
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

  

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและขนาดของต าบล   
            ต้าบลบ่อน้้าร้อน ตามประวัติเดิมชื่อตา้บลจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะจะตั้งให้ตรงกับชื่อ
ของหมู่บ้านที่ก้านันอาศัยอยู่ หรือที่ท้าการก้านัน เช่น ต้าบลเกาะจากและต้าบลสิเหร่ ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็น
ต้าบลบ่อน้้าร้อน ตามศักยภาพของต้าบลที่มีบ่อน้้าร้อนควนแคง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง จนมาถึงปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ได้รับการยกฐานะจากสภาต้าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 และที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  ตั้งอยู่เลขที่ 115/5  หมู่ที่ 2  ต้าบลบ่อน้้าร้อน  อ้าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้ารอ้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ้าเภอกนัตงั อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ้าเภอกันตัง ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ  25 กิโลเมตร 
  เน้ือที่   
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 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  มีเนื้อที่ประมาณ  31.19  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  
19,493.75 ไร ่แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1  บ้านนาบ่อ 
 หมู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
 หมู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก 
 หมู่ที่ 4  บ้านท่าส้ม 
 หมู่ที่ 5  บ้านหัวหิน 
 หมู่ที่ 6  บ้านสิเหร่ 
 หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง 
 หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม 
 หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง 
  อาณาเขต   

  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั องค์การบริหารส่วนตา้บลคลองล ุ
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั องค์การบริหารส่วนตา้บลนาเกลือ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกบั แม่น้า้ตรัง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกบั องค์การบริหารส่วนตา้บลบางสัก 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบชายฝั่งแม่น้้าตรังฝั่งตะวันตก  เป็นเนินเขาเตี้ยๆ  
สลับกับพ้ืนที่ราบสูง  
1. พ้ืนที่ราบสูง อยู่บริเวณตอนบนของทิศใต้และทิศตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   
2. พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล อยู่บริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดริมแม่น้้าตรัง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  
3. พ้ืนที่เนินเขาเตี้ยๆ สลับพ้ืนที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางและตอนบน 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   เนื่องจากจังหวัดตรังตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล  จึงได้รับมรสุมอย่างเต็มที่ 
คือ  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย  
ท้าให้ได้รับไอน้้าและความชุ่มชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากจากทะเลและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ 
ท้าให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูกาลเท่านั้น คือ 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนธันวาคม 
 ฤดูแล้ง  เริ่มจากเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคม 
  1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินทางตอนเหนือของต้าบลที่เป็นบริเวณเชิงเขาและที่เนิน ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน
ระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ได้แก่ยางพารา และปาล์มน้้ามัน ส่วนชายฝั่ง
แม่น้้าดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนน้้าพัดพามาทับถมและเป็นตะพักน้้าอุ้มน้้าได้ดี   
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  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แม่น้า้ตรัง    ไหลผ่าน หมู่ที่  2,3,4,5,6,7 มีน้้าตลอดป ี
 คลองป่าเตียว   ไหลผ่าน  หมู่ที ่5  มีน้้าตลอดป ี
 คลองบางแหลมม่วง   ไหลผ่าน  หมู่ที ่4   มีน้้าตลอดป ี
 คลองตน้เหรียง   ไหลผ่าน  หมู่ที ่2  มีน้้าเฉพาะฤดูฝน 
 ห้วยโต๊ะแมะ   ไหลผ่าน หมู่ที่  2  มีน้้าเฉพาะฤดูฝน 
 ห้วยนายเส็ม และหว้ยจ่าทอน  ไหลผ่าน หมู่ที่  5      มีน้้าเฉพาะฤดูฝน 
       ล้าน้้า  ล้าห้วย  บึง  หนอง   จ้านวน  12 แห่ง   (ห้วยไสไท,ห้ วยน้้ าฉา ,    
ห้วยคลองเค็ม,ห้วยไสหนุน,ห้วยหว้าน,ห้วยทุ่งเจริญ,ห้วยไสเตย,คลองสิเหร่,คลองท่าปาบ,คลองหัวหิน,        
คลองเคี่ยมงามและคลองไม้แดง) 

