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3.16 อําเภอสี ดา
3.16.1 ประวัติความเป็ นมา
อํา เภอสี ด า เดิ ม เป็ นตํา บลหนึ่ ง อยู่ใ นเขตการปกครองของอํา เภอบัว ใหญ่ จัง หวัด
นครราชสี มา และต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงฯ ยกฐานะตั้งเป็ นกิ่งอําเภอสี ดา เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และเมื่ อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 กิ่ งอําเภอสี ดาได้ยกฐานะขึ้ นเป็ น
“อําเภอสี ดา” อําเภอสี ดาเป็ นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาโดยมีพระปรางค์สมัยขอมซึ่ งสร้างขึ้น
ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 องค์เดี ยว สร้ างด้วยศิลาแลง เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมย่อมุมมีประตูทางเข้าด้านทิศ
ตะวันออกด้านเดียวส่ วนอีก 3 ด้าน เป็ นประตูหลอก พระปรางค์ดงั กล่าวมีความแตกต่างจากพระปรางค์
องค์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมที่พบเห็นในประเทศไทย กล่าวคือ ส่ วนมากจะเป็ นหิ นทราย เช่น ทับ
หลัง และกรอบประตูพระปรางค์ดงั กล่าว กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 มีขนาดเนื้ อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่บา้ นสี ดา หมู่ที่ 1
ตําบลสี ดา นอกจากนี้ยงั มีแหล่งโบราณสถานบ่อไก่แก้ว ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่สํานักสงฆ์บ่อไก่ หมู่ที่ 10 ตําบลสี ดา
และได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นแหล่งโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
3.16.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอสี ดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัด ห่ างจากจังหวัดไปตามถนน
มิตรภาพทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพฯ เป็ นระยะทาง 342
กิโลเมตร มีพ้นื ที่ประมาณ 170.1 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียง ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสี มา และด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา
3.16.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
อําเภอสี ดา มีลกั ษณะเป็ นที่ราบสู ง เป็ นบริ เวณที่ ราบลุ่ ม ทางตอนเหนื อของจัง หวัด
นครราชสี มา มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 160 - 170 เมตร มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
ตํ่าและมีที่ราบลุ่มบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ พื้นที่โดยส่ วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม
สภาพอากาศ ภูมิอากาศเป็ นแบบร้อน มีความชื้ นเล็กน้อย ลักษณะอากาศแบ่งออกได้ 3
ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้ าโปร่ ง อากาศร้อนถึง
ร้อนจัด ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและบางครั้งฝน
ทิง้ ช่วงเป็ นระยะเวลานาน และฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
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3.16.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอสี ดาโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป
ตารางที่ 366 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอสี ดา
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
236
284
นักเรี ยน
1,496
1,388
นักศึกษา
122
147
ทํานา
2,932
3,394
ทําไร่
5
1
ทําสวน
1
0
ประมง
0
0
ปศุสัตว์
1
3
รับราชการ
97
79
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0
2
พนักงานบริ ษทั
20
22
รับจ้างทัว่ ไป
621
525
ค้าขาย
41
72
ธุรกิจส่ วนตัว
10
9
อื่นๆ
257
281
รวมทั้งสิ้ น
5,839
6,207

รวม (คน)
520
2,884
269
6,326
6
1
0
4
176
2
42
1,146
113
19
538
12,046

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอสี ดามีจาํ นวน 52,232.74
บาทต่ อ คนต่ อ ปี และพบว่า ตํา บลที่ มี ร ายได้สู ง สุ ด คื อ ตํา บลสามเมื อ งมี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด จํา นวน
55,127.82 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลสี ดามีรายได้เฉลี่ยจํานวน 54,275.20 บาทต่อคนต่อปี และ
พบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลโนนประดู่จาํ นวน 48,250.21 บาทต่อคนต่อปี รายได้ของ
ประชากรโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่น้ ี มาจากการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว อ้อย
มันสําปะหลังและอื่น ๆ
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ตารางที่ 367 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอสี ดา
ลําดับ
ตําบล
1
โนนประดู่
2
โพนทอง
3
สามเมือง
4
สี ดา
5
หนองตาดใหญ่
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
48,250.21
49,743.24
55,127.82
54,275.20
53,024.87
52,232.74

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอสี ดา (2553)
หมายเหตุ *รายได้ เฉลี่ยต่ อคนในพืน้ ที่ หนึ่งๆเป็ นรายได้ รวมของทุกครั วเรื อนในพืน้ ที่ นั้นหารด้ วยจํานวนคนทั้งหมดใน
พืน้ ที่

3) รายจ่าย ในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีการสํารวจค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้ง 10 ตําบล เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งมีขอ้ มูล ดังนี้
ตารางที่ 368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี ดา
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
15,878,996
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
15,878,996
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
32,587,265
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
32,587,265
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
24,113,258
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
24,113,258
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
21,991,045
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
21,991,045
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
8,312,215
จํานวนรวม
8,312,215
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ตารางที่ 368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
49,457,105
จํานวนรวม
49,457,105
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,897,252
จํานวนรวม
14,897,252
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,006,518
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
13,006,518
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,222,346
จํานวนรวม
7,222,346
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,669,556
จํานวนรวม
6,669,556
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
26,700,650
จํานวนรวม
26,700,650
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,313,594
โดยสาร)
จํานวนรวม
18,313,594
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,111,233
จํานวนรวม
12,111,233
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
10,697,768
จํานวนรวม
10,697,768
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ตารางที่ 368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,780,973
จํานวนรวม
11,780,973
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
4,294,275
จํานวนรวม
4,294,275
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
4,039,009
จํานวนรวม
4,039,009
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,775,280
จํานวนรวม
24,775,280
รวมทั้งหมด
306,848,338
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.
2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอสี ดา กูเ้ งิ นจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 303 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูเ้ พื่อการ
ประกอบอาชีพจํานวน 256 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 23 ล้านบาท และกู้
เพื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 24 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชนและ องค์ก รทางสั ง คมที่ เ ข้ม แข็ ง ในพื้ น ที่ อ าํ เภอสี ด า มี ก ลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 369 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอสี ดา
สมาชิ ก
ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
(คน)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
3,975 การรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและ
ไม่มีขอ้ มูล
กันในด้านเงินทุน มีเงินหมุนเวียน
ผลิตตระดับหมู่บา้ น 49
6,472,163 บาท
กลุ่ม
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น 4,122 เรี ยนรู้การบริ หารจัดการเงินทุน
นายวรากร เขียนนอก
ตําบลโพนทอง
หมุนเวียน
160 หมู่ 1 ต.โพนทอง
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ตารางที่ 369 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอสี ดา (ต่อ)
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
728 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตําบลสี ดา
เงินทุนหมุนเวียน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
814 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตําบลโนนประดู่
เงินทุนหมุนเวียน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
760 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตําบลสามเมือง
เงินทุนหมุนเวียน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
868 เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ
ตําบลหนองตาดใหญ่
เงินทุนหมุนเวียน
ชมรม อสม. อําเภอสี ดา
250 ดูแลเรื่ องสาธารณสุ ขขั้น
พื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น
4

