ขอมูลทั่วไปตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
1.1 ที่ตั้ง และขอบเขตการปกครอง
ตําบลหนองแวงเปนตําบลหนึ่งใน 5 ตําบลของอําเภอพระยืน หางจากตัวอําเภอ
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 23.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,530 ไร ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอพระยืน มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลบานหวาและตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก ติดตอกับเทศบาลตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลบานโตน และตําบลขามปอม อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน
1.2 การแบงเขตการปกครอง
ตําบลหนองแวงแบงการปกครองออกเปน 8 หมูบาน ดังนี้
หมูที่ 1
บานหนองแวง
หมูที่ 2
บานหนองโพธิ์
หมูที่ 3
บานหนองหญาขาวนก
หมูที่ 4
บานโนนตุน
หมูที่ 5
บานหนองจิก
หมูที่ 6
บานหนองหญาขาวนก
หมูที่ 7
บานหนองแวง
หมูที่ 8
บานหนองโพธิ์
1.3 เสนทางคมนาคม
ตําบลหนองแวง มีเสนทางในการติดตอกับตลาดภายนอกตําบลโดยใชถนน รพช. ขก
11014 สายบานปาผุ - บานเหลานาดี ผานตําบลหนองแวงที่บานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8 และบานหนอง
หญาขาวนก หมูที่ 3, 6 มีความยาวจากตําบลหนองแวงถึงอําเภอประมาณ 8 กิโลเมตร มีรถประจําทาง
วิ่งเที่ยวแรกออกประมาณ 05.00 น. เที่ยวสุดทายออกประมาณ 17.00 น. ระยะหางกันของรถโดยสาร
แตละเที่ยว 1 ชั่วโมงตอเที่ยว คาโดยสารคนละ 5 – 10 บาท ขึ้นอยูกับระยะทาง สวนเสนทางในการ
ติดตอระหวางหมูบานภายในตําบลจะใชถนน รพช. ขก 12046 ผานบานหนองจิก หมูที่ 5 และบานหนอง
แวง หมูที่ 1, 7 และถนนติดตอระหวางบานหนองจิกถึงบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3, 6
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลหนองแวง มีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนตื้นสลับกัน มีความสูงเหนือระดับน้ํา
ทะเลปานกลางระหวาง 150 – 170 เมตร ความสูงของพื้นที่คอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจากดานทิศตะวันตกไปดาน
ทิศตะวันออกโดยทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต
เปนพื้นที่ลุมตามแนวขนานกับลําหวยที่จะไหลลงสูแมน้ําชี
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหนองแวงแบงพื้นที่ได 3 บริเวณ คือ บริเวณที่ดอน บริเวณลูกคลื่นลอนตื้น
และบริเวณที่ลุม
1) บริเวณที่ดอน สวนใหญจะพบอยูบริเวณบานหนองแวงหมูที่ 1, 7 บานโนนตุนหมูที่ 4
และบานหนองหญาขาวนกหมูที่ 3, 6 พื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล ทุงหญาเลี้ยง

