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3.6 อําเภอห้ วยแถลง
3.6.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอห้วยแถลง ได้ใช้ชื่อของลําห้วยเป็ นชื่อของอําเภอ โดยมีตน้ กําเนิดจากทางนํ้าฝน
ไหลจากสันเขาอยูท่ างทิศตะวันตกของที่ต้งั มีลาํ ห้วย 4 แห่ง คือ ลําห้วยสระมะค่า ลําห้วยเหวห้า ลําห้วย
หยะหยาย และลําห้วยกระเพรา ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็ น ลําห้วยแถลง คําว่า แถลง สันนิษฐานว่ามาจากคํา
ว่า แถล ซึ่ งเป็ นภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า ลาดเอียง เช่น แถลขึ้น หมายถึง ชันขึ้น แถลลง หมายถึง ลาดลง
เมื่อปี พ.ศ. 2493 ได้สร้างทางรถไฟสายอุบลราชธานี ผ่านตําบลหิ นดาด ตําบลงิ้ว อําเภอพิมาย พลเมือง
ต่างถิ่นได้เดินทางอพยพมาตั้งบ้านเรื อนและประกอบอาชีพ โดยอาศัยลํานํ้าจากลําห้วยแถลงบริ โภคและ
ใช้สอย จึงได้ต้ งั ชื่ อหมู่บา้ นว่า ห้วยแถลง ขึ้นอยูก่ บั การปกครองของตําบลงิ้ว อําเภอพิมาย ปี พ.ศ. 2504
ได้แยกตําบลงิ้วออกเป็ น 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลงิ้ว ตําบลเมืองพลับพลา และตําบลห้วยแถลง เมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2504 จึงได้ต้ งั กิ่ งอําเภอห้วยแถลงขึ้น โดยโอนตําบลงิ้ว 10 หมู่บา้ น ตําบลเมืองพลับพลา
15 หมู่บา้ น ตําบลห้วยแถลง 15 หมู่บา้ น และตําบลหิ นดาด 12 หมู่บา้ น รวม 4 ตําบล 52 หมู่บา้ นจาก
อํา เภอพิ ม ายให้ อ ยู่ ใ นการปกครองของกิ่ ง อํา เภอห้ ว ยแถลง ต่ อ มาวัน ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็ นอําเภอห้วยแถลง
3.6.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอห้วยแถลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งโคราช สู งจากระดับนํ้าทะเล 210 เมตร ตั้งอยู่ทาง
ทิศ ตะวันออกของจัง หวัดนครราชสี ม า ระยะทางห่ างจากจัง หวัดนครราชสี มา 65 กิ โลเมตร มี พ้ื นที่
ทั้งหมด 510.02 ตารางกิโลเมตร หรื อ 316,762,50 ไร่ เท่ากับร้อยละ 2.48 ของจังหวัดนครราชสี มา
อําเภอห้วยแถลงมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนื อติดกับอําเภอพิมาย
และอําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดกับอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดกับเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตก ติดกับ
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
3.6.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะทัว่ ไปของอําเภอห้วยแถลงส่ วนใหญ่จะเป็ นที่ราบสู ง รู ปกระทะควํ่า มีความลาด
เอียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนื อ สลับกับที่ดอน พื้นที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลอยูร่ ะหว่าง 168 - 210 เมตร
เป็ นที่ราบสู งร้อยละ 75 ของพื้นที่ท้ งั หมด และที่ดอนร้อยละ 25 ของพื้นที่ท้ งั หมด เป็ นพื้นที่อาศัยนํ้าฝน
ทั้งหมด
ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน
อากาศร้อนจัด มีความแห้งแล้งสู ง ฤดูฝน ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน มีปริ มาณ
นํ้าฝนน้อยและมีปัญหาฝนทิ้งช่วง ทําให้ส่งผลต่อปริ มาณนํ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และนํ้าที่ใช้เพื่อ
การเกษตร และฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและลมกรรโชกแรง
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อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28.60 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุ ดในฤดูร้อนประมาณ 32.16 องศา
เซลเซี ยสอุณหภูมิต่าํ สุ ดประมาณ 18.46 องศาเซลเซียส
3.6.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอห้วยแถลงโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือการประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 181 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
836
921
นักเรี ยน
5,628
5,446
นักศึกษา
455
515
ทํานา
11,745
12,299
ทําไร่
103
99
ทําสวน
19
15
ประมง
1
0
ปศุสัตว์
13
15
รับราชการ
328
309
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10
10
พนักงานบริ ษทั
157
178
รับจ้างทัว่ ไป
3,406
3,242
ค้าขาย
241
357
ธุ รกิจส่ วนตัว
40
32
อื่นๆ
668
660
รวมทั้งสิ้ น
23,650
24,098

รวม (คน)
1,757
11,074
970
24,044
202
34
1
28
637
20
335
6,648
598
72
1,328
43,318

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอห้ วยแถลง (2553)
หมายเหตุ *จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรอําเภอห้วยแถลงมีจาํ นวน 50,583.89 บาท
ต่ อ คนต่ อปี และพบว่า ตํา บลที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ตํา บลเมื อ งพลับ พลามี รายได้เฉลี่ ย จํา นวน
67,336.98 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลงิ้วมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 64,439.36 บาทต่อคนต่อปี และ
พบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลห้วยแคนมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 39,408.86 บาทต่อคนต่อปี
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รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่มาจากการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เป็ นหลัก
ตารางที่ 182 แสดงรายได้แยกรายตําบลของอําเภอห้วยแถลง
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
กงรถ
46,366.13
2
งิ้ว
64,439.36
3
ตะโก
45,895.61
4
ทับสวาย
50,717.21
5
เมืองพลับพลา
67,336.98
6
หลุ่งตะเคียน
42,971.32
7
หลุ่งประดู่
47,392.98
8
ห้วยแคน
39,408.86
9
ห้วยแถลง
39,753.74
10
หิ นดาด
53,139.68
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
50,583.89
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอห้ วยแถลง (2553)
หมายเหตุ: รายได้ เฉลี่ยต่ อคนในพืน้ ที่ หนึ่งๆเป็ นรายได้ รวมของทุกครั วเรื อนในพืน้ ที่ นั้นหารด้ วยจํานวนคนทั้งหมดใน
พืน้ ที่

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 10,665,297,059 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหาร
ที่จาํ เป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดิ นทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวยและ
การพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และมีค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาจํานวน 78,965,495 บาทต่อปี
ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิ ตรวมจํานวน 703,032,219 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่า
พันธุ์ พืช พันธุ์ สั ตว์ ค่า สารเคมี เพื่ อการผลิ ต ค่า จ้า ง ค่า แรงงาน ค่า เช่ า และค่ า เครื่ องจัก รต่าง ๆ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอห้วยแถลง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
433,598,559
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
433,598,559
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ตารางที่ 183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
92,438,158
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
92,438,158
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
96,640,270
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
96,640,270
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
80,355,232
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
80,355,232
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
149,182,883
จํานวนรวม
149,182,883
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
2,211,551,977
จํานวนรวม
2,211,551,977
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
279,518,462
จํานวนรวม
279,518,462
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
57,995,940
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
57,995,940
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
33,120,547
จํานวนรวม
33,120,547
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,170,004
จํานวนรวม
36,170,004
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ตารางที่ 183 แสดงรายจ่ายภาพรวมจําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
78,965,495
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
จํานวนรวม
78,965,495
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,933,927,250
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
7,933,927,250
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
519,243,110
จํานวนรวม
519,243,110
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
83,124,072
จํานวนรวม
83,124,072
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
56,943,815
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
56,943,815
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,877,275
จํานวนรวม
22,877,275
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,839,946
จํานวนรวม
22,839,946
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
66,639,574
จํานวนรวม
66,639,574
รวมทั้งหมด
12,255,132,569
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้สินและเงินออม จากข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอ
ห้วยแถลงประจําปี พ.ศ. 2553 พบกว่าเกษตรกรในพื้นที่มีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 657.6
ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 543 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต
และการศึกษารวมกันประมาณ 60.8 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 53.8 ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่สําคัญ
ดังนี้
ตารางที่ 184 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง
ชื่อกลุ่ม

คณะกรรมการพัฒนา
สตรี อาํ เภอห้วยแถลง
เครื อข่ายกองทุน
หมู่บา้ นระดับอําเภอ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
ชมรมอาสาพัฒนา
ชุมชน
ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น (อสม.)

