ขอมูลทั่วไป

30 ตุลาคม 2552
โดย : สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ขอมูลทั่วไป
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดในกลุม 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด มีอาณาเขต ดังนี้
1) ทิศเหนือ
2) ทิศใต
3) ทิศตะวันออก
4) ทิศตะวันตก

ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู
และจังหวัดเลย
ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
และจังหวัดศรีสะเกษ
ติดตอกับ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ
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2. ขนาดและลักษณะของพืน้ ที่
สภาพโดยทัว่ ไปของพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนที่ราบ
จากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออกมีภูเขาเตี้ยสลับอยูทางตอนเหนือของจังหวัดรอยเอ็ดและกาฬสินธุ ไดแก
เทือกเขาภูพาน และทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแกน ไดแก เทือกเขาภูเกา – ภูพานคํา เทือกเขาเขต
อุทยานน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีพื้นที่ของกลุมจังหวัด รวม 31,423 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
19,639,918 ไร คิดเปนรอยละ 18.6 ของพืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแตละจังหวัดมีพื้นที่ ดังนี้
• จังหวัดกาฬสินธุ
มีพื้นที่ 6,947 ตารางกิโลเมตร (4,341,716 ไร)
• จังหวัดขอนแกน
มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร (6,803,774 ไร)
• จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 5,228 ตารางกิโลเมตร (3,307,302 ไร)
• จังหวัดรอยเอ็ด
มีพื้นที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร (5,187,156 ไร)
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3. การใชประโยชนของพืน้ ที่
การใชประโยชนของพืน้ ที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ประกอบดวย
• พื้นที่ถอื ครอง/ ที่มีกรรมสิทธิ์ จํานวน 12,673,091 ไร คิดเปนรอยละ 64.5 ของ
พื้นที่กลุมจังหวัด โดยเปนพืน้ ที่นอกเขตชลประทาน จํานวน 10,622,995 ไร และในเขตชลประทาน
จํานวน 2,050,096 ไร คิดเปนรอยละ 83.2 และ16.8 ของพื้นที่ถือครองตามลําดับ
• พื้นทีป่ าไม จํานวน 1,759,626 ไร (รอยละ 8.9 ของพื้นที่กลุมจังหวัด)
• พื้นที่สาธารณประโยชน และอืน่ ๆ จํานวน 5,207,201 ไร (รอยละ 26.6 ของพื้นที่
กลุมจังหวัด)

4. ประชากรและเขตการปกครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ประชากร รวมจํานวน 4,978,917 คน กระจายอยูในเขตการปกครองทองที่ 77 อําเภอ 662 ตําบล 8,303

จังหวัด

ประชากร

อําเภอ

ตําบล
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หมูบาน ดังนี้
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5. ทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญ
(1) แหลงน้ําผิวดิน ประกอบดวย เขื่อนอุบลรัตนจังหวัดขอนแกน เขื่อนลําปาว
จังหวัดกาฬสินธุ แมน้ําสําคัญๆ เชน แมนา้ํ ชี แมน้ํามูล แมน้ํายัง แมนา้ํ พอง แมน้ําเซิน
(2) ทรัพยากรปาไม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพนื้ ที่ปาไม
รวม 1,759,626 ไร คิดเปนรอยละ 8.9 ของพื้นที่กลุมจังหวัด สวนใหญจะอยูใ นเขตอุทยานแหงชาติ
จังหวัด

พื้นที่ทั้งหมด (ไร)

พื้นที่ปา (ไร)

รอยละ

กลุมจังหวัด

19,639,918

1,759,626

8.9

กาฬสินธุ

4,341,716

519,000

11.9

ขอนแกน

6,803,744

769,438

11.3

มหาสารคาม

3,307,302

138,625

4.2

รอยเอ็ด

5,187,156

332,563

6.4

(3) แรธาตุ ที่สําคัญ ไดแก แรโพแตส เกลือหิน และปโตรเลียม
(4) ดิน สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ และมี
สภาพเปนดินเค็ม
Õ

เขื่อนอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน
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เขื่อนลําปาว
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Ö

จังหวัดกาฬสินธุ

6. แหลงทองเที่ยว
แมจะไมมคี วามโดดเดนดานแหลงทองเที่ยวที่อยูในความสนใจของ
นักทองเที่ยวมากนัก แตมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหงทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณคดี ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ดังนี้
(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก เขือ่ นอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ บึงเกลือ จังหวัดรอยเอ็ด อุทยานแหงชาติภูผามาน และภูเกา – ภูพานคํา
จังหวัดขอนแกน อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ ปาดูนลําพัน และวนอุทยานโกสัมพี จังหวัด
มหาสารคาม อุทยานแหงชาติผาน้ํายอย จังหวัดรอยเอ็ด
(2) โบราณสถาน/ โบราณคดี ไดแก พิพิธภัณฑไดโนเสารยคุ กอน
ประวัติศาสตรที่อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ แหลงโบราณสถานเมืองฟาแดดสูงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โบราณสถาน
เมืองนคร จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แหลงโบราณสถานเมืองสาเกตนคร จังหวัดรอยเอ็ด
(3) ศาสนา/ วัฒนธรรม เชน พระมหาธาตุเจดียชยั มงคล จังหวัดรอยเอ็ด
พระธาตุนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และพระธาตุขามแกน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
7. โครงสรางพื้นฐาน ที่สาํ คัญประกอบดวย
(1) การคมนาคม
• ทางบก ใชสําหรับในการเดินทางของประชาชนและขนสงสินคา
โดยมีเสนทางสําคัญๆ ไดแก ทางรถไฟ ตามแนวถนนมิตรภาพจากกรุงเทพ – หนองคาย และทางรถยนต
โดยผานเสนทางสําคัญๆ ไดแก ถนนมิตรภาพ ถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West
Economic Corridor)
• ทางอากาศ มีทาอากาศยาน 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานขอนแกน
และทาอากาศยานรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
แหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่สาํ คัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนที่ตั้งของแหลงผลิตพลังงานไฟฟา
2 แหง ไดแก โรงงานผลิตพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตน และโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานความรอนน้ําพอง
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• พลังงาน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ถือวาเปน
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(2) อื่น ๆ ที่สําคัญ ไดแก
• เปนที่ตงั้ ของหนวยงาน ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (E- Saan Software Park) และสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (องคกรมหาชน) หรือ (SIPA)
• มีความพรอมดานบริการทั้งดานสุขภาพ การประชุม/สัมมนา และ
การบริการทองเที่ยว
• มีความพรอมของสวนราชการในดานการบริหาร การคาและการลงทุน
เชน สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ธนาคารแหงประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน
• มีความพรอมในดานการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนเปดการเรียนการสอนหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาลัยเขตบานไผ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขอมูลทั่วไป | 30/10/52

วิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ เปนตน
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