บทที่ 1
สภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานสําคัญของจังหวัด
1.1 สภาพทางกายภาพ/ภูมิศาสตร
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ
ไทย บนขอบที่ราบสูงของอีสานดานทิศตะวันตก ที่เสนรุง 15 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 102
องศาตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล 631 ฟุต อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต ประมาณ 332
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด ใกลเคียง ดังนี้.ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ และขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน และนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ และลพบุรี
พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร
คิดเปนรอยละ 7.6 ของภาค และคิดเปนรอยละ 2.5 ของพื้นที่ประเทศ มีพื้นที่ใหญเปนลําดับที่ 3
ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และเป น ลําดับที่ 7 ของประเทศ (ที่ม า : กรมแผนที่ทหาร
กระทรวงกลาโหม /2540)

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบดวยปาไม และภูเขา รอยละ 50
ของพื้นที่จังหวัดเทือกเขาที่สําคัญคือ ภูอีเฒา ภูแลนคา และ ภูพังเหย
สภาพดินฟาอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว
และฤดูรอน อุณหภูมิสูงสุดในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2540 - 2544 ) จังหวัดชัยภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดที่ 33.2 องศาเซลเซียส และคาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําที่สุด 22.2 องศาเซลเซียส โดยมี
อุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 30.5 องศาเซลเซียส ถึง 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูระหวาง
6.8 องศาเซลเซียส ถึง 23.7 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดที่วัดได 6.8 องศาเซลเซียส (25
ธ.ค.42) และ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 41.5 องศาเซลเซียส (4,5 เม.ย.44)
สําหรับในป 2544 (ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2544) จังหวัดชัยภูมิ มีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ย 27.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ ูงสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 วัดได 41.5 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2544 วัดได 13.1 องศาเซลเซียส
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ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย อยูในชวง 760.1 - 1,446.7 ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในป 2538 วัดไดถึง 1,446.7
ม.ม. จํานวนฝนตก 110 วัน สวนฝนตกนอยที่สุด ในป 2540 วัดได 760.1 ม.ม. จํานวนฝนตก
90 วัน
สําหรับปริมาณน้ําฝน ป 2544 เฉลี่ยตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ป
2544 1,140.0 ม.ม. ปริมาณฝนตกอยูระหวาง 0.5 - 334.1 ม.ม. ตอเดือน ปริมาณฝนตกมาก
ที่สุดในเดือนกันยายน 2544 จํานวน 334.1 ม.ม. และต่ําสุดในเดือนพฤศจิกายน 2544 วัดไดนอย
กวา 0.5 ม.ม.

1.2 สภาพทางการเมือง/การปกครอง/ประชากร
การเมือง (การเลือกตั้ง)
จังหวัดชัยภูมิ มีสถิติการเลือกตั้ง 6 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้.1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 จํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 799,715 คน มีผูมาใชสิทธิ 536,776 คน รอยละ 67.12 มีเลือกตั้งใหมจํานวน 2
เขต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 มีผูสิทธิ 220,982 คน มาใชสิทธิ 125,925 คน รอยละ 56.98
จังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน
2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
2543 มีผูมาใชสิทธิคิดเปนรอยละ 57.81 มีสมาชิกสภาจังหวัด 36 คน
3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2542 มีผูมาใชสิทธิคิดเปนรอยละ 61.74 มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน
4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั้งหมด 122 แหง
5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 19 แหง มีสมาชิกรวม 228 คน
6) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543
มีผูมาใชสิทธิคิดเปนรอยละ 56.33 มีสมาชิกวุฒิสภา 4 คน

การปกครอง
การบริหารราชการแผนดิน
จังหวัดชัยภูมมิ ีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเปน 3 สวน คือ
1. การบริหารราชการสวนกลาง

-3มีสวนราชการและหนวยงานที่สังกัดสวนกลาง ที่ตั้งอยูในจังหวัดจํานวน 46
หนวยงาน และ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 หนวยงาน
2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด มีสวนราชการและหนวยงานที่สังกัดสวนภูมิภาค จํานวน 34
หนวยงาน
ระดับอําเภอ มี 15 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 124 ตําบล 1,533 หมูบาน
3. การบริหารราชการทองถิน่
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 1 แหง
เทศบาลเมือง
จํานวน 1 แหง
เทศบาลตําบล
จํานวน 19 แหง
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
จํานวน 122 แหง

ประชากร
จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนประชากร ณ เดือนกันยายน 2545 จํานวน 1,125,064 คน
แบงเปนชาย 560,785 คน หญิง 564,279 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแกอําเภอ
เมืองชัยภูมิ 194,821 คน รองลงมาไดแกอําเภอภูเขียว 123,593 คน และอําเภอเกษตรสมบูรณ
110,136 คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองชัยภูมิ 162
คน/ตร.กม.
อําเภอ
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค
แกงครอ
หนองบัวแดง
ภักดีชุมพล
ภูเขียว
เกษตรสมบูรณ
บานแทน
คอนสาร
จัตุรัส
บานเขวา
บําเหน็จณรงค
เทพสถิต
หนองบัวระเหว
เนินสงา
กิ่ง อ.ซับใหญ
รวม

พื้นที่
1,169.898
468.147
582.196
2,215.459
900.456
801.757
1,418.967
308.707
966.665
647.031
544.315
560.300
875.604
841.782
222.003
225.000
12,778.287

ระยะ
ทาง
1
38
45
49
85
78
102
92
125
38
13
58
105
33
30
55
-

หมูบาน
209
100
125
125
47
142
138
66
78
112
82
87
84
58
45
35
1,533

จํานวน
ตําบล
18
9
10
8
4
11
11
5
8
9
6
7
5
5
4
3
124

ครัวเรือน
50,605
12,856
20,125
22,664
8,187
29,377
24,725
10,308
14,356
19,342
12,856
12,446
17,330
8,889
6,113
3,461
274,314

ชาย
96,050
27,966
43,154
49,301
14,879
61,050
55,047
22,797
30,469
37,538
26,387
25,371
33,494
18,109
12,494
6,679
560,785

ประชากร
หญิง
98,771
28,000
43,308
48,738
14,169
62,543
55,089
22,761
30,060
39,242
26,766
25,672
32,413
17,671
12,727
6,349
564,279

รวม
194,821
55,966
86,462
98,039
29,048
123,593
110,136
45,558
60,529
76,780
53,153
51,043
65,907
35,780
25,221
13,028
1,125,064

ที่มา : ศูนยประมวลผลการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของชาวชัยภูมิ เปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ
58.69 % ที่สําคัญไดแก การทํานา ทําไร และ ทําสวนไมผลไมยนื ตน มีการปลูกพืชผักสวนครัว
และไมประดับอยูบาง และมีการประกอบอาชีพนอกเหนือภาคเกษตรกรรม ประมาณ 41.31 % ดังนี้
- ลูกจางเอกชน
15.02 %
- ประกอบธุรกิจสวนตัว
10.17 %
- ลูกจางรัฐบาล
7.08 %
- ผูชวยธุรกิจในครัวเรือน
5.24 %
- อาชีพทางอุตสาหกรรม
2.82 %
- นายจาง
0.98 %
มูลคารวมผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว ( Percapita GPP) 27,138 บาท เปนลําดับที่ 5
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ เปนลําดับที่ 60 ของประเทศ (สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2543)

1.4 สภาพทางสังคม
การศึกษา
จังหวัดจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
1) การศึกษาในโรงเรียน มีตั้งแตกอนประถมศึ ก ษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีสถิติจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ดังนี.้ ชั้น/ระดับการศึกษา
กอนการประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา(ปริญญาตรี-อนุปริญญา)
รวมทั้งหมด

ชวงอายุ
3-5
6 - 11
12 - 14
15 - 17
18 - 21
3 - 21

ประชากรในวัยเรียน
44,664
91,383
42,524
46,154
64,301
289,026

นักเรียน
30,461
89,893
27,130
14,857
7,588
215,454

คิดเปนรอยละ
68.15
98.37
63.80
32.19
11.80
74.54

ที่มา.. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

-52) การศึกษานอกโรงเรียน กําลังขยายไปอยางกวางขวางหลายรูปแบบ มี
โรงเรียนเบ็ดเสร็จพื้นฐานดําเนินการสอนอยางตอเนื่อง โรงเรียนการศึกษาผูใหญ โรงเรียน
สารพัดชาง การฝกอบรมอาชีพดานตาง ๆ ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด มีหองสมุด
ประชาชนระดับจังหวัด - อําเภอ ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน รวมถึงกลุม สนใจฝกฝนเพื่อ
พัฒนาอาชีพของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ตามตารางดังนี้
ประเภท
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
หองสมุดประชาชนประจําจังหวัด
หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมการพัฒนาชุมชน)
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด

จํานวน
1
14
1
12
1
661
104
120

ผูใชบริการ
31,675
45,751
25,421
63,565
15,138
30 คน/วัน/แหง
4,671
10,348

ที่มา.. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

การศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่น ๆ ก็มีบาง แตจํานวนไม
มากนัก สําหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยกอน ยังคงมีอยูตามชนบทและมีอทิ ธิพลทางจิตใจ
ของประชาชนในแถบนัน้ ๆ เชน การแหนางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญบองไฟ บุญขาวจี่
รวมถึงประเพณีรําผีฟา เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บปวย ฯลฯ

การสาธารณสุข
การใหบริการดานสาธารณสุข ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยภายใน
จังหวัด โดยเฉพาะในทองถิ่นชนบททั่วไป ทั้งนี้ เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานนี้
การแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอ
ประเภทบุคลากร
แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค
เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัย

จํานวน
89
34
59
662
295
512

อัตราสวนบุคลากร/ปชช.
1 : 12,767
1 : 33,421
1 : 19,259
1 : 2,096
1 : 3,852
1 : 2,496

ที่มา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
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อําเภอ จํานวน 14 แหง (10 - 90 เตียง) นอกจากนั้น ยังมีสถานีอนามัยตําบล - หมูบาน
สถานพยาบาลของเอกชน และรานขายยา ซึ่งพอจะบําบัดความเจ็บปวยของประชาชนไดในระยะ
เริ่มตน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จังหวัดไดระดมกําลังทั้งฝายปกครองและตํารวจ อํานวยการควบคุม กํากับดูแล
และติดตามผลการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยวางแนวปฏิบัติ
ดังนี.้ 1) ใชมาตรการทุกวิถีทางในการปองกัน เพื่อลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
รับผิดชอบใหไดผลเปนหลัก พรอมกับการกวดขันปราบปราม จับกุมอยางจริงจังตอเนื่องโดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจับกุม
2) การวางกําลังสายตรวจ จุดตรวจ ตองใหเหมาะสมสอดคลองและประสานการ
ปฏิบัติไดตลอดเวลา รวมทัง้ การสืบสวนหาขาวความเคลื่อนไหวของคนรายไวลว งหนา แลวระดม
กําลังเขาดําเนินการกวาดลาง
3) ขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกื้อกูลตอการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท
4) แสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมใหมากที่สุด
5) รวมมือประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอื่นในพื้นที่
เพื่อใหเกิดผลในการ
ปองกัน และ ปราบปรามอาชญากรรม

ผลการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดใหโทษ
1. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอกุ ฉกรรจ และสะเทือนขวัญ มีการรับ
แจงคดีในรอบป 2544 (ม.ค. – มิ.ย.44) รับแจง 3,202 ราย จับกุมได 5,228 คน ในรอบป 2545
(ระหวางหวงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 45 รอบ 6 เดือน) รับแจง 2,834 ราย จับกุมได 4,902 คน ใน
ภาพรวมกลุมความผิดตาง ๆ มีดังนี้
กลุมความผิด
คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ
คดีประทุษรายตอทรัพย
คดีอาญาที่นาสนใจ
คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
รวม

ป 2544 (ม.ค. – มิ.ย.44)
รับแจง
จับ
35
20
242
182
188
133
110
48
2,627
4,845
3,202
5,228

ป 2545 (ม.ค.-มิ.ย.45)
จับ
รับแจง
30
13
250
157
166
123
131
68
2,257
4,541
2,834
4,902

-72. ยาเสพติด
ในป 2545 ( หวงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 45 ) ตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ โดยชุด
เฉพาะกิจของ ภ.จว.ชย. เปนแกนนํา ไดประสานและรวมปฏิบัติกับทุกหนวยงานในจังหวัด
ชัยภูมิ และจับกุมผูตองหาได 1,383 คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุดคือ แอมเฟตามีน
รองลงมาคือ สารระเหย ตามลําดับ
ลําดับที่

ประเภท

คดี
จํานวน

1
2
3
4

แอมเฟตามีน
สารระเหย
กัญชา
เฮโรอีน

รวม

ผูตองหา
รอยละ

829
404
11
-

66.63
32.4
0.88
-

871
418
94
-

1,244

100

1,383

1.5 การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
ปจจุบันการคมนาคมระหวางอําเภอตออําเภอเปนถนนราดยางในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง ทําใหการติดตอระหวางอําเภอเปนไปอยางสะดวกสบาย สวนการคมนาคมจาก
อําเภอถึงตําบล หมูบาน สวนใหญยังเปนถนนลูกรัง สามารถใชติดตอคมนาคมอยางสะดวกใน
หนาแลง สําหรับฤดูฝน ยังมีความลําบากอยูมาก ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
โยธาธิการจังหวัด สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ไดพยายาม
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใหเปนถนนราดยาง หรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหวาง
หมูบานตาง ๆ ในตําบล
จังหวัดชัยภูมสิ ามารถติดตอกับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงไดโดยรถยนตและ
รถไฟ กลาวคือ มีทางรถยนตโดยสาร วิ่งระหวางจังหวัดชัยภูมิกบั กรุงเทพฯ รถยนตโดยสารวิ่ง
ระหวางจังหวัดตอจังหวัด มี 17 สาย รถยนตโดยสารวิ่งระหวางจังหวัดกับอําเภอ มี 15 สาย และ
สถานีรถไฟยอยมี 4 แหง

การไฟฟา มีขอบเขตการรับกระแสไฟฟาจากแหลงผลิต ดังนี.้ 1) กระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ ตําบลทุงลุยลาย อําเภอ
คอนสาร ซึ่งเปนอางเก็บน้ําผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา เก็บน้ําได 188 ลานลูกบาศกเมตร มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 2 เครื่อง กําลังผลิต 40,000 กิโลวัตต/ชั่วโมง
2) กระแสไฟฟาจากสถานีจา ยไฟฟายอย อําเภอเมืองพล จังหวัดขอนแกน

-83) กระแสไฟฟาจากสถานีจา ยไฟฟายอยอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
4) กระแสไฟฟายอย นครราชสีมา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิมกี ารไฟฟาในสังกัดขึน้ ตรง จํานวน 4 แหง
คือ การไฟฟาอําเภอจัตุรัส การไฟฟาอําเภอแกงครอ การไฟฟาอําเภอหนองบัวแดง และการ
ไฟฟาอําเภอบําเหน็จณรงค มีสถานีไฟฟาจํานวน 3 สถานีเพื่อจายไฟใหกับอําเภอใกลเคียง คือ
สถานีไฟฟาชัยภูมิ สถานีไฟฟาบําเหน็จณรงค และสถานีไฟฟาแกงครอ ปจจุบันการไฟฟาไดขยาย
เขตและใหบริการไฟฟาเกือบครบทุกหมูบา นแลว ยังเหลือเพียง 2 หมูบาน(บ.หินหนีบและบ.ซับ
สมบูรณ ต.ทาหินโงม อ.เมือง)ที่ยังไมมีไฟฟาใช เนื่องจากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

การประปา
การใหบริการน้ําประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิ สวนใหญจะมีเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองใหญ เชน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลตําบล และหมูบานที่มีประชากร
หนาแนน ในสวนของการประปาสวนภูมภิ าคที่เขาดําเนินการ มีจํานวนที่ทําการประปา 5 แหง
คือ สํานักงานประปาชัยภูมิ สํานักงานประปาจัตุรัส สํานักงานประปาแกงครอ สํานักงานประปา
ภูเขียว และสํานักงานประปาหนองบัวแดง
สําหรับการใชบริการน้ําประปาของสํานักงานประปาจังหวัดชัยภูมิ มีกําลังการ
ผลิตรวมประมาณ 813,600 ลูกบาศกเมตร ตอเดือน และในรอบปสามารถใหบริการน้าํ ประปาได
ประมาณ 6,554,277 ลูกบาศกเมตร มีผูใชน้ําประมาณ 24,000 ราย (ครอบครัว)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในชุมชนชนบทประชากรยังอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ
และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดจัดหาแหลงน้ํา โดยการจัดสรางบอบาดาล บอน้ําตื้น อาง
เก็บน้ํา เหมือง ฝาย การประปาชนบท เพียงพอตอความตองการของประชากร จากการสํารวจ
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิในป 2544 จํานวนหมูบานในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,533
หมูบาน มีน้ําประปาใชแลวจํานวน 1,270 หมูบาน มีหมูบานที่ไมมีน้ําประปาใช จํานวน 263
หมูบาน คิดเปนรอยละ 17.15

