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บทที่ 7
สรุปและข้ อเสนอแนะ
7.1 ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน
ประเทศไทยอยูใ่ นระหว่างการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ไทยขึ้น โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ร่วมระดมความคิดและพลังสมองเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาประเทศชาติทุกด้าน รวมไปถึ งลดความขัดแย้งที่มีอยูใ่ นสังคม ประกอบกับในปั จจุบนั
ปั ญหาภัยธรรมชาติ เกิ ดขึ้ นอยู่เป็ นประจา ไม่ว่า จะเป็ นปั ญหาภัย แล้ง ปั ญหาน้ า ท่ วม ปั ญหาการรุ กราน
ธรรมชาติจนกระทัง่ ทาให้เกิดปั ญหาที่มีผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน จังหวัดนครราชสี มาเป็ น
จังหวัดที่มีพ้นื ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากกรุ งเทพมหานคร เป็ นจังหวัด
ที่เป็ นประตูสู่อีสาน ด้วยความเป็ นเมืองหลักที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว ซึ่ งแต่เดิ มนั้นกาหนดไว้ที่ระยะเวลา 20 ปี แต่เนื่ องจากโลกยุคปั จจุบนั
สภาพแวดล้อมเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงได้กาหนดระยะเวลาของแผนไว้ที่ 10 ปี โดยได้กาหนด
ระดมความคิดเห็ นจากบุคคลสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น) ภาคธุ รกิ จ
เอกชน ภาคท้องถิ่ น ภาคประชาชน ทั้งนักบริ หาร นักวิชาการ นักการเมือง นักปฏิ บตั ิ ปราชญ์ชาวบ้าน
สื่ อสารมวลชนและบุคคลทัว่ ไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้เอกสารแนวทางพัฒนาจังหวัดนครราชสี มา ในรู ปแบบของ
ทิ ศทางการพัฒนาท้องถิ่ นจังหวัดนครราชสี มาในระยะอี ก 10 ปี ข้างหน้า โดยมี ความสอดคล้องกันกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 และแนวทางปฏิรูปของประเทศด้วย ผลสรุ ปจากการ
สัมมนาหรื อการประชาคมจากทุกภาคส่ วนในการมองไปข้างหน้า 10 ปี ซึ่ งจะครอบคลุมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการภาคราชการทั้งส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมาย
ต่ า งๆที่ ร ะบุ ใ ห้ เ ป็ นภารกิ จ หน้ า ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยทิ ศ ทางการพัฒ นาจัง หวัด
นครราชสี มา (โคราช) นี้ จะมีประโยชน์สาหรับนักการเมือง นักบริ หาร นักวิชาการ ธุ รกิจ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สื่ อมวลชนรวมทั้งประชาชนทัว่ ไป สาหรับใช้เป็ นแผนในการเปลี่ยนแปลง สิ่ งต่างๆ (Change)
อัน จะส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาจัง หวัด นครราชสี ม าในด้า นที่ ต นเกี่ ย วข้อ งด้ว ย รวมทั้ง ใช้เ ป็ นคู่ มื อ ในการ
ประกอบวิช าชี พ แห่ ง ตนที่ จะไม่ หลุ ดพ้นหรื อผิดแผกไปจากแนวทางในการพัฒนาจัง หวัดและพัฒนา
ประเทศ สาหรับกระบวนการวิธีการดาเนิ นโครงการนั้น จะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เนื่องจากคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กาหนดให้องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์เครื อข่ายเพื่อแก้ไขปั ญหาและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่ น (Clinic Center) ซึ่ งศูนย์ดงั กล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ด้านปั ญหาความ
เดือดร้อน และรวบรวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและข้อมูลการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อเสนอให้
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องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้นาไปเป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนา หรื อ
จัดทาเป็ นโครงการเพื่อแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แวดล้อมในปั จจุบนั และอนาคต
ที่จะส่ งผลต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มา สาหรับจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ระยะ 10 ปี อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาและประเทศไทยในระยะ10
ปี ข้างหน้า และเพื่อรวบรวมข้อมูลปั ญหา ความต้องการของประชาชน ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ
องค์กรภาคเอกชน กลุ่มอาชี พ ภาคีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา แนวทางการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยกาหนดเป็ นทิศทางการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ที่
ครอบคลุมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิ ชยกรรม
ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้านการ
จัดการภาคราชการทั้งส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมายต่างๆที่ระบุให้เป็ นภารกิจ
หน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
วิธีการดาเนินการของโครงการเน้นกระบวนการทางานที่ใช้ขอ้ มูลเป็ นหลักในการทาความเข้าใจ
บริ บทของการพัฒนาในทุ ก ระดับ และกระบวนการมี ส่วนร่ วมที่ หลากหลาย โดยผ่านเวที การนาเสนอ
ข้อมูล แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การร่ วมตัดสิ นใจ และการลงมือปฏิบตั ิการในประเด็นที่เป็ นไปได้ เพื่อนาไปสู่
การเปลี่ ยนแปลงของทศวรรษใหม่เพื่อการปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย ไปสู่ สังคมเป็ นสุ ขและเป็ น
ธรรม รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานราชการ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
วิเคราะห์ ศ กั ยภาพที่ เป็ นปั จจัย ภายในและปั จจัย ภายนอกที่ มีผ ลต่ อกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสี มา
7.2 สรุ ปข้ อมูลพืน้ ฐานจังหวัดนครราชสี มา
7.2.1 ด้ านกายภาพและด้ านภูมิศาสตร์
จังหวัดนครราชสี มามีความได้เปรี ยบในด้านสถานที่ต้ งั ของจังหวัด เพราะเป็ นประตูสู่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไปยังกรุ งเทพมหานคร และเมืองท่าชายฝั่งทาง
ภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก ตั้งอยู่บนที่ราบสู งโคราช ละติจูด 15 องศาเหนื อ ลองติจูด 102 องศา
ตะวันออก สู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร
ด้านขนาดของจังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ
12,808,728 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีขนาด
พื้นที่ใหญ่มากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศ และเป็ นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทาให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ภายในจังหวัดจานวนมาก
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ด้านภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีท้ งั ที่เป็ นภูเขาสู ง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและพื้นที่
ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 4 บริ เวณ คือ
1) บริ เวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสู งจากระดับน้ าทะเล มากกว่า 250
เมตร อยู่ในบริ เวณอาเภอปากช่ อง อาเภอปั กธงชัย อาเภอวังน้ าเขียว อาเภอครบุรี และอาเภอเสิ งสาง
เทือกเขานี้เป็ นต้นกาเนิดของแม่น้ าลาธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค ได้แก่ แม่น้ ามูลลาแชะ
ลาพระเพลิง และลาปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่น
