ขอมูลทั่วไปตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ประวัติของตําบลขามปอม
เดิมตําบลขามปอมขึ้นอยูในเขตปกครองของตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ใน
ป 2531 กิ่งอําเภอพระยืนไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอพระยืน ขณะเดียวดันไดมีการแยกเขตปกครอง
ของตําบลพระบุ ออกเปนตําบลพระบุและตําบลขามปอม กระทรวงมหาดไทยไดป ระกาศแยกเปนตํ าบล
ขามปอมเมื่อป 2531
ที่ตั้ง และอาณาเขต
ตําบลขามปอม เปนตําบลหนึ่งในอําเภอพระยืน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ
พระยืน ระยะทางหา งจากตัวอํา เภอประมาณ 6 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงจั งหวัดหมายเลข 2062
(ขอนแก น–มัญ จาคีรี) มีพื้นที่ถือครองทั้ง ตําบล 20,595 ไร หรือคิดเปน ร อยละ 19.35 ของพื้นที่ทั้ ง
อําเภอ มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต

ติดตอกับเขตตําบลหนองแวงและตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแกน
ติดตอกับตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน และอําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแกน
ติดตอกับเขตตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ติดตอกับเขตตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
การแบงเขตการปกครอง
ตําบลขามปอมแบงเขตการปกครองออกเปน 11 หมูบานคือ บานขามปอม หมูที่ 1 ,บาน
นอยชานบึง หมูที่ 2 ,บานชาด หมูที่ 3 ,บานบอแก หมูที่ 4 ,บานหนองทุงมน หมูที่ 5 ,บานบอทอง หมูที่ 6 ,
บานโพธิ์ทอง หมูที่ 7 ,บานขามปอม หมูที่ 8 ,บานชาด หมูที่ 9 ,บานโพธิ์ทอง หมูที่ 10 ,บานบอแก หมูที่ 11
ลักษณะการตั้งบานเรือน
ประชากรในตําบลขามปอม สวนใหญจะตั้งบานเรือนเปนกลุมตามแนวทางหลวงจังหวัด
และถนนสายตาง ๆ บริเวณที่ตั้งหมูบานสวนใหญจะอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ แตก็มีบางสวนที่กระจายไป
ตามพื้นที่การเกษตร เพื่อสะดวกในการประกอบอาชีพ
การคมนาคม
ตําบลขามปอม มีทางหลวงหมายเลข 2062 (ขอนแกน – มัญจาคีรี) ตัดผานทําให
สามารถติดต อกับ ตัว จั งหวั ดขอนแกนและอํา เภอ และจัง หวัด อื่น ๆ ได สะดวก ภายในตํ าบลขามปอมมี
ถนนลาดยางและถนนลูกรังติดตอระหวางตําบลและหมูบานตาง ๆ หลายสาย ซึ่งใชการไดตลอดทั้งป ถนน
สายสําคัญภายในตําบล ไดแก ถนนสายบอแก – บานโตน ผานบานชาด บานนอยชานบึง บานขามปอม
และบานโพธิ์ทอง ตามลําดับ
สภาพภูมิประเทศ
ตําบลขามปอม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนลูกคลื่นลอนตื้น พื้นที่จะลาดเทจาก
ดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 160 170 เมตร
ปจจุบัน การใชดินในตําบลขามปอมจะเห็นไดกวา 72 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ในตําบลใชใน
การทํานา พื้นที่ดอนใชปลูกพืชไร มีอยูนอยมาก ซึ่งสวนใหญอยูในเขตบานหนองทุงมน บานโพธิ์ทองและบอ

ทอง พื้นที่ปาในตําบลขามปอมมีนอยมาก จะมีบ ริเวณดานทิศเหนือในเขตติดตอระหวางบา นขามปอมกับ
ตําบลหนองแวง นอกนั้นก็คือปาที่เอกชนปลูก ซึ่งมีอยูบางในบางหมูบาน
จากสภาพพื้นที่ที่เปนลูกคลื่นลอนตื้น ดังไดกลาวมาแลวขางตน พบวา พื้นที่นาเปนสัดสวน
ไมนอยที่เปนนาดอน ซึ่งมักประสบปญหาขาดน้ําเมื่อเกิดฝนทิ้งชวง ทําใหผลผลิตขาวต่ําหรือปกดําไมไดในบาง
ป พื้นที่นาดอนมีม ากในบริเวณบา นชาดและบางสวนของบา นขามปอม และบานหนองทุงมน ซึ่งพื้นที่ มี
ระดับสูง พื้นที่นาที่อยูในที่ต่ําในบริเวณรองของพื้นที่ลูกคลื่น หรืออยูในที่ราบลุมทางทิศตะวันตกบริเวณบาน
บอแก บริเวณรอบหนองปนน้ําซึ่งมีพื้นที่บางสวนของบานนอยชานบึง และบานโพธิ์ทองเปนพื้นที่ลุม นา
ประเภทนี้มักไมคอยมีปญหาเรื่องน้ําในการทํานามากนัก
ทรัพยากรดิน
ความอุดมสมบูรณของดินในตําบลขามปอมจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู กับแหลงวัตถุตน
กําเนิดดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะการใชประโยชนเปนสําคัญ ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะการกําเนิด
ของดินออกเปน 3 กลุม คือ
1. ดินที่เกิดในที่ราบน้ําทวมถึง จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลางจนถึงความ
อุดมสมบูรณต่ํา มีพื้นที่ไมมากนัก แบงตามสภาพที่เกิดเปน 2 กลุมยอย ไดแก
1.1. ดินที่เกิดริมแมน้ํา พบบริเวณแคบ ๆ ขนานไปตามแมน้ําชี ดินกลุมนี้มีความอุดม
สมบูรณสูง แตมกั ประสบปญหาน้ําทวม พืชผลไดรับความเสียหายได
1.2. ดินที่เกิดในที่ราบลุมน้ําทวมถึง มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ทํานาไดผล
ผลิตสูง โครงสรางเปนดินเหนียว
2. ดินที่เกิดในที่ราบต่ําของตะพักลําน้ํา บริเวณนี้พื้นที่จะราบเรียบหรือค อนขางราบเรียบ
สม่ําเสมอ ใชในการทํานา แบงออกเปน 2 กลุมยอยดังนี้
2.1 ดินรวนปนทรายที่มีหนาดินลึก เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา การระบายน้ําดี
ปานกลางถึงดี ชุดดินที่พบมาก ไดแก ชุดดินรอยเอ็ด
2.2 ดินเค็ม เปนดินรวนปนทราย มีชั้นหินเกลือรองรับอยูขางลาง บริเวณที่มีการ
แพรกระจายของดินเค็มมากในบริเวณที่เปนดินชุดรอยเอ็ด ชุดดินโคราชและโพนพิสัย ไดแก บริเวณบานบอ
แก บานหนองทุงมน บานบอทอง บานชาด บานนอยชานบึงและบานขามปอมบางสวน
3. ดินที่เกิดบนที่สูง เกิดในสภาพพื้นที่ตะพักลําน้ําระดับปานกลาง แบงตามลักษณะ
ของดิน ไดแก
3.1 ดินตื้นมีเศษหินและลูกรังปน จะพบกรวดและลูกรังบริเวณผิวดิน มีความอุดม
สมบูรณต่ํา ยังมีสภาพเปนปาละเมาะ พบมากบริเวณบานขามปอม ชุดดิน ที่
พบในบริเวณนี้ไดแก ชุดดินโพนพิสัย
สมรรถนะของดิน
(1) ชุ ด ดิน รอยเอ็ด มีป ระมาณ 68.4% ของพื้นที่ ตํา บล สภาพพื้น ที่ราบเรี ยบถึ ง
คอนขางราบเรียบ เนื้อดินมีลักษณะรวนปนทราย, ทรายปนรวน สีน้ําตาลเขมถึงสีเทา ดินลางเปนดินรวน
ดินรวนเหนียวปนทราย ความเปนกรดดาง 5.0 – 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุทั่วถึงปานกลางเหมาะสมใน
