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3.3 อาํเภอปักธงชัย  

3.3.1 ประวตัิความเป็นมา 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สมยัอยุธยาได้ปรากฏช่ือเมืองปักว่าตั้ งอยู่ใกล้2เมือง

นครราชสีมา2 เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใตข้องเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นกองระวงัหน้าคอยสอดแนม

ขา้ศึกและคอยขดัขวางหน่วงเหน่ียวไม่ให้ขา้ศึกยกทพัประชิดเมืองมาเร็วเกินไป เมืองปักจึงได้ช่ือว่า 

“ด่านจะโปะ” สมยั2กรุงธนบุรี2ปี พ.ศ. 223212 พระเจา้กรุงธนบุรีโปรดฯ ให2้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก2 

(รัชกาลท่ี 1) ยกกองทพัไปปราบ2เมืองเวยีงจนัทน์2และไดรั้บชยัชนะ ขากลบัจึงไดก้วาดตอ้นเชลยชายหญิง

พร้อมกบัเพี้ ยอุปราช และให้ไปพกัอาศยัอยู่ท่ีด่านจะโปะ คร้ันชาวเมืองเวียงจนัทน์ตั้งบา้นเรือนเป็น

หลักฐานมั่นคงแล้ว 2 เจ้าพระยานครราชสีมา 2  (ป่ิน) กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งด่านจะโปะเป็นเมือง เรียกวา่ “เมืองปัก” (ยงัไม่มีคาํวา่ ธงชยั) และได้

กราบบงัคมทูลขอใหเ้พี้ยอุปราชเป็นเจา้เมืองปักคนแรก พระราชทานนามวา่ “2พระยาวงศาอรรคราช2” (ซ่ึง

กล่าวกันว่าเป็นต้นตระกูล วรธงไชย ขณะน้ี) เมืองปักในสมัยน้ีเป็นเมืองชั้ นตรีข้ึนตรงต่อเมือง

นครราชสีมา เม่ือปี พ.ศ. 223232  

สมยั2กรุงรัตนโกสินทร์2ปี พ.ศ. 223692 2เจา้อนุวงศ์2แห่งเมืองเวียงจนัทน์ยกทพัมายึดเมือง

นครราชสีมาและได้กวาดตอ้นชาวเมืองไป แต่ถูกคุณหญิงโมและชาวเมืองนครราชสีมาต่อสู้กบัทหาร

เวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะ 2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2 ทรงปรับปรุงระเบียบการ

ปกครองใหมี้ความเป็นเอกภาพเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมืองปักเปล่ียนเป็นอาํเภอปักธงไชย ข้ึนกบั2มณฑล

นครราชสีมา2 โดยมีพระศรีพลรัตน์ (ยะพะระ เกตุเลขา) ชาว2ไทยมุสลิม2 เป็นนายอาํเภอปักธงไชยคนแรก 

เม่ือปี พ.ศ. 2451 คร้ันปี พ.ศ. 2508 เปล่ียนช่ืออาํเภอจากเดิมอาํเภอปักธงไชย เป็น “อาํเภอปักธงชยั” 

3.3.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

ท่ีตั้งอาํเภอปักธงชยัมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง มีความลาดเอียงจากทิศตะวนัตกไปทิศ

ตะวนัออก มีความสูงอยูใ่นช่วง 200-250 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง อาํเภอปักธงชยัตั้งอยูท่างทิศ

ใต้ของอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวจังหวดั 35 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้ งหมด 

1,155.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 721,913 ไร่ 

อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับอาํเภอเมืองนครราชสีมา และอาํเภอสูงเนิน จังหวดั

นครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอโชคชยั 

และอาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  

3.3.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูง

โดยเฉพาะทางตอนบนของอาํเภอมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 200 - 250 เมตร เป็นลกัษณะของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2321
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2323
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2369&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ลูกคล่ืนลอนต้ืน ยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่ม

ริมฝ่ังแม่นํ้า มีลาํนํ้าไหลผา่นหลายสาย ไดแ้ก่ ลาํแชะ ลาํพระเพลิง ลาํตะคอง ลาํนํ้ามูล และลาํจกัราช 

สภาพอากาศตลอดทั้งปี ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน 

กุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

3.3.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 

1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอปักธงชยัโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่121 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอปักธงชยั  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,607 2,406 4,067 

นกัเรียน 6,417 6,212 12,629 

นกัศึกษา 684 814 1,498 

ทาํนา 6,306 6,778 13,084 

ทาํไร่ 726 649 1,375 

ทาํสวน 174 195 369 

ประมง 28 9 37 

ปศุสัตว ์ 66 37 103 

รับราชการ 873 481 1,354 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 32 32 64 

พนกังานบริษทั 660 712 1,372 

รับจา้งทัว่ไป 14,565 14,506 29,071 

คา้ขาย 1,094 2,051 3,145 

ธุรกิจส่วนตวั 170 138 308 

อ่ืน ๆ หรือไม่ระบุ 2,258 2,757 5,015 

รวมทั้งหมด 35,660 37,777 73,491 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอปักธงชัย (2554)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  



195 

 

2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยู่ท่ี 48,954.35 

บาทต่อคนต่อปี พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดคือพื้นท่ีตาํบลตูม มีรายไดเ้ฉล่ีย 61,851.91 บาทต่อคนต่อปี 

รองลงมาคือตาํบลสุขเกษม มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 58,028.00 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดคือพื้นท่ีเทศบาลตาํบลเมืองปัก จาํนวน 38,494.39 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่122 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอปักธงชยั  

ลาํดับ พืน้ทีต่ําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 เกษมทรัพย ์ 41,497.69 

2 โคกไทย 40,711.56 

3 ง้ิว 52,683.95 

4 ดอน 40,898.43 

5 เทศบาลตาํบลตะขบ 45,603.58 

6 ตะคุ 52,679.63 

7 ตูม 61,851.91 

8 ธงชยัเหนือ 53,523.24 

9 นกออก 48,762.31 

10 บ่อปลาทอง 52,322.60 

11 ภูหลวง 44,960.98 

12 เทศบาลตาํบลเมืองปัก 38,494.39 

13 เทศบาลตาํบลลาํนางแกว้ 42,906.75 

14 สะแกราช 46,091.52 

15 สาํโรง 49,529.64 

16 สุขเกษม 58,028.00 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 48,954.35 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอปักธงชัย (2554)  
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 4,204,421,303 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวยและการพนนั 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ รายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 594,220,384 บาทต่อปี ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
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ตารางที ่123 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอปักธงชยั 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 76,526,969 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 76,529,969 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 95,255,876 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 95,255,876 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 81,170,064 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 81,170,064 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 341,267,475 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 341,267,475 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 121,804,371 