สมาชิก

กิจกรรมหลัก

32 คน พัฒนาสตรี ให้มีความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพ และมีส่วน
รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
120 กองทุนหมุนเวียนพัฒนาอาชีพ
กลุ่ม
92 เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อการออมเงิน
กลุ่ม และเป็ นกองทุนหมุนเวียนในพื้นที่
120 ทํางานอาสาเพื่อการพัฒนาชุ มชน
คน
1,042 ดูแลสุ ขภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน

ชื่อประธานกลุ่ม

นางชื่น ทองวิเศษ

นายวัชริ นทร์ วิชิตยุทธภูมิ
ไม่มีขอ้ มูลแยกเป็ นรายกลุ่ม
5

นายปกรณ์ แก้ววิจยั

นายวิชิต สุ ปะมา

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอห้ วยแถลง (2554)

ข) กลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา ได้มีกลุ่มอาชี พ
รวมกลุ่มกันพัฒนาสิ นค้า “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ขึ้นหลายกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 185 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง
สมาชิก (คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
กลุ่มขนมข้าวแตน
15
ผลิตขนมข้าวแตนจําหน่าย นางฐิติรัตน์ อินทิยศ
บ้านหนองกก
ทัว่ ไปเป็ นรายได้เสริ ม
45 หมู่ 2 ตําบลตะโก
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
6
ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า คุณมะลิวลั ย์ ริ นนรา
จากผ้าใยบัว
72 หมู่ 6 ตําบลห้วยแถลง
กลุ่มไหมไทยบ้าน
10
ผลิตผ้าไหมลายต่าง ๆ
นางชูศรี คะเรี ยงรัมย์
หลุ่งประดู่ หมู่ที่ 1
107 หมู่ 1 ตําบลหลุ่งประดู่
กลุ่มไหมไทยบ้าน
23
ผลิตผ้าไหมลายต่าง ๆ
นางชวนพิศ ประทักษ์ขีนงั
หลุ่งประดู่ หมู่ 12
162/1 หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่
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ตารางที่ 185 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอป ที่อยูแ่ ละประธานกลุ่ม พื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง (ต่อ)
สมาชิก (คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
กลุ่มทอผ้าไหม
25
ผลิตผ้าไหมลายต่าง ๆ นางบุปผา ปะเทสัง
บ้านหลุ่งประดู่พฒั นา
73 หมู่ 11 ตําบลหลุ่งประดู่
กลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้า
11
ผลิตผ้าไหมลายต่าง ๆ นางผาง เงาไพร
ไหมกี่กระตุก
245 หมู่ 6 ต.หลุ่งตะเคียน
ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอห้ วยแถลง (2554)

3.6.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอห้วยแถลงมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมดจํานวน 19,244 ครัวเรื อน
มีประชากรจํานวน 74,671 คน เป็ นชายจํานวน 37,559 คน เป็ นหญิงจํานวน 37,112 คน โดยแยกราย
ตําบลได้ดงั นี้
ตารางที่ 186 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตอําเภอห้วยแถลง
ประชากร (คน)
จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ในเขตเทศบาลตําบล
1,122
1,468
1,616
3,428
นอกเขตเทศบาลตําบล
820
3,784
3,694
3,084
ทับสวาย
1,222
1,968
2,013
7,442
เมืองพลับพลา
2,095
1,954
1,977
3,981
หลุ่งตะเคียน
2,097
4,399
4,292
3,931
หินดาด
1,742
4,588
4,436
8,691
ในเขตเทศบาลตําบล
591
1,322
1,321
2,643
นอกเขตเทศบาลตําบล
1,659
3,802
3,658
7,460
งิ้ว
1,962
4,293
4,283
8,576
กงรถ
1,003
2,221
2,171
4,392
หลุ่งประดู่
2,848
5,196
5,176
10,372
ตะโก
1,081
2,268
2,217
4,485
ห้วยแคน
1,002
2,142
2,079
4,221
รวม
19,244
39,405
38,933
72,706
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอห้ วยแถลง ข้ อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2554

จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ประจําปี พ.ศ. 2553 โดยการ
สํารวจประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอห้วยแถลง มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 187 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอห้วยแถลง
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จํานวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
169
147
316
1–2
495
392
887
3–5
1,017
905
1,922
6 – 11
2,358
2,228
4,586
12 – 14
1,397
1,253
2,650
15 – 17
1,280
1,235
2,515
18 – 25
2,588
2,433
5,021
26 – 49
8,106
8,903
17,009
50 – 60
3,315
3,344
6,659
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
2,925
3,258
6,183
รวมทั้งหมด
23,650
24,098
47,748
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอห้ วยแถลง (2553)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง โดยส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตารางที่ 188 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอห้วยแถลง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
665
754
ตํ่ากว่า ป.4
2,874
2,947
ป.4-6
12,819
13,323
ม.ศ. 1-3
95
59
ม.1-3
3,139
2,687
ม.ศ.4-5
32
35
ม.4-6
1,821
2,082
ปวช.
184
87
ปวส.
269
173

รวม (คน)
1,419
5,821
26,142
154
5,826
67
3,903
271
442
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ตารางที่ 188 แสดงระดับการศึกษาของประชากรอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปริ ญญาตรี
609
852
ปริ ญญาโท
23
17
ปริ ญญาเอก
2
3
อื่นๆไม่ระบุ
1,118
1,079
รวม
23,650
24,098

รวม (คน)
1,461
40
5
2,197
47,748

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอห้ วยแถลง (2553)

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอห้วยแถลงมีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งหมด 53 แห่ง มีจาํ นวนครู
ทั้งหมด 670 คน และมีจาํ นวนนักเรี ยนทั้งหมด 13,900 คน ดังนี้
ตารางที่ 189 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายตําบล อําเภอห้วยแถลง
จํานวน
จํานวน จํานวน จํานวน
สถานศึกษาสั งกัด
(โรงเรียน) ห้ องเรียน ครู นักเรียน
สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
47
454
494
9,170
กรมสามัญศึกษา
3
77
125
3,140
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
2
36
46
1,436
กรมการศาสนา
1
3
5
154
รวม
53
570
670 13,900
ที่ มา: สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราชสี มา เขต 2 (2554)