ลอนตื้นตอนล่างของหุ บเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ทาให้มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริ เวณนี้
ค่อนข้างสู ง
2) บริ เวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสู งจากระดับน้ าทะเล 200 - 250 เมตร อยูใ่ นเขต
อาเภอด่านขุนทด อาเภอสี คิ้ว อาเภอเทพารักษ์ อาเภอพระทองคา อาเภอโนนไทย อาเภอขามทะเลสอ
อาเภอเมือง อาเภอสู งเนิน ตอนบนของพื้นที่อาเภอปั กธงชัยและอาเภอครบุรี อาเภอโชคชัย อาเภอจักราช
อาเภอหนองบุญมาก และอาเภอเสิ งสาง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้นบริ เวณใกล้เชิ ง
เขามีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่ วนเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าไหลผ่าน หลายสาย ได้แก่ ลา
แชะ ลาพระเพลิง ลาตะคอง ลาน้ ามูล และลาจักราช
3) พื้นที่ลูกคลื่นทางตอนเหนื อของจังหวัด มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 200 เมตร อยูใ่ น
เขตอาเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอาเภอโนนไทย อาเภอคง ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อาเภอบัวใหญ่
อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอห้วยแถลง อาเภอชุมพวง และอาเภอลาทะเมนชัย มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็ นพื้นที่ราบลุ่มบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าลาเชียงไกร และลามาศ
4) บริ เวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนื อของจังหวัด มีความสู งจากระดับน้ าทะเลน้อยกว่า 200 เมตร อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอบัวใหญ่ อาเภอคง อาเภอโนนสู ง อาเภอประทาย อาเภอพิมาย อาเภอสี ดา อาเภอบัวลาย
และอาเภอเมืองยาง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า
ด้านลักษณะภูมิอากาศ พบว่าพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาอยูภ่ ายใต้เขตลมมรสุ ม 2 ชนิด คือ มรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมรสุ มตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งก่อให้เกิดฤดูกาลจานวน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว เริ่ ม
ตั้ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง กลางเดื อ น
พฤษภาคม และฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
สามารถวางแผนดาเนิ นกิ จ กรรมของตนเองให้ส อดคล้องกับ สภาพภู มิ อากาศได้อย่า งไรก็ ต ามสภาพ
ภูมิอากาศเป็ นสิ่ งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นอาจมีความเสี่ ยงในการคาดการณ์เกิดขึ้นได้
จังหวัดนครราชสี มามีพ้ืนที่รับน้ าฝนรวม 55,142 ตารางกิ โลเมตร ปริ มาณน้ าท่ารวม 9,761 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ปริ มาณน้ าฝน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2551 จะอยู่ในช่ วง 824.40 มิลลิเมตร ถึง 1,380.40
มิลลิเมตร ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,357.7 จานวนวันฝนตก 124 วัน
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7.2.2 ด้ านเศรษฐกิจ
จัง หวัดนครราชสี ม า ถื อว่า เป็ นจัง หวัดที่ มี ค วามส าคัญ ในด้า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เพราะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อยู่ที่จานวน 172,359 ล้านบาท ซึ่ งสู งเป็ นอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 10 ของประเทศ และมีแนวโน้มที่อตั ราความเจริ ญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากรายได้ต่อหัว พบว่ามีรายได้ต่อหัวอยูท่ ี่ 61,136 บาทต่อคนต่อปี
เป็ นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และอันดับที่ 56 ของประเทศ นัน่ คือประชาชนในจังหวัด
นครราชสี มามีความแตกต่างกันในด้านรายได้เป็ นอย่างมาก
จากสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2552 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
ประเภทค่าใช้จ่าย พบว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริ โภคมีมากที่สุด จานวน 12,310 บาท ต่อเดือน
ปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีผทู้ ี่ทาการเกษตรเพาะเลี้ยงมีหนี้ สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อน 89,817 บาท ปรับตัว
เพิ่มสู งขึ้นร้ อยละ 36.78 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ครัวเรื อนผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ที่มีหนี้ สินต่อครัวเรื อน
190,450 บาท ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นร้ อยละ 13.39 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา สาหรับครัวเรื อนผูป้ ระกอบอาชีพรับจ้างมี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อน 159,125 บาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 39.13 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
7.2.3 ลักษณะทางสั งคม
จานวนประชากรในจังหวัดนครราชสี มา มีจานวน 2.57 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
ร้อยละ 0.24 อันเนื่องมากจากอัตราการเกิดสู งกว่าอัตราการตาย พร้อมทั้งการลงทะเบียนเข้ามีมากกว่าการ
ลงทะเบียนออก โดยอาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมืองนครราชสี มาร้อยละ 16.94 รองลงมาคือ
อาเภอปากช่ องร้อยละ 7.22 และอาเภอพิมายร้อยละ 5.05 อาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ พื้นที่อาเภอ
บ้านเหลื่อมร้อยละ 0.84 เมื่อพิจารณาด้านเพศ พบว่าเป็ นเพศชาย ร้อยละ 49.92 และเพศหญิงร้อยละ 50.08
ประชากรส่ วนใหญ่อยูน่ อกเขตเทศบาล ร้อยละ 74.93 และอยูใ่ นเขตเทศบาลร้อยละ 25.07 โดยส่ วนใหญ่มี
ช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 30-34 ปี ร้อยละ 8.84 รองลงมา คือ มีอายุอยูร่ ะหว่าง 35-39 ปี ร้อยละ 8.79 และ มีอายุ
อยูร่ ะหว่าง 40-44 ปี ร้อยละ 8.42 ในส่ วนของความหนาแน่นของประชากร พบว่าจังหวัดนครราชสี มามี
ความหนาแน่นของประชากร อยูท่ ี่ประมาณ 125 คนต่อตารางกิ โลเมตร โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่ นของ
ประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมืองนครราชสี มา จานวน 586 คนต่อตารางกิ โลเมตร รองลงมา คือ พื้นที่
อาเภอแก้งสนามนางจานวน 356 คนต่ อตารางกิ โลเมตร และอาเภอบัวใหญ่จานวน 283 คนต่ อตาราง
กิโลเมตร ส่ วนอาเภอที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ อาเภอวังน้ าเขียวจานวน 37 คนต่อตารางกิโลเมตร
เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรปี พ.ศ. 2552 - 2563 พบว่า สัดส่ วนของเด็ก (0 -14 ปี ) มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ผสู ้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เช่นเดียวกับ
แนวโน้มประชากรในจังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น เมื่อจาแนกตามอายุ
พบว่า สัดส่ วนของเด็ก (0 -14 ปี ) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง และผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีสัดส่ วน
เพิ่มขึ้น
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ด้านการศึกษา พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีสถานศึ กษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา ในส่ วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีจานวน 418 โรงเรี ยน ส่ วนใหญ่
