ขอมูลทั่วไปตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ประวัติของตําบลพระบุ
คําวา “พระบุ” หมายถึง พระพุทธรูปปรางคสมาธิองคหนึ่ง ที่แสดงปาฏิหาริย ปรากฏ รูปโฉมใหเห็นใน

ลักษณะโผลขึ้นมาจากดินประมาณครึ่งองค ซึ่งตอมาชาวบานขนานนามพระพุทธรูปองคนั้นวา “พระเจา
ใหญ” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง ขณะนี้ประดิษฐานอยูวัดบริบูรณ บานพระบุ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลพระบุ ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอพระยืน ระยะทางหางจากอําเภอประมาณ 10
กิโลเมตร มีพื้นที่ถือครองทั้งตําบล 13,316 ไร หรือคิดเปนรอยละ 12.46 ของพื้นที่ทั้งอําเภอ มี
อาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับเขตอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
การแบงเขตการปกครอง
ตําบลพระบุแบงเขตการปกครอง จํานวน 8 หมูบานคือ บานพระบุ หมูที่ 1,
บานพระเนาว หมูที่ 2, บานหัน หมูที่ 3, บานโจดนอย หมูที่ 4, บานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5, บานทางาม หมูที่ 6,
บานใหมชัยพร หมูที่ 7 , บานหัน หมูที่ 8
ลักษณะการตั้งบานเรือน
ลักษณะการตั้งบานเรือน อยูรวมกันเปนกลุมหนาแนน ตามแนวยาวของถนน ชุมชนที่มี
ขนาดใหญและหนาแนน (เรียงจากมากไปหานอย) คือ บานพระบุหมูที่ 1, บานพระเนาว หมูที่ 2,
บานหัน หมูที่ 3, บานหัน หมูที่ 8, บานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5, บานใหมชัยพร หมูที่ 7, บานโจดนอย
หมูที่ 4, และบานทางาม หมูที่ 6 ตามลําดับ
การคมนาคม
ตําบลพระบุมีเสนทางในการติดตอกับตลาดภายนอก เสนทางที่สําคัญ ดังนี้
1. ถนน รพช.ขก 11014 (สายปาผุ – เหลานาดี) บานบานหัน หมูที่ 3, 8 , บานพระ
เนาวหมูที่ 2 และบานพระบุหมูที่ 1 สภาพของถนนเปนถนนลาดยาง (เฉพาะภายในหมูบานที่ผาน) และ
ภายนอกหมูบานเปนถนนลูกรัง ใชการไดดีตลอดป มีรถโดยสารประจําทาง 2 ประเภท คือ รถสองแถว
จํานวน 21 คัน ออกหางกันเที่ยวละประมาณ 20 นาที เที่ยวแรกออกเวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดทาย
เวลา 17.30 น. คาโดยสาร 13 บาท ตอคนตอเที่ยว ประเภทที่สอง รถโดยสารประจําทาง (รถมินิบัส)
จํานวน 4 คัน หางกันเที่ยวละประมาณ 1 ชั่วโมง เที่ยวแรกออกประมาณ 05.30 น. เที่ยวสุดทาย
ประมาณ 17.30 น. คาโดยสาร คนละ 13 บาท/คน/เที่ยว ขึ้นอยูกับระยะทาง ประชาชนสวนมากนิยม
ใชเสนทางสายนี้ และใชบริการรถสองแถวมากที่สุดเพราะสะดวก รวดเร็วและเปนกันเอง
2. ถนน รพช.ขก. 3054 (สายพระบุ – บอแก) ผานบานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5, บาน
พระบุ หมูท่ี 1 และบานพระเนาว หมูที่ 2 สภาพถนนเปนถนนลาดยางตลอดเสนทาง ใชการไดดีตลอดป มี
รถโดยสารประจําทาง (มินิบัส) วิ่ง จํานวน 3 คัน หางกันเที่ยวละประมาณ 1 ชั่วโมง เที่ยวแรกออกเวลา

ประมาณ 05.30 น. และเที่ยวสุดทายประมาณ 17.30 น. คาบริการโดยสาร คนละ 13 บาท/คน/
เที่ยว ประชาชนนิยมใชเสนทางรองลงมาจาก ขอ 1