ค. การศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรี ยน) อําเภอห้วยแถลงมีศูนย์บริ การการศึกษานอก
โรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง
และมีศูนย์บริ การระดับตําบลอยูใ่ นทุกตําบล ๆ ละ 1 แห่ง มีศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนจํานวน 10 แห่ง เพื่อ
เปิ ดบริ ก ารด้านการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย แก่ ผูส้ นใจ มี บุ คคลบริ หารงานและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนแผนการจัดระบบการศึกษานอกระบบผูส้ นใจ ดังนี้
- จํานวนบุคลากรจํานวน 16 คน
- ครู อาสาสมัคร กศน.จํานวน 4 คน
- ผูอ้ าํ นวยการศูนย์จาํ นวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดจํานวน 1 คน
มีจาํ นวนนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 931 คน แบ่งเป็ นระดับ ระดับประถมศึกษาจํานวน 46 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 376 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 509 คน
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3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในอําเภอห้วยแถลง มี
ทั้งสถานบริ การของรัฐและของเอกชน ดังนี้
ตารางที่ 190 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอห้วยแถลง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
สํานักงานสาธารณสุ ข
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.)
13
หน่วยควบคุมโรคติดต่อแมลงที่ 3 อําเภอห้วยแถลง
1
คลินิกเอกชน
3
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
6
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้ วยแถลง (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอห้วยแถลง บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขและอาสาสมัคร มีดงั นี้
ตารางที่ 191 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอห้วยแถลง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าที/่ บุคลากร 1 คน
แพทย์
6
12,118
ทันตแพทย์
2
36,353
เภสัชกร
4
18,177
พยาบาลวิชาชีพ
43
1,691
บุคลาการสาธารณสุ ข
39
1,864
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,042
70
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
154
472
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้ วยแถลง (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอห้วยแถลง พบว่ามี
ผูป้ ่ วยอุจจาระร่ วงมากที่สุด รองลงมาอาหารเป็ นพิษ และปอดบวมตามลําดับ
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ตารางที่ 192 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอห้วยแถลง ปี พ.ศ. 2553
อันดับ
โรค
จํานวนป่ วย อัตราป่ วยต่ อประชากรแสนคน
1 โรคอุจจาระร่ วง
230
308.19
2 อาหารเป็ นพิษ
201
269.33
3 โรคปอดบวม
154
206.35
4 โรคผิวหนัง ผด ผืน่ คันต่าง ๆ กลาก เกลื้อน
150
201
5 โรคบิด
20
26.79
6 โรคไข้เลือดออก
16
21.43
7 ไทฟอยด์
8
10.71
8 อหิ วาตกโรค
8
10.71
9 โรคเครี ยด
8
10.71
10 ไข้หวัดใหญ่
5
6.69
6

0

0

0

0

0

0

0

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้ วยแถลง (2553)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ดังนี้
ตารางที่ 193 แสดงอัตราการเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อําเภอห้วยแถลง
จํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ศ
2549
2550
2551
2552
2553

74,574
74,765
75,074
74,808
75,080

0.26
0.41
-0.35
0.36

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของอําเภอห้วยแถลง มีสถานี ตาํ รวจภูธรทําหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยความปลอดภัย
ในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอห้วยแถลง โดยมีการ
จัดสายตรวจป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ สายตรวจเดิ นเท้าในเขตเทศบาล สายตรวจ
จราจร สายตรวจจักรยานยนต์ สายตรวจพิเศษ (สายสื บ) และสายตรวจรับผิดชอบแต่ละตําบล
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นอกจากนี้ ในพื้นที่ระดับหมู่บา้ นมีอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อพปร.) กระจายอยู่ใน
ทุกหมู่บา้ น ๆ ละ 2 คน ซึ่ งทํางานควบคู่กบั ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายความมัน่ คง เพื่อดูแลความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง ประชากรส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธร้ อยละ 98
ศาสนาอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 2 มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วยวัดจํานวน 79 แห่ ง และ
โบสถ์คริ สต์จาํ นวน 3 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายด้าน ได้แก่
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ในอําเภอห้วยแถลงมีพิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญา
ไทย อยูท่ ี่วดั ประชาคมาราม ตําบลทับสวาย อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา เป็ นสถานที่รวบรวม
อุปกรณ์เกี่ยวกับการทํานา และรวบรวมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ เช่น ผ้าไหม เครื่ องจักสาน
และโบราณวัตถุ ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ได้แก่ การทอเสื่ อจากกก เสื่ อเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีชื่อเสี ยงในอําเภอห้วยแถลง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บา้ นหนองพลวง ตําบลหิ นดาด อําเภอห้วยแถลง
และภูมิปัญญาในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีชื่อเสี ยงของอําเภอคือ บ้านหลุ่งประดู่ ชาวบ้านมี การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงไหม สาวไหม การฟอกสี ไหม การย้อม
ไหม การมัดหมี่ และการทอด้วยลวดลายโบราณ และลายสมัยใหม่
- ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น นายกลม สมนาม บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 ตําบลหิ นดาด มี
ความรู ้ความสามารถในการเป็ นหมอนํ้ามนต์ รักษาขาหัก และมีความรู้ดา้ นสมุนไพร
7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอห้วยแถลงมีหลักฐานทางวัฒนธรรมมากมายที่คง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่สาํ คัญ ได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา
บุญกุม้ ข้าวใหญ่ ลอยกระทง บุญบั้งไฟ เทศน์มหาชาติ กฐินสามัคคี ส่ วนเรื่ องภาษาถิ่น แม้คนส่ วนใหญ่
จะพูดภาษาโคราชแต่ก็เป็ นภาษาโคราชที่มีสําเนี ยงที่เป็ นเอกลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในเขตอําเภอห้วยแถลง
ได้แก่ ภาษาไทย อีสาน ไทยโคราช ส่ วย และเขมร
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ สถานที่สําหรับการเล่นกีฬาและออกกําลังของประชาชนในพื้นที่
โดยส่ วนใหญ่ใช้พ้ืนที่สนามกีฬาโรงเรี ยน และในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่างหมู่บา้ นภายในตําบลเป็ นประจําทุกปี
4

3.6.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม เกษตรกรในพื้นที่มีอาชี พทํานาเป็ นส่ วนใหญ่ สําหรับการปลูกพืชไร่
นั้นเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิด เช่น มันสําปะหลัง ปอแก้ว ข้าวโพด อ้อย ไม้ผล และไม้ยืนต้น การปลูก
พืช แต่ ล ะชนิ ดเกษตรกรต้อ งใช้ปุ๋ ยเคมี เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต แต่ข ณะเดี ย วกัน การปลู ก พื ช แต่ ล ะครั้ งของ
เกษตรกร ก็ตอ้ งเสี่ ยงกับภัยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่มากของเกษตรกรพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง ถ้าปี ใด
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เกิดฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรื อได้รับผลตอบแทนน้อยไม่คุม้ กับการ
ลงทุน
ตารางที่ 194 แสดงพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย อําเภอห้วยแถลง
ชนิดพืช
พืน้ ที่ (ไร่ )
ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่ )
ข้าวนาปรัง
176,197
648
มันสําปะหลัง
38,338
5,552
อ้อยโรงงาน
19,720
7,500
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4,100
615
งาดํา
32,400
65
หม่อน
1,600
2,500
แตงกวานํ้าหยด
200
4,500

