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3.9 อําเภอสี คิว้
3.9.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอสี คิ้ว เป็ นเมืองหน้าด่านในดิ นแดนแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นถิ่นที่อยู่
ของชาวไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อของประเทศไทย เดิมอําเภอสี คิ้ว ชื่ อว่า
“เมืองนครจันทึก” เป็ นเมืองอิสระเมืองหนึ่ง ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งขึ้นเมื่อใดไม่
ปรากฏหลักฐาน สอบถามจากคนเก่าแก่ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ 3 ตําบลจันทึก ท้องที่
ปกครองอําเภอปากช่ องปั จจุบนั มีเจ้าเมื องปกครองคนแรกชื่ อ พระนคร (แก้ว) เจ้าเมืองคนที่สอง ชื่ อ
พระนคร (ตุ่น) เจ้าเมืองคนที่สามชื่ อ พระนคร (โต) เจ้าเมืองคนที่สี่ ชื่อ พระนคร (ตา) ภูมิลาํ เนาอยูบ่ า้ น
มะเกลือเก่า ท้องที่อาํ เภอสู งเนิ นปั จจุบนั ต่อมาเมื่อเมืองนครราชสี มาตั้งขึ้น เห็นว่าเมืองนี้ อยูใ่ นป่ าดงทึบ
ไข้ป่าชุกชุม และไม่สะดวกแก่การติดต่อ จึงเปลี่ยนเป็ นเมืองหน้าด่าน เรี ยกว่า “ด่านจันทึก” ที่ต้ งั ด่านอยู่
ณ บ้านจันทึกปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของสถานี รถไฟจันทึก โดยมีนายด่านคนแรกชื่อหลวงพล นายด่านคนที่
สองชื่อหมื่นด่าน (จัน)
ภายหลังเมื่ อเลิ กด่ านจึ งเปลี่ ยนเป็ นอําเภอ เรี ยกว่า “อําเภอจันทึ ก” เมื่ อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.117
(พ.ศ.2441) จากนั้นในสมัยที่หลวงเทพโอสถ ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444) ได้มี
การย้ายที่วา่ การอําเภอจันทึก จากบ้านจันทึก มาตั้งที่บา้ นหนองบัว หมู่ 1 ตําบลลาดบัวขาว และใน พ.ศ.
2499 สมัยนายอําเภอชื่อหลวงแผลงเทพฤทธา ได้ยา้ ยที่วา่ การอําเภอจันทึกอีกครั้ง มาอยูท่ ี่บา้ นสี คิ้ว (ท้องที่
หมู่ 2 ตําบลสี คิ้ว อําเภอสี คิ้วปั จจุ บนั ) เหตุ ที่ตอ้ งย้ายถึ งสองครั้ ง เพราะบ้านจันทึกและบ้านหนองบัว
ตั้งอยูใ่ นเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรี ย) ชุกชุมมาก และต่อมาทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่ อ
จากอําเภอจันทึก เป็ นอําเภอสี คิว้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482
3.9.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อํา เภอสี คิ้ ว ตั้ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกของจัง หวัด นครราชสี ม า ห่ า งจากตัว จัง หวัด
นครราชสี มา 45 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1.225 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 765,625 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอสู งเนิ น อําเภอปั กธงชัย และอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อําเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา ทิ ศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
3.9.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไป เป็ นภูเขาและที่ราบสู ง สลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ลักษณะพื้นที่ทาง
ทิศเหนือของอําเภอเป็ นดอนลูกคลื่ น ทางทิศใต้และทิศตะวันตกของอําเภอเป็ นภูเขา และที่ราบเชิ งเขา
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ถูกบุกรุ กทําลายป่ าและมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ า ทําให้
สภาพป่ าหมดไป ทางทิศตะวันออกเป็ นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ
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สภาพอากาศโดยทัว่ ไป จัดอยูใ่ นลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 27 องศาเซลเซี ยส และความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ 61 ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างจะ
ร้อนเวลากลางวัน และอากาศจะเย็นช่วงเวลากลางคืน ฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดในบางช่วงของเดือน
ธันวาคม ฤดูฝนจะเริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม และจะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน
3.9.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอสี คิ้วโดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป รองลงมาคือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทํา
สวน
ตารางที่ 236 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอสี คิว้
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,533
1,941
นักเรี ยน
5,826
5,572
นักศึกษา
378
525
ทํานา
2,249
2,211
ทําไร่
5,372
4,755
ทําสวน
132
117
ประมง
7
4
ปศุสัตว์
124
87
รับราชการ
380
303
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13
11
พนักงานบริ ษทั
349
370
รับจ้างทัว่ ไป
11,851
10,472
ค้าขาย
745
1,144
ธุรกิจส่ วนตัว
250
197
อื่นๆ
2,266
2,592
รวมทั้งสิ้น
31,475
30,301

รวม (คน)
3,474
11,398
903
4,460
10,127
249
11
211
683
24
719
22,323
1,889
447
4,858
61,776

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอสี คิว้ (2553)
หมายเหตุ*จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่จริ งในทะเบียนบ้ านได้
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2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอสี คิ้วอยูท่ ี่ 50,553.98 บาทต่อคนต่อปี
ตําบลสี คิ้วมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 64,142.21 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลบ้านหันมีรายได้
เฉลี่ ยจํานวน 59,156.11 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่ มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุด คื อ ตําบลคลองไผ่
จํานวน 40,601.02 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 237 แสดงรายได้ประชากรจําแนกรายตําบลของอําเภอสี คิ้ว
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
กฤษณา
49,159.68
2
กุดน้อย
50,519.42
3
คลองไผ่
40,601.02
4
ดอนเมือง
52,794.35
5
เทศบาลตําบลหนองนํ้าใส
49,401.42
6
บ้านหัน
59,156.11
7
มิตรภาพ
53,006.35
8
ลาดบัวขาว
46,039.78
9
วังโรงใหญ่
52.101.10
10
สี คิ้ว
64,142.21
11
หนองบัวน้อย
55,804.55
12
หนองหญ้าขาว
44,503.97
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
50,553.98
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอสี คิว้ (2553)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภคของอําเภอสี คิ้วรวมกัน จํานวน
13,318,706,777 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่าการเดินทาง
(นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า
ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 7,453,376,561 บาทต่อปี ได้แก่
ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี คิ้ว
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
110,478,669
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
110,478,669
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ตารางที่ 238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
129,052,349
รายจ่ า ยในการอุ ป โภคบริ โภค
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
0
(บาท)
จํานวนรวม
129,052,349
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
104,080,287
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
104,080,287
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
7,109,765,256
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
7,109,765,256
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
126,557,560
จํานวนรวม
126,557,560
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,914,127,337
จํานวนรวม
3,914,127,337
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
162,430,149
จํานวนรวม
162,430,149
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,063,117,479
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
9,063,117,479
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,750,736
จํานวนรวม
19,750,736
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
32,723,516
จํานวนรวม
32,723,516
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ตารางที่ 238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
96,709,657
จํานวนรวม
96,709,657
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดิ นทาง (ค่า นํ้ามัน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
169,893,162
รถ ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
169,893,162
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
100,556,543
จํานวนรวม
100,556,543
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
344,624,249
จํานวนรวม
344,624,249
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
54,525,313
จํานวนรวม
54,525,313
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า บัน เทิ ง หวย และการ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,519,345
พนัน
จํานวนรวม
22,519,345
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
28,040,726
จํานวนรวม
28,040,726
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
181,978,780
จํานวนรวม
181,978,780
รวมทั้งหมด
21,770,931,113
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)
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4) หนี้ สิ นและ เงิ นออม ประชาชนส่ วนหนึ่ ง ของอํา เภอสี คิ้ว มี หนี้ สิ นโดยเฉพาะในภาค
การเกษตรที่มีหนี้ สินทั้งในระบบและนอกระบบ จากฐานข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรอําเภอสี คิ้วกูเ้ งินจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 1,210.5 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นเงินกูเ้ พื่อการประกอบอาชี พจํานวน 975 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จํานวน 49.7 ล้านบาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 185.8 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร อําเภอสี คิ้วกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งส่ วนใหญ่การดําเนินการสามารถพึ่งตนเองได้
ในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ยงั ต้องพึ่งงบประมาณจากภาครัฐในการบริ หารกิจการของกลุ่มอยูบ่ า้ ง
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชนและ องค์ก รทางสั ง คมที่ เ ข้ม แข็ ง ในพื้ น ที่ อ าํ เภอสี คิ้ ว มี ก ลุ่ ม
ประเภทต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ที่สาํ คัญดังนี้
ตารางที่ 239 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว
สมาชิก (คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
กลุ่มทอผ้าบ้านถนนคด
45
ผ้าซิ่นญวน- ผ้าไหม
มัดหมี่
กลุ่มแกะสลักหินทรายแดง
32
หินทรายแดง
แกะสลัก
กลุ่มมะนาวพันธุ์สีคิว้ 1
32
มะนาวพันธุ์สีคิว้ 1
1

1

1

1

1

กลุ่มนํ้าอ้อยพื้นบ้าน

23

นํ้าตาลอ้อย

กลุ่มเห็ดฟาง

22

เห็ดฟาง

24

ทอผ้าลายขิด

56

เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้

35

ข้าวกล้อง

36

เลี้ยงไก่พ้นื บ้าน

67

จิ้งหรี ดทอด
สมุนไพร

1

1

กลุ่มทอผ้าขิด

1

กลุ่มสตรี แม่บา้ นวังกะสวย
กลุ่มผลิตข้าวกล้อง

1

กลุ่มเลี้ยงไก่พ้นื เมือง

1

กลุ่มการเพาะเลี้ยงจิ้งหรี ด

1

1

1

1

1

1

ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
นางประไพ ทองจันทึก
หมู่ 11 ต.สี คิ้ว
นายประสาสน์ ทวีศร
หมู่ 3 ต.บ้านหัน
นายชูชีพ บุญแก้ว
หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว
นายสุ บิน พึ่งจันดา
หมู่ 3 ต.หนองหญ้าขาว
นายมานะ หวานสู งเนิน
17/1 หมู่ 13 ต.กุดน้อย
นางปั ญญา ยศสู งเนิน
หมู่ 1 ต.กุดน้อย
นางประนอม สังข์จนั ทึก
หมู่ 2 ต.กฤษณา
นายสุ พิศ เด่นดวง
หมู่ 17 ต.หนองนํ้าใส
นายพินิจ โพธิ์ ชะอํา
หมู่ 4 ต.วังโรงใหญ่
นายวุฒินนั ท์ แฉขุนทด
44/2 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ
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ตารางที่ 239 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว (ต่อ)
สมาชิก (คน)
กิจกรรมหลัก
ชื่ อกลุ่ม
กลุ่มทํานํ้าหมักพืช
67
นํ้าหมักชีวภาพ
1

