
197 

 

3.3 อาํเภอโชคชัย 

 3.3.1 ประวตัิความเป็นมา 

ตามหลักฐานศิลปากร ปีท่ี 1 เล่ม 248 อกัขรนุกรมภูมิศาสตร์ จงัหวดันครราชสีมา

“อาํเภอโชคชยั” น้ีเดิมเป็นด่านเรียกวา่ “ ด่านกระโทก” เม่ือคร้ังสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ยกทพัมาต่อสู้

กบักองทพัของหม่ืนเทพพิพิธ และได้รับชัยชนะ ณ ท่ีแห่งน้ี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 พระองคท์รงจดัระเบียบการปกครองออกเป็นมณฑล ภาค จงัหวดั และอาํเภอ ไดย้ก

ฐานะด่านกระโทก ข้ึนเป็นอาํเภอกระโทก เม่ือ พ.ศ. 2449 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2488 ทางราชการ พิจารณา

เห็นว่า คาํว่า “กระโทก” มีสําเนียงและภาษาท่ีไม่เหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิง

ประวติัศาสตร์ในอนัท่ีจะให้อนุชนรุ่นหลังได้รําลึกถึงความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู ้

ประกอบคุณงามความดีใหก้บัประเทศชาติ และทาํการรบไดช้ยัชนะ ณ ท่ีแห่งน้ี จึงไดเ้ปล่ียนนามอาํเภอ

ใหม่วา่ “อาํเภอโชคชยั” 

3.3.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอโชคชัยอยู่ทางทิศใต้ของจังหวดันครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวดั

ประมาณ 30 กิโลเมตร มีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงลกัษณะลูกคล่ืน บริเวณตอนใตเ้ป็นท่ีราบสูง

ลาดมาตอนกลางซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้ามูลไหลผา่นกลางอาํเภอ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร มีเน้ือ

ท่ีทั้ งหมด 424.410 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,255 ไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 2.065 ของพื้นท่ีจังหวดั

นครราชสีมา ทิศเหนือติดต่อกบัตาํบลหนองบวัศาลา ตาํบลหนองระเวียง อาํเภอเมืองนครราชสีมาและ

ตาํบลหนองยาง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัตาํบลอรพิมพ ์ตาํบลครบุรี 

อาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกติดต่อกบัตาํบลหนองไมไ้ผ่ และตาํบลหลุมขา้ว อาํเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา  และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลโคกไทย ตาํบลดอน อาํเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครราชสีมา 

3.3.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ  

สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง มีความสูงประมาณ 175-271 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล ลาํนํ้ า

ท่ีสาํคญัไหลผา่น 2 สาย คือ ลาํนํ้ามูล และลาํพระเพลิง 

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงระยะเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน

พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน ฤดูฝน ช่วงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

เดือนธนัวาคมเป็นช่วงอุณหภูมิตํ่าสุด 
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3.3.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอโชคชยัโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือ การประกอบอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป 

ตารางที ่121 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,177 1,711 2,888 

นกัเรียน 3,941 3,899 7,840 

นกัศึกษา 309 458 767 

ทาํนา 4,781 4,533 9,314 

ทาํไร่ 630 535 1,165 

ทาํสวน 30 21 51 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 21 8 29 

รับราชการ 348 304 652 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 12 28 

พนกังานบริษทั 317 325 642 

รับจา้งทัว่ไป 7,415 7,297 14,712 

คา้ขาย 796 1,314 2,110 

ธุรกิจส่วนตวั 107 95 202 

อ่ืนๆ 1,012 1,397 2,409 

รวมทั้งส้ิน 20,901 21,909 42,810 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโชคชัย (2553) 

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

  2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอาํเภอโชคชยัมีจาํนวน 56,321.90

บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงสุด คือ ตําบลพลับพลามีรายได้เฉล่ียจาํนวน 

72,591.99 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลท่าอ่างมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 58,845.83 บาทต่อคนต่อปี 

และพบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลท่าจะหลุงมีรายไดจ้าํนวน 44,246.32 บาทต่อคนต่อปี 

 



199 

 

ตารางที ่122 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอโชคชยั 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี  (บาท) 

1 กระโทก 58,728.44 

2 โชคชยั 51,525.57 

3 ด่านเกวยีน 56,754.20 

4 ท่าจะหลุง 44,246.32 

5 ท่าลาดขาว 47,397.34 

6 ท่าอ่าง 58,845.83 

7 ทุ่งอรุณ 53,570.55 

8 เทศบาลตาํบลท่าเยีย่ม 58,015.95 

9 พลบัพลา 72,591.99 

10 ละลมใหม่พฒันา 51,586.13 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 56,321.90 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโชคชัย (2553) 
 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลสถิติจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอาํเภอโชคชยัมีค่าใช้จ่ายในการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งอาํเภอจาํนวน 545,879,375 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือข้าวสาร 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่าการเดินทาง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวยและการ

พนนั ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 700,951,320 

บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

ตารางที ่123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอโชคชยั 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 38,189,004 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 38,189,004 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 80,271,656 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 80,271,656 
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ตารางที ่123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 65,488,723 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 65,488,723 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 361,929,992 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 361,929,992 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 82,313,025 

จาํนวนรวม 82,313,025 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 197,921,663 

จาํนวนรวม 197,921,663 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 86,435,573 

จาํนวนรวม 86,435,573 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 43,721,801 

จาํนวนรวม 43,721,801 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 21,113,228 

จาํนวนรวม 21,113,228 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 17,236,604 

จาํนวนรวม 17,236,604 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 76,462,786 

จาํนวนรวม 76,462,786 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 84,103,056 

จาํนวนรวม 84,103,056 
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ตารางที ่123 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 51,041,682 

จาํนวนรวม 51,041,682 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 40,601,902 

จาํนวนรวม 40,601,902 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 42,344,186 

จาํนวนรวม 42,344,186 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,190,242 

จาํนวนรวม 16,190,242 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,316,598 

จาํนวนรวม 18,316,598 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 102,184,524 

จาํนวนรวม 102,184,524 

รวมทั้งหมด 1,425,866,245 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอ

โชคชยัปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยัมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 577.3 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 515 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต

และการศึกษารวมกนัประมาณ 10.4 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 51.9 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอโชคชัย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  
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ตารางที ่124 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการพฒันาสตรี

อาํเภอโชคชยั 

ไม่มี

ขอ้มูล 

ส่งเสริมและพฒันาอาชีพกลุ่ม

สตรีและงานสงเคราะห์ต่าง ๆ 

นางประคอง  สุบงกช   

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น 

450 ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

นางจ๋ิม  ปลัง่กลาง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น 128 กลุ่ม รวมกลุ่มบริหารจดัการ

เงินกองทุนหมุนเวยีน 

นายกิมฮวด แซ่ตั้ง 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 46 ออมทรัพยแ์ละจดัการทุน

หมุนเวยีนของหมู่บา้น 

นายมว้น กริดกระโท 

ชมรมอาสาพฒันาชุมชน  80 คน พฒันาชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 1นายเชิด คงมณี 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอโชคชัย (2554) 

  ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในอาํเภอโชคชยั มีสินคา้โอทอปท่ีนบัว่าเป็น

สินคา้ข้ึนช่ือของชาวจงัหวดันครราชสีมา คือ เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา

และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี และยงัมีกลุ่มโอทอปอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

ตารางที ่125 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอโชคชยั 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มสหกรณ์โกรกนํ้าใส        30 ผลิตขา้วแตน

