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3.3 อําเภอโชคชั ย
3.3.1 ประวัติความเป็ นมา
ตามหลัก ฐานศิ ล ปากร ปี ที่ 1 เล่ ม 248 อัก ขรนุ ก รมภูมิศ าสตร์ จัง หวัดนครราชสี ม า
“อําเภอโชคชัย” นี้ เดิมเป็ นด่านเรี ยกว่า “ ด่านกระโทก” เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ยกทัพมาต่อสู ้
กับกองทัพของหมื่นเทพพิพิธ และได้รับชัยชนะ ณ ที่ แห่ งนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็ นมณฑล ภาค จังหวัด และอําเภอ ได้ยก
ฐานะด่านกระโทก ขึ้นเป็ นอําเภอกระโทก เมื่อ พ.ศ. 2449 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2488 ทางราชการ พิจารณา
เห็ นว่า คํา ว่า “กระโทก” มี สํา เนี ย งและภาษาที่ ไ ม่เหมาะสมและเพื่อ ให้เ ป็ นไปตามความหมายเชิ ง
ประวัติศ าสตร์ ใ นอันที่ จะให้อนุ ช นรุ่ นหลัง ได้รํา ลึ ก ถึ ง ความเป็ นมาของสมเด็จพระเจ้า กรุ ง ธนบุ รี ผู ้
ประกอบคุณงามความดีให้กบั ประเทศชาติ และทําการรบได้ชยั ชนะ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เปลี่ยนนามอําเภอ
ใหม่วา่ “อําเภอโชคชัย”
3.3.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อํา เภอโชคชัย อยู่ท างทิ ศ ใต้ข องจัง หวัด นครราชสี ม า ระยะทางห่ า งจากตัว จัง หวัด
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู งลักษณะลูกคลื่น บริ เวณตอนใต้เป็ นที่ราบสู ง
ลาดมาตอนกลางซึ่ งเป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าํ มูลไหลผ่านกลางอําเภอ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร มีเนื้ อ
ที่ ท้ งั หมด 424.410 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 265,255 ไร่ หรื อ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.065 ของพื้ น ที่ จ ัง หวัด
นครราชสี มา ทิศเหนื อติดต่อกับตําบลหนองบัวศาลา ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสี มาและ
ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับตําบลอรพิมพ์ ตําบลครบุรี
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออกติดต่อกับตําบลหนองไม้ไผ่ และตําบลหลุ มข้าว อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา และทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโคกไทย ตําบลดอน อําเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสี มา
3.3.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบสู ง มีความสู งประมาณ 175-271 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ลํานํ้า
ที่สาํ คัญไหลผ่าน 2 สาย คือ ลํานํ้ามูล และลําพระเพลิง
ลัก ษณะภู มิ อากาศ แบ่ ง เป็ น 3 ฤดู คื อ ฤดู ร้ อน ช่ ว งระยะเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ดในเดือนเมษายน ฤดูฝน ช่วงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ฝนตกชุ กระหว่างเดื อนสิ งหาคมถึ งเดื อนตุลาคม ฤดูหนาว ช่ วงระยะเดื อนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
เดือนธันวาคมเป็ นช่วงอุณหภูมิต่าํ สุ ด
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3.3.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอโชคชัยโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือ การประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป
ตารางที่ 121 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอโชคชัย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,177
1,711
นักเรี ยน
3,941
3,899
นักศึกษา
309
458
ทํานา
4,781
4,533
ทําไร่
630
535
ทําสวน
30
21
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
21
8
รับราชการ
348
304
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16
12
พนักงานบริ ษทั
317
325
รับจ้างทัว่ ไป
7,415
7,297
ค้าขาย
796
1,314
ธุรกิจส่ วนตัว
107
95
อื่นๆ
1,012
1,397
รวมทั้งสิ้ น
20,901
21,909

รวม (คน)
2,888
7,840
767
9,314
1,165
51
1
29
652
28
642
14,712
2,110
202
2,409
42,810

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโชคชัย (2553)
หมายเหตุ *จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอโชคชัยมีจาํ นวน 56,321.90
บาทต่ อ คนต่ อ ปี และพบว่ า ตํา บลที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ตํา บลพลับ พลามี ร ายได้เ ฉลี่ ย จํา นวน
72,591.99 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคื อ ตําบลท่าอ่างมีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 58,845.83 บาทต่อคนต่อปี
และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลท่าจะหลุงมีรายได้จาํ นวน 44,246.32 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 122 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอโชคชัย
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
1
กระโทก
2
โชคชัย
3
ด่านเกวียน
4
ท่าจะหลุง
5
ท่าลาดขาว
6
ท่าอ่าง
7
ทุ่งอรุ ณ
8
เทศบาลตําบลท่าเยีย่ ม
9
พลับพลา
10
ละลมใหม่พฒั นา
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
58,728.44
51,525.57
56,754.20
44,246.32
47,397.34
58,845.83
53,570.55
58,015.95
72,591.99
51,586.13
56,321.90

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโชคชัย (2553)

3) รายจ่าย จากข้อมูลสถิติจงั หวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอโชคชัยมีค่าใช้จ่ายในการ
อุป โภคและบริ โภครวมทั้ง อํา เภอจํา นวน 545,879,375 บาทต่อปี ได้แก่ ค่ า ใช้จ่า ยเพื่อซื้ อข้า วสาร
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่าการเดินทาง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวยและการ
พนัน ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 700,951,320
บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอโชคชัย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
38,189,004
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
38,189,004
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
80,271,656
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
80,271,656
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ตารางที่ 123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
65,488,723
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
65,488,723
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
361,929,992
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
361,929,992
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
82,313,025
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
จํานวนรวม
82,313,025
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
197,921,663
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
197,921,663
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
86,435,573
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
86,435,573
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ อง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
43,721,801
แต่งกาย
จํานวนรวม
43,721,801
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
21,113,228
จํานวนรวม
21,113,228
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
17,236,604
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
17,236,604
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
76,462,786
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
จํานวนรวม
76,462,786
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
84,103,056
โดยสาร)
จํานวนรวม
84,103,056

201

ตารางที่ 123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
51,041,682
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
51,041,682
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
40,601,902
จํานวนรวม
40,601,902
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
42,344,186
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
42,344,186
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,190,242
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
จํานวนรวม
16,190,242
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,316,598
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
จํานวนรวม
18,316,598
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
102,184,524
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จํานวนรวม
102,184,524
รวมทั้งหมด
1,425,866,245
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอ
โชคชัยปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยมีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 577.3
ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 515 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษารวมกันประมาณ 10.4 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 51.9 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ มองค์กรชุ ม ชนและ องค์กรทางสัง คมที่เข้มแข็งในพื้ นที่อาํ เภอโชคชัย มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
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ตารางที่ 124 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโชคชัย
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ไม่มี ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพกลุ่ม
อําเภอโชคชัย
ข้อมูล สตรี และงานสงเคราะห์ต่าง ๆ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
450 ดูแลสุ ขภาพขั้นพื้นฐานของ
ประจําหมู่บา้ น
ประชาชนในพื้นที่
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
128 กลุ่ม รวมกลุ่มบริ หารจัดการ
เงินกองทุนหมุนเวียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
46
ออมทรัพย์และจัดการทุน
หมุนเวียนของหมู่บา้ น
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
80 คน พัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่น

ชื่อประธานกลุ่ม
นางประคอง สุ บงกช
นางจิ๋ม ปลัง่ กลาง
นายกิมฮวด แซ่ต้ งั
นายม้วน กริ ดกระโท
1

