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3.16 อาํเภอสีดา 

 3.16.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอสีดา เดิมเป็นตาํบลหน่ึงอยู่ในเขตการปกครองของอาํเภอบัวใหญ่ จังหวดั

นครราชสีมา และต่อมากระทรวงมหาดไทย ไดมี้ประกาศกระทรวงฯ ยกฐานะตั้งเป็นก่ิงอาํเภอสีดา เม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 ก่ิงอาํเภอสีดาได้ยกฐานะข้ึนเป็น 

“อาํเภอสีดา” อาํเภอสีดาเป็นพื้นท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาโดยมีพระปรางคส์มยัขอมซ่ึงสร้างข้ึน

ในพุทธศตวรรษท่ี 16-17 องค์เดียว  สร้างดว้ยศิลาแลง เป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุมมีประตูทางเขา้ดา้นทิศ

ตะวนัออกดา้นเดียวส่วนอีก 3 ดา้น เป็นประตูหลอก พระปรางคด์งักล่าวมีความแตกต่างจากพระปรางค์

องคอ่ื์น ๆ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัขอมท่ีพบเห็นในประเทศไทย กล่าวคือ ส่วนมากจะเป็นหินทราย  เช่น ทบั

หลงั และกรอบประตูพระปรางค์ดงักล่าว กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน เม่ือ

วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2479 มีขนาดเน้ือท่ีประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่บา้นสีดา หมู่ท่ี 1 

ตาํบลสีดา นอกจากน้ียงัมีแหล่งโบราณสถานบ่อไก่แกว้ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สํานกัสงฆบ์่อไก่ หมู่ท่ี 10 ตาํบลสีดา 

และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 

 3.16.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อาํเภอสีดาตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั ห่างจากจงัหวดัไปตามถนน

มิตรภาพทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 342

กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 170.1 ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอขา้งเคียง ดงัต่อไปน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอบวัลาย จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอโนน

แดง จงัหวดันครราชสีมา และดา้นทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

3.16.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ  

  อาํเภอสีดา มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง  เป็นบริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั

นครราชสีมา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 160 - 170 เมตร มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด

ตํ่าและมีท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการเกษตรกรรม 

  สภาพอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อน มีความช้ืนเล็กนอ้ย ลกัษณะอากาศแบ่งออกได ้3 

ฤดู ดงัน้ี ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศร้อนถึง

ร้อนจดั ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกนอ้ยและบางคร้ังฝน

ทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน และฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 
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 3.16.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอาํเภอสีดาโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป 

ตารางที ่366 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอสีดา  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 236 284 520 

นกัเรียน 1,496 1,388 2,884 

นกัศึกษา 122 147 269 

ทาํนา 2,932 3,394 6,326 

ทาํไร่ 5 1 6 

ทาํสวน 1 0 1 

ประมง 0 0 0 

ปศุสัตว ์ 1 3 4 

รับราชการ 97 79 176 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 0 2 2 

พนกังานบริษทั 20 22 42 

รับจา้งทัว่ไป 621 525 1,146 

คา้ขาย 41 72 113 

ธุรกิจส่วนตวั 10 9 19 

อ่ืนๆ 257 281 538 

รวมทั้งส้ิน 5,839 6,207 12,046 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอสีดา (2553)  

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

  2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่ารายได้เฉล่ียของประชากรอาํเภอสีดามีจาํนวน 52,232.74 

บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลท่ีมีรายได้สูงสุดคือ ตาํบลสามเมืองมีรายได้เฉล่ียสูงสุดจํานวน 

55,127.82 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลสีดามีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 54,275.20 บาทต่อคนต่อปี และ

พบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลโนนประดู่จาํนวน 48,250.21 บาทต่อคนต่อปี รายไดข้อง

ประชากรโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกขา้ว ออ้ย 

มนัสาํปะหลงัและอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่367 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอสีดา 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 โนนประดู่ 48,250.21 

2 โพนทอง 49,743.24 

3 สามเมือง 55,127.82 

4 สีดา 54,275.20 

5 หนองตาดใหญ่ 53,024.87 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 52,232.74 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอสีดา (2553)  

หมายเหต ุ*รายได้เฉล่ียต่อคนในพืน้ท่ีหน่ึงๆเป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพืน้ท่ีน้ันหารด้วยจาํนวนคนท้ังหมดใน

พืน้ท่ี 

 3) รายจ่าย ในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีการสํารวจค่าใชจ่้ายของประชาชนทั้ง 10 ตาํบล เร่ือง

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั ซ่ึงมีขอ้มูล ดงัน้ี 

ตารางที ่368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีดา 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 15,878,996 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 15,878,996 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 32,587,265 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 32,587,265 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 24,113,258 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 24,113,258 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 21,991,045 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 21,991,045 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 8,312,215 

จาํนวนรวม 8,312,215 
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ตารางที ่368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 49,457,105 

จาํนวนรวม 49,457,105 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,897,252 

จาํนวนรวม 14,897,252 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,006,518 

จาํนวนรวม 13,006,518 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,222,346 

จาํนวนรวม 7,222,346 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,669,556 

จาํนวนรวม 6,669,556 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 26,700,650 

จาํนวนรวม 26,700,650 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,313,594 

จาํนวนรวม 18,313,594 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,111,233 

จาํนวนรวม 12,111,233 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 10,697,768 

จาํนวนรวม 10,697,768 
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ตารางที ่368 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,780,973 

จาํนวนรวม 11,780,973 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,294,275 

จาํนวนรวม 4,294,275 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,039,009 

จาํนวนรวม 4,039,009 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,775,280 

จาํนวนรวม 24,775,280 

รวมทั้งหมด 306,848,338 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.

