
ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้ง 

         พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูํในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง เรียกวําอีสานใต๎ของ
ประเทศไทย ระหวํางเส๎นรุ ๎งละติจูดที ่ 14–15 องศาเหนือ และเส๎นแวงลองติจูดที ่ 104–105 องศา
ตะวันออก อยูํเหนือระดับน้้าทะเล 120 เมตร โดยอ้าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุด คือ อ้าเภอกันทรลักษ์ มีพ้ืนที่ 
1,236.58 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 13.98 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมา คือ อ้าเภอภูสิงห์ มีพ้ืนที่  
940.105 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 10.63 ของพ้ืนที่จังหวัด และอ้าเภอที่มีพ้ืนที่น๎อยที่สุด คือ อ้าเภอ
บึงบูรพ์ มีพ้ืนที่ 49.582 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.56 ของพ้ืนที่จังหวัด หํางจากกรุงเทพมหานคร 
โดยทางรถไฟ ประมาณ 551 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร   
 ทิศเหนือ เขตอ้าเภอราษีไศล  อ้าเภอศิลาลาด  และอ้าเภอยางชุมน๎อย ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ด  

และจังหวัดยโสธร 
 ทิศใต้  เขตอ้าเภอขุขันธ์  อ้าเภอขุนหาญ  อ้าเภอภูสิงห์  และอ้าเภอกันทรลักษ์   

ติดตํอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 ทิศตะวันออก เขตอ้าเภอกันทรลักษ์  อ้าเภอกันทรารมย์  และอ้าเภอโนนคูณ  ติดตํอกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก เขตอ้าเภออุทุมพรพิสัย  อ้าเภอปรางค์กูํ  อ้าเภอห๎วยทับทัน  และอ้าเภอบึงบูรพ์   

ติดตํอกับจังหวัดสุรินทร์ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ประมาณ  8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,937 ไรํ พ้ืนที่สํวน

ใหญํเป็นที่ราบสูงสลับทุํงนามีภูเขาและปุาไม๎อยูํทางตอนใต๎ และพ้ืนที่จะคํอย ๆ ลาดลงสูํทิศเหนือและทิศตะวันตก 
ซึ่งเต็มไปด๎วย ห๎วย หนอง คลอง บึง ตําง ๆ ตลอดระยะทางที่ล้าน้้ามูลและล้าน้้าชีไหลผําน สภาพดินร๎อยละ 60 
เป็นลักษณะดินรํวนปนทรายที่มีการระบายน้้าดีแตํมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และมีแนวชายแดนติดกับประเทศ
กัมพูชา ประมาณ 127 กิโลเมตร (อ้าเภอกันทรลักษ์ 76 กิโลเมตร อ้าเภอขุนหาญ 18 กิโลเมตร และอ้าเภอภูสิงห์ 
33 กิโลเมตร) 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ  มีอากาศร๎อนจัดในฤดูร๎อนและคํอนข๎างหนาว

จัดในฤดูหนาว สํวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยแล๎วในปีหนึ่งๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 1,200-1,400 มิลลิเมตรตํอปี อุณหภูมิต่้าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส  สูงสุดประมาณ 40 องศา
เซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร๎อยละ 66–73 

1.4  ลักษณะของดิน 
สภาพดินของจังหวัดศรีสะเกษ  ร๎อยละ  60  เป็นสภาพดินรํวนปนทราย ที่มีการระบายน้้าดี แตํ

มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเพียงร๎อยละ 4.5 ของพ้ืนที่เทํานั้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงคํอนข๎างสูง สํวนที่
เหลืออีกประมาณร๎อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขา  ซึ่งสามารถท้าการเกษตรได๎บางสํวน 

2. ด้านการเมือง การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 จังหวัดศรีสะเกษ แบํงการปกครองออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ 

      1) การปกครองส่วนภูมิภาค แบํงการปกครองออกเป็น  22 อ้าเภอ  206 ต้าบล 2,633 
หมูํบ๎าน   
   2) การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบํงการปกครองออกเป็น   
                           2.1)  องค์การบริหารสํวนจังหวัด   1   แหํง  
                           2.2)  เทศบาลเมือง     2   แหํง  
                           2.3)  เทศบาลต้าบล    35   แหํง  

      2.4)  องค์การบริหารสํวนต้าบล   179   แหํง   

2.2 การเลือกตั้ง 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้นจ้านวน 1 ,473 ,011 คน ผู๎มีสิทธิ เลือกตั้ ง                 
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562 จ้านวนทั้งสิ้น 1,150,390 คน มีการเลือกตั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยแบํงเขต 
เลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง  มีจ้านวนสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จ้านวน 8 คน ประกอบด๎วย 
  เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด๎วย  อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ  และอ้าเภอวังหิน    
    ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง  ได๎แกํ  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 
  เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด๎วย  อ้าเภอกันทรารมย์, อ้าเภอโนนคูณ  และอ้าเภอน้้าเกลี้ยง 

ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง  ได๎แกํ  นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ 
เขตเลือกตั้งที่ 3  ประกอบด๎วย  อ้าเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะต้าบลภูเงิน), อ้าเภอเบญจลักษ์, 

อ้าเภอศรีรัตนะ, อ้าเภอพยุห์ และอ้าเภอไพรบึง   
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง  ได๎แกํ  นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 
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  เขตเลือกตั้งที่ 4  ประกอบด๎วย  อ้าเภอกันทรลักษ์  (ยกเว๎น ต้าบลภูเงิน)    
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง  ได๎แกํ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 

เขตเลือกตั้งที่ 5  ประกอบด๎วย  อ้าเภอขุนหาญ, อ้าเภอภูสิงห์, อ้าเภอขุขันธ์  
(เฉพาะต้าบลปรือใหญํ, ต้าบลนิคมพัฒนา,ต้าบลศรีตระกูล และต้าบลตาอุด)   
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง ได๎แกํ นายธีระ  ไตรสรณกุล 

เขตเลือกตั้งที่ 6  ประกอบด๎วย  อ้าเภอขุขันธ์ (ยกเว๎นต้าบลปรือใหญํ, ต้าบลนิคมพัฒนา, 
ต้าบลศรีตระกูล และต้าบลตาอุด) และอ้าเภอปรางค์กํู  
(ยกเว๎นต้าบลส้าโรงปราสาท และต้าบลตูม) 
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง ได๎แกํ  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ 

  เขตเลือกตั้งที่ 7  ประกอบด๎วย  อ้าเภออุทุมพรพิสัย, อ้าเภอห๎วยทับทัน, อ้าเภอเมืองจันทร์ 
และอ้าเภอปรางค์กํู (เฉพาะต้าบลส้าโรงปราสาท และต้าบลตูม)  
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง ได๎แกํ นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ 

  เขตเลือกตั้งที่ 8  ประกอบด๎วย อ้าเภอราษีไศล, อ้าเภอยางชุมน๎อย, อ้าเภอศิลาลาด, อ้าเภอบึงบูรพ์  
และอ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง  ได๎แกํ  นางผํองศรี  แซํจึง 

  2)  สมาชิกสภาท้องถิ่น  (นายก ส.อบจ., สท., ส.อบต.)  จังหวัดศรีสะเกษมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษและนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งลําสุดเมื่อ วันที่  22 
กรกฎาคม  2555 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได๎รับการคัดเลือกจ้านวน ทั้งสิ้น  36  
คน และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ คือ  นายวิชิต  ไตรสรณกุล  
(ที่มา   :  ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554, ส้านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด องค์การบริหารสํวน  
            จังหวัด ศรสีะเกษ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555) 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ  มีชุมชนหลายกลุํมอาศัยอยูํรํวมกัน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการ
อพยพย๎ายครัวเรือนเข๎ามาของคนเชื้อชาติตําง ๆ ในอดีต แม๎ปัจจุบันยังคงเห็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และ
วัฒนธรรมของกลุํมคนเหลํานั้นอยูํ ได๎แกํ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวสํวยหรือกุย และเยอ  และในปี พ.ศ. 2561  มี
จ้านวนประชากรทั้งสิ้น 1,473,011 คน  แยกเป็นประชากรชาย จ้านวน 734,622 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.87 
ประชากรหญิง จ้านวน 738,389 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.13  

จ านวนประชากรของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ข้อมูลประชากร(ป)ี 2558 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ 

(ชาย/หญิง) 
733,657 735,141 734,457 735,884 734,728 737,303 734,622 738,389   

จ านวนประชากรรวม 1,468,798 1,470,341 1,472,031 1,473,011 
ร้อยละของประชากร

จ าแนกตามเพศ 
(ชาย/หญิง) 

49.9495 50.0505 49.9515 50.0485 49.9125 50.0875 49.8721 50.1279 

ร้อยละ (%) ของ
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น 

-  0.1049 0.1148 0.0665 

 

(ข้อมูล : ประกาศส านักทะเบยีนกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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อัตราการเกิดของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ข้อมูลประชากร(ป)ี 2558 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ 

(ชาย/หญิง) 
6,187 5,910 5,945 5,713 5,738 5,425 5,472 5,044   

จ านวนประชากรรวม 12,097 11,658 11,163 10,516 
ร้อยละของประชากร

จ าแนกตามเพศ 
(ชาย/หญิง) 

51.1449 48.8551 50.9950 49.0050 51.4020 48.5980 52.0350 47.9650 

ร้อยละ (%) ของ
ประชากรที่เกิด 

0.8236 0.7929 0.7583 0.7139 

 

อัตราการตายของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ข้อมูลประชากร(ป)ี 2558 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ 

(ชาย/หญิง) 
4,866 3,980 4,997 4,232 5,175 4,065 5,077 4,000   

จ านวนประชากรรวม 8,846 9,229 9,240 9,077 
ร้อยละของประชากร

จ าแนกตามเพศ 
(ชาย/หญิง) 

55.0079 44.9921 54.1445 45.8555 56.0065 43.9935 55.9326 44.0674 

ร้อยละ (%) ของ
ประชากรทีเ่สียชีวิต 

0.6023 0.6277 0.6277 0.6162 

(ข้อมูล : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง) 
 

จากตารางจ้าแนกจ้านวนประชากรจังหวัดศรีสะเกษพบวํา อัตราการเกิดของประชากรใน
จังหวัดศรีสะเกษ ลดลงอยํางตํอเนื่อง  

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จังหวัดศรีสะเกษ  มีประชากรจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 1,473,011 คน  แยกเป็นประชากรชาย 
จ้านวน  734,622 คน  คิดเป็นร๎อยละ  49.87  ประชากรหญิง  จ้านวน  738,389  คน  คิดเป็นร๎อยละ 50.13     
โดยแบํงชํวงอายุและจ้านวนประชากร  ดังนี้ 
 

สัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 
 

 

จ านวนประชากรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ร้อยละ 
(%) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
734,728 737,303 1,472,031 96,807 117,931 214,738 14.5879 

(ข้อมูล : จาก ระบบสถิติ การลงทะเบยีน กรมการปกครอง : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ประเทศไทยก้าลังอยูํในชํวงการเปลี่ยนผํานเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 
โดยจากข๎อมูลของ United Nations World Population Ageing พบวํา หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยูํในวัย
พ่ึงพิงได๎แกํ เด็กและผู๎สูงอายุ จะมีจ้านวนมากกวําประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน๎อยกวําผู๎สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อยํางรวดเร็ว 
และการลดลงอยํางตํอเนื่องของระดับการตายของประชากร ท้าให๎จ้านวนและสัดสํวนประชากรสูงอายุของไทย 
เพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว 
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จากข๎อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจ้านวน 64.6 ล๎านคน เป็นผู๎สูงอายุมากถึง 9.6 ล๎าน
คน คาดวําในปี 2573 จะมีจ้านวนผู๎สูงอายุ 17.6 ล๎านคน (ร๎อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ้านวนถึง 20.5 ล๎าน
คน   (ร๎อยละ 32.1) ซึ่งหนํวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได๎รํวมกันด้าเนินงานเพ่ือคุ๎มครอง สํงเสริม และ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู๎สูงอายุ 
 สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยูํจริงในพ้ืนที่ตํอ
ประชากรทุกชํวงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไป ที ่อยูํจริงในพ้ืนที่ตํอประชากรทุกชํวงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 7 ขึ้นไป 
 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยูํจริงใน
พ้ืนทีต่ํอประชากรทุกชํวงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 
ปีขึ้นไป ที่อยูํจริงในพ้ืนที่ตํอประชากรทุกชํวงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 14 ขึ้นไป 

(ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอาย ุพ.ศ.2556 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย) 
 

 แนวโน๎มการลดลงของประชากรวัยเด็ก และการเพ่ิมขึ้นของวัยสูงอายุ จะเห็นได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อน้า
ข๎อมูลจ้านวนประชากรแยกตามชํวงอายุ (ปี) (เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน) ของจังหวัด
ศรีสะเกษ มาจัดเป็น 3 กลุํมใหญํ คือ กลุํมวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) กลุํมวัยก้าลังแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) และ
กลุํมผู๎สูงอายุ (อายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป)  

จ านวนและสัดส่วนประชากรจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ชาย 
ร้อยละ (%) 

หญิง 
ร้อยละ (%) 

รวม 
ร้อยละ (%) 

กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) 129,749 122,970 252,719 8.92 8.45 17.37 
กลุ่มวัยก าลังแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) 494,424 484,787 979,211 33.98 33.31 67.29 
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) 100,774 122,533 223,307 6.92 8.42 15.35 

รวม 1,455,237 49.82 50.18 100.00 
 

(ข้อมูล : ระบบสถิติทางการทะเบยีน  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษมีหนํวยงานการจัดการศึกษา จ้านวน  10  สังกัด รวม 1,698 แหํง มีนักเรียน 
นักศึกษา จ้านวน 275,833 คน ซึ่งสามารถจ้าแนกได๎ดังตาราง และแสดงแผนภูมิได๎ดังนี้ 

 

ตารางแสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกเป็นสังกัด 
 

(ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัศรีสะเกษ 2561) 
 

แผนภูมิ แสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษา จ าแนกเป็นสังกัด  จ านวน 10 สังกัด 

 
 (ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัศรีสะเกษ 2561) 

ด้านโอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพ 
 การจัดการศึกษาของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาขนได๎ครอบคลุม ตั้งแตํ ระดับกํอนปฐมวัย ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
หนํวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด เมื่อพิจารณาจ้านวนสถานศึกษา พบวํา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) มีจ้านวนสถานศึกษามากที่สุด จ้านวน 910 แหํง รองลงมา คือ สังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ้านวน 699 แหํง ตามล้าดับ  

(ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัศรีสะเกษ ข้อมูล ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2561) 

ประเภทหน่วยงานที่สังกัด จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
 1. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)   910 53.56 
 2. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) 28 1.65 
 3. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ) 19 1.12 
 4. สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (สป.) 23 1.35 
 5. ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 5 0.29 
 6. สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (อปท.) 699 41.14 
 7. สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา  (กกท.) 2 0.12 
 8. สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 10 0.59 
 9. สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (สศศ.) 2 0.12 
10. สังกัดกองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน  (ตชด.) 1 0.06 

รวม 1,699 100.00 
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สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มีจ านวนทั้งสิ้น  39 แห่ง   ได้แก่ 
 

1. โรงเรียนบ๎านเพียนาม อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ      
2. โรงเรียนบ๎านเปือยนาสูง         อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ     
3. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม     อ้าเภอกันทรลักษ์           
4. โรงเรียนดงรักวิทยา อ้าเภอกันทรลักษ์ 
5. โรงเรียนสายธารวิทยา อ้าเภอกันทรลักษ์           
6. โรงเรียนตระกาศประชาสามัคค ี อ้าเภอกันทรลักษ์ 
7. โรงเรียนผักแพววิทยา อ้าเภอกันทรารมย์ 
8. โรงเรียนแวงแก๎ววิทยา อ้าเภอกันทรารมย์ 
9. โรงเรียนกระดุมทองวิทยา    อ้าเภอกันทรารมย์ 
10. โรงเรียนหนองถํมวิทยา             อ้าเภอกันทรารมย์ 
11. โรงเรียนปรือใหญํวิทยบัลลงัก์ อ้าเภอขุขันธ์ 
12. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา        อ้าเภอขุนหาญ 
13. โรงเรียนพรานวบิูลวทิยา     อ้าเภอขุนหาญ     
14. โรงเรียนกันทรอมวิทยา อ้าเภอขุนหาญ 
15. โรงเรียนรํมโพธิ์วิทยา อ้าเภอขุนหาญ     
16. โรงเรียนโพธิ์วงศ์วทิยา อ้าเภอขุนหาญ 
17. โรงเรียนนาแก๎ววิทยา อ้าเภอขุนหาญ     
18. โรงเรียนบ๎านสิริขุนหาญ อ้าเภอขุนหาญ   
19. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ อ้าเภอขุนหาญ         
20. โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม      อ้าเภอโนนคูณ      
21. โรงเรียนบกวิทยาคม   อ้าเภอโนนคูณ             
22. โรงเรียนไตรมิตร อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
23. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม      อ้าเภอไพรบึง 
24. โรงเรียนหนองหว๎าประชาสรรค์   อ้าเภอเบญจลักษ์ 
25. โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์ อ้าเภอไพรบึง 
26. โรงเรียนโนนปนูวิทยาคม อ้าเภอไพรบึง 
27. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ    
28. โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   อ้าเภอเมืองจันทร์ 
29. โรงเรียนดํานอุดมศึกษา       อ้าเภอราษีไศล               
30. โรงเรียนหวายค้าวิทยา อ้าเภอราษีไศล        
31. โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม อ้าเภอราษีไศล        
32. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา       อ้าเภอศิลาลาด 
33. โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา อ้าเภอราษีไศล        
34. โรงเรียนราษีไศล อ้าเภอราษีไศล 
35. โรงเรียนศรีแก๎วพิทยา อ้าเภอศรีรัตนะ        
36. โรงเรียนหนองทุํมศรีส้าราญวิทยา อ้าเภอวังหิน 
37. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์      อ้าเภอวังหิน             
38. โรงเรียนบ๎านปราสาท อ้าเภอห๎วยทับทัน 
39. โรงเรียนประชาพฒันศึกษา        อ้าเภออุทุมพรพิสัย 
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 4.2 ข้อมูลการสาธารณสุข 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลและจ้านวนเตียงตามกรอบ ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด 700 เตียง 
จ้านวน 1 แหํง  โรงพยาบาล ขนาด  200  เตียง จ้านวน 1 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 130 เตียง จ้านวน 1 แหํง 
โรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง จ้านวน 1 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง จ้านวน 3 แหํง โรงพยาบาล ขนาด 
30 เตียง จ้านวน  15 แหํง รวมจ้านวนเตียงทั้งสิ้น 1,870 เตียง  โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 44 เตียง 1 แหํง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 254 แหํง ส้านักงานสุขภาพชุมชน จ้านวน 1 แหํง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จ้านวน 5 แหํง คลินิกเอกชน 256 แหํง ร๎านขายยา จ้านวน 167 แหํง และสถานที่ผลิตยาแผน
โบราณ 1 แหํง 
 
จ้านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน คลินิก และร๎านขายยา จ้าแนกรายอ้าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ อ าเภอ 
โรงพยาบาล 

รพ.สต. คลินิก 
ร้านขาย/

ผลิตยาแผน
โบราณ ประเภท 

เตียง
(กรอบ) 

เตียง 
(จริง) 

1 เมืองศรีสะเกษ A 700 710 17 73 45 
2 ยางชุมน๎อย F2 30 30 6 11 3 
3 กันทรารมย์ F1 90 94 17 12 11 
4 กันทรลักษ์ M1 200 215 33 48 26 
5 ขุขันธ์ M2 130 145 27 27 11 
6 ไพรบึง F2 30 39 7 7 3 
7 ปรางค์กํู F2 30 60 13 2 5 
8 ขุนหาญ F1 90 92 19 10 8 
9 ราษีไศล F1 90 94 14 12 11 
10 อุทุมพรพิสัย M2 120 137 21 9 17 
11 บึงบูรพ์ F2 30 33 2 1 2 
12 ห๎วยทับทัน F2 30 33 8 4 1 
13 โนนคูณ F2 30 41 8 3  1 
14 ศรีรัตนะ F2 30 57 8 7 5 
15 น้้าเกลี้ยง F2 30 32 7 2  - 
16 วังหิน F2 30 33 8 3  - 
17 ภูสิงห์ F2 30 34 9 8 5 
18 เมืองจันทร์ F2 30 42 4 5  - 
19 เบญจลักษ์ฯ F2 30 30 6 8 1 
20 โพธิ์ศรีสุวรรณ F2 30 30 8 4 3 
21 พยุห์ F3 30 30 6 2 4 
22 ศิลาลาด F3 30 10 6 1  0 
 รวม  1,870 2,021 254 259 163 

ที่มา  :  กลุํมงานคุม๎ครองผู๎บริโภคฯ สสจ.ศรสีะเกษ  ข๎อมูล  ณ  มกราคม 2562 
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 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
 จังหวัดศรีสะเกษ  มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด๎วย แพทย์ จ้านวน 388 คน ทันตแพทย์ 
จ้านวน 99 คน เภสัชกร จ้านวน 172 คน พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน  2 ,105 คน และนักวิชาการสาธารณสุข 692 คน  
โดยมีอัตราสํวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตํอประชากร ดังนี้ 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ แยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561  

ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จังหวัดศรีสะเกษ 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศไทย สสจ. รพท. รพช. รพ.สต. รวม 

แพทย์ 1 123 264   388 1 : 3,750 1 : 1,843 
ทันตแพทย ์ 2 14 83   99 1 : 14,699 1 : 13,118 
เภสัชกร 10 38 124   172 1 : 8,460 1 : 4,750 

พยาบาลวชิาชีพ 5 606 1,212 282 2,105 1 : 691 1 : 405 
นักวิชาการสาธารณสุข 50 34 113 495 692 1 : 1,512 1 : 2,322 

รวม 68 815 1,796 777 5,356   
  ที่มา  : กลุํมงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรสีะเกษ พฤศจิกายน 2561  

 

 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ 
 สถิติชีพ  
          ในปี พ.ศ. 2561 พบวํา จังหวัดศรีสะเกษ  อัตราการเกิดมีชีพมีแนวโน๎มอัตราเกิดลดลง ในอัตรา 7.23 
และอัตราตายเพิ่มข้ึน ในอัตรา 5.9  ตํอพันประชากร  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ร๎อยละ 0.12  อัตราตายของทารก 
4.23 ตํอพันการเกิดมีชีพ และอัตราตายของมารดา 9.51 ตํอแสนการเกิดมีชีพ รายละเอียดตามตาราง 
อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557-2561 

