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3.15 อาํเภอบัวลาย  

3.15.1 ประวตัิความเป็นมา 

หมู่บา้นหนองบวัลาย ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2469 เดิมข้ึนกบัตาํบลบวัใหญ่ และแยกมาตั้งเป็นตาํบล

บวัลาย เม่ือปี พ.ศ. 2486 สาเหตุท่ีเรียกวา่ “หนองบวัลาย” เพราะในบริเวณหมู่บา้นมีหนองนํ้ าท่ีมีบวั

มากมาย ซ่ึงคาํวา่ “บวัมากมาย” ภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ “บวัหลาย” ต่อมาเรียกเพี้ยนเสียงมาเป็น “บวัลาย” 

จึงเรียกวา่ “หนองบวัลาย” จนมาถึงปัจจุบนัต่อมาไดต้ดัคาํวา่ “หนอง” ออกเหลือเพียงคาํวา่ “บวัลาย” จึง

เรียกวา่ “ตาํบลบวัลาย” แต่นั้นมา ในส่วนช่ือหมู่บา้นยงัคงเรียก “หนองบวัลาย” เช่นเดิม  

อาํเภอบวัลายไดรั้บการยกฐานะให้เป็นก่ิงอาํเภอ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองแบ่งทอ้งท่ีอาํเภอบวัใหญ่เป็นก่ิงอาํเภอบวัลาย ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2540) และไดย้กฐานะเป็นอาํเภอ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 โดยแยกออกจากอาํเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา และไดใ้ช้อาคารโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัลายเป็นท่ีว่าการก่ิงอาํเภอบวัลาย

ชัว่คราว โดยมีปลดัอาํเภอเป็นหัวหน้า ต่อมาได้ยา้ยท่ีว่าการก่ิงอาํเภอบวัลายมาท่ีอาคารถาวร (อาคาร

ถาวรปัจจุบนั) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542   

 3.15.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดของพืน้ที ่  

อาํเภอบวัลาย ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดันครราชสีมา และอยู่ห่างจากท่ีว่าการ

อาํเภอบวัใหญ่ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 80,094 ไร่ คิดเป็น 128.15 ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อมีดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับอาํเภอพลและอาํเภอแวงน้อย จงัหวดั

ขอนแก่น ทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอบวัใหญ่และอาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั

อาํเภอประทาย และอาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดั

นครราชสีมา 

3.15.3 ลกัษณะภูมิประเทศ และลกัษณะภูมิอากาศ 

พื้นท่ีอาํเภอบวัลายมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงโดยทัว่ไปแบบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี

ป่าไม้เบญจพรรณบ้างเล็กน้อย และป่าโปร่งตามไร่ปลายนา พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะสําหรับการทาํ

การเกษตรควบคู่ไปกบัการเล้ียงสัตว ์

สภาพอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อน มีความช้ืนเล็กนอ้ย ลกัษณะอากาศแบ่งออกได ้3 

ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศร้อนถึง

ร้อนจดั ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและมกัทิ้งช่วงยาว มี

ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 995.11 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพนัธ์ มีอากาศหนาวและแห้ง 
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3.15.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ ประชากรในเขตอาํเภอบวัลายส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตารางที ่349 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 244 266 510 

นกัเรียน 1,717 1,561 3,278 

นกัศึกษา 171 234 405 

ทาํนา 3,645 3,906 7,551 

ทาํไร่ 10 7 17 

ทาํสวน 1 1 2 

ประมง 1 0 1 

ปศุสัตว ์ 1 0 1 

รับราชการ 122 113 235 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 1 0 1 

พนกังานบริษทั 80 90 170 

รับจา้งทัว่ไป 844 754 1,598 

คา้ขาย 103 126 229 

ธุรกิจส่วนตวั 17 10 27 

อ่ืนๆ 283 286 569 

รวมทั้งส้ิน 7,240 7,354 14,594 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอบัวลาย (2554) 

หมายเหต ุ*จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  

2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่า รายไดเ้ฉล่ียของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบวัลายจาํนวน 50,230.72 

บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงสุดคือ ตาํบลเมืองพะไลมีรายได้เฉล่ียจาํนวน 

58,223.36 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลบวัลายมีรายไดเ้ฉล่ีย จาํนวน 49,715.61 บาทต่อคนต่อปี 

และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลโนนจานมีรายไดเ้ฉล่ีย จาํนวน 45,580.73 บาทต่อคน

ต่อปี รายไดส่้วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

การปลูกมนัสาํปะหลงั ขา้ว และออ้ย 
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ตารางที ่350 แสดงรายไดแ้ยกรายตาํบลของอาํเภอบวัลาย 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 โนนจาน  45,580.73 

2 บวัลาย  49,715.61 

3 เมืองพะไล 58,223.36 

4 หนองหวา้  48,297.26 

 เฉล่ียรายไดต่้อคนต่อปีของคนในพื้นท่ี 50,230.72 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวลาย (2554 ) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลายมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 281,900,569 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น  

ค่าขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ค่าการเดินทาง

(นํ้ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั  ค่าบุหร่ี เหลา้ 

ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จาํนวน 84,668,796 บาทต่อปี ได้แก่ 

ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

ตารางที ่351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัลาย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 16,905,943 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 16,905,943 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 26,306,963 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 26,306,963 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 22,074,923 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 22,074,923 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 19,380,967 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 19,380,967 
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ตารางที ่351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,969,113 

จาํนวนรวม 11,969,113 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 56,256,582 

จาํนวนรวม 56,256,582 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,211,272 

จาํนวนรวม 14,211,272 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

 เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,378,685 

จาํนวนรวม 16,378,685 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,845,330 

จาํนวนรวม 6,845,330 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 8,456,919 

จาํนวนรวม 8,456,919 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 31,540,622 

จาํนวนรวม 31,540,622 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 61,246,708 

จาํนวนรวม 61,246,708 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,834,972 

จาํนวนรวม 13,834,972 
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ตารางที ่351 แสดงรายจ่ายภาพรวมจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,107,251 

จาํนวนรวม 13,107,251 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,488,717 

จาํนวนรวม 11,488,717 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 4,850,760 

จาํนวนรวม 4,850,760 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,727,698 

จาํนวนรวม 3,727,698 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 27,985,940 

จาํนวนรวม 27,985,940 

รวมทั้งหมด  366,569,365 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 4) หน้ีสินและเงินออม จากขอ้มูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปี พ.ศ. 

