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3.4 อําเภอบัวใหญ่
3.4.1 ประวัติความเป็ นมา
คํา ว่า “บัวใหญ่ ” นี้ ม าจากชื่ อของหมู่บ ้า นคื อหมู่ บ ้า นบัวใหญ่ สั นนิ ษ ฐานว่า เป็ นชื่ อ
หนองนํ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บา้ น มีผเู้ ล่าว่าบัวพันธุ์ใหญ่เกิดขึ้นในหนองนํ้าเต็มไปหมด จนมีผตู้ ้ งั
ชื่ อว่าบึงบัวใหญ่และเป็ นชื่ อของหมู่บา้ นนี้ ด้วย ก่อนที่จะได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอบัวใหญ่เดิ ม มี
ฐานะเป็ นด่านชื่อว่า “ด่านนอก” มีหวั หน้าด่านเก็บส่ วยภาษีอากรจัดส่ งทางราชการเป็ นประจําทุกปี ที่ทาํ
การด่านอยูท่ ี่บา้ นทองหลางใหญ่ ตําบลกุดจอก ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2429 จึงได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอ
ชื่ อว่า “อําเภอด่านนอก” และได้ยา้ ยที่ว่าการอําเภอไปตั้งอยู่ที่บา้ นทองหลางน้อย ตําบลดอนตะหนิ น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 ได้ยา้ ยที่ ว่าการอําเภอด่านนอกมาตั้งอยู่ที่บา้ นบัวใหญ่ และในปี เดียวกันนั้นได้
เปลี่ยนชื่อจาก อําเภอด่านนอก มาเป็ น “อําเภอบัวใหญ่” ตามชื่อของหมู่บา้ น ในปี พ.ศ. 2470 ทางราชการ
ได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย นครราชสี มา – ขอนแก่น และได้ต้ งั ชุมทางสถานีบวั ใหญ่ข้ ึน ทําให้อาํ เภอ
บัว ใหญ่ ไ ด้ ก ลายเป็ นย่ า นสถานี ร ถไฟ ย่ า นตลาดการค้า ชุ ม ชนจึ ง หนาแน่ น ขึ้ นพร้ อ มกับ ความ
เจริ ญก้าวหน้าตามลําดับ ใน ปี พ.ศ. 2480 ได้เปิ ดใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย บัวใหญ่ – ชัยภูมิ ความเจริ ญ
ได้เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และใน ปี พ.ศ. 2494 ได้ยา้ ยที่วา่ การอําเภอจากบ้านบัวใหญ่ มาตั้งอยูท่ ี่ว่าการ
อําเภอปัจจุบนั
3.4.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา บนที่ราบสู งโคราช
ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 15 – 16 องศาเหนื อ และเส้นแวงที่ 102 – 103 องศาตะวันออก มีระยะห่างจากจังหวัด
นครราชสี มาโดยทางรถยนต์ 101 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 85 กิโลเมตร อําเภอบัวใหญ่มีเนื้ อที่ประมาณ
548.48 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 296,662 ไร่ มีประชากร 81,685 คน
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอบัวลาย อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสี มา และอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอคง และอําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอสี ดาและอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอําเภอแก้งสนามนาง และอําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสี มา
3.4.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ของอําเภอบัวใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู งและที่ดอน ไม่มีภูเขา พื้นที่
สู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 140-250 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็ นที่ราบสู ง ใช้เป็ นที่
ทําไร่ และลาดเอียงมาทางทิศใต้ของอําเภอ ทางตอนกลางเป็ นที่ลุ่มเหมาะกับการทํานา
สภาพทางภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เดื อน
กุมภาพันธ์ ถึ งเดื อนพฤษภาคม ฤดูฝน ช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดื อนตุลาคม และฤดู
หนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
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3.4.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอบัวใหญ่โดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือการประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 140 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
610
714
นักเรี ยน
4,655
4,459
นักศึกษา
368
527
ทํานา
10,270
11,394
ทําไร่
134
132
ทําสวน
10
8
ประมง
2
1
ปศุสัตว์
4
4
รับราชการ
310
268
พนักงานรัฐวิสหกิจ
6
12
พนักงานบริ ษทั
66
67
รับจ้างทัว่ ไป
2,889
2,468
ค้าขาย
352
486
ธุรกิจส่ วนตัว
26
35
อื่นๆ
1,425
1,616
รวมทั้งสิ้ น
21,127
22,191

รวม (คน)
1,324
9,114
895
21,664
266
18
3
8
578
18
133
5,357
838
61
3,041
43,318

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอบัวใหญ่ (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ งได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า ตําบลด่านช้างมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 59,617.37 บาท
ต่อคนต่อปี ประชากรโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่น้ ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็ น
หลัก รองลงมาคือ ตําบลดอนตะหนิ นมีรายได้เฉลี่ย จํานวน 52,001.11 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบล
ที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลห้วยยางจํานวน 43,382.60 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 141 แสดงรายได้จาํ แนกรายตําบลของอําเภอบัวใหญ่
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
1
กุดจอก
2
ขุนทอง
3
ดอนตะหนิน
4
ด่านช้าง
5
โนนทองหลาง
6
บัวใหญ่
7
เสมาใหญ่
8
หนองแจ้งใหญ่
9
หนองบัวสะอาด
10
ห้วยยาง
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
47,960.99
51,634.29
52,001,11
59,617.37
43,576.75
45,371.46
49,901.64
51,069.74
46,407.28
43,382.60
48,474.52

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอบัวใหญ่ (2553)
หมายเหตุ : รายได้ เฉลี่ยต่ อคนในพืน้ ที่ หนึ่ ง ๆ เป็ นรายได้ รวมของทุกครั วเรื อนในพืน้ ที่ นั้นหารด้ วยจํานวนคนทั้งหมด
ในพืน้ ที่

3) รายจ่าย ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีการสํารวจค่าใช้จ่ายของประชาชนจํานวน 10 ตําบล เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน มีขอ้ มูลที่น่าสนใจดังนี้
ตารางที่ 142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวใหญ่
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
47,709,341
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
47,709,341
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
82,550,887
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
82,550,887
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
64,708,541
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
64,708,541
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ตารางที่ 142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท) 2,512,384,770
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
2,512,384,770
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
50,853,412
จํานวนรวม
50,853,412
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
116,403,314
จํานวนรวม
116,403,314
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
41,585,427
จํานวนรวม
41,585,427
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
79,695,703
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
79,695,703
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,775,125
จํานวนรวม
13,775,125
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,714,645
จํานวนรวม
13,714,645
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
75,048,405
จํานวนรวม
75,048,405
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
57,222,913
โดยสาร)
จํานวนรวม
57,222,913
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ตารางที่ 142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
42,500,284
จํานวนรวม
42,500,284
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
63,693,958
จํานวนรวม
63,693,958
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
46,036,996
จํานวนรวม
46,036,996
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,516891
จํานวนรวม
12,516891
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,475,177
จํานวนรวม
11,475,177
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
90,319,928
จํานวนรวม
90,319,928
รวมทั้งหมด
3,472,195,717
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและ เงินออม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอบัวใหญ่ ปี
พ.ศ. 2553 พบกว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีหนี้ สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 1,152 ล้าน
บาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 960 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษารวมกันประมาณ 104.9 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 87.1 ล้านบาท
จากข้อ มู ล บัญ ชี ค รั ว เรื อ นของสํา นัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอํา เภอบัว ใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 พบว่ า
ประชากรในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีหนี้ สินรวมทั้งอําเภอจํานวน 204,130,637.00 บาท โดยเฉลี่ยจํานวน
5,579.26 บาทต่อคนต่อปี
ส่ วนเงิ นออมจากบัญ ชี ค รั ว เรื อน ประชากรพื้ นที่ อาํ เภอบัว ใหญ่ มี เงิ นออมเฉลี่ ย จํา นวนเงิ น
4,752.17 บาทต่อคนต่อปี
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ มีกลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 143 แสดงกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่
ชื่อกลุ่ม