เป็ นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีห้องเรี ยน จานวน 5,882 ห้อง ส่ วนครู
มีจานวน 7,902 คน และนักเรี ยนมีจานวน 155,231 คน ด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา พบว่า จังหวัด
นครราชสี มามีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จานวน 12 แห่ ง และในส่ วนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่ามีจานวน 7 แห่ ง โดยส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอเมืองนครราชสี มา
นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษานอกระบบ ส่ วนใหญ่เป็ นการดาเนิ นงานโดยศูนย์การศึกษา นอกโรงเรี ยนระดับ
อาเภอ จานวน 30 แห่ง นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาตามอัธยาศัยในรู ปแบบของห้องสมุดประชาชน จานวน 27
แห่ง แบ่งเป็ นศูนย์บริ การระดับอาเภอ จานวน 21 แห่ง และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” จานวน 6
แห่ ง เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษา สถาบันรามจิตติ (2553) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2551-2552 จังหวัด
นครราชสี มามีนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 85.35 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 87.54 ส่ วนนักเรี ยนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 66.26 ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 81.53 โดยคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรี ยน ในจังหวัดนครราชสี มาใน
ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 35.50 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 35.99 เมื่อแยกรายวิชา พบว่าวิชา
ภาษาอังกฤษ และคณิ ตศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 37.34 และ 34.26 สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของประเทศซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ
35.53 และ 33.36 ขณะที่ดา้ นคะแนนโอเน็ตของนักเรี ยนในจังหวัดนครราชสี มารายวิชาภาษาไทย สังคม
และวิทยาศาสตร์ อยูท่ ี่ร้อยละ 43.68 33.44 และ 28.77 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 46.5 34.5
และ 30.05
เชื้อชาติ พบว่าประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วยหลายเชื้ อชาติ มีท้ งั ชาวไทยโคราช
ชาวไทยอีสาน ชาวมอญ ชาวกุย ชาวบน ชาวจีน ชาวไทยโยนก ชาวญวน และแขก
ภาษา พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีความหลากหลายตามชาติพนั ธุ์ทาให้มีการใช้หลายภาษา ได้แก่
ภาษาโคราช ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยยวน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาส่ วย ภาษาชาวบน ภาษาจีน และ
ภาษาซิกข์ ทั้งนี้ในปัจจุบนั ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่พดู ภาษากลางเป็ นภาษาราชการ
ศาสนา พบว่าประชากรในจังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่จะนับถื อศาสนาพุทธ ทั้งนี้ ขอ้ มูลสถิ ติ
ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด นครราชสี ม า ในปี พ.ศ. 2552 รายงานว่า จัง หวัด นครราชสี ม า มี
พุทธศาสนิ กชนจานวน 2,530,031 คน วัดพระอารามหลวงจานวน 5 แห่ ง วัดที่มีวิสุงคามสี มาจานวน 935
แห่ ง สานักสงฆ์จานวน 870 แห่ ง ที่ พ กั สงฆ์จานวน 798 แห่ ง วัดร้ างจานวน 72 แห่ ง พระภิ กษุ จานวน
13,872 รู ป สามเณรจานวน 1,935 รู ป ผูน้ ับถื อศาสนาพุ ทธ มี มากกว่าร้ อยละ 98 นับถื อศาสนาคริ ส ต์
ประมาณร้อยละ 1 ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม ซิกข์และอื่นๆ
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีศูนย์วฒั นธรรมตั้งอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา โดยจังหวัด นครราชสี มา มีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ภาษา
โคราช และเพลงโคราช เป็ นต้น มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองที่สาคัญ ที่
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นิยมปฏิบตั ิสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั คืองานฉลองวันแห่ งชัยชนะท้าวสุ รนารี งานแข่งเรื อยาว
ประเพณี พิมาย งานประเพณี แห่ เที ยนพรรษากาหนดจัดการประกวดเทียนพรรษา และงานประเพณี ลอย
กระทง และมีวฒั นธรรมประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่ นตามหลักของฮีต 12 คอง 14 ซึ่ งมีการนามาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันของประชาชน และเป็ นการรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยประชาชน
ด้านสาธารณสุ ข พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดนครราชสี มา มีสถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่มีเตียง
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนทั้งสิ้ นจานวน 40 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลภาครัฐ จานวน 31 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน
จานวน 9 แห่ งโดยมีแพทย์ในจังหวัดนครราชสี มาจานวน 390 คน ทันตแพทย์ จานวน 92 คน เภสัชกร จานวน
171 คน และมีพยาบาลวิชาชี พ จานวน 2,897 คน ทั้งนี้ อตั ราส่ วนของแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 6,560
อัตราส่ วนของทันตแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 27,871 อัตราส่ วนของเภสัชกรต่อประชากร 1 : 14,995 และ
อัตราส่ วนของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร เท่ากับ 1 : 885
เมื่ อพิจารณาถึ ง การป่ วย พบว่า มีจานวนผูป้ ่ วยนอกมารั บการรักษาพยาบาล จานวน 258,818 ครั้ ง
สาเหตุของการป่ วยของผูป้ ่ วยนอกสู งสุ ด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้ อ
สาหรับผูป้ ่ วยในมีจานวน 88,406 คน สาเหตุการป่ วยของผูป้ ่ วยในสู งสุ ด คือ โรคความดันโลหิ ตสู ง คลอดปกติ
ติดเชื้อในลาไส้ โรคระบบการย่อยอาหาร และภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ โรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาด
วิทยา คือโรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคตาแดง ปอดบวม และอีสุกอีใส ในส่ วนของสาเหตุ
การตาย พบว่าส่ วนใหญ่เกิดจากโรคมะเร็ งมากที่สุด รองลงมา คือโรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคหลอดเลือดในสมอง ตามลาดับ ทั้งนี้ ประชากรส่ วนใหญ่ในจังหวัดนครราชสี มามีหลักประกันสุ ขภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 99.90 ของประชากรทั้งหมด
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดนครราชสี มาได้เผชิ ญกับ
ปั ญหาคดีอาญาต่างๆหลายคดี โดยประเภทความผิดที่มีจานวนคดีที่เกิ ดมากที่สุด คือคดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย
จานวน10,639 คดี รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อชี วิต ร่ างกาย และเพศ เกิดขึ้นจานวน 1,058 คดี และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ จานวน 815 คดี ในส่ วนของจานวนผูต้ อ้ งหา พบว่าคดีที่มีผตู้ อ้ งหามากที่สุด คื อ คดีที่
รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย จานวน 22,283 ราย รองลงมา คือ คดีประทุษร้ายต่อชี วิต ร่ างกาย และเพศ จานวน 1,022
ราย และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จานวน 731 ราย สาหรับจานวนคดีที่จบั กุมได้ พบว่า จานวนคดีที่จบั กุม