นํ้าพริกสาํเร็จรูป 

นางนดัดา  ชุมกระโทก 

51/1 ม. 2 ต.ทุ่งอรุณ 

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้นทุ่งอรุณ 30 ทอผา้ฝ้าย นางวราภรณ์  ถีระวงษ ์

กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองปรึก 30 ทอผา้ฝ้าย นางสมบุญ  ช่างกระโทก 

192 ม. 3 ต.ทุ่งอรุณ 

กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตาํบลกระโทก 35 แปรรูปปลาร้า นายสวนหอม  ขาวกระโทก 

กลุ่มอาชีพปลูกผกัปลอดสารพิษ

บา้นบึงพระ 

30 ปลูกผกัปลอด

สารพิษ 

นางวชัราภรณ์ จูงกระโทก 

40 ม. 5 ต.ท่าลาดขาว 

กลุ่มกลว้ยฉาบบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 39 ผลิตกลว้ยฉาบ นางพรศรี โอกีฬา 

17 ม. 3 ต.ท่าจะหลุ่ง 

กลุ่มอาชีพปลูกผกัสวนครัวบา้นละ

ลมใหม่พฒันา 

32 ผลิตผกัสวนครัว นายเทศ  เกตุกระโทก 

บา้นละลมใหม่พฒันา 

ร้านชมรมแม่บา้นด่านเกวยีน0 89 ผลิตของท่ีระลึก 0 นางติมาพร แสวงเงิน 

หมู่ 3 ต.ด่านเกวยีน 

กลุ่มหล่อหินทราย0 5 หล่อหินทราย นายปิยะศกัด์ิ โคนกระโทก 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300710&SME=001221143728
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=300710&PROD=001221144829&SME=001221143728
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300701&SME=0244101426
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ตารางที ่125 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มทอเส่ือ0 21 ทอเส่ือจากกก นายอวด เซกระโทก 

หมู่ 8 ต.ท่าลาดขาว 

กลุ่มกระยาสารทบา้นบึงไทย0 35 ผลิตกระยาสารท นางสมอ ทุมฉิมพลี 

42 หมู่ 9 ต.ท่าลาดขาว 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  

สะแกกรอง 

34 ผลิตภณัฑจ์าก 

ถัว่ลิสง 

นางศรีพรม เช่ืองกระโทก 

หมู่ 5 บา้นสะแกกรอง ต.ทุ่งอรุณ 

กลุ่มจกัสาน 11 จกัสานสุ่มไก่ นายเชิด สนัน่ไพร 

หมู่ 9 บา้นหวัดอน ต.ท่าจะหลุง 
ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอโชคชัย (2554) 

3.3.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอโชคชยัมีจาํนวนครัวเรือนจาํนวน 35,272 ครัวเรือน และมี

ประชากรจาํนวนทั้งส้ิน 79,333 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 38,664 คน หญิงจาํนวน 40,669 คน คิดแยก

เป็นรายตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่126 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอโชคชยั 

ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
ประชากร  (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

กระโทก 1,812 1,844 2,010 3,854 

พลบัพลา 3,994  4,014 4,336 8,350 

ท่าอ่าง 1,813  1,713 1,866 3,579 

ทุ่งอรุณ 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 

โชคชยั 2,197  2,167 2,327 4,494 

ละลมใหม่พฒันา 3,100 3,156 3,299 6,455 

ด่านเกวยีน 1,374  1,379 1,381 2,760 

เทศบาลตาํบลโชคชยั 6,067  6,250 6,760 13,010 

เทศบาลตาํบลด่านเกวยีน 4,536  4,512 4,753 9,265 

เทศบาลตาํบลท่าเยีย่ม 2,101 5,192 5,268 10,460 

รวม 35,272 38,664 40,699 79,333 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอโชคชัย   (ข้อมลู ณ เดือนสิงหาคม 2553) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300705&SME=0245161441
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300705&SME=0245162850
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จากการสาํรวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2554 จากจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอโชคชยัมีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่127 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอโชคชยั 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 164 148 312 

1 – 2 447 412 859 

3 – 5 877 753 1,630 

6 – 11 1,714 1,603 3,317 

12 – 14 993 987 1,980 

15 – 17 978 926 1,904 

18 – 25 2,408 2,379 4,787 

26 – 49 8,226 8,647 16,873 

50 – 60 2,541 2,819 5,360 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 2,553 3,235 5,788 

รวมทั้งหมด 20,901 21,909 42,810 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโชคชัย (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอโชคชัย โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4-ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้  

ตารางที ่128 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอโชคชยั 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา  647 735 1,382 

ตํ่ากวา่ ป.4 1,836 1,838 3,674 

ป.4-6 10,841 11,396 22,237 

ม.ศ. 1-3 73 60 133 

ม.1-3 3,627 3,458 7,085 
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ตารางที ่128 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม.ศ. 4-5 38 21 59 

ม.4-6 1,721 2,042 3,763 

ปวช. 344 206 550 

ปวส. 503 408 911 

ปริญญาตรี 573 1,005 1,578 

ปริญญาโท 22 28 50 

ปริญญาเอก 0 1 1 

อ่ืนๆไม่ระบุ 676 711 1,387 
ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโชคชัย (2553) 

 ข. สถานศึกษา ครู และนกัเรียน พื้นท่ีอาํเภอโชคชยัมีโรงเรียนทุกระดบัรวมกนัจาํนวน 40 แห่ง 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํนวน 11 แห่ง มีครูจาํนวน 596 คน และมีนกัเรียนจาํนวน 13,840 คน โดยเฉล่ีย

จาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 23 คน 

ตารางที ่129 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอโชคชยั 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน

ครู 
ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ 
ประถม มัธยม 

ขยาย
โอกาส 

กระโทก 1 1 0 1 172 18 

พลบัพลา 1 5 0 0 329 29 

ท่าอ่าง 1 4 0 1 820 47 

ทุ่งอรุณ 1 4 1 1 1,008 55 

ท่าลาดขาว 1 2 0 1 413 28 

ท่าจะหลุง 1 0 0 2 847 37 

โชคชยั 1 5 1 0 7,627 240 

ละลมใหม่พฒันา 1 2 0 1 744 34 

ด่านเกวยีน 2 2 0 1 790 46 

ตาํบลท่าเยีย่ม 1 2 0 3 1,090 62 

รวมทั้งหมด 11 27 2 11 13,840 596 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 (2554) 
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ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอโชคชยัมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง 

และมีกลุ่มสนใจ กลุ่มวิชาชีพ 4 กลุ่ม มีกลุ่มวิชาชีพระยะสั้ น จาํนวน 31 กลุ่ม มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํ

หมู่บา้นจาํนวน 66 แห่ง มีห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง และมีหน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบลจาํนวน 

10 แห่ง 

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่130 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอโชคชยั 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) 11  

สถานพยาบาลของเอกชน 25  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 7  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโชคชัย (2553)  

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข  (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรใน

โรงพยาบาลอาํเภอโชคชยัมีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่131 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอโชคชยั 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 4 19,841 

ทนัตแพทย ์ 2 39,682 

เภสัชกร 4 19,841 

พยาบาลวชิาชีพ 43 1,846 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 55 1,443 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 51 1,556 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,336 59 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโชคชัย (2553)  
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 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั พบว่าประชากรในพื้นท่ีมีปัญหาโรค

อุจจาระร่วงมากเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั 

ไม่มีความสะอาด และไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพเบ้ืองตน้ของประชาชนในพื้นท่ี 

