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บทที ่3 
การวเิคราะห์ศักยภาพจังหวดันครราชสีมา 

 

การวิเคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดันครราชสีมาน้ีเป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพใน 9 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการเมือง และดา้น การจดัการภาคราชการส่วนภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ิน  

ในส่วนของการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อการพฒันาจงัหวดันครราชสีมาน้ีมาจากขอ้มูลพื้นฐานของ
จงัหวดัและขอ้มูลพื้นฐานระดบัอ าเภอ ทั้ง 32 อ าเภอ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Factors) คือจุดแข็ง 
และจุดอ่อน และ ปัจจยัหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) คือโอกาส และอุปสรรค ซ่ึง
สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

 

3.1 ด้านเศรษฐกจิ  
 

3.1.1 จุดแข็ง 
1) ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา รายงานว่าจงัหวดันครราชสีมาเป็นพื้นท่ี ท่ีมี

ช่ือเสียงดา้นการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ไหมส่งออกและหตัถกรรม  และผลิตภณัฑ์ของชุมชนหลายชนิดท่ีเป็น 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น ผา้ไหมมดัหม่ี หม่ีโคราช ดินด่านเกวียน และเคร่ืองจกัสาน
ต่างๆ เป็นตน้  

2) พื้นท่ี 32 อ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา มีกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนท่ีองค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริมสินคา้ชุมชนและยกระดบัมาตรฐาน
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ในระดบัชุมชน ต าบล และอ าเภอ มี
ความเขม้แขง็จ านวนมาก และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนใหมี้ความหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

3) จงัหวดันครราชสีมามีนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ท่ีกระจาย
อยูใ่นสถาบนัการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมาจ านวนมาก 

4) มีกลุ่มออมทรัพยท่ี์เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการออมเงิน และการบริหารจดัการเงินให้เป็น
กองทุนหมุนเวยีนทั้งในระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล และยกระดบัข้ึนมาเป็นเครือข่ายระดบัอ าเภออยูใ่นพื้นท่ี 
32 อ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา 

5) จงัหวดันครราชสีมามีเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในระดบัพื้นท่ี ได้แก่ อ าเภอ
ปากช่อง อ าเภอวงัน ้าเขียว อ าเภอบวัใหญ่ และอ าเภอด่านขนุทด 
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3.1.2 จุดอ่อน 
1) การพฒันาเศรษฐกิจระดบัฐานล่างยงัท าไดจ้  ากดัเน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีระดบัอ าเภอ

ยงัขาดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการบริหารจดัการทุน 
2) แรงงานจ านวนมากขาดทกัษะและไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีความ

อดทนนอ้ย  
3) ช่องวา่งรายไดร้ะหว่างคนจนและคนรวยของจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีมากข้ึน แมร้ายได้

เฉล่ียของประชากรในจงัหวดันครราชสีมาจะสูงกวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ก็ตาม แต่ยงัมีจ  านวนคนจนท่ีอยู่ในเขตเมืองและชนบทอีกจ านวนมากท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์รายไดอ้ย่างต ่า 
30,000 บาทต่อปี  

 

3.1.3 โอกาส  
1) โครงการความร่วมมือและการพฒันาต่าง ๆ กบัประเทศเพื่อนบา้น ส่งผลให้เกิดช่องทาง

ในการเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว การขนส่ง และการพฒันาฝีมือแรงงาน
ระหวา่งประเทศมากข้ึน 

2) การส่งแรงงานไปท างานยงัต่างประเทศ และร่วมลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้น ในกลุ่ม
อินโดจีน และกลุ่มอาเซียนในการผลิตสินคา้เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ดว้ยการใชสิ้ทธิ
พิเศษในดา้นภาษีและศุลกากร 

3) นโยบายแรงงานขั้นต ่า ท่ีจะช่วยเพิ่มรายไดแ้ละยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน
ไดม้ากข้ึน 

4) กระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าใหป้ระชาชนในจงัหวดันครราชสีมาหนัมาพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน ท าใหป้ระชาชนทุกกลุ่มยึดถือเป็นแนวปฏิบติั และสามารถน าไปสู่การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได ้ 

5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการไหลเวียนของนกัท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบา้นสู่
ประเทศไทย 

 

3.1.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) การขยายตัวของแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัด

นครราชสีมา ท าใหเ้กิดการยา้ยถ่ินของแรงงานต่างดา้วทั้งในรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ซ่ึงผลจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานดงักล่าวจะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ทั้งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการมากข้ึน อีกทั้งยงัอาจท าให้พื้นท่ีเผชิญกบัปัญหาโรคระบาด และอาชญากรรมตามมา
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

2) ขอ้จ ากดัทางกฎหมายของภาครัฐท่ียงัไม่เอ้ือต่อการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น การคิดอตัรา
ภาษีแอลกอฮอลใ์นอตัราภาษีสุรา  
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3) การใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี ( Non tariff barrier) จากต่างประเทศ เช่น
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ส าคญัประเภทสินคา้เกษตร
แปรรูป  

4) บริษทัขนาดใหญ่ยงัมีแนวโน้มเขา้มาครอบครองและผูกขาดกลไกการกระจายอาหาร
มากยิ่งข้ึนเป็นล าดบั ตวัอยา่งเช่น การขยายตวัของกิจการธุรกิจคา้ปลีก (Hyper market) ร้านอาหารยี่ห้อ
ดงั ๆ (Food Store) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience store) ท่ีเขา้มาแทนท่ีตลาดสด ตลาดนดั แผงเน้ือสัตว ์
และร้านขายของช าขนาดเล็กอยา่งรวดเร็ว ในกรณีประเทศไทยนั้นกิจการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern 
trade) เหล่าน้ีมีมูลค่าทางตลาดสูงถึง 5.45 แสนลา้นบาท ในขณะท่ีธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (traditional 
trade) ท่ีมีมูลค่าทางตลาดลดลงเหลือเพียง 2.2 แสนลา้นบาทเท่านั้นเม่ือปี 25501  

5) นโยบายการข้ึนอตัราค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล ซ่ึงหากขาดการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพของแรงงานในอตัราท่ีเท่าเทียมกนัจะท าให้เกิดภาวะสินคา้แพงและไร้คุณภาพ รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อการจา้งแรงงานภาคเกษตรดว้ย 

6) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนจะมีการแข่งขันด้านแรงงานขาดทักษะ 
(Unskilled) ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบา้นในขณะท่ีประเทศไทยเสียเปรียบจากการมีแรงงานขาดทกัษะ  
ในอตัราค่าจา้งท่ีสูงกวา่  
 

3.2  ด้านสังคม 
 

3.2.1 จุดแข็ง 
1) ขอ้มูลจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1–7 พบวา่จงัหวดันครราชสีมา

มีสถาบนัการศึกษาท่ีคลอบคลุมทุกระดบัตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งมีสถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงานท่ีมีศกัยภาพ และความพร้อมส าหรับการผลิตแรงงานท่ี มีฝีมือคุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงานอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 

2) จังหวดันครราชสีมา เป็นจังหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการเป็นคนโคราช คือ ภาษาโคราช และมีหมอเพลงโคราชกระจาย
อยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอโชคชยั อ าเภอสีดา อ าเภอคง รวมทั้งมีแหล่งประวติัศาสตร์
กระจายอยูใ่นอ าเภอต่าง ๆ ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงประวติัศาสตร์ เชิงอารยธรรม และ
เชิงวฒันธรรมได ้

3) จงัหวดันครราชสีมามีศูนยร์วมจิตใจของชาวโคราช คือ ท่านทา้วสุรนารี (ย่าโม) และ 
หลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ (วดับา้นไร่) ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดป้ฏิบติัตาม 

                                                           

1 ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย ์อา้งใน ฐานเศรษฐกิจ, 27--30 ธ.ค. 2552 
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4) คะแนนเฉล่ียความแข็งแกร่งในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนของจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งคุณภาพชีวติครอบครัวและชุมชน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมอยูสู่งกวา่ค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 

5) จงัหวดันครราชสีมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากสถิติอาชญากรรมและสถิติ
ยาเสพติดต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศถึง 3 เท่า  

6) วิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาในระดบัชุมชนทอ้งถ่ินยงัเป็นสังคมท่ีอยู่
แบบพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติอยู่ใน
หลายพื้นท่ี  

7) ประชาชนในพื้นระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อการพฒันาอาชีพของ
ตนเองจ านวนมาก รวมทั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อพฒันาเป็นกองทุนหมุนเวยีนของชุมชนจ านวนมาก 

