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สวนที ่1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
         1. ดานกายภาพ 
            1.1 ท่ีตั้ง 

    จังหวัดขอนแกนตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ระหวาง 100-200 เมตร มีระยะหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  445 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย 450 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,803,744 ไร มีอาณาเขตติดตอจังหวัดตาง ๆ  
ดังนี้  
  ทิศเหนือ           ติดตอกับ         จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภ ู

  ทิศใต               ติดตอกับ         จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย 

 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ         จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศตะวันตก       ติดตอกับ         จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ 

  1.2 ภูมิประเทศ 

  1) บริเวณท่ีสูงทางตะวันตก   ภูมิประเทศสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีภูเขาในเทือกเขาดงพญาเย็น 
บางสวนเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนเล็ก สภาพภูมิประเทศแบบนี้ครอบคลุมบริเวณอําเภอสีชมพู          
ภูผามาน  ภูเวียง หนองเรือ อุบลรัตน และพ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกของอําเภอเขาสวนกวาง น้ําพอง เมือง บาน
ฝาง และมัญจาคีรี 

       2) บริเวณท่ีราบสูงตอนกลาง   พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื่น มีท้ังดอนสลับท่ีนา
บางสวนเปนเนินเขาเตี้ย ๆ สภาพภูมิประเทศแบบนี้ครอบคลุมบริเวณอําเภอกระนวนตอนกลาง และบริเวณ
ตะวันออกของอําเภอเขาสวนกวาง อําเภอน้ําพอง และพ้ืนท่ีทางทิศเหนือของอําเภอเมือง 

      3) บริเวณแองโคราช สวนใหญเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้น มีท้ังดอนสลับท่ีนา และบางสวนเปนท่ี
ราบลุม บางสวนเปนพ้ืนท่ีสูง บริเวณนี้บางสวนอยูในลุมน้ําชีครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนลางของอําเภอ
เมือง มัญจาคีรี ตอนลางของอําเภอบานฝาง และครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอพระยืน บานไผ ชนบท แวงใหญ แวง
นอย หนองสองหอง เปอยนอย และพล 

 
1.3 ภูมิอากาศ 

 ในรอบป 255 8 อุณหภูมิสูงสุดวัดได 4 1.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 11.6  
องศาเซลเซียส สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิไดตามตารางทายนี้ 
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ตาราง : อุณหภูมิเปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป พ.ศ. 2549– 2558 

ป อุณหภูมิสูงสดุเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 

2549 39.3 12.0 25.70 
2550 41.1 12.6 27.00 
2551 38.5 11.9 26.00 
2552 39.6 10.2 27.80 
2553 41.2 13.5 27.41 
2554 39.3 11.6 26.17 
2555 39.0 15.0 27.11 
2556 41.8 11.6 27.70 
2557 40.3 10.2 27.30 
2558 41.0 11.6 27.58 

ท่ีมา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1.4 ปริมาณน้ําฝน 

สถิติขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดขอนแกน โดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง- เหนือ

ตอนบน เปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป (2549 -  2558) ฝนตกมากท่ีสุดปพ.ศ. 2550 วัดได 1,378.8 มิลลิเมตร 

จํานวนวันท่ีฝนตก 101 วัน ฝนตกนอยท่ีสุดในป พ.ศ. 2556 วัดได 943.1 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ี  ฝนตก 109 

วัน และในป 2558 วันท่ีมีฝนตกปริมาณสูงสุดคือ วันท่ี 2 มิถุนายน มีปริมาณน้ําฝนอยูท่ี 104.7 

ตาราง : ปริมาณน้ําฝนเปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป พ.ศ. 2549-2558 

ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน (มม.) จํานวนวันท่ีฝนตก 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

1,201.5 
1,378.9 
1,274.5 
1,039.5 
1,230.1 
1,338.8 
1,039.4 
943.1 
973.0 

1,006.1 

108 
101 
135 
104 
110 
131 
100 
109 
104 
105 

 
ท่ีมา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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           2.ดานการเมือง/การปกครอง 
             2.1 การปกครอง 

        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดแบงการบริหารราชการ 

แผนดิน เปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยจังหวัดขอนแกนมี

สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

      1)  ราชการสวนภูมิภาค 

      - ราชการสวนภูมิภาค  33  สวนราชการ  

       - การปกครองแบงออกเปน  26  อําเภอ  202  ตําบล  2,331 หมูบาน  389 ชุมชน            

                  2)  ราชการสวนทองถ่ิน  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 225 แหง แยกเปน 

- องคการบริหารสวนจังหวัด   1     แหง 

- เทศบาลนคร                   1     แหง คือ เทศบาลนครขอนแกน 

- เทศบาลเมือง               6     แหง คือ เทศบาลเมืองเมืองพล   

  เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมือง    

  กระนวน และเทศบาลเมืองบานทุม 

- เทศบาลตําบล                      78  แหง 

- องคการบริหารสวนตําบล        139  แหง   

            3)  ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ  227    หนวยงาน 
 

  3.ประชากร 

        จังหวัดขอนแกน มีประชากร จํานวน 1,797,457 คน แยกเปนชาย   887,576   คน  หญิง 

909,881 คน อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองขอนแกน มีจํานวน 143,439  คน  สวนอําเภอท่ีมี

ประชากรนอยท่ีสุด คือ อําเภอเปอยนอย มีจํานวน  14,131  คน  จํานวนบาน 593,791 หลัง    
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ตาราง : ขอมูลจํานวนประชากรและจํานวนบานในจังหวัดขอนแกน ประจําป 2559 

ท่ี 

  

อําเภอ 

  

ประชากร (คน) 

จํานวนบาน ชาย หญิง รวม 

1 เมืองขอนแกน 71,180 72,259 143,439 56,735 

2 บานฝาง 25,095 25,089 50,184 15,409 

3 พระยืน 12,270 12,639 24,909 7,005 

4 หนองเรือ 41,760 42,297 84,057 21,686 

5 ชุมแพ 41,720 41,458 83,178 23,648 

6 สีชมพู 37,280 37,291 74,571 21,346 

7 นํ้าพอง 42,089 41,869 83,958 22,846 

8 อุบลรัตน 20,374 20,212 40,586 9,987 

9 กระนวน 34,145 34,249 68,394 18,845 

10 บานไผ 35,997 36,246 72,243 20,975 

11 เปอยนอย 7,137 6,994 14,131 3,522 

12 พล 37,562 38,036 75,598 20,965 

13 แวงใหญ 12,081 12,323 24,404 6,047 

14 แวงนอย 19,414 19,525 38,939 10,673 

15 หนองสองหอง 36,030 35,998 72,028 18,971 

16 ภูเวียง 34,549 34,620 69,169 18,743 

17 มัญจาคีร ี 33,620 33,931 67,551 19,910 

18 ชนบท 19,958 20,409 40,367 10,897 

19 เขาสวนกวาง 21,447 5,930 10,761 10,686 

20 ภูผามาน 9,839 9,750 19,589 5,542 

21 ซําสูง 9,154 9,313 18,467 4,937 
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ท่ี 

  

อําเภอ 

  

ประชากร (คน) 

จํานวนบาน ชาย หญิง รวม 

22 โคกโพธ์ิไชย 10,771 10,642 21,413 6,212 

23 หนองนาคํา 11,852 11,958 23,810 6,199 

24 บานแฮด 12,965 13,127 26,092 7,704 

25 โนนศิลา 10,531 10,478 21,009 5,941 

26 เวียงเกา 9,882 10,060 19,942 5,269 

รวม 887,576 909,881 1,797,457 593,791 

 

ท่ีมา :  ขอมูลประชากรและหลังคาเรือน จาก web site ระบบสถิติทางการทะเบียน  ณ เดือนพฤษภาคม 2559  

 

        4. สภาพเศรษฐกิจ 
   4.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน 

 จังหวัดขอนแกนมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

ในป 2558 จังหวัดขอนแกน มีรายไดประชากรตอคนตอป เทากับ 107,065 ขยายตัวรอยละ 12.5 จากท่ี  

ขยายตัวรอยละ 0.5 ในปท่ีผานมา ดังแสดงตามตาราง 
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          ตาราง : แสดงผลิตภัณฑมวลรวม ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดขอนแกน  

  พ.ศ.2550-2555 (หนวย :ลานบาท) 
 

 

สาขาการผลิต 
2550 

(2007) 

2551 

(2008) 

2552 

(2009) 

2553 

(2010) 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

ภาคเกษตร 

สาขาเกษตรกรรมการลาสัตวและการ 

ปาไม 

สาขาประมง 

ภาคนอกเกษตร 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 

การผลิตอุตสาหกรรม 

สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ 

สาขากอสราง 

สาขาการขายสงการขายปลีกฯ 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 

สาขาการขนสงสถานท่ีเก็บสินคาและ 

การคมนาคม 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ 

สาขาการบริหารราชการฯ 

สาขาการศึกษา 

สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม 

สาขาการใหบริการดานชุมชนสังคมฯ 

สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท) 

จํานวนประชากร (1,000 คน) 

12,643 

11,875 

 

768 

102,986 

1,417 

43,635 

2,069 

6,613 

111,669 

1,360 

3,329 

 

5,066 

5,346 

7,037 

1,855 

2,555 

965 

70 

115,629 

161,962 

1,866 

13,027 

12,375 

 

652 

112,512 

1,432 

50,528 

2,077 

5,611 

11,889 

1,531 

3,280 

 

5,225 

7,414 

6,503 

12,705 

3,056 

1,057 

204 

125,539 

66,934 

1,867 

15,767 

14,974 

 

793 

125,410 

1,460 

54,492 

2,489 

8,692 

13,547 

1,621 

3,719 

 

5,511 

8,961 

6,627 

13,618 

3,307 

1,121 

246 

141,177 

74,989 

1,883 

17,563 

16,748 

 

814 

133,044 

1,297 

60,167 

2,589 

8,208 

14,610 

1,873 

3,402 

 

5,642 

8,313 

7,600 

14,440 

3,702 

1,087 

112 

150,606 

79,639 

1,891 

17,673 

16,833 

 