การสื่อสาร การสื่อสารของทางราชการที่สําคัญคือ มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข
ครบทุกอําเภอ กิ่งอําเภอ และที่ทําการไปรษณียโทรเลขเอกชน 22 แหง มีสถานีวทิ ยุ 4 แหง คือ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อส
มท.ชัยภูมิ และสถานีวทิ ยุ ตชด.ชัยภูมิ การรับภาพของสถานีโทรทัศนสามารถรับภาพจาก
สถานีโทรทัศนได 5 ชอง คือ ชอง 3,5,7,9 และไอทีวี ไดชัดเจน และในพืน้ ที่ตอนเหนือของ
จังหวัดบริเวณ อ.หนองบัวแดง ภูเขียว คอนสาร บานแทน สามารถรับภาพจากสถานีโทรทัศนชอง
4 ขอนแกน ของกรมประชาสัมพันธไดชัดเจนอีกดวย

-9นอกจากนี้ ยังมีวิทยุสื่อสารของที่ทําการปกครองจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด และกรณีเรงดวนสามารถ
ใชบริการโทรศัพทสายตรง หรือเครื่องโทรพิมพ และเครื่องโทรสาร ของสถานีสื่อสาร สํานักงาน
จังหวัดได ส ว นการสื่อสารมวลชน มีห นั ง สื อ พิ ม พ รายวัน จุลสาร และนิตยสารตาง ๆ เหมือน
ใน
กรุงเทพฯ เพราะระยะทางไมไกล และการคมนาคมสะดวก นอกจากนั้น ยังมีหนังสือพิมพทองถิ่น
ออกทุก 15 วัน อีก 5 ฉบับ คือ เสียงชัยภูมิ ขาวชัยภูมิ พญาแล พลังชน และ ชัยภูมิภักดีชุมพล

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปาไม
จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 7,986,429 ไร เปนพื้นทีป่ าทั้งสิ้น 1,911,408 ไร
แบงเปน
ปาอนุรักษ
1) เขตรักษาพันธุส ัตวปา จํานวน 3 เขต
- ปาภูเขียว
983,175
- ปาผาผึ้ง
122,000 ไร
- ปาตะเบาะ-หวยใหญ
408,707

ไร
ไร (เนื้อที่รวมกับ จังหวัด

เพชรบูรณ)

2) อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 อุทยาน
- อุทยานแหงชาติตาดโตน
- อุทยานแหงชาติน้ําหนาว
- อุทยานแหงชาติปาหินงาม
- อุทยานแหงชาติภูแลนคา
- อุทยานแหงชาติไทรทอง
- อุทยานแหงชาติน้ําพอง

135,737.50
ไร
166,875 ไร
70,000
ไร
125,312 ไร
199,375 ไร
123,125 ไร (เนื้อที่รวมกับเขตจังหวัด

ขอนแกน)

ปาสงวนแหงชาติ ( จํานวน 11 แหง เนื้อที่ประกาศเขต
พื้นที่คงสภาพเปนปา 637,655 ไร)
1) ปาภูหยวก
48,593.75
2) ปาภูตะเภา
16,756.25
3) ปาโคกใหญ
35,425.00

2,064,839 ไร เหลือ
ไร
ไร
ไร

4) ปาตาเนิน

55,275.00

ไร

- 10 5) ปาภูแลนคา (ดานทิศเหนือ)
279,000.00
ไร
6) ปาภูแลนคา (ดานทิศใต)
209,765.00
ไร
7) ปาซําผักหนาม
290,000.00
ไร
8) ปาภูนายางกลัก
1,016,668.00 ไร
9) ปาโคกหลวง
16,531.00
ไร
10) ปาภูผาดํา-ภูผาแดง
11,575.00
ไร
11) ปาหมายเลข 10 แปลง 2
85,250.00
ไร
ปาเตรียมการสงวน ( จํานวน 2 แหง เนื้อที่ 2,195,886 ไร)
1) ปาหมายเลข 10 แปลง 1
2,135,000.00 ไร
2) ปาภูโคง
60,886.00 ไร

แหลงน้ํา
น้ําอุปโภคบริโภค จังหวัดชัยภูมิมีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล ) 157,775
คน และในเขตชนบท 969,193 คน มีความตองการน้าํ กินน้ําใชในเขตเมืองและชนบท ประมาณ
80.80 ลาน ลบ.ม.
ระบบน้ําประปา
1) จังหวัดชัยภูมิมหี มูบานรวมทั้งสิ้น 1,533 หมูบาน มีน้ําประปาใช 1,270
หมูบาน นอกนั้นยังไมมีระบบน้ําประปาหมูบาน
2) ประปาในเขตเมือง สามารถใหบริการน้ําประปาได 6,554,000 ลบ.ม. มี
ผูใชน้ํารวม 24,000 ราย (ครอบครัว) จํานวนประชากรที่ใชน้ําประปา 144,000 คน เฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีผูใชน้ําทั้งสิ้น 12,114 ราย (ครอบครัว) จํานวนประชากรที่ใชน้ําประปา
48,456 คน
แหลงน้ําธรรมชาติ (ขอมูลจากเอกสาร แนวทางการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูม)ิ
จังหวัดชัยภูมิเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร มีลําน้ํายอยหลายสาย กอใหเกิดลํา
น้ําสําคัญ ไดแก
- ลําน้ําชี ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝอ ในเขตอําเภอหนองบัวแดง ไหล
ผาน อําเภอหนองบัวระเหว บานเขวา จัตุรสั เนินสงา เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค และแกงครอ
- ลําน้ําพรม ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝ อ เชนเดียวกั น ไหลผานอําเภอ
คอนสาร ภูเขียว และบานแทน เปนเสนแบงเขตระหวางชัยภูมแิ ละขอนแกน ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน
- ลําน้ําที่สําคัญอื่น ๆ เชน

- 11 - ลําคันฉู ไหลผานอําเภอบําเหน็จณรงค จัตรุ ัส และอําเภอเมือง
- ลําน้ําเชิญ ไหลผานอําเภอคอนสาร และภูเขียว
- ลําชีลอง ไหลผานอําเภอเมืองและบานเขวา
- ลําปะทาว ไหลผานอําเภอเมือง
- ลําสามหมอ ไหลผานอําเภอแกงครอ และคอนสวรรค
- ลําน้ํากล่ํา ไหลผานอําเภอคอนสวรรค ไปลงลําน้ําชี
แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทานที่อยูภ ายในจังหวัด ประกอบดวย
1) การกอสรางเขื่อนเพื่อประโยชนดา นพลังงานและเกษตรกรรม
- เขื่อนจุฬาภรณ ตั้งอยูในเขตอําเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้ํา 188 ลาน
ลูกบาศกเมตร
- เขื่อนลําปะทาว ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองและอําเภอแกงครอ มีปริมาณเก็บกัก
น้ํา 43 ลานลูกบาศกเมตร
- เขื่อนหินทิ้งหวยกุม ในเขต อําเภอเกษตรสมบูรณ เก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร
- เขื่อนชีบน มีตน น้ําอยูที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขต อําเภอหนองบัว
แดง เก็บกักน้าํ ได 325 ลบ.ม.
2) โครงการชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บน้ํา) เพื่อการเกษตรและการบริโภค อุปโภค มีจํานวน 14 แหง ในเขตอําเภอเมือง จัตุรสั บานเขวา ภูเขียว เกษตรสมบูรณ บําเหน็จ
ณรงค เทพสถิต และกิ่งอําเภอซับใหญ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร (รายละเอียดตาม
ตารางหนา 12)
ไดแก
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้าํ ลน)
โครงการอางเก็บน้ําขนาดเล็ก เหมือง ฝายน้ําลน ที่กระจายอยูทวั่ จังหวัดตามแหลงน้ําธรรมชาติ
ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได 47.72 ลานลูกบาศกเมตร พื้นทีร่ ับประโยชน 181,909 ไร
ไดแก
4) โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงน้ําในไรนา
โครงการของหนวยราชการที่ไดจัดสรางแหลงน้ําสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทบอน้ําตื้น บอบาดาล
สระเก็บน้ําในหมูบาน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหลงน้ําในไรนา โครงการปรับ
โครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการ สนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร
(ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) รวม 4,226 แหง พื้นที่เก็บกักน้ําประมาณ 5.32 ลานลูกบาศก
เมตร

- 12 โครงการชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บน้ํา)
ชื่อโครงการ
อางเก็บน้ําหนองปลาเฒา
อางเก็บน้ําหวยหินลับมีด
อางเก็บน้ําชอระกา
อางเก็บน้ําหวยทองหลาง
อางเก็บน้ําหวยสมปอย
อางเก็บน้ําหนองบัวโคก
อางเก็บน้ําปาซาน
อางเก็บน้ําหนองผักปง
อางเก็บน้ําบานเพชร
โครงการน้ําพรม
อางเก็บน้ําหวยทราย
อางเก็บน้ําวังตาลาด
อางเก็บน้ําลําชีลอง
อางเก็บน้ําลํากระจวน

บาน
หนองปลาเฒา
หนองหญารังกา
โนนมะเกลือ
หลุบงิ้ว
ทากูบ
หนองโดน
หนองจันทิ
ผักปง
บานเพชร
โนนเขวา
หวยตะครอ
มะกอกงาม
ตาด
ซับสายออ