นายเชิด คงมณี

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโชคชัย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในอําเภอโชคชัย มีสินค้าโอทอปที่นบั ว่าเป็ น
สิ นค้าขึ้นชื่ อของชาวจังหวัดนครราชสี มา คือ เครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียน เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงภูมิปัญญา
และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และยังมีกลุ่มโอทอปอื่น ๆ ดังนี้
ตารางที่ 125 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอโชคชัย
กิจกรรม
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
สมาชิก (คน)
กลุ่มสหกรณ์โกรกนํ้าใส
30
ผลิตข้าวแตน
นางนัดดา ชุมกระโทก
นํ้าพริ กสําเร็ จรู ป 51/1 ม. 2 ต.ทุ่งอรุ ณ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้ นทุ่งอรุ ณ
30
ทอผ้าฝ้ าย
นางวราภรณ์ ถีระวงษ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นหนองปรึ ก
30
ทอผ้าฝ้ าย
นางสมบุญ ช่างกระโทก
192 ม. 3 ต.ทุ่งอรุ ณ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตาํ บลกระโทก
35
แปรรู ปปลาร้า
นายสวนหอม ขาวกระโทก
กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
30
ปลูกผักปลอด
นางวัชราภรณ์ จูงกระโทก
บ้านบึงพระ
สารพิษ
40 ม. 5 ต.ท่าลาดขาว
กลุ่มกล้วยฉาบบ้านหนองหญ้าปล้อง
39
ผลิตกล้วยฉาบ นางพรศรี โอกีฬา
17 ม. 3 ต.ท่าจะหลุ่ง
กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านละ
32
ผลิตผักสวนครัว นายเทศ เกตุกระโทก
ลมใหม่พฒั นา
บ้านละลมใหม่พฒั นา
ร้านชมรมแม่บา้ นด่านเกวียน
89
ผลิตของที่ระลึก นางติมาพร แสวงเงิน
หมู่ 3 ต.ด่านเกวียน
กลุ่มหล่อหิ นทราย
5
หล่อหินทราย
นายปิ ยะศักดิ์ โคนกระโทก
0

0

0
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ตารางที่ 125 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอโชคชัย (ต่อ)
กิจกรรม
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
ประธาน
กลุ่มทอเสื่ อ
21 ทอเสื่ อจากกก
นายอวด เซกระโทก
หมู่ 8 ต.ท่าลาดขาว
กลุ่มกระยาสารทบ้านบึงไทย
35 ผลิตกระยาสารท นางสมอ ทุมฉิ มพลี
42 หมู่ 9 ต.ท่าลาดขาว
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
34 ผลิตภัณฑ์จาก
นางศรี พรม เชื่องกระโทก
สะแกกรอง
ถัว่ ลิสง
หมู่ 5 บ้านสะแกกรอง ต.ทุ่งอรุ ณ
กลุ่มจักสาน
11 จักสานสุ่ มไก่
นายเชิด สนัน่ ไพร
หมู่ 9 บ้านหัวดอน ต.ท่าจะหลุง
0

0

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโชคชัย (2554)

3.3.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอโชคชัยมีจาํ นวนครัวเรื อนจํานวน 35,272 ครัวเรื อน และมี
ประชากรจํานวนทั้งสิ้ น 79,333 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 38,664 คน หญิงจํานวน 40,669 คน คิดแยก
เป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 126 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอโชคชัย
ประชากร (คน)
จํานวน
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
กระโทก
1,812
1,844
2,010
3,854
พลับพลา
3,994
4,014
4,336
8,350
ท่าอ่าง
1,813
1,713
1,866
3,579
ทุ่งอรุ ณ
3,868
3,941
4,047
7,988
ท่าลาดขาว
1,932
2,008
2,130
4,139
ท่าจะหลุง
2,478
2,488
2,522
5,010
โชคชัย
2,197
2,167
2,327
4,494
ละลมใหม่พฒั นา
3,100
3,156
3,299
6,455
ด่านเกวียน
1,374
1,379
1,381
2,760
เทศบาลตําบลโชคชัย
6,067
6,250
6,760
13,010
เทศบาลตําบลด่านเกวียน
4,536
4,512
4,753
9,265
เทศบาลตําบลท่าเยีย่ ม
2,101
5,192
5,268
10,460
รวม
35,272
38,664
40,699
79,333
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอโชคชัย (ข้ อมูล ณ เดือนสิ งหาคม 2553)
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จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2554 จากจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอโชคชัยมีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 127 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอโชคชัย
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
164
148
1–2
447
412
3–5
877
753
6 – 11
1,714
1,603
12 – 14
993
987
15 – 17
978
926
18 – 25
2,408
2,379
26 – 49
8,226
8,647
50 – 60
2,541
2,819
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
2,553
3,235
รวมทั้งหมด
20,901
21,909

จํานวนรวม (คน)
312
859
1,630
3,317
1,980
1,904
4,787
16,873
5,360
5,788
42,810

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโชคชัย (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่ อาํ เภอโชคชัย โดยส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4-ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตารางที่ 128 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอโชคชัย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
647
735
ตํ่ากว่า ป.4
1,836
1,838
ป.4-6
10,841
11,396
ม.ศ. 1-3
73
60
ม.1-3
3,627
3,458

รวม (คน)
1,382
3,674
22,237
133
7,085
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ตารางที่ 128 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอโชคชัย (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.ศ. 4-5
38
21
ม.4-6
1,721
2,042
ปวช.
344
206
ปวส.
503
408
ปริ ญญาตรี
573
1,005
ปริ ญญาโท
22
28
ปริ ญญาเอก
0
1
อื่นๆไม่ระบุ
676
711
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโชคชัย (2553)

รวม (คน)
59
3,763
550
911
1,578
50
1
1,387

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน พื้นที่อาํ เภอโชคชัยมีโรงเรี ยนทุกระดับรวมกันจํานวน 40 แห่ง
มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 11 แห่ ง มีครู จาํ นวน 596 คน และมีนกั เรี ยนจํานวน 13,840 คน โดยเฉลี่ย
จํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 23 คน
ตารางที่ 129 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอโชคชัย
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นา
ขยาย
ประถม
มัธยม
เด็กเล็ก
โอกาส
กระโทก
1
1
0
1
พลับพลา
1
5
0
0
ท่าอ่าง
1
4
0
1
ทุ่งอรุ ณ
1
4
1
1
ท่าลาดขาว
1
2
0
1
ท่าจะหลุง
1
0
0
2
โชคชัย
1
5
1
0
ละลมใหม่พฒั นา
1
2
0
1
ด่านเกวียน
2
2
0
1
ตําบลท่าเยีย่ ม
1
2
0
3
รวมทั้งหมด
11
27
2
11
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 6 (2554)

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ครู

172
329
820
1,008
413
847
7,627
744
790
1,090
13,840

18
29
47
55
28
37
240
34
46
62
596
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ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอโชคชัยมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง
และมีกลุ่มสนใจ กลุ่มวิชาชี พ 4 กลุ่ม มีกลุ่มวิชาชี พระยะสั้น จํานวน 31 กลุ่ม มีที่อ่านหนังสื อประจํา
หมู่บา้ นจํานวน 66 แห่ง มีห้องสมุดประชาชน 1 แห่ ง และมีหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลจํานวน
10 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตพื้นที่อาํ เภอโชคชัย มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 130 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอโชคชัย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.)
11
สถานพยาบาลของเอกชน
25
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
7

หมายเหตุ
ขนาด 30 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโชคชัย (2553)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรใน
โรงพยาบาลอําเภอโชคชัยมีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 131 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอโชคชัย
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
4
19,841
ทันตแพทย์
2
39,682
เภสัชกร
4
19,841
พยาบาลวิชาชีพ
43
1,846
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
55
1,443
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
51
1,556
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,336
59
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโชคชัย (2553)
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ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัย พบว่าประชากรในพื้นที่มีปัญหาโรค
อุจจาระร่ วงมากเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ อาหารเป็ นพิษ ทั้งนี้เกิดจากการบริ โภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ไม่มีความสะอาด และไม่มีการดูแลรักษาสุ ขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 132 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอโชคชัย
อันดับ
โรค
จํานวนป่ วย
อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
1
อุจจาระร่ วง
230
182.53
2
อาหารเป็ นพิษ
120
95.23
3
ไข้หรื อไข้ไม่ทราบสาเหตุ
98
77.77
4
ไข้เลือดออก
12
9.52
5
ปอดบวม
5
3.96
6
สุ กใส
5
3.968
7
ไข้หวัดใหญ่
5
3.96
8
โรคตาแดง
7
5.55
9
งูสวัด
1
0.79
10
เลปโตสไปโรซี ส
1
0.79
2