การทํานาปานกลาง พบบริเวณบานบอทอง และบานหนองทุงมน
(2) ชุดดินโคราช มีประมาณ 20.5% ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นเปนลูกคลื่นลอนลาด
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมปนเทา หนาดินลึก การระบายน้ําดีปานกลาง ดินชั้นลางเปนดิน

เหนียวปนทราย ความเปนกรดดาง 5.0 – 6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา เหมาะกับการปลูกพืชไร ทุงหญา
เลี้ยงสัตว บริเวณใกลหมูบานใชปลูกไมผลและพืชผัก พบบริเวณบานนอยชานบึง และบานชาด
(3) ชุดดินโพนพิสัย มีประมาณ 8.7% ของพื้นที่ตําบล สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง
หรือที่ดอน เนื้อดินชั้นบนมีลักษณะรวนเหนียว ดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว การระบายน้ําเลว
ความเปนกรดดาง 6.0 – 6.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาวและไมผลไม
ยืนตน พบบริเวณบานบอแก บานบอทอง
(4) ชุดดินน้ําไหลทรายมูล (Alluvial Complex) มีประมาณ 2.4 เปอรเซ็นต เนื้อดิน
คอนขางเหนียว ความอุดมสมบูรณของดินสูง การระบายน้ําดีปานกลาง พบมากบริเวณลุมแมน้ําชี พบ
บริเวณบานหนองทุงมน
การแพรกระจายของดินเค็ม
ดินเค็มมีการแพรกระจายอยูทุกหมูบาน ความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และ
การใชประโยชนที่ดินของแตละแหง จําแนกออกได 3 ระดับ คือ
1. บริเวณที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก บริเวณบานบอแก หมูที่ 4 และหมู11 ซึ่ง
เปนชุดดินรอยเอ็ด
2. บริเวณที่มีการแพรกระจายของดินเค็มปานกลาง มีตั้งแตนาดอนไปจนถึงนาลุมปกติ
ในบริเวณที่เปนชุดดินรอยเอ็ด โคราช และโพนพิสัยไดแก บริเวณบานหนองทุงมน หมูที่ 5 และบานบอทอง หมู
ที่ 6
3. บริเวณที่มีการแพรกระจายของดินเค็มนอย พบมากบริเวณนาดอนเขตตอนกลางของ
ตําบล ไดแกพื้นที่ของบานชาด หมูที่3และ9 บานนอยชานบึง หมูที่2และมีบางสวนของบานขามปอมหมูที่1
และหมูที่ 8
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําในตําบลขามปอม จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ คือ แหลน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่สราง
ขึ้นและแหลงน้ําใตดิน ดังนี้
1. แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของตําบลขามปอม คือ
1.1 หวยอุย มีตนกําเนิดที่บานปาหมอ ตําบลพระยืน ไหลผานบานบอแก บานชาด บาน
นอยชานบึง บานขามปอมและบานโพธิ์ทอง ตามลําดับ ไปบรรจบหวยหินลาดที่บานโพธิ์ขุมดิน ตําบลพระบุ
มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
1.2 หวยพระเนาว มีตนกําเนิดอยูที่บานหินเหิบ ตําบลพระยืน ไหลผานบานหนองทุงมน
ลงสูแมน้ําชี ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
ลําหวยทั้ง 2 สายนี้ใชในการเพาะปลูกไดเฉพาะฤดูฝน สวนใหญใชในการสูบน้ําเพื่อชวยใน