จาํนวนรวม 121,804,371 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 464,435,769 

จาํนวนรวม 464,435,769 

ค่าใช้ จ่าย เพื่อ ซ้ือขนมกรุบ

กรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 2,107,268,043 

จาํนวนรวม 2,107,268,043 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 84,657,609 

จาํนวนรวม 84,657,609 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 37,670,970 

จาํนวนรวม 37,670,970 
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ตารางที ่123 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 39,928,181 

จาํนวนรวม 39,928,181 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 147,208,596 

จาํนวนรวม 147,208,596 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 170,276,752 

จาํนวนรวม 170,276,752 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 564,044,371 

จาํนวนรวม 564,044,371 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 147,737,585 

จาํนวนรวม 147,737,585 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 101,040,284 

จาํนวนรวม 101,040,284 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 31,125,214 

จาํนวนรวม 31,125,214 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 29,053,779 

จาํนวนรวม 29,053,779 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 158,169,779 

จาํนวนรวม 158,169,779 

รวมทั้งหมด 4,798,644,687 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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4) หน้ีสินและ เงินออม จากการสํารวจขอ้มูลบญัชีครัวเรือนพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัย 

ประชากรมีหน้ีสินเฉล่ีย 10,654 บาทต่อคนต่อปี จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรอาํเภอปักธงชยักูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เป็นเงินทั้งหมด 423.2 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 377 ลา้นบาท กู้

เพื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตจาํนวน 20 ลา้นบาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ 

จาํนวน 26.2 ลา้นบาท 

5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 

ตารางที ่124 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก
(คน) 

กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการพฒันา

สตรี ระดบัอาํเภอ 

3,225  การพฒันาสตรีดา้น

สาธารณประโยชน์ การแกปั้ญหา

สังคม การพฒันาสถาบนัครอบครัว 

นางอญัญามณี ชยัชา้ง 

085-770-0783 

เครือข่ายกองทุน

หมู่บา้นและชุมชน

เมืองระดบัอาํเภอ 

2,070  พฒันาสร้างการเรียนรู้ การบริหาร

จดัการ กองทุนหมู่บา้นใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้น 

นายสมบติั ป่ินแกว้ 

081-976-4378 

สมาคมไหมไทย

นครราชสีมา 

161  พฒันารูปแบบการผลิตและส่งเสริม

การตลาดของผูป้ระกอบการไหม 

นางอทิตยา มชัชาดากุล 

081-976-4378 

ชมรม อสม.อาํเภอ   

ปักธงชยั 

2,021  ส่งเสริม สนบัสนุนประสานงานการ

ปฏิบติังานของ อสม. 

นางลาํภา ศรีทองสุข 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปักธงชัย (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

ตารางที ่125 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั  

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มทอผา้ไหมเมืองยา่บาติก นางพิไลลกัษณ์ กลํ่าขนุ 154/1 หมู่ 18 ต.ตะคุ 

กลุ่มหตัถกรรมการทอผา้ไหมนาแค นายสมบติั ยนัจะโปะ 130 หมู่ 4 ต.เมืองปัก 

กลุ่มสตรีผา้ไหมทอมือบา้นแปะ นางอรุณ สอนตะคุ 50 หมู่ 13 บา้นแปะ ต.ตะคุ 

กลุ่มอนุรักษผ์า้ไหมทอมือ น.ส.วนัเพญ็ สิงห์สุทธ์ิ 71/1 หมู่ 10 ต.เมืองปัก 

กลุ่มศรีไหมไทย น.ส.ศรีธิดา ติยะประเสริฐกุล 333 หมู่ 11 ต.เมืองปัก 
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ตารางที ่125 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มไหมทอมือปักธงชยั นางอาทิตยา สิริมชัชาดากุล 118/1-2 หมู่ 7 ต.นกออก 

กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรไร้สารพิษ

เตยโกศลสะแกราช 

นายบุญส่ง เตม็เมือง 99 หมู่ 5 ต.สะแกราช 

กลุ่มสุนนัทาไหมไทย นายเดชรนา ฉํ่าเมือง 570/1 หมู่ 1  ต.เมืองปัก 

กลุ่มสุรีพร ไหมไทย นางโฉมสุดา หงษน์คร 320/2 หมู่ 1 ต.เมืองปัก 

กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นทุ่งจาน นางละมุล สุดพุม่ 61/1 หมู่ 7 ต.นกออก 

กลุ่มอาชีพทอผา้ไหมและดอกไม้

ประดิษฐ์ 

นางอาํไพ เปจะโป๊ะ  86 หมู่ 7 ต.ธงชยัเหนือ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปักธงชัย (2554) 

3.3.5 ลกัษณะทางสังคม  

1) ดา้นประชากร พื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 35,723 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 116,157 คน เป็นชายจาํนวน 56,517 คน เป็นหญิงจาํนวน 59,640 คน มีรายละเอียดเป็น

รายตาํบลดงัน้ี 

ตารางที ่126 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอปักธงชยั 

ที่ ตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

1 ตาํบลเกษมทรัพย ์   969 1,726 1,861 3,587 

2 ตาํบลโคกไทย 1,264 2,271 2,312 4,583 

3 ตาํบลง้ิว 2,072 3,216 3,350 6,566 

4 ตาํบลดอน 1,145 2,075 2,245 4,320 

5 เทศบาลตาํบลตะขบ 1,422 2,447 2,708 5,155 

6 ตาํบลตะขบ 2,885 4,997 5,016 10,013 

7 ตาํบลตะคุ 3,795 5,853 6,339 12,192 

8 ตาํบลตูม 1,626 2,633 2,819 5,452 

9 ตาํบลธงชยัเหนือ 2,753 3,845 3,878 7,723 

10 ตาํบลนกออก 1,872 2,858 3,101 5,959 

11 ตาํบลบ่อปลาทอง 1,057 1,728 1,881 3,609 

12 ตาํบลภูหลวง 1,651 2,784 2,752 5,536 

13 เทศบาลเมืองเมืองปัก 5,913 6,765 7,513 14,278 
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ตารางที ่126 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ที่ ตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