จํานวนครัวเรือน
7,049
3,835
1,316
343
2,492
711
100

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอห้ วยแถลง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากรายงานการสํารวจการเลี้ ยงสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์ประจําปี
พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอห้วยแถลงมีเกษตรกรที่ทาํ การปศุสัตว์จาํ นวน 8,149 ครัวเรื อน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 195 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง ปี พ.ศ. 2553
ประเภทสั ตว์
จํานวน (ตัว)
จํานวนครัวเรือน
เลี้ยงวัวเนื้อ
20,838
2,315
กระบือ
1,270
423
สุ กร
13,703
3,002
ไก่เนื้อ
618,682
2,338
เป็ ด
14,111
71
รวม
8,149
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอห้ วยแถลง (2554)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
ในอําเภอห้วยแถลงมีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 220 ครัวเรื อน มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมาณ
505 ไร่ ปริ มาณที่จบั ได้ในแต่ละปี อยูท่ ี่ประมาณ 113 กิโลกรัมต่อปี โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพาะเลี้ยงเพื่อ
การบริ โภคในครัวเรื อนมากกว่าการทําเพื่อการค้า
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3.6.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอห้วยแถลง ไม่มีการลงทุนจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จากข้อมูลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในอําเภอห้วย
แถลงมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กจํานวน 16 แห่ง มีเงินลงทุนรวมจํานวน 27,170,750 บาท ได้แก่ โรงสี ขา้ ว
กระจายอยูต่ ามตําบล หมู่บา้ นทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั มีอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้แก่ การจักสาน การทอ
ผ้าไหม ซึ่ งประชาชนในพื้นที่จะทอและจัดจําหน่ายเองผ่านกระบวนการกลุ่มและส่ วนบุคคล
3.6.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพานิชยกรรม
- ธนาคารมี จาํ นวน 2 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
- มีสหกรณ์การเกษตร จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จํากัด
และสหกรณ์การเกษตรหลุ่งตะเคียน จํากัด
- ร้านซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จาํ นวน 79 แห่ง
- การขายส่ ง จํานวน 14 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 569 แห่ง
- กิจกรรมทางด้านอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 5 แห่ง
2) การบริ การ ที่พกั ในอําเภอห้วยแถลงมีการบริ การที่พกั และร้านอาหารจํานวน 119
แห่ง ข้อมูลข่าวสาร ร้านอินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ จาํ นวน 5 แห่ง
3) การท่องเที่ยว
- พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย พระครู วสิ ุ ทธิ ประยุตต์ รองเจ้าอาวาส
คณะอําเภอห้วยแถลงรู ปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดประชาคมาราม ท่านมีความคิดว่าเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ประกอบอาชี พต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ควรนําออกไปขายหรื อละเลยทอดทิ้ง เพราะ
เป็ นผลผลิตที่สะท้อนถึงความรู ้ความสามารถ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของบรรพชน จากแนวความคิด
ดังกล่าวท่านจึงได้สะสมและรวบรวมเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ จากประชาชนในเขตอําเภอห้วยแถลง
และท้องถิ่นใกล้เคียง นํามาเก็บรักษาไว้ที่วดั ประชาคมาราม เพื่อให้เป็ นแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์
- หมู่บา้ นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคีต้ งั อยูท่ ี่หมู่ที่ 1 ตําบลหลุ่งประดู่ บนทาง
หลวงหมายเลข 2163 (เส้นทางพิมาย-หิ นดาด) ห่างจากจังหวัดนครราชสี มาประมาณ 90 กิโลเมตร มีการ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า ในลักษณะครบวงจร
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- คูเมืองโบราณบ้านเมืองพลับพลา ตั้งอยูใ่ นเขตตําบลเมืองพลับพลา เป็ นสถานที่เก่าแก่ ซึ่ งอยู่
ภายในวัดพลับทอง มีซากฐานก่ออิฐคล้ายฐานชุกชีที่มีมาแต่สมัยอยุธยา บนฐานชุกชีมีพระพุทธรู ปนาค
ปรก หิ นทรายแดงชํารุ ดและเทวรู ป ซึ่ งมีลกั ษณะผ้านุ่งมีชายคล้ายเทวรู ปแบบบาปวน
- ปราสาทหิ นหลุ่งตะเคียน ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลหลุ่งตะเคียน มีลกั ษณะเป็ นปราสาทจํานวน 3 หลัง
ก่อสร้างด้วยหิ นทรายแดง มีประตูอยูท่ างด้านทิศตะวันออก มีลายสลักประดับเสากรอบประตู และลาย
ประจํายาม มีช้ นั บัวควํ่าเป็ นศิลปะเขมร สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 16
- ปรางค์บา้ นปรางค์ อยูท่ ี่ตาํ บลหิ นดาด มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 มีลกั ษณะเป็ น
ปรางค์ขอมสร้ างด้วยศิลาแลง อยู่ในสภาพพังทลายแต่ยงั มีกรอบประตูหินทราย กําแพงแก้วสร้างด้วย
ศิลาแลงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และมีสระนํ้าปัจจุบนั อยูใ่ นสภาพตื้นเขิน
- เมืองถ่ายจาน หรื อเมืองไทยจาน อยูท่ ี่ตาํ บลงิ้ว เป็ นชุ มชนโบราณมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกลม
ล้อมรอบด้วยคูน้ าํ และคันดิน 3 ชั้น คันดินและคูเมืองมีลกั ษณะซับซ้อน มีประโยชน์เพื่อเป็ นแนวป้ องกัน
การรุ กราน เป็ นทางระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ใช้เป็ นเขตศาสนสถาน และใช้กกั เก็บนํ้าใช้ในหน้าแล้ง
- ปราสาทกู่ศิลาขันธ์ (กู่ศิลา) ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ ตําบลหลุ่งประดู่ อําเภอห้วยแถลง
เป็ นธรรมศาลาแรกจากเมืองพิมาย เป็ นปราสาทองค์เดียวในทั้ง 9 องค์ที่สร้างด้วยหิ นทรายทั้งหมด ตั้งอยู่
บนเนินดินขนาดใหญ่ สภาพของปรางค์หินทรายแตกละเอียดพังทลายกระจัดกระจาย ต้นไม้ข้ ึนทับบน
ตัวอาคาร หลังคาถล่มลงตรงกลาง มีร่องรอยของบัวกลุ่มยอดปราสาทอยูบ่ า้ ง
- ปราสาทห้วยแคน ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลห้วยแคน อําเภอห้วยแถลงมีรูปแบบตามผังของธรรมศาลา
โดยสมบูรณ์ เสากรอบประตู และหิ นทรายที่ใช้ในการสร้างเรื อนปราสาท
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4