840 

137,599 

1,402 

60,976 

2,580 

7,222 

15,056 

2,085 

3,686 

 

6,408 

8,396 

8,418 

15,824 

4,188 

1,226 

130 

55,272 

81,884 

1,896 

16,362 

15,967 

 

395 

141,421 

1,316 

53,132 

3,900 

6,767 

24,345 

1,100 

1,871 

 

11,587 

10,891 

8,376 

12,075 

5,110 

722 

227 

157,783 

107,065 

1,741 

 

 
 

    ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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4.2 อุตสาหกรรม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาต และแจงประกอบกิจการ จํานวนท้ังสิ้น 4,191 โรงงาน 

เงินทุน 110,592.00  บาท คนงาน 56,063 คน แยกตามจําพวกโรงงานไดดังนี้  

หมวดอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 10 อันดับแรกของจังหวัดขอนแกน ไดแก 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร   จํานวน  2,763 โรงงาน  
2. อุตสาหกรรมอโลหะ   จํานวน    238 โรงงาน  
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ  จํานวน    220 โรงงาน  
4. อุตสาหกรรมขนสง   จํานวน    177 โรงงาน  
5. อุตสาหกรรมอาหาร   จํานวน    177 โรงงาน  
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   จํานวน    136 โรงงาน  
7. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  จํานวน    103 โรงงาน  
8. อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม จํานวน      71 โรงงาน  
9. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน จํานวน      52 โรงงาน  
10. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   จํานวน      42 โรงงาน  

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน ป 2558 

มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับ ใบอนุญาต และแจงประกอบกิจการท่ีใชแรงงานตั้งแต 100 คนข้ึนไป 
แยกไดดังนี้ 

1. โรงงานท่ีใชคนงานตั้งแต 100 - 299 คน  จํานวน    103 โรงงาน  
2. โรงงานท่ีใชคนงานตั้งแต 300 - 499 คน  จํานวน     25 โรงงาน  
3. โรงงานท่ีใชคนงานตั้งแต 500 - 999 คน  จํานวน    12 โรงงาน  
4. โรงงานท่ีใชคนงานตั้งแต >1,000 คนข้ึนไป จํานวน     11 โรงงาน  

ท่ีมา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ป 2558 

4.3 เกษตรกรรม  

จังหวัดขอนแกนมีพ้ืนท่ีการเกษตร 4,219,427 ไร (รอยละ 62.02 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยพืช
ท่ีสําคัญ คือ ขาว มันสําปะหลัง และออยโรงงาน และสัตวเศรษฐกิจสําคัญ คือ โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ และโคนม 
ดังนี้  

พืชเศรษฐกิจ  

ขาวนาป  มีเนื้อท่ีปลูก 2,364,435 ไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียว  2,077,701 ไร ผลผลิตรวม  711,730 

ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 343 กิโลกรัมตอไร  

ขาวนาปรัง มีเนื้อท่ีปลูก  40,277 ไร เนื้อท่ีเก็บ เก่ียว 39,079 ไร ผลผลิตรวม 20,387 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 522 กิโลกรัมตอไร 
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มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ีปลูก 199,439 ไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 195,052 ไร ผลผลิตรวม 639,185 

ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,277 กิโลกรัมตอไร 

ออย  มีเนื้อท่ี เก็บเก่ียว  569,934 ไร ผลผลิตรวม  6,309,164 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11,070 

กิโลกรัมตอไร 

ปศุสัตว  

  โคเนื้อ   ผลผลิตรวม   38,950  ตัว 
  โคนม  ผลผลิตรวม   31,927  ตัน  
  สุกร  ผลผลิตรวม  155,735 ตัว 
  ไกเนื้อ  ผลผลิตรวม        9,689,242  ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558 

 ประมง 

จังหวัดขอนแกนมี ครัวเรือนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  จํานวน 43,987 ครัวเรือน ในเนื้อท่ี 

35,111 ไร มีบอจํานวน  32,375 บอ และ 2 ,736 กระชัง ปริมาณการจับสัตวน้ําจืดจํานวน 7,775,163 

กิโลกรัม มูลคารวมท้ังสิ้น 341,448,633 บาท  

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน ป 2558 

4.4 การเงินการธนาคาร  

เปนท่ีตั้งของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน

การเงินพิเศษของรัฐ ไดแก ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธ.ออมสิน  ธ.อาคารสงเคราะห  

ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธ.เพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธ.

อิสลามแหงประเทศไทย รวมท้ัง ธ.พาณิชยสาขาหลักและสาขายอย รวมท้ังสิ้น 122 แหง  

เม่ือพิจารณาขอมูล ณ สิ้นป 2558 มียอดเงินฝาก 93,503.0 ลานบาท สินเชื่อ  133,707.0 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนตอเนื่องทุกปท้ังยอดเงินฝากและสินเชื่อ  
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ตาราง : เงินรับฝาก และเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2552-2558 

  
                  (หนวย : ลานบาท)   

ป สํานักงาน (แหง) เงินฝาก สินเชื่อ 

2552   88 58,576.6    68,946.8  

2553   96 63,004.0    80,900.0  

2554   103 67,490.0    94,205.0  

2555   107 82,479.0    116,695.0  

2556   112 86,994.0    137,732.0  

2557 119 89,807.0 146,769.0 

2558 122 935,503.0 133,707.0 

2559 (สิ้น ก.ค.59) 122 95,360 133,829 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

 

 
    

4.5 การทองเท่ียว  

การทองเท่ียว เปนศูนยกลางการประชุมสัมมนา  (MICE City) การคมนาคมสะดวก ท้ังทาง

รถยนต รถไฟ เครื่องบิน พ้ืนท่ีฟรี WiFi ในท่ีสาธารณะ จํานวน 661 จุด สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้  ไม

เพียงแตสงเสริมให เปนศูนยกลางไมซในภูมิภาคเทานั้น ขอนแกนยังไตระดับข้ึนไปถึงระดับสากลอีกดวย โดย

เปนสื่อกลางในการผสานโอกาสการติดตอธุรกิจในหมูผูเขารวมงานนานาชาติ อาทิ งานประชุม APEC 

Ministerial Meeting, International Conference on Humanities and Social Sciences และ Thai-

ASEAN Trade Fair ท่ีจัดข้ึนทามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ การตอนรับอยางดีเยี่ยม และอี

เวนตท่ีสนุกสนานและนาตื่นเตนมากมายในภูมิภาค จึงทําใหมีนักทองเท่ียวและผูมาประชุมสัมมนา รวมถึง

รายไดจากการทองเท่ียวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
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ตาราง : สถิติการทองเท่ียว พ .ศ. 2553-2558 

ป 2554 2555 2556 2557 2558p 

จํานวนนักทองเท่ียวรวม (คน) 2,048,346 2,120,092 2,356,736 2,392,986 2,493,113 

- ชาวไทย 2,014,680 2,082,763 2,316,175 2,352,917 2,452,004 

- ชาวตางประเทศ 33,666 37,329 37,329 40,561 41,109 

รายไดรวมจากการทองเท่ียว (ลานบาท) 7,794.20 8,560.1 9,588.13 9,942.41 10,756.4 

- รายไดจากชาวไทย 7,646.0 8,385.6 9,398.07 9,747.38 10,548.6 

- รายไดจากชาวตางประเทศ 148.2 174.4 190.06 195.03 207.8 

คาใชจายเฉลีย่ (บาท/คน/วัน) 1,159.06 1,343.1 1,287.15 1,318.81 1,363.6 

- นักทองเท่ียว 1,234.56 1,343.1 1,375.40 1,412.40 1,465.0 

- นักทัศนาจร 797.67 824.8 843.66 859.90 889.0 

สถานประกอบการท่ีพักแรม      

- จํานวนหอง 5,555 5,790 6,801 6,588 6,603 

- จํานวนผูเขาพักแรม (คน) 1,088,876 1,153,506 1,352,768 1,389,655 1,462,423 

ท่ีมา : กรมการทองเท่ียว 

3.6 พลังงาน 

มีโรงงานผลิตเอทานอล 2 แหง โดยมีกําลังการผลิตจากมันสําปะหลัง 130,000 ลิตร/วัน 

และจากกากน้ําตาล 150,000 ลิตร/วัน  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 667 แหง  สถานีบริการกาซธรรมชาติ 

(NGV) จํานวน 8 แหง สถานีบริการกาซ LPG 64 แหง และรานจําหนายกาซหุงตุม (LPG) 650 แหง  

ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน ป 2558  
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      5. สภาพทางสังคม 

5.1 แรงงาน 

จากผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1/2559 (มกราคม-มีนาคม) พบวามี

ประชากรรวมท้ังสิ้น 1,798,014 คน เปนผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 1,445,524 คน คิดเปนรอยละ 80.40 

ของประชากรรวมท้ังหมด เปนผูท่ีอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 949,434 คน คิดเปนรอยละ 65.68 ของผูมี

อายุ 15 ปข้ึนไป โดยแบงเปนผูมีงานทําจํานวน 909,558 คน คิดเปนรอยละ 95.80 ผูวางงานจํานวน 13,492 

คน คิดเปนรอยละ1.42 และผูท่ีรอฤดูกาลจํานวน 26,384 คน คิดเปนรอยละ 2.78 ของผูอยูในกําลังแรงงาน  

สวนผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 496,090 คน คิดเปนรอยละ 34.32 ของผูมีอายุ 15 

ปข้ึนไป แบงเปนกลุมทํางานบานจํานวน 130,159 คน คิดเปนรอยละ 26.24 เรียนหนังสือจํานวน 175,720 

คน คิดเปนรอยละ 35.42  และอ่ืนๆ จํานวน 190,211 คน คิดเปนรอยละ 38.34 ของผูไมอยูในกําลังแรงงาน  

สวนผูมีอายุท่ีต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 352,490 คน คิดเปนรอยละ 19.60 ของประชากรรวม

ท้ังหมด 

ผังแสดงโครงสรางแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม) 

 