สถานที่ตั้ง
ตําบล
รอบเมือง
โพนทอง
นาฝาย
บานกอก
ทากูบ
หนองบัวโคก
ตลาดแรง
ผักปง
บานเพชร
กุดเลาะ
บานชวน
หวยยายจิ๋ว
ชีบน
ซับใหญ

ความจุ (ลบ.ม.)
อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
จัตุรัส
กิ่ง อ.ซับใหญ
จัตุรัส
บานเขวา
ภูเขียว
ภูเขียว
เกษตร ฯ
บําเหน็จ ฯ
เทพสถิต
บานเขวา
กิ่ง อ.ซับใหญ

355,500
481,960
10,312,320
287,600
7,646,645
177,372
353,920
147,450
19,657,000
800,000
15,500,000
24,900,000
11,000,000
90,000,000

พื้นที่รับประโยชน
128 ไร
175 ไร
5,000 ไร
145 ไร
5,000 ไร
อุปโภคบริโภค
250 ไร
อุปโภคบริโภค
8,000 ไร
40,000 ไร
9,600 ไร
13,000 ไร
5,000 ไร
100,000 ไร

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2545 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดดําเนินการจัดตั้ง
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในจังหวัดชัยภูมิ แลว จํานวน 72 สถานี พื้นที่โครงการ 154,954 ไร เพื่อ
ประโยชนดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลงของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน

ที่ดิน
จังหวัดชัยภูมคิ ิดเปนพื้นที่ 7,986,429 ไร มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 3 ของภาค
และเปนลําดับ 7 ของประเทศ (กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม) จําแนกประเภทพื้นทีใ่ ชเพือ่
การเกษตรและเลี้ยงสัตว จํานวน 3,606,994 ไร แยกเปน
- การทํานา
1,636,454
ไร
- การเพาะปลูกพืชไร
1,506,329
ไร
- การปลูกไมผลไมยืนตน
261,311
ไร
- การพืชผักสวนครัว
28,453
ไร
- การปลูกไมดอกไมประดับ
1,373
ไร
- เปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและแหลงน้ําเพื่อการประมง 173,074
ไร
(จากเอกสารขอมูลการเกษตรและสหกรณ ของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูม)ิ

- 13 การออกเอกสารสิทธิผูถือครองที่ดิน
มีการออกเอกสารสิทธิผูถือครอง ที่ดินแลวทั้งสิ้น 3,608,893 ไร จําแนกเปน
โฉนด 1,917,839 ไร , น.ส. 3 ก. 1,320,408 ไร , น.ส. 3 จํานวน 330,442 ไร และ ใบจอง
40,204 ไร

แหลงแร
จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี ไดพบแรธาตุที่สําคัญที่จังหวัดชัยภูมิคือ
เกลือหิน และโปแตซ บริเวณตําบลบานตาล ตําบลบานชวน ตําบลหัวทะเล และตําบลบานเพชร ใน
พื้นที่อําเภอบําเหน็จณรงค โดยเฉพาะเกลือหินและแรโปแตซ มีปริมาณมากพอทีจ่ ะสามารถลงทุน
ทําเหมืองแรโปแตซได คือ มีแรโปแตซ จํานวน 570 ลานตัน
โครงการทําเหมืองแรโปแตซของอาเซียน ที่อําเภอบําเหน็จณรงคเปนโครงการที่
รัฐบาลไทยรวมลงทุนกับกลุม ประเทศอาเซียน โดยไดจัดตั้ง เปน บริษัทเหมืองแรโปแตซอาเซียน
จํากัด ภายใตการควบคุมของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
และไดมกี ารจัดตั้งบริษัทเพื่อระดมทุน ชื่อ บริษัทรวมทุน โปแตซ อาเซียน จํากัด
และเขาถือหุนในบริษัทเหมืองแร ฯ ดังกลาว โดยบริษัทรวมทุนฯ จะถือหุน ในบริษัทเหมืองแรฯ
รอยละ 71 ของเงินลงทุนของโครงการ สวนที่เหลืออีกรอยละ 29 เปนการรวมลงทุนของฝาย
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ในปจจุบนั โครงการฯ ไดทําการขุดไปแลว 1 หลุม ความลึกโดยประมาณ 180
เมตร ในขั้นตนไดแรโปแตซประมาณ 120,000 ตัน ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการทําเหมือง
แรโปแตซ จะไดผลิตภัณฑปุย โปแตซ และผลพลอยไดตามมา เชน เกลือแมกนีเซียมคลอไรด
และโซเดียมคลอไรด ซึ่งจะเปนวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑพื้นฐานได
ผลประโยชนที่จะไดจากโครงการทําเหมืองแรโปแตซ สามารถใหผลผลิตปุยโปแตซ
1.1 ลานตันตอป รวมทั้ง จะไดเกลือและแมกนีเซียมคลอไรด ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ
พื้นฐาน ซึ่งจะเปนสินคาสงออกและทดแทนการนําเขาจากตางประเทศได
ในสวนของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ จะไดรับผลประโยชนโดยตรง คือ การ
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากเกลือ และจะไดรับสวนแบงคาภาคหลวงจากการผลิตเกลือและ
แรโปแตซ ซึ่งจะแบงให อบต. 4 อบต. บริเวณโดยรอบเหมือง 20 % อีก 20 % ของคาภาคหลวง
แร จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มอบให อบต.อื่นในจังหวัดชัยภูมิ 10 % เพื่อนํามา
พัฒนาพื้นทีแ่ ละชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปนการสรางงาน และเสริมรายไดใหเพิ่มขึน้
****************************************************

บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดชัยภูมิ
2.1 ขอมูลทางการเกษตร
การเกษตร
เกษตรกรสวนใหญของจังหวัดปลูกพืชเปนหลัก ไดแก การทํานา รองลงมาเปนการทําไร
ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ปอแกว ถั่วตาง ๆ พืชผักและไมผล สําหรับไมดอกไมประดับมี
บาง แตไมมากซึ่งจังหวัดไดใหการสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาวในพื้นที่อําเภอภักดีชุมพล
หนองบัวแดง และ อําเภอคอนสาร
พืชที่สําคัญ และทํารายไดใหกับเกษตรกรจังหวัดชัยภูมทิ ี่สําคัญ ไดแก ขาวนาป
ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง ปอแกว ออย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฝาย ขาวฟาง พริก การปลูก
หมอนเลี้ยงไหม เปนตน

การปศุสัตว
จากขอมูลของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในป 2543 การเลี้ยงสัตวของเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ จะมีลักษณะการเลี้ยงเปนรายยอยหรือการเลี้ยงภายในครัวเรือน เพื่อไวใชแรงงาน
และเปนอาหาร ซึ่งมีแนวโนมในการใชบริโภคเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ไดแก
1) การเลี้ยงโคเนื้อ จะกระจายไปทั่วทุกอําเภอ
2) การเลี้ยงโคนม ยังมีจํานวนนอย แตก็มกี ารเลี้ยงเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ
3) การเลี้ยงกระบือ เพื่อใชแรงงานในการทําการเกษตร
4) การเลี้ยงสุกร เปนการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน นอกนั้นก็เปนการเลี้ยง
เปนฟารมขนาดเล็ก สวนฟารมขนาดกลางและฟารมขนาดใหญมีจํานวนนอย
5) การเลี้ยงสัตวปก เกษตรกรมีการเลี้ยงไก เลี้ยงเปด เลี้ยงหาน
6) การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ เชน แพะ ชาง และมา เปนตน

2.2 ขอมูลองคกรชุมชน/กลุมตาง ๆ
สหกรณ

จังหวัดชัยภูมมิ ีสหกรณทั้งสิน้ 93 สหกรณ สมาชิก 173,060 คน เปนสหกรณภ าค
การเกษตร 83 สหกรณ ( รอยละ 89.24 ) สมาชิก 152,541 คน (รอยละ 88.14) และเปน

- 15 สหกรณนอกภาคการเกษตร 10 สหกรณ (รอยละ 10.75) สมาชิก 20,785 คน ( รอยละ 12.01 ) ซึ่ง
จําแนกตามประเภท โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร
1. สหกรณการเกษตร 81
สหกรณ สมาชิก 149,770 คน
2. สหกรณการประมง 1
สหกรณ สมาชิก
174 คน
3. สหกรณนิคม
1
สหกรณ สมาชิก 2,309 คน
สหกรณนอกภาคการเกษตร
1. สหกรณออมทรัพย 6 สหกรณ สมาชิก 14,301 คน
2. สหกรณบริการ 4 สหกรณ สมาชิก 6,484 คน
ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ

2.3 ผลผลิตและผลิตภัณฑที่ผลิตไดในจังหวัด
การอุตสาหกรรม
จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 1,491 โรงงาน เงินทุนรวม 6,453,087,424 บาท
จํานวนคนงาน 11,842 คน แยกเปน
รายการ
1.โรงงานประเภทโรงสีขาวทั้งหมด
2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนนอยกวาหรือเทากับ 10 ลาน)
3. โรงงานขนาดกลาง(เงินทุนมากกวา 10 ลาน ถึง 100 ลาน)
4. โรงงานขนาดใหญ ( เงินทุนมากกวา 100 ลานขึ้นไป)
รวม

จํานวน
978
460
43
10
1,491

เงินทุน
143,315,025
561,872,609
1,129,100,098
4,134,182,828
5,968,470,560

คนงาน
1,660
5,357
3,056
1,769
11,842

ธุรกิจการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เพิม่ รายไดใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนจํานวน
มาก จังหวัดมีแหลงทองเทีย่ วตามธรรมชาติ เชน น้ําตก ภูเขา ปาไม และถ้ําตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อุทยานแหงชาติปา-หินงาม อ.เทพสถิต ที่มีดอกกระเจียวชูชอสวยงามมาก ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกป นอกจากนั้นยังมีแหลงทองเที่ยวเปนโบราณวัตถุและโบราณสถาน
จํานวนมาก เชน ปรางคกู ภูพระ ภูแฝด ใบเสมา(วัดกุดโงง) และ พระพุทธรูปสมัยทวาราว
ดี อําเภอคอนสวรรค เปนตน
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ไดประเมินสถานการณ
ท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ในแต ล ะป มี นั ก ท อ งเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ
ประมาณ 760,000 คน จากการเก็บขอมูลการใชจายเงินของนักทองเที่ยว โดยเฉลี่ยประมาณคน
ละ 200 บาท/คน/วัน คิดเปนเงินประมาณ 152,000,000 บาท/ป

2.4 ขอมูลดานแรงงาน
สวนมากแรงงานชาวชั ย ภู มิ ป ระกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก
ประมาณ 286,180 คน คิดเปนรอยละ 48.39 และมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
305,101 คน คิดเปนรอยละ 51.60 จากจํานวนผูที่อยูในกําลังแรงงานที่มีงานทํา 591,281 คน
สําหรับในป 2545 สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ สํารวจ
ขอมูลพบวา ผูที่อยูในวัยแรงงานไมมีงานทําของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 13,672 คน กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาลเพาะปลูก 24,223 คน

2.5 ขอมูลดานองคกรพัฒนาเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
จังหวัดชัยภูมมิ ีองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เขามาดําเนินกิจกรรมในพื้นที่อยูเ พียง
3 อําเภอ คือ โครงการพัฒนาลุมน้ําพรม อําเภอภูเขียวและเกษตรสมบูรณ , สมาคมพิทักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตั้งอยูในพื้นที่อําเภอภักดีชมุ พล และโครงการโรงเรียนหมูบานเด็ก ตั้งอยูที่ตําบล
ทามะไฟหวาน อําเภอแกงครอ
ทั้ง 3 องคกรขางตน จะมีเจาหนาที่ประจําอยูในพืน้ ที่และรวมกับประชาชนดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน โดยไดประสานกับหนวยงานของทางราชการเพือ่ รวมกันจัดตั้ง
องคกรประชาชนในพืน้ ที่ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนหลัก

องคกรประชาชน
องคกรประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวน 7 องคกร คือ
1. กลุมสมัชชาคนจน (สคจ.)
2. กลุมสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน 2 (สกยอ. 2)
3. กลุมมูลนิธิเกษตรกรไทย (มกท.)
4. กลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ. )
5. กลุมสมัชชาเกษตรกรผูยากไรภาคอีสาน (สกรอ. )
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7. กลุมราษฎรผูไดรับผลกระทบโครงการไฟฟาพลังน้ําเขือ่ นลําปะทาว
กลุมปญหาที่องคกรทั้ง 7 กลุม ดําเนินการอยูในปจจุบัน ประกอบดวย
1. กลุมปญหาปาไมและที่ดนิ
2. กลุมปญหาการกอสรางเขื่อน
3. กลุมปญหาหนี้สินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

องคกรสาธารณประโยชน

จัดตั้งขึน้ เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชนตอสังคมและประชาชน โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนทางการเมืองหรือแสวงหา
ผลประโยชนทางการคาและเปนองคกรที่ จัดตั้งตามกลุมอาชีพ/สถาบันการศึกษา เปนหลักไดแก
หอการคาจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ชมรมของสถาบันการศึกษาตาง ๆ
รวมถึง มูลนิธิสวางคุณธรรม สโมสรไลออนส สโมสรโรตารี่ เปนตน
****************************************************

บทที่ 3
ปญหาโดยทั่วไปของจังหวัด
จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของ
จังหวัดชัยภูมแิ ลว พอสรุปภาพรวมปญหาในดานตาง ๆ ซึ่งควรจะไดรับการแกไขและเรงรัดพัฒนา
ดังตอไปนี้

3.1 ปญหาดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน
1. ปญหาลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมปิ ระเทศที่เปนขอจํากัดตอ
การพัฒนาที่สาํ คัญ กลาวคือ มีเทือกเขาสูงกั้นอยูทางตอนกลาง ดานตะวันตกและดานตะวันตกเฉียง
ใต เทือกเขาดังกลาวจะกีดขวางทางลมและฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่จะพัด
ผานเขามายังพืน้ ที่ตอนในของจังหวัด จึงสงผลตออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนที่จะตกในจังหวัด ฤดู
หนาวอากาศจะหนาวมาก ฤดูรอนอากาศจะรอนจัด และในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกคอนขางนอย
ปญหาสภาวะความแหงแลงยังเปนปญหาสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งสงผลกระทบตอการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําเปนประการตอมา
2. ปญหาดิน คุณลักษณะของดินในจังหวัดชัยภูมิสวนใหญมีศักยภาพปานกลาง
ดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงจะมีอยูน อย โดยจะอยูใ นบริเวณใกลลมุ แมน้ํา แตก็ตองประสบกับ
ปญหาน้ําทวมอยูเสมอ อีกกลุมหนึ่งเปนดินบริเวณชั้นลางของที่ลาดชัน เกษตรกรจะปลูกพืชไรเปน
หลัก ดินที่เปนปญหาจริง ๆ สวนใหญจะเปนบริเวณทีร่ าบทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีพนื้ ที่ที่เปนดินเค็ม
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดไดจําแนกสมรรถนะของดินไว 2 ลักษณะ คือ
ก. ปญหาดินทราย เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงต่ํามาก มี
ความสามารถในการอุมน้ํานอย เปนอุปสรรคตอการขุดบอหรือสระเพือ่ เก็บกักน้ํา มีปญหาการชะ
ลางของหนาดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่มีความลาดเทมากจะมีอตั ราการพังทะลายของหนาดิน
คอนขางสูง บริเวณที่มดี ินทรายกระจัดกระจายอยูมาก ไดแก ในเขต อ.จัตุรัส และ อ.เทพสถิต
ข. ปญหาดินเค็ม เปนดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดอยูเปนปริมาณ
มากเกินความตองการของพืช ซึ่งดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินที่มีปริมาณ
เกลือโซเดียมคลอไรดมาก ทําใหอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชลดลง พื้นที่ดินเค็มของ
จังหวัดชัยภูมิ จะอยูทางตอนลางของจังหวัด และพื้นที่บางสวนของ อ.จัตุรัส บําเหน็จณรงค เมือง
ชัยภูมิ คอนสวรรค บานเขวา และอําเภอเนินสงา
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สําคัญหลายสาย แตเนื่องจากขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ของจังหวัด ที่ตั้งอยูตอนบนสุดของที่ราบสูง
โคราช จึงทําใหฝนที่ตกลงมาไหลลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว กอรปกับขาดพื้นที่ลุมสําหรับเก็บกักน้ํา บึง
และหนองน้ําที่มีอยูไมสามารถเก็บกักน้ําไดทั้งหมด เนือ่ งจากลักษณะดินไมอุมน้ํา แหลงน้ําตาง ๆ
จึงมักจะแหงขอดในหนาแลง
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญอาศัยน้ําฝน จึงประสบปญหาขาด
แคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะปญหาความแหงแลงจากสภาวะฝนทิ้งชวงที่เกิดขึ้นในหลาย
ชวงปที่ผานมา ทําความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเปนอยางมาก สวนแหลงน้ําใต
ดินมีปริมาณไมเพียงพอตอการนํามาใชในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นที่ทางตอนลางของจังหวัดบางสวน
มีปญหาดินเค็ม ทําใหน้ําใตดินที่ขุดไดจะเปนน้ําเค็ม สวนแหลงน้ําชลประทานขนาดกลาง ขนาดเล็ก
รวมทั้งสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ไมสามารถกระจายไดทวั่ ถึง และไมสามารถสงน้ําไดเต็ม
พื้นที่โครงการ เนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอ เมื่อรวมพื้นที่ชลประทานของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 231,535 ไร และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่เกษตรของจังหวัดประมาณ 3,426,699
ไร แลว พื้นที่เพาะปลูกที่ไดรับน้ําจากโครงการชลประทานเพื่อชวยเหลือการเกษตรกรรม คิดเปน
รอยละ 6.76 ของพื้นที่เกษตรทั้งจังหวัดเทานั้น ซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ํา หากมีการสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ-กลาง-เล็กจะสามารถแกปญหาได
4. ปญหาปาไมถูกทําลาย ปจจุบันพืน้ ทีป่ าไมไดถูกบุกรุกทําลายเปลี่ยนสภาพเปน
ปาเสื่อมโทรม และใชเปนพืน้ ที่ทํากินของราษฎร โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนลางของจังหวัดในบริเวณ
ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ถูกเปลี่ยนสภาพเปนพืน้ ที่ทํานาและปลูกพืชไรจนหมด
สภาพปาไม ไดแก ปาตาเนิน ในเขต อ.จัตุรัส ปาภูแลนคา ดานทิศใต ในเขต อ.เมืองชัยภูมิ คอน
สวรรค บานเขวา จัตุรัส หนองบัวระเหว ปาโคกใหญ ในเขต อ.คอนสาร เกษตรสมบูรณ โดยพืน้ ที่
ปาสงวนดังกลาวไดถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพปาคิดเปนรอยละ 93.59 , 91.62 และ 58.44 ของพื้นทีป่ า
สงวนตามลําดับ
5. ปญหาดานการคมนาคมขนสง โดยภาพรวมแลวการเชื่อมโยงระหวางอําเภอมี
โครงขายคมนาคมทั่วถึง โดยมีทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัดเชื่อมระหวางอําเภอ สวน
ทางดานตะวันตกของจังหวัดในพื้นที่ตอนในซึ่งเปนที่สูง ภูเขาสูง ยากตอการเขาถึง การคมนาคม
ขนสงระหวางอําเภอ-ตําบล-หมูบาน ไมสามารถใชไดตลอดทุกฤดูกาล เสนทางในชนบทจะใชไดดี
เฉพาะฤดูแลงและในชวงฤดูฝนมีหมูบานหลายแหงถูกตัดขาด
6. ปญหาการบริการ ประปา โทรศัพท การบริการประปาในพืน้ ทีช่ ุ ม ชนเมือง
ยังไมเพียงพอ เนื่องจากขาดแหลงน้ําธรรมชาติที่จะใชตลอดป เชน เทศบาลตําบลคอนสาร