4

4

4

4

4

4
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3.6.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม การคมนาคมระหว่างอําเภอห้วยแถลงกับจังหวัดและอําเภอใกล้เคียง
และจังหวัดอื่นๆมีทางหลวงแผ่นดิน และทางรถไฟตัดผ่านเส้นทางที่สาํ คัญ ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินสาย 226 เชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสี มา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
- ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมสายหินดาด - บุรีรัมย์
นอกจากการเดินทางตามเส้นทางการคมนาคมดังกล่าวแล้ว ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงมี
ทางรถไฟจากกรุ งเทพมหานครเชื่ อมจังหวัดสุ รินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานี รถไฟจํานวน
2 แห่ง คือ สถานีรถไฟห้วยแถลง และสถานีรถไฟหิ นดาด
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอห้วยแถลงมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ง
มีหอกระจายข่าวเกือบทุกหมู่บา้ นเพื่อการสื่ อสารภายในหมู่บา้ นด้วยกันเอง และมีการติดต่อสื่ อสารใช้ได้
ทั้งทางโทรศัพท์และวิทยุ ปั จจุ บนั ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่เป็ นหลัก เนื่ องจากมี
ความสะดวกและมีโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งพื้นที่
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3) ประปา นํ้าดื่ม อําเภอห้วยแถลงมีน้ าํ ประปาใช้ในการอุปโภคและบริ โภคทุกพื้นที่
4) แหล่งนํ้า อําเภอห้วยแถลงมีแหล่งนํ้าสําหรับการอุปโภคบริ โภค ดังนี้ (1) บ่อบาดาล จํานวน
380 แห่ง (2) บ่อนํ้าตื้น จํานวน 88 แห่ง (3) สระนํ้า จํานวน 205 แห่ง และ (4) ฝายและผนังกั้นนํ้า จํานวน
53 แห่ง
5) ไฟฟ้ า อําเภอห้วยแถลงมีสาํ นักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง ในอําเภอห้วยแถลง
ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้ร้อยละ 99 ของครัวเรื อนทั้งหมด แต่ยงั ขาดระบบไฟฟ้ าเพื่อส่ องสว่างในพื้นที่ระดับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการคมนาคมของพื้นที่จาํ นวนมาก
3.6.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน สภาพดินในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอ้ ยไม่เหมาะกับการทํานา เนื่ องจากหลายพื้นที่เป็ นดินเค็ม ชุดดินใน
พื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงประกอบด้วย
- ดินชุ ดร้ อยเอ็ด ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ มาก เหมาะสําหรับ
ทําเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ลักษณะดินชุดนี้มีกระจายอยูใ่ นทุกตําบลของอําเภอห้วยแถลง
- ดิ นชุ ดสตึก ความชื้ นของดินไม่เพียงพอ เหมาะสําหรับการปลูกข้าว มีอยู่ใน
ตําบลห้วยแถลง ตําบลหิ นดาด ตําบลเมืองพลับพลา และตําบลทับสวาย
- ดิ นชุ ดวาริ น เป็ นดิ นที่มีความชื้ นไม่เพียงพอ เหมาะสําหรับปลูกข้าว มีอยู่ใน
ตําบลห้วยแถลง ตําบลหิ นดาด ตําบลเมืองพลับพลา และตําบลทับสวาย
- ดิ นชุ ดโคราช เหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่ เหมาะสําหรับการเลี้ ยง
สัตว์ มีอยูใ่ นตําบลห้วยแถลง ตําบลหิ นดาด ตําบลเมืองพลับพลา ตําบลหลุ่งตะเคียน และตําบลกงรถ
2) ทรัพยากรนํ้า เนื่ องจากลักษณะภูมิประเทศ ของอําเภอห้วยแถลง เป็ นรู ปกระทะควํ่า
อําเภอห้วยแถลงแบ่งลุ่มนํ้าออกเป็ น 5 ลุ่ม คือ ลุ่มนํ้าห้วยแถลง ลุ่มนํ้าตะโก ลุ่มนํ้าห้วยปอ ห้วยตะเคียน
ลุ่มนํ้าห้วยไผ่ และลุ่มนํ้าฉมวก และมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่เป็ นที่รองรับ จํานวน 2 แห่ง คือ
- ลําฉมวก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของอําเภอ ปั จจุบนั ได้พฒั นาเป็ นอ่าง
เก็บนํ้าลําฉมวก มีความจุ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ลํามาศ เป็ นแม่น้ าํ ธรรมชาติไหลผ่านทิศตะวันออกของอําเภอ ซึ่ งไหลไปรวม
กับลํานํ้ามูลในเขตอําเภอชุ มพวง เป็ นที่รับนํ้าของลุ่มตะโก ลุ่มนํ้าห้วยไผ่ และลุ่มนํ้าห้วยแถลง คุณภาพ
แหล่งนํ้าโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่ องจากนํ้าที่เก็บกักในแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็ นนํ้าฝนตามธรรมชาติและ
ไม่มีผลกระทบจากมลพิษ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน
3) ทรัพยากรป่ าไม้ ป่ าไม้สาธารณะพื้นที่ประมาณ 470 ไร่ อยูท่ ี่บา้ นตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9
ตํา บลหิ นดาด ประชาชนในพื้นที่ ไ ด้อ าศัย หาของป่ าและเลี้ ย งสัตว์ โดยชาวบ้า นในหมู่บ ้า นได้ออก
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กฎระเบี ย บการดู แ ลรั ก ษาป่ า มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ เ ป็ นป่ าชุ ม ชน และมี ป่ าชุ ม ชนตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จํานวน 7 แห่ง ดังนี้
- ป่ าชุมชนบ้านโนนสุ วรรณ ตั้งอยูท่ ี่บา้ นโนนสุ วรรณ (หมู่ที่ 2) อําเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 28 ไร่
- ป่ าชุมชนหนองโน-หนองไผ่ป่า อยูบ่ า้ นหนองโน (หมู่ที่ 7) หนองไผ่ (หมู่ที่ 6)
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 70 ไร่
- ป่ าชุ มชนหนองซาด ตั้งอยู่ที่บา้ นหัวฝาย (หมู่ที่ 13) อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 127 ไร่
- ป่ าชุ มชนบ้านหนองจาน ตั้งอยู่ที่บา้ นหนองพลอง (หมู่ที่ 3) อําเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 250 ไร่
- ป่ าชุมชนหนองหว้าเครื อวัลย์ (หมู่ที่ 12) อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา
มีจาํ นวนพื้นที่ 150 ไร่
- ป่ าชุ ม ชนป่ าโคกกุง ตั้งอยู่ที่ บา้ นหนองแสง (หมู่ที่ 7) และบ้า นหลุ่ง ประดู่
สามัคคี (หมู่ 12) อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 203 ไร่
- ป่ าชุ มชนบ้านหนองปรื อพัฒนาป่ า ตั้งอยู่ที่บา้ นหนองปรื อพัฒนา (หมู่ที่ 14)
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา มีจาํ นวนพื้นที่ 13 ไร่
นอกจากนี้ มีป่าชุ มชนตามหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง คือ ป่ าชุ มชนโคกป่ าช้า
ใหญ่ อยูท่ ี่บา้ นทับสวาย (หมู่ที่ 1) บ้านทับสวายพัฒนา (หมู่ที่ 2) อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา มี
จํานวนพื้นที่ 175 ไร่
3.6.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ อําเภอห้วยแถลงเป็ นอีกอําเภอหนึ่ งที่มีการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสู งในทุกระดับ ที่ผา่ นมามีพรรคการเมืองส่ งผูส้ มัครเข้าแข่งขัน มีการจัดตั้งระบบหัวคะแนนโดย
ใช้ผูน้ าํ ชุ มชนที่ ชัดเจน เป็ นที่ ทราบกันว่าในพื้นที่ อาํ เภอห้วยแถลงมี อดี ตนักการเมื องระดับชาติ ที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกผูแ้ ทนราษฎรของประชาชนมาตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่ผกู ขาดการเมืองทุก
ระดับของพื้นที่
2) การเมืองระดับ ท้องถิ่ น ตั้งแต่การเลื อกตั้ง นักการเมื องระดับ องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา การเลือกตั้งระดับเทศบาล การเลือกตั้งระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมทั้งการ
เข้าไปเป็ นผูน้ าํ ในส่ วนของการปกครองท้องที่ เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มาจากการซื้ อสิ ทธ์ขายเสี ยง เป็ น
ระบบเครื อญาติ และระบบอุ ป ถัม ภ์จากนัก การเมืองระดับ ชาติ ที่ เข้า มามีส่ วนในการสนับ สนุ นผูน้ ํา
ท้องถิ่น ทําให้ผนู ้ าํ ท้องถิ่นไม่มีความเป็ นอิสระในการทํางาน
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3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงมีกลุ่มประชาชนที่รวมกลุ่มกันทํางาน
การเมืองภาคประชาชนอยูก่ ระจุกในบางพื้นที่ เป็ นการรวมกลุ่มกันเพื่อทํางานตรวจสอบการทํางานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น แต่ยงั มีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่ องจากประชาชนส่ วนใหญ่ยงั คิดและรู้สึกว่า
ตนเองไม่ มี อ าํ นาจ และไม่ ใ ช่ ธุ ร ะอะไรที่ ป ระชาชนต้อ งเข้า ไปทํา การตรวจสอบการทํา งานของ
นักการเมือง ดังนั้นในพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู ้
ความเข้าใจและตระหนักในอํานาจและสิ ทธิ ของตนเองให้มากขึ้น
3.6.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตท้องที่อาํ เภอห้วยแถลง จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ในพื้ น ที่ อ ํา เภอห้ ว ยแถลง มี ห น่ ว ยงานราชการ
ส่ วนกลางตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลอําเภอห้วยแถลง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สํานักงานที่ดิน สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ ศูนย์ดบั เพลิงอําเภอ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
3) หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ ได้แก่ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขห้วยแถลง การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค การประปาส่ วนภูมิภาค และสถานีรถไฟห้วยแถลง
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอห้ว ยแถลงมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 10 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลห้วยแถลง องค์การบริ หารส่ วนตําบลทับสวาย องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองพลับพลา องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นดาด องค์การบริ หารส่ วนตําบลงิ้ว องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกงรถ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหลุ่ง ประดู่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะโก และ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแคน
ค. เทศบาล มีจาํ นวน 2 แห่ ง คื อ เทศบาลตําบลห้วยแถลง ครอบคลุ มพื้นที่
บางส่ วนของตําบลห้วยแถลงและบางส่ วนของตําบลทับสวาย และ เทศบาลตําบลหิ นดาด ครอบคลุ ม
พื้นที่บางส่ วนของตําบลหิ นดาด
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็ น 10 ตําบล 116 หมู่บา้ น ดังนี้
3