กลุ่มทอเสื่ อกก
บ้านหันยางเอน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
1

57

1

46

1

กลุ่มทอผ้าย้อมสี ธรรมชาติ
บ้านหันสามัคคี หมู่ 4
กลุ่มหมวกคาวบอยจาก
ยางพารา และพรมสักราช
กลุ่มแปรรู ปพืชสมุนไพร
บ้านหนองบัว

54
35

1

1

35

ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
นายวีระพล สอจันทึก
18 หมู่ 3 ต.ดอนเมือง
ทอเสื่ อกก
คุณหนูพิศ คงสุ ข
205 หมู่ 5 ต.บ้านหัน
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
คุณผัด สู นขุนทด
65 หมู่ 6 ต.วังโรงใหญ่
ทอผ้าพื้นเมืองย้อมสี คุณบุญเอื้อ ติจนั
ธรรมชาติ
139 หมู่ 4 ต.บ้านหัน
ผลิตหมวก
คุณหนูเล็ก ขาบจันทึก
คาบอยจากยาง
6 หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว
ผลิตภัณฑ์จาก
คุณทองย้อย เทศจันทึก
สมุนไพร
37 หมู่ 1 ต.ลาดบัวขาว
1

1

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอสี คิว้ (2554)

มีดงั นี้

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ที่ได้รับรองผลิตภัณฑ์แล้ว

ตารางที่ 240 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว
สมาชิก (คน)
ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม/ผลผลิต
ประธาน
กลุ่มทอผ้า
15
ผ้าฝ้ ายยกดอกจากสี ธรรมชาติ นางนิ่มนวล เชิดชู
บ้านหนองกก
(รหัสโอทอป 302000485302) 28 หมู่ 1 ต.หนองบัวน้อย
กลุ่มกระดิ่งทองลง
5
ผลิตกระดิ่งทองลงหิ น
คุณเล็ก พรมทิว
หิ นบ้านหนองมน
(รหัสโอทอป 302000384701) 97/2 หมู่ 11 ต.หนองบัวน้อย
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
25
ผลิตกล้วยเบรคแตก
คุณทองสุ ข แก้ววิเศษ
ลาดบัวขาวพัฒนา
(รหัสโอทอป 302000634901) 109/5 หมู่ 2 ต.ลาดบัวขาว
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋ า
35
ผลิตกระเป๋ าเอกสาร
คุณบรรจง พรมพันธ์ใจ
บ้านหนองโอง
(รหัสโอทอป 302000215201) 36/1 หมู่ 6 ต.บ้านหัน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
80
ผลิตไข่เค็มสู ตรโบราณ
41 หมู่ 12 ต.สี ควิ้
การผลิต
(รหัสโอทอป 302000615301)
กลุ่มทอผ้า
20
ทอผ้ายวนยกดอก 3 ตะกอ
คุณเตียง เพียงไธสง
บ้านถนนคด
(รหัสโอทอป 302000425201) 82/1 หมู่ 11 ต.สี ควิ้
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ตารางที่ 240 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว (ต่อ)
สมาชิก
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กิจกรรม
ประธาน
กลุ่มทอผ้าย้อมสี
32
ผ้าขาวม้าลายขัด 2 ตะกอทอมือ คุณบุญเอื้อ ติจนั ทึก
ธรรมชาติบา้ นหันสามัคคี
(รหัสโอทอป302000445301) 139 หมู่ 4 ต.บ้านหัน
กลุ่มผลิตกระดิ่งบ้าน
12
ผลิตภัณฑ์กระดิ่งที่ทาํ จาก
นายสะอาด เหิมจันทึก
หนองบัวน้อย
ทองเหลือง
84/1 หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
12
ผลิตการบูรหอม
คุณศรี ภิญโญ ดอนท้วม
โกมินทร์ พ่อพระยา
(รหัสโอทอป 302000155202) 117/4 หมู่ 14 ต.สี คิ้ว
กลุ่มอาชีพบ้านบ่อทอง
23
ผลิตขนมทองพับรสหวาน
นายนพดล ทองปลอด
ขนาดใหญ่
1 หมู่ 14 ต.กุดน้อย
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสี คิว้ (2554)

3.9.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอสี คิ้วมี จาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมดจํานวน 86,279 ครั วเรื อน
ประชากรทั้งสิ้ น 269,633 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 133,840 คน หญิงจํานวน 135,793 คน คิดแยก
เป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 241 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอสี คิ้ว
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
รวม (คน)
ครัวเรือน
หญิง (คน)
ชาย (คน)
ตําบลสี คิ้ว
1,469
3,068
3,099
6,167
ตําบลหนองนํ้าใส
3,724
6,196
6,304
12,500
ตําบลลาดบัวขาว
4,757
7,603
7,375
14,978
ตําบลดอนเมือง
2,140
3,515
3,594
7,109
ตําบลกุดน้อย
1,964
3,851
3,662
7,513
ตําบลวังโรงใหญ่
1,960
3,751
3,910
7,661
ตําบลมิตรภาพ
2,817
3,478
3,507
6,985
ตําบลหนองหญ้าขาว
2,970
4,503
4,572
9,075
ตําบลกฤษณา
1,841
3,305
3,360
6,665
1,658
3,280
3,090
ตําบลหนองบัวน้อย
6,370
1,305
2,324
2,324
ตําบลบ้านหัน
4,648
1,919
2,573
2,624
ตําบลคลองไผ่
5,197
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ตารางที่ 241 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล/เทศบาล
รวม (คน)
ครัวเรือน หญิง (คน)
ชาย (คน)
7,538
9,815
8,848
เทศบาลเมืองสี คิว้
18,663
1,874
2,100
1,985
เทศบาลตําบลลาดบัวขาว
4,085
1,491
1,763
2,145
เทศบาลตําบลคลองไผ่
3,908
4,113
6,196
6,304
เทศบาลตําบลหนองนํ้าใส
12,500
รวม

86,279

135,793

133,840

269,633

ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอสี คิว้ (ข้ อมูล ณ เดือนพฤศจิ กายน 2553)

จากการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 โดยสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอสี คิ้ว มีประชากรตามช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 242 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอสี คิ้ว
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
1–2
3–5
6 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 25
26 – 49
50 – 60
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งหมด

243
655
1,363
2,959
1,706
1,610
3,752
11,355
4,082
3,750
31,475

176
618
1,258
2,682
1,510
1,444
3,424
11,204
4,026
3,956
30,301

จํานวนรวม (คน)
419
1,273
2,621
5,641
3,216
3,054
7,176
22,559
8,111
7,706
61,776

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว ประชากรส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึ กษา โดยเฉพาะในช่ วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 243 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอสี คิ้ว
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
1,162
1,486
ตํ่ากว่า ป.4
2,870
2,807
ป.4-6
16,235
15,432
ม.ศ. 1-3
198
106
ม.1-3
5,132
4,207
ม.ศ.4-5
54
47
ม.4-6
2,223
2,304
ปวช.
380
309
ปวส.
553
486
ปริ ญญาตรี
564
1,001
ปริ ญญาโท
22
34
ปริ ญญาเอก
4
2
อื่นๆไม่ระบุ
2,078
2,080
รวม
31,475
30,301

รวม (คน)
2,648
5,677
31,667
304
9,339
101
4,527
689
1,039
1,565
56
6
4,158
61,776

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอสี คิ้วมีสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอกตั้งอยู่ในพื้นที่จาํ นวน 1 แห่ ง คือ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ดา้ ) มีวิทยาลัยการอาชี พ
จํานวน 1 แห่ ง และวิทยาลัยเกษตรสี คิ้วจํานวน 1 แห่ง และอําเภอสี คิ้วมีโรงเรี ยนจํานวน 63 แห่ง มีครู
จํานวน 840 คน และมีนกั เรี ยนจํานวน 14,166 คน เฉลี่ยอัตราครู หนึ่งคนต่อจํานวนนักเรี ยน 17 คน
ตารางที่ 244 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอสี คิ้ว
ตําบล/เทศบาล
ตําบลสี คิ้ว
ตําบลหนองนํ้าใส
ตําบลลาดบัวขาว
ตําบลดอนเมือง

จํานวนโรงเรียน

ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม
เด็กเล็ก

1
1
3
1

3
3
3
4

0
0
0
0

ขยาย
โอกาส

0
1
4
2

จํานวน
นักเรียน

222
950
850
804

จํานวนครู

22
55
70
43
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ตารางที่ 244 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
ตําบล/เทศบาล
ตําบลกุดน้อย
ตําบลวังโรงใหญ่
ตําบลมิตรภาพ
ตําบลหนองหญ้าขาว
ตําบลกฤษณา
ตําบลหนองบัวน้อย
ตําบลบ้านหัน
ตําบลคลองไผ่
เทศบาลเมืองสี คิ้ว
เทศบาลตําบลลาดบัวขาว
เทศบาลตําบลคลองไผ่
เทศบาลตําบลหนองนํ้าใส
รวมทั้งหมด

จํานวนโรงเรียน

ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม
เด็กเล็ก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