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโชคชัย (2553)

ง. อัตราการเปลี่ ยนแปลงประชากร อัตราการเปลี่ ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัย มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 133 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรอําเภอโชคชัย
พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

จํานวนประชากร
76,520
77,148
77,947
78,449
78,945

อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.82
1.04
0.64
0.63

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อําเภอโชคชัย มีที่ทาํ การ
ปกครองอําเภอ และสถานีตาํ รวจภูธรโชคชัยจํานวน 1 แห่ง โดยทํางานเชื่อมประสานกับองค์กรปกครอง
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ส่ วนท้องถิ่นที่มีตาํ รวจบ้าน และอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ในทุกหมู่บา้ น ที่เป็ นแหล่งข่าวใน
การแจ้งข่าวสารแก่ทางราชการในการป้ องกันและลดปั ญหาอาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น
ส่ วนในการทํางานงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตําบลนั้นมีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์สาํ หรับการดับเพลิง เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นในพื้นที่มีการจัดตั้งเวรยาม การตั้งด่านตรวจตรา
บนทางสัญจร การออกตรวจ การเฝ้ าระวัง และแจ้งเหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภัยทั้งหมู่บา้ น ทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สิน และการรักษาความปลอดภัยสถานที่
5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยมีผทู้ ี่นบั ถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ
99 และศาสนาอื่นจํานวนร้อยละ 1 ซึ่ งองค์กรทางศาสนาในอําเภอโชคชัยมีดงั นี้ มีวดั มหานิกายจํานวน
51 แห่ง วัดธรรมยุตจํานวน 5 แห่ง มีศาลเจ้าจํานวน 1 แห่ง และมีโบสถ์คริ สต์จาํ นวน 1 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ได้แก่ นายประคอง มนต์กระโทก อยูต่ าํ บลพลับพลา เป็ นผูม้ ี
ความรู้ ความสามารถในการทํา เกษตรแบบผสมผสานมานาน และดํา เนิ นชี วิตตามแนวคิ ดปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นศูนย์ตน้ แบบการเรี ยนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่
- ภูมิปัญญาทางด้านการหล่อเครื่ องทองเหลือง ได้แก่ นายจําลอง แก้วดวงเล็ก อยูต่ าํ บล
โชคชัย
- ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี ได้แก่ นายทวาย เกริ่ นกระโทก อยู่ที่ตาํ บลโชคชัย เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถเรื่ องเพลงโคราช
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ น พื้นที่โชคชัยเป็ นอําเภอเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสี มา มี
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แบบพื้นบ้านโคราช มีงานเทศกาล ประเพณี ที่สําคัญ ได้แก่
ประเพณี แห่เทียนพรรษา ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สมโภชอนุ สาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี และงานอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูประเพณี หมู่บา้ น เช่น การแข่งขันเรื อยาวประเพณี และการแข่งเรื ออีโปง
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอโชคชัยมีสถานที่ออกกําลังและสถานที่พกั ผ่อนอยูก่ ระจาย
ตามองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่าง ๆ และในโรงเรี ยนเกือบทุกแห่ งของอําเภอ นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรม
การแข่งขันกี ฬาระดับอําเภอ ระดับตําบลเพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีและเชื่ อมความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในระดับตําบลและระดับอําเภอ
3.3.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอโชคชัยมี พ้ืนที่ ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 166,350 ไร่ ครอบครั ว
เกษตรกรจํานวน 9,444 ครอบครัว มีพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
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ตารางที่ 134 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอโชคชัย
ลําดับที่

พืชเศรษฐกิจ

พืน้ ที่ปลูก (ไร่ )

1
2
3
4
5
6
7

ข้าว
มันสําปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถัว่ เขียวผิวมัน
ถัว่ ลิสง
ไม้ผล

94,510
63,349
23,835
920
1,250
815
7,886

ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ )

ครัวเรือนที่ปลูก

450
2,500
8,500
490
90
375
1,200

7,474
6,880
1,400
70
410
280
2,250

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย (2553)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลรายงานของสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอโชคชัยพบว่า มีเกษตรกรในพื้นที่
ทําการปศุสัตว์จาํ นวน 6,370 ครอบครัว โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์สาํ คัญ ๆ ดังนี้
ตารางที่ 135 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอโชคชัย
สั ตว์ เลีย้ ง
จํานวน (ตัว)
โคเนื้อ
4,311
กระบือ
1,476
สุ กร
12,501
เป็ ด
15,096
ไก่เนื้อ
754,036
ไก่ไข่
245,987

จํานวนเกษตรกร (ราย)
436
149
1,167
189
4,784
1,234

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอโชคชัย (2553)

3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยไม่มีการประกอบอาชีพทําการประมง
3.3.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอําเภอโชคชัยที่ได้รับอนุ ญาตดําเนิ นกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 83 แห่ ง เป็ นโรงงานขนาดใหญ่จาํ นวน 2 แห่ ง ขนาดกลางจํานวน 8 แห่ ง
และขนาดเล็กจํานวน 73 แห่ง อําเภอโชคชัยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ดังนี้
- บริ ษท
ั โคราชเดนกิ จํากัด ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
- บริ ษท
ั คาวาซูมิ จํากัด ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
- บริ ษท
ั ทาคาฮาชิ จํากัด ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
- บริ ษท
ั ไทยโฟมโคราช จํากัด ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
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บริ ษทั มณฑิณีการ์ เม้น จํากัด ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย
บริ ษทั ทรี โอพลาสติก จํากัด บ้านบึงทับปรางค์ ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย
บริ ษทั ไทยมิตซูวา ซัลเวลเล่ย ์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย
1

