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ส่วนที่  1 
 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ  
    1.1   ท่ีตั้งของจังหวัดชัยภูมิ 

     จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ  เส้นรุ้งที่ 15 
องศาเหนือ  เส้นแวงที่ 102  องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล  631  ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดย
ทางรถยนต์  332  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,986,429  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
7.6  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาค  และร้อยละ  2.5  ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค  
และใหญ่เป็นอันดับ  7 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
            ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์ 
            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครราชสีมา 
                    ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา          
            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์ 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50   ของพ้ืนที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่
ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศ
ตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส้าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า  ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซึ่งมีลักษณะและจ้านวนพ้ืนที่ดังนี้ 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ภูเขาและป่าไม้ 4,026,616 50.42 
2. ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้    252,413 3.16 
4. พ้ืนน้้า     63,431 0.79 
5. เนื้อท่ีดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้    39,975 0.50 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 7,986,429 100.00 
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

  พ้ืนที่ราบในฝั่งแม่น้้า มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณพ้ืนที่
ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพ้ืนที่อยู่ระหว่างร้อยละ0 - 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 13  ได้แก่พ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้้าชีในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอจัตุรัส  
อ้าเภอเนินสง่า  บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง 
   พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต่้า อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนว
เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนใน
เขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอหนองบัวระเหว  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอแก้งคร้อ  อ้าเภอเทพสถิต   
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ้าเภอบ้านแท่น  
  พ้ืนที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญา
เย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอ
หนองบั วระเหว  อ้าเภอเทพสถิต  อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบู รณ์  อ้ าเภอหนองบั วแดง   
อ้าเภอภูเขียว  อ้าเภอแก้งคร้อ  อ้าเภอภักดีชุมพล  อ้าเภอซับใหญ่  และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 

   1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู 
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัด 
ในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล 
ดังนี้ 
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 ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
        ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
        ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
  วัตถุต้นก้าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดมาทับ
กันนาน และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่ท้าให้พ้ืนที่มีความ
สูงแตกต่างกัน ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้้า ที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ คือ ล้าน้้าชี ล้าน้้าพรม ล้าคันฉู และล้าน้้าเชิญ ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่
ประโยชน์ในการเกษตรเป็นหลัก 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้  พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความส้าคัญยิ่งต่อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าล้าธารที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่
เกษตรกรรม และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะแม่น้้าชี   แม่น้้าเชิญ  แม่น้้าพรม อันเป็นเส้นเลือดใหญ่                   
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์         
และสัตว์ป่าหายาก เช่น แรดพันธุ์สุมาตรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง   อุทยานแห่งชาติ   
6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3  แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง   ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ได้ถูกท้าลาย  เปลี่ยน
สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพ้ืนที่ท้ากินของราษฎรโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางตอนล่างของจังหวัด  ในบริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ท้านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ ได้แก่ ป่าตาเนิน ในเขต
อ้าเภอจัตุรัส  และอ้าเภอเนินสง่า  ป่าภูแลนคา ด้านทิศใต้ของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอหนองบัวระเหว  ป่าโคกใหญ่  ในเขตอ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ โดยพ้ืนที่ป่า
สงวนดังกล่าวได้ถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าคิดเป็นร้อยละ 93.59, 91.62 และ 58.44  ของพ้ืนที่ป่าสงวนตามล้าดับ  
และจากผลการตัดไม้ท้าลายป่า  ท้าให้เกิดการพังทลายของดิน   ฤดูฝนเกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่
และเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้้า  สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท้าให้เกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้   สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ป่าไม้
ลดลง แนวทางจัดการควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าไม้มากข้ึน ควบคู่กับการให้ความรู้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ ประชาชนให้มีศักยภาพเพียงพอ  ควรท้าระบบป่าชุมชน  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง   
                   2.1  เขตการปกครอง 
   จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ  3 ส่วน คือ  
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1. ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด  
จ้านวน  46  หน่วยงาน 

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัด จ้านวน 35 
หน่วยงาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16   อ้าเภอ   124   ต้าบล  1,617 หมู่บ้าน   28  ชุมชน  ประกอบด้วย 

(1)  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ       (2)  อ้าเภอภูเขียว 
(3)   อ้าเภอจัตุรัส       (4)  อ้าเภอแก้งคร้อ 
(5)   อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    (6)  อ้าเภอหนองบัวแดง 
(7)  อ้าเภอคอนสาร     (8)  อ้าเภอบ้านเขว้า 
(9)  อ้าเภอคอนสวรรค์     (10)  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
(11)  อ้าเภอเทพสถิต     (12)   อ้าเภอบ้านแท่น 
(13)   อ้าเภอหนองบัวระเหว     (14)   อ้าเภอภักดีชุมพล 
(15)   อ้าเภอเนินสง่า           (16)  อ้าเภอซับใหญ่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน  143  แห่ง  ประกอบด้วย  
     3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1     แห่ง 
     3.2  เทศบาล   36    แห่ง 

