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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพจังหวัดนครราชสี มา
การวิเคราะห์ศกั ยภาพของจังหวัดนครราชสี มานี้ เป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพใน 9 ประเด็น ได้แก่
ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิ ชยกรรม ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้าน การจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น
ในส่ วนของการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มานี้ มาจากข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัดและข้อมูลพื้นฐานระดับอาเภอ ทั้ง 32 อาเภอ โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยหรื อสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) คือจุดแข็ง
และจุ ดอ่อน และ ปั จจัย หรื อสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) คือโอกาส และอุปสรรค ซึ่ ง
สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
3.1 ด้ านเศรษฐกิจ
3.1.1 จุดแข็ง
1) สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครราชสี ม า รายงานว่า จังหวัดนครราชสี ม าเป็ นพื้ นที่ ที่ มี
ชื่ อเสี ยงด้านการผลิตผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมส่ งออกและหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลายชนิ ดที่เป็ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ จานวนมาก เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ หมี่โคราช ดินด่านเกวียน และเครื่ องจักสาน
ต่างๆ เป็ นต้น
2) พื้นที่ 32 อาเภอของจังหวัดนครราชสี มา มีกลุ่มอาชี พอยู่ในชุ มชนที่องค์กรภาครัฐ ภาค
ธุ รกิ จเอกชน และภาคี ต่าง ๆ มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและส่ งเสริ มสิ นค้าชุ มชนและยกระดับมาตรฐาน
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์อ ย่างต่อเนื่ อง ทาให้มีกลุ่มอาชี พที่อยู่ในระดับชุมชน ตาบล และอาเภอ มี
ความเข้มแข็งจานวนมาก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลายรู ปแบบมากขึ้น
3) จังหวัดนครราชสี มามีนกั วิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ที่กระจาย
อยูใ่ นสถาบันการศึกษาของจังหวัดนครราชสี มาจานวนมาก
4) มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อการออมเงิ น และการบริ หารจัดการเงิ นให้เป็ น
กองทุนหมุนเวียนทั้งในระดับหมู่บา้ น ระดับตาบล และยกระดับขึ้นมาเป็ นเครื อข่ายระดับอาเภออยูใ่ นพื้นที่
32 อาเภอของจังหวัดนครราชสี มา
5) จังหวัดนครราชสี มามี เมื องที่ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จในระดับพื้นที่ ได้แก่ อาเภอ
ปากช่อง อาเภอวังน้ าเขียว อาเภอบัวใหญ่ และอาเภอด่านขุนทด
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3.1.2 จุดอ่ อน
1) การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานล่างยังทาได้จากัดเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ระดับอาเภอ
ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการบริ หารจัดการทุน
2) แรงงานจานวนมากขาดทักษะและไม่มีความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเอง มี ความ
อดทนน้อย
3) ช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยของจังหวัดนครราชสี มาที่มีมากขึ้น แม้รายได้
เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดนครราชสี มาจะสู งกว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ก็ตาม แต่ยงั มี จานวนคนจนที่ อยู่ในเขตเมื องและชนบทอี กจานวนมากที่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้อย่างต่ า
30,000 บาทต่อปี
3.1.3 โอกาส
1) โครงการความร่ วมมือและการพัฒนาต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่ งผลให้เกิดช่องทาง
ในการเชื่ อมโยงด้านเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น การท่องเที่ ยว การขนส่ ง และการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ระหว่างประเทศมากขึ้น
2) การส่ งแรงงานไปทางานยังต่างประเทศ และร่ วมลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่ม
อินโดจีน และกลุ่มอาเซี ยนในการผลิตสิ นค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้สิทธิ
พิเศษในด้านภาษีและศุลกากร
3) นโยบายแรงงานขั้นต่า ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ได้มากขึ้น
4) กระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาหันมาพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทาให้ประชาชนทุกกลุ่มยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ และสามารถนาไปสู่ การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้
5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านสู่
ประเทศไทย
3.1.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) การขยายตัว ของแรงงานต่ า งด้ า วในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และจัง หวัด
นครราชสี มา ทาให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวทั้งในรู ปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย
ซึ่ งผลจากการเคลื่ อนย้ายแรงงานดังกล่าวจะทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ทั้งสาธารณู ปโภค
และสาธารณู ปการมากขึ้ น อีกทั้งยังอาจทาให้พ้ืนที่ เผชิ ญกับปั ญหาโรคระบาด และอาชญากรรมตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2) ข้อจากัดทางกฎหมายของภาครัฐที่ยงั ไม่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่น การคิดอัตรา
ภาษีแอลกอฮอล์ในอัตราภาษีสุรา
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3) การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ( Non tariff barrier) จากต่างประเทศ เช่น
มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัยซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกสิ นค้าสาคัญประเภทสิ นค้าเกษตร
แปรรู ป
4) บริ ษทั ขนาดใหญ่ยงั มีแนวโน้มเข้ามาครอบครองและผูกขาดกลไกการกระจายอาหาร
มากยิ่งขึ้นเป็ นลาดับ ตัวอย่างเช่น การขยายตัวของกิจการธุ รกิจค้าปลีก (Hyper market) ร้านอาหารยี่ห้อ
ดัง ๆ (Food Store) ร้านสะดวกซื้ อ (Convenience store) ที่เข้ามาแทนที่ตลาดสด ตลาดนัด แผงเนื้ อสัตว์
และร้านขายของชาขนาดเล็กอย่างรวดเร็ ว ในกรณี ประเทศไทยนั้นกิจการธุ รกิ จค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
trade) เหล่านี้ มีมูลค่าทางตลาดสู งถึง 5.45 แสนล้านบาท ในขณะที่ธุรกิ จค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม (traditional
trade) ที่มีมูลค่าทางตลาดลดลงเหลือเพียง 2.2 แสนล้านบาทเท่านั้นเมื่อปี 25501
5) นโยบายการขึ้นอัตราค่าแรงงานขั้นต่าของรัฐบาล ซึ่ งหากขาดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ผลิ ตภาพของแรงงานในอัตราที่เท่าเที ยมกันจะทาให้เกิ ดภาวะสิ นค้าแพงและไร้ คุณภาพ รวมทั้งส่ งผล
กระทบต่อการจ้างแรงงานภาคเกษตรด้วย
6) การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ เสรี อ าเซี ย นจะมี ก ารแข่ ง ขัน ด้า นแรงงานขาดทัก ษะ
(Unskilled) ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบจากการมีแรงงานขาดทักษะ
ในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า
3.2 ด้ านสั งคม
3.2.1 จุดแข็ง
1) ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 1–7 พบว่าจังหวัดนครราชสี มา
มีสถาบันการศึกษาที่คลอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ข้ นั พื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีสถาบันพัฒนาฝี มือ
แรงงานที่มีศกั ยภาพ และความพร้ อมสาหรับการผลิ ตแรงงานที่ มีฝีมื อคุ ณภาพเข้าสู่ ตลาดแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
2) จัง หวัด นครราชสี ม า เป็ นจัง หวัด ที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ และวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นคนโคราช คือ ภาษาโคราช และมีหมอเพลงโคราชกระจาย
อยูใ่ นพื้นที่อาเภอต่าง ๆ เช่น อาเภอเมือง อาเภอโชคชัย อาเภอสี ดา อาเภอคง รวมทั้งมีแหล่งประวัติศาสตร์
กระจายอยูใ่ นอาเภอต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งอารยธรรม และ
เชิงวัฒนธรรมได้
3) จังหวัดนครราชสี มามี ศูนย์รวมจิ ตใจของชาวโคราช คือ ท่านท้าวสุ รนารี (ย่าโม) และ
หลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ (วัดบ้านไร่ ) ซึ่ งเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั พื้นที่อื่น ๆ ได้ปฏิบตั ิตาม
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4) คะแนนเฉลี่ ย ความแข็ ง แกร่ ง ในด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก และเยาวชนของจัง หวัด
นครราชสี มา รวมทั้งคุณภาพชีวติ ครอบครัวและชุมชน และสภาพแวดล้อมทางสังคมอยูส่ ู งกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ
5) จังหวัดนครราชสี มาเป็ นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสู ง เนื่องจากสถิติอาชญากรรมและสถิติ
ยาเสพติดต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 3 เท่า
6) วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาในระดับชุ มชนท้องถิ่ นยังเป็ นสังคมที่อยู่
แบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน มี ความเอื้ออาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์เชิ งเครื อญาติอยู่ใน
หลายพื้นที่
7) ประชาชนในพื้นระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อการพัฒนาอาชี พของ
