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3.9 อาํเภอสีคิว้ 

3.9.1 ประวตัิความเป็นมา 

อาํเภอสีคิ้ว เป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นถ่ินท่ีอยู่

ของชาวไทยท่ีอพยพมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย เดิมอาํเภอสีคิ้ว ช่ือวา่ 

“เมืองนครจนัทึก” เป็นเมืองอิสระเมืองหน่ึง ข้ึนตรงต่อเมืองหลวง มีเจา้เมืองปกครอง จะตั้งข้ึนเม่ือใดไม่

ปรากฏหลกัฐาน สอบถามจากคนเก่าแก่ไดค้วามวา่ ตั้งเมืองอยู ่ณ บา้นจนัทึก หมู่ 3 ตาํบลจนัทึก ทอ้งท่ี

ปกครองอาํเภอปากช่องปัจจุบนั มีเจา้เมืองปกครองคนแรกช่ือ พระนคร (แกว้) เจา้เมืองคนท่ีสอง ช่ือ

พระนคร (ตุ่น) เจา้เมืองคนท่ีสามช่ือ พระนคร (โต) เจา้เมืองคนท่ีส่ี ช่ือ พระนคร (ตา) ภูมิลาํเนาอยูบ่า้น

มะเกลือเก่า ทอ้งท่ีอาํเภอสูงเนินปัจจุบนั ต่อมาเม่ือเมืองนครราชสีมาตั้งข้ึน เห็นวา่เมืองน้ีอยูใ่นป่าดงทึบ 

ไขป่้าชุกชุม และไม่สะดวกแก่การติดต่อ จึงเปล่ียนเป็นเมืองหนา้ด่าน เรียกวา่ “ด่านจนัทึก” ท่ีตั้งด่านอยู ่

ณ บา้นจนัทึกปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟจนัทึก โดยมีนายด่านคนแรกช่ือหลวงพล นายด่านคนท่ี

สองช่ือหม่ืนด่าน (จนั) 

ภายหลังเม่ือเลิกด่านจึงเปล่ียนเป็นอาํเภอ เรียกว่า “อาํเภอจนัทึก” เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ.117   

(พ.ศ.2441) จากนั้นในสมยัท่ีหลวงเทพโอสถ ดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอ เม่ือ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444) ไดมี้

การยา้ยท่ีวา่การอาํเภอจนัทึก จากบา้นจนัทึก มาตั้งท่ีบา้นหนองบวั หมู่ 1 ตาํบลลาดบวัขาว และใน พ.ศ. 

2499 สมยันายอาํเภอช่ือหลวงแผลงเทพฤทธา ไดย้า้ยท่ีวา่การอาํเภอจนัทึกอีกคร้ัง มาอยูท่ี่บา้นสีค้ิว (ทอ้งท่ี

หมู่ 2 ตาํบลสีคิ้ว อาํเภอสีคิ้วปัจจุบนั) เหตุท่ีตอ้งยา้ยถึงสองคร้ัง เพราะบา้นจนัทึกและบา้นหนองบวั 

ตั้งอยูใ่นเขตดงพญาเยน็ (พญาไฟ) มีไขป่้า (มาลาเรีย) ชุกชุมมาก และต่อมาทางราชการจึงไดเ้ปล่ียนช่ือ

จากอาํเภอจนัทึก เป็นอาํเภอสีคิ้ว เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2482  
 

3.9.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

อําเภอสีคิ้วตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากตัวจังหวัด

นครราชสีมา 45 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1.225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 765,625 ไร่  

มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้

ติดต่อกบัอาํเภอสูงเนิน อาํเภอปักธงชยั และอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั

อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา อาํเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี และอาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 

3.9.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป เป็นภูเขาและท่ีราบสูง สลบักบัท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ลกัษณะพื้นท่ีทาง

ทิศเหนือของอาํเภอเป็นดอนลูกคล่ืน ทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของอาํเภอเป็นภูเขา และท่ีราบเชิงเขา 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีถูกบุกรุกทาํลายป่าและมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า ทาํให้

สภาพป่าหมดไป ทางทิศตะวนัออกเป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า  
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สภาพอากาศโดยทัว่ไป จดัอยู่ในลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 

ประมาณ 27 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียประมาณร้อยละ 61 ฤดูร้อนอากาศค่อนขา้งจะ

ร้อนเวลากลางวนั และอากาศจะเยน็ช่วงเวลากลางคืน ฤดูหนาวอากาศจะหนาวจดัในบางช่วงของเดือน

ธนัวาคม ฤดูฝนจะเร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนตุลาคม และจะตกหนกัในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กนัยายน  
 

3.9.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

 1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอสีคิ้วโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป รองลงมาคือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํ

สวน 

ตารางที ่236 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,533 1,941 3,474 

นกัเรียน 5,826 5,572 11,398 

นกัศึกษา 378 525 903 

ทาํนา 2,249 2,211 4,460 

ทาํไร่ 5,372 4,755 10,127 

ทาํสวน 132 117 249 

ประมง 7 4 11 

ปศุสัตว ์ 124 87 211 

รับราชการ 380 303 683 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 11 24 

พนกังานบริษทั 349 370 719 

รับจา้งทัว่ไป 11,851 10,472 22,323 

คา้ขาย 745 1,144 1,889 

ธุรกิจส่วนตวั 250 197 447 

อ่ืนๆ 2,266 2,592 4,858 

รวมทั้งส้ิน 31,475 30,301 61,776 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอสีคิว้ (2553)  

หมายเหต*ุจาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่จริงในทะเบียนบ้านได้  
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2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่รายไดเ้ฉล่ียของประชากรอาํเภอสีคิ้วอยูท่ี่ 50,553.98 บาทต่อคนต่อปี

ตาํบลสีคิ้วมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 64,142.21 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลบา้นหนัมีรายได้

เฉล่ียจาํนวน 59,156.11 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายได้เฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ตาํบลคลองไผ ่

จาํนวน 40,601.02 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่237 แสดงรายไดป้ระชากรจาํแนกรายตาํบลของอาํเภอสีคิ้ว 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 กฤษณา 49,159.68 

2 กุดนอ้ย 50,519.42 

3 คลองไผ ่ 40,601.02 

4 ดอนเมือง 52,794.35 

5 เทศบาลตาํบลหนองนํ้าใส 49,401.42 

6 บา้นหนั 59,156.11 

7 มิตรภาพ 53,006.35 

8 ลาดบวัขาว 46,039.78 

9 วงัโรงใหญ่ 52.101.10 

10 สีคิ้ว 64,142.21 

11 หนองบวันอ้ย 55,804.55 

12 หนองหญา้ขาว 44,503.97 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที ่ 50,553.98 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอสีคิว้ (2553) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภคของอาํเภอสีคิ้วรวมกนั จาํนวน 

13,318,706,777 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น ค่าใชจ่้ายเพื่อ

ซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ค่าการเดินทาง 

(นํ้ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั  ค่าบุหร่ีเหลา้ 

ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 7,453,376,561 บาทต่อปี ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีคิ้ว 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 110,478,669 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 110,478,669 
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ตารางที ่238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 129,052,349 

รา ย จ่ า ย ใ น ก า ร อุป โ ภค บ ริโ ภ ค 

(บาท) 
0 

จาํนวนรวม 129,052,349 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 104,080,287 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 104,080,287 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 7,109,765,256 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 7,109,765,256 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 126,557,560 

จาํนวนรวม 126,557,560 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,914,127,337 

จาํนวนรวม 3,914,127,337 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 162,430,149 

จาํนวนรวม 162,430,149 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,063,117,479 

จาํนวนรวม 9,063,117,479 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,750,736 

จาํนวนรวม 19,750,736 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 32,723,516 

จาํนวนรวม 32,723,516 
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ตารางที ่238 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 96,709,657 

จาํนวนรวม 96,709,657 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนั

รถ ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 169,893,162 

จาํนวนรวม 169,893,162 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 100,556,543 

จาํนวนรวม 100,556,543 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 344,624,249 

จาํนวนรวม 344,624,249 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 54,525,313 

จาํนวนรวม 54,525,313 

ค่าบันเทิง หวย และการ

พนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 22,519,345 

จาํนวนรวม 22,519,345 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 28,040,726 

จาํนวนรวม 28,040,726 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 181,978,780 

จาํนวนรวม 181,978,780 

รวมทั้งหมด 21,770,931,113 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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 4) หน้ีสินและ เงินออม ประชาชนส่วนหน่ึงของอาํเภอสีคิ้ว มีหน้ีสินโดยเฉพาะในภาค

การเกษตรท่ีมีหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบ จากฐานขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรอาํเภอสีคิ้วกูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 1,210.5 ลา้น

บาท แบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพจาํนวน 975 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 

จาํนวน 49.7 ลา้นบาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 185.8 ลา้นบาท 

5) กลุ่มองคก์ร อาํเภอสีคิ้วกลุ่มองคก์รท่ีเขม้แข็งส่วนใหญ่การดาํเนินการสามารถพึ่งตนเองได้

ในระดบัหน่ึง แต่ถึงอยา่งไรก็ยงัตอ้งพึ่งงบประมาณจากภาครัฐในการบริหารกิจการของกลุ่มอยูบ่า้ง 

 ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว มีกลุ่ม

ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ ท่ีสาํคญัดงัน้ี  

ตารางที ่239 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอสีค้ิว 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรมหลกั ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทอผา้บา้นถนนคด1 45 ผา้ซ่ินญวน1- ผา้ไหม

มดัหม่ี1 

นางประไพ ทองจนัทึก 

หมู่ 11 ต.สีคิ้ว 

กลุ่มแกะสลกัหินทรายแดง1 32 หินทรายแดง

แกะสลกั1 

นายประสาสน์ ทวศีร 

หมู่ 3 ต.บา้นหนั 

กลุ่มมะนาวพนัธ์ุสีคิ้ว 1 32 มะนาวพนัธ์ุสีคิ้ว 1 นายชูชีพ บุญแกว้ 

หมู่ 3 ต.ลาดบวัขาว 

กลุ่มนํ้าออ้ยพื้นบา้น1 23 นํ้าตาลออ้ย1 นายสุบิน พึ่งจนัดา 

หมู่ 3 ต.หนองหญา้ขาว 

กลุ่มเห็ดฟาง1 22 เห็ดฟาง นายมานะ หวานสูงเนิน 

17/1 หมู่ 13 ต.กุดนอ้ย 

กลุ่มทอผา้ขิด1 24 ทอผา้ลายขิด นางปัญญา ยศสูงเนิน 

หมู่ 1 ต.กุดนอ้ย 

กลุ่มสตรีแม่บา้นวงักะสวย1 56 เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม้1 นางประนอม สังขจ์นัทึก 

