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3.4 อาํเภอบัวใหญ่ 

 3.4.1 ประวตัิความเป็นมา 

 คาํว่า “บวัใหญ่” น้ีมาจากช่ือของหมู่บ้านคือหมู่บ้านบวัใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นช่ือ

หนองนํ้าขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในหมู่บา้น มีผูเ้ล่าวา่บวัพนัธ์ุใหญ่เกิดข้ึนในหนองนํ้ าเต็มไปหมด จนมีผูต้ ั้ง

ช่ือว่าบึงบวัใหญ่และเป็นช่ือของหมู่บา้นน้ีด้วย ก่อนท่ีจะได้รับการยกฐานะเป็นอาํเภอบวัใหญ่เดิมมี

ฐานะเป็นด่านช่ือวา่ “ด่านนอก” มีหวัหนา้ด่านเก็บส่วยภาษีอากรจดัส่งทางราชการเป็นประจาํทุกปี ท่ีทาํ

การด่านอยูท่ี่บา้นทองหลางใหญ่ ตาํบลกุดจอก ต่อมาเม่ือ ปี พ.ศ. 2429 จึงไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอ

ช่ือว่า “อาํเภอด่านนอก” และได้ยา้ยท่ีว่าการอาํเภอไปตั้งอยู่ท่ีบา้นทองหลางน้อย ตาํบลดอนตะหนิน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 ได้ยา้ยท่ีว่าการอาํเภอด่านนอกมาตั้งอยู่ท่ีบา้นบวัใหญ่ และในปีเดียวกนันั้นได้

เปล่ียนช่ือจาก อาํเภอด่านนอก มาเป็น “อาํเภอบวัใหญ่” ตามช่ือของหมู่บา้น ในปี พ.ศ. 2470 ทางราชการ

ไดก่้อสร้างเส้นทางรถไฟสาย นครราชสีมา – ขอนแก่น และไดต้ั้งชุมทางสถานีบวัใหญ่ข้ึน ทาํให้อาํเภอ

บัวใหญ่ได้กลายเป็นย่านสถานีรถไฟ ย่านตลาดการค้า ชุมชนจึงหนาแน่นข้ึนพร้อมกับความ

เจริญกา้วหนา้ตามลาํดบั ใน ปี พ.ศ. 2480 ไดเ้ปิดใชท้างหลวงแผน่ดินสาย บวัใหญ่ – ชยัภูมิ ความเจริญ

ไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และใน ปี พ.ศ. 2494 ไดย้า้ยท่ีวา่การอาํเภอจากบา้นบวัใหญ่ มาตั้งอยูท่ี่ว่าการ

อาํเภอปัจจุบนั 

3.4.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดันครราชสีมา บนท่ีราบสูงโคราช 

ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 15 – 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 102 – 103 องศาตะวนัออก มีระยะห่างจากจงัหวดั

นครราชสีมาโดยทางรถยนต ์101 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 85 กิโลเมตร อาํเภอบวัใหญ่มีเน้ือท่ีประมาณ 

548.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 296,662 ไร่ มีประชากร 81,685 คน  

มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอบวัลาย อาํเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั

นครราชสีมา และอาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอคง และอาํเภอโนนแดง จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอสีดาและอาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก 

ติดต่อกบัอาํเภอแกง้สนามนาง และอาํเภอบา้นเหล่ือม จงัหวดันครราชสีมา 

3.4.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

 สภาพพื้นท่ีของอาํเภอบวัใหญ่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงและท่ีดอน ไม่มีภูเขา พื้นท่ี

สูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 140-250 เมตร ทางดา้นทิศตะวนัตกและทิศเหนือเป็นท่ีราบสูง ใชเ้ป็นท่ี

ทาํไร่และลาดเอียงมาทางทิศใตข้องอาํเภอ ทางตอนกลางเป็นท่ีลุ่มเหมาะกบัการทาํนา 

 สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน

กุมภาพนัธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และฤดู

หนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธนัวาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์  
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 3.4.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอาํเภอบวัใหญ่โดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน รองลงมาคือการประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่140 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 610 714 1,324 

นกัเรียน 4,655 4,459 9,114 

นกัศึกษา 368 527 895 

ทาํนา 10,270 11,394 21,664 

ทาํไร่ 134 132 266 

ทาํสวน 10 8 18 

ประมง 2 1 3 

ปศุสัตว ์ 4 4 8 

รับราชการ 310 268 578 

พนกังานรัฐวสิหกิจ 6 12 18 

พนกังานบริษทั 66 67 133 

รับจา้งทัว่ไป 2,889 2,468 5,357 

คา้ขาย 352 486 838 

ธุรกิจส่วนตวั 26 35 61 

อ่ืนๆ 1,425 1,616 3,041 

รวมทั้งส้ิน 21,127 22,191 43,318 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอบัวใหญ่ (2553)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

 

  2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ ตาํบลด่านชา้งมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 59,617.37 บาท

ต่อคนต่อปี ประชากรโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็น

หลกั รองลงมาคือ ตาํบลดอนตะหนินมีรายไดเ้ฉล่ีย จาํนวน 52,001.11 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบล

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลหว้ยยางจาํนวน 43,382.60 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางที ่141 แสดงรายไดจ้าํแนกรายตาํบลของอาํเภอบวัใหญ่ 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 กุดจอก 47,960.99 

2 ขนุทอง 51,634.29 

3 ดอนตะหนิน 52,001,11 

4 ด่านชา้ง 59,617.37 

5 โนนทองหลาง 43,576.75 

6 บวัใหญ่ 45,371.46 

7 เสมาใหญ่ 49,901.64 

8 หนองแจง้ใหญ่ 51,069.74 

9 หนองบวัสะอาด 46,407.28 

10 หว้ยยาง 43,382.60 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 48,474.52 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอบัวใหญ่ (2553) 

หมายเหต ุ: รายได้เฉล่ียต่อคนในพืน้ท่ีหน่ึง ๆ เป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพืน้ท่ีน้ันหารด้วยจาํนวนคนท้ังหมด

ในพืน้ท่ี 

3) รายจ่าย ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีการสํารวจค่าใชจ่้ายของประชาชนจาํนวน 10 ตาํบล เร่ือง

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั มีขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ตารางที ่142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัใหญ่ 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 47,709,341 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 47,709,341 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 82,550,887 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 82,550,887 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 64,708,541 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 64,708,541 
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ตารางที ่142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 2,512,384,770 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 2,512,384,770 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 50,853,412 

จาํนวนรวม 50,853,412 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 116,403,314 

จาํนวนรวม 116,403,314 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 41,585,427 

จาํนวนรวม 41,585,427 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้  

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 79,695,703 

จาํนวนรวม 79,695,703 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,775,125 

จาํนวนรวม 13,775,125 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,714,645 

จาํนวนรวม 13,714,645 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 75,048,405 

จาํนวนรวม 75,048,405 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 57,222,913 

จาํนวนรวม 57,222,913 
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ตารางที ่142 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 42,500,284 

จาํนวนรวม 42,500,284 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 63,693,958 

จาํนวนรวม 63,693,958 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 46,036,996 

จาํนวนรวม 46,036,996 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,516891 

จาํนวนรวม 12,516891 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,475,177 

จาํนวนรวม 11,475,177 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 90,319,928 

จาํนวนรวม 90,319,928 

รวมทั้งหมด 3,472,195,717 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

4) หน้ีสินและ เงินออม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอบวัใหญ่ ปี 

พ.ศ. 2553 พบกวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 1,152 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 960 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

การศึกษารวมกนัประมาณ 104.9 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 87.1 ลา้นบาท  