14 เทศบาลตาํบลลาํนางแกว้ 1,096 2,447 2,708 5,155 

15 ตาํบลสะแกราช 2,505 4,200 4,391 8,591 

16 ตาํบลสาํโรง 903 1,724 1,720 3,444 

17 ตาํบลสุขเกษม 1,368 2,383 2,376 4,759 

18 ตาํบลเมืองปัก 1,427 2,565 2,670 5,235 

รวม 35,723 56,517 59,640 116,157 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองอาํเภอปักธงชัย ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม 2554 
 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอปักธงชยั มีประชากรตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่127 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอปักธงชยั 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 204 195 399 

1– 2 608 599 1,207 

3– 5 1,255 1,182 2,437 

6– 11 2,940 2,670 5,610 

12– 14 1,759 1,586 3,345 

15– 17 1,697 1,610 3,307 

18– 25 3,994 3,744 7,738 

26– 49 13,009 14,038 27,047 

50– 60 4,953 5,659 10,612 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 5,241 6,548 11,789 

รวมทั้งหมด 35,660 37,831 73,491 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอปักธงชัย (2554)  

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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2) ดา้นการศึกษา  

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัย ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่128 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอปักธงชยั 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 948 1,357 2,305 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,436 2,667 5,103 

ป.4-6 17,655 19,388 37,043 

ม.ศ. 1-3 347 317 664 

ม.1-3 5,624 5,330 10,954 

ม.ศ.4-5 111 390 201 

ม.4-6 3,605 3,790 7,395 

ปวช. 688 405 1,093 

ปวส. 1,171 889 2,060 

ปริญญาตรี 1,071 1,697 2,768 

ปริญญาโท 40 29 69 

ปริญญาเอก 3 2 5 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,961 1,870 3,831 

รวม 35,660 37,831 73,491 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอปักธงชัย (2554) 

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอปักธงชยัมีโรงเรียนจาํนวน 71 แห่ง มีครูทั้งหมด 

จาํนวน 788 คน มีนกัเรียนจาํนวน 14,137 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 17 คน  

ตารางที ่129 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอปักธงชยั 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เกษมทรัพย ์ 2 20 253 

โคกไทย 3 27 320 

ง้ิว 3 27 440 
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ตารางที ่129 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ดอน 7 35 419 

ตะขบ 8 77 1,403 

ตะคุ 8 88 1,226 

ตูม 4 21 447 

ธงชยัเหนือ 5 47 664 

นกออก 4 25 285 

บ่อปลาทอง 3 25 326 

ภูหลวง 5 27 435 

เมืองปัก 5 269 5,899 

ลาํนางแกว้ 4 36 624 

สะแกราช 7 55 926 

สาํโรง 3 21 303 

สุขเกษม 4 32 552 

ปักธงชยั 4 30 628 

รวม 71 788 14,137 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปักธงชัย (2554) 
 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอปักธงชยัมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอปักธงชยั 

หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดับอาํเภอจาํนวน 1 แห่งและมี

ศูนยบ์ริการประจาํตาํบลจาํนวน 17 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครูอาสา จาํนวน 18 คน มีนักเรียน

จาํนวน 2,565 คน และมีหอ้งสมุดประจาํหมู่บา้นจาํนวน 17 แห่ง 

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั มี 

19 แห่ง ดงัน้ี 

ตารางที ่130 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอปักธงชยั 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน  (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 13  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  
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ตารางที ่130 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง)   หมายเหตุ  

คลินิกแพทย ์  1  

ร้ายขายยาแผนปัจจุบนั   3  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปักธงชัย (2554) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีบุคลากรทางดา้น

สาธารณสุข ดงัน้ี  

ตารางที ่131 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอปักธงชยั 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     8 14,519 

กุมารแพทย ์ 1 116,157 

ทนัตแพทย ์ 3 38,719 

ทนัตภิบาล 4 29,039 

เภสัชกร 6 19,360 

พยาบาลวชิาชีพ 86 1,351 

นกัวชิาการ 1 116,157 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  2,389 49 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 116,157 

นกัวชิาการสาธารณสุข 3 38,719 

เจา้พนกังานธุรการ 5 1 116,157 

บุคลากรสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั  67 1,734 

ลูกจา้งชัว่คราว 2 58,079 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปักธงชัย (2554) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัพบวา่ มีโรคติดต่อท่ีตอ้ง

เฝ้าระวงัของอาํเภอ คือ สถานการณ์ไขเ้ลือดออกท่ีระบาดในปี พ.ศ.2548 ซ่ึงอาํเภอปักธงชยัมีผูป่้วยเป็น

อนัดบัหน่ึงของประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัในพื้นท่ีดงัน้ี  

ตารางที ่132 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอปักธงชยั 

ช่ือโรค จํานวน 5อตัราป่วยต่อแสนประชากร 

อุจจาระร่วง 80 92.92 

อาหารเป็นพิษ 65 75.50 
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ตารางที ่132 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ช่ือโรค จํานวน 5อตัราป่วยต่อแสนประชากร 

ไขเ้ลือดออก 12 13.93 

4ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 7 8.13 

4สุกใส 5 5.80 

4ปอดบวม 5 5.80 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอปักธงชัย (2554) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดย

ใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่133 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอปักธงชยั  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 115,666 - 

2550 115,244 - 0.36 

2551 115,545 0.26 

2552 115,714 0.15 

2553 116,146 0.37 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั มีการส่งเสริม

ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดงัน้ี มีสถานีตาํรวจภูธร จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจภูธร

ปักธงชยั และมีการจดัใหมี้สายตรวจรถจกัรยานยนต ์4 เขตตรวจ (สายตรวจรถยนต ์1 สาย) สายตรวจเดิน

เทา้ 2 สาย (15 นาย) มีตูย้ามจุดต่าง ๆ จาํนวน 9 จุด  

นอกจากน้ีมีการดูแลรักษาความปลอดภยัในระดบัทอ้งถ่ินด้วย โดยมีสายตรวจประจาํตาํบล 

จาํนวน 16 ตาํบล และมีตาํรวจชุมชนตาํบล 16 ตาํบล และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 215 หมู่บา้น 

ด้านการปราบปราม อาํเภอปักธงชัยได้มีการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดอย่างจริงจงั และ

ต่อเน่ือง โดยมีสถิติขอ้มูลคดีท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ี ดงัน้ี 
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ตารางที ่134 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั 