8) จังหวดันครราชสีมาเป็นจังหวดัท่ีมีสถาบันการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาล ระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษาจนถึงระดบัปริญญาเอก และกระจายอยู่ในพื้นท่ีทั้งระดบัต าบล และอ าเภอ
หลายแห่ง ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมา 

9) มีกลุ่มเยาวชนท่ีท างานเป็นเครือข่ายและท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นพื้นท่ี เช่น เครือข่าย
เยาวชนปลอดเหล้า ในพื้นท่ี อ าเภอพิมาย อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอสีคิ้ว เครือข่าย
เยาวชนท่ีท ากิจกรรมพฒันาศกัยภาพเยาวชนดว้ยกนั เช่น กลุ่มตะขบป่า ในอ าเภอเมือง กลุ่มยุวมคัคุเทศก ์
กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ กลุ่มพลงัหัวใจเด็กเพื่อเด็ก กลุ่มตน้กล้าพลเมืองไทย ท่ีอยู่ในอ าเภอพิมาย กลุ่ม
เยาวชนอนุรักษป่์า ในอ าเภอวงัน ้าเขียว อ าเภอเทพารักษ ์กลุ่มเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในอ าเภอด่านขุนทด 
อ าเภอสีคิ้ว และอ าเภอโนนไทย  

10) ชุมชนทอ้งถ่ินมีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมคล้ายคลึงกนัส่งผลดีต่อการจดั
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

11) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี 

12) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือต่อการจดัการศึกษามากข้ึน 
และประชาชนตอ้งการเห็นเด็กและเยาวชนมีการพฒันาไปในอนาคต 

13) กลุ่มอาชีพท่ีมีความหลากหลาย ในทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดอาชีพ และมีรายไดมี้ผลต่อการ
บริหารจดัการศึกษา  

14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดบั รวมทั้งนกัการเมืองท่ีมีส่วนในการท าใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

15) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความต่ืนตวัในการพฒันาตวัเองมากข้ึน ทั้งในแง่ของ
ทางวชิาการ ทกัษะการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ   
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16) การจดัสรรงบประมาณทางดา้นการศึกษาท่ีมีเงินงบประมาณเป็นของเขตการศึกษา 
และของโรงเรียนท่ีมีความชัดเจน ท าให้มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการและการท างานพฒันา
การศึกษาส าหรับเยาวชนของจงัหวดันครราชสีมา 

 

3.2.2 จุดอ่อน 
1) ประชาชนบางส่วนขาดระเบียบวินัยทางสังคม เช่น วินัยจราจร วินัยการใช้พื้นท่ี

สาธารณะ และอ่ืน ๆ ท าใหส่้งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตามมา อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
2) จงัหวดันครราชสีมา แมว้่าเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคอีสาน แต่ระยะทางยาวมาก ส่งผลให้

เกิดอุบติัเหตุตามมาไดง่้าย อนัน ามาซ่ึงการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากสถิติคดี
อุบติัเหตุคดีจราจร ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงพบวา่จงัหวดันครราชสีมา มีสถิติดา้นคดีอุบติัเหตุคดี
จราจร ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของทุกปี 

3) การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารของประชาชนจงัหวดันครราชสีมายงัอยูใ่น
ระดบัต ่า และมีความเส่ียงต่อภยัคอมพิวเตอร์สูงทั้งท่ีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัส าคญัต่อการปรับตวัต่อความ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมภายนอก 

4) แมจ้ะมีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีศกัยภาพหลายแห่งและประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ภาคบงัคบั แต่ยงัขาดกระบวนการต่อยอดการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา ท าให้เกิดปัญหาแรงงานขาดทกัษะ 
มากกวา่แรงงานท่ีเช่ียวชาญและมีทกัษะ  

5) ไม่มีผูสื้บทอดทางด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน เพราะว่าใน
ปัจจุบนัทุกพื้นท่ีทั้ง 32 อ าเภอพบวา่กลุ่มผูรู้้เร่ืองศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ และยงัไม่มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ รวมทั้งยงัไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจ
เรียนรู้เร่ืองดงักล่าว อาจมีผลท าใหสู้ญเสียเร่ืองราวท่ีดี ท่ีมีคุณค่าของสังคมไปในไม่ชา้น้ี  

6) ความเป็นสถาบนัครอบครัว ความผูกพนักนัในระบบเครือญาติ การเก้ือกูลกนัเร่ิมลด
นอ้ยลง คนท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากจนกลายเป็นมนุษยเ์คร่ืองจกัร  

7) สถานบริการทางด้านสุขภาพยงัไม่เพียงพอ ในบางอ าเภอยงัไม่มีสถานบริการด้าน
สุขภาพในระดบัอ าเภอ เช่น อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอบวัลาย ท่ีไม่มีโรงพยาบาลระดบัอ าเภอ ท าให้ไม่มี
บุคลากรทางการแพทย์ประจ าในพื้นท่ี และท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลด้านสุขภาพของ
ประชาชน 

8) จากขอ้มูลพื้นฐานระดบัอ าเภอทั้ง 32 อ าเภอพบวา่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถ
พึ่งตนเองทางดา้นสุขภาพได ้และเนน้การพึ่งการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเป็นหลกั  

9) ในหลายพื้นท่ีทั้ งท่ีชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของจงัหวดันครราชสีมายงัมีปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ครอบครัวทะเลาะเบาะแวง้ ครอบครัวแตกแยก และมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
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ทุกปี เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการออกไปท างานนอกบา้น การหาเงินมากกว่าการรักษา
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  

10) เด็กและเยาวชนในจงัหวดันครราชสีมาทั้งในพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีเมือง มีพฤติกรรม
เลียนแบบวฒันธรรมอ่ืนมากข้ึน และให้ความสนใจต่อคุณค่า วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความ
เช่ือทอ้งถ่ินลดนอ้ยลง  

11) ปัญหายาเสพติดท่ีมีมากข้ึนและขยายตวัมากข้ึนทั้งในเขตเมืองและชนบท ในบาง
อ าเภอพบวา่มีคดียาเสพติดเพิ่มข้ึนทุกปี เช่น พื้นท่ีอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง และอ าเภอพิมาย  

12) จากขอ้มูลประชากรและการคาดคะเนแนวโนม้ของประชากรในจงัหวดันครราชสีมา 
พบวา่ในอนาคตจงัหวดันครราชสีมา จะเป็นสังคมผูสู้งอาย ุและประชากรในวยัแรงงานมีจ านวนนอ้ยลง  

13) จากขอ้มูลพื้นฐาน 32 อ าเภอพบวา่ในทุกพื้นท่ีมีปริมาณผูรู้้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี
จ านวนลดลงทุกปี และมีผูสื้บทอดความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมจ านวนนอ้ย 

14) ภาคประชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน : การจดัการศึกษาท่ีผา่นมายงัอยูใ่นกรอบท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีความพยายามสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน แต่ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เหตุเพราะการขาดการ
มีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั ทั้งในเชิงการจดัการและทรัพยากร ขาดการลงทุนพฒันาเน้ือหา
ชุดความรู้ทอ้งถ่ินท่ีมาจากฐานของชุมชนทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีจะตอบโจทยก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน
ไดท้ั้งในมิติของศกัด์ิศรีทางวฒันธรรมท่ีเท่าเทียม 

15) การไม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหคุ้ม้ค่า ท าให้เด็กและเยาวชนตลอดจนแรงงาน
รุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัโลกของอินเทอร์เน็ตและมือถือใชเ้วลาไปกบัส่ือสมยัใหม่เหล่าน้ีถึงวนัละ6-7 
ชัว่โมง แต่ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความบนัเทิงและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากกวา่เพื่อการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 

16) จงัหวดันครราชสีมายงัขาดกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของเขตการศึกษา จากบุคลากรภายในและภายนอกเขตการศึกษาส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  

17) นักเรียนในพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า ในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ  

18) สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
จริงจงั  

19) กระบวนการจดัการเรียนการสอนยงัใช้รูปแบบเดิมไม่เนน้การพฒันาเด็กให้เรียนรู้ใน
การจดัการปัญหาของตนเอง  

20) การวดัผล ประเมินผลตามหลกัสูตรสถานศึกษาขาดการยึดมาตรฐานและตวับ่งช้ี หรือ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั มีความหลากหลาย ไม่กระชบั 
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21) ผูเ้รียนขาดความสามารถดา้นการอ่าน การคิด วเิคราะห์และการเขียน  
22) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนม้วา่จะมีจ านวนเพิ่มข้ึน  
23) ความสามารถของสถาบนัการศึกษาในการระดมทุนเพื่อการศึกษายงัมีนอ้ย  