3
3
2
4
4
6
1
3
1
0
1
1
41

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
4

ขยาย
โอกาส

2
2
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
18

จํานวน
นักเรียน

608
755
1,287
1,954
699
419
260
485
2,252
210
1,588
823
14,166

จํานวนครู

46
48
62
62
43
33
19
31
90
16
111
89
840

ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 4 (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) พื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง
และมีศูนย์บริ การศึกษานอกโรงเรี ยนระดับตําบลจํานวน 13 แห่ง มีครู ประจําศูนย์ ฯ จํานวน 13 คน เน้น
การเรี ยนการสอนที่สามารถนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้ โดยสอนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ โดยทํางาน
ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอบรมและการฝึ กอาชี พตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในพื้นที่ โดยมีท้ งั รู ปแบบศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนโดยจัดกิจกรรมการศึกษาระดับประถม
และมัธยมศึกษา การศึกษาสายอาชี พ การศึกษาตามอัธยาศัย การบริ การข่าวสารข้อมูล และเป็ นแหล่ง
รวบรวมสื่ อการศึกษาทุกรู ปแบบ เช่ น สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อเอกสารสิ่ งพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามาใช้บริ การได้ตลอดเวลา
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
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ตารางที่ 245 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอสี คิ้ว
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 90 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
14
ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐาน
155
คลินิกเอกชน
5
สถานพยาบาลและผดุงครรภ์
6
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
3
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสี คิว้ (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน)ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอสี คิ้ว มีดงั นี้
ตารางที่ 246 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอสี คิ้ว
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
11
24,512
ทันตแพทย์
5
53,926
เภสัชกร
9
29,959
พยาบาลวิชาชีพ
86
3,135
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
68
3,965
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสี คิว้ (2553)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอสี คิ้ว ปี พ.ศ. 2554 พบว่า
ประชากรในพื้นที่ที่เข้ามารับบริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ จํานวน 2,964 รายสถานการณ์โรค
ทางระบาดวิทยา 10 อันดับโรค ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ของอําเภอสี คิ้ว มีดงั นี้
ตารางที่ 247 แสดงการป่ วย 10 อันดับของประชาชนอําเภอสี คิ้ว ปี พ.ศ. 2554
ลําดับ
โรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
1
โรคอุจจาระร่ วง
192
159.91
2
โรคปอดบวม
25
20.82
3
โรคตาแดง
15
12.49
4
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
9
7.50
5
วัณโรครวม
5
4.16
6
โรคมือเท้าปาก
4
3.33
7
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3
2.50
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ตารางที่ 247 แสดงการป่ วย 10 อันดับของประชาชนอําเภอสี คิ้ว ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)
ลําดับ
โรค
จํานวน
อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
8
โรคสุ กใส
3
2.50
9
วัณโรคปอด
3
2.50
10
วัณโรคในอวัยวะอื่นๆ
3
2.50
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสี คิว้ (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอส◌คี ิ้ว มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดย
ใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 248 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง ประชากร อําเภอสี คิว้
พ.ศ
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
2549
122,061
2550
120,817
-1.20
2551
121,637
0.68
2552
122,067
0.35
2553
122,671
0.49
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อําเภอสี คิ้ว เจ้าหน้าที่เข้า
ปฏิบตั ิราชการเวลา 08.30 น. และเลิกงานเวลา 16.30 น. ตามเวลาราชการโดยมีสมุดบันทึกเวลาเข้า ออก
งาน และในเรื่ องการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย อําเภอสี คิ้วมีคาํ สั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยมีสมุดบันทึกการอยูเ่ วรเช่นกัน
5) ด้านศาสนา ประชาชนส่ วนใหญ่ในอําเภอสี คิ้วนับถื อศาสนาพุทธ และมีกลุ่มคนที่นบั ถื อ
ศาสนาอิสลามซึ่ งส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ตาํ บลคลองไผ่ อําเภอสี คิว้ โดยมีศาสนสถาน ดังนี้
วัด สํานักสงฆ์ และที่พกั สงฆ์ จํานวน 130 แห่ง
โบสถ์คริ สต์
จํานวน 1 แห่ง อยูท่ ี่ ตําบลบ้านหัน อําเภอสี คิ้ว
มัสยิด สุ เหร่ า
จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลคลองไผ่ อําเภอสี คิ้ว
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย โดยการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย
ได้แก่ นายค้าย ห้วยจันทร์ บ้านหนองขอน เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองไผ่ นายจัน โฉสู งเนิน อยู่
115/7 หมู่ 10 ตําบลหนองหญ้าขาว นายบุญจันทร์ เกตุศิริ หมู่ 2 ตําบลกฤษณา นายเลิศ พลจันทึก บ้าน
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คลองตะแบก หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว นายสนัน่ แผนจันทึก บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองบัวน้อย
นายสําราญ เผือดจันทึก บ้านเลขที่ 7/1 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตําบลสี คิ้ว นายแสวง ศรี เพชร
บ้านเลขที่ 104/4 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองบัวน้อย
- ด้านการนวดแผนไทย ได้แก่ นางแต้ม ปาดจันทึก 43 หมู่ 3 บ้านโคกตุ่น
ตําบลมิตรภาพ นางพิณ ดูเรื องรัมย์ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส นางสุ ข พรมมาก บ้านเลขที่
25 บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ตําบลกุดน้อย นางเกลี้ยง ขาบจันทึก บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านหัน
- ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม พื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้า
พื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าของชาวมอญ และการจักสานจากกก และอื่น ๆ อยูก่ ระจายในพื้นที่ต่าง ๆ
- ภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยี เช่ น การผลิ ตแก๊สจากมูลโค ได้แก่ นายดนัย
ภาวจันทึก ผูใ้ หญ่บา้ นหัวสระ อยูห่ มู่ที่ 8 ตําบลกุดน้อย เป็ นผูศ้ ึกษาและขยายผลแก่คนในชุมชน
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ชาวอําเภอสี คิ้วดั้งเดิมบางส่ วน เป็ นชาวเหนือเรี ยกตัวเองว่า
“คนยวน” อพยพมาจากเชี ยงแสน และมาตั้งบ้านเรื อนอยู่ในพื้นที่ตาํ บลสี คิ้ว และตําบลลาดบัวขาว มี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของตนเอง ที่แตกต่างจากคนอีสานทัว่ ไป เช่น ภาษาที่ใช้พูดเป็ นภาษายวน มี
ศิลปการทอผ้ามุกอันสวยงาม งานประเพณี ฟ้อนเดือน 5 ประเพณี สงกรานต์ของชาวยวน สําหรับตําบล
อื่น ๆ จะมีภาษาพูดเป็ นภาษาไทยโคราช และภาษาไทยอีสาน
ประเพณี เลี้ยงศาลตาปู่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยจะมีการจัดงานประเพณี ที่สืบทอด
มาแต่โบราณ โดยชาวบ้านจะนําอาหาร มาเลี้ ยงศาลตาปู่ จากนั้นก็จะมีการฟ้ อนรําถวายศาลตาปู่ หรื อ
ฟ้ อนรําเดือน 5 ซึ่ งศาลตาปู่ ถือเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ซึ่ งชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยปกปั กษ์
รักษาหมู่บา้ นให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ โดยจะมีการรําแคนเดือน 5
นอกจากนี้ก็จะมีประเพณี นิยม คือ ประเพณี วนั สงกรานต์ วันลอยกระทง วันขึ้นปี ใหม่ ประเพณี
ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็ นต้น
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอสี คิ้วมีสวนสาธารณะบึง ไว้พกั ผ่อนหย่อนใจ และมีบริ เวณ
ลําตะคอง ที่มกั จะมีนกั ท่องเที่ยวมาถ่ายรู ป ชมวิว และพักผ่อนเป็ นครอบครัว
3.9.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอสี คิ้ว มีพ้นื ที่การเกษตร ประมาณ 570,271 ไร่ หรื อร้อยละ 74.48
ของพื้นที่ อาํ เภอทั้ง หมด ราษฎรประกอบอาชี พเกษตร ประมาณ 13,301 ครอบครัว โดยมีพืชหลัก ที่
สําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มะม่วง มะขาม มะละกอ มันสําปะหลัง ละหุ่ง ฝ้ าย ข้าวโพด ถัว่
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ตารางที่ 249 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอสี คิ้ว
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ ) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก
ทํานาข้าว
94,490
545
3,7796
มันสําปะหลัง
160,537
1,235
8,0269
อ้อย
196,977
1,020
13,132
พริ ก
2,371
500
1,1856
ปลูกหญ้า
3,719
3,500
744
ไม้ดอกไม้ประดับ
28
550
56
ข้าวโพด
55,923
850
3,495
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสี คิว้ (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลปศุสัตว์อาํ เภอสี คิ้ว ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่ทาํ
การปศุสัตว์ประมาณ 7,831 ครัวเรื อน ซึ่ งมีการทําปศุสัตว์สาํ คัญ ๆ ดังนี้
ตารางที่ 250 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอสี คิ้ว
จํานวน (ตัว)
จํานวน (ตัว)
โคเนื้อ
24,550
โคนม
9,030
กระบือ
2,623
สุ กร
20,412
แพะ
2,401
ห่าน
197
ไก่
360,467
เป็ ด
58,005
ม้า
11

จํานวนครัวเรือน
4,910
6,02
874
4,082
160
39
1,442
290
3

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอสี คิว้ (2554)

