จาํนวน 2 ร้าน 

 2) การบริการ ในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ์ยงัไม่มีสถานบริการร้านอาหารและบริการท่ีพกัท่ีได้

มาตรฐานในพื้นท่ีเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว  

 3) การท่องเท่ียว พื้นท่ีอาํเภอเทพารักษมี์สถานท่ีท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติหลายท่ี ไดแ้ก่  

- ผาลมโชย จะไดส้ัมผสักบัความสูงของหน้าผาท่ีชวนมองและรับสายลมอนับริสุทธ์ิ  

ท่ีพดัมาตลอดเวลาทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงการสัมผสัธรรมชาติท่ีแทจ้ริง 

- ผาเสือหมอบ ร่องรอยของธรรมชาติท่ีสวยงาม  อนัเกิดจากการไหลเล่ือนตวัของชั้น

หิน ทาํให้เกิดช่องว่างระหวา่งร่องหินท่ีแยกจากกนั พรานเก่าเล่าว่า สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีเสือมกัมาหลบ

ซ่อน เพราะรอดกัจบัเหยือ่ จึงใหช่ื้อบริเวณดงักล่าววา่ “ผาเสือหมอบ” 

- ลานหินสวย เป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีธรรมชาติไดรั้งสรรคไ์วอ้ยา่งงดงามซ่ึงกวา่จะมีสภาพ

งดงามตามท่ีปรากฏคงใชร้ะยะเวลาหลายศตวรรษ ชวนใหท้่านเพลินตา เพลินใจดงัหน่ึงอุทยานในสรวง

สวรรค ์

- ผายอดดอย คือส่วนท่ีสูงสุดของพื้นท่ี เป็นบริเวณหนา้ผาท่ีสวยงาม สามารถมองเห็น

พนัธ์ุไมท่ี้งามตาจากจุดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ลานหินตดั เป็นร่องรอยการกระทาํของธรรมชาติท่ีเกิดจากการแยกตวัของหินเป็น

แนวเส้นตรงงดงามมาก 

- หอมองเมือง ยอดเขาสูงเด่นท่ีเม่ือท่านข้ึนไปแล้วสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

พื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี และอาณาบริเวณทั้งหมดได ้ 

- ด่านชา้ง คือแนวไพรท่ีพรานผูอ้าวุโสบอกเล่าไวว้า่ เป็นเส้นทางเดินของโขลงชา้งป่า

ซ่ึงยงัทิ้งร่องรอยไว ้

- ถํ้าประทุน สภาพของถํ้าธรรมชาติท่ีงดงามน่าศึกษาคน้ควา้ 

-  ซบัศกัด์ิสิทธ์ิ คือบริเวณบ่อนํ้าซบัท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งนํ้ าท่ีไม่

เคยเหือดแห้ง ซ่ึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ท่านกล่าววา่ ท่านเคยใชแ้หล่งนํ้ าแห่งน้ีด่ืมเม่ือ

คร้ังท่านธุดงคผ์า่นมา 

- ลิขิตหลวงพ่อคูณ บริเวณลานหินซ่ึงคร้ังหน่ึง  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ        

ปริสุทฺโธ) ท่านเดินธุดงค์ตามทางด่านชา้งผ่านมายงัสถานท่ีแห่งน้ีโดยท่านจะเดินทางไปนมสัการรอย

พระพุทธบาทท่ีจงัหวดัสระบุรี มาถึงสถานท่ีแห่งน้ีซ่ึงเป็นป่ารกชัฏ ไม่มีบา้นผูค้นอยู่อาศยั มีสัตวป่์า

นานาชนิดชุกชุมมาก ท่านไดปั้กกลดพกัแรมบริเวณแห่งน้ี และท่านไดใ้ชเ้หล็กกัน่มีดแลว้สลกัช่ือของ

ท่านไวบ้นลานหินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 
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 3.12.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

  1) การคมนาคม อาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา มีถนนลาดยางสายหลกั จาํนวน 

5 เส้นทาง ไดแ้ก่ 

- สายด่านขุนทด - เทพารักษ์ - ห้วยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต จังหวดัชัยภูมิ 

ระยะทางโดยประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นถนนลายหลกัท่ีเช่ือมระหว่างอาํเภอกบัอาํเภอในจงัหวดั

เดียวกนัและเช่ือมกบัอาํเภออ่ืนท่ีอยูต่่างจงัหวดั ลกัษณะสายทางคดโคง้ตลอดสาย ประมาณ 50-60 โคง้ 

- สายด่านขุนทด - หนองแวง อาํเภอเทพารักษ ์เป็นสายทางเช่ือมระหว่างตาํบล

หนองแวง อาํเภอเทพารักษ์กบัอาํเภอด่านขุนทด ระยะทางโดยประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

ขนาดสองช่องทางจราจร ไม่ค่อยไดรั้บการบาํรุงรักษา สภาพผิวจราจรชาํรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย 

การสัญจรไปมาของผูใ้ช้รถใช้ถนนไม่ค่อยสะดวกเท่าท่ีควร เกิดอุบติัเหตุง่าย เพราะรถบรรทุกหนกัท่ี

บรรทุก ออ้ย ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั สัญจรไปมาตลอดทั้งปี 

- สายวงัผาแดง - ช่องสําราญ เป็นสายทางลดั แยกจากถนนลาดยางสายอาํเภอ

ด่านขุนทด - ห้วยบง- เขาน้อย - ลํานารายณ์ มาเช่ือมกับถนนลาดยางสายหลัก ถนนสุรนารายณ์ 

นครราชสีมา - เพชรบูรณ์ มีสภาพดีเพราะไม่ค่อยจะมีรถบรรทุกหนกัวิง่เหมือนกบัสายอ่ืนๆ  

- สายหนองกราด  - เทพารักษ์ ถนนลาดยางสายทางน้ีจะออกจากอําเภอ

เทพารักษ ์ไปเช่ือมกบัตาํบลหนองกราดอาํเภอด่านขุนทด และไปเช่ือมกบัอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดั

ชยัภูมิ สภาพถนนชาํรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง 

- สายเทพารักษ์ – เทพสถิต เร่ิมตน้จากอาํเภอเทพารักษ์ ผ่านตาํบลบึงปรือ ไป

อาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร สภาพผิวจราจรยงัดีเพราะก่อสร้าง

เพิ่งเสร็จส้ิน เป็นเส้นทางท่ีผ่านภูเขาข้ึนลงเขาตลอดสายทาง เหมาะสําหรับรถบรรทุกเล็กและรถยนต์

ส่วนบุคคล รถบรรทุกหนกัจะวิง่ลาํบากเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุสูง 

2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร ในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษใ์ชห้อกระจายข่าวเป็น

เคร่ืองมือการส่ือสารภายในหมู่บา้น แต่ว่ายงัมีไม่ครบทุกหมู่บา้น มีหลายหมู่บา้นยงัตอ้งการปรับปรุง

และเพิ่มระบบการส่ือสารใหมี้ความครอบคลุมมากข้ึน  

3) ประปา อาํเภอเทพารักษ์มีประปาหมู่บา้น จาํนวน 39 แห่ง ครอบคลุมหมู่บา้น 59 

หมู่บา้น ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในช่วงฤดูแลง้ท่ีมกัจะขาดแคลนนํ้าดิบสาํหรับใชท้าํประปา 

4) แหล่งนํ้ า พื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์มีอ่างเก็บนํ้ าขนาดกลางและเล็ก (กรมชลประทาน) 

จาํนวน 18 แห่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีของทุกตาํบล มี คลองหรือลาํห้วย จาํนวน 102 สาย และมีสระนํ้ า

สาธารณะประจาํหมู่บา้น จาํนวน 88 แห่ง นอกจากน้ีมีแหล่งนํ้ าขนาดเล็กระดบัครัวเรือนอยูใ่นพื้นท่ีบา้ง 

ซ่ึงมีแนวโนม้มีจาํนวนนอ้ยลงทุกปี ดงัน้ี  
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ตารางที ่307 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในอาํเภอเทพารักษ ์ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 39 37 39 37 1  1 

บ่อสาธารณะ  0  0  2  2 149 85 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอเทพารักษ์ (2554) 