 

3.2.3 โอกาส  
1) นกัวจิยั เห็นวา่มีโอกาสในการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของอินโดจีน โดยเฉพาะ การ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของอารยธรรมขอมโบราณ โดยมีจังหวดั
นครราชสีมาเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวดงักล่าว 

2)  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท่ีมีมาต่อเน่ือง และนโยบายเด็กหน่ึงคนต่อหน่ึงเคร่ืองแทปเล็ต  
(1 child 1 tablet) ถา้หากมีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคค์วบคู่กนั จะช่วยสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ใหก้บัสังคมได ้ 

3) นโยบายการเพิ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ราคาถูก และมีความพร้อมครอบคลุม
ทัว่ถึง 

4) กระแสการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพทางเลือกท่ีมีมากข้ึน เป็นโอกาสให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความสามารถดา้นการดูแลสุขภาพโดยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไดน้ ามาใช้
มากข้ึน  

5) การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ท าใหเ้ด็กและเยาวชนในจงัหวดันครราชสีมา มี
โอกาสไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน  

6) ระบบการส่ือสารท่ีมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ท าให้เป็นโอกาสในการน าเสนอ
เร่ืองราวของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน และความเช่ือทอ้งถ่ินของชาวโคราชสู่โลกกวา้งมากข้ึน  

7) รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจงั ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นท่ีมีความต่ืนตวัมากข้ึน และมีการเฝ้าระวงัปัญหาการแพร่ระบาดของ   
ยาเสพติดในพื้นท่ีของตนเองมากข้ึน  

8) รัฐบาลมีนโยบายหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชน ท าให้คนจน คนดอ้ยโอกาสใน
จงัหวดันครราชสีมา เขา้ถึงการบริการทางดา้นสาธารณสุขมากข้ึน  

9) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาโรงเรียน
หน่วยงานทางการศึกษาและผูเ้รียนได้เต็มท่ี และมีผลท าให้ครูและบุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในทางท่ีดีข้ึน  

10) การกระจายอ านาจส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง และตรงกบัความตอ้งการของชุมชน และทอ้งถ่ิน  
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3.2.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) นกัวิจยั เห็นวา่กระแสของวฒันธรรมและเทคโนโลยีของโลกท่ีเขา้มากระทบต่อวิถีการ

ด าเนินชีวิตของประชาชน ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ท าให้เกิดการสูญเสียทาง
วฒันธรรมและประเพณีอนัเก่าแก่ท่ีทรงคุณค่าของจงัหวดันครราชสีมา 

2) ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ มีอิทธิพลสูงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนใน
พื้นท่ีตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั เช่น พฤติกรรมเลียนแบบของวยัรุ่น พฤติกรรมการ
บริโภคนิยม เป็นตน้ 

3) สังคมและชุมชนในจงัหวดันครราชสีมา มีการขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง ผูค้นหนัไปสนใจ
เร่ืองเศรษฐกิจมากข้ึน เกิดการแข่งขนักนัทางดา้นเศรษฐกิจ และท าลายความสัมพนัธ์ของผูค้นในทอ้งถ่ิน
ทุกระดบั  

4) โรคภยัท่ีอุบติัใหม่มีความรุนแรงมากข้ึนกวา่เดิม ยากต่อการควบคุมและก าจดั   
5) มีโรคใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งโรคท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัมนุษย ์ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน  
6) การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรมและค่านิยมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ครู และคนในชุมชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจดั
การศึกษา และการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ  

7) การเปล่ียนแปลงของสังคมท าให้สถาบนัครอบครัวไม่เขม้แข็งเป็นอุปสรรคต่อการจดั
การศึกษา และการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ  

8) การเมืองการปกครองท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการศึกษา 
เน่ืองจากความขดัแยง้ทางการเมืองท าใหข้าดความสามคัคี และกระบวนการกระจายอ านาจทางการศึกษาก็
ยงัไม่เป็นจริง  

9) พระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2553 มีขอ้จ ากดัท าให้การ
ปฏิบติัการของขา้ราชการครูไม่มีความคล่องตวั  

10) กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทางด้านการศึกษามีขั้นตอนมากและมี
ความล่าชา้ และกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งซ้ือครุภณัฑต่์าง ๆ มีการผกูขาดไดข้องไม่ดี ราคาแพง  

11) งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วสัดุอุปกรณ์ทางการ
เรียนไม่เพียงพอ รวมทั้งวสัดุคุรุภณัฑส่ื์อการเรียนรู้ไม่เพียงพอ และช ารุดขาดการซ่อมบ ารุงรักษา  

 

3.3 ด้านเกษตรกรรม 
 

3.3.1 จุดแข็ง 
1) จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ และสามารถท าการเกษตรกรรม

หลายสาขา ท าให้มีวตัถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง



149 

 

สัตว์ อ้อยโรงงาน และหม่อนไหม รวมทั้งการปศุสัตวท่ี์ส าคญัหลายชนิด เช่น การเล้ียงโคนม โคเน้ือ
คุณภาพดี 

2) จงัหวดันครราชสีมาเป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร และพืชพลงังานท่ีส าคญั
ของประเทศโดยเฉพาะขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย ท่ีเป็นพืชเพื่อการบริโภคและสามารถแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าทางดา้นเกษตรกรรม  

3) มีศูนยพ์นัธ์ุขา้วชุมชน เป็นแหล่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพท่ีดีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ช่วยแบ่งเบาภาระปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกรและท าใหเ้กิดกลุ่มเกษตรกรร่วมกนัพฒันาพนัธ์ุขา้วคุณภาพดี 

4) จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีมีจ  านวนเกษตรกรมากกวา่สามในส่ีของประชากรทั้ง
จงัหวดั และมีพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีกวา้งครอบคลุมมากถึง 8,931,032 ของจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 69.73 ของ
พื้นทั้งหมดของจงัหวดันครราชสีมา  

5) เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาโดยส่วนใหญ่ยงัมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง และ
ยงัยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั  

 

3.3.2 จุดอ่อน 
1) ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมมีผลิตภาพ (Productivity) ต่อไร่ต ่ากว่าระดบัค่าเฉล่ียของ

ประเทศ แสดงถึงการขาดคุณภาพของการพฒันาการผลิตภาคการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรในจงัหวดั
นครราชสีมายงัใช้วิธีการผลิตแบบเดิมอยู ่และเกษตรกรไม่มีทกัษะ ความรู้ในการลดตน้ทุนการผลิตและ
เพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

2) คนรุ่นใหม่ขาดความตระหนักในความส าคญัของอาชีพเกษตรกรรม และหันเหไป
ประกอบอาชีพกลุ่มการให้บริการ (Service sector) ท าให้มีจ  านวนแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง และส่งผลท าใหไ้ม่มีผูสื้บทอดอาชีพเกษตรกรรม 

3) การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกรในทุกพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมายงัไม่
เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ี  

4) ขาดแคลนแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแลง้ การพฒันาพื้นท่ีชลประทานอยูใ่นลกัษณะ
การจดัการปริมาณน ้ าในฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งไม่สามารถท าการเพาะปลูกได ้นอกจากน้ีขนาดของ
แหล่งน ้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อภาคการผลิต 
\ 

3.3.3 โอกาส  
1) ความนิยมเกษตรอินทรีย์ท่ีมีผูบ้ริโภคซ้ือผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรียม์ากข้ึนและ

ส่งผลต่ออุปสงค ์เปล่ียนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดสารพิษ ซ่ึงช่วยลดสารเคมี ลดตน้ทุน 
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร และช่วยใหเ้กษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน  

2) นโยบายการรณรงค์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
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3) การเกิดวิกฤติอาหารของโลก เป็นโอกาสของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมาท่ีจะ
พฒันาและยกระดบัความสามารถในการผลิตอาหารใหไ้ดคุ้ณภาพและปริมาณมากข้ึน  

4) นโยบายการประกันรายได้ของเกษตรกร และนโยบายรับจ าน าข้าว เป็นโอกาสให้
เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

5) มีโครงการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาเพื่อ
หาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางดา้นการเกษตรจ านวนมาก เช่น งานวิจยัการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั 
ขา้ว ออ้ย และขา้วโพด ท่ีเป็นโอกาสให้เกษตรกรในพื้นท่ีไดเ้รียนรู้และพฒันาคุณภาพรวมทั้งสามารถเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรไดใ้นปริมาณพื้นท่ีเท่าเดิม  

6) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้มีความพยายามท่ีจะก าหนด
เป้าหมายการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืนข้ึนใหม่อีกคร้ัง โดยวางเป้าหมายในการเพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรมย ัง่ยืน
ของประเทศให้ไดอ้ยา่งน้อยร้อยละ 5.0 ต่อปี รวมทั้งยกระดบัให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางอาหารจากไร่นาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50.0 ในปี 2559 

7) กระแสการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืนและการผลิตท่ีหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเป็นแนวทางการพฒันาเกษตรกรรมท่ี
เตรียมความพร้อมของประเทศในการเผชิญหน้ากับวิกฤตอาหารและพลังงาน การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

8) รัฐสนบัสนุนการยกระดบัผลผลิตสู่มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
หรือ Good Agriculture Practices (GAP) ท าให้สามารถส่งผลผลิตจ าหน่ายสนในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าใน
ราคาสูงได ้

9) การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีจะก่อให้เกิดการไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน 
และปัจจยัการผลิตระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน น ามาซ่ึงบริบทการเปล่ียนแปลงและการพฒันาการคา้และ
การลงทุน โดยการยา้ยฐานการผลิต หรือเอาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ 

10) นโยบายของรัฐบาลท่ีจะมีการสร้างทางรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเพื่อประหยดั
ตน้ทุนทางโลจิสติกส์ รวมทั้งนโยบายการขยายตลาดสู่ทัว่ภูมิภาคอาเซียน 
 

3.3.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) ประสบปัญหาภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังทั้งฤดูแลง้และน ้ าท่วม ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ผลิตสินคา้ภาคเกษตรกรรม  
2) ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผกผนัสูง ท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการขาดทุนและได้

ก าไรนอ้ย  
3) ปัจจยัตน้ทุนการผลิตมีราคาสูงมากข้ึน โดยท่ีเกษตรกรไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมและก าหนด

ราคาของปัจจยัการผลิต  
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4) การเปิดการคา้เสรี และการเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ท าให้เกิดการแข่งขนักนัทางดา้น
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึนในขณะท่ีเกษตรกรยงัไม่มีกระบวนการพฒันาศกัยภาพไปสู่การ
แข่งขนั และส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของเกษตรกรในจงัหวดั
นครราชสีมา ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

5) ปัจจุบนัน้ีในเขตจงัหวดันครราชสีมาเร่ิมมีผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบา้น
ท่ีเป็นสินคา้ประเภทเดียวกนัเขา้มาวางจ าหน่ายในพื้นท่ีระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดัแล้ว ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการจ าหน่ายสินคา้เกษตรของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา  

6) จากขอ้มูลพื้นฐาน 32 อ าเภอพบวา่เกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่สามารถก าหนดราคาตน้ทุน
การผลิต และราคาจ าหน่ายสินคา้เกษตรไดด้ว้ยตนเอง ท าให้มีภาวะเส่ียงต่อการขาดทุน หรือไดก้ าไรนอ้ยท่ี
ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  

7) ปัญหาโรคระบาดของพืชท่ีมีจ  านวนมากข้ึน เช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียกระโดด หนอนกอเจาะ
ตน้ขา้ว ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี 

8) บริษทัยกัษ์ใหญ่ทางการเกษตร และบริษทัขา้มชาติสามารถผูกขาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด
และพืชไร่หลายชนิดไดอ้ยา่งเบด็เสร็จเด็ดขาดภายในระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ โดยหน่วยงานของรัฐซ่ึง
เคยมีบทบาทในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจดัจ าหน่ายให้กบัเกษตรกรไดเ้ปล่ียนมาท าหน้าท่ีในการสนบัสนุน
กิจการของบริษทัผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชดงักล่าวแทน ดงันั้นการครอบครองพนัธุกรรมพืชของธุรกิจขนาดใหญ่
ท าใหบ้ริษทัยกัษใ์หญ่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทางการเกษตรไวเ้กือบทั้งหมด ท าให้เกษตรกรขาด
ทางเลือกในการผลิต และการตลาด ค่อย ๆ เปล่ียนสถานะมาเป็นแรงงานรับจา้งในผนืดินของบรรพบุรุษ 

9) การรวมศูนยก์ารกระจายอาหารโดยธุรกิจคา้ปลีกดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาการเขา้ถึง
อาหารและความมัน่คงทางอาหารของคนไทย พบวา่สินคา้เกษตรส่วนใหญ่อยูใ่นมือบริษทัขา้มชาติขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นสินคา้ประเภทอาหารสูงถึงร้อยละ 75 และกิจการเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ผกูขาดอยูใ่นมือของบริษทั
ขา้มชาติ2  

10) บริษทัยกัษใ์หญ่ทางการเกษตรมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและนโยบายการเกษตร
ของประเทศตลอดระยะ 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา3 

11) การขยายตวัของการผลิตแบบเชิงเด่ียวและการถูกเอารัดเอาเปรียบในระบบเกษตร
พนัธะสัญญา ความลม้เหลวของเกษตรกรรายยอ่ยผลกัดนัให้เกษตรกรท่ีมีวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพท่ี
เป็นอิสระกลายเป็นเกษตรกรและแรงงานในระบบเกษตรพนัธะสัญญาภายใตก้ารควบคุมของบรรษทั

                                                           

2 รพิจนัทร์ ภูริสัมบรรณ (2554)ระบบการกระจายอาหาร: ปัญหาและแนวทางการพฒันา และวิฑูรย ์เล่ียนจ ารูญ (2554) บทบาทของบรรษทั
เกษตรและอาหารกบัการเปล่ียนแปลงชนบทและสงัคมไทย  
3 ไพสิฐ  พาณิชยก์ุล และ กฤษณ์พชร โสมณวตัร (2554) สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมภายใตโ้ครงสร้างระบอบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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เกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ถึงแมจ้  านวนเกษตรกรในระบบพนัธะสัญญา จากสถิติของส านกังานสถิติ
แห่งชาติเม่ือปี 2552 มีประมาณ 160,000 ราย4 

12) นโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ท่ีเขา้มาบริหารประเทศนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้
มามีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อนโยบายแบบประชานิยมมากข้ึน โดยในภาคการเกษตรนั้นมีการใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากเพื่อประกนัราคาสินคา้การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับจ าน า และประกนั
รายได ้เป็นตน้ นโยบายดงักล่าวมีผลในการจูงใจต่อการลงคะแนนเสียงทางการเมืองของเกษตรกรในการ
เลือกตั้งระดบัประเทศ แต่กลบัมีผลน้อยมากต่อการปรับโครงสร้างทางการเกษตรให้มีความเป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ และมีความย ัง่ยนืมากข้ึน 

 

3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
 

3.4.1 จุดแข็ง 
1) ขอ้มูลจากอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา พบว่าจงัหวดันครราชสีมาเป็นศูนยก์ลาง

พฒันาอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิกส์ 
และช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆให้เกิดการขยายตวัในจงัหวดั
นครราชสีมาไดต่้อไป 

2) ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 2 จงัหวดันครราชสีมา 
รายงานว่าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดให้จังหวดันครราชสีมา อยู่ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมเขต 3 จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถชกัจูงใจให้กบัผูป้ระกอบการต่าง ๆ ยา้ย
ฐานการผลิตมาสู่จงัหวดันครราชสีมาไดม้ากข้ึน 

3) จงัหวดันครราชสีมามีโอกาสในการเป็นพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรม 
จากภาคกลาง และภาคตะวันออก ด้วยการเป็นพื้น ท่ีส าหรับเ ช่ือมโยงการผลิตภายในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและใกลเ้คียง กบัฐานการผลิตหลกัของประเทศ 

4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทั้งจงัหวดันครราชสีมามีศกัยภาพในการพฒันาให้เป็น
ศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรของภูมิภาคอินโดจีนไดเ้พราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีดี 
ท าให้สามารถน าวตัถุดิบและทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบา้นมาใช้เพื่อแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรได ้
อยา่งไม่ยากนกั 

5) จงัหวดันครราชสีมาอยูใ่นเขตส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม และมีการขยายเขต
อุตสาหกรรมเขา้มาในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท าให้บริษทัเอกชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไดย้า้ย

                                                           

4 อยา่งไรก็ตามเครือข่ายองคก์รท่ีท างานดา้นแรงงานนอกระบบ และนกัวิชาการของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ประมาณการวา่ มี
เกษตรกรในระบบดงักล่าวประมาณ300,000 – 500,000 ราย 
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ฐานการผลิตเขา้สู่จงัหวดันครราชสีมาจ านวนมาก ท าให้เกิดการจา้งงานในพื้นท่ี และเงินหมุนเวียนภายใน
ระบบเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมาโดยไม่ขาดสภาพคล่อง 

6) ศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัยา่นอุตสาหกรรมชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวนัออก และสามารถเช่ือมโยงโดยตรงไปยงัพื้นท่ีเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East – West 
Economic Corridor) เพื่อเช่ือมโยงต่อไปยงั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
ประเทศเวียดนาม ซ่ึงจะเป็นตลาดท่ีก าลงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคต และ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและดา้นการคา้การบริการ มีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการรวบรวมและกระจาย
สินคา้ท่ีเช่ือมโยงกบัภาคมหานครและภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจระดบัโลก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นจุดเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7) มีการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมี
เงินลงทุน12,000 ลา้นบาท และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ท่ีมีเงินลงทุน 19,000 ลา้นบาท  

8) สถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมนอ้ย  

9) จงัหวดันครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรจ านวนมาก และเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้ งมีวตัถุดิบทางด้าน
การเกษตรในพื้นท่ี ท่ีมาจากจงัหวดัใกลเ้คียงและประเทศเพื่อนบา้นดว้ย  

10) ภาคการผลิตมีการริเร่ิมเพื่อร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาเพื่อสร้างนวตักรรมการผลิต 
และการเตรียมบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในอนาคต 

3.4.2 จุดอ่อน 
1) แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน เน่ืองจากคนถ่ายเทไปในภาคการให้การบริการ 

และมีทศันคติต่อการเลือกงานสูงข้ึน ตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทดแทน  
2) การวางผงัเมืองแบบใหม่มีการจ ากดัพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถขยายตวัสถาน

ประกอบการและโรงงานได ้ 
3) ภาคการผลิตขาดปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุน โดยขาดอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงทั้ง

ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และขาดดา้นการรวบรวมองคค์วามรู้ การสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  
 

3.4.3 โอกาส  
1) การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีจะก่อให้เกิดการไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน 

และปัจจยัการผลิตระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน น ามาซ่ึงบริบทการเปล่ียนแปลงและการพฒันาการคา้และ
การลงทุน โดยการยา้ยฐานการผลิต หรือเอาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่  

2) โครงการอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Food valley) ท่ีจะเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันา
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอาหาร พร้อมทั้งการผลิตสินคา้และโรงงานตน้แบบของประเทศ
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ไทย และภูมิภาคอาเซียน ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นโอกาสใน
การพฒันาดา้นเกษตรกรรม และชีวเทคโนโลยท่ีีเป็นทุนเดิมของจงัหวดันครราชสีมา 

3) การพฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางรถไฟและทางรถยนตข์องรัฐบาลท่ี
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น และเครือข่ายจงัหวดัต่าง ๆ จะเป็นโอกาสในการพฒันาระบบอุตสาหกรรม
ไดม้ากข้ึน  

4) พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบโรงงานหรือเคร่ืองจกัร 

5) นโยบายการรณรงค์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.4.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจน ามาซ่ึงปัญหาแรงงานต่างดา้วในส่วนท่ีเป็นแรงงานผิด

กฎหมาย มีคุณภาพชีวติต ่า ก่อใหเ้กิดโรคระบาด และปัญหาอาชญากรรมตามมา  
2) การเปิดการค้าเสรี ท่ีท าให้สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศอ่ืน ๆ กระจายเข้ามาใน

ประเทศไดอ้ย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ และพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา  

3) การขยายฐานการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรมเขา้มาในพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมามาก
ข้ึนท าใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นท่ีเสียเปรียบมากข้ึน  

4) ผูท่ี้เป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลิตโดยส่วนใหญ่เป็นผูล้งทุนจาก
ภายนอกมากกวา่คนในจงัหวดันครราชสีมา จึงท าใหย้ากต่อการควบคุมและก ากบัดูแล  

5) ระเบียบกฎหมายผงัเมืองท่ีมีการก าหนดพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม ท่ีท าให้ส่งผลกระทบกบั
พื้นท่ีการท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนในพื้นท่ี  

6) นโยบายการข้ึนอตัราค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล ซ่ึงหากขาดการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพของแรงงานในอตัราท่ีเท่าเทียมกนัจะท าใหเ้กิดภาวะสินคา้แพงและไร้คุณภาพ 

7) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนจะมีการแข่งขันด้านแรงงานขาดทักษะ 
(Unskilled) ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบา้นในขณะท่ีประเทศไทยเสียเปรียบจากการมีแรงงานขาดทกัษะ  
ในอตัราค่าจา้งท่ีสูงกวา่ 
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3.5 ด้านพานิชยกรรม 
 

3.5.1 จุดแข็ง 
1) ข้อมูลจากส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่าจังหวัด

นครราชสีมามีสถานท่ีพกั เช่น โรงแรม และเกสตเ์ฮาส์หลายแห่งซ่ึงเพียงพอต่อ การรองรับนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา การจดัการประชุมสัมมนา และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง การจดั
งานระดบัชาติและนานาชาติดว้ย 

2) จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและพานิช ท่ีมีตลาดค้าส่งทั้ งด้าน
การเกษตร เส้ือผา้ และอ่ืน ๆ  

3) จงัหวดันครราชสีมามีสาขาธนาคารพาณิชยจ์  านวนมากกวา่ 168 แห่ง และกระจายอยูใ่น
ทุกพื้นท่ีในระดบัอ าเภอ 

4) จงัหวดันครราชสีมา มีสถานประกอบการ จ านวน 62,125 แห่ง ก่อให้เกิดการจา้งงาน
กว่า 366,000 คน โดยส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดา้นการขายปลีก ยกเวน้ ดา้นยานยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์

5) ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 2 จงัหวดันครราชสีมา 
รายงานวา่ไดอ้นุมติัใหมี้การส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ินจ านวน 63 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 47,773 
ลา้นบาท ก่อใหเ้กิดการจา้งงานทั้งแรงงานไทยและต่างประเทศจ านวน 15,091 คน 

 

3.5.2 จุดอ่อน 
1) จงัหวดันครราชสีมาขาดการประสานและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระบบการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกนัและใกลเ้คียง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้ าโขง อีกทั้งการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวยงัไม่เกิดการต่ืนตวัมากนกั ผล
ดงักล่าว ท าใหสู้ญเสียโอกาสการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาในจงัหวดันครราชสีมา 

2) จงัหวดันครราชสีมาขาดการเช่ือมโยงโครงข่ายการท่องเท่ียวระหว่างจงัหวดั และ
ประเทศเพื่อนบา้น ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่สามารถขยายตวัไดอ้ยา่งกา้วกระโดด 

3) การท่องเท่ียวยงัไม่สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ระดบัปานกลางจนถึงสูง
ได ้ และผลประเมินการท่องเท่ียวมีขอ้ต าหนิเก่ียวกบัความไม่สะอาด ความไม่ซ่ือสัตยข์องการให้บริการ 
และความไม่สะดวกสบายของบริการขนส่งภายในจงัหวดั  

4) การท่องเท่ียวยงัไม่พฒันาศกัยภาพไดเ้ต็มรูปแบบ เพราะขาดการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ือง ขาดการประสานและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวกบัจงัหวดั
ใกลเ้คียงอ่ืน ๆ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง จึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัต่อชาวต่างชาติท่ีเป็นเป้าหมาย
การประชาสัมพนัธ์และการสร้างรายได ้ 
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3.5.3 โอกาส  
1) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการคา้และการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นในพื้นท่ีภูมิภาค

อินโดจีนและนโยบายเปิดตลาดการคา้เสรี ในฐานะท่ีจงัหวดันครราชสีมาเป็นประตูสู่อีสาน ท าให้สามารถ
พฒันา ทั้งดา้นการคา้ และการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) รัฐสนบัสนุนการยกระดบัผลผลิตสู่มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
หรือ Good Agriculture Practices (GAP)  ท  าใหส่้งขายต่อหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าในราคาสูงได ้

3) ยุทธศาสตร์ของกรมการท่องเท่ียว ท่ีมุ่งเน้นการพฒันามาตรฐานด้านบริการ ความ
ปลอดภยัและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเพิ่มข้ึน  

4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเช่ือมโยงจุดท่องเท่ียวเส้นทางอารยธรรม ขอมจาก
ปราสาทหินพิมายของจงัหวดัสู่นครวดัในประเทศกมัพชูา  

5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการไหลเวียนของนกัท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบา้นสู่
ประเทศไทย  

6) การปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกในลกัษณะหลายศูนยก์ลาง ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และพื้นท่ี
อ่ืน ท่ีทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน  

 