ได้มากที่สุด คือคดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย จานวน 10,639 คดี รองลงมา คือคดีประทุษร้ายต่อชี วิต ร่ างกาย และ
เพศ จานวน 955 คดี และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จานวน 711 คดี
7.2.4 ลักษณะทางเกษตรกรรม
ในส่ วนของภาคเกษตรกรรม พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร
จานวน 7.38 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 57.65 ของพื้นที่จงั หวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่นา คิดเป็ นร้อยละ
48.81 รองลงมา คือพื้นที่ปลูกพืชไร่ ร้อยละ 45.38 พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นร้อยละ 2.14 และพืชผัก
และ สวนดอกไม้ ร้อยละ 0.21 ตามลาดับ
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เมื่ อพิ จารณาแยกตามพื ชเศรษฐกิ จพบว่าเป็ นพื้ นที่ เพาะปลู กข้าว ประมาณ 4.33 ล้านไร่ พื้ น ที่
เพาะปลูกมันสาปะหลังประมาณ 1.70 ล้านไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน ประมาณ 0.54 ล้านไร่ และปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 0.98 ล้านไร่ ปลูกไม้ผลและไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.78 ล้านไร่ และปลูกพืชผัก ประมาณ
0.06 ล้านไร่ ทั้งนี้ อาเภอที่ มีพ้ื นที่ ก ารปลูก ข้าวจานวนมาก ได้แก่ อาเภอพิมาย อาเภอโนนสู ง อาเภอ
ประทาย อาเภอคง และอาเภอโนนไทย อาเภอที่เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังจานวนมาก ได้แก่ อาเภอครบุรี
อาเภอเสิ งสาง อาเภอหนองบุญมาก อาเภอด่านขุนทด และอาเภอสี คิ้ว ขณะที่ออ้ ยโรงงานปลูกมากที่อาเภอ
ด่านขุนทด อาเภอจักราช อาเภอปากช่อง อาเภอสี คิว้ และอาเภอแก้งสนามนาง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูก
มากที่อาเภอปากช่ อง อาเภอวังน้ าเขียว อาเภอปั กธงชัย อาเภอสี คิ้ว อาเภอสู งเนิ น อาเภอด่านขุนทด และ
อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสี มามีครัวเรื อนในภาคเกษตร จานวน 326,587 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 89.76 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมดในจังหวัดนครราชสี มา แสดงว่าประชากรที่อยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มาส่ วนใหญ่พ่ ึงพากับ
ภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก ในส่ วนของด้า นปศุ สั ตว์ พบว่า จัง หวัดนครราชสี ม ามี เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งสั ตว์
จานวน 172,054 ครัวเรื อน โดยสัตว์ที่เลี้ยงกันมากเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ เป็ ด โคเนื้ อ โคนม และสุ กร
ซึ่ งพื้นที่ เลี้ ยงสัตว์กระจายอยู่ทวั่ ไปในจังหวัดนครราชสี มา โดยส่ วนใหญ่อยู่พ้ืนที่อาเภอบัวใหญ่ อาเภอ
ประทาย อาเภอพิมาย อาเภอเมืองนครราชสี มา อาเภอปากช่อง อาเภอสู งเนิน อาเภอปั กธงชัย อาเภอโชคชัย
อาเภอโนนไทย อาเภอด่ านขุนทด อาเภอคง อาเภอห้วยแถลง อาเภอโชคชัย อาเภอหนองบุญมาก และ
อาเภอครบุรี ทั้งนี้ จงั หวัดนครราชสี มายังมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้ งั แต่ขนาดเล็ก (กาลังการผลิตน้อยกว่า
10 ตันต่อชัว่ โมง) จนถึง ขนาดใหญ่ (กาลังการผลิตมากกว่า 40 ตันต่อชัว่ โมง) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดในภาคเกษตรกรรม มีจานวน 37,765 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ทั้งหมด
7.2.5 ด้ านอุตสาหกรรม
ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ พบว่าเป็ นภาคที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ การ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจัง หวัดนครราชสี ม า เพราะภาคอุ ตสาหกรรม เหมื องแร่ และย่อ ยหิ น
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดถึง 41,773 ล้านบาท สู งเป็ นอันดับที่ 1 ในทุกสาขาของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสี มา หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสี มา
ทั้งหมด โดยจังหวัดนครราชสี มามีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 2,275 โรงงาน จานวนเงินทุน
113,880,026,266 บาท ก่อให้เกิ ดการจ้างงาน จานวน 123,585 คน อุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ ง อุ ตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมด้านอาหาร อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ มีเหมืองแร่ จานวน 28 แห่ ง สามารถผลิ ตแร่ ได้จานวน 5,703,773 เมตริ กตันโดยก่อให้เกิ ดการ
จ้างงานจานวน 397 คน โดยแร่ ที่ส ามารถผลิ ตได้ม ากที่ สุด คื อหิ นปูน (หิ นอุ ตสาหกรรมชนิ ดก่ อสร้ าง)
รองลงมา คือ หินบะซอลต์ และเกลือหิน ตามลาดับ
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7.2.6 ด้ านพาณิชยกรรม
ในส่ วนของพาณิ ชยกรรม พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีสถานประกอบการ จานวน 62,125
แห่ ง ก่อให้เกิ ดการจ้างงานกว่า 366,000 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จด้านการขายปลี ก
ยกเว้น ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการซ่ อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน จานวน
29,745 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 47.88 ของสถานประกอบการทั้งหมด
ภาคการเงิน พบว่ามีธนาคารที่ดาเนินการในจังหวัดนครราชสี มา จานวน 19 ธนาคาร โดย
มีจานวนสาขากระจายอยูท่ วั่ ไปในจังหวัดนครราชสี มาจานวน 168 สาขา โดย ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2553 ธนาคาร
พาณิ ชย์ในจังหวัดนครราชสี มามีเงินฝากคงค้างจานวน 86,881.6 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของ
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา ส่ วนการให้สินเชื่ อ พบว่าธนาคารพาณิ ชย์ มียอด
สิ นเชื่ อคงค้างจานวน 87,409.7 ล้านบาท ส่ วนมากเป็ นเงิ นให้กู้ รองลงมาคือ การเบิกเงินเกินบัญชี ตัว๋ เงิ น
และสิ นเชื่ อด้านอื่น ๆ โดยให้สินเชื่ อสาขาการผลิ ตอุ ตสาหกรรมจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 19.45
รองลงมาคื อ สิ นเชื่ อด้านการค้าส่ ง และค้าปลี ก ซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ร้อยละ 18.72 และ
ตัวกลางทางการเงินร้อยละ 6.08 สาหรับอัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อเงินฝาก อยูท่ ี่ร้อยละ 100.6
ภาคการคลัง พบว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐในจังหวัดนครราชสี มา มาจากรายได้หลักจาก
ภาษี 2 ชนิด คือ ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต รวมรายได้ท้ งั สิ้ นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจานวน
5,470.61 ล้านบาท เมื่อแยกเป็ นประเภทของภาษี พบว่าเป็ นรายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร
มีจานวน 4,032.65 ล้านบาท แบ่งเป็ นภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 35.93 รองลงมา คือภาษีนิติบุคคลร้อยละ 33.50
และภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ 25.79 ด้านภาษีสรรพสามิต พบว่ามีจานวน 1,437.96 ล้านบาท แบ่งเป็ นภาษี
เครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 59.05 รองลงมา คือ ภาษีสุราคิดเป็ นร้อยละ 39.12 และภาษีสถานบริ การสนามม้า
ร้อยละ 0.78
ภาคการอุปโภคบริ โภค จากการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อน ปี พ.ศ.