- 20 เทพสถิต แกงครอ และหนองบัวระเหว สําหรับการบริการโทรศัพทจํานวนเลขหมายไมเพียงพอตอ
ความตองการ ทั้งในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบทหางไกล

3.2 ปญหาดานเศรษฐกิจ
1. ปญหาการเกษตรกรรม สืบเนื่องจากขอจํากัดดานลักษณะภูมปิ ระเทศและ
ปญหาดานแหลงน้ํา ปริมาณน้ําฝนตกนอย จึงสงผลตอการเกษตรกรรม ทําใหพชื ไมเจริญเติบโต
เทาที่ควร ผลผลิตที่ไดรับจึงอยูในเกณฑต่ํา ประกอบกับพื้นที่เกษตรบริเวณตอนลางของจังหวัด ซึ่ง
เปนพื้นทีด่ ินเค็ม จึงสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช เชนเดียวกับพื้นที่ดินทราย ดินมีความสามารถ
ในการอุมน้ํานอย การชะลางพังทะลายของหนาดินทําใหความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และแมวาใน
สวนใหญของจังหวัดจะมีศักยภาพปานกลางสําหรับการเกษตรกรรม แตในกลุมดินนาจําเปนจะตอง
มีการปรับปรุงดานความอุดมสมบูรณของดิน ทั้งนี้ เนื่องจากไดทําการเกษตรมาเปนเวลานาน ทําให
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง
ปญหาการขาดความรูทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหมทปี่ รับปรุงวิธีการผลิต เรื่อง
พันธุพืชที่ใชขาดการปรับปรุงบํารุงพันธุที่เหมาะสม ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา ปญหาการขาดความรู
ทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหมที่ปรับปรุงวิธีการผลิต โดยที่เกษตรกรสวนใหญยงั คงเพาะปลูกพืช
หลักเพียงไมกชี่ นิด ขาดการวางแผนการผลิต จึงทําใหเสี่ยงตอความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ราคาตกต่ํา ปญหาสิทธิในที่ดินทํากิน ปญหาดังกลาวสงผลตอการขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการ
เกษตรกรรม เนื่องจากการไมมีกรรมสิทธิในที่ดินทํากิน
นอกจากนี้ยังประสบปญหาทางดานการคาและการตลาด
เนื่องจากระดับราคา
ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดในแตละป มีความไมแนนอน ปใดผลผลิตชนิดนั้นราคาดี ปตอไป
เกษตรกรก็จะนิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพิ่มขึ้น ทําใหผลผลิตมากเกินความตองการ ระดับราคาจึงตกต่ํา
รวดเร็ว เกษตรกรไมยอมเก็บพืชผลไวรอราคา มักนิยมขายผลผลิตทันที เมื่อผลผลิตออกสูตลาด
พรอมกัน ทําใหขายพืชผลไดในราคาไมดี และปญหาดานการคาการตลาด เกษตรกรขาดความรู
เกี่ยวกับขาวสารการคาการตลาดที่ทันตอเหตุการณ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย
2. ปญหาการอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิอยูใ กลเมืองหลัก ถึง 2 เมือง
คือ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแกน ซึ่งเปนแหลงที่มกี ารลงทุนดานอุตสาหกรรม การบริการดาน
โครงสรางพื้นฐาน การสนับสนุนดานเงินทุนสูง อีกทั้งฐานทางเศรษฐกิจดั้งเดิมของจังหวัดชัยภูมิ
เปนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะตองใชเงินลงทุนสูง และตองอาศัยประสบการณในการ
ทํางาน ปญหาประการตอมาคือ การขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากผลผลิตจากการเกษตรไมแนนอน
จึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และในดานสินเชื่อจากแหลงเงินทุนตาง ๆ
ยังไมไดรบั การสนั บ สนุ น เทาที่ควร รวมทั้ ง ความไมพอเพียงดานการบริการ

- 21 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตอการขยายตัว และการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม

3.3 ปญหาดานสังคม
1. ปญหาประชากร การขาดแคลนแรงงาน สวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมและ
สวนหนึ่งไดอพยพยายถิ่นฐานออกไปรับจางขายแรงงานในภาคตาง ๆ สวนใหญยังขาดความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีภาวะการวางงานในกลุมผูสําเร็จการศึกษา บาง
สาขาวิชาที่ไมสอดคลองกับความตองการของตลาด และการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาวิชา
2. ปญหาการศึกษา จังหวัดชัยภูมิสามารถใหบริการการศึกษาในระดับสูงสุด คือ
ระดับปริญญาตรี
สวนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประสบปญหาอุปสรรคสถานที่เรียนไม
เพียงพอ และไมสอดคลองกับความรูทางวิชาการเทคโนโลยีใหม อัตราการเรียนตอของนักเรียนที่
จบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอระดับอุดมศึกษาคอนขางนอย ประชากรบางสวนยังมีปญหาการ
อานการเขียนการศึกษาไมตอ เนื่อง รวมทัง้ การเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ บางหมูบานลา
หลังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร
3. ปญหาสาธารณสุข จํานวนเตียงของโรงพยาบาลทั่วไปไมเพียงพอที่จะรองรับ
ผูปวย เนื่องจากขอจํากัดการขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่จําเปน ทั้งใน
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สําหรับปญหาภาวะการเจ็บปวยของประชากรสวน
ใหญยังคงมีการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบยอยอาหาร โรคติดเชื้อและปาราสิต
โรคระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส อุบัติเหตุ ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมีปญหาดานการจัดหาน้ํา
สะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร และ สุขลักษณะของบานเรือนที่อยูอาศัย เปน
ตน
4. ปญหาสารเสพติด มีมากพอสมควร ซึ่งสรุปสถานการณดังนี้
- ประเภทยาเสพติดที่แพรร ะบาดรุ น แรง ไดแก ยาบา สารระเหย และ
กัญชา
- กลุมผูเสพยาเสพติด ไดแก กลุมเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงาน กลุมแรงงานไรออย ผูขับขี่รถยนตบรรทุก และประชาชน
ทั่วไป
- พื้นที่ ท่ี มี ป ญ หาเกี่ ย วกับยาเสพติ ด ที่ สาํ คั ญ ได แ ก อํา เภอเมื อ ง
ชั ย ภู มิ อําเภอภูเขียว อําเภอเทพสถิต อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอจัตุรัส
อําเภอแกงครอ อําเภอบานแทน และอําเภอคอนสาร