  ข้อมลูดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ชื่ออ่างเก็บน้ า 
พิกัดทีต่ั้ง ความจ ุ

(ล้าน ลบ.ม.) 
ระยะเวลาก่อสร้าง 

ละติจูด ลองติจดู เริ่ม เสร็จ 
1.ฝายเก็บน้า้คลองเคี่ยมงาม 7.458485 99.472302 29.4590 - - 
2.ฝายเก็บน้า้สิเหร ่ 7.424518 99.498072 1.4070 - 2530 
3.สระเกบ็น้้าทุง่เจรญิ 7.425430 99.470447 1.5000 2536 2536 
4.สระเกบ็น้้าทุง่พรุเตียว 7.415150 99.467096 1.4987 2543 2543 
5.สระเกบ็น้้าไสหนุน 7.402571 99.452537 0.1000 2551 2551 
6.สระเกบ็น้้าโรงเรียนควนแคง 7.399319 99.467931 1.0000 2561 2561 
8.สระเก็บน้้าโรงเรียนกันตังรัษฏา 1 7.420843 99.491486 0.5000 2539 2539 
9.สระเก็บน้้าโรงเรียนกันตังรัษฏา 2 7.417502 99.496583 0.4000 2559 2559 

 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   สภาพป่าเป็นดงดิบชื้น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าป่าเบญจพรรณ และบางส่วน
เป็นป่าพรุที่มีน้้าท่วมขังตลอดปี  อีกทั้งมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพรุน้้าร้อนมีน้้าไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา ซึ่งจัด
ได้ว่าค่อนข้างมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ปานกลาง โดยพันธุ์ไม้ที่พบได้ แก่ ยาง ตะเคียน หว้า ชมพู่ป่า ทุ้งฟ้า ก่อ 
แดงควน กระโดน ตังหน หวาย หลุมพี ปาล์ม กล้วยไม้  เป็นต้น 
  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง   
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ได้รับการยกฐานะจากสภาต้าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
ต้าบลบ่อน้้าร้อน มีเนื้อที่ประมาณ  31.19  ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ  19,493.75  ไร ่หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มีทั้งหมดจ้านวน 9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ต าแหน่ง ขนาดพื้นที่ 

หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ นายเศรษฐพงศ์ หมาดหมัน ผู้ใหญ่บ้าน 1.04 ตร.กม./643.75 ไร่ 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ นายอนุชิต  หาบหมาด ผู้ใหญ่บ้าน 0.87 ตร.กม./543.75 ไร่ 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก นายธวัฒน์  ทิพย์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 0.58 ตร.กม./363.75 ไร่ 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม นางสาวจริน  เกลี้ยงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 1.20 ตร.กม./743.75 ไร่ 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน นายพรเทพ  เป้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2.49 ตร.กม./1556.25 ไร่ 

หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ นายปรีชา  หมาดบากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 2.25 ตร.กม./1412 ไร่ 

หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง นายประเสริฐ  ชนะนาค ผู้ใหญ่บ้าน 11.27 ตร.กม./7043.75 ไร่ 

หมู่ที่ 8 บ้านเค่ียมงาม นายประดับ  ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10.79 ตร.กม./6743.75 ไร่ 

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง นายไชยยงค์  ไชยกุล ก้านันตา้บล 0.70 ตร.กม./443 ไร่ 

 
 2.2 การเลือกตั้ง  
             จ้านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ้านวน 7,280 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ้านวน 3,598 คน และเพศหญิง 
จ้านวน 3,682 คน (ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2564) 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ้านวน  9  เขต คือ  
สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

      1.  นายสุทัศน์  ละเอียด   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 
      2.  นายสุชีพ  ชว่ยสงคราม  รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต้าบล 
      3.  นายสุวิทย์  ไชยภักด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  2 
      4.  นายนิคม  สวนศร ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  3 
      5.  นายสมบูรณ ์ ศรีเรอืง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  3 
      6.  นายวุฒ ิ ศรีประสิทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  4 
      7.  นายส้าราณ  ใจมุ่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  5 
      8.  นายยาพาด  สะเละ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  6 
      9.  นายสมบูรณ ์ บนิหมูด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  6 
      10.  นายสมกิจ  ทองนวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  7 
      11.  นายโลม  พนัธรัตนสงคราม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  8 
      12.  นายเอกพจน์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมู่ที่  9  
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลบ่อน้ าร้อน 
 1.  นายยศดนัย  หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน    