ประชากรอายุต่ํากวา 15 ป 

  

ประชากรอาย ุ15 ปข้ึนไป

1,798,014 คน 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

496,090 คน 

ผูอยูในกําลังแรงงาน  

949,434 คน 

ผูมีงานทํา 909,558 คน ทํางานบาน 130,159 คน 

เรียนหนังสือ 175,720 คน ผูวางงาน 13,492 คน 

อ่ืนๆ 190,211 คน ผูรอฤดูกาล 26,384 คน 

ประชากรรวม 
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การมีงานทํา  จากจํานวนผูมีงานทําท้ังสิ้น 909 ,558 คน เปนชายจํานวน 502 ,316 คน คิดเปน    

รอยละ 55.23 หญิงจํานวน 407 ,242 คน คิดเปนรอยละ 44.77 เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม 

พบวา สวนใหญเปนผูทํางานในสาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง มีจํานวน  344 ,605 คน คิดเปน

รอยละ 37.89 ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีมีงานทํา รองลงมาคือ การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยาน

ยนตและรถจักรยานยนต มีจํานวน  163 ,643 คน คิดเปนรอยละ 17.99 การกอสราง มีจํานวน 77 ,450 คิด

เปนรอยละ 8.52 การผลิต มีจํานวน 69 ,889 คน คิดเปนรอยละ 7.68 กิจกรรมโรงแรมและการบริการดาน

อาหาร มีจํานวน 68,427 คน คิดเปนรอยละ 7.52 

แผนภูมิ : รอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1/2559 (5 อันดับแรก)  

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม) 

 

การจัดหางานในประเทศ  มีผูข้ึนทะเบียนสมัครงานท้ังสิ้น 3,990 คน ตําแหนงงานวาง 3 ,129 อัตรา 

ผูข้ึนทะเบียนหางานทําไดรับการบรรจุงานจํานวน 3,344 คน คิดเปนรอยละ 83.80 ของผูข้ึนทะเบียนท้ังหมด 

มีผูลงทะเบียนสมัครงานมีจํานวนท้ังสิ้น  3,990 คน สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา  

จํานวน 1,354 คน คิดเปนรอยละ 33.93 รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน 1,223 คน คิดเปนรอยละ 30.65 

ประถมศึกษาจํานวน 684 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ระดับ  ปวส. จํานวน 442 คน คิดเปนรอยละ 11.08 

ระดับ ปวช. จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 6.49 ระดับอนุปริญญา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.15  และ

ระดับอ่ืนๆ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 0.55  

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ป 2558 
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เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยาน… 

การกอสราง 

การผลิต 

โรงแรมและการบริการดานอาหาร
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ประเภทอุตสาหกรรม 

รอยละ 
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แรงงานตางดาว  จังหวัดขอนแกนมี แรงงานตางดาวท่ีได รับอนุญาตใหทํางาน  ณ เดือนมิถุนายน 

2558 รวมท้ังสิ้น 3 , 058 คน แยกเปนแรงงานตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรวาดวยกฎหมายคนเขาเมือง

และคนตางดาวบนพ้ืนท่ีสูง  มีจานวนท้ังสิ้น 853 คน ซ่ึงสวนใหญเปนประเภทชั่วคราว จํานวน 761 คน   คิด

เปนรอยละ 89.21 และรองลงมาเปนการสงเสริมการลงทุน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ  7.62  สวนคนตาง

ดาวมาตรา 12 จานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 3.17 

หมายเหตุ  คนตางดาว (MOU) หมายถึง คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ภายใตขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแหงชาติอ่ืน 

การจัดหางานตางประเทศ   จังหวัดขอนแกนมีจํานวนแรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางาน

ตางประเทศ  ไตรมาสท่ี 2 ป 2558 (เมษายน – มิถุนายน)  จํานวน ท้ังสิ้น 776 คน แยกเปนนายจางพาไป

ทํางาน จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 40.34 บริษัทจัดหางานจัดสง จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ  30.67 

เดินทางดวยตนเองจํานวน 148 คน คิดเปนรอยล ะ 19.07 กรมการจัดหางานจัดสง 60 คน คิดเปนรอยละ 

7.73 และฝกงาน 17 คน คิดเปนรอยละ 2.19 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ป 2558 

5.2 การศึกษา 

ในป พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกนโรงเรียน จํานวน 1,121 แหง แยกเปนสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 1,091 แหง  และสังกัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  

จํานวน 30 แหง  

       ตาราง : จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จําแนกระดับการศึกษาและเพศปการศึกษา 2558 (ภาคเรียนท่ี 1)  

 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

รวม
ต่ํากวา

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตอนตน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย
ปวช./ปวส. ปริญญาตรี

สูงกวา

ปริญญาตรี

รวม 357,446   44,260      120,105     64,522      41,929      34,350      42,734      9,546        

ชาย 178,746    22,740      62,069       33,501      17,424      21,154      17,851      4,007        

หญิง 178,700    21,520      58,036       31,021      24,505      13,196      24,883      5,539        

ระดับการศึกษา

เพศ
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     ตาราง : จํานวนผูเรียน/นักศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
ปงบประมาณ 2558 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

การสงเสริมการเรียนรูหนังสือ 69,594 73,198 142,792 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 29,660 38,550 68,210 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และสังคม 5,463 8,642 14,105 

          ที่มา:   สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน 

 

  จังหวัดขอนแกน มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สวนใหญต่ํากวารอยละ 50 ตามตารางแสดง
ดานลางนี้ 

ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 

ระดับ 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

       จังหวัดขอนแกน 47.81 41.04 41.12 46.89 37.74 

 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ีนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

   
ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2555-2558 

ปการศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

จังหวัดขอนแกน           

  ปการศึกษา 2555 53.33 46.20 27.92 25.91 34.34 

  ปการศึกษา 2556 42.90 38.43 29.25 24.46 37.17 

  ปการศึกษา 2557 34.58 45.55 26.79 28.49 37.47 

  ปการศึกษา 2558 42.12 44.89 29.28 31.05 36.44 

 

ท่ีมา  : สํานักงานเขตพ้ีนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555-2558 

ปการศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

จังหวัดขอนแกน           

  ปการศึกษา 2555 45.63 36.25 20.47 21.19 33.00 

  ปการศึกษา 2556 48.11 32.91 23.66 19.06 29.72 

  ปการศึกษา 2557 50.16 35.75 21.75 20.27 31.86 

  ปการศึกษา 2558 47.82 39.03 23.11 25.03 32.91 

 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ีนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

    

จังหวัดขอนแกนมี สถาบันระดับอุดมศึกษา จํานวน 15 แหง  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

จํานวน 11 แหง นอกจากนี้มีศูนยพัฒนาระบบจีไอเอส  (GIS) ท่ีใหญเปนอันดับตนของประเทศ สําหรับ

โรงเรียน ดูท่ี th.wikipedia.org หัวขอ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแกน 

1) โรงเรียนมัธยม สพม.     จํานวน   84  แหง 

2) โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  17 แหง 

3) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน   จํานวน  11 แหง 

4) โรงเรียนสาธิต      จํานวน  2 แหง 

5) โรงเรียนนานาชาติ     จํานวน  1 แหง 

6) โรงเรียนเอกชน     จํานวน  12 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

            

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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 5.3 สาธารณสุข 

           1) มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาล 31 แหง เปนโรงพยาบาลสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 22 แหง มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 แหง กระทรวงกลาโหม 1 แหง กรม

อนามัย   1 แหง กรมสุขภาพจิต 1 แหง กรมการแพทย 1 แหง เอกชน 3 แหง  

1.1) สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลขอนแกน   (รพศ.)   ขนาด  867  เตียง   1 แหง    
 2. โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน (รพท.) ขนาด  250  เตียง   1 แหง 
 3. โรงพยาบาลชุมชน                               ขนาด   120  เตียง   1  แหง 

      ขนาด     90  เตียง   2  แหง   
      ขนาด     60  เตียง   5  แหง  
      ขนาด     30  เตียง  12 แหง  

         4. โรงพยาบาลชุมชนเปดใหม                               4  แหง  
  5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล       248  แหง 
  6. ศูนยแพทย (สังกัดโรงพยาบาลขอนแกน)                    4 แหง 
     (ศูนยแพทยชาตะผดุง  ศูนยแพทยประชาสโมสร  ศูนยแพทยมิตรภาพ และ  
ศูนยแพทยชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง   

     7. ศูนยอนามัยท่ี 6  
                  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ขนาด     60  เตียง  1 แหง 
    8. โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน      ขนาด    140  เตียง  1  แหง 
    9. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร     ขนาด    372  เตียง  1  แหง 
    1.2) หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแกน 
                             - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                  26    แหง  
    1.3) สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงอ่ืน 
    1. โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขนาด 1,220 เตียง  1 แหง 
    2. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
       ขนาด   200 เตียง  1  แหง 
  3. โรงพยาบาลคายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแกน   ขนาด    30  เตียง  1 แหง 
        4. ศูนยบริการสาธารสุขเทศบาล 
             - ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 1 เทศบาลนครขอนแกน      
        - ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 3 บานโนนชัย   
                - ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 5 บานหนองใหญ 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 17 

 

 
  
    1.4) สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 

1. โรงพยาบาลเอกชน 3 แหง ไดแก 
   (1) โรงพยาบาลขอนแกนราม   ขนาด  199  เตียง  
   (2) โรงพยาบาลราชพฤกษ   ขนาด   50   เตียง 

      ( 3) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน   ขนาด   89   เตียง 
2.  คลินิกเวชกรรม                     211   แหง 
3.  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง               85   แหง 
4.  คลินิกทันตกรรม               70   แหง 
5.  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง        3   แหง 
6.  คลินิกเทคนิคการแพทย                12   แหง 
7.  คลินิกกายภาพบําบัด           5   แหง 
8.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ                      136   แหง 
9.  คลินิกการแพทยแผนไทย              15   แหง 