3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการเลี้ยงปลา
ในนาข้าวเลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงปลา
นํ้าจืดจํานวน 1,500 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 2,352 ไร่ ที่จบั ได้เพื่อการจัดจําหน่ายมีปริ มาณ
1,098 กิ โลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 53,922 บาท โดยส่ วนใหญ่เน้นการเพาะเลี้ ยงเพื่อการบริ โภคภายใน
ครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
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3.9.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม ส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง และเป็ นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเป็ นสําคัญ ซึ่ งอุตสาหกรรมต่างๆ
มีขอ้ จํากัดบางอย่าง เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงานฝี มือ การขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล และ
การขาดแคลนบริ ก ารโครงสร้ า งขั้น พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จที่ จ าํ เป็ น เช่ น แหล่ ง นํ้า การสื่ อสารและ
โทรคมนาคม ในปั จจุบนั มีการทําอุตสาหกรรม หลายประเภท ได้แก่
โรงสี ขา้ ว
11 แห่ง
โรงงานทอกระสอบปุ๋ ย
1 แห่ง
โรงงานแป้ งมันสําปะหลัง
3 แห่ง
โรงเลื่อย
2 แห่ง
โรงนํ้าแข็ง
8 แห่ง
ลานมันสําปะหลัง
21 แห่ง
ฟาร์ มเลี้ยงไก่
4 แห่ง
โรงงานฟอกผ้า
1 แห่ง
โรงงานนํ้าดื่ม
2 แห่ง
จากข้อมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามูลค่าการลงทุน
ทางด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว จํานวน 5,322,670,409 บาท มีจาํ นวนแรงงานรวมทั้งหมด
ประมาณ 6,966 คน แบ่งเป็ นผูช้ ายจํานวน 3,588 คน ผูห้ ญิงจํานวน 3,378 คน มีโรงงานอุตสาหกรรม
ของอําเภอสี คิว้ ที่สาํ คัญมีดงั นี้
- บริ ษทั คอนส์โปรดักส์อาํ มาดาส (ประเทศไทย) จํากัด ถนนสี คิ้ว - ชัยภูมิ
- บริ ษทั ซี พี สหอุตสาหกรรม จํากัด ถนนมิตรภาพ ตําบลลาดบัวขาว
- บริ ษทั แอ๊ดวานซ์โปลิเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จํากัด 50 ถนนสี คิ้ว - ด่านขุนทด
- บริ ษทั อะกรี ดีเวลล๊อปเม้นท์ จํากัด 9/1 ม.4 ถนนสี คิ้ว - ด่านขุนทด
- บริ ษทั 2000 แอมพาเรล จํากัด 398หมู่ 1 ถนนสี คิว้ - ชัยภูมิ
- บริ ษทั บัลก์ก้ ีแบ็ค จํากัด ถนนมิตรภาพ ตําบลโนนทอง
3.9.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม กิจการค้าขายซึ่ งเป็ นตลาดการซื้ อขายที่ได้จดทะเบียนการค้า และ
ทะเบียนพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ ม เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์
การก่อสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมตลอดถึงอาหาร ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่มาจาก
กรุ งเทพฯ จะมีสินค้าพื้นเมืองบ้าง คือ ผ้าทอพื้นเมือง ของใช้เบ็ดเตล็ด รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ส่ วน
กิ จการค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้จดทะเบี ย น เช่ น แผงลอย ตลาดหาบเร่ มี อยู่ม ากในตลาดเทศบาล และตามตํา บล
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หมู่บา้ น สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องอุ ปโภค บริ โภค และอาหาร สําหรับกิ จการค้าซึ่ งทําหน้าที่เป็ น
ตลาดซื้ อ ขายผลิ ต ผลทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นอาชี พ หลัก ของประชากร คื อ โรงสี ข ้า ว โรงแป้ งมัน
สําปะหลัง และลานมันสําปะหลัง ซึ่ งในพื้นที่มีจาํ นวนสถานประกอบการด้านพานิชยกรรม ดังนี้
- สาขาธนาคารพาณิ ชย์ในอําเภอสี คิ้วมีจาํ นวน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสี คิ้ว ธนาคารไทยพานิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสี คิ้ว ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสี คิ้ว ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย ปตท. สี คิ้ว ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาสี คิว้ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสี คิ้ว ธนาคารซี ไอเอ็มบี สาขาสี คิ้ว ธนาคาร
ออมสิ น สาขาสี คิ้ว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสี คิ้ว
- สหกรณ์ จํานวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอสี คิ้ว จํากัด และสหกรณ์โคนม
สี คิ้ว จํากัด
- สถานบริ การด้านพาณิ ชยกรรมจํานวน 858 แห่ ง ได้แก่ การขายส่ งและขายปลีกการ
ซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 79 แห่ง ร้านค้าส่ งจํานวน 23 แห่ ง และร้านค้าปลีกจํานวน
756 แห่ง
- กิจกรรมด้านอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 16 แห่ง
- กิจกรรมวิชาชีพและวิทยาศาสตร์ จาํ นวน 4 แห่ง
- กิจกรรมทางด้านการผลิตจํานวน 149 แห่ง
- อื่น ๆ จํานวน 48 แห่ง
2) การบริ การ อําเภอสี คิ้ว มีบริ การร้านอาหาร และที่พกั จํานวน 165 แห่ ง ร้านบริ การด้านการ
ติดต่อสื่ อสารอินเทอร์ เน็ต จํานวน 5 แห่ง และบริ การการท่องเที่ยวและบริ การให้เช่าจํานวน 14 แห่ง
3) การท่องเที่ยว อําเภอสี คิ้วมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นโบราณสถาน และธรรมชาติ ดังนี้
- เขื่อนลําตะคอง ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลคลองไผ่ อําเภอสี คิ้ว ห่ างจากตัวเมืองนครราชสี มา 62
กิโลเมตร เขื่อนลําตะคองเป็ นอ่างเก็บนํ้าที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา ตัวเขื่อนเป็ นเขื่อนดิน พื้นที่เหนือเขื่อนเป็ น
อ่างเก็บนํ้ายาว 19 กิ โลเมตร ส่ วนกว้างที่ สุด 7.2 กิ โลเมตร สามารถเก็ บกักนํ้าได้ 310 ล้านลู กบาศก์เมตร
บริ เวณทางหลวงหมายเลข 2 ซึ่ งเป็ นริ มอ่างเก็บนํ้า จัดเป็ นที่พกั ริ มทาง มีที่ชมวิวศาลาพัก ห้องสุ ขา และร้าน
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
- แหล่งศิลปะถํ้าเขาจันทร์ งาม ตั้งอยู่บา้ นเลิศสวัสดิ์ ตําบลลาดบัวขาว บริ เวณที่ พบ
ภาพเขียนเป็ นเพิงผายาวสู งจากพื้นดิน ประมาณ 4.5 เมตร ยาวประมาณ 2.20 เมตร แสดงให้เห็นถึงภาพ
ชีวติ หรื อกิจกรรมบางอย่างของกลุ่มคนผูเ้ ขียนภาพอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะการแต่งกาย การดํารงชีวิต
การล่าสัตว์ และการเต้นรําในพิธีการบางอย่าง เป็ นต้น นักวิชาการเชื่อว่า ภาพเขียนสี เป็ นศิลปะที่สร้าง
ขึ้นโดยชุ มชนเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้เคียงกับบริ เวณที่พบภาพศิลปะเหล่านั้น และมีอายุ
ระหว่าง 3,000 – 4,000 ปี มาแล้ว
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- นํ้าตกหินเพลิง อยูใ่ นเขตอําเภอสี คิ้ว ออกจากตัวเมืองนครราชสี มา มาตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 205 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร เป็ นนํ้าตกที่ไหลมาตาม
หิ นกว้างมีลกั ษณะเป็ นนํ้าตกเตี้ย ๆ 2 ชั้น ในช่วงหน้าฝนนํ้าไหลมากทําให้น้ าํ ตกดูสวยงาม ท่ามกลาง
ธรรมชาติป่าไม้ดูร่มรื่ น
- ลานหิ นตัด เป็ นพื้นที่ที่มีการสกัด หรื อตัดนําหิ นไปสร้างปราสาทหิ นในอดีต ตั้งอยู่
ริ มถนนมิตรภาพบริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 211-212 ท้องที่ตาํ บลมิตรภาพ อําเภอสี คิ้ว บริ เวณดังกล่าวยังคง
มีร่องรอยของหิ นที่ตดั หลงเหลือ นับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
- อ่างเก็บนํ้าซับประดู่ ตั้งอยูใ่ นท้องที่ตาํ บลมิตรภาพ อําเภอสี คิ้ว อ่างเก็บนํ้าแห่ งนี้เป็ น
อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จุน้ าํ ได้ประมาณ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร บนตัวเขื่อนกั้นนํ้าเป็ นถนนกรวดปนลูกรัง
ฐานก่อด้วยหิ นก้อนใหญ่สูงเลยระดับพื้นดิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้โดยรอบ
- หลักศิลาจารึ ก รัชกาลที่ 5 สร้างทางรถไฟ ตั้งอยู่ที่บริ เวณทางรถไฟ สายกรุ งเทพ –
นครราชสี มา บริ เวณมอดินแดง ปั จจุบนั คือ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตําบลสี คิ้ว อําเภอสี คิ้ว เป็ นหลัก
ศิลาจารึ กในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนิ นทอดพระเนตรการ
สร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพ – นครราชสี มา เมื่อวันที่ 11 มกราคม ร.ศ. 118
- โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าลําตะคองชลภาวัฒนา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนลําตะคอง ตําบล
คลองไผ่ อําเภอสี คิ้ว เป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าแบบสู บกลับ เพื่อผลิตพลังไฟฟ้ าเสริ มระบบในช่วง
ความต้องการไฟฟ้ าสู ง
- วิหารหลวงปู่ โต รู ปหล่ อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ผูค้ นทั้งในและต่างจังหวัดมากราบไหว้สักการะจํานวนมาก บริ เวณโดยรอบมีทิวทัศน์สวยงามกว้างขวาง
เหมาะสําหรับพักผ่อน ตั้งอยูต่ ิดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 212
- กังหันลม ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บนํ้าของโรงไฟฟ้ าลําตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยง
เหนือ ตําบลคลองไผ่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของกองโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าลําตะตองชลภาวัฒนา
3.9.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม อําเภอสี คิ้วห่ างจากกรุ งเทพฯ 224 กิโลเมตร ห่างจากนครราชสี มา 45
กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก 2 ทาง คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ
ก. ทางรถยนต์ มีรถประจําทางวิ่งระหว่างนครราชสี มา - กรุ งเทพฯ วิ่งตลอด 24
ชัว่ โมง ใช้เวลาเดินทางตามถนนสายมิตรภาพประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง นอกจากนี้ ยงั มีรถประจําทางสาย
อีสานผ่านสี คิ้วทุกคัน ทางด้านสายเหนื อมีรถสายนครราชสี มา - เชียงราย นครราชสี มา - เชียงใหม่ ผ่าน
สี คิว้ อีกด้วย
- ทางหลวงแผ่นดินสายมิตรภาพ (หมายเลข 2) อําเภอสี คิ้ว ถึง จังหวัด
นครราชสี มาระยะทาง 40 กิโลเมตร
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- ทางหลวงแผ่นดินสายสี คิ้ว -ด่านขุนทด - ชัยภูมิ
- ทางหลวงแผ่นดินสายสี คิว้ -โชคชัย - บุรีรัมย์
- ทางสายรองภายในพื้นที่ รวมระยะทาง 399.142 กิโลเมตร
ข. ทางรถไฟ พื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีขบวนรถไฟที่วงิ่ ผ่าน ได้แก่ สายกรุ งเทพฯ - อุบลราชธานี
กรุ งเทพฯ - หนองคาย - แก่งคอย - บัวใหญ่
ค. สถานี ขนส่ งมวลชน อําเภอสี คิ้วมีสํานักงานขนส่ งนครราชสี มา สาขาสี คิ้วจํานวน 1 แห่ ง
และมีสถานีขนส่ งมวลชนจํานวน 1 แห่ง มีรถโดยสารวิง่ จากนครราชสี มาไปเส้นทางสายภาคเหนือ
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร มีชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ ง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ให้บริ การแก่ประชาชน จํานวน 3,143 เลขหมาย แบ่งออกเป็ น โทรศัพท์พ้ืนฐานจํานวน 3,078 เลขหมาย
โทรศัพท์สาธารณะจํานวน 65 เลขหมายประชาชนได้รับ เป็ นอําเภอที่มีสถานี ติดตั้งส่ งสัญญาณโทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และช่อง 11 อยูท่ ี่บา้ นเขายายเที่ยงเหนือ ตําบลคลองไผ่
3) ประปา นํ้าดื่ม ในพื้นที่มีการประปาส่ วนภูมิภาคที่ทาํ หน้าที่ผลิตนํ้าประปาและบริ การระบบ
นํ้าประชาให้ประชาชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสี คิ้ว บริ การการประปาครบทุกหมู่บา้ น มีผใู้ ช้
นํ้าประปาภูมิภาคจํานวน 18,709 ราย ระบบประปามีกาํ ลังผลิตที่ใช้งาน 24,000 ลู กบาศก์เมตรต่อวัน
ปริ มาณนํ้าที่ผลิต 699,332 ลูกบาศก์เมตร ปริ มาณนํ้าผลิตจ่าย 691,832 ลูกบาศก์เมตร
4) แหล่งนํ้า
ก.แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนลําตะคอง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 310 ล้านลู กบาศก์
เมตร บริ เวณทางหลวงหมายเลข 2 และอ่างเก็บนํ้าซับประดู่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตาํ บลมิตรภาพ อําเภอสี คิ้ว
เป็ นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จุน้ าํ ได้ประมาณ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร บนตัวเขื่อนกั้นนํ้าเป็ นถนนกรวดปน
ลูกรัง ฐานก่อด้วยหิ นก้อนใหญ่สูงเลยระดับพื้นดิน
ข. แหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับครัวเรื อนและระดับชุ มชน จากข้อมูล
พบว่าในพื้นที่มีปริ มาณแหล่งนํ้าขนาดเล็กระดับครัวเรื อนมีจาํ นวนลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากในพื้นที่ของ
อําเภอบางพื้นที่มีการพัฒนาระบบชลประทาน และการพัฒนาระบบประปาหมู่บา้ น ทําให้ชาวบ้านเห็น
ความสําคัญของการจัดหาหรื อพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเองน้อยลง
ตารางที่ 251 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอสี คิ้ว ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ

265
271

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอสี คิว้ (2554)

แล้ ง

209
143

ทั้งหมด

265
271

แล้ ง

209
143

2554

ทั้งหมด

176
364

ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดู
แล้ ง

176
156
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5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้วประชาชนได้รับบริ การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคครบทุกหมู่บา้ น แต่
ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
3.9.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดินและคุณภาพดิน อําเภอสี คิ้ว ประกอบด้วยกลุ่มชุ ดดินที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
กลุ่มชุดดินที่ 1 เนื้อดินเป็ นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็ นร่ องเล็กในฤดูร้อน ดิน
ส่ วนมากเป็ นสี ดาํ หรื อสี เทาแก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสี น้ าํ ตาล หรื อสี เหลืองปะปนอยูบ่ า้ งในดินชั้น
บน ส่ วนดินชั้นล่างมักจะมีกอ้ นปูนปะปน ดินเกิดจากตะกอนลํานํ้าบริ เวณเทือกเขาหิ นปูน สภาพพื้นที่
พบตามที่ราบลุ่มตั้งแต่ที่ราบนํ้าท่วมถึงตะพักลํานํ้าระดับตํ่ามีน้ าํ แช่ขงั ในฤดูฝนลึก 30 - 40 เซนติเมตร
นาน 3 - 4 เดือน ดินลึกมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสู ง มีค่าความเป็ นกรดและด่าง
ประมาณ pH 6.5 - 8.0
กลุ่มชุ ดดินที่ 2 พวกดินเหนี ยว ดินบนเป็ นสี เทาเข้ม สี น้ าํ ตาลปนเทาเข้ม ส่ วนดินล่าง
เป็ นสี เทาหรื อนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสี น้ าํ ตาลแก่ สี น้ าํ ตาลปนเหลือง สี แดงปนเหลือง พบตามที่ราบลุ่ม
หรื อที่ราบเรี ยบ เป็ นดินลึก การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ฤดูฝนนํ้าขังลึก 20 - 50 เซนติเมตร นาน 4 -5 เดือน
ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็ นร่ องกว้างลึก มักมีเปลือกหอยอยูใ่ นดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลาง มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างที่ค่า pH 5.5 - 6.5
ส่ วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็ นด่างอ่อนหรื อมีความเป็ นด่างที่ค่า pH 7.5 - 8.0
กลุ่มชุ ดดินที่ 3 ลักษณะโดยทัว่ ไป เนื้อดินเป็ นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าํ ตาลปนเทา
สี น้ าํ ตาล หรื อสี เทาปนสี เขียวมะกอก มีจุดประสี น้ าํ ตาลปนเหลืองหรื อนํ้าตาลเทา อาจพบก้อนปูน ก้อน
สารเคมี สะสมเหล็ก และแมงกานีส ในดินชั้นล่าง การระบายนํ้าไม่ค่อยดี พบตามที่ราบเรี ยบหรื อที่ราบ
ลุ่มระหว่างก้นดินริ มลํานํ้า กับลานตะพักลํานํ้าค่อนข้างใหม่ นํ้าขังในฤดูฝนลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน
4 - 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางมีความเป็ นกรดและด่างที่ค่า pH 5.5 - 6.5 ถ้า
หากดินมีกอ้ นปูนปะปนอยูจ่ ะมีค่าความเป็ นกรดและด่างที่ค่า pH 7.0 - 8.0
กลุ่มชุ ดดินที่ 4 เนื้ อดินเป็ นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ นํ้าตาลปนเทา ดินล่างมีสี
เทาอ่อนหรื อสี เทา มีจุดประสี น้ าํ ตาลแก่และนํ้าตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดินมักพบก้อนสารเคมี เหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ ชั้นดินลึก ดินกลุ่มนี้ เกิดจากพวกตะกอนลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า นํ้าแช่ขงั ลึกน้อย
กว่า 30 เซนติเมตร นาน 3 - 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่าถึงปานกลางมีค่า
ความเป็ นกรดและด่างที่ค่า pH 7.5 - 8.0 เป็ นพื้นดินที่เหมาะสําหรับการปลูกไม้ผล
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2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอสี คิ้วมีทรัพยากรนํ้ามีดงั นี้
ก. ลุ่มนํ้าตามธรรมชาติซ่ ึงแบ่งออกได้ 3 ลุ่มนํ้า ได้แก่
- ลุ่มนํ้าห้วยทราย คลุมพื้นที่ 9 ตําบล 72 หมู่บา้ น พื้นที่ประมาณ 345,000 ไร่
ประกอบด้วยลํานํ้าห้วยลุง ห้วยวังโรงน้อย ห้วยเจ้ากาฬ ห้วยลําเสา
- ลุ่มนํ้ากุดนางทอหูก คลุมพื้นที่ 4 ตําบล 21 หมู่บา้ น พื้นที่ ประมาณ 150,000
ไร่ ประกอบด้วยลํานํ้าคลองหิ นจับ ลําห้วยกุดนาทอหูก
- ลุ่มนํ้าลําตะคอง คลุมพื้นที่ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลคลองไผ่ ตําบลลาดบัวขาว
ตําบลมิตรภาพ และตําบลสี คิ้ว ครอบคลุม 45 หมู่บา้ น พื้นที่ประมาณ 27,625 ไร่ ประกอบด้วย ลํานํ้าลํา
ตะคอง ห้วยนํ้าซับ คลองนํ้าขาว ห้วยอ่างหิ น คลองใน คลองนอก
ข. แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น อําเภอสี คิ้วมีแหล่งเก็บนํ้าที่สาํ คัญ คือ เขื่อนลําตะคอง อ่างเก็บนํ้า
ห้วยซับประดู่ อ่างเก็บนํ้ามะค่างาม อ่างเก็บนํ้าหนองบัว อ่างเก็บนํ้าไทรงาม อ่างเก็บนํ้าทับหก อ่างเก็บ
นํ้าหนองไผ่ อ่างเก็บนํ้าซับกระบุตร อ่างเก็บนํ้าปางระกอ อ่างเก็บนํ้าซับใต้ อ่างเก็บนํ้าหนองรี อ่างเก็บนํ้า
วังโรงใหญ่ อ่างเก็บนํ้าวังรางน้อย อ่างเก็บนํ้าห้วยตะแครงเหนือ อ่างเก็บนํ้าบ้านใหม่ นอกจากนี้ มีฝายนํ้า
ล้นตามลํานํ้าต่าง ๆ สระประจําหมู่บา้ น และสระหัวไร่ ปลายนาของเกษตรกร
ค. ระดับนํ้าใต้ดิน ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล เฉลี่ย 20 - 40 เมตร ส่ วนชั้นหิ นเป็ นหิ นชุด
โคกกรวด หิ นดิ นดาน หิ นทรายแป้ งและหิ นกาบ คุณภาพนํ้าจะกร่ อยและเค็มในพื้นที่ตาํ บลกุดน้อย
ตําบลหนองบัวน้อย ลาดบัวขาวและสี คิว้ บางส่ วนปริ มาณนํ้า 2 - 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร บริ เวณที่มีแหล่ง
นํ้าดีท้ งั ปริ มาณและคุ ณภาพอยู่เขตตําบลลาดบัวขาวและคลองไผ่ ปริ มาณนํ้ามากกว่า 20 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ส่ วนตําบล อื่น ๆ ที่เหลือ มีปริ มาณนํ้าในเกณฑ์ปานกลาง 2 – 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีบ่อ
บาดาลทั้งหมด 136 บ่อ
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอสี คิ้วมีพ้ืนที่ป่าที่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ เขตป่ าเขาเตียนป่ าเขา
เขื่อนลัน่ ท้องที่อาํ เภอสี คิ้ว และอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งกรมป่ าไม้ ได้ประกาศเป็ นป่ า
สงวนแห่ งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พุทธศักราช 2508) เมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2508 รวมพื้นที่
19,375 ไร่ แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 กรมป่ าไม้ได้กาํ หนดโครงการปรับปรุ งป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขา
เตียนป่ าเขาเขื่อนลัน่ เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุ กที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ และฟื้ นฟูสภาพป่ า ต้น
นํ้าลําธารที่ถูกบุกรุ กทําลายจนมีสภาพเสื่ อมโทรม ให้คืนสู่ สภาพป่ าตามเดิม รัฐบาลจึงได้มีการจัดที่อยู่
อาศัยและที่ทาํ กินให้ประชาชนในรู ปของหมู่บา้ นป่ าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ศ.
2518
3.9.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ มีพรรคการเมืองที่มาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย
พรรคภูมิใจไทย ชาติพฒั นาเพื่อแผ่นดิน พรรคประชาธิ ปัตย์ พรรครักษ์ประเทศไทย พรรคมาตุภูมิ พรรค
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รักษ์สันติ พรรคเพื่อฟ้ าดิน แต่ส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันในสองพรรคใหญ่คือ พรรคเพื่อไทย และพรรค
ประชาธิ ปัตย์ การแข่งขันทางการเมืองระดับชาติค่อนข้างสู ง มีการทํางานเชื่ อมกับผูน้ าํ ท้องถิ่ น และ
ท้องที่ในการเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้กบั ผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในพื้นที่
2) การเมื อ งระดับ ท้อ งถิ่ น ในหลายท้อ งถิ่ น มี ก ารแข่ ง ขัน ทางการเมื อ งสู ง แต่
กระบวนการทํางานของผูน้ าํ ท้องถิ่นยังไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์มากนัก และกระบวนการพัฒนาโดยส่ วนใหญ่
เน้นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเป็ นหลัก ระบบการเมืองเป็ นระบบอุปถัมภ์ และระบบเครื อข่ายเป็ น
