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3.15 อําเภอบัวลาย
3.15.1 ประวัติความเป็ นมา
หมู่บา้ นหนองบัวลาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 เดิมขึ้นกับตําบลบัวใหญ่ และแยกมาตั้งเป็ นตําบล
บัวลาย เมื่อปี พ.ศ. 2486 สาเหตุที่เรี ยกว่า “หนองบัวลาย” เพราะในบริ เวณหมู่บา้ นมีหนองนํ้าที่มีบวั
มากมาย ซึ่ งคําว่า “บัวมากมาย” ภาษาท้องถิ่นเรี ยกว่า “บัวหลาย” ต่อมาเรี ยกเพี้ยนเสี ยงมาเป็ น “บัวลาย”
จึงเรี ยกว่า “หนองบัวลาย” จนมาถึงปั จจุบนั ต่อมาได้ตดั คําว่า “หนอง” ออกเหลือเพียงคําว่า “บัวลาย” จึง
เรี ยกว่า “ตําบลบัวลาย” แต่น้ นั มา ในส่ วนชื่อหมู่บา้ นยังคงเรี ยก “หนองบัวลาย” เช่นเดิม
อําเภอบัวลายได้รับการยกฐานะให้เป็ นกิ่ งอําเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องแบ่งท้องที่อาํ เภอบัวใหญ่เป็ นกิ่ งอําเภอบัวลาย ลงวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2540) และได้ยกฐานะเป็ นอําเภอ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยแยกออกจากอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา และได้ใช้อาคารโรงเรี ยนชุ มชนบ้านหนองบัวลายเป็ นที่ว่าการกิ่ งอําเภอบัวลาย
ชัว่ คราว โดยมีปลัดอําเภอเป็ นหัวหน้า ต่อมาได้ยา้ ยที่ว่าการกิ่ งอําเภอบัวลายมาที่อาคารถาวร (อาคาร
ถาวรปัจจุบนั ) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
3.15.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดของพืน้ ที่
อํา เภอบัวลาย ตั้งอยู่ท างทิ ศเหนื อของจัง หวัดนครราชสี ม า และอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอบัวใหญ่ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้งั หมด 80,094 ไร่ คิดเป็ น 128.15 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติ ดต่ อมี ดัง นี้ ทิ ศ เหนื อ ติ ดต่อ กับ อํา เภอพลและอํา เภอแวงน้อย จัง หวัด
ขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบัวใหญ่และอําเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อําเภอประทาย และอําเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ทิ ศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสี มา
3.15.3 ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่อาํ เภอบัวลายมีลกั ษณะเป็ นที่ราบสู งโดยทัว่ ไปแบบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี
ป่ าไม้เบญจพรรณบ้า งเล็ ก น้อ ย และป่ าโปร่ ง ตามไร่ ป ลายนา พื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ เหมาะสํา หรั บ การทํา
การเกษตรควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์
สภาพอากาศ ภูมิอากาศเป็ นแบบร้อน มีความชื้ นเล็กน้อย ลักษณะอากาศแบ่งออกได้ 3
ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้ าโปร่ ง อากาศร้อนถึง
ร้อนจัด ฤดู ฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึ งกลางเดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและมักทิ้งช่ วงยาว มี
ปริ ม าณนํ้า ฝนเฉลี่ ย 995.11 มิ ล ลิ เมตรต่อ ปี และฤดู หนาว เริ่ มตั้งแต่ กลางเดื อนตุ ลาคมถึ งกลางเดื อน
กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้ง
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3.15.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอบัวลายส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 349 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
244
266
นักเรี ยน
1,717
1,561
นักศึกษา
171
234
ทํานา
3,645
3,906
ทําไร่
10
7
ทําสวน
1
1
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
1
0
รับราชการ
122
113
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
0
พนักงานบริ ษทั
80
90
รับจ้างทัว่ ไป
844
754
ค้าขาย
103
126
ธุรกิจส่ วนตัว
17
10
อื่นๆ
283
286
รวมทั้งสิ้ น
7,240
7,354

รวม (คน)
510
3,278
405
7,551
17
2
1
1
235
1
170
1,598
229
27
569
14,594

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอบัวลาย (2554)
หมายเหตุ *จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่อาํ เภอบัวลายจํานวน 50,230.72
บาทต่ อ คนต่ อ ปี และพบว่า ตํา บลที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ตํา บลเมื อ งพะไลมี ร ายได้เ ฉลี่ ย จํา นวน
58,223.36 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลบัวลายมีรายได้เฉลี่ย จํานวน 49,715.61 บาทต่อคนต่อปี
และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลโนนจานมีรายได้เฉลี่ย จํานวน 45,580.73 บาทต่อคน
ต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิ จเป็ นหลัก ได้แก่
การปลูกมันสําปะหลัง ข้าว และอ้อย
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ตารางที่ 350 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอบัวลาย
ลําดับ
ตําบล
1
โนนจาน
2
บัวลาย
3
เมืองพะไล
4
หนองหว้า
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี ของคนในพื้นที่

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
45,580.73
49,715.61
58,223.36
48,297.26
50,230.72

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวลาย (2554 )

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอบัวลายมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 281,900,569 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย ค่าการเดินทาง
(นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า
ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ รายจ่า ยเพื่ อต้นทุนในการผลิ ตรวม จํานวน 84,668,796 บาทต่ อปี ได้แก่
ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวลาย
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
16,905,943
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
16,905,943
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
26,306,963
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
26,306,963
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
22,074,923
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
22,074,923
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
19,380,967
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
19,380,967
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ตารางที่ 351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวลาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,969,113
จํานวนรวม
11,969,113
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
56,256,582
จํานวนรวม
56,256,582
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,211,272
จํานวนรวม
14,211,272
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,378,685
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
16,378,685
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,845,330
จํานวนรวม
6,845,330
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
8,456,919
จํานวนรวม
8,456,919
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
31,540,622
จํานวนรวม
31,540,622
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
61,246,708
โดยสาร)
จํานวนรวม
61,246,708
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,834,972
จํานวนรวม
13,834,972

510

ตารางที่ 351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอบัวลาย (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย

รายจ่ าย
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
รวมทั้งหมด

จํานวนเงิน (บาท)
0
13,107,251
13,107,251
0
11,488,717
11,488,717
0
4,850,760
4,850,760
0
3,727,698
3,727,698
0
27,985,940
27,985,940
366,569,365

ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและเงินออม จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ.
2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย กูเ้ งิ นจาก ธกส. เป็ นเงินทั้งหมด 770.8 ล้านบาท แบ่งเป็ น
เงินกูเ้ พื่อการประกอบอาชี พ จํานวน 167 ล้านบาท กูเ้ พื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชี วิต จํานวน 15
ล้านบาท และกูเ้ พื่อการชําระหนี้นอกระบบและอื่น ๆ จํานวน 31.6 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ ม องค์ก รชุ มชนและองค์ก รทางสัง คมที่ เข้ม แข็ง ในพื้ นที่ อาํ เภอบัวลาย มี ก ลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ในที่น้ ี มี
ข้อมูล กลุ่ม ออมทรั พย์ระดับ หมู่บา้ น ซึ่ ง ทั้งหมดทํากิ จกรรมการสะสมทรั พ ย์เป็ นรายเดื อน เพื่อการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และเป็ นกองทุนหมุนเวียนในแต่ละหมู่บา้ นดังนี้

511

ตารางที่ 352 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย
สมาชิ ก
กิจกรรม
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
ออมทรัพย์แดงน้อย
41 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 117,300 บาท
ออมทรัพย์พะไล
55 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 133,874 บาท
ออมทรัพย์หลุบทุ่ม
44 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 191,850 บาท
ออมทรัพย์สระนํ้าเที่ยง
32 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 140,210 บาท
ออมทรัพย์เพ็ดน้อย
29 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 143,200 บาท
ออมทรัพย์หนองเรื อ
42 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 142,230 บาท
ออมทรัพย์โนนสะอาด
54 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 147,230 บาท
ออมทรัพย์หนองแก
52 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 136,320 บาท
ออมทรัพย์โนนจาน
105 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 205,780 บาท
ออมทรัพย์โนนดู่
165 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 265,300 บาท
ออมทรัพย์โนนแดง
52 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 189,430 บาท
ออมทรัพย์โนนเมือง
40 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 206,810 บาท
ออมทรัพย์โนนสําราญ
44 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 73,800 บาท
ออมทรัพย์หว้ ยม่วง
81 ออมเงินและทุนหมุนเวียน ปั จจุบนั
มีเงิน 266,320 บาท

ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
นายธาราวิทย์ ประยูรเพชร
หมู่ 2 ต.เมืองพะไล
นายมิน วิเศษธร
หมู่ 3 ต.เมืองพะไล
นางเสา ผอนนอก
หมู่ 4 ต.เมืองพะไล
นายแสงอารมณ์ นามวงษา
หมู่ 5 ต.เมืองพะไล
นายทองคํา แสงฮาด
หมู่ 6 ต.เมืองพะไล
นางคําปน ราชสมบัติ
หมู่ 7 ต.เมืองพะไล
นายไสว จันทีนอก
หมู่ 8 ต.เมืองพะไล
นายชู หาลิตะวัน
หมู่ 9 ต.เมืองพะไล
นางอารมณ์ ดันนัดชา
หมู่ 1 ต.โนนจาน
นายอมร ศรี สุวอ
หมู่ 2 ต.โนนจาน
นางบัวลี ยศม้าว
หมู่ 3 ต.โนนจาน
นางนุกุล ภูมูล
หมู่ 4 ต.โนนจาน
นายพงษ์พนั ธ์ ชาญชํานิ
หมู่ 5 ต.โนนจาน
นางแฉล้ม ชลชราแสง
หมู่ 6 ต.โนนจาน
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ตารางที่ 352 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย (ต่อ)
สมาชิก
กิจกรรม
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
ออมทรัพย์ศาลาดิน
188 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 185,400 บาท
ออมทรัพย์โนนค้อ
145 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 118,320 บาท
ออมทรัพย์หนองคอม
148 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 147,240 บาท
ออมทรัพย์หลุบกุง
136 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 137,800 บาท
ออมทรัพย์เหลิ่งหิ น
139 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 92,870 บาท
ออมทรัพย์หนองขาม
74 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 321,300 บาท
ออมทรัพย์บา้ น
141 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
หนองกุงพัฒนา
ปั จจุบนั มีเงิน 139,000 บาท
ออมทรัพย์โนนเสี้ ยว
160 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 137,810 บาท
ออมทรัพย์บวั ลาย
120 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 291,300 บาท
ออมทรัพย์วงั โพน
162 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 213,300 บาท
ออมทรัพย์ขามป้ อม
197 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 93,430 บาท
ออมทรัพย์ป่าหวาย
149 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 136,300 บาท
ออมทรัพย์
147 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
บ้านหนองแสง
ปั จจุบนั มีเงิน 117,400 บาท
ออมทรัพย์โนนสว่าง
150 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 345,300 บาท

ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
นายมีชยั วันจงคํา
หมู่ 7 ต.โนนจาน
นางหนูพิน บัวพันธ์
หมู่ 8 ต.โนนจาน
นางหนูภิต บุตรเพ็ชร
หมู่ 9 ต.โนนจาน
นางน้อง ปะราวกัง
หมู่ 10 ต.โนนจาน
นางประคอง ปริ โต
หมู่ 11 ต.โนนจาน
นางน้อย ปะวะโพตะโก
หมู่12 ต.โนนจาน
นางวิลยั สิ งหาญ
หมู่ 13 ต.โนนจาน
นายบัวไลย์ ประพฤตินอก
หมู่ 14 ต.โนนจาน
นายนิรันด์ ทินราช
หมู่ 1 ต.บัวลาย
นายสวน แสนแทน
หมู่ 2 ต.บัวลาย
นายคําพัน ศรี จนั ทา
หมู่ 3 ต.บัวลาย
นางอําพร ขันเครื อ
หมู่ 4 ต.บัวลาย
นายวิรัตน์ โคตรคันทา
หมู่ 5 ต.บัวลาย
นายสมชาติ บุญศรี
หมู่ 6 ต.บัวลาย
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ตารางที่ 352 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย (ต่อ)
สมาชิ ก
กิจกรรม
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
ออมทรัพย์แสงสว่าง
73 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 205,100 บาท
ออมทรัพย์ดอนหัน
148 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 226,430 บาท
ออมทรัพย์ตลาดบัวลาย 130 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 317,000 บาท
ออมทรัพย์หนองห่าง
131 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 256,000 บาท
ออมทรัพย์หนองบัวพัฒนา 116 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 2,200,430 บาท
ออมทรัพย์หนองไฮ
148 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 87,200 บาท
ออมทรัพย์โนนสวรรค์ 178 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 144,650 บาท
ออมทรัพย์ตาํ บลหนองหว้า 78 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 6,310,760 บาท
ออมทรัพย์หนองหว้า
98 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 17,800 บาท
ออมทรัพย์หวั นาคํา
136 ออมเงินและทุนหมุนเวียน
ปั จจุบนั มีเงิน 57,800 บาท

ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
นางจําปี คําชามา
หมู่ 7 ต.บัวลาย
นางประเทือง อสุ รินทร์
หมู่ 8 ต.บัวลาย
นางมาลิณีย ์ อังศุทิพย์
หมู่ 9 ต.บัวลาย
นายอรัญ ช่างเหลา
หมู่ 10 ต.บัวลาย
นางหนูจีน ศรี นมั มัง
หมู่ 11 ต.บัวลาย
นางประกาย ยุระศรี
หมู่ 12 ต.บัวลาย
นายสําลี แสนน้อย
หมู่ 13 ต.บัวลาย
หมู่ 1-6 และหมู่ 9 ต.หนอง
หว้า
หมู่ 7 ต.หนองหว้า
นายทรงพล ผ่องแผ้ว
หมู่ 8 ต.หนองหว้า

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบัวลาย (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอปอําเภอบัวลาย มีสินค้าโอทอปขึ้นทะเบียนจํานวน 25
กลุ่ม มูลค่าการจําหน่าย ปี ละประมาณ 8,535,700 บาท ในที่น้ ียกตัวอย่างกลุ่มโอทอป ดังนี้
ตารางที่ 353 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอบัวลาย
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม
ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์
132 ทําดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
นางหนูจีน ศรี นมั มัง
ดอกไม้จากรังไหม
21 หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย
3
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ตารางที่ 353 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอบัวลาย (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรม
ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร 124 ผ้าไหมทอมือและย้อมด้วยสี
นางวันเพ็ญ แสงกันหา
คึมมะอุ-สวนหม่อน
ธรรมชาติมีลวดลายสี สันที่สวยงาม 62/1 หมู่ 3 ต.หนองหว้า
มีความหลากหลาย
กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ าย 76 ผ้าไหมและผ้าฝ้ ายหลากหลายลาย นางทิพา วงษ์สิงห์
และรู ปแบบ
หมู่ 2 ต.โนนจาน
กลุ่มจักสาน
67 ผลิตภัณฑ์ ตะกร้า กระเป๋ า วัสดุที่ใช้ นางคําเบา จันทะโข
เชือกฟางสี ต่าง ๆ
หมู่ 3 ต.โนนจาน
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
23 ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ที่ใช้เส้น นางละม่อม แก้วจันลา
ไหม
หมู่ 12 ต.โนนจาน
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบัวลาย (2554)

3.15.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอบัวลายมีจาํ นวนประชากรทั้งหมดจํานวน 4,622 ครัวเรื อน มี
ประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 18,774 คน โดยแยกเป็ นชายจํานวน 9,252 คน หญิงจํานวน 9,522 คน โดยแยก
เป็ นรายตําบล ดังนี้
ตารางที่ 354 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอบัวลาย
ประชากร
ที่
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
1 ตําบลเมืองพะไล
761
1,724
1,700
3,424
2 ตําบลโนนจาน
1,275
2,489
2,615
5,104
3 ตําบลบัวลาย
855
1,698
1,722
3,420
4 ตําบลหนองหว้า
1,025
2,102
2,152
4,254
5 เทศบาลตําบลบัวลาย
706
1,239
1,333
2,572
รวม
4,622
9,252
9,522
18,774
ที่ มา : ข้ อมูลจากสํานักทะเบียนและบัตรประชาชน อําเภอบัวลาย ( 22 พฤษภาคม 2554)

จากข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอบัวลาย มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 355 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอบัวลาย
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)

จํานวนรวม (คน)

น้อยกว่า 1 ปี

48

37

85

1–2

141

136

277

3–5

274

262

536

6 – 11

743

651

1,394

12 – 14

401

392

793

15 – 17

447

390

837

18 – 25

745

671

1,416

26 – 49

2,282

2,565

4,847

50 – 60

1,096

1,114

2,210

มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

1,063

1,136

2,199

รวมทั้งหมด

7,240

7,354

14,594

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวลาย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับ การศึ ก ษาของประชากรในพื้ นที่ อาํ เภอบัวลาย โดยส่ วนใหญ่จ บ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 356 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอบัวลาย
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
188
201
ตํ่ากว่า ป.4
676
645
ป. 4 - 6
3,860
4,205
ม.ศ. 1 - 3
47
25
ม. 1 - 3
1,041
897
ม.ศ. 4 - 5
14
7

รวม (คน)
389
1,321
8,065
72
1,938
21
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ตารางที่ 356 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอบัวลาย (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม. 4 - 6
699
607
ปวช.
131
110
ปวส.
132
137
ปริ ญญาตรี
226
302
ปริ ญญาโท
8
2
ปริ ญญาเอก
0
0
อื่นๆไม่ระบุ
218
216
รวมทั้งสิ้ น
7,240
7,354

รวม (คน)
1,306
241
269
528
10
0
434
14,594

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวลาย (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึ กษา ครู และนักเรี ยน พื้นที่อาํ เภอบัวลายมีโรงเรี ยนจํานวนทั้งหมด 18 แห่ ง มี ครู
ทั้งหมดจํานวน 202 คน และมีนกั เรี ยนทั้งหมดจํานวน3,378 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวน
นักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 357 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอบัวลาย
จํานวนโรงเรียน
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ศูนย์ พฒ
ั นา
ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรียน
เด็กเล็ก
ตําบลเมืองพะไล
0
2
0
1
326
ตําบลโนนจาน
6
3
0
2
860
ตําบลบัวลาย
1
4
1
0
804
ตําบลหนองหว้า
2
4
1
0
1,388
รวม
9
13
2
3
3,378

จํานวน
ครู
26
55
46
75
202

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

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอบัวลายมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง
และมีศูนย์บริ การในระดับตําบล ๆ ละ 1 แห่ ง มีนางเดือนเพ็ญ กิ่ งโก้ เป็ นผูอ้ าํ นวยการ มี ครู 4 คน
บรรณารักษ์อตั ราจ้าง 1 คน และพนักงานทําความสะอาด 1 คน
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3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย
มีเฉพาะโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ดังนี้
ตารางที่ 358 แสดงสถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขอําเภอบัวลาย
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
0
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
โรงพยาบาลเอกชน
0
ร้ายขายยาแผนปั จจุบนั
2