ตารางที ่132 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอโชคชยั  

อนัดับ โรค จํานวนป่วย 2อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

1 อุจจาระร่วง 230 182.53 

2 อาหารเป็นพิษ 120 95.23 

3 ไขห้รือไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 98 77.77 

4 ไขเ้ลือดออก 12 9.52 

5 ปอดบวม 5 3.96 

6 สุกใส 5 3.968 

7 ไขห้วดัใหญ่ 5 3.96 

8 โรคตาแดง 7 5.55 

9 งูสวดั 1 0.79 

10 เลปโตสไปโรซีส 1 0.79 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโชคชัย (2553)  

 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั มีอตัราการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่133 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงประชากรอาํเภอโชคชยั  

พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 76,520 - 

2550 77,148 0.82 

2551 77,947 1.04 

2552 78,449 0.64 

2553 78,945 0.63 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอโชคชยั มีท่ีทาํการ

ปกครองอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรโชคชยัจาํนวน 1 แห่ง โดยทาํงานเช่ือมประสานกบัองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีตาํรวจบา้น และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ในทุกหมู่บา้น ท่ีเป็นแหล่งข่าวใน

การแจง้ข่าวสารแก่ทางราชการในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น 

ส่วนในการทาํงานงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลนั้นมีเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์สาํหรับการดบัเพลิง เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีมีการจดัตั้งเวรยาม การตั้งด่านตรวจตรา

บนทางสัญจร การออกตรวจ การเฝ้าระวงั และแจง้เหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภยัทั้งหมู่บา้น ทั้ง

ชีวติและทรัพยสิ์น และการรักษาความปลอดภยัสถานท่ี  

 5) ดา้นศาสนา องคก์รทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยัมีผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 

99 และศาสนาอ่ืนจาํนวนร้อยละ 1 ซ่ึงองคก์รทางศาสนาในอาํเภอโชคชยัมีดงัน้ี มีวดัมหานิกายจาํนวน 

51 แห่ง วดัธรรมยตุจาํนวน 5 แห่ง มีศาลเจา้จาํนวน 1 แห่ง และมีโบสถค์ริสตจ์าํนวน 1 แห่ง 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

- ภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ นายประคอง มนตก์ระโทก อยูต่าํบลพลบัพลา เป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถในการทาํเกษตรแบบผสมผสานมานาน และดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศนูยต์น้แบบการเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 

- ภูมิปัญญาทางดา้นการหล่อเคร่ืองทองเหลือง ไดแ้ก่ นายจาํลอง แกว้ดวงเล็ก อยูต่าํบล

โชคชยั  

- ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี ได้แก่ นายทวาย เกร่ินกระโทก อยู่ท่ีตาํบลโชคชยั เป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถเร่ืองเพลงโคราช  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน พื้นท่ีโชคชยัเป็นอาํเภอเก่าแก่ของจงัหวดันครราชสีมา มี

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นบา้นโคราช มีงานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสมโภชอนุสาวรียท์า้วสุรนารี และงานอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูประเพณีหมู่บา้น เช่น การแข่งขนัเรือยาวประเพณี และการแข่งเรืออีโปง 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอโชคชยัมีสถานท่ีออกกาํลงัและสถานท่ีพกัผอ่นอยูก่ระจาย

ตามองค์การบริหารส่วนตาํบลต่าง ๆ และในโรงเรียนเกือบทุกแห่งของอาํเภอ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม

การแข่งขนักีฬาระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบลเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีและเช่ือมความสัมพนัธ์ของ

ประชาชนในระดบัตาํบลและระดบัอาํเภอ  

 

 3.3.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ด้านกสิกรรม อาํเภอโชคชัยมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 166,350 ไร่ ครอบครัว

เกษตรกรจาํนวน 9,444 ครอบครัว มีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่134 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอโชคชยั 

ลาํดบัที่ พชืเศรษฐกจิ พืน้ที่ปลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก./ไร่) ครัวเรือนที่ปลูก 

1 ขา้ว 94,510 450 7,474 

2 มนัสาํปะหลงั 63,349 2,500 6,880 

3 ออ้ยโรงงาน 23,835 8,500 1,400 

4 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 920 490 70 

5 ถัว่เขียวผวิมนั 1,250 90 410 

6 ถัว่ลิสง 815 375 280 

7 ไมผ้ล 7,886 1,200 2,250 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอโชคชัย (2553) 
 

 2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลรายงานของสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอโชคชยัพบวา่ มีเกษตรกรในพื้นท่ี

ทาํการปศุสัตวจ์าํนวน 6,370 ครอบครัว โดยมีการเล้ียงปศุสัตวส์าํคญั ๆ ดงัน้ี  

ตารางที ่135 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอโชคชยั 

สัตว์เลีย้ง จํานวน (ตัว) จํานวนเกษตรกร (ราย) 

โคเน้ือ 4,311 436 

กระบือ 1,476 149 

สุกร 12,501 1,167 

เป็ด 15,096 189 

ไก่เน้ือ 754,036 4,784 

ไก่ไข่ 245,987 1,234 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอโชคชัย (2553) 

 3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยัไม่มีการประกอบอาชีพทาํการประมง 

 3.3.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

  1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอาํเภอโชคชัยท่ีได้รับอนุญาตดาํเนินกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 83 แห่ง เป็นโรงงานขนาดใหญ่จาํนวน 2 แห่ง ขนาดกลางจาํนวน 8 แห่ง 

และขนาดเล็กจาํนวน 73 แห่ง อาํเภอโชคชยัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- บริษทัโคราชเดนกิ จาํกดั ตาํบลโชคชยั อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

- บริษทัคาวาซูมิ จาํกดั ตาํบลโชคชยั อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

- บริษทัทาคาฮาชิ จาํกดั ตาํบลท่าอ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

- บริษทัไทยโฟมโคราช จาํกดั ตาํบลท่าอ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 
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- บริษทัมณฑิณีการ์เมน้ จาํกดั ตาํบลด่านเกวยีน อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา  

- บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ตาํบลโชคชยั อาํเภอโชคชยั 

- บริษทัทรีโอพลาสติก จาํกดั 1บา้นบึงทบัปรางค ์ตาํบลโชคชยั1 อาํเภอโชคชยั  

- บริษทัไทยมิตซูวา ซลัเวลเล่ย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ตาํบลกระโทก อาํเภอโชคชยั 

3.3.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอโชคชยัมีสถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรมดงัน้ี  

- มีธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สถานบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ จาํนวน 8 แห่ง 

- ร้านซ่อมแซมยานยนต ์และจกัรยานยนต ์จาํนวน 162 แห่ง  

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 35 แห่ง 

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 1,547 แห่ง  

- ตลาดสดเทศบาลจาํนวน 1 แห่ง  

  2) การบริการ อาํเภอโชคชยั ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ มีท่ีพกั และรีสอร์ทขนาดเล็ก

บริการอยูใ่นพื้นท่ี จาํนวน 2 แห่ง มีร้านอาหารทัว่ไป จาํนวน 219 แห่ง ร้านบริการดา้นคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตจาํนวน 18 แห่ง  

  3) การท่องเท่ียว อาํเภอโชคชยั มีสถานท่ีท่องเท่ียว สาํคญั ไดแ้ก่  

- หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน เป็นหมู่บา้นหน่ึงของตาํบลด่านเกวียน ท่ีมี

ผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประ เภทตุ๊กตาดินเผาหรือเค ร่ืองป้ันดินเผาท่ี มี ช่ือ เสียง 

"เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน"  ติดอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ เพราะวา่มีช่ือเสียงมาชา้นาน ความโดดเด่นทั้งดว้ย