- 22 - สถานการณที่เปนปญหาอยู ไดแก สภาพทางภูมศิ าสตรที่มีลักษณะ
ติดตอกับจั ง หวั ด อื่ น ที่ มี ก ารปราบปรามอยางรุ น แรงทํา ใหก ลุ ม ผูคา หันมาใชเสนทางชายแดน
ของจังหวัดชัยภูมิเปนที่พกั สินคายาเสพติด และสงผานไปยังจังหวัดตางๆทั่วประเทศ
**********************************************

บทที่ 4
แผนงานและโครงการที่สําคัญของจังหวัด

โครงการกอสรางอางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร
1. ประวัติ / ความเปนมา
โครงการอางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เปนโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง บนลําหวยโปรงขุนเพชร (ลําเชียงทา) สาขาสําคัญของแมน้ําชี และเปนสวนหนึ่งของ
แผนการพัฒนาลุมน้ําชีตอนบนของกรมชลประทาน ลักษณะโครงการเปนการพัฒนาแหลงเก็บกัก
น้ําสํารอง โดยการสรางทํานบดินปดกั้น ลําหวย ในเขตอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เดิม
จะเริ่มกอสรางในปงบประมาณ 2533 และคาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ 2536 รวม
ระยะเวลากอสราง 4 ป กรมชลประทานไดดําเนินการประกวดราคาและทําสัญญาตกลงดําเนินการ
กอสรางอางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 งบประมาณกอสราง
200,223,995.39 บาท ระยะเวลากอสราง 900 วัน แตไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามสัญญา
เนื่องจากประสบปญหาการคัดคานการกอสราง จากราษฎรบางกลุม ปจจุบันโครงการฯ มีเพียง
ความกาวหนาเปนงานที่ดําเนินการสะสมไวกอนหนานี้เพียง 4.68%

2. ที่ตั้ง
ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูบานแจงกระจวน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
พื้นที่บริเวณทีจ่ ะทําการกอสรางอางเก็บน้ํา ที่ทําการบานพัก และบริเวณอางเก็บน้ํา จะอยูก ึ่งกลาง
ระหวางเขตติดตอ อําเภอเทพสถิตและอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ หางจากจังหวัดชัยภูมิ
ประมาณ 45 กม.

3. ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ มีพื้นที่รบั น้ําฝนเหนือที่ตั้งอางเก็บน้าํ ขึ้นไปประมาณ 458 ตร.
กม. ปริมาณน้ําฝนตกมากประจําปในพืน้ ที่ไดรับฝนโดยเฉลี่ย 1,093 มม. ตัวอางเก็บน้ําตั้งอยูท ี่จุด
พิกัด 5,430 – 4 และ 47 PQT 861 – 435 ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกัก 96 ลานลูกบาศกเมตร
ที่ระดับ 229 ม. (รทก.) พืน้ ที่ผิวน้ําระดับเก็บกักประมาณ 14 ตร.กม./8,750 ไร ความสูงของเขื่อน
บริเวณทองลําน้ํา 24 ม. ความยาวของสันเขื่อน 610 ม.กวาง 8 ม. บริเวณที่จะกอสรางอาง

- 24 เก็บน้ํา และพื้นที่ถูกเขตน้าํ ทวมทั้งหมด จํานวน 12,300 ไร อยูในเขตปาสงวนปานายางกลัก ซึ่ง
กรมปาไมไดอนุญาตใหกรมชลประทาน เขาใชประโยชนในพืน้ ที่เพื่อกอสรางแลว และโดยทีพ่ ื้นที่
ดังกลาวบางสวนมีราษฎรไดเขาครอบครองและทําประโยชน รวม 364 แปลง เนื้อที่ 4,035 – 0 –11
ไร กรมชลประทานจึงตองดําเนินการจายคาขนยาย (คาทดแทนทีด่ ิน) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2532 ซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาทดแทนฯ จังหวัดชัยภูมิ ไดมมี ติเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2536 ใหจายคาขนยายในราคาไรละ 8,000 บาท และจะไมจัดที่ดินอพยพให โดยไดจา ย
คาทดแทน (คาที่ดิน) และคาทรัพยสินสิ่งปลูกสราง ทั้งสิ้น 54,783,786.66 บาท

4. สภาพปญหาการดําเนินการกอสราง
มีราษฎรบางกลุมคัดคานการกอสราง เนื่องจากไมพอใจการจายเงินคาชดเชย และ
มีราษฎรบางกลุมซึ่งเปนสวนใหญสนับสนุนใหมีการกอสรางเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

5. ผลการดําเนินงาน
22 เมษายน 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติชะลอการกอสรางอางเก็บน้ําไวกอน
เนื่องจากมีราษฎรกลุมสมัชชาคนจน เดินทางไปชุมนุมคัดคานการกอสราง ที่ทําเนียบรัฐบาล
4 มกราคม 2540 จังหวัดไดจดั ใหมกี ารแสดงประชามติกรณีการกอสรางอางเก็บน้ํา
โปรงขุนเพชร ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีราษฎรจาก 5 อําเภอ 17 ตําบล คือ อ.
เมืองชัยภูม,ิ บานเขวา,จัตุรัส,เทพสถิต และหนองบัวระเหว แสดงประชามติจํานวนทั้งสิ้น 22,198
คน มีผูสนับสนุน จํานวน22,194 คน และ คัดคาน จํานวน 4 คน การลงมติครั้งนี้ราษฎรบานบุง
เวียน ต.โปรงนก อ.เทพสถิต ไมไดทําการลงประชามติ เนื่องจากเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
ราษฎร 2 กลุม ที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
17 กุมภาพันธ 2542 คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร ไดสง
สรุปขอสังเกต ขอเสนอแนะ ใหรัฐบาลพิจารณาอนุมัติ ใหกรมชลประทานดําเนินการกอสราง
อางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร เนื่องจากราษฎรชาวชัยภูมิ ไดประสบปญหาความเดือดรอนจากการขาด
แคลนน้ํา อยางตอเนื่องเปนเวลานาน
กรมชลประทานทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ในการพิจารณาคาใชจายใน
การดําเนินการกอสราง
28 กันยายน 2542 คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเกี่ยวกับโครงการอางเก็บน้ําโปรงขุน
เพชร สรุปวาใหคณะกรรมการติดตาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เรงรัดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
โดยศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามกระบวนการกอสรางแลว สรุปผลเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยดวนตอไป

- 25 พฤษภาคม 2543 คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน (คชช.) จากการแตงตั้งของ
รัฐบาล ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นพิจารณาขอเรียกรองของกลุมสมัชชาคนจน สรุปขอเสนอ
ของคณะกรรมการกลางและมติ ครม. ไดดังนี้
ขอเสนอของคณะกรรมการกลาง
1. ใหระงับการดําเนินโครงการใด ๆ

1.

2. ใหคณะกรรมการติดตามการดําเนินการ 2.
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เมษายน
2540 กรณีเขื่อนที่ยังไมไดสราง 4
เขื่อน

3. ใหรัฐบาลสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการโดยเรงจัดหางบประมาณ
และวัสดุอุปกรณสนับสนุน

3.

4. ใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชน
และเปดเผยขอมูลตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4.

มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหระงับการดําเนินโครงการ
โปรงขุนเพชรไวกอน
เห็นชอบใหคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 เมษายน 2540 กรณีเขื่อนที่ยังไมได
ดําเนินการกอสราง 4 เขื่อน ศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม
โดยใหเรงรัดดําเนินการ
เห็นชอบใหสนับสนุนงบประมาณในการ
ทํางานของคณะกรรมการฯ ตามขอ 2
ทั้งนี้
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
บางสวนใหแลว
เห็นชอบใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. ผลประโยชนที่ไดรับจากการกอสรางอางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร
ผลประโยชนที่จะไดรับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
6.1 ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม 7 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ไดแก อําเภอ
บานเขวา อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอจัตุรัส อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเนินสงา
อําเภอคอนสวรรค และกิ่งอําเภอซับใหญ ประชากร 513,507 คน พื้นที่การเกษตร 1,845,838 ไร
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และแมน้ําชีใหเพียงพอตอการเพาะปลูก ประมาณ 100,000 ไร ในฤดูแลงไดประมาณ 25,000 ไร
6.3 ใชเปนแหลงแพร เพาะ และขยายพันธุปลา และเปนสถานที่ทองเที่ยวและ
แหลงพักผอนหยอนใจของจังหวัดชัยภูมิ
6.4 สามารถสงน้ําชวยเหลือการอุปโภคบริโภคของราษฎรในบริเวณใกลเคียง
และบรรเทาอุทกภัย ทางดานทายน้ําอีกทางหนึ่ง

**************************************

โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
---------------------------------------------

1. สภาพปญหา
อําเภอเมืองชัยภูมิ ตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมระหวางเทือกเขาภูแลนคาและลุมน้ําชี ซึ่ง
เปนบริเวณ ทีล่ ําน้ําสาขาของลําน้ําชี 2 สายไหลผาน คือ ลําปะทาว และ หวยยางบา ในฤดู
ฝนจะมีน้ําหลากลนตลิ่งลําปะทาวจากทิศเหนือและลนตลิ่งลําหวยยางบาจากทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ไหลหลากทวมเมืองชัยภูมิ ลักษณะการทวมเปนการระบายไมทันมากกวาการทวมขัง จึง
เกิดปญหาน้ําทวมขังในเขตเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะในป 2543 เกิดน้าํ ทวมขังมากกวาทุกปที่ผานมา
ปริมาณน้ําทวมสูง 80 – 100 ซ.ม.

