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3.3 อําเภอปักธงชั ย
3.3.1 ประวัติความเป็ นมา
จากหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ สมัยอยุธ ยาได้ป รากฏชื่ อเมืองปั กว่าตั้ง อยู่ใกล้ เมื อง
นครราชสี มา เป็ นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสี มา เพื่อเป็ นกองระวังหน้าคอยสอดแนม
ข้าศึ กและคอยขัดขวางหน่ วงเหนี่ ยวไม่ให้ขา้ ศึกยกทัพประชิ ดเมืองมาเร็ วเกิ นไป เมืองปั กจึงได้ชื่อว่า
“ด่านจะโปะ” สมัยกรุ งธนบุรีปี พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุ งธนบุรีโปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก
(รัชกาลที่ 1) ยกกองทัพไปปราบเมืองเวียงจันทน์และได้รับชัยชนะ ขากลับจึงได้กวาดต้อนเชลยชายหญิง
พร้ อมกับ เพี้ยอุป ราช และให้ไปพัก อาศัยอยู่ที่ด่านจะโปะ ครั้ นชาวเมื องเวียงจันทน์ต้ งั บ้า นเรื อนเป็ น
หลัก ฐานมั่น คงแล้ว เจ้า พระยานครราชสี ม า (ปิ่ น) กราบบัง คมทู ล สมเด็ จ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ รี ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งด่านจะโปะเป็ นเมือง เรี ยกว่า “เมืองปัก” (ยังไม่มีคาํ ว่า ธงชัย) และได้
กราบบังคมทูลขอให้เพี้ยอุปราชเป็ นเจ้าเมืองปั กคนแรก พระราชทานนามว่า “พระยาวงศาอรรคราช ” (ซึ่ ง
กล่ า วกัน ว่ า เป็ นต้น ตระกู ล วรธงไชย ขณะนี้ ) เมื อ งปั ก ในสมัย นี้ เป็ นเมื อ งชั้น ตรี ข้ ึ น ตรงต่ อ เมื อ ง
นครราชสี มา เมื่อปี พ.ศ. 2323
สมัย กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุ วงศ์ แห่ งเมืองเวียงจันทน์ยกทัพมายึดเมือง
นครราชสี มาและได้กวาดต้อนชาวเมืองไป แต่ถูกคุณหญิงโมและชาวเมืองนครราชสี มาต่อสู้กบั ทหาร
เวีย งจันทน์ จนได้รับ ชัย ชนะ พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บการ
ปกครองให้มีความเป็ นเอกภาพเป็ นมณฑลเทศาภิบาล เมืองปั กเปลี่ยนเป็ นอําเภอปั กธงไชย ขึ้นกับ มณฑล
นครราชสี มา โดยมีพระศรี พลรัตน์ (ยะพะระ เกตุเลขา) ชาว ไทยมุสลิม เป็ นนายอําเภอปั กธงไชยคนแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2451 ครั้นปี พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่ออําเภอจากเดิมอําเภอปักธงไชย เป็ น “อําเภอปักธงชัย”
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3.3.2 ทีต่ ้ังอําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
ที่ต้ งั อําเภอปั กธงชัยมีลกั ษณะพื้นที่เป็ นที่ราบสู ง มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออก มีความสู งอยูใ่ นช่วง 200-250 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง อําเภอปั กธงชัยตั้งอยูท่ างทิศ
ใต้ข องอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า อยู่ห่ า งจากตัว จัง หวัด 35 กิ โ ลเมตร มี ข นาดพื้ น ที่ ท้ งั หมด
1,155.06 ตารางกิโลเมตร หรื อ 721,913 ไร่
อาณาเขต ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอเมื อ งนครราชสี ม า และอํา เภอสู ง เนิ น จัง หวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอโชคชัย
และอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
3.3.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูง
โดยเฉพาะทางตอนบนของอําเภอมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 200 - 250 เมตร เป็ นลักษณะของ
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ลูกคลื่นลอนตื้น ยกเว้นบริ เวณใกล้เชิงเขามีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่ วนเป็ นที่ราบลุ่ม
ริ มฝั่งแม่น้ าํ มีลาํ นํ้าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลํานํ้ามูล และลําจักราช
สภาพอากาศตลอดทั้งปี ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ มมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดื อนเมษายน ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
3.3.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอปั กธงชัยโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 121 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอปักธงชัย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,607
2,406
นักเรี ยน
6,417
6,212
นักศึกษา
684
814
ทํานา
6,306
6,778
ทําไร่
726
649
ทําสวน
174
195
ประมง
28
9
ปศุสัตว์
66
37
รับราชการ
873
481
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
32
32
พนักงานบริ ษทั
660
712
รับจ้างทัว่ ไป
14,565
14,506
ค้าขาย
1,094
2,051
ธุรกิจส่ วนตัว
170
138
อื่น ๆ หรื อไม่ระบุ
2,258
2,757
รวมทั้งหมด
35,660
37,777

รวม (คน)
4,067
12,629
1,498
13,084
1,375
369
37
103
1,354
64
1,372
29,071
3,145
308
5,015
73,491