สถิติชีพ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 12,521(8.55) 11,797(8.03) 11,579(7.88) 11,039(7.59) 10,519(7.23) 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8,675(5.92) 8,785(5.98) 9,096(6.19) 9,163(6.30) 8,693(5.9) 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาต ิ: ร๎อย ปชก. 3,846(0.26) 3,013(0.21) 2,483(0.16) 1,876(0.13) 1,826(0.12) 
อัตราทารกตาย: พันการเกิดมีชีพ 65(5.19) 65(5.51) 57(4.92) 56(5.07) 35(4.23) 
อัตรามารดาตาย:ตํอแสนการเกิดมชีีพ 0(0) 5(42.39) 2(16.42) 2(17.95) 1(9.51) 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ  
สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอกแยกตามสาเหตุของผู๎มารับบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขภาครัฐ

ในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561 พบวําสาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอกที่พบมากที่สุด 
คือ มีการปุวยด๎วยโรคระบบไหลเวียนเลือด (56,409.96ตํอแสนประชากร) รองลงมาคือ ระบบหายใจ 55,101.71  
ตํอแสนประชากร), โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม (46 ,781.09 ตํอแสนประชากร) และ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได๎จากการตรวจทางคลินิก (42,554.05ตํอแสนประชากร) 
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จ้านวนและอัตราปุวยตํอแสนประชากรของผู๎ปุวยนอก 10 ล้าดับ ปี พ.ศ. .2558 - 2561 

กลุ่มโรค 
จ านวน (อัตราต่อแสนประชากร) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1.โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 503,293 

(34,971.04) 
821,207 

(56,589.30) 
651,927 

(44,379.27) 
725,234 

(49,875.87) 

2 ระบบหายใจ (J00-J99) 865,783 
(60,158.45) 

885,232 
(61,001.26) 

922,402 
(62,791.58) 

821,207 
(56,475.00) 

3.โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ 
และเมตะบอลสิัม(E00-E90) 

486,534 
(33,806.55) 

532,515 
(36,695.56) 

581,768 
(39,603.26) 

618,541 
(42,537.52) 

4. อาการแสดงและสิ่งผิดปกตทิีพ่บได๎
จากการตรวจทางคลินิก (R00-R99) 

568,255 
(39,484.88) 

713,889 
(49,194.03) 

672,655 
(45,790.30 ) 

617,679 
(42,478.24) 

5. โรคระบบยํอยอาหารรวมโรค 
ในชํองปาก ( A01-A09, B00-B99) 

551.910 
(38,349.16) 

611,815 
(42,160.12) 

618,050 
(42,073.13 ) 

598,292 
(41,144.98) 

6.โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครงราํง
และเนื้อยึดเสริม (M00-M99) 

513,988 
(35,714.17) 

542,235 
(37,365.37) 

562,678 
(38,303.73) 

582,567 
(40,063.56) 

7. โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง    
(L00-L99) 

159,141 
(11,057.82) 

170,265 
(11,732.95) 

164,672 
(11,209.88) 

171,511 
(11,794.94) 

8. โรคระบบสืบพันธ์รํวมปัสสาวะ  
(N00-N99) 

204,209 
 (14,189.35) 

237,949 
(16,397.05) 

264,406 
(18,339.54) 

284,296 
(19,551.24) 

9. โรคติดเชื้อและปรสิต   
(A01-A09, B00-B99) 

244,146 
(16,964.35) 

237,949 
(16,397.05) 

254,982 
(17,357.64) 

230,923 
(15,880.74) 

10. โรคตารวมสํวนประกอบของตา 
(H60-H95) 

181,284 
( 12,596.42) 

148,089 
(10,204.80) 

145,100 
(9,877.53) 

141,460 
(9,728.31) 

ที่มา : รายงานสาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอก จาก HDC สสจ.ศรสีะเกษ ณ ธันวาคม 2561 
  

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 
สาเหตุการปุวยของผู๎มารับบริการประเภทผู๎ปุวยในของสถานพยาบาลของรัฐจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561 พบวํา 

สาเหตุการปุวยของผู๎มารับบริการประเภทผู๎ปุวยในที่พบมากที่สุด คือ ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตา
บอลิสึมอ่ืนๆ(2,591.42ตํอแสนประชากร) รองลงมาคืออาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได๎จากการตรวจทางคลินิกโรคและ
ห๎องปฏิบัติการที่มิได๎ระบุไว๎ที่อ่ืน(1,432.35ตํอแสนประชากร), โรคความดันโลหิตสูง  (1,301.24 ตํอแสนประชากร), โรคเลือด
และอวัยวะสร๎างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกัน(1,144.77ตํอแสนประชากร) ตามล้าดับ   
จ้านวนและอัตราปุวยตํอแสนประชากรของผู๎ปุวยใน จ้าแนกตามสาเหตุการปุวย 10 ล้าดับแรก  

 

กลุ่มโรค จ านวน (อัตราต่อแสนประชากร) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไรท๎ํอ โภชนาการ 
และเมตาบอลสิึมอื่นๆ (E15 – E90) 

46,902 
(2,793.30) 

40,396 
(2,750.10) 

46,471 
(3195.84) 

37,711 
(2,591.42) 

2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกตทิีพ่บได๎จากการตรวจทาง
คลินิกโรคและห๎องปฏิบตัิการทีม่ิได๎ระบไุว๎ที่อื่น (R00-R99) 

22,944 
(1,562.09) 

22,370 
(1,522.92) 

26,596 
(1829.03) 

20,844 
(1,432.35) 

3. โรคความดันโลหิตสงู  (I10-I15) 19,684 
(1,340.14) 

18,695 
(1,272.73) 

22,588 
(1553.40) 

18,936 
(1,301.24) 
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กลุ่มโรค จ านวน (อัตราต่อแสนประชากร) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

4. โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลอืดและความผิดปกติบาง
ชนิดที่เก่ียวกับระบบภูมิคุ๎มกัน(D50-D89 ยกเว๎น D56) 

23,935 
(1,629.56) 

19,642 
(1,337.20) 

24,846 
(1708.68) 

16,659 
( 1,144.77) 

5. เบาหวาน (E10-E14) 15,036 
(1,023.69) 

14,056 
(956.91) 

16,540 
(1137.47) 

13,218 
(908.31 ) 

6.โรคอื่นๆ ของระบบยํอยอาหาร (K00-K14,K20-23, K28-K31) 17,230 
(1,173.07) 

16,547 
(1,126.50) 

8,157 
(560.96) 

12,904 
(886.73) 

7. ไตวายเร้ือรัง (N17-N19) 11,957 
(814.07) 

12,058 
(820.89) 

19,856 
(1365.51) 

11,139 
(765.45) 

8.โรคหัวใจและโรคอื่น ๆ ของการไหลเวียนของปอด 9787 
(666.32) 

9692 
(659.85) 

12676 
(862.96) 

9,455 
( 649.73 ) 

9. โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ (J20-J22,J60-J99) 13,436 
(914.76) 

11,381 
(774.80) 

12,455 
(856.54) 

8,130 
(558.68) 

10. โรคแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด 
ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมที่มิได๎ระบไุว๎ใน
ที่อื่น (O10-O75,O81-O99) 

15,629 
(1,064.07) 

13,841 
(942.28) 

14,850 
(1021.25) 

8,038 
( 552.35 ) 

 
ที่มา : รายงานสาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยใน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรสีะเกษ  ธันวาคม 2561 

 

 สาเหตุการตาย   
 สาเหตุการตาย ปี2561 พบวํา ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ มีสาเหตุการตายที่พบมากที่สุดคือ โรคมะเร็ง 
และเนื้องอกทุกชนิด (79.85 ตํอแสนประชากร) รองลงมาคือ ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด(46.80 ตํอแสน
ประชากร), โลหิตเป็นพิษ (29.96 ตํอแสนประชากร) , ไตอักเสบ กลุํมอาการของไตพิการ (26.12 ตํอแสน
ประชากร)และความดันเลือดสูงและเลือดออกในสมอง (21.51 ตํอแสนประชากร) ตามล้าดับ   

จ้านวนและอัตราตายตํอแสนประชากร จ้าแนกตามสาเหตุการตาย 10 ล้าดับ จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 

(C00-D48) 
1,572 

(107.01) 
1,591 

(109.41) 
1,162 
(79.85) 

2 ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 
(J12-J18) 

821 
(55.89) 

709 
(48.56) 

681 
(46.80) 

3 โลหิตเป็นพิษ(A419) 563 
(38.33) 

473 
(32.53) 

436 
(29.96) 

4 ไตอักเสบ กลุํมอาการของไตพิการ (N00-N29) 484 
(32.95) 

428 
(29.43) 

380 
(26.12) 

5 ความดันเลือดสูงและเลือดออกในสมอง (I10-I15,I60-
I69) 

465 
(31.65) 

410 
(28.20) 

313 
(21.51) 

6 หัวใจอื่นๆ (I05-I09,I20-I52) 303 
(20.63) 

320 
(22.01) 

229 
15.74 

7 อุบัติเหตุจากการขนสํง 
(V01-V89) 

189 
(12.87) 

196 
(13.48) 

169 
(11.61) 

8 โรคเก่ียวกับตับและตบัอํอน(K70-K87) 210 
(14.29) 

238 
(16.37) 

116 
(11.61) 
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ล าดับ สาเหตุการตาย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
9 เบาหวาน(E10-E14) 209 

(14.23) 
211 

(14.51) 
141 

(9.69) 
10 วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 141 

(9.60) 
152 

(10.45) 
102 

(7.01) 
ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขข๎อมลู ณ ธันวาคม  2561 

4.3 อาชญากรรม 
  จังหวัดศรีสะเกษ  มีกองก้ากับการต้ารวจภูธรจังหวัด  จ้านวน 1  แหํง สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอ  
จ้านวน 22 แหํง และสถานีต้ารวจภูธรต้าบล จ้านวน 10  แหํง   

ตารางแสดงสถิติ ฐานความผิดคดีอาญา ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตรํางกาย และเพศ หนํวยงานต้ารวจภูธรจังหวัด
ศรีสะเกษ ระหวํางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ 
1.ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) 352 334 
1. ฆําผู๎อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) 14 14 
2. ท้าร๎ายผู๎อื่นถึงแกํความตาย 8 7 
3. พยายามฆํา 52 51 
4. ท้าร๎ายรํางกาย 193 181 
5. ขํมขืนกระท้าช้าเรา 47 46 
6. อื่น ๆ 38 35 

 

ตารางแสดงสถิติ ฐานความผิดคดีอาญา ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หนํวยงานต้ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ระหวํางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ 
2.ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์(ภาพรวม) 708 563 
1. ปล๎นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 0 0 
2. ชิงทรัพย ์ 4 3 
3. วิ่งราวทรัพย์ (ม.336) 6 6 
4. ลักทรัพย์ 338 246 
5. กรรโชกทรัพย์ 1 1 
6. ฉ๎อโกง 89 67 
7. ยักยอกทรัพย ์ 97 80 
8. ท้าให๎เสียทรัพย์ 56 52 
9. รับของโจร 10 10 
10. ลักพาเรียกคําไถํ 0 0 
11. วางเพลิง 2 2 
12. อื่น ๆ 105 96 
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ตารางแสดงสถิติ ฐานความผิดคดีอาญา ฐานความผิดพิเศษ หนํวยงานต้ารวจภูธรจังหวดัศรีสะเกษ ระหวํางเดือน 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ 
3.ฐานความผิดพิเศษ  764 376 
1. พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ 3 3 
2. พ.ร.บ.คุ๎มครองเด็ก 1 1 
3. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 33 29 
4. พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 
5. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค๎า 9 9 
6. พ.ร.บ.วําด๎วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 11 9 
7. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กโทรนิกส์ 

(ป.อาญา ม.269/1-269/7) 
2 2 

8. พ.ร.บ.ปุาไม๎ 512 178 
9. พ.ร.บ.ปุาสงวนแหํงชาติ 124 79 
10. พ.ร.บ.อุทยานแหํงชาติ 2 2 
11. พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว์ปุา 11 9 
12. พ.ร.บ.สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 0 0 
13. พ.ร.บ.งาช๎าง 0 0 
14. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 2 2 
15. พ.ร.บ.ศุลกากร 3 3 
16. พ.ร.บ.ฟอกเงิน 0 0 
17. พ.ร.บ.ห๎ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 51 50 

 
ตารางแสดงสถิติ ฐานความผิดคดีอาญา ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย หนํวยงานต้ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ระหวํางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

ประเภทความผิด จับกุม (ราย) ผู้ต้องหา (คน) 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 9,288 11,155 
1. ยาเสพติด 7,382 7,540 
- ผลิต 23 22 
- น้าเข๎า 1 1 
- สํงออก 0 0 
- จ้าหนําย 237 250 
- ครอบครองเพื่อจ้าหนําย 903 970 
- ครอบครอง 1,071 1,103 
- เสพยาเสพติด 5,144 5,192 
- อื่นๆ 3 2 
2. อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 711 756 
- อาวุธปืนสงคราม (ไมํสามารถออกใบอนุญาตได๎) 20 17 
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ประเภทความผิด จับกุม (ราย) ผู้ต้องหา (คน) 

- อาวุธปืนธรรมดา (ไมํมีทะเบียน) 578 606 
- อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 78 89 
- วัตถุระเบิด 12 14 
- อ่ืนๆ 23 30 
3. การพนัน 981 2,593 
- บํอนการพนัน (เลํนพนันตั้งแตํ  20 คน ขึ้นไป) 1 26 
- สลากกินรวบ 109 112 
- ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 70 80 
- การพนันอื่นๆ 801 2,375 
4.  ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 0 0 
5.  ความผิดเกี่ยวกับ คนเข้าเมือง 103 158 
6. ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี 
46 46 

7.  ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 2 2 
8.  ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 63 60 
- พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 56 53 
- พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 7 7 
   รับแจ้ง    จับ 
ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ 8 7 
ฐานความผิดรถจักรยานยนต์ 42 18 

 

 (ที่มา : กองก้ากับการสืบสวน ต้ารวจภูธรจังหวัดศรสีะเกษ) 
 

4.4 ยาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ติดตํอชายแดนติดตํอกับประเทศเพ่ือบ๎านทางด๎านอ้าเภอกันทรลักษ์

อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอขุขันธ์ และอ้าเภอภูสิงห์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการขนย๎ายยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่ง
สรุปสถานการณ์การปราบปรามคดียาเสพติดแยกตามประเภทยาเสพติด ห๎วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561 จังหวัดศรีสะเกษ  ได๎ดังนี้ 

แหล่งม่ัวสุม และพฤติการณ์ค้า/เสพ  
– แหลํงมั่วสุมที่ต๎องเฝูาระวัง คือ กระทํอมนา บ๎านพักอาศัย ห๎องเชํา หอพัก รีสอร์ท ไรํมัน

ส้าปะหลัง สวนยางพารา ทุํงนา ปุาสาธารณะ  
– จุดนัดหมายสํงมอบยาเสพติด คือ ถนนสาธารณะ หน๎าสถานที่ราชการ ถนนหน๎าวัด ศาลาพัก 

ผู๎โดยสาร โรงเรียน ริมถนน บ๎านพักอาศัย สถานีขนสํง ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้้ามัน ปุา
อ๎อย  ทุํงนา ไรํมันส้าปะหลัง ถนนคลองสํงน้้า สระน้้าหมูํบ๎าน โรงพยาบาล และวางของทิ้งไว๎ตามจุดนัดหมาย 

– การสํงยาเสพติด สํวนใหญํใช๎จักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์และรถโดยสาร ประจ้าทาง 
และเป็นที่นําสังเกตวําหลายคดีผู๎ต๎องหาพกพาอาวุธประเภทตําง ๆ  มีบางรายได๎คําตอบแทนจากสํวนตํางของ
ราคายาเสพติด บางรายได๎ยาเสพติดไว๎เสพแทนเงินคําจ๎างในการน้าสํงยาเสพติด 

– กลุํมแอมเฟตามีนที่พบการแพรํระบาดในพ้ืนที่ ปัจจุบันมีแอมเฟตามีนที่แพรํกระจายในพ้ืนที่ 
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ตารางแสดงผลการจับกุมคดียาเสพติด กองก้ากับการสืบสวนต้ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  
ห๎วงตุลาคม 2560 – กันยายน  2561   
 

 

(ที่มา :  กองก้ากับการสืบสวน ต้ารวจภูธรจังหวัดศรสีะเกษ) 
    

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีหนํวยงานที่รับผิดชอบทางด๎านสวัสดิการสังคม ซึ่งดูแลทางด๎านสิทธิ 
สวัสดิการของกลุํมผู๎พิการ เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส สตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการค๎ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวอุปถัมภ์  กองทุนสํงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม โดยมีหนํวยงานหลักที่ส้าคัญ คือ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด
ศรีสะเกษ บ๎านพกัเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีหน๎าทีห่ลักในการก้ากับดูแล 

จ้านวนคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่จดทะเบียน จ้าแนกตามประเภทของความพิการและเพศ 
 

ประเภทของความพิการ 
จ านวน (ราย) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

1. ทางรํางกายและการเคลื่อนไหว 12,266 12,054 24,320 49.58 
2. ทางการได๎ยินและสื่อความหมาย 4,545 4,109 8,654 17.64 
3. ทางการเห็น 2,470 2,787 5,257 10.72 
4. ทางสติปัญญา 1,970 1,651 3,621 7.38 
5. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2,868 1,936 4,804 9.79 
6. ออทิสติก 104 22 126 0.26 
7. ทางการเรียนรู๎ 88 32 120 0.24 
8. พิการมากวํา 1 ประเภท 1,112 929 2,041 4.16 
9. ไมํระบุ 64 41 105 0.21 

รวม 25,487 23,561 49,048 100.00 
 

(ข๎อมูลจาก ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ณ 30 เมษายน 2560) 

ประเภท จับกุมได้ จ านวน 
ยาเสพติด ราย คน ปริมาณของกลาง 

เฮโรอีน - - - 
มอร์ฟีน - - - 
ฝิ่น - - - 
ยาไอซ์ 22 22 210  กรัม 
กัญชา 74 76 3,608  กรัม 
กระทํอม 15 15 49,682  กรัม 
แอมเฟตามีน 5,011 5,098 557,224  เม็ด 
สารระเหย 44 44 44 กระป๋อง 
เอ็กซ์ตาซี่ - - - 
โคเคน - - - 
อ่ืนๆ - - - 
รวม 5,166 5,255  
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
     จังหวัดศรีสะเกษ มีเส๎นทางคมนาคมที่ติดตํอได๎กับจังหวัดใกล๎เคียงรวมทั้งอ้าเภอตําง ๆ ภายในท๎องที่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนต์และรถไฟ ซึ่งสามารถให๎บริการรับสํงผู๎โดยสาร และขนสํงสินค๎าทั้งขาเข๎าและขา
ออก แบํงออกเป็น 

- การคมนาคมโดยรถยนต์ 
    ปัจจุบันการขนสํงทางถนนได๎เพ่ิมบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นกลไกส้าคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให๎ก๎าวหน๎าทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดได๎จัดระเบียบการ
ขนสํงทางบกในเขตจังหวัดโดยอาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ.2522 และ
นโยบายของจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน โดยการจัดเส๎นทางเดินรถยนต์ ถึง 4 หมวด 
ด๎วยกันคือ 
   เส๎นทางหมวดที่ 1  เป็นเส๎นทางขนสํงภายในเทศบาล มีจ้านวน 2 เส๎นทาง 
   เส๎นทางหมวดที่ 2  เป็นเส๎นทางที่เริ่มต๎นจากกรุงเทพฯ มีจ้านวน 10 เส๎นทาง 
   เส๎นทางหมวดที่ 3  เป็นเส๎นทางระหวํางจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหวํางจังหวัด มีจ้านวน  

   16 เส๎นทาง 
   เส๎นทางหมวดที่ 4  เป็นเส๎นทางยํอย ซึ่งจากจังหวัดหรืออ้าเภอเข๎าสูํชุมชนยํอย เชํน  
        ต้าบล หรือหมูํบ๎าน มีจ้านวน 27 เส๎นทาง 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีถนนอยูํในความรับผิดชอบของ 3 หนํวยงานคือ แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 825.052 กิโลเมตร แขวงการทางศรีสะเกษ ระยะทาง 915.303 กิโลเมตร และถนน
ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 446 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 
2,142.40 กิโลเมตร โดยแบํงผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุกและลูกรัง 
 

- การคมนาคมโดยรถไฟ 
    สถานีรถไฟศรีสะเกษ เป็น สถานี ระดับสถานีชั้น 1 ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ท้า
การสถานีตั้งอยูํที่ต้าบลเมืองเหนือ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยูํใจกลางเมือง 
การคมนาคมสะดวก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษ 551 กิโลเมตร ปัจจุบัน การรถไฟแหํง
ประเทศไทย ได๎ให๎บริการรถไฟทั้งขบวนรถดํวนพิเศษ รถดํวน รถเร็ว จากสถานีกรุงเทพ อีกท้ังยังมีรถท๎องถิ่นเดิน 
ระหวํางจังหวัดนครราชสีมา และสถานีล้าชี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 24 ขบวนตํอวัน จากสถานีกรุงเทพใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 7-11 ชั่วโมง ตามแตํประเภทขบวนรถ 
 

- การคมนาคมโดยทางอากาศ 
  จังหวัดศรีสะเกษ อยูํใกล๎กับสนามบินอุบลราชธานี (ทําอากาศยานอุบลราชธานี) ซึ่งอยูํหํางจาก
จังหวัดศรีสะเกษ 60 กิโลเมตร รองรับการคมนาคมขนสํงได๎สะดวกรวดเร็ว  อีกทั้งสนามบินอุบลราชธานี 
เป็นสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญํที่เดินทางมาจากตํางประเทศโดยมิต๎องแวะพักที่
กรุงเทพฯ  
     5.2 การไฟฟ้า 

การให๎บริการด๎านพลังงานไฟฟูาจังหวัดศรีสะเกษ การไฟฟูาศรีสะเกษได๎รับพลังงานไฟฟูาจาก
การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทยซึ่งผลิตจากเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) จังหวัด
ศรีสะเกษ มีครัวเรือนทั้งสิ้น 383,507 ครัวเรือน มีผู๎ใช๎ไฟฟูา 436,180 ราย การจ้าหนํายกระแสไฟฟูารวม 
809,442,767.85 ล๎านกิโลวัตต์ แยกประเภทเป็นที่อยูํอาศัย 402,925,079.94 ล๎านกิโลวัตต์ สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 388,515,118.98 ล๎านกิโลวัตต์ สถานที่ราชการและสาธารณะ 11,394,969.19 ล๎านกิโลวัตต์  
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ตารางแสดงสถิติผู๎ใช๎ไฟฟูา และการจ้าหนํายกระแสไฟฟูา จ้าแนกตามประเภทผู๎ใช๎ เป็นรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ2560 