ประเภทคดี 
ปี 2550 ปี 2551 

เกดิ 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกดิ 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 7 5 5 7 6 6 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย 67 64 71 39 37 42 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 56 49 53 48 40 47 

คดีท่ีน่าสนใจ 27 22 25 22 19 24 

คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย - 396 898 - 509 884 

คดียาเสพติด - 83 84 - 298 302 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอปักธงชัย (2554)  

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยันบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98 

และมีองคก์รทางศาสนา ดงัน้ี 

- วดั จาํนวน 67 แห่ง  

- สาํนกัสงฆ ์จาํนวน 25 แห่ง  

- พระสงฆ ์จาํนวน 764 รูป  

- โบสถค์ริสต ์จาํนวน    1 แห่ง 

6) ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากการรวบรวมของคณะทาํงานปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย

อาํเภอปักธงชยั ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่น

วถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น ดงัน้ี 

 ก. ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ได้แก่ นายพิสิษฐ์ นาคาํ เร่ืองเกษตรอินทรีย์และ

สมุนไพร นางตุ๋ย พึ่งดอน เร่ืองเกษตรพอเพียง นายจรูญ พูนขุนทด เร่ืองเกษตรอินทรีย ์และการทาํป๋ย 

นายเอกชนะ ขาํพรมราช เร่ืองเกษตรอินทรีย ์นายเหวา เลิศพรมราช  เร่ืองเกษตรผสมผสาน นายทองพูล 

วงัดอน เร่ืองปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ นางศาสตราวธุ คาํสุข เร่ืองการเล้ียงไหม   

ข. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ นางบวัเผื่อน จิตรจะโปะ เร่ืองการทอผา้ไหมสี

ธรรมชาติ นายอาํพล บานดอน เร่ืองการทอผา้ไหม นางประภาพรรณ พาภกัดี เร่ืองการทอผา้ไหมดว้ยสี

ธรรมชาติ นายประจกัษ์ ปิดตะคุ เร่ืองศิลปะประดิษฐ์ เกษตรผสมผสาน นางเต้ีย จรุงพนัธ์ เร่ืองการทาํ

ดอกไมป้ระดิษฐ ์ 

ค. ภูมิปัญญาดา้นอาหาร ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการทาํเส้นหม่ีโคราชท่ีข้ึนช่ือ คือ หม่ีตะคุ และ

นอกจากน้ียงัมีดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ น.ส.เรณกา อิชรญาณวชิรกุล เร่ืองการแปรรูปอาหาร นางสมปอง
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หมุนดอน เร่ือง การทาํพริกแกง นายสําราญ หน่างเกษม เร่ือง การทาํไข่เค็ม นายบุญนอ้ม จีนดอน เร่ือง 

การเล้ียงไก่ไข่   

7) ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อําเภอปักธงชัยได้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ินไว ้เช่น งานประเพณีเขา้พรรษา งานพระเพณีออกพรรษา และงานประเพณีท่ีสําคญัอ่ืนๆ

ทางศาสนา เป็นตน้  

พื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัในบริเวณเทือกเขามีกลุ่มชนท่ีเรียกตวัเองว่า “ฮญักุล” หรือ “ชาวบน” ท่ีมี

วฒันธรรมประเพณีของตนเองท่ีโดดเด่นในเร่ืองการทาํมาหากิน การผลิตพนัธ์ุขา้วของตนเอง และอ่ืน ๆ  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีสนามกีฬากลางอาํเภอปักธงชยั เป็นสนาม

กีฬาขนาดกลางใชใ้นการแข่งขนักีฬาทั้งในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัและอาํเภอ ประชาชนทัว่ไปใชเ้ป็น

สถานท่ีออกกาํลงักายตอนเชา้และตอนเยน็ มีการส่งเสริมการออกกาํลงักาย เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ชมรมและสมาคมต่างๆได้ส่งเสริมให้มีการออกกาํลงักายโดยสนบัสนุนวิทยากร อุปกรณ์ และ

สถานท่ี และมีการแข่งขันกีฬา โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล และสถานศึกษาได้จดัสรร

งบประมาณใหมี้การแข่งขนักีฬา เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสถานศึกษา เป็นประจาํทุกปี  

3.3.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอปักธงชัยมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 441,080 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 18,701 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่135 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอปักธงชัย (2554) 

 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากการสาํรวจมีการทาํการปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั โดยพบวา่มีเกษตรกร

ผูเ้ล้ียงสัตว ์13 ชนิด รวมจาํนวน 1,871,257 ตวั ดงัน้ี 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ 
จํานวน 

ครัวเรือนทีป่ลูก 
พืน้ทีป่ลูก (ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

1 ขา้วนาปี 11,826 207,136 550 

3 มนัสาํปะหลงั 5,443 155,665 4,500 

4 ออ้ย 1,196 43,665 15,000 

5 ขา้วโพด 235 5,340 850 

6 ไมผ้ล 4,587 22,935 1,250 

7 ยางพารา 1,200 ยงัไม่ไดผ้ลผลิต 

8 ผกั 543 2,720 565 
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ตารางที ่136 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั  

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 10,079 1,916 

2 โคนม 3,563 509 

3 กระบือ 4,132 1,033 

4 สุกร 9,304 1,180 

5 เป็ดเทศ 4,906 50 

6 เป็ดเน้ือ 3,871 100 

7 เป็ดไข่ 12,604 123 

8 ไก่พื้นเมือง 18,090 2,235 

9 ไก่เน้ือ 1,271,354 1,059 

10 ไก่ไข่ 532,905 1,411 

11 นกกระจอกเทศ 150 1 

12 ห่าน 356 24 

13 แพะ 67 12 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอปักธงชัย (2554) 
 

3) ด้านการประมง จากขอ้มูลของสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมาปี พ.ศ. 2553 พบว่า

อาํเภอปักธงชยัมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 144.85 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่137 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 35.20 

ปลาตะเพียน  25.70 

ปลานิล  65.95 

รวม 144.85 

ท่ีมา: สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3.3.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอปักธงชัยท่ีได้รับใบอนุญาตดาํเนินการและ

ประกอบการมีจาํนวน 102 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่138 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั  

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน 

อุตสาหกรรมเกษตร 9 

อุตสาหกรรมขา้ว 17 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 8 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ 1 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 1 

อุตสาหกรรมผา้ 20 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1 

อุตสาหกรรมก๊าซและเช้ือเพลิง 3 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 10 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 11 