2552 ของสานักงานสถิติแห่งชาติในด้านค่าใช้จ่าย พบว่าค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริ โภคมีมากที่สุด จานวน
12,310 บาท ต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 88.31 และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ ยวกับการอุ ปโภคบริ โภค จานวน 1,629
บาทต่อเดื อน คิดเป็ นร้อยละ 11.69 ทั้งนี้ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภค พบว่าโดยมากเป็ น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสู บ ร้อยละ 44.96 รองลงมา คือ การเดินทางและการสื่ อสาร ร้อยละ 23.76 และที่
อยู่อาศัย เครื่ องแต่งบ้าน และเครื่ องใช้ต่าง ๆ ร้อยละ 17.11 ส่ วนของรายได้พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นรายได้
ประจา จานวน 16,424 บาท ต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 85.73 รองลงมา คือรายได้ที่ไม่เป็ นตัวเงิ น จานวน
2,336 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 12.19 และรายได้ไม่ประจา (ที่เป็ นตัวเงิน) จานวน 397 บาทต่อเดือน คิด
เป็ นร้อยละ 2.07 รายได้ประจาจานวน 16,424 บาท พบว่าเป็ นค่าแรงและเงินเดื อนมากที่สุด ร้อยละ 43.17
รองลงมา คือกาไรสุ ทธิ จากการทาธุ รกิ จ ร้อยละ 29.10 และเงิ นที่ได้รับเป็ นการช่ วยเหลื อ ร้ อยละ 14.14
อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยูท่ ี่ 72.8
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ภาคการลงทุน ในปี พ.ศ. 2553 สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) รายงานว่าได้
อนุ มตั ิให้การส่ งเสริ มการลงทุนทั้งสิ้ น 63 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน จานวน 47,773 ล้านบาท ก่อให้เกิด
การจ้างงานทั้งแรงงานไทยและต่างประเทศจานวน 15,091 คน
ภาคการจ้างงาน ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครราชสี มา มีผสู้ มัครงานจานวน 2,941 คน โดยจังหวัด
นครราชสี มามี ตาแหน่ งงานว่างจานวน 6,888 คน และมีผูไ้ ด้รับการบรรจุงาน จานวน 2,201 คน ซึ่ งผูท้ ี่
ได้รับการบรรจุงานส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จในสาขาการผลิต รองลงมา คือสาขาบริ การด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุ รกิจ และสาขาการขายส่ ง การขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่ วนบุ คคลและของใช้ในครั วเรื อน ทั้ง นี้ หากพิ จารณาถึ งก าลัง แรงงานในจัง หวัด
นครราชสี มา ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 2.21 ล้านคน
โดยมีกาลังแรงงาน จานวน 1.56 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 71.60 และเป็ นผูท้ ี่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน เช่ น
ทางานบ้าน เรี ยนหนังสื อ และอื่น ๆ จานวน 0.63 ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 28.40 ทั้งนี้ กาลังแรงงานใน
ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่มีงานทา ร้อยละ 98.33 ของกาลังแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือกาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ร้อยละ 1.12 และผูว้ ่างงานร้ อยละ 0.55 อนึ่ งการทางานในจังหวัดนครราชสี มานั้นคณะรั ฐมนตรี มีมติ
เห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 อัตราค่าจ้างขั้นต่าอยู่
ที่วนั ละ 183 บาท เป็ นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดนครราชสี มามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานจานวนมาก ในปี
พ.ศ. 2553 มี จานวนแรงงานต่า งด้าวที่ถู กกฎหมาย จานวน 7,337 คน โดยเป็ นลู ก จ้า งอยู่ใ น สถาน
ประกอบการ จานวน 2,086 แห่ง ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ด้านการท่องเที่ยว พบว่าจังหวัดนครราชสี มาเป็ นหนึ่ งที่มีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ ยว ในหลาย
อาเภอ ได้แก่ เมือง ปากช่อง พิมาย โชคชัย และวังน้ าเขียว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่าในปี พ.ศ.
2551 พบว่า จังหวัดนครราชสี มามีผเู้ ข้ามาเยีย่ มเยือน จานวน 4.79 ล้านคน เป็ นคนไทยคิดเป็ นร้อยละ 97.39
และชาวต่างชาติร้อยละ 2.61 ส่ วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์
อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย โดยระยะเวลาของการพานักเฉลี่ยสาหรับชาวไทยอยูท่ ี่
2.52 วัน ส่ วนชาวต่างชาติอยูท่ ี่ 2.31 วัน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อยูท่ ี่ 938.32 บาทต่อคนต่อวัน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยของชาวไทย อยู่ที่ 925.05 บาทต่อคนต่อวัน และชาวต่างชาติ อยู่ที่ 1,439.58 บาทต่อคนต่อวัน
ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสี มา จานวน 9,401.89 ล้านบาท
7.2.7 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ในส่ วนของการคมนาคม และการขนส่ ง พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีเส้นทางคมนาคม
ขนส่ งที่มีความสะดวกสบายเพราะมีท้ งั ทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่ องบิน โดยเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์
ที่สาคัญหากเดินทางมาจากกรุ งเทพมหานคร คือทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น) แยกเข้า ทางหลวง
หมายเลข 2 ที่จงั หวัดสระบุรี ตรงไปจนถึงจังหวัดนครราชสี มา ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร หรื อใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายนครราชสี มา ปั กธงชัย) จากกรุ งเทพมหานคร ผ่านมีนบุรี จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา อาเภอพนมสารคาม อาเภอกบินทร์ บุรี อาเภอวังน้ าเขียว อาเภอปั กธงชัย เข้าสู่ ตวั เมืองจังหวัด
นครราชสี มา ในด้านทางรถไฟ พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อผ่าน 2
สาย คือ เส้นทางจากกรุ งเทพมหานครถึงจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางจากกรุ งเทพมหานคร ถึงจังหวัด
หนองคาย และในส่ วนของการขนส่ งทางอากาศ พบว่าจังหวัดนครราชสี มา มีท่าอากาศยานนครราชสี มา
ตั้งอยูท่ ี่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ในส่ วนของการใช้ไฟฟ้ า พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จังหวัด
นครราชสี มามีผใู้ ช้ไฟฟ้ า จานวน 671,470 ราย โดยใช้กระแสไฟฟ้ าทั้งหมด 3,784.21 ล้านยูนิต ส่ วนใหญ่
เป็ นการใช้ไฟฟ้ าในสถานธุ รกิจและอุตสาหกรรม ร้อยละ 70.28 รองลงมา คือที่อยูอ่ าศัย ร้อยละ 23.20 และ
สถานที่ราชการและสาธารณะ ร้อยละ 3.99 ด้านประปา พบว่าประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา สามารถ
ใช้บริ การน้ าประปาได้จากการประปาส่ วนภูมิภาคในเขตจังหวัดนครราชสี มาหรื อการประปาส่ วนภูมิภาค
เขต 2 ซึ่ ง มี ก ารให้น้ า บริ ก ารประปา จานวน 23 แห่ ง ส านัก งานประปานครราชสี ม า รายงานว่า ณ 31
มีนาคม พ.ศ. 2553 มีผใู ้ ช้น้ า จานวน 90,596 ราย โดยมีปริ มาณน้ าผลิต จานวน 7.39 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณน้ าจ่ายฟรี (ช่วยภัยแล้ง) จานวน 432 ลูกบาศก์เมตร ปริ มาณน้ าจาหน่าย จานวน 7.16 ล้านลูกบาศก์
เมตรและปริ มาณน้ าสู ญเสี ย จานวน 1.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านโทรศัพท์ พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จังหวัด
นครราชสี มา มีเลขหมายโทรศัพท์ จานวน 170,702 เลขหมาย แบ่งเป็ นของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 68.07 และบริ ษทั สัมปทาน ร้อยละ 31.93 เป็ นเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผเู ้ ช่าจานวน 124,036 เลขหมาย