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ประจําจํานวน 9 คน

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบัวลาย (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) อําเภอบัวลายยังไม่มีโรงพยาบาล
ประจํา อํา เภอ ประชาชนที่ เ จ็ บ ป่ วยต้อ งเดิ น ทางไปเข้า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลอํา เภอบัว ใหญ่
โรงพยาบาลอําเภอเมืองพล และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
ค. อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 359 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง ประชากร อําเภอบัวลาย
พ.ศ
จํานวนประชากร
2549
24,824
2550
24,598
2551
24,639
2552
24,709
2553
24,769

อัตราการเปลี่ยนแปลง
-0.91
0.17
0.28
0.24

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ในพื้นที่มีสถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอบัวลาย จํานวน 1 แห่ง นอกจากนี้มีอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนประจําหมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 2
คน ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในพื้นที่ดว้ ย
5) ด้านศาสนา อําเภอบัวลายมีศาสนสถานดังนี้ มีวดั จํานวน 55 แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 9 แห่ ง
มีโบสถ์ จํานวน 1 แห่ง มีพระสงฆ์ในพื้นที่ท้งั หมด 48 รู ป
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6) ด้านภูมิปัญญา
- ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม คือ การทอผ้า และการจักสาน มีกลุ่มที่ได้รับการคัดสรร
เป็ นผลิตภัณฑ์โอทอปหลายชนิดด้วยกัน
- ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ได้แก่ การทําสารกําจัดแมลงและสารกําจัดศัตรู พืช
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอบัวลายมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม
ตามความเชื่ อของแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งประเพณี ที่มีการทํากันเป็ นประจําและเห็นโดยทัว่ ไป
ได้แก่ การทําบุญข้าวจี่ การทําบุ ญมหาชาติ การทําบุญลาย การทําบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา
ประเพณี วนั ขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ลอยกระทง และงานงิ้ว เป็ นต้น
ประเพณี วนั ขึ้นปี ใหม่ประชาชนได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรเป็ นประจําทุกปี จัดขึ้นโดยภาครัฐ
และภาคเอกชน ใช้พ้นื ที่บริ เวณของโรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวลายจัดกิจกรรม ประชาชนที่ไปทํางาน
ต่างจังหวัดก็จะกลับมารวมกันในวันนี้เพื่อทําบุญร่ วมกันกับญาติ พี่นอ้ งและขอพรจากผูใ้ หญ่
ประเพณี วนั สงกรานต์จะกระทํากันทุ กปี สื บ ทอดกันมาช้า นาน ปั จจุ บ นั ถื อว่าเป็ นเทศกาลที่
สําคัญของอําเภอบัวลาย โดยการจัดของเทศบาลตําบลบัวลาย สภาวัฒนธรรมอําเภอบัวลาย และอําเภอ
บัวลาย ร่ วมกับชาวอําเภอบัวลาย จัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรู ป เทพีสงกรานต์ของแต่ละหมู่บา้ น มีการ
ประดับรถที่ร่วมขบวนแห่ ดว้ ยความประณี ตสวยงาม แล้วจะมารวมกันที่หน้าที่วา่ การอําเภอ เพื่อทําพิธี
ทางศาสนารดนํ้าดําหัว สรงนํ้าพระสงฆ์และผูอ้ าวุโส ขอพรจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ประเพณี บุญบั้งไฟ หลายหมู่บา้ นของอําเภอบัวลายได้จดั ให้มีประเพณี การทําบุญบั้งไฟขึ้นตาม
ความเชื่อ เพื่อเป็ นการขอฝนจากพระยาแถน (เทวดา) ผูท้ ี่มีหน้าที่ให้น้ าํ ให้ฝนเมื่อถึงฤดูกาลทํานา ซึ่ งจะ
ทํากันในเดือนหกของทุกปี และงานประเพณี ที่เชิดหน้าชูตาของอําเภอบัวลาย คือ งานบุญบั้งไฟที่ตาํ บล
โนนจาน มีการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ซึ่งมีบ้งั ไฟจากหลายหมู่บา้ น และต่างอําเภอ ต่างจังหวัดเข้ามาร่ วม
แข่งขัน
งานงิ้วเป็ นงานประจําปี ของชาวตลาดหนองบัวลาย เป็ นการบูชาและบวงสรวงแก่เจ้าพ่ออันเป็ น
ที่เคารพของอําเภอบัวลาย ถือเป็ นงานประเพณี ที่จดั กันเป็ นประจําทุกปี มากว่า 30 ปี โดยจะจัดในช่วง
เดือนตุลาคมหรื อเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการแสดงงิ้ว ลิเก หมอลํา สวนสนุก และมีการแข่งขันกีฬา
ได้แก่ เซปั กตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง เป็ นต้น
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ ในพื้นที่อาํ เภอบัวลายมีสนามกีฬาอยูใ่ นโรงเรี ยนทุกแห่ ง ในแต่ละ
พื้นที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากันเป็ นประจําทุกปี ซึ่ งจัดการแข่งขันโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
แต่ละแห่ง เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคี และการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมของหมู่บา้ น
3.15.6 ลักษณะทางด้ านการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม จากข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภอบัวลายพบว่า มีพ้ืนที่ทางการเกษตรx
จํานวน 71,856 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวเป็ นหลัก ดังนี้
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ตารางที่ 360 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและครัวเรื อนที่ปลูก อําเภอบัวลาย
ลําดับ
อาชี พ
พืน้ ที่
ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ ) จํานวนครัวเรือน
1
ข้าว
58,796
600
1,176
2
มันสําปะหลัง
5,534
3,500
277
3
อ้อย
5,863
10,000
200
4
ไม้ผล
1,317
1,200
100
5
ผัก
1,000
670
105
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบัวลาย (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ รายได้รวมจากการทําปศุสัตว์ของอําเภอบัวลายต่ อปี คิ ดเป็ นมูลค่ า
จํานวน 13,540,000 บาท
ตารางที่ 361 แสดงข้อมูลปศุสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจในอําเภอบัวลาย
ลําดับที่
ประเภท
จํานวน (ตัว)
1
โคเนื้ อ
5,513
2
กระบือ
2,397
3
เป็ ด
4,997
4
ไก่พ้นื เมือง
47,077
5
สุ กร
1,090

จํานวนครัวเรือน
1,103
599
25
235
218

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอบัวลาย (2553)