2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย กูเ้งินจาก ธกส. เป็นเงินทั้งหมด 770.8 ลา้นบาท แบ่งเป็น

เงินกูเ้พื่อการประกอบอาชีพ จาํนวน 167 ลา้นบาท กูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน 15 

ลา้นบาท และกูเ้พื่อการชาํระหน้ีนอกระบบและอ่ืน ๆ จาํนวน 31.6 ลา้นบาท 

 5) กลุ่มองคก์ร  

  ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในท่ีน้ีมี

ขอ้มูลกลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บา้น  ซ่ึงทั้งหมดทาํกิจกรรมการสะสมทรัพย์เป็นรายเดือน เพื่อการ

สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ และเป็นกองทุนหมุนเวยีนในแต่ละหมู่บา้นดงัน้ี  

 

 



511 

ตารางที ่352 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรม  ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

ออมทรัพยแ์ดงนอ้ย 41 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 117,300 บาท 

นายธาราวทิย ์ประยรูเพชร  

หมู่ 2 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยพ์ะไล 55 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 133,874  บาท 

นายมิน  วเิศษธร  

หมู่ 3 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยห์ลุบทุ่ม 44 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 191,850 บาท 

นางเสา  ผอนนอก  

หมู่ 4 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยส์ระนํ้าเท่ียง 32 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 140,210 บาท 

นายแสงอารมณ์ นามวงษา  

หมู่ 5 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยเ์พด็นอ้ย 29 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 143,200 บาท 

นายทองคาํ แสงฮาด  

หมู่ 6 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยห์นองเรือ 42 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 142,230 บาท 

นางคาํปน  ราชสมบติั  

หมู่ 7 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยโ์นนสะอาด 54 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 147,230 บาท 

นายไสว  จนัทีนอก  

หมู่ 8 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยห์นองแก 52 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 136,320 บาท 

นายชู  หาลิตะวนั  

หมู่ 9 ต.เมืองพะไล 

ออมทรัพยโ์นนจาน 105 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 205,780 บาท 

นางอารมณ์ ดนันดัชา  

หมู่ 1 ต.โนนจาน  

ออมทรัพยโ์นนดู่ 165 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 265,300 บาท 

นายอมร  ศรีสุวอ  

หมู่ 2 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยโ์นนแดง 52 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 189,430 บาท 

นางบวัลี  ยศมา้ว  

หมู่ 3 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยโ์นนเมือง 40 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 206,810 บาท 

นางนุกุล  ภูมูล  

หมู่ 4 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยโ์นนสาํราญ 44 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 73,800 บาท 

นายพงษพ์นัธ์ ชาญชาํนิ  

หมู่ 5 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยห์ว้ยม่วง 81 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนั

มีเงิน 266,320 บาท 

นางแฉลม้ ชลชราแสง 

หมู่ 6 ต.โนนจาน 
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ตารางที ่352 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก

(คน) 
กจิกรรม ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

ออมทรัพยศ์าลาดิน 188 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 185,400 บาท 

นายมีชยั  วนัจงคาํ  

หมู่ 7 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยโ์นนคอ้ 145 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 118,320 บาท 

นางหนูพิน  บวัพนัธ์  

หมู่ 8 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยห์นองคอม 148 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 147,240 บาท 

นางหนูภิต  บุตรเพช็ร  

หมู่ 9 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยห์ลุบกุง 136 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 137,800 บาท 

นางนอ้ง  ปะราวกงั 

 หมู่ 10 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยเ์หล่ิงหิน 139 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 92,870 บาท 

นางประคอง  ปริโต  

หมู่ 11 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยห์นองขาม 74 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 321,300 บาท 

นางนอ้ย ปะวะโพตะโก  

หมู่12 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยบ์า้น 

หนองกุงพฒันา 

141 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 139,000 บาท 

นางวลิยั  สิงหาญ  

หมู่ 13 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยโ์นนเส้ียว 160 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 137,810 บาท 

นายบวัไลย ์ ประพฤตินอก  

หมู่ 14 ต.โนนจาน 

ออมทรัพยบ์วัลาย 120 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 291,300 บาท 

นายนิรันด ์ ทินราช  

หมู่ 1 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยว์งัโพน 162 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 213,300 บาท 

นายสวน แสนแทน  

หมู่ 2 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยข์ามป้อม 197 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 93,430 บาท 

นายคาํพนั ศรีจนัทา  

หมู่ 3 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยป่์าหวาย 149 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 136,300 บาท 

นางอาํพร  ขนัเครือ  

หมู่ 4 ต.บวัลาย 

ออมทรัพย ์ 

บา้นหนองแสง 

147 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 117,400 บาท 

นายวรัิตน์ โคตรคนัทา  

หมู่ 5 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยโ์นนสวา่ง 150 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 345,300 บาท 

นายสมชาติ บุญศรี  

หมู่ 6 ต.บวัลาย 
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ตารางที ่352 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม 
สมาชิก 

(คน) 
กจิกรรม ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

ออมทรัพยแ์สงสวา่ง 73 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 205,100 บาท 

นางจาํปี คาํชามา  

หมู่ 7 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยด์อนหนั 148 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 226,430 บาท 

นางประเทือง อสุรินทร์  

หมู่ 8 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยต์ลาดบวัลาย 130 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 317,000 บาท 

นางมาลิณีย ์องัศุทิพย ์ 

หมู่ 9 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยห์นองห่าง 131 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 256,000 บาท 

นายอรัญ ช่างเหลา  

หมู่ 10 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยห์นองบวัพฒันา 116 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 2,200,430 บาท 

นางหนูจีน ศรีนมัมงั  

หมู่ 11 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยห์นองไฮ 148 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 87,200 บาท 

นางประกาย ยรุะศรี  

หมู่ 12 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยโ์นนสวรรค ์ 178 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 144,650 บาท 

นายสาํลี แสนนอ้ย  

หมู่ 13 ต.บวัลาย 

ออมทรัพยต์าํบลหนองหวา้ 78 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 6,310,760 บาท 

หมู่ 1-6 และหมู่ 9 ต.หนอง

หวา้ 

ออมทรัพยห์นองหวา้ 98 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 17,800 บาท 