1

3.3.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอโชคชัยมีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรมดังนี้
- มีธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สถานบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จํานวน 8 แห่ง
- ร้านซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จํานวน 162 แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 35 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 1,547 แห่ง
- ตลาดสดเทศบาลจํานวน 1 แห่ง
2) การบริ การ อําเภอโชคชัย ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ มี ที่พกั และรี สอร์ ทขนาดเล็ก
บริ การอยูใ่ นพื้นที่ จํานวน 2 แห่ง มีร้านอาหารทัว่ ไป จํานวน 219 แห่ง ร้านบริ การด้านคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตจํานวน 18 แห่ง
3) การท่องเที่ยว อําเภอโชคชัย มีสถานที่ท่องเที่ยว สําคัญ ได้แก่
- หมู่บา้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผาด่านเกวียน เป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งของตําบลด่ านเกวียน ที่ มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ งตํา บลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทตุ๊ ก ตาดิ น เผาหรื อเครื่ องปั้ นดิ น เผาที่ มี ชื่ อ เสี ยง
"เครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียน" ติดอยูใ่ นอันดับต้น ๆ เพราะว่ามีชื่อเสี ยงมาช้านาน ความโดดเด่นทั้งด้วย
ตัวสิ นค้า ที่ มี ค วามแข็ง แกร่ ง ทนทาน และมี ค วามสวยด้า นเอกลัก ษณ์ และรู ป แบบงานปั้ นที่ มีค วาม
หลากหลาย และกําลังเป็ นสิ นค้าที่นิยมของตลาด ปั จจุบนั นี้ หมู่บา้ นมีร้านค้าเครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียน
เรี ยงรายอยู่สองฟากฝั่งถนน ลักษณะเฉพาะของเครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียนอยูท่ ี่ดินที่นาํ มาใช้ กล่าวคือ
ดินด่านเกวียนเป็ นดินเหนี ยว เนื้ อละเอียด ที่ขุดขึ้นมาจากริ มฝั่งแม่น้ าํ มูล ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรี ยกว่า กุด
หรื อแม่น้ าํ ด้วน (ลักษณะลํานํ้าที่คดเคี้ยว กัดเซาะตลิ่งจนขาดและ เกิดลํานํ้าด้วนขึ้นมา) ส่ วนที่เป็ นแนว
กัดเซาะจะกลายเป็ นแหล่งทับถมดิน ดินดังกล่าวนี้เป็ นดินซึ่ งมีคุณสมบัติพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรู ป ทนทาน
ต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวหรื อแตกหักง่าย และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือดินนี้ เมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติ
เป็ นสี แดง ซึ่งสันนิษฐานว่าดินแถบนี้น่าจะเกิดจากแร่ เหล็ก
- สวนมะนาวด่ านเกวียน ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 3 ตําบลด่ านเกวียน อําเภอโชคชัย
การเดินทางจากตัวจังหวัดนครราชสี มาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสี มา-โชคชัย) ระยะทาง
ประมาณ 13 กิโลเมตร (ก่อนถึ งชุ มชนเครื่ องปั้ นดินเผาด่านเกวียน) แยกขวาทางเข้าวัดป่ าหิ มพานต์ อีก
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ประมาณ 1 กิโลเมตร สวนแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ปลูกมะนาวพันธุ์ด่านเกวียนซึ่งเป็ นพันธุ์ที่ได้รับ
การตั้งชื่ อตามแหล่ งที่พ บ มีลกั ษณะเฉพาะตัว คือ ทนทานต่อความแห้งแล้ง ผลใหญ่ มีน้ ํามาก กลิ่ น
เปลือกไม่ฉุนจัด รสชาติกลมกล่อม แต่ละต้นมีผลดกมาก บางต้นมีผลผลิ ตมากถึง 5,000 ผล ถ้าปล่อย
ให้ผลเติบโตต่อไปเรื่ อย ๆ ผลของมะนาวจะเจริ ญเติบโตขึ้นจนคล้ายส้มเกลี้ยงหรื อส้มซ่า
่ ี่ตาํ บลกระโทก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข
- ปราสาทพะโค หรื อปรางค์พะโค ตั้งอยูท
224 (นครราชสี มา - โชคชัย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2071 อีกประมาณ 3
กิโลเมตร ปราสาทพระโคเป็ นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยหินทรายสี ขาว ประกอบด้วยกลุ่ม
โบราณสถาน 3 หลัง ปั จจุบนั เหลือให้เห็นเพียง 2 หลัง มีคูน้ าํ ล้อมรอบเป็ นรู ปเกือกม้า ทางเข้าอยูท่ างด้าน
ทิ ศ ตะวัน ออก ได้พ บชิ้ น ส่ ว นหน้า บัน ที่ แ สดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
- หมู่บา้ นหิ นทราย บ้านหนองโสน ตําบลท่าอ่าง "ศูนย์รวมประติมากรรมหิ นทรายแหล่งใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย" บ้านหนองโสนแรกเริ่ มชื่อ "บ้านหนองไทร" เมื่อก่อนนี้ เป็ นหมู่บา้ นเดียวกับบ้าน
ดอนพราหมณ์ แต่ภายหลังเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้มีการแยกการปกครองออกมาและได้ต้ งั ชื่อใหม่
ว่า "บ้านหนองโสน" เพราะเมื่อก่อนมีตน้ โสนขึ้นอยูเ่ ต็มไปหมด เดิมชาวหนองโสนมีอาชี พหลัก คือ ทํา
นาข้าวและทํา ไร่ มนั สําปะหลัง หรื อรับจ้างตามโรงงานที่ ต้ งั อยู่ในเขตพื้ นที่ตาํ บลท่าอ่า ง หรื อในเขต
อําเภอใกล้เคียง ชาวบ้านหนองโสนได้หันมาทําการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหิ นทราย ในปี พ.ศ. 2539 โดย
นายสายัณ ห์ แพทย์ จ ะโป๊ ะ ได้ นํ า เอาดิ น เหนี ย วมาปั้ นเป็ นรู ปแบบต่ า งๆ แล้ ว นํ า ไปเผาเป็ น
เครื่ องปั้ นดินเผา และนําชิ้นงานไปวางขายตามริ มทาง แต่ขายไม่ค่อยดี จึงคิดนําปูนซีเมนต์ขาว ทรายและ
นํ้ามาผสมกันแล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้งให้แห้งนําไปล้างทําความสะอาด ปรากฏว่ามีผคู้ นให้ความสนใจ
มากขึ้น และกลายเป็ นสิ นค้าสําคัญของท้องถิ่น ปั จจุบนั บ้านหนองโสนกลายเป็ นแหล่งผลิตและตลาด
ขายส่ งผลิตภัณฑ์หินทรายที่ใหญ่ที่สุด ปั จจุบนั มีร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ถึง 232 ร้าน นอกจากนั้น ยังมี
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินประสานอีก จํานวน 10 ร้าน
3.5.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอโชคชัยกับจังหวัดนครราชสี มา
รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น มีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 ติดต่ออําเภอเมืองนครราชสี มา
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ติดต่ออําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2074 ติดต่ออําเภอครบุรี
- ทางหลวงชนบท สายบ้านด่านเกวียน ถึงบ้านขี้ตุ่น ตําบลท่าจะหลุง
- ทางหลวงชนบท สายหนองหญ้าปล้อง ตําบลท่าจะหลุง ถึงบ้านหนองผักหวาน ตําบล
ละลมใหม่พฒั นา
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- ทางหลวงชนบทบ้านดอนไพล ตําบลท่าเยีย่ ม ถึงบ้านดอนเกตุ ตําบลทุง่ อรุ ณ
สําหรับเส้นทางที่เชื่ อมระหว่างตําบล หมู่บา้ น เป็ นสภาพถนนจําแนก ตามชนิด ดังนี้
- ถนนลูกรัง จํานวน 196 สาย ระยะทาง 350 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง จํานวน 45 สาย ระยะทาง 95.34 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน 124 สาย ระยะทาง 90 กิโลเมตร
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน 1 แห่ ง และที่ทาํ การ
ไปรษณี ยใ์ นระดับตําบลจํานวน 5 แห่ง
3) ประปา นํ้าดื่ม อําเภอโชคชัยมีการประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง คือ การประปาส่ วน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย และการประปาหมู่บา้ น จํานวน 98 แห่ง
4) แหล่ งนํ้า พื้นที่อาํ เภอโชคชัยมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 136 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอโชคชัย ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
414
329
414
329
บ่อสาธารณะ
171
113
171
113
บ่อบาดาล
324
324
232
232
ถังเก็บนํ้า
120
120
90
67

2554
ทั้งหมด
84
159
267
53

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ง
84
86
230
52

ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโชคชัย (2554)