อ าเภอเมือง 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่นๆ 

รวมยอด 436,180 809,442,767.85 402,925,079.94 388,515,118.98 11,394,969.19 6,607,599.74 
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ  50,217 184,824,253.05 59,173,273.54 121,766,477.66 1,718,234.44 2,166,267.41 
อ้าเภอยางชุมน๎อย  15,372 20,400,950.09 11,504,498.45 8,551,756.95 162,418.61 182,276.08 
อ้าเภอกันทรารมย์  41,208 5,369,6107.8 33,149,688.94 18,842,078.88 1,044,338.38 660,001.6 
อ้าเภอกันทรลักษ์  72,264 152,895,122.4 69,944,970.71 80,575,419.38 2,374,732.31 - 
อ้าเภอขุขันธ์  38,460 63,858,664.69 37,024,730.39 25,530,499.18 880,662.42 422,772.7 
อ้าเภอไพรบึง  11,867 21,086,225.05 10,014,299 10,605,355.15 466,570.9  - 
อ้าเภอปรางค์กูํ   16,008 22,884,883.43 15,244,652 7336,774.73 197,563.8 105,892.9 
อ้าเภอขุนหาญ   28,924 50,000,964.07 28,253,688.34 20,279,669.73 1,467,606  - 
อ้าเภอราษีไศล   35,611 53,123,752.53 29,037,738.9 22,606,412.9 363,834.52 1,115,766.21 
อ้าเภออุทุมพรพิสัย  40,490 68,287,692.74 36,176,772.62 30,890,309.14 850,257.39 370,353.59 
อ้าเภอบึงบูรพ์  3,808 6,701,180.46 3,691,472 2,468,010.68 42,772.34 498,925.44 
อ้าเภอห๎วยทับทัน  11,031 18,181,764.33 9,639,375.56 8,177,596.61 172,584.66 192,207.5 
อ้าเภอโนนคูณ  10,726 13,956,086.18 8,420,733 5,180,770.9 354,582.28 - 
อ้าเภอศรีรัตนะ  15,100 19,091,602.9 12,931,143.09 5,763,892.41 396,567.4 - 
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง  8,394 9,063,252.03 5,830,183.16 3,026,256.02 98,567.36 108,245.49 
อ้าเภอวังหิน  15,682 18,245,664.77 12,336,257.89 5,441,756.57 305,255.62 162,394.69 
อ้าเภอภูสิงห์  13,175 20,462,220.72 12,883,086.6 7,224,248.5 104,547.02 250,338.6 
อ้าเภอพยุห์  7,843 12,682,380.61 7,668,515.75 4,247,833.59 374,016.27 392,015 

(ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ) 
     

  5.3 การประปา  
  ส้านักงานการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ มีเขตจ้าหนํวยน้้าและหนํวยบริการ  โดยมี
แหลํงน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาที่ส้าคัญ สถิติผู๎ใช๎น้้า ปริมาณการผลิต และการจ้าหนําย ของการประปาสํวน
ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2560 

ตารางแสดงเขตจ้าหนํายน้้าและหนํวยบริการ 
เขตจ าหน่ายน้ า หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ า ลุ่มน้ า 

ทม.เมืองศรีสะเกษ อ.เมืองฯ - 36.600 ห๎วยส้าราญ,แมํน้้ามูล  
- ทต.ห๎วยทับทัน อ.ห๎วยทับทัน 

และต้าบลนอกเขตสุขาภิบาล 
9.800 - ลุํมน้้าชี 

- ทต.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ 6.900 แมํน้้ามูล ลุํมน้้าชี 
- ทต.ก้าแพง  อ.อุทุมพรพิสัย 1.200 ห๎วยทับทันและสระ 

เก็บน้้าห๎วยทับทัน 
ลุํมน้้าชี 

- ต้าบลทุํงไชย  อ.อุทุมพรพิสัย 0.000 ห๎วยส้าราญ ลุํมน้้าชี 
รวม 54.500   
(ท่ีมา : ส้านักงานการประปาสํวนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ) 
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ตารางสถิติการประปา เป็นรายอ้าเภอ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
ก าลังการผลิต 

(ลบ.ม.) 
น้ าท่ีผลิตได้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า 
ที่จ าหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่จ่ายเพื่อ 
สาธารณประโยชน์ 
และรั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่ใช้ 
ในระบบ 
(ลบ.ม.) 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

รวมยอด 2,560 13,800,505 9,165,199 2,913,756 191,622 37,245 
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ   1,400 7,281,750 5,425,504 1,438,021 100,965 17,386 
อ้าเภอกันทรารมย์  190 861,838 589,132 211,511 22,544 3,608 
อ้าเภอกันทรลักษ์   200 801,560 531,685 216,475       - 2,741 
อ้าเภอขุขันธ์   - 962,626 698,976 262,805 845 3,282 
อ้าเภอขุนหาญ   100 502,209 400,799 57,560 10,450 2,022 
อ้าเภออุทุมพรพิสัย  290 1,813,848 1,115,604 583,494 35,000 6,135 
อ้าเภอบึงบูรพ์   100 268,470 143,746 101,332 10,006 1,053 
อ้าเภอห๎วยทับทัน   50 168,702 128,105 21,030 8,827 602 
อ้าเภอภูสิงห์   230 1,139,502 131,648 21,528 2,985 416 

 

  จากตารางสถิติการใช๎น้้าประปา ในปี พ.ศ. 2560 พบวํา มีผู๎ใช๎น้้า จ้านวน 37,245 ราย จ้านวน
น้้าที่ผลิตได๎ 13,800,505 ลูกบาศก์เมตร จ้าหนํายให๎แกํผู๎ใช๎น้้า 9,165,199 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าที่จํายเพ่ือ
สาธารณประโยชน์และรั่วไหล 2,913,756 ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
 

     5.4 โทรศัพท์ 
การให๎บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ อยูํในความรับผิดชอบของ บริษัท ทีโอที จ้ากัด 

(มหาชน) โดยการให๎บริการโทรศัพท์ ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนหมายเลขทั้งสิ้น 53,002 เลขหมาย แยกเป็น           
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 45,322 หมายเลข บริษัทสัมปทาน (เชํา) 7,680 เลขหมาย  

(ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ) 
 

5.5 การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ 
  การใช๎คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2560 
จากการส้ารวจประชาชน จ้านวน 955,266 ราย มีผู๎ใช๎คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จ้านวน 
1,424,011 ราย แยกเป็นการใช๎คอมพิวเตอร์ 254,126 ราย การใช๎อินเตอร์เน็ต 382,434 ราย การมี
โทรศัพท์มือถือ 787,451 ราย  

(ที่มา : ส้ารวจการมีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558-2560 ส้านักงานสถิติแหํงชาติ) 
 

     5.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
          ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  มีไปรษณีย์ไว๎ให๎บริการประชาชนทุกอ้าเภอๆ ละ 1 แหํง ยกเว๎น

อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ มี 2 แหํง รวมจ้านวน 23 แหํง โดยแบํงรหัสไปรษณีย ์ ดังนี้ 
ตารางแสดงรหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. 
กันทรลักษ์ 33110 กันทรลักษ์ บึงบูรพ ์ 33220 บึงบูรพ ์
กันทรารมย ์ 33130 กันทรารมย ์ เบญจลักษ์ 33110 กันทรลักษณ ์

ขุขันธ ์ 33140 ขุขันธ ์ ปรางค์กู ํ 33170 ปรางค์กู ํ
ขุนหาญ 33150 ขุนหาญ พยุห ์ 33230 พยุห ์
น้้าเกลี้ยง 33130 กันทรารมย ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120 อุทุมพรพิสัย 
โนนคูณ 33250 โนนคูณ ไพรบึง 33180 ไพรบึง 
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อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. 
ภูสิงห ์ 33140 ขุขันธ ์ วังหิน 33270 วังหิน 
เมือง 33000 เมืองเหนือ วังหิน 33270 วังหิน 
เมือง 33000 เมืองใต๎ ศิลาลาด 33160 ศิลาลาด 

เมืองจันทร ์ 33120 อุทุมพรพิสัย ห๎วยทับทัน 33210 ห๎วยทับทัน 
ยางชุมน๎อย 33190 ยางชุมน๎อย อุทุมพรพิสัย 33120 อุทุมพรพิสัย 
ราษีไศล 33160 ราษีไศล รวม 22 อ าเภอ ปณ. 16 แห่ง 

(ท่ีมา : ที่ท้าการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ) 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร๎างการกระจายรายได๎จากการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ อัตราขยายตัว
ที่แท๎จริง ปี 2558 ร๎อยละ 2.5 ปี 2559 ร๎อยละ 3.8 โครงสร๎างเศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจ ณ ราคาประจ้าปี   
ปี2558 และ ปี 2559 เทํากัน ที่ร๎อยละ 4.7 มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2558 คิดเป็น 63,455 บาท 
และในปี 2559 คิดเป็น 66,653 บาท โดยมีข๎อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ดังนี้ 
 - (2559) อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 3.76 อันดับที่ 26  
             ของประเทศ 
 - มูลคําผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยตํอหัว (Per Capita) 64,298 บาท/คน/ปี  
 - สัดสํวนคนจนร๎อยละ 10.80 
 - อัตราการวํางงานร๎อยละ 0.41  
 - ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 118,964 บาท/คนปี 
 - อัตราการวํางงาน ร๎อยละ 0.42 
 - อัตราเงินเฟูอทั่วไป ร๎อยละ 0.62 
 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ร๎อยละ -22.27  
 ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขา จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 
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ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ้าปี จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 
 
6.1 การเกษตร 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ชลประทานเพื่อการเกษตร ในปี 2559 จ้านวน  559,323 ไรํ โดยเพ่ิมขึ้นจาก ปี 
2558 ที่มีพ้ืนที่ 517,848 ไรํ ละปี 2557 จ้านวน 252,406 ไรํ มีปริมาณน้้าต๎นทุนตํอความต๎องการใช๎น้้าอยูํที่ 110 
ล๎าน ลบ.ม. ในขณะที่พ้ืนที่ท้าการเกษตรทั้งหมด 3 ,537,833 ไรํ มีพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวในปีการผลิต 2560/61 
จ้านวน 3,254,389 ไรํ แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกข๎าวเจ๎านาปี (ข๎าวหอมมะลิ) 3 ,150,989 ไรํ ผลผลิต 1,277,665 ตัน  
พ้ืนที่ปลูกข๎าวเหนียว 103,400 ไรํ ผลผลิต 47,325 ตัน พ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรัง 68,467 ไรํ ผลผลิต 30,101 ตัน 
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,355,091 ตัน โดยเป็นพื้นที่การผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์แล๎ว จ้านวน 115,091 ไรํ เกษตรกร 
จ้านวน 12,742 ราย แบํงเป็น พื้นที่ท่ีได๎รับการรับรองแล๎ว จ้านวน 30,929 ไรํ เกษตรกร 1,997 ราย และพ้ืนที่ที่
อยูํในระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 จ้านวน 53,522 ไรํ เกษตรกร จ้านวน 5,587 ราย และระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 2 
จ้านวน 30,640 ไรํ เกษตรกร จ้านวน 5,158 ราย โดยมีข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
 

 - ข้อมูลด้านการเพาะปลูก 
   จังหวัดศรีสะเกษ มีการขับเคลื ่อนและขยายพื้นที ่เกษตรอินทรีย ์ของจังหวัดอยํางตํอเนื ่อง      
โดยตั้งเปูาหมายให๎มีพ้ืนที่ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 300 ,000 ไรํ ภายในปี 2562 โดยมีเปูาหมายในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ในปี 2561-2562 เพ่ิมข้ึนอีก จ้านวน 182,383 ไรํ โดยมีข๎อมูลผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
 การผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษมีการขับเคลื่อนการท้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
จ้านวน ทั้งสิ้น 115,091 ไรํ โดยแบํงเป็น พ้ืนที่ที่ได๎รับรองมาตรฐานแล๎ว (มาตรฐาน มกท. และสากล) จ้านวน 
30,929 ไรํ(ข๎าว 30,892 ไรํ/ พืชอ่ืน 37 ไรํ) เข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยน ปี 2560 จ้านวน 30,640 ไรํ (ได๎การรับรองปี 
2562) เข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยน ปี 2561 จ้านวน 53 ,522 ไรํ (ได๎การรับรองปี 2562) โดยมีเปูาหมายในการ
ขับเคลื่อนและสํงเสริมการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2562 เพ่ิมขึ้นอีกจ้านวน 182 ,383 ไรํ ทั้งนี้มีการก้าหนด
ด้าเนินการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ตามเปูาหมายรวม 194,200ไรํ ในพ้ืนที่ 22 อ้าเภอ 
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ข๎อมูลด๎านเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2561      ราย/ไร่ 
มาตรฐาน
เกษตร
อินทรีย์ 

ได้รับการรับรอง 
ระยะปรับเปลี่ยน  

(ปี 2560) 
ระยะปรับเปลี่ยน  

(ปี 2561) 
รวมทั้งหมด 

เกษตรกร พื้นที่ เกษตรกร พื้นที่ เกษตรกร พื้นที่ เกษตรกร พื้นที่ 
PGS 31 320 4,333 22,272 839 8,294 5,203 30,886 
มกท. 461 5,829 825 8,368 4,748 45,228 6,034 59,425 
สากล* 1,505 24,780 - - - - 1,505 24,780 
รวม 1,997 30,929 5,158 30,640 5,587 53,522 12,742 115,091 

  ที่มา : ส้านกังานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

  - ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    จังหวัดศรีสะเกษ มีการสํงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญํตั้งแตํปี 2558 -ปัจจุบัน ในพ้ืนที่ 22 
อ้าเภอ 204 ต้าบล จ้านวน 16 ชนิด ประเภท จ้านวนแปลงทั้งสิ้น 229 แปลง พ้ืนที่ด้าเนินการ 254,912 ไรํ  
เกษตรกร 22,292 ราย ดังนี้ 
 ข๎อมูลภาคการเกษตรในพื้นที ่

ที่ ชนิด จ านวน (แปลง) เกษตรกร(ราย) พื้นที ่(ไร่) 
1 ข๎าว 189 18,800 249,225 
2 ยางพารา 5 339 4,380 
3 มะนาว 1 112 854 
4 มันส้าปะหลัง 7 366 3,728 
5 เป็ด-ไก ํ 1 96 600 
6 หมํอนไหม 1 197 161 
7 กบ  1 52 72 

8 ทุเรียน  5 572 4,449 

9 อ๎อย  1 46 336 

10 ดาวเรือง  1 39 78 

11 พริก   4 414 765 

12 หอมแดง  7 846 2,372 

13 กระเทียม  1 60 180 
14 โคพื้นเมือง  2 94 636 
15 โคนม  2 240 2,159 
16 กระบือ  1 99 142 

           ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางแสดงข้อมูลการผลิตข้าวนาปี จังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง 3 ปี 
ปีเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (กก.) มูลค่า(บาท) 

ปี 2559/60 3,046,758 3,046,758 1,356,782,967 15,603,004,120 

ปี 2558/59 2,757,865 2,757,865 1,232,765,655 14,201,460,345 

ปี 2557/58 3,046,758 3,046,758 1,356,782,967 18,370,841,373 

(ที่มา : ระบบสารสนเทศทะเบียนเกษตรกร กรมสํงเสริมการเกษตร ข๎อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 
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 - พืชยืนต้นและไม้ผล 
 จากแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีสํงเสริม สนับสนุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมชํองทาง 
การตลาดให๎เกษตรกร เพ่ิมการพัฒนาผลผลิต การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสํงเสริมการทํองเที่ยว    
เชิงเกษตร เยี่ยมชมสวนไม๎ผล สวนทุเรียน สวนมังคุด สวนเงาะ ชิมผลไม๎ที่สวน บริการที่พักโฮมสเตย์ ในชํวงไม๎ผล 
ให๎ผลผลิตออกสูํตลาด นับตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี ท้าให๎เกษตรกรหันมาปลูกพืชยืนตันกัน 
เพ่ิมมากขึ้น เชํน เงาะ ปาล์ม ฝรั่ง มังคุด สะตอ และยางพารา โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรเพ่ิมข้ึนทุกปี  นอกจากนั้นยังปลูกพืชทางเลือกใหมํ เชํน ล้าไย ลิ้นจี่ 
ลองกอง สละ โดยถือวําเป็นพืชที่มีอนาคต 
 - ทุเรียนภูเขาไฟ 
 ทุเรียนภูเขาไฟพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กรอบนอกนุํมใน มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหํงเดียวใน 
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ท้าไมถึงเป็นเชํนนั้น ก็เพราะวําพ้ืนที่ปลูกอยูํในเขตภูเขาไฟที่ดับมอดไปนานแล๎ว คงเหลือไว๎ด๎วย 
แรํธาตุอาหารที่สํงผลให๎การปลูกและผลิตทุเรียนได๎เนื้อกรอบนอกนุํมใน หอม หวานมันกลมกลํอม เป็นที่ชื่นชอบของ 
ผู๎บริโภค ที่สํงผลให๎เกษตรกรสามารถยกระดับรายได๎น้าไปสูํการมีวิถีครอบครัวที่มั่นคงยั่งยืน 
 ส้าหรับแหลํงปลูกและผลิตทุเรียนได๎ดีมีคุณภาพอยูํในพ้ืนที่อ้าเภอกันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ขุนหาญ และ
อ้าเภอภูสิงห์ พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก ได๎แกํ หมอนทอง พวงมณี ชะนีไขํ และพันธุ์ก๎านยาว เกษตรกร 496 ครวัเรือน 
รวมพ้ืนที่ปลูก 2.485 ไรํ 
 การสํงเสริมการปลูกและผลิตทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ ได๎สํงเสริมเกษตรกรให๎ผลิตในระบบเกษตรดีที ่
เหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพ่ือให๎ได๎ทุเรียนดีมีคุณภาพตรงตามความต๎องการของตลาด 
สํงเสริมให๎เกษตรกรจัดการสวนทุเรียนที่ดี ให๎ใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเพ่ือจะได๎ใสํปุ๋ยให๎ตรงสูตร ตามอัตราสํวนและ 
ตามระยะเวลาเพ่ือท้าให๎ตันทุนการผลิตลดลง ให๎ต๎นทุเรียนได๎รับน้้าเพียงพอ ก็จะท้าให๎ได๎ทุเรียนคุณภาพพร๎อมให๎ตัด 
เก็บไปขาย น้าไปสูํการยกระดับรายได๎เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
จ าแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2560 

ล าดับ 
ชนิดของไม้ผล 
และไม้ยืนต้น 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อ

ไร (กก.) 
1. พืชยืนต๎นและไม๎ผล 13,218 9,064 14,333 5,632.00 
2. เงาะ 1,634 1,623 4,828 1,127.00 
3. ทุเรียน 5,097 2,891 4,474 1,548.00 
4. ปาล์มน้้ามัน 5,555 3,618 3,534 1,350.00 
5. ฝรั่ง 932 932 1,497 1,607.00 

ท่ีมา  :  ส้านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 - ยางพารา 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 310,322 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิต 233,677 ไรํ ผลผลิต 46,964 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 201 กิโลกรัม พันธุ์ที่นิยมปลูก ได๎แกํ  RRIM 600,RRIT 408 เป็นต๎น 
 สถานการณ์การผลิตยางพารา จะมีแนวโน๎มที ่ลดลง เนื ่องจากราคายางพารามีแนวโน๎มลดลง      
มีผลให๎เกษตรกรตัดสินใจไมํขยายพื้นที่การปลูกยางพารา และมีโอกาสที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
ได๎เชํนกัน 

ตารางแสดงข้อมูลการผลิตยางพารา จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พ้ืนที่เสียหาย 
(ไร่) 

พ้ืนที่กรีด 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลิตรวม 
(บาท) 

310,322 - 233,677 201 46,964 48.81 2,292,312,840 
ท่ีมา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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 6.2 การประมง 
 การที่มีแหลํงน้้าหลากหลายและครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความส้าคัญด๎านการประมง
อยํางมาก เนื่องจากแหลํงน้้าเหลํานี้เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ วางไขํ เลี้ยงตัวอํอนของสัตว์น้้าตามรรมชาติ ท้าให๎เกิดผล
ผลิตสัตว์น้้าจ้านวนมาก ประกอบกับในจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่นาข๎าว ซึ่งเกษตรกรนิยมขุดสระน้้าขนาดเล็กในไรํนา 
เพ่ือเก็บน้้าไว๎ใช๎ด๎านการเกษตรในฤดูแล๎ง ประมาณ 18,000 สระ ซึ่งอาจกลําวได๎วําทุกครัวเรือนของเกษตรกรที่
ท้านาของจังหวัดศรีสะเกษมีสระน้้าขนาดเล็กของตนเอง เป็นแหลํงผลิตสัตว์น้้าท๎องนา ได๎แกํ ปลาซํอน ปลาดุก 
ปลาหมอ กบ เขียด ปู หอย อันเป็นผลผลิตทางการประมงที่ส้าคัญและเป็นแหลํงอาหารโปรตีนของเกษตรกรใน
ชนบทอยํางพอเพียง และยังมีจ้าหนํายในชํวงฤดูเก็บเกี่ยวข๎าวนาปี (พฤศจิกายน - เมษายนของปีถัดไป) 
นอกจากนั้น ในแมํน้้ามูล แมํน้้าสาขา และแหลํงน้้าปิดอีกหลายแหลํง ยังมีการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งท้าให๎เกิด
มูลคําทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพิ่มเติมอีกด๎วย โดยในปี พ.ศ.2560 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของจังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 7,442 ครัวเรือน มีเนื้อที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า รวม 4,449 ไร ํ
 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
ประเภทการเลี้ยง (ไร) 

รวมเนื้อที่ บ่อ กระชัง 
เมืองศรีสะเกษ 553 280 605 3 
กันทรลักษ์  525 325 575 1 
กันทรารมย์ 270 275 290 67 
ขุขันธ ์ 560 320 615  
ขุนหาญ 180 125 190 1 
น้้าเกลี้ยง 120 67 155  
โนนคูณ 190 110 220  
บึงบูรพ ์ 20 12 10 1 
เบญจลักษ์ 290 180 315  
ปรางค์กู ํ 760 380 835  
พยุห ์ 40 50 40 2 
โพธิ์ศรีสุวรรณ 80 48 90  
ไพรบึง 100 110 120 4 
ภูสิงห์ 490 320 545 8 
เมืองจันทร์ 40 30 45  
ยางชุมน๎อย 361 185 397  
ราษีไศล 895 510 980 79 
วังหิน 420 260 466 9 
ศรีรัตนะ 55 7 70  
ศิลาลาด 20 190 7 6 
ห๎วยทับทัน 320 345 345  
อุทุมพรพิสัย 1,153 640 1,265  

