ขอมูลทั่วไปตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
1.1 ที่ตั้ง และขอบเขตการปกครอง
ตําบลบานโตนเปนตําบลหนึ่งใน 5 ตําบลของอําเภอพระยืน หางจากจังหวัดขอนแกน
ประมาณ 26 กิโลเมตร หางจากตัวอําเภอพระยืนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 27.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,126 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่
ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลบานโตน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนลูกคลื่นลอนตื้น มีความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ระหวาง 150 – 180 เมตร ความสูงคอย ๆ เพิ่มจากทาทิศตะวันออกไปทางดานทิศตะวันตก
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบานโตน แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1.2.1 บริเวณที่ดอน สวนใหญจะพบอยูที่ หมูที่ 1,3,5,7 พื้นที่มีความเหมาะสม
ปลูกพืชไร
1.2.2 บริเวณที่ลุม พบมากเปนที่ลุมและรองทางน้ําที่ไหลลงไปสูแกงกุดโดก และ
บริเวณแมน้ําชี พบทางดานทิศตะวันออก หมูที่ 1,2,4,5 และบริเวณหมูที่ 6 พื้นที่ดังกลาวใชประโยชนใน
การปลูกขาว แตบางปจะมีน้ําทวมทําใหผลผลิตเสียหายได
1.3 พื้นที่ปา
พื้นที่ในเขตตําบลบานโตน มีพื้นที่ปาสาธารณะที่เปนไมเบญจพรรณ ประมาณ 1,071 ไร
ในเขตหมูที่ 1 และหมูที่ 2 บานโตน และหมูที่ 3 บานโจดใหญ ซึ่งในปจจุบันมีการบุกรุกของเกษตรกร
เพื่อใชพื้นที่ทําการเกษตรในการทําไร ทํานาและเลี้ยงสัตว และบางพื้นที่มีการตัดไมทําลายปา ซึ่งตนไมใหญ
ๆ แทบจะไมเหลืออยู จะมีพวกไมที่ขึ้นใหม ๆ ตนขนาดเล็ก ซึ่งหากไมมีการปองกันแนวปาและอนุรักษไมแลว
ตอไปบริเวณปาแหงนี้คงถูกทําลาย และไมมีปาไมตอไปในอนาคต ก็จะทําใหไมสามารถใชเปนแหลงหาอาหาร
หาของปาได เชน เก็บฟน หาเห็ด หาอาหารอื่น ๆ ไดอีก
นอกนั้นในเขตพื้นที่ตําบลบานโตนยังมีปาไมในบริเวณวัด บริเวณโรงเรียน ซึ่งไดมีการปลูก
ขึ้นมาทดแทนของเดิมอยูประมาณ 50 ไร ในวัดซึ่งก็ทําใหเกิดความชุมชื้นไดบาง

1.4 สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งประกอบ
ไปดวยพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ น้ําฝน ซึ่งปจจัยเหลานี้เปน
สิ่งที่มีผลกระทบในการผลิตพืชของเกษตรกร
ตําบลบานโตนจัดอยูในสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอนชื้นซึ่งมี
ฤดูกาลดังนี้ คือ
ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ
ฤดูรอน จากเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
อุณหภูมิจากขอมูลของสถานีตรวจอากาศ หมวดอุตุเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส ต่ําสุดประมาณ 19.9 องศาเซลเซียส ในชวง
เดือนธันวาคม สูงสูดประมาณ 43.8 องศาเซลเซียส ชวงเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการกําหนดชวงระยะเวลาปลูกพืช การเลือกชนิดพืช ควรมีการศึกษา
และพิจารณาใหรอบคอบและเหมาะสม
1.5 แหลงน้ําและปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
1) แมนํา้ ชี เปนสายน้ําที่กั้นระหวางตําบลบานโตน อําเภอพระยืน และตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ไหลออกจากดานทิศใตของตําบลพระบุ ขาม