- เทศบาลเมือง       1 แห่ง 
- เทศบาลต้าบล  35 แห่ง 

   3.3 องค์การบริหารส่วนต้าบล     106  แห่ง 
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ราชการบริหารส่วนกลาง   

จ านวน 46  ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

จ านวน  35 ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 143 แห่ง 

อ าเภอ 

จ ำนวน  16  อ ำเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ ำนวน 1 แห่ง 

ง 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ ำนวน  106 แห่ง 
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ต าบล 

จ ำนวน 124 ต ำบล 

หมู่บ้าน 

จ ำนวน  1,617 หมู่บำ้น 

 

เทศบาล  จ านวน 36 แห่ง 

     - เทศบำลเมือง    1  แหง่ 

     - เทศบำลต ำบล 35  แหง่ 

 

โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชัยภูมิ 
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2.2 การเลอืกตั้ง 
จังหวดัชัยภูมิ (พ.ศ.2554) 

 

จ านวน  
ส.ส. 

ทั้งจังหวดั 

จ านวน 

เขต 

เลอืกตั้ง 

เขต 

เลอืกตั้ง 
ที่ 

จ านวน 

ส.ส. 
ในเขต 

เลอืกตั้ง 

จ านวน 

ราษฎร 
แต่ละเขตเลอืกตั้ง 

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๗ ๗ ๑ ๑ ๑๕๐,๙๑๓ อ ำเภอเมืองชยัภูมิ (ยกเวน้ต ำบลนำฝำย 
ต ำบลห้วยตอ้น ต ำบลท่ำหินโงม และต ำบลซบัสีทอง) 

    ๒ ๑ ๑๖๔,๘๑๕ ๑. อ ำเภอหนองบวัแดง 
๒. อ ำเภอภกัดีชุมพล 
๓. อ ำเภอเมืองชยัภูมิ (เฉพำะต ำบลนำฝำย ต ำบลห้วยตอ้น และ
ต ำบลท่ำหินโงม) 
๔. อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพำะ ต ำบลหนองข่ำ) 

    ๓ ๑ ๑๖๐,๔๘๓ ๑. อ ำเภอจตัุรัส 

๒. อ ำเภอเนินสง่ำ 
๓. อ ำเภอบำ้นเขวำ้ 
๔. อ ำเภอซบัใหญ่ (ยกเวน้ต ำบลซบัใหญ่) 

    ๔ ๑ ๑๖๔,๑๔๒ ๑. อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์

๒. อ ำเภอเทพสถิต 
๓. อ ำเภอหนองบวัระเหว 
๔. อ ำเภอซบัใหญ่ (เฉพำะต ำบลซบัใหญ่) 

    ๕ ๑ ๑๖๔,๓๘๘ ๑. อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเวน้ 

    ต  ำบลหนองข่ำ) 
๒. อ ำเภอคอนสำร 

    ๖ ๑ ๑๖๓,๑๙๖ ๑. อ ำเภอภูเขียว 
๒. อ ำเภอบำ้นแท่น (ยกเวน้ต ำบลหนองคู) 

    ๗ ๑ ๑๕๙,๔๘๖ ๑. อ ำเภอแกง้คร้อ 
๒. อ ำเภอคอนสวรรค ์

๓. อ ำเภอเมืองชยัภูมิ (เฉพำะต ำบลซบัสีทอง) 
๔. อ ำเภอบำ้นแท่น (เฉพำะต ำบลหนองคู) 
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หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกต้ังกลาง 

ข้อมูลเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2557 

จังหวัดชัยภูม ิ

เขต ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. หลังคาเรือน หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

1 อ.เมืองชัยภูม ิ(เฉพาะ ต.ในเมือง,ต.รอบเมือง,ต.โพนทอง 15 169 5 12 56,216 238 117,981 

  ต.บ้านค่าย, ต.กุดตุม้, ต.ชีลอง, ต.บ้านเล่า, ต.นาเสียว               

  ต.หนองนาแซง, ต.ลาดใหญ,่ ต.หนองไผ,่ ต.ห้วยบง               

  ต.โนนสา้ราญ, ต.โคกสูง และ ต.บุง่คล้า)               

รวม เขต 1 15 169 5 12 56,216 238 117,981 

2 อ.หนองบัวแดง 8 130 2 7 29,722 143 75,238 

  อ.ภักดีชุมพล 4 47 0 4 10,109 47 22,498 

  อ.เมืองชัยภูมิ (เฉพาะ ต.นาฝาย,ต.ห้วยต้อน และ ต.ท่าหินโงม) 3 42 0 3 9,841 45 21,680 

  อ.เกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะ ต.หนองข่า) 1 12 0 1 2,184 13 6,633 