สัตว มากกวาการทํานา เพราะเปนที่สูงบริเวณนี้อยูทางดานทิศตะวันออกของหมูบานมักจะประสบปญหาภัย
แลงเปนประจํา
2) บริเวณลูกคลื่นลอนตื้น เปนพื้นที่สวนใหญของตําบลพาดผานตอนเหนือลงมาทางทิศ
ตะวันตกอยูถัดบริเวณที่ดอน เปนลูกคลื่นลอนตื้น (นาสลับกับไร) ตอนบนของสวนที่เปนลูกคลื่นเกษตรกรใช
ประโยชนในการปลูกพืชไรและไมผล ไมยืนตน พืชไรที่สําคัญคือ มันสําปะหลังและออย ไมผลที่สําคัญคือ
มะมวง สวนไมยืนตนที่สําคัญ คือ ยูคาลิปตัส สําหรับตอนลางของสวนที่เปนลูกคลื่น ใชประโยชนในการทํา
นา
3) บริเวณที่ลุม พบมากในชวงรอยตอของลูกคลื่น ซึ่งเปนที่ลุมและเปนรองทางน้ํา ที่จะไหล
ไปลงหนองกุดหมากเทงแลวไหลไปลงลําน้ําชี ซึ่งพบทางทิศตะวันตกเฉียงใตของบานโนนตุน บานหนองโพธิ์
และบานหนองหญาขาวนกหมูที่ 3, 6 พื้นที่ดังกลาวเกษตรกรใชประโยชนในการทํานา แตในฤดูฝนบางปจะ
มีน้ําทวมใหพืชผลเสียหายได
1.5 ทรัพยากรดิน
1.5.1 ดิน ความอุดมสมบูรณของดินในตําบลหนองแวงจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
แหลงวัตถุตนกําเนิดดิน ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้ง สภาพและลักษณะการใชประโยชนของที่ดินเปนสําคัญ ซึ่ง
สามารถแบงดินออกตามลักษณะกําเนิดของดินออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1. ดินที่เกิดในที่ราบน้ําทวมถึง จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลางจนถึงความ
อุดมสมบูรณต่ํา มีพื้นที่ไมมากนัก แบงตามสภาพที่เกิดเปน 2 กลุมยอย ไดแก
1.1. ดินที่เกิดตามริมฝงน้ํา พบบริเวณแคบ ๆ ขนานไปตามลําน้ําชีมีความอุดม
สมบูรณสูง แตในฤดูฝนบางปจะมีน้ําทวมใหพืชผลเสียหายได ในพื้นที่ซึ่งมีการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาที่บาน
หนองหญาขาวนกและบานหนองโพธิ์ ในหนาแลงพื้นที่เหลานี้จะปลูกขาวนาปรัง
1.2. ดินที่เกิดในที่ราบน้ําทวมถึง มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง เชน ชุดดิน
ราชบุรี พบอยูตามริมน้ําชี หมูที่ 2, 8 บานหนองโพธิ์ บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3, 6 มีการปลูกขาว
ไดผลผลิตสูง และหลังการปลูกขาว พื้นที่เหลานี้จะปลูกขาวนาปรัง และพืชผักบางเล็กนอย
2. ดินที่เกิดในที่ราบต่ําของตะพักลําน้ํา บริเวณนี้พื้นที่จะราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
สวนใหญจะใชในการทํานาแบงออกตามลักษณะของดินเปน 2 กลุมดังนี้
2.1 ดินรวนปนทรายที่มีหนาดินลึก เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา
การระบายน้ําเลว เปนกลุมดินที่พบมากในพื้นที่นี้ เชน ดินชุดรอยเอ็ด
2.2 ดินเค็ม ลักษณะเปนดินรวมปนทราย ดินรวนหรือทรายรวนมีชั้นเกลือรองรับ
อยูชั้นลาง และพบทั่วไปในเขตตําบลหนองแวง
3. ดินที่เกิดบนที่ลาดชัน เกิดในสภาพพื้นที่ตะพักลําน้ํา ระดับปานกลางและสูง ซึ่ง
แบงยอยตามลักษณะของดินที่พบ ไดแก
3.1 ดินที่มีหนาดินลึก มีการระบายน้ําดีแตสวนใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจาก
โครงสรางเปนดินปนทรายผานการใชประโยชนมานาน และมีการชะลางพังทลายสูง ดินชุดนี้ไดแกชุดดิน
โคราช และ สตึก ดินในกลุมนี้พบวาเปนดินที่มีพื้นที่มากทีสุด และกระจายอยูทั่วไปในตําบลหนองแวง ซึ่ง
พื้นที่เปนลักษณะเปนที่ดอน ปจจุบันใชประโยชนในการปลูกมันสําปะหลัง ออย ไมผล และปลูกหญาเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ

3.2 ดินตื้นมีเศษหินและลูกรังปน จะพบกรวดและลูกรังอยูในระดับตื้นหรือลอยอยูบน
ผิวดิน มีความอุดมสมบูรณต่ํา บางสวนใชทํานา หรือยังมีสภาพเปนปา พบอยูทั่วไปในตําบลหนองแวงที่
บริเวณบานหนองแวง หมูที่ 1, 7
และบานหนองจิก
ดินในกลุมนี้ไดแก
ดินชุดโพนพิสัย
1.5.2 สมรรถนะของดิน
ดินชุดโคราช
มีประมาณ 45 % ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย มีสําน้ําตาลเขมปนเทา หนาดินลึก ความลาดชัด 2 – 6 % การระบายน้ําดีปานกลาง ดินชั้น
ลางเปนดินรวนปนทราย ความเปนกรดดางของดิน 5.0 – 6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ําเหมาะแกการปลูกมัน
สําปะหลัง ปอแกว บริเวณใกลหมูบานใชปลูกไมผลและผักตาง ๆ
บริเวณที่พบดินชุดนี้ คือ ทางดานทิศตะวันตกของบานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8 ถึงบานโนน
ตุน หมูที่ 4 ดานทิศใต และทิศตะวันออกของบานหนองแวง หมูที่ 1 ไปถึงทิศตะวันตกของบานหนอง
หญาขาวนก หมูที่ 3, 6 และทางทิศตะวันตกของบานหนองแวง หมูที่ 7
ดินชุดรอยเอ็ด
มีประมาณ 35% ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ เนื้อดินมี
ลักษณะรวนปนทราย และทรายปนรวน สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลเทา ดินสวนลางเปนดินรวน ดินรวนเหนียว
ปนทราย ความเปนกรดดาง 5.0 – 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ําถึงปานกลางความอุดมสมบูรณต่ําถึงปาน
กลาง เหมาะในการทํานาปานกลาง
บริเวณที่พบดินชุดรอยเอ็ด คือ บริเวณทิศตะวันตกบานหนองแวง หมูที่ 1, 7 บริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือบานหนองจิก หมูที่ 5 ทิศใตบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3, 6 และทิศตะวันตกเฉียงใต
บานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8
ดินชุดราชบุรี
มีประมาณ 12% ของพื้นที่ตําบล สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ําและหวย ความ
ลาดเทนอยกวา 1% เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวมากลึกลงไป 50 เซนติเมตร จะมีแมงกานี สเปน
จุด ๆ อยู สีของดินเปนสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลออกแดงเรื่อ ๆ การระบายน้ําไมดี ความเปนกรดดาง 5.0
– 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา ความอุดมสมบูรณสูงเหมาะสําหรับปลูกขาว
บริเวณของดินชุมราชบุรี คือ บริเวณทิศตะวันออกของบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3, 6
และทิศตะวันออกเฉียงใตของบานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8
ดินชุดโพนพิสัย
มีประมาณ 8% ของพื้นที่ตําบล สภาพภูมปิ ระเทศเปนที่ราบสูงหรือที่ดอน เนื้อดินชั้นบน
มีลักษณะรวน ดินรวนเหนียว ดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว การระบายน้ําเลว ความเปนกรด
ดาง 6.0 – 6.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ําถึงปานกลาง เหมาะสมปานกลาง
สําหรับปลูกขาวและไมผล ไมยืนตน
ดินชุดสตึก
มีลักษณะเปนดินทรายปนดินรวน เนื้อดินหยาบ หนาดินลึกมีการระบายน้ําดี มีคาความเปน
กรดเปนดาง ประมาณ 5.0 – 6.0 มีลักษณะเนื้อดินบนหยาบ เปนดินรวนปนทราย ถึงดินทรายรวน ดิน
ตอนลางลึกมากกวา 20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 4.5
– 5.5 และมีอินทรียวัตถุต่ํามาก โดยสรุปดินชุดนี้มีปริมาณแรธาตุอาหารธรรมชาติต่ํา พบมากในบริเวณที่ติด