รวม 7,442 4,449 8,180 181 
ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ (มีนาคม 2560) 
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 ผลผลิตสัตว์น้้าในจังหวัดศรีสะเกษ แบํงเป็น 2 สํวน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยรวม 10,429.2 ตันตํอปี มูลคํา
เฉลี่ยรวม 539.42 ล๎านบาทตํอปี ประกอบด๎วย 
 6.2.1 ผลผลิตสัตว์น้ าจากการจับในแหล่งน้ าธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
      1. ผลผลิตจากแหลํงน้้าธรรมชาติ ประกอบด๎วย แมํน้้า ห๎วย หนอง คลอง บึง และแหลํงน้้า ประจ้า 
หมูํบ๎าน ได๎ผลผลิตสัตน้้า เชํน ปลานิล ปลาตะเพียน สร๎อยขาว แขยง กระสูบ ยี่สกเทศ เนื้ออํอน ฯลฯ ผลผลิตเฉลี่ย 
4,133.8 ตันตํอป ี
      2. ผลผลิตจากบํอปลาประมงท๎องนา เป็นบํอน้้าที่เกษตรกรขุดไว๎ในเรือกสวน ไรํ นา จุดประสงค์ไว๎ใช๎น้้า 
เพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร และมีสัตว์น้้าธรรมชาติเข๎ามาอยูํอาศัยในชํวงน้้าลดจากทํุงนาได๎ ผลผลิตสัตว์น้้า เชํน 
ปลาชํอน ดุก หมอ กระดี่ ฯลฯ ผลผลิตเฉลี่ย 3,898.8 ตันตํอป ี
 6.2.2 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่ามีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนี้ 
      1. การเลี้ยงปลาในบํอดิน บํอพลาสติก บํอซีเมนต์ และอ่ืนๆ ชนิดสัตว์น้้าที่เลี้ยง เชํน ปลานิล ปลาตะเพียน 
ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุก และกบนา เป็นต๎น ผลผลิตเฉลี่ย 999.8 ตันตํอป ี
      2. การเลี้ยงปลาในกระชัง ชนิดสัตว์น้้าที่เลี้ยง เชํน ปลานิล ปลาทับทิม ปลากดเหลือง เป็นต๎น 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,396.8 ตันตํอป ี

 6.3 การปศุสัตว์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 91,082 ครัวเรือน จ้าแนกสัตว์ได๎เป็น 8 ประเภท
ประกอบด๎วย โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกํ เป็ด แพะ และแกะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ตารางข้อมูลชนิดและพื้นที่ปศุสัตว์ 

ที่ ชนิด จ านวน (แปลง) เกษตรกร(ราย) พื้นที ่(ไร่) 
1 เป็ด-ไก ํ 1 96 600 
2 หมํอนไหม 1 197 161 
3 กบ  1 52 72 
4 โคพื้นเมือง  2 94 636 
5 โคนม  2 240 2,159 
6 กระบือ  1 99 142 

 ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 
  ตารางข๎อมูลปศุสัตว์ปี 2561 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 99,209 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ 603 ไร่ 

จ านวนสัตว์เศรษฐกิจ หน่วย : ตัว 
โคเนื้อ       235,353 
โคนม          2,878 
กระบือ         77,373 
สุกร         62,430 
ไก ํ     3,205,016 
เป็ด       320,406 
แพะ          1,079 
แกะ              24 

  ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
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ประเภทสัตว์ ครัวเรือน 

เกษตรกร 
จ านวน 
(ตัว) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ราคาผลผลิตเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ 45,578 189,387 66,285.45 140 9279.96 
โคนม 149 2,701 1,080.40 100 108.04 

กระเบือ 17,272 65,444 29,449.80 120 3,533,.98 
สุกร 5,125 60,972 6,097.20 60 365.83 
ไกํ 71,498 2,794,933 4,192.39 38 159.31 
เป็ด 19,615 305,844 917.53 60 55.05 
แพะ 27 211 4.22 120 0.51 
แกะ 4 21 0.42 120 0.05 
รวม 159,268 3,419,513.00 108,027.42 758.00 13,502.73 

ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ณ เดือนกันยายน 2560 
 
 สรุปศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเกษตรกรรมปี 2559 เทํากับ 18,795 ล๎านบาท อัตราการขยายตัว ปี 2557 
ร๎อยละ -17.33 ปี 2558 ร๎อยละ -0.04 ปี 2559 ร๎อยละ 0.96 และมีข๎อมูลตามตัวชี้วัดที่ส้าคัญตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 22.05 
 - สัดสํวนการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร ร๎อยละ 72.85 
 - อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค๎าเกษตรส้าคัญเฉลี่ยตํอไรํ (พืช) ร๎อยละ 11.84 
 - จ้านวนฟาร์มท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 84 ฟาร์ม 
 - จ้านวนโรงงาน/สปก.ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 2 แหํง 
 - อัตราเพิ่มของแรงานเกษตรกรในพ้ืนที่ ร๎อยละ -10.19 
 - พ้ืนที่ชลประทาน 559,323 ไรํ 
 - สัดสํวนหนี้สินตํอรายได๎เงินสดสุทธิทางเกษตร 4.44 เทํา 
 -สัดสวนหนี้เสียตํอปริมาณเงินให๎ยืมเพ่ือการเกษตร ร๎อยละ 3.06 
 - ปริมาณน้้าตันทุนตํอความต๎องการใช๎น้้า 110 ล๎าน ลูกบาศก์เมตร 
 
 6.4 การบริการ 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร ปี 2559 เทํากับ 
3,831 ล๎านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาที่พักแรมและบริการค๎นอาหาร รายปี ดังนี้ 
ปี 2557 ร๎อยละ -1.46 ปี 2558 ร๎อยละ 6.01 ปี 2559 ร๎อยละ 5.82 แยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
  - รายได๎จากการทํองเที่ยว 8,94.00 ล๎านบาท อยูํในล้าดับที่ 15 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 74,041.00 ล๎านบาท 
  - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมด๎านการทํองเที่ยวตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซํ ร๎อยละ 2.06 อยูํในล้าดับที่ 7 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 4.02 
  - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซํร๎อยละ 9.64 อยูํในล้าดับที่ 2 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํทีร่๎อยละ 4.52 
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  - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ตํอผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 62.59 อยูํในล้าดับที่ 5 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 48.44 
  - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบ
ปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 4.58 อยูํในล้าดับที่ 14 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ อยูํที่ร๎อยละ 5.85 
 
ตารางข้อมูลสรุปศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ของจังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ/ปี 2557 2558 2559 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)   4,715,911    4,883,937    5,019,138  

ชาวไทย   4,559,633    4,722,334    4,851,950  
ชาวตํางชาติ   156,278    161,603    167,188  

จ านวนพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 
(วัน) 

  2.46    2.40    2.39  

ชาวไทย   2.43    2.36    2.36  
ชาวตํางชาติ   3.19    3.15    3.13  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อการท่องเที่ยว  
(บาท/คน/วัน) 

  828    860    889  

ชาวไทย   816    848    876  
ชาวตํางชาติ   1,115    1,155    1,191  

จ านวนห้องพัก (ห้อง)   6,116    6,175    6,325  
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)   52    55    56  

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6.5 การท่องเที่ยว 
   จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เพียบพร๎อมไปด๎วยแหลํงทํองเที่ยว ไมํวําจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลํง
ทํองเที่ยวเพ่ือนันทนาการ แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร และแหลํงทํองเที่ยวเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งสถานการณ์ด๎าน
การทํองเที่ยวของจังหวัดในชํวง 5 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2560) เมื่อเทียบกับชํวง
เดียวกันของปีกํอนหน๎า (ปี 2559) พบวํา อัตราการเข๎าพักโดยเฉลี่ยร๎อยละ 59.00 เพิ่มขึ้นร๎อยละ +2 .61 
มีจ้านวนผู๎เยี่ยมเยือน 799,565 คน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร๎อยละ +4.24 เป็นผู๎เยี่ยมเยือนชาวไทย 790 ,397 คน 
ชาวตํางชาติ 9,168 คน มีรายได๎จากผู๎เยี่ยมเยือน 1,090.49 ล๎านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร๎อยละ +7.64 แบํงเป็น
รายได๎จากผู๎เยี่ยมเยือนชาวไทย 1,067.10 ล๎านบาท ชาวตํางชาติ 23.39 ล๎านบาท และในอนาคตคาดการณ์วํา 
ปี 2562 สถิตินักทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งจ้านวนนักทํองเที่ยวและรายได๎จากการทํองเที่ยวจะมี
อัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า 

ตารางท่ี  15 ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามประเภทการทํองเที่ยว 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รายช่ือแหล่งท่องเที่ยว 

1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ (Natural Attraction) 

1. แกํงพระพุทธบาท 

 2. แกํงอารมย์ 
 3. ห๎วยตามาย 
 4. พลาญจ้าปา 
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ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รายช่ือแหล่งท่องเที่ยว 
 5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 6. ถ้้าขุนศรี (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร) 
 7. น้้าตกขุนศรี (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร) 
 8. น้้าตกซ้้าไทร 
 9. น้้าตกภูละออ 
 10. น้้าตกส้าโรงเกียรติ 
 11. น้้าตกห๎วยจันทร์หรือน้้าตกกันทรอม 
 12. น้้าตกห๎วยวังใหญํ 
 13. น้้าตกห๎วยสวาย 
 14. ผามออีแดง 
 15. แมํน้้ามูล 
 16. ล้าน้้าเสียว 
 17. ล้าห๎วยทับทัน (ต.บึงบูรพ์) 
 18. เส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติที่น้้าตกภูละออ 
 19. หนองไพรบึง (นกเป็ดน้้า) 
 20. ห๎วยคล๎า 
 21. หาดนางเหงา 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1. กูํแก๎วสี่ทิศบ๎านหว๎าน 
(Historical Attraction) 2. กูํสมบูรณ์ 
 3. ตึกขุนอ้าไพพาณิชย์ 
 4. สถูปคูํ 
 5. สระตราว (อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร 
 6. ปราสาทโดนตวล 
 7. ปราสาทตาเล็ง 
 8. ปราสาทต้าหนักไทร หรือปราสาททามจาน 
 9.ปราสาทบ๎านปราสาท 
 10. ปราสาทบ๎านสมอ 
 11. ปราสาทปรางค์กูํ 
 12. ปราสาทเมืองจันทร์ 
 13. ปราสาทหินวัดสระก้าแพงน๎อย 
 14. ปราสาทหินวัดสระก้าแพงใหญํ 
 15. ปุาดงบก (วัดปุาดงบก) 
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  1. พุทธสถานศีรษะอโศก 
(Cultural Attraction) 2. วัดถ้้าสระพงษ์ 
 3. วัดไพรพัฒนา 
 4. วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) 
 5. วัดสิเรียมพุทธาราม 
 6. ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ 
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ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รายช่ือแหล่งท่องเที่ยว 
 7. ศูนย์ศิลปาชีพ ห๎วยทับทัน 
 8. หมูํบ๎านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
 9. หมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านซ้าขี้เหล็ก 
 10. หมูํบ๎านทับทิมสยาม 06 
 11. พระพุทธบาทภูฝูาย 
 12. วัดปุามหาเจดีย์แก๎ว (วัดล๎านขวด) 
 13. วัดปราสาทเยอเหนือ 
 14. วัดปุาศรีมงคล 
 15. วัดรอยพระพุทธบาท ภูสิงห์ 
 16. วัดศรีบึงบูรพ์ 
 17. พระธาตุเรืองรอง 
 18. วัดบ๎านหนองอารี 
 19. วัดหลวงสุมังคลาราม (พระอารามหลวง) 
 20. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) 
4. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 1. เขื่อนห๎วยขนุน 
(Recreational Attraction 2. ดํานตรวจคนเข๎าเมืองชํองสะง้า 
 3. เขื่อนราษีไศล 
 4. ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 5. สวนลิงบ๎านหว๎าน 
 6. เขื่อนตาจู 
 7. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้้า ศรีสะเกษอควาเรียม 
 8. สวนสัตว์ศรีสะเกษ 
 9. ไรํตองทรัพย์ 
 10. ถนนคนเดินศรีสะเกษ 
 11. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 12. หาดส้าราญ 
 13. อํางเก็บน้้าห๎วยตึ๊กชู 
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แหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
1.น้ าตกภูลออ 
เป็นน้้าตกขนาดเล็กอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนม

ดงรัก ต้าบลเสาธงชัย การเดินทางใช๎เส๎นทางหมายเลข 221  
(กันทรลักษ์ -ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึง
บ๎านภูมิซรอล - น้้าตกส้าโรงเกียรติประมาณ 8 กิโลเมตรแล๎ว
เลี้ยวซ๎ายสูํน้้าตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง
ตลอดสายสามารถทํองเที่ยวได๎ ในชํวงเดือนเมษายน -
กุมภาพันธ์ ทางเดินเข๎าจากบริเวณลานจอดรถถึงน้้าตกใน
ระยะทางไป-กลับ 4 กิโลเมตร ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นเส๎นทาง
ที่ให๎ความรู๎เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแกํ
การทํองเที่ยวในลักษณะเดินปุาศึกษาธรรมชาติ 

 

2.น้ าตกส าโรงเกียรติ 
น้้าตกส้าโรงเกียรติ เป็นน้้าตกที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของ

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก ใน
ท๎องที่ต้ าบลบักดอง อ้าเภอขุนหาญ หํางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 81 กิโลเมตร น้้าตกส้าโรงเกียรติ เดิมชื่อวํา “น้้า
ปีศาจ” ซึ่งตั้งตามชื่อหนํวยทหารพรานที่มีสมญานามวํา 
“หนํวยปีศาจ” ซึ่งได๎ใช๎น้้าตกแหํงนี้เป็นที่ตั้งหนํวยปฏิบัติการ 
กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว น้้าตกปีศาจก็ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “น้้าตกส้าโรงเกียรติ” 

ตามชื่อหมูํบ๎านนับแตํบัดนั้น น้้าตกส้าโรงเกียรติ มีต๎นก้าเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้้าตกขนาด
กลาง ตกจากหน๎าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเดํนของน้้าตกแหํงนี้คือ ที่ด๎านบนของน้้าตกจะเป็นธารน้้าซึ่งไหล
ไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะชํวงฤดูฝน ส้าหรับบรรยากาศโดยรอบน้้าตกนั้นรํมรื่นไปด๎วยพันธุ์ไม๎น๎อย
ใหญํ เหมาะแกํการท้ากิจกรรมพักผํอนหยํอนใจ ไมํวําจะเป็นการปูเสื่อนั่งรับประทานอาหาร การลงเลํนน้้า หรือ
การถํายภาพทิวทัศน์อันสวยงามของน้้าตกตามจุดตําง ๆ เชํนเดียวกับน้้าตกหลาย ๆ แหํง น้้าตกส้าโรงเกียรติจะมี
สายน้้าไหลชุํมฉ่้าให๎สัมผัสกันอยํางจุใจในชํวงหน๎าน้้า โดยชํวงเวลาที่เหมาะแกํการทํองเที่ยวคือ ตั้งแตํเดือน
กันยายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี 

3.น้ าตกห้วยจันทร์ 
น้้าตกห๎วยจันทร์ หรือ น้้าตกกันทรอม ตั้งอยูํที่บ๎าน

น้้าตกห๎วยจันทร์ ต้าบลห๎วยจันทร์ อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ อยูํหํางจากตัวอ้าเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร หรือหําง
จากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร แตํเดิมนั้นภายในบริเวณน้้าตกมี
ต๎นจันทน์แดงและจันทร์ขาวขึ้นอยูํหนาแนํน จึงได๎ชื่อวํา 
“น้้าตกห๎วยจันทร์” น้้าตกแหํงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหลํงทํองเที่ยว 
ที่นําสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเข๎าถึงได๎งําย 
เพราะตั้งอยูํริมถนนทางหลวงแผํนดิน น้้าตก ห๎วยจันทร์ มีต๎น
ก้าเนิดจากภูเสลา บนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสูํแมํน้้ามูลที่
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อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้้าตกห๎วยจันทร์เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีน้้าตลอดทั้งปี  แตํถ๎าต๎องการสัมผัสสายน้้า
ได๎อยํางจุใจแล๎วลํะก็ ขอแนะน้าให๎เดินทางมาในชํวงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ บริเวณโดยรอบน้้าตกรํมรื่นด๎วย
พันธุ์ไม๎ปุานานาชนิด มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา จึงเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ ส้าหรับกิจกรรมยอดนิยมคง
หนีไมํพ๎นการลงเลํนน้้า ซึ่งที่นี่มีจุดที่สามารถเลํนน้้าได๎อยํางสนุกสนาน สํวนการน้าอาหารเข๎ามารับประทาน
ภายในบริเวณน้้าตก ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได๎รับความนิยมไมํแพ๎กัน ทั้งนี้นักทํองเที่ยวสามารถปูเสื่อนั่ง
รับประทานริมธารน้้า หรือจะใช๎บริการศาลาเล็กๆ ที่ตั้งเรียงรายอยูํเป็นระยะก็ได๎เชํนกัน 

4.ผามออีแดง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) 
ตั้งอยูํในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร ต้าบล

เสาธงชัย อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยูํบริเวณ
ใกล๎เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน๎าผาสูง
ชัน กั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนว
ผามออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่
มองเห็นทัศนียภาพของแผํนดินประเทศกัมพูชาที่อยูํต่้าลงไป
อยํางเป็นมุมกว๎าง มีฝูงค๎างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน 
บริเวณใกล๎เคียงมีเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถาน
สถูปคูํรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สํวนบนกลมข๎างในเป็นโพรง ส้าหรับบรรจุสิ่งของสร๎างด๎วยหินทรายแดง ขนาด
กว๎าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันวําเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 

การเข๎าชมผามออีแดง มีเส๎นทางรถยนต์เข๎าถึงเป็นสถานที่รองรับนักทํองเที่ ยวในทุกฤดูกาล เปิดให๎
นักทํองเที่ยวเข๎าชมได๎ทุกวัน ตั้งแตํเวลา 05.00-16.30 น.  

 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ   
ชาวไทย :  

ผู๎ใหญํ 40 บาท  
เด็ก  20  บาท   

ชาวต่างชาติ :  
ผู๎ใหญํ   400  บาท  
เด็ก  200  บาท 

 
5.จุดชมวิวผาพญากูปรี 
จุดชมวิวพญากูปรี ตั้งอยูํริมถนนบ๎านแซรไปร์ -ชํอง

สะง้า ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ หําง
จากจุดผํานแดนถาวรไทย-กัมพูชา ชํองสะง้า ประมาณ 4 
กม. โดยจุดชมวิวพญากูปรี อยูํบริเวณหน๎าผาสูงบนเทือกเขา
พนมรัก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของต๎นน้้าห๎วย
ส้าราญที่กั้นระหวําง อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ 
อ้าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได๎อยํางชัดเจน พร๎อมทั้งจัดตั้ง
ศาลาไทยขึ้น 3 หลังเพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎นั่งพักชมวิว และมี
บริการน้้าชากาแฟกูปรี ชงโดยทหารที่ผํานการอบรมมาแล๎ว  เมื่อนักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยวบริเวณนี้จะเริ่มต๎น
จากการทีไ่ปกราบไหว๎สรีระสังขารของหลวงปูุสรวงที่วัดไพรพัฒนา จากนั้นจะมาชมจุดชมวิวพญากูปรี แล๎วขึ้นไป
เที่ยวที่เมืองใหมํชํองสะง้าและไปที่จุดผํานแดนถาวรไทย- กัมพูชาชํองสะง้า เพ่ือข๎ามไปเที่ยวในเขตประเทศ
กัมพูชาตํอไป 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


6.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแหํงแรกของประเทศไทย 
ตั้งอยูํที่ต้าบลหนองครก อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 
237 ไรํ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร๎อมด๎วย
สมเด็จพระเจ๎าพ่ีนางเธอเจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนแหํงนี้เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมีลักษณะเป็นสวน

ปุาในเขตเมือง มีต๎นล้าดวนขึ้นอยูํหนาแนํนเป็นดงใหญํจ้านวนกวําสี่หมื่นต๎น  และดอกล้าดวนยังเป็นดอกไม๎
ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ  โดยจะผลิดอกหอมอบอวลไปทั่วสวนในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ภายในสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางเข๎าสวนนอกจากนั้น
ในพ้ืนที่ยังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะตกแตํงสวยงามรํมรื่นเป็นแหลํงพักผํอนของประชาชนทั่วไป  

7.สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ าห้วยน้ าค า) 
เป็นสถานที่ทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจของชาว

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูํถนนเลี่ยงเมือง ต้าบลหนองครก 
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ภายในบริเวณเกาะกลางน้้าได๎ถูก
ปรับภูมิทัศน์ให๎เป็นสวนสาธารณะแบบครบวงจร มีการ
แบํงพ้ืนที่ออกเป็นสัดสํวนซึ่งประกอบด๎วย “หอศรีล้าดวน
เฉลิมพระเกียรติ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ชั้น 
ความสูง 84 เมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์ 
พร๎อมระบบสาธารณูปโภค สร๎างขึ้นเพ่ือให๎เป็นพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู๎แหํงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหลํง   การเรียนรู๎
แบบครบวงจร,“ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้้าจังหวัดศรีสะเกษ ( SRI SA KET AQUARIUM)” สวรรค์โลกใต๎น้้า แดน
มหัศจรรย์แหํงเดียวในอีสานใต๎  เป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้้าในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิด
มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ความรู๎ สร๎างความเพลิดเพลิน สํงเสริมการทํองเที่ยวแกํเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นได๎มีการพัฒนารอบ ๆ เกาะกลางน้้าโดยท้าถนนรอบเกาะส้าหรับเดินวิ่งออกก้าลัง
กายและปั่นจักรยาน  โดยในชํวงเย็นจะมีชาวจังหวัดศรีสะเกษมาออกก้าลังกายกันมากเป็นพิเศษ  

8.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ  
ตั้งอยูํบริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลัก

เมือง ต้าบลเมืองเหนือ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ หํางจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน๎อยเดิม
ศาลหลักเมืองมีสภาพช้ารุดทรุดโทรม ไมํเหมาะแกํการ
ประกอบพิธีกรรมตําง ๆ ตํอมา พ.ศ. 2529 ทางจังหวัด
จึงได๎กํอสร๎างศาลหลักเมืองขึ้นใหมํ ศาลหลักเมืองศรีสะ
เกษ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรง
ไทยจตุรมุข กรุด๎วยหินอํอนและกระจกสีอยํางงดงาม 

จั่วหน๎าด๎านทิศใต๎ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เสาหลักเมืองท้าด๎วยไม๎ชัยพฤกษ์  ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์  
นับเป็นศาลหลักเมืองที่สวยงามแหํงหนึ่งในประเทศไทย  
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9. วัดหนองตะเคียน 
 วัดหนองตะเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวัดที่ 
สร๎างขึ้นโดยพระราชานุเคราะห์และพระราชูปถัมป์ในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว สร๎างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวํางศิลปะ 
ขอม - ล๎านนา วัดแหํงนี้
มีความงามแปลกตาที่
แตกตําง โดดเดํนด๎วยสี

ขาว ความงามบริสุทธิ์แหํงพระพุทธศาสนา สอดแทรกด๎วยสีทอง
ประดับเล็กน๎อยเพื่อให๎เกิดความงามที่โดดเดํนยิ่งขึ้น ภายในพระ
อุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีอริยเมตไตรยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และงดงาม บริเวณด๎านข๎างพระอุโบสถ มีลานพระพุทธรูปปางสมาธิ
ขนาดใหญํ สีขาวบริสุทธิ์จ้านวน 28 องค์ ประดิษฐานเรียงรายเป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม และบริเวณใกล๎ๆกัน ยังเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เพื่อให๎ประชาชนทั่วไปได๎คารพบูชาอีกด๎วย 

 

