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                                        บทที่ บทที่ 22  
  

สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
  2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
                    2.1.1 ที่ตั้งอาณาเขต 

   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 และจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์   
   

                             

                                  แผนที่แสดงท่ีต้ังและอาณาเขต 
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2.1.2 การปกครอง   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเขตการดูแลครอบคลุมทั้งจังหวัดชัยภูมิ 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 
1,617 หมู่บ้าน โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 36 เขต ดังนี้ 

อ าเภอเมือง   จ้านวน  6  เขต   ได้แก่ 
เขต 1  ได้แก่  เทศบาลเมืองชัยภูมิ ยกเว้น หมู่ที่ 1,3,11 ต้าบลในเมือง 
เขต 2  ได้แก่  ต้าบลบ้านเล่า ต้าบลโพนทอง ต้าบลรอบเมือง ต้าบลนาเสียว ยกเว้น  
                 หมู่ที่ 3,4,12  เทศบาลเมืองชัยภูมิ เฉพาะหมู่ที่ 1,3,11   

  เขต 3  ได้แก่  ต้าบลกุดตุ้ม ต้าบลลาดใหญ่ ต้าบลห้วยบง ต้าบลนาเสียว  
        เฉพาะ หมู่ที่ 3,4,12 

  เขต 4  ได้แก่  ต้าบลบ้านค่าย ต้าบลโนนส้าราญ ต้าบลหนองไผ่ ต้าบลหนองนาแซง  
           เฉพาะ หมู่ที่  3,5,6,9,10 
  เขต 5  ได้แก่  ต้าบลชีลอง ต้าบลโคกสูง ต้าบลบุ่งคล้า ต้าบลหนองนาแซง ยกเว้น  
                                     หมู่ที่  3,5,6,9,10 
  เขต 6  ได้แก่  ต้าบลนาฝาย ต้าบลห้วยต้อน ต้าบลซับสีทอง ต้าบลท่าหินโงม 

  อ าเภอภูเขียว  จ้านวน  4  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลผักปัง ยกเว้น หมู่ที่ 5,14  ต้าบลหนองตูม 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลกุดยม ต้าบลโอโล ต้าบลบ้านเพชร ต้าบลผักปัง เฉพาะหมู่ที่ 5,14 
           ต้าบลหนองคอนไทย เฉพาะ หมู่ที่ 1,4,5,10,11,13 
  เขต 3  ได้แก่  ต้าบลบ้านแก้ง ต้าบลโคกสะอาด ต้าบลหนองคอนไทย  
                                     ยกเว้น1,4,5,10,11,13 
  เขต 4  ได้แก่  ต้าบลธาตุทอง ต้าบลบ้านดอน ต้าบลกวางโจน 

  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จ้านวน  3  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลบ้านยาง ต้าบลบ้านหัน ต้าบลสระโพนทอง 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลหนองโพนงาม ต้าบลบ้านเป้า ต้าบลโนนทอง ต้าบลกุดเลาะ 
  เขต 3  ได้แก่  ต้าบลบ้านเดื่อ ต้าบลโนนกอก ต้าบลหนองข่า ต้าบลบ้านบัว 

  อ าเภอหนองบัวแดง  จ้านวน  3  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลหนองบัวแดง  ต้าบลหนองแวง 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลท่าใหญ่ ต้าบลคูเมือง ต้าบลกุดชุมแสง 
  เขต 3  ได้แก่  ต้าบลนางแดด ต้าบลวังชมภู ต้าบลถ้้าวัวแดง 
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อ าเภอแก้งคร้อ  จ้านวน  3  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลนาหนองทุ่ม  ต้าบลช่องสามหมอ 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลหนองสังข ์ต้าบลบ้านแก้ง ต้าบลหนองไผ่ ต้าบลหลุบคา  
                                    เฉพาะหมู่ที่ 2,3,7,8,9  
  เขต 3  ได้แก่  ต้าบลโคกกุง ต้าบลเก่าย่าด ีต้าบลท่ามะไฟหวาน ต้าบลหนองขาม  
           ต้าบลหลุบคา ยกเว้น หมู่ที่ 2,3,7,8,9  

อ าเภอจัตุรัส  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลบ้านกอก  ต้าบลละหาน ต้าบลหนองบัวใหญ่ ต้าบลหนองบัวโคก 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลส้มป่อย ต้าบลหนองบัวบาน ต้าบลบ้านขาม ต้าบลกุดน้้าใส  
                                    ต้าบลหนองโดน  