กับกลุมดินชุดโคราช ทางดานทิศตะวันออกของบานหนองแวง หมูที่ 1 ไปถึงทิศตะวันตกของบานหนองหญา
ขาวนก หมูที่ 3, 6 และทางทิศตะวันตกของบานหนองแวง หมูที่ 7
1.5.3 การแพรกระจายของดินเค็ม
การแพรกระจายของดินเค็มในเขตตําบลหนองแวง มีอยูกระจายทั่วไปทุกหมูบาน
ความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และการใชดินของแตละแหง
พื้นที่ดินเค็มของตําบลหนองแวง
แบงเปน 3 บริเวณ คือ
1. บริเวณที่มีผลกระทบปานกลาง ไดแก บานหนองโพธิ์หมูที่ 2, 8 บานโนนตุน หมูที่ 4
และบานหนองจิก หมูที่ 5
2. บริเวณที่มีผลกระทบนอย มีการกระจายทุกหมูบาน
3. บริเวณที่มีชั้นเกลือรองรับอยูชั้นลาง มีอยูกระจายทั่วไปทุกหมูบาน ในตําบล
หนองแวง มีดินเค็มนอยมาก จึงไมมีปญหาในการปลูกพืชชนิดตาง ๆ
1.6 ทรัพยากรน้ํา
1.6.1 แหลงน้ําธรรมชาติ ตําบลหนองแวงประกอบไปดวย แมนํา้ ชี หนองโพธิ์ หนอง
แวง หนองแวงนอย หนองกุดโจร และหนองหมากเทง ที่มีผลตอกิจกรรมการเกษตร ดังนี้
1. แมน้ําชี ไหลผานพื้นที่ของตําบลหนองแวง 4 หมูบาน คือ บานหนองหญาขาวนก หมู
ที่ 3, 6 และบานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8 เกษตรกรใชน้ําในการทํานา ในหนาแลงเกษตรกรใชน้ําในการทํานา
ปรังและปลูกพืชผักตาง ๆ และเปนพื้นที่สูบน้ําโดยใชพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการเกษตรและอุปโภค
2. หนองโพธิ์ (กุดพาน) มีพื้นที่ 413 ไร ตั้งอยูบานหนองโพธิ์ หมูที่ 2, 8 เกษตรกรใช
น้ําในการเพาะปลูก และเพื่อการอุปโภค
3. หนองแวง มีพื้นที่ 73 ไร ตั้งอยูบานหนองแวง หมูท่ี 1 เกษตรกรใชน้ําเพื่อการอุปโภค
(ผลิตน้ําประปา) จํานวน 3 หมูบาน คือ บานหนองแวง หมูที่ 1, 7 และบานหนองจิก หมูที่ 5
4. หนองแวงนอย มีพื้นที่ 30ไร ตั้งอยูบานโนนตุนหมูที่ 4 เกษตรกรใชน้ําในการอุปโภค
และปลูกพืชผักในฤดูแลง
5. หนองกุดโจร มีพื้นที่ 25 ไร ตั้งอยูบานหนองหญาขาวนก เกษตรกรใชน้ําในหนาแลง
ทํานาปรังและมีการปลูกพืชผักไวบริโภคบางเล็กนอย
6. หนองหมากเทง มีพื้นที่ 708 ไร ตั้งอยูบานหนองหญาขาวนก สวนใหญเกษตรกรใช
ทํานา สวนในฤดูแลงเกษตรกรใชน้ําในการเพาะปลูกพืชผักทั่วไปและทํานาปรัง
7. หนองหญาขาวนกมีพื้นที่ 99 ไร ตั้งอยูบานหนองหญาขาวนก หมู 3 เกษตรกรใชใน
การผลิตน้ําประปา ปลูกพืชฤดูแลง และทําการประมงหมูบาน
ในการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชในการเกษตร ไดมีหนวยงานของทางราชการทั้งที่เปน
งบประมาณของทางราชการในประเทศและงบประมาณจากการชวยเหลือของตางประเทศ แตไมไดบอกวามี
พื้นที่รับน้ําเทาไร และมีพื้นที่การเกษตร และจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวนเทาใด มีการใชประโยชนจากแหลงน้ํามากนอยแคไหน ตลอดจนมีปญหาในดานการใช
ประโยชนอยางไร
1.6.2 แหลงน้ําที่สรางขึ้นใหม ไมวาบอบาดาล บอน้ําตื้น และสระน้ําในไรนา ที่เกษตรกร
ไดจัดทําขึ้นเอง และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานราชการตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการอุปโภค
และในทางการเกษตร (ตารางที่ 1)

ชื่อ
บานหนองแวง
บานหนองโพธิ์
บานหนองหญาขาวนก
บานโนนตุน
บานหนองจิก
บานหนองหญาขาวนก
บานหนองแวง
บานหนองโพธิ์
รวม

ตารางที่ 1 แสดงแหลงน้ําที่สรางขึ้นใหม
หมูที่
บอบาดาล
บอน้ําตื้น
1
2
2
1
1
3
4
6
3
5
6
2
7
8
14
8
2
8
21
18

สระน้ําในไรนา
40
5
15
1
2
9
50
53
175

1.7 สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย พลังงานรังสี
ดวงอาทิตย แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ น้ําฝน ความกดอากาศ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผล
ตอการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืช
ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน อยูในประเภทฝนเมืองรอน เฉพาะฤดู
กาลซึ่งแบงฤดูกาลออกได 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงที่ไดรบั อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน กุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงระยะที่มีอากาศหนาว
เย็นที่ไดรบั อิทธิพลจากประเทศจีน และเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน อากาศจะรอนจัด โดยไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต และจะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูง ในทะเลจีนใตซ่งึ เปนลม
รอนชื้น