ตนเองจานวนมาก รวมทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาเป็ นกองทุนหมุนเวียนของชุมชนจานวนมาก
8) จัง หวัด นครราชสี ม าเป็ นจัง หวัด ที่ มี ส ถาบัน การศึ ก ษาตั้ง แต่ ร ะดับ อนุ บ าล ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึ กษาจนถึงระดับปริ ญญาเอก และกระจายอยู่ในพื้นที่ท้ งั ระดับตาบล และอาเภอ
หลายแห่ง ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครราชสี มา
9) มีกลุ่มเยาวชนที่ทางานเป็ นเครื อข่ายและทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ เช่น เครื อข่าย
เยาวชนปลอดเหล้า ในพื้ นที่ อาเภอพิ ม าย อาเภอโนนไทย อาเภอหนองบุ ญมาก อาเภอสี คิ้ ว เครื อข่ า ย
เยาวชนที่ทากิ จกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยกัน เช่น กลุ่มตะขบป่ า ในอาเภอเมือง กลุ่มยุวมัคคุ เทศก์
กลุ่ มเยาวชนสร้ างสรรค์ กลุ่ มพลังหัวใจเด็กเพื่อเด็ก กลุ่ มต้นกล้าพลเมืองไทย ที่ อยู่ในอาเภอพิมาย กลุ่ ม
เยาวชนอนุรักษ์ป่า ในอาเภอวังน้ าเขียว อาเภอเทพารักษ์ กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในอาเภอด่านขุนทด
อาเภอสี คิ้ว และอาเภอโนนไทย
10) ชุ มชนท้องถิ่ นมี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรมคล้ายคลึ งกันส่ งผลดี ต่อการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
11) ชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ส่ งผลต่อการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
12) ประชาชนส่ วนใหญ่เห็ นความสาคัญและให้ความร่ วมมือต่อการจัดการศึกษามากขึ้น
และประชาชนต้องการเห็นเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาไปในอนาคต
13) กลุ่มอาชี พที่มีความหลากหลาย ในท้องถิ่น ก่อให้เกิ ดอาชี พ และมีรายได้มีผลต่อการ
บริ หารจัดการศึกษา
14) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนักการเมืองที่มีส่วนในการทาให้การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
15) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น ทั้งในแง่ของ
ทางวิชาการ ทักษะการเรี ยนการสอน และอื่น ๆ
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16) การจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาที่มีเงิ น งบประมาณเป็ นของเขตการศึกษา
และของโรงเรี ย นที่ มี ค วามชัดเจน ท าให้มี ค วามคล่ อ งตัว ในการบริ หารจัด การและการท างานพัฒนา
การศึกษาสาหรับเยาวชนของจังหวัดนครราชสี มา
3.2.2 จุดอ่ อน
1) ประชาชนบางส่ ว นขาดระเบี ย บวิ นัย ทางสั ง คม เช่ น วิ นัย จราจร วิ นัย การใช้พ้ื น ที่
สาธารณะ และอื่น ๆ ทาให้ส่งผลกระทบต่อปั ญหาสังคมตามมา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2) จังหวัดนครราชสี มา แม้ว่าเป็ นเส้นทางผ่านสู่ ภาคอีสาน แต่ระยะทางยาวมาก ส่ งผลให้
เกิ ดอุบตั ิเหตุตามมาได้ง่าย อันนามาซึ่ งการสู ญเสี ยชี วิต และทรัพย์สิน ซึ่ งสามารถพิจารณาได้จากสถิติคดี
อุบตั ิเหตุคดีจราจร ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ ซึ่ งพบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีสถิ ติดา้ นคดีอุบตั ิเหตุคดี
จราจร ติดอันดับ 1 ใน 10 ของทุกปี
3) การเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนจังหวัดนครราชสี มายังอยูใ่ น
ระดับต่า และมีความเสี่ ยงต่อภัยคอมพิวเตอร์ สูงทั้งที่อินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมภายนอก
4) แม้จะมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพหลายแห่ งและประชากรส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ภาคบังคับ แต่ยงั ขาดกระบวนการต่อยอดการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษา ทาให้เกิดปั ญหาแรงงานขาดทักษะ
มากกว่าแรงงานที่เชี่ยวชาญและมีทกั ษะ
5) ไม่มีผูส้ ื บทอดทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่ น เพราะว่าใน
ปั จจุบนั ทุกพื้นที่ท้ งั 32 อาเภอพบว่ากลุ่มผูร้ ู ้เรื่ องศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อท้องถิ่นส่ วนใหญ่
เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ และยังไม่มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นระบบ รวมทั้งยังไม่มีคนรุ่ นใหม่สนใจ
เรี ยนรู ้เรื่ องดังกล่าว อาจมีผลทาให้สูญเสี ยเรื่ องราวที่ดี ที่มีคุณค่าของสังคมไปในไม่ชา้ นี้
6) ความเป็ นสถาบันครอบครั ว ความผูกพันกันในระบบเครื อญาติ การเกื้ อกูลกันเริ่ มลด
น้อยลง คนทางานในโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากจนกลายเป็ นมนุษย์เครื่ องจักร
7) สถานบริ ก ารทางด้า นสุ ขภาพยัง ไม่ เพี ย งพอ ในบางอาเภอยัง ไม่ มี ส ถานบริ ก ารด้า น
สุ ขภาพในระดับอาเภอ เช่ น อาเภอเทพารั กษ์ อาเภอบัวลาย ที่ ไม่มีโรงพยาบาลระดับอาเภอ ทาให้ไม่มี
บุ ค ลากรทางการแพทย์ป ระจ าในพื้ น ที่ และท าให้ บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การดู แ ลด้า นสุ ข ภาพของ
ประชาชน
8) จากข้อมูลพื้นฐานระดับอาเภอทั้ง 32 อาเภอพบว่าประชาชนโดยส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถ
พึ่งตนเองทางด้านสุ ขภาพได้ และเน้นการพึ่งการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเป็ นหลัก
9) ในหลายพื้นที่ ท้ งั ที่ชุมชนเมื องและชุ มชนชนบทของจังหวัดนครราชสี มายังมีปัญหา
ความรุ นแรงในครอบครัว เช่ น ครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก และมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
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ทุกปี เนื่ องจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จที่ตอ้ งมีการออกไปทางานนอกบ้าน การหาเงิ นมากกว่าการรักษา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
10) เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสี มาทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง มีพฤติกรรม
เลียนแบบวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น และให้ความสนใจต่อคุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
เชื่อท้องถิ่นลดน้อยลง
11) ปั ญหายาเสพติ ดที่ มีม ากขึ้ นและขยายตัวมากขึ้ นทั้ง ในเขตเมื องและชนบท ในบาง
อาเภอพบว่ามีคดียาเสพติดเพิม่ ขึ้นทุกปี เช่น พื้นที่อาเภอบัวใหญ่ อาเภอคง และอาเภอพิมาย
12) จากข้อมูลประชากรและการคาดคะเนแนวโน้มของประชากรในจังหวัดนครราชสี มา
พบว่าในอนาคตจังหวัดนครราชสี มา จะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ และประชากรในวัยแรงงานมีจานวนน้อยลง
13) จากข้อมูลพื้นฐาน 32 อาเภอพบว่าในทุกพื้นที่มีปริ มาณผูร้ ู ้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นมี
จานวนลดลงทุกปี และมีผสู ้ ื บทอดความรู ้ที่มีคุณค่าต่อสังคมจานวนน้อย
14) ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ผา่ นมายังอยูใ่ นกรอบที่กาหนดโดย
หน่ วยงานรั บผิดชอบในส่ วนกลางเป็ นส่ วนใหญ่ แม้จะมี ค วามพยายามสนับ สนุ นการพัฒนาหลัก สู ตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น แต่ก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เหตุเพราะการขาดการ
มีส่วนร่ วมจากชุ มชนท้องถิ่ นอย่างจริ งจัง ทั้งในเชิ งการจัดการและทรัพยากร ขาดการลงทุนพัฒนาเนื้ อหา
ชุดความรู ้ทอ้ งถิ่นที่มาจากฐานของชุ มชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ได้ท้ งั ในมิติของศักดิ์ศรี ทางวัฒนธรรมที่เท่าเทียม
15) การไม่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คุม้ ค่า ทาให้เด็กและเยาวชนตลอดจนแรงงาน
รุ่ นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโลกของอินเทอร์ เน็ตและมือถือใช้เวลาไปกับสื่ อสมัยใหม่เหล่านี้ ถึงวันละ6-7
ชัว่ โมง แต่ส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อความบันเทิงและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพื่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง
16) จังหวัดนครราชสี มายังขาดกระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ของเขตการศึ ก ษา จากบุ ค ลากรภายในและภายนอกเขตการศึ ก ษาส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นงานไม่ ป ระสบ
ผลสาเร็ จ
17) นักเรี ยนในพื้นที่ ข องจังหวัดนครราชสี มามีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษาต่ า ในรายวิช า
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
18) สถานศึกษาขาดการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
จริ งจัง
19) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนยังใช้รูปแบบเดิ มไม่เน้นการพัฒนาเด็กให้เรี ยนรู้ใน
การจัดการปัญหาของตนเอง
20) การวัดผล ประเมินผลตามหลักสู ตรสถานศึกษาขาดการยึดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ หรื อ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง มีความหลากหลาย ไม่กระชับ
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21) ผูเ้ รี ยนขาดความสามารถด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียน
22) จานวนโรงเรี ยนขนาดเล็กมีแนวโน้มว่าจะมีจานวนเพิม่ ขึ้น
23) ความสามารถของสถาบันการศึกษาในการระดมทุนเพื่อการศึกษายังมีนอ้ ย
3.2.3 โอกาส
1) นักวิจยั เห็นว่ามีโอกาสในการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอินโดจีน โดยเฉพาะ การ
เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วกับ ประเทศเพื่ อ นบ้า นในรู ป แบบของอารยธรรมขอมโบราณ โดยมี จ ัง หวัด
นครราชสี มาเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวดังกล่าว
2) นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที่มีมาต่อเนื่ อง และนโยบายเด็กหนึ่ งคนต่อหนึ่ งเครื่ องแทปเล็ต
(1 child 1 tablet) ถ้าหากมีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์ควบคู่กนั จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้กบั สังคมได้
3) นโยบายการเพิ่มเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง ราคาถูก และมีความพร้อมครอบคลุม
ทัว่ ถึง
4) กระแสการรั ก ษาพยาบาลหรื อการดู แลสุ ข ภาพทางเลื อ กที่ มี ม ากขึ้ น เป็ นโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู ้ ความสามารถด้านการดูแลสุ ขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นามาใช้
มากขึ้น
5) การเปิ ดประชาคมอาเซียนเป็ นหนึ่งเดียว ทาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสี มา มี
โอกาสได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
6) ระบบการสื่ อสารที่ มี ค วามทันสมัย เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย ท าให้ เป็ นโอกาสในการน าเสนอ
เรื่ องราวของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น และความเชื่อท้องถิ่นของชาวโคราชสู่ โลกกว้างมากขึ้น
7) รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริ งจัง ทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ส่ วนราชการ และประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวมากขึ้น และมีการเฝ้ าระวังปั ญหาการแพร่ ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
8) รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุ ขภาพให้กบั ประชาชน ทาให้คนจน คนด้อยโอกาสใน
จังหวัดนครราชสี มา เข้าถึงการบริ การทางด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
9) พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
หน่ วยงานทางการศึ กษาและผูเ้ รี ยนได้เต็มที่ และมีผลทาให้ครู และบุคลากรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ในทางที่ดีข้ ึน
10) การกระจายอานาจส่ งผลให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ ง เสริ ม การจัด
การศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง และตรงกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
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3.2.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) นักวิจยั เห็ นว่ากระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่เข้ามากระทบต่อวิถีการ
ดาเนิ นชี วิตของประชาชน ทาให้ประชาชนในพื้นที่กลายเป็ นสังคมบริ โภคนิ ยม ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยทาง
วัฒนธรรมและประเพณี อนั เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดนครราชสี มา
2) สื่ อวิทยุ โทรทัศน์ มีอิทธิ พลสู งต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนใน
พื้นที่ต้ งั แต่ระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และจังหวัด เช่ น พฤติ กรรมเลี ยนแบบของวัยรุ่ น พฤติกรรมการ
บริ โภคนิยม เป็ นต้น
3) สังคมและชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ผูค้ นหันไปสนใจ
เรื่ องเศรษฐกิจมากขึ้น เกิ ดการแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิ จ และทาลายความสัมพันธ์ของผูค้ นในท้องถิ่ น
ทุกระดับ
4) โรคภัยที่อุบตั ิใหม่มีความรุ นแรงมากขึ้นกว่าเดิม ยากต่อการควบคุมและกาจัด
5) มีโรคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโรคที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์ ที่มีความรุ นแรงมากขึ้น
6) การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและค่านิ ยมที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ครู และคนในชุ มชน ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษา และการพัฒนาด้านอื่น ๆ
7) การเปลี่ ยนแปลงของสังคมทาให้สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งเป็ นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษา และการพัฒนาด้านอื่น ๆ
8) การเมื องการปกครองที่ มี การเปลี่ ยนแปลงส่ ง ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการศึก ษา
เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองทาให้ขาดความสามัคคี และกระบวนการกระจายอานาจทางการศึกษาก็
ยังไม่เป็ นจริ ง
9) พระราชบัญญัติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2553 มี ขอ้ จากัดทาให้การ
ปฏิบตั ิการของข้าราชการครู ไม่มีความคล่องตัว
10) กระบวนการในการเบิ กจ่า ยเงิ นงบประมาณทางด้านการศึ ก ษามี ข้ นั ตอนมากและมี
ความล่าช้า และกระบวนการในการจัดซื้ อจัดจ้างซื้ อครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ มีการผูกขาดได้ของไม่ดี ราคาแพง
11) งบประมาณในการก่อสร้ างและปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ทางการ
เรี ยนไม่เพียงพอ รวมทั้งวัสดุคุรุภณั ฑ์สื่อการเรี ยนรู ้ไม่เพียงพอ และชารุ ดขาดการซ่อมบารุ งรักษา
3.3 ด้ านเกษตรกรรม
3.3.1 จุดแข็ง
1) จังหวัดนครราชสี มา เป็ นจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ ขนาดใหญ่ และสามารถทาการเกษตรกรรม
หลายสาขา ทาให้มีวตั ถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
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สัตว์ อ้อยโรงงาน และหม่อนไหม รวมทั้ง การปศุ สั ตว์ที่ ส าคัญหลายชนิ ด เช่ น การเลี้ ย งโคนม โคเนื้ อ
คุณภาพดี
2) จังหวัดนครราชสี มาเป็ นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิ จ พืชอาหาร และพืชพลังงานที่สาคัญ
ของประเทศโดยเฉพาะข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ที่เป็ นพืชเพื่อการบริ โภคและสามารถแปรรู ปเพื่อสร้ าง
มูลค่าทางด้านเกษตรกรรม
3) มีศูนย์พนั ธุ์ขา้ วชุ มชน เป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ดีเกิ ดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย
ช่วยแบ่งเบาภาระปั จจัยการผลิตแก่เกษตรกรและทาให้เกิดกลุ่มเกษตรกรร่ วมกันพัฒนาพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี
4) จังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดที่มีจานวนเกษตรกรมากกว่าสามในสี่ ของประชากรทั้ง
จังหวัด และมีพ้นื ที่ทาการเกษตรที่กว้างครอบคลุมมากถึง 8,931,032 ของจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 69.73 ของ
พื้นทั้งหมดของจังหวัดนครราชสี มา
5) เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาโดยส่ วนใหญ่ยงั มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง และ
ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก
3.3.2 จุดอ่ อน
1) ผลผลิ ตของภาคเกษตรกรรมมีผลิ ตภาพ (Productivity) ต่อไร่ ต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศ แสดงถึ ง การขาดคุ ณ ภาพของการพัฒนาการผลิ ตภาคการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรในจัง หวัด
นครราชสี มายังใช้วิธีการผลิ ตแบบเดิมอยู่ และเกษตรกรไม่มีทกั ษะ ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มปริ มาณผลผลิตทางการเกษตร
2) คนรุ่ น ใหม่ ข าดความตระหนัก ในความส าคัญของอาชี พ เกษตรกรรม และหัน เหไป
ประกอบอาชี พกลุ่มการให้บริ การ (Service sector) ทาให้มีจานวนแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และส่ งผลทาให้ไม่มีผสู ้ ื บทอดอาชีพเกษตรกรรม
3) การใช้พ้นื ที่เพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกรในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสี มายังไม่
เป็ นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่
4) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง การพัฒนาพื้นที่ชลประทานอยูใ่ นลักษณะ
การจัดการปริ มาณน้ าในฤดู ฝนเท่านั้น ส่ วนฤดูแล้งไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ ขนาดของ
แหล่งน้ าในชุมชนไม่เพียงพอต่อภาคการผลิต
\

3.3.3 โอกาส
1) ความนิ ย มเกษตรอิ นทรี ย ์ที่ มีผูบ้ ริ โภคซื้ อผลผลิ ตทางด้านเกษตรอิ นทรี ยม์ ากขึ้ นและ
ส่ งผลต่ออุปสงค์ เปลี่ ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดสารพิษ ซึ่ งช่ วยลดสารเคมี ลดต้นทุน
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ ึน
2) นโยบายการรณรงค์เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมสี เขี ยวที่ ปลอดภัยและเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
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3) การเกิ ดวิกฤติ อาหารของโลก เป็ นโอกาสของเกษตรกรในจัง หวัดนครราชสี ม าที่ จะ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพและปริ มาณมากขึ้น
4) นโยบายการประกันรายได้ข องเกษตรกร และนโยบายรั บ จานาข้าว เป็ นโอกาสให้
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา
5) มีโครงการและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทางด้านการเกษตรในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาเพื่อ
หาแนวทางในการเพิ่มผลผลิ ตทางด้านการเกษตรจานวนมาก เช่ น งานวิจยั การเพิ่มผลผลิ ตมันสาปะหลัง
ข้าว อ้อย และข้าวโพด ที่เป็ นโอกาสให้เ กษตรกรในพื้นที่ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพรวมทั้งสามารถเพิ่ม
ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรได้ในปริ มาณพื้นที่เท่าเดิม
6) แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 11 ได้มี ค วามพยายามที่ จะก าหนด