3.5.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) จงัหวดันครราชสีมาเผชิญกบัปัญหาขอ้จ ากดัทางงบประมาณของรัฐ ท่ีไม่เอ้ือต่อการ

ส่งเสริมดา้นการคา้ และการตลาดในต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถขยายตลาดไปยงัต่างประเทศไดม้าก
เท่าท่ีควร  

2) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา รายงานว่าจงัหวดันครราชสีมาเผชิญกบัปัญหา
ขอ้จ ากดัทางกฎหมายของภาครัฐท่ียงัไม่เอ้ือต่อการคา้ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะขอ้ก าหนดด้าน การ
ส่งออกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากมนัส าปะหลงั และการคิดอตัราภาษีแอลกอฮอล์ในอตัราภาษีสุรา เป็นตน้ อีก
ทั้งยงัเผชิญกบัปัญหาการกีดกนัทางการคา้ของต่างประเทศ ดว้ยการใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และสิทธิมนุษยชน ซ่ึงส่งผลต่อการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ของจงัหวดั
นครราชสีมาโดยเฉพาะสินคา้เกษตรแปรรูป 

3) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวขาดการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ ขาดการ
เช่ือมโยงเครือข่าย การท่องเท่ียวระหวา่งจงัหวดั และประเทศเพื่อนบา้น  

4) การเปล่ียนแปลงกฎ กติกาทางด้านการคา้ และการพาณิชยกรรมของภูมิภาคและของ
โลกท่ีมีส่งผลใหน้กัลงทุนตอ้งมีการปรับตวัมากข้ึน  

5) การคา้รูปแบบใหม่เขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน เช่น การคา้ออนไลน์ และอ่ืน ๆ  
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3.6 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

3.6.1 จุดแข็ง 
1) จงัหวดันครราชสีมา มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมเพราะตั้งอยูร่ะหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง และ ภาคตะวนัออก ซ่ึงถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นประตูสู่การลงทุน
และการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งเหมาะสมในการเป็นศูนยร์วมของการขนส่งมวลชนและการขนส่ง
เชิงพาณิชย ์เพื่อรองรับการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากน้ีจงัหวดันครราชสีมา 
ยงักล่าวไดว้่าเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Gate Way) และเป็นประตูสู่ท่าเรือน ้ าลึก
ดา้นชายฝ่ังตะวนัออกท่ีใกลท่ี้สุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงมีความพร้อมท่ีจะเป็นประตูสู่นานาชาติ 

2) จงัหวดันครราชสีมา มีเส้นทางคมนาคมท่ีดีโดยเฉพาะเส้นทางถนนสาธารณะ ท าให้
สามารถติดต่อเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยงัสามารถพฒันาเส้นทางเพื่อ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น อนัน ามาซ่ึงการท าการคา้และการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้นได้อย่าง
สะดวก และสามารถพฒันาเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินคา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกได ้

3) ดา้นระบบคมนาคมขนส่ง การเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรวบรวมและการกระจายสินคา้
ในสองระดบั คือ ระดบัภายในประเทศ โดยท าหนา้ท่ีเป็นประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าหนา้ท่ีเป็นจุด
รวบรวมสินคา้จากภายในภาค จดัการเร่ืองบรรจุภณัฑ์ใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการ
กระจายต่อไปยงัภาคอ่ืนๆ และในทางกลบักนัส าหรับสินคา้จากภาคอ่ืนๆ เขา้สู่จงัหวดัและส่วนกลาง ก็จะ
เป็นการรวบรวมสินคา้แลว้จดัการหีบห่อและบรรจุภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ภายในภาค และ
การกระจายออกไปยงัพื้นท่ีเป้าหมายต่อไป และมีโอกาสเช่ือมโยงกบัประเทศกมัพูชาท่ีช่องจอมต่อไป การ
เป็นศูนยก์ลางทั้งสองระดบัตอ้งการระบบคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดั จึงตอ้งมีการศึกษา
และวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) และห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของสินคา้
ต่าง ๆ รวมทั้งการเช่ือมโยงและประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งหลากหลายประเภท ท่ีจะเช่ือมโยง
พื้นท่ีต่างๆ ทั้งในระดบัจงัหวดัและอนุภูมิภาคต่อไป 

4) จงัหวดันครราชสีมามีสถานีขนส่งมวลชนท่ีมีรถโดยสารเช่ือมกบัจงัหวดัต่าง ๆ ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศลาว และสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

5) มีสถานีขยายสัญญาณ วิทยุโทรทศัน์อยู่ในพื้นท่ีครบทุกช่อง รวมทั้งมีสถานีโทรทศัน์
เคเบิ้ลทีวทีอ้งถ่ิน และสถานีวทิยชุุมชนจ านวนมากกวา่ 100 สถานี  

 

3.6.2 จุดอ่อน 
1) จงัหวดันครราชสีมายงัไม่มีระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ท่ีดีพอ ท าให้สูญเสียโอกาส

ดา้นการตลาดอยา่งมาก อีกทั้งยงัท าใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึนดว้ย 
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2) จงัหวดันครราชสีมาขาดแคลนแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ท าให ้
ไม่สามารถเพาะปลูกทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทั้ งน้ีการพฒันาพื้นท่ีชลประทานอยู่ในลกัษณะการ
จดัการปริมาณน ้าในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

3) จงัหวดันครราชสีมามีเส้นทางสายหลกัส าหรับการขนส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศเพียง
เส้นทางเดียว คือการใช้ถนนมิตรภาพผ่านตวัเมืองจงัหวดันครราชสีมา ไปสู่ท่าเรือชายฝ่ังน ้ าลึกฝ่ังภาค
ตะวนัออก ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีอยู่ลึกเขา้ไปในตอนในของ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอ้งขนส่งโดยออ้มผ่านตวั
จงัหวดันครราชสีมา 

4) จงัหวดันครราชสีมาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีท่ีสามารถ 
ใช้เช่ือมโยงกบัต่างประเทศ ยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการคา้ระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัขาดการเช่ือมโยงเส้นการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น 

5) จากขอ้มูลพื้นฐาน 32 อ  าเภอ พบวา่ทุกอ าเภอยงัขาดแคลนแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง การพฒันาพื้นท่ีชลประทานอยู่ในลกัษณะการจดัการปริมาณน ้ าในฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งไม่
สามารถท าการเพาะปลูกได ้นอกจากน้ีขนาดของแหล่งน ้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อภาคการผลิต  

6) เส้นทางการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ยงัไม่พร้อม ขาดการเช่ือมโยงระหวา่ง
ภาคการผลิต ศูนยแ์ละรวบรวมกระจายสินคา้ รวมถึงปัญหากฎระเบียบและเอกสารท่ีท าให้การด าเนินการ
ขนส่งเป็นไปดว้ยความล่าชา้  

7) ระบบขนส่งมวลชนในระดบัจงัหวดัยงัมีไม่เพียงพอ และขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ท าใหเ้ส่ียงกบัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  

 

3.6.3 โอกาส  
1) นโยบายการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง และการพฒันารถไฟรางคู่ เพื่อประหยดั

ตน้ทุนโลจิสติกส์และสามารถขยายตลาดสู่ทัว่ภูมิภาค  
2) รัฐบาลมีนโยบายพฒันาระบบโครงข่ายการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมกบัประเทศ

เพื่อนบา้นมากข้ึน เช่น การพฒันาระบบรถไฟเช่ือมกบัภูมิภาคอาเซียน  
3) รัฐบาล มีนโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งจากภาคกลาง สู่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือผา่นจงัหวดันครราชสีมา  
4) การขยายการให้บริการจากหน่วยงานการส่ือสาร เช่น บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

(TOT) และ บริษทั ทีทีแอนด์ที จ  ากดั (มหาชน) (TT&T) มีการขยายบริการมากข้ึน และมีการพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ ทนัสมยั ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาในการน า
เทคโนโลยีและการส่ือสารมาพฒันาระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง  
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3.6.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกตามเมืองและด่านชายแดนยงัไม่เอ้ือต่อ

การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนัมี
เส้นทางหลักส าหรับขนส่งสินค้าออกต่างประเทศได้เพียงเส้นทางเดียว โดยใช้ถนนมิตรภาพผ่าน
นครราชสีมาไปสู่ท่าเรือน ้ าลึกชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พื้นท่ีท่ีอยู่ลึกเขา้ไปตอนในของภาคตอ้งขนส่งออ้ม
ผา่นจงัหวดั 

2) เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลข่าวสารไม่สามารถควบคุมได ้มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม วฒันธรรมของความเป็นไทย เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่พึงประสงค ์ 

3) ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications 
Technology –ICT) ขาดการควบคุมดูแล มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีไม่ดีของเด็ก เน่ืองจาก
ขาดการควบคุมดูแลร้านอินเทอร์เน็ต สถานบนัเทิง ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ไปมัว่สุม เล่นเกม หรือท่อง
อินเทอร์เน็ต และมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

 

3.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.7.1 จุดแข็ง 
1) ข้อมูลจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครราชสีมา รายงานว่าจังหวดั

นครราชสีมา มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นมรดกโลก คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีอากาศบริสุทธ์ิอนัดบั 7 ของโลก คืออ าเภอวงัน ้าเขียว จึงสามารถดึงดูดใจให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เขา้มาด าเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีไดง่้ายข้ึน 

2) นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี และศิลปวฒันธรรม นอกจากน้ี ยงัมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดัหลายแห่ง 

3) จงัหวดันครราชสีมา มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะสม อีกทั้งยงัมีแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ แหล่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่ และพื้นท่ีชลประทานในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสามารถพฒันา
จงัหวดันครราชสีมาใหก้ลายเป็นครัวของประเทศ และของโลกได ้

4) จงัหวดันครราชสีมา มีทรัพยากรป่าไม ้อนัเป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัท่ีมี
ผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส าหรับใช้น ้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค รวมทั้งเพื่อท าการเกษตรกรรม ทั้งน้ีลุ่มน ้ าธรรมชาติท่ีส าคญัในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ 
ลุ่มน ้ าล าตะคอง ลุ่มน ้ ามูล ลุ่มน ้ าล ามาศ ลุ่มน ้ าล าจกัราช ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร ลุ่มน ้ าล าสะแทด และลุ่มน ้ าชี 
เป็นตน้ 
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5) จงัหวดันครราชสีมา มีทรัพยากรจ าพวกแร่ในพื้นท่ีจ  านวนมาก เช่น เกลือหิน และ
โปแตส ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นวตัถุดิบส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี 
เกลืออุตสาหกรรม และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

6) พื้นท่ีบางส่วนของจงัหวดันครราชสีมามีอากาศเยน็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได ้เช่น 
อ าเภอวงัน ้ าเขียว และอ าเภอปากช่อง จึงสามารถสร้างตลาดสินคา้รูปแบบใหม่ อีกทั้ง ยงัสามารถชกัจูงใจ
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

7) ทุกภาคส่วนเห็นความส าคญัและตอ้งการร่วมมือเพื่อบริหารจดัการและจดัสรรทรัพยากร
แหล่งน ้า  

8) มีป่าชุมชนท่ีดูแลโดยประชาชนในอ าเภอต่าง ๆ ท่ีไดมี้การข้ึนทะเบียนกบักรมป่าไมอ้ยู่
ในจงัหวดันครราชสีมามากถึง 183 แห่ง  

9) สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม ส่งผล
ต่อการมีรายไดข้องประชาชนในพื้นท่ี และมีผลต่อเน่ืองในการสนบัสนุนทางดา้นการจดัการศึกษา 

 

3.7.2 จุดอ่อน 
1) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันครราชสีมาเร่ิมเส่ือมโทรมลง 

โดยเฉพาะการลดลงของพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งไดก้ลายสภาพไปเป็นสนามกอล์ฟ และรีสอร์ทท าให้พื้นท่ีมีความ
เส่ียงต่อ การเกิดปัญหาน ้าท่วม เพราะขาดแหล่งซึมซบัน ้าท่ีเพียงพอ 

2) คุณภาพของน ้าผวิดิน ยงัต ่า มีค่าความสกปรก มากข้ึน สภาพอากาศแยล่งและฝุ่ นละออง
เกินมาตรฐาน เน่ืองจากขาดระบบป้องกนัและดูแลการปล่อยสารเคมีและฝุ่ นละออง ท าให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ นอกจากน้ี ยงัเผชิญกบัปัญหามลพิษจากหมอกควนั  ขยะกล่ินเหม็น และน ้ าเสียจากชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจ  านวนมาก 

3) จงัหวดันครราชสีมา มีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินผิดประเภท ไม่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
ของดิน เช่น การปรับพื้นท่ีในบริเวณท่ีดอนเพื่อท านา หรือการปลูกพืช ใน แหล่งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

4) จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีดินเค็มจ านวนมาก และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงพื้นท่ีดินเค็มดงักล่าว จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า เน้ือดินเป็นดินทราย ดินต้ืน 
รวมทั้ง มีปัญหาด้านการดูดซับน ้ าและ แร่ธาตุ ซ่ึงผลดงักล่าวจะท าให้การท าการเกษตรในพื้นท่ีดินเค็ม
ไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร 

5) ประสบปัญหามลภาวะของเสียจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาชน โดยส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลภาวะ สูงสุดคือพื้นท่ีแถบลุ่มน ้า คู คลองในเมือง  
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3.7.3 โอกาส  
1) กระแสการลดโลกร้อน ท่ีมีการรณรงคก์นัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัโลก  
2) กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ี เป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
3) การมีกฎหมายป่าชุมชน ท่ีท าให้ประชาชนสามารถลุกข้ึนมาดูแล บริหารจดัการพื้นท่ีป่า

ท่ีอยูใ่กลชุ้มชน และใชป้ระโยชน์จากป่าดว้ย 
 

3.7.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
ในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา จงัหวดันครราชสีมาเผชิญกบัปัญหาน ้ าท่วม อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผล

ดงักล่าวท าใหค้วามเช่ือมัน่ต่อจงัหวดันครราชสีมา โดยเฉพาะดา้นระบบเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา
ลดลงไป นกัลงทุนต่างวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดอ้ยา่งมากในการเขา้มาลงทุนประกอบกิจการใน
จงัหวดันครราชสีมา เพราะเกรงวา่ธุรกิจของตนเองจะไดรั้บผลกระทบ จากปัญหาน ้าท่วมดงักล่าวขา้งตน้ 

 

3.8 ด้านการเมือง 
 

3.8.1 จุดแข็ง 
1) มีเครือข่ายและภาคีภาคประชาสังคมท่ีมีความเขม้แขง็ และมีหลากหลายกลุ่ม  
2) มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจ านวนมาก กระจายอยูใ่นระดบัอ าเภอในหลายพื้นท่ี เช่น 

สภาองคก์รชุมชนต าบล และกลุ่มอ่ืน ๆ  
3) มีกลุ่มนักวิชาการท่ีให้ความสนใจต่อประเด็นการเมือง ต้องการเห็นการพัฒนา

กระบวนการทางการเมืองไปในทิศทางท่ีดีและเหมาะสมจ านวนมาก  
4) ทั้ง 32 อ  าเภอของจงัหวดันครราชสีมา มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระจายอยู่ในทุก

พื้นท่ีท างานเพื่อแกปั้ญหาของประชาชนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  
 

3.8.2 จุดอ่อน 
1) นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศในพื้นท่ียงัไม่มีความเป็นเอกภาพในการท างาน

เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
2) ประชาชนในระดบัพื้นท่ีอ าเภอยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจสิทธิ หน้าท่ี และอ านาจของ

ตนเอง ท าใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  
3) ในกระบวนการเลือกตั้งท่ียงัมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจ านวนมากในทุกระดบั  
4) การท างานผูบ้ริหารท้องถ่ินในหลายพื้นท่ี ทั้ งในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

เทศบาลจ านวนมากไม่มีอิสระในการตดัสินใจในการท างานพฒันาพื้นท่ีของตนเอง  
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5) กระบวนการท างานพฒันาของนกัการเมืองทุกระดบัเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
มากกวา่การพฒันาคนในชุมชนและสังคม  

6) การบริหารจดัการทอ้งถ่ินในทุกระดบัยงัมีการบริหารจดัการท่ีไม่โปร่งใส ประชาชนเขา้
ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารของทอ้งถ่ิน  

 

3.8.3 โอกาส  
1) นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินท าให้ประชาชนในระดบัรากหญา้มีความต่ืนตวัใน

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากข้ึน  
2) มีองคก์รภาคเอกชน เช่น เครือข่ายหอการคา้ทัว่ประเทศ ท างานเพื่อน าไปสู่กระบวนการ

ต่อตา้นคอรัปชัน่ในทุกระดบั  
3) มีองคก์รของรัฐท่ีมีเงินงบประมาณสนบัสนุนท่ีเป็นกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง 

เช่น ส านกังานสภาพฒันาการเมือง สถาบนัพระปกเกลา้  
4) พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พุทธศกัราช 2540 ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสใน

การเขา้ไปท างานติดตามกระบวนการท างานของผูบ้ริหารในทุกระดบัได้ ประชาชนมีสิทธิในการทราบ
ขอ้มูลข่าวสารและมีสิทธิในการขอดูขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนา ท่ีมีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารได ้

5) มีการจดัสัมมนาทางวชิาการ การท างานวจิยัจ  านวนมาก เกิดศูนยก์ารปกครองทอ้งถ่ินข้ึน
ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย มีการเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินแทบทุก
มหาวทิยาลยัในประเทศ เกิดสถาบนัทางวิชาการและวิจยั (ระดบัชาติ) ท่ีสนบัสนุนการกระจายอ านาจ เช่น 
ส านกังานสภาพฒันาการเมือง (สพม.) สถาบนัพระปกเกลา้ เป็นตน้ 

6) มีการสนบัสนุนและจดัตั้งกลุ่มประชาสังคมข้ึนจ านวนมาก รวมทั้งการจดัตั้งสภาองคก์ร
ชุมชนข้ึน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

7) เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบนัจะมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย
สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และบอกเล่าความต้องการของตนเองต่อสาธารณะและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่ในอดีตเป็นอยา่งมาก 

8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 87 ไดบ้ญัญติัให้รัฐตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน (2) 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ี
หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน (4) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมาย
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จดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี (5) ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบั
การพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
มาตราน้ีตอ้งค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 

9) พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมือง พุทธศกัราช 2551 ได บญัญติัใหมี้กฎหมาย
จดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี จึงก าหนดให้มีสภาพฒันาการเมืองโดยมี
วตัถุประสงค์ ในการพฒันาการเมืองส่งเสริมการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง โดย
ส่งเสริมภาคประชาสังคม และการเมืองภาคพลเมือง 

 

3.8.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) กระแสการยอมรับวา่กระบวนการคอรัปชัน่เป็นเร่ืองปกติของประชาชน เช่นยอมรับการ

คอรัปชัน่ไดห้ากวา่ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย 
2) การเมืองในทุกระดบัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการ

สานต่อนโยบาย เน่ืองจากนโยบายการท างานเปล่ียนไปตามผูบ้ริหารท่ีเขา้มาท างาน 
3) ความขัดแยง้ของการเมืองระดับประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานพฒันาของ

ทอ้งถ่ิน  
4) การกระจายอ านาจท่ีเกิดข้ึนยงัไม่เป็นการกระจายอ านาจท่ีแทจ้ริง  
5) ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจระหวา่งชนชั้นและระหวา่งเมืองต่างๆ การแพร่ระบาดของ

การทุจริตคอร์รัปชัน่ การบริหารระดบัชาติท่ีไร้ประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัไดแ้ปรเปล่ียนประชาชน ชุมชน
ทอ้งถ่ิน ท่ีเคยรับผิดชอบต่อบา้นเมืองให้กลายเป็นผูค้อยรับการบริการจากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ความรู้สึก
เป็นเจา้ของบา้นเมืองไดล้ดนอ้ยถอยลง 

 

3.9 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 

3.9.1 จุดแข็ง 
1) จงัหวดันครราชสีมามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานส่วนราชการระดบั

ภูมิภาคกระจายอยูใ่นระดบัอ าเภอทั้ง 32 อ าเภอ  
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2) จากข้อมูลพื้นฐานระดับอ าเภอพบว่าประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่คร่ึงหน่ึงของประชากรผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในพื้นท่ี  

3) มีทอ้งถ่ินท่ีดี ๆ และส่วนราชการระดบัภูมิภาคในจงัหวดันคราชสีมาท่ีท างานดว้ยความ
มุ่งมัน่ อีกจ านวนมาก ก็เช่นเดียวกนั มีชุมชนท่ีดีจ านวนมาก ท่ีสามารถพึ่งตนเองไดใ้นการท างานในบาง
เร่ืองบางประเด  น โดยการหางบประมาณจากส่วนอ่ืน ๆ มาท างานในระดบัพื้นท่ีของตนเองได้ เช่น 
เครือข่ายสภาองคก์รชุมชนต าบล จงัหวดันครราชสีมา  

 

3.9.2 จุดอ่อน 
1) ขาดการประสานการท างานร่วมกันระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน ในการท างานระดบัพื้นท่ีต าบล และอ าเภอ  
2) ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการท างานและไม่รู้สึกว่าตนเองมีอ านาจในการ

ตดัสินใจเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณทอ้งถ่ิน และการพฒันาทอ้งถ่ิน  
3) จากการศึกษาในทอ้งถ่ินพบวา่มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีพร้อมจ านวนนอ้ยลงท่ีจะ เป็นก าลงั

หลกัของการท ากิจกรรมต่างๆ ในทอ้งถ่ิน และกลุ่มผูน้ าเหล่าน้ีอาจมีขอ้จ ากดัในการคิดเชิงการพฒันาพื้นท่ี 
หากไดรั้บการอบรม ฝึกฝน และไดรั้บการสนบัสนุนทางความคิดจากนกัวชิาการในเร่ืองทกัษะการเป็นผูน้ า
ยคุใหม่ คนเหล่าน้ีจะพลิกกลบัมาเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

3.9.3 โอกาส  
1) กระแสการจดัการตนเองของทอ้งถ่ิน ท่ีมีมากข้ึน ท าให้เป็นโอกาสของการปรับตวัของ

การท างานของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน  
2) การปฏิรูปการกระจายอ านาจเพื่อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ การจดัการตนเองของ

ชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าในสังคมของคณะท างานปฏิรูป 
ส านักงานปฎิรูป โดยระบุให้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปร่วมกับเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและผูต้รวจการแผ่นดินรัฐสภา ให้มีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อให้จดัระบบการเงินการคลงั 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินลงสู่พื้นท่ี โดยมีชุมชนเป็นตวัตั้ งอย่าง
แทจ้ริง และมีกลไกระบบงบประมาณท่ีเป็นอิสระ มีภาคประชาชนมากกว่าคร่ึงหน่ึง ก ากบัในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัชุมชน 

3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 
2546 เพื่อให้หน่วยงานราชการให้ความส าคญักับการบริหารจดัการท่ีดี ท่ีค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีความโปร่งใสในการท างาน มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า มีการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการท างาน มีการลด
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ขั้นตอนการท างานเพื่อให้เกิดความคล่องตวั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง 

 

3.9.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
1) โครงสร้างอ านาจระหวา่งรัฐบาลกลางกบัชุมชนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัยงัมีความเหล่ือมล ้ า

ไม่ไดดุ้ลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากรัฐยงัคงรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง แมรั้ฐบาลกลางจะสร้างการปกครอง
ทอ้งถ่ินข้ึนก็ตาม แต่เป็นการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองไดน้้อยมาก ส่วนชุมชน
ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนในฐานะเจา้ของบา้นเมืองทอ้งถ่ิน 
กลายเป็นเพียงผูอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกผูแ้ทนไปบริหารบา้นเมืองแทนตน 

2) การควบคุมอ านาจทางการเงินการคลงัไวท่ี้รัฐบาลกลาง โดยเฉพาะรูปแบบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐท่ีก าหนดให้กรมในฐานะหน่วยงานนิติบุคคลเป็นผูจ้ดัตั้งค  าของบประมาณ ซ่ึงมกัเป็น
ความต้องการของผูมี้อ  านาจมากกว่าความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินนั้น ส่งผลให้การจดัสรร
งบประมาณให้แก่ทอ้งถ่ิน ยงัห่างไกลจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 35  

3) เกิดปรากฎการณ์ท่ีรัฐบาลกลางพยายามควบคุมชุมชนท้องถ่ินผ่านการจัดสรร
งบประมาณลงพื้นท่ี ท าให้ทอ้งถ่ินเกิดพฤติกรรมท่ีคอยพึ่งงบจากรัฐบาลกลางและไม่รับผิดชอบต่อการ
จดัเก็บรายได ้รวมทั้งผลกัภาระใหรั้ฐบาลกลางมากข้ึน จึงเกิดการแยง่งบประมาณลงพื้นท่ี ส่งผลให้ทั้งสอง
ฝ่ายตกอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได ้

4) คนส่วนใหญ่ในสังคมยงัให้ความส าคัญกับรัฐมาก  มองว่ารัฐเป็นตัวหลักในการ
เปล่ียนแปลงสังคม โดยละเลยชุมชนทอ้งถ่ินและประชาสังคมในพื้นท่ี มองไม่เห็นความส าคญัของชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้มาเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศและเปล่ียนแปลงสังคม 