                          10.  คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต       1    แหง 
     11.  สหคลินิก      4    แหง 
     12.  รานขายยาแผนปจจุบัน                     271    แหง 
     13.  รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ             65    แหง 
     14.  รานขายยาแผนโบราณ             48    แหง 
   1. 5) หนวยงานบริหารและศูนยวิชาการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   (1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน       1    แหง 
      (2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ              26   แหง 
       (3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
       (4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
   (5) สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6  
   (6) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน  
                      (7) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแกน 
       (8)  ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 2 ขอนแกน 
                           (9)  สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
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           5.4 บุคลากรดานสาธารณสุข 

     จังหวัดขอนแกนมีบุคลากรดานสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน แยกเปนแพทย 

จํานวน 1,194 คน ทันตแพทย จํานวน 260 คน เภสัชกร จํานวน 277 คน รายละเอียดตามตารางแสดง

ดานลางดังนี้ 

ตาราง : เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 

อําเภอ 

เจาหนาท่ีทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย 1 คน 

แพทย 
ทันต

แพทย 
เภสัชกร พยาบาล 

พยาบาล

เทคนิค 
แพทย 

ทันต

แพทย 
เภสัชกร พยาบาล 

พยาบาล

เทคนิค 

รวมยอด 541      163      231      2,687    57        3,324     11,031     7,784     669     31,544     

เมืองขอนแกน 360      75      97      1,180    35        1,139    5,469    4,229    348    11,719    

บานฝาง 5      4      5      59    1        10,975    13,719    10,975    930    54,874    

พระยืน 4      3      4      53    -        8,695    11,594    8,695    656    -    

หนองเรือ 6      5      7      82    -        15,615    18,738    13,384    1,143    -    

ชุมแพ 44      7      12      171    2        2,812    17,676    10,311    724    61,865    

สีชมพู 7      4      6      52    -        11,208    19,615    13,076    1,509    -    

นํ้าพอง 12      9      12      114    1        9,493    12,657    9,493    999    113,916    

อุบลรัตน 5      3      4      54    -        8,927    14,878    11,159    827    -    

กระนวน 13      5      9      94    -        6,075    15,796    8,776    840    -    

บานไผ 12      6      11      107    3        8,416    16,832    9,181    944    33,664    

เปอยนอย 4      2      3      34    -        5,029    10,057    6,705    592    -    

พล 8      6      10      113    7        10,881    14,508    8,705    770    12,436    

แวงใหญ 3      1      3      46    1        9,857    29,572    9,857    643    29,572    

 

 

 

 



สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 19 

 

 

 5.5 ศาสนาและวัฒนธรรม 

               ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 2,357  แหง 

ประกอบดวย วัด 1,425 แหง สํานักสงฆ 872 แหง โบสถคริสต 51 แหง มัสยิด 8 แหง และโบสถซิกข 1 แหง  

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน 

การดําเนินงานในดานการสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ไดจัดใหมีศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวน 127 แหง โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แหง แหลงทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรม 12 แหง ศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม 79 แหง ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แหง องคกร

เครือขายทางวัฒนธรรม ประกอบดวย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แหง สภา

วัฒนธรรมตําบล 199 แหง สภาวัฒนธรรมหมูบาน 2,337 แหง   

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 2557 

       6.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 6.1 เสนทางคมนาคม 

 ทางรถยนตมีทางหลวงแผนดินผานพ้ืนท่ีจํานวน  10 สายไดแก 
ทางหลวงหมายเลข    2 :   สระบุร-ีนครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธาน-ีหนองคาย 

ทางหลวงหมายเลข 12   :  ขอนแกน-เพชรบูรณ 

ทางหลวงหมายเลข   23 :  แยกจากทางหลวงหมายเลข  2 ผานอําเภอบานไผ 

                      (ขอนแกน –มหาสารคาม) 

ทางหลวงหมายเลข  201 : ขอนแกน-ชัยภูมิ-เลย 

   ทางหลวงหมายเลข  207 : ขอนแกน-บุรีรัมย 

   ทางหลวงหมายเลข  208 : ขอนแกน-มหาสารคาม 

   ทางหลวงหมายเลข  209 : ขอนแกน-กาฬสินธุ 

     ทางหลวงหมายเลข 228 : ขอนแกน-หนองบัวลําภู 

      ทางหลวงหมายเลข 229 : ขอนแกน-ชัยภูมิ 

     ทางหลวงหมายเลข 230 : ถนนวงแหวนรอบนอก (ทางเลี่ยงเมือง) 

 ทางรถไฟเสนทางจากกรุงเทพฯ-หนองคายขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนนมิตรภาพ 
ผานอําเภอในเขตพ้ืนท่ี คืออําเภอพล บานไผ บานแฮด เมือง น้ําพอง และ เขาสวนกวาง 

 ทางเครื่องบินมีทาอากาศยานพาณิชย  1 แหง หางจากตัวเมือง 8  กิโลเมตร มีเท่ียวบิน
วันละ 36 เท่ียวบิน 
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     6.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

จังหวัดขอนแกนมีท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 28 แหง แยกเปนประเภทรับฝาก  (ปทฝ.)  4 

แหง และประเภทรับ-จาย (ปทจ.) 24 แหง ดานโทรศัพท ในป 2558 จังหวัดขอนแกนมีจํานวนเลขหมายท่ีมีผู

เชาจํานวน 61,596 เลขหมาย เปนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 51,058 เลขหมาย และบริษัท

สัมปทาน จํานวน 10,538 เลขหมาย 

ตาราง : การใหบริการโทรศัพท ป 2554-2558 

                                                                                          (หนวย : เลขหมาย) 

 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

 

เลขหมายโทรศัพทท่ีม ี1/           

  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 92,704       92,908       93,381       92,445       92,626       

  
บริษัทสัมปทาน 37,634       37,694       37,694       37,604       37,604       

 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมีผูเชา 1/           

  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 66,706       62,845       60,478       56,205       51,058       

   
ธุรกิจ 6,743       6,299       6,123       5,780       5,412       

   
บานพัก 50,781       48,010       45,968       42,384       38,216       

   
ราชการ 5,647       5,945       5,999       5,928       5,775       

   

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 
607       618       621       624       622       

   
โทรศัพทสาธารณะ2/ 2,928       1,973       1,706       1,428       981       

   
ระบุประเภทไมได -       -       61       61       52       

  
บริษัทสัมปทาน 20,029       17,672       15,058       12,422       10,538       

หมายเหตุ : 1/ จํานวนเลขหมายของโทรศัพทสาธารณะแสดงขอมูลเฉพาะท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินการเอง ไมรวมท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เชาตู/เครื่อง และท่ีใหสิทธิแก กสท. 

                         : 2/ แสดงขอมูลเฉพาะท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ดําเนินการไมรวมท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เชา

ตู/เครื่อง  และท่ีใหสิทธิแก กสท.  

                   ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
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ในป 2558 ประชากร จังหวัดขอนแกนท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป มีการใชคอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เพ่ิมข้ึนจาก ป 2557 จากเดิมรอยละ 36.11 34.95 และ 80.27 เปนรอยละ 

38.13 39.19 และ 83.32 ตามลําดับ 

ตาราง : จํานวนประชากรอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป ท่ีมีการใชงาน 

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2556-2558 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

จํานวน (คน)  รอยละ  

2556 2556 2558 2556 2557 2558 

 
การใชคอมพิวเตอร 564,755      591,291       625,947       31.92 36.11 38.13 

 
การใชอินเทอรเน็ต 480,602            572,370       643,300      27.16 34.95 39.19 

 
การมีโทรศัพทมือถือ 1,324,294      1,314,566       1,367,739 74.84 80.27 83.32 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

6.3 ประปา 

การประปา มีสํานักงานประปาอยูในพ้ืนท่ี จํานวน 9 แหง ใหบริการจายน้ําประปา 8 แหง 

ไดแก สํานักงานประปาขอนแกน บานไผ ชุมแพ น้ําพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จํานวนผูใช

น้ํารวม 178,445  ราย กําลังการผลิตท่ีใชงาน 8 ,700 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ปริมาณน้ําผลิต 67,659,495 

ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําจําหนาย 46,713,920 ลูกบาศกเมตร 
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ตาราง : การใชน้ําประปาจังหวัดขอนแกน 

ท่ีมา :  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 6 จังหวัดขอนแกน 2558 

 

6.4 ไฟฟา 

 จังหวัดขอนแกน มีแหลงผลิตไฟฟาท่ีสําคัญ คือ โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนอุบลรัตน และโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมน้ําพอง  ในป 2558 มีจํานวนผูใชไฟฟาท้ังสิ้น 571,829 ราย ปริมาณจําหนายกระแสไฟฟา

จํานวน 2,094,112,136.74 กิโลวัตต /ชั่วโมง 

 

 

 

 

สํานักงานประปา 

กําลังการ

ผลิต  

(ลบ.ม./

ช่ัวโมง) 

นํ้าท่ีผลิตได 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าท่ี

จําหนายแกผูใช 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าท่ีจาย

เพ่ือสาธารณ 

ประโยชนและ

รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าท่ี

ใชในระบบ 

(ลบ.ม.) 