เป้ าหมายการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยวางเป้ าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืน
ของประเทศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5.0 ต่อปี รวมทั้งยกระดับให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางอาหารจากไร่ นาเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 50.0 ในปี 2559
7) กระแสการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนและการผลิ ตที่ หลากหลายในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรี ย ์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเป็ นแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมที่
เตรี ย มความพร้ อมของประเทศในการเผชิ ญ หน้า กับ วิก ฤตอาหารและพลัง งาน การเปลี่ ย นแปลงของ
ภูมิอากาศ
8) รัฐสนับสนุ นการยกระดับผลผลิตสู่ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
หรื อ Good Agriculture Practices (GAP) ทาให้สามารถส่ งผลผลิตจาหน่ายสนในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาใน
ราคาสู งได้
9) การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ที่จะก่อให้เกิดการไหลเวียนของแรงงาน เงิ นทุน
และปั จจัยการผลิตระหว่างกลุ่มประเทศอาเซี ยน นามาซึ่ งบริ บทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการค้าและ
การลงทุน โดยการย้ายฐานการผลิต หรื อเอาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีตน้ ทุนถูกกว่า
10) นโยบายของรัฐบาลที่จะมีการสร้างทางรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็ วสู งเพื่อประหยัด
ต้นทุนทางโลจิสติกส์ รวมทั้งนโยบายการขยายตลาดสู่ ทวั่ ภูมิภาคอาเซียน
3.3.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) ประสบปั ญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ งทั้งฤดูแล้งและน้ าท่วม ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
ผลิตสิ นค้าภาคเกษตรกรรม
2) ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผกผันสู ง ทาให้เกษตรกรเสี่ ยงต่อการขาดทุนและได้
กาไรน้อย
3) ปั จจัยต้นทุนการผลิตมีราคาสู งมากขึ้น โดยที่เกษตรกรไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุ มและกาหนด
ราคาของปัจจัยการผลิต
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4) การเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียว ทาให้เกิดการแข่งขันกันทางด้าน
การผลิ ตผลผลิ ตทางการเกษตรมากขึ้นในขณะที่ เกษตรกรยังไม่มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพไปสู่ การ
แข่งขัน และส่ งผลกระทบต่อราคาผลผลิ ตทางการเกษตรที่เป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสี มา ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5) ปั จจุบนั นี้ในเขตจังหวัดนครราชสี มาเริ่ มมีผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เป็ นสิ นค้าประเภทเดี ยวกันเข้ามาวางจาหน่ ายในพื้นที่ ระดับอาเภอและระดับจังหวัดแล้ว ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อการจาหน่ายสิ นค้าเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสี มา
6) จากข้อมูลพื้นฐาน 32 อาเภอพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ยงั ไม่สามารถกาหนดราคาต้นทุน
การผลิต และราคาจาหน่ายสิ นค้าเกษตรได้ดว้ ยตนเอง ทาให้มีภาวะเสี่ ยงต่อการขาดทุน หรื อได้กาไรน้อยที่
ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
7) ปั ญหาโรคระบาดของพืชที่มีจานวนมากขึ้น เช่น เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยกระโดด หนอนกอเจาะ
ต้นข้าว ที่มีความรุ นแรงมากขึ้นทุกปี และส่ งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่
8) บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ทางการเกษตร และบริ ษทั ข้ามชาติสามารถผูกขาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด
และพืชไร่ หลายชนิดได้อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดภายในระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ โดยหน่วยงานของรัฐซึ่ ง
เคยมีบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั เกษตรกรได้เปลี่ยนมาทาหน้าที่ในการสนับสนุ น
กิจการของบริ ษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวแทน ดังนั้นการครอบครองพันธุ กรรมพืชของธุ รกิจขนาดใหญ่
ทาให้บริ ษทั ยักษ์ใหญ่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทางการเกษตรไว้เกือบทั้งหมด ทาให้เกษตรกรขาด
ทางเลือกในการผลิต และการตลาด ค่อย ๆ เปลี่ยนสถานะมาเป็ นแรงงานรับจ้างในผืนดินของบรรพบุรุษ
9) การรวมศูนย์การกระจายอาหารโดยธุ รกิ จค้าปลี กดังกล่ าวทาให้เกิ ดปั ญหาการเข้าถึ ง
อาหารและความมัน่ คงทางอาหารของคนไทย พบว่าสิ นค้าเกษตรส่ วนใหญ่อยูใ่ นมือบริ ษทั ข้ามชาติขนาด
ใหญ่ที่เป็ นสิ นค้าประเภทอาหารสู งถึงร้อยละ 75 และกิจการเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่ผกู ขาดอยูใ่ นมือของบริ ษทั
ข้ามชาติ2
10) บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและนโยบายการเกษตร
ของประเทศตลอดระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผา่ นมา3
11) การขยายตัวของการผลิ ตแบบเชิ งเดี่ ย วและการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในระบบเกษตร
พันธะสัญญา ความล้มเหลวของเกษตรกรรายย่อยผลักดันให้เกษตรกรที่มีวิถีชีวิตและการประกอบอาชี พที่
เป็ นอิสระกลายเป็ นเกษตรกรและแรงงานในระบบเกษตรพันธะสัญญาภายใต้การควบคุ มของบรรษัท

2

รพิจนั ทร์ ภูริสัมบรรณ (2554)ระบบการกระจายอาหาร: ปั ญหาและแนวทางการพัฒนา และวิฑูรย์ เลี่ยนจารู ญ (2554) บทบาทของบรรษัท
เกษตรและอาหารกับการเปลี่ยนแปลงชนบทและสังคมไทย
3
ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล และ กฤษณ์พชร โสมณวัตร (2554) สถานการณ์ความไม่เป็ นธรรมภายใต้โครงสร้ างระบอบเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
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เกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ถึ งแม้จานวนเกษตรกรในระบบพันธะสัญญา จากสถิติของสานักงานสถิ ติ
แห่งชาติเมื่อปี 2552 มีประมาณ 160,000 ราย4
12) นโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ที่เข้ามาบริ หารประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้น
มามี แนวโน้ม ให้ค วามส าคัญต่ อ นโยบายแบบประชานิ ย มมากขึ้ น โดยในภาคการเกษตรนั้น มี ก ารใช้
งบประมาณเป็ นจานวนมากเพื่อประกันราคาสิ นค้าการเกษตรในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น รับจานา และประกัน
รายได้ เป็ นต้น นโยบายดังกล่าวมีผลในการจูงใจต่อการลงคะแนนเสี ยงทางการเมืองของเกษตรกรในการ
เลื อกตั้งระดับประเทศ แต่กลับมีผลน้อยมากต่อการปรับโครงสร้างทางการเกษตรให้มีความเป็ นธรรม มี
ประสิ ทธิภาพ และมีความยัง่ ยืนมากขึ้น
3.4 ด้ านอุตสาหกรรม
3.4.1 จุดแข็ง
1) ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา พบว่าจังหวัดนครราชสี มาเป็ นศูนย์กลาง
พัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เครื่ องปั้ นดินเผาและเซรามิกส์
และชิ้นส่ วนยานยนต์ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆให้เกิดการขยายตัวในจังหวัด
นครราชสี มาได้ต่อไป
2) ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) เขต 2 จังหวัดนครราชสี มา
รายงานว่า ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ นจัด ให้ จ ัง หวัด นครราชสี ม า อยู่ใ นเขตส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมเขต 3 จึงได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากที่ สุด ซึ่ งสามารถชักจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ย้าย
ฐานการผลิตมาสู่ จงั หวัดนครราชสี มาได้มากขึ้น
3) จังหวัดนครราชสี มามีโอกาสในการเป็ นพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
จากภาคกลาง และภาคตะวัน ออก ด้ ว ยการเป็ นพื้ น ที่ ส าหรั บ เชื่ อ มโยงการผลิ ต ภายในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและใกล้เคียง กับฐานการผลิตหลักของประเทศ
4) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อรวมทั้งจังหวัดนครราชสี มามี ศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแปรรู ปสิ นค้าเกษตรของภูมิภาคอินโดจีนได้เพราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่ งที่ดี
ทาให้สามารถนาวัตถุดิบและทรัพยากรจากประเทศเพื่ อนบ้านมาใช้เพื่อแปรรู ปสิ นค้าทางการเกษตรได้
อย่างไม่ยากนัก
5) จังหวัดนครราชสี มาอยูใ่ นเขตส่ งเสริ มการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และมีการขยายเขต
อุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา ทาให้บริ ษทั เอกชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ยา้ ย

4

อย่างไรก็ตามเครื อข่ายองค์กรที่ทางานด้านแรงงานนอกระบบ และนักวิชาการของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประมาณการว่า มี
เกษตรกรในระบบดังกล่าวประมาณ300,000 – 500,000 ราย
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ฐานการผลิตเข้าสู่ จงั หวัดนครราชสี มาจานวนมาก ทาให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และเงินหมุนเวียนภายใน
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มาโดยไม่ขาดสภาพคล่อง
6) ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับย่านอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก และสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง พื้นที่เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East – West