3. เสนทางคมนาคมติดตอระหวางหมูบานภายในตําบลพระบุเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชการไดดี ทุกเสนทาง
สภาพภูมิประเทศ
ตําบลพระบุ มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม ความสูงเหนือระดับน้ํา
ทะเลปานกลางระหวาง 150 – 170 เมตร พื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะภูมิ
ประเทศแบงได 2 ลักษณะ คือ
1. บริเวณที่ดอน พบอยูบริเวณทิศใตบานพระบุ หมูที่ 1, บานใหมชัยพร หมูที่ 7 และ
บานหัน หมูท่ี 3 และหมูที่ 8 พื้นที่บริเวณนี้เกษตรกรยังใชประโยชนที่ดินเพื่อการทํานา แตมักประสบปญหา
ฝนทิ้งชวงและขาดแคลนน้ําในฤดูกาลเพาะปลูก เปนประจําทุกป
เมื่อพิจารณาจากขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่บริเวณที่เหมาะสําหรับปลูกไมผลไมยืนตน ทํา
ทุงหญาเลี้ยงสัตวมากกวาการทํานา ดังเหตุผลที่กลาวแลวขางตน
2. บริเวณที่ราบลุม พบมากบริเวณบานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5, บานพระบุ หมูที่ 1 บานพระ
เนาว หมูที่ 2 บานโจดนอย หมูที่ 4 และบานทางาม หมูที่ 6 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริเวณนี้เปนที่ราบลุม
และเปนรองทางน้ํา ที่จะไหลลงแกงกุดโคดและแมน้ําชี เกษตรกรใชประโยชนเพื่อการทํานา บางปในชวงฤดู
ฝนมักประสบปญหาน้ําทวม ทําใหพืชผลไดรับความเสียหาย
ทรัพยากรดิน
ดิน ความอุดมสมบูรณของดินในตําบลพระบุจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับแหลงวัตถุตน
กําเนิดดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะการใชประโยชนเปนสําคัญ ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะการกําเนิด
ของดินออกเปน 3 กลุม คือ
1. ดินที่เกิดในที่ราบน้ําทวมถึง จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลางจนถึงความ
อุดมสมบูรณต่ํา มีพื้นที่ไมมากนัก แบงตามสภาพที่เกิดเปน 2 กลุมยอย ไดแก
1.1. ดินที่เกิดริมแมน้ํา พบบริเวณแคบ ๆ ขนานไปตามแมน้ําชี ดินกลุมนี้มีความอุดม
สมบูรณสูง แตมักประสบปญหาน้ําทวม พืชผลไดรบั ความเสียหายได
1.2. ดินที่เกิดในที่ราบลุมน้ําทวมถึง มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ทํานาไดผล
ผลิตสูง โครงสรางเปนดินเหนียว
2. ดินที่เกิดในที่ราบต่ําของตะพักลําน้ํา บริเวณนี้พื้นที่จะราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
สม่ําเสมอ ใชในการทํานา แบงออกเปน 2 กลุมยอยดังนี้
2.1 ดินรวนปนทรายที่มีหนาดินลึก เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา การระบายน้ําดี
ปานกลางถึงดี ชุดดินที่พบมาก ไดแก ชุดดินรอยเอ็ด
2.2 ดินเค็ม เปนดินรวนปนทราย มีชั้นหินเกลือรองรับอยูขางลาง และพบทั่วไป
ทุกหมูบาน
3. ดินที่เกิดบนที่สูง เกิดในสภาพพื้นที่ตะพักลําน้ําระดับปานกลาง แบงตามลักษณะ
ของดิน ไดแก ดินตื้นมีเศษหินและลูกรังปน จะพบกรวดและลูกรังบริเวณผิวดิน มีความอุดมสมบูรณต่ํา ยัง
มีสภาพเปนปาละเมาะ พบมากบริเวณบานใหมชัยพร หมูที่ 7 ชุดดินที่พบในบริเวณนี้ ไดแก ชุดดินโพน