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  จ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น        2,828  ครัวเรือน 
  จ้านวนประชากรทั้งสิ้น  9,545  คน   
  แยกเป็นชาย   4,771  คน   
  แยกเป็นหญิง   4,774  คน   

 

หมู่ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร การ
คาดการณ์
ในอนาคต 

2561 2562  2563 2564 

หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ 996 1,005 1,004 981 990 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ 837 842 841 842 843 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก 624 620 616 647 650 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม 950 951 953 946 948 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 754 752 742 815 795 

หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 2,009 2,016 2,004 1,972 1,980 

หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง 1,627 1,632 1,647 1,625 1,627 

หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม 938 934 942 942 944 

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 773 774 772 775 776 

รวมจ านวนประชากร 9,508 9,526 9,521 9,545 9,553 
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หมู่ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย  หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ 482 499 981 230 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ 422 420 842 257 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก 327 320 647 159 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม 440 506 946 347 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 403 412 815 251 

หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 983 989 1,972 442 

หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง 832 793 1,625 533 

หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม 481 461 942 299 

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 401 374 775 194 

รวมจ านวนประชากร 4,771 4,774 9,545 2,828 
(ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2564) 

 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

ช่วงอาย ุ จ านวนประชากร 

ชาย  หญิง รวม  

อายุแรกเกิด – 5 ปี 312 330 642 

อายุ 6 – 11 ปี 429 375 804 

อายุ 12 – 15 ปี 261 281 542 

อายุ 16 – 18 ปี 223 200 423 

อายุ 19 – 25 ปี 467 495 962 

อายุ 26 – 59 ปี 2,451 2,319 4,770 

อาย ุ60 ปีขึ้นไป 628 774 1,402 

รวม 4,771 4,774 9,545 
(ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2564) 
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4. สภาพทางสังคม 
        4.1 การศึกษา 
              การศึกษา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็ก
นักเรียน จ้านวน  3  แห่ง  โดยแบ่งออกเป็น 
 1. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง  
   - เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) 
 2. โรงเรียนบ้านท่าส้ม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง 
  - เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
 3. โรงเรียนบ้านท่าปาบ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ  
  - เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
  ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการส้าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียน จ้านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้แก่  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1  ศูนย์  ได้แก่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง 
        4.2 สาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของ        
การรักษาพยาบาล จ้านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อน้้าร้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่  
ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุข จ้านวน 136 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกนัให้บริการและให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
        4.3 อาชญากรรม 
       องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน แทบจะไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้น จะมีก็แต่
เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งได้ด้าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวตามอ้านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุด
เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน   

ประเภทความผดิ 
(1 ตค. 62 – 30 กย. 63) 

หมู่ท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คดีชวีิตร่างกายและเพศ      1   1 
คดีประทุษรา้ยต่อทรัพย์    1  1 1  2 

คดียาเสพติด 16 3 1 3  11 13   
คดีอืน่ๆ 1 1  4  2 2 17  
รวม 17 4 1 8  15 16 17 3 

(ที่มา  :  สถานีต ารวจภูธรกันตัง   ข้อมูล  ณ  วันที่ 9 พฤษภาคม  2564) 
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 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต้าบลบ่อน้้าร้อน พบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อื่นถือว่าน้อย กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงอุตสาหกรรม ซึ่งสารเสพติดที่
พบจะเป็น สีคู่ณร้อย ยาบ้า ยาไอซ์ กระท่อม กัญชา ยาแก้ไอ เป็นต้น แต่ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก 
วา่ได้รับความร่วมมอืกับทางผู้นา้ ประชาชน สถานีต้ารวจภูธรต้าบลโคกยางและสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอกันตัง
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนสามารถ 
ท้าได้เฉพาะตามอ้านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้ เป็นต้น   
        4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ได้ด้าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด้าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

ปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ (ราย) ผู้พิการ (ราย) ผู้ป่วยโรคเอดส์ (ราย) 