5)ไฟฟ้า พื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ์มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ว่ายงัไม่ครอบคลุมทุก

หลงัคาเรือน  

 3.12.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน ลกัษณะเป็นกลุ่มดินไร่ มีพื้นท่ีลุ่มนํ้ า คือ ลุ่มนํ้ าชนัโพรง และลาํกุง้กั้ง 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออก นํ้ าไหลจากพื้นท่ีก่ิงอาํเภอเทพารักษ์ ไปสู่อาํเภอด่านขุนทด 

ลกัษณะของดินเก็บความช้ืนไวไ้ดน้้อย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติน้อย เป็นดินไร่คละดินนา 

นอกจากน้ีในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษเ์ป็นดินเค็มปานกลางจนถึงเค็มจดั เหมาะกบัการปลูกขา้ว และพืชไร่ 

แต่ใหผ้ลผลิตปานกลาง 

  2) ทรัพยากรนํ้ า พื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ์ เป็นพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดลุ่มนํ้ า 3 

ลุ่มนํ้าไดแ้ก่  

- ลุ่มนํ้ าลําเชียงไกร เป็นลุ่มนํ้ าสาขาท่ีสําคัญของลุ่มนํ้ ามูลท่ีใช้หล่อเล้ียง

ประชาชน 4-5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเทพารักษ์ เป็นอาํเภอตน้นํ้ า อาํเภอด่านขุนทด อาํเภอโนนไทย เป็น

อาํเภอท่ีตั้งอยู่ระหว่างกลางลุ่มนํ้ า อาํเภอโนนสูงและอาํเภอพิมายเป็นอาํเภอท่ีอยู่ปลายนํ้ า มีประชาชน

หลายแสนคนตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้าท่ีร่วมรับประโยชน์จากลุ่มนํ้าสายน้ี  

- ภูเขาในอาํเภอเทพารักษ์เป็นตน้นํ้ าของลุ่มนํ้ าชี นํ้ าจะไหลไปอาํเภอเทพสถิต

และอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ลงสู่แม่นํ้าชีในท่ีสุด 

- เป็นตน้นํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าสัก นํ้ าจะไหลไปอาํเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบุรี ดงันั้น 

พื้นท่ีของอาํเภอเทพารักษ์นอกจากจะเป็นหลังคาโคราชแล้ว ยงัถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของหลังคา

ประเทศด้วย ดงันั้นพื้นท่ีแห่งน้ีจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนท่ีอยู่ตาม

สายนํ้ าต่าง ๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากลาํนํ้ าตั้งแต่ตน้นํ้ าไปจนถึงปลายนํ้ า จึงตอ้งมีกระบวนการรณรงคแ์ละ

กระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตน้นํ้า 

 3) ทรัพยากรป่าไม ้พื้นท่ีอาํเภอเทพารักษส่์วนใหญ่อยูใ่นพื้นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดง

กระสัง-  ลาํพญากลาง” ปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2554) มีป่าไมเ้หลือเป็นพื้นท่ีประมาณ 23,000 ไร่ จาํแนกตาม

ประเภท ไดแ้ก่ ป่าอนุรักษ ์(Zone C) จาํนวนพื้นท่ีประมาณ 9,000 ไร่ และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Zone E) 

จาํนวนพื้นท่ีประมาณ 14,000 ไร่ ส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยูเ่ป็นป่าตน้นํ้ าลาํธาร โดยเฉพาะตน้นํ้ าลาํเชียงไกร 
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ซ่ึงเป็นลาํนํ้ าย่อยของลาํนํ้ ามูล และบางส่วนไหลลงสู่แม่นํ้ าชี และแม่นํ้ าป่าสัก จึงถือเป็นพื้นท่ีป่าท่ีมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ สาํหรับในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมนั้นกรมป่าไมไ้ดม้อบให้สํานกังานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จดัสรรเอกสาร สปก.4-01 เป็นหลกั ส่วนท่ีดินท่ีมีเอกสารเป็น

โฉนด หรือ น.ส.3 นั้น มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น 

อาํเภอเทพารักษ์ล้อมรอบด้วยภูเขา มีทิวเขา “พงัเหย” กั้นเขตแดนกบัอาํเภอลาํสนธิ จงัหวดั