สมาชิก
(คน)

กิจกรรมหลัก

ชื่อประธานกลุ่ม

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 963 พัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรี
หมู่บา้ นระดับอําเภอ
ระดับหมู่บา้ น ตําบลและอําเภอ
กองทุนหมู่บา้ นจํานวน
11,880 ออมเงินและบริ หารจัดการเงิน
138 กองทุน
ให้สมาชิกกลุ่มกู้ และติดตาม
การชําระเงินคืน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
14,051 การออมเงิน ยอดเงินออมรวม
ผลิตจํานวน 112 กลุ่ม
จํานวน 39,358,717 บาท
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
1,620 ดูแลสุ ขภาพขั้นพื้นฐานของ
ประจําหมูบ่ า้ น (อสม.)
ประชาชนในพื้นที่
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
200 ดูแลและพัฒนาอาชีพ
อําเภอบัวใหญ่
ประชาชน

นาง กวย เกตุนอก
นายพินิศ เกศนอก

นาย พิศ การงาน
นส.เพลินพิศ ดีโสภามาตร
1 ถ.บ้านจาน ต.บัวใหญ่
นายองอาจ ชุนสาย

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบัวใหญ่ (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา มีกลุ่มที่ทาํ
การผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ดังนี้
ตารางที่ 144 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่
ชื่อกลุ่ม

กลุ่มผลิตเกลือ
ไอโอดีน
กลุ่มอาชีพทําขนม
ถัว่ ตัด
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่ ม เกษตรกรทํา นา
ตําบลหนองแจ้งใหญ่

สมาชิก
(คน)

35
21
55
55

กิจกรรมหลัก

ชื่อประธานกลุ่ม/สถานที่ตดิ ต่ อ

บรรจุ เ กลื อใส่ ถุ งพลาสติ ก
นํ้าหนักถุงละ 100 กรัม
ทํา ขนมถั่วตัดผลิ ตจากถั่วลิ ส ง
อร่ อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
ทํา ข้ า วกล้ อ งเป็ นสิ นค้ า เพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อน
ผ ลิ ต ข้ า ว เ พื่ อ บ ริ โ ภ ค ใ น
ครัวเรื อน และบรรจุถุงจําหน่าย

นางอุรัตน์ โพธิ์ นา
42 ม. 1 ต.โนนทองหลาง
นางสุ จริ ต การบรรจง
74 หมู่10 ต.ดอนตะหนิน
นางสุ ภาภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
5/1 หมู่ 8 ต.บัวใหญ่
นายดํารง จันทร์ ภิรมย์
54 หมู่ 2 ต.หนองแจ้งใหญ่
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ตารางที่ 144 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ (ต่อ)
ชื่อกลุ่ม

ก ลุ่ ม ทํ า ด อ ก ไ ม้
ประดิษฐ์
กลุ่มนํ้าหมักชีวภาพ
1

สมาชิก
(คน)

12
32

กลุ่มทอผ้าไหมลายขิด
บ้านด่านช้าง
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองไข่ผาํ
กลุ่มผ้าไหมโนนติ้ว

35

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านเพ็ดน้อย
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านห้วยยาง
กลุ่ ม สตรี ทอผ้า ไหม
บ้านขุนทอง
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านรกฟ้ า
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโนนติ้ว
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองเม็ก
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองกระทุ่ม
กลุ่มทอเสื่ อกก
บ้านดอนแปะ
กลุ่ ม ทอเสื่ อกกชุ ม ชน
ดอนขุนสนิท
กลุ่มทอเสื่ อกก
(เสื่ อจันทบูรณ์)
กลุ่มทอเสื่ อ
บ้านหญ้าคา

32

35
45

12
12
23
12
12
34
25
42
32
23

กิจกรรมหลัก

ชื่อประธานกลุ่ม/สถานที่ตดิ ต่ อ

ผลิตผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
จากสบู่ มีสีสัน
ผลิ ตนํ้ากระชายดําหมักชี วภาพ
และนํ้าหมักลูกยอ
ผลิตผ้าลายขิด
(รหัสโอทอป 301200394701)
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมทอเป็ นผืน มี
ให้เลือกหลากหลายลาย
ผลิตผ้าทอพื้นเมือง ทอจากเส้น
ไหมธรรมชาติ
ผลิตผ้าไหมหางกระรอก
(รหัสโอทอป 301200414701)
ผลิ ต ผ้า ไหมทอมื อ และย้อ มสี
ธรรมชาติ
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
(รหัสโอทอป 301200404701)
ผลิ ต ผ้า ไหมหลากหลายชนิ ด
ทั้งผ้าไหมมัดหมี่
ผลิตผ้าไหมทอมือลายขิด
(รหัสโอทอป 301200545201)
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
(รหัสโอทอป 301200574701)
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
(รหัสโอทอป 301200514701)
ทอเสื่ อกก
(รหัสโอทอป 301200244701)
ทอเสื่ อกก
(รหัสโอทอป 301200294701)
ผลิตผลิตภัณฑ์เสื่ อจันทบูรณ์
ผลิตมาจากต้นกก ทอมือ
ผลิตเสื่ อ
(รหัสโอทอป 301200274701)

นางหนูเจน กล้าหาญ
4 หมู่ 11 ต.บัวใหญ่
นางธารฤทัย ขอเหนี่ยวกลาง
36/1 หมู่ 5 ตําบลขุนทอง
คุณสุ ดใจ จันทร์ ภิรมย์
97 หมู่ 1 ตําบลห้วยยาง
นางสมนึก ไร่ ดี
24 หมู่ 10 ต.หนองแจ้งใหญ่
นางแวน บรรดาศักดิ์
14 หมู่ที่ ตําบลเสมาใหญ่
นางทองมา บรรดาศักดิ์
38 หมู่ 2 ต.กุดจอก
นางนาง นุเสน
66 หมู่ที่ 8 ตําบลห้วยยาง
นางเรี ยบ อนุเวทย์
10 หมู่ 6 ตําบลขุนทอง
นางสุ ภี ชีวะวิโรจน์
7/1 หมู่11 ต.ด่านช้าง
นายคําผง ผึ่งนอก
52 หมู่ 6 ต.เสมาใหญ่
คุณทองยุน่ ภักดีโชติ
74 หมู่ 9 ตําบลด่านช้าง
นางจันทร์ ซองผม
หมู่ 2 ต. หนองบัวสะอาด
นางสุ ดสวาท บุญมา
50 หมู่ 8 ตําบลกุดจอก
นางทองใส สุ วรรณดี
29 หมู่ 1 3 ตําบลบัวใหญ่
นางจรุ งศรี ประจง
16 หมู่ 8 ต.กุดจอก
นางวรรณวิษา มนตรี หาญ
88 หมู่ 6 ตําบลขุนทอง

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบัวใหญ่ (2554)

231

3.4.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้า นประชากร อํา เภอบัวใหญ่มี จาํ นวนครั วเรื อนทั้ง หมด 16,405 ครั วเรื อน มี
ประชากรจํานวนทั้งสิ้ น 68,684 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 34,424 คน หญิงจํานวน 34,260 คน คิดแยก
เป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 145 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอบัวใหญ่
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ตําบล
(หลัง)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
กุดจอก
1,246
2,830
2,808
5,638
ขุนทอง
1,876
3,978
3,927
7,905
ดอนตะหนิน
1,023
2,105
2,205
4,310
ด่านช้าง
1,571
3,787
3,753
7,504
โนนทองหลาง
2,072
4,408
4,246
8,654
บัวใหญ่
1,914
4,344
4,395
8,739
เสมาใหญ่
1,330
2,488
2,534
5,022
หนองแจ้งใหญ่
1,708
3,347
3,288
6,635
หนองบัวสะอาด
1,655
3,345
3,345
6,690
ห้วยยาง
1,760
3,792
3,759
7,551
รวม
16,405
34,424
34,260
68,684
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ่ (ข้ อมูล ณ เดือนสิ งหาคม 2553)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริ ง ณ วันสํารวจประชากร ผลการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอบัวใหญ่ มีประชากรจําแนกตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 146 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอบัวใหญ่
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
167
171
1–2
3–5
6 – 11
12 – 14
15 – 17