อ าเภอเทพสถิต  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลวะตะแบก  ต้าบลห้วยยายจิ๋ว ต้าบลบ้านไร่   
                                    เฉพาะหมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,13,14 
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลนายางกลัก ต้าบลโป่งนก ต้าบลบ้านไร่   
                                    ยกเว้น หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,13,14 

อ าเภอคอนสาร  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลทุ่งพระ ต้าบลดงบัง ต้าบลดงกลาง ต้าบลคอนสาร ต้าบลทุ่งนาเลา   
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลทุ่งลุยลาย ต้าบลโนนคูณ ต้าบลห้วยยาง   

อ าเภอคอนสวรรค์  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลคอนสวรรค์ ต้าบลโคกมั่งงอย ต้าบลยางหวาย ต้าบลศรีส้าราญ  
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลช่องสามหมอ ต้าบลห้วยไร่ ต้าบลบ้านโสก ต้าบลหนองขาม  
                                    ต้าบลโนนสะอาด 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลบ้านชวน ต้าบลบ้านตาล ต้าบลเกาะมะนาว ต้าบลโคกเพชรพัฒนา  
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลบ้านเพชร ต้าบลหัวทะเล ต้าบลโคกเริงรมย์  

อ าเภอบ้านเขว้า  จ้านวน  2  เขต   ได้แก่ 
  เขต 1  ได้แก่  ต้าบลบ้านเขว้า ต้าบลลุ่มล้าชี  
  เขต 2  ได้แก่  ต้าบลโนนแดง ต้าบลตลาดแร้ง ต้าบลชีบน ต้าบลภูแลนคา  
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อ าเภอบ้านแท่น  จ้านวน  1  เขต   ได้แก่ 
  ต้าบลสามสวน ต้าบลสระพัง ต้าบลบ้านแท่น ต้าบลบ้านเต่า ต้าบลหนองคู  

อ าเภอหนองบัวระเหว  จ้านวน  1  เขต   ได้แก่ 
  ต้าบลหนองบัวระเหว ต้าบลโสกปลาดุก ต้าบลวังตะเฆ่ ต้าบลห้วยแย้ ต้าบลโคกสะอาด  

อ าเภอภักดีชุมพล  จ้านวน  1  เขต   ได้แก่ 
  ต้าบลแหลมทอง  ต้าบลเจาทอง  ต้าบลวังทอง  ต้าบลบ้านเจียง 

อ าเภอเนินสง่า  จ้านวน  1  เขต   ได้แก่ 
  ต้าบลกะฮาด  ต้าบลตาเนิน  ต้าบลหนองฉิม  ต้าบลรังงาม  

อ าเภอซับใหญ่  จ้านวน  1  เขต   ได้แก่ 
  ต้าบลซับใหญ่  ต้าบลท่ากูบ  ต้าบลตะโกทอง  

  2.1.3 ประชากร 
  จากสถิติของส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือนธันวาคม 2557  
จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น 1,137,049  คน เป็นชาย 563,935  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.60  ของประชากร    
ทั้งจังหวัด  เป็นหญิง 570,323 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.16 ของประชากรทั้งจังหวัด  มีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น 339,686  
หลังคาเรือน และ ความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  88.98  คนต่อตารางกิโลเมตร  

ที่ อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
พื้นที่ 

 
จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 224 19 48,776 67,659 69,833 137,492 
2. บ้านเขว้า 544.315 88 6 13,537 21,354 21,423 42,777 
3. คอนสวรรค์ 468.147 103 9 16,671 24,786 24,955 49,741 
4. เกษตรสมบูรณ ์ 1,418.967 144 11 27,283 50,367 50,227 100,594 
5. หนองบัวแดง 2,215.459 130 8 26,950 46,184 45,424 91,608 
6. จัตุรัส 647.031 119 9 22,781 33,912 35,513 69,425 
7. บ้าเหน็จณรงค์ 560.300 95 7 13,319 20,592 20,687 41,279 
8. หนองบัวระเหว 841.782 58 5 10,426 16,256 15,903 32,159 
9. เทพสถิต 875.604 92 5 21,636 32,986 32,023 65,009 
10 ภูเขียว 801.757 155 11 32,380 55,574 56,459 112,033 
11 บ้านแท่น 308.707 66 5 10,833 20,646 20,851 41,497 
12 แก้งครอ้ 582.196 126 10 22,759 36,816 36,462 73,278 
13 คอนสาร 966.665 85 8 17,217 28,868 28,665 57,533 
14 ภักดีชุมพล 900.456 47 4 10,565 15,650 15,103 30,753 
15 เนินสง่า 222.003 48 4 7,813 12,921 13,088 26,009 
16 ซับใหญ่ 225.000 37 3 4,999 7,672 7,308 14,980 