อุตสาหกรรมไม ้ 12 

อุตสาหกรรมหิน 1 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

อุตสาหกรรมพลาสติก 5 

อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 1 

รวม 102 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอปักธงชัย (2554) 

 3.3.8 ลกัษณะทางด้านพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอปักธงชยัมีการประกอบการ ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 7 แห่ง  ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

-สหกรณ์ในพื้นท่ีอําเภอปักธงชัยมีทั้ งหมด จํานวน  3  แห่ง ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตรปักธงชยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรลาํพระเพลิง จาํกดั และสหกรณ์โคนมปักธงชยั จาํกดั 

- ร้านคา้ ร้านอาหาร และสถานประกอบการอ่ืน ๆ ได้แก่ ร้านอาหาร จาํนวน 12 

แห่ง ร้านใหเ้ช่าโกดงัเก็บของ จาํนวน 2 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีจาํนวน 3 แห่ง 

3) การท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอปักธงชยัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัไดแ้ก่ 

อ่างเก็บนํ้าลาํพระเพลิง อ่างเก็บนํ้ าลาํสําลาย วดัหนา้พระธาตุ วดัม่วงสระนอ้ย ปราสาทบึงคาํ โนนหินตั้ง 
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ปราสาทหินนาแค วดัพระเจา้คอหกั วดัพระเพลิง หมู่บา้นท่องเท่ียววฒันธรรมไหมบริษทัจิมทอมสัน วดั

ปอแดง วดัคลองตะคร้อ 

3.3.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี  

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลขสาย 304 นครราชสีมา – กบินทร์บุรี 

- ทางหลวงเผน่ดินหมายเลข 24 สีคิ้ว –เดชอุดม   

  2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอปักธงชยัมี ดงัน้ี  

- โทรศพัทป์ระจาํบา้น  จาํนวน  579 ครัวเรือน  

- ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข    จาํนวน      1 แห่ง  

- มีหอกระจายข่าว     จาํนวน  215 หมู่บา้น   

  3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน2 แห่ง ประปาตาํบล

และประปาหมู่บา้น จาํนวน 61 แห่ง  

4) แหล่งนํ้า ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีแหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  

ตารางที ่139 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยั ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ที่ใช้ได้ใน

ฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ที่ใช้ได้ใน

ฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ที่ใช้ได้ในฤดู

แล้ง 

บ่อส่วนตวั 1,626 1,382 1,626 1,382 160 160 

บ่อสาธารณะ 252 198 252 198 326 193 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอปักธงชัย (2552-2554) 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมีไฟฟ้าใช ้จาํนวน 32,992 ครัวเรือน และไม่มีไฟฟ้าใช ้จาํนวน 297 ครัวเรือน 

 3.3.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีลกัษณะท่ีไม่ดูดซบันํ้ าทาํให้นํ้ าผา่น

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอปักธงชยัมีทรัพยากร แหล่งนํ้าท่ีสาํคญัจาํนวน 5 แห่ง ดงัน้ี   
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- ลาํพระเพลิง เป็นลาํนํ้ าสําคญั มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาสันกาํแพงไหลผ่านอาํเภอ

ปักธงชยั อาํเภอโชคชยั และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ลาํพระเพลิงไหลผ่านตาํบลตะขบ ตาํบลลาํนางแกว้

ตาํบลตูม ตาํบลสุขเกษม ตาํบลง้ิว ตาํบลนกออก ตาํบลเกษมทรัพย ์ตาํบลสาํโรง และตาํบลดอน   

- ลาํสาํลาย มีตน้นํ้าจากเทือกเขาใหญ่ ลาํนํ้าน้ีไหลลงอ่างเก็บนํ้ าลาํสําลาย ท่ีบา้นเขา

พญาปราบ ตาํบลตะขบ ลาํนํ้ าน้ีไหลผ่านตาํบลตะขบ ตาํบลตะคุ ตาํบลสุขเกษม ตาํบลง้ิว ตาํบลเมืองปัก 

ตาํบลโคกไทย   

- ลาํเชียงสา ตน้กาํเนิดจากภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน ในเขตอาํเภอวงันํ้ าเขียว 

ไหลผา่นตาํบลสะแกราช ตาํบลสาํโรง และตาํบลดอน   

- ลาํซอ เป็นลาํนํ้าสาขาของลาํสาํลาย ลาํซอไหลผา่นตาํบลตะคุ  

- ลาํนางแกว้ ตน้กาํเนิดจากเขานอ้ยไหลผา่นตาํบลลาํนางแกว้ ตาํบลบ่อปลาทอง 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอปักธงชยัมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 6 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวง  พื้นท่ี 204,750 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน  พื้นท่ี   21,250 ไร่  

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครราชสีมา ปักธงชยั โชคชยั พื้นท่ี 7,500 ไร่  

- อุทยานแห่งชาติทบัลาน   พื้นท่ี 10,000 ไร่  

- สวนป่า     พื้นท่ี 17,316 ไร่  

- สวนป่าลาํพระเพลิง  พื้นท่ี   6,834 ไร่  

3.3.11 ด้านการเมือง 

1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีสาขาพรรคการเมืองจาํนวน 1 สาขา คือ 

พรรคเทียนแห่งธรรม  

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัมีกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ินทั้งใน

ระดบัเทศบาลและระดบัองค์การบริหารส่วนตาํบล มีลกัษณะการแข่งขนักนัในการเขา้ไปสู่อาํนาจการ

บริหารจดัการทรัพยากรของทอ้งถ่ินค่อนขา้งสูง  

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัไม่มีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นท่ี 

 3.3.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัย จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัย ได้แก่ โรงพยาบาลประจาํ

อาํเภอปักธงชยั  
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2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สาํนกังานท่ีดิน สาํนกังานสรรพากร สํานกังานป่าไม ้สํานกังาน

สัสดี สาํนกังานเกษตร สํานกังานพฒันาชุมชน สํานกังานศึกษาธิการ สํานกังานประถมศึกษา สํานกังาน

จดัหางาน สาํนกังานสาธารณสุข และสาํนกังานปศุสัตว ์

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี ได้แก่ 2ธนาคารกรุงไทย2 จาํกดั (มหาชน)  2ธนาคาร

ออมสิน2 2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์2การเกษตร และท่ีทาํการไปรษณีย ์