ผูใชนํ้า 

(ราย) 

รวมยอด 8,700      67,659,495    46,713,920    16,862,504             4,083,072       178,445    

สํานักงานประปาขอนแกน 5,300      42,075,774    29,145,017    9,792,704             3,138,054       92,000    

สํานักงานประปาบานไผ 450      3,835,048    2,862,334    817,544             155,170       12,398    

สํานักงานประปาชุมแพ 800      5,529,300    3,291,024    1,969,942             268,335       14,939    

สํานักงานประปานํ้าพอง 500      5,379,915    3,683,230    1,597,469             99,216       17,734    

สํานักงานประปาชนบท 430      3,410,415    2,454,501    831,267             124,647       12,922    

สํานักงานประปากระนวน 250      2,354,240    1,785,894    512,282             56,064       11,086    

สํานักงานประปาหนองเรือ 490      2,450,650    1,656,380    653,884             140,385       8,006    

สํานักงานประปาเมืองพล 480      2,624,153    1,835,540    687,412             101,201       9,360    
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ตาราง : การใชไฟฟาจังหวัดขอนแกน ป 2554 - 2558 

ประเภทผูใชไฟฟา 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 451,618 453,684 471,763 514,005 571,829  

การจําหนายกระแสไฟฟา (หมื่นกิโลวัตต/ช่ัวโมง) 

รวม  169,540.87  197,594.95   248,989.32   164,822.16   209,411.21  

ท่ีอยูอาศัย     55,304.30      63,776.83      80,811.34      48,922.88      71,040.98  

สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม   101,356.93   114,920.75    159,140.57   114,102.01   133,068.52  

สถานท่ีราชการและสาธารณะ  9,696.65      17,907.67   8,150.02          601.57   4,085.41  

อ่ืน ๆ  3,182.99   989.70  887.39       1,195.70       1,216.31  

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน  
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       7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.1 ทรัพยากรดิน 

  พ้ืนท่ีในจังหวัดขอนแกน จํานวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลานไร จะ

แบงเปนพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา พ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 

ตาราง : การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดิน พ.ศ. 2551-2557 

(หนวย : ไร) 

 

ป 

 

เนื้อท่ี 

ท้ังหมด1 

 

เนื้อท่ี 

ปาไม 2 

เนื้อท่ีทางการเกษตร  

เนื้อท่ีใช

ประโยชนนอก

การเกษตร 

 

ท่ีนา 

 

ท่ีพืชไร 

 

ท่ีไมยืน

ตน 

ท่ีสวนผัก

และไม

ดอกไม

ประดับ 

การใช

ประโยชนทาง

การเกษตร

อ่ืนๆ 

2551 6,803,744 804,600 2,846,194 921,992 107,566 14,611 365,565 1,743,216 

2552 6,803,744 804,600 2,806,321 987,687 95,940 14,827 366,042 1,728,327 

2553 6,803,744 804,600 2,798,099 948,590 91,244 15,293 366,303 1,779,615 

2554 6,803,744 804,600 2,798,596 947,864 90,880 15,386 366,589 1,779,827 

2555 6,803,744 804,600 2,798,596 947,864 90,880 15,386 366,589 1,779,827 

2556 6,803,744 713,922 2,798,161 948,012 91,021 15,482 366,751 1,870,395 

2557 6,803,744 730,582 2,798,377 948,181 91,013 15,505 366,498 1,853,588 

หมายเหตุ : ปรับฐานขอมูลเน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตรจากภาพถายออรโธสี ป 2545 

       ท่ีมา : 1/กรมแผนท่ีทหาร 

             : 2/กรมปาไม 

             : 3/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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7.2 แหลงน้ํา 

(1)  น้ําผิวดิน 

จังหวัดขอนแกนอยูในเขตของลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี  พ้ืนท่ี

ลุมน้ํามูล ไดแก กลุมลุมน้ําสาขาท่ีไหลลงลําหวยแอก ลําหวยสะแทด และลําพังชู ในสวนพ้ืนท่ีลุมน้ําชี ไดแก 

กลุมลุมน้ําท่ีไหลลงอางเก็บน้ําอุบลรัตน กลุมลุมน้ําท่ีไหลลงลําน้ําพองตอนลาง กลุมลุมน้ําท่ีไหลลงแมน้ําชี 

และกลุม ลุมน้ําสาขาลําปาวตอนบน โดยมีลําน้ําสายหลักท่ีไหลผานจังหวัดขอนแกน ไดแก ลําน้ําพอง ลําน้ํา

เชิญ และลําน้ําชี  ซ่ึงสามารถแบงพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท้ังหมดออกเปน 11 ลุมน้ํา และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย

รายเดือนท่ีเกิดจากพ้ืนท่ี รับน้ําของจังหวัดขอนแกนท้ัง 11 ลุมน้ํายอยสรุปได ดังนี้ 

ตาราง : ขอมูลลุมน้ําจังหวัดขอนแกน 

ลําดับท่ี ลุมน้ํายอย 
ขนาดพ้ืนท่ี ปริมาณน้ํารายป

เฉลี่ย (ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําทารายป

เฉลี่ย (ลาน ลบ.ม.) (ตร.กม.) รอยละ 

1 ลุมนํ้าหวยแอก 859.39 7.89 248.64 120.93 

2 ลุมนํ้าลําสะแทด 77.86 0.72 33.19 11.83 

3 ลุมนํ้าพังชู 189.89 1.74 70.10 26.86 

4 ลุมนํ้าชีสวนท่ี 2 350.49 3.22 578.10 37.29 

5 ลุมนํ้าชีสวนท่ี 3 3,244.00 29.80 5,331.65 362.23 

6 ลุมนํ้าลําหวยสามหมอ 98.29 0.90 40.35 15.58 

7 ลุมนํ้าพองตอนบน 2,150.49 19.76 536.56 411.78 

8 ลุมนํ้าพองตอนลาง 2,194.42 20.16 545.74 359.69 

9 ลุมนํ้าลําปาวตอนบน 95.52 0.88 39.40 26.38 

10 ลุมนํ้าเชิญ 1,168.57 10.73 321.73 174.53 

11 ลุมนํ้าหวยสายบาตร 457.06 4.20 146.42 87.82 

รวม 10,885.98 100.00 7,891.87 1,634.92 

ท่ีมา : โครงการชลประทานขอนแกน 2556 
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  ปริมาณน้ําทาในพ้ืนท่ีลุมน้ําชี 

   จากการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทาจากสถานีวัดน้ําทาท่ีอยูใน ลุมน้ําชีท้ังหมด  32 สถานี 

พบวา ปริมาณน้ําทาของแมน้ําชีสวนใหญจะมีมากในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณ

นอยในชวงฤดูแลงโดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ําทาสูงสุดไดแกชวงเดือนกันยายนและตุลาคม สวนลุมน้ํายอยท่ีอยูใน

ลุมน้ํามูลพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จะมีปญหาการขาดแคลนน้ํามากพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง 

เนื่องจากปริมาณน้ําทาท่ีเกิดจากลุมน้ํามีนอย และยังไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลา ง จังหวัดขอนแกนมีลําน้ํา

ท่ีสําคัญไหลผาน 3 สาย ดังนี้ 

 1) ลําน้ําพอง  มีตนกําเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปนน้ําของลุมน้ําปาสักกับลุมน้ําชี ไหลผาน    
อ.ภูกระดึง จ .เลย และ อ .อุบลรัตน อ.เมือง จ .ขอนแกน และไหลบรรจบแมน้ําชีท่ี อ .เมือง จ .ขอนแกน มีการ
กอสรางเข่ือนอุบลรัตนก้ันลําน้ําพอง ท่ี อ .อุบลรัตน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทาน มีพ้ืนท่ี
ชลประทาน ประมาณ 258,000 ไร  โดยการกอสรางฝายหนองหวายเพื่อทดนํ้า ท่ี อ .นํ้าพอง ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย ลํานํ้าพองสามารถแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  1.1) ลําน้ําพองตอนบน  ซึ่งอยูเหนือเขื่อนอุบลรัตน ลํานํ้าสาขาประกอบดวย หนองโก ลํานํ้า
พวย หวยทรายขาว ลํานํ้ามอ หวยแกน และหวยซําจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน 

  1.2) ลําน้ําพองตอนลาง ซึ่งอยูทายเขื่อนอุบลรัตน ลํานํ้าสาขาประกอบดวย หวยทราย หวย
คุมมุมหวยยาง หวยโจด หวยเสือเตน หวยเสียว หวยเกาคต หวยใหญ หวยสายบาตร และหวยพระคือ 

 2) ลําน้ําเชิญ  มีตนกําเนิดจากสันปนนํ้าของลุมนํ้าปาสักและลุมนํ้าชี ใน จ .ชัยภูมิ และ อ .ชุมแพ          
จ.ขอนแกน และไหลลงเขื่อนอุบลรัตนท่ี อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

 3) ลําน้ําชี มีตนกําเนิดจากสันปนนํ้าของลุมนํ้าปาสักและลุมนํ้าชี ใน จ.ชัยภูมิ ไหลเขาสูจังหวัดขอนแกน
บริเวณ อําเภอแวงนอย ไหลผานอําเภอแวงใหญ อําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบานไผ และอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผาน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร และบรรจบแมนํ้า
มูล ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปจจุบันนํ้าทาจากแมนํ้าชีไหลผานแมนํ้ามูลประมาณ  
8.752 ลาน ลบ.ม. ตอป 

 (2) น้ําบาดาล   

  แหลงน้ําบาดาลในลุมน้ําชี สวนใหญอยูในชั้นหินแข็ง ( Consolidated  rock) ของหินชุด
โคราชและหินภูทอก ในพ้ืนท่ีน้ําใตดินแทรกตัวอยูในหินเหลานี้ตามรอยแตกและรอยตอของหิน อีกท้ังหนวย
หินมหาสารคามมีลักษณะพิเศษ คือ มีชั้นหินเกลือแทรกอยูหลายชั้นจึงทําใหน้ําบาดาลในลุมน้ําชีมีความแปร
ผันไมแนนอนท้ังปริมาณและคุณภาพ แมในบริเวณท่ีใกลเคียง เชน กรณีบาดาล 2บอ ท่ีอยูใกลกันบอหนึ่งอาจ
เจาะผานรอยแตกของหินทําใหน้ํามาก แตอีกบอหนึ่งแหงเพราะบังเอิญไมพบรอยแตกของหินเลย เปนตน  
เม่ือเปนเชนนี้การแปลความจากหลุมเจาะหรือจากแผนท่ีน้ําใตดินจึงมีโอกาสผิดพลาดไดมาก ท้ังดานอัตราการ
ใหน้ําและคุณภาพของน้ําบาดาล 
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    จํานวนบอบาดาล 

• บอน้ําบาดาลท้ังหมด จํานวน          11,611  บอ 

• บอน้ําบาดาลใชการได ใชการได  9,862   บอ 
• บอน้ําบาดาลใชการได สภาพน้ํา จืดกรอย 4,180 บอ 