5) ไฟฟ้ า อําเภอโชคชัย มีสํานักงานการไฟฟ้ าอําเภอ จํานวน 1 แห่ ง โดยดูแลและขยายเขต
ไฟฟ้ าในอําเภอโชคชัยครอบคลุมทุกองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ปั จจุบนั นี้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้ าใช้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ นแต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
3.3.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบสู ง มีความสู งประมาณ 175-271 เมตร เหนื อ
ระดับนํ้าทะเลสภาพดิ นโดยส่ วนใหญ่ เป็ นดินปนทราย มีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย ชุ ดดินในพื้นที่
อําเภอโชคชัย คือ ชุ ดดินโชคชัย ที่เกิดจากการสลายตัวของพวกหิ นบะซอลต์ มีเนื้ อดินเป็ นดินเหนียว มี
ปริ มาณธาตุโลหะหนัก เป็ นดิ นลึกมาก ดินบนเป็ นดินเหนียวปนทรายแป้ งหรื อดินเหนียว สี น้ าํ ตาลปน
แดงเข้มมาก ดินล่างเป็ นดินเหนียว สี แดงหม่นหรื อสี แดงหม่นเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลางถึง
เป็ นกลางที่ค่า pH 6.0-7.0 ในดินบน เป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดจัดมากที่ค่า pH 4.5-5.5 ในดินล่าง มีการ
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ระบายนํ้าได้ดี การไหลบ่าของนํ้าบนผิวดิ น ปานกลางถึงเร็ ว การซึ มผ่านได้ของนํ้าปานกลาง เหมาะ
สําหรับการปลูกพืชไร่ และไม้ผล
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอโชคชัยมีแม่น้ าํ สําคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
- แม่น้ าํ มู ล เป็ นลุ่ มนํ้าตอนบนของลุ่ มนํ้ามู ลทั้งหมด และเป็ นแม่น้ าํ สายหลัก
ไหลผ่านอําเภอโชคชัยเป็ นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร
- ลําพระเพลิง จํานวน 1 สาย โดยมีตน้ นํ้าจากเทือกเขาสันกําแพงในตอนใต้สุด
ของอําเภอปั กธงชัย จากต้นนํ้าถึงบ้านบุหวั ช้างเป็ นตอนที่ลาํ นํ้าไหลผ่านภูมิประเทศที่เป็ นป่ าเขา มีความ
ลาดชันมาก ซึ่ งตามริ มลํานํ้าเป็ นที่ราบ ทางฝั่งซ้ายติดต่อกันไปถึงแม่น้ าํ มูลในเขตอําเภอโชคชัย ส่ วน
ทางขวามีเนินเขาเป็ นบางช่วง ลําพระเพลิงมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร
- สระเก็บนํ้า คลองธรรมชาติ คลองชลประทานและฝายนํ้าล้น จํานวน 206 แห่ง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอโชคชัยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ ได้แก่
- ป่ าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ เนื้อที่ 605,187 ไร่ อยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลท่าเยี่ยม
ตําบลละลมใหม่พฒั นา และตําบลทุ่งอรุ ณมีพ้นื ที่จาํ นวน 50,312.50 ไร่
- ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ านครราชสี มา ป่ าปั กธงชัย และป่ าโชคชัย พื้นที่จาํ นวน
78,750 ไร่ ในพื้นที่ตาํ บลด่านเกวียน ตําบลโชคชัย และตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัยมีพ้ืนที่ป่าจํานวน
26,250 ไร่
- ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ านครราชสี มา ป่ าโชคชัย พื้นที่จาํ นวน 18,365 ไร่ อยู่
ในพื้นที่ตาํ บลด่านเกวียน และตําบลโชคชัย มีพ้ืนที่จาํ นวน 9,262.5 ไร่
ป่ าสงวนแห่ งชาติท้ งั 3 แห่ ง กรมป่ าไม้ได้มอบพื้นที่บางส่ วนให้สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับไปดําเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทํากินแล้ว
1

3.3.11 ด้ านการเมือง
1) การเมื องระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยมี ตวั แทนนัก การเมืองที่ม าจากพื้นที่
โดยตรง แต่ไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ กระบวนการทางการเมืองระดับชาติมีการแข่งขันสู ง และ
ที่ ผ่ า นเป็ นที่ ท ราบกัน ว่ า มี ก ระบวนการซื้ อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ย งอย่ า งกว้า งขวาง แต่ ว่ า ประชาชนไม่ มี
กระบวนการในการติดตามตรวจสอบการได้มาซึ่ งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอย่างจริ งจัง โดยมีฐานเสี ยง
มาจากผูน้ าํ ระดับท้องถิ่น และท้องที่
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยมีการเมืองท้องถิ่ นในระดับเทศบาล
ตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล ทั้งสองระดับมีการแข่งขันกันตามปกติของกระบวนการเลือกตั้ง
หลายพื้นที่ยงั เป็ นการเมืองในระบบอุปถัมภ์ที่มีนกั การเมืองระดับชาติหนุน หรื อตัวผูน้ าํ ท้องถิ่นเป็ นฐาน
คะแนนเสี ยงให้กบั นักการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันและนักการเมืองระดับชาติดว้ ย
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3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอโชคชัยไม่พบกระบวนการขับเคลื่ อนการเมืองภาค
ประชาชนมากนัก ถ้ามีกลุ่มที่ให้ความสนใจการเมืองส่ วนมากเป็ นความสนใจเฉพาะบุคคล แต่ยงั ไม่มี
การรวมกลุ่มกันเป็ นองค์กรที่ขบั เคลื่อนงานทางด้านการเมืองภาคพลเมืองโดยตรง
3.3.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตท้อ งที่ อ าํ เภอโชคชัย จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอโชคชัย และสํานักงาน
สาธารณสุ ข
2) หน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ได้แ ก่ สํ า นัก งานที่ ดิ น สํ า นั ก งานขนส่ ง สถานี
ตํารวจภูธร สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานปศุสัตว์ สํานักงานสรรพากร สํานักงาน
สรรพสามิต ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานท้องถิ่นอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
4) การบริ หารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอโชคชัย มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อําเภอโชคชัย
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีจาํ นวน 9 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ทุ่ ง อรุ ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพลับ พลา องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลท่ า อ่ า ง องค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตําบลกระโทก องค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านเกวียน องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าจะหลุง องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลโชคชัย องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลละลมใหม่พ ฒ
ั นา องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
ท่าลาดขาว
ค. เทศบาล อําเภอโชคชัยมีเทศบาลตําบลจํานวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตําบลโชคชัย
เทศบาลตําบลด่านเกวียน และเทศบาลตําบลท่าเยีย่ ม
5) การปกครองท้องที่ อําเภอโชคชัยได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตปกครองออกเป็ น 10 ตําบล 128 หมู่บา้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 137 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอโชคชัย
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ท่าเยีย่ ม
16
บ้านท่าเยี่ยม บ้านคลองมะเดื่อ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านโจด บ้านคลองบง
บ้านโนนเพชร บ้านดอนไพล (1) บ้านดอนไพล(2) บ้านโนนสะอาด
บ้านกอโจด บ้านนาตลิ่งชัน บ้านนาใหม่ บ้านไทรย้อย บ้านหัวระนาม บ้าน
ท่าบ่อ บ้านหนองกกพัฒนา
กระโทก
13
บ้านศรี พุทธา บ้านหนองคล้า บ้านดอนใหญ่ บ้านดอนน้อย บ้านโคกกระสังข์
บ้านพะโค บ้านโพธิ์ทอง บ้านชะอม บ้านโบสถ์ บ้านใหญ่ บ้านหมี่ (1) บ้าน
หมี่ (2) และบ้านคลองท่าแร่
ด่านเกวียน
10
บ้านด่านเกวียน (หมู่ 1และหมู่ 2) บ้านป่ าบง บ้านโนนม่วง บ้านตูม บ้าน
หนองบอน บ้านด่านชัย บ้านใหม่หนองขาม บ้านหนองสระธาร (ป่ าบง)
และบ้านหนองไผ่
ทุ่งอรุ ณ
15
บ้านปอพราน บ้านโกรกนํ้าใส บ้านหนองปรึ ก บ้านวังตะแบก บ้านดอนเกตุ
บ้านสะแกกอง บ้านโค้งกระโดน บ้านทุ่งอรุ ณ บ้านโนนปอแดง บ้านดะแลง
บ้านหนองทองคํา บ้านใหม่ดอนเกตุ บ้านหัวสะพาน บ้านหนองโพธิ์ และ
บ้านใหม่หนองปรึ ก
พลับพลา
18
บ้านพลับพลา (หมู่ 1) บ้านไทย บ้านพลับพลา (หมู่ 5) บ้านโค้งยาง บ้าน
หนองยายเหล่ บ้านกอก บ้านประดากุด บ้านเกาะ บ้านปรางค์ (หมู่ 9 และ
หมู่ 11) บ้า นบุ บ้านปรางค์ บ้านกุดสวาย บ้านท่า ตะเคี ย น บ้า นคลองยาง
บ้านคลองกลาง บ้านโนนแดง และบ้านบุยอ
ท่าอ่าง
10
บ้านไร่ บ้านดอนพราหมณ์ บ้านหนองเสาเดียว บ้านหนองโสน บ้านกุดโบสถ์
บ้านหนองไผ่พฒั นา บ้านหนองเสาเดียวใหม่พฒั นา บ้านท่าอ่าง (หมู่ 1)
บ้านท่าอ่าง(หมู่ 2) และบ้านท่าอ่าง (หมู่ 3)
ท่าจะหลุง
10
บ้านขี้ตุ่น (หมู่ 1 และหมู่ 2) บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านขี้ตุ่น(หมู่ 4) บ้าน
สําโรง บ้านงิ้ว บ้านใหม่นานิ ยม บ้านหนองกก บ้านโนนสวรรค์ และบ้าน
หัวดอน
โชคชัย
13
บ้านโชคชัย (หมู่ 1 และหมู่ 2) บ้านสระประทุม บ้านป่ าหมาก บ้านบุ บ้าน
พิชิตคเชนทร์ บ้านโพธิ์ เงิน บ้านบิงน้อย บ้านหนองไผ่พฒั นา บ้าน
บึงทับปรางค์ บ้านโพธิ์ ทอง บ้านหนองสําโรง และบ้านหนองไผ่
ท่าลาดขาว
11
บ้านท่าลาดขาว (1) บ้านท่าลาดขาว (2) บ้านท่าลาดขาว (3) บ้านโคกกระสัง
บ้านบึงพระ (1) บ้านบึงพระ(2) บ้านบึงพระ (3) บ้านบึงไทย (1) บ้าน
บึงไทย (2) บ้านสระพระ และบ้านหนองแปลน
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ตารางที่ 137 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอโชคชัย (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
12
ละลมใหม่
บ้านละลม (1) บ้านละลม (2) บ้านละลม (3) บ้านละลม (4) บ้านคลองยาง
พัฒนา
บ้านกุดจอกใหญ่ บ้านสระตะหมก บ้านกุดจอกน้อย บ้านคลองกระชาย
บ้านหนองชุมแสง บ้านหนองผักหวาน และบ้านโคกพลวง
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโชคชัย (2554)