ตวัสินค้าท่ีมีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีความสวยด้านเอกลักษณ์และรูปแบบงานป้ันท่ีมีความ

หลากหลาย และกาํลงัเป็นสินคา้ท่ีนิยมของตลาด ปัจจุบนัน้ีหมู่บา้นมีร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 

เรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังถนน ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนอยูท่ี่ดินท่ีนาํมาใช ้กล่าวคือ

ดินด่านเกวียนเป็นดินเหนียว เน้ือละเอียด ท่ีขุดข้ึนมาจากริมฝ่ังแม่นํ้ ามูล ในพื้นท่ีท่ีชาวบา้นเรียกวา่ กุด 

หรือแม่นํ้ าดว้น (ลกัษณะลาํนํ้ าท่ีคดเค้ียว กดัเซาะตล่ิงจนขาดและ เกิดลาํนํ้ าดว้นข้ึนมา) ส่วนท่ีเป็นแนว

กดัเซาะจะกลายเป็นแหล่งทบัถมดิน ดินดงักล่าวน้ีเป็นดินซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษ ง่ายต่อการข้ึนรูป ทนทาน

ต่อการเผา ไม่บิดเบ้ียวหรือแตกหกัง่าย และท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งคือดินน้ีเม่ือถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติ

เป็นสีแดง ซ่ึงสันนิษฐานวา่ดินแถบน้ีน่าจะเกิดจากแร่เหล็ก  

- สวนมะนาวด่านเกวียน ตั้งอยู่เลขท่ี 135 หมู่ 3 ตาํบลด่านเกวียน อาํเภอโชคชยั 

การเดินทางจากตวัจงัหวดันครราชสีมาโดยใชท้างหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชยั) ระยะทาง

ประมาณ 13 กิโลเมตร (ก่อนถึงชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน) แยกขวาทางเขา้วดัป่าหิมพานต ์อีก
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ประมาณ 1 กิโลเมตร สวนแห่งน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ ปลูกมะนาวพนัธ์ุด่านเกวยีนซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บ

การตั้งช่ือตามแหล่งท่ีพบ มีลกัษณะเฉพาะตวั คือ ทนทานต่อความแห้งแล้ง ผลใหญ่ มีนํ้ ามาก กล่ิน

เปลือกไม่ฉุนจดั รสชาติกลมกล่อม แต่ละตน้มีผลดกมาก บางตน้มีผลผลิตมากถึง 5,000 ผล ถา้ปล่อย

ใหผ้ลเติบโตต่อไปเร่ือย ๆ ผลของมะนาวจะเจริญเติบโตข้ึนจนคลา้ยส้มเกล้ียงหรือส้มซ่า 

- ปราสาทพะโค หรือปรางค์พะโค ตั้งอยูท่ี่ตาํบลกระโทก จากตวัเมืองใชท้างหลวงหมายเลข 

224 (นครราชสีมา - โชคชยั) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2071 อีกประมาณ 3 

กิโลเมตร ปราสาทพระโคเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างดว้ยหินทรายสีขาว ประกอบดว้ยกลุ่ม

โบราณสถาน 3 หลงั ปัจจุบนัเหลือใหเ้ห็นเพียง 2 หลงั มีคูนํ้าลอ้มรอบเป็นรูปเกือกมา้ ทางเขา้อยูท่างดา้น

ทิศตะวนัออก ได้พบช้ินส่วนหน้าบันท่ีแสดงถึงอิทธิพลวฒันธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 

- หมู่บา้นหินทราย บา้นหนองโสน ตาํบลท่าอ่าง "ศูนยร์วมประติมากรรมหินทรายแหล่งใหญ่

ท่ีสุดในประเทศไทย" บา้นหนองโสนแรกเร่ิมช่ือ "บา้นหนองไทร" เม่ือก่อนน้ีเป็นหมู่บา้นเดียวกบับา้น

ดอนพราหมณ์ แต่ภายหลงัเม่ือมีประชากรเพิ่มข้ึนจึงไดมี้การแยกการปกครองออกมาและไดต้ั้งช่ือใหม่

วา่ "บา้นหนองโสน" เพราะเม่ือก่อนมีตน้โสนข้ึนอยูเ่ต็มไปหมด เดิมชาวหนองโสนมีอาชีพหลกั คือ ทาํ

นาขา้วและทาํไร่มนัสําปะหลัง หรือรับจา้งตามโรงงานท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีตาํบลท่าอ่าง หรือในเขต

อาํเภอใกลเ้คียง ชาวบา้นหนองโสนไดห้ันมาทาํการผลิตผลิตภณัฑ์หล่อหินทราย ในปี พ.ศ. 2539 โดย

นายสาย ัณห์  แพทย์จะโป๊ะ ได้นํา เอาดินเหนียวมาป้ันเป็นรูปแบบต่างๆ แล้วนําไปเผาเป็น

เคร่ืองป้ันดินเผา และนาํช้ินงานไปวางขายตามริมทาง แต่ขายไม่ค่อยดี จึงคิดนาํปูนซีเมนตข์าว ทรายและ

นํ้ามาผสมกนัแลว้เทลงในแบบหล่อ ทิ้งใหแ้หง้นาํไปลา้งทาํความสะอาด ปรากฏวา่มีผูค้นให้ความสนใจ

มากข้ึน และกลายเป็นสินคา้สําคญัของทอ้งถ่ิน ปัจจุบนับา้นหนองโสนกลายเป็นแหล่งผลิตและตลาด

ขายส่งผลิตภณัฑหิ์นทรายท่ีใหญ่ท่ีสุด ปัจจุบนัมีร้านคา้จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ถึง 232 ร้าน นอกจากนั้น ยงัมี

ผลิตภณัฑอิ์ฐบล็อกดินประสานอีก จาํนวน 10 ร้าน 

 3.5.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอโชคชยักบัจงัหวดันครราชสีมา 

รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 224 ติดต่ออาํเภอเมืองนครราชสีมา 

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 24 ติดต่ออาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 

- ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2074 ติดต่ออาํเภอครบุรี 

- ทางหลวงชนบท สายบา้นด่านเกวยีน ถึงบา้นข้ีตุ่น ตาํบลท่าจะหลุง 

- ทางหลวงชนบท สายหนองหญา้ปลอ้ง ตาํบลท่าจะหลุง ถึงบา้นหนองผกัหวาน ตาํบล

ละลมใหม่พฒันา 
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- ทางหลวงชนบทบา้นดอนไพล ตาํบลท่าเยีย่ม  ถึงบา้นดอนเกตุ ตาํบลทุ่งอรุณ 

สาํหรับเส้นทางท่ีเช่ือมระหวา่งตาํบล หมู่บา้น เป็นสภาพถนนจาํแนก ตามชนิด ดงัน้ี 

- ถนนลูกรัง จาํนวน 196 สาย ระยะทาง 350 กิโลเมตร 

- ถนนลาดยาง จาํนวน 45 สาย ระยะทาง 95.34 กิโลเมตร 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 124 สาย ระยะทาง 90 กิโลเมตร 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 1 แห่ง และท่ีทาํการ

ไปรษณียใ์นระดบัตาํบลจาํนวน 5 แห่ง 

 3) ประปา นํ้ าด่ืม อาํเภอโชคชยัมีการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง คือ การประปาส่วน

ภูมิภาคอาํเภอโชคชยั และการประปาหมู่บา้น จาํนวน 98 แห่ง 

 4) แหล่งนํ้ า พื้นท่ีอาํเภอโชคชัยมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็กระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  

ตารางที ่136 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอโชคชยั ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 414 329 414 329 84 84 

