
ดานโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 การไฟฟา

ป 2550 มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชจํานวน    232,998 ครัวเรือน ยังไมมีไฟฟาใช

จํานวน  2,192 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ  0.94  ของจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟา  เม่ือเปรียบเทียบกับป

2549  มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชเพ่ิมข้ึน จํานวน  2,911 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.25 ของจํานวน

ครัวเรือนท้ังหมด

ท่ีมีไฟฟาใชในป 2549

3.2  การประปา

จังหวัด ฯ มีระบบประปาใชจํานวน 11 อําเภอ  สําหรับอําเภอท่ีไมมีระบบประปา

ใชไดแก  อําเภอยางสีสุราช  และอําเภอช่ืนชม  ป 2550 จังหวัดมีนํ้าประปาท่ีผลิตไดท้ังจังหวัด

จํานวน  8,595,752 ลูกบาศกเมตร สามารถจายนํ้าเพ่ือสาธารณประโยชน จํานวน 14,090 ลกูบาศก

เมตร คิดเปนรอยละ 0.16 ของนํ้าประปาท่ีผลิตได  สามารถผลิตนํ้าเพ่ือจําหนายใหแกผูใชไดจํานวน

5,226,111 ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 60.71 ของนํ้าประปาท่ีผลิตได

3.3 การบริการโทรศัพท

สถิติป 2550 จังหวัดมีเลขหมายโทรศัพทท่ีเปดใหบริการท้ังหมด 41,149 เลข

หมาย อําเภอท่ีเปดใหบริการเลขหมายโทรศัพทมากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองมหาสารคาม รองลงมาคือ

อําเภอโกสุมพิสัย และอําเภอเชียงยืน โดยมีเลขหมายใหบริการเทากับ 14,980  4,722 และ 4,568 เลข

หมาย ตามลําดับ  สําหรับอําเภอท่ีเปดใหบริการเลขหมายนอยท่ีสุดคือ อําเภอช่ืนชม มีจํานวนเลข

หมายโทรศัพทเทากับ  236 เลขหมาย คิดเปนรอยละ 0.57 ของจํานวนเลขหมายท่ีเปดใหบริการ

ท้ังหมด

3.4 การส่ือสารโทรคมนาคม

  3.4.1 การบริการรับฝากไปรษณียภณัฑและโทรเลข

จังหวัดมีท่ีทําการไปรษณีย 12 แหง อําเภอละ 1 แหง  ยกเวนอําเภอกุดรัง จะ

ใชบริการของท่ีทําการไปรษณียของอําเภอบรบือและอําเภอช่ืนชมจะใชบริการท่ีทําการไปรษณีย

อําเภอเชียงยืน สวนไปรษณียรับฝากมีแหงเดียวคือไปรษณียรับฝากโนนศรีสวัสด์ิ อําเภอเมือง

มหาสารคาม



3.4.2  สถานีวิทยุกระจายเสียง

จังหวัด มีสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก  จํานวน 5 สถานี ไดแก  สถานีวิทยุ

กรมการรักษาดนิแดน (รด.) กองทัพอากาศ  (ทอ.) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สสวท.) และองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.

ม.ท.)  นอกจากน้ียังมีสถานีวิทยุชุมชนอีกจํานวน 36 สถานี

                     3.5 แหลงน้ํา

  3.5.1 จํานวนแหลงนํ้าท้ังหมดเทากับ  16,419 แหง แยกออกเปน  5  ประเภท ดังน้ี

1)  อางเก็บนํ้า  แยกเปนขนาดกลาง 18 แหง  ขนาดเล็ก 312 แหง

2)  ฝายคอนกรีต  จํานวน  70 แหง

3)  ทํานบ  จํานวน  1  แหง

4)  สระ,หนอง,บึง  จํานวน  9,953  แหง

5)  คู,คลอง  จํานวน  392  แหง

6)  บอบาดาล  จํานวน  5,673  แหง

  3.5.2 แหลงนํ้าชลประทาน

แหลงนํ้าชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวยอางเก็บนํ้าขนาดกลาง

จํานวน 18 อางมีพ้ืนท่ีชลประทานรวมท้ังส้ินประมาณ 73,262 ไร และมีพ้ืนท่ีรับนํ้าฝนท้ังปรวม

ท้ังส้ินปประมาณ 33,029.54 ตร.กม. อางเก็บนํ้าท่ีมีพ้ืนท่ีชลประทานมากท่ีสุดคือ ฝายวังยาง มีพ้ืนท่ี

ชลประทานเทากับ 21,230 ไร รองลงมาคืออางเก็บนํ้า หวยคือ มีพ้ืนท่ีชลประทานเทากับ 18,500 ไร

ดังปรากฏตามตาราง 3

ตาราง  3  รายช่ืออางเก็บนํ้า พ้ืนท่ีรับนํ้าฝน  ระดับเก็บกัก  ความจุ  พ้ืนท่ีชลประทาน

อางเก็บน้ํา อําเภอ

พื้นที่รับ

น้ําฝน

(ตร.กม.)

ระดับเก็บ

กัก

ความจุ

(ลานลบ.ม.)

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

(ไร)

ปกอสราง

เสร็จ
ลุมน้ํา

หวยคะคาง เมือง 80.00 162.85 4.126 4186 2500 ชี

แกงเลิงจาน เมือง 208.00 143.83 8.024 4500 2496 ชี

หนองกระทุม เมือง 38.00 140.15 2.636 2500 2502 ชี

หนองแวงนอย เมือง 24.40 152.00 0.385 อุปโภคบริโภค 2496 ชี

หนองแกดาํ แกดํา 43.50 161.78 1.625 1500 2496 ชี

หวยขอนสัก โกสุมพสิัย 78.10 175.00 8.659 7366 2540 ชี



หนองบัว กันทรวชิัย 26.00 144.48 3.580 2000 2499 ชี

หนองเทวราช เชยีงยืน 8.95 198.00 1.606 600 2507 ชี

หวยประดู บรบือ 16.75 162.32 2.804 2000 2502 ชี

รองหัวชาง บรบือ 25.00 167.77 1.290 1900 2497 ชี

ฝายวังยาง ฆองชยั 32089.00 137.00 33.90 21230 2546 ชี

หวยเชยีงคาํ บรบือ 21.80 178.70 5.066 3200 2499 มูล

เอกสัตยสุนทร บรบือ 8.00 179.53 0.87 1500 2495 มูล

หนองคูขาด บรบือ 2.24 201.00 0.368 380 2496 มูล

หวยคอ นาเชือก 208.00 166.00 31.338 18500 2512 มูล

หวยจอกขวาง วาปปทุม 141.00 140.00 2.800 1100 2495 มูล

หนองไฮ วาปปทุม 7.80 144.16 2.244 800 2496 มูล

ฮองซองแมว วาปปทุม 3.00 152.00 0.564
อุปโภค-

บรโิภค
2528 มูล

ท่ีมา : โครงการชลประทานมหาสารคาม

  3.5.3 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา

ป 2549 จังหวัดไดจัดต้ังสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา จํานวน 75 สถานี  มีครัวเรือนท่ี

ไดรับประโยชน  187 ครัวเรือน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี  13,909  ไร  อําเภอท่ีมีสถานีสูบนํ้ามากท่ีสุดคือ

อําเภอเมือง  รองลงมาคืออําเภอโกสุมพิสัย และอําเภอกันทรวิชัย โดยมีสถานีสูบนํ้าเทากับ  30  23

และ22  สถานี ตามลําดับ


