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ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดศรีสะเกษ 
          1.1  ที่ตั้ง ประชากร และการปกครอง 
(1) ที่ตั้ง 
  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรียกว่าอีสานใต้                                 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 551 
กิโลเมตร              
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี ้
ทิศเหนือ        เขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาด และอ าเภอยางชุมน้อย ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด        
ทิศใต้           เขตอ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันออก  เขตอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอโนนคูณ ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก    เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน และอ าเภอบึงบูรพ์  ติดต่อกับ
จังหวัดสุรินทร ์
(2) ประชากร 
                    จังหวัดศรีสะเกษมีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,462,028 คน  เป็นชาย  731,029 คน  
เป็นหญิง 730,999 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
(หมายเหตุ ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ประชากร รวมทั้งสิ้น 1,463,907 คน  
เป็นชาย 731,794 คน เป็นหญิง 732,113 คน) 
(3) การปกครอง 
จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
                             1. การปกครองส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ 
204  ต าบล 2,633 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2558) 
                             2. การปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็นองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
 เทศบาลต าบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 179 แห่ง 
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2558) 
1.2  พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
(1) พื้นที ่
                    จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ประมาณ  8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร ่ 
(2) ภูมิประเทศ 
                      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อยๆ 
ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วย 
ห้วย คลอง หนอง บึง ต่างๆ ตลอดระยะทางที่ล าน้ ามูลและล าน้ าชีไหลผ่าน  สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะ
ดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กม. ( อ าเภอกันทรลักษ์  76 กม. อ าเภอขุนหาญ 18 
กม. และอ าเภอภูสิงห์  33 กม. ) 
 



 
ข้อมูลอ าเภอขุนหาญ 
 
 อ าเภอขุนหาญ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากอ าเภอ
กันทรลักษ์ อ าเภอภูสิงห ์และอ าเภอขุขันธ์ ตามล าดับ และเป็นหนึ่งในสามอ าเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีพื้นที่
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และยังเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเงาะ ทุเรียนที่มีช่ือเสียงของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอขุนหาญตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี ้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลส าโรงพลัน ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึงและ ต าบลพิงพวย ต าบลศรี
แก้ว อ าเภอศรีรัตนะ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลภูเงิน ต าบลกระแชง ต าบลทุ่งใหญ ่ต าบลซ า ต าบลละลาย อ าเภอกันทร
ลักษ์ 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย และอ าเภอจอมกระสานต ์จังหวัดพระ
วิหาร (ประเทศกัมพูชา) 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลดงรัก ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห ์ต าบลปรือใหญ ่ต าบลศรี
ตระกูล อ าเภอขุขันธ์ และ ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบึง 

 
ท่ีมาของอ าเภอขุนหาญ 

"ขุนหาญ" เป็นช่ือของชาวเวียงจันทน์ซึ่งเป็นทหารมาพร้อมกับกองทัพพระเจ้าอนุวงศ์บุตรเจ้าศิริบุญสาร
ผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน)์ ในขณะนั้นเวียงจันทน์เป็นเมืองข้ึนของไทยและต้องการแยกเป็นเอก
ราช เจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชบุตรโย้จึงได้ยกกองทัพเมืองเวียงจันทน์และกองทัพเมืองจ าปาศักดิ์ลงมาเพื่อตี
กรุงเทพฯ และเพื่อน าเอาเชลยศึกชาวลาวที่ถูกสยามกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยธนบุรีกลับคืนบ้านเมือง ในวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2369 กองทัพลาวได้ยกทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา (โคราช) ขณะนั้นเจ้าพระยามหา
นครราชสีมาไม่อยู่ และพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาไปราชการเมืองขุขันธ์ ทัพลาวจึงเข้ายึดเมืองได้ ยึดเอา
ทรัพย์สิน และให้พระยารามพิชัยกวาดต้อนชาวเมืองโคราชไปเป็นเชลยศึกเพื่อจะน าไปยังเมืองเวียงจันทน์ เจ้า
อนุวงศ์ยังได้สั่งให้ทัพหน้าไปกวาดต้อนเอาชาวลาวเวียงที่เมืองปากเพรียว (สระบุร)ี เพื่อน ากลับไปยังเมอืง
เวียงจันทน์อีกด้วย ในบรรดาเชลยศึกมี คุณหญิงโม (ชาวลาวเรียกว่าคุณหญิง "โม้") รวมอยู่ด้วย คุณหญิงโมเป็น
หญิงฉลาดรู้ทันว่าเจ้าอนุวงศ์หลอกลวง จึงออกอุบายให้ทหารเวียงจันทน์ตายใจโดยให้หญิงไทยที่ถูกต้อนมา
ด้วยที่เป็นเชลยย่ัวยวนหน่วงเหนี่ยวทหารให้เดินทัพช้าลง วางแผนให้พวกผู้หญิงหลอกขอจอบ เสียม มีด ใช้
ซ่อมเกวียนและท าอาหาร แท้จริงแล้วกลับน าจอบ เสียม มีด นั้น มาลอบตัดไม้เป็นอาวุธแอบซ่อนไว้ ในวันที่ 
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๙ ณ ทุ่งสัมฤทธ์ิแขวงพิมาย ขณะพักเป็นโอกาสเหมาะที่พวกผู้หญิงช่วยกันหลอกล่อม
อมเหล้าทหารลาวจนเมามายไร้สตไิปทั้งกองทัพ พอสบโอกาสทั้งหญิงชายก็แย่งอาวุธฆ่าฟันจนทหารล้มตาย
เป็นจ านวนมากจนกองทัพลาวแตกพ่ายแพ้ไป เมื่อชาวโคราชได้รับชัยชนะจึงตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งสัมฤทธ์ิ ชาวบ้านที่
หนีไปทราบข่าวก็ออกมาร่วมสมทบ ขณะเดียวกันพระยาปลัดเมืองที่ไปราชการเมืองขุขันธ์ก็ยกทัพกลับตามมา
ช่วยทันเวลา ส่วนเจ้าอนุวงศ์รู้ข่าวว่าทางกรุงเทพฯยกทัพข้ึนมาช่วยจึงเลิกทัพไป มีทหารลาวบางกลุ่มไม่ยอม
กลับเวียงจันทน์โดยเฉพาะกลุ่มของ "นายหาญ" มาตั้งรกรากอยู่บ้านแดง ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ ในปัจจุบัน และ