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอปั กธงชัย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 48,954.35
บาทต่อคนต่อปี พื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดคือพื้นที่ตาํ บลตูม มีรายได้เฉลี่ย 61,851.91 บาทต่อคนต่อปี
รองลงมาคือตําบลสุ ขเกษม มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 58,028.00 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ย
น้อยที่สุดคือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองปั ก จํานวน 38,494.39 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 122 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอปักธงชัย
ลําดับ
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
เกษมทรัพย์
41,497.69
2
โคกไทย
40,711.56
3
งิ้ว
52,683.95
4
ดอน
40,898.43
5
เทศบาลตําบลตะขบ
45,603.58
6
ตะคุ
52,679.63
7
ตูม
61,851.91
8
ธงชัยเหนือ
53,523.24
9
นกออก
48,762.31
10 บ่อปลาทอง
52,322.60
11 ภูหลวง
44,960.98
12 เทศบาลตําบลเมืองปั ก
38,494.39
13 เทศบาลตําบลลํานางแก้ว
42,906.75
14 สะแกราช
46,091.52
15 สําโรง
49,529.64
16 สุ ขเกษม
58,028.00
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่
48,954.35
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอปั กธงชัย (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 4,204,421,303 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวยและการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 594,220,384 บาทต่อปี ได้แก่
ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
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ตารางที่ 123 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอปั กธงชัย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
76,526,969
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
76,529,969
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
95,255,876
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
95,255,876
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
81,170,064
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
81,170,064
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
341,267,475
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
341,267,475
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
121,804,371
จํานวนรวม
121,804,371
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
464,435,769
จําเป็ น
จํานวนรวม
464,435,769
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ อขนมกรุ บ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
2,107,268,043
กรอบ
จํานวนรวม
2,107,268,043
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
84,657,609
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
84,657,609
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
37,670,970
จํานวนรวม
37,670,970
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ตารางที่ 123 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอปั กธงชัย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
39,928,181
จํานวนรวม
39,928,181
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
147,208,596
จํานวนรวม
147,208,596
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่ า นํ้า มันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
170,276,752
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
170,276,752
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
564,044,371
จํานวนรวม
564,044,371
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
147,737,585
จํานวนรวม
147,737,585
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
101,040,284
จํานวนรวม
101,040,284
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
31,125,214
จํานวนรวม
31,125,214
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
29,053,779
จํานวนรวม
29,053,779
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
158,169,779
จํานวนรวม
158,169,779
รวมทั้งหมด
4,798,644,687
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)
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4) หนี้ สินและ เงิ นออม จากการสํารวจข้อมูลบัญชี ครัวเรื อนพบว่าในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย
ประชากรมีหนี้สินเฉลี่ย 10,654 บาทต่อคนต่อปี จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอปั กธงชัยกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เป็ นเงินทั้งหมด 423.2 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูเ้ พื่อการประกอบอาชีพจํานวน 377 ล้านบาท กู้
เพื่อการศึกษาและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตจํานวน 20 ล้านบาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้ นอกระบบและอื่น ๆ
จํานวน 26.2 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 124 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย
สมาชิ ก
ชื่อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
คณะกรรมการพัฒนา
3,225 การพัฒนาสตรี ดา้ น
สตรี ระดับอําเภอ
สาธารณประโยชน์ การแก้ปัญหา
สังคม การพัฒนาสถาบันครอบครัว
เครื อข่ายกองทุน
2,070 พัฒนาสร้างการเรี ยนรู ้ การบริ หาร
หมู่บา้ นและชุมชน
จัดการ กองทุนหมู่บา้ นให้เป็ นไปตาม
เมืองระดับอําเภอ
วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บา้ น
สมาคมไหมไทย
161 พัฒนารู ปแบบการผลิตและส่ งเสริ ม
นครราชสี มา
การตลาดของผูป้ ระกอบการไหม
ชมรม อสม.อําเภอ
2,021 ส่ งเสริ ม สนับสนุนประสานงานการ
ปั กธงชัย
ปฏิบตั ิงานของ อสม.

ชื่อประธานกลุ่ม
นางอัญญามณี ชัยช้าง
085-770-0783
นายสมบัติ ปิ่ นแก้ว
081-976-4378
นางอทิตยา มัชชาดากุล
081-976-4378
นางลําภา ศรี ทองสุ ข

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปั กธงชัย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 125 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มทอผ้าไหมเมืองย่าบาติก
นางพิไลลักษณ์ กลํ่าขุน
กลุ่มหัตถกรรมการทอผ้าไหมนาแค นายสมบัติ ยันจะโปะ
กลุ่มสตรี ผา้ ไหมทอมือบ้านแปะ
นางอรุ ณ สอนตะคุ
กลุ่มอนุรักษ์ผา้ ไหมทอมือ
น.ส.วันเพ็ญ สิ งห์สุทธิ์
กลุ่มศรี ไหมไทย
น.ส.ศรี ธิดา ติยะประเสริ ฐกุล

ทีอ่ ยู่
154/1 หมู่ 18 ต.ตะคุ
130 หมู่ 4 ต.เมืองปัก
50 หมู่ 13 บ้านแปะ ต.ตะคุ
71/1 หมู่ 10 ต.เมืองปัก
333 หมู่ 11 ต.เมืองปัก

199

ตารางที่ 125 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มไหมทอมือปั กธงชัย
นางอาทิตยา สิ ริมชั ชาดากุล
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรไร้สารพิษ นายบุญส่ ง เต็มเมือง
เตยโกศลสะแกราช
กลุ่มสุ นนั ทาไหมไทย
นายเดชรนา ฉํ่าเมือง
กลุ่มสุ รีพร ไหมไทย
นางโฉมสุ ดา หงษ์นคร
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านทุ่งจาน
นางละมุล สุ ดพุม่
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมและดอกไม้ นางอําไพ เปจะโป๊ ะ
ประดิษฐ์

ทีอ่ ยู่
118/1-2 หมู่ 7 ต.นกออก
99 หมู่ 5 ต.สะแกราช
570/1 หมู่ 1 ต.เมืองปัก
320/2 หมู่ 1 ต.เมืองปัก
61/1 หมู่ 7 ต.นกออก
86 หมู่ 7 ต.ธงชัยเหนือ

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปั กธงชัย (2554)

3.3.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร พื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 35,723 ครัวเรื อน มี
ประชากรจํานวน 116,157 คน เป็ นชายจํานวน 56,517 คน เป็ นหญิงจํานวน 59,640 คน มีรายละเอียดเป็ น
รายตําบลดังนี้
ตารางที่ 126 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอปักธงชัย
จํานวนประชากร
จํานวน
ที่
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
1 ตําบลเกษมทรัพย์
969
1,726
1,861
3,587
2 ตําบลโคกไทย
1,264
2,271
2,312
4,583
3 ตําบลงิ้ว
2,072
3,216
3,350
6,566
4 ตําบลดอน
1,145
2,075
2,245
4,320
5 เทศบาลตําบลตะขบ
1,422
2,447
2,708
5,155
6 ตําบลตะขบ
2,885
4,997
5,016
10,013
7 ตําบลตะคุ
3,795
5,853
6,339
12,192
8 ตําบลตูม
1,626
2,633
2,819
5,452
9 ตําบลธงชัยเหนือ
2,753
3,845
3,878
7,723
10 ตําบลนกออก
1,872
2,858
3,101
5,959
11 ตําบลบ่อปลาทอง
1,057
1,728
1,881
3,609
12 ตําบลภูหลวง
1,651
2,784
2,752
5,536
13 เทศบาลเมืองเมืองปั ก
5,913
6,765
7,513
14,278
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ตารางที่ 126 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอปักธงชัย (ต่อ)
จํานวนประชากร
จํานวน
ที่
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
14 เทศบาลตําบลลํานางแก้ว
1,096
2,447
2,708
5,155
15 ตําบลสะแกราช
2,505
4,200
4,391
8,591
16 ตําบลสําโรง
903
1,724
1,720
3,444
17 ตําบลสุ ขเกษม
1,368
2,383
2,376
4,759
18 ตําบลเมืองปั ก
1,427
2,565
2,670
5,235
รวม
35,723
56,517
59,640
116,157
ที่ มา : ที่ ทาํ การปกครองอําเภอปั กธงชัย ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุ ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอปั กธงชัย มีประชากรตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 127 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอปั กธงชัย
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1
204
1– 2
608
3– 5
1,255
6– 11
2,940
12– 14
1,759
15– 17
1,697
18– 25
3,994
26– 49
13,009
50– 60
4,953
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
5,241
รวมทั้งหมด
35,660