จากข้อมูลบัญชีครัวเรือนของสํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอบัวใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า

ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีหน้ีสินรวมทั้งอาํเภอจาํนวน 204,130,637.00 บาท โดยเฉล่ียจาํนวน 

5,579.26 บาทต่อคนต่อปี  

ส่วนเงินออมจากบญัชีครัวเรือน ประชากรพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีเงินออมเฉล่ียจาํนวนเงิน 

4,752.17 บาทต่อคนต่อปี  
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 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่143 แสดงกลุ่มองคก์รท่ีเขม้แขง็ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการพฒันาสตรี

หมู่บา้นระดบัอาํเภอ 

963 พฒันาอาชีพของกลุ่มสตรี

ระดบัหมู่บา้น ตาํบลและอาํเภอ 

นาง กวย เกตุนอก 

กองทุนหมู่บา้นจาํนวน 

138 กองทุน 

11,880  ออมเงินและบริหารจดัการเงิน

ใหส้มาชิกกลุ่มกู ้และติดตาม

การชาํระเงินคืน 

นายพินิศ เกศนอก 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิตจาํนวน 112 กลุ่ม 

14,051 การออมเงิน ยอดเงินออมรวม

จาํนวน 39,358,717 บาท  

นาย พิศ การงาน 

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมูบ่า้น (อสม.) 

1,620 ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

นส.เพลินพิศ ดีโสภามาตร 

1 ถ.บา้นจาน ต.บวัใหญ่  

ชมรมอาสาพฒันาชุมชน

อาํเภอบวัใหญ่ 

200 ดูแลและพฒันาอาชีพ

ประชาชน 

นายองอาจ ชุนสาย 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

  ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา มีกลุ่มท่ีทาํ

การผลิตผลิตภณัฑโ์อทอป ดงัน้ี  

ตารางที ่144 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานที่ตดิต่อ 

กลุ่มผลิตเกลือ

ไอโอดีน  

35 บ ร ร จุ เ ก ลื อ ใ ส่ ถุ ง พ ล า ส ติ ก 

นํ้าหนกัถุงละ 100 กรัม  

นางอุรัตน์ โพธ์ินา 

42 ม. 1 ต.โนนทองหลาง  

กลุ่มอาชีพทาํขนม 

ถัว่ตดั  

21 ทาํขนมถั่วตดัผลิตจากถั่วลิสง 

อร่อย สะอาด ถูกหลกัอนามยั 

นางสุจริต การบรรจง 

74 หมู่10 ต.ดอนตะหนิน  

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  55 ทําข้าวกล้องเป็นสินค้า เพื่ อ

บริโภคในครัวเรือน  

นางสุภาภรณ์ ชนภณัฑารักษ ์

5/1 หมู่ 8 ต.บวัใหญ่  

กลุ่มเกษตรกรทํานา

ตาํบลหนองแจง้ใหญ่  

55 ผ ลิ ต ข้ า ว เ พื่ อ บ ริ โ ภ ค ใ น

ครัวเรือน และบรรจุถุงจาํหน่าย 

นายดาํรง จนัทร์ภิรมย ์ 

54 หมู่ 2 ต.หนองแจง้ใหญ่  
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ตารางที ่144 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม/สถานที่ตดิต่อ 

ก ลุ่ ม ทํ า ด อ ก ไ ม้

ประดิษฐ ์ 

12 ผลิตผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐ์

จากสบู่ มีสีสัน 

นางหนูเจน กลา้หาญ 

4 หมู่ 11 ต.บวัใหญ่  

กลุ่มนํ้าหมกัชีวภาพ1 32 ผลิตนํ้ ากระชายดาํหมกัชีวภาพ 

และนํ้าหมกัลูกยอ  

นางธารฤทยั ขอเหน่ียวกลาง  

36/1 หมู่ 5 ตาํบลขนุทอง  

กลุ่มทอผา้ไหมลายขิด 

บา้นด่านชา้ง  

35 ผลิตผา้ลายขิด  

(รหสัโอทอป 301200394701) 

คุณสุดใจ จนัทร์ภิรมย ์ 

97 หมู่ 1 ตาํบลหว้ยยาง  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นหนองไข่ผาํ 

35 ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมทอเป็นผืน มี

ใหเ้ลือกหลากหลายลาย  

นางสมนึก ไร่ดี  

24 หมู่ 10 ต.หนองแจง้ใหญ่  

กลุ่มผา้ไหมโนนต้ิว  45 ผลิตผา้ทอพื้นเมือง ทอจากเส้น

ไหมธรรมชาติ  

นางแวน บรรดาศกัด์ิ  

14 หมู่ท่ี   ตาํบลเสมาใหญ่  

กลุ่มทอผา้ไหม

บา้นเพด็นอ้ย  

32 ผลิตผา้ไหมหางกระรอก  

(รหสัโอทอป 301200414701) 

นางทองมา บรรดาศกัด์ิ 

 38 หมู่ 2 ต.กุดจอก  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นหว้ยยาง 

12 ผลิตผ้าไหมทอมือและยอ้มสี

ธรรมชาติ  

นางนาง นุเสน 

 66 หมู่ท่ี 8 ตาํบลหว้ยยาง  

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บา้นขนุทอง  

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี  

(รหสัโอทอป 301200404701) 

นางเรียบ อนุเวทย ์

10 หมู่ 6 ตาํบลขนุทอง  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นรกฟ้า  

23 ผลิตผ้าไหมหลากหลายชนิด 

ทั้งผา้ไหมมดัหม่ี  

นางสุภี ชีวะวโิรจน์ 

7/1 หมู่11 ต.ด่านชา้ง  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นโนนต้ิว 

12 ผลิตผา้ไหมทอมือลายขิด 

(รหสัโอทอป 301200545201)  

นายคาํผง ผึ่งนอก  

52 หมู่ 6 ต.เสมาใหญ่  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นหนองเมก็  

12 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี  

(รหสัโอทอป 301200574701) 

คุณทองยุน่ ภกัดีโชติ  

74 หมู่ 9 ตาํบลด่านชา้ง  

กลุ่มทอผา้ไหม 

บา้นหนองกระทุ่ม 

34 ผลิตผา้ไหมมดัหม่ี  

(รหสัโอทอป 301200514701) 

นางจนัทร์ ซองผม  

หมู่ 2 ต. หนองบวัสะอาด  

กลุ่มทอเส่ือกก 

บา้นดอนแปะ  

25 ทอเส่ือกก  

(รหสัโอทอป 301200244701) 

นางสุดสวาท บุญมา 

50 หมู่ 8 ตาํบลกุดจอก  

กลุ่มทอเส่ือกกชุมชน

ดอนขนุสนิท  

42 ทอเส่ือกก  

(รหสัโอทอป 301200294701) 

นางทองใส สุวรรณดี  

29 หมู่ 1 3 ตาํบลบวัใหญ่  

กลุ่มทอเส่ือกก 

(เส่ือจนัทบูรณ์)  

32 ผลิตผลิตภณัฑเ์ส่ือจนัทบูรณ์ 

ผลิตมาจากตน้กก ทอมือ 

นางจรุงศรี ประจง 

16 หมู่ 8 ต.กุดจอก  

กลุ่มทอเส่ือ 

บา้นหญา้คา  

23 ผลิตเส่ือ  

(รหสัโอทอป 301200274701) 

นางวรรณวษิา มนตรีหาญ  

88 หมู่ 6 ตาํบลขนุทอง  
ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=0432181744&ID=301220&SME=0432163732
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 3.4.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ด้านประชากร อาํเภอบวัใหญ่มีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 16,405 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวนทั้งส้ิน 68,684 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 34,424 คน หญิงจาํนวน 34,260 คน คิดแยก