บ่อสาธารณะ 171 113 171 113 159 86 

บ่อบาดาล 324 324 232 232 267 230 

ถงัเก็บนํ้า 120 120 90 67 53 52 

ท่ีมา: ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโชคชัย (2554) 
 

5) ไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั มีสํานกังานการไฟฟ้าอาํเภอ จาํนวน 1 แห่ง โดยดูแลและขยายเขต

ไฟฟ้าในอาํเภอโชคชยัครอบคลุมทุกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัน้ีประชาชนในพื้นท่ีมีไฟฟ้าใช้

ครอบคลุมทุกหมู่บา้นแต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน  
 

 3.3.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง มีความสูงประมาณ 175-271 เมตร เหนือ

ระดบันํ้ าทะเลสภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย มีธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการน้อย ชุดดินในพื้นท่ี

อาํเภอโชคชยั คือ ชุดดินโชคชยั ท่ีเกิดจากการสลายตวัของพวกหินบะซอลต์ มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว มี

ปริมาณธาตุโลหะหนกั เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาลปน

แดงเขม้มาก ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงหม่นหรือสีแดงหม่นเขม้มาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง

เป็นกลางท่ีค่า pH 6.0-7.0 ในดินบน เป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดัมากท่ีค่า pH 4.5-5.5 ในดินล่าง มีการ



213 

 

ระบายนํ้ าได้ดี การไหลบ่าของนํ้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของนํ้ าปานกลาง เหมาะ

สาํหรับการปลูกพืชไร่และไมผ้ล 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอโชคชยัมีแม่นํ้าสาํคญัไหลผา่น 2 สาย ไดแ้ก่  

- แม่นํ้ ามูล เป็นลุ่มนํ้ าตอนบนของลุ่มนํ้ ามูลทั้งหมด และเป็นแม่นํ้ าสายหลัก 

ไหลผา่น1อาํเภอโชคชยัเป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร 

- ลาํพระเพลิง จาํนวน 1 สาย โดยมีตน้นํ้ าจากเทือกเขาสันกาํแพงในตอนใตสุ้ด

ของอาํเภอปักธงชยั จากตน้นํ้ าถึงบา้นบุหวัชา้งเป็นตอนท่ีลาํนํ้ าไหลผา่นภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขา มีความ

ลาดชนัมาก ซ่ึงตามริมลาํนํ้ าเป็นท่ีราบ ทางฝ่ังซ้ายติดต่อกนัไปถึงแม่นํ้ ามูลในเขตอาํเภอโชคชยั ส่วน

ทางขวามีเนินเขาเป็นบางช่วง ลาํพระเพลิงมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 

- สระเก็บนํ้า คลองธรรมชาติ คลองชลประทานและฝายนํ้าลน้ จาํนวน 206 แห่ง 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอโชคชยัมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั ไดแ้ก่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ เน้ือท่ี 605,187 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลท่าเยี่ยม 

ตาํบลละลมใหม่พฒันา และตาํบลทุ่งอรุณมีพื้นท่ีจาํนวน 50,312.50 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครราชสีมา ป่าปักธงชยั และป่าโชคชยั พื้นท่ีจาํนวน 

78,750 ไร่ ในพื้นท่ีตาํบลด่านเกวียน ตาํบลโชคชยั และตาํบลพลบัพลา อาํเภอโชคชยัมีพื้นท่ีป่าจาํนวน 

26,250 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่านครราชสีมา  ป่าโชคชยั พื้นท่ีจาํนวน 18,365 ไร่ อยู่

ในพื้นท่ีตาํบลด่านเกวยีน และตาํบลโชคชยั มีพื้นท่ีจาํนวน 9,262.5 ไร่ 

 ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง กรมป่าไมไ้ดม้อบพื้นท่ีบางส่วนให้สํานกังานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับไปดาํเนินการจดัท่ีดินใหเ้กษตรกรเขา้ทาํกินแลว้ 
 

 3.3.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดับชาติ ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชัยมีตวัแทนนักการเมืองท่ีมาจากพื้นท่ี

โดยตรง แต่ไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ี กระบวนการทางการเมืองระดบัชาติมีการแข่งขนัสูง และ

ท่ีผ่านเป็นท่ีทราบกันว่ามีกระบวนการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงอย่างกว้างขวาง แต่ว่าประชาชนไม่มี

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งจริงจงั โดยมีฐานเสียง

มาจากผูน้าํระดบัทอ้งถ่ิน และทอ้งท่ี 

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชยัมีการเมืองทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล

ตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้งสองระดบัมีการแข่งขนักนัตามปกติของกระบวนการเลือกตั้ง 

หลายพื้นท่ียงัเป็นการเมืองในระบบอุปถมัภท่ี์มีนกัการเมืองระดบัชาติหนุน หรือตวัผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นฐาน

คะแนนเสียงใหก้บันกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินดว้ยกนัและนกัการเมืองระดบัชาติดว้ย  
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 3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอโชคชัยไม่พบกระบวนการขบัเคล่ือนการเมืองภาค

ประชาชนมากนกั ถา้มีกลุ่มท่ีให้ความสนใจการเมืองส่วนมากเป็นความสนใจเฉพาะบุคคล แต่ยงัไม่มี

การรวมกลุ่มกนัเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนงานทางดา้นการเมืองภาคพลเมืองโดยตรง 

 3.3.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครองในเขตท้องท่ีอาํเภอโชคชัย จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลอาํเภอโชคชัย และสํานักงาน

สาธารณสุข 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานขนส่ง สถานี

ตาํรวจภูธร สํานกังานเกษตร สํานกังานพฒันาชุมชน สํานกังานปศุสัตว ์สํานกังานสรรพากร สํานกังาน

สรรพสามิต ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และสาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอโชคชัยมีการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

3  รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

อาํเภอโชคชยั 

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีจาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทุ่งอรุณ  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอ่าง องค์การบริหาร          

ส่วนตาํบลกระโทก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านเกวียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าจะหลุง องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโชคชัย องค์การบริหารส่วนตาํบลละลมใหม่พฒันา องค์การบริหารส่วนตาํบล         

ท่าลาดขาว 

ค. เทศบาล อาํเภอโชคชยัมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลโชคชยั 

เทศบาลตาํบลด่านเกวยีน และเทศบาลตาํบลท่าเยีย่ม 

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอโชคชยัไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตปกครองออกเป็น 10 ตาํบล 128 หมู่บา้น โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่137 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอโชคชยั 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ท่าเยีย่ม 16 บา้นท่าเยี่ยม บา้นคลองมะเด่ือ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นโจด บา้นคลองบง 

บา้นโนนเพชร บา้นดอนไพล (1) บา้นดอนไพล(2) บา้นโนนสะอาด  

บา้นกอโจด บา้นนาตล่ิงชนั บา้นนาใหม่ บา้นไทรยอ้ย บา้นหวัระนาม บา้น

ท่าบ่อ บา้นหนองกกพฒันา 

กระโทก 13 บา้นศรีพุทธา บา้นหนองคลา้ บา้นดอนใหญ่ บา้นดอนนอ้ย บา้นโคกกระสังข ์

บา้นพะโค บา้นโพธ์ิทอง บา้นชะอม บา้นโบสถ ์ บา้นใหญ่ บา้นหม่ี (1) บา้น

หม่ี (2) และบา้นคลองท่าแร่ 

ด่านเกวยีน 10 บา้นด่านเกวียน (หมู่ 1และหมู่ 2) บา้นป่าบง บา้นโนนม่วง บา้นตูม บา้น