หมู่ 7 ต.หนองหวา้ 

ออมทรัพยห์วันาคาํ 136 ออมเงินและทุนหมุนเวยีน 

ปัจจุบนัมีเงิน 57,800 บาท 

นายทรงพล ผอ่งแผว้  

หมู่ 8 ต.หนองหวา้ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบัวลาย (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอปอาํเภอบวัลาย มีสินคา้โอทอปข้ึนทะเบียนจาํนวน 25 

กลุ่ม มูลค่าการจาํหน่าย ปีละประมาณ 8,535,700 บาท ในท่ีน้ียกตวัอยา่งกลุ่มโอทอป ดงัน้ี 

ตารางที ่353 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอบวัลาย 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก 

(คน) 

กจิกรรม ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

3กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

ดอกไมจ้ากรังไหม 

132 ทาํดอกไมป้ระดิษฐ์จากรังไหม  นางหนูจีน ศรีนมัมงั 

21 หมู่ท่ี 11 ต.บวัลาย 
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ตารางที ่353 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอป ท่ีอยูแ่ละประธานกลุ่ม พื้นท่ีอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก 

(คน) 

กจิกรรม ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ิดต่อ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

คึมมะอุ-สวนหม่อน 

124 ผา้ไหมทอมือและยอ้มดว้ยสี

ธรรมชาติมีลวดลายสีสันท่ีสวยงาม

มีความหลากหลาย 

นางวนัเพญ็ แสงกนัหา 

62/1 หมู่ 3 ต.หนองหวา้ 

กลุ่มทอผา้ไหม-ผา้ฝ้าย 76 ผา้ไหมและผา้ฝ้ายหลากหลายลาย

และรูปแบบ 

นางทิพา วงษสิ์งห์  

หมู่ 2 ต.โนนจาน 

กลุ่มจกัสาน 67 ผลิตภณัฑ์ ตะกร้า กระเป๋า วสัดุท่ีใช ้

เชือกฟางสีต่าง ๆ 

นางคาํเบา จนัทะโข 

หมู่ 3 ต.โนนจาน 

กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุก 23 ผลิตภณัฑ์ ผา้ไหมมดัหม่ี ท่ีใชเ้ส้น

ไหม 

นางละม่อม แกว้จนัลา 

หมู่ 12 ต.โนนจาน 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบัวลาย (2554) 

 3.15.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอบวัลายมีจาํนวนประชากรทั้งหมดจาํนวน 4,622 ครัวเรือน มี

ประชากรทั้งส้ินจาํนวน 18,774 คน โดยแยกเป็นชายจาํนวน 9,252 คน หญิงจาํนวน 9,522 คน โดยแยก

เป็นรายตาํบล ดงัน้ี  

ตารางที ่354 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากรจาํแนกตามเพศ ในเขตอาํเภอบวัลาย 

ที่ ตําบล ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

1 ตาํบลเมืองพะไล 761 1,724 1,700 3,424 

2 ตาํบลโนนจาน 1,275 2,489 2,615 5,104 

3 ตาํบลบวัลาย 855 1,698 1,722 3,420 

4 ตาํบลหนองหวา้ 1,025 2,102 2,152 4,254 

5 เทศบาลตาํบลบวัลาย 706 1,239 1,333 2,572 

  รวม    4,622 9,252 9,522 18,774 

ท่ีมา : ข้อมลูจากสาํนักทะเบียนและบัตรประชาชน อาํเภอบัวลาย ( 22 พฤษภาคม 2554) 

จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ประจาํปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ พบวา่อาํเภอบวัลาย มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 
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ตารางที ่355 แสดงช่วงอายขุองประชากรจาํแนกตามเพศ ในอาํเภอบวัลาย 

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

นอ้ยกวา่ 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 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 1,063 1,136 2,199 

รวมทั้งหมด 7,240 7,354 14,594 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวลาย (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

2) ดา้นการศึกษา  

   ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบัวลาย โดยส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่356 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอบวัลาย  

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 188 201 389 

ตํ่ากวา่ ป.4 676 645 1,321 

ป. 4 - 6 3,860 4,205 8,065 

ม.ศ. 1 - 3 47 25 72 

ม. 1 - 3 1,041 897 1,938 

ม.ศ. 4 - 5 14 7 21 
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ตารางที ่356 แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม. 4 - 6 699 607 1,306 

ปวช. 131 110 241 

ปวส. 132 137 269 

ปริญญาตรี 226 302 528 

ปริญญาโท 8 2 10 

ปริญญาเอก 0 0 0 

อ่ืนๆไม่ระบุ 218 216 434 

รวมทั้งส้ิน 7,240 7,354 14,594 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวลาย (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครูและนักเรียน พื้นท่ีอาํเภอบวัลายมีโรงเรียนจาํนวนทั้งหมด 18 แห่ง มีครู

ทั้งหมดจาํนวน 202 คน และมีนกัเรียนทั้งหมดจาํนวน3,378 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวน

นกัเรียนประมาณ 17 คน  

ตารางที ่357 แสดงจาํนวนสถานศึกษาจาํแนกรายตาํบล อาํเภอบวัลาย 

ตําบล/เทศบาล 
จํานวนโรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ครู 

ศูนย์พฒันา
เด็กเลก็ 

ประถม มัธยม ขยายโอกาส 

ตาํบลเมืองพะไล 0 2 0 1 326 26 

ตาํบลโนนจาน 6 3 0 2 860 55 

ตาํบลบวัลาย 1 4 1 0 804 46 

ตาํบลหนองหวา้ 2 4 1 0 1,388 75 

รวม 9 13 2 3 3,378 202 

ท่ีมา : เขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 (2554) 

 

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) อาํเภอบวัลายมีศูนยบ์ริการการศึกษานอก

โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง 

และมีศูนยบ์ริการในระดบัตาํบล ๆ ละ 1 แห่ง มีนางเดือนเพ็ญ ก่ิงโก ้ เป็นผูอ้าํนวยการ มี ครู 4 คน 

บรรณารักษอ์ตัราจา้ง 1 คน และพนกังานทาํความสะอาด 1 คน 
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3) ดา้นการสาธารณสุข 

 ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวติในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย  

มีเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  ดงัน้ี  

ตารางที ่358 แสดงสถานบริการดา้นการสาธารณสุขอาํเภอบวัลาย 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   0  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4 เจา้หนา้ท่ีประจาํจาํนวน 9 คน 

โรงพยาบาลเอกชน   0  

ร้ายขายยาแผนปัจจุบนั   2  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบัวลาย (2554) 
 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) อาํเภอบวัลายยงัไม่มีโรงพยาบาล

ประจาํอาํเภอ ประชาชนท่ีเจ็บป่วยต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอําเภอบัวใหญ่ 

โรงพยาบาลอาํเภอเมืองพล และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

ค. อตัราการเปล่ียนแปลงประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูล

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย มีอตัรา

การเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่359 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลง ประชากร อาํเภอบวัลาย 

พ.ศ จํานวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลง  

2549 24,824 - 

2550 24,598 -0.91 

2551 24,639 0.17 

2552 24,709 0.28 

2553 24,769 0.24 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีมีสถานีตาํรวจภูธร

อาํเภอบวัลาย จาํนวน 1 แห่ง นอกจากน้ีมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนประจาํหมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 

คน ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในพื้นท่ีดว้ย  

5) ดา้นศาสนา อาํเภอบวัลายมีศาสนสถานดงัน้ี  มีวดั จาํนวน 55 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 9 แห่ง 

มีโบสถ ์จาํนวน 1 แห่ง มีพระสงฆใ์นพื้นท่ีทั้งหมด 48 รูป  
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6) ดา้นภูมิปัญญา  

- ภูมิปัญญาดา้นหัตถกรรม คือ การทอผา้ และการจกัสาน มีกลุ่มท่ีไดรั้บการคดัสรร

เป็นผลิตภณัฑโ์อทอปหลายชนิดดว้ยกนั  

- ภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํสารกาํจดัแมลงและสารกาํจดัศตัรูพืช  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลายมีขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม

ตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงประเพณีท่ีมีการทาํกนัเป็นประจาํและเห็นโดยทัว่ไป 

ไดแ้ก่ การทาํบุญขา้วจ่ี การทาํบุญมหาชาติ การทาํบุญลาย การทาํบุญเขา้พรรษาและออกพรรษา 

ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกรานต ์บุญบั้งไฟ ลอยกระทง และงานง้ิว เป็นตน้  

ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ประชาชนไดร่้วมกนัทาํบุญตกับาตรเป็นประจาํทุกปี จดัข้ึนโดยภาครัฐ 

และภาคเอกชน ใชพ้ื้นท่ีบริเวณของโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัลายจดักิจกรรม ประชาชนท่ีไปทาํงาน

ต่างจงัหวดัก็จะกลบัมารวมกนัในวนัน้ีเพื่อทาํบุญร่วมกนักบัญาติ พี่นอ้งและขอพรจากผูใ้หญ่ 

ประเพณีวนัสงกรานต์จะกระทาํกันทุกปีสืบทอดกนัมาช้านาน ปัจจุบนัถือว่าเป็นเทศกาลท่ี

สําคญัของอาํเภอบวัลาย โดยการจดัของเทศบาลตาํบลบวัลาย สภาวฒันธรรมอาํเภอบวัลาย และอาํเภอ

บวัลาย ร่วมกบัชาวอาํเภอบวัลาย จดัให้มีขบวนแห่พระพุทธรูป เทพีสงกรานตข์องแต่ละหมู่บา้น มีการ

ประดบัรถท่ีร่วมขบวนแห่ดว้ยความประณีตสวยงาม แลว้จะมารวมกนัท่ีหนา้ท่ีวา่การอาํเภอ เพื่อทาํพิธี 

ทางศาสนารดนํ้าดาํหวั สรงนํ้าพระสงฆแ์ละผูอ้าวโุส ขอพรจากผูห้ลกัผูใ้หญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ประเพณีบุญบั้งไฟ หลายหมู่บา้นของอาํเภอบวัลายไดจ้ดัให้มีประเพณีการทาํบุญบั้งไฟข้ึนตาม

ความเช่ือ เพื่อเป็นการขอฝนจากพระยาแถน (เทวดา) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีให้นํ้ าให้ฝนเม่ือถึงฤดูกาลทาํนา ซ่ึงจะ

ทาํกนัในเดือนหกของทุกปี และงานประเพณีท่ีเชิดหนา้ชูตาของอาํเภอบวัลาย คือ งานบุญบั้งไฟท่ีตาํบล

โนนจาน มีการประกวดแข่งขนับั้งไฟ ซ่ึงมีบั้งไฟจากหลายหมู่บา้น และต่างอาํเภอ ต่างจงัหวดัเขา้มาร่วม

แข่งขนั 

งานง้ิวเป็นงานประจาํปีของชาวตลาดหนองบวัลาย เป็นการบูชาและบวงสรวงแก่เจา้พ่ออนัเป็น

ท่ีเคารพของอาํเภอบวัลาย ถือเป็นงานประเพณีท่ีจดักนัเป็นประจาํทุกปีมากวา่ 30 ปี โดยจะจดัในช่วง

เดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการแสดงง้ิว ลิเก หมอลาํ สวนสนุก และมีการแข่งขนักีฬา 

ไดแ้ก่ เซปักตะกร้อ วอลเลยบ์อล เปตอง เป็นตน้ 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลายมีสนามกีฬาอยูใ่นโรงเรียนทุกแห่ง ในแต่ละ

พื้นท่ีจะมีการจดัการแข่งขนักีฬากนัเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงจดัการแข่งขนัโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แต่ละแห่ง เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคี และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมของหมู่บา้น  
 

3.15.6 ลกัษณะทางด้านการเกษตร 

  1) ดา้นกสิกรรม จากขอ้มูลสาํนกังานเกษตรอาํเภอบวัลายพบวา่ มีพื้นท่ีทางการเกษตรx

จาํนวน 71,856 ไร่ โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ใชใ้นการเพาะปลูกขา้วเป็นหลกั ดงัน้ี 
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ตารางที ่360 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก ผลผลิตเฉล่ียและครัวเรือนท่ีปลูก อาํเภอบวัลาย 