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอปักธงชัย มีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัยมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอปักธงชยั และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลง้ิว 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเกษมทรัพย  ์องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกไทย องค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอน องค์การบริหารส่วนตาํบลตะขบ องค์การบริหารส่วนตาํบลตะคุ องค์การบริหารส่วนตาํบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตาํบลธงชยัเหนือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลภูหลวง  องค์การบริหารส่วนตาํบล

สะแกราช องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขเกษม  

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอปักธงชัยมีเทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ  เทศบาลเมือง 

เมืองปัก และมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 5 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลตาํบลตะขบ เทศบาลตาํบลนกออก เทศบาล

ตาํบลบ่อปลาทอง เทศบาลตาํบลลาํนางแกว้ และเทศบาลตาํบลปักธงชยั 

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอปักธงชยัไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 17 ตาํบล 25 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่140 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอปักธงชยั 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

เกษมทรัพย ์ 9 บา้นหนองศาลา บา้นเกษม บา้นท่าเยีย่ม บา้นหลุมขา้ว บา้นเก่านางเหริญ บา้น

ปอนางเหริญ บา้นโคกนางเหริญ บา้นดอนมะเฟือง และบา้นตะคร้อ 

โคกไทย 11 บา้นโนน บา้นศรีษะกระบือ บา้นสาํลายใต ้บา้นบุสมอ บา้นสาํลาย (เหนือ) บา้น

โคกไทย บา้นหนองลา้งชา้ง บา้นหนองกระทิง (หนองกระทุ่ม) บา้นหวันา บา้น

หนองใหญ่  และบา้นโคกกระเบ้ือง 

ง้ิว 15 บา้นดอนขวาง บา้นนอ้ย บา้นง้ิว บา้นโคกคลองขนุเทียน บา้นหว้ย บา้นสาํลาย 

บา้นไร่เพลิงหลง บา้นหนองไผ ่บา้นหนองปรือ บา้นกุดกระด่ี บา้นง้ิวเหนือ 

บา้นหนองปลอ้ง บา้นหนองบวั บา้นโคกสามสิบ และบา้นหนองกระโดน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่140 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ดอน 12 บา้นดอน บา้นใหม่โพธ์ิงาม บา้นจงัหรีด บา้นพร้าว บา้นหนองกรด บา้นตะกุด

บา้นส่องเหนือ บา้นส่องใต ้บา้นหนองกระสอบ บา้นไมเ้ส่ียว บา้นหนองผกัไร 

และบา้นโกรกหวา้  

ตะขบ 22 บา้นตะขบ บา้นยางกระทุง บา้นกุดคลา้ บา้นชะอม บา้นคลิงสาลิกา   

บา้นคลองนํ้าขาว บา้นบุหวัชา้ง บา้นนอ้ยเขาเขียว บา้นหนองไผ ่บา้นโคกสาํราญ 

บา้นหนองปลอ้ง บา้นโคกเหิบ บา้นตะเคียนคู่ บา้นโคกตะกุด บา้นหนองบอน 

บา้นเขาพญาปราบ บา้นคลองนํ้าซบั บา้นหนองรังกา บา้นหนองไทรงาม บา้น

ชุมชนพฒันา บา้นสวนพฒันา และบา้นโนนสมบูรณ์  

ตะคุ 21 บา้นตะคุ บา้นครสาร บา้นแดง บา้นอุโลก-โนนรัง บา้นโคกคึม บา้นหนั  บา้น

หนองตาอุด บา้นหนองนมนาง บา้นสุขงั บา้นวงัหิน บา้นสุขงัเหนือ บา้นสุขงัใต ้

บา้นหนองตาด บา้นแปะ บา้นหนองเรือ บา้นหันเหนือ บา้นตะคุไทย  

บา้นหนัใต ้บา้นโนนบา้น บา้นดอนลาํไย และบา้นสุขงัไทยเจริญ 

ตูม 16 บา้นโนนตากแดด บา้นโนนวงัหิน บา้นหนองปลิง บา้นสะแกงาม บา้นทุ่งเสาธง 

บา้นบุพระเมือง บา้นใหม่ป่าตะแบก บา้นพรหมราช บา้นดอกจนัทร์ บา้นตูม บา้น

กุดวิวาท บา้นสวนมาก บา้นบุโพธ์ิ บา้นหนองจอก บา้นสวนหอม  

และบา้นวงัวารีวน 

ธงชยัเหนือ 16 บา้นโคกศิลา บา้นหนองหญา้ขาว บา้นพนัธ์สงวน บา้นอ่างหิน บา้นหว้ยดินดาํ 

บา้นแหลมรวก บา้นหนองด่านชา้ง บา้นมาบเชือก บา้นโนนทอง  บา้นโคกเห็ด 

บา้นดอนแก่นทา้ว บา้นธงชยัเหนือ บา้นอ่างหว้ยยาง บา้นฉัตรมงคล  

บา้นอ่างหินเกลือ และบา้นธงชยัเหนือใน 

นกออก 10 บา้นบุโกรก บา้นพระเพลิง บา้นโคกสระนอ้ย บา้นสระนอ้ย บา้นสระนอ้ย บา้น

นกออก บา้นทุ่งจาน บา้นท่านํ้ าซบั บา้นปรางค ์และบา้นนกออก 

บ่อปลาทอง 9 บา้นดอนใหญ่ บา้นสระผกัโพด บา้นบ่อปลา บา้นท่าเยีย่ม บา้นพระบึง  

บา้นกลาง บา้นกระเซาะราก บา้นมะกอกงาม และบา้นเพลิงหลง 

ภหูลวง 9 บา้นโนนแดง บา้นหนองนกเขียน บา้นหนองกระทุ่ม บา้นปอแดง  

บา้นหลุมเงิน บา้นหลุมหิน บา้นหนองกก บา้นหนองหวา้ และบา้นหว้ยแกว้ 
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ตารางที ่140 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอปักธงชยั 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

เมืองปัก 17 บา้นเมืองปัก บา้นธงชยั บา้นวงัหมี บา้นนาแค บา้นโรงนา บา้นดู่ บา้นหนองไผ ่