3) ด้านประมง ในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย มีการส่ งเสริ มการทําประมงนํ้าจืด ส่ งเสริ มการ
เลี้ ยงปลาในนาข้าว เลี้ ยงปลาในบ่อดิ น และเลี้ ยงปลาดุ กในบ่อซี เมนต์ มีครอบครัวเกษตรกรทําการ
เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด จํานวน 840 ครอบครัว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 2,441 ไร่ โดยส่ วนใหญ่เน้นการ
เพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนและจําหน่ายบ้างเล็กน้อย
3.15.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรม มี สถานที่ ป ระกอบการที่ไ ด้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบ
กิจการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรู ปไม้ และโรงงานผลิตขวดนํ้าพลาสติก
3.15.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม
- สถานบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง 11 แห่ง
- ร้านซ่อมแซมยานยนต์ จํานวน 23 แห่ง
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- พื้นที่อาํ เภอบัวลายไม่มีร้านค้าประชาชนใช้บริ การในพื้นที่อาํ เภอบัวใหญ่
- มีร้านค้าปลีกทัว่ ไปจํานวน 163 แห่ง
- กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 2 แห่ง
- การประกอบการอื่น ๆ จํานวน 12 แห่ง
2) การบริ การ ที่พกั และร้านอาหาร ในอําเภอบัวลายมีร้านอาหารทัว่ ไปอยู่ในพื้นที่
จํานวน 31 แห่ง ไม่มีร้านบริ การด้านอินเทอร์ เน็ต มีบริ การที่พกั จํานวน 1 แห่ง คือ สวนมะพร้าวรี สอร์ท
3) การท่องเที่ยว สถานที่สําคัญเพื่อการท่องเที่ ยวในพื้นที่ อาํ เภอบัวลาย คือ วัดป่ า
ธรรมดา ชมฆ้องใหญ่ ตอไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
3.15.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม มีถนนลาดยางซึ่งเป็ นทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย ได้แก่
- ถนนมิตรภาพซึ่ งเป็ นทางหลวงหมายเลข 2 เป็ นเส้นทางหลักในการใช้เดินทาง
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และภูมิภาคอื่นๆ
- ทางหลวงชนบท หมายเลข 1001 ซึ่ งเป็ นทางหลวงชนบทที่แยกจากทางหลวง
หมายเลข 2 เข้ามายังอําเภอบัวลาย ไปจนถึงอําเภอบัวใหญ่ และนอกจากนี้ ยงั ได้มีถนนลาดยางเชื่ อมตาม
ตําบลและตามหมู่บา้ นต่างๆ
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร ในพื้นที่มีที่ทาํ การไปรษณี ยเ์ อกชน จํานวน 1
แห่ง และโทรศัพท์สาธารณะประมาณ 30 แห่ง โดยส่ วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ใช้การติดต่อสื่ อสารโดย
ใช้โทรศัพท์มือถื อเป็ นหลัก และในพื้นที่มี สัญญาณโทรศัพ ท์ครอบคลุ ม ทุก พื้นที่ นอกจากนี้ ยงั มีหอ
กระจายข่าวที่ใช้เป็ นการสื่ อสารกันภายในหมู่บา้ นกระจายอยูท่ ุกหมู่บา้ นในอําเภอ
3) ประปา นํ้าดื่ ม หมู่บา้ นในอําเภอบัวลายมีน้ าํ ประปาใช้ท้ งั หมด 45 หมู่บา้ น จํานวน
3,916 ครัวเรื อน
4) แหล่ ง นํ้า อําเภอบัวลายมี แหล่ ง กักเก็บ นํ้าไว้ใ ช้ข นาดเล็ ก ระดับครั วเรื อน และระดับ
ชุมชน ซึ่ งจากข้อมูลแนวโน้มมีปริ มาณลดลง อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางจํานวน 6 แห่ง ลําห้วยจํานวน 22 แห่ ง
สระนํ้าจํานวน 44 แห่ ง หนองนํ้าจํานวน 35 แห่ ง ฝายจํานวน 13 แห่ ง คลองนํ้าจํานวน 7 แห่ง และบ่อนํ้าตื้น
จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
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ตารางที่ 362 แสดงจํานวนแหล่งนํ้า อําเภอบัวลาย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
51
48
51
48
7
7
บ่อสาธารณะ
87
56
87
56
106
64
บ่อนํ้าบาดาล
150
120
150
100
50
50
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 2,502
2,502
2,202
2,000
2,148
2,148
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบัวลาย (2554)

5) ไฟฟ้ า อําเภอบัวลายได้มีไฟฟ้ าใช้ทุกตําบลทุกหมู่บา้ น รวม 45 หมู่บา้ น จํานวน 3,916
ครัวเรื อน แต่ยงั ไม่มีไฟฟ้ าสาธารณะที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังต้องการปรับปรุ งและพัฒนาให้มีมากขึ้น
3.15.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทัว่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทราย และดินทรายปน
กรวดสี แดง ชุดดินที่พบในอําเภอบัวลายมีดงั นี้
กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็ นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุตน้ กําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรื อจาก
การสลายตัวผุพงั อยูก่ บั ที่ หรื อจากการสลายตัวผุพงั แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบใน
บริ เวณที่ราบเรี ยบหรื อค่อนข้างราบเรี ยบ ส่ วนใหญ่มีน้ าํ แช่ขงั ในช่วงฤดูฝน เป็ นดินลึกที่มีการระบายนํ้า
ไม่ค่อยดี เนื้ อดินบนเป็ นพวกดินร่ วนปนทรายหรื อดินร่ วน ดินล่างเป็ นดินร่ วนเหนียวปนทราย หรื อดิน
ร่ วนเหนี ยว ดินมีสีน้ าํ ตาลอ่อนถึงสี เทา พบจุดประสี น้ าํ ตาล สี เหลือง หรื อสี แดงปน ดินมีความสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่าํ ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็ นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง
กลุ่มชุดดินที่ 20 เป็ นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุตน้ กําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรื อจาก
การสลายตัวผุพงั อยูก่ บั ที่ หรื อจากการสลายตัวผุพงั แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้ อหยาบ มีช้ นั
หินเกลือรองรับอยู่ หรื ออาจได้รับอิทธิ พลจากการแพร่ กระจายของเกลือทางผิวดิน พบบริ เวณที่ราบเรี ยบ
มีน้ าํ แช่ขงั ในช่วงฤดูฝน เป็ นดินลึกที่มีการระบายนํ้าค่อนไม่ค่อยดี เนื้ อดินเป็ นพวกดินร่ วนปนทรายหรื อ
ทราย ดินล่างเป็ นชั้นดินแน่นทึบที่มีการสะสมเกลือโซเดียม มีสีน้ าํ ตาลอ่อนและพบจุดประสี น้ าํ ตาล สี
เหลือง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ
กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็ นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุตน้ กําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรื อจาก
การสลายตัวผุพงั อยูก่ บั ที่ หรื อจากการสลายตัวผุพงั แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้ อหยาบ
เป็ นพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรื อเป็ นพื้นที่ภูเขา เป็ นดินลึก มีการระบายนํ้าดี
เนื้อดินเป็ นดินร่ วนหยาบ ดินมีสีน้ าํ ตาล สี เหลืองหรื อแดง และอาจพบจุดประสี ต่าง ๆ ในชั้นดินล่าง ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ
2