2561 1,178 202 17 
2562 1,249 233 20 
2563 1,354 253 21 
2564 1,390 254 22 

 

 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท้าบัตรผู้พิการ 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
               5.1.1 การเดินทางเข้าต้าบล 
 การเดินทางเข้าต้าบลบ่อน้้าร้อน สามารถเดินทางได้ทั้งหมด 4 เส้นทางหลัก ดังนี้ 
 1. จากที่ว่าการอ้าเภอกันตัง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403      
(สายนครศรีธรรมชาติ-กันตัง) ระยะทาง 2 กิโลเมตร เลี้ยงซ้ายและใช้ทางหลวงชนบท 2090 (ถนนควนทอง
สีห์) ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาแยกแหลมม่วงและใช้ทางหลวงชนบท 2090 ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
ถึงต้าบลบ่อน้้าร้อน หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ 
 2. จากศาลหลักเมืองตรัง ต้าบลควนธานี อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใช้ถนน Highway 3010 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ผ่านสามแยกวัดโคกยาง ตรงไปใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4008 (นาเมืองเพชร – บาง
สัก) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ถึงต้าบลบ่อน้้าร้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ 
 3. จากองค์การบริหารส่วนต้าบลบางสัก อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
4008 (นาเมืองเพชร – บางสัก) ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงต้าบลบ่อน้้าร้อน หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง 
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 4. จากท่าแพขนานยนต์ อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สามารถเดินทางโดยแพขนานยนต์ ถึงต้าบล
บ่อน้้าร้อน หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม 
 5.1.2 การเดินทางภายในต้าบล 
 สภาพถนนปัจจุบันชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนทั้ง  9  หมู่บ้าน  สามารถติดต่อ
ระหว่างชุมชนต่างๆ  และพื้นที่ภายนอกได้สะดวก  โดยมีเส้นทางคมนาคมสายส้าคัญดังนี้การคมนาคมติดต่อ
ระหว่างต้าบล อ้าเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมในต้าบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้    
 ถนนสายหลัก  (ลาดยาง)  ทางหลวงหมายเลข  ตง 4008  นาเมืองเพชร – บางสกั 
              ถนนสายรอง   สายนาบ่อ, ถนนสายท่าปาบ, ถนนสายท่าแพขนานยนต์ – ท่าส้ม, ถนน
สายทุ่งเจริญและถนนสายเคี่ยมงาม 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ในต้าบลบ่อน้้าร้อน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน โดยการให้บริการกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน      
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนได้รับผิดชอบโครงการ
กระแสไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ร่วมกับคณะกรรมการไฟฟ้าท้องถิ่น เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าภายในครัวเรือนของ
ตนเอง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บ่อน้้าร้อนควนแคง) 
  5.3 การประปา 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้ารอ้นมีระบบประปาทั้งหมด  29  แห่ง (หมู่ที่ 1 = 6 แห่ง,หมู่ที่ 3 
= 1 แห่ง,หมู่ที่ 4 = 2 แห่ง,หมู่ที่ 5 = 1 แห่ง ,หมู่ที่ 6 = 7 แห่ง,หมู่ที่ 7 = 7 แห่ง,หมู่ที่ 8 = 2 แห่ง,หมู่ที่ 9 = 
3 แห่ง) ในส่วนหมู่บ้านที่เหลือได้รับการบริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอ้าเภอกันตังและระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ด้าเนินการเอง โดยมีปริมาณการใช้น้้าประปาเฉลี่ย 500 – 550 ลบ.ม. ต่อวัน 
 5.4 โทรศัพท์ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 5.5 ระบบโลจสิตกิส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
 การบริการขนส่งวัสดุหรือจดหมายอยู่ในความรับผิดชอบของที่ท้าการไปรษณีย์กันตัง ภายใต้
รหัสไปรษณีย์ 92110 โดยประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งผ่านช่องทางของไปรษณีย์และผ่านช่องทางของ
บริษัทขนส่งเอกชนตามล้าดับ 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 การเกษตร 
 การประกอบอาชีพของประชาชนต้าบลบ่อน้้าร้อน  มีการท้าสวนยางพารา  ประมาณ  65%        
เพื่อเป็นรายได้หลักของครัวเรือน  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  และในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ  35% 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
สวนยางพารา 