3.3.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอโชคชัย
จากการจัดประชุ มเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผูร้ ่ วมประชุ มจํานวนทั้งสิ้ น 64 คน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโชคชัย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 138 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโชคชัย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- ลั ก ษณะ ภู มิ ประ เทศเหมาะสํ า หรั บก าร - เส้ น ทางการคมนาคมภายในหมู่ บ ้า นและ
เกษตรกรรม เพราะมีแม่น้ าํ ขนาดใหญ่ไหลผ่าน
ระหว่างหมู่บา้ นระหว่างตําบลไม่สะดวก
- การกําจัดขยะมูลฝอย นํ้าเสี ยในชุ มชน ระบบ
2 สาย คือ ลํานํ้ามูล และลําพระเพลิง
- ระบบชลประทานในการทําเกษตรกรรมของ
ชลประทานยัง ขาดการบริ หารจัด การที่ มี
อําเภอโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่สองในสามของ
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดปั ญหาด้านมลภาวะจากนํ้า
พื้นที่ท้งั หมด
เสี ยขยะสิ่ งปฏิกูลและระบบการบําบัดนํ้าเสี ย
- มี ป่าชุ มชนที่ เป็ นแหล่ง อาหารธรรมชาติ เช่ น
จากโรงงานอุตสาหกรรม
หน่อไม้ เห็ด ผัก และอื่น ๆ
- การวางระบบผัง เมื อ งไม่ ส อดคล้อ งกับ การ
เจริ ญเติ บ โตทางอุ ต สาหกรรมการคมนาคม
- มีเส้ นทางคมนาคมสายหลัก ทําให้การขนส่ ง
ผลิ ต ผลทางด้า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
แล ะ เศรษ ฐกิ จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ดปั ญหาชุ มชน
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําได้ง่าย
หนาแน่นบางพื้นที่
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ตารางที่ 138 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- สั ง คมความเป็ นอยู่ข องคนในชุ ม ชนมี ค วาม - ปัญหายาเสพติด ทั้งในเด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่
เป็ นอยูแ่ บบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลืออยูแ่ บบพี่ - เด็ก เยาวชนมีการทะเลาะวิวาท และมีกลุ่มเด็ก
แบบน้อง
ขับรถจักรยานยนต์เสี ยงดังในชุมชน
- สถานศึกษาในเขตพื้นที่อาํ เภอโชคชัย มีต้ งั แต่ - ชุมชนมีบา้ นเช่าสําหรับคนต่างถิ่นที่มาทํางาน
ระดับ อนุ บ าลจนถึ ง ระดับ ปริ ญ ญาโท ซึ่ งมี
โรงงาน ทําให้เกิดปั ญหาลักเล็กขโมยน้อย ทํา
ใ ห้ ไ ม่ มี ค ว าม ไ ม่ ป ล อ ดภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ศัก ยภาพในการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
ส่ งผลให้ ป ระชากรส่ วนใหญ่ มี ค วามรู ้ มี
ทรัพย์สิน
การศึกษา
- ระบบสั ง คมชนบทรั บ วัฒ นธรรมของสัง คม
- มี ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ภ ายในชุ ม ชนเป็ นเงิ น ทุ น
เมื อ งมากขึ้ น ส่ ง ผลให้รั บ วัต ถุ นิ ย ม บริ โ ภค
ช่วยเหลื อในการประกอบอาชี พและอื่นๆด้วย
นิยมมาแทนที่ ก่อให้เกิดปั ญหาสังคม
การช่วยเหลือกันในชุมชนไม่ค่อยพึ่งภาครัฐ
- พื้นที่ของอําเภอเป็ นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จึง
มีปัญหาประชากรแฝงมากขึ้น
- ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางราชการกระจายไม่ ถึ ง
ประชาชน และผูน้ ํา ชุ ม ชนไม่มี ก ารกระจาย
ข้อมูลข่าวสารอย่างจริ งจัง
- สถาบันครอบครัว ความผูกพันในระบบเครื อ
ญาติ การเกื้อกูลซึ่งกันและกันลดน้อยลง
- เด็กเยาวชน ติดเกม มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ตั้งครรภ์ระหว่างเรี ยนหนังสื อ
- ประชาชนใ นพื้ นที่ ใ ช้ ชี วิ ต ตามค่ า นิ ย ม
สมัยใหม่ เช่น การบริ โภคนิ ยม ทุนนิ ยม วัตถุ
นิยม ทําให้มีผลต่อกระบวนการพัฒนาพื้นที่
- ประชาชนขาดจิ ตสํา นึ ก การพึ่ ง พาตนเองทั้ง
ด้านสุ ขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ
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ตารางที่ 138 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีท้ งั อาชี พ ภาคการเกษตร ภาคอุ ตสาหกรรม - กลุ่มอาชี พได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐไม่
ส่ งผลให้ประชากรเลือกประกอบอาชีพได้ตาม
ต่อเนื่อง
ความถนัด ไม่มีปัญหาการอพยพแรงงานย้าย - เกษตรกรใช้พ้ืนที่ไม่เหมาะสมและขาดการใช้
ถิ่นฐาน
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการทําการเกษตร
- เป็ นที่ต้ งั โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ - เกษตรกรในพื้ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใช้
ขนาดกลาง เป็ นการสร้ างอาชี พเพิ่มรายได้ให้
แรงงานคน เป็ นแรงงานเครื่ องจักร ส่ งผลให้
ประชากรในพื้ นที่ มีงานทําและไม่เกิ ดปั ญหา
ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น ได้ผลผลิตไม่คุม้ กับการ
การว่างงานนอกฤดูกาลเกษตรกรรม
ลงทุน ทําให้เกิดภาวะหนี้สิน
- เป็ นแหล่ งท่องเที่ย วบ้า นด่ านเกวียนมีท้ งั ชาว - ประชาชนมีรายได้นอ้ ย ช่องว่างระหว่างคนจน
กับคนรวยเพิ่มขึ้น
ไทย ชาวต่ า งประเทศ ได้ รั บ รางวัล การค้า
พาณิ ชดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ
- เกษตรกรไม่มีเงินทุนหมุนเวียน มีหนี้สินมาก
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนมาใช้สิทธิ์ การเลือกตั้งเกินครึ่ งหนึ่ ง - ผูน้ ํา ชุ ม ชน ผู้นํา ท้อ งถิ่ น ทั้ง ฝ่ ายบริ ห ารและ
ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งทั้งหมดในการเลือกตั้งทุก
สภามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ระดับ
- มีการแข่งขันกันทางการเมืองในท้องที่สูง เช่น
การเลื อกตั้งผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิ ก อบต.
มี ก ลุ่ ม องค์ ก รการเมื อ งภาคพลเมื อ งที่ มี ก าร
และมีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในการเลือกตั้งทุก
ทํา งานเป็ นที ม ตรวจสอบการทํา งานของ
ระดับ
ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น และตรวจสอบเวลามี ก าร
- ประชากรในพื้นที่เคยชินกับการเป็ นผูต้ ามและ
เลือกตั้ง เช่น สภาองค์กรชุมชนตําบล
เป็ นผูร้ ับ ไม่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และถูก
- มีองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นกระจายอยู่ใ น
ครอบงําได้ง่าย
ทุกพื้นที่ของอําเภอ
- เป็ นเขตพื้ น ที่ ใ กล้ก ับ ศู น ย์ก ลางของจัง หวัด
ประกอบกับ ประชากรมี ก ารศึ ก ษาจึ ง มี ก าร
แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ในทางการเมื อ งทํา ให้ มี ค วาม
ขัดแย้งทางการเมืองสู ง
- ประชาชนในชุมชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
เนื่องจากคิดว่าตัวเองไม่มีอาํ นาจ
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ตารางที่ 138 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น หั ต ถ ก ร ร ม - คนรุ่ น ใหม่ มี ค วามสนใจในการสานต่ อ ภู มิ
ปัญญาดั้งเดิม
เครื่ องปั้ นดิ นเผาด่ านเกวีย น และหิ นทรายท่า
อ่าง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยง - ขาดงบประมาณสนับ สนุ น ด้า นวัฒ นธรรม
ประเพณี ต่าง ๆ
- มี วฒั นธรรมที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ป ระจํา ท้องถิ่ น
ของคนกระโทก การทํา หมี่ ก ระโทก การตํา - การรวมกลุ่ ม ในการพัฒ นาด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
สากเหมิ่ง รําโทน เพลงโคราช ทําให้ประชากร
ท้องถิ่นมีนอ้ ย
ของอํา เภอโชคชั ย มี ค วามภาคภู มิ ใ จในถิ่ น - ยัง ไม่ มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ศิ ล ปวัฒ นธรรม
กํา เนิ ด ของตนเองก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความ
ประเพณี ความเชื่ อ ของท้อ งถิ่ น ไว้ใ ห้ เ ป็ น
สามัคคีในหมู่บา้ น และชุมชน
ระบบ
- อําเภอโชคชัยยังคงมีหมอเพลงโคราชกระจาย - โรงเรี ยนในพื้ น ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ยนการสอน
อยูใ่ นพื้นที่ระดับตําบล
เรื่ องราวของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อของท้องถิ่น
- เครื่ อ งปั้ นด่ า นเกวี ย นเป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
ดั้ง เดิ ม ที่ มี ก ารสื บ ทอดมาจากรุ่ น สู่ รุ่ น ตั้ง แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
- ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ย ั ง คงดํ า รงรั ก ษาไว้ ซ่ ึ ง
วัฒ นธรรมประเพณี อ ัน ดี ง ามของพื้ น ที่ เช่ น
การจัด งานประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษา และ
กิจกรรมประเพณี อื่น ๆ
- มีความเชื่อในเรื่ องการดูแลรักษาสุ ขภาพ ความ
เชื่อด้านการเกษตรและอื่น ๆ ในพื้นที่และยังมี
การถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในพื้นที่
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโชคชัย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 139 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโชคชัย
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มี เส้ นทางการคมนาคมขนส่ ง ผ่า น ส่ ง ผลให้ - เกิดภัยธรรมชาติ เกิดปั ญหาฝนแล้งและนํ้าท่วม
เกิดความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคม
บ่อยครั้งทําให้เกิดความเสี ยหายด้านการเกษตร
- การขยายตัวของชุ ม ชนเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว - ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบลุ่ ม ทํา ให้ เ กิ ด
พร้อมรับกระแสโลกาภิวตั น์
ปั ญหานํ้าท่วมซํ้าซาก ส่ งผลให้ท้งั ภาคการเกษตร
- ถนนสายเดชอุ ด ม-โชคชั ย เป็ นเส้ น ทางที่
การคมนาคม ได้ รั บ ผลกระทบ และความ
เหมาะกับการทําศูนย์การค้าขายผลิตภัณฑ์
เสี ยหาย คิดเป็ นมูลค่าหลายล้านบ้านต่อปี
- ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เช่น การตัดไม้
ทํา ลายป่ า การเข้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่
สาธารณะ
- การทํา งานของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ น้น การพัฒ นา
โครงสร้ างพื้นฐานและความเจริ ญทางวัตถุเป็ น
หลัก และเน◌้นการพัฒนาในพื้นที่ธุรกิจมากกว่า
พื้นที่เกษตรกรรม
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- น โ ย บ า ย จ า ก รั ฐ บ า ล ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น - มี โรงงานใหญ่ ใ นชุ ม ชนทํา ให้มี ป ระชากรจาก
งบประมาณเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
ต่ า งถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ นเกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ชี วิ ต และ
- นโยบายประกันสุ ขภาพ ทําให้ประชาชนคน
ทรัพย์สิน
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริ การของรัฐมากขึ้น - มีก ารระบาดของยาเสพติ ดทํา ให้สังคม ชุ ม ชน
เกิดความอ่อนแอ
- นโยบายเรี ย นฟรี 12 ปี ที่ ท าํ ให้ลูก คนจนมี
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น
- ปั ญหาด้านการศึ กษา ประชาชนยังไม่สามารถ
ส่ ง ให้บุตรหลานศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สูง ขึ้ นได้
- นโยบายการปราบปรามยาเสพติ ด ที่ ท ํา ให้
เจ้าหน้าที่ทาํ งานเต็มที่ในการปราบปรามและ
เนื่องจากมีขอ้ จํากัดด้านการเงิน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 139 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีเงิ นทุ นสนับ สนุ นจากรั ฐบาล เช่ น กองทุ น - ราคาผลผลิตตกตํ่า ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
หมู่บา้ น โครงการ พัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น - มี แรงงานอพยพจากภายนอกเข้า ไปทํา งานใน
และชุมชน (SML) เป็ นทุนให้กบั ชุมชน
พื้ น ที่ เนื่ อ งจากมี โ รงงานอุ ต สาหกรรมขนาด
- มี แ รงงานที่ มี ฝี มื อ ทัก ษะการผลิ ต ทั้ง ภาค
ใหญ่หลายแห่ง
การเกษตร อุ ต สาหกรรมตอบสนองความ - ปั จจัยต้นทุนการผลิตมีราคาแพงขึ้นทุกปี
ต้ อ ง ก า รตล าด แร งงา น แล ะ มี โ รง งา น - การเปิ ดเสรี ทางการค้าทําให้เกิดการแข่งขันกัน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงาน
ทางการผลิ ต ด้ า นการเกษตรที่ สู ง มากขึ้ นใน
- นโยบายหลักประกันรายได้ของเกษตรกรทํา
ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ยงั ไม่มีศกั ยภาพในการ
ให้เกษตรกรลดภาวะความเสี่ ยงได้บา้ ง
แข่งขัน
- การเปิ ดเสรี และอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดี ยวทําให้ - การปรั บเปลี่ ยนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ต้อ งเร่ ง ปรั บ ตัว ไปสู่ ก าร
มุ่งการผลิตเพื่อการค้า มุ่งหวังกําไร เกษตรกรจึง
ปรับตัวทําการเกษตรแบบใหม่ เริ่ มมีการกูเ้ งินทั้ง
แข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
จากภาครั ฐ เช่ น ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
- รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายกระจายความเจริ ญ
สหกรณ์ การเกษตร เงิ นทุนจากภาคเอกชน เพื่อ
สู่ ภู มิ ภ าค จั ด ตั้ง เขตอุ ต สาหกรรมสุ รนารี
ซื้ อเครื่ องจักร ทําให้เกษตรกรใช้เงิ นอย่า งไม่มี
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมาย
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- นโยบายการกระจายอํา นาจสู่ ท ้อ งถิ่ น และ - การบริ หารจัดการของภาครัฐที่มีงบประมาณมา
กระแสท้องถิ่นจัดการตนเอง
ในพื้ นที่ ไ ม่ท ั่วถึ ง และไม่ตรงต่อความต้องการ
- รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐส่ งเสริ มเรื่ องการ
ของชุ มชน เป็ นเหตุให้ไม่ได้รับความร่ วมมือใน
บริ หารจัดการให้เป็ นธรรมาภิบาล
การประชาคมครั้งต่อไป
- มีการส่ งเสริ มและฝึ กอบรมประชาชนในพื้นที่ - ขาดการสนับสนุ นงบประมาณจากส่ วนกลางที่
เพียงพอในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
เรื่ องสิ ท ธิ หน้า ที่ และอํา นาจของประชาชน
ประชาชน
ของหน่วยงานอื่น ๆ
- อํานาจทางการเมืองทุกระดับมีการแข่งขันกันสู ง
แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็ นอุปสรรคในการทํางาน
ส่ วนรวม การพัฒนา แตกความสามัคคี
1