2553 พบว่าเกษตรกรอาํเภอสีดา กูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 303 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการ

ประกอบอาชีพจาํนวน 256 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 23 ลา้นบาท และกู้

เพื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 24 ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอสีดา มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่369 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอสีดา 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั 

ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิตตระดบัหมู่บา้น 49 

กลุ่ม 

3,975 การรวมตวัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัในดา้นเงินทุน มีเงินหมุนเวียน

6,472,163 บาท   

ไม่มีขอ้มูล 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลโพนทอง 

4,122 เรียนรู้การบริหารจดัการเงินทุน

หมุนเวยีน  

นายวรากร เขียนนอก 

160 หมู่ 1 ต.โพนทอง  



535 

 

ตารางที ่369 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอสีดา (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั 

ประธาน/สถานทีต่ิดต่อ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลสีดา 

4728 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

เงินทุนหมุนเวยีน  

นาย บุญหนา แสนมีมา 

70 หมู่ 8 ต.สีดา 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลโนนประดู่  

814 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

เงินทุนหมุนเวยีน  

4นาย พิศ ประดิษฐ ์

29 หมู่ 7 ต.โนนประดู่ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลสามเมือง 

760 เ รี ย น รู้ ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

เงินทุนหมุนเวยีน  

4นาย สุนทร ปะวะขงั 

4หมู่ 3 ต.สามเมือง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ตาํบลหนองตาดใหญ่ 

868 เรียนรู้การบริหารจดัการ

เงินทุนหมุนเวยีน 

4นาย ฉตัร เหล่ากาํพี้ 

245 หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ 

ชมรม อสม. อาํเภอสีดา 250 ดูแลเร่ืองสาธารณสุขขั้น

พื้นฐานในชุมชนทอ้งถ่ิน  

นางนารี  อภยันอก 

52 หมู่ 10 ต.โนนทอง 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอสีดา (2554) 
 

  ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

ตารางที ่370 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอสีดา 

ช่ือกลุ่ม 

สมาชิก

(คน) 

กจิกรรมหลกั 

ประธาน 

ทอผา้ไหม 32 
ผา้ทอพื้นเมืองลวดลายต่าง ๆ  บา้นเมืองสูง  

หมู่ 8 ต.หนองตาดใหญ่ 

กลุ่มทอผา้ไหม 35 
ทอผา้ไหมจากการเล้ียงเอง บา้นหนองเทียมพฒันา  

หมู่ 9 ต.หนองตาดใหญ่ 

กลุ่มพฒันาเพื่อการผลิต 50 
แปรรูปอาหาร แม่บา้นบา้นเสว  

หมู่ 6 ต.โนนประดู่ 

กลุ่มขนมจีน 45 
ผลิตขนมจีนจาํหน่าย บา้นหินแห่  

หมู่ 8 ต.สีดา 

กลุ่มสตรีทอผา้ 35 
ทอผา้ไหมจากการเล้ียงเอง

และแปรรูป 

บา้นดอนสะแบง  

หมู่ 6 ต.หนองตาดใหญ่ 

กลุ่มทอผา้ไหม 43 
ทอผา้ไหมจากการเล้ียงเอง บา้นหนองตาดใหญ่  

หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ 
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ตารางที ่370 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอสีดา (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 

สมาชิก

(คน) 

กจิกรรมหลกั 

ประธาน 

กลุ่มทอผา้ 54 
ทอผา้ไหมจากการเล้ียงเอง บา้นหนองไข่เห้ีย  

หมู่ 11 ต.สีดา 

กลุ่มทอเส่ือกก 22 
สานเส่ือจากกก และแปรรูป บา้นโนนกอก  

หมู่ 5 ต.สามเมือง 

กลุ่มทอผา้ 21 
ทอผา้ไหมจากการเล้ียงเอง บา้นหญา้คา  

หมู่ 5 ต.สีดา 

กลุ่มพฒันาอาชีพขนม 34 
แปรรูปผลผลิตการเกษตร บา้นโนนเมือง  

หมู่ 3 ต.สีดา 

กลุ่มหนองจะบกหม่อน

ไหม 
35 

ทอผา้พื้นเมืองจากไหมท่ีเล้ียง

เอง 

บา้นหนองจะบก  

หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอสีดา (2554) 

 3.16.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) อาํเภอสีดามี มีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดจาํนวน 5,082 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน

จาํนวน 20,496 คน เป็นชายจาํนวน 10,271 คน เป็นหญิงจาํนวน 10,225 คน มีครัวเรือนจาํนวน 5,082 

ครัวเรือน  

ตารางที ่371 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอสีดา 

ตําบล ครัวเรือน  ชาย (คน) หญงิ (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 

สีดา 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 

ท่ีมา : รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน อาํเภอสีดา (ข้อมลูเดือนธันวาคม 2554) 
 

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง  ณ วนัสาํรวจ ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็น

พื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอสีดา มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ตารางที่ 372 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอสีดา 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 48 44 92 

1 – 2 147 136 283 

3 – 5 271 260 531 

6 – 11 617 588 1,205 

12 – 14 424 357 781 

15 – 17 325 316 641 

18 – 25 461 427 888 

26 – 49 1,724 1,926 3,650 

50 – 60 926 1,013 1,939 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 896 1,140 2,036 

รวมทั้งหมด 5,839 6,207 12,046 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสีดา (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอสีดา โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา ในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่373 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอสีดา 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 199 190 389 

ตํ่ากวา่ ป.4 527 554 1,081 

ป.4-6 3,176 3,688 6,864 

ม.ศ. 1-3 26 6 32 

ม.1-3 717 617 1,334 

ม.ศ.4-5 14 15 29 

ม.4-6 413 408 821 

ปวช. 57 50 107 
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ตารางที ่373 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอสีดา (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปวส. 82 87 169 

ปริญญาตรี 136 163 299 

ปริญญาโท 9 4 13 

ปริญญาเอก 2 0 2 

อ่ืนๆไม่ระบุ 481 425 906 

รวมทั้งส้ิน  5,839 6,207 12,046 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสีดา (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  พบวา่ อาํเภอสีดามีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมดจาํนวน 18 

แห่ง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํนวน 5 แห่ง มีจาํนวนครูสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา และมธัยมศึกษา

จาํนวน 212 คน มีนกัเรียนจาํนวน 4,160 คน โดยเฉล่ียครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน 20 คน 