Economic Corridor) เพื่อเชื่ อมโยงต่อไปยัง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
ประเทศเวียดนาม ซึ่ งจะเป็ นตลาดที่กาลังขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต และ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและด้านการค้าการบริ การ มีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจาย
สิ นค้าที่เชื่ อมโยงกับภาคมหานครและภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระดับโลก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ
7) มีการเชื่ อมโยงกับอุตสาหกรรมเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรที่มี
เงินลงทุน12,000 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป ที่มีเงินลงทุน 19,000 ล้านบาท
8) สถานประกอบการทางด้านอุ ตสาหกรรมด้า นต่ า ง ๆ อยู่ใ นจุ ดยุ ท ธศาสตร์ ข องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมน้อย
9) จังหวัดนครราชสี มามีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตรจานวนมาก และเป็ น
ศู นย์ก ลางอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิ นค้า เกษตรของภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ รวมทั้ง มี วตั ถุ ดิบ ทางด้า น
การเกษตรในพื้นที่ ที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านด้วย
10) ภาคการผลิ ตมีการริ เริ่ มเพื่อร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้ างนวัตกรรมการผลิ ต
และการเตรี ยมบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญในอนาคต
3.4.2 จุดอ่ อน
1) แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน เนื่ องจากคนถ่ายเทไปในภาคการให้การบริ การ
และมีทศั นคติต่อการเลือกงานสู งขึ้น ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน
2) การวางผังเมืองแบบใหม่มีการจากัดพื้นที่อุตสาหกรรม ทาให้ไม่สามารถขยายตัวสถาน
ประกอบการและโรงงานได้
3) ภาคการผลิตขาดปั จจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุ น โดยขาดอุตสาหกรรมที่เชื่ อมโยงทั้ง
ในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ และขาดด้านการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.4.3 โอกาส
1) การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ที่จะก่อให้เกิดการไหลเวียนของแรงงาน เงิ นทุน
และปั จจัยการผลิตระหว่างกลุ่มประเทศอาเซี ยน นามาซึ่ งบริ บทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการค้าและ
การลงทุน โดยการย้ายฐานการผลิต หรื อเอาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีตน้ ทุนถูกกว่า
2) โครงการอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน (Food valley) ที่จะเป็ นศูนย์วิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรู ป อาหาร พร้ อมทั้งการผลิตสิ นค้าและโรงงานต้นแบบของประเทศ
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ไทย และภูมิภาคอาเซี ยน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และชีวเทคโนโลยีที่เป็ นทุนเดิมของจังหวัดนครราชสี มา
3) การพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ งทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ของรัฐบาลที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเครื อข่ายจังหวัดต่าง ๆ จะเป็ นโอกาสในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
ได้มากขึ้น
4) พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พุ ท ธศัก ราช 2535 ให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบโรงงานหรื อเครื่ องจักร
5) นโยบายการรณรงค์เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมสี เขี ยวที่ ปลอดภัยและเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
3.4.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน อาจนามาซึ่ งปั ญหาแรงงานต่างด้าวในส่ วนที่เป็ นแรงงานผิด
กฎหมาย มีคุณภาพชีวติ ต่า ก่อให้เกิดโรคระบาด และปั ญหาอาชญากรรมตามมา
2) การเปิ ดการค้า เสรี ที่ ท าให้สิ นค้าอุ ต สาหกรรมของประเทศอื่ น ๆ กระจายเข้ามาใน
ประเทศได้อย่างรวดเร็ วและส่ งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการผลิ ตในประเทศ และพื้นที่ จงั หวัด
นครราชสี มา
3) การขยายฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสี มามาก
ขึ้นทาให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่เสี ยเปรี ยบมากขึ้น
4) ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นฐานการผลิ ตโดยส่ วนใหญ่เป็ นผูล้ งทุ นจาก
ภายนอกมากกว่าคนในจังหวัดนครราชสี มา จึงทาให้ยากต่อการควบคุมและกากับดูแล
5) ระเบียบกฎหมายผังเมืองที่มีการกาหนดพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ที่ทาให้ส่งผลกระทบกับ
พื้นที่การทาการเกษตรและที่อยูอ่ าศัยของประชาชนในพื้นที่
6) นโยบายการขึ้นอัตราค่าแรงงานขั้นต่าของรัฐบาล ซึ่ งหากขาดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ผลิตภาพของแรงงานในอัตราที่เท่าเทียมกันจะทาให้เกิดภาวะสิ นค้าแพงและไร้คุณภาพ
7) การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ เสรี อ าเซี ย นจะมี ก ารแข่ ง ขัน ด้า นแรงงานขาดทัก ษะ
(Unskilled) ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบจากการมีแรงงานขาดทักษะ
ในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า

155

3.5 ด้ านพานิชยกรรม
3.5.1 จุดแข็ง
1) ข้อ มู ล จากส านั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด นครราชสี ม า รายงานว่ า จัง หวัด
นครราชสี มามีสถานที่พกั เช่น โรงแรม และเกสต์เฮาส์ หลายแห่ งซึ่ งเพียงพอต่อ การรองรับนักท่องเที่ยวที่
เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสี มา การจัดการประชุ มสัมมนา และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง การจัด
งานระดับชาติและนานาชาติดว้ ย
2) จัง หวัด นครราชสี ม าเป็ นศู น ย์ก ลางทางการค้า และพานิ ช ที่ มี ต ลาดค้า ส่ ง ทั้ง ด้ า น
การเกษตร เสื้ อผ้า และอื่น ๆ
3) จังหวัดนครราชสี มามีสาขาธนาคารพาณิ ชย์จานวนมากกว่า 168 แห่ ง และกระจายอยูใ่ น
ทุกพื้นที่ในระดับอาเภอ
4) จังหวัดนครราชสี มา มีสถานประกอบการ จานวน 62,125 แห่ ง ก่อให้เกิ ดการจ้างงาน
กว่า 366,000 คน โดยส่ วนใหญ่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิ จด้านการขายปลีก ยกเว้น ด้านยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์
5) ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) เขต 2 จังหวัดนครราชสี มา
รายงานว่าได้อนุมตั ิให้มีการส่ งเสริ มการลงทุนทั้งสิ้ นจานวน 63 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน จานวน 47,773
ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งแรงงานไทยและต่างประเทศจานวน 15,091 คน
3.5.2 จุดอ่ อน
1) จัง หวัดนครราชสี ม าขาดการประสานและสร้ า งเครื อข่า ยเชื่ อมโยงระบบการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยวกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันและใกล้เคียง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ในอนุ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง อี กทั้งการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อรองรั บนักท่องเที่ยวยังไม่เกิ ดการตื่นตัวมากนัก ผล
ดังกล่าว ทาให้สูญเสี ยโอกาสการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครราชสี มา
2) จัง หวัด นครราชสี ม าขาดการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วระหว่า งจัง หวัด และ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด
3) การท่องเที่ยวยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต้ งั แต่ระดับปานกลางจนถึงสู ง
ได้ และผลประเมินการท่องเที่ยวมีขอ้ ตาหนิ เกี่ ยวกับความไม่สะอาด ความไม่ซื่อสัตย์ของการให้บริ การ
และความไม่สะดวกสบายของบริ การขนส่ งภายในจังหวัด
4) การท่องเที่ ยวยังไม่พฒั นาศักยภาพได้เต็มรู ปแบบ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ อย่าง
ต่อเนื่ อง ขาดการประสานและสร้ างเครื อข่ายเชื่ อมโยงระบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ ยวกับจังหวัด
ใกล้เคียงอื่น ๆ และกลุ่มประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จึงยังไม่เป็ นที่รู้จกั ต่อชาวต่างชาติที่เป็ นเป้ าหมาย
การประชาสัมพันธ์และการสร้างรายได้
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3.5.3 โอกาส
1) ภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ภูมิภาค
อินโดจีนและนโยบายเปิ ดตลาดการค้าเสรี ในฐานะที่จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นประตูสู่อีสาน ทาให้สามารถ
พัฒนา ทั้งด้านการค้า และการท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
2) รัฐสนับสนุ นการยกระดับผลผลิตสู่ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
หรื อ Good Agriculture Practices (GAP) ทาให้ส่งขายต่อห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาในราคาสู งได้
3) ยุท ธศาสตร์ ข องกรมการท่ องเที่ ย ว ที่ มุ่ ง เน้นการพัฒนามาตรฐานด้า นบริ ก าร ความ
ปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและการเชื่ อมโยงจุดท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรม ขอมจาก
ปราสาทหิ นพิมายของจังหวัดสู่ นครวัดในประเทศกัมพูชา
5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านสู่