ลาํดับ อาชีพ พืน้ที่ ผลผลติโดยเฉลีย่(กก./ไร่) จํานวนครัวเรือน 

1 ขา้ว  58,796 600 1,176 

2 มนัสาํปะหลงั  5,534 3,500 277 

3 ออ้ย  5,863 10,000 200 

4 ไมผ้ล 1,317 1,200 100 

5 ผกั 1,000 670 105 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอบัวลาย (2554) 

  2) ด้านปศุสัตว ์ รายได้รวมจากการทาํปศุสัตวข์องอาํเภอบวัลายต่อปี คิดเป็นมูลค่า

จาํนวน  13,540,000  บาท  

ตารางที ่361 แสดงขอ้มูลปศุสัตว ์ ประเภทสัตวเ์ศรษฐกิจในอาํเภอบวัลาย 

ลาํดับที ่ ประเภท จํานวน (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 5,513 1,103 

2 กระบือ 2,397 599 

3 เป็ด 4,997 25 

4 ไก่พื้นเมือง 47,077 235 

5 สุกร 1,090 218 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอบัวลาย (2553) 
 

  3) ดา้นประมง ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย มีการส่งเสริมการทาํประมงนํ้ าจืด ส่งเสริมการ

เล้ียงปลาในนาขา้ว เล้ียงปลาในบ่อดิน และเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ มีครอบครัวเกษตรกรทาํการ

เพาะเล้ียงปลานํ้ าจืด จาํนวน 840 ครอบครัว มีพื้นท่ีเพาะเล้ียงทั้งหมด 2,441 ไร่ โดยส่วนใหญ่เนน้การ

เพาะเล้ียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจาํหน่ายบา้งเล็กนอ้ย 

3.15.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม มีสถานท่ีประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานแปรรูปไม ้และโรงงานผลิตขวดนํ้าพลาสติก  

3.15.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

 1) ดา้นพาณิชยกรรม  

-  สถานบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 11 แห่ง 

- ร้านซ่อมแซมยานยนต ์จาํนวน 23 แห่ง 
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- พื้นท่ีอาํเภอบวัลายไม่มีร้านคา้ประชาชนใชบ้ริการในพื้นท่ีอาํเภอบวัใหญ่  

- มีร้านคา้ปลีกทัว่ไปจาํนวน 163 แห่ง  

- กิจกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 2 แห่ง  

- การประกอบการอ่ืน ๆ จาํนวน 12 แห่ง  

  2) การบริการ ท่ีพกัและร้านอาหาร ในอาํเภอบวัลายมีร้านอาหารทัว่ไปอยู่ในพื้นท่ี

จาํนวน 31 แห่ง ไม่มีร้านบริการดา้นอินเทอร์เน็ต มีบริการท่ีพกัจาํนวน 1 แห่ง คือ สวนมะพร้าวรีสอร์ท  

  3) การท่องเท่ียว สถานท่ีสําคญัเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย คือ วดัป่า

ธรรมดา ชมฆอ้งใหญ่ ตอไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก  

3.15.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน   

  1) การคมนาคม มีถนนลาดยางซ่ึงเป็นทางหลวงแผน่ดิน 2 สาย ไดแ้ก่   

- ถนนมิตรภาพซ่ึงเป็นทางหลวงหมายเลข 2 เป็นเส้นทางหลกัในการใช้เดินทาง

ไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ และภูมิภาคอ่ืนๆ 

- ทางหลวงชนบท หมายเลข 1001 ซ่ึงเป็นทางหลวงชนบทท่ีแยกจากทางหลวง 

หมายเลข 2 เขา้มายงัอาํเภอบวัลาย ไปจนถึงอาํเภอบวัใหญ่ และนอกจากน้ียงัไดมี้ถนนลาดยางเช่ือมตาม

ตาํบลและตามหมู่บา้นต่างๆ 

  2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร  ในพื้นท่ีมีท่ีทาํการไปรษณียเ์อกชน จาํนวน 1 

แห่ง และโทรศพัทส์าธารณะประมาณ 30 แห่ง โดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีใชก้ารติดต่อส่ือสารโดย

ใช้โทรศพัท์มือถือเป็นหลกั และในพื้นท่ีมีสัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมทุกพื้นท่ี นอกจากน้ียงัมีหอ

กระจายข่าวท่ีใชเ้ป็นการส่ือสารกนัภายในหมู่บา้นกระจายอยูทุ่กหมู่บา้นในอาํเภอ 

  3) ประปา นํ้ าด่ืม  หมู่บา้นในอาํเภอบวัลายมีนํ้ าประปาใช้ทั้งหมด 45 หมู่บา้น จาํนวน 

3,916 ครัวเรือน 

4) แหล่งนํ้ า อาํเภอบวัลายมีแหล่งกักเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็ก ระดับครัวเรือน และระดับ

ชุมชน ซ่ึงจากขอ้มูลแนวโนม้มีปริมาณลดลง อ่างเก็บนํ้ าขนาดกลางจาํนวน 6 แห่ง ลาํห้วยจาํนวน 22 แห่ง 

สระนํ้ าจาํนวน 44 แห่ง หนองนํ้ าจาํนวน 35 แห่ง ฝายจาํนวน 13 แห่ง คลองนํ้ าจาํนวน 7 แห่ง และบ่อนํ้ าต้ืน

จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี 
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ตารางที ่362 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้า อาํเภอบวัลาย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 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 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบัวลาย (2554) 

  5) ไฟฟ้า อาํเภอบวัลายไดมี้ไฟฟ้าใช้ทุกตาํบลทุกหมู่บา้น รวม 45 หมู่บา้น จาํนวน 3,916 

ครัวเรือน แต่ยงัไม่มีไฟฟ้าสาธารณะท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และยงัตอ้งการปรับปรุงและพฒันาใหมี้มากข้ึน 

3.15.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทัว่ไป2ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินทรายปน

กรวดสีแดง2 ชุดดินท่ีพบในอาํเภอบวัลายมีดงัน้ี  

กลุ่มชุดดินท่ี 18 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า หรือจาก

การสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบใน

บริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ส่วนใหญ่มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้ า

ไม่ค่อยดี เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดิน

ร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปน ดินมีความสมบูรณ์

ตามธรรมชาติตํ่า ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง 

กลุ่มชุดดินท่ี 20 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า หรือจาก

การสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ มีชั้น

หินเกลือรองรับอยู ่หรืออาจไดรั้บอิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผวิดิน พบบริเวณท่ีราบเรียบ 