เป็นรายตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่145 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอบวัใหญ่ 

ตําบล 
ครัวเรือน 

(หลงั) 
ประชากร (คน) 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

กุดจอก 1,246 2,830 2,808 5,638 

ขนุทอง 1,876 3,978 3,927 7,905 

ดอนตะหนิน 1,023 2,105 2,205 4,310 

ด่านชา้ง 1,571 3,787 3,753 7,504  

โนนทองหลาง 2,072 4,408 4,246 8,654 

บวัใหญ่ 1,914 4,344 4,395 8,739 

เสมาใหญ่ 1,330 2,488 2,534 5,022 

หนองแจง้ใหญ่ 1,708 3,347 3,288 6,635 

หนองบวัสะอาด 1,655 3,345 3,345 6,690 

หว้ยยาง 1,760 3,792 3,759 7,551 

รวม 16,405 34,424 34,260 68,684 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอบัวใหญ่   (ข้อมลู ณ เดือนสิงหาคม 2553) 
 

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่จริง  ณ วนัสํารวจประชากร ผลการจดัเก็บขอ้มูล

ความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอบวัใหญ่ มีประชากรจาํแนกตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 
 

ตารางที ่146 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอบวัใหญ่ 

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

นอ้ยกวา่ 1 ปี 167 171 338 

1 – 2 478 424 902 

3 – 5 930 837 1,767 

6 – 11 2,087 1,929 4,016 

12 – 14 1,190 1,114 2,304 

15 – 17 1,101 1,039 2,140 
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ตารางที ่146 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญงิ (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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,130 3,792 6,922 

รวมทั้งหมด 20,440  21,821  42,261  

ท่ีมา :ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

หมายเหตุ : จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ พบวา่ประชากรส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่147 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอบวัใหญ่ 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 575 565 1,140  

ตํ่ากวา่ ป.4 1,729 1,679 3,408  

ป.4-6 11,218 12,831 24,049  

ม.ศ. 1-3 110 74 184  

ม.1-3 2,699 2,341 5,040  

ม.ศ.4-5 89 45 134  

ม.4-6 1,166 1,299 2,465  

ปวช. 353 333 686  

ปวส. 350 388 738  

ปริญญาตรี 448 680 1,128  

ปริญญาโท 33 12  45  

ปริญญาเอก 2 1 3  

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,668 1,573 3,241  

รวม 20,440 21,821 42,261  

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวใหญ่ (2553) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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 ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอบวัใหญ่มีจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 68 แห่ง มีครูจาํนวน

ทั้งหมด 499 คน และมีนกัเรียนจาํนวนทั้งหมด 7,530 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียน

ประมาณ 16 คน 

ตารางที ่148 แสดงจาํนวนโรงเรียน จาํนวนนกัเรียนและจาํนวนครู อาํเภอบวัใหญ่ 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
จํานวน

ครู ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

กุดจอก 1 3 0 1 558 37 

ขนุทอง 1 7 1 1 1,955 91 

ดอนตะหนิน 1 3 0 0 342 28 

ด่านชา้ง 1 2 0 2 599 43 

โนนทองหลาง 1 5 1 3 944 67 

บวัใหญ่ 1 4 2 2 494 48 

เสมาใหญ่ 1 3 0 1 469 48 

หนองแจง้ใหญ่ 1 5 0 0 470 35 

หนองบวัสะอาด 1 3 0 3 853 53 

หว้ยยาง 1 4 0 2 846 49 

รวมทั้งอาํเภอ 10 39 4 15 7,530 499 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 (2554) 

 ค. การศึกษานอกระบบ มีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการระดบัตาํบล มีจาํนวน

ตาํบล ๆ ละ 1 แห่ง มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

จาํนวน 3 แห่ง  

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

 ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่149 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอบวัใหญ่ 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 12  

โรงพยาบาลเอกชน   1  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 4  
ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 
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ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล

อาํเภอบวัใหญ่ มีบุคลากรดงัน้ี  

ตารางที ่150 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอบวัใหญ่  

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     18 4,639 

ทนัตแพทย ์ 5 16,702 

เภสัชกร 6 13,918 

พยาบาลวชิาชีพ 74 1,128 

นกัวชิาการ 7 9,812 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,620 42 

สาธารณสุขอาํเภอ 14 4,906 

บุคลากรประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมฯ  14 4,906 
ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

 

 ค. สถานการณ์ด้านสาธารณสุข โรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัสําหรับพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่จาํนวน 10 

อนัดบัแรก โดยมีจาํนวนและอตัราการป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน ดงัน้ี  

ตารางที ่151 แสดงโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบั ของอาํเภอบวัใหญ่ 

อนัดับ โรค จํานวนป่วย อตัราป่วย 

1 อุจจาระร่วง 1,286 1,911.87 

2 อาหารเป็นพิษ 288 428.16 

3 ไขห้รือไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 287 426.68 

4 ไขเ้ลือดออก 109 283.34 

5 ปอดบวม 93 138.26 

6 สุกใส 624 1,650.66 

7 ไขห้วดัใหญ่ 109 283.34 

8 โรคตาแดง 105 277.76 

9 งูสวดั 93 246.01 

10 เลปโตสไปโรซีส 79 208.98 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดย

ใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่152 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรอาํเภอบวัใหญ่  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

2549 84,133 - 

2550 83,649 -0.58 

2551 83,699 0.6 

2552 83,639 - 0.7 

2553 83,760 0.14 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มี

การดาํเนินการทั้งเชิงป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปัญหา โดยเป็นการทาํงานร่วมมือระหวา่งปกครอง

อาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอบวัใหญ่ ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤตินครราชสีมา สาขาบวัใหญ่ 

รวมทั้งประสานงานกบัทางคณะกรรมการหมู่บา้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นใน

การสร้างและพฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีปลอดภยัจากภยันานาชนิด รวมทั้งการป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ีจะ

เขา้ไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน  

ส่วนในระดบัพื้นท่ีโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีการจดัตั้งเวรยาม การตั้งด่าน

ตรวจบนทางสัญจร การออกตรวจ การเฝ้าระวงัและแจง้เหตุความไม่สงบ เพื่อความปลอดภยัทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิ์น หรือการรักษาความปลอดภยัสถานท่ี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาํคญั  

นอกจากน้ีมีการจดัตั้งแหล่งข่าวในการแจง้ข่าวสารแก่ทางราชการในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมในทอ้งท่ีหมู่บา้น และจดัให้มีรถยนต์ตรวจการเคล่ือนท่ีเร็วของสถานีตาํรวจภูธร

อาํเภอบวัใหญ่ ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นและตาํบล ภายในอาํเภอ 

และบริเวณเขตรอยต่อระหวา่งอาํเภอและจงัหวดั  

 5) ดา้นศาสนา องคก์รทางศาสนาในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มี สถาบนัทางศาสนา ไดแ้ก่ วดัจาํนวน 

31 แห่ง สาํนกัสงฆจ์าํนวน 45 แห่ง มีโบสถค์ริสตจ์าํนวน 1 แห่ง มีพระภิกษุจาํนวนทั้งหมด 588 รูป 

6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  

- ภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านการเกษตร ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การขบัเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บา้นป่าตอง หมู่ท่ี 1 ตาํบลบวัใหญ่ อาํเภอบวัใหญ่  

- ด้านหัตถกรรม ได้แก่ การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ในอําเภอบัวใหญ่ยงัมี

ประชาชนหลายกลุ่มยงัคงมีการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาน้ีสู่รุ่นหลัง จะเห็นได้ว่าสินค้าโอทอป 

จาํนวนมากในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ จะเป็นสินคา้ผา้ไหมจากหมู่บา้นต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผา้ไหมลายขิด

บา้นด่านช้าง ตาํบลห้วยยาง กลุ่มทอผา้ไหมลายขิดบา้นดอนตะหนิน หมู่ท่ี 5 ตาํบลดอนตะหนิน และ
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กลุ่มอ่ืน ๆ อีกมากมาย ส่วนดา้นการจกัสาน เช่น  3นายเม่า คาํสาคู อยูบ่า้นเลขท่ี 23 หมู่ 10 บา้นคูมะค่า 

ตาํบลกุดจอก มีความรู้ดา้นการ0จกัสานไซ สุ่ม บุง้ก๋ี ตะกร้าใบเล็ก กลาง ใหญ3่ และอ่ืน ๆ  

 7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ดว้ยพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่เป็นชาวไทย-ลาว อพยพเขา้ไปอยู่

เป็นหลกั ดงันั้นภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชจ้ะเป็นภาษาลาวมากกวา่ภาษาโคราช  

- งานประเพณีท่ีมีการจดักนัเป็นประจาํคืองาน “งานบวัไหมบวัใหญ่1” เป็นงานท่ีจดั

เพื่อนาํผลงานหรือผลผลิตของผา้ไหมท่ีชาวบา้นในพื้นท่ีผลิตไดม้าจดัจาํหน่ายและประกวด รวมทั้งเป็น

โอกาสให้คนจากถ่ินต่าง ๆ ได้มาช่ืนชมความงามของผา้ไหม และชาวบ้านด้วยกันเองในพื้นท่ีได้

แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการผลิตผา้ไหมไปพร้อม ๆ กนั  

- การจดังานประเพณีสงกรานตเ์พื่อสืบสานวฒันธรรมไทยโดยในงานจะมีการละเล่น 

พื้นบา้น เช่น การแข่งพายเรืออีโปง ชกมวยทะเล รําวงยอ้นยุค กินขา้วพาแลง  การรดนํ้ าดาํหวัขอพรจาก

ผูใ้หญ่ ซ่ึงสถานท่ีท่ีจดัเป็นประจาํคือ วดัสระใหญ่  

 8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีทางราชการ หรือ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละตาํบลจดัข้ึน เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาประจาํปี เพื่อสร้างความสามคัคีและสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของกลุ่มเยาวชนแต่ละตาํบลหรือแต่ละหมู่บา้น 0ซ่ึงบางคร้ังก็มีกิจกรรม0โครงการ

สัปดาห์ส่งเสริม0กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการท่ีจดัโดยการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอบวัใหญ่ 0หรือบาง3 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการบรรจุแผนการพฒันากีฬาและนนัทนาการอยูใ่นแผนการพฒันาดว้ย เช่น 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเสมาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแจง้ใหญ่ องค์การบริหารส่วน

ตาํบลดอนตะหนิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก เทศบาลเมืองบวัใหญ่  

 3.4.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) ดา้นกสิกรรม อาํเภอบวัใหญ่มีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 230,808 ไร่ ครอบครัว

เกษตรกรจาํนวน 9,670 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัและเกษตรกรในพื้นท่ีใช้ท่ีดินสําหรับการ

เพาะปลูกขา้วมากท่ีสุด ซ่ึงแยกได ้ดงัน้ี 

ตารางที ่153 แสดงพื้นท่ีทาํการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกรแยกเป็นรายตาํบล อาํเภอบวัใหญ่ 

ตําบล 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พืน้ทีท่าํ

เกษตร(ไร่) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

นา 

(ไร่) 

อ้อย 

(ไร่) 

มันสําปะหลงั

(ไร่) 

กุดจอก 23,276 20,656 835 18,065 0 0 

ขนุทอง 31,005 26,527 1,294 23,080 768 566 

ดอนตะหนิน 15,318 15,527 826 13,940 0 0 

ด่านชา้ง 20,186 18,170 812 9,450 501 1,393 

โนนทองหลาง 36,112 33,866 1,187 26,495 0 3,500 

บวัใหญ่ 28,346 23,638 696 12,760 535 2,075 

เสมาใหญ่ 17,500 16,321 845 14,480 0 0 

http://บัวใหญ่.blogspot.com/2010/03/2010.html
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ตารางที ่153 แสดงพื้นท่ีทาํการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกรแยกเป็นรายตาํบล อาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ตําบล 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พืน้ทีท่าํ

เกษตร(ไร่) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

นา 

(ไร่) 

อ้อย 

(ไร่) 

มันสําปะหลงั

(ไร่) 

หนองแจง้ใหญ่ 22,412 20,431 796 14,250 2,400 843 

หนองบวัสะอาด 30,183 29,366 1,218 18,690 2,938 2,857 

หว้ยยาง 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 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

ตารางที ่154 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอบวัใหญ่  

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี) จํานวนครัวเรือน 

1 ขา้ว 177,705        95,072 5,077 

2 มนัสาํปะหลงั 12,500 28,750 625 

3 พริก 500 50 150 

4 ขา้วโพด 800 720 25 

5 ออ้ย 11,540 13,028 577 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอบัวใหญ่ (2554) 
 

 2) ดา้นปศุสัตว ์พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีเกษตรกรผูท้าํการปศุสัตวจ์าํนวน 13,025 ครอบครัว ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

ตารางที ่155 แสดงการทาํปศุสัตว ์อาํเภอบวัใหญ่  

ประเภทสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

โคเน้ือ 14,772 2,900 

กระบือ 5,461 1,369 

สุกร 6,996 1,200 

ห่าน 106 20 

ไก่เน้ือ 185,274 371 

เป็ด 23,696 153 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอบัวใหญ่ (2553) 
 

 3) ดา้นการประมง ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ มีเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงปลานํ้ าจืดจาํนวน 702 ราย มี

จาํนวน708 บ่อ รวมพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 766.75 ไร่ โดยส่วนใหญ่เนน้การเล้ียงเพื่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือนมากกวา่การทาํการคา้ 
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 3.4.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

 อาํเภอบวัใหญ่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และ

สถานประกอบการหลายแห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

จาํนวน 1 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 10 ลา้นบาทลงมา จาํนวน 4 แห่ง 

ในอาํเภอบวัใหญ่มีโรงสีขนาดใหญ่จาํนวน 1 แห่ง คือ โรงสีตงฮั้วบวัใหญ่ อยูท่ี่หมู่ 5 ตาํบลบวัใหญ่  

 3.4.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

  1) ดา้นพานิชยกรรม 

- ธนาคารพาณิชยใ์นอาํเภอบวัใหญ่มีสาขาของธนาคารไวบ้ริการประชาชนใน

พื้นท่ี จาํนวน 5 แห่ง ดงัน้ี ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน สาขาบวัใหญ่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

- สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 6 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีบริการนํ้ ามนับางจากจาํนวน 2 

แห่ง สถานีบริการนํ้ ามนัทีพีไอจาํนวน 2 แห่ง สถานีบริการนํ้ ามนัปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

จาํนวน 1 แห่ง สถานีบริการนํ้ ามนัซัสโก้ จาํนวน 1 แห่ง และมีสถานีบริการก๊าซรถยนต์หรือ LPG 

จาํนวน 1 แห่ง 

- สหกรณ์จาํนวน1 แห่ง คือ สาํนกังานสหกรณ์การเกษตรบวัใหญ่ จาํกดั 

- สถานประกอบการขายส่งและค้าปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 