รวม เขต 2 16 231 2 15 51,856 248 126,049 

3 อ.จัตุรัส 9 119 3 8 24,669 143 60,152 

  อ.เนินสง่า 4 48 0 4 7,541 48 19,920 

  อ.บ้านเขว้า 6 88 4 3 16,086 112 40,654 

  อ.ซับใหญ่ (ยกเว้น ต.ซับใหญ่) 2 23 0 2 2,655 23 6,099 

รวม เขต 3 21 278 7 17 50,951 326 126,825 

4 อ.บ้าเหน็จณรงค ์ 7 95 2 7 17,350 106 41,370 

  อ.เทพสถิต 5 92 1 5 22,540 120 49,495 

  อ.หนองบัวระเหว 5 58 3 2 12,132 60 28,229 

  อ.ซับใหญ่ (เฉพาะ ต.ซับใหญ่) 1 14 0 1 2,098 14 4,914 

รวม เขต 4 18 259 6 15 54,120 300 124,008 

5 อ.เกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้น ต.หนองข่า) 10 132 3 9 27,716 161 79,878 

  อ.คอนสาร 8 85 3 6 18,079 93 46,805 

รวม เขต 5 18 217 6 15 45,795 254 126,683 

6 อ.ภูเขียว 11 155 4 9 35,796 187 94,717 

  อ.บ้านแท่น (ยกเว้น ต.หนองคู) 4 56 2 3 10,287 70 30,109 

รวม เขต 6 15 211 6 12 46,083 257 124,826 

7 อ.แก้งคร้อ 10 126 3 9 28,651 160 70,928 

  อ.คอนสวรรค ์ 9 103 1 9 17,766 103 42,979 
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  อ.เมืองชัยภูมิ (เฉพาะ ต.ซับสีทอง) 1 13 0 1 2,237 13 4,392 

  อ.บ้านแท่น (เฉพาะ ต.หนองคู) 1 10 0 1 1,741 13 5,143 

รวม เขต 7 21 252 4 20 50,395 289 123,442 

รวมท้ังสิ้น 124 1,617 36 106 355,416 1,912 869,814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง 
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3.  ประชากร 
             1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร : ข้อมูลประชากรของส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  
กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือนธันวาคม 2558 จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น  1,138,252  คน มีจ้านวนบ้าน
ทั้งสิ้น  370,000 หลังคาเรือน   และความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  88.98  คนต่อตาราง
กิโลเมตร 

จ านวนประชากร จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอ 

พ้ืนที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 

จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 1 224 19 53,143 67,581  69,819  137,400 

2 บ้านเขว้า     544.315 13 88 6  17,282  21,410  21,417 42,827 

3 คอนสวรรค ์    468.147 38 103 9 20,468  24,714  24,927  49,641 

4. เกษตรสมบูรณ ์  1,418.967 102 144 11 31,328  50,390  50,488  100,878 

5. หนองบัวแดง  2,215.459 49 130 8  30,836  46,455  45,637 92,092  

6. จัตุรสั     647.031 38 119 9  26,665  33,960  35,660  69,620 

7. บ้าเหน็จณรงค ์     560.300 58 95 7  17,212  20,653  20,774  41,549 

8 หนองบัวระเหว     841.782 33 58 5 14,149  16,500  15,996  32,496  

9. เทพสถิต     875.604 105 92 5 25,589  33,288  32,291  65,579 

10 ภูเขียว    801.757 78 155 11 36,428  55,661  56,498  112,159 

11 บ้านแท่น     308.707 92 66 5  14,507  20,674  20,875  41,549 

12 แก้งคร้อ    582.196 45 126 10  26,736  36,926  36,662  73,588 

13 คอนสาร     966.665 125 85 8 21,049  28,862  28,773  57,635 

14 ภักดีชุมพล     900.456 85 47 4  14,384  15,801  15,187  30,988 

15 เนินสง่า     222.003 30 48 4  11,485  12,981  13,099  26,080 

16 ซับใหญ ่     225.000 55 37 3  8,679  7,784  7,380  15,164 

รวม 12,778.287 - 1,617 124 370,000 565,687 572,565 1,138,252 

หมายเหตุ : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2558 

 
 



11 
 

  
  
     

3.2 โครงสร้างประชากรของจังหวัดชัยภูมิ 

 
ร้อยละ 

   เมื่อน้าข้อมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง
ประชากรของจังหวัดชัยภูมิเป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ้ง  แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 
0 – 4 ปีต่้า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงานต่้า  ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 30 – 44 ปี 
มีจ้านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูลค่าและผลผลิตให้กับจังหวัดในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

   ส้าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิจะประสบปัญหาประชากร
วัยแรงงานน้อยลง  และมีประชากรอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว ส่วนภาคการเกษตรอาจ
ไม่มากเท่าที่ควร ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาดก้าลังแรงงานเ พ่ือสร้างผลผลิต และขยาย
เศรษฐกิจ  ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้นในการจัดสวัสดิการ
และดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 