แบ่งเป็ น บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ร้อยละ 68.48 และบริ ษทั สัมปทาน ร้อยละ 31.52 ทั้งนี้ เลขหมาย
โทรศัพท์ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่ให้บริ การกับบ้านพัก ร้อยละ 67.08 รองลงมา คือ ภาค
ธุ รกิจ ร้อยละ 15.80 และราชการ ร้อยละ 8.07 ในส่ วนของน้ ามัน พบว่าปริ มาณน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ผคู ้ า้ น้ ามัน
จาหน่ ายให้ลูกค้าในจังหวัดนครราชสี มา พบว่าส่ วนใหญ่ คือ การจาหน่ ายน้ ามันดี เซลหมุนเร็ ว จานวน
370,813 ลิ ตร ดี เซลหมุ นเร็ ว บี 5 จานวน 252,445 ลิ ตร ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว จานวน 92,093 ลิ ตร และ
เบนซิ น ออกเทน 91 จานวน 85,713 ลิตร และด้านไปรษณี ย ์ พบว่าจังหวัดนครราชสี มา ได้ให้บริ การการ
สื่ อสารไปรษณี ยโ์ ทรเลข โดยมีสถานที่ทาการไปรษณี ยเ์ พื่อให้บริ การทั้งในเขตตัวจังหวัด อาเภอ และ
ตาบล โดยที่ทาการไปรษณี ยใ์ นพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา จานวน 34 แห่ ง มีศูนย์ไปรษณี ยโ์ ทรเลขในพื้นที่
จังหวัดนครราชสี มา จานวน 1 แห่ ง และมีที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขอนุ ญาตในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา
จานวน 150 แห่ ง ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดนครราชสี มา ได้มีดาเนิ นการเกี่ยวกับไปรษณี ยภัณฑ์
ธรรมดา จ านวน 13,099,682 รายการ บริ การพิ เศษ จานวน 2,750,020 รายการ และพัสดุ ไปรษณี ย ์ จานวน
113,481 รายการ
7.2.8 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในส่ วนของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ได้แก่ ทรั พ ยากรดิ น พบว่า จัง หวัด
นครราชสี มาส่ วนใหญ่เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่า ประมาณร้อยละ 53 ของพื้นที่ท้ งั หมด ดิ นมีความ
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อุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ประมาณร้อยละ 45 และดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับสู งเพียงร้อยละ 3
เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั เผชิ ญกับปั ญหาดินเค็ม ซึ่ งกระจายอยูใ่ นพื้นที่ 22 อาเภอของจังหวัดนครราชสี มา พื้น
ที่ดินเค็มจัดที่มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 0.17 ล้านไร่ พื้นที่ดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือ
ร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ 0.57 ล้านไร่ และมีพ้ืนที่ดินเค็มเล็กน้อยที่มีคราบเกลือร้อยละ 1-10 ของพื้นที่ 1.1
ล้านไร่ รวมพื้นที่ดินเค็มที่มีคราบเกลือปรากฏอยูบ่ นผิวดินทั้งหมด 1.87 ล้านไร่
ด้านทรัพยากรน้ า พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีลุ่มน้ าตามธรรมชาติจานวน 9 ลุ่มน้ า มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ประมาณ 20,493ตารางกิ โลเมตร ซึ่ งสามารถนาไปใช้เพื่ออุปโภคบริ โภค และใช้เพื่อการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอเฉพาะในช่ วงฤดูฝนเท่านั้น ส่ วนในช่ วงฤดูแล้ง จะเผชิ ญกับปั ญหาการขาดน้ า ซึ่ งมากหรื อน้อย
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละปี จังหวัดนครราชสี มามีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา
มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าลาตะคอง อ่างเก็บน้ าลาพระเพลิง อ่างเก็บน้ ามูล
บน อ่างเก็บน้ าลาแชะ และอ่างเก็บน้ าลาปลายมาศ นอกจากนี้ ยงั มี เขื่อนระบายน้ าทุ่งสัมฤทธิ์ โดยมีความจุ
992.69 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เป็ นพื้นที่ชลประทาน 589,499 ไร่ และมีโครงการชลประทานขนาดกลาง ซึ่ ง
เป็ นโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ และโครงการพิเศษทั้งหมด 56 แห่ ง ซึ่ งเป็ นลักษณะของอ่างน้ า
ฝายกั้นน้ า และหนองน้ า มีกระจายอยูใ่ นพื้นที่อาเภอต่าง ๆ จังหวัดนครราชสี มามีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด
787,534ไร่ และมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ า ทั้งหมดประมาณ 490 โครงการ
โดยส่ วนใหญ่ใช้น้ าเพื่อการทานา
ด้านทรัพยากรป่ าไม้ จังหวัดนครราชสี มามีพ้นื ที่ป่าไม้ประมาณ 2,297,735 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.94
ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ปั จจุบนั มีสภาพป่ าดิ บสมบูรณ์ เนื้ อที่ประมาณ 1,243,743ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 9.71 ของ
พื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดนครราชสี มา มีพรรณไม้สาคัญที่ข้ ึนอยู่จานวนมาก ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้
มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหี ยง ไม้พลวง และอื่น ๆ รองลงมา คือพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ
3.54 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด และพื้นที่ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้ นฟูร้อยละ 2.48 ของพื้นที่ ท้ งั จังหวัดโดยมีการ
กาหนดให้เป็ นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
1) พื้นที่อุทยานแห่ งชาติ จานวน 2 แห่ ง คืออุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่ งชาติ
ทับลาน รวมเนื้อที่ประมาณ 1,412,425 ไร่
2) พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ จานวน 29 ป่ า รวมเนื้ อที่ประมาณ 4,864,238.50 ไร่ ซึ่ งในพื้นที่
ป่ าสงวนแห่งชาติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 จาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็ น 3 เขต คือ (1) เขตพื้นที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) เนื้ อที่ประมาณ 91,012 ไร่ (2) เขต
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ (Zone C) เนื้ อที่ประมาณ 1,575,218 ไร่ และ (3) พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)
เนื้อที่ประมาณ 3,282,186 ไร่
จังหวัดนครราชสี มา มีป่าชุมชนจนถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ งกรมป่ าไม้ ได้อนุมตั ิให้
ดาเนินการโครงการแล้ว จานวน 183 โครงการ 281 หมู่บา้ น มีเนื้อที่รวม 95,766-0-67.2 ไร่
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7.2.9 ด้ านการเมือง
จังหวัดนครราชสี มามีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสี มา
กรณี ยุบสภา การเลือกตั้งทัว่ ไป เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีจานวนทั้งหมด 15 คน มี
จานวนสาขาพรรคการเมืองที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่จานวนทั้งหมด จานวน 10 สาขา จาก 7 พรรคการเมือง ซึ่ งตั้ง
กระจายอยูใ่ นอาเภอต่าง ๆ
นอกจากนี้ มีกระบวนการของการเมื องภาคประชาชนกระจายอยู่ใ นพื้นที่ อาเภอต่าง ๆ
มากมาย ที่ทางานประสานความร่ วมมือกับการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งทางานเพื่อส่ งเสริ มกระบวนการทางาน
ของภาคประชาชนในด้านการเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง และติดตามตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
ทุกระดับ
7.2.10 ด้ านจัดการภาคราชการทั้งส่ วนภูมิภาคและท้ องถิ่น
ในส่ วนของเขตการปกครองในจังหวัดนครราชสี มา พบว่าแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือการบริ หาร
ราชการส่ วนกลาง มีจานวน 196 หน่วยงาน การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วย 32 อาเภอ 287
ตาบล 3,743 หมู่บา้ น และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น จานวน 334 หน่วยงาน ประกอบด้วยองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 75 แห่ง และ องค์การบริ หารส่ วนตาบล 258 แห่ง