478
930
2,087
1,190
1,101

424
837
1,929
1,114
1,039

จํานวนรวม (คน)
338
902
1,767
4,016
2,304
2,140
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ตารางที่ 146 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
18 – 25
1,815
1,819
3,634
26 – 49
6,412
7,317
13,729
50 – 60
3,130
3,379
6,509
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,130
3,792
6,922
รวมทั้งหมด
20,440
21,821
42,261
ที่ มา :ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวใหญ่ (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ พบว่าประชากรส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 147 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอบัวใหญ่
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
575
565
ตํ่ากว่า ป.4
1,729
1,679
ป.4-6
11,218
12,831
ม.ศ. 1-3
110
74
ม.1-3
2,699
2,341
ม.ศ.4-5
89
45
ม.4-6
1,166
1,299
ปวช.
353
333
ปวส.
350
388
ปริ ญญาตรี
448
680
ปริ ญญาโท
33
12
ปริ ญญาเอก
2
1
อื่นๆไม่ระบุ
1,668
1,573
รวม
20,440
21,821

รวม (คน)
1,140
3,408
24,049
184
5,040
134
2,465
686
738
1,128
45
3
3,241
42,261

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวใหญ่ (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอบัวใหญ่มีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมด 68 แห่ ง มีครู จาํ นวน
ทั้งหมด 499 คน และมีนกั เรี ยนจํานวนทั้งหมด 7,530 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน
ประมาณ 16 คน
ตารางที่ 148 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอบัวใหญ่
จํานวนโรงเรียน
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
นั
กเรียน
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส
กุดจอก
1
3
0
1
558
ขุนทอง
1
7
1
1
1,955
ดอนตะหนิน
1
3
0
0
342
ด่านช้าง
1
2
0
2
599
โนนทองหลาง
1
5
1
3
944
บัวใหญ่
1
4
2
2
494
เสมาใหญ่
1
3
0
1
469
หนองแจ้งใหญ่
1
5
0
0
470
หนองบัวสะอาด
1
3
0
3
853
ห้วยยาง
1
4
0
2
846
รวมทั้งอําเภอ
10
39
4
15
7,530

จํานวน
ครู
37
91
28
43
67
48
48
35
53
49
499

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

ค. การศึกษานอกระบบ มีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง และมีศูนย์บริ การระดับตําบล มีจาํ นวน
ตําบล ๆ ละ 1 แห่ง มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” จํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
จํานวน 3 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 149 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอบัวใหญ่
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
12
โรงพยาบาลเอกชน
1
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
4
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่ (2554)
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอบัวใหญ่ มีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 150 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอบัวใหญ่
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
18
4,639
ทันตแพทย์
5
16,702
เภสัชกร
6
13,918
พยาบาลวิชาชีพ
74
1,128
นักวิชาการ
7
9,812
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,620
42
สาธารณสุ ขอําเภอ
14
4,906
บุคลากรประจําโรงพยาบาลส่ งเสริ มฯ
14
4,906

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่ (2554)

ค. สถานการณ์ ด้านสาธารณสุ ข โรคที่จะต้องเฝ้ าระวังสําหรับพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่จาํ นวน 10
อันดับแรก โดยมีจาํ นวนและอัตราการป่ วยต่อประชากรหนึ่งแสนคน ดังนี้
ตารางที่ 151 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอบัวใหญ่
อันดับ
โรค
จํานวนป่ วย
1
อุจจาระร่ วง
1,286
2
อาหารเป็ นพิษ
288
3
ไข้หรื อไข้ไม่ทราบสาเหตุ
287
4
ไข้เลือดออก
109
5
ปอดบวม
93
6
สุ กใส
624
7
ไข้หวัดใหญ่
109
8
โรคตาแดง
105
9
งูสวัด
93
10
เลปโตสไปโรซี ส
79

อัตราป่ วย
1,911.87
428.16
426.68
283.34
138.26
1,650.66
283.34
277.76
246.01
208.98

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่ (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดย
ใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 152 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรอําเภอบัวใหญ่
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
2549
84,133
2550
83,649
-0.58
2551
83,699
0.6
2552
83,639
- 0.7
2553
83,760
0.14
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มี
การดําเนินการทั้งเชิ งป้ องกัน ปราบปรามและแก้ไขปั ญหา โดยเป็ นการทํางานร่ วมมือระหว่างปกครอง
อํา เภอ สถานี ตาํ รวจภู ธ รอํา เภอบัวใหญ่ ร่ วมกับ สํา นัก งานคุ ม ประพฤติ นครราชสี ม า สาขาบัวใหญ่
รวมทั้งประสานงานกับทางคณะกรรมการหมู่บา้ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นใน
การสร้างและพัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นที่ปลอดภัยจากภัยนานาชนิด รวมทั้งการป้ องกันปั ญหายาเสพติดที่จะ
เข้าไปสู่ ชุมชนท้องถิ่น
ส่ วนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมี การจัดตั้งเวรยาม การตั้งด่าน
ตรวจบนทางสัญจร การออกตรวจ การเฝ้ าระวังและแจ้งเหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรื อการรักษาความปลอดภัยสถานที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญ
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในการแจ้งข่าวสารแก่ ทางราชการในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอาชญากรรมในท้องที่หมู่บา้ น และจัดให้มีรถยนต์ตรวจการเคลื่ อนที่เร็ วของสถานี ตาํ รวจภูธร
อําเภอบัวใหญ่ ออกตรวจตรารักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในเขตพื้นที่หมู่บา้ นและตําบล ภายในอําเภอ
และบริ เวณเขตรอยต่อระหว่างอําเภอและจังหวัด
5) ด้านศาสนา องค์กรทางศาสนาในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มี สถาบันทางศาสนา ได้แก่ วัดจํานวน
31 แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 45 แห่ง มีโบสถ์คริ สต์จาํ นวน 1 แห่ง มีพระภิกษุจาํ นวนทั้งหมด 588 รู ป
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้แก่
- ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นทางด้า นการเกษตร ได้แก่ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ ก ารขับ เคลื่ อ นปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บา้ นป่ าตอง หมู่ที่ 1 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่
- ด้า นหั ต ถกรรม ได้แ ก่ การทอผ้า ไหมย้อ มสี ธ รรมชาติ ในอํา เภอบัว ใหญ่ ย งั มี
ประชาชนหลายกลุ่ มยัง คงมีก ารรั กษาและสื บทอดภูมิ ปั ญญานี้ สู่รุ่นหลัง จะเห็ นได้ว่า สิ นค้าโอทอป
จํานวนมากในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าผ้าไหมจากหมู่บา้ นต่าง ๆ เช่ น กลุ่มทอผ้าไหมลายขิด
บ้านด่านช้าง ตําบลห้วยยาง กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนตะหนิน และ
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กลุ่มอื่น ๆ อีกมากมาย ส่ วนด้านการจักสาน เช่น นายเม่า คําสาคู อยูบ่ า้ นเลขที่ 23 หมู่ 10 บ้านคูมะค่า
ตําบลกุดจอก มีความรู ้ดา้ นการจักสานไซ สุ่ ม บุง้ กี๋ ตะกร้าใบเล็ก กลาง ใหญ่ และอื่น ๆ
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ด้วยพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่เป็ นชาวไทย-ลาว อพยพเข้าไปอยู่
เป็ นหลัก ดังนั้นภาษาท้องถิ่นที่ใช้จะเป็ นภาษาลาวมากกว่าภาษาโคราช
- งานประเพณี ที่มีการจัดกันเป็ นประจําคื องาน “งานบัวไหมบัวใหญ่ ” เป็ นงานที่ จด
ั
เพื่อนําผลงานหรื อผลผลิตของผ้าไหมที่ชาวบ้านในพื้นที่ผลิตได้มาจัดจําหน่ายและประกวด รวมทั้งเป็ น
โอกาสให้คนจากถิ่ นต่า ง ๆ ได้ม าชื่ น ชมความงามของผ้า ไหม และชาวบ้า นด้ว ยกันเองในพื้ นที่ ไ ด้
แลกเปลี่ยนความรู ้เรื่ องการผลิตผ้าไหมไปพร้อม ๆ กัน
- การจัดงานประเพณี สงกรานต์เพื่อสื บสานวัฒนธรรมไทยโดยในงานจะมีการละเล่น
พื้นบ้าน เช่น การแข่งพายเรื ออีโปง ชกมวยทะเล รําวงย้อนยุค กินข้าวพาแลง การรดนํ้าดําหัวขอพรจาก
ผูใ้ หญ่ ซึ่งสถานที่ที่จดั เป็ นประจําคือ วัดสระใหญ่
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่ทางราชการ หรื อ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นในแต่ ละตําบลจัดขึ้ น เช่ น การจัดการแข่งขันกี ฬ าประจํา ปี เพื่อสร้ างความสามัคคี และสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันของกลุ่มเยาวชนแต่ละตําบลหรื อแต่ละหมู่บา้ น ซึ่ งบางครั้งก็มีกิจกรรม โครงการ
สัปดาห์ส่งเสริ ม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่จดั โดยการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอบัวใหญ่ หรื อบาง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการบรรจุแผนการพัฒนากีฬาและนันทนาการอยูใ่ นแผนการพัฒนาด้วย เช่น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเสมาใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแจ้งใหญ่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลดอนตะหนิน องค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดจอก เทศบาลเมืองบัวใหญ่
3