ตารางที ่374 แสดงสถานศึกษา ครูและนกัเรียนในอาํเภอสีดา  

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวนครู ศูนย์พฒันา
เด็กเลก็ 

ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

โนนประดู่ 1 3 0 0 314 23 

โพนทอง 1 3  1 582 37 

สามเมือง 1 2 0 0 255 16 

สีดา 1 4 1 0 2,507 99 

หนองตาดใหญ่ 1 3  1 502 37 

รวม 5 15 1 2  4,160 212 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 (2554) 

 ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอสีดามีศูนยบ์ริการการศึกษา

นอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 

แห่งมีบุคลากรจาํนวน 7 คน และศูนยก์ารเรียนชุมชนในระดบัตาํบลทุกแห่ง3 และเครือข่ายจดัการ0ศึกษา

นอกโรงเรียน0 รวมทั้งเนน้กระบวนการฝึกอาชีพใหก้บักลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจในพื้นท่ีดว้ย  
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 3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอสีดา มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  
 

ตารางที ่375 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอสีดา 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ  0  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล   5 มีเจา้หนา้ท่ีประจาํ 10 คน  

ศูนยก์ารแพทยชุ์มชน 1 มีเจา้หนา้ท่ี 2 คน  

คลินิกเอกชน 1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสีดา (2554) 

 ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข  (ไม่นบัรวมเอกชน) อาํเภอสีดายงัไม่มีโรงพยาบาล

ประจาํอาํเภอ ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจะต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอาํเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา โรงพยาบาลอาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

 ค. อตัราการเปล่ียนแปลงประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูล

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ.2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอสีดา มีอตัราการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่376 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงประชากรของ อาํเภอสีดา 

พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 24,220 - 

2550 24,146 0.31 

2551 24,192 0.19 

2552 24,334 0.59 

2553  24,344 0.04 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

  4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอสีดามี

สถานีตาํรวจภูธร 1 แห่ง ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีอาํเภอสีดา นอกจากน้ีมีส่วนราชการท่ีดูแลเร่ือง

น้ีดงัน้ี  

  ฝ่ายความมัน่คงมีหน้าท่ีในดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มัน่คงภายในพื้นท่ี การจดัระเบียบสังคม แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน และความขดัแยง้ของประชาชนใน 

งานกิจการหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง งานดา้นการข่าว งานดา้นการส่ือสาร การดาํเนินงาน
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ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรม และการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ฝ่ายอาํนวยความเป็นธรรม เก่ียวกบัการอาํนวยความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวน

คดีอาญา การเขา้ร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ในหนา้ท่ีของพนกังานฝ่ายปกครอง 

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท งานรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละงานศูนยด์าํรงธรรม การแกไ้ขปัญหาผูมี้อิทธิพลใน

พื้นท่ีและการปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  5) ดา้นศาสนา ประชาชนในอาํเภอสีดานบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 และศาสนาอ่ืน

ร้อยละ 1 คือ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม และศาสนาซิกข ์องคก์รทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอสีดา คือ วดั 

จาํนวน 31 แห่ง ท่ีพกัสงฆ ์จาํนวน 9 แห่ง ศาลเจา้ จาํนวน 1 แห่ง 

 6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอสีดา มีภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรม เช่น การทอผา้ 

การทาํการจกัสานจากผลิตภณัฑข์องชุมชน  

- ดา้นเกษตรกรรม  มีปราชญเ์กษตรท่ีมีความรู้ดา้นการเกษตร หลายดา้น เช่น 

นายร่วม สีดา บา้นเลขท่ี 169 หมู่ 3 ตาํบลโพนทอง ภูมิปัญญาท่ีเด่นๆ คือ ปุ๋ยนํ้ าชีวภาพ ปลูกหญา้แฝก

เพื่อลดการพงัหนา้ดิน ป้ันหมอ้ดิน และการเล้ียงปลาดว้ยกากเบียร์ เป็นตน้ 

- 2ดา้นดนตรี ศิลปะ เพลงโคราช เป็น การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น โดย

กลุ่มศิลปินพื้นบา้น (อนุรักษว์ฒันธรรมไทย)  บา้นแท่น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองพลวง หมู่10 ตาํบลโพนทอง 

อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ในพื้นท่ีมีหมอเพลงโคราช คือ นางลาํไย 2พานิช ตาํบลสีดา อาํเภอสีดา  

7) ด้านวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ประชาชนในอาํเภอสีดา มีศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ หมอลาํ เพลงโคราช  

-  งานบุญกุม้ขา้วใหญ่ บริเวณสนามหนา้อาํเภอสีดา เป็นประเพณีของชาวอีสาน 

ซ่ึงจะจดังานดงักล่าวข้ึนภายหลงัจากฤดูกาลเก็บเก่ียว2ระหว่างวนัท่ี 5 - 6 กุมภาพนัธ์ของทุกปี โดย

ชาวบา้นจะนาํขา้วเปลือกมากองรวมกนัท่ีบริเวณลานคุณย่า เพื่อทาํพิธีในตอนเยน็ โดยนิมนตพ์ระสงฆ์

มาสวดเจริญชยัมงคลคาถา และในรุ่งเชา้มีการทาํบุญใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและความ

เจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในตอนบ่ายจะมีการถวายขา้วเปลือกให้กบัวดัต่าง ๆ 

ในเขตพื้นท่ีอาํเภอสีดา 

-  งานประเพณีแห่ชา้งวดับ่อไก่แกว้ จดัท่ีวดับ่อไก่แกว้ หมู่ 10 ตาํบลสีดา จดั

ประมาณ กลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเฉพาะบา้นดอนโก่ยและบา้นหนองไข่เห้ีย 

ซ่ึงทั้งสองหมู่บา้นเป็นชุมชนโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบับ่อไก่แกว้ และสองหมู่บา้นดงักล่าว

เดิมประกอบอาชีพเล้ียงช้าง และทุกวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 5 ของทุก ๆ ปี ควาญชา้งและลูกบา้นจะตอ้งนาํ

ชา้งมาบวงสรวงทา้วกาํพร้าและนางสีดา ณ วดับ่อไก่แกว้ ประเพณีดงักล่าวจึงไดรั้บการบอกเล่า และเล่า

ขานสืบทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ถึงปาฏิหาริยแ์ละความศกัด์ิสิทธ์ิของทา้วกาํพร้ากบันางสีดา และ

กาํชบัใหลู้กหลานไดสื้บทอดประเพณีดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 
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 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในพื้นท่ีอาํเภอสีดา มีพื้นท่ีในการออกกาํลงั และมีสนามกีฬาใน

โรงเรียนทุกแห่งในพื้นท่ี นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้กิจกรรมการจดัการแข่งขนักีฬา

ประจาํตาํบลเพื่อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์และเป็นการสร้างความสามคัคีของคนในพื้นท่ี รวมทั้ง

เป็นการใหชุ้มชนเรียนรู้กระบวนการทาํงานเป็นทีม  

 3.16.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอสีดามีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 33,577 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร

จาํนวน 2,858 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั ๆ ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว มนัสําปะหลงั พริก ออ้ยโรงงานมี

ไมผ้ลบา้งเล็กนอ้ยแยกได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่377 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอสีดา 

ลาํดับ พชืเศรษฐกจิ 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 
ผลผลติโดยเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
จํานวนครัวเรือน 

ทีป่ลูก 

1 ทาํนาขา้ว 25,086 450 1,834 

2 มนัสาํปะหลงั 3,466 1,900 232 

3 พริก 676 500 338 

4 ออ้ย 4,231 12,000 433 

5 อ่ืน ๆ 118 ไม่มีขอ้มูล 21 

รวมพืน้ที่เพาะปลูก 33,577   

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอสีดา (2554) 
 

  2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า

เกษตรกรในอาํเภอสีดามีการเล้ียงสัตวจ์าํนวน 2,829 ครอบครัว ดงัน้ี  

ตารางที ่378 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอสีดา 

ลาํดับ จํานวน (ตัว) จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 7,109 710 

2 กระบือ 1,969 394 

3 สุกร 1,358 336 

4 ห่าน 210 23 

5 ไก่ 71,443 357 

6 เป็ด 6,755 46 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา (2553) 
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3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการเล้ียงปลา

ในนาขา้ว เล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์มีครอบครัวเกษตรกรทาํการเพาะเล้ียงปลา

นํ้ าจืดจาํนวน 140 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 240 ไร่ โดยส่วนใหญ่เนน้การเพาะเล้ียงเพื่อการ

บริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย 
 

 3.16.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

พื้นท่ีอาํเภอสีดาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ดงันั้นลกัษณะทางอุตสาหกรรมของ

พื้นท่ีเป็นอุตสาหกรรมระดบัครัวเรือน 

 3.16.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ด้านพานิชยกรรม กิจกรรมทางด้านพานิชยกรรมในพื้นท่ีมีจาํนวนไม่มากนัก

เน่ืองจากเป็นอาํเภอท่ีอยูไ่กล จึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ดงันั้นกิจการทางดา้นพานิชยกรรมมีดงัน้ี  

- มีธนาคารบริการประชาชนในพื้นท่ีเพียง 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอาํเภอสีดา  

- สถานประกอบการร้านคา้ส่งจาํนวน 6 แห่ง เป็นร้านคา้ปลีก 184 แห่ง  

- กิจการอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 1 แห่ง  

  2) การบริการ อาํเภอสีดามีร้านอาหารไวบ้ริการทัว่ไปจาํนวน 7 แห่ง ส่วนบริการท่ีพกั 

โรงแรม รีสอร์ทในพื้นท่ีไม่มีบริการ   

 3) การท่องเท่ียว อาํเภอสีดามีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั จาํนวน 2 แห่ง คือ 

 - ปรางคสี์ดา ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัพระปรางคสี์ดา ตาํบลสีดา ปรางคสี์ดามีลกัษณะคลา้ย

ปรางค์กู่ท่ีตาํบลดอนตะหนิน แต่ปรางค์สีดาปิดทึบทั้งส่ีดา้น เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ 

ศิลปะแบบเขมรโบราณ ท่ีก่อดว้ยศิลาแลงจาํนวน 1 หลงั มีลวดลายปูนป้ันประดบั หนัหนา้ไปทางทิศ

ตะวนัออก ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงแกว้ มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 17–18 

- วดับ่อไก่แกว้ ตั้งอยูท่ี่บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี 10 ตาํบลสีดา เป็นสถานท่ีประกอบพิธีทาง

ศาสนา มีทศันียภ์าพสวยงาม บ่อไก่แกว้ เป็นสระนํ้าโบราณสมยัขอมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ผนงัสระก่อดว้ย

ศิลาแลง และในบริเวณบ่อไก่แกว้ยงัพบหลกัศิลาโบราณสมยัขอมสลกัภาพพระพุทธรูปประทบัสมาธิ

พระหตัถท์ั้งสองขา้งแสดงปางวติรรกะ (แสดงธรรม) ศิลปะขอมราวพุทธศตวรรษท่ี 17 
 

 3.16.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอสีดากบัจงัหวดันครราชสีมา 

  การคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ และจงัหวดั รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบล และ

หมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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- ทางหลวงแผน่ดินถนนมิตรภาพ นครราชสีมา - ขอนแก่น (ทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข 2 ) 

- ทางหลวงแผ่นดิน ถนนนิเวศน์รัตน์ บวัใหญ่ - ประทาย (ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 202) 

- ถนนลาดยางกรมโยธาธิการสายบา้นหนองแวง  อาํเภอบวัลาย –บา้นหนองตาด

ตาํบลหนองตาดใหญ่ และมีถนนลูกรังเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นและตาํบล จาํนวน 22 สาย 

  เน่ืองจากอําเภอสีดามีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 202 ตดัผ่าน ณ จุดท่ีตั้งของบา้นตลาดนาบุญ ตาํบลโพนทอง ซ่ึงถือเป็นชุมชนศูนยก์ลางของ

อาํเภอสีดา สามารถติดต่อกบัจงัหวดัใกล้เคียงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว จึงน่าจะเหมาะสําหรับการ

พฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น ศูนยก์ลางการคมนาคม การพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอสีดา มีโทรศพัท์พื้นฐาน 152 หมายเลข 

และโทรศพัทส์าธารณะจาํนวน 19 หมายเลข 

 3) ประปา นํ้าด่ืม ประปามาตรฐาน คือ ประปาท่ีไดผ้า่นเกณฑ์การรับรองคุณภาพนํ้ า

ของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 มีจาํนวน 403 ครัวเรือน ส่วนประปาหมู่บา้น คือ ประปาท่ีอยูใ่นการดูแลของ

คณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัหาแหล่งนํ้ าสําหรับอุปโภคบริโภคทัว่ประเทศ มีจาํนวน 5,573 

ครัวเรือน 

 4) แหล่งนํ้า แหล่งกกัเก็บนํ้าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 

ตารางที ่379 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอสีดา ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 141 130 141 130 3 3 

บ่อสาธารณะ 57 45 57 45 54 34 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสีดา (2554) 
 

  5) ไฟฟ้า มีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทาํหนา้ท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัประชาชน  
  

3.16.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินท่ีร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินเค็ม

กล่าวไดว้า่ดินในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีศกัยภาพปานกลางในการเพาะปลูก แต่จะตอ้งปรับปรุงความสมบูรณ์

ของดินใหม้ากข้ึน ตามสภาพชุดของดิน ในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีชุดดินดงัน้ี 
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ชุดดินท่ี 18 กลุ่มชุดดินน้ี เป็นดินเคม็ การมีเกลือในดินมากทาํใหย้บัย ั้งการดูดใชปุ๋้ยของพืช ควร

ใชย้ิปซัม่ หรือใส่อินทรียว์ตัถุ เช่น แกลบ ฟางขา้ว ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั เพื่อลดความเค็มของดิน 

และช่วยใหก้ารใชปุ๋้ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ชุดดินท่ี 20 กลุ่มชุดดินน้ี ดินเค็ม มีเกลือในดินสูงไม่เหมาะสมสําหรับปลูกขา้ว เน่ืองจากสภาพ

พื้นท่ีค่อนขา้งสูงและมีความลาดชนั ยากต่อการกกัเก็บนํ้าสาํหรับปลูกขา้ว 

 ชุดดินท่ี 40 คือ ชุดดินชุมพวง เป็นดินลึกมาก ดินบนมีลกัษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สี

นํ้าตาลปนแดง ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่าง มีสีแดงหรือ

สีแดงเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินค่อนขา้งเป็น

ทราย อาจขาดนํ้ าในฤดูกาลเพาะปลูก ทาํให้เกิดการชะลา้งและมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสูง เป็น

ดินท่ีเหมาะสาํหรับการปลูกพืชไร่ เช่น ปอ ฝ้าย มนัสาํปะหลงั และไมผ้ลบางชนิด เช่น มะม่วง  

2) ทรัพยากรนํ้ า ในพื้นท่ีมีแหล่งนํ้ า ดงัน้ี ลาํห้วยยางยาวประมาณ 39 กิโลเมตร ลาํห้วย

แยะ ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ลาํหว้ยกระเบ้ือง ยาวประมาณ 17 กิโลเมตร ลาํห้วยหญา้คา ยาวประมาณ 

16 กิโลเมตร 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ในสภาพปัจจุบนัก่ิงอาํเภอสีดาไม่มีพื้นท่ีป่าไมส้าํคญั 

 

 3.16.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ ในพื้นท่ีการแข่งขนักนัทางการเมืองไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจาก

เป็นอาํเภอเล็ก และประชาชนในพื้นท่ีมีทิศทางและแนวโนม้การเลือกตั้งท่ีสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได้

ว่าใครจะได้เป็นผูแ้ทนจากพื้นท่ี นอกจากน้ีกลุ่มการเมืองระดบัประเทศก็ทาํงานเช่ือมกบัทอ้งถ่ินใน

ฐานะท่ีเป็นผูอุ้ปถมัภใ์นบางเร่ืองบางประเด็น  

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีการแข่งขนัทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

อยูพ่อสมควร และเป็นการเมืองระบบอุปถมัภจ์ากการเมืองระดบัชาติสู่การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก

ผูน้าํทอ้งถ่ินหลายคนเป็นฐานคะแนนเสียงให้กบันักการเมืองระดบัชาติ และการได้มาซ่ึงอาํนาจของ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากกระบวนการซ้ือสิทธิขายเสียง และการมีเครือข่ายหรือเครือญาติจาํนวนมาก การ

ทาํงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั มากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน หรือเป็นลกัษณะการทาํงานท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้ไปสู่การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของประชาชน  

  3) การเมืองภาคพลเมือง พบว่าพื้นท่ีอาํเภอสีดามีขบวนการการเมืองภาคประชาชน

ขบัเคล่ือนอยู่ในพื้นท่ี และไดมี้การรวมกลุ่มเป็นองคก์รของภาคประชาชน คือ สภาองคก์รชุมชนตาํบล

ต่าง ๆ ท่ีทาํงานเช่ือมกบัทางสภาพฒันาการเมือง และสถาบนัพระปกเกลา้ และยงัทาํงานเช่ือมเครือข่าย

กบัองคก์รภาคีอ่ืน ๆ ในระดบัจงัหวดัดว้ย  

  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูส้นใจเร่ืองทางการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความสนใจเฉพาะกลุ่ม เฉพาะ

เร่ือง เฉพาะประเด็น เช่น การต่อตา้นคอรัปชัน่ การทาํงานตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาลและอ่ืน ๆ  
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 3.16.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครองในเขตท้องท่ีของอาํเภอสีดา จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอสีดามีหน่วยงานราชการส่วนกลาง คือ 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ ฝ่ายทะเบียนและบตัร 

สถานีตาํรวจภูธร สํานกังานท่ีดิน สํานกังานสรรพากร สํานกังานสัสดี สํานกังานเกษตร สํานกังานพฒันา

ชุมชน สาํนกังานศึกษาธิการ และหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอสีดามีการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 3 

รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

อาํเภอสีดาจาํนวน 1 แห่ง 

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้งหมดจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสีดา องค์การบริหารส่วนตาํบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่ องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสามเมือง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองตาดใหญ่  

ค. เทศบาล อาํเภอสีดามีเทศบาลตาํบลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลสีดา 

 5) อาํเภอสีดาแบ่งการปกครองตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 

ออกเป็น 5 ตาํบล 53 หมู่บา้น  

ตารางที ่380 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอสีดา 

ตําบล จํานวน

หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

สีดา 10 บา้นสีดา บา้นหนองเรือ  บา้นโนนเมือง  บา้นเก่า  บา้นหญา้คา บา้นหนองแจ้

บา้นหินแห่ บา้นถนนหกั บา้นดอนโก่ง  และบา้นไข่เห้ีย  

โพนทอง 12 บา้นทางพาดสีดา บา้นลิงลอง บา้นโนนสัง บา้นมะค่า  บา้นหนองโน  บา้น

นอ้ย  บา้นตาลาด บา้นแท่น บา้นใต ้ บา้นโพนทอง  บา้นหนองม่วง และบา้น

หนองปรือ 

โนนประดู่ 9 บา้นดอนม่วง  บา้นทองหลางใหญ่  บา้นโนนประดู่  บา้นสําโรง บา้นเสว  

บา้นหนองสะแก  บา้นหนองอา้ยแหนบ  บา้นง้ิวเก่า  และบา้นโนนสะอาด 
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ตารางที ่380 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอสีดา (ต่อ) 

ตําบล จํานวน

หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

สามเมือง 12 บา้นแม่แฝกนอ้ย บา้นหนองจิก  บา้นปอบิด  บา้นสามเมือง บา้นโนนเมือง

บา้นกุกสะขอน  บา้นแฝก (1) บา้นแฝก (2) บา้นโนนกอก  บา้นโนนกอก 

บา้นชาด  และบา้นตะคร้อ 

หนองตาด

ใหญ่ 

10 บา้นหนองตาดใหญ่  บา้นหนองตาดใหญ่ บา้นหนองตาดใหญ่ บา้นหวันา 

บา้นดอนเตง็  บา้นดอนตะแบง บา้นโสกนกเต็น บา้นดอนดู่ บา้นหวันาดาํ  

และบา้นเทียมพฒันา 

รวม 53  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอสีดา (2554) 

 

3.16.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอสีดา 

จากการจดัการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกัยภาพ

ของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสีดา สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่381 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีดา  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- มีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์คนในชุมชนได้ใช้

อุปโภคบริโภคตลอดปีมีท่ีดินเหมาะสําหรับ

การทาํการเกษตรในชุมชน 

- เป็นอาํเภอท่ีอยู่บนท่ีราบสูงไม่ค่อยประสบ

กบัปัญหาภยันํ้าท่วม  

- ในชุมชนมีแหล่งสมุนไพรไวใ้ช้ทาํยารักษา

โรคไดด้ว้ยตนเอง  

- มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างอาํเภอและ

จงัหวดัท่ีสะดวกสบาย  

- เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทาํให้

ไม่มีมลพิษทางอากาศและมลพิษทางนํ้า  

ก.ด้านกายภาพ  

- ไม่มีท่ีทิ้งขยะให้เป็นท่ีเป็นทาง และการจดัการ

ขยะท่ีไม่เป็นระบบ 

- มีการตดัไมท้าํลายป่า เพื่อนําไปใช้ประโยชน์

ทางดา้นการเกษตรและอ่ืน ๆ  

- เส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีเช่ือมระหว่างตาํบล 

หมู่บา้นยงัไม่ไดม้าตรฐาน  

- ระบบไฟฟ้ายงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 

-  คุณภาพของดินไม่ดี และเส่ือมลงทุกวนั 
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ตารางที ่381 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีระบบกองทุนหมู่บ้าน  มีความสามัค คี

ครอบค รัวค่อนข้าง อบ อุ่น  มี กา รอพย พ

แรงงานนอ้ย 

- มี ก า รพ บ ป ะ ป ระ ชุ ม กันใ นชุ ม ช นอ ย่า ง

ต่อเน่ือง 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการร่วมมือกันทุกด้าน

ในชุมชนเดียวกนั 

- มีกลุ่มจิตรอาสาต่างๆมีส่วนช่วยด้านสุขภาพ

ชุมชนเป็นอยา่งดี เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น อาสาพฒันาชุมชน อาสาสมคัร

เกษตร และอ่ืน ๆ  

- มีเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีความ

เขม้แขง็ต่อหนา้ท่ี 

- มีการตรวจสุขภาพประจาํปีมีการจดัการออก

กาํลงักายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

- มีสถานบริการด้านสาธารณสุขให้ความ

ช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง 

- มีการประชาสัมพนัธ์โรคติดต่อให้ประชาชน

รับทราบอยา่งทัว่ถึงผา่นทางหอกระจายข่าว  

- มีสถานศึกษารองรับการใหก้ารศึกษาใกลบ้า้น

และมีศกัยภาพท่ีดี 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ปัญหาเยาวชนทะเลาะวิวาท เท่ียวกลางคืน ด่ืม

สุรา เด็กผูห้ญิงตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร มีการมัว่

สุมเล่นการพนนับางพื้นท่ี 

- การพฒันาพื้นท่ีในบางคร้ังต่างคนต่างทาํไม่มี

การประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รภาคี 

- ผู ้นําในชุมชนขาดความรู้ความสามารถและ

ทกัษะในการพฒันาพื้นท่ี  

- ปัญหาการวา่งงานหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว 

- ขาดเคร่ืองมือทางการแพทย์ ขาดบุคลากรทาง

การแพทยรั์กษาเฉพาะดา้น 

- ประชาชนในพื้นท่ีติดสุรา และส่ิงเสพติดอ่ืนๆ 

- ประชาชนพึ่ งตนเองในเร่ืองการดูแลสุขภาพ

ไม่ได้ และมีจาํนวนผูป่้วยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง เพิ่มมากข้ึนผลมาจากการรับประทาน

อาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง 

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ ทักษะในการ

พฒันาอาชีพของตนเอง  

- โครงการพฒันาอาชีพต่าง ๆ ไม่มีทุนสนบัสนุน

ท่ี เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่ มี ค ว า ม ต่ อ เ น่ื อ ง  ทํา ใ ห้

ผลิตภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพ 

- ช่องวา่งการพฒันาระหวา่งเยาวชนกบัผูใ้หญ่ท่ีมี

มากเกินไป ทาํใหส่ื้อสารกนัไม่ค่อยเขา้ใจ  

- ความสัมพนัธ์ของประชาชนในพื้นท่ีเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงไป เป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู่มาก

ข้ึน และมุ่งหาประโยชน์เพื่อตนเองเป็นสาํคญั 

- เยาวชนไม่เช่ือฟังพ่อแม่ผูป้กครอง และมีความ

มัน่ใจในตวัเองสูง 
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ตารางที ่381 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- การทาํนาข้าวมีการผลิตเมล็ดข้าวหอมมะลิ

พนัธ์ุดี 

- มีกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตผา้

ไหมคุณภาพดี  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 

กลุ่มผูเ้ล้ียงปลา 

- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนสนบัสนุน

งบประมาณในการพฒันาอาชีพของพื้นท่ี  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรบางรายไม่มีท่ีทาํกิน  

- เกษตรกรไม่มีความรู้ และทักษะในการทํา

การเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาหน้ีสินสูง ทั้งจากการ

ลงทุนทาํการเกษตรและอ่ืน ๆ  

- ตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตรท่ีสูงข้ึนทุกปี 

แต่ประชาชนไม่ทราบวธีิการลดตน้ทุนการผลิต 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ประชาชนในพื้นท่ียอมรับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก

ผูน้าํชุมชน 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นใน

การเลือกตั้ง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการซ้ือสิทธิขายเสียงในพื้นท่ีทั้ งในระดับ

ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

- ผูน้าํชุมชนยงัขาดความรู้ความสามารถ 

- ผูน้าํบางคร้ังมีการวางตวัไม่เป็นกลางเม่ือมีความ

ขดัแยง้เกิดข้ึน 

- คนดีมีความสามารถและคนเก่งไม่ได้รับการ

เลือกตั้งเพราะไม่มีเงิน 

- ประชาชนถูกปลูกฝังเร่ือง “เงินไม่มากาไม่เป็น” 

- มีการทะเลาะกนัแตกความสามคัคีทั้งก่อนและ

หลงัการเลือกตั้ง 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีประเพณีแห่ชา้งบ่อไก่แกว้ 

- มีประเพณีการทาํบุญกลางบา้นเล้ียงศาลปู่ ตา

ประจาํหมู่บา้น 

- ให้ความสําคญัด้านการศึกษาส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนเป็นส่วนมาก 

- มีความร่วมมือจดักิจกรรมประเพณีอาํเภอเช่น

งานบวงสรวงยา่โม 

- มีศิลปินสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น เพลง

โคราช หมอลาํ 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เยาวชนในพื้นท่ีไม่สนใจสืบทอดประเพณีและ

รับวฒันธรรมต่างชาติมากเกินไป 

- ความคิดของคนสมัยใหม่ ให้ความสําคัญต่อ

ประเพณี วฒันธรรมเดิมลดน้อยลง และมีความ

เช่ือมัน่ในความคิดของตนเองเป็นหลกั  
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสีดา สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่382 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีดา 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ  

- รัฐบาลมีนโยบายพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้

ทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- รัฐมีนโยบายการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม

ทุกครัวเรือน  

 

ก.ด้านกายภาพ  

- การเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีสภาพท่ีเส่ือมโทรมลงมาก

ข้ึน  

- เกิดภาวะวิกฤติทางดา้นสภาพทางภูมิอากาศท่ีมี

ผลกระทบทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วม ภยัแลง้ท่ียากต่อการ

คาดเดาสถานการณ์  

- วิกฤติพลงังานท่ีเกิดข้ึนทุกท่ีทาํให้มีผลกระทบ

ต่อวถีิการผลิตของเกษตรกร  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ อย่างจริงจังและ

อยากใหมี้งบสนบัสนุน 

- ได้รับงบประมาณพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อการติดต่อ 

- กระแสการดูแลสุขภาพด้วยทางเลือกใหม่ ท่ี

เป็นโอกาสให้พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้าน

การดูแลสุขภาพข้ึนมา และสร้างมูลค่าเพิ่มได ้

- รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ทําให้ลูกหลาน

เกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

-  นโยบายป ระกันสุข ภาพของ รัฐ ท่ีทําใ ห้

ประชาชนเขา้ถึงการบริการของรัฐได้อย่าง

เท่าเทียม  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหเ้กิดปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีมีความรุนแรง

มากข้ึนทั้ งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่ม

เยาวชน  

- คุณภาพการศึกษายงัไม่ได้ตอบสนองต่อการ

จดัการปัญหาในพื้นท่ี  

- ส่ือสารท่ี เ ป็น ส่ือกระแสหลักไม่ค่อยมีการ

นาํเสนอเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน และนาํเสนอข่าว 

ละคร และอ่ืน ๆ ท่ีนาํไปสู่การสร้างความรุนแรง

และสร้างปัญหาทางสังคมมากข้ึน 
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ตารางที ่382 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมเมล็ดพนัธ์ุพืชจาก

ภาครัฐ 

- มีสภาพพื้นท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ

ดา้นการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

- มีแหล่งเงินทุนท่ีเข้าถึงได้ เช่น ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทางด้าน

เกษตรอยา่งกา้วกระโดด ท่ีจะทาํให้ประชาชน

ในพื้นท่ีเตรียมปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกบั

พื้นท่ีตนเอง  

- สภาวะการขาดแคลนอาหารของประชากร

โลกท่ีเป็นโอกาสให้เกษตรกรพฒันาผลผลิต

ทางดา้นการเกษตรใหมี้มากข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ปัจจยัการผลิตมีราคาแพง ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน 