ประธาน/สถานทีต่ ิดต่ อ
นาย บุญหนา แสนมีมา
70 หมู่ 8 ต.สี ดา
นาย พิศ ประดิษฐ์
29 หมู่ 7 ต.โนนประดู่
นาย สุ นทร ปะวะขัง
หมู่ 3 ต.สามเมือง
นาย ฉัตร เหล่ากําพี้
245 หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่
นางนารี อภัยนอก
52 หมู่ 10 ต.โนนทอง
4

4

4

4

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสี ดา (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 370 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอสี ดา
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
ประธาน
ผ้าทอพื้นเมืองลวดลายต่าง ๆ บ้านเมืองสู ง
ทอผ้าไหม
32
หมู่ 8 ต.หนองตาดใหญ่
ทอผ้าไหมจากการเลี้ยงเอง
บ้านหนองเทียมพัฒนา
กลุ่มทอผ้าไหม
35
หมู่ 9 ต.หนองตาดใหญ่
แปรรู ปอาหาร
แม่บา้ นบ้านเสว
กลุ่มพัฒนาเพื่อการผลิต
50
หมู่ 6 ต.โนนประดู่
ผลิตขนมจีนจําหน่าย
บ้านหินแห่
กลุ่มขนมจีน
45
หมู่ 8 ต.สี ดา
ทอผ้าไหมจากการเลี้ยงเอง
บ้านดอนสะแบง
กลุ่มสตรี ทอผ้า
35
และแปรรู ป
หมู่ 6 ต.หนองตาดใหญ่
ทอผ้าไหมจากการเลี้ยงเอง
บ้านหนองตาดใหญ่
กลุ่มทอผ้าไหม
43
หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่
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ตารางที่ 370 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอสี ดา (ต่อ)
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
ประธาน
ทอผ้าไหมจากการเลี้ยงเอง
บ้านหนองไข่เหี้ย
กลุ่มทอผ้า
54
หมู่ 11 ต.สี ดา
สานเสื่ อจากกก และแปรรู ป บ้านโนนกอก
กลุ่มทอเสื่ อกก
22
หมู่ 5 ต.สามเมือง
ทอผ้าไหมจากการเลี้ยงเอง
บ้านหญ้าคา
กลุ่มทอผ้า
21
หมู่ 5 ต.สี ดา
แปรรู ปผลผลิตการเกษตร
บ้านโนนเมือง
กลุ่มพัฒนาอาชีพขนม
34
หมู่ 3 ต.สี ดา
กลุ่มหนองจะบกหม่อน
ทอผ้าพื้นเมืองจากไหมที่เลี้ยง บ้านหนองจะบก
35
ไหม
เอง
หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสี ดา (2554)

3.16.5 ลักษณะทางสั งคม
1) อําเภอสี ดามี มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมดจํานวน 5,082 ครัวเรื อน มีประชากรทั้งสิ้ น
จํานวน 20,496 คน เป็ นชายจํานวน 10,271 คน เป็ นหญิงจํานวน 10,225 คน มีครัวเรื อนจํานวน 5,082
ครัวเรื อน
ตารางที่ 371 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอสี ดา
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
โนนประดู่
917
1,930
1,937
3,867
โพนทอง
798
1,650
1,628
3,278
สามเมือง
1,115
2,100
2,185
4,285
สี ดา
812
1,806
1,739
3,545
หนองตาดใหญ่
1,440
2,785
2,736
5,521
รวม
5,082
10,271
10,225
20,496
ที่ มา : รายงานสถิติจาํ นวนประชากร และบ้ าน อําเภอสี ดา (ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ น
พื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 พบว่าอําเภอสี ดา มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 372 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอสี ดา
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
48
44
1–2
147
136
3–5
271
260
6 – 11
617
588
12 – 14
424
357
15 – 17
325
316
18 – 25
461
427
26 – 49
1,724
1,926
50 – 60
926
1,013
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
896
1,140
รวมทั้งหมด
5,839
6,207

จํานวนรวม (คน)
92
283
531
1,205
781
641
888
3,650
1,939
2,036
12,046

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ น ที่ อ าํ เภอสี ด า โดยส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 373 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอสี ดา
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
199
190
ตํ่ากว่า ป.4
527
554
ป.4-6
3,176
3,688
ม.ศ. 1-3
26
6
ม.1-3
717
617
ม.ศ.4-5
14
15
ม.4-6
413
408
ปวช.
57
50

รวม (คน)
389
1,081
6,864
32
1,334
29
821
107
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ตารางที่ 373 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอสี ดา (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปวส.
82
87
ปริ ญญาตรี
136
163
ปริ ญญาโท
9
4
ปริ ญญาเอก
2
0
อื่นๆไม่ระบุ
481
425
รวมทั้งสิ้ น
5,839
6,207