หญิง (คน)
195
599
1,182
2,670
1,586
1,610
3,744
14,038
5,659
6,548
37,831

รวม (คน)
399
1,207
2,437
5,610
3,345
3,307
7,738
27,047
10,612
11,789
73,491

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอปั กธงชัย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 128 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอปั กธงชัย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
948
1,357
ตํ่ากว่า ป.4
2,436
2,667
ป.4-6
17,655
19,388
ม.ศ. 1-3
347
317
ม.1-3
5,624
5,330
ม.ศ.4-5
111
390
ม.4-6
3,605
3,790
ปวช.
688
405
ปวส.
1,171
889
ปริ ญญาตรี
1,071
1,697
ปริ ญญาโท
40
29
ปริ ญญาเอก
3
2
อื่นๆไม่ระบุ
1,961
1,870
รวม
35,660
37,831

รวม (คน)
2,305
5,103
37,043
664
10,954
201
7,395
1,093
2,060
2,768
69
5
3,831
73,491

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอปั กธงชัยมีโรงเรี ยนจํานวน 71 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 788 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 14,137 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 129 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอปักธงชัย
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เกษมทรัพย์
2
20
253
โคกไทย
3
27
320
งิ้ว
3
27
440
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ตารางที่ 129 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอปักธงชัย (ต่อ)
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ดอน
7
35
419
ตะขบ
8
77
1,403
ตะคุ
8
88
1,226
ตูม
4
21
447
ธงชัยเหนือ
5
47
664
นกออก
4
25
285
บ่อปลาทอง
3
25
326
ภูหลวง
5
27
435
เมืองปัก
5
269
5,899
ลํานางแก้ว
4
36
624
สะแกราช
7
55
926
สําโรง
3
21
303
สุ ขเกษม
4
32
552
ปั กธงชัย
4
30
628
รวม
71
788
14,137
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปั กธงชัย (2554)

ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอปั กธงชัยมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอปั กธงชัย
หรื อศูนย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับ อําเภอจํา นวน 1 แห่ ง และมี
ศูนย์บริ การประจําตําบลจํานวน 17 แห่ ง มี บุคลากรสายสอนและครู อาสา จํานวน 18 คน มี นักเรี ยน
จํานวน 2,565 คน และมีหอ้ งสมุดประจําหมู่บา้ นจํานวน 17 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย มี
19 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 130 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอปั กธงชัย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
13
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
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ตารางที่ 130 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอปั กธงชัย (ต่อ)
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
คลินิกแพทย์
1
ร้ายขายยาแผนปั จจุบนั
3

หมายเหตุ

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปั กธงชัย (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัยมีบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 131 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอปั กธงชัย
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
8
14,519
กุมารแพทย์
1
116,157
ทันตแพทย์
3
38,719
ทันตภิบาล
4
29,039
เภสัชกร
6
19,360
พยาบาลวิชาชีพ
86
1,351
นักวิชาการ
1
116,157
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
2,389
49
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
116,157
นักวิชาการสาธารณสุ ข
3
38,719
เจ้าพนักงานธุ รการ 5
1
116,157
บุคลากรสาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย
67
1,734
ลูกจ้างชัว่ คราว
2
58,079

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปั กธงชัย (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัยพบว่า มีโรคติดต่อที่ตอ้ ง
เฝ้ าระวังของอําเภอ คือ สถานการณ์ไข้เลื อดออกที่ระบาดในปี พ.ศ.2548 ซึ่ งอําเภอปั กธงชัยมีผปู ้ ่ วยเป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวังในพื้นที่ดงั นี้
ตารางที่ 132 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอปักธงชัย
ชื่ อโรค
จํานวน
อุจจาระร่ วง
80
อาหารเป็ นพิษ
65

5

อัตราป่ วยต่ อแสนประชากร
92.92
75.50
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ตารางที่ 132 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอปักธงชัย (ต่อ)
ชื่ อโรค
จํานวน
ไข้เลือดออก
12
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
7
สุ กใส
5
ปอดบวม
5
4

4

4

5

อัตราป่ วยต่ อแสนประชากร
13.93
8.13
5.80
5.80

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปั กธงชัย (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดย
ใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 133 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอปั กธงชัย
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
115,666
2550
115,244
- 0.36
2551
115,545
0.26
2552
115,714
0.15
2553
116,146
0.37
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย มีการส่ งเสริ ม
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ดังนี้ มีสถานีตาํ รวจภูธร จํานวน 1 แห่ ง ได้แก่ สถานีตาํ รวจภูธร
ปั กธงชัย และมีการจัดให้มีสายตรวจรถจักรยานยนต์ 4 เขตตรวจ (สายตรวจรถยนต์ 1 สาย) สายตรวจเดิน
เท้า 2 สาย (15 นาย) มีตูย้ ามจุดต่าง ๆ จํานวน 9 จุด
นอกจากนี้ มีการดู แลรั กษาความปลอดภัยในระดับท้องถิ่ นด้วย โดยมี สายตรวจประจําตําบล
จํานวน 16 ตําบล และมีตาํ รวจชุมชนตําบล 16 ตําบล และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น 215 หมู่บา้ น
ด้า นการปราบปราม อํา เภอปั ก ธงชัย ได้มี ก ารปราบปรามผูก้ ระทําความผิดอย่า งจริ ง จัง และ
ต่อเนื่อง โดยมีสถิติขอ้ มูลคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ ดังนี้
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ตารางที่ 134 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย
ปี 2550
ปี 2551
ประเภทคดี
เกิด
จับ
ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา
(คดี)
(ราย)
(คน) (คดี) (ราย) (คน)
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
7
5
5
7
6
6
คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่ างกาย
67
64
71
39
37
42
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
56
49
53
48
40
47
คดีที่น่าสนใจ
27
22
25
22
19
24
คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย
396
898
509
884
คดียาเสพติด
83
84
298
302
ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอปั กธงชัย (2554)