2
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2) ทรัพยากรนํ้า มีอ่างเก็บนํ้า 6 แห่ง ได้แก่
- อ่างห้วยหว้า ตั้งอยูท่ ี่บา้ นคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหว้า พื้นที่เก็บนํ้าจํานวน
30 ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ตลอดทั้งปี
- อ่างห้วยติ้ว ตั้งอยู่ที่บา้ นคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหว้า พื้นที่เก็บนํ้าจํานวน
18ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ ตลอดทั้งปี
- อ่างฝายหลวง ตั้งอยูท่ ี่บา้ นหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบลบัวลาย พื้นที่เก็บนํ้า
จํานวน 20 ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ ตลอดทั้งปี
- อ่ า งเก็ บ นํ้า วัง โพน ตั้ง อยู่ที่ บ ้า นวัง โพน หมู่ ที่ 2 ตํา บลบัวลาย พื้ นที่ เก็ บ นํ้า
จํานวน 15 ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ ตลอดทั้งปี
- อ่างเก็บนํ้าขอนสัก ตั้งอยู่ที่บา้ นฝาผนัง หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองพะไล พื้นที่เก็บนํ้า
จํานวน 40 ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ ตลอดทั้งปี
- อ่างเก็บนํ้าบ้านโนนสําราญ ตั้งอยู่ที่บา้ นโนนสําราญ หมู่ที่ 5 ตําบลโนนจาน
พื้นที่เก็บนํ้าจํานวน 50 ไร่ สามารถใช้น้ าํ ได้ ตลอดทั้งปี
3) ทรั พ ยากรป่ าไม้ ในพื้ น ที่ อ ํา เภอบัว ลายไม่ มี ป่ าไม้ต ามพระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้
พุทธศักราช 2484 แต่อย่างใด มีเพียงป่ าสาธารณะประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นที่ สงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์
ร่ วมกันของราษฎรในหมู่บา้ นและตําบล อําเภอบัวลายมีพ้ืนที่ป่าทั้งหมดประมาณ 1,175 ไร่
3.15.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ อําเภอบัวลายอยูใ่ นเขตเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร(สส.)
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อําเภอบัวใหญ่ อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอคง อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอ
ประทาย อําเภอสี ดา และอําเภอบัวลาย ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ในปั จจุบนั
คือ นายโกศล ปั ทมะ พรรคเพื่อไทย
2) การเมืองระดับท้องถิ่น การแข่งขันทางการเมืองของอําเภอบัวลายไม่สูงมากนัก
เนื่องจากเป็ นอําเภอเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการได้มาซึ่ งผูน้ าํ ทางการเมืองก็มาจากระบบเครื อญาติ
เป็ นหลัก รวมทั้งมีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงด้วย แต่ไม่โจ่งแจ้งมากนัก
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่มีเครื อข่ายภาคประชาชนที่ทาํ งานการเมืองภาค
ประชาชนและรวมกลุ่มกันเป็ นสภาองค์กรชุมชนตําบล ทํางานคู่ขนานกับการบริ หารท้องถิ่น และเชื่อม
กับเครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดนครราชสี มา และภาคีอื่น ๆ ด้วย เช่น สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า
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3.15.12.ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
การจัดระเบี ย บการปกครอง ในเขตท้อ งที่ อ าํ เภอบัว ลาย จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ และสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่อาํ เภอบัวลาย ไม่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ ่ น อํา เภอบัว ลายมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในพื้ น ที่ อ ํา เภอบัว ลายมี ศู น ย์ป ระสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอบัวลายมีสํานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอําเภอบัวลาย และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองพะไล องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนจาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลบัวลาย และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองหว้า
ค. เทศบาล ในอําเภอบัวลาย มี เทศบาลในพื้นที่จาํ นวน 1 แห่ ง คื อ เทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่ วนของตําบลบัวลาย
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 4 ตําบล รวม 45 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 363 แสดงชื่อหมู่บา้ นแยกเป็ นตําบลในอําเภอบัวลาย
ชื่ อตําบล หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
9
บ้านฝาผนัง บ้านแดงน้อย บ้านพะไล บ้านหลุบทุ่ม บ้านสระนํ้าเที่ยง
เมืองพะไล
บ้านเพ็ดน้อย บ้านหนองเรื อ บ้านโนนสะอาด และบ้านหนองแก
โนนจาน
14 บ้านโนนจาน บ้านโนนดู่ บ้านโนนแดง บ้านโนนเมือง บ้านโนนสําราญ
บ้านห้วยม่วง บ้านศาลาดิน บ้านโนนค้อ บ้านหนองคอม บ้านหลุบกุง
บ้านเหลิ่งหิ น บ้านหนองขาม บ้านหนองกุงพัฒนา และบ้านโนนเสี้ ยว
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ตารางที่ 363 แสดงชื่อหมู่บา้ นแยกเป็ นตําบลในอําเภอบัวลาย (ต่อ)
ชื่ อตําบล หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
บัวลาย
13 บ้านบัวลาย บ้านวังโพน บ้านขามป้ อม บ้านป่ าหวาย บ้านหนองแสง บ้าน
โนนสว่าง บ้านแสงสว่าง บ้านดอนหัน บ้านหนองห่าง บ้านหนองไฮ
บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านโนนสวรรค์ และบ้านโนนสวรรค์พฒั นา
หนองหว้า
9
บ้านหนองแวง บ้านหนองผือ บ้านคึมมะอุ บ้านหนองจาน บ้านหัวนาคํา
บ้านตลาดหนองแวง บ้านหนองตาดน้อย บ้านหนองหว้า
และบ้านสวนหม่อน
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบัวลาย (2554)

3.15.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอบัวลาย
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวน
ทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วยผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 35 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํานวน 25 คน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบัวลายสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 364 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวลาย
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- ใน พื้ น ที่ อ ํา เภอบัว ลายมี ร ะบบนํ้าประปาที่ - สาธารณู ปโภคพื้นฐาน เช่ น ไฟฟ้ า ประปา
ครอบคลุมทุกครัวเรื อน
โทรศัพท์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- มี เส้ นทางการคมนาคมในพื้นที่ สัญจรไปมา - ถนนและเส้ นทางคมนาคมในพื้นที่ ย งั ไม่ไ ด้
จํานวนหลายเส้นทาง
มาตรฐาน
- เป็ นอําเภอขนาดเล็กมีพ้ืนที่อยู่ใกล้เมื องใหญ่ - ยังไม่มีระบบด้านผังเมืองเพื่อเตรี ยมรับมือกับ
คือ จังหวัดขอนแก่น
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- พื้นที่ เหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และ - คุ ณภาพดิ นมีส ภาพเสื่ อมลงเนื่ องจากการทํา
พืชอาหารได้หลายชนิด
พืชเชิ งเดี่ยวในพื้นที่จาํ นวนมาก สภาพดินใน
- มี แหล่งนํ้าที่สําคัญในอําเภอจํานวน 5 แห่ ง
พื้นที่ดอนเป็ นดินทรายเค็มและ ส่ วนสภาพ
ได้แก่ อ่างห้วยหว้า อ่างห้วยติ้ว ฝายหลวง อ่าง
ดินในพื้นที่ลุ่มเป็ นดินทราย
- ทรั พ ยากรป่ าไม้แ ละสิ่ ง แวดล้อ มถู ก ทํา ลาย
เก็บนํ้าวังโพน ห้วยสัก
และบุกรุ กเข้าไปทําการเกษตร โดยมีป่าไม้ที่มี
สภาพเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม
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ตารางที่ 364 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวลาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- การศึ ก ษา มี โ รงเรี ย นและขยายโอกาสทาง - นัก เรี ย นเรี ย นไม่ จ บหลัก สู ต ร ไม่ ส นใจ ไม่
การศึ กษา นักเรี ยนมี โอกาสทางการศึก ษา มี
ตั้งใจเรี ยนและบางส่ วนไม่ศึกษาต่อในระดับที่
การสนับสนุนทุนการศึกษา
สู งขึ้น
- สุ ข ภาพ อนามัย มี ศู น ย์ส าธารณสุ ข มู ล ฐาน - ประชาชนไม่ให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพ ไม่มี
ชุมชนในหมู่บา้ น
ความรู ้ ทกั ษะในการช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยเบื้องต้น
- มีอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น มีการ
เน้นการใช้การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ให้ ค วามรู้ เ รื่ องการเฝ้ าระวัง สุ ขภาพอย่ า ง
มากกว่า การใช้ภูมิปั ญญาและการพึ่ง ตนเอง
สมํ่าเสมอ
ทางด้านสุ ขภาพ
- สวัสดิ การ มีการจัดสวัสดิ การให้กบั ชุ มชน มี - ไม่มีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ทาํ ให้ประชาชน
กองทุ นฌาปนกิ จของตําบล มีการสนับสนุ น
ต้องไปรักษาที่อื่นในยามที่เจ็บป่ วย
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ มีชมรมผูส้ ู งอายุ
- การส่ ง เสริ มกระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชนในหมู่บา้ นมีนอ้ ย
- สถาบัน ครอบครั ว มี ค วามอ่ อ นแอในด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมพึ่งตนเองน้อยลง
- ประชาชน เยาวชน ในพื้ นที่บางกลุ่มติดการ
พนัน ติดสุ รา และบุหรี่
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- เกษตรกรในพื้นที่มีที่นาจํานวนมากเป็ นของ - ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสู งขึ้นทุกปี
ตัวเอง และเน้นการใช้แรงงานในชุมชน
- เกษตรกรในพื้ น ที่ มี ก ารใช้เ ทคโนโลยีที่ ไ ม่
เหมาะสมกับการผลิต
- มี ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต เกื อ บทุ ก
- ประชาชนในพื้นที่ ว่า งงานภายหลัง จากการ
หมู่บา้ นในอําเภอ
ประกอบอาชีพหลัก
- มี ก องทุ นหมู่ บ ้ า นที่ เป็ นแหล่ งเงิ นทุ น
หมุนเวียนทุกหมู่บา้ น
- ประชาชนในพื้นที่มีหนี้สินสู ง ทั้งหนี้ สินจาก
- มีกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยห์ ลายหมู่บา้ น
การทําการเกษตร การส่ งบุตรหลานเรี ยน และ
- เกษตรกรมี ค วามรู ้ และประกอบอาชี พ ด้า น
อื่น ๆ
การเกษตรมาเป็ นเวลานาน
- เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีอาํ นาจในการต่อรอง
- เป็ นแหล่งผลิ ตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่
ราคาสิ นค้า
ข้ า วนาปี มั น สํ า ปะ หลั ง อ้ อ ยโรงงาน - ประชาชนยัง ไม่มี ค วามรู้ เรื่ องการลดต้นทุ น
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ พริ ก พืชผักและไม้ผล
การผลิ ตทางด้า นการเกษตร และการเพิ่ม
ปริ มาณผลผลิต
- มี ก ารรวมกลุ่ ม ของประชากรเพื่ อ การ
ประกอบอาชี พ เช่ น กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยง
สัตว์ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกร เป็ นต้น
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ตารางที่ 364 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบัวลาย (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
- การเลือกตั้งที่มาจากการซื้ อเสี ยงและแข่งขัน
- มีผนู ้ าํ ที่เป็ นทางการและอาสาสมัคร
กันในทุกระดับทําให้เกิดความไม่สามัคคีกนั
- ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า - การเลื อกตั้งในพื้นที่ ไ ม่ได้มุ่ งเลื อกคนดี เข้า
ประชาชนมีคุณภาพ และมีความสามัคคี
มาทํา งานแต่ ว่ า เน้ น การอาศัย เครื อญาติ
- มี องค์การบริ หารส่ วนตํา บลที่มีศกั ยภาพ มี
จํานวนมากเข้ามาทํางาน
การประสานร่ วมมือระหว่างองค์การบริ หาร - การทํา งานของผู้บ ริ หารท้อ งถิ่ น ไม่ มี ก าร
ส่ วนตําบลกับส่ วนราชการในพื้นที่
ทํางานเป็ นทีม มีความขัดแย้ง
- ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นไม่ค่ อยมี วิสัย ทัศ น์ใ นการ
ทํางานพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย โดย
ส่ วนใหญ่มุ่งการทํามาหากินเพื่อครอบครัว
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีการจัดงานประเพณี ในพื้นที่เป็ นประจําทุกปี - ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปะ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สืบทอดต่อไป