มีนํ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้ าค่อนไม่ค่อยดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือ

ทราย ดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม มีสีนํ้ าตาลอ่อนและพบจุดประสีนํ้ าตาล สี

เหลือง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า หรือจาก

การสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ

เป็นพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเป็นพื้นท่ีภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี 

เน้ือดินเป็นดินร่วนหยาบ ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆ ในชั้นดินล่าง ดิน

มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 



522 

  2) ทรัพยากรนํ้า มีอ่างเก็บนํ้า 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

- อ่างหว้ยหวา้ ตั้งอยูท่ี่บา้นคึมมะอุ หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนองหวา้ พื้นท่ีเก็บนํ้ าจาํนวน 

30 ไร่ สามารถใชน้ํ้าไดต้ลอดทั้งปี 

- อ่างห้วยต้ิว ตั้งอยู่ท่ีบา้นคึมมะอุ หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนองหวา้ พื้นท่ีเก็บนํ้ าจาํนวน 

18ไร่ สามารถใชน้ํ้าได ้ตลอดทั้งปี  

- อ่างฝายหลวง ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองบวัพฒันา หมู่ท่ี 11 ตาํบลบวัลาย พื้นท่ีเก็บนํ้ า

จาํนวน 20 ไร่ สามารถใชน้ํ้าได ้ตลอดทั้งปี   

- อ่างเก็บนํ้ าวงัโพน ตั้ งอยู่ท่ีบ้านวงัโพน หมู่ ท่ี 2 ตาํบลบัวลาย พื้นท่ีเก็บนํ้ า

จาํนวน 15 ไร่ สามารถใชน้ํ้าได ้ตลอดทั้งปี 

- อ่างเก็บนํ้ าขอนสัก ตั้งอยู่ท่ีบา้นฝาผนงั หมู่ท่ี 1 ตาํบลเมืองพะไล พื้นท่ีเก็บนํ้ า

จาํนวน 40 ไร่ สามารถใชน้ํ้าได ้ตลอดทั้งปี   

- อ่างเก็บนํ้ าบา้นโนนสําราญ ตั้งอยู่ท่ีบา้นโนนสําราญ หมู่ท่ี 5 ตาํบลโนนจาน

พื้นท่ีเก็บนํ้าจาํนวน 50 ไร่ สามารถใชน้ํ้าได ้ตลอดทั้งปี   

3) ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นท่ีอําเภอบัวลายไม่มีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม ้

พุทธศกัราช 2484 แต่อย่างใด มีเพียงป่าสาธารณะประโยชน์ซ่ึงเป็นท่ีสงวนไวเ้พื่อการใช้ประโยชน์

ร่วมกนัของราษฎรในหมู่บา้นและตาํบล อาํเภอบวัลายมีพื้นท่ีป่าทั้งหมดประมาณ 1,175 ไร่  

3.15.11 ด้านการเมือง 

1) การเมืองระดบัชาติ อาํเภอบวัลายอยูใ่นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(สส.) 

เขตเลือกตั้งท่ี 6 ประกอบดว้ย อาํเภอบวัใหญ่ อาํเภอบา้นเหล่ือม อาํเภอคง อาํเภอแกง้สนามนาง อาํเภอ

ประทาย อาํเภอสีดา และอาํเภอบวัลาย ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ในปัจจุบนั 

คือ นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย 

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน การแข่งขนัทางการเมืองของอาํเภอบวัลายไม่สูงมากนัก 

เน่ืองจากเป็นอาํเภอเล็ก แต่อยา่งไรก็ตาม กระบวนการไดม้าซ่ึงผูน้าํทางการเมืองก็มาจากระบบเครือญาติ

เป็นหลกั รวมทั้งมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงดว้ย แต่ไม่โจ่งแจง้มากนกั  

3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีมีเครือข่ายภาคประชาชนท่ีทาํงานการเมืองภาค

ประชาชนและรวมกลุ่มกนัเป็นสภาองคก์รชุมชนตาํบล ทาํงานคู่ขนานกบัการบริหารทอ้งถ่ิน และเช่ือม

กบัเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนตาํบล จงัหวดันครราชสีมา และภาคีอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น สํานกังานสภาพฒันา

การเมือง สถาบนัพระปกเกลา้  

 



523 

3.15.12.ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องท่ีอาํเภอบัวลาย จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานักงานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอบวัลาย ไม่มีหน่วยงานรัฐวสิาหกิจในพื้นท่ี 

4) การบริหารราชการส่วนท ้องถิ่น อาํ เภอบวัลายมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นท่ีอําเภอบัวลายมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบวัลายมีสํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอบวัลาย และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4  แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองพะไล องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนจาน องค์การบริหารส่วนตาํบลบวัลาย และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองหวา้  

ค. เทศบาล ในอาํเภอบวัลาย  มีเทศบาลในพื้นท่ีจาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลหนองบวัลาย ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของตาํบลบวัลาย 

5) การปกครองทอ้งท่ี แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 4 ตาํบล รวม 45 หมู่บา้น ดงัน้ี  

ตารางที ่363 แสดงช่ือหมู่บา้นแยกเป็นตาํบลในอาํเภอบวัลาย 

ช่ือตําบล หมู่บ้าน  ช่ือหมู่บ้าน 

เมืองพะไล 
9 บา้นฝาผนงั บา้นแดงนอ้ย บา้นพะไล  บา้นหลุบทุ่ม  บา้นสระนํ้าเท่ียง  

บา้นเพด็นอ้ย  บา้นหนองเรือ บา้นโนนสะอาด และบา้นหนองแก 

โนนจาน 14 บา้นโนนจาน บา้นโนนดู่ บา้นโนนแดง บา้นโนนเมือง บา้นโนนสําราญ 

บา้นห้วยม่วง บา้นศาลาดิน บา้นโนนคอ้ บา้นหนองคอม บา้นหลุบกุง

บา้นเหล่ิงหิน บา้นหนองขาม บา้นหนองกุงพฒันา และบา้นโนนเส้ียว 
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ตารางที ่363 แสดงช่ือหมู่บา้นแยกเป็นตาํบลในอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

ช่ือตําบล หมู่บ้าน  ช่ือหมู่บ้าน 

บวัลาย 13 บา้นบวัลาย บา้นวงัโพน บา้นขามป้อม บา้นป่าหวาย บา้นหนองแสง บา้น

โนนสวา่ง บา้นแสงสวา่ง บา้นดอนหนั บา้นหนองห่าง บา้นหนองไฮ 

บา้นหนองบวัพฒันา บา้นโนนสวรรค ์และบา้นโนนสวรรคพ์ฒันา 

หนองหวา้ 9 บา้นหนองแวง  บา้นหนองผือ บา้นคึมมะอุ  บา้นหนองจาน บา้นหวันาคาํ 

บา้นตลาดหนองแวง บา้นหนองตาดนอ้ย บา้นหนองหวา้  

และบา้นสวนหม่อน 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบัวลาย (2554) 
 

3.15.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอบัวลาย 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ.2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน

ทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ยผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 35 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 25 คน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบวัลายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่364 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัลาย 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- ในพื้นท่ีอําเภอบัวลายมีระบบนํ้ าประปาท่ี

ครอบคลุมทุกครัวเรือน  

- มีเส้นทางการคมนาคมในพื้นท่ี สัญจรไปมา 

จาํนวนหลายเส้นทาง 

- เป็นอาํเภอขนาดเล็กมีพื้นท่ีอยู่ใกลเ้มืองใหญ่ 

คือ จงัหวดัขอนแก่น  

- พื้นท่ีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และ

พืชอาหารไดห้ลายชนิด  

- มีแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัในอาํเภอจาํนวน 5 แห่ง 

ไดแ้ก่ อ่างห้วยหวา้ อ่างห้วยต้ิว ฝายหลวง อ่าง

เก็บนํ้าวงัโพน หว้ยสัก 

ก.ด้านกายภาพ 

- สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท ์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  

- ถนนและเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ียงัไม่ได้

มาตรฐาน 

- ยงัไม่มีระบบดา้นผงัเมืองเพื่อเตรียมรับมือกบั

ความเปล่ียนแปลงในอนาคต 

- คุณภาพดินมีสภาพเส่ือมลงเน่ืองจากการทาํ

พืชเชิงเด่ียวในพื้นท่ีจาํนวนมาก สภาพดินใน

พื้นท่ีดอนเป็นดินทรายเค็มและ ส่วนสภาพ

ดินในพื้นท่ีลุ่มเป็นดินทราย 

- ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมถูกทาํลาย

และบุกรุกเขา้ไปทาํการเกษตร โดยมีป่าไมท่ี้มี

สภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม  
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ตารางที ่364 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- การศึกษา มีโรงเรียนและขยายโอกาสทาง

การศึกษา นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา มี

การสนบัสนุนทุนการศึกษา 

- สุขภาพ อนามัย มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนในหมู่บา้น 

- มีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น มีการ

ให้ความรู้เ ร่ืองการเฝ้าระว ังสุขภาพอย่าง

สมํ่าเสมอ 

- สวสัดิการ มีการจดัสวสัดิการให้กบัชุมชน มี

กองทุนฌาปนกิจของตาํบล มีการสนับสนุน

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุมีชมรมผูสู้งอาย ุ

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- นักเรียนเรียนไม่จบหลักสูตร ไม่สนใจ ไม่

ตั้งใจเรียนและบางส่วนไม่ศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน 

- ประชาชนไม่ใหค้วามสําคญัดา้นสุขภาพ ไม่มี

ความรู้ทกัษะในการช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้ 

เน้นการใช้การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

มากกว่าการใช้ภูมิปัญญาและการพึ่ งตนเอง

ทางดา้นสุขภาพ  

- ไม่มีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นท่ีทาํให้ประชาชน

ตอ้งไปรักษาท่ีอ่ืนในยามท่ีเจบ็ป่วย 

- การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในหมู่บา้นมีนอ้ย 

- สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมพึ่งตนเองนอ้ยลง 

- ประชาชน เยาวชน ในพื้นท่ีบางกลุ่มติดการ

พนนั ติดสุรา และบุหร่ี  

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีท่ีนาจาํนวนมากเป็นของ

ตวัเอง และเนน้การใชแ้รงงานในชุมชน 

- มีก ลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกือบทุก

หมู่บา้นในอาํเภอ  

- มี ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น ท่ี เ ป็ น แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น

หมุนเวยีนทุกหมู่บา้น  

- มีกลุ่มปุ๋ยอินทรียห์ลายหมู่บา้น 

- เกษตรกรมีความรู้และประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรมาเป็นเวลานาน 

- เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 

ข้า ว น า ปี  มัน สํ า ป ะ ห ลัง  อ้อ ย โ ร ง ง า น 

ขา้วโพด เล้ียงสัตว ์พริก พืชผกัและไมผ้ล 

- มี ก า รร วม ก ลุ่ ม ข อง ป ร ะ ช า ก ร เพื่ อ ก า ร

ประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง

สัตว ์กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตรสูงข้ึนทุกปี  

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่

เหมาะสมกบัการผลิต 

- ประชาชนในพื้นท่ีว่างงานภายหลังจากการ

ประกอบอาชีพหลกั 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินสูง ทั้งหน้ีสินจาก

การทาํการเกษตร การส่งบุตรหลานเรียน และ

อ่ืน ๆ  

- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีอาํนาจในการต่อรอง

ราคาสินคา้ 

- ประชาชนยงัไม่มีความรู้เร่ืองการลดต้นทุน

การผลิตทางด้านการเกษตร และการเพิ่ม

ปริมาณผลผลิต 
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ตารางที ่364 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

- มีผูน้าํท่ีเป็นทางการและอาสาสมคัร  

- ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พัฒ น า 

ประชาชนมีคุณภาพ และมีความสามคัคี  

- มีองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศกัยภาพ มี

การประสานร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลกบัส่วนราชการในพื้นท่ี 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- การเลือกตั้งท่ีมาจากการซ้ือเสียงและแข่งขนั

กนัในทุกระดบัทาํใหเ้กิดความไม่สามคัคีกนั 

- การเลือกตั้งในพื้นท่ีไม่ได้มุ่งเลือกคนดีเข้า

มาทํางานแต่ว่า เน้นการอาศัย เครือญาติ

จาํนวนมากเขา้มาทาํงาน 

- การทํางานของผู ้บริหารท้องถ่ินไม่มีการ

ทาํงานเป็นทีม มีความขดัแยง้ 

- ผูบ้ริหารท้องถ่ินไม่ค่อยมีวิสัยทศัน์ในการ

ทาํงานพฒันาทอ้งถ่ิน  

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย โดย

ส่วนใหญ่มุ่งการทาํมาหากินเพื่อครอบครัว 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีการจดังานประเพณีในพื้นท่ีเป็นประจาํทุกปี 

