
  ส่วนที1่ 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลเขาโร     
ตำบลเขาโร  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งควาย 
      หมู่ที่  ๒  บ้านหนองปลิง  
       หมู่ที่  3  บ้านวังเต่า  
         หมู่ที่  4  บ้านกงหรา 
        หมู่ที่  5  บ้านเขาโร   
  หมู่ที่  6  บ้านปากมูด  
  หมู่ที่  7  บ้านหนองท่อม  
  หมู่ที่  8  บ้านหนองหวายฝาด  
  หมู่ที่  9  บ้านควนแพ  
  หมู่ที่  10  บ้านนาพรุ  
  หมู่ที่  11  บ้านวังไทร  
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  เป็นที่ราบประกอบด้วยภูเขาเล็กๆ  มีป่า
ไม้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่  และมีแม่น้ำตรังไหลผ่าน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรได้แก่  สวนยางพารา  ทำนา  และสวน
ผลไม้  มีพื้นที่จำนวนมากเป็นที่สาธารณประโยชน์  และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  แบ่งได้  2  ฤดู  คือ 

           1.  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  โดยจะร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม  

           2.  ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ฝนตกท่ัวไป  และมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆส่วนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน  และธันวาคมจะมี
ฝนตกมาก 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 
 
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 



๒ 
 

  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  3  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  8 แห่ง ประปาหมู่บ้าน   18 แห่ง 
    หนองน้ำ 14 แห่ง บ่อน้ำตื้น  18 แห่ง 
    ลำคลอง  1 แห่ง บ่อบาดาล  18 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ  5 แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย   3 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง   - แห่ง 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตตำบลเขาโรมีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
( ป่าเกาะธง,ป่าหนองคล้า )   ทุ่งเลี้ยงสัตว์  ( ทุ่งควนเหล็ก,ทุ่งไสหงส์ )   
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  ๒.๑ เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่  

พ.ศ.2457 เป็น  11  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  บ้านทุ่งควาย   
หมู่ที่  2  บ้านหนองปลิง   
หมู่ที่  3  บ้านวังเต่า   
หมู่ที่  4  บ้านกงหรา   
หมู่ที่  5  บ้านเขาโร   
หมู่ที่  6  บ้านปากมูด   
หมู่ที่  7  บ้านหนองท่อม   
หมู่ที่  8  บ้านหนองหวายฝาด  
หมู่ที่  9  บ้านควนแพ   
หมู่ที่  10  บ้านนาพรุ   
หมู่ที่  11  บ้านวังไทร 

  



๓ 
 

  
       อาณาเขตของตำบลเขาโร 
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 ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน

อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2539  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสง 

ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี ้

  ทิศเหนอื จด อบต.นาไม้ไผ่ 
  ทิศใต้  จด อบต.วังหิน  อ.บางขัน  และ อบต.ควนเมา  อ.รัษฎา 
  ทิศตะวันออก จด อบต.ที่วัง  และอบต.กะปาง 

   ทิศตะวันตก จด อบต.วังหิน  อ.บางขัน 

           ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ขึ้นไป มีจำนวน 6,345 คน 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  10,616  คน  แยกเป็น  ชาย  5,252  คน  หญิง  5,364  คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คน / 
ตารางกิโลเมตร  มีจำนวน 3,253 ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน  มี  11  หมู่บ้าน   โดยแยกดังนี้ 

 
 

จำนวนหมู่บ้าน  11 หมู่บ้าน  
 

หมู่บ้านที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 ทุ่งควาย 296 ครัวเรือน 531 คน 511  คน 

2 หนองปลิง 290 ครัวเรือน 492 คน 447   คน 

3 วังเต่า 253 ครัวเรือน 394 คน 387   คน 

4 กงหรา 337 ครัวเรือน 586 คน  624   คน 

5 เขาโร 380 ครัวเรือน 569 คน 570    คน 

6 ปากแหล 354 ครัวเรือน 597 คน 544    คน 

7 หนองท่อม 374 ครัวเรือน 621 คน 604   คน 

8 ทุ่งควาย 219 ครัวเรือน 290  คน 318   คน 

9 ควนแพ 403 ครัวเรือน 673   คน 639     คน 

10 นาพรุ 147 ครัวเรือน 264   คน 254     คน 

11 วังไทร 200  ครัวเรือน 347   คน 354      คน 
 



๕ 
 

 
 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ คือ 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา 
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย 
     มีโรงเรียนในสังกดั สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน คือ 
      1. โรงเรียนวัดเขาโร 
     2. โรงเรียนบ้านวังเต่า 
     3. โรงเรียนวัดทุ่งควาย 
            4. โรงเรียนบ้านหนองปลิง 
    5. โรงเรียนบ้านหนองท่อม 
    6. โรงเรียนบ้านนาพรุ 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่  โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์                 
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลเขาโร จำนวน  3   แห่ง     ดังนี ้
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาโร 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย 
     ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน   จำนวน    2     แห่ง 
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที่ 3 
  -  ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน   หมู่ที่ 9 
       ๔.๓ อาชญากรรม 
  ตำบลเขาโรอยู่ ใน เขต พ้ืนที่ รับผิ ดชอบของสถานี ตำรวจกะปางประกอบกับแต่ละหมู่ บ้ าน                     
มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทาง
ราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในตำบล  จากการได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับ

ตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ
แก้ไขปัญหาของตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรื อตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  ตำบลไดด้ำเนินการด้านสงคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
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๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4.  ประสานงานขอรับความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
5.  โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ 
6.  รับประสานงานช่วยเหลือเกี่ยวกับ ผู้ประสบทางสังคม 

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีถนนสายสำคัญใช้ในการสัญจรคือ ถนนสายทุ่งสง- บางขัน (หมายเลข4116) ถนนสายบ่อล้อ – ลำทับ 
และถนนสายควนปลิง – เขาโร 
  -ถนนลูกรัง  จำนวน   17         สาย 
  -ถนนคอนกรีต จำนวน   11         สาย 
  -ถนนลาดยาง จำนวน   19     สาย 
  -ถนนหินคลุก จำนวน   18     สาย 
          ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  มีบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากบ้านเรือนอยู่ห่างไกล  การขยายเขตไฟฟ้ายัง
ไม่ทั่วถึง  และบางแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

๕.๓ การประปา 
 ตำบลเขาโร มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน    18   แห่ง 
๕.๔ โทรศัพท์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 

  
๕.๕ ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – ศกุร ์ 
  หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์    
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
   ประชากรในตำบลเขาโร ร้อยละ 9๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  

ได้แก่ ทำสวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน ฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มเลี้ยงไก่  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ      3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  

๖.๒ การประมง 
  (ในตำบลเขาโรไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  

โค  สุกร  กระบือ   
๖.๔ การบริการ 
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โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร   แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  ๓        แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในตำบลเขาโรมีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

- วัดเขาโร (เป็นวัดเก่าแก่) 
- ถ้ำเขาพลู  
- สระน้ำพรุจูด 
- ศูนย์พิพิธภัณฑสถานบ้านทุ่งควาย 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
     -  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โรงรมยาง โรงรีดยาง   จำนวน  17 แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สถาบันการเงินชุมชน ๑ แห่ง  

  ตลาดสด  3 แห่ง  
       ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก,ปั๊มหยอดเหรียญ  27    แห่ง 

ร้านค้าต่างๆ  85 แห่ง  
อู่ซ่อมรถ          17      แห่ง  
ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง  5        แห่ง  
กลุ่มอาชีพ   
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  7   กลุ่ม 
กลุ่มอาชีพการทำข้าวไร่   1 แห่ง 
กลุ่มอาชีพทอผ้า            1 
กลุ่มเครื่องแกง   4 
กลุ่มนวดแผนไทย 1 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี  อยู่ ในวัยกำลังแรงงาน  
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน 
ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทางการเกษตรประกอบกับพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ 

 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  



๘ 
 

     วัด      ๒    แห่ง         
       สำนักสงฆ์ 1     แห่ง 
   ที่พักสงฆ์  2    แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณทีำบุญวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณใีห้ทานไฟ   ประมาณเดือน  มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีฉลองเจดีย์ทราย  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณชีักพระ   ประมาณเดือน ตุลาคม   
-  ประเพณีวันลอยกระทง   ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในตำบลเขาโรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเรือพนมพระ 
หมอกระดูก หมอรักษาผู้ป่วย ใช้ยาหม้อ+ยาต้ม+เวทย์มนต์คาถา 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 100 % พูดภาษาใต ้   

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลมีการร่วมกลุ่มปลูกข้าวไร่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบลเขาโรและมี
เครื่องแกงจากกลุ่มต่างๆในตำบลจำหน่าย 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ พรุจูด หนองหงส์ หนองคล้า หนองหาน น้ำผุด(คลองท่าว่าน) คลองท่าหลวง 

คลองกงหรา คลองแหล คลองมูดและคลองแงะ 
8.๒ ป่าไม้ ในตำบลมีป่าสงวน ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติไสเกาะธง ป่าสงวนควนหนองคล้า และท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ เช่น ทุ่งควนเหล็ก ทุ่งไสหง ทุ่งแรด็ หนองหอย  
8.๓ ภูเขา  ในตำบลเขาโรมีภเูขาเล็กๆ คือ เขาหอม เขาแหล เขาโร เขาเทียมป่า เขาพลู 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      ในพ้ืนทีต่ำบลเขาโรคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีสภาพสมบูรณ์ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 

ไสเกาะธง  ป่าสงวนควนหนองคล้า  ที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ทุ่งควนเหล็ก ทุ่งไสหง ทุ่งแรด็ หนองหอย และแหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติก็ยังคงหล่อเลี้ยงประชาชนตำบลเขาโรได้อย่างสมบูรณ์ 

 
   
       