จาํนวน 172 แห่ง   

- ร้านขายส่งจาํนวน  21 แห่ง   

- ร้านขายปลีกจาํนวน 944 ร้าน  

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 11 แห่ง  

- ตลาดสดจาํนวน  1 แห่ง 

2) การบริการ ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีโรงแรมจาํนวน 1 แห่งคือ โรงแรมออร์คิด อยูใ่น

ตาํบลบัวใหญ่ และมีรีสอร์ทจาํนวน 1 แห่ง คือ ระเบียงไม้รีสอร์ท มีบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

อินเทอร์เน็ต จาํนวน 9 แห่ง และมีร้านอาหารบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจาํนวน 201 ร้าน 

  3) การท่องเท่ียว ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น และไม่ค่อย

เป็นท่ีรู้จกัมากนกั แต่ดว้ยศกัยภาพของพื้นท่ีสามารถพฒันาให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นได ้และเป็นสถานท่ี

เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ไดด้ว้ย ไดแ้ก่  

- 2วดัป่าบา้นดอนหนั2 ท่ีมี2เขตเสมาเป็นศาลากลางนํ้ า ใช้เป็นสถานท่ีสําหรับการ

บรรพชาและอุปสมบท ลกัษณะเป็นศาลาทรงไทย สมยัอยธุยา สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2523 นอกจากน้ียงัใช้
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เป็นสถานท่ีประกอบพิธีสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ2์ และ2มีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใ์หญ่บนดอกบวั 

เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนกราบไหว ้ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของตาํบล 

2 - วดับา้นเสมาใหญ่อยู่ ท่ีตาํบลเสมาใหญ่ เป็นวดัใหญ่ท่ีมีประวติัเก่าแก่ท่ีสุดในเขตพื้นท่ีตาํบล

เสมาใหญ่ มีโบสถ์ และศาลาวดัท่ีก่อสร้างดว้ยลวดลายท่ีสวยงาม เป็นท่ีจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีสําคญั

ของตาํบลเป็นประจาํทุก ๆ ปี 

 - 2ปรางคก์ู่ ตั้งอยูใ่นโรงเรียนวดับา้นกู่ ตาํบลดอนตะหนิน ห่างจากอาํเภอบวัใหญ่ 10 กิโลเมตร 

ลกัษณะเป็นโบราณสถาน สร้างเม่ือสมยัใดไม่มีใครทราบ มีลกัษณะคลา้ยปราสาทหินพิมาย เป็นปรางค์

ขนาดเล็กสมัยขอม ฐานส่ีเหล่ียม ก่อด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด แต่ปัจจุบันสภาพ

ปรักหกัพงัไปแลว้ หลงเหลือเพียงซากฐานไม่สูงนกั ภายในบรรจุพระพุทธรูปดินเผาซ่ึงยงัหลงเหลือให้

เห็นอยู่ 4 - 5 องค์ จากคาํบอกเล่าของชาวบา้น สันนิษฐานว่าสร้างรุ่นเดียวกบัปราสาทหินพิมาย และ

ปรางคสี์ดา 

 3.4.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอบวัใหญ่กบัจงัหวดันครราชสีมา 

รวมทั้งการคมนาคมภายในตาํบลและหมู่บา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ชุมทางรถไฟบวัใหญ่ จากอาํเภอบวัใหญ่ไปนครราชสีมา จากอาํเภอบวัใหญ่

ไปประเทศลาว (ผา่นหนองคาย) จากอาํเภอบวัใหญ่ไปอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

- สถานีขนส่งอาํเภอบวัใหญ่ บริการรถโดยสารจากอาํเภอบวัใหญ่ไปจงัหวดั

นครราชสีมา  อาํเภอบวัใหญ่ไปจงัหวดัขอนแก่น อาํเภอบวัใหญ่ไปจงัหวดัชัยภูมิ อาํเภอบวัใหญ่ไป

กรุงเทพฯ (ไม่รวมรถตูบ้ริการ) อาํเภอบวัใหญ่ไปอาํเภอประทาย และอาํเภอบวัใหญ่ไปอาํเภอชุมพวง 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 202 (ชยัภูมิ – ประทาย) มีระยะทางทั้งหมดจาก

อาํเภอบวัใหญ่ถึงจงัหวดัชัยภูมิ ประมาณ 50 กิโลเมตร ระยะทางจากอาํเภอบวัใหญ่ถึงอาํเภอประทาย 

ประมาณ 36 กิโลเมตร  

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2246 (โคกสี – เมืองพล) ระยะทาง 35 กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบท สายบวัใหญ่ – โนนตาเถร ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ถนนสาย

น้ีมีบางช่วงเป็นหลุมบ่อ (บา้นทองหลางนอ้ย-สะพานขา้มลาํหว้ย) ผูส้ัญจรตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 

- เส้นทางเช่ือม หมู่บ้าน ตาํบล สภาพเป็นลาดยาง  คอนกรีตเสริมเหล็กและ

ลูกรัง ประมาณ 300 สาย ถนนท่ีเป็นลาดยางส่วนมากไม่คงทน  ส่วนมากแลว้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แต่ละพื้นท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร พื้นท่ีอาํเภอบัวใหญ่มีโทรศพัท์พื้นฐานและ 

โทรศพัท์สาธารณะจาํนวน 2,052 เลขหมาย แบ่งเป็นโทรศพัท์พื้นฐานจาํนวน 1,987 เลขหมายและ
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โทรศพัทส์าธารณะ จาํนวน 65 เลขหมาย ในทุกหมู่บา้นมีระบบหอกระจายข่าว และมีวิทยุชุมชนจาํนวน 

12 สถานี และมีทีวชุีมชน จาํนวน 1 แห่ง  

3) ประปา นํ้าด่ืม มีระบบประปาหมู่บา้นท่ีใชไ้ดค้รอบคลุมจาํนวน 15,527 ครัวเรือน 

4) แหล่งนํ้ า พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็ก ระดบัครัวเรือน และระดบั

ชุมชน ดงัน้ี 

ตารางที ่156 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอบวัใหญ่ ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 297 241 297 241 21 21 

บ่อสาธารณะ 0 0 2 2 186 104 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอบัวใหญ่ (2554) 
  

5) ไฟฟ้า สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการครอบคลุมทุกครัวเรือน ยกเวน้

กรณีประชาชนสร้างบา้นหรือกระท่อมอยูต่ามไร่นาของตนเองท่ีการไฟฟ้าไม่มีสายส่งไฟฟ้าแรงตํ่าไปถึง 

 3.4.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า จดัเป็นพวกดินเคม็เหมาะสาํหรับปลูกขา้วในฤดูฝน แต่มกัเส่ียงต่อ

ความลม้เหลว ถา้ปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการชลประทานเพื่อให้มีนํ้ าในการปลูกขา้ว

และการใชปุ๋้ยบาํรุงดิน ลกัษณะดินโดยทัว่ไปของอาํเภอบวัใหญ่ มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปน

นํ้ าตาลอ่อน สีนํ้ าตาลปนแดงอ่อน ดินล่างส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนนํ้ าตาล สีเทา

ปนชมพู และพบจุดประสีนํ้ าตาลแก่ สีแดงปนเหลือง เกิดจากพกัตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีเป็นท่ี

ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบตามลานตะพกันํ้ าระดบัตํ่า นํ้ าแช่ขงัลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 

เดือน เป็นดินลึกมีการระบายนํ้ าไม่ค่อยดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ดินชั้นบนมี