หมู่ 2 ต.กฤษณา 

กลุ่มผลิตขา้วกลอ้ง1 35 ขา้วกลอ้ง1 นายสุพิศ เด่นดวง 

หมู่ 17 ต.หนองนํ้าใส 

กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง1 36 เล้ียงไก่พื้นบา้น  นายพินิจ โพธ์ิชะอาํ 

หมู่ 4 ต.วงัโรงใหญ่ 

กลุ่มการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด1 67 จ้ิงหรีดทอด

สมุนไพร1 

นายวฒิุนนัท ์แฉขนุทด 

44/2 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302001&SME=01612143316
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302001&PROD=0161215749&SME=01612143316
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302001&PROD=01612151049&SME=01612143316
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302001&PROD=01612151049&SME=01612143316
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302002&SME=0241117138
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302002&PROD=02411171421&SME=0241117138
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302002&PROD=02411171421&SME=0241117138
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302004&SME=02412114243
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302004&PROD=02412132659&SME=02412114243
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302005&SME=02412144338
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302005&PROD=0241215646&SME=02412144338
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302006&SME=02412154214
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302006&SME=0241216841
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302003&SME=0241295056
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302003&PROD=02412104116&SME=0241295056
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302007&SME=02417103037
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302007&PROD=0241710552&SME=02417103037
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302008&SME=0241711450
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302009&SME=02417135023
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302009&PROD=024171495&SME=02417135023
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302009&PROD=024171495&SME=02417135023
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ตารางที ่239 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรมหลกั ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มทาํนํ้าหมกัพืช1 67 นํ้าหมกัชีวภาพ นายวรีะพล สอจนัทึก 

18 หมู่ 3 ต.ดอนเมือง 

กลุ่มทอเส่ือกก  

1บา้นหนัยางเอน1 

57 ทอเส่ือกก  คุณหนูพิศ คงสุข 

205 หมู่ 5 ต.บา้นหนั 

กลุ่มทอผา้พื้นเมือง1 46 ผลิตภณัฑผ์า้ทอ1 คุณผดั สูนขนุทด 

65 หมู่ 6 ต.วงัโรงใหญ่ 

กลุ่มทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติ

บา้นหนัสามคัคี หมู่ 4 

54 ทอผา้พื้นเมืองยอ้มสี

ธรรมชาติ 

คุณบุญเอ้ือ ติจนั 

139 หมู่ 4 ต.บา้นหนั  

กลุ่มหมวกคาวบอยจาก

ยางพารา และพรมสักราช1 

35 ผลิตหมวก 

คาบอยจากยาง 

คุณหนูเล็ก ขาบจนัทึก 

6 หมู่ 7 ต.ลาดบวัขาว 

กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพร

บา้นหนองบวั1 

35 ผลิตภณัฑจ์าก

สมุนไพร1 

คุณทองยอ้ย เทศจนัทึก 

37 หมู่ 1 ต.ลาดบวัขาว 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอสีคิว้ (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บรองผลิตภณัฑ์แลว้

มีดงัน้ี  

ตารางที ่240 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก (คน) กจิกรรม/ผลผลติ ประธาน 

กลุ่มทอผา้  

บา้นหนองกก  

15 ผา้ฝ้ายยกดอกจากสีธรรมชาติ 

(รหสัโอทอป 302000485302) 

นางน่ิมนวล เชิดชู 

28 หมู่ 1  ต.หนองบวันอ้ย 

กลุ่มกระด่ิงทองลง

หินบา้นหนองมน  

5 ผลิตกระด่ิงทองลงหิน  

(รหสัโอทอป 302000384701) 

คุณเลก็ พรมทิว 

97/2 หมู่ 11 ต.หนองบวันอ้ย 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

ลาดบวัขาวพฒันา  

25 ผลิตกลว้ยเบรคแตก  

(รหสัโอทอป 302000634901) 

คุณทองสุข แกว้วิเศษ 

109/5 หมู่ 2 ต.ลาดบวัขาว 

กลุ่มตดัเยบ็กระเป๋า  

บา้นหนองโอง  

35 ผลิตกระเป๋าเอกสาร  

(รหสัโอทอป 302000215201) 

คุณบรรจง พรมพนัธ์ใจ 

36/1 หมู่ 6 ต.บา้นหนั 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ

การผลิต  

80 ผลิตไข่เคม็สูตรโบราณ  

(รหสัโอทอป 302000615301) 

41 หมู่ 12 ต.สีคิว้ 

กลุ่มทอผา้  

บา้นถนนคด  

20 ทอผา้ยวนยกดอก 3 ตะกอ 

(รหสัโอทอป 302000425201) 

คุณเตียง เพียงไธสง 

82/1 หมู่ 11 ต.สีคิว้ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302011&SME=0241715919
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302002&SME=09330112537
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302002&SME=09330112537
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302008&SME=0932614929
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302008&PROD=09326141020&SME=0932614929
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302002&SME=0932614245
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302002&SME=0932614245
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302004&SME=0932614333
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302004&SME=0932614333
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302004&SME=06316102548
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302004&SME=06316102548
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302004&PROD=06316102825&SME=06316102548
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=302004&PROD=06316102825&SME=06316102548
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ตารางที ่240 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 

สมาชิก

(คน) กจิกรรม ประธาน 

กลุ่มทอผา้ยอ้มสี

ธรรมชาติบา้นหันสามคัคี  

32 ผา้ขาวมา้ลายขดั 2 ตะกอทอมือ 

(รหสัโอทอป302000445301) 

คุณบุญเอ้ือ ติจนัทึก 

139 หมู่ 4 ต.บา้นหนั 

กลุ่มผลิตกระด่ิงบา้น

หนองบวันอ้ย  

12 ผลิตภณัฑก์ระด่ิงท่ีทาํจาก

ทองเหลือง  

นายสะอาด เหิมจนัทึก 

84/1 หมู่ 5 ต.หนองบวันอ้ย 

วสิาหกิจชุมชนสมุนไพร

โกมินทร์พ่อพระยา  

12 ผลิตการบูรหอม  

(รหสัโอทอป 302000155202) 

คุณศรีภิญโญ ดอนทว้ม  

117/4 หมู่ 14 ต.สีคิ้ว 

กลุ่มอาชีพบา้นบ่อทอง  23 ผลิตขนมทองพบัรสหวาน

ขนาดใหญ่ 

นายนพดล ทองปลอด 

1 หมู่ 14 ต.กุดนอ้ย 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอสีคิว้ (2554) 
 

3.9.5 ลกัษณะทางสังคม  

 1) ด้านประชากร อาํเภอสีคิ้วมีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดจาํนวน 86,279 ครัวเรือน 

ประชากรทั้งส้ิน 269,633 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 133,840 คน หญิงจาํนวน 135,793 คน คิดแยก

เป็นรายตาํบล ดงัน้ี  
 

ตารางที ่241 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอสีคิ้ว 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม (คน) 
หญงิ (คน) ชาย (คน) 

ตาํบลสีคิ้ว  1,469 3,068 3,099 6,167 

ตาํบลหนองนํ้าใส  3,724 6,196 6,304 12,500 

ตาํบลลาดบวัขาว  4,757 7,603  7,375  14,978 

ตาํบลดอนเมือง 2,140 3,515 3,594  7,109 

ตาํบลกุดนอ้ย  1,964 3,851  3,662 7,513 

ตาํบลวงัโรงใหญ่  1,960 3,751 3,910  7,661 

ตาํบลมิตรภาพ  2,817 3,478 3,507  6,985 

ตาํบลหนองหญา้ขาว  2,970 4,503  4,572 9,075 

ตาํบลกฤษณา  1,841 3,305  3,360 6,665 

ตาํบลหนองบวันอ้ย  1,658 3,280 3,090  6,370 

ตาํบลบา้นหนั  1,305 2,324 2,324 4,648 

ตาํบลคลองไผ ่ 1,919  2,573 2,624 5,197 
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ตารางที ่241 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ช่ือตําบล/เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม (คน) 
หญงิ (คน) ชาย (คน) 

เทศบาลเมืองสีคิ้ว 7,538 9,815  8,848  18,663 

เทศบาลตาํบลลาดบวัขาว 1,874 2,100 1,985 4,085 

เทศบาลตาํบลคลองไผ ่ 1,491 1,763 2,145 3,908 

เทศบาลตาํบลหนองนํ้าใส   4,113 6,196 6,304 12,500 

รวม 86,279 135,793 133,840 269,633 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอสีคิว้ (ข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกายน 2553) 

 

จากการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2553 โดยสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอสีคิ้ว มีประชากรตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่242 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอสีคิ้ว 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 243 176 419 

1 – 2 655 618 1,273 

3 – 5 1,363 1,258 2,621 

6 – 11 2,959 2,682 5,641 

12 – 14 1,706 1,510 3,216 

15 – 17 1,610 1,444 3,054 

18 – 25 3,752 3,424 7,176 

26 – 49 11,355 11,204 22,559 

50 – 60 4,082 4,026 8,111 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,750 3,956 7,706 

รวมทั้งหมด 31,475 30,301 61,776 

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสีคิว้ (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

 2) ดา้นการศึกษา  

 ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  
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ตารางที ่243 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอสีคิ้ว 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,162 1,486 2,648 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,870 2,807 5,677 

ป.4-6 16,235 15,432 31,667 

ม.ศ. 1-3 198 106 304 

ม.1-3 5,132 4,207 9,339 

ม.ศ.4-5 54 47 101 

ม.4-6 2,223 2,304 4,527 

ปวช. 380 309 689 

ปวส. 553 486 1,039 

ปริญญาตรี 564 1,001 1,565 

ปริญญาโท 22 34 56 

ปริญญาเอก 4 2 6 

อ่ืนๆไม่ระบุ 2,078 2,080 4,158 

รวม 31,475 30,301 61,776 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอสีคิว้ (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอสีคิ้วมีสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาโท และ

ปริญญาเอกตั้งอยู่ในพื้นท่ีจาํนวน 1 แห่ง คือ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) มีวิทยาลยัการอาชีพ