สํ า คัญ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ผูน้ ํา การเมื อ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นฐานการเมื อ งของนัก การเมื อ งระดับ ชาติ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับหนึ่ ง ดังนั้นจึงเป็ นลักษณะต่างฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ ซึ่ งทําให้นกั การเมืองลืม
นึกถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน อย่างไรก็ตามก็ยงั มีบางองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ประชาชน
เลือกตั้งผูบ้ ริ หารที่เป็ นคนทํางานเพื่อท้องถิ่นอย่างจริ งจัง แต่จะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดเล็ก
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีกลุ่มประชาชนจํานวนไม่นอ้ ยที่มีความ
สนใจเรื่ องการเมือง แต่ว่ายังไม่มีความเข้มแข็งมากนักในการรวมกลุ่ มเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของ
ส่ ว นรวม และประชาชนส่ ว นใหญ่ ก็ย อมรั บ ในการซื้ อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ย ง และยัง ไม่ รู้ ไม่ เข้า ใจและไม่
ตระหนักในสิ ทธิ อํานาจของตนเอง จําเป็ นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้
รู ้เท่าทันสถานการณ์บา้ นเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
3.9.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตท้อ งที่ อ ํา เภอสี คิ้ ว จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว มีหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ คื อ โรงพยาบาลอําเภอสี คิ้ว สํานักงานขนส่ งจัง หวัดนครราชสี มา สาขาสี คิ้ว และสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ สถานีตาํ รวจทางหลวง สํานักงานที่ดินอําเภอ และ
สํานักงานป่ าไม้
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอสี คิ้ว จํานวน 2 แห่ ง
สํานักงานประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าลําตะคองแบบสู บกลับ จํานวน 1 แห่ง และสถานีรถไฟสี คิ้ว
4) การบริ หารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอสี คิ้วมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้องถิ่ น
3 รู ปแบบ คือ
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ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้วมีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่ ซึ่ งดูแลครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล
- องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นอําเภอสี คิ้ว
และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสี คิ้ว องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านหัน องค์การบริ หารส่ วนตําบลกฤษณา องค์การบริ หารส่ วนตําบลลาดบัวขาว องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองหญ้าขาว องค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดน้อย องค์การบริ หารส่ วนตําบลมิตรภาพ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังโรงใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไผ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดอนเมือง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวน้อย
ข. เทศบาล จํานวน 4 แห่ง แบ่งเป็ นเทศบาลเมืองจํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสี คิ้ว
และเป็ นเทศบาลตําบล จํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตําบลคลองไผ่ เทศบาลตําบลลาดบัวขาว และ
เทศบาลตําบลหนองนํ้าใส
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 12 ตําบล 170 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 252 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอสี คิ้ว
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
สี คิ้ว
18
บ้านสี คิ้ว บ้านสี คิ้ว บ้านหนองรี บ้านสี คิ้ว บ้านสี คิ้ว บ้านน้อยพัฒนา บ้าน
สุ ชยั พัฒนา บ้านสะพานดํา บ้านกลาง บ้านทับม้า บ้านศาลเจ้าพ่อ บ้าน
ถนนคต บ้านโคกสะอาด บ้านบุ่งลําไย บ้านตลาดเหนือ บ้านตลาดใต้ บ้าน
ริ มบึง และบ้านแผ่นดินธรรม
ลาดบัวขาว
17
บ้านหนองบัว บ้านลาดบัวขาว บ้านใหม่สําโรง บ้านหนองนํ้าขุ่น บ้าน
คลองตะแบก บ้านนํ้าเมา บ้านโนนแต้ บ้านโนนนา บ้านศาลสถิตย์ บ้าน
โนนทอง บ้านหนองกระจง บ้านดอนวัว บ้านโนนสว่าง บ้านเลิศสวัสดิ์
บ้านซับตะเคียน บ้านซับสมบูรณ์ และบ้านเลิศนิมิตร
หนองนํ้าใส
18
บ้านหนองนํ้าใส (1) บ้านหนองไทร บ้านใหม่สามัคคี บ้านคลองไทร บ้าน
บุคา บ้านหนองเกตุ บ้านสง่าพัฒนา (1) บ้านโนนกระถินศรี บ้านประทาน
บ้านหนองนํ้าใส (2) บ้านคลองแจ้ง บ้านโนนเพชร บ้านดงเค็ง บ้าน
หนองผักบุง้ (1) บ้านลาดพัฒนา บ้านเขากระโดน บ้านหนองผักบุง้ (2)
และบ้านสง่าพัฒนา (2)
บ้านหัน
11
บ้านหัน บ้านหันโพธิ์ ทอง บ้านหันสามัคคี บ้านหันยางเอน บ้านห้วยลึก
บ้านหนองโอง บ้านนาหนอง บ้านหันเมืองตะกัว่ บ้านหัน(2) บ้านวังเรื อ
และบ้านใหม่นาหนอง
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ตารางที่ 252 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ดอนเมือง
16
บ้านไพรสาลี บ้านหนองแวง บ้านบุคา บ้านดอนเมือง บ้านนาหว้า บ้าน
ซับกระสังข์ บ้านลาดใหญ่ บ้านปางโก บ้านซับพยุง บ้านสุ ขสําราญ บ้าน
ผาแดง บ้านผาชมพู บ้านหนองปรื อ บ้านเดิ่นพัฒนา บ้านเลิศมงคล และ
บ้านลาดอุดม
คลองไผ่
10
บ้านคลองไผ่ บ้านซับศรี จนั ทร์ บ้านหนองขอน บ้านมะค่างาม
บ้านซับสวรรค์ บ้านเขายายเที่ยงเหนือ บ้านเขายายเที่ยงใต้ บ้านเขาพริ ก
บ้านเกตุทิพย์ และบ้านซับศิลาทอง
กฤษณา
12
บ้านกฤษณา (1 และ2) บ้านวังกระสวย บ้านหนองดู่ บ้านวังโรงน้อย บ้าน
โนนรัง บ้านหนองหัววัว บ้านซับใต้ บ้านหนองแวงน้อย บ้านห้วยเกตุ
บ้านซับกระจาย และบ้านหนองหัววัว
หนองบัวน้อย
12
บ้านหนองกกยางกลาง บ้านหนองกก บ้านหนองกกวังม่วง บ้านสุ มทุม
บ้านหนองบัวน้อย บ้านตะกัว่ เก่า บ้านห้วยตะแคงเหนือ บ้านห้วยทราย
บ้านห้วยตะแคงใต้ บ้านหนองไม้ตาย บ้านหนองบัวน้อย
และบ้านหนองบัวน้อย
ห น อ ง ห ญ้ า
15
บ้านหนองไผ่ บ้านโนนกราดสามัคี บ้านหนองหญ้าขาว บ้านวะยาว บ้าน
ขาว
ลําบ้านใหม่ บ้านมอดินแดง บ้านโศกรวก บ้านดงลําใย บ้านซับกระบุด
(ซับชุมพล) บ้านหนองห่าน บ้านหนองไผ่พฒั นา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้าน
โนนกราด บ้านทรัพย์สมบูรณ์พฒั นา และบ้านโนสง่า
มิตรภาพ
13
บ้านมิตรภาพ บ้านโนนกุ่ม บ้านมูลตุ่น บ้านกุดชะนวน บ้านหนองจอก
บ้านมอจะบก บ้านไร่ บ้านหนองขาม บ้านปั๊ มนํ้ามัน บ้านท่าข้าม บ้าน
โรงงาน บ้านทุ่งพนมวัง และบ้านมิตรภาพพัฒนา
กุดน้อย
14
บ้านกุดน้อย บ้านวังกรวด บ้านกุดเต่างับ บ้านหนองสลักใด บ้านหัวสระ
บ้านดอนนกเขา บ้านโนนเสลา บ้านดอนมะนาว บ้านถนนนาดี บ้าน
ไก่เส่ า บ้านใหม่ กม.9 บ้านสะพานหงส์ บ้านปรางค์เก่า และบ้านบ่อทอง
วังโรงใหญ่
14
บ้านกฤษณา บ้านห้วยลุง บ้านโนนประดู่ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านวังราง
บ้านหนองไทร บ้านวังโรงใหญ่ บ้านดอนหัวมัน บ้านวังรางน้อย บ้าน
โคกสู ง บ้านถํ้ามังกรทอง บ้านหนองโบสถ์ บ้านฝายหลวง และบ้าน
โนนประดู่คุม้ ใต้
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอสี คิว้ (2554)
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3.9.14 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอสี ควิ้
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 75 คน ประกอบด้วย ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 10 คน ผูแ้ ทนกลุ่ มเกษตรกรจํานวน 10 คน ผูแ้ ทน
สถานศึกษาจํานวน 5 คน ผูแ้ ทนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นจํานวน 10 คน ผูแ้ ทนท้องถิ่นจํานวน 6 คน ผูแ้ ทน
กลุ่มองค์กรชุ มชนจํานวน 10 คน ผูแ้ ทนกลุ่มพระสงฆ์จาํ นวน 5 รู ป ผูแ้ ทนกลุ่มสาธารณะสุ ขจํานวน 1
คน ผูแ้ ทนข้าราชการจํานวน 4 คน นักธุ รกิจจํานวน 3 คน สื่ อวิทยุชุมชนจํานวน 4 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัยที่ยงั
เป็ นจุดอ่อนที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสี คิว้ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 253 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี คิ้ว
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว หล า ก หล า ย เ ช่ น - การวางผังเมืองไม่ดี ทําให้มีปั ญหาทั้งในเรื่ อง
สวนสาธารณะบึงสี คิ้ว กังหันลม โรงไฟฟ้ า การพัฒ นาที่ อ ยู่ อ าศัย เส้ น ทางคมนาคมใน