10.วัดไพรพัฒนา 
วัดไพรพัฒนา เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได๎รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยูํเลขที่ 258 หมูํ
ที่ 3 ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครู
โกศลสิกขกิจ หรือหลวงพํอพุฒ วายาโม เป็นเจ๎าอาวาสวัด มี
พระสงฆ์สามเณรในสังกัด 20 รูป และวัดไพรพัฒนายังขอ
ประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพ่ืออัญเชิญไปประดิษฐาน
บรรจุไว๎ ณ มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวงวัดไพรพัฒนา และเป็น
สถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปูุสรวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่
เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปได๎มาเคารพกราบไหว๎ และเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา 

 

11.วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 
เป็นวัดเกําแกํ ตั้งมากํอนเมืองศรีสะเกษ โดยเดิมเรียกวํา “วัดปุาแดง” ภายหลังได๎ถือเอาพระพุทธรูป

โบราณศักดิ์สิทธิ์เป็นส้าคัญ จึงได๎เปลี่ยนเป็น “วัดพระโต”ตามลักษณะของพระพุทธรูปแตํนั้นมา เมื่อปี พ.ศ. 
2494 ได๎เปลี่ยนชื่อใหมํเป็น “วัดมหาพุทธาราม” และได๎เป็น
วัดพัฒนาตัวอยํางมาโดยล้าดับ เคยเป็นวัดที่มีเจ๎าคณะจังหวัด
ฝุายมหานิกายปฏิบัติศาสนกิจหลายรูป และปัจจุบันวัดมหาพุ
ทธาราม ได๎เป็นส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด และยังเป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่ส้าคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ  มี
วิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคูํบ๎านคูํเมืองและเป็นที่
เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ  “หลวงพํอโต” ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญํปางมารวิชัย  มีความสูงจากฐานถึง   

ยอดเกศ  6.85 เมตร หน๎าตักกว๎าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจ้าหลัก สันนิษฐานวําเป็นพระพุทธรูปสมัย
ขอมซึ่งมีอายุรํวมพันปีแตํมาสร๎างเพิ่มเติมข้ึนเมื่อใดไมํปรากฏแนํชัด   
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12.วัดศรีบึงบูรพ์ 
ตั้งอยูํริมล้าน้้าห๎วยทับทัน ที่บ๎านโนนสาวสวย หมูํที่ 4 

ต้าบลบึงบูรพ์ อ้าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ หํางจากตัว
จังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีพระอุโบสถ  ที่งดงามตระการ
ตาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ้าลององค์ที่ 2 ของ
ประเทศไทย เป็นสถานที่ ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ 
เป็นสถานที่บ้าเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชน
ศรทัธาเลื่อมใสนั้นคือ พระอาจารย์ศรี  จันทสาโร ซึ่งมีด้าริที่จะ
สร๎างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให๎เป็นพุทธ
สถานมรดกอีสานใต ๎
 

13. พระธาตุเรืองรอง 
เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ๎าน ตั้งอยูํภายในวัดบ๎านสร๎างเรือง ในท๎องที่บ๎านสร๎างเรือง ต้าบลหญ๎าปล๎อง 

อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร  สร๎างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2525  โดยหลวงปูุธัมมา พิทักษา เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส้าหรับให๎ชาวพุทธในถิ่น
อีสานใต๎ได๎มาสักการบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่หํางไกล  ตัวพระธาตุเป็นอาคาร ที่มีการผสมผสานศิลปะ
อีสานใต๎ 4 เผํา ได๎แกํ ลาว สํวย เขมร และเยอ มีความสูงทั้งสิ้น 49 เมตร แบํงออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็น
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎านแสดงวิถีชีวิตชนเผําลาว สํวย เขมร และเยอ โดยมีหุํนจ้าลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม
ตําง ๆ ในท๎องถิ่น อกีท้ังบนขื่อคานยังมีภาพจิตรกรรมที่บอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับต้านานและความเชื่อตําง ๆ ชั้น
ที่ 2 – 3 เป็นสํวนของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎านซึ่งจัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ในสมัยโบราณ เชํน เครื่องปั้นดินเผา 

เครื่องมือดักจับสัตว์ ตะเกียง แผํนเสียง หนังสือ อาวุธ และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปด๎วยภาพเขียน
สวยงาม โดยในชั้นที่ 2 จะเป็นภาพสถานที่ทํองเที่ยวส้าคัญของ
จังหวัดศรีสะเกษ สํวนชั้นที่ 3 จะเป็นภาพเหตุการณ์ส้าคัญที่
เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 ใช๎เป็นจุดพักผํอนกํอนขึ้นไป
ยังชั้นถัดไป ชั้นที่ 5 เป็นชั้นส้าหรับท้าสมาธิ และชั้นที่ 6 หรือชั้น
สุดท๎าย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ 

และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบ๎านเรือน และท๎องทุํงเขียวขจีได๎อยํางชัดเจน 
14.วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ 
หรือวัดบ๎านหว๎าน ตั้งอยูํที่บ๎านหว๎าน ต้าบลน้้าค้า 

อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวจังหวัดประมาณ 10 
กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห๎ามพลาดเมื่อเดินทางไปยัง
จังหวัดศรีสะเกษ ด๎วยความโดดเดํนของพระอุโบสถที่กํอสร๎าง
บนเรือสุพรรณหงส์จ้าลอง ลอยอยูํกลางน้้าอยํางสวยงามแปลก
ตา ตัวพระอุโบสถกว๎าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรง
จัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และด๎วยความสวยงามโดดเดํนของวัดแหํงนี้จึงท้า
ให๎เป็นอีกหนึ่งแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมนอกจากนั้นในทุกวันอาทิตย์  ยังมีกิจกรรมท้าบุญใสํบาตรของคน
ในชุมชนและตํางชุมชนบริเวณด๎านหน๎าพระอุโบสถอีกด๎วย   
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         15. วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว 
หรือที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา “วัดล๎านขวด” ตั้งอยูํที่บ๎าน

ดอน ต้าบลโนนสูง อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได๎ชื่อวํา 
“วัดล๎านขวด” ก็เพราะสถานที่ตําง ๆ ภายในวัด ไมํวําจะเป็นซุ๎ม
ประตูทางเข๎า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม๎แตํ
ห๎องน้้า ตํางถูกประดับประดาด๎วยขวดแก๎วหลากสีหลายแบบ
รวมกันกวํา 1.5 ล๎านใบ ซึ่งความคิดเชํนนี้ไมํได๎เป็นของนัก
ออกแบบหรือศิลปินทํานใด แตํมาจากพระภิกษุรูปหนึ่ง นามวํา 
“พระครูวิเวกธรรมาจารย์” หรือ “หลวงปูุลอด” ที่ครั้งหนึ่งได๎เข๎า

ไปพักปักกลดในปุาช๎าหนองใหญํ (ที่ตั้งวัดล๎านขวดในปัจจุบัน) ด๎วยความแปลกใหมํของวัสดุที่ใช๎ตกแตํงอาคาร
สถานที่ ท้าให๎วัดปุามหาเจดีย์แก๎ว หรือวัดล๎านขวดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายส้าคัญของการทํองเที่ยวของจังหวัด
ศรีสะเกษ ที่นี่นอกจากจะได๎ชื่นชมศิลปะการสลับสีขวดเป็นลวดลายตําง ๆ บนอาคารแล๎ว ผู๎มาเยือนยังจะได๎ทึ่ง
กับความคิดในการน้าฝาขวดมาปะติดจนได๎ภาพพุทธประวัติที่ไมํเหมือนที่ใดอีกด๎วย 

16. วัดศรีมงคลรัตนาราม 
วัดศรีมงคลรัตนาราม กํอตั้งขึ้นในปี 2536 โดยการบริจาคที่นาของ นายหวยและนางสมัย เพ็งพันธ์ 

รวม 50 ไรํ เป็นวัดปุาสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝายธรรมยุติ ตํอมา พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังวัดศรีมงคลรัตนาราม อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทรงวางศิลาฤกษ์
พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก๎วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ๎าอาวาสและ
พุทธศาสนิกชนรํวมกันจัดสร๎างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย 
รวมถึงพระเกศธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช๎เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพ่ือสืบทอดศาสนา โดย

จ้าลองรูปแบบให๎คล๎ายตั้งอยูํบนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์สูง 59 
เมตร รวม 5ชั้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ใช๎ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 
เป็นอุโบสถ ส้าหรับท้าสังฆกรรมและเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัด
แสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และ
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ บรรจุพระเกศธาตุ
และพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ
ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ๎า 

 
17. ตึกขุนอ าไพพาณิชย์ 
หรือที่ชาวเมืองศรีสะเกษเรียกกันทั่วไปวํา ตึกขุนอ้าไพ 

ตั้งอยูํบริเวณตลาดใน (ตลาดเกํา) บนถนนอุบล ต้าบลเมืองใต๎ อ้าเภอ
เมืองศรีสะเกษ อยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 4 กิโลเมตร อาคารหลังนี้เดิมเป็นบ๎านของขุนอ้าไพพาณิชย์ 
(ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2468 ตํอมาเมื่อทํานเจ๎าของบ๎านถึงแกํกรรมแล๎ว อาคารดังกลําวได๎
เปิดให๎เชําเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค๎าเป็นเวลานานรํวม 40 
ปี จนในปี พ.ศ. 2523 อาคารมีสภาพช้ารุดมาก อาจเป็นอันตรายตํอ 
ผู๎พักอาศัยได๎ ทางการจึงประกาศเป็นเขตหวงห๎ามตั้งแตํบัดนั้น 
กระทั่งกรมศิลปากรได๎เข๎ามาด้าเนินการบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานส้าคัญของชาติในปี พ.ศ. 2537 
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          18. ปราสาทสระก าแพงใหญ่ 
ตั้ งอยูํ ในบริ เวณวัดสระก้าแพงใหญํ  ถนนประดิษฐ์

ประชาราษฎร์ หมูํที่ 1 ต้าบลสระก้าแพงใหญํ อ้าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ใกล๎กับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย หํางจากที่วําการ
อ้าเภออุทุมพรพิสัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร 
ปราสาทสระก้าแพงใหญํ  สร๎างข้ึนในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ
แบบมหายานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป จากการบูรณะของกรม
ศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2532 ได๎ค๎นพบปฏิมากรรมส้าริดขนาดใหญํ
เฉพาะองค์สูง 140 เซนติเมตร และรวมความสูงทั้งฐาน 180 

เซนติเมตร ศาสตราจารย์หมํอมเจ๎าสุภัทรดิศ ดิศกุล ให๎ความเห็นวําเป็นรูปของนันทิเกศวร หรือ นันทีศวร 
ลักษณะพิเศษ คือเป็นส้าริดกะไหลํทอง เดิมอาจจะตั้ งอยูํหน๎า
ปราสาทหลังกลางภายในมุขหน๎าปราสาท เพราะโดยปกติจะประจ้า
อยูํกับเทวาลัยของพระอิศวร ปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะขอมแบบ
บาปวนตอนปลาย นับเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่ งที่พบใน
ประเทศไทย ปัจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติพิมาย จังหวัด
นครราชสีมาสภาพทั่วไปของปราสาทสระก้าแพงใหญํประกอบด๎วย
ระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าขนาดกว๎าง 49 เมตร  ยาว 67 เมตร 

ล๎อมรอบกลุํมปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถําย
ทางอากาศ ชี้ให๎เห็นวําปราสาทสระก้าแพงใหญํนําจะมีชุมชนรายรอบ
อยํางหนาแนํนทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎หํางออกไปประมาณ 400 เมตร 
มีสระน้้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญํ เรียกวํา "สระก้าแพง" สันนิษฐานวํา
นําจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร๎างปราสาท สํวนทางทิศตะวันออกมีล้าห๎วยเล็กๆ 
ไหลผําน คือ ห๎วยตาเหมา ซึ่งเป็นล้าห๎วยสาขาที่แยกออกมาจากห๎วย
ส้าราญ 

19.ปราสาทโดนตวล 
ตั้งอยูํที่บ๎านภูมิซรอล ต้าบลบึงมะลู อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูํริมหน๎าผาบนเทือกเขา

พนมดงรัก ใกล๎ชายแดนไทย – กัมพูชา หํางจากตัวอ้าเภอกันทรลักษ์ 38 กิโลเมตร ปราสาทโดนตวล เป็นปราสาท
ขอมขนาดเล็กทํามกลางต๎นไม๎ใหญํ สร๎างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ผังรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว๎าง – ยาวประมาณ 7 เมตร ยํอมุมทั้ง 4 ด๎าน หันหน๎าไปทางทิศตะวันออก บริเวณด๎านหน๎า

ประตูปรางค์มีแนวเสาหินทราย 4 ต๎น สันนิษฐานวําเป็นเสารองรับ
หลังคามณฑป ถัดออกมาจะมีเสาหินทรายอยูํอีก 4 ด๎าน คาดวําเป็นโคปุระ 
(ซุ๎มประตู) นอกจากนี้ทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของปรางค์ยังพบหิน
ทรายเรียงตํอกันเป็นรูปผืนผ๎า สันนิษฐานวํานําจะเป็นบรรณาลัย (วิหาร) 
สํวนสระน้้าซึ่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญของปราสาท มีลักษณะเป็นคันดิน 
อยูํหํางจากปราสาทประมาณ 400 เมตร 

 

20.ปราสาทบ้านปราสาท 
ปราสาทบ๎านปราสาท หรือ ปราสาทห๎วยทับทัน หรือ ปราสาทบ๎านโนนธาตุ ตั้งอยูํภายในวัดปราสาท

พนาราม  บ๎านปราสาท ต้าบลปราสาท อ้าเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 เพ่ือใช๎เป็นที่ประดิษฐาน “เทพเจ๎าตีมูรติ” ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแหํง
นี้เป็นศิลปะรํวมแบบคลัง–ปาปวน ประกอบด๎วยปรางค์อิฐจ้านวน 3 องค์ ตั้งอยูํบนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัว
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ในแนวทิศเหนือ – ใต๎ หันหน๎าไปทางทิศตะวันออก รอบปราสาท
มีก้าแพงศิลาแลงล๎อมทั้ง 4 ด๎าน รวมถึงมีโคปุระอยูํทางทิศใต๎
และทิศตะวันออกส้าหรับปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญํกวํา
ปรางค์อีก 2 องค์ อยูํเล็กน๎อย แตํสํวนหลังคาเตี้ยกวํา ลักษณะ
ของปรางค์เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสยํอมุมไม๎สิบสอง มีประตู
ทางเข๎าด๎านทิศตะวันออกเพียงด๎านเดียว มีกรอบประตูหินทราย 
และมีทับหลังติดอยูํเป็นภาพบุคคลยืนอยูํเหนือหน๎ากาลสํวน
ปรางค์ 2 องค์ท่ีขนาบข๎างนั้นมีขนาดเดียวกัน โดยในยุคหลังได๎รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ที่เห็นได๎ชัดเลยก็คือ 

“ประต”ู ซึ่งกํออิฐปิดตายทั้งสี่ด๎าน แตํยังคงปรากฏกรอบประตูหิน
ทรายและชิ้นสํวนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยูํ
หน๎าประตูปรางค์องค์ท่ีอยูํด๎านทิศใต๎ 

จากความเชื่อของคนในชุมชนที่วํา หากบุคคลซึ่งก้าลัง
เดือดร๎อนได๎มาบนบานศาลกลําว ก็จะได๎สมดังปรารถนา จึงมี
ชาวบ๎านและนักทํองเที่ยวเดินทางมากราบไหว๎อยํางตํอเนื่อง 
โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งก้าหนดเป็นวันจัด
งานประเพณีไหว๎พระธาตุ 

 
21.ปราสาทปรางค์กู่ 
ตั้งอยูํที่บ๎านกูํ  ต้าบลกูํ  อ้าเภอปรางค์กูํ  จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นระยะทาง 

ประมาณ 56 กิโลเมตร  สร๎างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะเป็น
ปรางค์ 3 องค์  สร๎างเป็นแนวจากเหนือไปใต๎อยูํบนฐานขนาดใหญํ 
กํอด๎วยอิฐปนศิลาแลงเรียงแผํนโต ๆ (เหมือนปราสาทศรีขรภูมิที่
จังหวัดสุรินทร์)  เป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เกําแกํงดงามในเชิง
สถาปัตยกรรมโบราณ มีอายุกวําพันปี  ด๎านหน๎าปรางค์กูํจะมีสระน้้า
ขนาดใหญํที่ใช๎ในสมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นที่หากินของนกเป็ดน้้า 
ซึ่งมีมากในชํวงฤดูแล๎งตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์เป็นต๎นไป 
 
          22. วัดหลวงสุมังคลาราม (พระอารามหลวง) 

  วัดหลวงสุมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงที่เกําแกํแหํง
หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ พระยาวิเศษภักดีศรีนครล้าดวน 
(ชม) เจ๎าเมืองศรีสะเกษ ได๎สร๎าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๘  เป็นที่
ประดิษฐานพระวิเศษมิ่งเมือง คูํ
เมืองศรีสะเกษ  หอไตรของวัด 
เป็นอาคารที่มีความงดงามแหํง

หนึ่ง เป็นเรือนไม๎กว๎างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕.๐๐ เมตร  ฝา
ผนังเป็นแบบเรือนไทย หลังคามุงด๎วยแปูนเกร็ด ตั้งอยูํกลางสระน้้าหลังพระ
อุโบสถ  หอไตรหลังนี้ช้ารุดทรุดโทรมจนต๎องรื้อออกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗  และได๎
น้ากรอบประตูไม๎ไปเก็บรักษาไว๎ ในกุฎิเล็กภายในวัด  บานประตูหอไตร มีขนาด
สูง ๒.๗๐ เมตร กว๎าง ๐.๔๐ เมตร  สลักลายกนกปนกันกับลายพันธุ์พฤกษา และภาพสัตว์หลายชนิด เชํน สิงห์ 
แรด ลิง ลายเหลํานี้มีการลงรักปิดทองประดับด๎วยกระจกสีเหลือง และสีขาวในบางแหํง 
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23. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) 
 วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเป็นพระอารามหลวง อยูํในต้าบลเมืองใต๎ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งชื่อตามชื่อบ๎านเจียงอี มีความหมายวํา ช๎างปุวย 
เป็นภาษาสํวย ช๎างดังกลําวเป็นช๎างมงคลของราชอาณาจักรอยุธยาที่ทหารเอก

สองพ่ีน๎องมาตามจับคืนไป เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๓๐๒ แล๎วช๎างมงคล
ปุวยมาพักให๎หายปุวยที่บริเวณ
บ๎านเจียงอีแหํงนี้  วัดเจียงอี 
ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ผูกพัทธสีมา
เมื่ อปี  พ .ศ . ๒๕๐๐ เป็นวั ด
พัฒนาตัวอยําง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙  ยกเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นวัดพัฒนาตัวอยําง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ ในวัดเจียงอี มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญํ 
ประดิษฐานอยูํทางด๎านทิศเหนือของพระวิหาร เป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
           จังหวัดศรีสะเกษ  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรมปี 2559 เทํากับ 3,991 ล๎านบาท  
อัตราการขยายตัว ปี 2557 ร๎อยละ -17.93  ปี 2558 ร๎อยละ 13.96  ปี 2559 ร๎อยละ 10.47 มีมูลคําเศรษฐกิจ
ด๎านอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นทุกปี มีโรงงาน ที่ได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 546 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 12,996.43 ล๎านบาท มีการจ๎างงาน 5,224 คน  
 

ขนาดของโรงงาน 
 โรงงานสํวนใหญํเป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไมํเกิน 50 ล๎านบาท) จ้านวน 495 โรงงาน คิดเป็น 

ร๎อยละ 90.66 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด  รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกวํา  50 ล๎านบาท   
ถึง 200 ล๎านบาท) จ้านวน 43 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 7.88 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมดและโรงงานขนาดใหญํ 
(เงินลงทุนมากกวํา 200 ล๎านบาท) จ้านวน 8 โรงงาน  คิดเป็นร๎อยละ 1.47 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 
 

ตารางจ านวนโรงงานแยกตามขนาดโรงงาน 
ขนาดโรงงาน จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

โรงงานขนาดเล็ก 495 3,859.83 4,072 
โรงงานขนาดกลาง 43 3,354.77 797 
โรงงานขนาดใหญํ 8 5,781.83 355 

รวม 546 12,996.43 5,224 
ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
 

ตารางจ านวนโรงงานแยกตามขนาดโรงงาน 
ที ่ ล าดับ ประกอบกิจการ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน คนงาน 
1 95(1) ซํอม เคาะพํนสีรถยนต์ 72 1,082.80 576 
2 9(1) สีข๎าว 51 2,442.01 716 
3 34(2) ท้าวงกบประตูหน๎าตํางจากไม๎ 51 132.75 314 
4 58(1) ท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 48 646.92 361 
5 9(6) ท้ามันเส๎น 42 258.92 158 
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ที ่ ล าดับ ประกอบกิจการ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน คนงาน 
6 64(12) ตัด เจาะ เชื่อมโลหะ/หลังคาเหล็กรีดลอน 22 221.67 118 
7 64(13) เชื่อมโลหะ 21 14.82 42 
8 2(1) อบข๎าวเปลือก/อบเมล็ดพืช 20 700.16 125 
9 3(4) ดูดทราย 19 38.88 68 
10 14 ผลิตน้้าแข็ง 19 221.73 158 

 ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
 

แหล่งที่ตั้งโรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมสํวนใหญํตั้งอยูํในเขตอ้าเภอเมือง 119 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 21.80 ของ

จ้านวนโรงงานทั้งหมด  รองลงมา ได๎แกํ อ้าเภอกันทรลักษ์  96 โรงงาน  คิดเป็นร๎อยละ 17.59 ของจ้านวน
โรงงานทั้งหมด อ้าเภอราษีไศล 57 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 10.44 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด อ้าเภออุทุมพรพิสัย  
55 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 10.10 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 

 

ตารางข้อมูลจ านวนโรงงานแยกรายอ าเภอ 
ที ่ ชื่ออ าเภอ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 
1 เมือง 119         2,229.86 1,512 
2 กันทรลักษ์ 96         1,968.07 810 
3 ราษีไศล 57           440.34 323 
4 อุทุมพรพิสัย 55           658.63 483 
5 ขุนหาญ 40         1,427.26 494 
6 ขุขันธ์ 37           671.57 335 
7 กันทรารมย์ 34           455.90 230 
8 ไพรบึง 16           435.75 117 
9 เบญจลักษ์ 16         2,876.61 181 
10 พยุห์ 14             63.81 76 
11 ห๎วยทับทัน 12           382.13 121 
12 ศิลาลาด 9              8.12 36 
13 วังหิน 8             98.63 64 
14 โนนคูณ 6        1,094.10 124 
15 โพธิ์ศรีสุวรรณ 6             10.27 44 
16 ยางชุมน๎อย 5           126.10 97 
17 ปรางค์กํู 4               3.85 16 
18 บึงบูรพ์ 4             11.14 78 
19 ภูสิงห์ 4               7.93 21 
20 ศรีรัตนะ 3               7.31 59 
21 น้้าเกลี้ยง 1             19.00 3 
22 เมืองจันทร์ - - - 