จาํนวน 1 แห่ง และวิทยาลยัเกษตรสีคิ้วจาํนวน 1 แห่ง และอาํเภอสีคิ้วมีโรงเรียนจาํนวน 63 แห่ง มีครู

จาํนวน 840 คน และมีนกัเรียนจาํนวน 14,166 คน เฉล่ียอตัราครูหน่ึงคนต่อจาํนวนนกัเรียน 17 คน  
 

ตารางที ่244 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอสีคิ้ว 

ตําบล/เทศบาล 
จาํนวนโรงเรียน 

จาํนวน

นักเรียน 
จาํนวนครู ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ 
ประถม มธัยม 

ขยาย

โอกาส 

ตาํบลสีคิ้ว 1 3 0 0 222 22 

ตาํบลหนองนํ้าใส  1 3 0 1 950 55 

ตาํบลลาดบวัขาว  3 3 0 4 850 70 

ตาํบลดอนเมือง  1 4 0 2 804 43 
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ตารางที ่244 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล 
จาํนวนโรงเรียน 

จาํนวน

นักเรียน 
จาํนวนครู ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ 
ประถม มธัยม 

ขยาย

โอกาส 

ตาํบลกุดนอ้ย  1 3 0 2 608 46 

ตาํบลวงัโรงใหญ่  1 3 0 2 755 48 

ตาํบลมิตรภาพ  1 2 0 2 1,287 62 

ตาํบลหนองหญา้ขาว  1 4 1 1 1,954 62 

ตาํบลกฤษณา  1 4 0 1 699 43 

ตาํบลหนองบวันอ้ย  1 6 0 0 419 33 

ตาํบลบา้นหนั  1 1 0 1 260 19 

ตาํบลคลองไผ ่ 1 3 0 1 485 31 

เทศบาลเมืองสีคิ้ว 1 1 1 0 2,252 90 

เทศบาลตาํบลลาดบวัขาว 1 0 0 1 210 16 

เทศบาลตาํบลคลองไผ ่ 1 1 1 0 1,588 111 

เทศบาลตาํบลหนองนํ้าใส 1 1 1 0 823 89 

รวมทั้งหมด 16 41 4 18 14,166 840 

ท่ีมา:  สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 (2554) 

  

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน)  พื้นท่ีอาํเภอสีคิ้วมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง 

และมีศูนยบ์ริการศึกษานอกโรงเรียนระดบัตาํบลจาํนวน 13 แห่ง มีครูประจาํศูนย ์ฯ จาํนวน 13 คน เนน้

การเรียนการสอนท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้โดยสอนทั้งดา้นวิชาการและดา้นอาชีพ โดยทาํงาน

ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความตอ้งการภายในพื้นท่ี โดยมีทั้งรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนโดยจดักิจกรรมการศึกษาระดบัประถม

และมธัยมศึกษา การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอธัยาศยั การบริการข่าวสารขอ้มูล และเป็นแหล่ง

รวบรวมส่ือการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มาใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 

3) ดา้นการสาธารณสุข 

 ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว มี

ทั้งสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  
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ตารางที ่245 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอสีคิ้ว 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 90 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 14  

ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 155  

คลินิกเอกชน 5  

สถานพยาบาลและผดุงครรภ ์ 6  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 3  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว้ (2554) 
 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน)ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอสีคิ้ว มีดงัน้ี  

ตารางที ่246 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอสีคิ้ว 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 11 24,512 

ทนัตแพทย ์ 5 53,926 

เภสัชกร 9 29,959 

พยาบาลวชิาชีพ 86 3,135 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  68 3,965 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว้ (2553) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิ้ว ปี พ.ศ. 2554 พบวา่

ประชากรในพื้นท่ีท่ีเขา้มารับบริการฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ จาํนวน 2,964 รายสถานการณ์โรค

ทางระบาดวทิยา 10 อนัดบัโรค ระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ของอาํเภอสีคิ้ว มีดงัน้ี 

ตารางที ่247 แสดงการป่วย 10 อนัดบัของประชาชนอาํเภอสีค้ิว ปี พ.ศ. 2554 

ลาํดับ โรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

1 โรคอุจจาระร่วง 192 159.91    

2 โรคปอดบวม 25 20.82    

3 โรคตาแดง 15   12.49    

4 โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 9 7.50    

5 วณัโรครวม 5 4.16    

6 โรคมือเทา้ปาก 4 3.33  

7 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 3 2.50 
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ตารางที ่247 แสดงการป่วย 10 อนัดบัของประชาชนอาํเภอสีคิ้ว ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ) 

ลาํดับ โรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 

8 โรคสุกใส 3 2.50 

9 วณัโรคปอด 3 2.50 

10 วณัโรคในอวยัวะอ่ืนๆ 3 2.50 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว้ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 – 31 ตลุาคม 2554) 

 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอส◌คิี้ว มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดย

ใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่248 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลง ประชากร อาํเภอสีคิ้ว  

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2549 122,061 - 

2550 120,817 -1.20 

2551 121,637 0.68 

2552 122,067 0.35 

2553 122,671 0.49 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อาํเภอสีคิ้ว เจา้หนา้ท่ีเขา้

ปฏิบติัราชการเวลา 08.30 น. และเลิกงานเวลา 16.30 น. ตามเวลาราชการโดยมีสมุดบนัทึกเวลาเขา้ ออก

งาน และในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย อาํเภอสีคิ้วมีคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีอยู่เวรรักษาความ

ปลอดภยัสถานท่ีราชการ โดยมีสมุดบนัทึกการอยูเ่วรเช่นกนั 

5) ดา้นศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในอาํเภอสีคิ้วนบัถือศาสนาพุทธ และมีกลุ่มคนท่ีนบัถือ

ศาสนาอิสลามซ่ึงส่วนใหญ่อยูท่ี่ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสีคิ้ว โดยมีศาสนสถาน ดงัน้ี 

วดั สาํนกัสงฆ ์และท่ีพกัสงฆ ์จาํนวน 130 แห่ง 

โบสถค์ริสต ์  จาํนวน     1 แห่ง อยูท่ี่ ตาํบลบา้นหนั อาํเภอสีคิ้ว 

มสัยดิ  สุเหร่า  จาํนวน     1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสีคิ้ว 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

- ภูมิปัญญาดา้นการแพทยแ์ผนไทย โดยการรักษาโรคดว้ยการแพทยแ์ผนไทย

ไดแ้ก่ นายคา้ย ห้วยจนัทร์ บา้นหนองขอน เลขท่ี 27/2 หมู่ท่ี 3 ตาํบลคลองไผ ่นายจนั โฉสูงเนิน อยู ่

115/7 หมู่ 10 ตาํบลหนองหญา้ขาว  นายบุญจนัทร์ เกตุศิริ หมู่ 2 ตาํบลกฤษณา นายเลิศ พลจนัทึก บา้น
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คลองตะแบก หมู่ 5 ต.ลาดบวัขาว  นายสนัน่ แผนจนัทึก บา้นเลขท่ี 16/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลหนองบวันอ้ย  

นายสําราญ เผือดจนัทึก บา้นเลขท่ี 7/1 บา้นโคกสะอาด หมู่ท่ี 12 ตาํบลสีคิ้ว  นายแสวง ศรีเพชร 

บา้นเลขท่ี 104/4 หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนองบวันอ้ย 

- ดา้นการนวดแผนไทย ไดแ้ก่  นางแตม้ ปาดจนัทึก 43 หมู่ 3 บา้นโคกตุ่น 

ตาํบลมิตรภาพ นางพิณ ดูเรืองรัมย ์บา้นเลขท่ี 25 หมู่ 6 ตาํบลหนองนํ้ าใส  นางสุข  พรมมาก  บา้นเลขท่ี 

25 บา้นวงักรวด หมู่ท่ี 2  ตาํบลกุดนอ้ย นางเกล้ียง ขาบจนัทึก บา้นเลขท่ี 67 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นหนั 

- ภูมิปัญญาทางดา้นหตัถกรรม พื้นท่ีอาํเภอสีค้ิวมีภูมิปัญญาทางดา้นการทอผา้

พื้นเมือง โดยเฉพาะผา้ของชาวมอญ และการจกัสานจากกก และอ่ืน ๆ อยูก่ระจายในพื้นท่ีต่าง ๆ  

- ภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยี เช่น การผลิตแก๊สจากมูลโค ได้แก่ นายดนัย 

ภาวจนัทึก ผูใ้หญ่บา้นหวัสระ อยูห่มู่ท่ี 8 ตาํบลกุดนอ้ย เป็นผูศึ้กษาและขยายผลแก่คนในชุมชน 

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ชาวอาํเภอสีคิ้วดั้งเดิมบางส่วน เป็นชาวเหนือเรียกตวัเองวา่ 

“คนยวน” อพยพมาจากเชียงแสน และมาตั้งบา้นเรือนอยู่ในพื้นท่ีตาํบลสีคิ้ว และตาํบลลาดบวัขาว มี

ศิลปวฒันธรรมประเพณีของตนเอง ท่ีแตกต่างจากคนอีสานทัว่ไป เช่น ภาษาท่ีใช้พูดเป็นภาษายวน มี

ศิลปการทอผา้มุกอนัสวยงาม งานประเพณีฟ้อนเดือน 5 ประเพณีสงกรานตข์องชาวยวน สําหรับตาํบล

อ่ืน ๆ จะมีภาษาพดูเป็นภาษาไทยโคราช และภาษาไทยอีสาน 

ประเพณีเล้ียงศาลตาปู่  ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยจะมีการจดังานประเพณีท่ีสืบทอด

มาแต่โบราณ โดยชาวบา้นจะนาํอาหาร มาเล้ียงศาลตาปู่  จากนั้นก็จะมีการฟ้อนรําถวายศาลตาปู่ หรือ

ฟ้อนรําเดือน 5 ซ่ึงศาลตาปู่ ถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือ ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่จะช่วยปกปักษ์

รักษาหมู่บา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ โดยจะมีการรําแคนเดือน 5  

นอกจากน้ีก็จะมีประเพณีนิยม คือ ประเพณีวนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง วนัข้ึนปีใหม่ ประเพณี

ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่  เป็นตน้ 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอสีคิ้วมีสวนสาธารณะบึง ไวพ้กัผอ่นหยอ่นใจ และมีบริเวณ