5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 98
และมีองค์กรทางศาสนา ดังนี้
- วัด จํานวน
67 แห่ง
- สํานักสงฆ์ จํานวน
25 แห่ง
- พระสงฆ์ จํานวน
764 รู ป
- โบสถ์คริ สต์ จํานวน
1 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการรวบรวมของคณะทํางานปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย
อําเภอปักธงชัย ปี พ.ศ. 2554 พบว่าในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่าน
วิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน ดังนี้
ก. ภู มิ ปั ญญาทางด้า นการเกษตร ได้แ ก่ นายพิ สิ ษ ฐ์ นาคํา เรื่ อ งเกษตรอิ น ทรี ย ์แ ละ
สมุนไพร นางตุ๋ย พึ่งดอน เรื่ องเกษตรพอเพียง นายจรู ญ พูนขุนทด เรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ และการทําป๋ ย
นายเอกชนะ ขําพรมราช เรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ นายเหวา เลิศพรมราช เรื่ องเกษตรผสมผสาน นายทองพูล
วังดอน เรื่ องปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ นางศาสตราวุธ คําสุ ข เรื่ องการเลี้ยงไหม
ข. ภู มิ ปั ญญาด้า นหัตถกรรม ได้แก่ นางบัวเผื่อน จิ ตรจะโปะ เรื่ องการทอผ้า ไหมสี
ธรรมชาติ นายอําพล บานดอน เรื่ องการทอผ้าไหม นางประภาพรรณ พาภักดี เรื่ องการทอผ้าไหมด้วยสี
ธรรมชาติ นายประจักษ์ ปิ ดตะคุ เรื่ องศิลปะประดิษฐ์ เกษตรผสมผสาน นางเตี้ย จรุ งพันธ์ เรื่ องการทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์
ค. ภูมิปัญญาด้านอาหาร ที่สาํ คัญที่สุดคือการทําเส้นหมี่โคราชที่ข้ ึนชื่อ คือ หมี่ตะคุ และ
นอกจากนี้ ยงั มีดา้ นอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ น.ส.เรณกา อิชรญาณวชิ รกุล เรื่ องการแปรรู ปอาหาร นางสมปอง
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หมุนดอน เรื่ อง การทําพริ กแกง นายสําราญ หน่างเกษม เรื่ อง การทําไข่เค็ม นายบุญน้อม จีนดอน เรื่ อง
การเลี้ยงไก่ไข่
7) ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ น อํา เภอปั ก ธงชัย ได้มี ก ารอนุ รั ก ษ์ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นไว้ เช่น งานประเพณี เข้าพรรษา งานพระเพณี ออกพรรษา และงานประเพณี ที่สําคัญอื่นๆ
ทางศาสนา เป็ นต้น
พื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยในบริ เวณเทือกเขามีกลุ่มชนที่เรี ยกตัวเองว่า “ฮัญกุล” หรื อ “ชาวบน” ที่มี
วัฒนธรรมประเพณี ของตนเองที่โดดเด่นในเรื่ องการทํามาหากิน การผลิตพันธุ์ขา้ วของตนเอง และอื่น ๆ
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีสนามกีฬากลางอําเภอปั กธงชัย เป็ นสนาม
กีฬาขนาดกลางใช้ในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและอําเภอ ประชาชนทัว่ ไปใช้เป็ น
สถานที่ออกกําลังกายตอนเช้าและตอนเย็น มีการส่ งเสริ มการออกกําลังกาย เทศบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ชมรมและสมาคมต่างๆได้ส่งเสริ มให้มีการออกกําลังกายโดยสนับสนุ นวิทยากร อุปกรณ์ และ
สถานที่ และมี ก ารแข่ ง ขันกี ฬ า โดยเทศบาล องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล และสถานศึ ก ษาได้จดั สรร
งบประมาณให้มีการแข่งขันกีฬา เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล และสถานศึกษา เป็ นประจําทุกปี
3.3.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอปั ก ธงชัย มีพ้ืนที่ท าํ การเกษตรทั้งสิ้ น 441,080 ไร่ ครั วเรื อน
เกษตรกรจํานวน 18,701 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 135 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย
จํานวน
ผลผลิตโดยเฉลีย่
พืชเศรษฐกิจ
ลําดับที่
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
(กก./ไร่ )
ครัวเรือนทีป่ ลูก
1 ข้าวนาปี
11,826
207,136
550
3 มันสําปะหลัง
5,443
155,665
4,500
4 อ้อย
1,196
43,665
15,000
5 ข้าวโพด
235
5,340
850
6 ไม้ผล
4,587
22,935
1,250
7 ยางพารา
1,200
ยังไม่ได้ผลผลิต
8 ผัก
543
2,720
565
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอปั กธงชัย (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากการสํารวจมีการทําการปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย โดยพบว่ามีเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ 13 ชนิด รวมจํานวน 1,871,257 ตัว ดังนี้
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ตารางที่ 136 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน (ตัว)
1
โคเนื้ อ
10,079
2
โคนม
3,563
3
กระบือ
4,132
4
สุ กร
9,304
5
เป็ ดเทศ
4,906
6
เป็ ดเนื้ อ
3,871
7
เป็ ดไข่
12,604
8
ไก่พ้นื เมือง
18,090
9
ไก่เนื้อ
1,271,354
10
ไก่ไข่
532,905
11
นกกระจอกเทศ
150
12
ห่าน
356
13
แพะ
67