- ราคาสินคา้ทางการเกษตรตํ่าไม่คุม้ทุน 

- การเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อแรงงานในพื้นท่ี 

- การเปิดการคา้เสรีท่ีทาํใหเ้กษตรกรตอ้งเผชิญกบั

ภ า ว ก า ร ณ์ แ ข่ ง ขัน ท่ี สู ง ม า ก ข้ึ น ใ น ข ณ ะ ท่ี

เกษตรกรยงัไม่มีความพร้อม  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การพฒันาผูน้าํ ประชาชนทัว่ไปให้เรียนรู้และ

เขา้ถึงระบบเทคโนโลยใีนชุมชน 

- มี โอก า ส มี ตัวแ ท นท่ี มี ค วา ม ส า ม า รถ ห า

งบประมาณมาพฒันาทอ้งถ่ินได ้

- เจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้มาฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ือง

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- มีการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ทาํให้ทอ้งถ่ิน

เรียนรู้การบริหารจดัการตนเองไดม้ากข้ึน 

- ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลของจงัหวดั

นครราชสีมา และของประเทศไทย   

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ระบบอุปถมัภมี์การแบ่งพรรคแบ่งพวกทาํให้ได้

ผูน้าํท่ีไม่มีวสิัยทศัน์ในการทาํงานพฒันา 

- นักการเมืองบางกลุ่ม โดยเฉพาะการเมือง

ระดบัประเทศเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี 

- การกระจายอาํนาจท่ีมีอยู่ยงัไม่เป็นการกระจาย

อาํนาจท่ีแทจ้ริง เป็นเพียงการกระจายงานแต่ยงั

ไม่กระจายคนและงบประมาณลงไปดว้ย  

- ประสิทธิภาพของการทาํงานของขา้ราชการและ

นั ก ก า ร เ มื อ ง ทุ ก ร ะ ดับ มี คุ ณ ภ า พ น้ อ ย ล ง

โดยเฉพาะเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรม  

- มีความขดัแยง้ทางการเมืองในทุกระดับ ทาํให้

เกิดการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบและสร้าง

ปัญหาต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  



551 

 

ตารางที ่382 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีดา (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ประเพณีและจัดงานสืบสานวฒันธรรมให้

ต่อเน่ือง 

- รณรงค์ให้ มีก ารแสดงออก และส่ง เส ริม

เยาวชนดา้นวฒันธรรมมากข้ึน 

- ทุกท้องถ่ินได้รับการส่งเสริมประเพณีของ

ตวัเอง 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือสารทางวิทยุ  โทรทัศน์ท่ี มีการนํา เสนอ

วฒันธรรมใหม่ ๆ ทาํให้เยาวชนในพื้นท่ีเกิดการ

ลอกเลียนแบบ 

- การคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มีผลทาํ

ใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป 

- 6การพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาํให้

เ กิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติความเช่ือ

แบบเดิมหนัไปนิยมแบบใหม่  

- ส่ือต่างชาติเข้ามาครอบงาํทาํให้ความเช่ือและ

การปฏิบติัตนของคนรุ่นใหม่เปล่ียนไป 

- วฒันธรรมขาดความสมดุล กล่าวคือ วฒันธรรม

ทางวตัถุ ความอยูดี่กินดี ความสุขทางกายมีความ

สะดวกในการครองชีพ มีความเจริญทางวตัถุ

มาก ข้ึนแต่ว ัฒนธรรมทางจิตใจ ภู มิ ปัญญา

ทอ้งถ่ินสูญหายไป ไม่มีความสมดุล จิตใจเส่ือม

ลง มีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ผูอ่ื้นและส่วนรวม

นอ้ยลง เน่ืองจากไม่ยดึทางสายกลาง 

   

3.16.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

  จากการจดัเวทีอาํเภอสีดา ท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อนาํไปสู่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

   ประเด็นท่ี 1 การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก

ประชาชนในพื้นท่ีเห็นว่าเร่ืองศิลปวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของท้องถ่ินมีคุณค่าและมี

ความหมายในการช่วยจรรโลงสังคม ให้อยูอ่ยา่งมีสติ และใชชี้วิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ไปละเมิด

คนอ่ืน ๆ และเป็นกระบวนการถ่ายทอดคุณค่า ท่ีงดงามของศิลปวฒันธรรม สู่รุ่นลูกหลานต่อไปดว้ย  
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   ประเด็นท่ี 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจดา้นการผลิตและการเกษตร เน่ืองจากในพื้นท่ี

ของอาํเภอสีดาประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการทาํ

การเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตและลดตน้ทุนทางการผลิต รวมทั้งนาํไปสู่การรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อสร้าง

อาํนาจในการต่อรองราคาสินคา้เกษตรในอนาคต และส่งเสริมการออมเงินอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง

ตั้งแต่ระดบัชุมชน อาํเภอ  

  ประเด็นท่ี 3 การพฒันาทางดา้นสุขภาพ เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองทาง

สุขภาพได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีดูแลสุขภาพด้วยตนเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือน และแกปั้ญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได ้โดยใชก้ระบวนการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองเร่ือง

สํานึกการรับประทานอาหาร โดยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ลา้งมือ การลดอาหารท่ีรสจดั เช่น เปร้ียว 

หวาน มนั เคม็ และการติดตามเฝ้าระวงัโรคตามฤดูกาลโดยองคก์รเครือข่าย แพทย ์พยาบาล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และประชาชนในพื้นท่ี 

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาเด็กและเยาวชน เน่ืองจากปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอาํเภอ

สีดามีมากข้ึน และเด็กเป็นคนของอนาคตท่ีมีความสาํคญัในการดูแลและพฒันาพื้นท่ีต่อไป ดงันั้นการจะ

พฒันาเด็กและเยาวชนไดจ้ะตอ้งมีการทาํงานกบัสถาบนัครอบครัว โดยให้ครอบครัวมีการทาํกิจกรรม

ร่วมกนั และทางอาํเภอให้มีกิจกรรมพฒันาศกัยภาพเยาวชนและศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ีอย่าง

ต่อเน่ืองในรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลาย  