 2) กลุ่มชาติพันธุ์ 
  จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดชัยภูมิที่มีจ้านวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ ลาว (หรือไทยอีสาน) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้ง 16 อ้าเภอ  และ  
ไทย  (หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทยโคราช) บางส่วน คือ  ในเขตอ้าเภอเนินสง่า  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอ
จัตุรัส  และอ้าเภอหนองบัวระเหว  ไทคอนสารซึ่งมีภาษาเป็นเอกลักษณ์  และมีส้าเนียงคล้ายกับคนจังหวัดเลย  
ในเขตอ้าเภอคอนสาร  อ้าเภอภูเขียว อีกกลุ่มคือ ญัฮกุร คือชุมชนที่ใช้ภาษามอญโบราณ โดยเฉพาะที่จังหวัด
ชัยภูมิ อยู่ในเขตอ้าเภออ้าเภอเทพสถิต  หนองบัวระเหว และอ้าเภอจัตุรัส กลุ่มชนดังกล่าวเรียกตนเองว่า    
“ญัฮกุร” (Nyah-Kur) แปลวา่ “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน” และยังมีเชื้อชาติอีก
ได้แก่ จีน ญวน และแขก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายในเขตเมือง  ซึ่งมีอยู่ปะปลายในเขตอ้าเภอต่างๆทั่วไป  
สัดส่วนของประชากรเมืองและชนบท/ชาติพันธุ์เฉลี่ย  1/14 
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4.  ด้านสังคม 
    4.1  การศึกษา 
           จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลปี พ.ศ.  2558  จังหวัดชัยภูมิ มีโรงเรียน
จ้านวนทั้งสิ้น จ้านวน 793 แห่ง จ้าแนกตามสังกัดดังนี้ 
   1. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ้านวน   708 แห่ง 
   2. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     จ้านวน    39 แห่ง 
   3. โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวน   27 แห่ง 
   4. โรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ      จ้านวน   19 แห่ง 
   - มีจ้านวนห้องเรียนทั้งสิ้น 9,750 ห้องเรียน 
   - นักเรียน จ้านวน 146,351 คน 
   - ครู จ้านวน 7,886 คน 

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ้านวนทั้งสิ้น 12 แห่ง (ข้อมูลปีการศึกษา  
2558) จ้าแนกตามสังกัดดังนี้ 
   - สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ้านวน 5 แห่ง อาจารย์  225 คน 
นักศึกษา 5,758 คน 

- สังกัดส้านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ้านวน 6 แห่ง  
อาจารย์ 57 คน นักศึกษา 1,313 คน 

- สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ้านวน 1 แห่ง อาจารย์ 263 คน นักศึกษา 7,247 คน 
การศึกษานอกระบบในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย ในปีงบประมาณ 2558 มีจ้านวนผู้เรียน/นักศึกษา ลงทะเบียน จ้านวน 99,931 คน และจ้านวนผู้เรียน 
/ นักศึกษา ส้าเร็จการศึกษา จ้านวน 99,931 คน  
    4.2  การสาธารณสุข 
           การสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2558 มีโรงพยาบาลรัฐบาล 16 แห่ง เอกชน 2 
แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 167 แห่ง คลินิกทุกประเภท 292 แห่ง แพทย์ 152 คน ทันตแพทย์ 86 
คน พยาบาล 1,346 คน จ้านวนเตียงผู้ป่วย 1,294 เตียง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากรเท่ากับ 
7,532 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 13,312 คน   

ที่มา : รายงานสถิตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2559 ของส้านักงานสถิตจังหวัดชัยภูมิ 
4.3 อาชญากรรม 

  ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
               การก่อการร้ายได้แพร่ขยายเข้าไปในพ้ืนที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตาม
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ร่องรอยการกระท้าความผิดเป็นเรื่องยาก  และกลุ่มก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่  

ภัยคุกคามอ่ืน ๆ   
     ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ  และน้าไปสู่ภัยคุกคามด้านความ
มั่นคง  ในแง่ของประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่เกิดจากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น  กลุ่ม
มวลชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  ความแตกแยกทางแนวความคิดทางด้านการเมือง ซึ่งในประเด็นหลังได้รับอิทธิพลมาจาก
การเมืองในระดับชาต ิ  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในระดับพ้ืนที ่   
5.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   5.1 การคมนาคม  
   จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ  หากเดินทางโดยรถยนต์
สามารถใช้เส้นทางสายหลักที่ส้าคัญของจังหวัดคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ  
ใช้เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง    ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ้าเภอกับ
อ้าเภอภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท้าให้การติดต่อระหว่างอ้าเภอ
เป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากอ้าเภอถึงต้าบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของส้านักงานทาง
หลวงชนบท  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส้าหรับฤดูฝนยังมี
ความล้าบากอยู่มาก ส้าหรับระยะทางระหว่างอ้าเภอเมืองกับอ้าเภอต่าง  ๆ แสดงตามตารางดังนี้  