 รวม 546        12,996.43 5,224 
ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2559 
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หมวดอุตสาหกรรม  
จากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการทั้งหมด 546 โรงงาน สามารถแบํงเป็นหมวด

อุตสาหกรรมตามลักษณะการประกอบกิจการได๎ 21 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีหมวดอุตสาหกรรมที่ประกอบ กิจการมาก 
5 อันดับแรก ดังนี้ 

1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข๎าว , อบเมล็ดพืช, ท้ามันเส๎น แปูง
ขนมจีน เป็นต๎น จ้านวน 130 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 23.81 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 

2) หมวดอุตสาหกรรมขนสํง ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทซํอม เคาะพํนสีรถยนต์ , ซํอมเครื่องยนต์ เป็นต๎น 
จ้านวน 77 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 14.10 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 

3) หมวดอุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทเลื่อยไม๎ , แปรรูปไม๎ ท้าวงกบ
ประตู หน๎าตํางจากไม๎ เป็นต๎น จ้านวน 74 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 13.55 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด   

4) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต๎น จ้านวน 
52 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 9.52 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 

5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทกลึง เชื่อมโลหะ, ผลิตหลังคาเหล็กรีด
ลอน เป็นต๎น จ้านวน 48 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 8.79 ของจ้านวนโรงงานทั้งหมด 
 

ตารางข้อมูลจ านวนโรงงานแยกรายอ าเภอ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 130 4,257.55 1,201 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 40 451.27 445 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 11.75 23 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 54.60 167 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย 9 65.61 469 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - 
7 อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภณัฑ์จากไม๎ 74 333.49 552 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 9 9.03 213 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ - - - 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - 
11 อุตสาหกรรมเคม ี 8 43.37 66 
12 อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 7 200.97 45 
13 อุตสาหกรรมยาง 12 1,487.86 264 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 7 40.16 60 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 52 662.34 392 
16 อุตสาหกรรมโลหะ - - - 
17 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 48 248.16 220 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 25 81.07 123 
19 อุตสาหกรรมไฟฟูา - - - 
20 อุตสาหกรรมขนสํง 77 1,234.35 650 
21 อุตสาหกรรมอื่น ๆ 43 3,814.79 334 
 รวม 546 12,996.43 5,224 

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2559 
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อุตสาหกรรมส่งออก   
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม๎ง จ้ากัด ประกอบกิจการโรงสีข๎าว  
2. ห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด สหสยามฟาร์ม ประกอบกิจการต๎มนึ่งหรืออบพืช, การผสมแปูงและ 
   น้้าส๎มสายชู  
3. ห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด โรงสีข๎าวตั้งแซเยี้ยง ประกอบกิจการโรงสีข๎าว  
4. บริษัท เอี่ยมศิริแปูงมัน จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตแปูงมันส้าปะหลัง 
5. บริษัท พัฒนกิจ วู๏ดชิพ จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม๎สับจากไม๎ยูคาลิปตัสเพื่อจ้าหนําย  
 
อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนตั้งแต่  200 ล้านบาทขึ้นไป    

      1. บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จ้ากัด ประกอบกิจการสีข๎าว ตั้งอยูํที่ ถนนกันทรลักษ์-เดชอุดม  หมูํที่ 5  
ต้าบลทําคล๎อ  อ้าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน 217 ล๎านบาท  คนงาน 15 คน 

      2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟูา ก้าลังการผลิต              
2.99 เมกะวัตต์  จากเซลล์แสงอาทิตย์  ตั้งอยูํที่  ถนนศรีสะเกษ-คูซอด  หมูํที่ 4  ต้าบลหญ๎าปล๎อง  อ้าเภอเมือง        
จงัหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน  362 ล๎านบาท  คนงาน  20 คน 

      3. บริษัท เอ่ียมศิริแปูงมัน จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตแปูงมันส้าปะหลัง ตั้งอยูํที่ 49 หมูํที่ 11 
ต้าบลจานใหญํ  อ้าเภอกันทรลักษ์  จงัหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน 670.90 ล๎านบาท คนงาน 77 คน 

      4. บริษัท ตั้งแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟูาจากเชื้อเพลิงชีวมวล    
ตั้งอยูํที่ 71/2  หมูํที่ 7 ต้าบลโนนค๎อ  อ้าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน 850 ล๎านบาท คนงาน 34 คน 

      5. บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2   
ต้าบลทําคล๎อ  อ้าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน  892.40 ล๎านบาท  คนงาน  29  คน 

      6. องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกอบกิจการผลิตยางแทํง STR 20 ตั้งอยูํที่  
หมูํที่ 4,5,7  ต้าบลไพร  อ้าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน 1,154.60  ล๎านบาท  คนงาน 120 คน 

      7. บริษัท เอสพีพี ทรี จ้ากัด  ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2   
ต้าบลทําคล๎อ  อ้าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เงินลงทุน 1,189.92 ล๎านบาท  คนงาน  37  คน 
          8. บริษัท ไพรบึงพืชผล จ้ากัด ประกอบกิจการสีข๎าว ตั้งอยูํที่ 88 หมูํที่ 11 ต้าบลส้าโรงพลัน          
อ้าเภอไพรบึง  จงัหวัดศรีสะเกษ  เงินลงทุน 275 ล๎านบาท  คนงาน 30 คน 
     จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรมปี 2559 เทํากับ 3 ,991 ล๎านบาท โดยมี
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาอุตสาหกรรม รายปี ดังนี้ ปี 2557 ร๎อยละ -17.93  ปี 2558 ร๎อย
ละ 13.96  ปี 2559 ร๎อยละ 10.47 แยกตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 - สัดสํวนมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซํ           
ร๎อยละ 5.91 อยูํในล้าดับที่ 66 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 40.49 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 5.30 อยูํใน
ล้าดับที่ 23 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 2.05 
 - สัดสํวนมูลคําสินค๎าอุตสาหกรรมเกษตรตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซํ ร๎อยละ 32.00 
อยูํในล้าดับที่ 20 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 0.15 
 - ปริมาณการใช๎น้้ามันดีเซล 159,924.93 พันลิตร อยูํในล้าดับที่ 44 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
คําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 234,447.06 พันลิตร 
 - ปริมาณการใช๎พลังงานทดแทน 59,543.00 พันลิตร อยูํในล้าดับที่ 40 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 102,372.84 พันลิตร 
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 - สัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย 219.00 พันลิตรตํอ 1 Ktoe อยูํใน       
ล้าดับที่ 41 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 204.33 พันลิตรตํอ 1 Ktoe 
 - สัดสํวนการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎ายตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 6.94 พันตันเทียบเทําน้้ามันดิบ/พันล๎านบาท 
อยูํในล้าดับที่ 48 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 5.99  พันตันเทียบเทําน้้ามันดิบ/
พันล๎านบาท 
 - สัดสํวนการปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 19.48 ตันของก๏าซเรือนกระจก/ล๎านบาท 
อยูํในล้าดับที่ 46 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 18.01  ตันของก๏าซเรือนกระจก/
ล๎านบาท 
 - อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในสาขาขนสํง ร๎อยละ -2.96 อยูํในล้าดับที่ 
29 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 1.85 
  

ข้อมูลสรุปศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ของจังหวัดศรีสะเกษ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2562 โดยสรุปในการ

ประมวลผลดัชนี ราคาผู๎บริโภคของประเทศ รายการสินค๎าและบริการที่ค้านวณส้าหรับจังหวัดศรีสะเกษมี จ้านวน 
238 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถาน การตรวจรักษาและ
บริการสํวนบุคคล ยานพาหนะการขนสํงและการสื่อสาร  การบันเทิง การอําน และการศึกษา ยาสูบ และ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน้ามาค้านวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษ ได๎ผลดังนี้ 

      1. ดัชนีราคาผู๎บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2562     
          ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเทํากับ 100 และเดือนธันวาคม 2562 เทํากับ 

102.62 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เทํากับ 102.61 สูงขึ้นร๎อยละ 0.01 ถ๎าเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้น
ร๎อยละ 0.87  เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร๎อยละ 0.71 

      2. ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2562 
                  ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษเทํากับ 100 และเดือนธันวาคม 2562 เทํากับ 
101.6 (เดือนพฤศจิกายน 2562 เทํากับ 101.9) 

      3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ 
                     3.1 เดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลงร๎อยละ 0.3 
                     3.2 เดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้นร๎อยละ 0.3 
                     3.3 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2562) กับระยะเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร๎อยละ 0.8 
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              4. ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2562 ลดลงร๎อยละ 0.3 (เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ลดลงร๎อยละ 0.4) โดยมีผักและ
ผลไม๎ ไขํและผลิตภัณฑ์นม เครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภค – นอกบ๎าน ปรับราคาลดลง สํวนปลาและสัตว์
น้้า เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ปรับราคาสูงขึ้น 
                      4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ลดลงร๎อยละ 1.0 (เดือน
พฤศจิกายน 2562 ลดลงร๎อยละ 0.9) จากการปรับลดลงของผักและผลไม๎ ปรับราคาลดลงร๎อยละ 5.7 (ผักชี 
ถั่วฝักยาว ผักคะน๎า ขึ้นฉําย และส๎มเขียวหวาน) เนื่องจากผลผลิตมีมากตามสภาพอากาศที่เหมาะสมตํอการ
เพาะปลูก ไขํและผลิตภัณฑ์นม ปรับราคาลดลงร๎อยละ 1.1 เครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภค – นอกบ๎าน 
ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.1 สํวนปลาและสัตว์น้้า ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.3 เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ปรับ
ราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.2 (น้้าหวาน น้้าอัดลม) ผลตํอเนื่องจากการปรับภาษีในกลุํมเครื่องดื่มท่ีมีน้้าตาลผสม 
                      4.2 ดัชนีราคาหมวดอ่ืนๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม  สูงขึ้นร๎อยละ 0.2 (เดือน
พฤศจิกายน 2562 ไมํมีการเปลี่ยนแปลง) จากการปรับสูงขึ้นของน้้ามันเชื้อเพลิง ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 1.0 
หมวดการบันเทิงการอําน การศึกษาและการศาสนา ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.6 หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า 
หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไมํมีการ
เปลี่ยนแปลง 
              5. ถ๎าพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีสูงขึ้นร๎อยละ 0.3 โดยมีดัชนีราคาหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.5 ได๎แกํ ข๎าว แปูงและผลิตภัณฑ์จากแปูง  ปรับ
ราคาสูงขึ้นร๎อยละ 5.5 ไขํและผลิตภัณฑ์นม ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 5.4 เครื่องประกอบอาหาร ปรับราคาสูงขึ้น
ร๎อยละ 2.6 สํวนผักและผลไม๎ ปรับราคาลดลงร๎อยละ 8.3 อาหารบริโภค – นอกบ๎าน ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.1 
สํวนดัชนีราคาหมวดอ่ืนๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.2 ได๎แกํ คําโดยสารสาธารณะ ปรับ
ราคาสูงขึ้นร๎อยละ 1.3 หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 1.1 หมวดการบันเทิงการอําน 
การศึกษาและการศาสนา ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.7  สํวนน้้ามันเชื้อเพลิง ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.5 หมวด
การตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.4 คําซื้อยานพาหนะ ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.1 
              6. ถ๎าเทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2562) กับระยะเดียวกันของปี 2561 ดัชนี
ราคาสูงขึ้น ร๎อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ปรับราคาสูงขึ้น
ร๎อยละ 2.5 ได๎แกํ  ผักและผลไม๎ ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 7.0 ไขํและผลิตภัณฑ์นม ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 4.6 
เนื้อสัตว์ ปรับราคาสูงขึ้น  ร๎อยละ 4.2 สํวนเป็ดไกํ ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.4 สํวนหมวดอ่ืนๆ ไมํใชํอาหารและ
เครื่องดื่ม ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.4 ได๎แกํ น้้ามันเชื้อเพลิง ปรับราคาลดลงร๎อยละ 5.1 หมวดการตรวจรักษา
และบริการสํวนบุคคล ปรับราคาลดลงร๎อยละ 0.3 สํวนหมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 
0.9 หมวดเคหสถาน และคําโดยสารสาธารณะ ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.7 หมวดการบันเทิงการอําน การศึกษา
และการศาสนา ปรับราคาสูงขึ้นร๎อยละ 0.6 
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6.8 แรงงาน 
      สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2562 ก้าลังแรงงาน ในไตรมาส 3 จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรที่
อยูํในวัยท้างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป หรือผู๎อยูํในวัยแรงงาน จ้านวน 810,434 คน เป็นผู๎อยูํในก้าลังแรงงาน  
557,857 คน ผู๎มีงานท้า  554,953 คนและผู๎วํางงาน 2,904 คน 

 การมีงานท า  ผู๎มีงานท้าในจังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 554,953 คน พบวําท้างาน ในภาค
เกษตรกรรมจ้านวน  423,358 คน ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีผู๎มีงานท้า จ้านวน  131,595 คน โดยสาขา
นอกภาคเกษตรผู๎มีงานท้ามากที่สุด ได๎แกํ การขายสํง การขายปลีกฯ จ้านวน  45,411 คน รองลงมาคือ การ
บริหารราชการและปูองกันประเทศ จ้านวน  18,925 คน และการศึกษา จ้านวน  12,477 คน ตามล้าดับ 

 การจ้างงาน อาชีพที่มีการบรรจุงานมากท่ีสุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน จ้านวน 268 คน รองลงมาคือ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร๎านค๎า และตลาด จ้านวน 103 คน และเสมียน เจ๎าหน๎าที่ จ้านวน 74 คน 
ตามล้าดับ และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การผลิตจ้านวน 154 คน รองลงมาคือ การขายสํง
และการขายปลีก การซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์จ้านวน 138 คน และกิจกรรมการบริหารและสนับสนุนงาน
อ่ืนๆ จ้านวน 65 คน ตามล้าดับ 

 การว่างงาน อัตราการวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 0.52 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล๎วร๎อยละ 0.43 และ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีกํอนที่ร๎อยละ 0.18 จ้านวนผู๎วํางงานซึ่งมีจ้านวน  2,904 คน โดยเป็นเพศชาย
จ้านวน  2,595 คน   เพศหญิง  309 คน และพบวํา ต้าแหนํงงานวํางตามระดับการศึกษาที่ต๎องการสู งสุด คือ 
ระดับมัธยมศึกษา มีความต๎องการ 199 อัตราอุตสาหกรรมที่มีต้าแหนํงงานวํางมากที่สุด คือ การผลิต จ้านวน  
98 อัตรา 

 การเลิกจ้าง ในไตรมาส 3 ปี 2562 ไมํมีการเลิกจ๎างลูกจ๎างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 ศักยภาพแรงงาน ผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ้านวน  226 คน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่

แล๎วที่มีจ้านวน  201 คน โดยมีผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พิจารณาตามกลุํมอาชีพ พบวํา ชําง
กํอสร๎างมีผู๎ผํานการทดสอบ จ้านวน 76 คน ด๎านผู๎ส้าเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ้านวน 119 คน ไมํ
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่แล๎วที่มีจ้านวน 119 คน พิจารณาตามกลุํมอาชีพที่ฝึกพบวํา ธุรกิจและการบริหาร มี
ผู๎ส้าเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  มากที่สุด จ้านวน  79 คน ด๎านการฝึกอาชีพเสริม จ้านวน 415 คนเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่แล๎วท่ีมีจ้านวน  395 คน พิจารณาตามกลุํมอาชีพพบวํา กลุํมชํางอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน  175 คน 

 การประกันสังคม จ้านวนการใช๎บริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของ
ประโยชน์ ทดแทน (ไมํเนื่องจากการท้างาน) ซึ่งมี 7 กรณี ได๎แกํ เจ็บปุวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์
บุตร ชราภาพ และวํางงาน พบวํา จ้านวนผู๎ใช๎บริการทั้งสิ้น  47,150 ราย ส้าหรับประเภทประโยชน์ทดแทน ที่
ผู๎ประกันตนใช๎บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ ได๎แกํ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู๎ประกันตนใช๎บริการ 34,013 ราย 
รองลงมาได๎แกํกรณีวํางงาน มีผู๎ประกันตน ใช๎บริการ  4,971 ราย และกรณีเจ็บปุวย  4,710 ราย  

 การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 66 แหํง มีลูกจ๎างที่ผํานการตรวจ 
จ้านวน 289 คน ซึ่งสถานประกอบการสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กต่้ากวํา 10 คน ร๎อยละ 83.34 
(55 แหํง) โดยสถานประกอบการปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมาย จ้านวน 17 แหํง  

 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 46 
แหํง ลูกจ๎างท่ีผํานการตรวจ จ้านวน  429 คน  
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 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท างาน ในชํวงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ประสบ อันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องการจากการท้างาน จ้านวน 18 ราย โดยประเภทความร๎ายแรง พบวํา สํวน
ใหญ ํจะหยุดงานเกิน 3 วัน จ้านวน 9 ราย  

 การสวัสดิการ มีการสํงเสริมให๎บริการด๎านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก้าหนด
สํงเสริม สวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย จ้านวน 6 แหํง ลูกจ๎างท่ีได๎รับประโยชน์ 502 คน  

 แรงงานไทยในต่างประเทศ ในชํวงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ มีผู๎แจ๎งความประสงค์ ไป
ท้างานตํางประเทศ จ้านวน  44 คน โดยแรงงานที่ท้างานในตํางประเทศ สํวนใหญํเป็นผู๎มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา 
จ้านวน  15 คน สํวนวิธีการเดินทางพบวํา ไปโดยวิธี R–Entry มีจ้านวน 70 คน เดินทางด๎วยตนเอง 37 คน  

 สถิติคนต่างด้าว จ้านวนคนตํางด๎าวได๎รับอนุญาตท้างานจังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 1,286 คน 
จ้าแนก เป็นกลุํมตํางๆ ดังนี้  

1. คนตํางด๎าวมาตรา 59 คือ คนตํางด๎าวที่เข๎ามาอยูํในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายวํา
ด๎วยคนเข๎าเมืองซึ่งมิใชํเพื่อการทํองเที่ยวหรือการเดินทางผํานราชอาณาจักร โดยแบํงได๎ดังนี้  

 - ประเภทตลอดชีพ ได๎แกํ คนตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตให๎อยูํในราชจักรและท้างานตาม ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จ้านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.08  

 - ประเภททั่วไป คือ คนตํางด๎าวที่อยูํในราชอาณาจักร หรือได๎รับอนุญาตให๎เข๎ามาราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายวําด๎วยคนเข๎าเมืองโดยมิใชํได๎รับอนุญาตให๎เข๎ามาในฐานะนักทํองเที่ยวหรือผู๎เดิน 
ทางผําน และไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง จ้านวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.85  

 - ประเภทพิสูจน์สัญชาติได๎แกํ คนคนตํางด๎าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนี เข๎าเมือง
ได๎รับการผํอนผันให๎ท้างานและอยูํในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีได๎ผํานการ พิสูจน์และ
ปรับสถานการณ์เข๎าเมืองถูกกฎหมายเรียบร๎อยแล๎ว จ้านวน 701 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.51  

- ประเภทน้าเข๎าตาม MOU ได๎แกํ คนตํางด๎าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข๎ามา ท้างานตาม
ความตกลงระหวํางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต๎นทาง จ้านวน 23คน คิดเป็นร๎อยละ 24.20  

2. คนตํางด๎าวมาตรา 63 ประเภทชนกลุํมน๎อย คือ คนตํางด๎าวที่ไมํได๎รับสัญชาติและ กระทรวงมหาดไทย 
ได๎ออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตท้างาน จ้านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.79  

3. คนตํางด๎าวมาตรา 64 ได๎แกํ คนตํางด๎าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ ประเทศ
ไทย อาจได๎รับอนุญาตให๎ท้างานเป็นการชั่วคราวหรือตามฤดูกาล จ้านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.13 
ตารางจ านวนของสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกรายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนสถาน

ประกอบกิจการ 

จ านวนลูกจ้าง 

ชาย หญิง เด็ก รวม 

1. กันทรลักษ์ 328 1,412 951 1 2,364 

2. กันทรารมย์ 133 581 361 1 943 

3. ขุขันธ์ 189 610 583 0 1,193 

4. ขุนหาญ 95 439 285 1 725 

5. น้้าเกลี้ยง 14 36 32 0 74 

6. โนนคูณ 30 316 115 0 431 
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ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนสถาน

ประกอบกิจการ 

จ านวนลูกจ้าง 

ชาย หญิง เด็ก รวม 

7. บึงบูรพ์ 16 22 36 0 58 

8. เบญจลักษ์ 26 275 146 0 421 

9. ปรางค์กํู 61 151 156 0 307 

10. พยุห ์ 29 120 80 0 200 

11. โพธิ์ศรีสุวรรณ 18 31 50 0 81 

12. ไพรบึง 28 146 65 0 211 

13. ภูสิงห ์ 32 132 97 0 229 

14. เมืองจันทร์ 5 5 6 0 11 

15. เมืองศรีสะเกษ 1,509 5,104 4,032 2 9,138 

16. ยางชุมน๎อย 48 202 226 0 428 

17. ราษีไศล 115 501 432 1 934 

18. วังหิน 14 43 32 0 75 

19. ศรีรัตนะ 15 42 32 0 74 

20. ศิลาลาด 4 9 2 0 11 

21. ห๎วยทับทัน 29 145 85 2 232 

22. อุทุมพรพิสัย 219 722 643 2 1,367 

รวม 2,507 11,044 8,447 10 19,501 

ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2562 
 1. อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน  
     อัตราการมีสํวนรํวมในก้าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให๎เห็นถึงสภาพก้าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงาน ของจังหวัดศรีสะเกษ วัดจากอัตราสํวนของประชากรในวัยแรงงานของจังหวัดที่มีงานท้าหรือก้าลัง
หางานท้าซึ่ง สะท๎อนอุปทานแรงงาน อัตราการมีสํวนรํวมในการท้างานอยูํที่ร๎อยละ 68.83 แสดงวํา ประชากรใน
วัยท้างาน 100 คน มีประมาณ 68 – 69 คน มีงานท้าหรือก้าลังหางาน โดยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกํอน ซึ่งอยูํที่ร๎อย
ละ 70.50 และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกํอนหน๎าซึ่งอยูํที่ร๎อยละ 72.95   
 

แผนภูมิอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน อัตราการไม่มีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน  
ไตรมาส 3 ปี 2560 - ไตรมาส 3 ปี 2562 

 
 
 

 

 
 

           ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดศรสีะเกษ  ประมวลข๎อมลู : ส้านักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. อัตราการจ้างงาน    
     อัตราการจ๎างงานตัวชี้วัดที่แสดงให๎เห็นภาวการณ์มีงานท้าในตลาดแรงงานของจังหวัดศรีสะเกษ 
วํามีสัดสํวนมากน๎อยเพียงใด ในไตรมาส 3 ปี 2562 พบวําอัตราการจ๎างงานในภาคการเกษตรของจังหวัดอยูํที่
ร๎อยละ 76.29 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล๎วที่มีร๎อยละ 71.62 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีกํอนอยูํที่มีร๎อย
ละ 78.16 สํวนอัตรา    การจ๎างงานนอกภาคเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตรา 23.71 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 
2562 ที่มีร๎อยละ 28.38 เนื่องจากผู๎ใช๎แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนย๎ายกลับไปท้างานในภาคเกษตรกรรม อันมี
สาเหตุจาก ถึงฤดูกาลทางการเกษตร 
 
         แผนภูมิอัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
           ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ  ประมวลข๎อมูล :  ส้านักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 

  
3. อัตราการว่างงาน  

      ส้าหรับอัตราการวํางงานในจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2562 คิดจากจ้านวนผู๎วํางงานตํอ           
ก้าลังแรงงานอยูํที่ร๎อยละ 0.52 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล๎วที่มีอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.09 และเพ่ิมขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปีที่ผํานมาที่มีอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.34 ตามรายละเอียดในแผนภูมิตํอไปนี้ 
 แผนภูมิอัตราการว่างงานจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวดัศรสีะเกษ  ประมวลข๎อมลู :  ส้านักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา  
      ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99.33 จ้านวนวัด และส้านักสงฆ ์1,179 แหง นับถือศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 0.03 จ้านวนมัสยิด 4 แหง  
นับถือศาสนาคริสต์ รอ๎ยละ 0.67 จ้านวนโบสถ์ 21 แหง  และอ่ืนๆ ร๎อยละ 0.01 

ตารางท่ีข๎อมูลเทศกาลและปฏิทินกิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ 
ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 

1 งานกาชาดและงานปีใหมํ ธันวาคม – มกราคม สนามหนา๎ศาลากลางจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 - งานออกร๎านกาชาด จบัฉลาก กาชาด งานแสดงบนเวที 
 - งานออกร๎านสนิค๎าราคาถูก งานตักบาตรรับปีใหมํ 

2 งานเทศกาล “ปลาดุกเผา 
สะเดาหวาน” อ้าเภอปรางค์กูํ 

ธันวาคม – มกราคม สนามหนา๎ที่วาํการอ้าเภอ
ปรางค์กํู 

 - กิจกรรมร๎านค๎าชุมชน(OTOP) ในเขตเทศบาลปรางค์กํู 
 - การประกวดร๎องเพลง การแสดงดนตร ี
 - การแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน 

3 งานประเพณีบุญคูณลาน
งานกุ๎มข๎าวใหญ ํ

มกราคม หอประชุมอ้าเภอโนนคูณ 
สนามกีฬาอ้าเภอโนนคูณ 

1.การออกร๎านนิทรรศการของสํวนราชการ 
2.การจ้าหนํายสนิค๎าผลิตภัณฑช์ุมชน / จ้าหนาํยข๎าวเปลือก 
3.การประกวดพานบายศรี / ประกวดสานสุํมไก ํ
4.ประกวดไกํพื้นเมือง / ไกํยักษ ์
5.ประกวดกลองยาว / แขํงขันสม๎ต้าลีลา 
6.ประกวดขับร๎องสรภัญญะ / ประกวดหมอสูตรขวัญ 
7.พาแลงกับข๎าวอีสาน / การแสดงบนเวที /  หมอล้าวงใหญํ 

4 งานบุญข๎าวจี่กองข๎าวใหญ ํ กุมภาพันธ ์ สนามที่วําการอ้าเภอ        
กันทรลักษ ์

1.งานบุญขา๎วจี่ งานกองข๎าวใหญํ 
2.งานโรตารี่เกษตรแฟร์ เทศกาลผลไม๎อ้าเภอ 

5 งานประเพณี บุญเดือนสาม วันขึ้น 12 ค่้า เดือน 3 วัดสระก้าแพงใหญํ อ.อุทุมพร
พิสัย 

 - กราบขอพรจากพระมงคลวุฒ (หลวงปูุเครื่อง สุภัทโท)อดีตเจ๎าอาวาสวัด
สระก้าแพงใหญํ 
 - กราบขอพรหลวงพํอนาคปรก อายุกวํา 1,000 ปี 

6 งานประเพณี แหํพระเวส-ฟัง
เทศน์มหาชาต ิ

วันแรม 14 ค่้า เดือน 3 วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์กูํ  - ตั้งขบวนแหํเข๎าเมือง โดยชา๎ง ม๎า และ รถ 
 - พิธีบวชชีพราหมณ์ เทศก์มาลยัหมื่น มาลัยแสน 
 - เทศก์มหาชาติแบบทรงเคร่ืองประยุกต์ โดยหมอล้าแสดงประกอบ ครบ 
13 กัณฑ์ 1,000  คาถา 
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
7 งานวนัหอมแดงอ้าเภอยางชุม

น๎อย 
กุมภาพันธ ์ สนามหนา๎ที่วาํการอ้าเภอยาง

ชุมน๎อย 
1.กิจกรรมออกร๎านสินคา๎ OTOP  
2.การแสดงละครประวัติศาสตร ์
3.การแสดงบนเวท ี
4.การประกวดแมํบ๎านหางเคร่ือง 
5.การประกวดธิดาหอมแดง 
6.การประกวดนางงามดอกหอมบาน 
7.การประกวดมิสหอมแดง 
8.การแขํงขันส๎มต้าลีลา 
9.การประกวดร๎องเพลง 
10.การแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน 

8 เทศกาลหอมแดงวังหิน กุมภาพันธ ์ สนามที่วําการอ้าเภอวังหิน 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดผลผลิตหอมแตํละต้าบล 
3.สินค๎า OTOP ของอ้าเภอ 
4.การแสดงพื้นบา๎น ประกวดร๎องเพลง 

9 งานพริกของดีกันทรารมย ์ กุมภาพันธ ์ สนามที่วําการอ้าเภอ      
กันทรารมย ์

1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดพริกสวยแตํละตา้บล 
3.สินค๎า OTOP ของดีงานพริก 
4.การแสดงพื้นบา๎น ประกวดร๎องเพลง 

10 งานเทศกาลดอกล้าดวนบาน มีนาคม สวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ 
ศรีสะเกษ 

1.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง  ศรีพฤทเธศวร 
2.ร๎านจ้าหนํายสินคา๎ OTOP  
3.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
4.เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติกลางปุาลา้ดวน 40,000 ต๎น 

11 งานประเพณี ย๎อนร้าลึก ข้ึน 2 
ค่้าเดือน 5  
(ศิวะราตรี ศรีพฤทเธศวร) 

ขึ้น 2 ค่้าเดือน 5 ปราสาทสระกา้แพงใหญํ 1.บวงสรวงสิ่งศักดิส์ิทธิ์ ณ ปราสาทสระก้าแพงใหญํ 
2.ทานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง  ศรีพฤทเธศวร 
3.ประกวดธิดาศรีพฤทเธศวร 

12 งานรดน้้าดา้หัวผู๎สูงอายุ
เทศกาลสงกรานต ์

เมษายน และสนามหนา๎ที่วําการอ้าเภอ
ทุกอ้าเภอ 

1.สรงน้้าพระพุทธรูปคูํบา๎นคูํเมอืง 
2.รดน้้าด้าหัวผู๎สงูอาย ุ
3.การละเลํนพื้นบ๎าน 
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
13 งานประเพณี วันสงกรานต ์ 13-15 เมษายน วัดสระก้าแพงใหญ ํ

อ.อุทุมพรพิสัย 
1.สรงน้้าขอพรหลวงพํอนาคปรก 
2.ประกวดเทพีสงกรานต ์

14 งานประเพณี วันสงกรานต์ 
รดน้้าด้าหัวผู๎สูงอาย ุ

13-15 เมษายน อ้าเภอพยุห์ 1.รดน้้าขอพรผู๎สูงอายุ / ตรวจสขุภาพ 
2.ประกาศเกียรติคุณผู๎สูงอาย ุ

15 งานประเพณีบุญบั้งไฟ พฤษภาคม 1.สนามหน๎าที่วําการอ้าเภอ 
ราษีไศล 
2.สนามหน๎าที่วําการอ้าเภอ 
ศิลาลาด 

1.ประกวดขบวนแหํเซ้ิงบั้งไฟ 
2.ประกวดบั้งไฟเอ๎งาม 
3.แขํงขันบั้งไฟขึ้นสูงสุด/นานทีสุ่ด 
4.การแสดงและการละเลนํพืน้บา๎น 
5.การประกวดบั้งไฟล๎านของแตํละหนํวยงาน 
6.การประกวดฟูอนร้าของแตํละหนํวยงาน 

16 งานประเพณีบุญบั้งไฟ มิถุนายน 1.สนามหน๎าที่วําการอ้าเภอ   
ยางชุมน๎อย 

1.ประกวดขบวนแหํเซ้ิงบั้งไฟ 
2.ประกวดบั้งไฟเอ๎งาม 
3.แขํงขันบั้งไฟขึ้นสูงสุด/นานทีสุ่ด 
5.การประกวดบั้งไฟโบราณ 
6.การประกวดฟูอนร้าของแตํละชุมชน 

17 งานเทศกาลผ๎าไหมบึงบูรพ ์ มิถุนายน 1.สนามหน๎าที่วําการอ้าเภอ   
บึงบูรพ ์

1.ประกวดขบวนแหํ และงานประกวดดนตร ี
2.ประกวดผ๎าไหมมัดหมี่ ผา๎ไหมชั้น1 และผ๎าทอมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 

18 งานเทศกาลเงาะทุเรียนและ
ผลไม๎ของดีศรีสะเกษ 

มิถุนายน/กรกฎาคม สนามหนา๎ศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ 

1.งานแสดงบนเวท ี
2.การออกร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชผักผลไม๎ในจังหวัด 
3.ร๎านจ้าหนํายสินคา๎ OTOP  
4.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
5.ประกวดขบวนแหํ และงานประกวดดนตร ี

19 งานประเพณีบุญเข๎าพรรษา กรกฎาคม อ้าเภอพยุห์ 1.ประกวดขบวนแหํต๎นเทียน 
2.ถวายสังฆทาน 
3.ถวายภัตตาหารเพล 

20 งานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ กรกฎาคม สนามกีฬา  - วงกลมอ้าเภอ   
ขุนหาญ 

1.งานแสดงบนเวที งานประกวดวงดนตรี 
2.การออกร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชผักผลไม ๎
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ล าดับ ชื่องาน ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรม 
3.การแขํงขันกีฬาของแตํละต้าบล 
4.นิทรรศการจากหนํวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
5.ประกวดขบวนแหํ  

21 วันสารทจีน สิงหาคม ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด 1.ท้าบุญตามประเพณีดั้งเดิม 
2.การรักษาประเพณีที่เคยปฏิบตัิสืบทอดมา 

22 ประเพณีแขํงเรือยาวล้าน้า้มูล     
ราษีไศล 

กันยายน ที่วําการอ้าเภอราษีไศล 1.การแขํงขันเรือยาวฝีพายมือดีจากทั่วประเทศ 
2.การละเลํนพื้นบ๎าน ณ หาดทรายริมน้้า 
3.กิจกรรมการแขํงขันที่เก่ียวข๎องกับล้าน้้ามลู 

23 งานประเพณีแซนโฎนตา ตุลาคม ที่วําการอ้าเภอขุขันธ์ 1.บวงสรวง เซํนไหวบ๎รรพบุรุษ 
2.พิธีกรรมตามแบบขอมโบราณ 

24 งานบุญออกพรรษา ตุลาคม ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด 1.กิจกรรมงานประเพณีตําง ๆเนื่องในวันออกพรรษา 
2.การเตรียมงานทอดถวายผา๎กฐิน 

25 งานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน อ้าเภอพยุห์ 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดนางนพมาศ 
3.ประกวดกระทง 

26 งานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่้า เดือน 12 วัดสระก้าแพงใหญ ํ 1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดธิดานพมาศ 
3.ประกวดกระทง 
4.ประกวดขับร๎องเพลงไทย-ลูกทุํง 

27 งานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษาและแหลํงน้้าสา้คัญทั่ว
จังหวัด  

1.ประกวดขบวนแหํ 
2.ประกวดนางนพมาศ 
3.ประกวดกระทง 
4.แสดงพลุและดอกไมไ๎ฟ 
5.รํวมลอยกระทงสักการะพระแมํคงคา 

28 งานเทศกาลรับปีใหม ํ ธันวาคม ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด กิจกรรมงานประเพณีตําง ๆเนื่องในเดือนสํงทา๎ยปีเกํา 
 

50



๕๑ 
 

เทศกาลและงานประเพณีที่ส าคัญ 
 1. งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 
 จังหวัดศรีสะเกษได๎ก้าหนดจัดงานเทศกาลปีใหมํสี่เผํา
ไทยศรีสะเกษข้ึนที่บริเวณสนามหน๎าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือเป็นการสํงท๎ายปีเกํา ต๎อนรับปีใหมํเป็นประจ้าทุกปี ทั้งยัง
เพ่ือหารายได๎ชํวยเหลือกิจการสาธารณกุศลตํางๆ อันเป็น
สํวนรวมและชํวยเหลือบรรเทาทุกข์แกํผู๎ประสบสาธารณภัย 
โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด๎วย การออกร๎านธารากาชาด 
การจัดนิทรรศการกาชาด การออกร๎านนิทรรศการ นิทรรศการ
สํวนราชการ การจ้าหนํายสินค๎าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแขํงขันกีฬา 
อบจ.ศรีสะเกษ คัพ การประกวดหนูน๎อยยุวฑูตกาชาด การประกวดวงดนตรี การประกวดส๎มต้าลีลา การประกวด
ธิดาสี่เผาไทย และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินตํางๆ มากมาย 

ในสํวนขององค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ    
ได๎สนับสนุนงานเทศกาลปีใหมํสี่เผําไทยศรีสะเกษ เป็นประจ้า
ทุกปี โดยการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ 
คัพ เชํน กีฬาเซปักตะกร๎อ กีฬาวอลเลย์บอล แอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน
ให๎มีสุขภาพพลานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ ลดปัญหาของ
สังคมจากยาเสพติด และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐด๎าน
การพัฒนากีฬา  

 
 2. งานเทศกาลดอกล าดวนและประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 

ในชํวงเดือนมีนาคมของแตํละปี ดอกล้าดวนซึ่งเป็นพันธุ์ไม๎
มงคลพระราชทานและเป็นต๎นไม๎/ดอกไม๎ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ 
มีขึ้นอยูํตามธรรมชาติโดยทั่วไปโดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ศรีสะเกษ อันเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แหํงแรกของ
ประเทศไทย ที่มีต๎นล้าดวนมากกวํา 50,000 ต๎นได๎ออกดอกบาน
สะพรั่ง สํงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งเมือง เปรียบเสมือนเมืองใน
เทพนิยาย 

 จังหวัดศรีสะเกษได๎รํวมกับมูลนิธิสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน และสํวนราชการ
ทุกหนํวยงานภายในจังหวัดศรีสะเกษ ก้าหนดจัดงาน
เทศกาลดอกล้าดวนบาน สืบสานประเพณีสี ่เผําไท 
ศรีสะเกษขึ้น ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ศรีสะเกษ ในชํวงเดือนมีนาคมของทุกปี  
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ความโดดเดํนของเทศกาลคือการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุด ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นการแสดงที่ย๎อนยุค
บอกเลําต้านานของการสร๎างเมืองศรีสะเกษ หรือ เมืองศรีนครล้าดวน ในอดีต นับเป็นการแสดงละครกลางแจ๎ง

สมบูรณ์แบบที่สุดรายการหนึ่งของประเทศไทย 
ประกอบด๎วยนักแสดงจ้านวนกวํา 1,000คน และชุด
การแสดงหลายรายการ โดยเฉพาะ ระบ้าศรีพฤทเธศวร 
ซึ่งเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ ที่ได๎รับการออกแบบโดย
กรมศิลปากร นอกจากนั ้น ยังมีการแสดงดนตรี 
การฟูอนร้า และศิลปะพื้นบ๎านของชน 4 เผําไท 
ศรีสะเกษ ได๎แกํ ลาว กูย เยอ และ เขมร ซึ่งเป็นกลุํม
ชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยูํในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
และระหวํางชมการแสดงนักทํองเที่ยวจะได๎สัมผัสกับ

รสชาติอาหารพ้ืนเมืองในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ พาข๎าวแลง หรือการรับประทานอาหารมื้อค่้า 
ทํามกลางกลิ่นหอมของดอกล้าดวน  

 
2. เทศกาลงานเงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นแผํนดินทองแหํงอีสานใต๎ 

เนื่องจากมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตที่ราบลุํม
น้้ามูลและเขตที่ราบลุํมตอนกลางของจังหวัดในบริเวณที่
เรียกวํา ดงภูดินแดง ที่มีลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย
สีแดง (จึงเรียกวํา ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง) มีความอุดม
สมบูรณ์สูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญได๎ ภูดินแดง
เป็นภูเขาไฟเกําที่มีพ้ืนที่กว๎างขวาง อยูํลึกเข๎ามาจากแนว
เทือกเขาพนมดงรักชายเขตแดนไทยกับกัมพูชาเป็นรอยตํอ
ของอ้าเภอเบญจลักษณ์ อ้าเภอน้้าเกลี้ยง อ้าเภอศรีรัตนะ 
อ้าเภอขุนหาญและอ้าเภอกันทรลักษณ์เขตนี้จึงเป็นยํานที่ปลูกพืชสวนส้าคัญๆ ได๎ผลดี เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด
ลองกอง มะยงชิด สะตอ ยางพารา ล้าไย ลิ้นจี่มะปรางหวาน กระท๎อน ส๎มโอ มะมํวง โดยเฉพาะ การผลิต เงาะ
และทุเรียน จังหวัดศรีสะเกษถือเป็นแหํงผลิตแหํงแรก และเป็นแหลํงใหญํที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
พ้ืนที่ปลูกกวํา 7,000 ไรํ เงาะที่ผลิตเป็นพันธุ์เงาะโรงเรียน สํวนทุเรียนเป็นพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี จึงเป็นแหลํง
พืชสวนและผลไม๎อันเป็นผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือการสํงออกแหลํงใหญํที่ส้าคัญแหํงหนึ่งของประเทศไทย 
นอกจากนั้น ยังมีพืชผลอ่ืน ๆ ที่ออกผลตลอดทั้งป ี 

 ดังนั้น ในเดือนมิถุนายนของทุกปีจังหวัดศรีสะเกษ
จึงก้าหนดเป็นชํวงเทศกาลเงาะทุเรียนภูเขาไฟ และของดี
ศรีสะเกษเพื่อสํงเสริมการทํองเทียวเชิงเกษตรและการ
ทํองเทียวเชิงนิเวศของจังหวัดรวมทั้งการเผยแพรํชื่อเสียง
ของผลไม๎และพืชผลทางการเกษตรจากศรีสะเกษมี 
ขบวนรถบุปผาชาติประดับด๎วยผลไม๎กิจกรรมคาราวานการ
ทํองเทีย่วชมสวนและชิมผลไม๎ไปตามสวนในพ้ืนที่เพาะปลูก
ส้าคัญ เชํน ในเขตอ้าเภอกันทรลักษ์ และอ้าเภอขุนหาญ 
รวมทั้งการจ้าหนํายผลไม๎และพืชผลทางการเกษตรคุณภาพดี 

       ราคายํอมเยา 
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 3.งานประเพณีแซนโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของชาวไทยเขมร 
 เทศกาลงานบุญประเพณีแซนโฎนตาหรือ
ประเพณีเซํนผีปูุตาในเดือนสิบ หรือถ๎าเรียกกันแบบเต็มๆ 
ตามชื่อเรียกของชาวไทยเขมรวํา แซนโฎนตาแคเบ็น 
หมายถึง การเซํนผีปูุตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือน
สิบ ซึ่งชาวไทยเขมรทุกที่ทั่วระแหงไมํวําในไทยหรือฝั่ง
กัมพูชาจะต๎องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้
เพ่ืออุทิศสํวนกุศลแกํญาติ  พ่ีน๎องที่ลํวงลับไปแล๎วเป็น
ประจ้าทุกปี ปัจจุบันในอ้าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

ได๎มีการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาขึ้นเป็นประจ้าทุกปี ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีก
วันหนึ่งของคนไทยเขมรประจวบกับในอ้าเภอนี้และอ้าเภอ
ใกล๎เคียงมีชาวไทยเขมรอาศัยอยูํเป็นจ้านวนมากจึงถือจัดงาน
ประเพณีนี้เป็นเอกลักษณ์งานประจ้าอ้าเภอขุขันธ์ โดยงานนี้จะ
มีกิจกรรมตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับประเพณีแซนโฎนตาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นชาวไทยเขมรอยํางมากมาย 
 

 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญา  หมายถึง  ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และศักยภาพในการแก๎ปัญหา
ของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอยํางไมํขาดสาย และเชื่อมโยงกัน ทั้ง ระบบทุกสาขา ดังนั้น ภูมิ
ปัญญาจึงเป็นทุนชีวิตหรือทรัพย์สินทางปัญญาของสังคมไทยที่มีความจ้าเป็นตํอการด้ารงชีวิต ควรศึกษาและ
พัฒนาให๎เอื้อตํอการพัฒนาประเทศภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎านคิดขึ้นได๎เอง และ
น้ามาใช๎ในการแก๎ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู๎ของชาวบ๎านทั้งทางกว๎าง และทางลึกที่ชาวบ๎านคิดเอง ท้าเอง 
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํ แก๎ปัญหาการด้าเนินชีวิตในท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมกับยุคสมัย อาจแบํงเป็น    
2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาที่เป็น นามธรรมและเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์ บูรณาการ และเชื่อมโยงกันไปหมด 
ไมํแยกออกเป็นวิชาและเป็นความรู๎ ที่มีคุณธรรม ซึ่งคนไทยทุกคนมีหน๎าที่พิทักษ์ ปกปูอง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่นความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาระดับตํางๆ  
  จังหวัดศรีสะเกษ  มีชุมชนหลายกลุํมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูํรํวมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพ
ย๎ายครัวเรือนเข๎ามาของคนในกลุํมชาติพันธุ์ตําง ๆ ตั้งแตํในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
และวัฒนธรรมของกลุํมคนเหลํานั้นอยูํ กลุํมคนดังกลําวได๎แกํ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือสํวย หรือกวย) 
และเยอ 
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 กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว แบํงออกเป็น 2 สํวนใหญํ ๆ คือ 
1.ชาวไทอีสานดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมานานแล๎วไมํต่้ากวํา  300 ปี   
2.ชาวลาวที่โยกย๎ายถิ่นมาจากประเทศลาวหรือฝั่งซ๎ายแมํน้้าโขง  
ตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต๎นมา ทั้ง 2 กลุํมมีภาษาในการสื่อสาร
เป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได๎แกํอักษรไทยน๎อย
และอักษรธรรมอีสาน ซึ่งเป็นตัวอักษรที่พัฒนามาจากตัวฝักขาม
ในสมัยสุโขทัยพร๎อมกับการเข๎ามาของศาสนาพุทธในดินแดน
อีสาน ส้าเนียงภาษาพูดของกลุํมชาติพันธุ์ชาวไท-ลาว จัดอยูํใน
ตระกูลภาษาไท-กะได โดยชาวไทอีสานดั้งเดิมจะมีส้าเนียงพูดเป็น