ลาํตะคอง ท่ีมกัจะมีนกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูป ชมววิ และพกัผอ่นเป็นครอบครัว  
 

3.9.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

 1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอสีค้ิว มีพื้นท่ีการเกษตร ประมาณ 570,271 ไร่ หรือร้อยละ 74.48 

ของพื้นท่ีอาํเภอทั้งหมด ราษฎรประกอบอาชีพเกษตร ประมาณ 13,301 ครอบครัว โดยมีพืชหลกัท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย มะม่วง มะขาม มะละกอ มนัสาํปะหลงั ละหุ่ง ฝ้าย ขา้วโพด ถัว่  
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ตารางที ่249 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอสีคิ้ว 

พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก./ไร่) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 

ทาํนาขา้ว 94,490  545 3,7796 

มนัสาํปะหลงั 160,537 1,235 8,0269 

ออ้ย 196,977 1,020 13,132 

พริก 2,371 500 1,1856 

ปลูกหญา้ 3,719 3,500 744 

ไมด้อกไมป้ระดบั 28 550 56 

ขา้วโพด 55,923 850 3,495 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอสีคิว้ (2554) 
 

 2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลปศุสัตวอ์าํเภอสีคิ้ว ปี พ.ศ. 2554 พบวา่มีเกษตรกรในพื้นท่ีทาํ

การปศุสัตวป์ระมาณ 7,831 ครัวเรือน ซ่ึงมีการทาํปศุสัตวส์าํคญั ๆ ดงัน้ี  

ตารางที ่250 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอสีคิ้ว 

จํานวน (ตัว) จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 24,550 4,910 

โคนม 9,030 6,02 

กระบือ 2,623 874 

สุกร 20,412 4,082 

แพะ 2,401 160 

ห่าน 197 39 

ไก่ 360,467 1,442 

เป็ด 58,005 290 

มา้ 11 3 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอสีคิว้ (2554) 

 

3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้วมีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการเล้ียงปลา

ในนาขา้วเล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ มีครอบครัวเกษตรกรทาํการเพาะเล้ียงปลา

นํ้ าจืดจาํนวน 1,500 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 2,352 ไร่ ท่ีจบัไดเ้พื่อการจดัจาํหน่ายมีปริมาณ 

1,098 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 53,922 บาท โดยส่วนใหญ่เน้นการเพาะเล้ียงเพื่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย 
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3.9.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

 1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาด

กลาง และเป็นอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสําคญั ซ่ึงอุตสาหกรรมต่างๆ 

มีขอ้จาํกดับางอยา่ง เช่น การขาดแคลนวตัถุดิบ แรงงานฝีมือ การขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล และ

การขาดแคลนบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีจาํเป็น เช่น แหล่งนํ้ า การส่ือสารและ

โทรคมนาคม ในปัจจุบนัมีการทาํอุตสาหกรรม หลายประเภท ไดแ้ก่  

โรงสีขา้ว  11 แห่ง  

โรงงานทอกระสอบปุ๋ย  1 แห่ง  

โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  3 แห่ง  

โรงเล่ือย  2 แห่ง  

โรงนํ้าแขง็  8 แห่ง  

ลานมนัสาํปะหลงั  21 แห่ง  

ฟาร์มเล้ียงไก่  4 แห่ง  

โรงงานฟอกผา้  1 แห่ง   

โรงงานนํ้าด่ืม  2 แห่ง 

จากขอ้มูลของสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่มูลค่าการลงทุน

ทางดา้นอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว จาํนวน 5,322,670,409 บาท มีจาํนวนแรงงานรวมทั้งหมด

ประมาณ 6,966 คน แบ่งเป็นผูช้ายจาํนวน 3,588 คน ผูห้ญิงจาํนวน 3,378 คน มีโรงงานอุตสาหกรรม

ของอาํเภอสีคิ้วท่ีสาํคญัมีดงัน้ี   

- บริษทัคอนส์โปรดกัส์อาํมาดาส (ประเทศไทย) จาํกดั  ถนนสีคิ้ว - ชยัภูมิ  

- บริษทัซี พี สหอุตสาหกรรม จาํกดั  ถนนมิตรภาพ ตาํบลลาดบวัขาว  

- บริษทัแอด๊วานซ์โปลิเมอร์ แอนด ์เคมีคอล จาํกดั 50 ถนนสีคิ้ว - ด่านขนุทด 

- บริษทัอะกรี ดีเวลล๊อปเมน้ท ์จาํกดั 9/1 ม.4 ถนนสีคิ้ว - ด่านขนุทด  

- บริษทั 2000 แอมพาเรล จาํกดั 398หมู่ 1 ถนนสีคิ้ว - ชยัภูมิ  

- บริษทั บลักก้ี์แบค็ จาํกดั ถนนมิตรภาพ ตาํบลโนนทอง  

 

3.9.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

 1) ดา้นพาณิชยกรรม กิจการคา้ขายซ่ึงเป็นตลาดการซ้ือขายท่ีไดจ้ดทะเบียนการคา้ และ

ทะเบียนพาณิชย ์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์

การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองยนต์ รถจกัรยานยนต์ รวมตลอดถึงอาหาร ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มาจาก

กรุงเทพฯ จะมีสินคา้พื้นเมืองบา้ง คือ ผา้ทอพื้นเมือง ของใชเ้บ็ดเตล็ด รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ส่วน

กิจการค้าท่ีไม่ได้จดทะเบียน เช่น แผงลอย ตลาดหาบเร่ มีอยู่มากในตลาดเทศบาล และตามตาํบล
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หมู่บา้น สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองอุปโภค บริโภค และอาหาร สําหรับกิจการคา้ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็น

ตลาดซ้ือขายผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประชากร คือ โรงสีข้าว โรงแป้งมัน

สาํปะหลงั และลานมนัสาํปะหลงั ซ่ึงในพื้นท่ีมีจาํนวนสถานประกอบการดา้นพานิชยกรรม ดงัน้ี  

  - สาขาธนาคารพาณิชยใ์นอาํเภอสีคิ้วมีจาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสีคิ้ว ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสีคิ้ว ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสีคิ้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อย ปตท. สีคิ้ว  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสีคิ้ว ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสีคิ้ว ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาสีคิ้ว ธนาคาร

ออมสิน สาขาสีคิ้ว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีคิ้ว  

- สหกรณ์ จาํนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอสีค้ิว จาํกดั และสหกรณ์โคนม 

สีคิ้ว จาํกดั 

- สถานบริการดา้นพาณิชยกรรมจาํนวน 858 แห่ง ไดแ้ก่ การขายส่งและขายปลีกการ

ซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์จาํนวน 79 แห่ง ร้านคา้ส่งจาํนวน 23 แห่ง และร้านคา้ปลีกจาํนวน 

756 แห่ง  

- กิจกรรมดา้นอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 16 แห่ง  

- กิจกรรมวชิาชีพและวทิยาศาสตร์จาํนวน 4 แห่ง  

- กิจกรรมทางดา้นการผลิตจาํนวน 149 แห่ง 

- อ่ืน ๆ จาํนวน 48 แห่ง  

2) การบริการ อาํเภอสีคิ้ว มีบริการร้านอาหาร และท่ีพกัจาํนวน 165 แห่ง ร้านบริการดา้นการ

ติดต่อส่ือสารอินเทอร์เน็ต จาํนวน 5 แห่ง และบริการการท่องเท่ียวและบริการใหเ้ช่าจาํนวน 14 แห่ง  

3) การท่องเท่ียว อาํเภอสีคิ้วมีแหล่งท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นโบราณสถาน และธรรมชาติ ดงัน้ี 

- เข่ือนลาํตะคอง ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสีคิ้ว ห่างจากตวัเมืองนครราชสีมา 62 

กิโลเมตร เข่ือนลาํตะคองเป็นอ่างเก็บนํ้ าท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตวัเข่ือนเป็นเข่ือนดิน พื้นท่ีเหนือเข่ือนเป็น

อ่างเก็บนํ้ ายาว 19 กิโลเมตร ส่วนกวา้งท่ีสุด 7.2 กิโลเมตร สามารถเก็บกกันํ้ าได้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร 

บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ซ่ึงเป็นริมอ่างเก็บนํ้ า จดัเป็นท่ีพกัริมทาง มีท่ีชมวิวศาลาพกั ห้องสุขา และร้าน

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

- แหล่งศิลปะถํ้ าเขาจนัทร์งาม ตั้งอยู่บา้นเลิศสวสัด์ิ ตาํบลลาดบวัขาว บริเวณท่ีพบ

ภาพเขียนเป็นเพิงผายาวสูงจากพื้นดิน ประมาณ 4.5 เมตร ยาวประมาณ 2.20 เมตร แสดงให้เห็นถึงภาพ

ชีวติ หรือกิจกรรมบางอยา่งของกลุ่มคนผูเ้ขียนภาพอยา่งชดัเจน เช่น ลกัษณะการแต่งกาย การดาํรงชีวิต

การล่าสัตว ์และการเตน้รําในพิธีการบางอยา่ง เป็นตน้ นกัวิชาการเช่ือวา่ ภาพเขียนสีเป็นศิลปะท่ีสร้าง

ข้ึนโดยชุมชนเกษตรกรรมท่ีอยู่อาศยัในบริเวณใกลเ้คียงกบับริเวณท่ีพบภาพศิลปะเหล่านั้น และมีอายุ

ระหวา่ง 3,000 – 4,000 ปีมาแลว้ 
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- นํ้าตกหินเพลิง อยูใ่นเขตอาํเภอสีคิ้ว ออกจากตวัเมืองนครราชสีมา มาตามทางหลวง

แผน่ดินหมายเลข 2 ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 205 แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ไปอีก 14 กิโลเมตร เป็นนํ้ าตกท่ีไหลมาตาม

หินกวา้งมีลกัษณะเป็นนํ้ าตกเต้ีย ๆ 2 ชั้น ในช่วงหน้าฝนนํ้ าไหลมากทาํให้นํ้ าตกดูสวยงาม ท่ามกลาง

ธรรมชาติป่าไมดู้ร่มร่ืน 

- ลานหินตดั เป็นพื้นท่ีท่ีมีการสกดั หรือตดันาํหินไปสร้างปราสาทหินในอดีต ตั้งอยู่

ริมถนนมิตรภาพบริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 211-212 ทอ้งท่ีตาํบลมิตรภาพ อาํเภอสีคิ้ว บริเวณดงักล่าวยงัคง