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองชัยภูมิกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) 
1. บ้านเขว้า 13 9. ภูเขียว 77 
2. เนินสง่า 30 10. บ้านแท่น 81 
3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 
4. คอนสวรรค์ 38 12. เกษตรสมบูรณ์ 90 
5. จัตุรัส 39 13. เทพสถิต 105 
6. แก้งคร้อ 45 14. คอนสาร 125 
7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ่ 55 
8. บ้าเหน็จณรงค์ 58  

/ 
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  5.2 การไฟฟ้า   
จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟ้า 350 ล้านยูนิต โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิต ดังนี้ 

  5.2.1 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต้าบลทุ่งลุยลาย อ้าเภอคอนสาร   
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้้า เก็บน้้าได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า   2  เครื่อง 
ก้าลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้ก้าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ  57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
   5.2.2 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อ้าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 
  5.2.3 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
  5.2.4 กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 

   5.3 การประปา  
   จังหวัดชัยภูมิ  มีส้านักงานประปา จ้านวน 5 แห่งคือ ส้านักงานประปาชัยภูมิ  ส้านักงานประปา
จัตุรัส  ส้านักงานประปาแก้งคร้อ  ส้านักงานประปาภูเขียว  และส้านักงานประปาหนองบัวแดง  การให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เขตเทศบาลต้าบล  
และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น    ส้านักงานประปาทั้งหมด มีก้าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 19,468,800 ลบ.ม. 
สามารถผลิตน้้าได้ 13,666,523 ลูกบาศก์เมตร  มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งสิ้น 51,758 ราย  
        5.4 การสื่อสาร 
                    จังหวัดชัยภูมิ มีที่ท้าการไปรษณีย์  16  แห่ง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ (ยกเว้นอ้าเภอเนินสง่า
และอ้าเภอซับใหญ่) มีจ้านวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002 ชิ้น   มีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท 
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) รวม 27,520  เลขหมาย   และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 21,705  เลขหมาย มีสถานี
วิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ      
อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ   นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือ
บริษัท AIS จ้ากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จ้ากัด และเครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
6. ด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP) ในปี 2557  มีมูลค่า  55,383 ล้านบาท      
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 57,774  บาท  โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา    
การเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาประจ าปี  (GPP) จังหวัดชัยภูมิ 
สาขาการผลิต  2552  2553  2554  2555 2556 2557 

เกษตรกรรม 9,195 11,233 13,976 17,075 19,692 16,947 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม ้ 8,982 11,011 13,755 16,845 19,413 16,637 
ประมง 213 222 221 230 278 311 
นอกภาคเกษตรกรรม 30,569 32,292 35,016 37,232 38,409 38,436 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 84 86 111 103 105 83 
อุตสาหกรรม 7,155 8,321 8,684 7,564 7,616 7,808 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 852 867 892 996 1,114 1,215 
การก่อสร้าง 2,588 1,570 1,948 1,967 2,008 1,926 
การขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน 

3,925 4,286 4,705 5,279 5,706 5,788 

โรงแรมและภัตตาคาร 60 75 62 50 68 55 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม  1,569 1,438 1,389 1,452 1,371 1,329 
ตัวกลางทางการเงิน 1,929 2,215 2,265 2,612 3,044 3,348 
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ การใช้เช่า และบริการ
ทางธุรกิจ 

2,061 2,330 2,411 2,829 3,032 2,696 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

2,336 2,738 3,046 3,388 2,692 1,864 

การศึกษา 6,138 6,580 7,600 8,779 9,365 9,809 
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,179 1,128 1,241 1,368 1,432 1,502 
 สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล 604 565 631 724 777 782 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 88 95 33 122 79 231 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 39,764 43,525 48,992 54,306 58,100 55,383 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 40,580 45,178 50,884 56,468 60,508 57,774 
ประชากร (1,000 คน)  980 963 963 962 960 959 

  6.1  การเกษตร 
          อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ  
60.30  อาชีพที่ส้าคัญได้แก่การท้านา  ท้าไร่และท้าสวนผลไม้ยืนต้น  มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัวและไม้
ประดับอยู่บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย  39.70    
    6.2  การประมง         
        จังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพประมงน้้าจืด มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จ้านวน 32 ,262 
ครัวเรือน มีบ่อเลี้ยงปลาประมาณ 40,901 บ่อ  2,076 กระชัง ใช้พ้ืนที่ประมาณ 27,841.40 ไร่ ผลผลิตการ
เลี้ยงสัตว์น้้าจืดประมาณ 10,256,743 กิโลกรัม แยกเป็นอ้าเภอเรียงล้าดับ 50 อ้าเภอ ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
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อันดับที่ 1 ได้แก่อ้าเภอจัตุรัส มีจ้านวน 3,799 ครัวเรือน จ้านวน 3,737.97 ไร่ จ้านวน 5,391 บ่อ อันดับที่ 2 
ได้แก่อ้าเภอภูเขียว จ้านวน 3,349 ครัวเรือน ใช้พื้นที่จ้านวน 3,289.78 ไร่ จ้านวน 4,388 บ่อ อันดับที่ 3 ได้แก่
อ้าเภอหนองบัวแดง จ้านวน 3,143 ครัวเรือน จ้านวน 2,840 ไร่ 3,954 บ่อ อันดับที่ 4 ได้แก่  อ้าเภอเมือง 
จ้านวน 2,789 ครัวเรือน จ้านวน 2,491.82 ไร่ 3,646 บ่อ  130 กระชัง อันดับที่ 5 ได้แก่  เกษตรสมบูรณ์ 
จ้านวน 2,760 ครัวเรือน จ้านวน 2 ,512.4 ไร่ จ้านวน 3,398 บ่อ ชัยภูมิมีการประกอบอาชีพจับสัตว์น้้า           
ในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 10,260,742 กิโลกรัม ชนิดปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาช่อน 102 ,129 กิโลกรัม   
ปลาดุก 1,346,260  กิโลกรัม ปลาหมอ 65,524 กิโลกรัม ปลาใน 55,456 กิโลกรัม ปลาสลิด 17,472 กิโลกรัม 
กุ้งก้ามกาม 763 กิโลกรัม หรือ 1,603,854 กิโลกรัม อ้าเภอที่มีปริมาณจับได้มากที่สุด คือ อ้าเภอจัตุรัส     
จ้านวน 1,821,166 กิโลกรัม รองลงมาคือ  อ้าเภอแก้งคร้อ 1,577,959 กิโลกรัม  อ้าเภอหนองบัวแดง 859,734  
กิโลกรัม  ตามล้าดับ 
  6.3 การปศุสัตว์ 
                          การปศุสัตว์ เป็นอาชีพที่ส้าคัญของชาวจังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ 
เป็ด โค สุกร กระบือ แพะ เป็นต้น กระจายอยู่ทุกอ้าเภอ มีจ้านวนประชากรสัตว์ทั้งจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งจังหวัด 
ประมาณ 6,822,823 ตัว มีฟาร์มไก่เนื้อ 86 แห่ง ฟาร์มไก่ไข่ จ้านวน 3 แห่ง ไก่เนื้อ จ้านวน 1 แห่ง ฟาร์มเป็ด 
จ้านวน 55 แห่ง ฟาร์มโคนม จ้านวน 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีอาชีพเลี้ยงผึ้ง จ้านวน 1 แห่ง มีโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ จ้านวน 2 แห่ง ร้านขายอาหารสัตว์ (ขายส่ง ขายปลีก) จ้านวน 40 ร้าน ขายปลีก จ้านวน 222 แห่ง มีโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทุกอ้าเภอ จ้านวน 60 แห่ง           
มีสถานพยาบาลสัตว์ทั้งจังหวัด จ้านวน 10 แห่ง 
  6.4 การบริการ 
                                    ชัยภูมิมีการประกออาชีพ   การบริการแยกออกเป็นประเภทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ประเภทหมวดธุรกิจ  คือ โรงแรมและภัตตาคาร จ้านวน 18 ราย การขายปลีกส่ง ซ่อมแซมจักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน จ้านวน 469 ราย การผลิต จ้านวน 202 ราย การก่อสร้าง จ้านวน 469 ราย 
การบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 12 ราย การใช้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนอื่นๆ 244 ราย 
การขนส่งที่เก็บสินค้าและคมนาคม 7 ราย ตัวกลางทางการเงิน จ้านวน 43 ราย อสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า 
และบริการธุรกิจ จ้านวน 36 ราย  การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน  จ้านวน 9 ราย การไฟฟ้า แก็ส การประปา 
จ้านวน 6 รายการประมง จ้านวน 2ราย การเกษตร  การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จ้านวน  34 ราย  รวมยอดการ
จดทะเบียน ทั้งจังหวัด 1,696 ราย มีทุนจดทะเบียน จ้านวน 9,019,938,148 บาท ถ้าแยกเป็นรายอ้าเภอที่มี
จ้านวนจดทะเบียน จ้านวน 3,129,438,548 บาท รองลงมาคืออ้าเภอภูเขียว จ้านวน 138 ราย ทุนจดทะเบียน 
517,940,000 บาท อันดับสามอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 145 ราย ทุนจดทะเบียน 1,218,550,000 บาท นอกจากนี้
มีการจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนอ้าเภอต่างๆ ทั้งจังหวัดตามสักส่วนมากน้อย ตามล้าดับความเจริญของ
เศรษฐกิจและประชากร 
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6.5  การท่องเที่ยว 
          จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  44  แห่ง  แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
26  แห่ง  เช่น  น้้าตก  ภูเขา  ป่าไม้ และถ้้าต่าง ๆ  แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  12  แห่งเช่น  ปรางค์กู่  ภูพระ  ภูแฝด  และพระพุทธรูปสมั ยทราวดี  เป็นต้น  และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แห่ง  ดังนี้ 

ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
2. น้้าตกผาเอียง 
3. น้้าตกตาดฟ้า 
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
5. น้้าตกเทพพนา 
6. น้้าตกเทพประทาน 
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
เขียว 
8. ทุ่งกะมัง 
9. เขื่อนจุฬาภรณ ์
10. สวนรุกขชาติน้้าผุดทัพ
ลาว 
11. น้้าผุดนาวงเดือน 
12. น้้าผุดหินลาด 
13. ถ้้าแก้ว 
14. ถ้้าประทุม 

15. ถ้้าวัวแดง 
16. ถ้้าพระ 
17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนอง
แวง 
18. ผาเกิ้ง 
19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
21. บึงละหาน 
22. ถ้้าผามอง 
23. ภูตะเภา 
24. เขื่อนห้วยกุ่ม 
25. ถ้้าประกายเพชร 
26. ถ้้าบนเขาพญาฝ่อ 

1. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
(แล) 
2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 
3. ปรางค์กู่ 
4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 
5. ภูพระ (พระเจา้ตื้อ) 
6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง) 
7. สระหงส ์
8. กู่แดง 
9. พระธาตุหนองสามหมื่น 
10. พระใหญ่และใบเสมา  
     วัดคอนสวรรค ์
11. พระแท่นบัลลังก ์
12. พระธาตุกุดจอก 
 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านเข
ว้า 
2. ศูนย์รวมไม้ดัดบา้นแข้ 
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑผ์้าขิด 
4. บ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง) 
5. ประเพณรี้าผีฟ้า 
6. หมู่บ้านชาวบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

  
  
     

รายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2558  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ้านวนนักท่องเที่ยว/ผู้
มาเยือน จ้านวน  1,418,833  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว  1,467.85  ล้านบาท 

ด้านการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 
นักท่องเที่ยว (คน) 1,289,672 1,321,065 1,418,833 
     -  ชาวไทย 1,281,735 1,313,150 1,410,613 
     -  ชาวต่างประเทศ 7,937 7,915 8,220 
โรงแรม/ที่พัก (แห่ง) 115 120 130 
ห้องพัก (ห้อง) 2,903 3,000 2395 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ต่อคนต่อวัน ของจังหวัด (บาท) 

650 670 695.15 

รายได้ (ล้านบาท) 1,265 1,298.37 1,467.85 
6.6  การอุตสาหกรรม 

            จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 625 โรง มีเงินลงทุนรวม 265,120,000 ล้านบาท  จ้านวน
คนงาน  27,500  คน  ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม  
การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้านเช่นด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นตน้ 

ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

แห่ง  เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) 

1. การเกษตร 117  2,336,094,117   129 3,962,005,011  130 3,919,462,488.00 

2. อาหาร  36  1,400,783,514  40  1,436,633,514 41 5,205,753,514.00 

3. เครื่องดื่ม  5  806,180,000  5  806,180,000 6 806,180,000.00 

4. สิ่งทอ  9  296,119,000  9  296,119,000 7 65,919,000.00 

5. เครื่องแต่งกาย  13  727,265,000  13  727,265,000 11 712,765,000.00 

6. เครื่องหนัง           

7. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  32 348,360,058   36  401,660,058 36 402,980,058.00 

8. เฟอร์นิเจอร์และ 
    เครื่องเรือน 

 7  10,309,334  8  12,659,344 8 12,429,344.00 

9. กระดาษและผลิตภัณฑ์  
    จากกระดาษ 

 5  220,630,000  7 242,880,000 7 242,880,000.00 

10. สิ่งพิมพ์  3  36,725,000  3  36,725,000 3 36,725,000.00 

11. เคมี  4  13,275,000  4  13,275,000 5 16,000,000.00 
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12. ปิโตรเคมี 
      และผลิตภัณฑ์ 

 6  221,905,000  9 390,905,000  10 413,405,000.00 

13. ยาง  3  77,831,000  3  77,831,000 4 282,831,000.00 

14. พลาสติก  28  149,505,229  30  153,769,229 28 143,019,000.00 

15. อโลหะ  97  374,452,500  109  548,182,500 112 1,007,472,500.00 

16. โลหะ           

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ  54  87,073,265  55  92,773,265 55 150,328,265.00 

18. เครื่องจักรกล  69  118,778,400  71 129,578,400  69 132,663,400.00 

19. ไฟฟ้า  1  2,650,000  1  2,650,000 1 2,650,000.00 

20. ขนส่ง  30  162,700,700  32  296,700,700 42 725,845,200.00 

21. อื่นๆ  52  18,439,849,500  57  18,502,349,500 50 11,906,349,500.00 

 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

          ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด้าเนินงานน้อย ในปี 2557 
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่
คือจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น  ท้าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้ า ๆ จังหวัดชัยภูมิเป็น
แหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น  รองลงมาคือ
สินค้าอุตสาหกรรม  และภาคค้าส่งค้าปลีก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 
     6.8  แรงงาน 
     จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงาน   จ้านวน 535,290 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.61 
ของประชากรรวม มีงานท้า 530,690 คน คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของก้าลังแรงงานทั้งหมด มีก้าลังแรงงานที่
ว่างงาน 4,600 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประมาณ
ร้อยละ  69.90  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ  30.10   สถานประกอบการในจังหวัดส่วน
ใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการจ้างงาน
อย่างอ่ืนเช่น  ผู้ไปท้างานต่างประเทศ  เป็นต้น 
 

ประเภทแรงงาน 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 

จ้านวนแรงงาน (คนไทย) 685,526 535,290 521,155 
     - ที่มีงานท้า 684,432 530,690 509,084 
     - ว่างงาน 1,094 4,600 3,609 
อัตราการว่างงาน 0.2 0.9 0.70 
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จ้านวนแรงงาน (ต่างด้าว) 
ที่จดทะเบียนแล้ว 

668 1,607 1,241 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

เศรษฐกิจโดยรวม     
ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า ใน 

ปี พ.ศ. 2549 จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจ้าปี 36,317 ล้านบาท โดย
มูลค่าส่วนใหญ่มาจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 9,748 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อย
ละ 26.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 8,059 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 สาขา
การศึกษาและสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 4,164 และ 4,041 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.5 และ 11.1 
ตามล้าดับ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปี 2531 ของปี 2549 พบว่ามีมูลค่า 17,833 ล้านบาท 
เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวพบว่าในปี 2549 ขยายตัวถึงร้อยละ 6.6 โดยสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม สาขาขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยายยนต์ จักยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลละของใช้ใน
ครัวเรือน สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ และ
สาขาการศึกษา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาขาการเกษตรขยายตัวจากปี 2548 ร้อยละ 5.9 และสาขา
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.2    

มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อคน    
ใน พ.ศ. 2549 จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน 32,875 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี  

2548 ถึงร้อยละ 12.3 จัดเป็นล้าดับที่ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล้าดับที่ 65 ของประเทศ โดยมี
อัตราการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 และข้อมูลจากการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ส้านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 อาชีพของผู้มีงานท้าในจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่ คือ ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง พริก ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากสาขาการเกษตรขึ้นกับราคาและปริมาณน้้าส้าหรับท้าการเกษตร 
8.  การศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอ่ืนมีบ้างเล็กน้อยจ้านวนไม่มากนัก ส้าหรับความ
เชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เช่น การแห่
นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น 
9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     9.1  แหล่งน้ า 
       จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าชลประทานที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  1. แหล่งน้้าธรรมชาติ 
                        จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารและล้าน้้าย่อยหลายสายที่ก่อให้เกิด 
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ล้าน้้าส้าคัญ ได้แก่ 
 (1.1) ล้ำน ้ำชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน

อ้าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์  
            (1.2) ล้ำน ้ำพรม ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอคอนสาร  
ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น  
            (1.3)  ล้ำคันฉู ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.4)  ล้ำน ้ำเชิญ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร และอ้าเภอภูเขียว 
            (1.5) ล้ำชีลอง  ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 
            (1.6)  ล้ำปะทำว ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.7) ล้ำสำมหมอ ไหลผ่านอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
            (1.8) ล้ำน ้ำกล ้ำ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงล้าน้้าชี 
  2.   แหล่งน้้าชลประทาน   แหล่งน้้าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 
         2.1  เขื อนเพื อประโยชน์ด้ำนพลังงำนและเกษตรกรรม 

- เขื อนจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า 163.75ล้านลูกบาศก์เมตร 
                              - เขื อนล้ำปะทำว ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอแก้งคร้อ  
มีปริมาณเก็บกักน้้า 44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เขื อนหินทิ งห้วยกุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร 
เก็บกักน้้าได้  20.23  ล้านลูกบาศก์เมตร 
         2.2  ชลประทำนขนำดกลำง (อ่ำงเก็บน ้ำ) เพื อกำรเกษตรและกำรบริโภค-อุปโภค 
 มีจ้านวน 14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์  
เทพสถิต และอ้าเภอซับใหญ่ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่ 
         2.3  ชลประทำนขนำดเล็ก (อ่ำงเก็บน ้ำหรือฝำยน ้ำล้น) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้้าขนาด
เล็ก เหมือง ฝายน้้าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ ประมาณ  47.72 
ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 
      9.2 ทรัพยากรป่าไม้   
           จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,986,429 ไร่  ในปี  2558 มีทรัพยากรป่าไม้/ประเภทป่าไม้ 
ดังนี้ ป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 2,664,839 ไร่ อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 724,806 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ้านวน 255,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 3,645,451 ไร่นอกจากนี้จังหวัดชัยภูมิยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ  จ้านวน  6 แห่ง  สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิถือได้ว่ามีสภาพป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
และเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าสายส้าคัญเช่น  แม่น้้าชี  แม่น้้าเชิญ  ล้าสะพุง  ล้าปะทาว  โปร่งขุนเพชร  และล้าธาร
ต่าง ๆ  อีกจ้านวนมาก 
 