2. แนวทางการแกไขปญหา
การปองกันน้ําทวมขังในเขตเมืองชัยภูมิ สิ่งที่จะตองพิจารณาก็คือ ทําอยางไรจะ
ไมทําใหน้ําจากภายนอกเมืองไหลเขาสูตัวเมืองและใหน้ําทวมจากตัวเมืองระบายออกสูภายนอกได
อยางรวดเร็ว แนวทางการปองกันน้ําทวมจึงไดพจิ ารณาระบายน้ําไมใหเขาสูเมือง โดยสรางคลอง
ผันน้ําเลี่ยงเมืองรับน้ําเปนชั้น ๆ รวมทั้งกอสรางและปรับปรุงทอระบายน้ํา ชั้นนอกระบายน้ําที่
ไหลหลากจากตนน้ําออกนอกเมือง ชั้นกลางระบายน้ําฝนของพื้นที่รับน้ําสวนกลางแลวผันออก
นอกเมืองเชนเดียวกัน ชัน้ ในระบายน้ําในเขตพื้นที่รานคา อาคารพาณิชย ที่อาศัยอยูกลางใจเมือง
ออกนอกพืน้ ที่

3. แนวทางการกําหนดโครงการเพื่อแกไขปญหา
การแกไขปญหาน้ําทวมเขตเมืองชัยภูมิ จะตองมีการพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อ
แกปญหาของการระบายน้ําในทุก ๆ ดาน โดยควรจัดทําโครงการดังนี้
1. สรางคลองระบายน้ําจากหวยยางบา ถึง ลําหวยชีลอง งบประมาณ
13,000,000 บาท
2. ปรับปรุงลําหวยเสวจากบานกุดสรวงถึงลําหวยชีลอง งบประมาณ 7,000,000
บาท
3. ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําจากหนาศูนยการคาเดอะเกรทไปตามถนนชัย
ประสิทธิ์ ถึงลําหวยเสว บานกุดแคน งบประมาณ 10,000,000 บาท
4. ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําจากหนาสํานักงานอุตุนิยมชัยภูมิถึงหวยเสวหนา
สวนอาหารครัวคุณพลอย 7,500,000 บาท

- 28 5. ปรับปรุงลําหวยกลางจากใตถนนราดยางสายชัยภูมิ – อ.บัวใหญ งบประมาณ
3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงทอระบายน้ําปากคลองและคลองระบายน้ําฝงขวาของอางเก็บน้ําหวย
ยางบาตอนบน งบประมาณ 6,500,000 บาท
7. ปรับปรุงคลองระบายน้ําฝงขวาทางของฝายหวยยางบา งบประมาณ
57,000,000 บาท
8. ปรับปรุงคลองระบายน้ําจากทายฝายนาโพธิ์ บานโนนโพธิ์นอยถึง ลําหวย
ดินแดง บานผือ ตําบลกุดตุม งบประมาณ 35,000,000 บาท
9. ปรับปรุงคลองระบายน้ําจากทายทอระบายน้ํา บานโนนทัน ต.บานเลา ถึง
หวยลําปะทาว บานผือ ต.กุดตุม ระยะทาง 11 กม. งบประมาณ 5,000,000
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,200,000.- บาท

4. ความคาดหวังจากการดําเนินโครงการ
ในการจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิไดตั้ง เปาหมายและคาดหวังไว ดังนี้
4.1 เปนการแกไขปญหาที่เบ็ดเสร็จและเปนรูปธรรม
โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสวน
ราชการ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และที่สําคัญอยางยิ่งจําเปนทีจ่ ะตองอาศัย
ความรวมมือจากฝายการเมืองในการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณ เพราะการจัดทําโครงการ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเมืองชัยภูมใิ นแตละโครงการจะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก
ทั้งงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของและ
งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนเปนพิเศษ
เพราะหากโครงการทุกโครงการไดรับการปฏิบัติและดําเนินการครบถวนแลว ปญหาน้ําทวมใน
เขตเมืองชัยภูมิคงจะบรรเทาเบาบางลงและหมดสิ้นไปในที่สุด
4.2 เปนการชวยพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
ภาวะน้ําทวมในเขตเมืองชัยภูมิแตละครั้งที่ผานมาประชาชนตางไดรบั ความ
เดือดรอนเปนอยางมากทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตางประสบปญหาโรคภัยไขเจ็บ ขาดแคลน
อาหารและสิ่งของที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันเนื่องจากไมสามารถจัดหาไดสะดวก ทรัพยสิน
เสียหายจากภัยน้ําทวมและที่สําคัญ
บางรายตองเสียชีวิตอันเกิดจากจมน้ําหรือถูกพิษของสัตว
ที่หนีน้ํากัดตอย นอกจากนั้นการสัญจรไปมาของราษฎรตางก็ไมไดรับความสะดวก รถยนตเกิด
ความเสียหายเพราะน้ําทวม ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่กระทบตอความรูสึกและจิตใจ
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ไดพัฒนาชีวิตความเปนอยูทดี่ ีขึ้น ปญหาความเดือดรอนไดรับการปดเปาออกไป การแสวงหา
ความรวมมือจากประชาชนยอมทําไดงายและที่สําคัญทําใหประชาชนมองวาภาครัฐและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไมไดทอดทิ้งประชาชน
4.3 เปนประโยชนตอการบริหารจัดการน้ําของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
การบริหารจัดการน้ําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหเปนเอกภาพ จาก
การที่หนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของไดมารวมกันจัดทําโครงการแกไขปญหาน้ําทวมครั้งนี้
ทําให
ทราบวาจุดที่จะตองแกไขปญหารวมกันอยูตรงไหน อยางไร ทําใหเกิดการประสานงานและ
รวมมือกันไมวาจะเปนการระดมทรัพยากรในดานเครื่องไมเครื่องมือและเงินงบประมาณตาง ๆ มา
ใชในการแกไขปญหาน้ําทวม
4.4 ลดการสูญเสียและชวยใหเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเมืองชัยภูมิดีขนึ้
น้ําทวมเมืองชัยภูมใิ นแตละครั้ง
ทําใหประชาชนในเขตเมืองไมวาพอคา
บริษัทหางราน ตาง ๆ รวมตลอดทั้งประชาชนตางสูญเสียทั้งทรัพยสินและรายไดเปนจํานวน
มหาศาล นอกจากจิตใจตองไดรับความบอบช้ําแลวทรัพยสิ่งของก็ตอ งสูญเสียไปดวย ประชาชนมี
รายไดลดลงสงผลตอเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด
ดังนั้นหากการแกไขปญหาน้ําทวมเกิด
ความสําเร็จและลุลวง ปญหาดังที่กลาวทั้งหมดอาจหมดสิ้นไปในที่สุด
4.5 ที่สําคัญเพื่อเปนของขวัญอันล้ําคาสําหรับคนในเขตเมืองชัยภูมแิ ละรอบ ๆ
เมือง
มีคํากลาวอยูเสมอวาน้ําทวมเมืองชัยภูมิอยูคูกับเมืองชัยภูมิ ซึ่งประชาชนใน
จังหวัดชัยภูมิยอ มทราบดีถึงคํากลาวนี้ ดังนั้นหากการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเมืองชัยภูมิสามารถ
ทําไดสําเร็จ คํากลาวนี้ยอมหมดสิ้นไปหรือเปนเพียงตํานานเทานัน้ และถือวาประชาชนในเขต
เมืองไดรับสิ่งของล้ําคา นอกจากนัน้ ยังเปนประโยชนตอ ผูบริหารของจังหวัดในระดับตาง ๆ ทั้งฝาย
ภูมิภาคและฝายทองถิ่นในอนาคตที่จะเขามาปกครองดูแลพี่นองประชาชนตอไปที่ไมตองหวง
ปญหาในเรื่องนี้และจะไดมีเวลาในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัดในเรื่องอื่นตอไป
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