7.3 สรุ ปการวิเคราะห์ ศักยภาพของจังหวัดนครราชสี มา
การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มา ได้ใช้ เทคนิค SWOT analysis เพื่อศึกษา
ปั จจัย สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) คือจุดแข็ง และจุดอ่อน และปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
(External Factors) คือโอกาส และอุปสรรค ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
7.3.1 จุดแข็ง (Strength)
พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีจุดแข็งในด้านทาเลที่ต้ งั เหมาะสม มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ทาให้มี
ทรั พ ยากรทั้ง ป่ าไม้ น้ า และแร่ ธ าตุ จ านวนมาก มี ชื่ อ เสี ย งด้า นการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ ผ า้ ไหมส่ ง ออกและ
หัตถกรรม และผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนที่ เป็ นภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น มี ส ถาบันการศึ กษาที่ คลอบคลุ ม ทั้งระดับขั้น
พื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ มีศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวโคราช มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมมีความ
พร้ อมในด้านการกี ฬา เป็ นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท มีเส้นทางคมนาคมที่ดี ตั้งอยู่ใน
เขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเขต 3 ที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากที่สุด และ มีสถานที่พกั หลายแห่ งเพื่อรองรับ
แขกผูม้ าเยือน
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7.3.2 จุดอ่ อน (Weakness)
พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีปัญหาในด้านการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ขาดระบบเชื่ อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ ง (Logistics) ปั ญหาแรงงานด้อยคุณภาพ ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มายังไม่เข้าใจสิ ทธิ
ของตนเอง และชุ มชน ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่ วงฤดูแล้ง มีพ้ืนที่ดินเค็มจานวน
มาก ขาดการประสานงานและสร้ า งเครื อข่ายเชื่ อมโยงเครื อข่ ายระบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ ย ว
ขณะเดี ยวกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสี มาเริ่ มเสื่ อมโทรมลง และการใช้
ประโยชน์จากที่ดินผิดประเภท
7.3.3 โอกาส (Opportunity)
พบว่าจัง หวัดนครราชสี มามี โอกาสในด้านภาครั ฐที่ มีนโยบายส่ ง เสริ มการค้า และการ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโอจีนและนโยบายเปิ ดตลาดการค้าเสรี ภาครัฐสนับสนุ นให้
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง ตั้งอยู่ในเขตส่ งเสริ มการลงทุ นด้านอุ ตสาหกรรม พื้นที่ บางส่ วนมี
อากาศเย็นสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ มีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแปร
รู ปสิ นค้าเกษตรของภูมิภาคอินโดจีนได้ มีโอกาสในการส่ งแรงงานไปทางานยังต่างประเทศ มีโอกาสใน
การเป็ นศู นย์ก ลางการท่ องเที่ ย วของอิ น โดจี น มี โ อกาสในการเป็ นพื้ นที่ เ พื่ อ รองรั บ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมจากภาคกลาง และภาคตะวันออก
7.3.4 อุปสรรค (Threat)
พบว่าจังหวัดนครราชสี มามีอุปสรรค คือขาดการเชื่ อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวระหว่าง
จังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน วิถีการดาเนิ นชี วิตของประชาชนกลายเป็ นสังคมบริ โภคนิ ยม เผชิ ญกับ
ปั ญหาข้อจากัดทางงบประมาณของรัฐที่ ไม่เอื้ อต่อการส่ งเสริ มด้านการค้า เผชิ ญกับปั ญหาข้อจากัดทาง
กฎหมายของภาครัฐที่ยงั ไม่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ ปั ญหาน้ าท่วม การมีเส้นทางสายหลักสาหรับ
การขนส่ งสิ นค้าออกไปต่างประเทศเพียงเส้นทางเดียว สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ยังไม่มีความ
มัน่ คง และมีเสถียรภาพ และการขยายตัวของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
7.4 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาและองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดในทศวรรษหน้ า (2556-2565)
7.4.1 วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครราชสี มาในทศวรรษหน้าคือ “จังหวัดนครราชสี มาจะเป็ นจังหวัด
ที่มีสังคมเป็ นสุ ขและเป็ นธรรมภายในทศวรรษ 2556-2565”
7.4.2 เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ที่ ว างไว้ ควรมี ทิ ศ ทางในการพัฒ นาจัง หวัด
นครราชสี มาและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในด้านต่างๆ ดังนี้
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1) ด้านเศรษฐกิจ ควรเน้นที่ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs ) และพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
2) ด้านการศึกษา ควรเน้นที่การศึกษาตลอดชี วิต องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และชุ มชน
ท้องถิ่ นจะต้องเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาให้มากขึ้ น เพื่อสร้ างคนที่ มีคุณภาพ คุ ณธรรม และ
เตรี ยมทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ นแรงงานมี ฝี มื อ เพื่ อ ตอบสนองแนวทางการพัฒ นาทั้ง ด้ า นเกษตร
อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ
3) ด้า นสาธารณสุ ข การพัฒ นาด้า นสาธารณสุ ข ควรมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ ท างจัง หวัด
นครราชสี มา มีสุขภาพจิต สังคมดี มีอายุยืนยาวขึ้น และมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดี อาหาร
ปลอดภัย มีบริ การสาธารณสุ ขที่ทนั สมัยและกระจายตัวในทุกอาเภอที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงมี
การสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตัวเองได้ในด้านสุ ขภาพ และสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสม
4) ด้า นการส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิต ควรต้องส่ ง เสริ ม ให้คุ ณภาพชี วิตประชากรในจัง หวัด
นครราชสี มา ทั้งในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในระดับชุ มชน ให้มีความอบอุ่น มีการช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ อากาศดี น้ าสะอาด และอาหารปลอดภัย
5) ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ควรสนับสนุนให้มีระบบเพื่อนบ้านและชุมชน
เฝ้ าระวัง การพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและตารวจบ้าน มีกระบวนการเฝ้ าระวัง
และป้ องกันอาชญากรรมและยาเสพติ ด ส่ งเสริ มกระบวนการยุติธรรมชุ มชน รวมถึ งการมีกองทุนเพื่ อ
ช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
6) ด้านศาสนา ควรสนับสนุนให้สถาบันทางศาสนาเป็ นที่พ่ ึงทางจิตวิญญาณของประชาชน
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเช่นปั จจุบนั ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน ให้
แน่นแฟ้ นขึ้น
7) ด้านวัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้มีการฟื้ นฟูวฒั นธรรมที่เป็ นรากเหง้าของจังหวัดนครราชสี มา
ซึ่ งมีความหลากหลายรวมถึงการนาเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ท้ งั ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคม
8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ สนับสนุ นให้ประชาชนออกกาลังกาย เล่ นกี ฬา และใช้กีฬา