(ไร)่ 
สวนปาล์ม 

ไร)่ 
นาข้าว 
(ไร)่ 

จาก 
(ไร)่ 

หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ 1,922 262 76 36 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ 103 26 - 18 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก 82 17 - 14 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม 692 49 - 31 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 203 31 - 13 

หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 2,187 320 - 5 

หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง 4,149 746 - - 

หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม 3,299 786 - - 

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 353 8 - 31 

รวม 12,990 2,245 76 148 
(ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอกันตัง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564)  

 6.2 การประมง 
 เนื่องจากพ้ืนทีต่้าบลบ่อน้า้รอ้น มีพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้้าตรังซึ่งไหลลงทะเลอันดามัน ท้าใหม้ี
การเลี้ยงปลาในบ่อดนิ เลี้ยงปู และเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชงั รวมไปถึงการออกเรอืประมงขนาดเล็กหาปลา 
 6.3 การปศุสตัว์ 
 มีเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ไว้กับปศุสัตว์  ปี 2564           
ในเขตต้าบลบ่อน้้าร้อน จ้านวน 129 ราย โดยการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่มีไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน โดยที่เหลือ
จากการบริโภคจึงจะน้ามาจ้าหนา่ยภายในท้องถิ่น 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
โคเน้ือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

อื่นๆ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ 66 388 - 251 707 27 46 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ 4 - - - 4,518 - 3 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก 5 - - - 31 - 2 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม 11 - - - 51 22 4 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
โคเน้ือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

อื่นๆ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 19 18 - 102 182 - 13 

หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 15 135 - 155 372 - 27 

หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง 43 15 166 - 25 - 14 

หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม 42 22 90 10 193 - 15 

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 8 - - - 332 - 5 

รวม 213 578 256 518 6,411 49 129 

(ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกันตัง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564) 
 

 6.4 การบรกิาร 
 การคมนาคมติดต่อระหว่างต้าบล อ้าเภอและจังหวัด  รวมถึงการคมนาคมภายในต้าบลมีการ
บริการรถรับจ้าง  ได้แก่  รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้โดยสารตรัง – หาดยาว 

 6.5 การท่องเที่ยว 
               1. วนอุทยานบ่อน้้าร้อนกันตัง อยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง
จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้้าราบ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2510) มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ มีบ่อน้้าพุร้อนธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ย 40-70 องศา    
เหมาะส้าหรับการแช่ตัวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 
                2. น้้าตกนกยูง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม บริเวณป่าควนไม้แดง ในความรับผิดชอบของ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นน้้าตกที่มีความสูงแต่ละชั้นเพียงไม่กี่เมตร แต่มีขนาดความกว้างคล้ายหาง
นกยูงร้าแพน ประมาณ 3 – 4 ชั้น จึงตั้งชื่อว่าน้้าตกนกยูง มีน้้าใสไหลเย็น เหมาะส้าหรับการลงเล่นน้้า      
และการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาน้้าป่าไหลหลาก และยังเป็นแหล่งน้้ากินน้้าใช้ของชาวบ้าน          
ในต้าบลบ่อน้้าร้อน จ้านวนหลายร้อยครัวเรือนโดยสามารถเดินทางเข้าไปได้ 2 ทาง ทั้งสายบ้านเคี่ยมงาม 
และสายบ้านไสเตย ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 

 6.6 อุตสาหกรรม 

 หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน  10  แห่ง ดังนี ้
  1. คานเรือ พี มารนี เซอร์วสิ    ตั้งอยูห่มู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
  2. บริษัทโชคชัยกนัตงัพอร์ต    ตั้งอยูห่มู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก 
  3. บริษัทศรีตรัง โลจิสตกิส ์    ตั้งอยูห่มู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก 
  4. โรงงานสายฟ้า     ตั้งอยูห่มู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก 
  5. ห้างหุ้นสว่นจา้กัด ทวลีาภการประมง   ตั้งอยูห่มู่ที่ 4  บ้านท่าสม้ 
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  6. บริษัทวายเคพ-ีเอฟเอ็ม โกลบอล ชปิยารด์ จา้กัด ตั้งอยูห่มู่ที่ 5  บ้านหวัหนิ 
  7. บริษัทวากนัด้า อินดัสทร ีจ้ากดั   ตั้งอยูห่มู่ที่ 5  บ้านหวัหนิ 