จํานวนครัวเรือน
1,916
509
1,033
1,180
50
100
123
2,235
1,059
1,411
1
24
12

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอปั กธงชัย (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลของสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มาปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอปั กธงชัยมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 144.85 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 137 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาดุก
35.20
ปลาตะเพียน
25.70
ปลานิล
65.95
รวม
144.85
ที่ มา: สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.3.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมอํา เภอปั ก ธงชัย ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตดํา เนิ นการและ
ประกอบการมีจาํ นวน 102 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
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ตารางที่ 138 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัย
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร
9
อุตสาหกรรมข้าว
17
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
8
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
1
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
1
อุตสาหกรรมผ้า
20
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
1
อุตสาหกรรมก๊าซและเชื้อเพลิง
3
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
10
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
11
อุตสาหกรรมไม้
12
อุตสาหกรรมหิ น
1
อุตสาหกรรมเหล็ก
1
อุตสาหกรรมพลาสติก
5
อุตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
1
รวม
102
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอปั กธงชัย (2554)

3.3.8 ลักษณะทางด้ านพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอปักธงชัยมีการประกอบการ ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-สหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ อ ํา เภอปั ก ธงชั ย มี ท้ ัง หมด จํา นวน 3 แห่ ง ได้แ ก่ สหกรณ์
การเกษตรปักธงชัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรลําพระเพลิง จํากัด และสหกรณ์โคนมปั กธงชัย จํากัด
- ร้ านค้า ร้ านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ได้แก่ ร้ านอาหาร จํานวน 12
แห่ง ร้านให้เช่าโกดังเก็บของ จํานวน 2 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัยมีจาํ นวน 3 แห่ง
3) การท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอปั กธงชัยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่
อ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิง อ่างเก็บนํ้าลําสําลาย วัดหน้าพระธาตุ วัดม่วงสระน้อย ปราสาทบึงคํา โนนหิ นตั้ง

209

ปราสาทหิ นนาแค วัดพระเจ้าคอหัก วัดพระเพลิง หมู่บา้ นท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบริ ษทั จิมทอมสัน วัด
ปอแดง วัดคลองตะคร้อ
3.3.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาย 304 นครราชสี มา – กบินทร์ บุรี
- ทางหลวงเผ่นดินหมายเลข 24 สี คิ้ว –เดชอุดม
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอปั กธงชัยมี ดังนี้
- โทรศัพท์ประจําบ้าน
จํานวน 579 ครัวเรื อน
- ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
จํานวน 1 แห่ง
- มีหอกระจายข่าว
จํานวน 215 หมู่บา้ น
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีการประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน2 แห่ง ประปาตําบล
และประปาหมู่บา้ น จํานวน 61 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 139 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ที่ใช้ ได้ ใน
ที่ใช้ ได้ ใน
ที่ใช้ ได้ ในฤดู
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ

1,626
252

ฤดูแล้ ง

1,382
198

ทั้งหมด

1,626
252

ฤดูแล้ ง

1,382
198

ทั้งหมด

160
326

แล้ ง

160
193

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอปั กธงชัย (2552-2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้ าใช้ จํานวน 32,992 ครัวเรื อน และไม่มีไฟฟ้ าใช้ จํานวน 297 ครัวเรื อน
3.3.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย มีลกั ษณะที่ไม่ดูดซับนํ้าทําให้น้ าํ ผ่าน
ได้อย่างรวดเร็ ว
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอปั กธงชัยมีทรัพยากร แหล่งนํ้าที่สาํ คัญจํานวน 5 แห่ง ดังนี้
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- ลําพระเพลิง เป็ นลํานํ้าสําคัญ มีตน้ กําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพงไหลผ่านอําเภอ
ปั กธงชัย อําเภอโชคชัย และอําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ ลําพระเพลิงไหลผ่านตําบลตะขบ ตําบลลํานางแก้ว
ตําบลตูม ตําบลสุ ขเกษม ตําบลงิ้ว ตําบลนกออก ตําบลเกษมทรัพย์ ตําบลสําโรง และตําบลดอน
- ลําสําลาย มีตน้ นํ้าจากเทือกเขาใหญ่ ลํานํ้านี้ไหลลงอ่างเก็บนํ้าลําสําลาย ที่บา้ นเขา
พญาปราบ ตําบลตะขบ ลํานํ้านี้ ไหลผ่านตําบลตะขบ ตําบลตะคุ ตําบลสุ ขเกษม ตําบลงิ้ว ตําบลเมืองปั ก
ตําบลโคกไทย
- ลําเชียงสา ต้นกําเนิดจากภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติทบั ลาน ในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว
ไหลผ่านตําบลสะแกราช ตําบลสําโรง และตําบลดอน
- ลําซอ เป็ นลํานํ้าสาขาของลําสําลาย ลําซอไหลผ่านตําบลตะคุ
- ลํานางแก้ว ต้นกําเนิดจากเขาน้อยไหลผ่านตําบลลํานางแก้ว ตําบลบ่อปลาทอง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอปั กธงชัยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 6 แห่ง ดังนี้
- ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าภูหลวง
พื้นที่ 204,750 ไร่
- ป่ าสงวนแห่งชาติป่าสู งเนิน
พื้นที่ 21,250 ไร่
- ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ านครราชสี มา ปั กธงชัย โชคชัย พื้นที่ 7,500 ไร่
- อุทยานแห่งชาติทบั ลาน
พื้นที่ 10,000 ไร่
- สวนป่ า
พื้นที่ 17,316 ไร่
- สวนป่ าลําพระเพลิง
พื้นที่ 6,834 ไร่
3.3.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีสาขาพรรคการเมืองจํานวน 1 สาขา คือ
พรรคเทียนแห่งธรรม
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยมีกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่ นทั้งใน
ระดับเทศบาลและระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีลกั ษณะการแข่งขันกันในการเข้าไปสู่ อาํ นาจการ
บริ หารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นค่อนข้างสู ง
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอปักธงชัยไม่มีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่
3.3.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัย ได้แก่ โรงพยาบาลประจํา
อําเภอปักธงชัย
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2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สถานีตาํ รวจภูธร สถานีตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานป่ าไม้ สํานักงาน
สัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา สํานักงาน
จัดหางาน สํานักงานสาธารณสุ ข และสํานักงานปศุสัตว์
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และที่ทาํ การไปรษณี ย ์
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอปั ก ธงชัย มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในพื้ น ที่ อ าํ เภอปั ก ธงชัย มี ศู น ย์ป ระสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
ข. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล มี สํา นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอปั กธงชัย และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 12 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลงิ้ว
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกษมทรั พย์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกไทย องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดอน องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะขบ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะคุ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลตูม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลธงชัยเหนื อ องค์การบริ หารส่ วนตําบลภูหลวง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สะแกราช องค์การบริ หารส่ วนตําบลสําโรง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขเกษม
ค. เทศบาล ในพื้ นที่อาํ เภอปั ก ธงชัยมี เทศบาลเมื อง 1 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อง
เมืองปั ก และมีเทศบาลตําบลจํานวน 5 แห่ ง ดังนี้ เทศบาลตําบลตะขบ เทศบาลตําบลนกออก เทศบาล
ตําบลบ่อปลาทอง เทศบาลตําบลลํานางแก้ว และเทศบาลตําบลปั กธงชัย
5) การปกครองท้องที่ อําเภอปั กธงชัยได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 17 ตําบล 25 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
2