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคนทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม สร้างความมีวินยั และมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รู ้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
9) ด้า นเกษตรกรรม สนับ สนุ นเกษตรกรรมยัง่ ยืนโดยใช้ป รั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ลด
ต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาปราบศัตรู พืช และพัฒนาผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพ สิ นค้าเกษตร
และเพิ่มกาไรให้กบั เกษตรกร
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10) ด้า นอุ ตสาหกรรม สนับสนุ นอุ ตสาหกรรมด้านการเกษตร อุ ตสาหกรรมไหม และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสนับสนุ นการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมกับการส่ งเสริ มให้มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง
11) ด้านพาณิ ชยกรรม สนับสนุ นให้มีศูนย์กระจายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ สร้าง Brand
ของท้องถิ่นให้เป็ นที่ยอมรับจากภายนอก มีมาตรฐานปกป้ องผูล้ งทุนและผูค้ า้ ปลีกท้องถิ่น โดยใช้มาตรการ
ทางภาษี เป็ นเครื่ องมือ
12) ด้านการคมนาคมขนส่ ง มีระบบการคมนาคมขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรฐานใน
การให้บริ การ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ งมวลชน ให้เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค และประเทศ
13) ด้านผังเมือง มีระบบผังเมืองที่มีคุณภาพ มีการมีส่วนร่ วมจากหลากหลายภาคี ชุ มชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการกาหนดผังเมือง
14) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีการบูรณาการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการ ระหว่างหน่ วยงานและระหว่างท้องถิ่ นต่างๆ เปิ ดโอกาสให้องค์กรชุ มชน ภาคประชา
สังคม เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในท้องถิ่น
15) ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุ นให้ชุมชนท้องถิ่ น องค์กรชุ มชน
และภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการมี
อานาจในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน มีการจัดการขยะและมลภาวะที่ถูกวิธี ส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนในการ
จัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
16) ด้า นการเมื อง เพิ่ ม อานาจประชาชนในระดับ ฐานราก และให้บทบาทขององค์ก ร
ชุ มชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการท้องถิ่ น ให้มากขึ้ น สนับสนุ นการเมืองภาค
พลเมือง ให้เข้มแข็ง ให้ภาคพลเมืองมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การร่ วมมือกับท้องถิ่นใน
การจัดการตนเอง และการติดตามตรวจสอบ กิจการของรัฐ
17) ด้านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทย ให้ยบุ ราชการส่ วนภูมิภาคอย่างไรก็ตามในทศวรรษหน้าแนวโน้มราชการภูมิภาคจะถูก
ลดทอนอานาจลง เป็ นเพียงผูค้ อยให้การสนับสนุ นในด้านวิชาการ การตรวจสอบจะเป็ นภาระของภาค
พลเมืองและชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องมีความเข้มแข้ง และมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นในระดับจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดควรต้องเป็ นหน่ วยประสานกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น อื่ นๆ ในจังหวัด เพื่อให้เกิ ดการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และร่ วมมื อกับชุ มชนท้องถิ่ นและภาค
ประชาสังคมในการพัฒนาจังหวัดจัดการตนเอง
7.5 ข้ อเสนอแนะในการทางานไปสู่ การปฏิรูปจังหวัดนครราชสี มา
7.5.1 การปฏิรูปจังหวัดนครราชสี มา จะเป็ นจริ งได้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาคีที่มา
จากหลากหลายภาคส่ วน และจะต้องคานึ งถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกประเด็น รวมทั้งจะต้องทางาน
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ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ในทุกระดับ และจะต้องประสานความร่ วมมือกับ
ภาคพลเมืองในพื้นที่อย่างจริ งจัง ตลอดจนจะต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง
7.5.2 การสร้ างเครื อข่ายนั้นจาเป็ นต้องมีการทาแผนที่ทางสังคม (Social Map) ของจังหวัด
นครราชสี มา เพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มองค์กรอะไรบ้างในพื้นที่ และแต่ละองค์กรมีบทบาทภารกิ จอะไร และ
กาลังดาเนินกิจกรรมอะไรอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของกระบวนการทางาน
7.5.3 การคัดเลือกคณะทางานที่จะมาร่ วมดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างจริ งจัง ควรต้องมี
คณะทางานที่มาจากหลากหลายส่ วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคธุ รกิ จ อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคพลเมือง ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และต้องมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องที่เป็ น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) และจะต้องดาเนิ นการแบบไม่เป็ น
ทางการ โดยควรให้ภาคพลเมืองเป็ นผูข้ บั เคลื่อนงานเคลื่อนไหวทางสังคม
7.5.4 จังหวัดจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การทางานอย่างต่อเนื่ อง และใช้ช่องทางการสื่ อสารที่
หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาเห็นความสาคัญของการทางานเป็ นเครื อข่าย และเข้า
มามีส่วนร่ วมในการทางานพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่ องต่อไป
7.5.5 ควรมี ก ารจัดกิ จกรรมเสวนาอย่า งน้อ ยปี ละ 4 ครั้ ง เพื่ อให้มี ก ารติ ดตามการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาอย่างมีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์ดว้ ย
7.5.6 การทางานพัฒนาจังหวัดอาจไม่จาเป็ นต้องเริ่ มจากการทางานโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แต่
อาจจะเริ่ มจากโครงการขนาดเล็ก แต่ให้มีการลงมื อปฏิ บ ตั ิ อย่างจริ ง จัง และเห็ นการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริ งจัง
7.5.7 ให้มีการเชื่ อมโยงการทางานระหว่างตัวแทนระดับตาบล อาเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง
สม่ าเสมอ ทั้งในการประสานงาน เชื่ อมโยงข้อมูล และการจัดเวทีระดมความเห็ น และให้มีการติดตาม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
7.5.8 ให้มีการทางานเชิ งวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาทางสังคม และเน้นกระบวนการสร้างสานึ กหรื อ
สร้ างจิตอาสาในการแก้ไขปั ญหาในทุ กระดับ และเน้นการทางานที่ เข้าใจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชน ประเพณี ทอ้ งถิ่น เพื่อให้มีกระบวนการทางานที่มีพลังในการขับเคลื่อนอย่างจริ งจัง
7.5.9 การทางานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาต้องมี การเชื่ อมความเป็ นเครื อข่ ายกับ องค์ก ร
หน่ วยงานภายนอกให้ม ากยิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะในสถานการณ์ ข องการเปิ ดตัวของประเทศในประชาคม
อาเซี ยน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาความรู ้และสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพื้นที่ และจังหวัด
จะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้วย
7.5.10 ทุ ก หน่ วย ทุ ก องค์ก รจะต้องมี เวที ร่วมกัน เพื่ อให้มี ก ารบู รณาการแผนการทางาน และ
ผลักดันแผนไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยเชื่ อมกับองค์กรเครื อข่ายในระดับพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และ
เครื อข่ายระดับจังหวัดด้วย