มีร่องรอยของหินท่ีตดัหลงเหลือ นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

- อ่างเก็บนํ้าซบัประดู่ ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลมิตรภาพ อาํเภอสีคิ้ว อ่างเก็บนํ้ าแห่งน้ีเป็น

อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จุนํ้าไดป้ระมาณ 44 ลา้นลูกบาศก์เมตร บนตวัเข่ือนกั้นนํ้ าเป็นถนนกรวดปนลูกรัง 

ฐานก่อดว้ยหินกอ้นใหญ่สูงเลยระดบัพื้นดิน สามารถมองเห็นทิวทศัน์ทางธรรมชาติไดโ้ดยรอบ  

- หลกัศิลาจารึก รัชกาลท่ี 5 สร้างทางรถไฟ ตั้งอยู่ท่ีบริเวณทางรถไฟ สายกรุงเทพ – 

นครราชสีมา บริเวณมอดินแดง ปัจจุบนั คือ บา้นโคกสะอาด หมู่ท่ี 12 ตาํบลสีค้ิว อาํเภอสีคิ้ว เป็นหลกั

ศิลาจารึกในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรการ

สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ – นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม ร.ศ. 118  

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าลาํตะคองชลภาวฒันา ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเข่ือนลาํตะคอง ตาํบล

คลองไผ ่อาํเภอสีคิ้ว เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าแบบสูบกลบั เพื่อผลิตพลงัไฟฟ้าเสริมระบบในช่วง

ความตอ้งการไฟฟ้าสูง  

- วิหารหลวงปู่ โต รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ผูค้นทั้งในและต่างจงัหวดัมากราบไหวส้ักการะจาํนวนมาก บริเวณโดยรอบมีทิวทศัน์สวยงามกวา้งขวาง 

เหมาะสาํหรับพกัผอ่น ตั้งอยูติ่ดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรท่ี 212 

- กงัหันลม ตั้งอยู่ท่ีอ่างเก็บนํ้ าของโรงไฟฟ้าลาํตะคองชลภาวฒันา บา้นเขายายเท่ียง

เหนือ ตาํบลคลองไผ ่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกองโรงไฟฟ้าพลงันํ้าลาํตะตองชลภาวฒันา  

3.9.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม อาํเภอสีคิ้วห่างจากกรุงเทพฯ 224 กิโลเมตร ห่างจากนครราชสีมา 45 

กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสายหลกั 2 ทาง คือ ทางรถยนตแ์ละทางรถไฟ 

ก. ทางรถยนต ์มีรถประจาํทางวิ่งระหวา่งนครราชสีมา - กรุงเทพฯ วิ่งตลอด 24 

ชัว่โมง ใช้เวลาเดินทางตามถนนสายมิตรภาพประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง นอกจากน้ียงัมีรถประจาํทางสาย

อีสานผา่นสีคิ้วทุกคนั ทางดา้นสายเหนือมีรถสายนครราชสีมา - เชียงราย นครราชสีมา - เชียงใหม่ ผา่น

สีคิ้วอีกดว้ย 

- ทางหลวงแผน่ดินสายมิตรภาพ (หมายเลข 2) อาํเภอสีคิ้ว ถึง จงัหวดั

นครราชสีมาระยะทาง 40 กิโลเมตร 
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- ทางหลวงแผน่ดินสายสีค้ิว -ด่านขนุทด - ชยัภูมิ  

- ทางหลวงแผน่ดินสายสีค้ิว -โชคชยั - บุรีรัมย ์

- ทางสายรองภายในพื้นท่ี รวมระยะทาง 399.142 กิโลเมตร 

ข. ทางรถไฟ พื้นท่ีอาํเภอสีคิ้วมีขบวนรถไฟท่ีวิง่ผา่น ไดแ้ก่ สายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 

กรุงเทพฯ - หนองคาย - แก่งคอย - บวัใหญ่ 

ค. สถานีขนส่งมวลชน อาํเภอสีคิ้วมีสํานกังานขนส่งนครราชสีมา สาขาสีคิ้วจาํนวน 1 แห่ง 

และมีสถานีขนส่งมวลชนจาํนวน 1 แห่ง มีรถโดยสารวิง่จากนครราชสีมาไปเส้นทางสายภาคเหนือ  

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร มีชุมสายโทรศพัท ์1 แห่ง องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

ให้บริการแก่ประชาชน จาํนวน 3,143 เลขหมาย แบ่งออกเป็น โทรศพัท์พื้นฐานจาํนวน 3,078 เลขหมาย 

โทรศพัทส์าธารณะจาํนวน 65 เลขหมายประชาชนไดรั้บ เป็นอาํเภอท่ีมีสถานีติดตั้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ 

ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9  และช่อง 11 อยูท่ี่บา้นเขายายเท่ียงเหนือ ตาํบลคลองไผ ่ 

3) ประปา นํ้ าด่ืม ในพื้นท่ีมีการประปาส่วนภูมิภาคท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตนํ้ าประปาและบริการระบบ

นํ้ าประชาให้ประชาชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว บริการการประปาครบทุกหมู่บา้น มีผูใ้ช้

นํ้ าประปาภูมิภาคจาํนวน 18,709 ราย ระบบประปามีกาํลงัผลิตท่ีใช้งาน 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 

ปริมาณนํ้าท่ีผลิต 699,332 ลูกบาศกเ์มตร ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 691,832 ลูกบาศกเ์มตร 

4) แหล่งนํ้า 

 ก.แหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ เข่ือนลาํตะคอง สามารถเก็บกกันํ้ าได ้310 ล้านลูกบาศก์

เมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 2  และอ่างเก็บนํ้ าซับประดู่ ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีตาํบลมิตรภาพ อาํเภอสีคิ้ว 

เป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ จุนํ้ าไดป้ระมาณ 44 ลา้นลูกบาศก์เมตร บนตวัเข่ือนกั้นนํ้ าเป็นถนนกรวดปน

ลูกรัง ฐานก่อดว้ยหินกอ้นใหญ่สูงเลยระดบัพื้นดิน  

 ข. แหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็กและระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน จากขอ้มูล

พบว่าในพื้นท่ีมีปริมาณแหล่งนํ้ าขนาดเล็กระดบัครัวเรือนมีจาํนวนลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากในพื้นท่ีของ

อาํเภอบางพื้นท่ีมีการพฒันาระบบชลประทาน และการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น ทาํให้ชาวบา้นเห็น

ความสาํคญัของการจดัหาหรือพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพื้นท่ีของตนเองนอ้ยลง  
 

ตารางที ่251 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอสีคิ้ว ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ในฤดู

แล้ง 

บ่อส่วนตวั 265 209 265 209 176 176 

บ่อสาธารณะ 271 143 271 143 364 156 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอสีคิว้ (2554) 
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5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้วประชาชนไดรั้บบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทุกหมู่บา้น แต่

ยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน  

3.9.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดินและคุณภาพดิน อาํเภอสีคิ้ว ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินท่ีมี

ลกัษณะและคุณสมบติั ดงัน้ี  

กลุ่มชุดดินท่ี 1 เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องเล็กในฤดูร้อน ดิน

ส่วนมากเป็นสีดาํ หรือสีเทาแก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีนํ้ าตาล หรือสีเหลืองปะปนอยูบ่า้งในดินชั้น

บน ส่วนดินชั้นล่างมกัจะมีกอ้นปูนปะปน ดินเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าบริเวณเทือกเขาหินปูน สภาพพื้นท่ี

พบตามท่ีราบลุ่มตั้งแต่ท่ีราบนํ้ าท่วมถึงตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่ามีนํ้ า แช่ขงัในฤดูฝนลึก 30 - 40 เซนติเมตร 

นาน 3 - 4 เดือน ดินลึกมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีค่าความเป็นกรดและด่าง

ประมาณ pH 6.5 - 8.0 

กลุ่มชุดดินท่ี 2 พวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเขม้ สีนํ้ าตาลปนเทาเขม้ ส่วนดินล่าง 

เป็นสีเทาหรือนํ้ าตาลอ่อน มีจุดประสีนํ้ าตาลแก่ สีนํ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ีราบลุ่ม

หรือท่ีราบเรียบ เป็นดินลึก การระบายนํ้ าไม่ค่อยดี ฤดูฝนนํ้ าขงัลึก 20 - 50 เซนติเมตร นาน 4 -5 เดือน 

ฤดูแลง้ดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกวา้งลึก มกัมีเปลือกหอยอยูใ่นดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ีค่า pH 5.5 - 6.5 

ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นด่างอ่อนหรือมีความเป็นด่างท่ีค่า pH 7.5 - 8.0  

กลุ่มชุดดินท่ี 3 ลกัษณะโดยทัว่ไป เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีนํ้ าตาลปนเทา 

สีนํ้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือนํ้ าตาลเทา อาจพบกอ้นปูน กอ้น

สารเคมี สะสมเหล็ก และแมงกานีส ในดินชั้นล่าง การระบายนํ้ าไม่ค่อยดี พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบ

ลุ่มระหวา่งกน้ดินริมลาํนํ้ า กบัลานตะพกัลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ นํ้าขงัในฤดูฝนลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน 

4 - 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางมีความเป็นกรดและด่างท่ีค่า pH 5.5 - 6.5 ถา้

หากดินมีกอ้นปูนปะปนอยูจ่ะมีค่าความเป็นกรดและด่างท่ีค่า pH 7.0 - 8.0  

กลุ่มชุดดินท่ี 4 เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ นํ้าตาลปนเทา ดินล่างมีสี

เทาอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และนํ้าตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดินมกัพบกอ้นสารเคมี เหล็กและ

แมงกานีสปะปนอยู ่ชั้นดินลึก ดินกลุ่มน้ี เกิดจากพวกตะกอนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า นํ้าแช่ขงัลึกนอ้ย

กวา่ 30 เซนติเมตร นาน 3 - 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลางมีค่า

ความเป็นกรดและด่างท่ีค่า pH 7.5 - 8.0 เป็นพื้นดินท่ีเหมาะสาํหรับการปลูกไมผ้ล 
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2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอสีคิ้วมีทรัพยากรนํ้ามีดงัน้ี 