3

3

3
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ตารางที่ 196 แสดงจํานวนหมู่บา้ น รายชื่อหมู่บา้ น อําเภอห้วยแถลง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ห้วยแถลง
14 บ้านห้วยแถลง บ้านป่ าเพ็ด บ้านหนองเครื อ บ้านหนองโสน บ้านไทยอารี ย ์
บ้านหนองจิก บ้านหนองม่วงตาฮิง บ้านเพชรมงคล บ้านแสนสุ ข
บ้านห้วยปอ บ้านพลวงทอง บ้านโคกสว่าง บ้านเครื อวัลย์ และบ้านสันติสุข
ทับสวาย
9
บ้านทับสวาย บ้านทับสวายพัฒนา บ้านสะพานสาม บ้านเจริ ญผล บ้าน
หนองหว้า บ้านบุตะเภา บ้านหนองโน บ้านสระทอง และบ้านสุ ขสันต์
เมืองพลับพลา 12 บ้านเมืองพลับพลา บ้านโนนทอง บ้านท่าลี่ บ้านตะไก้ บ้านหนองชุ มแสง
บ้านคอกควาย บ้านสระแก้ว บ้านสมสะอาด บ้านโนนสําราญ
บ้านโนนฤาษี บ้านหนองเครื อชุด และบ้านกระเบื้องน้อย
หลุ่งตะเคียน
14 บ้านหลุ่งตะเคียน บ้านตะแกรง บ้านไผ่นกเขา บ้านสรศักดิ์ บ้านสระมะค่า
บ้านหนองสาย บ้านตาด่อน บ้านกระทุ่มแท่น บ้านโคกชาด บ้านโนนเพชร
บ้านโคกรักษ์ บ้านหนองแวงน้อย บ้านสายทอง และบ้านพะไลพัฒนา
หินดาด
17 บ้านปรางค์ บ้านหิ นดาด บ้านหนองพลอง บ้านสระมะค่า บ้านหัวสะพาน
บ้านตะคร้อเหนื อ บ้านโคกสะอาด บ้านห้วยยาง บ้านเมืองเพชร บ้าน
ตะคร้อใต้ บ้านหลุมดิน บ้านหลุ่งประดู่พฒั นา บ้านปรางค์ บ้านหนองม่วง
บ้านหัวฝาย บ้านสะพานทอง และบ้านโคกสะทอน
งิ้ว
12 บ้านหนองม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงหวาน บ้านหัวอ้อ บ้านจอมศรี บ้าน
ใหม่พุทธไธจารย์ บ้านนาตะคุ บ้านโนนรัง บ้านหนองนา บ้านดอนทะยูง
บ้านหัวทะมวง บ้านหนองนาพัฒนา และบ้านหนองลุมปุ๊ ก
กงรถ
8
บ้านกงรถ บ้านหัวทํานบ บ้านซ่ าเลือด บ้านหนองบัวรอง บ้านโนนขี้ตุ่น
บ้านโคกแค บ้านหนองซํา และบ้านหัวทํานบพัฒนา
ตะโก
9
บ้านตะโก บ้านหนองกก บ้านโคกซาง บ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้าน
หนองไผ่ บ้านเอื้ออารี บ้านสี่ แยก และบ้านโนนงิ้ว
หลุ่งประดู่
14 บ้านหลุ่งประดู่ บ้านโนนสุ วรรณ บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี บ้านหนองโกสี ย ์
บ้านหนองผักโพด บ้า นกู่ศิลาขันธ์ บ้านโคกพลวง บ้านหนองปรื อ
บ้านเมืองรัง บ้านหนองแสง บ้านพฤกษ์งาม บ้านหนองปรื อพัฒนา บ้าน
โคกเพชร และบ้านโคกสําราญ
ห้วยแคน
7
บ้านห้วยแคน บ้านหนองแต้ บ้านหัวนาคําพัฒนา บ้านโนนงิ้ว บ้านตาฮิง
บ้านตะโกพัฒนา และบ้านหนองบัว
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอห้ วยแถลง (2554)
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3.6.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอห้ วยแถลง
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ นจํานวน 60
คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 35 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 17 คน นักธุ รกิจ
จํานวน 3 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัยที่เป็ น
จุดอ่อนหรื อเป็ นปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 197 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอห้วยแถลง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีเส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 226 ผ่าน - สาธารณู ปโภคพื้ น ฐาน(ไฟฟ้ า ประปา
อํ า เภ อแล ะ เส้ นทา งรถ ไ ฟ ส า ย ก รุ งเท พ
โทรศัพ ท์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ) ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม
อุบลราชธานีสะดวกในการขนส่ งติดต่อค้าขาย
พื้นที่ท้งั หมด
- พื้นที่โบราณสถานที่ปรับปรุ งพัฒนาเป็ นแหล่ง - สภาพการสั ญ จรภายในอํา เภอ ระหว่ า ง
ท่องเที่ ย วร่ ว มกับ โครงการเส้ น ทางสายขอม
หมู่บา้ นถึ งหมู่บา้ นอื่นหรื อระหว่างตําบลถึ ง
ของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสี มา
ตําบลอื่นยังไม่เอื้ออํานวยในการขนส่ งสิ นค้า
เกษตร
- ในพื้ น ที่ อ ํา เภอห้ ว ยแถลงอยู่ ใ นเขตสํ า รวจ
ปิ โตรเลียมแปลงหมายเลข L39/48
- ข า ด แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ นํ้ า แ ล ะ ไ ม่ มี ร ะ บ บ
- มี ป่ าชุ ม ชนและสวนป่ าเอกชนในพื้ น ที่ มี
ชลประทานสนับสนุนภาคการเกษตร
สมุ นไพรธรรมชาติ ห ายาก เช่ น ว่า นแมงมุ ม - แหล่ ง นํ้าธรรมชาติ ที่ สํ า คัญ ขนาดใหญ่ ย ัง
หนอนตายหยาก ปลาไหลเผื อ ก ปี กไก่ ด ํา
ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเก็บกัก
ก อ ม ก้ อ ย ล อ ด ข อ น ส่ อ ง ฟ้ า หั ว ย า โ ค ก
นํ้าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
โลดทะนงแดง หนาวเดือนห้า และอื่น ๆ
- มีแหล่งพักผ่อนเชิ งนิ เวศคือห้วยหิ นดาด ตําบล
หิ น ดาด สระนํ้า และสวนหย่อ มรอบบริ เ วณ
พระพุทธคันราช
- ในพื้นที่ไม่มีพ้ืนที่สร้ างโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
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ตารางที่ 197 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ประชาชนในพื้นที่มีค่านิ ยมความเป็ นอยู่แบบ - ประชาชนขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
การทํานิ ติก รรมเพื่อกู้เงิ นนอกระบบ ทํา ให้
สังคมไทย คือสร้างครอบครัวพร้อมเครื อญาติ
เสี ยกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
- ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ และมี
ค่านิยมการเข้าวัดทําบุญ บํารุ งพระพุทธศาสนา - เด็ก เยาวชนชายบางตําบลรวมกลุ่ม ทะเลาะ
วิวาทสร้างปั ญหาให้กบั ผูป้ กครองและชุมชน
- ประชาชนมีการรวมกลุ่มมีเครื อข่ายทางสังคม
อย่างเข้มแข็ง เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มพ่อค้า - ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่ออนุ รักษ์สมุนไพร
ที่หายากอย่างจริ งจัง
คหบดี สภาวัฒ นธรรมตํา บล เครื อ ข่ า ยผู้นํา
- ประชาชนยังมีค่านิยมความหวังจากการพนัน
อาสาพัฒนาชุมชน
หวยใต้ดิน
- สถิ ติคดี อาญาร้ ายแรงในพื้นที่ต้ งั แต่อดีตจนถึง
- เยาวชนรุ่ นใหม่ไม่สนใจสื บทอดความรู้เรื่ อง
ปัจจุบนั เกิดขึ้นน้อยมาก
สมุนไพรและการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน
- การแพร่ ระบาดของยาเสพติดพบน้อยมาก
- มี ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้า นการปลู ก หม่อนเลี้ ย ง - ประชาชนขาดความรู ้ ทัก ษะในการดู แ ล
ไหมที่มีการสื บทอดไปถึงรุ่ นลูกหลานได้
รักษาสุ ขภาพตนเองและครอบครัว
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบ - เกษตรกรในพื้นที่ยงั ทํานาตามรู ปแบบเดิมไม่
มีความรู้ใหม่ ๆในการพัฒนาในด้านการลด
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้
- พื้นที่ทาํ นาร้อยละ 56 และพื้นที่ทาํ ไร่ ร้อยละ
- เกษตรกรในพื้ นที่ ไ ม่ ส ามารถกํา หนดราคา
11 ของพื้นที่ท้งั หมดของอําเภอ
ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ดว้ ยตนเอง
- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมย้อมสี ธรรมชาติซ่ ึ งได้รับ
การคัดเลื อกระดับห้าดาวสิ นค้าโอทอประดับ - ไม่มีตลาดรองรั บผลผลิ ตทางการเกษตรใน
พื้ น ที่ โ ดยตรง ทํา ให้ ต้อ งขนส่ ง ผลผลิ ต ไป
ประเทศ
จําหน่ายพื้นที่อื่น
- ประชาชนส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยแรงงานสามารถ
- เกษตรกรทํา การเกษตรที่ เน้นการพึ่ ง ปั จจัย
พัฒนาและยกระดับฝี มือแรงงาน
การผลิตจากภายนอกเป็ นหลัก
- มีกองทุนหมู่บา้ นครบทุกหมู่บา้ น (120 แห่ง)
- ประชาชนมี ค่ า นิ ย มปลู ก ผัก สวนครั ว แบบ - ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ อทอปยัง ไม่ ไ ด้ม าตรฐานและ
อินทรี ยไ์ ว้รับประทานกันเองในครอบครัว
ประชาชนไม่มีความรู ้เรื่ องการจัดการตลาด
- จํานวนประชาชนที่อพยพโยกย้ายที่อยู่
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ตารางที่ 197 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- การแข่ ง ขัน ทางการเมื อ งไม่ รุ น แรงเท่ า กับ - ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
สิ ทธิ และหน้าที่ของตนเอง
พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสี มา
- มีความขัดแย้งทางการเมืองน้อย และทุกฝ่ าย - ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมือง
น้อย เนื่ อ งจากขาดความรู้ ค วามเข้า ใจเรื่ อ ง
สามารถทํางานร่ วมกันได้
ทางการเมือง
- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ทาํ งาน
เชื่อมกับองค์กรภาคีอื่น ๆ
- ผูน้ ํา การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ขาดความรู้
- ประชาชนในพื้นที่ มาใช้สิทธิ์ ในการเลื อกตั้ง
ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของผูม้ ีสิท ธิ เลื อกตั้ง ในทุ ก - การเลื อ กตั้ง ในระดับ พื้ น ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ความ
ระดับ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
- มี ก ารซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในกระบวนการ
เลื อ กตั้ง ทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ผูใ้ หญ่ บ ้า น กํา นัน
อบต. และผูแ้ ทนราษฎร
- ผูบ้ ริ หารท้อ งถิ่ นบางแห่ ง ไม่ มี วิสัย ทัศ น์ใ น
การพัฒนา
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ป ระเพณี แ ละวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น และ - แหล่งโบราณสถานในพื้นที่ ช ํารุ ดทรุ ดโทรม
ยังไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม
อนุ รักษ์สืบทอดเป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ให้ ด ํา รงคงอยู่เสมอ เช่ น ประเพณี บุ ญบั้ง ไฟ - เยาวชนคนรุ่ นใหม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อ
การศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น
วัฒนธรรมการบายศรี สู่ขวัญ
- อําเภอห้วยแถลงมีแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็ น - ความต้องการปรุ ง แต่ง วัฒนธรรมสัง คมของ
อารยธรรมทางประวัติศาสตร์ ขนาดเล็กหลาย
ตนเองให้เจริ ญงอกงามขึ้น จึงมีการดัดแปลง
แห่ง
ให้เหมาะสมกับ สัง คมปั จจุ บ ัน จึ ง ทํา ให้เกิ ด
- มี ค วามเชื่ อ ในด้า นพิ ธี ก รรมต่า ง ๆ ของพื้ น ที่
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่ น ประเพณี ก ารบวชนาค การแต่งงาน การ - ชุ มชนมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ผูค้ นหัน
ขึ้นบ้านใหม่ และอื่น ๆ
ไปสนใจเศรษฐกิ จและแข่งขันกันมากขึ้น ทํา
ให้หลงลืมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา
วัฒ นธรรมท้องถิ่ นดั้ง เดิ ม ขาดความกล้า ใน
การปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมดั้งเดิม
8