1
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ตารางที่ 139 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโชคชัย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เชิ งเกษตร - การหลั่ง ไหลเข้า มาของวัฒ นธรรมตะวัน ตก
และเชิ งนิ เวศ เป็ นโอกาสของประชาชนที่จะ
หรื อวัฒ นธรรมสมัย ใหม่ ซึ่ ง เป็ นวัฒนธรรมที่
เผยแพร่ วฒั นธรรมของตนเอง
เรี ยบง่ า ยไม่ ส ลับ ซั บ ซ้ อ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
- รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาศิ ล ปะ
เรี ยนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นมากขึ้น
- การเปรี ยบเที ย บวัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ ไ ม่
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดี ยวเป็ นโอกาสให้
ซับซ้อน กับวัฒนธรรมดั้งเดิ มของท้องถิ่ น ซึ่ ง
ประชาชนได้เรี ยนรู ้ วฒั นธรรมเพื่อนบ้านและ
สลับ ซับซ้อน ลึ ก ซึ้ ง เข้า ใจได้ย าก ส่ ง ผลให้
เห็ นคุ ณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่ นตนเองมาก
ละเลยและหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม เด็กยุคใหม่
ขึ้น
หลงลืมวัฒนธรรมมารยาทไทยซึ่ งเป็ นสิ่ งดีงาม
ไป แต่กลับไปเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
- ความเจริ ญทางเทคโนโลยีที่เข้ามา เช่น การพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ มือถือ นับเป็ นสื่ ออันสําคัญที่ทาํ
ให้ชุมชนได้รับข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ เกิดการ
เรี ย นรู ้ ยอมรั บ และปรั บ เปลี่ ย นวัฒ นธรรม
ท้อ งถิ่ น โดยมุ่ ง ความทัน สมัย ไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง
รากฐานวัฒนธรรมและประเพณี ด้ งั เดิม
4