ความเป็นกรดเป็นด่างท่ีค่า pH 6.0 -7.0 เหมาะสาํหรับการปลูกพืชไร่  

2) ทรัพยากรนํ้า แหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีสําคญัของอาํเภอบวัใหญ่ ไดแ้ก่ ลาํห้วยกระเบ้ือง อยู่

ในพื้นท่ี บา้นไร่ออ้ย บา้นโนนใหญ่ บา้นหนองหัวช้าง ลาํห้วยยางใต ้อยู่ในพื้นท่ี บา้นหญา้คา บา้นนา 

บา้นดอนบก ลาํหว้ยยางเหนือ อยูใ่นพื้นท่ี บา้นเสมาใหญ่ คลองอีสานเขียว อยูใ่นพื้นท่ี บา้นไร่ออ้ย บา้น

โนนต้ิว บา้นนา บา้นดอนบก และบา้นแจง้สวา่ง 

3) ทรัพยากรป่าไม ้ในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ มีแหล่งนํ้าทรัพยากรป่าไมท่ี้สาํคญัดงัน้ี 

 - ป่าชุมชนโคกเพด็ บา้นหนองแวง ตาํบลโนนทองหลาง อาํเภอบวัใหญ่ เป็นป่าชุมชนท่ี

คนในชุมชนร่วมใจกนัอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี พื้นท่ีป่าประมาณ 80 ไร่ โดยหมู่บา้นไดจ้ดักิจกรรมปลูกป่า
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เป็นประจาํทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 หมู่บา้นไดน้าํงบประมาณชุมชนพอเพียงจาํนวน 250,000 บาท จดั

ช้ือพนัธ์ุไมช้นิดต่าง ๆ มาปลูกในป่าชุมชน โดยไดรั้บการร่วมแรงร่วมใจจากคนในหมู่บา้น  

นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์โคกโนนดู่ หมู่ท่ี 5 บา้นหนองปรือ ตาํบลบวัใหญ่ 

อาํเภอบวัใหญ่ ท่ีมีการช่วยกนัปลูกป่าเป็นหลงัคาโคราชใน ปี พ.ศ. 2554  

 3.4.11 ด้านการเมือง  

  พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีการแข่งขนัทางการเมืองค่อนขา้งสูง เน่ืองจากท่ีผ่านมามีการทาํ

ร้ายคู่แข่งทางการเมืองในระดบัชาติ  และมีข่าวทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศหลายคร้ัง รวมทั้ง

กรณีของการแบ่งแยกสีท่ีมีความชดัเจน  

 3.4.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครองในเขตท้องท่ีอาํเภอบัวใหญ่ จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 โรงพยาบาลอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และสํานกังานคุมประพฤติประจาํศาล

จงัหวดันครราชสีมา 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา 

สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดันครราชสีมา สาขาบวัใหญ่ สํานกังานขนส่งจงัหวดันครราชสีมา สาขาบวัใหญ่ 

และหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดบัอาํเภอ ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจภูธรบวัใหญ่ เรือนจาํอาํเภอบวัใหญ่ สํานกังาน

เกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานสัสดีอาํเภอ สํานักงานปศุสัตวอ์าํเภอ สํานักงาน

ประมงอาํเภอ สํานกังานสรรพากรอาํเภอ สํานกังานสรรพสามิตอาํเภอ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั และสาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอบวัใหญ่ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอบวัใหญ่ สถานีชุมทางรถไฟบวัใหญ่ 

บริษทั ทีโอทีคอเปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอบวัใหญ่ 

4) องคก์รอิสระ จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ศาลจงัหวดับวัใหญ่ และสาํนกังานอยัการจงัหวดัประจาํศาล

จงัหวดับวัใหญ่ 

5) การบริหารราชการส่วนท ้องถิ่น อาํ เภอบวัใหญ่มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 3  

รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอ

บวัใหญ่ ดูแลครอบคลุมทุกพื้นท่ีตาํบลในเขตอาํเภอบวัใหญ่ 

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบวัใหญ่  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแจง้ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนตะหนิน องค์การบริหารส่วนตาํบลเสมาใหญ่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านชา้ง องค์การบริหาร
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ส่วนตาํบลโนนทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยยาง องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองบวัสะอาด 

ค. เทศบาล อาํเภอบวัใหญ่มีเทศบาลจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบวัใหญ่ 

6) การปกครองท้องท่ี แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติัลักษณะปกครองท้องท่ี 

พุทธศกัราช 2547 แบ่งออกเป็น 10 1ตาํบล1 132 1หมู่บา้น1 ดงัน้ี  

ตารางที ่157 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอบวัใหญ่  

ตาํบล 
จาํนวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

กุดจอก 16 บา้นง้ิวใหม่ (1) บา้นง้ิวใหม่ (2) บา้นเพด็นอ้ย บา้นโคกเพด็ บา้นโสก บา้นดอนรี 

บา้นหนองเชียงโข่ บา้นหนองปรือ บา้นออ้ยชา้ง บา้นดอนแปะ บา้นดอนแร้ง  

บา้นคูมะค่า บา้นดอนหนั บา้นกุดจอก บา้นหวัฝาย และบา้นโนนแดง 

ขนุทอง 11 บา้นส่ีแยกขนุทอง บา้นโคกสี บา้นดอนคนทา บา้นโสกงูเหลือม บา้นเพียไซย ์

บา้นหญา้คา บา้นหนองโดน บา้นโคกกลาง บา้นโคกสว่าง บา้นหนองหวา้เอน 

และบา้นเกลด็ลิ้น 

ดอนตะหนิน 15 บา้นสระหมากทุ่ง บา้นทองหลางนอ้ย บา้นศรีรักษา บา้นนํ้ าบ่า บา้นกู่  บา้นดอนรี 

บา้นดอนตะหนิน บา้นกุดตาโพธ์ิ บา้นดอนกุดตาโพ บา้นกระเบ้ือง บา้นโคกนอ้ย 

บา้นหนองม่วง บา้นโคกสะอาด บา้นกรวย และบา้นเกาะ 

หนองแจง้ใหญ่ 9 บา้นหนองแจง้ใหญ่ บา้นหญา้คา บา้นบุเสมา บา้นแจง้เจริญ บา้นเสมาทอง 

บา้นอีโค บา้นโนนมะเฟือง บา้นดอนเคง็ และบา้นหนองไข่ผา 

ด่านชา้ง 12 บา้นดอนมนั บา้นตะคร้อ บา้นโนนทอง บา้นสระไผ่ บา้นนานิคม บา้นโนนเพด็ 

บา้นตะคร้อเก่า บา้นหนองแวง บา้นหนองเม็ก บา้นโคกสะอาด บา้นรกฟ้า บา้น

หนัเก่า 

โนน

ทองหลาง 

14 บา้นโนนทองหลาง บา้นตลาดโนนทองหลาง บา้นบวันอ้ย บา้นหนองนาโคก 

บา้นหนองไผล่อ้ม บา้นดอนนาง บา้นไร่ บา้นหนองแวง บา้นดอนหนั บา้น

โนนกระพี้ บา้นดอนชุมชา้ง บา้นศรีพฒันา บา้นดอนโก่ย และบา้นชยัเจริญ 

บวัใหญ่ 22 บา้นหนองขาม  บา้นตลาดบวัใหญ่ บา้นโคกสูง บา้นหนองม่วง บา้นตะคร้อ 

บา้นจาน บา้นบวัใหญ่ บา้นหวัหนอง บา้นโคกป่าตอง (1)  บา้นป่าตอง (2) บา้น

หนองพะเนียด บา้นโนนพลวง บา้นท่าเนิน บา้นหนองปรือ บา้นห้วยโจด บา้น

หนองตะไก ้ บา้นห้วยแคน บา้นดอนฆ่าเสือ บา้นดอนขุนสนิท บา้นสระครก 

บา้นนํ้าออ้ม และบา้นคึมม่วง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ตารางที ่157 แสดงจาํนวนหมู่บา้น อาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