ประเทศไทย
6) การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกในลักษณะหลายศูนย์กลาง ทั้งในภูมิภาคเอเชี ย และพื้นที่
อื่น ที่ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
3.5.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) จังหวัดนครราชสี มาเผชิ ญกับปั ญหาข้อจากัดทางงบประมาณของรั ฐ ที่ ไม่เอื้ อต่อการ
ส่ งเสริ มด้านการค้า และการตลาดในต่างประเทศ ทาให้ไม่สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มาก
เท่าที่ควร
2) สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครราชสี มา รายงานว่าจังหวัดนครราชสี มาเผชิ ญกับปั ญหา
ข้อจากัดทางกฎหมายของภาครั ฐที่ ยงั ไม่เอื้ อต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อกาหนดด้าน การ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากมันสาปะหลัง และการคิดอัตราภาษีแอลกอฮอล์ในอัตราภาษีสุรา เป็ นต้น อีก
ทั้งยังเผชิญกับปั ญหาการกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ ด้วยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย และสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งส่ งผลต่อการขยายตัวของการส่ งออกสิ นค้าของจังหวัด
นครราชสี มาโดยเฉพาะสิ นค้าเกษตรแปรรู ป
3) ยุท ธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวขาดการส่ ง เสริ ม การจัดการท่องเที่ ย วที่ เป็ นระบบ ขาดการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน
4) การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาทางด้านการค้า และการพาณิ ชยกรรมของภูมิภาคและของ
โลกที่มีส่งผลให้นกั ลงทุนต้องมีการปรับตัวมากขึ้น
5) การค้ารู ปแบบใหม่เข้ามามีอิทธิ พลมากขึ้น เช่น การค้าออนไลน์ และอื่น ๆ
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3.6 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.6.1 จุดแข็ง
1) จังหวัดนครราชสี มา มีทาเลที่ต้ งั เหมาะสมเพราะตั้งอยูร่ ะหว่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมสาหรั บการเป็ นประตูสู่การลงทุ น
และการส่ งเสริ มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเหมาะสมในการเป็ นศูนย์รวมของการขนส่ งมวลชนและการขนส่ ง
เชิงพาณิ ชย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ จงั หวัดนครราชสี มา
ยังกล่าวได้ว่าเป็ นพื้นที่ที่เป็ นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (Gate Way) และเป็ นประตูสู่ท่าเรื อน้ าลึ ก
ด้านชายฝั่งตะวันออกที่ใกล้ที่สุดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จึงมีความพร้อมที่จะเป็ นประตูสู่นานาชาติ
2) จังหวัดนครราชสี มา มีเส้นทางคมนาคมที่ดีโดยเฉพาะเส้นทางถนนสาธารณะ ทาให้
สามารถติดต่อเชื่ อมโยงกับพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเส้นทางเพื่อ
เชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนามาซึ่ งการทาการค้าและการลงทุ นกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง
สะดวก และสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กลางในการกระจายสิ นค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกได้
3) ด้านระบบคมนาคมขนส่ ง การเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ในการรวบรวมและการกระจายสิ นค้า
ในสองระดับ คือ ระดับภายในประเทศ โดยทาหน้าที่เป็ นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทาหน้าที่เป็ นจุด
รวบรวมสิ นค้าจากภายในภาค จัดการเรื่ องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลู กค้า และการ
กระจายต่อไปยังภาคอื่นๆ และในทางกลับกันสาหรับสิ นค้าจากภาคอื่นๆ เข้าสู่ จงั หวัดและส่ วนกลาง ก็จะ
เป็ นการรวบรวมสิ นค้าแล้วจัดการหี บห่อและบรรจุภณั ฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าภายในภาค และ
การกระจายออกไปยังพื้นที่เป้ าหมายต่อไป และมีโอกาสเชื่ อมโยงกับประเทศกัมพูชาที่ช่องจอมต่อไป การ
เป็ นศูนย์กลางทั้งสองระดับต้องการระบบคมนาคมขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด จึงต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์ ห่ วงโซ่ อุปทาน(Supply Chain) และห่ วงโซ่ มูลค่า (Value Chain) ของสิ นค้า
ต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่ อมโยงและประสิ ทธิ ภาพของการคมนาคมขนส่ งหลากหลายประเภท ที่จะเชื่ อมโยง
พื้นที่ต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและอนุภูมิภาคต่อไป
4) จังหวัดนครราชสี มามีสถานีขนส่ งมวลชนที่มีรถโดยสารเชื่ อมกับจังหวัดต่าง ๆ ของภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และประเทศลาว และสามารถพัฒ นาให้ เ ป็ นศู น ย์ก ลางการคมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้
5) มีสถานี ขยายสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์อยู่ในพื้นที่ครบทุ กช่ อง รวมทั้งมี สถานี โทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวที อ้ งถิ่น และสถานีวทิ ยุชุมชนจานวนมากกว่า 100 สถานี
3.6.2 จุดอ่ อน
1) จังหวัดนครราชสี มายังไม่มีระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่ดีพอ ทาให้สูญเสี ยโอกาส
ด้านการตลาดอย่างมาก อีกทั้งยังทาให้ตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าเพิ่มขึ้นด้วย
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2) จังหวัดนครราชสี มาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่ วงฤดูแล้ง ทาให้
ไม่ส ามารถเพาะปลู ก ทางการเกษตรได้ตลอดทั้ง ปี ทั้งนี้ ก ารพัฒนาพื้นที่ ชลประทานอยู่ใ นลัก ษณะการ
จัดการปริ มาณน้ าในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
3) จังหวัดนครราชสี มามีเส้นทางสายหลักสาหรับการขนส่ งสิ นค้าออกไปต่างประเทศเพียง
เส้ นทางเดี ยว คื อการใช้ถนนมิ ตรภาพผ่านตัวเมื องจังหวัดนครราชสี มา ไปสู่ ท่าเรื อชายฝั่ งน้ าลึ กฝั่ งภาค
ตะวันออก ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในตอนในของ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต้องขนส่ งโดยอ้อมผ่านตัว
จังหวัดนครราชสี มา
4) จังหวัดนครราชสี มาโครงสร้ างพื้นฐาน และสิ่ งอานวยความสะดวกในพื้นที่ที่สามารถ
ใช้เชื่ อมโยงกับต่างประเทศ ยังไม่เอื้ออานวยต่อการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยงั ขาดการเชื่อมโยงเส้นการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
5) จากข้อมูลพื้นฐาน 32 อาเภอ พบว่าทุกอาเภอยังขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง การพัฒนาพื้ นที่ ช ลประทานอยู่ในลัก ษณะการจัดการปริ ม าณน้ าในฤดู ฝนเท่า นั้น ส่ วนฤดู แล้ง ไม่
สามารถทาการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ขนาดของแหล่งน้ าในชุมชนไม่เพียงพอต่อภาคการผลิต
6) เส้นทางการคมนาคมขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ ยงั ไม่พร้อม ขาดการเชื่ อมโยงระหว่าง
ภาคการผลิต ศูนย์และรวบรวมกระจายสิ นค้า รวมถึงปั ญหากฎระเบียบและเอกสารที่ทาให้การดาเนินการ
ขนส่ งเป็ นไปด้วยความล่าช้า
7) ระบบขนส่ งมวลชนในระดับจังหวัดยังมีไม่เพียงพอ และขาดคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ทาให้เสี่ ยงกับการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
3.6.3 โอกาส
1) นโยบายการสร้ า งทางรถไฟความเร็ ว สู ง และการพัฒ นารถไฟรางคู่ เพื่ อ ประหยัด
ต้นทุนโลจิสติกส์และสามารถขยายตลาดสู่ ทวั่ ภูมิภาค
2) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบโครงข่ายการเชื่ อมโยงเส้นทางการคมนาคมกับประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมกับภูมิภาคอาเซี ยน
3) รั ฐ บาลมี น โยบายการพั ฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ งจากภาคกลางสู่ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือผ่านจังหวัดนครราชสี มา
4) การขยายการให้บริ การจากหน่ วยงานการสื่ อสาร เช่ น บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
(TOT) และ บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน) (TT&T) มีการขยายบริ การมากขึ้น และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีความเจริ ญก้าวหน้า ทันสมัย ทาให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการศึกษาในการนา
เทคโนโลยีและการสื่ อสารมาพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการศึ กษาได้อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้อง
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3.6.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) โครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกตามเมืองและด่านชายแดนยังไม่เอื้อต่อ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยปั จจุบนั มี
เส้ น ทางหลัก ส าหรั บ ขนส่ ง สิ น ค้า ออกต่ า งประเทศได้เ พี ย งเส้ น ทางเดี ย ว โดยใช้ถ นนมิ ต รภาพผ่ า น
นครราชสี มาไปสู่ ท่าเรื อน้ าลึกชายฝั่ งทะเลตะวันออก พื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของภาคต้องขนส่ งอ้อม
ผ่านจังหวัด
2) เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลข่าวสารไม่สามารถควบคุมได้ มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม วัฒนธรรมของความเป็ นไทย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงประสงค์
3) ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications
Technology –ICT) ขาดการควบคุมดูแล มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีของเด็ก เนื่ องจาก