รวม (คน)
169
299
13
2
906
12,046

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน พบว่า อําเภอสี ดามีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมดจํานวน 18
แห่ ง มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 5 แห่ ง มีจาํ นวนครู สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
จํานวน 212 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 4,160 คน โดยเฉลี่ยครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน 20 คน
ตารางที่ 374 แสดงสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนในอําเภอสี ดา
จํานวนโรงเรียน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม ขยายโอกาส
เด็กเล็ก
โนนประดู่
1
3
0
0
โพนทอง
1
3
1
สามเมือง
1
2
0
0
สี ดา
1
4
1
0
หนองตาดใหญ่
1
3
1
รวม
5
15
1
2

จํานวน
นักเรียน

จํานวนครู

314
582
255
2,507
502
4,160

23
37
16
99
37
212

ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 6 (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอสี ดามีศูนย์บริ การการศึกษา
นอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1
แห่ งมีบุคลากรจํานวน 7 คน และศูนย์การเรี ยนชุมชนในระดับตําบลทุกแห่ง และเครื อข่ายจัดการ ศึกษา
นอกโรงเรี ยน รวมทั้งเน้นกระบวนการฝึ กอาชีพให้กบั กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจในพื้นที่ดว้ ย
3

0

0
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3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอสี ดา มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 375 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอสี ดา
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
0
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
5
ศูนย์การแพทย์ชุมชน
1
คลินิกเอกชน
1

หมายเหตุ
มีเจ้าหน้าที่ประจํา 10 คน
มีเจ้าหน้าที่ 2 คน

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสี ดา (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) อําเภอสี ดายังไม่มีโรงพยาบาล
ประจํา อํา เภอ ประชาชนที่ เจ็บ ป่ วยจะต้องเดิ นทางไปเข้า รั บ การรัก ษาที่ โรงพยาบาลอํา เภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา โรงพยาบาลอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
ค. อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ.2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอสี ดา มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 376 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของ อําเภอสี ดา
พ.ศ.
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
24,220
2550
24,146
0.31
2551
24,192
0.19
2552
24,334
0.59
2553
24,344
0.04
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน อําเภอสี ดามี
สถานีตาํ รวจภูธร 1 แห่ง ดูแลความสงบเรี ยบร้อยในพื้นที่อาํ เภอสี ดา นอกจากนี้มีส่วนราชการที่ดูแลเรื่ อง
นี้ดงั นี้
ฝ่ ายความมัน่ คงมีหน้าที่ในดําเนิ นการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความ
มัน่ คงภายในพื้นที่ การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน และความขัดแย้งของประชาชนใน
งานกิจการหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง งานด้านการข่าว งานด้านการสื่ อสาร การดําเนินงาน
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ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรม และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายอํานวยความเป็ นธรรม เกี่ ยวกับการอํานวยความเป็ นธรรม การสื บสวนสอบสวน
คดีอาญา การเข้าร่ วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ในหน้าที่ของพนักงานฝ่ ายปกครอง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์และงานศูนย์ดาํ รงธรรม การแก้ไขปั ญหาผูม้ ีอิทธิ พลใน
พื้นที่และการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5) ด้านศาสนา ประชาชนในอําเภอสี ดานับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 และศาสนาอื่น
ร้อยละ 1 คือ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาซิกข์ องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอสี ดา คือ วัด
จํานวน 31 แห่ง ที่พกั สงฆ์ จํานวน 9 แห่ง ศาลเจ้า จํานวน 1 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอสี ดา มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การทอผ้า
การทําการจักสานจากผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- ด้านเกษตรกรรม มีปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ดา้ นการเกษตร หลายด้าน เช่น
นายร่ วม สี ดา บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตําบลโพนทอง ภูมิปัญญาที่เด่นๆ คือ ปุ๋ ยนํ้าชีวภาพ ปลูกหญ้าแฝก
เพื่อลดการพังหน้าดิน ปั้นหม้อดิน และการเลี้ยงปลาด้วยกากเบียร์ เป็ นต้น
- ด้านดนตรี ศิลปะ เพลงโคราช เป็ น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดย
กลุ่มศิลปิ นพื้นบ้าน (อนุรักษ์วฒั นธรรมไทย) บ้านแท่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองพลวง หมู่10 ตําบลโพนทอง
อําเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ในพื้นที่มีหมอเพลงโคราช คือ นางลําไย พานิช ตําบลสี ดา อําเภอสี ดา
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ประชาชนในอําเภอสี ดา มีศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น ได้แก่ หมอลํา เพลงโคราช
- งานบุญกุม้ ข้าวใหญ่ บริ เวณสนามหน้าอําเภอสี ดา เป็ นประเพณี ของชาวอีสาน
ซึ่ งจะจัดงานดังกล่าวขึ้นภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย
ชาวบ้านจะนําข้าวเปลื อกมากองรวมกันที่บริ เวณลานคุณย่า เพื่อทําพิธีในตอนเย็น โดยนิมนต์พระสงฆ์
มาสวดเจริ ญชัยมงคลคาถา และในรุ่ งเช้ามีการทําบุญใส่ บาตร เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลของชีวิตและความ
เจริ ญรุ่ งเรื องในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในตอนบ่ายจะมีการถวายข้าวเปลือกให้กบั วัดต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่อาํ เภอสี ดา
- งานประเพณี แห่ ชา้ งวัดบ่อไก่แก้ว จัดที่วดั บ่อไก่แก้ว หมู่ 10 ตําบลสี ดา จัด
ประมาณ กลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นเฉพาะบ้านดอนโก่ยและบ้านหนองไข่เหี้ ย
ซึ่ งทั้งสองหมู่บา้ นเป็ นชุ มชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับบ่อไก่แก้ว และสองหมู่บา้ นดังกล่าว
เดิมประกอบอาชี พเลี้ยงช้าง และทุกวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 ของทุก ๆ ปี ควาญช้างและลูกบ้านจะต้องนํา
ช้างมาบวงสรวงท้าวกําพร้าและนางสี ดา ณ วัดบ่อไก่แก้ว ประเพณี ดงั กล่าวจึงได้รับการบอกเล่า และเล่า
ขานสื บทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ถึ งปาฏิหาริ ยแ์ ละความศักดิ์ สิทธิ์ ของท้าวกําพร้ากับนางสี ดา และ
กําชับให้ลูกหลานได้สืบทอดประเพณี ดงั กล่าวมาจนถึงปั จจุบนั
2

2

2
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8) ด้านกี ฬาและนันทนาการ ในพื้นที่อาํ เภอสี ดา มีพ้ืนที่ในการออกกําลัง และมีสนามกี ฬาใน
โรงเรี ยนทุกแห่ งในพื้นที่ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้มีกิจกรรมการจัดการแข่งขันกี ฬา
ประจําตําบลเพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์และเป็ นการสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่ รวมทั้ง
เป็ นการให้ชุมชนเรี ยนรู ้กระบวนการทํางานเป็ นทีม
3.16.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอสี ดามีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 33,577 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร
จํานวน 2,858 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ ได้แก่ การปลูกข้าว มันสําปะหลัง พริ ก อ้อยโรงงานมี
ไม้ผลบ้างเล็กน้อยแยกได้ ดังนี้
ตารางที่ 377 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอสี ดา
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
จํานวนครัวเรือน
ลําดับ
พืชเศรษฐกิจ
(ไร่ )
(กก./ไร่ )
ทีป่ ลูก
1
ทํานาข้าว
25,086
450
1,834
2
มันสําปะหลัง
3,466
1,900
232
3
พริ ก
676
500
338
4
อ้อย
4,231
12,000
433
5
อื่น ๆ
118
ไม่มีขอ้ มูล
21
รวมพืน้ ที่เพาะปลูก
33,577
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสี ดา (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
เกษตรกรในอําเภอสี ดามีการเลี้ยงสัตว์จาํ นวน 2,829 ครอบครัว ดังนี้
ตารางที่ 378 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอสี ดา
ลําดับ
จํานวน (ตัว)
1
2
3
4
5
6

โคเนื้อ
กระบือ
สุ กร
ห่าน
ไก่
เป็ ด

จํานวน (ตัว)
7,109
1,969
1,358
210
71,443
6,755

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสี มา (2553)

จํานวนครัวเรือน
710
394
336
23
357
46
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3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการเลี้ยงปลา
ในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงปลา
นํ้าจืดจํานวน 140 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 240 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการเพาะเลี้ยงเพื่อการ
บริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.16.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
พื้นที่อาํ เภอสี ดาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนั้นลักษณะทางอุตสาหกรรมของ
พื้นที่เป็ นอุตสาหกรรมระดับครัวเรื อน
3.16.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิ ชยกรรม กิ จกรรมทางด้านพานิ ชยกรรมในพื้นที่มีจาํ นวนไม่มากนัก
เนื่องจากเป็ นอําเภอที่อยูไ่ กล จึงเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก ดังนั้นกิจการทางด้านพานิชยกรรมมีดงั นี้
- มีธนาคารบริ การประชาชนในพื้นที่เพียง 1 แห่ ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอําเภอสี ดา
- สถานประกอบการร้านค้าส่ งจํานวน 6 แห่ง เป็ นร้านค้าปลีก 184 แห่ง
- กิจการอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 1 แห่ง
2) การบริ การ อําเภอสี ดามีร้านอาหารไว้บริ การทัว่ ไปจํานวน 7 แห่ ง ส่ วนบริ การที่พกั
โรงแรม รี สอร์ ทในพื้นที่ไม่มีบริ การ
3) การท่องเที่ยว อําเภอสี ดามีแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ จํานวน 2 แห่ง คือ
- ปรางค์สีดา ตั้งอยูใ่ นบริ เวณวัดพระปรางค์สีดา ตําบลสี ดา ปรางค์สีดามีลกั ษณะคล้าย
ปรางค์กู่ที่ตาํ บลดอนตะหนิ น แต่ปรางค์สีดาปิ ดทึบทั้งสี่ ดา้ น เป็ นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์
ศิลปะแบบเขมรโบราณ ที่ก่อด้วยศิลาแลงจํานวน 1 หลัง มีลวดลายปูนปั้ นประดับ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17–18
- วัดบ่อไก่แก้ว ตั้งอยูท่ ี่บา้ นดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตําบลสี ดา เป็ นสถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา มีทศั นียภ์ าพสวยงาม บ่อไก่แก้ว เป็ นสระนํ้าโบราณสมัยขอมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ผนังสระก่อด้วย
ศิลาแลง และในบริ เวณบ่อไก่แก้วยังพบหลักศิลาโบราณสมัยขอมสลักภาพพระพุทธรู ปประทับสมาธิ
พระหัตถ์ท้งั สองข้างแสดงปางวิตรรกะ (แสดงธรรม) ศิลปะขอมราวพุทธศตวรรษที่ 17
3.16.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอสี ดากับจังหวัดนครราชสี มา
การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบล และ
หมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
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- ทางหลวงแผ่นดินถนนมิตรภาพ นครราชสี มา - ขอนแก่น (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 )
- ทางหลวงแผ่นดิ น ถนนนิ เวศน์รัตน์ บัวใหญ่ - ประทาย (ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 202)
- ถนนลาดยางกรมโยธาธิ การสายบ้านหนองแวง อําเภอบัวลาย –บ้านหนองตาด
ตําบลหนองตาดใหญ่ และมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นและตําบล จํานวน 22 สาย
เนื่ อ งจากอํา เภอสี ด ามี เ ส้ น ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 2 และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 202 ตัดผ่าน ณ จุดที่ต้ งั ของบ้านตลาดนาบุญ ตําบลโพนทอง ซึ่ งถือเป็ นชุมชนศูนย์กลางของ
อําเภอสี ดา สามารถติ ดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว จึงน่ าจะเหมาะสําหรับการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม การพาณิ ชย์และการอุตสาหกรรม เป็ นต้น
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอสี ดา มีโทรศัพท์พ้ืนฐาน 152 หมายเลข
และโทรศัพท์สาธารณะจํานวน 19 หมายเลข
3) ประปา นํ้าดื่ม ประปามาตรฐาน คือ ประปาที่ได้ผา่ นเกณฑ์การรับรองคุณภาพนํ้า
ของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 มีจาํ นวน 403 ครัวเรื อน ส่ วนประปาหมู่บา้ น คือ ประปาที่อยูใ่ นการดูแลของ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริ โภคทัว่ ประเทศ มี จาํ นวน 5,573
ครัวเรื อน
4) แหล่งนํ้า แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน
ตารางที่ 379 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอสี ดา ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
141
130
141
130
3
3
บ่อสาธารณะ
57
45
57
45
54
34
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอสี ดา (2554)

5) ไฟฟ้ า มีสาํ นักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทําหน้าที่จาํ หน่ายไฟฟ้ าให้กบั ประชาชน
3.16.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน ลักษณะดินส่ วนใหญ่เป็ นดินที่ร่วนปนทราย และบางแห่งเป็ นดินเค็ม
กล่าวได้วา่ ดินในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีศกั ยภาพปานกลางในการเพาะปลูก แต่จะต้องปรับปรุ งความสมบูรณ์
ของดินให้มากขึ้น ตามสภาพชุดของดิน ในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีชุดดินดังนี้
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ชุดดินที่ 18 กลุ่มชุดดินนี้ เป็ นดินเค็ม การมีเกลือในดินมากทําให้ยบั ยั้งการดูดใช้ปุ๋ยของพืช ควร
ใช้ยิปซัม่ หรื อใส่ อินทรี ยว์ ตั ถุ เช่น แกลบ ฟางข้าว ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก เพื่อลดความเค็มของดิน
และช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ชุดดินที่ 20 กลุ่มชุดดินนี้ ดินเค็ม มีเกลือในดินสู งไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ค่อนข้างสู งและมีความลาดชัน ยากต่อการกักเก็บนํ้าสําหรับปลูกข้าว
ชุดดิ นที่ 40 คือ ชุ ดดินชุ มพวง เป็ นดินลึกมาก ดินบนมีลกั ษณะเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย สี
นํ้าตาลปนแดง ดินล่างตอนบนเป็ นดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วนเหนียวปนทรายในดินล่าง มีสีแดงหรื อ
สี แดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ ดินค่อนข้างเป็ น
ทราย อาจขาดนํ้าในฤดูกาลเพาะปลูก ทําให้เกิดการชะล้างและมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชสู ง เป็ น
ดินที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร่ เช่น ปอ ฝ้ าย มันสําปะหลัง และไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง
2) ทรัพยากรนํ้า ในพื้นที่มีแหล่งนํ้า ดังนี้ ลําห้วยยางยาวประมาณ 39 กิโลเมตร ลําห้วย
แยะ ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ลําห้วยกระเบื้อง ยาวประมาณ 17 กิโลเมตร ลําห้วยหญ้าคา ยาวประมาณ
16 กิโลเมตร
3) ทรัพยากรป่ าไม้ ในสภาพปั จจุบนั กิ่งอําเภอสี ดาไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้สาํ คัญ
3.16.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ ในพื้นที่การแข่งขันกันทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจาก
เป็ นอําเภอเล็ก และประชาชนในพื้นที่มีทิศทางและแนวโน้มการเลือกตั้งที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ว่าใครจะได้เป็ นผูแ้ ทนจากพื้นที่ นอกจากนี้ กลุ่มการเมืองระดับประเทศก็ทาํ งานเชื่ อมกับท้องถิ่ นใน
ฐานะที่เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ในบางเรื่ องบางประเด็น
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีการแข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่ น
อยูพ่ อสมควร และเป็ นการเมืองระบบอุปถัมภ์จากการเมืองระดับชาติสู่การเมืองระดับท้องถิ่น เนื่องจาก
ผูน้ าํ ท้องถิ่นหลายคนเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้กบั นักการเมืองระดับชาติ และการได้มาซึ่ งอํานาจของ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาจากกระบวนการซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง และการมีเครื อข่ายหรื อเครื อญาติจาํ นวนมาก การ
ทํางานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก มากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หรื อเป็ นลักษณะการทํางานที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปสู่ การแก้ปัญหาที่แท้จริ งของประชาชน
3) การเมืองภาคพลเมือง พบว่าพื้นที่อาํ เภอสี ดามีขบวนการการเมืองภาคประชาชน
ขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่ และได้มีการรวมกลุ่มเป็ นองค์กรของภาคประชาชน คือ สภาองค์กรชุมชนตําบล
ต่าง ๆ ที่ทาํ งานเชื่ อมกับทางสภาพัฒนาการเมือง และสถาบันพระปกเกล้า และยังทํางานเชื่ อมเครื อข่าย
กับองค์กรภาคีอื่น ๆ ในระดับจังหวัดด้วย
นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มผูส้ นใจเรื่ องทางการเมืองอื่น ๆ ที่เป็ นความสนใจเฉพาะกลุ่ม เฉพาะ
เรื่ อง เฉพาะประเด็น เช่น การต่อต้านคอรัปชัน่ การทํางานตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและอื่น ๆ
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3.16.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตท้องที่ ข องอํา เภอสี ดา จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอสี ดามีหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง คือ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ ฝ่ ายทะเบียนและบัตร
สถานีตาํ รวจภูธร สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานศึกษาธิ การ และหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอสี ด ามี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น 3
รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อําเภอสี ดาจํานวน 1 แห่ง
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล ทั้งหมดจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลสี ดา องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพนทอง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนประดู่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลสามเมือง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองตาดใหญ่
ค. เทศบาล อําเภอสี ดามีเทศบาลตําบลจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลสี ดา
5) อําเภอสี ดาแบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
ออกเป็ น 5 ตําบล 53 หมู่บา้ น
ตารางที่ 380 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอสี ดา
ตําบล
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
สี ดา
10 บ้านสี ดา บ้านหนองเรื อ บ้านโนนเมือง บ้านเก่า บ้านหญ้าคา บ้านหนองแจ้
บ้านหิ นแห่ บ้านถนนหัก บ้านดอนโก่ง และบ้านไข่เหี้ ย
โพนทอง
12 บ้านทางพาดสี ดา บ้านลิงลอง บ้านโนนสัง บ้านมะค่า บ้านหนองโน บ้าน
น้อย บ้านตาลาด บ้านแท่น บ้านใต้ บ้านโพนทอง บ้านหนองม่วง และบ้าน
หนองปรื อ
โนนประดู่
9
บ้านดอนม่วง บ้านทองหลางใหญ่ บ้านโนนประดู่ บ้านสําโรง บ้านเสว
บ้านหนองสะแก บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านงิ้วเก่า และบ้านโนนสะอาด
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ตารางที่ 380 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอสี ดา (ต่อ)
ตําบล
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
สามเมือง
12
บ้านแม่แฝกน้อย บ้านหนองจิก บ้านปอบิด บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง
บ้านกุกสะขอน บ้านแฝก (1) บ้านแฝก (2) บ้านโนนกอก บ้านโนนกอก
บ้านชาด และบ้านตะคร้อ
หนองตาด
10
บ้านหนองตาดใหญ่ บ้านหนองตาดใหญ่ บ้านหนองตาดใหญ่ บ้านหัวนา
ใหญ่
บ้านดอนเต็ง บ้านดอนตะแบง บ้านโสกนกเต็น บ้านดอนดู่ บ้านหัวนาดํา
และบ้านเทียมพัฒนา
รวม
53
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอสี ดา (2554)