ลําตะคองชลภาวัฒนา เขาซับศรี จนั ทร์ เขา เทศบาลเมือง และพื้นที่อื่น ๆ
พริ ก วั ด หล วงปู่ โต วั ด เขาจั น ทร์ งาม - ในหลายตําบล และเทศบาลขาดร่ องนํ้าในการ
ระบายนํ้าเวลาฝนตก
ภาพเขียน 4,000 ปี และอื่น ๆ
- มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง - ถนนในเขตตัวอํา เภอหรื อเทศบาลเมื องสี คิ้วมี
เชื่อมกับกรุ งเทพฯ จังหวัดนครราชสี มา และ ความแคบมากทําให้เกิดปั ญหาระบบการจราจร
ในเขตอําเภอ
จังหวัดอื่น ๆ
- มี แ หล่ ง นํ้ าขนาดใหญ่ ที่ ห ล่ อ เลี้ ยงชาว - เส้นทางคมนาคมในเขตชนบทยังเป็ นหลุมเป็ น
นครราชสี ม า คื อ เขื่ อนลํา ตะคอง และอ่า ง บ่อ และเป็ นถนนที่ยงั ไม่ได้คุณภาพ
- การจัดการขยะทั้งในระดับเทศบาลและ อบต.
ซับประดู่
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง ดิ น ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ในบางพื้นที่ของอําเภอยัง
นํ้า ป่ า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่เป็ นพื้นที่ ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริ โภค
- พื้นที่ป่าในพื้นที่ ถูกบุกรุ กทําลาย มากขึ้น เช่ น
รับนํ้าตอนบนของจังหวัดนครราชสี มา
- มีเส้นทางการคมนาคมที่ไม่ไกลจากกรุ งเทพ เขายายเที่ยง เขาซับศรี จนั ทร์ และเขาพริ ก
และเขาใหญ่
- เ กิ ด ม ล พิ ษ นํ้ า เ สี ย ที่ เ กิ ด จ า ก โ ร ง ง า น
- มี แ ม่ น้ ําลํา คลองหลายสาย รวมทั้ง มี ก าร อุตสาหกรรม
พัฒนาระบบชลประทานเกือบครอบคลุมทุก - อํา เภอสี คิ้ ว ยัง ขาดการวางผัง เมื อ งที่ ดี แ ละมี
พื้นที่ของอําเภอ
ประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที่ 253 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน
อาชี พ ภูมิปัญญา)
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีสํานักงานสถาบันฝี มือแรงงานตั้งในอยูใ่ น - ประชาชนขาดระเบียบ และวินยั การจราจร ทํา
พื้นที่
ให้เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนมากขึ้น
- มี ส ถาบันที่ เ กี่ ย วข้องกับ การศึ ก ษาอยู่พ้ื น ที่ - เด็ ก และเยาวชนมั่ว สุ ม เสพสารเสพติ ด ไม่
จํ า น ว น ม า ก มี ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ
สนใจเรี ยนหนังสื อ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต
เหมาะ เช่ น มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก่ อ นวัย อัน ควร
4 และมีสถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
เลียนแบบดารา และอื่น ๆ ทําให้ไม่สนใจเรื่ อง
- มีโรงเรี ยนและวัดกระจายอยูใ่ นทุกตําบล
ของท้องถิ่น
- มีการรวมกลุ่ มประกอบอาชี พ เช่น กลุ่ม - ครอบครั ว แตกแยกที่ มี จ ํา นวนเพิ่ ม มากขึ้ น
กระดิ่ ง ทองลงหิ น กลุ่ ม แปรรู ปอาหาร
เนื่องจากมีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจสู ง
สถาบันการเงินชุมชน
- ในบางพื้นที่ค่อนข้างมีปัญหาการรวมกลุ่มกัน
เพื่อประกอบอาชี พ รวมทั้งขาดกระบวนการ
- มี ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น ผ้า
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ยวน ผ้า ลายโบราณ การจัก สาน และด้า น
การเกษตรและเทคโนโลยีทอ้ งถิ่น
- สังคมชนบทเริ่ มเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมา
- มี ก ลุ่ ม อนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรและธรรมชาติ ใ น
เป็ นครอบครัวเดี่ ยวมากขึ้ น ทําให้เกิ ดปั ญหา
ระดับอําเภอ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
- มีกลุ่มอนุ รักษ์ผา้ ซิ่ นยวนของกลุ่มแรกที่ เข้า - ปัญหาการพนันในพื้นที่และนอกพื้นที่
มาอยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอสี คิว้
- ขาดกระบวนการส่ งเสริ มการศึ ก ษาด้ า น
- เป็ นอําเภอที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่
คุณธรรมจริ ยธรรม
สําคัญของประเทศ
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพมากขึ้ น
เช่น โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน และ
ไขมันในเลือดสู ง
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ตารางที่ 253 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี ร้ า นค้ า ของที่ ร ะลึ ก เช่ น แกะสลั ก หิ น - มีร้านค้า ที่พกั และร้ านอาหารที่ได้มาตรฐาน
กระดิ่งทองลงหิ น และอื่น ๆ จํานวนมาก
สําหรับการรองรับนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ
- มีโรงงานอุตสาหกรรมรับซื้ อผลผลิ ตทางการ - ผลผลิ ต ตกตํ่า ทางด้า นการเกษตรมี ป ริ ม าณ
เกษตรตั้ง อยู่ใ นพื้ นที่ ท้ งั ขนาดเล็ก และขนาด
ผลผลิตลดลง
ใหญ่ เช่น โรงงานแป้ งมันที่ได้มาตรฐาน
- ต้นทุนการผลิ ตที่สูงขึ้นทําให้เกษตรกรอยู่ใน
สภาวะการเสี่ ยงต่อการขาดทุน
- มีการผลิตข้าวอินทรี ยใ์ นบางตําบล เช่น ตําบล
- เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มต่อรองทางการค้า
กุดน้อย
- พื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ข องอํา เภอยัง เป็ นพื้ น ที่ - เกษตรกรในพื้ น ที่ ก ํา หนดราคาผลผลิ ต เอง
ทางด้านเกษตรกรรม
ไม่ได้ และตลาดที่ รองรั บ สิ นค้าก็ไม่มี ความ
เป็ นธรรมในการรับซื้ อผลผลิต
- เกษตรกรโดยส่ วนใหญ่ ย งั มี ที่ ดิ นทํา กิ น เป็ น
ของตนเอง
- เกษตรกรในพื้นที่มีปัญหาหนี้สินสู งมากขึ้น
- ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
- เกษตรกรเริ่ ม ขายที่ ดิ น ของตนเองมากขึ้ น
เนื่ องจากมี นายทุ นจากภายนอกเข้าไปกว้า น
ซื้ อที่ดินในราคาที่สูง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ยัง มี ผู้นํา ที่ เ ป็ นคนดี และตั้ง ใจทํา งานเพื่ อ - การทํา งานพัฒ นาของผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นเน้น
พัฒนาชุมชนอย่างแท้จริ งอยูบ่ า้ ง
การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานมากกว่ า การ
- ประชาชนเริ่ มมีความตื่นตัว และเข้าไปมีส่วน
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
- การทํา งานของผูบ้ ริ หารส่ ว นท้องถิ่ น ไม่ ไ ด้
- ประชาชนเข้าไปเป็ นอาสาสมัครในการทํางาน
นํา ไปสู่ ก ารกระจายอํา นาจสู่ ป ระชาชนที่
ตรวจสอบการเลือกตั้งมากขึ้น
แท้จริ ง
- ปั ญหาการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในการเลื อกตั้งมี
ความรุ นแรงและมีมากขึ้นในการเลือกตั้ง
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้า ใจในเรื่ อ ง
สิ ทธิ เสรี ภาพ ตามระบอบประชาธิ ปไตย
- การทํางานของนักการเมืองทุกระดับในพื้นที่
ไม่เน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
- มีความขัดแย้งระหว่างผูน้ าํ กับผูน้ าํ ประชาชน
กับประชาชนที่เป็ นผลมาจากการเลือกตั้ง
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ตารางที่ 253 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ค วามเป็ นอัตลัก ษณ์ ข องตนเอง - ขาดการสื บทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยเฉพาะในชุมชนชาวยวน
- ไ ม่ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น
- มี ก ลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ว ฒ
ั นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ น
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ของ
ท้องถิ่น อย่างเป็ นระบบ
ระดับอําเภอ
- มีการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเชื่อ - กลุ่มคนที่ยงั ยึดถือประเพณี และความเชื่ อเดิม
เดิมในการดํารงชี วิตของชาวบ้าน เช่น ความ
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ
เชื่ อเกี่ ย วกั บ ก ารเ พ าะ ปลู ก ด้ า น เก ษ ต ร
โดยเฉพาะการทํานาข้าว
- มี ค วามหลากหลายทางศาสนา วัฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่อ อยูใ่ นพื้นที่
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอสี คิ้วสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 254 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี คิ้ว
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- การพัฒ นาโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง และ - สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในแต่ปี ส่ งผลต่อ
รถไฟรางคู่ จากกรุ งเทพถึงอุบลราชธานี
การผลิตทางด้านการเกษตรที่ยากต่อการ
- รั ฐ บาลมี โ ครงการจะพัฒ นาเส้ น ทางการ
คาดการณ์
คมนาคมในพื้นที่อาํ เภอสี คิ้ว
- สภาพพื้นที่บางพื้นที่เป็ นที่ลุ่ม เสี่ ยงต่อปัญหา