ขาดการควบคุมดูแลร้านอินเทอร์เน็ต สถานบันเทิง ส่ งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมัว่ สุ ม เล่นเกม หรื อท่อง
อินเทอร์ เน็ต และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3.7 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.7.1 จุดแข็ง
1) ข้อ มู ล จากส านัก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด นครราชสี ม า รายงานว่า จัง หวัด
นครราชสี มา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็ นมรดกโลก คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ แหล่งท่องเที่ยวที่
มีอากาศบริ สุทธิ์ อนั ดับ 7 ของโลก คืออาเภอวังน้ าเขียว จึงสามารถดึงดูดใจให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เข้ามาดาเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
2) นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีวฒั นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดหลายแห่ง
3) จังหวัดนครราชสี มา มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะสม อีกทั้งยังมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ และพื้นที่ชลประทานในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา ซึ่ งสามารถพัฒนา
จังหวัดนครราชสี มาให้กลายเป็ นครัวของประเทศ และของโลกได้
4) จังหวัดนครราชสี มา มีทรัพยากรป่ าไม้ อันเป็ นแหล่งกาเนิ ดของต้นน้ าลาธารที่สาคัญที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อสาหรั บใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค บริ โภค รวมทั้งเพื่อทาการเกษตรกรรม ทั้งนี้ ลุ่มน้ าธรรมชาติที่สาคัญในจังหวัดนครราชสี มา ได้แก่
ลุ่มน้ าลาตะคอง ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าลามาศ ลุ่มน้ าลาจักราช ลุ่มน้ าลาเชี ยงไกร ลุ่มน้ าลาสะแทด และลุ่มน้ าชี
เป็ นต้น
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5) จัง หวัดนครราชสี ม า มี ท รั พ ยากรจาพวกแร่ ใ นพื้ นที่ จานวนมาก เช่ น เกลื อหิ น และ
โปแตส ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับการประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่ น ปุ๋ ยเคมี
เกลืออุตสาหกรรม และเคมีภณั ฑ์ เป็ นต้น
6) พื้นที่บางส่ วนของจังหวัดนครราชสี มามีอากาศเย็นสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ เช่ น
อาเภอวังน้ าเขียว และอาเภอปากช่อง จึงสามารถสร้างตลาดสิ นค้ารู ปแบบใหม่ อีกทั้ง ยังสามารถชักจูงใจ
ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาได้อย่างต่อเนื่ อง
7) ทุกภาคส่ วนเห็นความสาคัญและต้องการร่ วมมือเพื่อบริ หารจัดการและจัดสรรทรัพยากร
แหล่งน้ า
8) มีป่าชุ มชนที่ดูแลโดยประชาชนในอาเภอต่าง ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกรมป่ าไม้อยู่
ในจังหวัดนครราชสี มามากถึง 183 แห่ง
9) สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ส่ งผล
ต่อการมีรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และมีผลต่อเนื่องในการสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา
3.7.2 จุดอ่ อน
1) แหล่ งทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสี มาเริ่ มเสื่ อมโทรมลง
โดยเฉพาะการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งได้กลายสภาพไปเป็ นสนามกอล์ฟ และรี สอร์ ททาให้พ้ืนที่มีความ
เสี่ ยงต่อ การเกิดปั ญหาน้ าท่วม เพราะขาดแหล่งซึ มซับน้ าที่เพียงพอ
2) คุณภาพของน้ าผิวดิน ยังต่า มีค่าความสกปรก มากขึ้น สภาพอากาศแย่ลงและฝุ่ นละออง
เกินมาตรฐาน เนื่องจากขาดระบบป้ องกันและดูแลการปล่อยสารเคมีและฝุ่ นละออง ทาให้เกิดปั ญหามลพิษ
ทางอากาศ นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปั ญหามลพิษจากหมอกควัน ขยะกลิ่นเหม็น และน้ าเสี ยจากชุ มชน และ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จานวนมาก
3) จังหวัดนครราชสี มา มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินผิดประเภท ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะ
ของดิน เช่น การปรับพื้นที่ในบริ เวณที่ดอนเพื่อทานา หรื อการปลูกพืช ใน แหล่งดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ซึ่ งทาให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
4) จัง หวัด นครราชสี ม า มี พ้ื นที่ ดิน เค็ ม จานวนมาก และมี แนวโน้ม ที่ จะเพิ่ ม มากขึ้ นใน
อนาคต ซึ่ งพื้นที่ดินเค็มดังกล่าว จะเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของดิ นต่า เนื้ อดิ นเป็ นดินทราย ดินตื้น
รวมทั้ง มี ปัญหาด้านการดู ดซับน้ าและ แร่ ธาตุ ซึ่ งผลดังกล่าวจะทาให้การทาการเกษตรในพื้นที่ ดินเค็ม
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
5) ประสบปั ญ หามลภาวะของเสี ย จากภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และภาค
ประชาชน โดยส่ วนที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ สู งสุ ดคือพื้นที่แถบลุ่มน้ า คู คลองในเมือง
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3.7.3 โอกาส
1) กระแสการลดโลกร้อน ที่มีการรณรงค์กนั ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก
2) กระแสการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ นโอกาสให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูใ่ นพื้นที่
3) การมีกฎหมายป่ าชุมชน ที่ทาให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นมาดูแล บริ หารจัดการพื้นที่ป่า
ที่อยูใ่ กล้ชุมชน และใช้ประโยชน์จากป่ าด้วย
3.7.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
ในช่ วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดนครราชสี มาเผชิ ญกับปั ญหาน้ าท่วม อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งผล
ดังกล่าวทาให้ความเชื่อมัน่ ต่อจังหวัดนครราชสี มา โดยเฉพาะด้านระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มา
ลดลงไป นักลงทุนต่างวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้อย่างมากในการเข้ามาลงทุนประกอบกิจการใน
จังหวัดนครราชสี มา เพราะเกรงว่าธุ รกิจของตนเองจะได้รับผลกระทบ จากปั ญหาน้ าท่วมดังกล่าวข้างต้น
3.8 ด้ านการเมือง
3.8.1 จุดแข็ง
1) มีเครื อข่ายและภาคีภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีหลากหลายกลุ่ม
2) มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจานวนมาก กระจายอยูใ่ นระดับอาเภอในหลายพื้นที่ เช่น
สภาองค์กรชุมชนตาบล และกลุ่มอื่น ๆ
3) มี ก ลุ่ ม นั ก วิ ช าการที่ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ ประเด็ น การเมื อ ง ต้อ งการเห็ น การพัฒ นา
กระบวนการทางการเมืองไปในทิศทางที่ดีและเหมาะสมจานวนมาก
4) ทั้ง 32 อาเภอของจังหวัดนครราชสี มา มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกระจายอยู่ในทุก
พื้นที่ทางานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด
3.8.2 จุดอ่ อน
1) นักการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศในพื้นที่ยงั ไม่มีความเป็ นเอกภาพในการทางาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) ประชาชนในระดับพื้นที่อาเภอยังไม่มีความรู ้ ความเข้าใจสิ ทธิ หน้าที่ และอานาจของ
ตนเอง ทาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
3) ในกระบวนการเลือกตั้งที่ยงั มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงจานวนมากในทุกระดับ
4) การท างานผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ในหลายพื้ น ที่ ทั้ง ในระดับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เทศบาลจานวนมากไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจในการทางานพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
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5) กระบวนการทางานพัฒนาของนักการเมืองทุกระดับเน้นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
มากกว่าการพัฒนาคนในชุมชนและสังคม
6) การบริ หารจัดการท้องถิ่นในทุกระดับยังมีการบริ หารจัดการที่ไม่โปร่ งใส ประชาชนเข้า
ไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น
3.8.3 โอกาส
1) นโยบายการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นทาให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีความตื่นตัวใน
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองมากขึ้น
2) มีองค์กรภาคเอกชน เช่น เครื อข่ายหอการค้าทัว่ ประเทศ ทางานเพื่อนาไปสู่ กระบวนการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ ในทุกระดับ
3) มีองค์กรของรัฐที่มีเงินงบประมาณสนับสนุนที่เป็ นกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เช่น สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
4) พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พุทธศักราช 2540 ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสใน
การเข้าไปทางานติดตามกระบวนการทางานของผูบ้ ริ หารในทุกระดับได้ ประชาชนมีสิทธิ ในการทราบ
ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิ ในการขอดูขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้อง
หรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ เข้าตรวจดู ขอสาเนาหรื อขอสาเนา ที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้
5) มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ การทางานวิจยั จานวนมาก เกิดศูนย์การปกครองท้องถิ่นขึ้น
ตามมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ มากมาย มี ก ารเรี ยนการสอนวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ การปกครองท้อ งถิ่ น แทบทุ ก
มหาวิทยาลัยในประเทศ เกิดสถาบันทางวิชาการและวิจยั (ระดับชาติ) ที่สนับสนุ นการกระจายอานาจ เช่น
สานักงานสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) สถาบันพระปกเกล้า เป็ นต้น
6) มีการสนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มประชาสังคมขึ้นจานวนมาก รวมทั้งการจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
7) เทคโนโลยีที่ ก้า วหน้า ของโลกยุค ปั จจุ บ นั จะมี ส่ วนสนับ สนุ นให้ป ระชาชนชาวไทย
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ และบอกเล่ า ความต้อ งการของตนเองต่ อสาธารณะและ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ วกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก
8) รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้บญั ญัติให้รัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ (1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (2)
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะ (3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรื อรู ปแบบอื่น (4) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
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จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่ วยเหลื อการดาเนิ นกิ จกรรมสาธารณะของชุ มชน รวมทั้ง
สนับสนุ นการดาเนิ นการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ (5) ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ เลื อกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม และการมีส่วนร่ วมของประชาชนตาม
มาตรานี้ตอ้ งคานึงถึงสัดส่ วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
9) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พุทธศักราช 2551 ได บัญญัติให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่ วยเหลื อการดาเนิ นกิ จกรรมสาธารณะของชุ มชน รวมทั้ง
สนับสนุ นการดาเนิ นการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น และเสนอความต้อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ จึ ง ก าหนดให้ มี ส ภาพัฒ นาการเมื อ งโดยมี
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาการเมืองส่ งเสริ มการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
การเมื องและเจ าหน้าที่ ของรั ฐ รวมทั้ง ดาเนิ นการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง โดย
ส่ งเสริ มภาคประชาสังคม และการเมืองภาคพลเมือง
3.8.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) กระแสการยอมรับว่ากระบวนการคอรัปชัน่ เป็ นเรื่ องปกติของประชาชน เช่นยอมรับการ
คอรัปชัน่ ได้หากว่าตนเองได้ประโยชน์ดว้ ย
2) การเมืองในทุ กระดับมี การเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารบ่อย ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการ
สานต่อนโยบาย เนื่องจากนโยบายการทางานเปลี่ยนไปตามผูบ้ ริ หารที่เข้ามาทางาน
3) ความขัดแย้ง ของการเมื องระดับ ประเทศ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการท างานพัฒ นาของ
ท้องถิ่น
4) การกระจายอานาจที่เกิดขึ้นยังไม่เป็ นการกระจายอานาจที่แท้จริ ง
5) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นและระหว่างเมืองต่างๆ การแพร่ ระบาดของ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การบริ หารระดับชาติที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ และที่สาคัญได้แปรเปลี่ยนประชาชน ชุ มชน
ท้องถิ่ น ที่เคยรับผิดชอบต่อบ้านเมืองให้กลายเป็ นผูค้ อยรับการบริ การจากรัฐแต่เพียงฝ่ ายเดียว ความรู้สึก
เป็ นเจ้าของบ้านเมืองได้ลดน้อยถอยลง
3.9 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาค และท้ องถิ่น
3.9.1 จุดแข็ง
1) จังหวัดนครราชสี มามีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่ วนราชการระดับ
ภูมิภาคกระจายอยูใ่ นระดับอาเภอทั้ง 32 อาเภอ
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2) จากข้อมู ล พื้ นฐานระดับ อาเภอพบว่า ประชาชนในพื้ นที่ มี ส่ วนร่ วมในการเลื อกตั้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมากกว่าครึ่ งหนึ่งของประชากรผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งในพื้นที่
3) มีทอ้ งถิ่นที่ดี ๆ และส่ วนราชการระดับภูมิภาคในจังหวัดนคราชสี มาที่ทางานด้วยความ
มุ่งมัน่ อีกจานวนมาก ก็เช่ นเดี ยวกัน มีชุมชนที่ดีจานวนมาก ที่สามารถพึ่งตนเองได้ในการทางานในบาง
เรื่ องบางประเด น โดยการหางบประมาณจากส่ วนอื่ น ๆ มาท างานในระดับ พื้นที่ ของตนเองได้ เช่ น
เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดนครราชสี มา
3.9.2 จุดอ่ อน
1) ขาดการประสานการท างานร่ ว มกัน ระหว่า งราชการส่ ว นภู มิ ภาคและราชการส่ ว น
ท้องถิ่น ในการทางานระดับพื้นที่ตาบล และอาเภอ
2) ประชาชนในพื้ นที่ ไ ม่ มีส่ วนร่ วมในการท างานและไม่รู้สึ กว่า ตนเองมี อานาจในการ
ตัดสิ นใจเพื่อการบริ หารจัดการงบประมาณท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่น
3) จากการศึกษาในท้องถิ่นพบว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีพร้อมจานวนน้อยลงที่จะ เป็ นกาลัง
หลักของการทากิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น และกลุ่มผูน้ าเหล่านี้ อาจมีขอ้ จากัดในการคิดเชิ งการพัฒนาพื้นที่
หากได้รับการอบรม ฝึ กฝน และได้รับการสนับสนุนทางความคิดจากนักวิชาการในเรื่ องทักษะการเป็ นผูน้ า
ยุคใหม่ คนเหล่านี้จะพลิกกลับมาเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
3.9.3 โอกาส
1) กระแสการจัดการตนเองของท้องถิ่น ที่มีมากขึ้น ทาให้เป็ นโอกาสของการปรับตัวของ
การทางานของราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นมากขึ้น
2) การปฏิรูปการกระจายอานาจเพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพ การจัดการตนเองของ
ชุ มชนท้องถิ่ น รวมทั้งการสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสังคมของคณะทางานปฏิ รูป
ส านัก งานปฎิ รู ป โดยระบุ ใ ห้ ค ณะกรรมการสมัช ชาปฏิ รู ป ร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสมัช ชาปฏิ รู ป เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้จดั ระบบการเงิ นการคลัง
เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่ วม ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นลงสู่ พ้ื นที่ โดยมี ชุม ชนเป็ นตัวตั้งอย่า ง
แท้จริ ง และมีกลไกระบบงบประมาณที่เป็ นอิสระ มีภาคประชาชนมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง กากับในทุ กระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 เพื่ อให้หน่ วยงานราชการให้ค วามส าคัญกับ การบริ หารจัดการที่ ดี ที่ ค านึ ง ถึ ง การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน การมีความโปร่ งใสในการทางาน มีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า มีการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และมี ก ารประเมิ นผลการท างาน มี ก ารลด
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ขั้นตอนการทางานเพื่อให้เกิ ดความคล่องตัว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง
3.9.4 อุปสรรคหรือข้ อจากัด
1) โครงสร้ างอานาจระหว่างรัฐบาลกลางกับชุ มชนท้องถิ่นในปั จจุบนั ยังมีความเหลื่อมล้ า
ไม่ได้ดุลที่เหมาะสม เนื่องจากรัฐยังคงรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง แม้รัฐบาลกลางจะสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นขึ้นก็ตาม แต่เป็ นการปกครองท้องถิ่ นที่มีความเป็ นอิสระและพึ่งพาตนเองได้น้อยมาก ส่ วนชุ มชน
ถู กแปรสภาพให้กลายเป็ นเครื่ องมื อของรั ฐบาล ส่ งผลให้ประชาชนในฐานะเจ้า ของบ้า นเมื องท้องถิ่ น
กลายเป็ นเพียงผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนเลือกผูแ้ ทนไปบริ หารบ้านเมืองแทนตน
2) การควบคุ มอานาจทางการเงิ นการคลังไว้ที่รัฐบาลกลาง โดยเฉพาะรู ปแบบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐที่กาหนดให้กรมในฐานะหน่วยงานนิ ติบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ตั้งคาของบประมาณ ซึ่ งมักเป็ น
ความต้องการของผูม้ ี อานาจมากกว่า ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นนั้น ส่ ง ผลให้ก ารจัดสรร
งบประมาณให้แก่ทอ้ งถิ่ น ยังห่ างไกลจากเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่ งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 35
3) เกิ ด ปรากฎการณ์ ที่ รั ฐ บาลกลางพยายามควบคุ ม ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ผ่ า นการจัด สรร
งบประมาณลงพื้นที่ ทาให้ทอ้ งถิ่ นเกิ ดพฤติ กรรมที่ คอยพึ่งงบจากรัฐบาลกลางและไม่รับผิดชอบต่อการ
จัดเก็บรายได้ รวมทั้งผลักภาระให้รัฐบาลกลางมากขึ้น จึงเกิดการแย่งงบประมาณลงพื้นที่ ส่ งผลให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายตกอยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้
4) คนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมยัง ให้ ค วามส าคัญ กับ รั ฐ มาก มองว่ า รั ฐ เป็ นตัว หลัก ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยละเลยชุ มชนท้องถิ่นและประชาสังคมในพื้นที่ มองไม่เห็นความสาคัญของชุมชน
ท้องถิ่นที่จะเข้ามาเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงสังคม

