ขอมูลทั่วไปตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ที่ตั้งและขอบเขตการปกครอง
ตําบลพระยืน เปนตําบลหนึ่งใน 5 ตําบล ของอําเภอพระยืน เปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอพระยืน มี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 63.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอพระยืน มีอาณาเขตติดตอกับ
พื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลหนองแวงและตําบลขามปอม อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
การแบงเขตการปกครอง
ตําบลพระยืนแบงเขตการปกครองสวนทองถิ่น 2 ลักษณะ คือ
1. เขตเทศบาล ประกอบไปดวย
- เทศบาลตําบลพระยืน จํานวน 4 หมูบาน นายวิเชียร สีชาลี เปนนายกเทศมนตรี
- เทศบาลตําบลพระยืนมิ่งมงคลจํานวน 13 หมูบาน นายไชโรจน วันเพชร เปนนายกเทศมนตรี
2. องคการบริการสวนตําบล ประกอบดวย 17 หมูบาน
หมูที่ 1 บานพระยืน
ผูใหญบาน
นางละมัย ภูมิพระบุ
หมูที่ 2 บานหัวบึง
ผูใหญบาน
นายพนมพร กองจร
หมูที่ 3 บานนาลอม
ผูใหญบาน
นายไพบูลย ออนอยู
หมูที่ 4 บานโนนบอ
กํานัน
นายเผา แสนแป
หมูที่ 5 บานหนองคู
ผูใหญบาน
นายสากล วงษาหาร
หมูที่ 6 บานปาหมอ
ผูใหญบาน
นางประทุมพร บูรพวง
หมูที่ 7 บานหินเหิบ
ผูใหญบาน
นายนิพนธ โมดํา
หมูที่ 8 บานแกนประดู
ผูใหญบาน
นายมนูญ บัวศรี
หมูที่ 9 บานปาสาน
ผูใหญบาน
นางไพรวรรณ พาจันทร
หมูที่ 10 บานปาสาน
ผูใหญบาน
นายวิยล ผุยคําพิ
หมูที่ 11 บานปาหมอ
ผูใหญบาน
นายสนุก นาทเหนือ
หมูที่ 12 บานโนนบอ
ผูใหญบาน
นายจิตร จุดสี
หมูที่ 13 บานศิลาทิพย
ผูใหญบาน
นายสิทธิชัย ศรีบุญเรือง
หมูที่ 14 บานพระยืน
ผูใหญบาน
นางวารุณี บูรณศิริ
หมูที่ 15 บานโนนบอ
ผูใหญบาน
นายบุญนาค นามภู
หมูที่ 16 บานหินเหิบ
ผูใหญบาน
นายสมพงษ พรมรังสี
หมูที่ 17 บานหัวบึง
ผูใหญบาน
นายสมจิตร ทองคํา

เสนทางคมนาคม
การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและตําบล ตลอดจนหมูบานในตําบลสามารถติดตอไดสะดวก โดย
ทางรถยนตเสนทางคมนาคมที่สําคัญ ดังนี้
1. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2062 (ขอนแกน – มัญจาคีรี) ผานตําบลพระยืน ,ตําบล
ขามปอม
2. ทางหลวงชนบท ขก. 12094 (บานปาสาน – โนนคูณ) ผานตําบลพระยืน
3. ถนนสายพระยืน – แกนเทา ผานบานปาหมอ – หินเหิบ
4. ถนนสายบานปาหมอ – บานกระเดื่อง (ต.ปามะนาว อ.บานฝาง) ผานบานหนองคู ถนน
ทุกสายติดตอกันไดสะดวกตลอดป
ลักษณะการตั้งบานเรือน
การตั้งบานเรือนของประชากรสวนมากตั้งบานเรือนอยูในกลุมรวมกันตามถนนสายตาง ๆ และบริเวณ
บานสวนใหญจะตั้งอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ และมีบางสวนกระจัดกระจายตามไรนาของตัวเอง
ลักษณะภูมิประเทศ
ตํา บลพระยื น มีลัก ษณะภูมิป ระเทศโดยทั่วไปเปนลูกคลื่นลาดเทจากด า นทิศตะวั นตกไปด านทิ ศ
ตะวันออก ลงสูที่ราบลุมแมน้ําชี และบริเวณแกงกุดโดก ของเขตตําบลบานโตน และตําบลหนองแวง ทางดาน
ทิศตะวันออก จากลักษณะดังกลาว พบวาพื้นที่สวนใหญของตําบลพระยืนจะเปนที่ดอน ดูจากแผนที่ทหารจะมี
ความสูงเหนือระดับ น้ําทะเลระหวาง 170-230 ฟุตขึ้นไป พื้นที่สวนมากของเขตอํ าเภอพระยืน จะมีสภาพ
พื้นที่ดอนมากกวาพื้นที่ลุม ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาการทํานา เพราะดินจะอุมน้ําไมดี
สวนทางดานทิศตะวันออกบริเวณลุมน้ําชีซึ่งอยูในเขตตําบลหนองแวง ตําบลบานโตน และตําบลพระบุ เปน
พื้นที่ลุมเหมาะสําหรับการทํานา แตในฤดูฝนบางปจะมีนํา้ ทวมทําใหพืชผลไดรับความเสียหาย
ทรัพยากรดิน
ความอุดมสมบูรณข องดินในตําบลพระยืนจะมีมากนอ ยเพียงใด ขึ้น อยูกั บแหล งวัตถุ ตน กําเนิดดิ น