- รัฐเริ่ มเข้ามาดูแลและบริ หารจัดการทรัพยากร
นํ้าท่วม
ในท้องถิ่นมากขึ้น
- มีจาํ นวนรถบรรทุกจากต่างถิ่นเข้ามาวิง่ ใน
พื้นที่มากขึ้นทําให้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่
- จัง หวัด มี แ นวโน้ม จะมี ก ารพัฒ นาแหล่ ง นํ้า
เสี ยหาย
ขนาดเล็ ก ในพื้ นที่ เพิ่ม มากขึ้ นเพื่ อรองรั บ นํ้า
และแก้ปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่
- โครงการพัฒนาด้านเกษตรที่ นาํ ไปสู่ ครัวไทย
สู่ ครัวโลก
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ตารางที่ 254 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน
อาชี พ ภูมิปัญญา)
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีกลุ่มจิตอาสาเข้ามาให้ความรู้ ด้านต่างๆ กับ - สื่ อจากทีวี หนังสื อพิมพ์และสื่ อโฆษณาต่าง ๆมี
ผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโน้มไป
เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- มี ผู ้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ จ า ก ส่ ว น ต่ า ง ๆ ใ ห้ ในทางบริ โภคนิยม
ทุนการศึ กษาแก่ นักเรี ยนที่ เรี ยนดี และยากจน - หลักสู ตรการเรี ยนการสอนถูกกําหนดจาก
ส่ วนกลางทําให้การเรี ยนการสอนไม่สอดคล้อง
อย่างต่อเนื่อง
- มี โครงการหลัก ประกันสุ ข ภาพถ้วนหน้า ใน กับบริ บทของท้องถิ่น
พื้ น ที่ ท าํ ให้ ป ระชาชนเข้า ถึ ง การบริ ก ารด้า น - สื่ อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของ
คนในพื้นที่ท้งั ผูใ้ หญ่และเยาวชน
สาธารณสุ ขมากขึ้น
- มีนโยบายเรี ยนฟรี ของรัฐบาลที่เปิ ดโอกาสให้ - การระบาดของยาเสพติดที่มาจากแรงงานต่าง
ถิ่น และพื้นที่ขา้ งเคียงที่ยากต่อการควบคุม
คนจนได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น
- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริ งจังของ
รัฐบาล
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี นัก ท่อ งเที่ ย วเข้า ไปเที่ ย วในพื้ นที่ ป ระมาณ - ราคาปั จ จัย ทางการผลิ ตทางด้า นการเกษตรมี
ราคาสู งขึ้น โดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสในการ
ปี ละ 300,000 คน
- มีโครงการสนับสนุ นเรื่ องชี ววิถีของการไฟฟ้ า กําหนดราคาต้นทุน
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ทําให้เกษตรกรเห็ น - การเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ง
ความสํ า คัญ ของการทํา การเกษตรปลอด เดี ยวในปี พ.ศ. 2558 ทําให้ประชาชนในพื้นที่
ต้อ งแข่ ง ขัน กับ ภายนอกสู ง เนื่ อ งเกษตรกรยัง
สารเคมี
ปรับตัวไม่ทนั
- นายทุ นจากภายนอกเข้าไปลงทุ นในพื้นที่ท าํ
ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี ง านทํา และมี ร ายได้ - เกษตรกรกํา หนดราคาผลผลิ ตทางการเกษตร
ไม่ได้เอง ทําให้มีโอกาสในการขาดทุนสู ง
มากขึ้น
- มีโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรทําให้ - มี แรงงานต่า งถิ่ นเข้า ไปใช้ป ระโยชน์ใ นพื้ น ที่
มากขึ้น
เกษตรกรลดความเสี่ ยงในการผลิต
- นโยบายจบปริ ญญาตรี ไ ด้เ งิ น เดื อ น 15,000
บาทและค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท
- กระแสการบริ โ ภคอาหารปลอดภัย ที่ ท าํ ให้
เกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น
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ตารางที่ 254 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอสี คิ้ว (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้โอกาสนําเสนอ - การเมื อ งระดับ ชาติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย
ปั ญหาโดยตรง
ขาดความต่อเนื่ อง มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
- นโยบายเรื่ องการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น ทํา
และแข่งขันทางการเมืองสู ง
ให้ประชาชนเข้ามามี บทบาทในการปกครอง - มี ก ระบวนการคอรั ป ชั่ น ทุ ก ระบบตั้ ง แต่
ตนเองมากขึ้น
รัฐบาลถึงรากหญ้า
- มีระบบการสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ - ขาดการประสานการทํางานระหว่างการเมือง
นโยบายการทํางานแบบบูรณาการ การเมืองมี
ระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น
บทบาทในการทํางานแบบบูรณาการมากขึ้ น - นโยบายของรัฐบาลเปลี่ ยนแปลงไปตามตัว
ผูน้ าํ รัฐบาล ทําให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการ
ด้าน งาน เงิน ทรัพยากร การประสานงาน
พัฒนาประชาชนในพื้นที่
- ระบบการบริ หารจัดการจากภาครัฐ ระบบ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ ไม่
ทัว่ ถึง ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งงบประมาณ
กระบวนการประชาคม ที่ แ สดงถึ ง ความ
ต้องการที่แท้จริ งของชุมชน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ร ะบบการสื่ อสารที่ ท ัน สมัย และเยาวชน - การสื่ อสารที่ มี ค วามรวดเร็ ว ทํา ให้มี ก ารนํา
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้าไปสู่ ชุมชน
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นทํา ให้ เด็ ก เยาวชน - กระแสการไหล เข้ า มาของวั ฒ นธรรม
ภายนอก ทําให้ยากต่อการควบคุมและส่ งผล
และคนในพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู้ ว ัฒ นธรรมของ
กระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
- การส่ งเสริ มและพัฒนาเรื่ องโฮมสเตย์ในพื้นที่
ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสรับนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้นและมีโอกาสเผยแพร่ วฒั นธรรมท้องถิ่นของ
ตนเอง
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีมากขึ้น
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3.9.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอสี คิ้วที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาคน ในทุ กมิติ ทั้งที่เป็ นการพัฒนาผูน้ าํ ทางการเมือง
ท้องถิ่ น ผูน้ าํ ที่เป็ นเยาวชน ผูน้ าํ กลุ่มอาชี พต่าง ๆ เพื่อสร้างให้คนมีจิตสาธารณะที่มากขึ้น และเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมของอําเภอสี คิว้ ในอนาคต
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เนื่ องจากในพื้นที่มีประชากรที่เป็ น
เกษตรกรมากกว่าครึ่ งหนึ่ง และพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ของอําเภอยังเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นการพัฒนา
เกษตรนําไปสู่ การผลิ ตที่มีคุณภาพทําให้มีปริ มาณผลผลิตที่สูงขึ้นและเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ น
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาระบบสุ ขภาพ เพื่อทําให้คนในพื้นที่สามารถนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูม่ าดูแลสุ ขภาพของตนเองที่มุ่งไปสู่ การพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพ และดูแลสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้น
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการจัดการท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่ การกระตุน้ การมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของประชาชนให้มากขึ้นและลดการคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้
ประชาชนเข้าใจในสิ ทธิ หน้าที่ และอํานาจของตนเอง อันจะนําไปสู่ การสร้ างความเป็ นพลเมืองของ
ประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 6 ประเด็นการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อนําไปสู่ การสร้างศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และอยูด่ ว้ ยกันอย่างเข้าใจท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา รวมทั้ง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่า และความหมายของ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของ
ท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่ งการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของประชาชนในพื้นที่ดว้ ย
ประเด็นที่ 7 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากในพื้นที่อาํ เภอ
สี คิ้วมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจํานวนมากและมีความหลากหลาย ดังนั้นการร่ วมกันดํารงไว้
ซึ่ งความเป็ นธรรมชาติจะนํามาซึ่ งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องถิ่นในอนาคต