• บอน้ําบาดาลใชการได น้ําจืด  3,970 บอ 

• บอน้ําบาดาลท่ีมีผลวิเคราะหน้ํา  3,833 บอ  

ท่ีมา : ฐานขอมูลพสุธารา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล วันท่ี 30 พฤษภาคม 2558  

 

7.3 ปาไม พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 

 ( 1) พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 22 ปา เนื้อท่ี 1,697,520  ไร 

 กรมปาไมรับผิดชอบ      348,367  ไร 

 กรมอุทยานรับผิดชอบ      489,035  ไร 

 สปก.รับผิดชอบ       840,955  ไร  

 พ้ืนท่ีกันออก         19,164  ไร  

 (2) พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ และวนอุทยานแหงชาติ  6 แหง 565,843.31 ไร 

 (3) พ้ืนท่ีปาชุมชน 1 จํานวน 234 แหง   53 ,817 ไร 2 งาน 96 ตาราง 

 สภาพปาประกอบดวยปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง พรรณไมสําคัญ ไดแก 

ประดู มะคาโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไมพ้ืนลางท่ีข้ึนอยูหนาแนน ไดแก หวานไพร ชัน ขา

ปา เพ็ก หวาย กลวยไมปา หญาคา แฝกฯลฯ   

 ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน 
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   ตาราง  : พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติในจังหวัดขอนแกน  

           (หนวย : ไร) 

ลําดับ ชื่อปา 
เนื้อท่ีตาม 

กฎกระทรวง 

เนื้อท่ี
อุทยาน 
ทับซอน 

มอบให 
สปก. 

พ้ืนท่ีกัน
คืน 

พ้ืนท่ีกัน
ออก 

คงเหลือ 
ปาสงวน 

1 ปาโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044 

2 ปาดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087 

3 ปาเขาสวนกวาง 38,750 - 9,467 166 256 29,193 

4 ปาภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740 - 14,999 

5 ปาดงมูล 109,375 - - - 5,390 103,985 

6 ปาหนองอาง 11,718 - 11,718 2,046 - 2,046 

7 ปากุดนํ้าใส 6,093 - 6,093 20 - 20 

8 ปาหวยเสียว 41,600 - 41,600 800 - 800 

9 ปาภูระงํา 158,050 - 158,050 13,189 - 13,189 

10 ปาสาวถี 17,656 - 17,656 6,958 - 6,958 

11 ปาหนองนกเขียน 22,006 - 22,006 898 - 898 

12 ปาหนองเม็กและปาลุมพุก 128,250 - 128,250 12,819 - 12,819 

13 ปาโสกแต 51,194 46,890 10,031 6,412 - 685 

14 ปาโคกหลวงแปลงสาม 97,656 22,980 78,941 9,467 - 5,202 

15 ปาสําราญ 29,275 - 29,275 - - - 

16 ปาหัวฝาย 14,843 - 14,843 4,526 - 4,526 

17 ปาโนนนํ้าแบง 152,343 - 152,343 1,303 - 1,303 

18 ปาโตกตลาดใหญ 37,775 - 37,775 5,646 - 5,646 

19 ปาอุบลและปาหัวลิง 5,543 - 5,543 - - - 

20 ปาดงซํา 69,018 - 69,018 20,623 - 20,623 

21 ปาบานนายมและปาบานกุดดุก 4,219 - 4,219 160 - 160 

22 ปาภูเม็ง 13,875 13,875 - - - - 

รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 19,164 330,183 

ท่ีมา : สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 ขอนแกน  ป 2555 
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ตาราง : ปาอนุรักษของจังหวัดขอนแกน 

อุทยานวนอุทยาน/ 
เนื้อท่ี 

(ไร) 
คลอบคลุมพ้ืนท่ี 

1. อุทยานแหงชาติภูผามาน 215,892.52 ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ ต.หวยมวง ต.วังสวาบ ต.นาฝาย  

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน 

2.อุทยานแหงชาตินํ้าพอง 108,750.79 อ.อุบลรัตน  อ.บานฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และ  

ต.ดอนโมง อ.โคกโพธ์ิชัย 

3. อุทยานแหงชาติภูเวียง 203,125 ต. ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู และ อ.หนองนาคํา   

4. อุทยานแหงชาติภูเกา ภูพานคํา 31,875 ต.บานดง อ.อุบลรัตน ต.ศรีสุขสําราญ ต.นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง 

5. วนอุทยานนํ้าตกบาหลวง 1,200 ต.หวยยาง  อ.กระนวน 

6. วนอุทยานภูระงํา 5,000 ต.วังแสง   ต.หวยแก  อ.ชนบท 

รวม 565,843.31  

ท่ีมา : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 (ขอนแกน) 2558 

 

7.4 ทรัพยากรธรณี 

แหลงทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญในจังหวัดขอนแกน คือ  

(1) แรหินปูน มีอยูในเขตอําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ มีพ้ืนท่ีรวม 160 ไ ร 

ปริมาณแรสํารอง 61.43 ลานตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแรหินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 

12 แปลง 

(2) กาซธรรมชาติ พบท่ีอําเภอน้ําพอง เขาสวนกวาง และอําเภอชนบท มีเพียงแหลงท่ีอําเภอน้ําพอง

และอําเภอเขาสวนกวางท่ีไดขุดข้ึนมาใชเปนแหลงพลังงานความรอนรวมในการผลิตกระแสไฟฟาของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะกาซ จํานวน 2 แหง คือ 
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(2.1) หลุมขุดเจาะกาซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ตั้งอยูท่ีตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพองมี

ปริมาณกาซสํารองประมาณ 1.5 ลานลานลูกบาศกฟุต ในป พ.ศ.2533 มีปริมาณการใชวันละ 40 ลาน

ลูกบาศกฟุต ป พ.ศ. 2537 มีปริมาณการใชวันละ 200 ลานลูกบาศกฟุต กาซท่ีแหลงน้ําพองมีโรงงานผลิตกาซ

ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะกาซ               

(2.2) แหลงกาซธรรมชาติสินภูฮอม บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยูท่ี

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณกาซสํารอง 500,000-

700,000 ลานลูกบาศกฟุต และมีการตอทอระยะทาง 63 กม. เพ่ือนํามาผลิตกาซท่ีตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ํา

พอง     มีกําลังการผลิต 70 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

(3) แหลงแรท่ีสําคัญของจังหวัดขอนแกน  คือ แรโพแทช หมายถึง แรท่ีมีธาตุโพแทชเซียม  (K) เปน

สวนประกอบท่ีสําคัญ แรโพแทชท่ีเกิดรวมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ ๆ ไดแก 

(3.1)  แรซิลไวต ( Sylvite : KCL) ซ่ึงมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงรอยละ 52.4  มีสีขาว ขาวขุน 

หรือใส 

(3.2)  แรคารนัลไลต ( Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบดวยโพแทชเซียมคลอไรด 

(KCl) รอยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด (MgCl2) รอยละ 34.3 

   แรโพแทชท่ีพบในจังหวัดขอนแกน สวนใหญจะเปนแรคารนัลไลต มีความหนาเฉลี่ย 25.88 เมตร  

ท่ีระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบไดในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเมืองขอนแกน อําเภอบานฝาง และ

อําเภอทางตอนไตของจังหวัด แรคารนัลไลตของจังหวัดขอนแกน มีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย

ประมาณ 27 ,800 ลานเมตริกตัน และแรซิลไวตมีปริมาณท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชยประมาณ 580 ลาน

เมตริกตัน 

 7.5 แหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีสําคัญ 

  จังหวัดขอนแกนมีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ดังนี้ 

               บึงแกนนคร  เปนบึงธรรมชาติมีพ้ืนท่ีกวา  600  ไร  อยูติดกับถนนนิกรสําราญ  มีถนนรอบ

บึงเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวเมืองขอนแกน  ใชเปนท่ีจัดประเพณี  วันดอกคูณเสียงแคนในเทศกาล

วันสงกรานต  โดยรอบบึงจะมีตนคูณท่ีมีดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง  บงบอกถึงเทศกาลวันมหาสงกรานตได

มาถึงแลว    
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  เข่ือนอุบลรัตน   หางจากจังหวัดขอนแกนประมาณ 50 กิโลเมตร  เสนทางถนนมิตรภาพ 

(ทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแกน -  อุดรธานี) เปนเข่ือนเอนกประสงคท้ังทําการผลิตกระแสไฟฟา            

การชลประทาน  การประมง  การคมนาคม  การปองกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนตลอดจนเปนสถานท่ี

พักผอนหยอนใจตัวเข่ือนมีความยาว 800 เมตร  สูงจากทองน้ํา 32 เมตร  สันเข่ือนกวาง  6 เมตร  มีโรงไฟฟา

พลังน้ําดานเหนือ ทางระบายน้ําลนทางทิศใต 

  อุทยานแหงชาติภูเวียง   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีบริเวณ ตําบลในเมือง อําเภอภูเวียง เม่ือประมาณป 

พ.ศ. 2519 มีการคนพบรอยเทาและซากกระดูกไดโนเสาร และสัตวโลกดึกดําบรรพอายุเกือบ 200 ลานป  

พบซากกระดูกไดโนเสารกินพืชขนาดใหญตั้งชื่อวา “ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน” และพบซากไดโนเสารกินเนื้อ

ขนาดเล็ก เดิน 2 เทา หากินกันเปนกลุม ตั้งชื่อวา “สยามโมไทแรนนัสอิสานเอนซิส”           

ถ้ําภูตาหลอ  อยูท่ีบานวังสวาบ  ตําบลวังสวาบ  อําเภอภูผามาน  เปนถํ้าท่ีอยูบนเนินสูง  มีหองโถงขนาดใหญ  

มีหินงอกหินยอยอยูในสภาพสมบูรณ  หินบางกอนมีลักษณะเปนเกล็ดแวววาว คลายเข้ียวหนุมาน 

   ผานกเคา   เปนภูเขาท่ีอยูรอยตอของอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน กับ อําเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย  เปนหนาผาสูงชัน  ลักษณะคลายนกเคาแมว  บริเวณใกลหนาผาเปนถนนกวางใหญ   