บา้นวงัดู่ บา้นขอนขวา้ง บา้นโนนตูม บา้นตลาดเก่า บา้นบ่อปลา บา้นไชยโย

บา้นโคกสะอาด บา้นชยัมงคล บา้นหนองโสน บา้นดู่ใน และบา้นดาํรงสุข 

ลาํนางแกว้ 9 บา้นลาํนางแกว้ บา้นพดัทะเล บา้นลาํประโคน บา้นโนนสาํโรง บา้นโนนทอง 

บา้นลาํประโคนเหนือ บา้นซับยาง บา้นซบันอ้ย และบา้นวงัตะเคียน  

สะแกราช 11 บา้นหว้ย บา้นหนองแฟบ บา้นโคกสะแกราช บา้นโคกหนองแฟบ บา้น

คลองเตย บา้นโป่ง บา้นเก่า บา้นข้ีเหลก็ บา้นเชียงสา บา้นใหม่เชียงสา  

และบา้นหว้ยใต ้

สาํโรง 10 บา้นโพนทราย บา้นขนุละคร บา้นหนองประดู่ บา้นมะค่า บา้นหนองตะแบก 

บา้นสาํโรงเหนือ บา้นโคกขนุละคร บา้นตูม บา้นโกรกละลาย  

และบา้นโพนทรายใต ้

สุขเกษม 11 บา้นโคกสะอาด บา้นปลายดาบ บา้นหนองชุมแสง บา้นพุปลาไหล บา้นป่าโจด 

บา้นหนองโดน บา้นบุพรมราช บา้นหนองขอน บา้นสะพานตะเคียน  

บา้นบุเจ็ก และบา้นโรงงานนํ้าตาล 

ปักธงชยั 9 บา้นนาแค บา้นโรงนา บา้นดู่นอก บา้นหนองไผ่ บา้นขอนขวา้ง บา้นดู่ใน บา้น

ใหม่โรงนา บา้นโนนตูม (บางส่วนมีพื้นท่ีคาบเก่ียวกบัทอ้งถ่ินอ่ืน คือ เทศบาล

ตาํบลเมืองปัก) บา้นหนองโสน (บางส่วนพื้นท่ีคาบเก่ียวกบัทอ้งถ่ินอ่ืน คือ 

เทศบาลตาํบลเมืองปัก) 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย ระดบัจังหวดั (2554) 

3.3.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอปักธงชัย 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวมทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 47 คน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 5 คน นกัธุรกิจจาํนวน 3 คน หน่วยราชการจาํนวน 5 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วน

ร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่141 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอปักธงชยั 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ก. ด้านกายภาพ  
- เป็นพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม อากาศดี มี

ป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์  

- เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการทาํ

การเกษตร เน่ืองจากมีลักษณะโครงสร้าง

พื้นฐาน เช่น อ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง และขนาด

เล็กกระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ี 

- มีแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ีพร้อมระบบ

ชลประทาน 

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมสู่ท่าเรือนํ้ าลึก

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี คือ ถนนสาย 304  
- มีเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกบัหลายอาํเภอ

และต่างจงัหวดัจาํนวนหลายเส้นทาง  

ก. ด้านกายภาพ  
- สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มทาํให้มีขอ้จาํกดัในการ

ทาํการเกษตร  
- เส้นทางการคมนาคม ในระดบัตาํบล เทศบาล

และหมู่บา้นยงัไม่สะดวกเท่าท่ีควร  
- ระบบชลประทานยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี

เกษตรกรรม  
- คุณภาพของดินเพื่อการเกษตรเ ร่ิมเ ส่ือม

คุณภาพลงอยา่งต่อเน่ือง  
 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะผู ้สูงอายุย ังมี

ความเช่ือ และมีการปฏิบติัตามประเพณีเก่าแก่  
- ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ทางว ัฒนธรรม

ประเพณี และมีการสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ในบางพื้นท่ี  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีความขัดแย้งในระดับชุมชน กลุ่มองค์กร 

รวมทั้งระหว่างผูน้าํในพื้นท่ีของระดบัตาํบล 

ระดบัหมู่บา้น 
- ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นท่ีกระจายอย่าง

กว้างขวาง ทําให้มีผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชน  
- การรวมกลุ่มของชุมชนบางกลุ่มยงัไม่มีความ

แน่นแฟ้น ยงัตอ้งการการเรียนรู้เพิ่มเติม  
- เยาวชน  คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองการ

เรียนรู้ใหม่ และให้ความสําคญักับการศึกษา

นอ้ย 
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ตารางที ่141 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  
- เป็นพื้นท่ีท่ีมีการทาํเกษตรท่ีเป็นพืชหลกัสําคญั

ของจงัหวดั ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์ขา้ว 
- รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยูใ่นระดบัท่ีสูง  
- มีโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร

ตั้ งอยู่ในพื้นท่ี เป็นตลาดรองรับผลผลิตทาง

การเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี  
- มีตลาดผา้ไหมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโคราช และมีการ

ท อ ผ้า ไ ห ม ส่ ง อ อ ก ม า ก ท่ี สุ ด ใ น จัง ห วัด

นครราชสีมา  
- มีการผลิตเส้นหม่ีจําหน่ายในระดับกลุ่มท่ีมี

ช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้กับประชากรใน

พื้นท่ี 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 
- เกษตรกรมีหน้ีสินสูง โดยเฉพาะหน้ีนอก

ระบบทาํใหเ้กิดปัญหาครอบครัว 
- ตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี 
- เกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่มีความรู้และทกัษะใน

การนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการทาํ

การเกษตร  
- ประชาชนจํานวนมากว่างงานภายหลังจาก

ฤดูกาลผลิต  
 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  
- ประชาชนในพื้นท่ียงัเห็นความสําคญัของการ

ไปเลือกตั้งในทุกระดบั  
- อง ค์ก ร ป ก ค รอ ง ส่ วนท้อง ถ่ิ น เ ร่ิม เ รี ย น รู้

กระบวนการทาํงานและการพฒันาท้องถ่ิน

ของตนเองมากข้ึน  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  
- มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกนัอยา่งกวา้งขวาง  
- ประชาชนขาดความรู้และขาดโอกาสในการ

เรียนรู้เร่ืองกระบวนการประชาธิปไตยอย่าง

แทจ้ริง  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  
- มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ลาว ไทย เขมร 

รวมทั้ งชาวบน ท่ี ต่างแลกเป ล่ียนเ รียน รู้

ระหวา่งกนั 
- มีกิจกรรมทางวฒันธรรมอยู่ในทุกพื้นท่ี เช่น 

ประเพณีรดนํ้าดาํหวั การรําโทน การร้องเพลง

โคราช ฯลฯ 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   
- ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยเห็นความสําคญัของ

วฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมทาํให้ถูกละทิ้งและ

ไม่เห็นคุณค่า  
 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอปักธงชยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่142 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอปักธงชยั 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 
ก. ด้านกายภาพ 
- การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น 

ถนน คู คลอง แหล่งนํ้าต่าง ๆ รวมทั้งการ

ขยายถนนเส้นทาง 304 สู่ท่าเรือนํ้าลึก  

- การปราบปรามการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมใ้น

พื้นท่ีอยา่งจริงจงัของภาคราชการ 
- ลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทาง          

ภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการผลิตพืชเมืองหนาว

ไดม้ากกวา่พื้นท่ีอ่ืนในจงัหวดันครราชสีมา 

ก. ด้านกายภาพ 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทาํ

ใหเ้กษตรกรปรับตวัไม่ทนั 
- พื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกทาํใหมี้การเขา้มา

ของคนภายนอกเขา้ไปใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  
 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีนโยบายรัฐท่ีดีและเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนได้พฒันา เช่น การศึกษาสนับสนุน

การเรียนฟรี 12 ปี  

- นโยบายกองทุนหมู่บา้น 1 ลา้นบาท  

- นโยบายกองทุนพฒันาสตรี  

- นโยบายการปราบปรามยาเสพติด 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ปัญหายาเสพติดท่ียากต่อการควบคุมของคนใน

พื้นท่ี  

- การศึกษามีค่าใช้จ่ายสูงทําให้ผู ้ปกครองเป็น

หน้ีสิน ค่านิยมต่อสถานศึกษาไกลบา้นทาํให้

ผูป้กครองควบคุมพฤติกรรมไม่ได ้

- ส่ือสารมวลชนท่ีเนน้การโฆษณาชวนเช่ือทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีพฤติกรรมบริโภคนิยม 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  
- ภาวะภยัแลง้ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทาํให้เกษตรกร

ในพื้นท่ีมีโอกาสทางรายไดม้ากข้ึน 
- ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเท่ียวในพื้นท่ี

อาํเภอปักธงชยัมีจาํนวนมากข้ึนทุกปี  

- มี แหล่ ง ทุ นใ นก า ร ส นับ ส นุน ท า ง ด้า น

การเกษตรท่ีหลากหลาย  

- นโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลท่ีสร้าง

ค วา ม มั่นใ จ ใ นก า รทํา ก า ร เก ษ ต รข อ ง

ประชาชนในพื้นท่ี 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 
- มีนกัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุนในพื้นท่ีมาก

ข้ึน  

- มีแรงงานอพยพจากต่างถ่ินเขา้ไปอยูใ่นพื้นท่ีมาก

ข้ึน ทั้ ง ท่ี เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงาน

ต่างจงัหวดั  
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ตารางที ่142 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอปักธงชยั (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/

ข้อจํากดั 
ง. ด้านการเมืองการปกครอง 
- นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดมี้โอกาสในการ

ปกครองตนเองมากข้ึน  

- รัฐมีกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

ง. ด้านการเมือง

การปกครอง  
- มี ก า ร

เปล่ียนแปล

ง รั ฐ บ า ล

บ่ อ ย ทํา ใ ห้

น โ ย บ า ย ท่ี

กํ า ลั ง

ดํา เ นินก า ร

อยู่ขาดการ

ส่งเสริมและ

ดํา เ นินก า ร

ต่อ  

- กระบวนการ

เ ลื อ ก ตั้ ง ท่ี

ป ร ะ ช า ช น

ใ น พื้ น ท่ี

ไม่ได้เป็นผู ้

ควบคุมเอง 

และกาํหนด

กติกาเอง 

- มี ก า ร

แ ท ร ก แ ซ ง

ข อ ง

นักการเมือง

ร ะ ดั บ ช า ติ

กบัการเมือง

ร ะ ดั บ
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ทอ้งถ่ิน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   
- ผลจากอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทําให้ครู กศน.ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสนใจเร่ือง

วฒันธรรมประเพณีของเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศน์ 

จ. ด้านศิลปะ 

วฒันธรรม 

ประเพณี ความ

เช่ือ   
- ส่ื อ

เทคโนโลยี

ท่ี ทั น ส มั ย 

แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง

ทุ ก

ครอบครัว ท่ี

ไม่ เน้นการ

นํ า เ ส น อ

ข้ อ มู ล

เ ก่ี ย ว กั บ

ป ร ะ เ พ ณี

ทอ้งถ่ิน  
- ส่ื อ ก ร ะ แ ส

ห ลัก อ ยู่ ใ น

มื อ ข อ ง

นายทุน และ

ป ร ะ ช า ช น

ไม่มีส่วนใน

ก า ร เ ป็ น

เจา้ของส่ือ  
 

3.3.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอปักธงชยั ท่ีประชุมได้มีการนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  
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ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาคน เป็นกระบวนการพฒันาคนทุกระดบัทั้งเด็ก เยาวชน 

สตรี ผูสู้งอายแุละกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการทาํมาหากินด้านการเกษตรและการคา้ขาย เป็นการพฒันา

อาชีพให้กบัประชากรในพื้นท่ี ทั้ งในด้านการท่องเท่ียว การทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรทางเลือก และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการปฏิรูปการจดัการทอ้งถ่ินและจงัหวดั โดยการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน การติดตามและประเมินผลการทาํงานของ

ท้องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการทาํงานเพื่อติดตามตรวจสอบการทาํงานของรัฐทุกระดับได้โดย

ประชาชนเอง  

ประเด็นท่ี 4 การปฏิรูประบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจดัวางผงัเมืองเพื่อ

รับมือและแกไ้ขกบัปัญหานํ้ าท่วม รวมทั้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าตน้นํ้ า การเฝ้าระวงัการ

บุกรุกพื้นท่ีป่าสาธารณะ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้คง

ความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คง และเป็นรากฐานการดาํรงวิถีชีวิตของชุมชนของประชาชน

ในพื้นท่ี 

ประเด็นท่ี 5 การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและ

การแพทยแ์ผนไทย รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี และเนน้การจดัการความรู้

สนับสนุนการพฒันาด้านระบบสุขภาพท่ีเป็นธรรมและย ัง่ยืน ท่ีให้มีความสอดคล้องกบักระแสการ

ขบัเคล่ือนกลไกทุกภาคส่วนของสังคมในพื้นท่ีของอาํเภอ 