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้ง ซึ่งสามารถแบงดินออกตามลักษณะกําเนิดของดินออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1. ดินที่เกิดในที่ราบต่ํา บริเวณนี้จะราบเรียบหรือคอนขางเรียบสวนใหญจะใชในการ
ทํานา ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1.1. ดินรวนทรายมีหนาดินลึกเปนดินที่มีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา การระบาย
น้ําและเปนกลุมดินที่พบมาก เชน ดินชุดรอยเอ็ด
1.2. ดินเค็ม ลักษณะเปนดินรวนทราย ดินทรายมีชั้นหินเกลือรองรับอยูดานลาง พบ
เห็นไดทั่วไปในเขตตําบลพระยืนหรือบริเวณใกลที่วาการอําเภอพระยืน
1.3. ดินที่เกิดบนที่ลาดชัน เกิดในสภาพพื้นที่ปานกลางและที่สูง ซึ่งแบงออกตาม
ลักษณะที่พบไดแก บริเวณตําบลพระยืน ที่ติดกับเทือกเขาภูเม็ง ทางดานทิศตะวันตก
2. ดินที่มีหนาดินลึก ระบายน้ําแตมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากโครงสรางเปนดินทราย
ผานการใชประโยชนมานาน มีการชะลางพังทลายสูง ดินชุดนี้ ไดแก ชุดรอยเอ็ด ชุดโคราช ชุดสตึก ดิน
กลุมนี้เปนดินที่มีการพบมากที่สุดและกระจายทั่วไปในตําบลพระยืน,ขามปอม,ตําบลหนองแวง
3. ดินที่มีเศษหินลูกรังปนจะพบกรวดและลูกรังอยูในระดับลึกบางสวนใชทํานาไมได พบ
ทั่วไปในบริเวณตําบลพระยืนไดแก ดินชุดโคราช ,โพนพิสัย

สมรรถนะของดิน
ดินชุดรอยเอ็ด
มีประมาณ 49% ของพื้นที่ สภาพเรียบหรือคอนขา งเรียบ เนื้อดินมีลักษณะรวนปน
ทราย สีน้ําตาลเขมจนถึงสีเทา มีความเปนกรด - ดาง 5.0 – 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุจะมีนอย เหมาะ
สําหรับการทํานาปานกลาง
บริเวณที่พบดินชุดรอยเอ็ด คือ บริเวณทิศตะวันตกบา นพระยืน ตําบลขามป อม,ตําบล
หนองแวง,และตําบลบานโตน
ดินชุดโคราช
มีประมาณ 45 % ของพื้นที่ตําบล เปนเนื้อดินทราย สีน้ําตาลดําเขมปนเทา
หนาดินลึก ความลาดชัด การระบายน้ําดีปานกลาง มีความเปนกรด - ดาง 5.0 – 6.1 % มีอินทรียวัตถุต่ํา
เหมาะใชสําหรับการปลูกพืชไร,ไมผล บริเวณที่พบ ตั้งแตตําบลพระยืน,ตําบลหนองแวงและตําบลขามปอม
ดินชุดราชบุรี, ดินชุดสะตึก, ชุดโพนพิสัย จะพบปริมาณ 10% ของพื้นที่จะมีลักษณะ
หนาดินลึก ระบายน้ําดี คาความเปนกรด – ดาง 5.0 – 6.0% ดินชุดนี้มีแรธาตุอาหารต่ํามาก จะพบมาก
ในบริเวณที่เดี่ยวกันกับดินชุดโคราช พบกระจัดกระจายอยูทั่วไป
การแพรกระจายของดินเค็ม
การแพรกระจายของดินเค็มในเขตตํา บลพระยืน มีอยูกระจายทั่วไปเกือบทุกหมูบานแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ
1. บริเวณกระทบมาก ไดแก ตําบลพระยืนบานโนนบอทั้ง 3 หมูบาน บานหัวบึง หมู 2 บาน
พระยืน หมู 1 บานปาสาน หมูที่ 9-10
2. บริเวณกระทบนอย หมูที่ 7,13
3. บริเวณที่มีชั้นเกลืออยูชั้นลาง มีกระจายทั่วไปทุกหมูบานในตําบลพระยืน
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญในตําบลพระยืนประกอบไปดวย
1. ลําหวยยาง มีตนกําเนิดจากบานหินเหิบ ไหลผานตําบลพระยืนทางดานทิศเหนือลงสูแกง
น้ําคอน ที่บานหวาตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
2. ลําหวยอุย ตนกําเนิดบริเวณดานทิศใตบานปาหมอ หมูที่ 11 เปนลําหวยที่ตื้นเขิน มี
ขนาดเล็ก
นอกจากนั้นยังมีแหลงน้ําสรางขึ้นใหม และมีการขุดลอก แหลงน้ําสาธารณะ เพื่อผลิต
น้ําประปา เชน หนองพระยืน,หนองกาม ตําบลพระยืน หนองแวง,หนองหญาขาวนก ตําบลหนองแวง และยังมี
ฝายน้ําลนกับลําหวยตาง ๆ รวมถึงสระน้ําในไรนา บอน้ํา บาดาลอีกกระจัดกระจายทั่วไป เพื่อใชประโยชน
อุปโภคและใชในการเกษตร