0

3

1

0

0

0

0

3

3.4.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม อําเภอบัวใหญ่มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 230,808 ไร่ ครอบครัว
เกษตรกรจํานวน 9,670 ครอบครัว พืชเศรษฐกิ จที่สําคัญและเกษตรกรในพื้นที่ใช้ที่ดินสําหรับการ
เพาะปลูกข้าวมากที่สุด ซึ่ งแยกได้ ดังนี้
ตารางที่ 153 แสดงพื้นที่ทาํ การเกษตรและครัวเรื อนเกษตรกรแยกเป็ นรายตําบล อําเภอบัวใหญ่
พืน้ ที่
พืน้ ทีท่ าํ
ครัวเรือน
นา
อ้ อย มันสํ าปะหลัง
ตําบล
(ไร่ )
เกษตร(ไร่ ) เกษตรกร
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
กุดจอก
23,276
20,656
835
18,065
0
0
ขุนทอง
31,005
26,527
1,294
23,080
768
566
ดอนตะหนิน
15,318
15,527
826
13,940
0
0
ด่านช้าง
20,186
18,170
812
9,450
501
1,393
โนนทองหลาง
36,112
33,866
1,187
26,495
0
3,500
บัวใหญ่
28,346
23,638
696
12,760
535
2,075
เสมาใหญ่
17,500
16,321
845
14,480
0
0
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ตารางที่ 153 แสดงพื้นที่ทาํ การเกษตรและครัวเรื อนเกษตรกรแยกเป็ นรายตําบล อําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
พืน้ ที่
พืน้ ทีท่ าํ
ครัวเรือน
นา
อ้ อย มันสํ าปะหลัง
ตําบล
(ไร่ )
เกษตร(ไร่ ) เกษตรกร
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
หนองแจ้งใหญ่
22,412
20,431
796
14,250 2,400
843
หนองบัวสะอาด
30,183
29,366
1,218
18,690 2,938
2,857
ห้วยยาง
30,443
26,306
1,161
26,495 4,398
1,266
รวม
254,781
230,808
9,670 177,705 11,540
12,500
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่ (2554)

ตารางที่ 154 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอบัวใหญ่
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี ) จํานวนครัวเรือน
1
ข้าว
177,705
95,072
5,077
2
มันสําปะหลัง
12,500
28,750
625
3
พริ ก
500
50
150
4
ข้าวโพด
800
720
25
5
อ้อย
11,540
13,028
577
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่ (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีเกษตรกรผูท้ าํ การปศุสัตว์จาํ นวน 13,025 ครอบครัว ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 155 แสดงการทําปศุสัตว์ อําเภอบัวใหญ่
ประเภทสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
โคเนื้อ
14,772
กระบือ
5,461
สุ กร
6,996
ห่าน
106
ไก่เนื้อ
185,274
เป็ ด
23,696

จํานวนครัวเรือน
2,900
1,369
1,200
20
371
153

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอบัวใหญ่ (2553)

3) ด้านการประมง ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ มีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 702 ราย มี
จํานวน708 บ่อ รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 766.75 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการเลี้ยงเพื่อการบริ โภคภายใน
ครัวเรื อนมากกว่าการทําการค้า
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3.4.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
อํา เภอบัวใหญ่มี สถานประกอบการอุ ตสาหกรรม ธุ รกิ จโรงงานอุ ตสาหกรรม และ
สถานประกอบการหลายแห่ ง มี โรงงานอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
จํานวน 1 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาทลงมา จํานวน 4 แห่ ง
ในอําเภอบัวใหญ่มีโรงสี ขนาดใหญ่จาํ นวน 1 แห่ง คือ โรงสี ตงฮั้วบัวใหญ่ อยูท่ ี่หมู่ 5 ตําบลบัวใหญ่
3.4.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิชยกรรม
- ธนาคารพาณิ ช ย์ใ นอํา เภอบัวใหญ่ มี ส าขาของธนาคารไว้บ ริ ก ารประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 5 แห่ ง ดังนี้ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น สาขาบัวใหญ่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
- สถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง 6 แห่ ง ได้แก่ สถานี บริ การนํ้ามันบางจากจํานวน 2
แห่ ง สถานี บริ การนํ้ามันทีพีไอจํานวน 2 แห่ง สถานีบริ การนํ้ามันปิ โตรเลี่ยมแห่ งประเทศไทย (ปตท.)
จํา นวน 1 แห่ ง สถานี บ ริ ก ารนํ้า มันซัส โก้ จํา นวน 1 แห่ ง และมี ส ถานี บ ริ ก ารก๊า ซรถยนต์หรื อ LPG
จํานวน 1 แห่ง
- สหกรณ์จาํ นวน1 แห่ ง คือ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จํากัด
- สถานประกอบการขายส่ ง และค้า ปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ แ ละจัก รยานยนต์
จํานวน 172 แห่ง
- ร้านขายส่ งจํานวน 21 แห่ ง
- ร้านขายปลีกจํานวน 944 ร้าน
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 11 แห่ ง
- ตลาดสดจํานวน 1 แห่ ง
2) การบริ การ ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีโรงแรมจํานวน 1 แห่งคือ โรงแรมออร์ คิด อยูใ่ น
ตํา บลบัว ใหญ่ และมี รี ส อร์ ท จํา นวน 1 แห่ ง คื อ ระเบี ย งไม้รี ส อร์ ท มี บ ริ ก ารด้า นข้อ มู ล ข่ า วสาร
อินเทอร์เน็ต จํานวน 9 แห่ง และมีร้านอาหารบริ การอาหารและเครื่ องดื่มจํานวน 201 ร้าน
3) การท่องเที่ยว ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น และไม่ค่อย
เป็ นที่รู้จกั มากนัก แต่ดว้ ยศักยภาพของพื้นที่สามารถพัฒนาให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนได้ และเป็ นสถานที่
เรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ ได้ดว้ ย ได้แก่
- วัดป่ าบ้านดอนหัน ที่ มี เขตเสมาเป็ นศาลากลางนํ้า ใช้เป็ นสถานที่ สําหรับการ
บรรพชาและอุปสมบท ลักษณะเป็ นศาลาทรงไทย สมัยอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 นอกจากนี้ ยงั ใช้
2

2

2
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เป็ นสถานที่ประกอบพิธีสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ และ มีพระพุทธรู ปปางสมาธิ องค์ใหญ่บนดอกบัว
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมของตําบล
- วัดบ้านเสมาใหญ่อยู่ ที่ตาํ บลเสมาใหญ่ เป็ นวัดใหญ่ที่มีประวัติเก่าแก่ที่สุดในเขตพื้นที่ตาํ บล
เสมาใหญ่ มีโบสถ์ และศาลาวัดที่ก่อสร้ างด้วยลวดลายที่สวยงาม เป็ นที่จดั กิจกรรมทางศาสนาที่สําคัญ
ของตําบลเป็ นประจําทุก ๆ ปี
- ปรางค์กู่ ตั้งอยูใ่ นโรงเรี ยนวัดบ้านกู่ ตําบลดอนตะหนิน ห่ างจากอําเภอบัวใหญ่ 10 กิ โลเมตร
ลักษณะเป็ นโบราณสถาน สร้างเมื่อสมัยใดไม่มีใครทราบ มีลกั ษณะคล้ายปราสาทหิ นพิมาย เป็ นปรางค์
ขนาดเล็ ก สมัย ขอม ฐานสี่ เ หลี่ ย ม ก่ อ ด้ว ยศิ ล าแลงวางซ้ อ นกัน จากฐานถึ ง ยอด แต่ ปั จ จุ บ ัน สภาพ
ปรักหักพังไปแล้ว หลงเหลือเพียงซากฐานไม่สูงนัก ภายในบรรจุพระพุทธรู ปดินเผาซึ่ งยังหลงเหลือให้
เห็ นอยู่ 4 - 5 องค์ จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน สันนิ ษฐานว่าสร้างรุ่ นเดียวกับปราสาทหิ นพิมาย และ
ปรางค์สีดา
2

2

2

2

3.4.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอบัวใหญ่กบั จังหวัดนครราชสี มา
รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น มีรายละเอียด ดังนี้
- ชุ มทางรถไฟบัวใหญ่ จากอําเภอบัวใหญ่ไปนครราชสี มา จากอําเภอบัวใหญ่
ไปประเทศลาว (ผ่านหนองคาย) จากอําเภอบัวใหญ่ไปอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- สถานี ขนส่ งอําเภอบัวใหญ่ บริ การรถโดยสารจากอําเภอบัวใหญ่ไปจังหวัด
นครราชสี ม า อําเภอบัวใหญ่ไปจังหวัดขอนแก่น อําเภอบัวใหญ่ไ ปจังหวัดชัยภูมิ อําเภอบัวใหญ่ไ ป
กรุ งเทพฯ (ไม่รวมรถตูบ้ ริ การ) อําเภอบัวใหญ่ไปอําเภอประทาย และอําเภอบัวใหญ่ไปอําเภอชุมพวง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ – ประทาย) มีระยะทางทั้งหมดจาก
อําเภอบัวใหญ่ถึงจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 50 กิโลเมตร ระยะทางจากอําเภอบัวใหญ่ถึงอําเภอประทาย
ประมาณ 36 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 (โคกสี – เมืองพล) ระยะทาง 35 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบท สายบัวใหญ่ – โนนตาเถร ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถนนสาย
นี้มีบางช่วงเป็ นหลุมบ่อ (บ้านทองหลางน้อย-สะพานข้ามลําห้วย) ผูส้ ัญจรต้องใช้ความระมัดระวัง
- เส้ นทางเชื่ อม หมู่บ ้าน ตํา บล สภาพเป็ นลาดยาง คอนกรี ตเสริ ม เหล็กและ
ลูกรัง ประมาณ 300 สาย ถนนที่เป็ นลาดยางส่ วนมากไม่คงทน ส่ วนมากแล้วองค์การบริ หารส่ วนตําบล
แต่ละพื้นที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
2) การโทรคมนาคม ติ ดต่ อสื่ อสาร พื้ นที่ อาํ เภอบัวใหญ่ มี โ ทรศัพ ท์พ้ื นฐานและ
โทรศัพ ท์สาธารณะจํานวน 2,052 เลขหมาย แบ่งเป็ นโทรศัพท์พ้ื นฐานจํานวน 1,987 เลขหมายและ
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โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 65 เลขหมาย ในทุกหมู่บา้ นมีระบบหอกระจายข่าว และมีวิทยุชุมชนจํานวน
12 สถานี และมีทีวชี ุมชน จํานวน 1 แห่ง
3) ประปา นํ้าดื่ม มีระบบประปาหมู่บา้ นที่ใช้ได้ครอบคลุมจํานวน 15,527 ครัวเรื อน
4) แหล่งนํ้า พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็ก ระดับครัวเรื อน และระดับ
ชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 156 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอบัวใหญ่ ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
297
241
297
241
บ่อสาธารณะ
0
0
2
2

2554
ทั้งหมด
21
186

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ง
21
104

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอบัวใหญ่ (2554)

5) ไฟฟ้ า สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้บริ การครอบคลุมทุกครัวเรื อน ยกเว้น
กรณี ประชาชนสร้างบ้านหรื อกระท่อมอยูต่ ามไร่ นาของตนเองที่การไฟฟ้ าไม่มีสายส่ งไฟฟ้ าแรงตํ่าไปถึง
3.4.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน สภาพดินส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทรายและดินเหนียว มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า จัดเป็ นพวกดินเค็มเหมาะสําหรับปลูกข้าวในฤดูฝน แต่มกั เสี่ ยงต่อ
ความล้มเหลว ถ้าปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องอาศัยการชลประทานเพื่อให้มีน้ าํ ในการปลูกข้าว
และการใช้ปุ๋ยบํารุ งดิน ลักษณะดินโดยทัว่ ไปของอําเภอบัวใหญ่ มีเนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย สี เทาปน
นํ้าตาลอ่อน สี น้ าํ ตาลปนแดงอ่อน ดิ นล่างส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทราย สี เทาปนนํ้าตาล สี เทา
ปนชมพู และพบจุ ดประสี น้ าํ ตาลแก่ สี แดงปนเหลื อง เกิ ดจากพัก ตะกอนลํา นํ้า พบบริ เวณที่ เป็ นที่
ราบเรี ยบหรื อค่อนข้างราบเรี ยบตามลานตะพักนํ้าระดับตํ่า นํ้าแช่ ขงั ลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4
เดื อน เป็ นดิ นลึ กมีการระบายนํ้าไม่ค่อยดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่า ดิ นชั้นบนมี
ความเป็ นกรดเป็ นด่างที่ค่า pH 6.0 -7.0 เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร่
2) ทรัพยากรนํ้า แหล่งกักเก็บนํ้าที่สําคัญของอําเภอบัวใหญ่ ได้แก่ ลําห้วยกระเบื้อง อยู่
ในพื้นที่ บ้านไร่ ออ้ ย บ้านโนนใหญ่ บ้านหนองหัวช้าง ลําห้วยยางใต้ อยู่ในพื้นที่ บ้านหญ้าคา บ้านนา
บ้านดอนบก ลําห้วยยางเหนือ อยูใ่ นพื้นที่ บ้านเสมาใหญ่ คลองอีสานเขียว อยูใ่ นพื้นที่ บ้านไร่ ออ้ ย บ้าน
โนนติว้ บ้านนา บ้านดอนบก และบ้านแจ้งสว่าง
3) ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ มีแหล่งนํ้าทรัพยากรป่ าไม้ที่สาํ คัญดังนี้
- ป่ าชุมชนโคกเพ็ด บ้านหนองแวง ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ เป็ นป่ าชุมชนที่
คนในชุมชนร่ วมใจกันอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี พื้นที่ป่าประมาณ 80 ไร่ โดยหมู่บา้ นได้จดั กิจกรรมปลูกป่ า
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เป็ นประจําทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 หมู่บา้ นได้นาํ งบประมาณชุมชนพอเพียงจํานวน 250,000 บาท จัด
ชื้อพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ มาปลูกในป่ าชุมชน โดยได้รับการร่ วมแรงร่ วมใจจากคนในหมู่บา้ น
นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่สาธารณประโยชน์โคกโนนดู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรื อ ตําบลบัวใหญ่
อําเภอบัวใหญ่ ที่มีการช่วยกันปลูกป่ าเป็ นหลังคาโคราชใน ปี พ.ศ. 2554
3.4.11 ด้ านการเมือง
พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสู ง เนื่ องจากที่ผ่านมามีการทํา
ร้ายคู่แข่งทางการเมืองในระดับชาติ และมีข่าวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศหลายครั้ง รวมทั้ง
กรณี ของการแบ่งแยกสี ที่มีความชัดเจน
3.4.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตท้อ งที่ อ าํ เภอบัว ใหญ่ จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง 4 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครราชสี มา เขต 6 โรงพยาบาลอําเภอ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล
จังหวัดนครราชสี มา
2) หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาคระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสี มา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดนครราชสี มา สาขาบัวใหญ่ สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาบัวใหญ่
และหน่วยงานส่ วนภูมิภาคระดับอําเภอ ได้แก่ สถานี ตาํ รวจภูธรบัวใหญ่ เรื อนจําอําเภอบัวใหญ่ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานสัสดี อาํ เภอ สํานักงานปศุ สัตว์อาํ เภอ สํานักงาน
ประมงอําเภอ สํานักงานสรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพสามิตอําเภอ ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานท้องถิ่นอําเภอบัวใหญ่
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่ สถานีชุมทางรถไฟบัวใหญ่
บริ ษทั ทีโอทีคอเปอร์ เรชัน่ จํากัด (มหาชน) และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอบัวใหญ่
4) องค์กรอิสระ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ และสํานักงานอัยการจังหวัดประจําศาล
จังหวัดบัวใหญ่
5) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอบัว ใหญ่ มี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น 3
รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อําเภอ
บัวใหญ่ ดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่ตาํ บลในเขตอําเภอบัวใหญ่
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบัวใหญ่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแจ้งใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดอนตะหนิ น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเสมาใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลด่านช้าง องค์การบริ หาร
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ส่ วนตําบลโนนทองหลาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดจอก องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยยาง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองบัวสะอาด
ค. เทศบาล อําเภอบัวใหญ่มีเทศบาลจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบัวใหญ่
6) การปกครองท้องที่ แบ่ง เขตการปกครองตามพระราชบัญญัติล ัก ษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็ น 10 ตําบล 132 หมู่บา้ น ดังนี้
1

1

1

1

ตารางที่ 157 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอบัวใหญ่
ตําบล

กุดจอก

ขุนทอง

ดอนตะหนิน

จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
16 บ้านงิ้วใหม่ (1) บ้านงิ้วใหม่ (2) บ้านเพ็ดน้อย บ้านโคกเพ็ด บ้านโสก บ้านดอนรี
บ้านหนองเชียงโข่ บ้านหนองปรื อ บ้านอ้อยช้าง บ้านดอนแปะ บ้านดอนแร้ง
บ้านคูมะค่า บ้านดอนหัน บ้านกุดจอก บ้านหัวฝาย และบ้านโนนแดง
11 บ้านสี่ แยกขุนทอง บ้านโคกสี บ้านดอนคนทา บ้านโสกงูเหลือม บ้านเพียไซย์
บ้านหญ้าคา บ้านหนองโดน บ้านโคกกลาง บ้านโคกสว่าง บ้านหนองหว้าเอน
และบ้านเกล็ดลิ้น
15 บ้านสระหมากทุ่ง บ้านทองหลางน้อย บ้านศรี รักษา บ้านนํ้าบ่า บ้านกู่ บ้านดอนรี
บ้านดอนตะหนิน บ้านกุดตาโพธิ์ บ้านดอนกุดตาโพ บ้านกระเบื้อง บ้านโคกน้อย
บ้านหนองม่วง บ้านโคกสะอาด บ้านกรวย และบ้านเกาะ

หนองแจ้งใหญ่

9

ด่านช้าง

12

โนน
ทองหลาง

14

บัวใหญ่

22

บ้านหนองแจ้งใหญ่ บ้านหญ้าคา บ้านบุเสมา บ้านแจ้งเจริ ญ บ้านเสมาทอง
บ้านอีโค บ้านโนนมะเฟื อง บ้านดอนเค็ง และบ้านหนองไข่ผา
บ้านดอนมัน บ้านตะคร้อ บ้านโนนทอง บ้านสระไผ่ บ้านนานิ คม บ้านโนนเพ็ด
บ้านตะคร้อเก่า บ้านหนองแวง บ้านหนองเม็ก บ้านโคกสะอาด บ้านรกฟ้ า บ้าน
หันเก่า
บ้านโนนทองหลาง บ้านตลาดโนนทองหลาง บ้านบัวน้อย บ้านหนองนาโคก
บ้านหนองไผ่ลอ้ ม บ้านดอนนาง บ้านไร่ บ้านหนองแวง บ้านดอนหัน บ้าน
โนนกระพี้ บ้านดอนชุมช้าง บ้านศรี พฒั นา บ้านดอนโก่ย และบ้านชัยเจริ ญ
บ้านหนองขาม บ้านตลาดบัวใหญ่ บ้านโคกสู ง บ้านหนองม่วง บ้านตะคร้อ
บ้านจาน บ้านบัวใหญ่ บ้านหัวหนอง บ้านโคกป่ าตอง (1) บ้านป่ าตอง (2) บ้าน
หนองพะเนี ยด บ้านโนนพลวง บ้านท่าเนิน บ้านหนองปรื อ บ้านห้วยโจด บ้าน
หนองตะไก้ บ้านห้วยแคน บ้านดอนฆ่าเสื อ บ้านดอนขุนสนิท บ้านสระครก
บ้านนํ้าอ้อม และบ้านคึมม่วง

243

ตารางที่ 157 แสดงจํานวนหมู่บา้ น อําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
ตําบล

เสมาใหญ่

จํานวน
หมู่บ้าน

11

หนองบัว
สะอาด

12

ห้วยยาง

11

รายชื่อหมู่บ้าน

บ้านเสมาใหญ่ บ้านหญ้าคา บ้านนา บ้านดอนบก บ้านโนนติ้ว บ้านโนนใหญ่
บ้านหนองแจ้งน้อย บ้านหนองหัวช้าง บ้านโนนนางาม บ้านไร่ ออ้ ย และบ้าน
แจ้งสว่าง
บ้านหนองบัวสะอาด บ้านหนองกระทุ่ม บ้านสระครก บ้านคลองพฤกษ์ บ้าน
กระพี้ บ้านหนองยาว บ้านคูขาด บ้านโสกรัง บ้านสระพะเนี ยด บ้านป่ าตอง
บ้านหนองพลวง และบ้านโคกสะอาด
บ้านด่านช้าง บ้านดอนกระชาย บ้านห้วยยาง บ้านหนองขามเตี้ย บ้านห้วยคร้อ
บ้านตลุกยาง บ้านดงบัง บ้านเก่างิ้ว บ้านบุไทย บ้านหนองหญ้าปล้อง และ
บ้านสระไผ่