ตาํบล 
จาํนวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

เสมาใหญ่ 11 บา้นเสมาใหญ่ บา้นหญา้คา บา้นนา บา้นดอนบก บา้นโนนต้ิว บา้นโนนใหญ่ 

บา้นหนองแจง้นอ้ย บา้นหนองหวัชา้ง บา้นโนนนางาม บา้นไร่ออ้ย และบา้น

แจง้สวา่ง 

หนองบวั

สะอาด 

12 บา้นหนองบวัสะอาด บา้นหนองกระทุ่ม บา้นสระครก บา้นคลองพฤกษ ์บา้น

กระพี้  บา้นหนองยาว บา้นคูขาด บา้นโสกรัง บา้นสระพะเนียด บา้นป่าตอง 

บา้นหนองพลวง และบา้นโคกสะอาด 

หว้ยยาง 11 บา้นด่านชา้ง บา้นดอนกระชาย บา้นห้วยยาง  บา้นหนองขามเต้ีย บา้นห้วยคร้อ 

บา้นตลุกยาง บา้นดงบงั บา้นเก่าง้ิว บา้นบุไทย บา้นหนองหญา้ปลอ้ง และ 

บา้นสระไผ ่

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบัวใหญ่ (2554) 

3.4.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอบัวใหญ่  

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือเป็นปัญหาต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่158 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัใหญ่ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- เป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีสูงไม่เคยประสบอุทกภยั  

- มีเส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกับอาํเภอ

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  

- ในพื้นท่ีมีระบบไฟฟ้าในครัวเรือนครบทุก

หลงัคาเรือน 

- มีเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟท่ีสะดวกและ

เช่ือมต่อกับต่างจังหวดัด้วย เช่น ขอนแก่น 

หนองคาย  

- มีสระบวัท่ีสวยงามสามารถพฒันาเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวของอาํเภอได ้

ก.ด้านกายภาพ 

- เส้นทางการคมนาคมทางรถยนตภ์ายในอาํเภอ

ท่ีเช่ือมระหวา่งตาํบลและหมู่บา้นไม่สะดวก 

- อาํเภอบวัใหญ่เป็นเมืองปิดถนนสายหลกัไม่

ผา่นตวัอาํเภอ 

- 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

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 

มีพื้นท่ีดินเคม็เป็นบริเวณกวา้งทาํให้เพาะปลูก

ไม่ไดผ้ล 

- ขาดแหล่งนํ้ าสายหลักเพื่อการพฒันาระบบ

ชลประทานสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ี 

- พื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่มีบริเวณกวา้งการจดัสรร

งบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
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ตารางที ่158 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข.ด้านสังคม 

- มีย่าโมท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

อาํเภอบวัใหญ่  

- มีกองทุนวนัละบาทครบ  10  ตาํบลและมีกลุ่ม

สตรีท่ีมีความเขม้แขง็ 

- มีสถาบันการศึกษาทั้ งระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา พร้อม

ใหบ้ริการคนในทอ้งถ่ิน  

- มีวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบวัใหญ่คนรู้จกัทัว่

ประเทศ 

- มีนกักีฬาทีมชาติเป็นแบบอยา่งใหก้บัเยาวชน 

- มีส่ือวิทยุชุมชนจาํนวนมากท่ีจะส่ือสารกับ

ประชาชน 

ข.ด้านสังคม 

- เยาวชนโดดเรียน มัว่สุมการพนนั เสพยาเสพ

ติด และ ทะเลาะววิาท 

- เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่มีโอกาสทาง

การศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษาต่อระดบัท่ี

สูง 

- ประชาชนมีการอพยพไปทาํงานในเมือง เป็น

เหตุท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

- ประชาชนมีความขัดแย้งกันทําให้ทํางาน

ร่วมกันได้ค่อนข้างยาก และทุกคนเน้นการ

ทาํงานเพื่อตวัเองมากกวา่เพื่อส่วนรวม 

- ส่วนราชการในพื้นท่ีไม่ได้มีการทาํงานเพื่อ

สนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจต่อการ

นาํไปสู่การพฒันาสังคมอาํเภอบวัใหญ่  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีตลาดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่น

พื้นท่ีจาํนวน 3 แห่ง ทาํใหเ้กษตรกรไม่ตอ้งขน

ผลผลิตไปจาํหน่ายท่ีอ่ืน  

- มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย และมีการผลิต

ผลิตภณัฑท่ี์ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน 

- เกษตรกรในพื้นท่ียงัมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

และสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ้

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยงัยึดอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 

- มีชุมทางดา้นเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีต  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ประชาชนในพื้นท่ีพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ

นอ้ย ส่วนใหญ่พึ่งพาจากภายนอก หรือรอ

ใหห้น่วยงานราชการเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน 

- ไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อดาํเนินการดา้น

เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพได้

อยา่งเขม้แขง็ 

- เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน 

- ประชาชนขาดรายไดจ้ากอาชีพเสริม มีการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานนอ้ยมาก 
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ตารางที ่158 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีขบวนการการเมืองภาคประชาชนท่ีทาํงาน

ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนทั้ งระดับจังหวัดและ

ระดบัภาค และมีการทาํงานกนัอยา่งต่อเน่ือง  

- มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระจายอยู่ใน

พื้นท่ี และทาํให้สามารถเข้าถึงประชาชน

ไดม้ากข้ึน  

- ยงัมีกลุ่มผูน้าํท่ีมีความมุ่งมัน่และทาํงานให้

ชุมชนด้วยความจริงจังและมี คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- สถานท่ีราชการบางแห่งการติดต่อประสานงาน

ล่าชา้ 

- มีการแข่งขนัในการเลือกตั้งทุกระดบัในพื้นท่ีสูง 

ทาํให้เกิดความขดัแยง้และแบ่งพรรคแบ่งพวก มี

การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้ง 

- ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  

- ประชาชนในพื้นท่ีเบ่ือการเมือง เพราะวา่เลือกตั้ง

ไปแล้วไม่ มีผลการเปล่ียนแปลงของชุมชน

ในทางท่ีดีข้ึน  

- ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองนอ้ย 

- การเมืองทอ้งถ่ินมีการคอรัปชัน่และเลือกปฏิบติั 

ผู ้นําท้องถ่ินเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม 

- งบประมาณในการพฒันาลงไม่ถึงชุมชน เพราะ

ผูบ้ริหารบางพื้นท่ีทาํงานไม่โปร่งใส 

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- มีงานประจาํปีของอําเภอคือ งานไหมบัว

ใหญ่ ท่ีเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมท่ีดีงาม

ของคนบวัใหญ่  

- มีภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินด้านการทอผ้าไหม

กระจายอยูใ่นทุกตาํบล  

- ชาวบา้นยงัมีการใชว้ถีิชีวติตามความเช่ือของ

ตนเองเพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- ไม่มีการรวบรวมขอ้มูลทั้งแง่ของประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ินไว้

ใหเ้ป็นระบบ 

- เยาวชนรุ่นใหม่ และประชาชนทัว่ไปไม่สนใจ

ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน  

- ขาดการสืบทอดศิลปวฒันธรรม ความเช่ือท่ีดี

งามทาํให้มีผลกระทบกบัเด็ก เยาวชน และคน

ในสังคมบวัใหญ่มากข้ึน  
 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่159 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบวัใหญ่ 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- รัฐบาลมีโครงการพฒันาระบบรถไฟรางคู่ ทาํ