ลพบุรี และอาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ มีวิวทิวทศัน์สวยงามจนไดรั้บขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์

เมืองไทย 

อาํเภอเทพารักษมี์ป่าชุมชนจาํนวนมาก ดงัน้ี  

- ป่าชุมชนบา้นใหม่เจริญธรรม เป็นป่าสงวนแห่งชาติใหม่เจริญธรรม (หมู่ 10) อาํเภอ

เทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี 22 ไร่  

- ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติเทพประทานพร (หมู่ 19) 

อาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี 212 ไร่  

- ป่าชุมชนป่าหนองมากูต เป็นป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 บา้น

ท่าหินงม (หมู่ 22)อาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 173 ไร่ 3 งาน 

- ป่าชุมชนป่าชา้งตกตาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติมาบพลวง (หมู่ 9) เมืองทองพฒันา 

(หมู่ 5) วงัยายทอง (หมู่ 4) สายทองพฒันา (หมู่ 1) แสงทองพฒันา (หมู่ 10) อาํเภอเทพารักษ์ จงัหวดั

นครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 1,075 ไร่  

- ป่าชุมชนป่าเจดียห์ลวง 1 เป็นป่าสงวนแห่งชาติดอยเจดีย ์(หมู่ 5) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 350 ไร่   

- ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก เป็นป่าสงวนแห่งชาติมะค่างาม (หมู่ 4) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 350 ไร่  

- ป่าชุมชนบา้นเกาะแหลมป่าสงวนแห่งชาติเกาะแหลม (หมู่ 3) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 269 ไร่   

- ป่าชุมชนป่าหนองไผห่นองตะครอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติศิลาทอง (หมู่ 10) อาํเภอ

เทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 900 ไร่   

- ป่าชุมชนป่าหนองพรม -โคกผกัหวาน เป็นป่าสงวนแห่งชาติโนนสมบูรณ์ (หมู่ 7) 

อาํเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 160 ไร่  

- ป่าชุมชนสาธาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติหัวสระ (หมู่ 4)  อาํเภอเทพารักษ์ จงัหวดั

นครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 323 ไร่ 1 งาน 85  ตารางวา 

- ป่าชุมชนดอนโบสถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติหนองโพธ์ิ (หมู่ 2) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 88 ไร่  

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1466
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1467
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1468
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1427
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1426
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1425
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1424
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1432
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1431
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1430
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1429
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- ป่าชุมชนป่าโคกรังจืด เป็นป่าสงวนแห่งชาติไทยเจริญ (หมู่ 8) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 61 ไร่  

- ป่าชุมชนป่ามะค่าคุก (แปลงท่ี 1-2) เป็นป่าสงวนแห่งชาติมะค่าคุก (หมู่1) อาํเภอ

เทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีจาํนวน 813 ไร่   

- ป่าชุมชนป่าประดู่งาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติห้วยนํ้ าเค็ม (หมู่ 8) อาํเภอเทพารักษ ์

จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 1,713 ไร่ 

- ป่าชุมชนบา้นไทยสามคัคี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ บา้นไทยสามคัคี (หมู่ 14) อาํเภอ

เทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี จาํนวน 119 ไร่  

 3.12.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ การแข่งขนักนัทางการเมืองในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ์ไม่ค่อย

รุนแรงมากนกั แต่มีกระบวนการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในกระบวนการเลือกตั้งอยูต่ลอด ท่ีผา่นมาชาวบา้นใน

พื้นท่ีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) ส่วนหน่ึงเลือกตั้งจากการฟังเสียงของผูน้าํในทอ้งถ่ิน แต่มี

บางส่วนท่ีตดัสินใจเลือกตั้งดว้ยความเป็นอิสระ  

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน มีความเช่ือมโยงกบัการเมืองระดบัชาติ เน่ืองจากผูน้าํหลาย

คนเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับผูส้มคัรรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) และ

การเมืองในทอ้งถ่ินก็มีการแข่งกนัเพื่อใหไ้ดต้าํแหน่งทางการเมืองดว้ยกระบวนการเดียวกนักบัการเมือง

ระดบัชาติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัการเมืองทอ้งถ่ินกบันกัการเมืองระดบัชาติ ยงัเป็นลกัษณะการสั่ง

การ และนกัการเมืองทอ้งถ่ินจาํนวนมากตอ้งฟังเสียงของนกัการเมืองระดบัชาติ จึงทาํให้นกัการเมือง

ระดบัทอ้งถ่ินในบางพื้นท่ีไม่มีอิสระในการทาํงานในพื้นท่ีอยา่งเตม็ท่ี 

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีมีกระบวนการทาํงานของการเมืองภาคประชาชนท่ีทาํ

ใหเ้กิดกระบวนการตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐและของการทาํงานบริหารจดัการทอ้งถ่ิน และมีการ

ทาํงานเช่ือมกบัองคก์ร ภาคีภายนอกดว้ย แต่วา่ขบวนการขบัเคล่ือนในพื้นท่ียงัมีพลงัไม่พอท่ีจะนาํไปสู่

การสร้างความเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี 

3.12.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอเทพารักษ์ จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง อาํเภอเทพารักษ์ไม่มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ  

http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1428
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1509
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=1510
http://www.koratnreo.org/fCom_detail.aspx?id=5639
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3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ อาํเภอเทพารักษ ์ไม่มีหน่วยงานรัฐวสิาหกิจในพื้นท่ี 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอเทพารักษ์ มีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอเทพารักษ์มีศูนย์ประสานงานองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอเทพารักษ ์และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4  แห่ง  ไดแ้ก่  องค์การบริหารส่วนตาํบล

สํานักตะคร้อ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตาํบลบึงปรือ และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลวงัยายทอง 

ค. เทศบาล  อาํเภอเทพารักษ ์ไม่มีเขตเทศบาลในพื้นท่ี  

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547  แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 4 ตาํบล 59 หมู่บา้น ดงัน้ี  

ตารางที ่308 แสดงช่ือหมู่บา้นแยกเป็นตาํบลในอาํเภอเทพารักษ ์

ช่ือตําบล หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน 

สาํนกัตะคร้อ 

 

16 บา้นสํานกัตะคร้อ บา้นหนองโพธ์ิ บา้นชุมชนพฒันา บา้นเทพนิมิต บา้น

โนสมบูรณ์ บา้นหวัสระ บา้นทาํนบเทวดา บา้นหนองโพธ์ิเหนือ บา้น 

วงักระทะ บา้นศิลาทอง (1) บา้นศิลาทอง(2) บา้นสาํนกัตะคร้อร่วมพฒันา

บา้นโนนทองหลาง บา้นถนอมเขต บา้นเทพารักษ ์และบา้นวงักะหาด  

บึงปรือ 11 บา้นมะค่าคุก บา้นซบัสาํราญ บา้นเกาะแหลม บา้นมะค่างาม บา้น 

ดอยเจดีย ์บา้นสะพานเลียบ บา้นบึงปรือ บ้านห้วยนํ้ าเค็ม บา้นนํ้ าโตน 

บา้นเขาแตงโม และบา้นสันติสุข 

วงัยายทอง 10 บ้านสายทองพฒันา บ้านคลองบง บ้านกุดสระแก้ว บ้านวงัยายทอง 

บา้นเมืองทอง บ้านคลองขามป้อม บ้านวงัม่วงสามคัคี บ้านไทยเจริญ 

บา้นมาบพลวง และบา้นแสงทองพฒันา 

หนองแวง 

 

22 บา้นหนองแวง บา้นห่ิงหอ้ย บา้นโนนแหน บา้นนอ้ยหนองแวง บา้น 

โคกกระบือ บา้นโนนทอง บา้นห้วยทราย บา้นสะพานหิน บา้นโนนเต็ง 

บา้นหนองหวา้ บา้นหนองบวัหลวง บา้นใหม่เจริญธรรม บา้นท่าวงัศาล 

บา้นวงัทรายทอง บา้นไทยสามคัคี บา้นหนองแวงพฒันา  

บา้นปรางคก์ุญชร บา้นวงัสมบูรณ์ บา้นเทพประทานพร บา้นเทพทกัษิณ 

บา้นห่ิงหอ้ยใต ้และบา้นท่าหินงาม 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอเทพารักษ์ (2554) 
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3.12.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอ 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2554  ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมประชุมจาํนวน

ทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ยผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 38 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 9 คน นกั

ธุรกิจจาํนวน 3 คน หน่วยงานราชการต่าง ๆ จาํนวน 10 คน  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดม

สมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอ  ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษ ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่309 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเทพารักษ ์

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอาํเภอเทพารักษ์เป็นพื้นท่ี

ราบสูงภูเขา และมีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

- พื้นท่ีจะเป็นท่ีราบเชิงเขาเป็นตน้นํ้ าสําคญัของ

ลุ่มนํ้า 3 ลุ่มนํ้า 

- มีทรัพยากรป่าไม้ท่ียงัคงเหลืออยู่ในขณะน้ี

ประมาณ 20,000 ไร่ สามารถพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อสร้างรายได ้

- เป็นอาํเภอขนาดเล็ก มีประชากรจาํนวนไม่

มาก เป็นอาํเภอท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่อยูใ่นพื้นท่ี 

ก.ด้านกายภาพ 

- พื้นท่ีดินเค็มในหลายตาํบลทาํให้มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพดินและการเพาะปลูก 

- เส้นทางการคมนาคมในพื้นท่ีและเส้นทาง

เช่ือมระหวา่งอาํเภอยงัไม่สะดวก  

- พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกและทาํลายมากข้ึนทุกปี 

- ไม่มีระบบชลประทานหรือแหล่งนํ้ าสําหรับ

การทาํการเกษตรท่ีเพียงพอ 

 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยมีปัญหาทางดา้น

สุขภาพเน่ืองจากยงัไม่มีมลพิษ และประชาชน

สามารถพึ่งตนเองดา้นสุขภาพได ้ 

- มีสถาบนัการศึกษากระจายอยูใ่นพื้นท่ี

ครอบคลุมทุกตาํบล  

- ดว้ยระยะทางท่ีห่างจากตวัเมือง ทาํใหค้นใน

พื้นท่ียงัดาํรงไวซ่ึ้งวถีิชีวติดั้งเดิมไว ้ 

 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ระดบัการศึกษาของประชาชนอยูใ่นเกณฑ์

ค่อนขา้งตํ่า  

- ยงัไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มอาชีพ ประชาชนไม่

เขา้ใจเร่ืองกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม  

- เยาวชนเร่ิมมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่

เช่ือฟังผูป้กครอง เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  

- ไม่มีโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ ประชาชนมี

ความยากลาํบากต่อการเดินทางไปรักษาและ

ดูแลสุขภาพของตนเอง  
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ตารางที ่309 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัมีท่ีดินเป็นของ

ตนเอง และมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  

- มี ค วา ม พ ย า ย า ม ข อ ง ค นใ น พื้ น ท่ี ใ นก า ร

ร ว ม ก ลุ่ ม ก า ร พัฒ น า อ า ชี พ ห รื อ พัฒ น า

ผลิตภณัฑข์องชุมชนใหม่ ๆ 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกรรม ท่ี

เป็นผูผ้ลิตอาหารท่ีสาํคญั  

- มีผลิตภณัฑโ์อทอปเป็นของชุมชนและตาํบล  

- พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นพื้นท่ีใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน ทาํให้เกษตรกรไม่สามารถ

จาํหน่ายท่ีดินใหก้บัคนอ่ืนได ้ 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ตน้ทุนทางการผลิตทางการเกษตรสูง 

โดยเฉพาะปัจจยัการผลิตทุกชนิด 

- ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดนอ้ยลง และ

เกษตรกรยงัไม่มีความรู้ ความสามารถในการ

ลดตน้ทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรดว้ย   

- เกษตรกรยงัใชร้ะบบการผลิตแบบดั้งเดิม ยงั

ไม่มีการนาํเทคโนโลยกีารผลิตใหม่มาปรับใช้

ในการผลิต 

- ไม่มีศูนยรั์บซ้ือผลผลิตทางดา้นเกษตรในพื้นท่ี 

- ผลิตภณัฑโ์อทอป ยงัไม่ไดคุ้ณภาพมาก

เท่าท่ีควรยงัตอ้งการพฒันาและปรับปรุง 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ดา้นการผลิต และ