ภาษาถิ่นอีสานถิ่นใต๎ส้าเนียงเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี, อ้านาจเจริญ และยโสธร สํวนชาวลาวที่โยกย๎ายมาทีหลัง
จะม ี2 กลุํมคือชาวลาวเวียงจันทน์และชาวลาวจ้าปาศักดิ์ โดยส้าเนียงลาวเวียงพบได๎มากในตัวอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ
อ้าเภอขุนหาญ และอ้าเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นส้าเนียงเดียวกับนครหลวงเวียงจันทน์ในประเทศลาว มีลักษณะการพูด
เนิบช๎าและเหนํอ และภาษาลาวใต๎ในแขวงจ้าปาศักดิ์, ประเทศลาว มีส้าเนียงการพูดท่ีห๎วนสั้น การเข๎ามาของชาว
ลาวฝั่งซ๎ายแมํน้้าโขงไมํทราบปีที่แนํชัด แตํพบการเคลื่อนย๎ายครั้งใหญํในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ และยุค
สงครามกลางเมืองลาวคอมมิวนิส (พ.ศ. 2496-2518) ในจังหวัดศรีสะเกษมีความแตกตํางจากส้าเนียงของกลุํม
ชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพ้ืนฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่
แตกตํางกันไป โดยรวมแล๎วกลุํมภาษาไทกะไดในจังหวัดศรีสะเกษถูกแบํงออกเป็น 3 ส้าเนียง คือ ไทอีสาน ลาวเวียง 
และลาวใต๎ โดยหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวของชาวศรีสะเกษ อยํางไรก็ดีมักเรียกรวมกลุํมวัฒนธรรมกลุํมนี้
วําชาวลาว  

 บ๎านเรือน บ๎านขอชาวลาวมีลักษณะการกํอสร๎างเหมือนกับบ๎านเรือนของชาวไทยอีสานทั่วๆ ไป คือ 
ลักษณะตัวบ๎านทั้งหลังสร๎างด๎วยไม๎ หลังคามุงกระเบื้อง มีห๎องขนาดใหญํ 
 การแตํงกาย ผู๎ชายแตํงกายด๎วยกางเกงผ๎าฝูาขากระบอก เสื ้อผ๎าฝูายคอกลม ผ๎าขาวม๎าคาดเอว 
สํวนผู๎หญิงนุํงผ๎าซิ่น เสื้อแขกกระบอกคอกลมหรือกระโจมอก 

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย, กวย หรือกวย) ในเอกสาร
สมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกชาวเขมรปุาดง มีเพียงภาษาพูด
เทํานั้น  ส้าเนียงและค้าศัพท์รํวมหลายค้าคล๎ายภาษาขํา 
ภาษาแสก ภาษาโส๎  ล๎วนจัดอยูํในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 
(มอญ-เขมร) ชํวยให๎สามารถสื่อสารกันได๎ ภาษากวยยังเป็น
ภาษาพิเศษที่ใช๎ ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช๎าง 
ส้าหรับการบวงสรวงผีกํอนการออกจับช๎างปุา มีกลุํมชาติพันธุ์
กวย ตั้งถิ่นฐานอยูํในบางสํวนของอ้าเภอราษีไศล เมืองจันทร์ 
ห๎วยทับทัน อุทุมพรพิสัย ปรางค์กูํ เมืองศรีสะเกษ น้้าเกลี้ยง 
ศรีรัตนะ ไพรบึง ขุนหาญ และอ้าเภอกันทรลักษ์ 

การแตํงกาย ผู๎ชายจะแตํงตัวด๎วยเสื้อคอกลมผําหน๎า นุํงโสรํงสีสันตําง ๆ หรือกางเกงขาก๏วยสั้น 
ผ๎าขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎องไหลํ ผู๎หญิงจะนุํงผ๎าถุงมีเชิงหรือไมํมี กระดุมท้าด๎วยเงินเสื้อแขนกระบอกสีสัน
ตํางๆ ผ๎าเบี่ยงเป็นผ๎าขาวม๎าหรือผ๎าลายลูกแก๎วสีครีมด้า 
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กลุํมชาติพันธุ์เยอ มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีค้าศัพท์สํวนใหญํ

คล๎ายกับภาษากวยแตํมีส้าเนียงที่แตกตํางและเพ้ียนไปจากภาษา
กวยตามสภาพแวดล๎อม นักภาษาศาสตร์ให๎ความเห็นวําภาษา
เยอคือภาษากวยที่มีความใกล๎ชิดกับภาษาลาว สํวนภาษากวยคือ
ภาษาเยอที่ใกล๎ชิดกับภาษาเขมร อยํางไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเป็น
ภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) เชํนกัน 
โดยพบวํามีการพูดภาษาดังกลําวนี้ในบางพ้ืนที่ของอ้าเภอไพรบึง, 
พยุห์, ศรีรัตนะ, และอ้าเภอน้้าเกลี้ยง  
 การแตํงกาย ผู๎ชายจะนุํงโสรํงหรือผ๎าสีตําง ๆ เป็นโจง
กระเบน มีผ๎ขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎องไหลํครื่องประดับมีสร๎อยคอ

รูปแบบตง ๆ สํวนผู๎หญิงจะแตํงกายด๎วยเสื้อแขนกระบอกกคอกลมหรือคอสีสันตํางๆ นุํง 
ถุงโจงกระเบน มีเสื้อสีสันตํง ๆ แตํไมํมีลวดลายด๎านใน แตํมีมหูเป็นเครื่องประดับที่ส้าคัญ 
 

4. กลุํมชาติพันธุ์เขมร มีภาษาพูดที่จัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง (ขแมร์เลอ) เนื่องจาก
มีส้าเนียงและค้าศัพท์หลายค้าแตกตํางไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุํมหรือ
เขมรต่้า (ขแมร์กรอม) อยํางไรก็ดี จากผลการวิจัยของทั้ง 2 ส้าเนียง คือ ภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษาเขมรถิ่น
กัมพูชา ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือเขมรสูงสามารถใช๎พูดสื่อสารกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาได๎ แตํภาษาเขมรลุํม
ในประเทศกัมพูชามักไมํคํอยเข๎าใจภาษาเขมรสูง โดยในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษมีกลุํมชาติพันธุ์ชาวเขมรสูงอาศัยอยูํ
หนาแนํนในอ้าเภอภูสิงห์, ขุขันธ์, ขุนหาญ, กันทรลักษ์, รวมทั้งบางสํวนของอ้าเภอศรีรัตนะ,  ไพรบึง,  ปรางค์กูํ  
และอ้าเภอห๎วยทับทัน  ซึ่งคิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด  
 การแตํงกาย ลักษณะการแตํงกายของคนพ้ืนเมืองเขมร 
ชายแตํงกายด๎วยเสื้อคอกลมผําหน๎า นุํงโสรํงสีสันตํางๆ 
ผ๎าขาวม๎าคาดเอวหรือคล๎องไหลํ ผ๎าขาวม๎าท่ีใช๎ลายขาวด้าเล็ก 
กวําคนพ้ืนเมืองลาวใช๎ สํวนผู๎หญิงจะแตํงกายด๎วยการนุํงผ๎าถุง 
ลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองข้ัน ชั้นบนกว๎าง ชั้นลํางแคบ ระกวําง 
รอยตํอคาบด๎วยสีแดง เสื้อด้าย๎อมมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป 
ตามรอยตะเข็บถักด๎วยสีตํางๆ ชายเสื้อผําทั้งสองด๎าน ยาว 
ประมาณ 6 นิ้ว กระดุมท้าด๎วยเงิน ผ๎าคล๎องไหลํมีสี่สันตํางๆ 
ผ๎าคล๎องคอนิยมหยํอนชายผ๎าขาวม๎าข๎างหน๎า 
 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP 
Product Champion : OPC) จากกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 237 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ระดับ 1 ดาว   จ านวน  16  ผลิตภัณฑ์ 
1)   อาหาร  จ านวน 4   ผลิตภัณฑ์ 
2) เครื่องดื่ม จ านวน - ผลิตภัณฑ์ 
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน - ผลิตภัณฑ์ 
4) ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99


ระดับ 2 ดาว   จ านวน  50  ผลิตภัณฑ์ 
1)   อาหาร  จ านวน 5   ผลิตภัณฑ์ 
2) เครื่องดื่ม จ านวน - ผลิตภัณฑ์ 
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
4) ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก จ านวน 43 ผลิตภัณฑ์ 
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน - ผลิตภัณฑ์ 

 
ระดับ 3 ดาว   จ านวน  84  ผลิตภัณฑ์ 

1)   อาหาร  จ านวน 7   ผลิตภัณฑ์ 
2) เครื่องดื่ม จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ 
4) ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก จ านวน 59 ผลิตภัณฑ์ 
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน - ผลิตภัณฑ์ 

ระดับ 4 ดาว   จ านวน  66  ผลิตภัณฑ์ 
1)   อาหาร  จ านวน 15  ผลิตภัณฑ์ 
2) เครื่องดื่ม จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 23 ผลิตภัณฑ์ 
4) ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ 
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ 

  ระดับ 5 ดาว จ านวน  21  ผลิตภัณฑ์ 
1)   อาหาร  จ านวน 8  ผลิตภัณฑ์ 
2) เครื่องดื่ม จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์ 
4) ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้้า   
  แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษท่ีใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม 
ประกอบด้วยแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าเพ่ือการชลประทาน ดังนี้   

1) แหล่งน้้าตามธรรมชาติ 
   -  แม่น้้ามูล  มีต้นก าเนิดและไหลจากจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษบริเวณ 

อ าเภอราษีไศล ซึ่งเป็นที่บรรจบของล าน้ าเสียวที่ห้วยภูดิน อ าเภอราษีไศล เรียกกันว่า วังใหญ่ ผ่านพ้ืนที่อ าเภอ
ราษีไศล  อ าเภออุทุมพรพิสัย  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  อ าเภอยางชุมน้อย  อ าเภอกันทรารมย์ และไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ าชีที่จังหวัดอุบลราชธานี 
         - ห้วยทับทัน ต้นล าธารที่เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณเขตพ้ืนที่อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษ  ในเขตอ าเภอห้วยทับทัน เมืองจันทร์  โพธิ์ศรีสุวรรณ 
บึงบูรพ์  ไหลลงล าน้ ามูลที่บ้านห้วย อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   
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         - ห้วยส้าราญ  ต้นล าธารที่เทือกเขาพนมดงรัก ไหลจากเขตอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
อ าเภอขุขันธ์  ปรางค์กู่  วังหิน  เมืองศรีสะเกษ  ไหลบรรจบกับห้วยแฮดก่อนไหลลงแม่น้ ามูลที่รอยต่อระหว่าง
ต าบลโพธิ์ ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  และต าบลลิ้นฟ้า  อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความ
ยาวล าน้ าประมาณ 180 กม. มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 3,502  ตร.กม. มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ ประมาณปี
ละ 1,016  ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ  5.22  ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ ามูล 

         - ห้วยศาลา  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ดัดแปลงท าเป็นเขื่อนกักเก็บน้ าที่ไหลมาจาก 
ห้วยส าราญ และมีต้นน้ าจากห้วยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้ าได้สูงสุด 52.5 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ท าการ
ชลประทาน  จ านวน 20,400  ไร่  มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดปี           
         - ห้วยขยุง  ต้นล าธารที่เทือกเขาพนมดงรัก มีน้ าตกภูละออที่สวยงาม ไหลผ่านอ าเภอ 
กันทรลักษ์  เบญจลักษ์  น้ าเกลี้ยง  โนนคูณ  กันทรารมย์  ไหลลงแม่น้ ามูล ระหว่างรอยต่อจังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดอุบลราชธานี  มีความยาวล าน้ าประมาณ 175 กม. โดยมีห้วยทาเป็นล าน้ า สาขามีความยาวประมาณ 
160 กม. พ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าประมาณ 3,347 ตร.กม. มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,466  ล้าน 
ลบ.ม.  หรือประมาณร้อยละ 7.53  ของปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ ามูล 
     - ห้วยเหนือ  มีต้นก าเนิดในอ าเภอขุขันธ์  ไหลลงสู่ห้วยส าราญที่ต าบลโคกเพชร  อ าเภอ 
ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
         - ห้วยแฮด  ต้นล าธารที่ต าบลลมศักดิ์  อ าเภอขุขันธ์  ไหลผ่านอ าเภอไพรบึง  อ าเภอพยุห์ 
แล้วไหลลงห้วยส าราญที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

         - ล้าน้้าเสียว หรือล าเสียวใหญ่ มีต้นก าเนิดจากที่ราบสูงสันปันน้ าระหว่างลุ่มน้ ามูลและ             
ลุ่มน้ าชีที่จังหวัดมหาสารคาม  มีล าน้ าสาขา คือ ล าเตา ล าเสียวใหญ่ และล าเสียวน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็น              
ล าเสียวใหญ่ที่อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จากนั้นไหลผ่านอ าเภอศิลาลาด  อ าเภอราษีไศล  ไหลลง  
แม่น้ ามูลที่ห้วยภูดิน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   
         - ห้วยคล้า ไหลจากด้านตะวันออกของอ าเภอขุขันธ์ ผ่านอ าเภอวังหิน ไหลลงสู่ห้วยส าราญ
ในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
         - ห้วยฆ้อง ไหลมาจากต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ผ่านต าบลกันทรารมย์ 
อ าเภอขุขันธ์  ต าบลดู่ ต าบลกู่ ต าบลตูม  ในอ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 
         - ห้วยวะ ไหลจากต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กู่  ผ่าน  ต าบลกล้วยกว้าง  อ าเภอห้วยทับทัน  
ไหลลงห้วยส าราญที่ต าบลทุ่งไชย  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
          - ห้วยกระเดิน ไหลจากต าบลต าแย  อ าเภอพยุห์  อ าเภอเมือง อ าเภอกันทรารมย์ เป็นเส้น
แบ่งเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกันทรารมย์  แล้วสิ้นสุดโดยไหลลงแม่น้ ามูล 
          - ห้วยตามาย ไหลจากต าบลช า  ต าบลกระแชง  อ าเภอกันทรลักษ์  ไหลลงสู่ห้วยขยุง 
ที่อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
          - ห้วยจันทร์ ต้นล าธารที่เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณทิศใต้ของอ าเภอขุนหาญ มีน้ าตก
สวยงามมาก คือ น้ าตกห้วยจันทร์  ไหลผ่านต าบลกันทรอม  ต าบลโนนสูง  และ ต าบลสิ   ไหลลงห้วยทาที่ 
ต าบลกระหวัน  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ      
      - ห้วยน้้าค้า เป็นล าห้วยขนาดเล็ก มีต้นน้ าในเขตต าบลหนองครก และ ต าบลซ า อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ   
    นอกจากนี้ยังมีสระน้ าในไร่นา จ านวน 4,715 แห่ง ซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้แก่พ้ืนที่ประมาณ  
23,575 ไร่ (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2557 - 2560)  ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 
2560) 
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2) แหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน   
                        แหล่งน้ าเพื่อการชลประทานในจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ า
ขนาดกลาง โดยแหล่งน้ าขนาดใหญ่มี 2 แห่ง  ได้แก่ (กรมทรัพยากรน้ า, 2548;  ส านักชลประทานที่ 8, 2557)   
                    - ฝายราษีไศล  เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลที่บ้านปากห้วย ต าบลบัวหุ่ง  อ าเภอราษีไศล ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2536 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโค้ง มีพ้ืนที่รับน้ าฝน 44,275  
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ยไหลเข้าหน้าฝายปีละ  3,254  ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรเก็บกักน้ าหน้าฝาย 75  
ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก  119.00 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชน์ระยะแรก 34,420 ไร่ 

- ฝายหัวนา เป็นฝายปิดกั้นล าน้ ามูลที่บ้านกอก อ าเภอกันทรารมย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2544 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโค้ง มีพ้ืนที่รับน้ าฝน 53,184 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ยไหลเข้าหน้าฝายปีละ  9,195  ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรเก็บกักน้ าหน้าฝาย 115.60 ล้าน 
ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก 115.00 ม.รทก. มีพื้นที่รับประโยชน์ระยะแรก 77,000 ไร่ 

 นอกจากนี้  ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก  จ านวน  347  โครงการ  กักเก็บน้ าได้ 
79.16  ล้านลูกบาศก์เมตร  พ้ืนที่ชลประทาน 240,488  ไร่  และสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 41 แห่ง 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 101,145  ไร่ 
  

8.2 ป่าไม้ 
 ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วยป่ายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ 

ไม้แดง ไม้กระบาก และไม้เบญจพรรณ  มีพ้ืนที่ป่าทั้งจังหวัด  2,136.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,366,444 ไร่ 
แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 25 ป่า เนื้อที่ 1 ,274,312 ไร่ หรือ 2,038.83 ตารางกิโลเมตร และป่าไม้ถาวร
เตรียมการสงวน 4 ป่า  เนื้อที่ 147.41 ตารางกิโลเมตร  หรือ 92 ,132 ไร่  มีพ้ืนที่ป่าที่ยังคงสภาพป่าที่
สมบูรณ์  เนื้อที่ 722  ตารางกิโลเมตร หรือ 451,250 ไร่  คิดเป็น 8.17% ของเนื้อที่จังหวัดศรีสะเกษ และยัง
สามารถจ าแนกพ้ืนที่ป่าออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

          1. ป่าอนุรักษ์   จ านวน 755 ตารางกิโลเมตร  หรอื 471,875 ไร ่
                -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ท้องที่อ าเภอกันทรลักษ์, อ าเภอขุนหาญ  มีเนื้อที่  
197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร 
                 -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ท้องที่อ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอภูสิงห์  
มีเนื้อที่  237,875  ไร่ 
                 -  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  มีเนื้อที่  59  ตารางกิโลเมตร  หรือ  36,875  ไร่ 

 2. ป่าชุมชน   (ท่ีมีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเตรียมการ)    จ านวน   
201.22  ตารางกิโลเมตร  หรือ  36,875  ไร่ 

  3. ป่าเศรษฐกิจ (Zone E)  จ านวน  814,778  ไร ่
        - พ้ืนที่ป่ามีภาระผูกพัน (สวนป่า , สทก. ใช้ประโยชน์)  จ านวน  111,206  ไร่ 
        - พ้ืนที่ที่มอบให้  ส.ป.ก.  มีเนื้อที่  761.86  ตารางกิโลเมตร  หรือ  703,572 ไร่ 

 8.3 ภูเขา 
ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ 

ไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวชายจากทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก  มีความยาวประมาณ 
127  กิโลเมตร  มีช่องทางติดต่อเข้าออก  26  ช่องทาง  คลอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ  20  ของพ้ืนที่ใน
เขตอ าเภอขุขันธ์  อ าเภอขุนหาญ  อ าเภอภูสิงห์  และอ าเภอกันทรลักษ์ 
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 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
แร่ธาตุ  สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดศรีสะเกษ  จัดอยูํในยุคหินโคราชซึ่งเกิดจากการ

ตกตะกอนของน้้าทะเล เป็นเวลานานมาแล๎วมีบางบริเวณที่เป็นที่ราบลุํมคือ  พวกดินตะกอนล้าน้้าซึ่งคาดวําอยูํ 
ในยุคควอเตอร์นารี (QUATERNARY) ถึงยุคปัจจุบันเป็นชั้นที่บนสุด จึงคาดวํามีแหลํงแรํทีมีคุณคําทางเศรษฐกิจ
อยูํบ๎าง   แตํขณะนี้ยังไมํมีการส้ารวจอยํางจริงจัง  สํวนใหญํเป็นการขุดโดยราษฎรที่อาศัยอยูํในท๎องถิ่นซึ่งใช๎
เครื่องมืองําย ๆ  เทํานั้น แรํส้าคัญที่ขุดพบคือ  แรํพลอยและแรํเงิน  พลอยที่ขุดพบมีชนิดตําง ๆ  เชํน สตาร์- 
เพทาย  มรกต  ทับทิม  เขียวสํอง และบุษราคัม เป็นต๎น จังหวัดศรีสะเกษ  มีหลายหมูํบ๎านที่ด้าเนินการเจียระไน
พลอย และเพชรเทียม เชํน บ๎านตูม อ้าเภอปรางค์กูํ บ๎านโสน อ้าเภอขุขันธ์ บ๎านเจียงวงศ์   อ้าเภออุทุมพรพิสัย 
แตํที่เป็นล่้าเป็นสันมาเป็นเวลาช๎านานและมีชื่อเสียง คือ บ๎านตูม อ้าเภอปรางค์กํู  

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - สัดสํวนพื้นที่ปุาไม๎ตํอพ้ืนที่จังหวัด ร๎อยละ 11.48 อยูํในล้าดับที่ 49 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย

คําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 31.67  
- สัดสํวนพื้นที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ตํอพ้ืนที่จังหวัด ร๎อยละ 8.46 อยูํในล้าดับที่ 42 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่ว

ประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 20.79  
- สัดสํวนพื้นที่ปุาเศรษฐกิจตํอพ้ืนที่จังหวัด ร๎อยละ .59 อยูํในล้าดับที่ 56 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 2.39  
- ผลตรวจวัดคุณภาพน้้า (WQI) 85.00 คะแนน (1-100) อยูํในล้าดับที่ 1 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 55.00 คะแนน (1-100) 
- สัดสํวนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน้าไปใช๎ประโยชน์ ร๎อยละ 23.00 อยูํในล้าดับที่ 59 ของทั้ง 76 จังหวัด

ทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 33.37  
-  สัดสํวนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 31.86 อยูํในล้าดับที่ 75 ของทั้ง 

76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ ร๎อยละ 68.14  
- ปริมาณขยะมูลฝอย 1,378.00 ตันตํอวัน อยูํในล้าดับที่ 65 ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ย

ทั้งประเทศ อยูํที่ 811.00 ตันตํอวัน 
- ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข๎าสูํระบบการจัดการ 2,854.10 ตัน อยูํในล้าดับที่ 23 

ของทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 24,031.47 ตัน 
- จ้านวนเรื่องร๎องเรียนด๎านปัญหามลพิษที่ได๎รับแจ๎งทั้งหมดในพ้ืนที่ 2.00 เรื่อง อยูํในล้าดับที่ 25 ของทั้ง 

76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคําเฉลี่ยทั้งประเทศ อยูํที่ 6.00 เรื่อง 
แผนภูมิสถานการณ์ด๎านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 
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แผนภูมิที่ 23    สถานการณ์ด๎านขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 
 
แผนภูมิสถานการณ์ด๎านการใช๎พลังงาน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#cptt-_province-33 สืบค๎นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 
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