รวม 12,778.27 1,617 124 368,618 563,935 570,323 1,137,049 

 ที่มา : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
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ร้อยละ 

 

เมื่อน้าขอมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะหตามชวงชั้นอายุ พบวา ประชากรของจังหวัด

ชัยภูมิมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ป ต่้า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงงานต่้า ในขณะที่ประชากร    

วัยแรงงานในชวงอายุ 30–44 ป มีจ้านวนมาก ซึ่งถือเปนประชากรวัยแรงงานที่จะสรางมูลคาและผลผลิต     

ใหกับจังหวัดในระยะ 15 ปขางหนา  แต่ในระยะ 20 ปขางหนา จังหวัดชัยภูมิจะประสบ ปญหาเรื่องประชากร  

วัยแรงงานนอยลง และมีประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบต่อแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก เนื่องจากเปนภาคการผลิตที่ใชแรงงานในชวงอายุดังกล่าว สวนภาคการเกษตรอาจ

ส่งผลกระทบไมมากเทาที่ควร ลักษณะโครงสรางประชากรเชนนี้จะสงผลใหขาดก้าลังแรงงานเพ่ือสร้างผลผลิต

และขยายเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจะเปนภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้นในส่วน

ของการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 

  2.1.4 การศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่

ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลปี พ.ศ.  2555  จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัด
จ้านวน  781  แห่ง  มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  8,129  คน  มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  133,006  คน    
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     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน จ้านวน 
26 แห่ง ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้าเหน็จณรงค์วิทยาคม   2) โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 
3) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2    4) โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
5) โรงเรียนลุ่มล้าชีนิรมิตวิทยา   6) โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 
7) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   8) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 
9) โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา   10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
11) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา   12) โรงเรียนบ้านหันวิทยา 
13) โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน   14) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 
15) โรงเรียนสระพังวิทยาคม   16) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
17) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   18) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
19) โรงเรียนกุดน้้าใสพิทยาคม   20) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
21) โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา            22) โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 
23) โรงเรียนโนนกอกวิทยา   24) โรงเรียนหนองขามวิทยา 
25) โรงเรียนโนนคร้อวิทยา   26) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 

มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 866 คน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 12,142 คน ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม  
2559 
ที่มา  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      

  2.1.5 การสาธารณสุข 
จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 16 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ้านวน  1 แห่ง 

และโรงพยาบาลชุมชนระดับอ้าเภอ จ้านวน 15 แห่ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบล  167  แห่ง คลินิกทุกประเภท 
283  แห่ง  จ้านวนเตียง 1,274 เตียง   เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
รวมทั้งสิ้น 1,703 คน แยกเป็น แพทย์ 152 คน ทันตแพทย์ 79 คน เภสัชกร 117 คน และพยาบาล 1,355 คน 
และมีจ้านวนผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น  631,920 คน 
ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2558 ส้านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ 
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 2.1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจมีการรับแจ้งคดีในรอบปี 2557 จ้านวน  5,338  คดี  ผู้ต้องหา  7,337  ราย  