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%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%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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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%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/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ต่อมาได้ไปรับราชการกับพระยาขุขันภักดีศรีนครล าดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ เนื่องจาก "นายหาญ" เป็นคนเฉลียว
ฉลาดอาจหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ มีคนเกรงขาม ด้วยความสามารถดังกล่าวจึงได้รับตั้งบรรดาศักดิ์เป็น "ขุน" 
ขุนหาญ เมื่อเกษียณอายุราชการ ก็ได้กลับมาอยู่บ้านเดิม และ ขณะนั้นได้มีการจัดต้ังหมู่บ้านให้เป็นต าบลจาก
ทางราชการพร้อมเลือกก านนั ขุนหาญได้รับเลือกจากราษฏรเป็นก านันคนแรกตั้งช่ือว่า"ต าบลขุนหาญ" ต่อมา
ทางราชการได้แยกการปกครองให้เป็น "กิ่งอ าเภอ" จึงได้น าช่ือ "กิ่งอ าเภอขุนหาญ" มาเป็นช่ืออ าเภอ "อ าเภอ
ขุนหาญ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน 

สถานที่ท่องเที่ยว 

 วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลขุนหาญ สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวด
แก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา 
โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโม มหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมีสิมน้ า (โบสถ์) ภายใน
เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูป ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก 

 ปราสาทต าหนักไทร (ปราสาททามจาน) ตั้งอยู่ที่บ้านต าหนักไทร ต าบลบักดอง ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2127 (ต่อทางของเทศบาลต าบลขุนหาญควบคุม-ส าโรงเกียรต)ิ ห่างจากอ าเภอขุนหาญ 20 
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 81 กิโลเมตร เป็นปราสาทอิฐหลังเดียวบนฐานศิลาทราย ก่อด้วยอิฐ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูเข้าออกได้ด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า อีก 3 ด้าน 
เป็นประตูหลอก คือ สลักเป็นรูปบานประตูลงในเนื้ออิฐ บริเวณทางเข้ามีสิงห์จ าหลักสองตัว เฉพาะ
ด้านหน้ากรอบประตูเป็นหินทราย แต่เดิมเคยมีทับหลังเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธ์ุ มีพระชายา
ลักษมี นั่งอยู่ที่ปลายพระบาท และมีพระพรหมผุดมาจากพระนาภี สองข้างพระพรหมเป็นรูปฤๅษีและ
บุคคลนั่งในซุ้มเรือนแก้ว ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทต าหนักไทรเป็น
เทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 

 น้ าตกส าโรงเกียรต ิ(น้ าตกปีศาจ) ตั้งอยู่ที่บ้านส าโรงเกียรติ มีต้นก าเนิดจากภูเขากันทุงในทิวเขาพนม
ดงรัก เป็นน้ าตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร มีน้ ามากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เหนือ
น้ าตกเป็นธารน้ าไหลไปตามลานหิน จะมีความสวยงามในฤดูฝน การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2111 เมื่อถึงตัวเมืองอ าเภอขุนหาญ เลี้ยวตรงมุมที่ว่าการอ าเภอ เข้าทางหลวงหมายเลข 
2127 ขุนหาญ-ส าโรงเกียรติ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ตั้งน าตกอยู่เลยบ้านส าโรงเกียรติข้ึนเขา
ไปทางทิศใต้อีกเล็กน้อย ห่างจากตัวจังหวัด 81 กิโลเมตร 

 น้ าตกห้วยจันทร์ (น้ าตกกันทรอม) มีต้นก าเนิดจากทิวเขาพนมดงรัก บริเวณภูเสลา เป็นน้ าตกที่
สวยงามไหลลดหลั่นมาตามช้ันหินก่อนไหลลงสู่ล าห้วยจันทร์เบื้องล่าง มีน้ ามากในช่วงเดือนกันยายน-
กุมภาพันธ์ บริเวณร่มรื่นด้วยพรรณไม้ป่านานาชนิด เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางใช้
เส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2111 เข้าตัวเมืองขุนหาญ แล้วแยกไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2128 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบ้านกระเบาเลี้ยวซ้ายข้ึนไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้าน
ห้วยจันทร์ เลี้ยวขวาไปอีก 1 กิโลเมตร ก็ถึงที่ตั้งน้ าตก 

 หนองสิ (อ่างเก็บน้ าหนองสิ) หนองสิเป็นแหล่งน้ าตามชาติที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นแหล่งดู
พระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของขุนหาญ และเป็นประมงน้ าจืดที่มีธรรมชาติงดงาม 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
 ปราสาทต าหนักไทร เส้นทางผ่านไปน้ าตกส าโรงเกียรต ิ
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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