ก. ลุ่มนํ้าตามธรรมชาติซ่ึงแบ่งออกได ้3 ลุ่มนํ้า ไดแ้ก่ 

- ลุ่มนํ้ าห้วยทราย คลุมพื้นท่ี 9 ตาํบล 72 หมู่บา้น พื้นท่ีประมาณ 345,000 ไร่ 

ประกอบดว้ยลาํนํ้าหว้ยลุง หว้ยวงัโรงนอ้ย หว้ยเจา้กาฬ หว้ยลาํเสา  

- ลุ่มนํ้ ากุดนางทอหูก คลุมพื้นท่ี 4 ตาํบล 21 หมู่บา้น พื้นท่ี ประมาณ 150,000 

ไร่ ประกอบดว้ยลาํนํ้าคลองหินจบั ลาํหว้ยกุดนาทอหูก 

- ลุ่มนํ้ าลาํตะคอง คลุมพื้นท่ี 4 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลคลองไผ ่ตาํบลลาดบวัขาว 

ตาํบลมิตรภาพ และตาํบลสีคิ้ว ครอบคลุม 45 หมู่บา้น พื้นท่ีประมาณ 27,625 ไร่ ประกอบดว้ย ลาํนํ้ าลาํ

ตะคอง หว้ยนํ้าซบั คลองนํ้าขาว หว้ยอ่างหิน คลองใน คลองนอก  

ข. แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน อาํเภอสีคิ้วมีแหล่งเก็บนํ้าท่ีสาํคญั คือ เข่ือนลาํตะคอง อ่างเก็บนํ้ า

ห้วยซบัประดู่  อ่างเก็บนํ้ ามะค่างาม อ่างเก็บนํ้ าหนองบวั อ่างเก็บนํ้ าไทรงาม อ่างเก็บนํ้ าทบัหก อ่างเก็บ

นํ้าหนองไผ ่อ่างเก็บนํ้าซบักระบุตร อ่างเก็บนํ้าปางระกอ อ่างเก็บนํ้าซบัใต ้อ่างเก็บนํ้ าหนองรี อ่างเก็บนํ้ า

วงัโรงใหญ่ อ่างเก็บนํ้าวงัรางนอ้ย อ่างเก็บนํ้าหว้ยตะแครงเหนือ  อ่างเก็บนํ้ าบา้นใหม่ นอกจากน้ีมีฝายนํ้ า

ลน้ตามลาํนํ้าต่าง ๆ สระประจาํหมู่บา้น และสระหวัไร่ปลายนาของเกษตรกร 

ค. ระดบันํ้าใตดิ้น ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล เฉล่ีย 20 - 40 เมตร ส่วนชั้นหินเป็นหินชุด

โคกกรวด หินดินดาน หินทรายแป้งและหินกาบ คุณภาพนํ้ าจะกร่อยและเค็มในพื้นท่ีตาํบลกุดน้อย 

ตาํบลหนองบวันอ้ย ลาดบวัขาวและสีคิ้วบางส่วนปริมาณนํ้า 2 - 20 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร บริเวณท่ีมีแหล่ง

นํ้ าดีทั้งปริมาณและคุณภาพอยู่เขตตาํบลลาดบวัขาวและคลองไผ่ ปริมาณนํ้ ามากกว่า 20 ลูกบาศก์

เซนติเมตร ส่วนตาํบล อ่ืน ๆ ท่ีเหลือ มีปริมาณนํ้ าในเกณฑ์ปานกลาง 2 – 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีบ่อ

บาดาลทั้งหมด 136 บ่อ  

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอสีคิ้วมีพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ เขตป่าเขาเตียนป่าเขา

เข่ือนลัน่ ทอ้งท่ีอาํเภอสีคิ้ว และอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงกรมป่าไม ้ ไดป้ระกาศเป็นป่า

สงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 (พุทธศกัราช 2508) เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค. พ.ศ. 2508 รวมพื้นท่ี 

19,375 ไร่ แต่ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2520 กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

เตียนป่าเขาเข่ือนลัน่ เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินในเขตพื้นท่ีป่าไม ้และฟ้ืนฟูสภาพป่า ตน้

นํ้ าลาํธารท่ีถูกบุกรุกทาํลายจนมีสภาพเส่ือมโทรม ให้คืนสู่สภาพป่าตามเดิม รัฐบาลจึงไดมี้การจดัท่ีอยู่

อาศยัและท่ีทาํกินให้ประชาชนในรูปของหมู่บา้นป่าไม ้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. พ.ศ. 

2518  

3.9.11 ด้านการเมือง  

 1) การเมืองระดบัชาติ มีพรรคการเมืองท่ีมาเคล่ือนไหวในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พรรคเพื่อไทย 

พรรคภูมิใจไทย ชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน พรรคประชาธิปัตย ์พรรครักษป์ระเทศไทย พรรคมาตุภูมิ พรรค
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รักษส์ันติ พรรคเพื่อฟ้าดิน แต่ส่วนใหญ่มีการแข่งขนักนัในสองพรรคใหญ่คือ พรรคเพื่อไทย และพรรค

ประชาธิปัตย ์การแข่งขนัทางการเมืองระดบัชาติค่อนขา้งสูง มีการทาํงานเช่ือมกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน และ

ทอ้งท่ีในการเป็นฐานคะแนนเสียงใหก้บัผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพื้นท่ี  

 2) การเมืองระดับท้องถ่ิน ในหลายท้องถ่ินมีการแข่งขันทางการเมืองสูง แต่

กระบวนการทาํงานของผูน้าํทอ้งถ่ินยงัไม่ค่อยมีวิสัยทศัน์มากนกั และกระบวนการพฒันาโดยส่วนใหญ่

เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั ระบบการเมืองเป็นระบบอุปถมัภ์ และระบบเครือข่ายเป็น

สําคัญ เน่ืองจากกลุ่มผูน้ําการเมืองส่วนใหญ่เป็นฐานการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ และมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัหน่ึง ดงันั้นจึงเป็นลกัษณะต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ ซ่ึงทาํให้นกัการเมืองลืม

นึกถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน  อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีบางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีประชาชน

เลือกตั้งผูบ้ริหารท่ีเป็นคนทาํงานเพื่อทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั แต่จะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็ก  

 3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอสีค้ิวมีกลุ่มประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีความ

สนใจเร่ืองการเมือง แต่ว่ายงัไม่มีความเขม้แข็งมากนักในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม และประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับในการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และยงัไม่รู้ ไม่เข้าใจและไม่

ตระหนกัในสิทธิ อาํนาจของตนเอง จาํเป็นจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้

รู้เท่าทนัสถานการณ์บา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

3.9.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครองในเขตท้องท่ีอําเภอสีคิ้ว จ ําแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอาํเภอสีคิ้ว สํานักงานขนส่งจงัหวดันครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และสํานักงาน

สาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ สถานีตาํรวจทางหลวง สํานกังานท่ีดินอาํเภอ และ

สาํนกังานป่าไม ้ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอสีคิ้ว จาํนวน 2 แห่ง  

สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน  1  แห่ง สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงันํ้าลาํตะคองแบบสูบกลบั จาํนวน 1 แห่ง และสถานีรถไฟสีคิ้ว 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอสีคิ้วมีการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

3  รูปแบบ คือ 



374 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้วมีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี ซ่ึงดูแลครอบคลุมพื้นท่ีทุกตาํบล 

- องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีสํานกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอสีคิ้ว 

และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน  11  แห่ง  ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิ้ว องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นหัน องค์การบริหารส่วนตาํบลกฤษณา องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว องค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองหญา้ขาว องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมิตรภาพ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัโรงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไผ่ องค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอนเมือง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวันอ้ย  

ข. เทศบาล  จาํนวน 4 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลเมืองจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

และเป็นเทศบาลตาํบล จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลคลองไผ่ เทศบาลตาํบลลาดบวัขาว และ

เทศบาลตาํบลหนองนํ้าใส  

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 

พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 12 ตาํบล 170 หมู่บา้น ดงัน้ี  

ตารางที ่252 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอสีคิ้ว 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

สีคิ้ว  18 บา้นสีคิ้ว บา้นสีคิ้ว บา้นหนองรี บา้นสีคิ้ว บา้นสีคิ้ว บา้นนอ้ยพฒันา บา้น

สุชยัพฒันา บา้นสะพานดาํ บา้นกลาง บา้นทบัมา้ บา้นศาลเจา้พ่อ บา้น

ถนนคต บา้นโคกสะอาด บา้นบุ่งลาํไย บา้นตลาดเหนือ บา้นตลาดใต ้บา้น

ริมบึง และบา้นแผน่ดินธรรม 

ลาดบวัขาว 17 บา้นหนองบวั บา้นลาดบวัขาว บา้นใหม่สําโรง บา้นหนองนํ้ าขุ่น บา้น

คลองตะแบก บา้นนํ้ าเมา บา้นโนนแต ้บา้นโนนนา บา้นศาลสถิตย ์บา้น

โนนทอง บา้นหนองกระจง บา้นดอนววั บา้นโนนสวา่ง บา้นเลิศสวสัด์ิ 

บา้นซบัตะเคียน บา้นซบัสมบูรณ์ และบา้นเลิศนิมิตร  

หนองนํ้าใส 18 บา้นหนองนํ้าใส (1) บา้นหนองไทร บา้นใหม่สามคัคี บา้นคลองไทร บา้น

บุคา บา้นหนองเกตุ บา้นสง่าพฒันา (1) บา้นโนนกระถินศรี บา้นประทาน 

บา้นหนองนํ้ าใส (2) บา้นคลองแจง้ บา้นโนนเพชร  บา้นดงเค็ง บา้น

หนองผกับุง้ (1) บา้นลาดพฒันา บา้นเขากระโดน บา้นหนองผกับุง้ (2) 

และบา้นสง่าพฒันา (2)  

บา้นหนั 11 บา้นหนั บา้นหนัโพธ์ิทอง บา้นหนัสามคัคี บา้นหนัยางเอน บา้นห้วยลึก 

บา้นหนองโอง บา้นนาหนอง  บา้นหนัเมืองตะกัว่ บา้นหนั(2) บา้นวงัเรือ 

และบา้นใหม่นาหนอง 
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ตารางที ่252 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ดอนเมือง 16 บา้นไพรสาลี บา้นหนองแวง บา้นบุคา บา้นดอนเมือง บา้นนาหวา้ บา้น