การตกกลาและปกดําขาว ฤดูแลงสภาพตื้นเขิน และบางแหงคุณภาพน้ําเปนดินเค็ม ใชไดเพียงเปนแหลงน้ํา
สําหรับเลี้ยงสัตว
1.3 หนองบึง ในตําบลขามปอมมีทั้งหมด 7 แหง แตที่มีความสําคัญตอการเกษตรไดแก
หนองปนน้ํา มีพื้นที่ประมาณ 207 ไร ซึ่งสามารถใชนํา้ ในการทํานาในฤดูฝนและการปลูกพืชฤดูแลง แหลง
น้ําอื่น ๆ อีก 6 แหง มีขนาดเล็ก บางแหงสามารถใชน้ําในการปลูกผักในฤดูแลงไดบาง และใชเปนแหลงน้ํา
สําหรับเลี้ยงสัตวในฤดูแลง

1.4 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ตําบลขามปอม มีฝายนิวซีแลนด 2 แหง และทํานบ 1 แหง ที่สรางขึ้นจากงบประมาณ
ของรัฐบาลผานมาทางหลายหนวยงาน เชน กรมชลประทาน โครงการ กสช. องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการของตางประเทศ (ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด) ฯลฯ ฝายและทํานบสรางขึ้นเพื่อชวยในการทํานาในฤดู
ฝน
1.5 แหลงน้ําใตดิน
พื้นที่ของตําบลขามปอม ประมาณ 90 – 95 % ชั้นลางจะรองรับดวยหินแข็ง จําพวกหิน
ดินดานและหินทราย น้ําบาดาลจะพบในโครงสรางที่เปนรอยแยกของดิน ความลึกของชั้นหินไดน้ําในบริเวณ
ที่เปนหิน มีความลึกประมาณ 10 – 20 เมตร ระดับน้ําลึกเฉลี่ย 5 – 10 เมตร บริเวณที่เปนหินแข็งจะ
ลึกประมาณ 20 – 40 เมตร ระดับน้ําลึกเฉลี่ย 5 - 10 เมตร
สภาพน้ําโดยทั่วไปมีปริมาตรเฉลี่ย 2 – 10 ลบ.ม./ซม. ซึ่งเพียงพอกับการใชบริโภค
คุณภาพน้ําจะกรอยและเค็ม มีความกระดางและเกลือคลอไรดคอนขางสูง จึงไมสามารถพัฒนานํามาใช
ประโยชนทางการเกษตรได ยกเวนบางพื้นที่จะมีแหลงน้ําจืดเปนหยอม ๆ คือ บริเวณดานตะวันออกของตําบล
แถบบานขามปอม บานโพธิ์ทอง และบานชาด หมูที่ 1,7 และ 3 ใหน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง แหลงน้ํา
จืดที่มีคุณภาพดีหาไดบางในบริเวณบานนอยชานบึง หมูที่ 2 แตสวนใหญมีปริมาณธาตุเหล็กสูงกวามาตรฐาน
จึงไมนยิ มขุดบอน้ําตื้น หรือบอบาดาล
โดยสภาพรวมแลว ตําบลขามปอมมีแหลงน้ําจํากัด การนําน้ํามาใชในการเกษตรสวน
ใหญจะใชไดเพียงชวยในการทํานาในฤดูฝน ในฤดูแลงปริมาณน้ํามีนอย และยังมีปญหาเรื่องน้ําเค็ม การนําน้ํา
มาใชในการปลูกพืชฤดูแลงจึงมีขอจํากัด
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย พลังงานรังสีดวง
อาทิตย แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ น้ําฝน ความกดอากาศ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลตอ
การเกษตรทั้งสิ้น
จากสภาพที่ตั้งของตําบลขามปอม สามารถแบงฤดูกาลออกได 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากรอง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพาเอาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่มี
อากาศหนาวเย็น ไดรบั อิทธิพลมาจากประเทศจีน
ฤดูรอน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศจะรอนอบอาว อุณหภูมิสูง
โดยไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพัดพาเอาอากาศรอนชื้นมาจากทะเลจีนใต