4

4

3.3.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเมืองที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปฏิรูประบบการจัดการท้องถิ่น เพื่อให้ผนู้ าํ มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่
อย่างแท้จริ ง และให้มีการประชุ มชี้ แจง หรื อให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในเรื่ องการบริ หารจัดการ
ท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีงบประมาณสนับสนุ นกลุ่มองค์กร อาสาสมัคร เช่ น กลุ่มอาชี พ กลุ่มเกษตรกร
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า น คณะกรรมการพัฒ นาสตรี อ าํ เภอ และให้ มี ก ารจัด ตั้ง สภา
ประชาชนเพื่อตรวจสอบการดําเนิ นงานของ หน่วยงานต่าง ๆ เช่ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย
จัดตั้งให้เป็ นรู ปธรรม มีกฎหมายรองรับและไม่ให้มีพรรคพวกที่เป็ นคนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้มีการบริ หารงานแบบโปร่ งใส และกําจัดอํานาจทางการเมืองที่มา
ครอบงํา หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น สมาชิ กสภาจังหวัด สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ให้เต็ม 100 เปอร์ เซ็นต์ ไม่ละลายเป็ นไอศกรี ม ด้วยกระบวนการรณรงค์ปลูกฝังจิตสํานึกคนใน
ชุมชน ทุกระดับ ในเรื่ องค่านิ ยมไทย จริ ยธรรม คุณธรรม ประเพณี วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
และสถาบันครอบครัว
ประเด็นที่ 2 ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเกษตร การค้า และอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเกษตรกรรม
ทางเลื อก ในพื้นที่ลุ่มมีน้ าํ อุดมสมบูรณ์ ควรสนับสนุ นปลูกพืชนํ้า เช่ น ผักบุง้ นํ้า ผักกระเฉด สายบัว
ร่ วมกับการเลี้ ย งปลา การทํา การเกษตรลดต้นทุ นเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยการปลู กพืชหมุนเวีย น พืช
ตระกูลถัว่ ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี ลดปริ มาณการใช้สารเคมีมาใช้น้ าํ หมักชีวภาพแทน รวมทั้งการเพิ่ม
อํานาจการต่อรองของเกษตรกรรายย่อย ตั้งกลุ่มและแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็ นตัวแทนเกษตรกร เพื่อ
ต่อรองการค้าด้านการเกษตร
ประเด็นที่ 3 ปฏิรูประบบการศึกษาที่เรี ยนเพื่อรับใบประกาศนี ยบัตร เด็กและเยาวชนต้องได้รับ
การศึกษาจากรัฐตามความเหมาะสม โดยให้มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกตําบลและเป็ นสถาบันที่มีคุณภาพใน
การสร้างคน โดยจะต้องปฏิ รูปครู ให้มุ่งมัน่ ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้จดั ระบบในเรื่ องการทํา
ประเมินผลการเลื่อนตําแหน่งของครู จัดระบบครู ที่ทาํ ธุ รกิจการสอนพิเศษ
ประเด็นที่ 4 ปฏิ รูปสุ ขภาพอนามัยชุ มชน โดยการจัดระบบการรักษาพยาบาลของประชาชน
จัดระบบให้มาตรฐานตามกฎหมาย ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล การให้บริ การของ
สถานพยาบาลของรั ฐควรมี ความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิ บตั ิ รวมทั้งทําให้ประชาชนพึ่งตนเองทาง
สุ ขภาพได้
ประเด็นที่ 5 ปฏิ รูปการจัดการธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ทรัพยากรดิน จัดระบบที่ดินทํา
กินอย่างยัง่ ยืน จัดปฏิรูปที่ดินให้คนยากจนได้มีที่ดินทํากิน รวมถึงการจัดการนํ้า จัดการบริ หารระบบนํ้า
ในท้องถิ่ นให้พอเพียงและทัว่ ถึ งในการทําการเกษตรและมีแหล่งนํ้ากักเก็บนํ้าส่ วนรวมในหมู่บา้ นให้
ทัว่ ถึง
ประเด็ น ที่ 6 ปฏิ รู ปศิ ล ปวัฒ นธรรมเพื่ อ การเยี ย วยาสั ง คม ให้ มี ก ารส่ งเสริ มสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันสําคัญต่าง ๆ ให้คงอยูแ่ ละจัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่เพื่อประชาชนได้ร่วมกัน
สื บสาน และรณรงค์ให้สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสมานฉันท์ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน