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดสื้บทอดต่อไป 

- ประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะวยักลางคน และ

ผูสู้งอายุยงัยึดมัน่ถือมัน่ในความเช่ือ ประเพณี

ทอ้งถ่ินดั้งเดิม   

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ไ ม่ มี ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วม ข้อมู ล ด้า น ศิ ล ป ะ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของท้องถ่ิน

อยา่งเป็นระบบ  

- ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ระหวา่ง

กนัในเร่ืองวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

- เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจวฒันธรรม ประเพณี

ใหม่  ๆ มากกว่าว ัฒนธรรมประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบวัลายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่365 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบวัลาย 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- มีหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้ในการปรับปรุงดิน 

และการตรวจสอบคุณภาพดิน 

- มีหน่วยงานให้ของบประมาณสนับสนุนในการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในระดบัอาํเภอ  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

รัฐบาลและจงัหวดันครราชสีมา เช่น การพฒันา

ระบบชลประทาน เส้นทางการคมนาคม  

 

ก.ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูง 

ส่งผลให้ในบางปีมีความแห้งแล้ง บางปี

นํ้ าท่วม ทาํให้ยากต่อการคาดเดาในการ

ผลิตดา้นการเกษตร 

- ไม่มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นเส้นทางหลกั

เช่ือมระหวา่งอาํเภอกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ  

- ปัญหาโรคระบาดของพืชและสัตว์ใน

พื้นท่ีท่ีมีมากข้ึนทุกปี  

- คุณภาพดินท่ีเส่ือมคุณภาพลงทุกปี ทาํให้

ตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูและดูแล 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในพื้นท่ี

ทาํใหป้ระชาชนเขา้ถึงการบริการดา้นสาธารณสุข

มากข้ึน  

- มีนโยบายเรียนฟรี ของรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้คน

จนไดเ้รียนหนงัสือมากข้ึน   

- นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังของ

รัฐบาลได้รับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จาก

ภาครัฐ  

- นโยบายการทาํงานของสาธารณสุข ท่ีมีส่ือต่าง ๆ 

รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน 

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ยาเสพติดระบาดจากพื้นท่ีใกลเ้คียง ทาํให้

ยากต่อการควบคุม  

- ส่ือสารมวลชนท่ีเน้นการนาํเสนอเชิงการ

บริโภคนิยมทาํให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ของประชาชนในพื้นท่ี  

- งบประมาณสนบัสนุนดา้นสุขภาพอนามยั

มีนอ้ยทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีดูแลไม่ทัว่ถึง  
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ตารางที ่365 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบวัลาย (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- นโยบายการพฒันาเกษตรกรผลิตอาหารไทยสู่

ครัวโลก  

- นโยบายประกนัรายไดข้องเกษตรท่ีช่วยลดความ

เส่ียงในการทาํการเกษตร  

- ส่วนราชการมาใหค้วามรู้ในเร่ืองการลดตน้ทุน

การผลิตทางดา้นการเกษตร  

- สนบัสนุนการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้

เข้มแข็งและสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ส่งเสริม

การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย  ์ การสร้างอาชีพ 

การลงทุนภาคเกษตรกรรม  

- นโยบายของจงัหวดัในการพฒันาดา้นการเกษตร

ให้มีประสิทธิภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได ้

ค.ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ปัจจยัท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตทางดา้น

การเกษตรมีราคาสูงข้ึนทุกปี 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกาํหนดราคาผลผลิตไม่ได ้

ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการขาดทุน  

- นโยบายการข้ึนค่าแรงเป็น 300 บาททาํใหมี้

ผลกระทบต่อค่าจา้งแรงงานดา้นการเกษตร

ในพื้นท่ี 

- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางดา้นการเกษตร

ในระดบัพื้นท่ี  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีการปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย  

- มีนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน และ

นาํไปสู่การปกครองตนเองของประชาชน 

- มีกระบวนการพฒันาผูน้ําและอาสาสมัครจาก

ภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ 

- มีการสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันโดย

นโยบายภาครัฐ  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ขาดการพฒันาประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง 

และการเมืองในระดบัประเทศเป็นตวัอย่าง

ท่ีไม่ดี 

- การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยใหก้ารสนบัสนุนงาน

พฒันาในพื้นท่ีไม่มีความต่อเน่ือง 

 

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีการรณรงคง์านวฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐ 

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

ในการทาํงานดา้นวฒันธรรมประเพณี ใน

ทอ้งถ่ิน  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือท่ีเข้าถึงทุกครอบครัวท่ีไม่ค่อยมีการ

นํา เส นอเ ร่ือง รา วศิ ล ปวัฒนธ รรมข อง

ทอ้งถ่ิน 
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3.8.14  ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจัดเวทีอาํเภอบวัลาย ท่ีประชุมได้นําเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกับการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาเกษตรและการแปรรูปสินคา้เกษตร เน่ืองจากในพื้นท่ีมี

การทาํการเกษตรเป็นหลกั และหากมีการแปรรูปเพิ่มข้ึนมาจะเป็นการนาํไปสู่การลดปัญหาการวา่งงาน

นอกฤดูกาลผลิตได ้ 

 ประเด็นท่ี 2 การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า เน่ืองจากแหล่งนํ้ าในพื้นท่ีอาํเภอบวัลายมี

จาํกดั ในขณะท่ีประชากรในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความตอ้งการนํ้ าเพื่อ

การเกษตร และขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการจดัการนํ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคดว้ย ดงันั้นการบริหาร

จดัการนํ้าท่ีดีจะนาํไปสู่การท่ีประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ท่ีครอบคลุมมากข้ึน 

 ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เน่ืองจากอาํเภอบวัลายเป็นอาํเภอ

เล็ก ๆ ท่ีอยูห่่างจากตวัจงัหวดันครราชสีมามากและโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่ไดคุ้ณภาพเท่าท่ีควร  
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