2

2

2

2

2

ตารางที่ 140 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอปั กธงชัย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
เกษมทรัพย์
9
บ้านหนองศาลา บ้านเกษม บ้านท่าเยีย่ ม บ้านหลุมข้าว บ้านเก่านางเหริ ญ บ้าน
ปอนางเหริ ญ บ้านโคกนางเหริ ญ บ้านดอนมะเฟื อง และบ้านตะคร้อ
โคกไทย
11 บ้านโนน บ้านศรี ษะกระบือ บ้านสําลายใต้ บ้านบุสมอ บ้านสําลาย (เหนือ) บ้าน
โคกไทย บ้านหนองล้างช้าง บ้านหนองกระทิง (หนองกระทุ่ม) บ้านหัวนา บ้าน
หนองใหญ่ และบ้านโคกกระเบื้อง
งิ้ว
15 บ้านดอนขวาง บ้านน้อย บ้านงิ้ว บ้านโคกคลองขุนเทียน บ้านห้วย บ้านสําลาย
บ้านไร่ เพลิงหลง บ้านหนองไผ่ บ้านหนองปรื อ บ้านกุดกระดี่ บ้านงิ้วเหนือ
บ้านหนองปล้อง บ้านหนองบัว บ้านโคกสามสิ บ และบ้านหนองกระโดน
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ตารางที่ 140 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอปั กธงชัย (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ดอน
12 บ้านดอน บ้านใหม่โพธิ์งาม บ้านจังหรี ด บ้านพร้าว บ้านหนองกรด บ้านตะกุด
บ้านส่ องเหนือ บ้านส่ องใต้ บ้านหนองกระสอบ บ้านไม้เสี่ ยว บ้านหนองผักไร
และบ้านโกรกหว้า
ตะขบ
22 บ้านตะขบ บ้านยางกระทุง บ้านกุดคล้า บ้านชะอม บ้านคลิงสาลิกา
บ้านคลองนํ้าขาว บ้านบุหวั ช้าง บ้านน้อยเขาเขียว บ้านหนองไผ่ บ้านโคกสําราญ
บ้านหนองปล้อง บ้านโคกเหิ บ บ้านตะเคียนคู่ บ้านโคกตะกุด บ้านหนองบอน
บ้านเขาพญาปราบ บ้านคลองนํ้าซับ บ้านหนองรังกา บ้านหนองไทรงาม บ้าน
ชุมชนพัฒนา บ้านสวนพัฒนา และบ้านโนนสมบูรณ์
ตะคุ
21 บ้านตะคุ บ้านครสาร บ้านแดง บ้านอุโลก-โนนรัง บ้านโคกคึม บ้านหัน บ้าน
หนองตาอุด บ้านหนองนมนาง บ้านสุ ขงั บ้านวังหิ น บ้านสุ ขงั เหนือ บ้านสุ ขงั ใต้
บ้านหนองตาด บ้านแปะ บ้านหนองเรื อ บ้านหันเหนือ บ้านตะคุไทย
บ้านหันใต้ บ้านโนนบ้าน บ้านดอนลําไย และบ้านสุ ขงั ไทยเจริ ญ
ตูม
16 บ้านโนนตากแดด บ้านโนนวังหิ น บ้านหนองปลิง บ้านสะแกงาม บ้านทุ่งเสาธง
บ้านบุพระเมือง บ้านใหม่ป่าตะแบก บ้านพรหมราช บ้านดอกจันทร์ บ้านตูม บ้าน
กุดวิวาท บ้านสวนมาก บ้านบุโพธิ์ บ้านหนองจอก บ้านสวนหอม
และบ้านวังวารี วน
ธงชัยเหนือ
16 บ้านโคกศิลา บ้านหนองหญ้าขาว บ้านพันธ์สงวน บ้านอ่างหิ น บ้านห้วยดินดํา
บ้านแหลมรวก บ้านหนองด่านช้าง บ้านมาบเชือก บ้านโนนทอง บ้านโคกเห็ด
บ้านดอนแก่นท้าว บ้านธงชัยเหนือ บ้านอ่างห้วยยาง บ้านฉัตรมงคล
บ้านอ่างหิ นเกลือ และบ้านธงชัยเหนือใน
นกออก
10 บ้านบุโกรก บ้านพระเพลิง บ้านโคกสระน้อย บ้านสระน้อย บ้านสระน้อย บ้าน
นกออก บ้านทุ่งจาน บ้านท่านํ้าซับ บ้านปรางค์ และบ้านนกออก
บ่อปลาทอง
9
บ้านดอนใหญ่ บ้านสระผักโพด บ้านบ่อปลา บ้านท่าเยีย่ ม บ้านพระบึง
บ้านกลาง บ้านกระเซาะราก บ้านมะกอกงาม และบ้านเพลิงหลง
ภูหลวง
9
บ้านโนนแดง บ้านหนองนกเขียน บ้านหนองกระทุ่ม บ้านปอแดง
บ้านหลุมเงิน บ้านหลุมหิ น บ้านหนองกก บ้านหนองหว้า และบ้านห้วยแก้ว
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ตารางที่ 140 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอปั กธงชัย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
เมืองปั ก
17 บ้านเมืองปั ก บ้านธงชัย บ้านวังหมี บ้านนาแค บ้านโรงนา บ้านดู่ บ้านหนองไผ่
บ้านวังดู่ บ้านขอนขว้าง บ้านโนนตูม บ้านตลาดเก่า บ้านบ่อปลา บ้านไชยโย
บ้านโคกสะอาด บ้านชัยมงคล บ้านหนองโสน บ้านดู่ใน และบ้านดํารงสุ ข
ลํานางแก้ว
9
บ้านลํานางแก้ว บ้านพัดทะเล บ้านลําประโคน บ้านโนนสําโรง บ้านโนนทอง
บ้านลําประโคนเหนือ บ้านซับยาง บ้านซับน้อย และบ้านวังตะเคียน
สะแกราช
11 บ้านห้วย บ้านหนองแฟบ บ้านโคกสะแกราช บ้านโคกหนองแฟบ บ้าน
คลองเตย บ้านโป่ ง บ้านเก่า บ้านขี้เหล็ก บ้านเชียงสา บ้านใหม่เชียงสา
และบ้านห้วยใต้
สําโรง
10 บ้านโพนทราย บ้านขุนละคร บ้านหนองประดู่ บ้านมะค่า บ้านหนองตะแบก
บ้านสําโรงเหนือ บ้านโคกขุนละคร บ้านตูม บ้านโกรกละลาย
และบ้านโพนทรายใต้
สุ ขเกษม
11 บ้านโคกสะอาด บ้านปลายดาบ บ้านหนองชุมแสง บ้านพุปลาไหล บ้านป่ าโจด
บ้านหนองโดน บ้านบุพรมราช บ้านหนองขอน บ้านสะพานตะเคียน
บ้านบุเจ็ก และบ้านโรงงานนํ้าตาล
ปั กธงชัย
9
บ้านนาแค บ้านโรงนา บ้านดู่นอก บ้านหนองไผ่ บ้านขอนขว้าง บ้านดู่ใน บ้าน
ใหม่โรงนา บ้านโนนตูม (บางส่ วนมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล
ตําบลเมืองปั ก) บ้านหนองโสน (บางส่ วนพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ
เทศบาลตําบลเมืองปั ก)
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย ระดับจังหวัด (2554)