        ถ้ําลายมือ  อยูท่ีบานดอนกอก อําเภอหนองเรือ มีลักษณะเปนเพิงหิน มีทางข้ึนท่ีสูงชัน  

ภาพเขียนเปนลายเสนสีแดงและภาพลายมือใชสีแดงพนทับผามือลงบนหนาผา  กับภาพฝามือสีแดงวางทับลง

บนผนังหิน 

         ถ้ําคางคาว    ตั้งอยูบนภูผามาน  หางจากท่ีวาการอําเภอภูผามานประมาณ 2.5 กิโลเมตร  

ลักษณะเปนถํ้าอยูสูงระดับพ้ืนดินประมาณ 100 เมตร บริเวณหนาผาสูงชันของภูผามาน  เม่ือเขาใกลจะได

กลิ่นเหม็นของคางคาว  เนื่องจากมีคางคาวขนาดเล็กอาศัยอยูนับลานตัว  จะออกจากถํ้า เวลา 18.10 นาฬิกา  

ของทุกวันโดยจะออกเปนกลุมยาวคลายฝูงผึ้งขนาดยักษ  เปนระยะทางนับสิบกิโลเมตร 

   ถ้ําพญานาคราช   อยูในเขตอุทยานแหงชาติภูผามาน  ตําบลนาหนองทุม  อําเภอชุมแพ 

ภายในถํ้ามีพ้ืนท่ีกวางขวางแบงออกเปนหองๆ แตละหองจะมีหินงอกหินยอยเปนชอข้ึนตอกันเปนเสาใหญ  

เม่ือกระทบแสงไฟจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงาม 

   น้ําตกตาดฟา  เกิดจากลําหวยตาดฟาซ่ึงเปนเสนแบงเขตแดนระหวางอําเภอภูผามาน  
จังหวัดขอนแกน กับอําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ  ทองท่ีบานดงสะคราน  หมู 7 ตําบลวังสวาบ  หาง 
จากท่ีวาการอําเภอภูผามาน ประมาณ  40 กิโลเมตร  ลักษณะเปนน้ําตก  5 ชั้น  สูงประมาณ  80 เมตร 
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  8. ขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัด 

 8.1 ขอมูล จปฐ. 

  จากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 255 9 ในชนบท (อบต. และเทศบาลตําบลท่ียกฐานะจาก 

อบต.) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 26 อําเภอ 193 ตําบล 2,186 หมูบาน 275,653 ครัวเรือน และท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลท่ียกฐานะจากสุขาภิบาล) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 24 อําเภอ (ยกเวน

อําเภอหนองนาคํา และอําเภอเวียงเกา) 33 เทศบาล 472 ชุมชน 74,715 ครัวเรือน พบวามีประชากรท่ีอาศัย

อยูจริง 1,221,785 คน เปนชาย 594,645 คน คิดเปนรอยละ 48.67 เปนหญิง 627,140 คน คิดเปนรอยละ 

51.33 พบวาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปรากฏวา 

บรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ีบรรลุเปาหมาย เพียง 22    

ตัวข้ีวัด 

ในป 2559 จังหวัดขอนแกนมีครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ( 30,000 บาท/

คน/ป) จํานวน 1,540 ครัวเรือน  

แผนภูม ิ: จํานวนครัวเรือนยากจน จากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2550-2559 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน 2559 
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8.2 ขอมูล กชช.2ค 

  จากการจัดเก็บขอมูล กชช.2ค ป 2558 จํานวน 26 อําเภอ 195 ตําบล 2 ,224 หมูบาน 
พบวา  จังหวัดขอนแก นไมมีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1  (ลาหลัง) มีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ  2         
(ปานกลาง) จํานวน 455 หมูบาน คิดเปนรอยละ 20.84 และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา) จํานวน 
1,728 หมูบาน คิดเปนรอยละ 79.16 โดยปญหาพ้ืนฐานของหมูบานตัวชี้วัด 5 อันดับแรก คือ  

1. การกีฬา จํานวน 1,103 หมูบานหรือรอยละ 50.53 
2. การไดรับการศึกษา จํานวน 1,024 หรือรอยละ 46.91 

3. การเรียนรูโดยชุมชน  จํานวน 980 หมูบานหรือรอยละ 44.89 

4. การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน จํานวน 962 หมูบานหรือรอยละ 44.07 

5. คุณภาพของดิน  จํานวน 811 หมูบานหรือรอยละ 37.15 

ตัวชี้วัดการกีฬา : บงบอกถึงความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการแขงขันกีฬา โดยดูจากจํานวนครั้งท่ี

ไดมีการแขงขันกีฬาภายในหมูบานหรือระหวางหมูบาน 

ตัวชี้วัดการเรียนรูโดยชุมชน : บงบอกถึงโอกาสในการไดรับการเรียนรูจากปราชญชาวบานหรือจากศูนย     

เรียนรูชุมชนวามีมากนอยเพียงใด 

การไดรับการศึกษา  : บงบอกถึงในหมูบานมีเด็กท่ีอยูในสถานศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา การศึกษา

ภาคบังคับ มัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา รวมท้ังคนท่ีคนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบโรงเรียน แตไดรับ

บริการของการศึกษานอกโรงเรียนมากนอยเพียงใด 

ตัวชี้วัดการเรียนรูโดยชุมชน  : สะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการไดรับการเรียนรูจากปราชญชาวบาน หรือจาก

ศูนยการเรียนรูชุมชน วามีมากนอยเพียงใด 

ตัวชี้วัดการเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน  : สะทอนใหเห็นถึงคนในครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุมตางๆ มีโอกาส

ไดรับเงินทุนหรือเงินกูเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาวามีมากนอยเพียงใด 

8.3 ขอมูลดานสังคม 

               (1) ยาเสพติด 

   เนื่องจากจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางในการคมนาคมไปสูภูมิภาคตางๆ ดังนั้น 

ปญหาดานยาเสพติดจึงเปนลักษณะของเสนทางผานเพ่ือไปยังจังหวัดตางๆ โดยยาเสพติดจะมีท้ัง แอมเฟตา

มีน (เปนสวนประกอบของยาบา)  กัญชาแหงสด กระทอม สารระเหย และยาไอซโดย  จํานวนคดียาเสพติดป 

2557 จํานวน 3,817 คดี เพ่ิมจากป 2556 จํานวน 338 คดี หรือรอยละ 10.0 
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ตาราง : สถิติคดียาเสพติด จังหวัดขอนแกน ป 2551-2557 

 

ป จํานวนคดี จํานวนผูตองหา (คน) 

2551 1,797 1,912 

2552 2,154 2,310 

2553 2,472 2,641 

2554 3,582 3,748 

2555 3,241 3,309 

2556 3,379 3,484 

2557 3,717 3,817 

  ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน2557 

 

(2) ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.1 ดานอาชญากรรม 

    จังหวัดขอนแกนเปนเมืองท่ีมีผูคนมาอาศัยและประกอบอาชีพดานตางๆ 

เนื่องจากเปนศูนยกลางทางการคา การบริการ การขนสง รวมท้ังเปนเมืองแหงการศึกษา ประกอบกับเปน

เมืองท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง คาครองชีพสูง จึงกอใหเกิดปญหาดานอาชญากรรมในพ้ืนท่ี ในชวง 

2 ปท่ีผานมา (ป 2556-2557) คดีอุกฉกรรจแ ละสะเทือนขวัญคดีชีวิตรางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอ

ทรัพยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ตาราง : สถิติการเกิดคดี-การจับกุมจําแนกตามกลุมคดี ป 2554-2558 

ประเภทคดี ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

รับ

แจง 

จับ รับ

แจง 

จับ รับ

แจง 

จับ รับ

แจง 

จับ รับ

แจง 

จับ 

กลุมท่ี 1 : คดีอุกฉกรรจและสะเทือน

ขวัญ 

57    43   66    52   63    48   65    55   86    69   

กลุมท่ี 2 : คดีชีวิตรางกายและเพศ 450    315   473    346   384    250   430    284   493    412   

กลุมท่ี 3 : คดีประทุษรายตอทรัพย 595    443   745    466   871    411   848    423   1,465    817   

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน  

   2.2 ดานอุบัติเหตุทางบก 

    จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง ทางบก ปญหาท่ีเกิดข้ึน

คือ จํานวนรถยนตเพ่ิมข้ึนทุกปขณะท่ีพ้ืนท่ีการคมนาคมขนสง  (ถนน) คงเดิมหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไมสัมพันธ

กับจํานวนรถยนต  ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมือง ถนนมิตรภาพปรับเปลี่ยนเปนถนนผานเขตเมือง    

จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน 
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แผนภูม ิ: สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ป 2555-2559 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน  (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 

(3) ดานสาธารณสุข 

3.1 สาเหตุการปวยของผูปวยใน 5 อันดับแรก ไดแก    

- โรคระบบหายใจ 

   - โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 

   - โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม 

   - โรคระบบไหลเวียนเลือด 

   - โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 

 

   3.2 โรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแกนป 2557ท่ีเกิดข้ึน

สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

1. อุจจาระรวง  มีผูปวย  16,564 คน 
2. ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ มีผูปวย  6,541  คน 
3. ปอดบวม   มีผูปวย  3,788  คน 
4. อาหารเปนพิษ  มีผูปวย  3,765  คน 
5. ตาแดง   มีผูปวย  2,204  คน 

 ท่ีมา  :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  2557 
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(4) ดานภัยธรรมชาติ 

ตาราง: ครัวเรือนท่ีประสบภัย ป 2555-2559 
ประเภทภัย 2555 2556 2557 2558 2559 

  อัคคีภัย 79 72 59 77 52 

  วาตภัย 4,248 2,167 2,888 7,602 2,665 

  อุทกภัยและดินโคลนถลม 2,648 26,747 1,156 - 278 

  ภัยแลง 234,185 230,441 194,376 96,149 65,708 

  ภัยหนาว 5,000 232,701 276,364 284,266 - 

ท่ีมา :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2559) 