การตลาดจาํนวนนอ้ย 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ในพื้นท่ียงัมีผูน้าํท่ีมีความเขม้แข็งและทาํงาน

การเมืองเพื่อประชาชนในพื้นท่ี 

- ประชาชนบางส่วนเร่ิมมีความต่ืนตวัในการ

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ

ทาํงานของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการทุจริตในเร่ืองการเลือกตั้งทุกระดบั 

โดยเฉพาะการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในพื้นท่ี 

- ความเห็นแก่ตวัของผูน้าํแต่ละตาํบลต่างคน

ต่างทาํไม่มีการประสานความร่วมมือ 

- การทาํงานพฒันาของผูน้าํทอ้งถ่ินเนน้การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั 

-  ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองของสิทธิของตนเอง และเร่ืองของ

ประชาธิปไตย  

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองในทุกระดบันอ้ย 
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ตารางที ่309 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอเทพารักษ ์(ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ประชาชนวยักลางคนและผูสู้งอายุยงัคงใชว้ิถี

ชีวิตแบบดั้ งเดิมและยงัคงรักษาไวซ่ึ้งความ

เป็นประเพณีของทอ้งถ่ิน  

- ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหรืองาน

ประจาํปีได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนใน

อาํเภอ  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ไ ม่ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร สื บ ท อ ด

วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นใหม่ 

- คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในงาน

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน  

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษส์ามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่310 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอเทพารักษ ์

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ดา้นกายภาพ 

- จังหวดัมีแนวโน้มจะมีการพฒันาแหล่งนํ้ า

ขนาดเล็กในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับนํ้ า

และแกปั้ญหานํ้าท่วมในพื้นท่ี 

- กระแสการรณรงค์เร่ืองการลดภาวะโลกร้อน

และการเขา้ไปปลูกป่าของส่วนราชการและ

หน่วยงานภาคเอกชน 

ก.ดา้นกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูง ส่งผล

ให้ในบางปีมีความแห้งแล้ง บางปีนํ้ าท่วม ทาํ

ใ ห้ ย า ก ต่ อ ก า ร ค า ด เ ด า ใ น ก า ร ผ ลิ ต ด้ า น

การเกษตร  

- มีกลุ่มทุนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์จาก

พื้นท่ีป่ามากข้ึน 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าใน

พื้นท่ีทาํให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขมากข้ึน  

- มีนโยบายเรียนฟรี ของรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้

คนจนไดเ้รียนหนงัสือมากข้ึน   

- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงัของ

รัฐบาล 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของคน

ในพื้นท่ีทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 

- การระบาดของยาเสพติดท่ีมาจากแรงงานต่าง

ถ่ิน และพื้นท่ีขา้งเคียงท่ียากต่อการควบคุม 
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โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- นโยบายการพฒันาเกษตรกรไทยผลิตอาหาร

ไทยสู่ครัวโลก  

- นโยบายประกนัรายไดข้องเกษตร และ

นโยบายรับจาํนาํขา้วของรัฐบาล  

-  การเปิดการคา้เสรี และการเปิดอาเซียนเป็น

หน่ึงเดียวในปี 2558 ทาํใหเ้กษตรกรต่ืนตวัและ

เตรียมรับมือการแข่งขนัทางดา้นการเกษตรใน

อนาคต 

- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พัฒ น า จัง ห วัด ด้า น ก า ร

พฒันาการเกษตรขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย 

- ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวของ

จงัหวดันครราชสีมา 

- อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมามีทิศทางการ

พฒันาใหจ้งัหวดันครราชสีมาเป็นแหล่งผลิต

อาหารท่ีสาํคญัของประเทศ  

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ปัจจยัท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตทางดา้น

การเกษตรมีราคาสูงข้ึนทุกปี 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกาํหนดราคาผลผลิตไม่ได ้

ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการขาดทุน  

- นโยบายการข้ึนค่าแรงเป็น 300 บาททาํใหมี้

ผลกระทบต่อค่าจา้งแรงงานดา้นการเกษตร

ในพื้นท่ี  

- นโยบายการคา้เสรีท่ีสร้างผลกระทบต่อราคา

ผลผลิตการเกษตร และกระบวนการผลิต

ทางดา้นการเกษตร  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- นโยบายการกระจายอาํนาจท่ีทาํให้ประชาชน

ลุกข้ึนมาบริหารจดัการเพื่อทอ้งถ่ินตนเอง  

- กระแสการต่อตา้นคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในหลาย

องคก์ร  

- การส่งเสริมและมีกิจกรรมรณรงคข์องภาครัฐ

ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ืองบทบาทหน้าท่ี

ของประชาชนต่อการเมือง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํใหก้าร

ดาํเนินการตามนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง 

- การคอรัปชัน่ในระดบัประเทศท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการทาํงานของทอ้งถ่ิน 

- นกัการเมืองระดบัชาติแทรกแซงการทาํงาน

ของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  

- ค่านิยม สังคมท่ียดึค่านิยมบางอยา่งท่ีไม่

ถูกตอ้ง เช่น การยกยอ่งเงิน ยกยอ่งตาํแหน่ง 

ยกยอ่งวตัถุ การรักพวกพอ้ง 

- ขาดมาตรการลงโทษการคอร์รัปชัน่อยา่ง

เด็ดขาด ไม่มีการลงโทษและติดตามผูท้าํผดิ

อยา่งจริงจงั 
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โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีมากข้ึน 

- ส่ือสารเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทาํใหเ้ป็นโอกาส

ของการเผยแพร่ว ัฒนธรรม ประเพณีของ

ทอ้งถ่ินใหค้นอ่ืนในสังคมไดรั้บรู้มากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือท่ีเข้าถึงทุกครอบครัวท่ีไม่ค่อยมีการ

นาํเสนอเร่ืองราวศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

 

  

3.12.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอเทพารักษ์ท่ีประชุมได้นาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 การพฒันาทางดา้นเกษตร เพราะในพื้นท่ีอาํเภอเทพารักษจ์ะมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจหลกัจาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั ขา้วโพดและออ้ย นโยบายของรัฐท่ีสนับสนุน

อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนท่ีใช้ออ้ย มนัสําปะหลงั เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน หากมี

การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ราคาพืชไร่ดีข้ึน เกษตรกรจะมีรายไดแ้ละมีฐานะมัน่คง 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะท่ีดินและป่าไมมี้ความเช่ือมัน่ในนโยบายของรัฐบาลท่ีจะจดัการ เอาจริงเอาจงักบัพวกท่ีทาํร้าย

ประชาชนโดยการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพียงเพื่อประโยชน์ของตนและประโยชน์

ของคนในกลุ่มเท่านั้น โดยมิได้คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนส่วนใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบจากการ

กระทาํของตนเองทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายชัดเจน

จริงจงัแลว้ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจะตอ้งกลา้ท่ีจะแสดงออกในการท่ีจะปกป้องสิทธิของตนเอง

มากข้ึน 

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการปฏิรูประบบและการพฒันาคน ผูเ้ข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เร่ิมมี

ความหวงัเม่ือเห็นว่า องค์กรเครือข่ายต่างๆ ให้ความสนใจและใส่ใจจะพฒันาองค์ความรู้ให้กับ

ประชาชนผูส้นใจอย่างต่อเน่ืองเป็นโอกาสท่ีทุกคนมีโอกาสจะได้ร่วมกนัสร้างพลงัอนับริสุทธ์ิเพื่อ

แผน่ดิน 

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นปฏิรูประบบการจดัการทอ้งถ่ินและจงัหวดัผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้

ความสนใจกิจกรรมขององคก์รต่าง ๆ ท่ีร่วมกนัแสดงออกถึงแนวคิดท่ีจะปกป้องสังคมและประเทศชาติ

ใหป้ลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบใหส้ังคมไทยปราศจากมะเร็งร้ายท่ีทาํลายสังคมโดยส้ินเชิง 


	5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547  แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน ดังนี้