3.16.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอสี ดา
จากการจัดการประชุ ม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสี ดา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 381 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี ดา
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีแหล่ งนํ้าที่ อุดมสมบูรณ์ คนในชุ มชนได้ใช้ - ไม่มีที่ทิ้งขยะให้เป็ นที่เป็ นทาง และการจัดการ
อุปโภคบริ โภคตลอดปี มี ที่ดินเหมาะสําหรับ
ขยะที่ไม่เป็ นระบบ
การทําการเกษตรในชุมชน
- มีก ารตัดไม้ท าํ ลายป่ า เพื่อนํา ไปใช้ป ระโยชน์
ทางด้านการเกษตรและอื่น ๆ
- เป็ นอํา เภอที่ อยู่บนที่ ราบสู ง ไม่ ค่อยประสบ
กับปั ญหาภัยนํ้าท่วม
- เส้ นทางคมนาคมในพื้นที่ เชื่ อมระหว่า งตํา บล
- ในชุ ม ชนมี แหล่ งสมุ นไพรไว้ใช้ท าํ ยารักษา
หมู่บา้ นยังไม่ได้มาตรฐาน
โรคได้ดว้ ยตนเอง
- ระบบไฟฟ้ ายังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
- มีเส้ นทางคมนาคมเชื่ อมระหว่างอําเภอและ - คุณภาพของดินไม่ดี และเสื่ อมลงทุกวัน
จังหวัดที่สะดวกสบาย
- เป็ นพื้นที่ที่ ไม่มี โรงงานอุ ตสาหกรรมทําให้
ไม่มีมลพิษทางอากาศและมลพิษทางนํ้า
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ตารางที่ 381 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ร ะบบกองทุ น หมู่ บ ้ า น มี ค วามสามั ค คี - ปั ญหาเยาวชนทะเลาะวิวาท เที่ ย วกลางคื น ดื่ ม
ครอบครั ว ค่ อ นข้ า งอบอุ่ น มี ก ารอพยพ
สุ รา เด็กผูห้ ญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีการมัว่
แรงงานน้อย
สุ มเล่นการพนันบางพื้นที่
- มี ก ารพบปะประชุ มกั น ในชุ มชนอย่ า ง - การพัฒ นาพื้ น ที่ ใ นบางครั้ งต่ า งคนต่ า งทํา ไม่ มี
การประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาคี
ต่อเนื่อง
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ก ารร่ ว มมื อ กัน ทุ ก ด้า น - ผู ้น ํ า ในชุ ม ชนขาดความรู ้ ค วามสามารถและ
ในชุมชนเดียวกัน
ทักษะในการพัฒนาพื้นที่
- มี ก ลุ่ ม จิตรอาสาต่ างๆมี ส่วนช่ วยด้า นสุ ข ภาพ - ปั ญหาการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ชุมชนเป็ นอย่างดี เช่น อาสาสมัครสาธารณสุ ข - ขาดเครื่ องมือทางการแพทย์ ขาดบุค ลากรทาง
ประจําหมู่บา้ น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
การแพทย์รักษาเฉพาะด้าน
เกษตร และอื่น ๆ
- ประชาชนในพื้นที่ติดสุ รา และสิ่ งเสพติดอื่นๆ
- มี เจ้า หน้า ที่ ในหน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบมี ค วาม - ประชาชนพึ่ ง ตนเองในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพ
เข้มแข็งต่อหน้าที่
ไม่ ไ ด้ และมี จ าํ นวนผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู ง เพิ่มมากขึ้นผลมาจากการรับประทาน
- มี ก ารตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี มี การจัดการออก
อาหารที่ไม่ถูกต้อง
กําลังกายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
- มี ส ถานบริ การด้ า นสาธารณสุ ขให้ ค วาม - ประชาชนในพื้ น ที่ ข าดความรู ้ ทัก ษะในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง
ช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง
- มี การประชาสัม พันธ์โรคติดต่อให้ประชาชน - โครงการพัฒนาอาชี พต่าง ๆ ไม่มีทุนสนับสนุ น
รับทราบอย่างทัว่ ถึงผ่านทางหอกระจายข่าว
ที่ เ พี ย งพ อแล ะไ ม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อง ทํ า ใ ห้
- มีสถานศึกษารองรับการให้การศึกษาใกล้บา้ น
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ
และมีศกั ยภาพที่ดี
- ช่ องว่างการพัฒนาระหว่างเยาวชนกับผูใ้ หญ่ที่มี
มากเกินไป ทําให้สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ
- ความสั ม พัน ธ์ ข องประชาชนในพื้น ที่ เริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป เป็ นลักษณะต่างคนต่างอยู่มาก
ขึ้น และมุ่งหาประโยชน์เพื่อตนเองเป็ นสําคัญ
- เยาวชนไม่ เชื่ อฟั งพ่อแม่ผูป
้ กครอง และมีความ
มัน่ ใจในตัวเองสู ง
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ตารางที่ 381 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- การทํา นาข้า วมี ก ารผลิ ต เมล็ ด ข้า วหอมมะลิ - เกษตรกรบางรายไม่มีที่ทาํ กิน
พันธุ์ดี