หนองบอน บา้นด่านชยั บา้นใหม่หนองขาม บา้นหนองสระธาร (ป่าบง) 

และบา้นหนองไผ ่

ทุ่งอรุณ 15 บา้นปอพราน บา้นโกรกนํ้าใส บา้นหนองปรึก บา้นวงัตะแบก บา้นดอนเกตุ 

บา้นสะแกกอง บา้นโคง้กระโดน บา้นทุ่งอรุณ บา้นโนนปอแดง บา้นดะแลง 

บา้นหนองทองคาํ บา้นใหม่ดอนเกตุ บา้นหัวสะพาน บา้นหนองโพธ์ิ และ

บา้นใหม่หนองปรึก 

พลบัพลา 18 บา้นพลบัพลา (หมู่ 1) บา้นไทย บา้นพลบัพลา (หมู่ 5) บา้นโคง้ยาง บา้น

หนองยายเหล่ บา้นกอก บา้นประดากุด บา้นเกาะ บา้นปรางค ์(หมู่ 9 และ 

หมู่ 11) บา้นบุ บ้านปรางค์ บ้านกุดสวาย บ้านท่าตะเคียน บา้นคลองยาง 

บา้นคลองกลาง บา้นโนนแดง และบา้นบุยอ 

ท่าอ่าง 10 บา้นไร่ บา้นดอนพราหมณ์ บา้นหนองเสาเดียว บา้นหนองโสน บา้นกุดโบสถ ์

บา้นหนองไผพ่ฒันา บา้นหนองเสาเดียวใหม่พฒันา บา้นท่าอ่าง (หมู่ 1)  

บา้นท่าอ่าง(หมู่ 2) และบา้นท่าอ่าง (หมู่ 3) 

ท่าจะหลุง 10 บา้นข้ีตุ่น (หมู่ 1 และหมู่ 2) บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นข้ีตุ่น(หมู่ 4) บา้น

สําโรง บา้นง้ิว บา้นใหม่นานิยม บา้นหนองกก บา้นโนนสวรรค์ และบา้น

หวัดอน 

โชคชยั 13 บา้นโชคชยั (หมู่ 1 และหมู่ 2) บา้นสระประทุม บา้นป่าหมาก บา้นบุ บา้น

พิชิตคเชนทร์ บา้นโพธ์ิเงิน บา้นบิงนอ้ย บา้นหนองไผพ่ฒันา บา้น 

บึงทบัปรางค ์บา้นโพธ์ิทอง บา้นหนองสาํโรง และบา้นหนองไผ ่

ท่าลาดขาว 11 บา้นท่าลาดขาว (1) บา้นท่าลาดขาว (2) บา้นท่าลาดขาว (3) บา้นโคกกระสัง 

บา้นบึงพระ (1) บา้นบึงพระ(2) บา้นบึงพระ (3) บา้นบึงไทย (1) บา้น 

บึงไทย (2) บา้นสระพระ และบา้นหนองแปลน  
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ตารางที ่137 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ละลมใหม่

พฒันา 

12 บา้นละลม (1) บา้นละลม (2) บา้นละลม (3) บา้นละลม (4) บา้นคลองยาง 

บา้นกุดจอกใหญ่ บา้นสระตะหมก บา้นกุดจอกนอ้ย บา้นคลองกระชาย 

บา้นหนองชุมแสง บา้นหนองผกัหวาน และบา้นโคกพลวง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโชคชัย (2554) 

3.3.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอโชคชัย  

จากการจดัประชุมเม่ือ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูร่้วมประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 64 คน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

เอ้ือต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

ตารางที ่138 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโชคชยั  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- ลัก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ ก า ร

เกษตรกรรม เพราะมีแม่นํ้าขนาดใหญ่ไหลผา่น 

2 สาย คือ ลาํนํ้ามูล และลาํพระเพลิง  

- ระบบชลประทานในการทาํเกษตรกรรมของ

อาํเภอโชคชยั ครอบคลุมพื้นท่ีสองในสามของ

พื้นท่ีทั้งหมด 

- มีป่าชุมชนท่ีเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เช่น 

หน่อไม ้เห็ด ผกั และอ่ืน ๆ 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลกั ทาํให้การขนส่ง

ผลิตผลทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินทาํไดง่้าย  

ก.ด้านกายภาพ  

- เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านและ

ระหวา่งหมู่บา้นระหวา่งตาํบลไม่สะดวก 

- การกาํจดัขยะมูลฝอย นํ้ าเสียในชุมชน ระบบ

ชลประทานยังขาดการบริหารจัดการท่ี มี

ประสิทธิภาพ เกิดปัญหาดา้นมลภาวะจากนํ้ า

เสียขยะส่ิงปฏิกูลและระบบการบาํบดันํ้ าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม 

- การวางระบบผงัเมืองไม่สอดคล้องกับการ

เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการคมนาคม

แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ทํา ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ชุ ม ช น

หนาแน่นบางพื้นท่ี 
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ตารางที ่138 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- สังคมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความ

เป็นอยูแ่บบพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลืออยูแ่บบพี่

แบบนอ้ง 

- สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั มีตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาโท ซ่ึงมี

ศักยภาพในการผลิตบุคลากรท่ีมี คุณภาพ 

ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่มีความ รู้  มี

การศึกษา 

- มีกลุ่มออมทรัพย์ภายในชุมชนเป็นเงินทุน

ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและอ่ืนๆดว้ย

การช่วยเหลือกนัในชุมชนไม่ค่อยพึ่งภาครัฐ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ปัญหายาเสพติด ทั้งในเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ 

- เด็ก เยาวชนมีการทะเลาะวิวาท และมีกลุ่มเด็ก

ขบัรถจกัรยานยนตเ์สียงดงัในชุมชน 

- ชุมชนมีบา้นเช่าสําหรับคนต่างถ่ินท่ีมาทาํงาน

โรงงาน ทาํให้เกิดปัญหาลกัเล็กขโมยนอ้ย ทาํ

ใ ห้ ไ ม่ มี ค ว า ม ไ ม่ ป ล อ ด ภัย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ

ทรัพยสิ์น 

- ระบบสังคมชนบทรับวฒันธรรมของสังคม

เมืองมากข้ึน ส่งผลให้รับวตัถุนิยม บริโภค

นิยมมาแทนท่ี ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคม 

-  พื้นท่ีของอาํเภอเป็นเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม จึง

มีปัญหาประชากรแฝงมากข้ึน  

- ข้อมูลข่าวสารทางราชการกระจายไม่ ถึง

ประชาชน และผูน้ําชุมชนไม่มีการกระจาย

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งจริงจงั  

- สถาบนัครอบครัว ความผูกพนัในระบบเครือ

ญาติ การเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัลดนอ้ยลง 

- เด็กเยาวชน ติดเกม มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร  ตั้งครรภร์ะหวา่งเรียนหนงัสือ  

- ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ท่ี ใ ช้ ชี วิ ต ต า ม ค่ า นิ ย ม

สมยัใหม่ เช่น การบริโภคนิยม ทุนนิยม วตัถุ

นิยม ทาํใหมี้ผลต่อกระบวนการพฒันาพื้นท่ี 

- ประชาชนขาดจิตสํานึกการพึ่ งพาตนเองทั้ ง

ดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นอ่ืน ๆ  
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ตารางที ่138 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีทั้ งอาชีพภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

ส่งผลใหป้ระชากรเลือกประกอบอาชีพไดต้าม

ความถนัด ไม่มีปัญหาการอพยพแรงงานยา้ย

ถ่ินฐาน 

- เป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ

ขนาดกลาง เป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายไดใ้ห้

ประชากรในพื้นท่ีมีงานทาํและไม่เกิดปัญหา

การวา่งงานนอกฤดูกาลเกษตรกรรม 

- เป็นแหล่งท่องเท่ียวบ้านด่านเกวียนมีทั้งชาว

ไทย ชาวต่างประเทศ ได้รับรางว ัลการค้า

พาณิชดีเด่น อนัดบัท่ี 2 ของประเทศ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- กลุ่มอาชีพไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐไม่

ต่อเน่ือง 

- เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีไม่เหมาะสมและขาดการใช้

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการทาํการเกษตร 

- เกษตรกรในพื้ นท่ี  มีการเปล่ียนแปลงใช้

แรงงานคน เป็นแรงงานเคร่ืองจกัร ส่งผลให้

ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ไดผ้ลผลิตไม่คุม้กบัการ

ลงทุน ทาํใหเ้กิดภาวะหน้ีสิน 

- ประชาชนมีรายไดน้อ้ย ช่องวา่งระหวา่งคนจน

กบัคนรวยเพิ่มข้ึน 

- เกษตรกรไม่มีเงินทุนหมุนเวยีน มีหน้ีสินมาก 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ประชาชนมาใช้สิทธ์ิการเลือกตั้งเกินคร่ึงหน่ึง

ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในการเลือกตั้งทุก

ระดบั 

มีกลุ่มองค์กรการเมืองภาคพลเมืองท่ีมีการ 

ทํางานเป็นทีมตรวจสอบการทํางานของ

ผูบ้ริหารท้องถ่ิน และตรวจสอบเวลามีการ

เลือกตั้ง เช่น สภาองคก์รชุมชนตาํบล 

- มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระจายอยู่ใน

ทุกพื้นท่ีของอาํเภอ  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ผูน้ําชุมชน ผู ้นําท้องถ่ินทั้ งฝ่ายบริหารและ

สภามีความคิดเห็นไม่ตรงกนั 

- มีการแข่งขนักนัทางการเมืองในทอ้งท่ีสูง เช่น 

การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น กาํนัน สมาชิก อบต. 

และมีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงในการเลือกตั้งทุก

ระดบั 

- ประชากรในพื้นท่ีเคยชินกบัการเป็นผูต้ามและ

เป็นผูรั้บ ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละถูก

ครอบงาํไดง่้าย 

- เป็นเขตพื้นท่ีใกล้กับศูนย์กลางของจังหวดั 

ประกอบกับประชากรมีการศึกษาจึงมีการ

แบ่งเป็นกลุ่มในทางการเมืองทาํให้มีความ

ขดัแยง้ทางการเมืองสูง 

- ประชาชนในชุมชนไม่กลา้แสดงความคิดเห็น

เน่ืองจากคิดวา่ตวัเองไม่มีอาํนาจ 
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ตารางที ่138 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มี ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น ด้ า น หั ต ถ ก ร ร ม 

เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน และหินทรายท่า

อ่าง เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีช่ือเสียง  

- มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจาํท้องถ่ิน

ของคนกระโทก การทาํหม่ีกระโทก การตาํ

สากเหม่ิง รําโทน เพลงโคราช ทาํให้ประชากร

ของอําเภอโชคชัยมีความภาคภูมิใจในถ่ิน

กําเนิดของตนเองก่อให้เกิดความรักความ

สามคัคีในหมู่บา้น และชุมชน 

- อาํเภอโชคชยัยงัคงมีหมอเพลงโคราชกระจาย

อยูใ่นพื้นท่ีระดบัตาํบล 

- เคร่ืองป้ันด่านเกวียนเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ดั้ งเดิมท่ีมีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้ งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั  

- ช า วบ้า นใ นพื้ น ท่ี ย ัง ค ง ดํา รง รั ก ษ า ไ ว้ซ่ึ ง

วฒันธรรมประเพณีอันดีงามของพื้นท่ี เช่น 

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และ

กิจกรรมประเพณีอ่ืน ๆ  

- มีความเช่ือในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ ความ

เช่ือดา้นการเกษตรและอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีและยงัมี

การถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในพื้นท่ี 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- คนรุ่นใหม่มีความสนใจในการสานต่อภูมิ

ปัญญาดั้งเดิม 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวฒันธรรม

ประเพณีต่าง ๆ 

- การรวมกลุ่มในการพัฒนาด้านภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมีนอ้ย  

- ยงัไม่มีการรวบรวมข้อมูล ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของท้องถ่ินไว้ให้เป็น

ระบบ  

- โรงเ รียนในพื้ น ท่ีไม่ มีการเ รียนการสอน

เร่ืองราวของศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความ

เช่ือของทอ้งถ่ิน 

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโชคชยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่139 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโชคชยั  

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งผ่าน ส่งผลให้

เกิดความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจสังคม 

- การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

พร้อมรับกระแสโลกาภิวตัน์ 

- ถนนสายเดชอุดม-โชคชัย เป็นเส้นทางท่ี

เหมาะกบัการทาํศูนยก์ารคา้ขายผลิตภณัฑ ์

ก.ด้านกายภาพ  

- เกิดภยัธรรมชาติ เกิดปัญหาฝนแลง้และนํ้ าท่วม

บ่อยคร้ังทาํใหเ้กิดความเสียหายดา้นการเกษตร 

- ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ทําให้เกิด

ปัญหานํ้าท่วมซํ้ าซาก ส่งผลใหท้ั้งภาคการเกษตร 

การคมนาคม ได้ รับผลกระทบ และความ

เสียหาย คิดเป็นมูลค่าหลายลา้นบา้นต่อปี 

- ความเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น การตดัไม้

ทําลายป่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้น ท่ี

สาธารณะ 

- การทํางานของทุกภาคส่วนท่ีเน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและความเจริญทางวตัถุเป็น

หลกั และเน◌้นการพฒันาในพื้นท่ีธุรกิจมากกวา่

พื้นท่ีเกษตรกรรม  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- น โ ย บ า ย จ า ก รั ฐ บ า ล ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

- นโยบายประกนัสุขภาพ ทาํให้ประชาชนคน

ดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถึงการบริการของรัฐมากข้ึน  

- นโยบายเรียนฟรี 12 ปี ท่ีทาํให้ลูกคนจนมี

โอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

-  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท่ีทําให้

เจา้หน้าท่ีทาํงานเต็มท่ีในการปราบปรามและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีโรงงานใหญ่ในชุมชนทาํให้มีประชากรจาก

ต่าง ถ่ินเพิ่ม ข้ึนเกิดปัญหาเก่ียวกับชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

- มีการระบาดของยาเสพติดทาํให้สังคม ชุมชน

เกิดความอ่อนแอ 

- ปัญหาด้านการศึกษา ประชาชนยงัไม่สามารถ

ส่งให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได ้

เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นการเงิน  
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ตารางที ่139 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น กองทุน

หมู่บา้น โครงการ1พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น

และชุมชน1 (SML) เป็นทุนใหก้บัชุมชน 

- มีแรงงานท่ีมีฝีมือทักษะการผลิต ทั้ งภาค

การเกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความ

ต้อ ง ก า ร ต ล า ด แ ร ง ง า น  แ ล ะ มี โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงาน  

- นโยบายหลกัประกนัรายไดข้องเกษตรกรทาํ

ใหเ้กษตรกรลดภาวะความเส่ียงไดบ้า้ง 

- การเปิดเสรี และอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้

เกษตรกรในพื้นท่ีต้องเร่งปรับตัวไปสู่การ

แข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน  

- รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายกระจายความเจริญ

สู่ภู มิภาค จัดตั้ ง เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

- กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ราคาผลผลิตตกตํ่า ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