8. บริษัทยุโสปอินเตอร์เนชัน่แนลกันตังพอร์ต จ้ากดั ตั้งอยูห่มู่ที่ 5  บ้านหวัหนิ 
  9. ห้างหุ้นสว่นจา้กัด อตุสาหกรรมปลาป่นกันตัง  ตั้งอยูห่มู่ที่ 5  บ้านหวัหนิ 
  10. บริษัทอู่ซอ่มเรือสัญญาวุฒ ิ    ตั้งอยูห่มู่ที่ 5  บ้านหวัหนิ 
  -  ปั๊มน้า้มัน  จ้านวน  4  แหง่ 
  - สถานประกอบการ  จ้านวน  3  แหง่ ดังนี ้
  1. แพปลา ป.ชานนท ์     ตั้งอยูห่มู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
  2. แพปลาถนอมวงศ ์     ตั้งอยูห่มู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
  3. แพปลาหาญโชคสมุทร    ตั้งอยูห่มู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ       
       6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       พ้ืนที่ต้าบลบ่อน้้าร้อน มีร้านค้าอุปโภค-บริโภคกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น    
ร้านขายอาหาร ร้านขายของช้า ร้านซ่อมรถ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านรับซื้อของเก่า ฯลฯ นอกจากนั้นยังมี
ตลาดนัดที่น้าสินค้าภายในพ้ืนที่และนอกพื้นที่จ้าหน่ายให้แก่ประชาชน ในส่วนของกลุ่มอาชีพประกอบไปด้วย 
กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพบ่อน้้าร้อน  กลุ่มสตรีบ้านควนแคง และกลุ่มนวดเพ่ือสุขภาพ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 
หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 เป็นต้น 

     6.8 แรงงาน 
        ประชากรในพ้ืนที่ต้าบล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ กลุ่มแรกคิดเป็นร้อยละ 25 คือ กลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาที่ก้าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ กลุ่มที่สองคิดเป็นร้อยละ 55  คือ กลุ่ม
แรงงาน ซึ่งจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพกรรมกรใช้แรงงาน อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
เป็นต้น และกลุ่มที่สามคิดเป็นร้อยละ 20 คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบ้าน 
 6.9 ตลาด 
 มีตลาดนัดประจ้าต้าบลบ่อน้้าร้อน จ้านวน 1 แห่ง คือ ตลาดนัดสิเหร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 เปิดท้าการ
ทุกวันจันทร์ 
 6.10 ที่พักสายตรวจ/จุดบริการประชาชนของต ารวจ 
 มีอาคารจุดสายตรวจประจ้าต้าบลบ่อน้้าร้อน จ้านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 
 6.11 โรงแรม/ท่ีพัก 
 1. พร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์ (081-958-5187)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
 2. บ้านมะยงโฮมสเตย์ (098-010-2193)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
 3.บ้านสวนโฮมสเตย์บ่อน้้าร้อนกันตัง (091-820-8198) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง 
 4. ดีไซน์โฮมสเตย์ (089-764-2125)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยประกอบด้วย 

1. วัด  จ้านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย 
- วัดคีรีกาญจนาราม  (วัดท่าส้ม)    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านท่าส้ม 

2. ส านักสงฆ์  จ้านวน  5  ประกอบด้วย 
  ส้านักสงฆ์บ้านเกาะจาก     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก 
    ส้านักสงฆ์คลองยาง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านท่าส้ม 
  ส้านักสงฆ์คลองน้้าเค็ม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง 
    ส้านักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์คลองไม้แดง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง 
     ส้านักสงฆ์บ้านเคี่ยมงาม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม 

3. ศาลเจ้า  จ้านวน  3  แห่ง  ประกอบด้วย 
        ศาลเจ้าทวดเขียว      ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านหัวหิน 
       ศาลทวดควนแคง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง 
  ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซียนต๋อง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม 