- เกษตรกรไม่ มี ค วามรู ้ และทัก ษะในการทํา
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
- มี กลุ่ มอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อน การผลิ ตผ้า
ไหมคุ ณ ภาพดี กลุ่ ม ปลู ก ผัก ปลอดสารพิ ษ - ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาหนี้ สินสู ง ทั้งจากการ
ลงทุนทําการเกษตรและอื่น ๆ
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลา
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุ น - ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรที่สูงขึ้นทุกปี
งบประมาณในการพัฒนาอาชีพของพื้นที่
แต่ประชาชนไม่ทราบวิธีการลดต้นทุนการผลิต
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนในพื้ น ที่ ย อมรั บ การปกครองใน - มี ก ารซื้ อสิ ทธิ ข ายเสี ยงในพื้ น ที่ ท้ ัง ในระดั บ
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ท้องถิ่นและระดับชาติ
ทรงเป็ นประมุข
- ผูน้ าํ ชุมชนยังขาดความรู ้ความสามารถ
้ าํ บางครั้งมีการวางตัวไม่เป็ นกลางเมื่อมีความ
- ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเลื อ ก - ผูน
ขัดแย้งเกิดขึ้น
ผูน้ าํ ชุมชน
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ใน - คนดี มี ค วามสามารถและคนเก่ ง ไม่ ไ ด้รั บ การ
เลือกตั้งเพราะไม่มีเงิน
การเลือกตั้ง
- ประชาชนถูกปลูกฝังเรื่ อง “เงินไม่มากาไม่เป็ น”
- มีการทะเลาะกันแตกความสามัคคีท้ งั ก่อนและ
หลังการเลือกตั้ง
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีประเพณี แห่ ชา้ งบ่อไก่แก้ว
- เยาวชนในพื้ นที่ ไม่ ส นใจสื บทอดประเพณี และ
รับวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไป
- มีประเพณี การทําบุญกลางบ้านเลี้ ยงศาลปู่ ตา
ประจําหมู่บา้ น
- ความคิ ด ของคนสมัย ใหม่ ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ
ประเพณี วัฒนธรรมเดิ มลดน้อยลง และมีความ
- ให้ค วามสํา คัญ ด้า นการศึ ก ษาส่ ง บุ ต รหลาน
เชื่อมัน่ ในความคิดของตนเองเป็ นหลัก
เข้าเรี ยนเป็ นส่ วนมาก
- มีความร่ วมมือจัดกิจกรรมประเพณี อาํ เภอเช่ น
งานบวงสรวงย่าโม
- มีศิลปิ นสื บทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่ น เพลง
โคราช หมอลํา
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสี ดา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 382 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี ดา
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานให้ - การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
และสิ่ งแวดล้อม ที่มีสภาพที่เสื่ อมโทรมลงมาก
- รัฐมีนโยบายการขยายเขตไฟฟ้ าให้ครอบคลุม
ขึ้น
ทุกครัวเรื อน
- เกิดภาวะวิกฤติทางด้านสภาพทางภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบทําให้เกิดนํ้าท่วม ภัยแล้งที่ยากต่อการ
คาดเดาสถานการณ์
- วิกฤติพลังงานที่เกิ ดขึ้นทุกที่ทาํ ให้มีผลกระทบ
ต่อวิถีการผลิตของเกษตรกร
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ก ารส่ ง เสริ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ อย่า งจริ ง จัง และ - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
อยากให้มีงบสนับสนุน
ทําให้เกิดปั ญหาที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
- ได้รับ งบประมาณพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐาน - การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดที่ มี ค วามรุ นแรง
เพื่อการติดต่อ
มากขึ้ นทั้ง ในกลุ่ ม ประชาชนทั่ว ไปและกลุ่ ม
- กระแสการดูแลสุ ขภาพด้วยทางเลื อกใหม่ ที่
เยาวชน
เป็ นโอกาสให้พฒั นาภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้า น - คุ ณ ภาพการศึ ก ษายัง ไม่ ไ ด้ต อบสนองต่ อ การ
การดูแลสุ ขภาพขึ้นมา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้
จัดการปัญหาในพื้นที่
- รั ฐ บาลมี น โยบายเรี ยนฟรี ทํา ให้ ลู ก หลาน - สื่ อสารที่ เ ป็ นสื่ อกระแสหลั ก ไม่ ค่ อ ยมี ก าร
เกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
นําเสนอเรื่ องราวของท้องถิ่ น และนําเสนอข่าว
- นโยบายประกั น สุ ขภาพของรั ฐ ที่ ท ํ า ให้
ละคร และอื่น ๆ ที่นาํ ไปสู่ การสร้างความรุ นแรง
ประชาชนเข้า ถึ ง การบริ การของรั ฐได้อย่า ง
และสร้างปั ญหาทางสังคมมากขึ้น
เท่าเทียม

550

ตารางที่ 382 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มเมล็ดพันธุ์พืชจาก - ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ปุ๋ ย ยา ค่าแรงงาน
ภาครัฐ
- ราคาสิ นค้าทางการเกษตรตํ่าไม่คุม้ ทุน
- มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการประกอบอาชี พ - การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานได้ อ ย่ า งเสรี ที่ อ าจมี
ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ผลกระทบต่อแรงงานในพื้นที่
- มี แหล่ ง เงิ นทุ นที่ เข้า ถึ ง ได้ เช่ น ธนาคารเพื่ อ - การเปิ ดการค้าเสรี ที่ทาํ ให้เกษตรกรต้องเผชิ ญกับ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ภาวก ารณ์ แข่ ง ขั น ที่ สู งมาก ขึ้ นใ นขณะ ที่
- การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ท างด้า น
เกษตรกรยังไม่มีความพร้อม
เกษตรอย่างก้าวกระโดด ที่จะทําให้ประชาชน
ในพื้นที่เตรี ยมปรั บประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ตนเอง
- สภาวะการขาดแคลนอาหารของประชากร
โลกที่เป็ นโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิ ต
ทางด้านการเกษตรให้มีมากขึ้น
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- การพัฒนาผูน้ าํ ประชาชนทัว่ ไปให้เรี ยนรู้และ - ระบบอุปถัมภ์มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกทําให้ได้
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีในชุมชน
ผูน้ าํ ที่ไม่มีวสิ ัยทัศน์ในการทํางานพัฒนา
- มี โ อกาสมี ต ั ว แทนที่ มี ค วามสามารถหา - นั ก การเมื อ งบางกลุ่ ม โดยเฉพาะการเมื อ ง
ระดับประเทศเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นได้
- เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาฝึ กอบรมให้ความรู้ในเรื่ อง - การกระจายอํานาจที่มีอยู่ยงั ไม่เป็ นการกระจาย
อํานาจที่แท้จริ ง เป็ นเพียงการกระจายงานแต่ยงั
ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่กระจายคนและงบประมาณลงไปด้วย
- มีการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น ทําให้ทอ้ งถิ่ น
เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการตนเองได้มากขึ้น
- ประสิ ทธิภาพของการทํางานของข้าราชการและ
นั ก ก า ร เ มื อ ง ทุ ก ร ะ ดั บ มี คุ ณ ภ า พ น้ อ ย ล ง
- ยุทธศาสตร์ การสร้ างธรรมภิบาลของจังหวัด
โดยเฉพาะเรื่ องจริ ยธรรมและคุณธรรม
นครราชสี มา และของประเทศไทย
- มีความขัดแย้งทางการเมืองในทุกระดับ ทําให้
เกิ ดการบริ หารจัดการที่ ไม่เป็ นระบบและสร้ าง
ปั ญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ตารางที่ 382 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี ดา (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ภาครั ฐ เข้า มาส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น งาน - สื่ อสารทางวิ ท ยุ โทรทัศ น์ ที่ มี ก ารนํ า เสนอ
ประเพณี แ ละจัด งานสื บ สานวัฒ นธรรมให้
วัฒนธรรมใหม่ ๆ ทําให้เยาวชนในพื้นที่เกิดการ
ลอกเลียนแบบ
ต่อเนื่อง
- รณรงค์ ใ ห้ มี ก ารแสดงออกและส่ งเสริ ม - การคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มีผลทํา
ให้วฒั นธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
เยาวชนด้านวัฒนธรรมมากขึ้น
- ทุ ก ท้อ งถิ่ น ได้รั บ การส่ ง เสริ ม ประเพณี ข อง - การพัฒนาความรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทําให้
ตัวเอง
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางทัศ นคติ ค วามเชื่ อ
แบบเดิมหันไปนิยมแบบใหม่
- สื่ อต่า งชาติ เข้า มาครอบงํา ทํา ให้ค วามเชื่ อและ
การปฏิบตั ิตนของคนรุ่ นใหม่เปลี่ยนไป
- วัฒนธรรมขาดความสมดุล กล่าวคือ วัฒนธรรม
ทางวัตถุ ความอยูด่ ีกินดี ความสุ ขทางกายมีความ
สะดวกในการครองชี พ มี ค วามเจริ ญทางวัต ถุ
มากขึ้ นแต่ ว ัฒ นธรรมทางจิ ต ใจ ภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่นสู ญหายไป ไม่มีความสมดุล จิตใจเสื่ อม
ลง มีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ผอู้ ื่นและส่ วนรวม
น้อยลง เนื่องจากไม่ยดึ ทางสายกลาง
6

3.16.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอสี ดา ที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิ่ น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อท้องถิ่ น เนื่ องจาก
ประชาชนในพื้ น ที่ เ ห็ น ว่า เรื่ อ งศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และความเชื่ อของท้อ งถิ่ น มี คุ ณ ค่ า และมี
ความหมายในการช่ วยจรรโลงสังคม ให้อยูอ่ ย่างมีสติ และใช้ชีวิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่ไปละเมิด
คนอื่น ๆ และเป็ นกระบวนการถ่ายทอดคุณค่า ที่งดงามของศิลปวัฒนธรรม สู่ รุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
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ประเด็นที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการผลิตและการเกษตร เนื่ องจากในพื้นที่
ของอําเภอสี ดาประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร และยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทํา
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตและลดต้นทุนทางการผลิต รวมทั้งนําไปสู่ การรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อสร้าง
อํานาจในการต่อรองราคาสิ นค้าเกษตรในอนาคต และส่ งเสริ มการออมเงินอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับชุมชน อําเภอ
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทางด้านสุ ขภาพ เนื่ องจากประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถพึ่งตนเองทาง
สุ ขภาพได้ ดังนั้นการส่ งเสริ ม ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองจะช่ วยลดค่ าใช้จ่ ายของ
ครัวเรื อน และแก้ปัญหาสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้ โดยใช้กระบวนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเรื่ อง
สํานึ กการรับประทานอาหาร โดยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ การลดอาหารที่รสจัด เช่ น เปรี้ ยว
หวาน มัน เค็ม และการติดตามเฝ้ าระวังโรคตามฤดูกาลโดยองค์กรเครื อข่าย แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น และประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากปั ญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อาํ เภอ
สี ดามีมากขึ้น และเด็กเป็ นคนของอนาคตที่มีความสําคัญในการดูแลและพัฒนาพื้นที่ต่อไป ดังนั้นการจะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนได้จะต้องมีการทํางานกับสถาบันครอบครัว โดยให้ครอบครัวมีการทํากิ จกรรม
ร่ วมกัน และทางอําเภอให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องในรู ปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย