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ จ้าแนกดังนี้ 

      ด้านยาเสพติด   
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชัยภูมิมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ  มีสภาพปัญหาเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดทั้งจากภาคเหนือและจาก
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และนครพนม เพ่ือล้าเลียงผ่านไป 
ยังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  ภาคกลาง และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากพ้ืนที่
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง  พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอ
เมืองชัยภูม ิอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอภูเขียว ตามล้าดับ  
     ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
      ปัจจุบันยังคงปรากฏคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพ่ือมาขายแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีสัญชาติพม่ามากที่สุดรองลงมาคือลาว  กัมพูชา  อินเดีย  ปากีสถาน  และเวียดนาม  ลักษณะการ
ด้าเนินการจะมีผู้ลักลอบน้ารถยนต์ไปรับเข้ามาในจังหวัดโดยเดินทางหลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
เพ่ือส่งให้ผู้ประกอบการ   แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานได้ถูกต้อง   แต่เมื่อ
ใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่ด้าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ทางราชการก้าหนด   และยังท้างานต่อเนื่อง
หรือย้ายสถานที่ท้างานซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อก้าหนด  
    ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
               การก่อการร้ายได้แพร่ขยายเข้าไปในพ้ืนที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตาม
ร่องรอยการกระท้าความผิดเป็นเรื่องยาก  และกลุ่มก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่  
    ด้านป่าไม้และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
       สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และตะวันตก
เฉียงเหนือ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส้าคัญยิ่ง สามารถอ้านวยผลประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า ของป่า และผลผลิตจากป่าไม้อ่ืน ๆ และทางอ้อมที่มี
อิทธิพลต่อดิน น้้า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีต้นน้้าล้าธารที่สมบูรณ์ 
พร้อมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 
    ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย  ซึ่งสามารถจ้าแนกออกได้ 23 ป่า มีพ้ืนที่ป่าที่ประกาศตามกฎหมาย (ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า) จ้านวน 3,935,409 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าส้าคัญท่ี 
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หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลายล้านคน  เช่น  แม่น้้าชี  แม่น้้าพรม  แม่น้้าเชิญ  
โดยสามารถแบ่งประเภทของป่าไม้  ได้ดังนี้ 
   (1)  ป่าสงวนแห่งชาติ : จ้านวน  11  ป่า  มีพ้ืนที่  2,064,839  ไร่ (ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ จึงคงเหลือพ้ืนที่ 1,584,282.5 ไร่) 
   (2)  อุทยานแห่งชาติ : จ้านวน 6  แห่ง  มีพ้ืนที่ 724,806.5 ไร่ ได้แก่  
    (2.1)  อุทยานแห่งชาติตาดโตน : พื้นที่  135,138  ไร่  
    (2.2)  อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  (ชัยภูมิ) : พื้นที่  166,875  ไร่ 
    (2.3)  อุทยานแห่งชาติไทรทอง : พื้นที่  199,375  ไร่ 
    (2.4)  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  : พื้นที่  70,000  ไร่ 
    (2.5)  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  : พื้นที่  125,312  ไร่ 
    (2.6)  อุทยานแห่งชาติน้้าพอง (ชัยภูมิ)  : พื้นที่  28,106  ไร่ 
    (3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 แห่ง : มีพื้นท่ี 1,360,284 ไร่ ได้แก่ 
    (3.1)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : พื้นที่  983,175  ไร่  
    (3.2)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-หว้ยใหญ่  : พื้นที่  255,000  ไร่  
    (3.3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  : พื้นที่  122,000  ไร่  
    (3.4)  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : พื้นที่  109 ไร่ 
   (4)  พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ  2  แห่ง 
    (4.1)  ป่าหมายเลข  10  แปลง  1 : มีพ้ืนที่  2,135,000  ไร ่ คงเหลือ 205,150  ไร ่ 
    (4.2)  ป่าภูโค้ง : พ้ืนที่  60,886  ไร่  

   ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ได้รับมอบพ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ด้าเนินงาน

ปฏิรูปที่ดินเป็นจ้านวนทั้งสิ้น  1,595,009  ไร่  คงเหลือ พื้นที่ป่าไม้  2,340,400 ไร่  แต่พื้นที่ป่าที่ได้มาจากการ

แปลภาพถ่ายดาวเทียมแลนแซท  5 (TM)  มาตราส่วน 1:50,000 เมื่อปี  พ.ศ. 2552  พบว่า  จังหวัดชัยภูมิ    

มีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่  3,890.89  ตารางกิโลเมตร(พ้ืนที่ที่มีป่าไม้สีเขียวปกคลุม) คิดเป็นร้อยละ 30.45 ของพ้ืนที่จังหวัด 

      ภัยคุกคามอ่ืน ๆ   
     ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ  และน้าไปสู่ภัยคุกคามด้านความ
มั่นคง  ในแง่ของประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่เกิดจากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น  กลุ่ม
มวลชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องท่ีดินท้ากิน ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  ความแตกแยกทางแนวความคิดทางด้านการเมือง ซึ่งในประเด็นหลังได้รับอิทธิพลมาจาก
การเมืองในระดับชาต ิ  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในระดับพ้ืนที่    
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2.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

       ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

   จากการส้ารวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิ โดยกองส้ารวจดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  พบว่า
วัตถุก้าเนิดดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดพามาทับถมกันนาน
มาแล้ว  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่จึงท้าให้เกิดพ้ืนที่ที่มี
ความสูงต่้าแตกต่างกันและดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน  บางส่วนจะพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัว
ของหินในบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา  ดินในจังหวัดชัยภูมิสามารถจ้าแนก
ออกเป็น  64  หน่วยดิน  
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  จากการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดชัยภูมิในปี 2556  ด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมแลนด์แซทระบบ TM (Thematc  Mapper) โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  คือ 5,080,107 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 63.61 ของพื้นที่จังหวัด  กระจายตัวอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัด รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้  2,255,979 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  28.25  ของพ้ืนที่จังหวัด
ทางด้านตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด 
  ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินของจังหวัดชัยภูมิที่พบคือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่เกิด
จากสาเหตุของลักษณะต้นก้าเนิดดินของแต่ละพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิตน้อย   และที่
ส้าคัญเกษตรกรท้าการเกษตรโดยขาดการบ้ารุงดินให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ชัยภูมิยังประสบปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะอ้าเภอจัตุรัส, อ้าเภอเนินสง่า,อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์และอ้าเภอคอน
สวรรค์  ซึ่งพบเกลือในดินมากจนไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

  1)  ทรัพยากรป่าไม้ 

        พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความส้าคัญยิ่งต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าล้าธารที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรมและการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะแม่น้้าชี   แม่น้้าเชิญ  แม่น้้าพรม อันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง   นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าหายาก เช่นแรดพันธุ์        
สุมาตรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ  6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  2  แห่ง และ
เขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ได้ถูกท้าลายเปลี่ยนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพื้นที่ท้ากิน 
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ของราษฎรโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางตอนล่างของจังหวัดในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ   ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่
ท้านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ ได้แก่  ป่าตาเนิน ในเขตอ้าเภอจัตุรัส  และอ้าเภอเนินสง่า  ป่าภูแลน
คา ด้านทิศใต้ของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอหนองบัวระเหว  
ป่าโคกใหญ่  ในเขตอ้าเภอคอนสาร  เกษตรสมบูรณ์   โดยพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวได้ถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าคิด
เป็นร้อยละ 93.59,  91.62  และ 58.44  ของพ้ืนที่ป่าสงวนตามล้าดับ  และจากผลการตัดไม้ท้าลายป่า  ท้าให้เกิด
การพังทลายของดิน   ฤดูฝนเกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่และเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้งเนื่องจาก
ไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้้า  สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท้าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้   สัตว์ป่าขาด
แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ป่าไม้ลดลง แนวทางจัดการควรให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าไม้มากข้ึน ควบคู่กับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ประชาชน
ให้มีศักยภาพเพียงพอ  ควรท้าระบบป่าชุมชน  

  2)  ทรัพยากรสัตว์ป่า   

         จังหวัดชัยภูมิมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
และสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ช้าง กระทิง เก้ง กวาง หมาใน ลิง ชะนี สัตว์เลื้อยคลาน เช่น 
ตะกวด งูชนิดต่างๆ พบนก 223 ชนิด เช่น นกอ้ายงั่ว นกกก นกแก๊ก นกขุนแผน นกพญาไฟ นกกางเขนดง เป็นต้น 
และพบปลา 26 ชนิด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบนกไม่ต่้ากว่า 50 ชนิด และปลา 5 ชนิด   บึงละหาน  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้้า (Ramsar  Convention)     
มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์นกอย่างน้อย  56 ชนิด โดยเฉพาะนกน้้า  นกชายเลน  มีทั้งนกประจ้า
ถิ่นและนกอพยพ  และชนิดพันธุ์ปลาอย่างน้อย  25  ชนิด ส้าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่าคือ การ
ลักลอบล่าสัตว์ การท้าลายแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เนื่องจากการขาดจิตส้านึกของคนใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่ตามมา    ซึ่งนอกจากจะท้าให้
จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าลดลงบางชนิดเกือบสูญพันธุ์และอาจสูญพันธุ์ไปแล้วยังมีผลกระทบต่อการขาดสมดุลใน
ระบบนิเวศอีกด้วย 
  ทรัพยากรธรณี 

  จากการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบแร่ธาตุที่ส้าคัญที่จังหวัดชัยภูมิคือ ทองแดง ทองค้าขาว 
(ซึ่งแหล่งส้ารวจยังไม่มากพอต่อการลงทุน) เกลือสินเธาว์ และแร่โปแตช นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มีนักลงทุน
ต่างประเทศร่วมกับคนไทยได้มาด้าเนินการส้ารวจแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่นแก๊สธรรมชาติบ้างเป็นครั้งคราว   
และที่ส้าคัญมีการท้าเหมืองแร่โปแตช ที่บริเวณต้าบลบ้านตาล  ต้าบลบ้านชวน ต้าบลหัวทะเล  และต้าบลบ้าน
เพชร ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  โดยจากการส้ารวจพบว่ามีปริมาณเกลือหินและแร่โปแตชมากพอที่จะ
ลงทุน คือมีแร่โปแตชจ้านวน 570 ล้านตัน 
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  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

            จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า (Ramsar  Convention) ได้แก่ บึงละหาน อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 18,181 ไร่ 
จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าธรรมชาติ มีพืชน้้า และพ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เนื้อที่ 975,000 ไร่  
จัดอยู่ในประเภทที่ราบลุ่มน้้าท่วม มีน้้าบางฤดู  ส้าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้าของเอเชีย ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ าหนองแวง       
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าขนาดเล็กมีน้้าตลอดปี มีพืชน้้า นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับชาติ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน 4 แห่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน  736  แห่ง รวม   68,345.5  ไร่  
ส้าหรับปัญหาส้าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้แก่ ปัญหาการถูกคุกคามและการบุกรุกพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็นพื้นที่อยู่
อาศัยและที่ท้ากินของคนในพ้ืนที่  และโครงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ  เช่น  รีสอร์ท  ร้านค้า  
ท้าให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม บดบังความงามตามธรรมชาติของพ้ืนที่ และ ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชนิดพันธุ์ลดลง  ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ปลา  ชนิดพันธุ์นกน้้า  และชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นเดิม นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาน้้ากร่อย การตื้นเขินของแหล่งน้้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้้าบึงละหาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับ
นานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
      สิ่งแวดล้อม 

   คุณภาพน้ า 

             จังหวัดชัยภูมิมีล้าน้้าชี  ล้าน้้าเชิญและล้าน้้าพรมเป็นล้าน้้าสายหลัก  ซึ่งมีการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้้าจากตัวแทนล้าน้้าในช่วงต่างๆ  ของล้าน้้าสายหลักทั้ง  3  สาย จ้านวน  3  ครั้ง ในปี  พ.ศ.  2550  ปรากฏผล   ดังนี้ 
      ล าน้ าเชิญ   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      ล าน้ าพรม   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้   
      ล าน้ าชี   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้     
      จะเห็นว่าคุณภาพน้้าของแม่น้้าสายหลักทั้ง 3 สายของจังหวัดชัยภูมิอยู่ในเกณฑ์
พอใช้  ซึ่งหากยังปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโดยไม่มีการดูแลรักษาเช่น การปล่อยน้้าทิ้งจากสถาน
ประกอบการ  ร้านอาหาร และครัวเรือนลงแหล่งน้้า การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้้า การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในการ
ปราบศัตรูพืชทางการเกษตรแล้วถูกชะล้างลงแหล่งน้้าในฤดูฝน  การกระท้าต่างๆ เหล่านี้จะท้าให้คุณภาพน้้าทั้ง 
3 สาย เสื่อมโทรมลงอย่างแน่นอน  และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนตามมา เช่นระบบนิเวศแหล่งน้้า 
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พืช สัตว์ในแหล่งน้้าถูกท้าลาย   สุดท้ายผู้ที่ได้รับส่งผลกระทบคือมนุษย์ที่ต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวัน  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของมนุษย์พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ได้แก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล ส้าหรับการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้้า ส่วนใหญ่
จะเป็นการสร้างฝายดิน ฝายชะลอความชุ่มชื้น การขุดลอก  ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชนมีโครงการฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม วงเงินทั้งโครงการ 55,067,450 บาท ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรมี
มาตรการอนุรักษ์และเฝ้าระวังแหล่งน้้าอย่างสม่้าเสมอ และควรจะมีการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน ชุมชนใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็ก โดยการใช้ระบบบ้าบัดอย่างง่าย เช่น ใช้ถังดักไขมันในระดับ
ครัวเรือน ร้านอาหาร ใช้ระบบบ้าบัดแบบ Wetland ในชุมชน  เป็นต้น 
  คุณภาพอากาศ 

จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และไม่ค่อยประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ
แต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองและควันพิษและกลิ่นเหม็น 

    1)  ฝุ่นละอองและควันพิษ โดยเฉพาะมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองจาก
สถานประกอบการ เช่น โรงโม่หิน โรงงานแปรรูปมันส้าปะหลังและข้าวโพด โรงสีข้าว ในพ้ืนที่อ้าเภอคอนสาร 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเทพสถิต ส้าหรับปัญหาเขม่าควัน ส่วนใหญ่จะเกิดในเขตเมืองและช่วงเวลา
การจราจรติดขัด 

   2) กลิ่นเหม็น   ส่วนใหญ่เกิดจากกิจการปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มสุกรซึ่งมีการร้องเรียน

เป็นประจ้าในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอเทพสถิต  อ้าเภอเมือง และกลิ่นเหม็นจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียของ

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ้าเภอภูเขียว 

  คุณภาพเสียง   

   จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง ส้าหรับปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของ
จังหวัดชัยภูมินั้นมีเหตุร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลี้ยงสุกรในเขตชุมชนที่เสียงร้องของสุกรรบกวนสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต และเกิดจาก ประกอบการโรงสี
ข้าว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  บ้านเพชร เกษตรสมบรูณ์  และเทศบาลต้าบลคอนสาร 

   ขยะมูลฝอย 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณขยะ 268,128 ตัน/ปี มีโรงงานก้าจัดขยะ จ้านวน 89 แห่ง โดยสามารถ
ก้าจัดขยะได้ 164,109 ตัน/ปี ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   หน่วยงาน
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน   จังหวัดชัยภูมิมีระบบก้าจัดขยะ 
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มูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) จ้านวน 1  เทศบาล คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ   ส้าหรับวิธีการ
ก้าจัดมูลฝอย พบว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก้าจัดแบบกองบนพื้นแล้วเผาและไถกลบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้มีเพียง
เทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีการก้าจัดมูลฝอยถูกหลักวิชาการ คือ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary 
Landfill) พื ้นที ่ก้าจัดขยะมูลฝอย พบว่ามีเทศบาลที ่มีขนาดพื้นที ่ก้าจัดขยะมากกว่า 30 ไร่ ขึ ้น ไป        
มีจ้านวน 6 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ   เทศบาลต้าบลแก้งคร้อ   เทศบาลต้าบลจัตุรัส  เทศบาลต้าบลบ้าน
เขว้า  เทศบาลต้าบลคอนสาร  และเทศบาลต้าบลบ้าเหน็จณรงค์  โดยเทศบาลต้าบลบ้าเหน็จณรงค์ มีพ้ืนที่มาก
ที่สุด  คือ  80 ไร่  รองลงมาคอื เทศบาลต้าบลจัตุรัส  50 ไร่  เทศบาลที่มีพ้ืนที่น้อยไม่ถึง 10 ไร่ ม ีจ้านวน 8  แห่ง  
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ก้าจัดขยะมูลฝอย 

    ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

     จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และ
พ้ืนที่ป่า  แหล่งแร่ที่ส้าคัญเช่นแร่โปแตชที่ขณะนี้ยังไม่สามารถลงทุนน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งยังไม่
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเหมือนในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ  จึงสามารถรองรับการลงทุนและมีศักยภาพ   
ในด้านการเกษตรที่จะสามารถผลิตสินค้าเกษตร  พืชอาหาร  พืชพลังงานได้อย่างมหาศาลหากมีการบริหาร
จัดการและส่งเสริมจากภาครัฐที่ดี  โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเรื่องน้้าและการคมนาคมขนส่ง  
ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้้านี้จะสามารถเป็นพ้ืนฐานรองรับภาคการผลิตการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกเป็นจ้านวนมาก  ซึ่งขณะนี้ภาครัฐได้พยายามพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งแหล่งน้้า  
และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง         

  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
บุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ 
  2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