3.3.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอปักธงชัย
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวมทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 47 คน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจํานวน 5 คน นักธุ รกิจจํานวน 3 คน หน่วยราชการจํานวน 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วน
ร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปัจจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอปักธงชัยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 141 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอปักธงชัย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- เป็ นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศดี มี - สภาพพื้นที่ที่เป็ นที่ลุ่มทําให้มีขอ้ จํากัดในการ
ป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ทําการเกษตร
- เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมสํ า หรั บ การทํา - เส้นทางการคมนาคม ในระดับตําบล เทศบาล
การเกษตร เนื่ อ งจากมี ล ัก ษณะโครงสร้ า ง
และหมู่บา้ นยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
พื้นฐาน เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง และขนาด - ระบบชลประทานยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
เล็กกระจายอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่
เกษตรกรรม
- มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่พร้อมระบบ - คุ ณ ภาพของดิ น เพื่ อ การเกษตรเริ่ มเสื่ อม
ชลประทาน
คุณภาพลงอย่างต่อเนื่อง
- มี เส้ นทางการคมนาคมที่เชื่ อมสู่ ท่าเรื อนํ้าลึ ก
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คือ ถนนสาย 304
- มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่ อมต่อกับหลายอําเภอ
และต่างจังหวัดจํานวนหลายเส้นทาง
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะผู ้สู ง อายุ ย ัง มี - มี ค วามขัด แย้ง ในระดับ ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ก ร
ความเชื่อ และมีการปฏิบตั ิตามประเพณี เก่าแก่
รวมทั้งระหว่างผูน้ าํ ในพื้นที่ของระดับตําบล
- ประชาชนมี ก ารรวมกลุ่ ม ทางวัฒ นธรรม
ระดับหมู่บา้ น
ประเพณี และมี การสื บทอดสู่ รุ่นลู กรุ่ นหลาน - ปั ญ หายาเสพติ ด ในทุ ก พื้ น ที่ ก ระจายอย่ า ง
ในบางพื้นที่
กว้า งขวาง ทํา ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก และ
เยาวชน
- การรวมกลุ่มของชุ มชนบางกลุ่มยังไม่มีความ
แน่นแฟ้ น ยังต้องการการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
- เยาวชน คนรุ่ น ใหม่ ไ ม่ ค่ อ ยใส่ ใ จเรื่ องการ
เรี ยนรู้ ใหม่ และให้ค วามสําคัญกับการศึกษา
น้อย
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ตารางที่ 141 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอปั กธงชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เป็ นพื้นที่ที่มีการทําเกษตรที่เป็ นพืชหลักสําคัญ - เกษตรกรมี ห นี้ สิ น สู ง โดยเฉพาะหนี้ นอก
ของจังหวัด ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด
ระบบทําให้เกิดปั ญหาครอบครัว
เลี้ยงสัตว์ ข้าว
- ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสู งขึ้นทุกปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากรอยูใ่ นระดับที่สูง
- เกษตรกรในพื้นที่ยงั ไม่มีความรู ้และทักษะใน
- มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมทางด้ า นการเกษตร
การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทํา
ตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ เป็ นตลาดรองรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร
การเกษตรได้เป็ นอย่างดี
- ประชาชนจํา นวนมากว่า งงานภายหลัง จาก
ฤดูกาลผลิต
- มีตลาดผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในโคราช และมีการ
ท อ ผ้ า ไ ห ม ส่ ง อ อ ก ม า ก ที่ สุ ด ใ น จั ง ห วั ด
นครราชสี มา
- มี ก ารผลิ ต เส้ น หมี่ จ ํา หน่ า ยในระดับ กลุ่ ม ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งและสร้ า งรายได้ใ ห้ก ับ ประชากรใน
พื้นที่
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนในพื้นที่ยงั เห็นความสําคัญของการ - มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงกันอย่างกว้างขวาง
ไปเลือกตั้งในทุกระดับ
- ประชาชนขาดความรู้ และขาดโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องกระบวนการประชาธิ ป ไตยอย่า ง
- องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เริ่ มเรี ยนรู้
แท้จริ ง
กระบวนการทํา งานและการพัฒ นาท้อ งถิ่ น
ของตนเองมากขึ้น
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย เช่น ลาว ไทย เขมร - ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมทําให้ถูกละทิ้งและ
รวมทั้ งชาวบน ที่ ต่ า งแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
ไม่เห็นคุณค่า
ระหว่างกัน
- มี กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยู่ในทุกพื้นที่ เช่ น
ประเพณี รดนํ้าดําหัว การรําโทน การร้องเพลง
โคราช ฯลฯ
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอปั กธงชัยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 142 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอปักธงชัย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น
- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทํา
ถนน คู คลอง แหล่งนํ้าต่าง ๆ รวมทั้งการ
ให้เกษตรกรปรับตัวไม่ทนั
ขยายถนนเส้นทาง 304 สู่ ท่าเรื อนํ้าลึก
- พื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกทําให้มีการเข้ามา
- การปราบปรามการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้ใน
ของคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่อย่างจริ งจังของภาคราชการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
- ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง
ภูมิประเทศที่เอื้อต่อการผลิตพืชเมืองหนาว
ได้มากกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัดนครราชสี มา
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี นโยบายรั ฐ ที่ ดีแ ละเปิ ดโอกาสให้ค นใน - ปั ญหายาเสพติดที่ยากต่อการควบคุมของคนใน
ชุ ม ชนได้พ ฒ
ั นา เช่ น การศึ ก ษาสนับสนุ น
พื้นที่
การเรี ยนฟรี 12 ปี
- การศึ ก ษามี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ทํา ให้ ผู้ป กครองเป็ น
- นโยบายกองทุนหมู่บา้ น 1 ล้านบาท
หนี้ สิน ค่านิ ยมต่อสถานศึกษาไกลบ้านทําให้
- นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี
ผูป้ กครองควบคุมพฤติกรรมไม่ได้
- นโยบายการปราบปรามยาเสพติด
- สื่ อสารมวลชนที่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อทําให้
ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมบริ โภคนิยม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- ภาวะภัยแล้งในพื้นที่อื่น ๆ ทําให้เกษตรกร - มีนกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่มาก
ในพื้นที่มีโอกาสทางรายได้มากขึ้น
ขึ้น
- ปริ ม าณนัก ท่องเที่ ย วที่ เข้า ไปเที่ ย วในพื้นที่ - มีแรงงานอพยพจากต่างถิ่นเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่มาก
อําเภอปั กธงชัยมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
ขึ้ น ทั้ง ที่ เ ป็ นแรงงานต่ า งด้ า ว และแรงงาน
- มี แ หล่ ง ทุ น ในการสนั บ สนุ นทางด้ า น
ต่างจังหวัด
การเกษตรที่หลากหลาย
- นโยบายประกันรายได้ข องรั ฐบาลที่ส ร้ า ง
ความมั่ น ใจในการทํ า การเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่
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ตารางที่ 142 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอปักธงชัย (ต่อ)
โอกาส

อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมือง
- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นที่ทาํ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการ การปกครอง
- มี ก า ร
ปกครองตนเองมากขึ้น
เปลี่ ย นแปล
- รัฐมีกระบวนการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง
ง รั ฐ บ า ล
บ่ อ ย ทํ า ใ ห้
น โ ย บ า ย ที่
กํ า ลั ง
ดํ า เนิ น การ
อยู่ ข าดการ
ส่ งเสริ มและ
ดํ า เนิ น การ
ต่อ
- กระบวนการ
เ ลื อ ก ตั้ ง ที่
ประชาชน
ใ น พื้ น ที่
ไม่ ไ ด้เ ป็ นผู้
ควบคุ ม เอง
และกํา หนด
กติกาเอง
- มี ก า ร
แทรกแซง
ข อ ง
นักการเมื อง
ร ะ ดั บ ช า ติ
กับการเมื อง
ร ะ ดั บ
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ท้องถิ่น
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ
- ผลจากอาเซี ย นเป็ นหนึ่ งเดี ย วทํา ให้ ค รู กศน.ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เ รี ยนสนใจเรื่ อง วัฒนธรรม
ประเพณี ความ
วัฒนธรรมประเพณี ของเพื่อนบ้านมากขึ้น
เชื่ อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์
- สื่
อ
เทคโนโลยี
ที่ ทั น ส มั ย
และ เข้ า ถึ ง
ทุ
ก
ครอบครัว ที่
ไม่ เ น้ น การ
นํ า เ ส น อ
ข้ อ มู ล
เ กี่ ย ว กั บ
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น
- สื่ อก ระ แ ส
หลั ก อยู่ ใ น
มื อ ข อ ง
นายทุน และ
ประชาชน
ไม่มีส่วนใน
ก า ร เ ป็ น
เจ้าของสื่ อ
3.3.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอปั กธงชัย ที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่ อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาคน เป็ นกระบวนการพัฒนาคนทุกระดับทั้งเด็ก เยาวชน
สตรี ผูส้ ู งอายุและกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทั้งการส่ งเสริ มการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ประเด็นที่ 2 ประเด็ นการทํา มาหากิ นด้า นการเกษตรและการค้า ขาย เป็ นการพัฒนา
อาชี พ ให้กบั ประชากรในพื้ นที่ ทั้งในด้านการท่องเที่ย ว การทําเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทางเลื อก และ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการปฏิรูปการจัดการท้องถิ่นและจังหวัด โดยการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่ น การติ ดตามและประเมินผลการทํา งานของ
ท้องถิ่ น ซึ่ ง จะนํา ไปสู่ ก ระบวนการทํา งานเพื่อติ ดตามตรวจสอบการทํา งานของรั ฐทุ ก ระดับ ได้โดย
ประชาชนเอง
ประเด็นที่ 4 การปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดวางผังเมืองเพื่อ
รับมือและแก้ไขกับปั ญหานํ้าท่วม รวมทั้งการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ าต้นนํ้า การเฝ้ าระวังการ
บุกรุ กพื้นที่ป่าสาธารณะ พร้ อมทั้งฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้คง
ความสมบูรณ์เป็ นรากฐานการพัฒนาที่มน่ั คง และเป็ นรากฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนของประชาชน
ในพื้นที่
ประเด็ น ที่ 5 การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ โดยการส่ ง เสริ ม การแพทย์ท างเลื อกและ
การแพทย์แผนไทย รวมทั้งส่ งเสริ มการดูแลสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเน้นการจัดการความรู ้
สนับสนุ นการพัฒนาด้า นระบบสุ ขภาพที่ เป็ นธรรมและยัง่ ยืน ที่ ใ ห้มี ความสอดคล้องกับ กระแสการ
ขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่ วนของสังคมในพื้นที่ของอําเภอ