ให้สะดวกต่อการเดินทางและการคมนาคม

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของพื้นท่ี 

- รัฐบาลมีโครงการถนนส่ีช่องทางจราจร เป็น

โอกาสของการพฒันาอาชีพของเกษตรกร  

- รัฐบาลมีโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อท่ีอยู่

อาศยัและการเกษตร 

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ท่ีรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ต ทาํให้สามารถ

ส่ือสารไดร้วดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

ก.ด้านกายภาพ 

- กรณีท่ี มีจะมีการสร้างรถไฟรางคู่จะส่งผล

กระทบต่อชุมชนในการเวนคืนท่ีดิน 

- การแพร่กระจายของดินเค็ม ท่ีมาจากพื้ น ท่ี

ขา้งเคียงทาํให้มีความยากลาํบากในการแก้ไข

ปัญหา  

- ระบบการส่ือสารท่ีไร้ขีดจาํกัด ทาํให้คนไม่ใช้

วิจารณญาณในกา รคิดเพื่ อกา ร ส่ือส ารท่ี มี

คุณภาพ  

- ภยัจากธรรมชาติ ประชาชนประสบปัญหานํ้ า

ท่วมท่ีนาในบางตําบลและในขณะเดียวกันก็

ประสบปัญหาภัยแล้ง  ทําให้การทํานาของ

ชาวนาไดผ้ลผลิตไม่เตม็ท่ี  

- โรคระบาดของพืชและสัตว ์เช่น เพล้ียแป้ง 

ข.ด้านสังคม(การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การกระจายอาํนาจท่ีให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเขา้มาบริหารสถานศึกษา 

- นโยบายประกนัสุขภาพ ทาํให้ประชาชนคน

ดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถึงการบริการของรัฐมากข้ึน  

- นโยบายเรียนฟรี ท่ีทาํให้ลูกคนจนมีโอกาส

ทางการศึกษามากข้ึน  

-  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท่ีทําให้

เจา้หน้าท่ีทาํงานเต็มท่ีในการปราบปรามและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

- รัฐมีโครงการและงบประมาณในการพฒันา

คนในพื้นท่ีของอาํเภอ 

- มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของรัฐ เช่น 

พฒันาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน  

ข.ด้านสังคม(การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การศึกษาท่ีหลกัสูตรกาํหนดโดยส่วนกลางเป็น

หลกัทาํให้มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็ก

และเยาวชนในพื้นท่ี ท่ีไม่เหมาะสมกบังานและ

บริบทของชุมชนทอ้งถ่ิน  

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ทาํให้ประชาชน

ในพื้นท่ีตอ้งแข่งขนักบัคนภายนอกมากข้ึน  

- นโยบายปราบปรามยาเสพติดท่ีทาํให้เจา้หน้าท่ี

ตอ้งทาํงานและเก็บคะแนน จนบางคร้ังนาํไปสู่

การจบัคนท่ีไม่ไดก้ระทาํผดิจริง  
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ตารางที ่159 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบวัใหญ่ (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- รัฐบาลมีนโยบายรับจาํนาํขา้วทาํให้เกษตรกร

ท่ีมีขา้วในมือขายไดร้าคาและมีกาํไรสูง 

- นโยบายการพัฒนากองทุนหมู่บ้านทําให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้และ

พฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการเงินดว้ย

ตนเอง  

- นโยบายค่าแรง 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 

บาท 

- กระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทําให้

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ก ลุ่ ม ใ ห้

ความสาํคญัและยดึเป็นแนวปฏิบติั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- นโยบายรับจาํนาํขา้วมีผลกระทบต่อเกษตรกรท่ี

มีพื้นท่ีทาํนาจาํกดั และเกษตรกรท่ีไม่มียุง้ฉาง

เป็นของตนเอง  

- การเปิดการคา้เสรีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคา

สินคา้เกษตรโดยเฉพาะพืชหลกั ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้ว 

มนัสาํปะหลงั ซ่ึงอาํเภอบวัใหญ่มีเกษตรกรปลูก

จาํนวนมาก 

- เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาต้นทุนการ

ผลิตและราคาจาํหน่ายผลผลิตไดด้ว้ยตนเอง  

- เร่ิมมีผลผลิตสินคา้เกษตรจากประเทศเพื่อนบา้น

มาวางขายแข่งกับสินคา้เกษตรของประชาชน

ในพื้นท่ี  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งท่ีมาจากเสียงของ

คนส่วนใหญ่ 

- มีนโยบายกระจายอาํนาจท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนปกครองตนเอง 

- มีขบวนการต่อตา้นคอรัปชัน่ในพื้นท่ีของ

จงัหวดันครราชสีมาท่ีนาํโดยหอการคา้

จงัหวดันครราชสีมา 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการทุจริตในการบริหารงบประมาณทาํให้การ

บริหารงบประมาณไม่ลงอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ในการพฒันาพื้นท่ี 

- นกัการเมืองครอบงาํความคิดของประชาชนทาํ

ใหผู้น้าํ ประชาชนไม่มีอิสระทางความคิด 

- มี ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง รัฐ บ า ล บ่ อ ย ทํา ใ ห้ ก า ร

บริหารงานนโยบายไม่ต่อเน่ือง  

จ.ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวในปี 2558 เป็น

โอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีมี

ความต่ืนตวั และสนใจเรียนรู้วฒันธรรมของ

ประเทศเพื่อนบา้นมากข้ึน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือวิทยุโทรทัศน์ มีอิทธิพลสูงต่อการเปล่ียน

พฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนในพื้นท่ีทาํให้

เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ  

- 6สังคมและชุมชนมีการขยายตวัอย่างกวา้งขวาง

ผู ้คนหันไปสนใจเศรษฐกิจมากข้ึน เกิดการ

แข่งขันทําให้ เ กิดการหลงลืมกิจกรรมด้าน

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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3.4.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอเมืองท่ีประชุมไดน้าํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อนาํไปสู่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการทาํมาหากินของประชาชนในพื้นท่ี เน้นการพฒันาอาชีพท่ี

เหมาะสมกบับริบท และฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นสุขภาพและอาหารปลอดภยั เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรใช้

สารเคมีมากข้ึน ไม่มีการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งอาหารท่ีตนเองผลิตออกไปจาํหน่ายก็ไม่มีความ

ปลอดภยั จึงจาํเป็นตอ้งมีการทาํงานในประเด็นน้ีอยา่งเขม้ขน้  

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาคนโดยการพัฒนาการศึกษาเป็นหลัก เน่ืองจาก

การศึกษาปัจจุบนัท่ีสอนให้คนออกไปอยู่นอกชุมชนทอ้งถ่ินมากข้ึน ดงันั้นในอนาคตจะทาํอยา่งไรให้

ประชาชนในพื้นท่ีเขา้ไปมีบทบาทในการกาํหนดหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุดดว้ย  

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน และการจดัการทอ้งถ่ิน องค์การ

บริหารส่วนตาํบลโปร่งใส ท่ีจะเน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามี

บทบาททางการเมืองใหม้ากข้ึน 

  ประเด็นท่ี 5 ประเด็นดา้นวฒันธรรมประเพณีและการท่องเท่ียว เพื่อให้คนเดินทางเขา้

ไปในอาํเภอบวัใหญ่ให้มากข้ึน และมีการใช้จ่ายและช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของอาํเภอดว้ย รวมทั้งเป็น

การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหอ้ยูก่บัลูกหลานในอนาคตดว้ย  
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