บานหินกอง หมูที่ 6 ตําบลบานโตน นับวาเปนหัวใจของตําบลบานโตน เพราะเปนที่ตั้งจุดสูบน้ําดวยไฟฟา
ของเทศบาล ซึ่งมีคลองสงน้ํายาวประมาณ 11 กิโลเมตร นอกจากนั้นปจจุบันยังมีเกษตรกรเลี้ยงปลาใน
กระชัง ทําใหเกิดรายไดและมีงานทําของเกษตรกรอีกดวย
2) แกงกุดโดก นับวาเปนแหลงน้ําที่สําคัญและมีประโยชน และเปนแหลงน้ําที่มีขนาด
ใหญที่สุดในตําบลบานโตน ครอบคลุมพื้นที่บานโตน หมูที่ 1,2,8,9 บานดงกลาง หมูที่ 5,7 และบานดง
เกา หมูที่ 4 มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร ปจจุบันตื้นเขินมากมีการขุดลอกบางสวนโดยการกรมชลประทาน
แต ยังเหลือพื้นที่ที่ตองปรับปรุง และพัฒนาอีกมาก นอกจากเกษตรกรจะใชน้ําเพื่อการเกษตรแลว เกษตรกร
ยังใชน้ําในการอุปโภคบริโภคอีกดวย ตลอดจนเปนแหลงอาหาร เชน ปลา สัตวน้ําอื่นๆ ผักตาง ๆ
1.6 เสนทางคมนาคม
การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ จังหวัด และหมูบานภายในตําบลสามารถติดตอ
ไดสะดวก โดยทางรถยนตเสนทางคมนาคมที่สําคัญ ดังนี้
1. ถนนทางหลวงชนบท ขก 11014 ขอนแกน – มัญจาคีรี (บานปาผุ – เหลานาดี)
ผานตําบลหนองแวงและผานตําบลบานโตน
2. ทางหลวงชนบท เสนทางอําเภอพระยืน - ตําบลบานโตน ผานตําบลหนองแวง
ระยะทาง 13 กิโลเมตร
3. ถนนทางหลวงชนบท เสนทางอําเภอพระยืน – ตําบลบานโตน ผานบานบอแก
ตําบลขามปอม ผานบานโจดใหญ ระยะทาง 14 กิโลเมตร

4. ถนนบานโตน – ขอนแกน ผานบานดงกลาง บานดงเกา แลวขามลําน้ําชี โดย
สะพานเขาเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด สูทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ตอนทาพระ-บานไผ
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถนนทุกสายสามารถติดตอกันไดสะดวก
1.7 ทรัพยากรดิน
ชุดดินในตําบลบานโตน ที่พบมาก คือ ดินชุดโคราชและชุดรอยเอ็ด
ดินชุดโคราช พบมากในหมูที่ 8,9 บานโตน และหมูที่ 3 บานโจดใหญ เปนดิน
ลักษณะที่มีสีน้ําตาลปนเทา หนาดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความเปนกรดเปนดาง 5.0 – 6.11
มีอินทรียวัตถุตํา่ เหมาะสําหรับลูกพืชไร มีประมาณ 38% ของชุดดินทั้งหมด
ดินชุดรอยเอ็ด พบมากในหมูที่ 4,6 บานดงเกา หมูที่ 5,7 บานดงกลาง มี
ประมาณ 37%ของชุดดินทั้งหมด พบมากเปนดินรวนมีสีน้ําตาลปนเทา เปนดินที่ไมเหมาะแกการปลูกขาว
ดินชุดโพนพิสัย พบมากในหมูที่ 1 และหมูที่ 2 บานโตน บริเวณใกลท่รี าบลุมแมน้ําชี
เปนดินที่เหมาะแกการปลูกขาว มีประมาณ 20% ของชุดดินทั้งหมด
การกระจายตัวของดินเค็ม
บริเวณที่พบดินเค็มมากคือ บริเวณบานดงเกา หมูที่ 4 บานดงกลางบางสวน ซึ่งติดกับ
แกงกุดโดกและดานทิศใตของบานโตน หมูที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร แตการกระจายตัวของดินเค็มมี
ปริมาณเล็กนอย หากมีน้ําขังมักไมปรากฏความเค็ม
1.8 ไฟฟา ระบบน้ําประปา และโทรศัพท
จากขอมูล กชช 2 ค. พบวาครัวเรือนในพื้นที่ตําบลบานโตนมีไฟฟาใชทั้งหมดแลว 100%
และมีโทรทัศนใชทั้งหมด 100% และมีโทรศัพทใชทั้งคูสายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จํานวนกวา
1,000 หมายเลข และโทรศัพทมือถือ จํานวนกวา 3,000 หมายเลข และมีระบบน้ําประปาใชแลวทั้ง
น้ําประปาสวนภูมิภาคในเขตเทศบาลและน้ําประปาหมูบานในหมูที่ 3 บานโจดใหญ และหมูที่ 6 บานหิน
กอง ซึ่งระบบน้ําประปานับวาไมมีปญหา