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ของท้อ งถิ่ น
- ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะวัยกลางคน และ
อย่างเป็ นระบบ
ผูส้ ู งอายุยงั ยึดมัน่ ถือมัน่ ในความเชื่ อ ประเพณี - ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดและเรี ยนรู้ระหว่าง
ท้องถิ่นดั้งเดิม
กันในเรื่ องวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
- เยาวชนคนรุ่ นใหม่สนใจวัฒนธรรม ประเพณี
ใหม่ ๆ มากกว่ า วัฒ นธรรมประเพณี ข อง
ท้องถิ่น
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบัวลายสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 365 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบัวลาย
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีหน่วยงานภาครัฐให้ความรู ้ ในการปรับปรุ งดิ น - สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามแปรปรวนสู ง
และการตรวจสอบคุณภาพดิน
ส่ งผลให้ในบางปี มีค วามแห้งแล้ง บางปี
- มีหน่ วยงานให้ของบประมาณสนับสนุ นในการ
นํ้า ท่วม ทํา ให้ย ากต่อการคาดเดาในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับอําเภอ
ผลิตด้านการเกษตร
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ - ไม่มีเส้นทางคมนาคมที่เป็ นเส้นทางหลัก
เชื่อมระหว่างอําเภอกับจังหวัดอื่น ๆ
รัฐบาลและจังหวัดนครราชสี มา เช่น การพัฒนา
- ปั ญ หาโรคระบาดของพื ช และสั ต ว์ใ น
ระบบชลประทาน เส้นทางการคมนาคม
พื้นที่ที่มีมากขึ้นทุกปี
- คุ ณภาพดิ นที่เสื่ อมคุณภาพลงทุกปี ทําให้
ต้องใช้เวลาในการฟื้ นฟูและดูแล
ข.ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ ม ข.ด้ า นสั ง คม (การศึ ก ษา ครอบครั ว เยาวชน
อาชี พ ภูมิปัญญา)
กลุ่มอาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ - ยาเสพติดระบาดจากพื้นที่ใกล้เคียง ทําให้
ทําให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การด้านสาธารณสุ ข
ยากต่อการควบคุม
มากขึ้น
- สื่ อสารมวลชนที่ เน้นการนําเสนอเชิ งการ
- มีนโยบายเรี ยนฟรี ของรัฐบาลที่เปิ ดโอกาสให้คน
บริ โภคนิยมทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
จนได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น
ของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายปราบปรามยาเสพติ ด อย่า งจริ ง จัง ของ - งบประมาณสนับสนุ นด้านสุ ขภาพอนามัย
มีนอ้ ยทําให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทวั่ ถึง
รั ฐ บาลได้รั บ การรณรงค์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ จ าก
ภาครัฐ
- นโยบายการทํางานของสาธารณสุ ข ที่มีสื่อต่าง ๆ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 365 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบัวลาย (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- นโยบายการพัฒนาเกษตรกรผลิตอาหารไทยสู่
- ปั จจัยที่เป็ นต้นทุนการผลิตทางด้าน
ครัวโลก
การเกษตรมีราคาสู งขึ้นทุกปี
- นโยบายประกันรายได้ของเกษตรที่ช่วยลดความ - เกษตรกรในพื้นที่กาํ หนดราคาผลผลิตไม่ได้
เสี่ ยงในการทําการเกษตร
ทําให้มีความเสี่ ยงต่อการขาดทุน
- ส่ วนราชการมาให้ความรู ้ในเรื่ องการลดต้นทุน
- นโยบายการขึ้นค่าแรงเป็ น 300 บาททําให้มี
การผลิตทางด้านการเกษตร
ผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร
- สนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
พอเพียง
- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตร
- มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให้ ในระดับพื้นที่
เข้ม แข็ ง และสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบเกษตรอิ นทรี ย ์ การสร้ างอาชี พ
การลงทุนภาคเกษตรกรรม
- นโยบายของจังหวัดในการพัฒนาด้านการเกษตร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- ขาดการพัฒนาประชาธิ ปไตยอย่างต่อเนื่ อง
- มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตย
- มี น โยบายการกระจายอํา นาจสู่ ท ้อ งถิ่ น และ และการเมืองในระดับประเทศเป็ นตัวอย่าง
ที่ไม่ดี
นําไปสู่ การปกครองตนเองของประชาชน
- มี ก ระบวนการพัฒ นาผูน้ ํา และอาสาสมัค รจาก - การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยให้การสนับสนุ นงาน
ภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
พัฒนาในพื้นที่ไม่มีความต่อเนื่อง
- มี ก ารสร้ า งกระบวนการทํา งานร่ วมกั น โดย
นโยบายภาครัฐ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- สื่ อ ที่ เ ข้า ถึ ง ทุ ก ครอบครั ว ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ก าร
- มีการรณรงค์งานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น
นํ า เสนอเรื่ องราวศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
อย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ
- ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐและภาคเอกชน
ท้องถิ่น
ในการทํางานด้านวัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น
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3.8.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอบัวลาย ที่ ป ระชุ ม ได้นํา เสนอให้ มี ก ารขับ เคลื่ อนประเด็ นเพื่ อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาเกษตรและการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร เนื่ องจากในพื้นที่มี
การทําการเกษตรเป็ นหลัก และหากมีการแปรรู ปเพิ่มขึ้นมาจะเป็ นการนําไปสู่ การลดปั ญหาการว่างงาน
นอกฤดูกาลผลิตได้
ประเด็นที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า เนื่องจากแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอบัวลายมี
จํากัด ในขณะที่ประชากรในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความต้องการนํ้าเพื่อ
การเกษตร และขณะเดี ยวกันจะต้องมีการจัดการนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคด้วย ดังนั้นการบริ หาร
จัดการนํ้าที่ดีจะนําไปสู่ การที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่ องจากอําเภอบัวลายเป็ นอําเภอ
เล็ก ๆ ที่อยูห่ ่างจากตัวจังหวัดนครราชสี มามากและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