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบัวใหญ่ (2554)

3.4.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอบัวใหญ่
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อเป็ นปั ญหาต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 158 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวใหญ่
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- เป็ นอําเภอที่มีพ้นื ที่สูงไม่เคยประสบอุทกภัย - เส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์ภายในอําเภอ
ที่เชื่อมระหว่างตําบลและหมู่บา้ นไม่สะดวก
- มี เ ส้ นทางการคมนาคมที่ เ ชื่ อ มต่อ กับ อํา เภอ
- อําเภอบัวใหญ่เป็ นเมื องปิ ดถนนสายหลักไม่
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
ผ่านตัวอําเภอ
- ในพื้ น ที่ มี ร ะบบไฟฟ้ าในครั ว เรื อ นครบทุ ก
- ข า ด ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
หลังคาเรื อน
สิ่ งแวดล้อมที่ดีท้ งั ในเขตและนอกเขตเทศบาล
- มีเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟที่สะดวกและ
มีพ้นื ที่ดินเค็มเป็ นบริ เวณกว้างทําให้เพาะปลูก
เชื่ อ มต่ อ กับ ต่ า งจัง หวัด ด้ว ย เช่ น ขอนแก่ น
ไม่ได้ผล
หนองคาย
- มีสระบัวที่ สวยงามสามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง - ขาดแหล่ ง นํ้า สายหลัก เพื่อ การพัฒ นาระบบ
ท่องเที่ยวของอําเภอได้
ชลประทานสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่
- พื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่มีบริ เวณกว้างการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ตารางที่ 158 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข.ด้ านสั งคม
ข.ด้ านสั งคม
- มี ย่า โมที่ เ ป็ นศู น ย์ร วมจิ ต ใจของประชาชน - เยาวชนโดดเรี ยน มัว่ สุ มการพนัน เสพยาเสพ
อําเภอบัวใหญ่
ติด และ ทะเลาะวิวาท
- มีกองทุนวันละบาทครบ 10 ตําบลและมีกลุ่ม - เด็ ก และเยาวชนบางส่ ว นไม่ มี โ อกาสทาง
สตรี ที่มีความเข้มแข็ง
การศึก ษาหรื อไม่ไ ด้รับการศึ กษาต่อระดับ ที่
- มี ส ถาบัน การศึ ก ษาทั้ง ระดับ ประถมศึ ก ษา สู ง
มัธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พร้ อ ม - ประชาชนมีการอพยพไปทํางานในเมือง เป็ น
เหตุ ที่ อาจก่ อให้เ กิ ด ปั ญหาด้า นคุ ณ ภาพชี วิ ต
ให้บริ การคนในท้องถิ่น
ของประชาชน
- มี วงดนตรี ลูกทุ่ งโรงเรี ยนบัวใหญ่คนรู้ จกั ทัว่
ประเทศ
- ประชาชนมี ค วามขัด แย้ง กัน ทํา ให้ ท ํา งาน
- มีนกั กีฬาทีมชาติเป็ นแบบอย่างให้กบั เยาวชน
ร่ ว มกัน ได้ค่อ นข้า งยาก และทุ ก คนเน้นการ
- มี สื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ชนจํา นวนมากที่ จ ะสื่ อ สารกับ ทํางานเพื่อตัวเองมากกว่าเพื่อส่ วนรวม
ประชาชน
- ส่ วนราชการในพื้ นที่ ไ ม่ไ ด้มี ก ารทํา งานเพื่ อ
สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ นใจต่ อ การ
นําไปสู่ การพัฒนาสังคมอําเภอบัวใหญ่
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีตลาดรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่ น
- ประชาชนในพื้นที่พ่ ึงตนเองทางเศรษฐกิจ
พื้นที่จาํ นวน 3 แห่ง ทําให้เกษตรกรไม่ตอ้ งขน
น้อย ส่ วนใหญ่พ่ งึ พาจากภายนอก หรื อรอ
ผลผลิตไปจําหน่ายที่อื่น
ให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้การสนับสนุน
- มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย และมีการผลิต
- ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินการด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
เศรษฐกิจของชุมชนในรู ปของกลุ่มอาชีพได้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างเข้มแข็ง
- เกษตรกรในพื้นที่ยงั มีที่ดินเป็ นของตนเอง
- เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายทุน
และสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
- ประชาชนขาดรายได้จากอาชี พเสริ ม มีการ
- ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ยงั ยึดอาชีพ
สนับสนุนจากหน่วยงานน้อยมาก
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก
- มีชุมทางด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีต
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ตารางที่ 158 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีขบวนการการเมืองภาคประชาชนที่ทาํ งาน - สถานที่ราชการบางแห่ งการติดต่อประสานงาน
ร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยอื่ น ทั้ง ระดับ จัง หวัด และ ล่าช้า
ระดับภาค และมีการทํางานกันอย่างต่อเนื่อง - มีการแข่งขันในการเลื อกตั้งทุกระดับในพื้นที่สูง
- มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกระจายอยู่ใน ทําให้เกิดความขัดแย้งและแบ่งพรรคแบ่งพวก มี
พื้ น ที่ และทํา ให้ ส ามารถเข้า ถึ ง ประชาชน การซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในการเลือกตั้ง
- ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
ได้มากขึ้น
- ยังมี กลุ่ ม ผูน้ าํ ที่มีค วามมุ่ง มัน่ และทํางานให้ ประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง
ชุ ม ชนด้ ว ยความจริ งจั ง และมี คุ ณ ธรรม - ประชาชนในพื้นที่เบื่อการเมือง เพราะว่าเลือกตั้ง
ไปแล้ ว ไม่ มี ผ ลการเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชน
จริ ยธรรม
ในทางที่ดีข้ ึน
- ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมืองน้อย
- การเมืองท้องถิ่นมีการคอรัปชัน่ และเลือกปฏิบตั ิ
ผู ้นํ า ท้ อ งถิ่ น เห็ น ประโยชน์ ส่ ว นตนมากกว่ า
ส่ วนรวม
- งบประมาณในการพัฒนาลงไม่ถึงชุ มชน เพราะ
ผูบ้ ริ หารบางพื้นที่ทาํ งานไม่โปร่ งใส
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ง านประจํา ปี ของอํา เภอคื อ งานไหมบัว - ไม่มีการรวบรวมข้อมูลทั้งแง่ของประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่ นไว้
ใหญ่ ที่ เป็ นการส่ ง เสริ ม วัฒนธรรมที่ ดีง าม
ให้เป็ นระบบ
ของคนบัวใหญ่
- มี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการทอผ้า ไหม - เยาวชนรุ่ นใหม่ และประชาชนทัว่ ไปไม่สนใจ
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ทอ้ งถิ่น
กระจายอยูใ่ นทุกตําบล
- ชาวบ้านยังมีการใช้วถิ ีชีวติ ตามความเชื่ อของ - ขาดการสื บ ทอดศิ ลปวัฒนธรรม ความเชื่ อที่ ดี
ตนเองเพื่อคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นอัตลักษณ์ ของ
งามทําให้มีผลกระทบกับเด็ก เยาวชน และคน
ตนเอง
ในสังคมบัวใหญ่มากขึ้น
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 159 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบัวใหญ่
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- รัฐบาลมีโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ ทํา - กรณี ที่ มี จ ะมี ก ารสร้ า งรถไฟรางคู่ จ ะส่ งผล
ให้ส ะดวกต่ อการเดิ นทางและการคมนาคม
กระทบต่อชุมชนในการเวนคืนที่ดิน