 

ตาราง: มูลคาความเสียหายและความชวยเหลือผูประสบภัย ป 2554-2558  

หนวย : บาท 

 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558) 

อัคคีภัย วาตภัย ฟาผา อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว

ป 2554

ความเสียหาย 12,466,905 13,686,966 286,600 618,278,715 - -

ความชวยเหลือ 831,600 10,950,381 133,000 603,041,375 49,816,865 19,073,224

ป 2555

ความเสียหาย 17,398,028 25,605,262 330,000 382,671,971 - -

ความชวยเหลือ 1,434,300 19,114,951 222,600 148,436,675 48,800,381 1,000,000

ป 2556

ความเสียหาย 18,540,977 9,498,036 - - - 283,328,785

ความชวยเหลือ 1,070,174 5,369,298 - - - -

ป 2557

ความเสียหาย 8,541,880 1,972,440 - - 2,999,300 -

ความชวยเหลือ 801,570 1,317,190 - 74,500 2,846,968 1,000,000

ป 2558

ความเสียหาย - - - - - -

ความชวยเหลือ - - - - 3,560,883 1,000,000

ประเภทภัย
ป
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แผนภูมิ : ครัวเรือนท่ีประสบปญหาภัยแลงและภัยหนาว ป 2555-2559 

 
ท่ีมา :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน  

 

แผนภูมิ : พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ ป 2555-2559 

 
ท่ีมา :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2559)  
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แผนภูมิ : มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติ ป 2555-2559 

 
ท่ีมา :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน2559) 

1.8.4 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ( 1) ทรัพยากรปาไม  

       (1.1) ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 22 ปา พ้ืนท่ีรวม 1,697,520 ไร 

       (1.2) ปาอนุรักษ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติจํานวน 4 แหง พ้ืนท่ี 559,643.31 ไร 

และวนอุทยาน จํานวน 2 แหง พ้ืนท่ี 6,200 ไร รวมพ้ืนท่ี 565,843.3 ไร 

ในปจจุบันสภาพปญหาพ้ืนท่ีปาไมจังหวัดขอนแกนท่ีเปนปญหาหลักมีอยู 2 กลุม คือ 

ปญหาสิทธิในพ้ืนท่ีประกาศเขตปาไม  และปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม  ดังนี้ 

  1)  ปญหาสิทธิในพ้ืนท่ีประกาศเขตปาไมโดยมีสาเหตุมาจากการประกาศเขตปาทับพ้ืนท่ี

ทํากิน แนวเขตปาไมชัดเจน ความตองการพ้ืนท่ีทํากิน ความไมเขาใจในขอกฎหมายบางประการของราษฎร 

  2)  ปญหาปาเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจาก กลุมนายทุนวาจางราษฎรตัดไมเพ่ือการแปร

รูป ราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม การแผวถางปาเปนพ้ืนท่ีทํากิน การทําถนนและแหลงน้ํา ไฟปา ขาดแคลน

เครื่องมือเครื่องใชสําหรับเจาหนาท่ีรักษาปาราษฎร ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยมี

ความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี ดังนี้ 
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 -  เขตปาสงวนแหงชาติท่ีพบปญหารุนแรง ไดแก ปาสงวนแหงชาติดงลาน และดงซํา 

 -  เขตปาสงวนแหงชาติท่ีพบปญหาไมรุนแรง ไดแก ปาสงวนแหงชาติภูเวียง ภูระงํา โสกแต เขา

สวนกวาง  โคกหลวง ภูเม็ง เปนตน 

 -  เขตปาสงวนแหงชาติท่ีพบปญหานอย ไดแก ปาสงวนแหงชาติโนนน้ําแบง หนองอาง กุดน้ําใส            

สาวะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากปาเหลานี้เปนปาขนาดเล็กและไดมีการสงมอบพ้ืนท่ีให

สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) แลว  

ตาราง: พ้ืนท่ีปาจังหวัดขอนแกน ป 2548-2558 

 

ท่ีมา : สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 2558 

 

(2) ทรัพยากรน้ํา  

จังหวัดขอนแกนอยูในเขตพ้ืนท่ี 5 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําเชิญ ลุมน้ําพอง ลุมน้ําชี ลุม

น้ําหวยแอก และลุมน้ําพังชู โดยเขตท่ีมีการใชประโยชนจากแมน้ําจะอยูในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําพองมากท่ีสุด 

รองลงมาคือลุมน้ําชี โดยจะใชประโยชนท้ังดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นปญหาท่ีพบอยูเสมอ

คือ ปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในเขตลําน้ําพอง 

  คุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลักของจังหวัดขอนแกน ไดแก แมน้ําพอง ชี และเซิน

ในชวงฤดูแลงคุณภาพน้ําคอนขางเสื่อมโทรมกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และการอุปโภคบริโภค

ของประชาชน  โดยเฉพาะคุณภาพในแมน้ําชีชวงท่ีไหลผานอําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอเมือง 

บริเวณตําบลทาพระ  มีคาการนําไฟฟาสูงเนื่องจากเกิดการชะลางจากพ้ืนท่ีดินเค็ม นอกจากนี้ การขยายตัว

ของชุมชนอยางรวดเร็วทําใหมีการปลอยน้ําท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมิไดผานการบําบัด ทําใหแหลง

น้ําธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม  ไดแก ลําหวยจิกในพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ  ลําหวยพระคือ และบึงหนอง

โคตรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง เปนตน 

   สําหรับลําน้ําพอง ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนจํานวนมาก

เชน  โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตสุรา และโรงงานผลิต แอลกอฮอล เปนตน และ

การขยายตัวของการเลี้ยงปลาในกระชังเปนจํานวนมาก สงผลกระทบทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในชวงฤดู

แลง และเกิดปญหาความขัดแยงระหวางสถานประกอบการและกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง เปนประจํา 

รายการ

2548 2549 2551 2556 2557 2558

เนื้อที่จังหวัด (ไร) 6,803,743.75   6,803,743.75   6,803,743.75   6,662,172.80   6,662,172.80   6,662,090.37   

พื้นที่ปา (ไร) 666,212.50     604,362.50     804,599.76     713,921.60     730,582.20     734,792.35     

รอยละตอพื้นที่จังหวัด 9.79 8.88 11.83 10.72 10.97 11.03

ป
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 (3) ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดขอนแกน เปนหนึ่งในจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยมากเปนอันดับตนๆ 

ของประเทศจากปริมาณขยะท่ีสะสมและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จากขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 

ไดสํารวจปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย คือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 224  แหง 

ประกอบดวย เทศบาล จํานวน 84 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 140 แหง พบวา ปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน มีจํานวน 682.51 ลานตัน  

ตาราง : ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2556 - 2558 

 

 

 

 

 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เทศบาลนคร 80.13 11.51 77.49 11.61 79.97 11.72

เทศบาลเมือง 62.82 9.02 62.82 9.41 62.95 9.22

เทศบาลตําบล 242.05 34.75 219.31 32.85 230.26 33.74

อบต. 311.49 44.72 308.06 46.14 309.33 45.32

รวม 696.5 100 667.69 100 682.51 100

อปท.

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (พันตัน)

ป 2556 ป 2557 ป 2558

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ขอนแกน 
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ตาราง : สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีผูใชตั้งแต 2 แหงข้ึนไป  

ผูประกอบการ จํานวนผูรวมใช วิธีกําจัดขยะ 

เทศบาลเมืองบานไผ 10 ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 

เทศบาลเมืองเมืองพล 10 ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 

เทศบาลเมืองกระนวน 9 ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 

วนิดาปญญาพิพัฒนา 8 ไมถูกหลักวิชาการ (Open Dump) 

เทศบาลนครขอนแกน 4 ไมถูกหลักวิชาการ (Controlled Dump ตั้งแต 

50 ตัน/วัน) 

เทศบาลตําบลโนนคอม 3 ไมถูกหลักวิชาการ (Open Dump) 

เทศบาลตําบลเปอยนอย 3 ไมถูกหลักวิชาการ (Open Dump) 

เทศบาลเมืองชุมแพ 2 ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 

เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 2 ถูกหลักวิชาการ (Controlled Dump นอยกวา 

50 ตัน/วัน) 

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 2 ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 

เทศบาลโนนพะยอม 2 ไมถูกหลักวิชาการ (Open Dump) 

     ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ขอนแกน  

    *หมายเหตุ : - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีผูรวมใช 1 แหง มีจํานวน 13 แหง 

  - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมมีผูรวมใช มีจํานวน 82 แหง 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 43 

 

 สภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแกน 

1. ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย ของประชาชนจากการจัดการขยะมูลฝอย

ท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล 

2. ปญหาการขาดแคลนสถานท่ีกําจัดขยะ เนื่องจากการจัดหาสถานท่ีแหงใหมจะตองไดรับการ

ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนการจัดการความรวมมือกัน ในการ

จัดตั้งศูนยจัดการขยะรวมกันทําใหไมคุมทุน 

3. ปญหาดานเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับการจัดการขยะไมเพียงพอ 

4. ปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะ ไมสอดคลองกับคาใชจายท่ีใชในการ

ดําเนินการ 

 (8) ขอมูลดานดิน 

   ทรัพยากรดินของจังหวัดขอนแกนจะเปนดินท่ีเปนปญหาประกอบดวย ดินกรด 

พ้ืนท่ี 680,488 ไร (รอยละ 10)  ดินเค็ม พ้ืนท่ี 118,012ไร (รอยละ 1.73) ดินตื้น (มีลูกรัง กรวด หิน) พ้ืนท่ี 

300,000 ไร  (รอยละ 4.41) ดินทราย พ้ืนท่ี 823,743 ไร (รอยละ 12.11)  พ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ี 472,526 ไร 

(รอยละ 6.95) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (เชน เปนดาง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด) พ้ืนท่ี 4,408,808 ไร (รอยละ 64.8)  

ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดขอนแกน 2554 
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