พิสัย

สมรรถนะของดิน
(1) ชุดดินรอยเอ็ด มีประมาณ 49 % ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ เนื้อดินมีลักษณะรวนปนทราย, ทรายปนรวน สีน้ําตาลเขมถึงสีเทา ดินลางเปนดินรวน
ดินรวนเหนียวปนทราย ความเปนกรดดาง 5.0 – 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุทั่วถึงปานกลางเหมาะสมในการ
ทํานาปานกลาง พบบริเวณบานพระเนาว หมูที่ 2 บานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5 บานพระบุ หมูที่ 1 และบาน
หัน หมูที่ 3, 8
(2) ชุดดินโคราช มีประมาณ 20% ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นเปนลูกคลื่นลอนลาด เนื้อ
ดินเปนดินรวนปนทราย สีนํา้ ตาลเขมปนเทา หนาดินลึก การระบายน้ําดีปานกลาง ดินชั้นลางเปนดินเหนียว
ปนทราย ความเปนกรดดาง 5.0 – 6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา เหมาะกับการปลูกพืชไร ทุงหญาเลี้ยง
สัตว บริเวณใกลหมูบานใชปลูกไมผลและพืชผัก พบบริเวณบานพระบุ หมูที่ 1 บานพระเนาว หมูที่ 2 และ
บานหัน หมูที่ 3 และ 8
(3) ชุดดินโพนพิสัย มีประมาณ 14% ของพื้นที่ตําบล สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง
หรือที่ดอน เนื้อดินชั้นบนมีลักษณะรวนเหนียว ดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว การระบายน้ําเลว
ความเปนกรดดาง 6.0 – 6.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาวและไมผลไม
ยืนตน พบบริเวณบานพระบุ หมูที่ 1, บานพระเนาว หมูที่ 2, บานหัน หมูท่ี 3 และบานใหมชัยพร หมู
ที่ 7
(4) ชุดดินน้ําไหลทรายมูล (Allurial Complex) มีประมาณ 8% เนื้อดินคอนขาง
เหนียว ความอุดมสมบูรณของดินสูง การระบายน้ําดีปานกลาง พบมากบริเวณลุมแมน้ําชี พบบริเวณบาน
ทางาม หมูที่ 6, บานโจดนอย หมูที่ 4, บานพระบุ หมูที่ 1, บานหัน หมูที่ 1 และหมูที่ 8 เหมาะสมกับ
การทํานา
(5) ชุดดินรอยเอ็ดที่สูง มีประมาณ 6% ของพื้นที่ เนื้อดินบนมีลักษณะรวนปนทราย
สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลเทา ดินลางเปนดินรวน, รวนเหนียวปนทราย ความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.0
– 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ําถึงปานกลาง เหมาะสมปานกลงกับการทํานา พบบริเวณบานพระบุ หมูที่ 1,
บานโจดนอย หมูที่ 4, และบานใหมชัยพร หมูที่ 7
(6) ชุดดินราชบุรี พบประมาณ 3% ของพื้นที่ เนื้อดินคอนขางเหนียว ดินมีความอุดม
สมบูรณสูง เหมาะกับการทํานา พบบริเวณบานโจดนอย หมูที่ 4 และบานทางาม หมูที่ 6
การแพรกระจายของดินเค็ม
ดินเค็มมีการแพรกระจายอยูทุกหมูบาน ความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และ
การใชประโยชนที่ดินของแตละแหง จําแนกออกได 3 ระดับ คือ
1. บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก พบบริเวณ บานพระเนาว หมูท่ี 2 บานหัน
หมูที่ 3 และหมูที่ 8 บานพระบุ หมูที่ 1 บานโจดนอย หมูที่ 4 และบานทางาม หมูที่ 6
2. บริเวณที่มีผลกระทบนอยพบบริเวณบานใหมชัยพร หมูที่ 7 และบานโจดนอย หมูที่ 4
3. บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือรองรับอยูขางลาง พบกระจายอยูทุกหมูบาน
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของตําบลพระบุ มีดังนี้
1. แมน้ําชี ไหลผานพื้นที่ของตําบลพระบุ เปนระยะทางยาว 7 กิโลเมตร ไดแก บานหัน
หมูที่ 3 และหมูที่ 8 บานพระบุ หมูที่ 1 บานใหมชัยพร หมูที่ 7 บานโจดนอย หมูที่ 4 และบานทางาม
หมูที่ 6 มีน้ําตลอดป โดยมีจุดสูบน้ําพลังงานไฟฟา จํานวน 2 จุด คือ บานหัน หมูที่ 3 พื้นที่รับน้ํา

ประมาณ 3,000 ไร และบานทางาม หมูที่ 6 พื้นที่รับน้ําประมาณ 3,500 ไร ฤดูฝนเกษตรกรใชน้ําใน
การทํานาและปลูกผัก สวนฤดูแลงเกษตรกรใชนํา้ ในการปลูกขาวโพดรับประทานฝกสดและพืชผัก
2. หนองพระบุ มีพื้นที่ 241 ไร ตั้งอยูระหวาง 3 หมูบาน คือบานพระบุ หมูที่ 1,
บานพระเนาว หมูที่ 2 และบานหัน หมูที่ 8 การใชประโยชนทางการเกษตรมีนอย เนื่องจากเปนแหลงผลิต
น้ําประปาหมูบานและใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งเปนสถานที่ตั้งที่ทําการ อบต.และสถานีอนามัย
ตําบลพระบุ การใชประโยชนทางการเกษตรกรรม ไดแก การเลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 20 กระชัง โดย
เลี้ยงตลอดป ๆ ละ 3 – 4 รุน
3. หนองโดน พื้นที่ 114 ไร ตั้งอยูใกลนํา้ ชี มีน้ําตลอดป แตใชประโยชนทางการเกษตร
นอยมาก เพียงปลอยเปนแหลงอาหารทางธรรมชาติ และใชเปนทําเลเลี้ยงสัตวเทานั้น
การที่จะพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชในการเกษตรนั้น
ยังมีขอกําจัดหลายประการที่
จะตองนํามาปรับปรุงแกไข อาทิเชน งบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบหรือแมแตตัวเกษตรกรในพื้นที่เอง
จําเปนตองสรางจิตสํานึก ตลอดจนการมีสวนรวม รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมรับ
ผลประโยชน จึงจะทําใหการพัฒนาไปสูความยั่งยืน
แหลงน้ําที่สรางขึ้นใหม ไดแก ฝาย 5 แหง บอน้ําตื้น 5 แหง บอโยก 149 แหง
ประปาบาดาล 8 แหง ประปาผิวดิน 1 แหง รวมถึงสระน้ําประจําไรนาที่เกษตรกรจัดทําขึ้นเองและไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคและใชในการเกษตร
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย พลังงานรังสี
ดวงอาทิตย แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ น้ําฝน ความกดอากาศ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผล
ตอการเกษตรทั้งสิ้น
จากสภาพที่ตั้งของตําบลพระบุ สามารถแบงฤดูกาลออกได 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากรอง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพาเอาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่มี
อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน
ฤดูรอน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศจะรอนอบอาว อุณหภูมิสูง
โดยไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพัดพาเอาอากาศรอนชื้นมาจากทะเลจีนใต