- มีแรงงานอพยพจากภายนอกเข้าไปทาํงานใน

พื้นท่ี เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่หลายแห่ง  

- ปัจจยัตน้ทุนการผลิตมีราคาแพงข้ึนทุกปี  

- การเปิดเสรีทางการคา้ทาํให้เกิดการแข่งขนักนั

ทางการผลิตด้านการเกษตรท่ีสูงมากข้ึนใน

ขณะท่ีเกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่มีศกัยภาพในการ

แข่งขนั  

- การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

มุ่งการผลิตเพื่อการคา้ มุ่งหวงักาํไร เกษตรกรจึง

ปรับตวัทาํการเกษตรแบบใหม่ เร่ิมมีการกูเ้งินทั้ง

จากภาครัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร เงินทุนจากภาคเอกชน เพื่อ

ซ้ือเคร่ืองจกัร ทาํให้เกษตรกรใช้เงินอย่างไม่มี

จุดมุ่งหมาย 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- นโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินและ

กระแสทอ้งถ่ินจดัการตนเอง 

- รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐส่งเสริมเร่ืองการ

บริหารจดัการใหเ้ป็นธรรมาภิบาล 

- มีการส่งเสริมและฝึกอบรมประชาชนในพื้นท่ี

เร่ืองสิทธิ หน้าท่ี และอาํนาจของประชาชน

ของหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การบริหารจดัการของภาครัฐท่ีมีงบประมาณมา

ในพื้นท่ีไม่ทั่วถึงและไม่ตรงต่อความต้องการ

ของชุมชน เป็นเหตุให้ไม่ไดรั้บความร่วมมือใน

การประชาคมคร้ังต่อไป 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางท่ี

เพียงพอในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

- อาํนาจทางการเมืองทุกระดบัมีการแข่งขนักนัสูง 

แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอุปสรรคในการทาํงาน

ส่วนรวม การพฒันา แตกความสามคัคี 
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ตารางที ่139 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโชคชยั (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงเกษตร 

และเชิงนิเวศ เป็นโอกาสของประชาชนท่ีจะ

เผยแพร่วฒันธรรมของตนเอง 

- รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินมากข้ึน  

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวเป็นโอกาสให้

ประชาชนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมเพื่อนบา้นและ

เห็นคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินตนเองมาก

ข้ึน  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- 4การหลั่งไหลเข้ามาของวฒันธรรมตะวนัตก 

หรือวฒันธรรมสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ี

เรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา 

- 4 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีไม่

ซับซ้อน กบัวฒันธรรมดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ซ่ึง

สลับซับซ้อน ลึกซ้ึง เข้าใจได้ยาก ส่งผลให้

ละเลยและหลงลืมวฒันธรรมดั้งเดิม เด็กยุคใหม่

หลงลืมวฒันธรรมมารยาทไทยซ่ึงเป็นส่ิงดีงาม

ไป แต่กลบัไปเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก 

- 4ความเจริญทางเทคโนโลยท่ีีเขา้มา เช่น การพิมพ ์

วิทยุ โทรทศัน์ มือถือ นบัเป็นส่ืออนัสําคญัท่ีทาํ

ให้ชุมชนไดรั้บข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ เกิดการ

เรียนรู้ ยอมรับและปรับเปล่ียนวฒันธรรม

ท้องถ่ิน โดยมุ่งความทันสมัย ไม่คาํนึงถึง

รากฐานวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิม 

 

3.3.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอเมืองท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อนาํไปสู่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ปฏิรูประบบการจดัการทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูน้าํมีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนา้ท่ี

อย่างแทจ้ริง และให้มีการประชุมช้ีแจง หรือให้ความรู้ความเขา้ใจกบัชุมชนในเร่ืองการบริหารจดัการ

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งจดัให้มีงบประมาณสนบัสนุนกลุ่มองค์กร อาสาสมคัร เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอ และให้มีการจัดตั้ งสภา

ประชาชนเพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย

จดัตั้งใหเ้ป็นรูปธรรม มีกฎหมายรองรับและไม่ใหมี้พรรคพวกท่ีเป็นคนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีการบริหารงานแบบโปร่งใส และกาํจดัอาํนาจทางการเมืองท่ีมา

ครอบงาํ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร ให้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ละลายเป็นไอศกรีม ดว้ยกระบวนการรณรงคป์ลูกฝังจิตสํานึกคนใน

ชุมชน ทุกระดบั ในเร่ืองค่านิยมไทย จริยธรรม คุณธรรม ประเพณีวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ชาติไทย 

และสถาบนัครอบครัว 

ประเด็นท่ี 2 ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเกษตร การคา้ และอุตสาหกรรม โดยการพฒันาเกษตรกรรม

ทางเลือก ในพื้นท่ีลุ่มมีนํ้ าอุดมสมบูรณ์ ควรสนับสนุนปลูกพืชนํ้ า เช่น ผกับุง้นํ้ า ผกักระเฉด สายบวั 

ร่วมกับการเล้ียงปลา การทาํการเกษตรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน พืช

ตระกลูถัว่ ใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใชส้ารเคมีมาใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพแทน รวมทั้งการเพิ่ม

อาํนาจการต่อรองของเกษตรกรรายยอ่ย ตั้งกลุ่มและแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนเกษตรกร เพื่อ

ต่อรองการคา้ดา้นการเกษตร  

ประเด็นท่ี 3 ปฏิรูประบบการศึกษาท่ีเรียนเพื่อรับใบประกาศนียบตัร เด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บ

การศึกษาจากรัฐตามความเหมาะสม โดยใหมี้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกตาํบลและเป็นสถาบนัท่ีมีคุณภาพใน

การสร้างคน โดยจะตอ้งปฏิรูปครูให้มุ่งมัน่ในการพฒันาเด็ก และเยาวชน ให้จดัระบบในเร่ืองการทาํ

ประเมินผลการเล่ือนตาํแหน่งของครู จดัระบบครูท่ีทาํธุรกิจการสอนพิเศษ  

ประเด็นท่ี 4  ปฏิรูปสุขภาพอนามยัชุมชน โดยการจดัระบบการรักษาพยาบาลของประชาชน

จดัระบบใหม้าตรฐานตามกฎหมาย ไม่ไดเ้ปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของรัฐบาล การให้บริการของ

สถานพยาบาลของรัฐควรมีความเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งทาํให้ประชาชนพึ่งตนเองทาง

สุขภาพได ้ 

ประเด็นท่ี 5 ปฏิรูปการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ทรัพยากรดิน จดัระบบท่ีดินทาํ

กินอยา่งย ัง่ยนื จดัปฏิรูปท่ีดินใหค้นยากจนไดมี้ท่ีดินทาํกิน รวมถึงการจดัการนํ้ า จดัการบริหารระบบนํ้ า

ในทอ้งถ่ินให้พอเพียงและทัว่ถึงในการทาํการเกษตรและมีแหล่งนํ้ ากกัเก็บนํ้ าส่วนรวมในหมู่บา้นให้

ทัว่ถึง 

ประเด็นท่ี  6 ปฏิ รูปศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเยียวยาสังคม  ให้มีการส่งเสริมสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมประเพณี วนัสาํคญัต่าง ๆ ใหค้งอยูแ่ละจดัใหมี้กิจกรรมในพื้นท่ีเพื่อประชาชนไดร่้วมกนั

สืบสาน และรณรงคใ์หส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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