ซบักระสังข ์บา้นลาดใหญ่ บา้นปางโก บา้นซบัพยงุ บา้นสุขสาํราญ บา้น

ผาแดง บา้นผาชมพ ูบา้นหนองปรือ บา้นเด่ินพฒันา บา้นเลิศมงคล และ

บา้นลาดอุดม 

คลองไผ ่ 10 บา้นคลองไผ ่บา้นซบัศรีจนัทร์ บา้นหนองขอน บา้นมะค่างาม  

บา้นซบัสวรรค ์บา้นเขายายเท่ียงเหนือ บา้นเขายายเท่ียงใต ้ บา้นเขาพริก  

บา้นเกตุทิพย ์และบา้นซบัศิลาทอง  

กฤษณา 12 บา้นกฤษณา (1 และ2) บา้นวงักระสวย บา้นหนองดู่ บา้นวงัโรงนอ้ย บา้น

โนนรัง บา้นหนองหัวววั บา้นซับใต ้ บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นห้วยเกตุ 

บา้นซบักระจาย และบา้นหนองหวัววั 

หนองบวันอ้ย 12 บา้นหนองกกยางกลาง บา้นหนองกก บา้นหนองกกวงัม่วง บา้นสุมทุม 

บา้นหนองบวันอ้ย บา้นตะกัว่เก่า บา้นห้วยตะแคงเหนือ บา้นห้วยทราย

บา้นหว้ยตะแคงใต ้บา้นหนองไมต้าย บา้นหนองบวันอ้ย  

และบา้นหนองบวันอ้ย  

ห น อ ง ห ญ้ า

ขาว 

15 บา้นหนองไผ ่บา้นโนนกราดสามคีั บา้นหนองหญา้ขาว บา้นวะยาว บา้น

ลาํบา้นใหม่ บา้นมอดินแดง บา้นโศกรวก บา้นดงลาํใย บา้นซบักระบุด 

(ซบัชุมพล) บา้นหนองห่าน บา้นหนองไผพ่ฒันา บา้นทรัพยส์มบูรณ์ บา้น

โนนกราด บา้นทรัพยส์มบูรณ์พฒันา และบา้นโนสง่า 

มิตรภาพ 13 บา้นมิตรภาพ บา้นโนนกุ่ม บา้นมูลตุ่น บา้นกุดชะนวน บา้นหนองจอก 

บา้นมอจะบก บา้นไร่ บา้นหนองขาม บา้นป๊ัมนํ้ ามนั บา้นท่าขา้ม บา้น

โรงงาน บา้นทุ่งพนมวงั และบา้นมิตรภาพพฒันา 

กุดนอ้ย 14 บา้นกุดนอ้ย บา้นวงักรวด บา้นกุดเต่างบั บา้นหนองสลกัใด บา้นหวัสระ  

บา้นดอนนกเขา บา้นโนนเสลา บา้นดอนมะนาว บา้นถนนนาดี บา้น 

ไก่เส่า บา้นใหม่ กม.9 บา้นสะพานหงส์ บา้นปรางคเ์ก่า และบา้นบ่อทอง 

วงัโรงใหญ่ 14 บา้นกฤษณา บา้นห้วยลุง บา้นโนนประดู่ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นวงัราง

บา้นหนองไทร บา้นวงัโรงใหญ่ บา้นดอนหวัมนั บา้นวงัรางนอ้ย บา้น

โคกสูง บา้นถํ้ามงักรทอง บา้นหนองโบสถ ์บา้นฝายหลวง และบา้น 

โนนประดู่คุม้ใต ้

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอสีคิว้ (2554) 
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3.9.14 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอสีคิว้ 

 จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 75 คน ประกอบด้วย ผูสู้งอายุจาํนวน 10 คน  ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรจาํนวน 10 คน ผูแ้ทน

สถานศึกษาจาํนวน 5 คน ผูแ้ทนกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นจาํนวน 10 คน  ผูแ้ทนทอ้งถ่ินจาํนวน 6 คน ผูแ้ทน

กลุ่มองค์กรชุมชนจาํนวน 10 คน ผูแ้ทนกลุ่มพระสงฆจ์าํนวน 5 รูป ผูแ้ทนกลุ่มสาธารณะสุขจาํนวน 1 

คน ผูแ้ทนขา้ราชการจาํนวน 4 คน นกัธุรกิจจาํนวน 3 คน ส่ือวิทยุชุมชนจาํนวน 4 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยัท่ียงั

เป็นจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่253 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีคิ้ว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- มี ส ถ า น ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น 

สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว  กงัหนัลม โรงไฟฟ้า

ลาํตะคองชลภาวฒันา เขาซับศรีจนัทร์ เขา

พ ริ ก  ว ัด ห ล ว ง ปู่ โ ต  ว ัด เ ข า จัน ท ร์ ง า ม 

ภาพเขียน 4,000 ปี และอ่ืน ๆ  

- มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง

เช่ือมกบักรุงเทพฯ จงัหวดันครราชสีมา และ

จงัหวดัอ่ืน ๆ  

- มี แ ห ล่ ง นํ้ า ข น า ดใ ห ญ่ ท่ี ห ล่ อ เ ล้ี ย ง ช า ว

นครราชสีมา คือ เข่ือนลาํตะคอง และอ่าง

ซบัประดู่  

- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ทั้ง ดิน 

นํ้ า ป่า ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ี

รับนํ้าตอนบนของจงัหวดันครราชสีมา   

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพ

และเขาใหญ่ 

- มีแม่นํ้ าลําคลองหลายสาย รวมทั้ งมีการ

พฒันาระบบชลประทานเกือบครอบคลุมทุก

พื้นท่ีของอาํเภอ 

ก. ด้านกายภาพ 

- การวางผงัเมืองไม่ดี ทาํให้มีปัญหาทั้งในเร่ือง

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  เส้นทางคมนาคมใน

เทศบาลเมือง และพื้นท่ีอ่ืน ๆ  

- ในหลายตาํบล และเทศบาลขาดร่องนํ้ าในการ

ระบายนํ้าเวลาฝนตก   

- ถนนในเขตตวัอาํเภอหรือเทศบาลเมืองสีคิ้วมี

ความแคบมากทาํให้เกิดปัญหาระบบการจราจร

ในเขตอาํเภอ 

- เส้นทางคมนาคมในเขตชนบทยงัเป็นหลุมเป็น

บ่อ และเป็นถนนท่ียงัไม่ไดคุ้ณภาพ   

- การจดัการขยะทั้งในระดบัเทศบาลและ อบต.

ยงัไม่มีประสิทธิภาพ ในบางพื้นท่ีของอาํเภอยงั

ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค  

- พื้นท่ีป่าในพื้นท่ี ถูกบุกรุกทาํลาย มากข้ึน เช่น 

เขายายเท่ียง เขาซบัศรีจนัทร์ และเขาพริก  

- เ กิ ด ม ล พิ ษ  นํ้ า เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม 

- อําเภอสีคิ้วย ังขาดการวางผ ังเมืองท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่253 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีสํานกังานสถาบนัฝีมือแรงงานตั้งในอยูใ่น

พื้นท่ี 

- มีสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอยู่พื้นท่ี

จ ํา น ว น ม า ก  มี ศู น ย์วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ

การศึกษา สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 

4 และมีสถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

- มีโรงเรียนและวดักระจายอยูใ่นทุกตาํบล 

- มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เช่น กลุ่ม

กระ ด่ิงทอง ลงหิน ก ลุ่ มแป รรูปอาหา ร 

สถาบนัการเงินชุมชน 

- มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลาย เช่น ผ้า

ยวน ผา้ลายโบราณ การจักสาน และด้าน

การเกษตรและเทคโนโลยทีอ้งถ่ิน  

- มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติใน

ระดบัอาํเภอ  

- มีกลุ่มอนุรักษ์ผา้ซ่ินยวนของกลุ่มแรกท่ีเขา้

มาอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอสีค้ิว 

- เป็นอาํเภอท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ี

สาํคญัของประเทศ  

 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ประชาชนขาดระเบียบ และวนิยัการจราจร ทาํ

ใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนมากข้ึน 

- เด็กและเยาวชนมั่วสุมเสพสารเสพติด ไม่

สนใจเรียนหนงัสือ รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะ เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวยัอันควร 

เลียนแบบดารา และอ่ืน ๆ ทาํให้ไม่สนใจเร่ือง

ของทอ้งถ่ิน 

- ครอบครัวแตกแยกท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจสูง 

- ในบางพื้นท่ีค่อนขา้งมีปัญหาการรวมกลุ่มกนั

เพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งขาดกระบวนการ

สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

- สังคมชนบทเร่ิมเปล่ียนจากครอบครัวขยายมา

เป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ทาํให้เกิดปัญหา

ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว  

- ปัญหาการพนนัในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  

- ขาดกระบวนการส่งเสริมการศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาสุขภาพมากข้ึน 

เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ

ไขมนัในเลือดสูง 
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ตารางที ่253 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มี ร้ า นค้า ข อง ท่ี ระ ลึ ก  เ ช่ น  แก ะ ส ลัก หิ น 

กระด่ิงทองลงหิน และอ่ืน ๆ จาํนวนมาก 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมรับซ้ือผลผลิตทางการ

เกษตรตั้งอยู่ในพื้นท่ีทั้งขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ เช่น โรงงานแป้งมนัท่ีไดม้าตรฐาน 

- มีการผลิตขา้วอินทรียใ์นบางตาํบล เช่น ตาํบล

กุดนอ้ย  

- พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ของอําเภอยงัเป็นพื้นท่ี

ทางดา้นเกษตรกรรม  

- เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยงัมีท่ีดินทาํกินเป็น

ของตนเอง  

- ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีร้านคา้ ท่ีพกัและร้านอาหารท่ีได้มาตรฐาน

สาํหรับการรองรับนกัท่องเท่ียวยงัไม่เพียงพอ 

- ผลผลิตตกตํ่าทางด้านการเกษตรมีปริมาณ

ผลผลิตลดลง  

- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนทาํให้เกษตรกรอยู่ใน

สภาวะการเส่ียงต่อการขาดทุน  

- เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มต่อรองทางการคา้ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกําหนดราคาผลผลิตเอง

ไม่ได้ และตลาดท่ีรองรับสินค้าก็ไม่มีความ

เป็นธรรมในการรับซ้ือผลผลิต   

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีปัญหาหน้ีสินสูงมากข้ึน 

-  เกษตรกรเร่ิมขายท่ีดินของตนเองมากข้ึน 

เน่ืองจากมีนายทุนจากภายนอกเขา้ไปกวา้น

ซ้ือท่ีดินในราคาท่ีสูง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ย ังมีผู ้นําท่ี เป็นคนดี และตั้ งใจทํางานเพื่อ

พฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริงอยูบ่า้ง  

- ประชาชนเร่ิมมีความต่ืนตวั และเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองมากข้ึน  

- ประชาชนเขา้ไปเป็นอาสาสมคัรในการทาํงาน

ตรวจสอบการเลือกตั้งมากข้ึน  

 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การทาํงานพฒันาของผูบ้ริหารท้องถ่ินเน้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการ

พฒันาคุณภาพชีวติ  

- การทาํงานของผูบ้ริหารส่วนท้องถ่ินไม่ได้

นําไปสู่การกระจายอํานาจสู่ประชาชนท่ี

แทจ้ริง 

- ปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งมี

ความรุนแรงและมีมากข้ึนในการเลือกตั้ง 

-  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

สิทธิ เสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตย  

- การทาํงานของนกัการเมืองทุกระดบัในพื้นท่ี

ไม่เนน้กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วม  

- มีความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํกบัผูน้าํ ประชาชน

กบัประชาชนท่ีเป็นผลมาจากการเลือกตั้ง 
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ตารางที ่253 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นอตัลักษณ์ของตนเอง

โดยเฉพาะในชุมชนชาวยวน  

- มีกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ระดบัอาํเภอ  

- มีการใชศิ้ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเช่ือ

เดิมในการดาํรงชีวิตของชาวบา้น  เช่น ความ

เ ช่ื อ เ ก่ี ย ว กับ ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ด้ า น เ ก ษ ต ร

โดยเฉพาะการทาํนาขา้ว 

- มีความหลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือ อยูใ่นพื้นท่ี 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ขาดการสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

- ไ ม่ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเ ช่ือของ

ทอ้งถ่ิน อยา่งเป็นระบบ  

- กลุ่มคนท่ียงัยึดถือประเพณีและความเช่ือเดิม

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอสีค้ิวสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่254 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีคิ้ว 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- การพฒันาโครงการรถไฟความเร็วสูง และ

รถไฟรางคู่ จากกรุงเทพถึงอุบลราชธานี  

- รัฐบาลมีโครงการจะพัฒนาเส้นทางการ

คมนาคมในพื้นท่ีอาํเภอสีคิ้ว  

- รัฐเร่ิมเขา้มาดูแลและบริหารจดัการทรัพยากร

ในทอ้งถ่ินมากข้ึน  

- จังหวัดมีแนวโน้มจะมีการพัฒนาแหล่งนํ้ า

ขนาดเล็กในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับนํ้ า

และแกปั้ญหานํ้าท่วมในพื้นท่ี 

- โครงการพฒันาดา้นเกษตรท่ีนาํไปสู่ครัวไทย 

สู่ครัวโลก  

ก. ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในแต่ปี ส่งผลต่อ

การผลิตทางดา้นการเกษตรท่ียากต่อการ

คาดการณ์  

- สภาพพื้นท่ีบางพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม เส่ียงต่อปัญหา

นํ้าท่วม 

- มีจาํนวนรถบรรทุกจากต่างถ่ินเขา้มาวิง่ใน

พื้นท่ีมากข้ึนทาํใหเ้ส้นทางคมนาคมในพื้นท่ี

เสียหาย 
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ตารางที ่254 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีกลุ่มจิตอาสาเขา้มาให้ความรู้ด้านต่างๆ กบั

เกษตรกรและเยาวชนในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

- มี ผู ้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ จ า ก ส่ ว น ต่ า ง  ๆ  ใ ห้

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีและยากจน

อยา่งต่อเน่ือง 

- มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน

พื้นท่ีทาํให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขมากข้ึน  

- มีนโยบายเรียนฟรี ของรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้

คนจนไดเ้รียนหนงัสือมากข้ึน   

- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงัของ

รัฐบาล 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือจากทีว ีหนงัสือพิมพแ์ละส่ือโฆษณาต่าง ๆมี

ผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโนม้ไป

ในทางบริโภคนิยม 

- หลกัสูตรการเรียนการสอนถูกกาํหนดจาก

ส่วนกลางทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่สอดคลอ้ง

กบับริบทของทอ้งถ่ิน 

- ส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของ

คนในพื้นท่ีทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 

- การระบาดของยาเสพติดท่ีมาจากแรงงานต่าง

ถ่ิน และพื้นท่ีขา้งเคียงท่ียากต่อการควบคุม 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีนักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวในพื้นท่ีประมาณ   

ปีละ 300,000 คน  

- มีโครงการสนบัสนุนเร่ืองชีววิถีของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทาํให้เกษตรกรเห็น

ความสําคัญของการทําการเกษตรปลอด

สารเคมี  

- นายทุนจากภายนอกเขา้ไปลงทุนในพื้นท่ีทาํ

ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีงานทาํและมีรายได้

มากข้ึน 

- มีโครงการประกนัรายได้ของเกษตรกรทาํให้

เกษตรกรลดความเส่ียงในการผลิต  

- นโยบายจบปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 

บาทและค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท  

- กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยท่ีทาํให้

เกษตรกรหนัมาทาํเกษตรอินทรียม์ากข้ึน  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ราคาปัจจยัทางการผลิตทางด้านการเกษตรมี

ราคาสูงข้ึน โดยท่ีประชาชนไม่มีโอกาสในการ

กาํหนดราคาตน้ทุน 

- การเปิดการคา้เสรีและการเปิดอาเซียนเป็นหน่ึง

เดียวในปี พ.ศ. 2558 ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ี

ต้องแข่งขนักับภายนอกสูงเน่ืองเกษตรกรยงั

ปรับตวัไม่ทนั  

- เกษตรกรกาํหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร

ไม่ไดเ้อง ทาํใหมี้โอกาสในการขาดทุนสูง 

- มีแรงงานต่างถ่ินเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี

มากข้ึน 
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ตารางที ่254 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอสีคิ้ว (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้โอกาสนาํเสนอ

ปัญหาโดยตรง 

- นโยบายเร่ืองการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ทาํ

ให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทในการปกครอง

ตนเองมากข้ึน  

- มีระบบการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

นโยบายการทาํงานแบบบูรณาการ การเมืองมี

บทบาทในการทาํงานแบบบูรณาการมากข้ึน 

ดา้น งาน เงิน  ทรัพยากร การประสานงาน 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเมืองระดับชาติมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

ขาดความต่อเน่ือง มีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 

และแข่งขนัทางการเมืองสูง  

- มีกระบวนการคอรัปชั่นทุกระบบตั้ งแต่

รัฐบาลถึงรากหญา้  

- ขาดการประสานการทาํงานระหวา่งการเมือง

ระดบัชาติและการเมืองทอ้งถ่ิน 

- นโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปตามตวั

ผูน้าํรัฐบาล ทาํให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการ

พฒันาประชาชนในพื้นท่ี  

- ระบบการบริหารจดัการจากภาครัฐ ระบบ

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่

ทัว่ถึง ประชาชนเขา้ไม่ถึงแหล่งงบประมาณ 

กระบวนการประชาคม ท่ีแสดงถึงความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย และเยาวชน

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

- การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้เด็ก เยาวชน 

แล ะค นใ นพื้ น ท่ีไ ด้ เ รี ยน รู้ว ัฒนธ รรมข อง

ประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน 

- การส่งเสริมและพฒันาเร่ืองโฮมสเตยใ์นพื้นท่ี

ทาํใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสรับนกัท่องเท่ียวมาก

ข้ึนและมีโอกาสเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ินของ

ตนเอง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว ทาํให้มีการนํา

วฒันธรรมจากภายนอกเขา้ไปสู่ชุมชน  

- ก ร ะ แ ส ก า ร ไ ห ล เ ข้า ม า ข อ ง วัฒ น ธ ร ร ม

ภายนอก ทาํให้ยากต่อการควบคุมและส่งผล

กระทบต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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3.9.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

  จากการจดัเวทีอาํเภอสีคิ้วท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อนาํไปสู่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาคน ในทุกมิติ ทั้งท่ีเป็นการพฒันาผูน้าํทางการเมือง

ทอ้งถ่ิน ผูน้าํท่ีเป็นเยาวชน ผูน้าํกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างให้คนมีจิตสาธารณะท่ีมากข้ึน และเป็นการ

เตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมของอาํเภอสีคิ้วในอนาคต  

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาดา้นเกษตรกรรม เน่ืองจากในพื้นท่ีมีประชากรท่ีเป็น

เกษตรกรมากกวา่คร่ึงหน่ึง และพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ของอาํเภอยงัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ดงันั้นการพฒันา

เกษตรนาํไปสู่การผลิตท่ีมีคุณภาพทาํให้มีปริมาณผลผลิตท่ีสูงข้ึนและเกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ

ผลิตไดจึ้งเป็นเร่ืองจาํเป็น 

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาระบบสุขภาพ เพื่อทาํให้คนในพื้นท่ีสามารถนาํภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูม่าดูแลสุขภาพของตนเองท่ีมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ และดูแลสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัวไดใ้นเบ้ืองตน้  

ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการจดัการทอ้งถ่ิน เพื่อนาํไปสู่การกระตุน้การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนใหม้ากข้ึนและลดการคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี รวมทั้งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้

ประชาชนเขา้ใจในสิทธิ หน้าท่ี และอาํนาจของตนเอง อนัจะนาํไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

ประเด็นท่ี 6 ประเด็นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี เพื่อนาํไปสู่การสร้างศูนย์

รวมจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี และอยูด่ว้ยกนัอยา่งเขา้ใจท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา รวมทั้ง

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเห็นคุณค่า และความหมายของ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน อนัจะนาํมาซ่ึงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนในพื้นท่ีดว้ย  

ประเด็นท่ี 7 ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในพื้นท่ีอาํเภอ

สีคิ้วมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจาํนวนมากและมีความหลากหลาย ดงันั้นการร่วมกนัดาํรงไว้

ซ่ึงความเป็นธรรมชาติจะนาํมาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของทอ้งถ่ินในอนาคต 
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