ขนส่ งผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่
- การแพร่ กระจายของดิ น เค็ ม ที่ ม าจากพื้ น ที่
- รัฐบาลมีโครงการถนนสี่ ช่องทางจราจร เป็ น
ข้า งเคี ยงทํา ให้มี ค วามยากลํา บากในการแก้ไ ข
โอกาสของการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ปัญหา
- รั ฐ บาลมี โ ครงการขยายเขตไฟฟ้ าเพื่ อ ที่ อ ยู่ - ระบบการสื่ อสารที่ไร้ ขีดจํากัด ทําให้คนไม่ใ ช้
อาศัยและการเกษตร
วิ จ ารณญาณในการคิ ด เพื่ อ การสื่ อสารที่ มี
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คุณภาพ
ที่รวดเร็ ว เช่ น อิ นเทอร์ เน็ ต ทําให้สามารถ - ภัย จากธรรมชาติ ประชาชนประสบปั ญหานํ้า
สื่ อสารได้รวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
ท่ ว มที่ น าในบางตํา บลและในขณะเดี ย วกัน ก็
ประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ทํา ให้ ก ารทํา นาของ
ชาวนาได้ผลผลิตไม่เต็มที่
- โรคระบาดของพืชและสัตว์ เช่น เพลี้ยแป้ ง
ข.ด้ านสั งคม(การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ า นสั ง คม(การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- การกระจายอํานาจที่ให้องค์กรปกครองส่ วน - การศึกษาที่หลักสู ตรกําหนดโดยส่ วนกลางเป็ น
ท้องถิ่นเข้ามาบริ หารสถานศึกษา
หลักทําให้มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
- นโยบายประกันสุ ขภาพ ทําให้ประชาชนคน
และเยาวชนในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมกับงานและ
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริ การของรัฐมากขึ้น
บริ บทของชุมชนท้องถิ่น
- นโยบายเรี ย นฟรี ที่ ท าํ ให้ลู ก คนจนมี โอกาส - การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดี ยว ทําให้ประชาชน
ทางการศึกษามากขึ้น
ในพื้นที่ตอ้ งแข่งขันกับคนภายนอกมากขึ้น
- นโยบายการปราบปรามยาเสพติ ด ที่ ท ํา ให้ - นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ทาํ ให้เจ้าหน้าที่
ต้องทํางานและเก็บคะแนน จนบางครั้งนําไปสู่
เจ้าหน้าที่ทาํ งานเต็มที่ในการปราบปรามและ
การจับคนที่ไม่ได้กระทําผิดจริ ง
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
- รั ฐมี โครงการและงบประมาณในการพัฒนา
คนในพื้นที่ของอําเภอ
- มีการส่ งเสริ มการรวมกลุ่ มอาชี พของรัฐ เช่ น
พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรี ยน
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ตารางที่ 159 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบัวใหญ่ (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค / ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- รัฐบาลมีนโยบายรับจํานําข้าวทําให้เกษตรกร - นโยบายรับจํานําข้าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่
ที่มีขา้ วในมือขายได้ราคาและมีกาํ ไรสู ง
มีพ้ืนที่ทาํ นาจํากัด และเกษตรกรที่ ไม่มียุง้ ฉาง
- นโยบายการพัฒ นากองทุ น หมู่ บ ้า นทํา ให้
เป็ นของตนเอง
ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสในการเรี ยนรู ้และ - การเปิ ดการค้าเสรี ที่อาจส่ งผลกระทบต่อราคา
พัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการเงินด้วย
สิ นค้าเกษตรโดยเฉพาะพืชหลัก ได้แก่ อ้อย ข้าว
ตนเอง
มันสําปะหลัง ซึ่ งอําเภอบัวใหญ่มีเกษตรกรปลูก
- นโยบายค่าแรง 300 บาท ปริ ญญาตรี 15,000
จํานวนมาก
บาท
- เกษตรกรไม่ ส ามารถกํา หนดราคาต้นทุ นการ
ผลิตและราคาจําหน่ายผลผลิตได้ดว้ ยตนเอง
- กระแสปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ท ํา ให้
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ก ลุ่ ม ใ ห้ - เริ่ มมีผลผลิตสิ นค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาวางขายแข่งกับสิ นค้า เกษตรของประชาชน
ความสําคัญและยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ในพื้นที่
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่มาจากเสี ยงของ - มีการทุจริ ตในการบริ หารงบประมาณทําให้การ
คนส่ วนใหญ่
บริ หารงบประมาณไม่ลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
- มีนโยบายกระจายอํานาจที่เปิ ดโอกาสให้
ในการพัฒนาพื้นที่
ประชาชนปกครองตนเอง
- นักการเมืองครอบงําความคิดของประชาชนทํา
ให้ผนู ้ าํ ประชาชนไม่มีอิสระทางความคิด
- มีขบวนการต่อต้านคอรัปชัน่ ในพื้นที่ของ
จังหวัดนครราชสี มาที่นาํ โดยหอการค้า
- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลบ่ อ ยทํ า ให้ ก าร
จังหวัดนครราชสี มา
บริ หารงานนโยบายไม่ต่อเนื่อง
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียวในปี 2558 เป็ น - สื่ อ วิท ยุโ ทรทัศ น์ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ การเปลี่ ย น
โอกาสให้ เยาวชนและประชาชนในพื้ นที่ มี
พฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนในพื้นที่ทาํ ให้
ความตื่ นตัว และสนใจเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมของ
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
- สังคมและชุ มชนมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง
ผู ้ค นหั น ไปสนใจเศรษฐกิ จ มากขึ้ น เกิ ด การ
แข่ ง ขัน ทํา ให้ เ กิ ด การหลงลื ม กิ จ กรรมด้ า น
วัฒนธรรมท้องถิ่น
6
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3.4.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอเมืองที่ประชุมได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิ่ น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่ น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการทํามาหากินของประชาชนในพื้นที่ เน้นการพัฒนาอาชี พที่
เหมาะสมกับบริ บท และฐานทรัพยากรของท้องถิ่นให้มากที่สุด
ประเด็ นที่ 2 ประเด็ นสุ ขภาพและอาหารปลอดภัย เนื่ องจากปั จจุ บนั เกษตรกรใช้
สารเคมีมากขึ้น ไม่มีการดูแลสุ ขภาพของตนเอง รวมทั้งอาหารที่ตนเองผลิตออกไปจําหน่ายก็ไม่มีความ
ปลอดภัย จึงจําเป็ นต้องมีการทํางานในประเด็นนี้ อย่างเข้มข้น
ประเด็ น ที่ 3 ประเด็ น การพัฒ นาคนโดยการพัฒ นาการศึ ก ษาเป็ นหลัก เนื่ อ งจาก
การศึกษาปั จจุบนั ที่สอนให้คนออกไปอยู่นอกชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตจะทําอย่างไรให้
ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีบทบาทในการกําหนดหลักสู ตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้มากที่สุดด้วย
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น และการจัดการท้องถิ่น องค์การ
บริ หารส่ วนตํา บลโปร่ ง ใส ที่ จะเน้นกระบวนการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนให้เข้า มามี
บทบาททางการเมืองให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 5 ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว เพื่อให้คนเดินทางเข้า
ไปในอําเภอบัวใหญ่ให้มากขึ้น และมีการใช้จ่ายและช่ วยกระตุน้ เศรษฐกิ จของอําเภอด้วย รวมทั้งเป็ น
การอนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยูก่ บั ลูกหลานในอนาคตด้วย