4. มัสยิด จ้านวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 
       มัสยิดบ้านนาบ่อ     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านนาบ่อ 
       มัสยิดบ้านไสไท     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านนาบ่อ 
         มัสยิดบ้านท่าปาบ      ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านท่าปาบ 
        มัสยิดบ้านสิเหร่      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านสิเหร่ 
       มัสยิดบ้านทุ่งเจริญ      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งเจริญ 
         มัสยิดซอลาฮุดดีน (บ้านเคี่ยมงาม)    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม 
               7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม             
เช่น  วันเข้าพรรษา มีการจัดตกแตง่เทียนพรรษาเข้ารว่มพิธีสมโภชและถวายเทียนตามวัดและส้านกัสงฆ์ตา่งๆ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล  วันออกพรรษามีการจัดท้าเรือพนมพระ เพ่ือเข้าร่วมประเพณีลากพระและ
ประกวดเรือพนมพระในเขตอ้าเภอกันตัง  ประเพณีท้าบุญเดือนสิบ  ประเพณีรดน้้าขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน     
วันสงกรานต์ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า  วันอารีรายอ  พิธีเมาลิดและพิธีเข้าสุนัตหมู่  เป็นต้น   
               7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางและภาษาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมร้ากลองยาว 
               7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ผลิตภัณฑ์นวดแผนไทย สปา ความงามและสุขภาพท่ี ใช้น้้าจากวนอุทยานบ่อน้้าร้อนกันตัง    
เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า,ผิวกาย สเปรย์น้้าแร่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงต้ามือจากกลุ่มเครื่องแกงต้ามือคลองไม้แดง เช่น เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ เป็นต้น 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
                8.1 น้ า 
                น้้าที่ใชใ้นการอุปโภค-บรโิภค  เป็นน้้าที่ไดจ้ากน้า้ฝน และน้้าดิบจากน้า้ตกนกยูง ซึ่งจะต้องน้ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส้าหรับน้้าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน้าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้     
และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
                8.2 ป่าไม้ 
                 เนื่องจากพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของวนอุทยานบ่อน้้าร้อนกันตังมีสภาพป่าดงดิบชื้น 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าป่าเบญจพรรณ และบางส่วนเป็นป่าพรุที่มีน้้าท่วมขังตลอดปีอีกทั้ง
มีพื้นที่บางส่วนเป็นพรุน้้าร้อนมีน้้าไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา ซึ่งจัดได้ว่าค่อนข้างมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ปาน
กลาง โดยพันธุ์ไม้ที่พบได้ แก่ ยาง ตะเคียน หว้า ชมพู่ป่า ทุ้งฟ้า ก่อ แดงควน กระโดน ตังหน  หวาย หลุมพี 
ปาล์ม กล้วยไม้  เป็นต้น 
                 8.3 ภูเขา 
                  -ไม่มีภูเขา- 
                 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                  ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส้าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  ตามล้าดับ 
และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เปน็พื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้้า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาตินั้น โดยภาพรวมสภาพป่าค่อนข้างมีสภาพสมบูรณ์และมีความ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในหมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม โดยมีสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ชะมด        
ค่างแว่นถิ่นใต้  กระจง ไก่ป่า  นกชนิดต่างๆ เต่า กบ เขียด งู เป็นต้น แต่มีปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้้าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้้ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน้าน้้าจากใต้ ดินมาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้้าดิบจากแหล่งอื่น  และน้้าฝน น้้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้้าส้าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  
 
9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
                วนอุทยานบ่อน้้าร้อน  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง  มีทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ป่าไม้เป็น
ป่าสงวน  ป่าอุทยานธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน         
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 โดยบริเวณพ้ืนที่พรุน้้าร้อน ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้้าร้อน จ้านวน 3 บ่อ         
มีอุณหภูมิของน้้าประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามล้าดับ ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการและเพื่อ
การท่องเที่ยว ซึ่งวนอุทยานได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้แช่เท้าและอาบน้้าร้อน    
เพ่ือสุขภาพ โดยมีห้องอาบน้้าและห้องแช่น้้าร้อนให้บริการเพ่ือความเป็นส่วนตัว จ้านวน 9 ห้อง บ่อแช่เท้า
รวม 1 บ่อ บ่ออาบน้้ารวม 1 บ่อ 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 