8

8
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2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอห้วยแถลงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 198 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอห้วยแถลง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- นํานโยบายการลดภาวะโลกร้อนมาใช้รณรงค์ - สภาพดิ นฟ้ าอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงผกผันไม่
สร้ างจิตใต้สํานึ ก ให้ก ับประชาชนในพื้นที่ มี
เป็ นไปตามฤดูกาลทําให้ไร่ นาเสี ยหาย
ส่ วนร่ วมแก้ไขปั ญหาลดภาวะโลกร้อน
- มีพ้ืนที่สาธารณะมีนอ้ ยและมีการพัฒนาอย่าง
- นโยบายการพัฒนารถไฟรางคู่ ทําให้การขนส่ ง
ไม่เป็ นระบบ
ทางรถไฟสะดวกมากขึ้น
- ผลกระทบจากสภาพภู มิ ศ าสตร์ ข องอํา เภอ
- นโยบายพัฒนาเส้นทางการคมนาคมจากอําเภอ
ใกล้เคียง เช่น ลํานํ้ามาศท่วมหลากจากอําเภอ
เฉลิมพระเกี ยรติถึงบุรีรัมย์เป็ นถนนสี่ ช่องทาง
บุรีรัมย์ไหลบ่าท่วมลงมาถึงอําเภอห้วยแถลง
จราจร
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- นโยบายหลักประกันสุ ขภาพที่ เปิ ดโอกาสให้ - สถานการณ์ ยาเสพติ ดนอกพื้นที่ตามเส้ นทาง
ประชาชนเข้าถึงการบริ การทางสาธารณสุ ข
ติ ดต่อที่ เชื่ อมระหว่างเขตของอําเภอกับนอก
พื้นที่
- นโยบายเรี ย นฟรี ทํา ให้ ค นจนมี โ อกาสทาง
- การเกิดอุบตั ิข้ ึนของโรคเดิมแต่มีความรุ นแรง
การศึกษามากขึ้น
มากขึ้น เช่น ไข้หวัด
- กระแสการดูแลสุ ขภาพโดยใช้หลักการแพทย์
พื้นบ้านทําให้ชาวบ้านได้นาํ ความรู ้ ภูมิปัญญา - การแพร่ ระบาดของโรคภัยที่มีมากขึ้นและยาก
ต่อการควบคุม
ท้องถิ่นมาใช้มากขึ้น
- รัฐมีโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่าง - หลั ก สู ตรการเรี ยนการสอนกํา หนดโดย
ต่อเนื่อง
ส่ วนกลางเป็ นหลักทําให้ไม่เหมาะสมกับการ
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่ หลาย
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่
ในปั จจุ บนั ส่ งผลให้เกิ ดผลกระทบที่ดีต่อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
- ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมี เ ป้ าหมายให้
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สัง คมที่เอื้ ออาทร
แบ่งปั น มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
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ตารางที่ 198 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - การเปิ ดการค้า เสรี และประชาคมเศรษฐกิ จ
ด้า นการพัฒนาการเกษตรข้า ว ข้า วหอมมะลิ
อาเซี ย นที่ ท ํา ให้ เ กษตรกรต้ อ งประสบกับ
มันสําปะหลัง
สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - เกษตรกรกําหนดราคาปั จจัยการผลิตเองไม่ได้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
- เกษตรกรกํ า หนดราคาจํ า หน่ า ยผลผลิ ต
การเกษตรเองไม่ ไ ด้โ ดยเฉพาะพื ช ผลหลัก
- รัฐบาลมี นโยบายรั บประกันรายได้ เช่ น ข้า ว
มันสําปะหลังในทุกฤดูกาลผลิต
เช่น ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา
- กระแสการใช้หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง - ภาวะเศรษฐกิ จ โลกตกตํ่า นํ้า มัน ราคาแพง
โลกกําลังขาดแคลนอาหารจะเป็ นโอกาสของ
เกษตรกรต้องใช้จ่ายสู งเกิ ดรายได้ไม่เพียงพอ
เกษตรกรในการผลิตอาหาร
กับค่าใช้จ่าย
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีนโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นที่ทาํ ให้
ประชาชนปกครองตนเอง
- กระแสการจัด การตนเองในหลายจัง หวัด ที่
นํา ไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองในการบริ ห ารจัด การ
ท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ เรื่ องธรรมาภิ บาลของรั ฐบาลและ
จังหวัดนครราชสี มา

ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- การปรั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาลบ่ อ ยทํา ให้ ก ารนํ า
นโยบายมาใช้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
- รัฐไม่ค่อยมีโครงการพัฒนาให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจเรื่ องการเมืองการปกครอง
- การเมื อ งระดั บ ประเทศมี ก ารแทรกแซง
การเมื อ งระดับ ท้อ งถิ่ น ทํา ให้ภ าคประชาชน
อ่อนแอ
- การเมื องเป็ นเรื่ อง ที่ เกี่ ย วข้องกับ การแข่ ง ขัน
เพื่อ การแสวงหาอํา นาจซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระบบการพัฒนาสังคม
5

2

2

2

2

301

ตารางที่ 198 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอห้วยแถลง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ.ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - สื่ อ กระแสหลัก ทํา ให้ มี ก ารนํา เอาวัฒ ธรรม
ด้านพัฒนาแหล่งโบราณสถานในพื้นที่อาํ เภอ
ใ ห ม่ ม า ใ ช้ แ ล ะ ล ะ เ ล ย ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อ
ห้วยแถลงเข้า ร่ วมเส้ นทางการท่องเที่ ย วตาม
วัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิม
- รัฐไม่ได้มีการบูรณโบราณสถานขนาดเล็กใน
แผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- การเปิ ดอาเซี ย นเป็ นหนึ่ งทํา ให้ เ ยาวชนมี
โอกาสเรี ยนรู ้ แ ละเข้ า ใจวั ฒ นธรรมของ - สื่ อไม่ค่อยนําเสนอความเป็ นศิลปวัฒนธรรม
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
อัน ดี ง ามของสั ง คมจึ ง ทํา ให้ไ ม่มี ก ารซึ ม ซับ
- มี ก ารส่ งเสริ มกิ จ กรรมของหน่ ว ยงานที่
ไปสู่ ลูกหลาน
เกี่ ย วข้อ งในด้า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ - การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก
หรื อวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมที่
จริ ยธรรมให้กบั ประชาชน
เรี ย บง่ า ยไม่ ส ลับ ซับ ซ้ อ น ส่ ง ผลให้เ กิ ด การ
เรี ยนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแทน
8

8

3.6.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอห้วยแถลงที่ประชุ มได้นาํ เสนอให้มีการขับเคลื่ อนประเด็นเพื่อ
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 การปฏิ รูปการทํามาหากิน เกษตร การค้า อุตสาหกรรม เพื่อนําไปสู่ การ
พัฒนาเศรษฐกิ จของอํา เภอห้วยแถลง รวมทั้ง อาชี พ ของคนห้วยแถลงซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
ทางการเกษตร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน เป็ นการพัฒนาคนในทุกกลุ่มและทุกระดับ ทั้งที่เป็ นผูน้ าํ
หมู่บา้ น กลุ่มเยาวชน กลุ่ มผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถ
ร่ วมกันพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่ อง
การจัดการกับแหล่งนํ้า และอําเภอห้วยแถลงมีแหล่งนํ้าที่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการเกษตรมีจาํ นวน
น้อยมาก และแหล่งนํ้าที่มีอยูก่ ็ยงั ขาดการบริ หารจัดการนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ประเด็นที่ 4 การปฏิ รูประบบการจัดการท้องถิ่นและจังหวัด เนื่ องจากประชาชนในพื้นที่ ให้
ความสําคัญต่อการจัดการท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมากขึ้น และให้
มีความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักในอํานาจ หน้าที่ สิ ทธิ ของประชาชน และเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในทางการเมือง การบริ หารจัดการท้องถิ่นให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 5 การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเยียวยาสังคม เพราะว่าประเด็นนี้
เป็ นประเด็นมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมโดยรวมในอําเภอห้วยแถลง และเป็ นการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม ไม่ไปละเมิดสิ ทธิ บุคคลอื่น อยู่ในสังคมด้วยความเคารพในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และความเชื่อ
ประเด็ น ที่ 6 การพัฒ นาด้า นระบบสุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนในพื้ น ที่ หัน มาให้
ความสํา คัญต่อการดูแลสุ ขภาพตนเอง รวมทั้ง ส่ ง เสริ มการลดการใช้สารเคมีท างการเกษตร เพื่ อให้
ประชาชนในพื้นที่พ่ ึงตนเองทางสุ ขภาพได้มากขึ้น และทําให้ประชาชนมีความสนใจต่อการนําเอาภูมิ
ปั ญญาด้านการดูแลสุ ขภาพมาใช้ในชีวติ ประจําวันมากขึ้น

