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ส่วนที่ 3 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  
 

3.1   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 3.1.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและพลังงาน  ภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น มี
โอกาสเกิดได้ทั้งภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนนํ้า ภัยแล้ง และภาวะฝนตกหนัก นํ้าท่วมฉับพลัน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ระบบนิเวศจะอ่อนแอ เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนํ้า และโรคระบาดเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
ประชากร นอกจากน้ีระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่สูงขึ้น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
จะส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
อาหาร และความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศที่มีภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สําคัญ  การพัฒนาจะต้องเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นให้สมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชีวภาพ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง ให้ความรู้และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกบนฐานของการ
พัฒนาที่ ย่ังยืน ตลอดจนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 3.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบ
คือขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวที่จะเข้ามาทดแทน การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้
ฝีมือเพ่ือทดแทนกําลังแรงงาน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ทําให้
งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ลดลง ดังน้ันจะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบสวัสดิการ
สังคมเพ่ือรองรับการปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพทําให้เกิดความรู้สึกว่ามี
คุณค่าต่อสังคม  
 3.1.3 กระแสนิยมและการแพร่ขยายของวัฒนธรรมโลก คนหนุ่มสาวมีค่านิยมการบริโภคตาม
วัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ ด่ืมสุรา ติดการพนัน และขาดการออม 
รวมทั้งปัญหาเยาวชนติดเกมส์คอมพิวเตอร์ และการมั่วสุมทางเพศในแหล่งบันเทิง ทําให้แรงยึดเหนี่ยวทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมลดลง จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการรื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นฐาน
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
 3.1.4  ประเด็นปัญหาสําคัญของจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
เป็นประจําทุกปี เช่น ภัยแล้ง และน้ําท่วม  ซึ่งเพ่ิมความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน ส่งผล
กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม นอกจากน้ียังมีปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกหลักวิชาการ โดยปัญหาสําคัญมีดังน้ี 
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 1. ปัญหาภัยแล้ง  จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจําทุกปี ทําให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภค และการเกษตร ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 4 ระดับ คือ 
  1) พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง เน้ือที่ประมาณ 1,846,409 ไร่ หรือร้อยละ 27.8 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่อยู่ด้านทิศใต้ของอําเภอเมืองขอนแก่น ทิศใต้ของอําเภอบ้านฝาง และอําเภอหนองเรือ  ทิศ
ตะวันตกของอําเภอพระยืน และครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอําเภอมัญจาคีรี ชนบท แวงน้อย   แวง
ใหญ่ พล โคกโพธ์ิไชย โนนศิลา และบางส่วนในเขตพ้ืนที่ อําเภอบ้านไผ่  หนองสองห้อง และเปือยน้อย     
ปี 2554 มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง จํานวน 511 หมู่บ้าน 
  2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยปานกลาง เน้ือที่ประมาณ 3,554,170 ไร่ หรือร้อยละ 53.5 ของพ้ืนที่
จังหวัด ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ปี 2554 มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง จํานวน 1,123 หมู่บ้าน 
  3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย เน้ือที่ประมาณ 149,626 ไร่ หรือร้อยละ 2.3 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อําเภอภูเวียง ภูผาม่าน และชุมแพ ปี 2554 มีหมู่บ้าน
เสี่ยงภัยแล้ง  จํานวน 697 หมู่บ้าน 
  4) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุด มีเน้ือที่ประมาณ 1,073,329 ไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตบริเวณพื้นที่โครงการชลประทานหนองหวาย และบริเวณใกล้เคียงกับ  
ลํานํ้าและแหล่งนํ้าหลัก 
 2. ปัญหาดินเค็ม  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม มีประมาณ 2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 29.4 
ของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ดินเค็มอยู่ในเขตอําเภอด้านตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มลํานํ้าชี ได้แก่         
อ.เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน ชนบท บ้านไผ่ มัญจาคีรี พล หนองสองห้อง บ้านแฮด โนนศิลา และ 
เปือยน้อย โดยเป็นดินเค็มระดับเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณ 1.9 ล้านไร่ และระดับมากถึงมากที่สุด
ประมาณ 0.1 ล้านไร่ นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนที่สูงที่มีช้ันหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างกระจายอยู่ในเขตอําเภอ   
ต่าง ๆ ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น  บ้านฝาง แวงน้อย พล หนองสองห้อง  นํ้าพอง และซําสูง  ทําให้ไม่สามารถ
ทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จังหวัดขอนแก่น มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 225 แห่ง มีปริมาณขยะประมาณ 1,000 ตัน/วัน มีขยะที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ ร้อยละ 30.25  โดยมีระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 7 แห่ง รองรับ
ปริมาณขยะได้ประมาณ 300 ตัน/วัน ขยะส่วนที่เหลือยังมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีดังน้ี 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1.   เป็นองค์กรที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

2.   มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีเครื่องมือ และอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  

3.  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดสามารถแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 

4.  ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
และอนุภูมิภาคอินโดจีน 

5.  ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค มีสถาบันการศึกษาครอบคลุม    
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้าน  
การกีฬา 

6.  มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

7.  เป็นที่ต้ังของส่วนราชการท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ 
ที่พร้อมให้บริการคําแนะนําและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ 

8.  มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน 

9.  เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
10. เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ มีโรงแรมที่ทันสมัย            

ได้มาตรฐาน และศูนย์ประชุมขนาดใหญ่รองรับการจัดประชุมระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

 จุดอ่อน (Weakness) 

1. ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
2. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและ 

พัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
3.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิม   

มากขึ้น ก่อให้ปัญหามลภาวะต่อสุขภาพของประชาชน 
4.  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง ทําให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และ      

มีผู้สูงอายุและเด็กอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนมาก 
5.  ผลผลิตภาคการเกษตรขาดคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่ตํ่า 
6. การทํางานยังขาดการประสานความร่วมมือ และไม่เช่ือมโยงบูรณาการระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้อิสระ 

แก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ 

สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
3. นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  OTOP  ให้   

แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล 
4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนให้พัฒนาจังหวัด

ขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการบริการ 
5. ตลาดมีความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจะเพ่ิม

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร  
  6. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  7. นโยบายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ เช่น แก่งละว้า ขยะ 
นํ้าเสีย โดยการสนับสนุนของหน่วยงาน สถาบันวิชาการ บูรณาการร่วมกัน 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

 1.  ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภัยแล้ง นํ้าท่วม และปัญหาสิ่งแวดล้อม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.  การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกสู่กลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต 
ทําให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ติดเกมส์ เล่นการพนัน และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อ
สุขอนามัย เช่น โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ  
 3.  ปัญหาโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพและ
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 
 4. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัด 2009 H1N1 โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก 
สายพันธ์ุใหม่ คุกคามสุขภาวะของประชาชน 
 5. การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมือง    
ทําให้เกิดปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้น 
 6. ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด ส่งผลต่อการดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน 
 7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลก ราคานํ้ามันและความผันผวน
ของสินค้า 
 
 
 
 
 


