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ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
...................................................... 

1. สภาพท่ัวไป 
 1.1 การจัดต้ัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ เผือก ได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2538  

ประวัติความเป็นมาตําบลจรเข้เผือก 

“จรเข้เผือก”จากคําบอกเล่าของนายผันถึงนายหยดผู้เป็นบุตรเล่าว่า เดิมบ้านจรเข้เผือก ราษฎร
เรียกว่าบ้านบน - บ้านล่าง และพักอาศัยอยู่ริมแม่นํ้าแควน้อย  เพ่ือสะดวกในการสัญจรไปมา ส่วนเส้นทาง
คมนาคมทางบกน้ันไม่สะดวกเป็นเพียงทางเท้า ทางเกวียน เน่ืองจากเป็นป่ารก ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประพาสต้นลํานํ้าแควน้อย โดยมีพระกล้าเป็นผู้นําขบวนเสด็จ
ประพาสต้นไทรโยค และขบวนเสด็จถึงบริเวณบ้านบน ซึ่งขณะน้ันเป็นชายหาดกว้างใหญ่ประมาณ 10 ไร่ พระองค์ 
ฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นจรเข้เผือกขนาดประมาณ 6 ศอก พระองค์ ฯ รับสั่งทหารมหาดเล็กซึ่งตามเสด็จต้ัง
พลับพลาที่ประทับเพ่ือประทับแรม ในระหว่างประทับแรมน้ัน พระกล้าได้นําเสด็จพบพสกนิกร ณ บ้านบน  
พระองค์ ฯ ได้ตรัสถามนายผัน ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สูงอายุที่ราษฎรให้ความเคารพนับถือและเป็นเพ่ือนกับพระกล้า  
พระองค์ ฯ ทรงมีพระเมตตาตรัสถามพสกนิกรของท่านถึงความเป็นอยู่นานอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์  
โดยราษฎรไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ นอกจากน้ันพระองค์ทรงได้ตรัสถามนายผันว่าหมู่บ้านน้ีช่ือ
อะไร นายผันได้ตอบว่าราษฎรเรียกกันว่าบ้านบน บ้านล่าง พระองค์ทรงพระเมตตาต้ังช่ือว่า บ้านจรเข้เผือก ตามที่
พระองค์ ฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นจรเข้เผือก หลังจากน้ันพระองค์ทรงเสด็จกลับประทับแรมและทรงพระราช
ดําเนินเสด็จประพาสต้นลํานํ้าไทรโยคต่อไประหว่างเสด็จพระราชดําเนินกลับ พระองค์ทรงหยุดประทับเพ่ือล่าสัตว์
บริเวณหุบเขา (บริเวณวัดท่าเสด็จในปัจจุบัน) เน่ืองจากเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่ามาหากินดินโป่งเป็นจํานวนมาก  
และเป็นหุบเขาเหมาะแก่การล่าสัตว์ ขณะที่พระองค์ ฯ ทรงล่าสัตว์น้ัน พระกล้าซึ่งเป็นเพ่ือนของนายผันได้เดินทาง
มาบอกกับนายผันว่า พระองค์ ฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อนายผันและราษฎรได้ยินดังน้ัน ก็สร้างความ
ปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับนายผันและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ 
  ภายหลังจากน้ันประมาณ 2 – 3 เดือน ได้มีหนังสือตราต้ังจากสํานักพระราชวังตราต้ังให้นายผัน  
ดํารงตําแหน่งขุนเสวตกุมภีร์(ผัน ชาลวันกุมภีร์) และต่อมาก็ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกํานันตําบลจรเข้เผือก ซึ่งนับว่า
เป็นกํานันคนแรกของตําบลจรเข้เผือก 

๑.๒ ที่ต้ัง 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก ต้ังอยู่เลขที่ 236 หมู่ที่ 3 ตําบลจรเข้เผือก อําเภอด่าน
มะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอด่านมะขามเต้ีย โดยอยู่ห่างจากอําเภอ
ด่านมะขามเต้ีย เป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง ๓๘ 
กิโลเมตร 
 

๑.3 เน้ือที…่ 
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1.๓ เนื้อที่ 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ 369              
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 230,625 ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลวังเย็น อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลด่านมะขามเต้ีย อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี และ

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลกลอนโด อําเภอด่านมะขามเต้ียจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศสหภาพ

เมียนม่าร์ 

๑.๔ ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกมีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขาสูง                 
ต่อเน่ืองมาจากด้านทิศเหนือถัดลงมาจากอําเภอไทรโยคเทือกเขาเหล่าน้ีวางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ด้านทิศตะวันตก
ของตําบลจรเข้เผือก เทือกเขาในเขตพ้ืนที่ที่สําคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตําบลจรเข้
เผือกใช้เป็นแนวแบ่งเขตพรมแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์นอกจากน้ันยังมีภูมิประเทศหลายแห่งเป็นเนิน
เขา และภูเขาโดด ๆ สลับกับที่ราบแบบลูกฟูก ที่ราบลุ่มตํ่า  และที่ราบลุ่มแม่นํ้า กระจายอยู่ทั่วไปสภาพป่า
ค่อนข้างทรุดโทรมเน่ืองจากราษฎรบุกรุกทําไร่เพ่ือทําเกษตรกรรมลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณป่าแดง
และป่าแคระ สลับกันไปตามภูมิประเทศ พันธ์ุไม้ที่มีค่า ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่แดง มะค่าแต้ ฯลฯแหล่ง
นํ้าตามธรรมชาติสําคัญของตําบลจรเข้เผือกคือแม่นํ้าแควน้อย ไหลผ่านมาจากอําเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิไทรโยค
และไหลผ่านอําเภอด่านมะขามเต้ีย บริเวณพ้ืนที่ตําบลจรเข้เผือกและตําบลกลอนโดก่อนที่จะไหลผ่านเข้าสู่เมือง
กาญจนบุรีดังน้ันพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของตําบลจรเข้เผือกจึงเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าแควน้อยที่อุดมสมบูรณ์ และมีความ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ลําภาชี เป็นแม่นํ้าสาขาสายหน่ึงของแม่นํ้าแควน้อย ลํานํ้าสายน้ีต้นนํ้ามาจากเขต
เทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่านพ้ืนที่อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและไหลผ่านตําบลหนองไผ่ ด่านมะขาม
เต้ีย กลอนโดและจรเข้เผือกและไหลลงสู่แม่นํ้าแควน้อยที่บริเวณติดต่อของตําบลกลอนโดและจรเข้เผือกพ้ืนที่ราบ
ลุ่มลําภาชีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกอีกบริเวณหน่ึงของตําบลจรเข้เผือก,ห้วยลําทรายเป็นลํานํ้าสาขาของ
แม่นํ้าแควน้อย ลํานํ้าสายน้ีไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรีทางตะวันออก ห้วยลําทรายเป็นลํานํ้าก้ันระหว่างตําบล
บ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลจรเข้เผือก อําเภอด่านมะขามเต้ียและห้วยลําขลุง เป็นสาขาสําคัญของ
ลําภาชี ลําห้วยสายนี้ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรีผ่านอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแล้วผ่านพ้ืนที่อําเภอจอมบึง
ก่อนเข้าสู่ตําบลด่านมะขามเต้ียและตําบลจรเข้เผือก อําเภอด่านมะขามเต้ีย แล้วไหลลงสู่ลําภาชีที่บริเวณติดต่อ
ระหว่างตําบลด่านมะขามเต้ียและตําบลจรเข้เผือกสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ ๖๐% ของพื้นที่ตําบลมี
ลักษณะเป็นที่ดอน และบางแห่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มตํ่า และที่ราบลุ่มแม่นํ้าเป็นสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบและที่พบอยู่บริเวณสองข้างลํานํ้าทั้งใหญ่และเล็กในพ้ืนที่  สภาพดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย
และเป็นลูกรังบางแห่ง 

1.5 ภูมิประเทศ... 
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1.๕ ภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประมาณ 60% ของพ้ืนที่ตําบล  มีลักษณะเป็นที่ดอนและ       
ที่ราบลุ่ม  โดยทั่วไปสภาพดินมีลักษณะเป็นดินปนทรายและเป็นลูกรังบางแห่ง  



 

ภูเขามีความสูงปานกลาง มีลักษณะเป็นทิวเขาและกระจายอยู่เป็นแห่ง ๆ พ้ืนที่ประมาณ 24 %   
ของพ้ืนที่ตําบล 

แม่นํ้ามีแม่นํ้าแควน้อยไหลผ่าน นอกจากน้ันยังมีลําห้วยไหลผ่านในพ้ืนที่ที่สําคัญ  ได้แก่ ห้วยลําเภา, 
ห้วยลําขลุง , ห้วยลําทราย มีพ้ืนที่รวมประมาณ 9 % ของพ้ืนที่ตําบล   

1.๖ ภูมิอากาศ 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อากาศค่อนข้างร้อนจัด 
- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งพ้ืนที่และฝนอาจทิ้งช่วงบ้าง 
- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายและในบางเวลา

กลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมากในบางพื้นที 

๑.๗ จํานวนหมู่บ้าน 

ตําบลจรเข้เผือกมีจํานวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้
เผือกทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านท่าเสด็จ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายพสิษฐ์  ชะวาลา       
หมู่ที่  2  บ้านจรเข้เผือก ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายชัยชาญณรงค์   เย่ือใย 
หมู่ที่  3  บ้านท่าโป่ง ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นางสาวจิตรานนท์  บุญยงค์ 
หมู่ที่  4  บ้านท่ามะไฟ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวรวุฒิ ตระกูลชมดง  
หมู่ที่  5  บ้านไทรทอง ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายชูชัย  ขันทโชติ        
หมู่ที่  6  บ้านหนองโสน ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายนิมนต์ คีรีบุตร  
หมู่ที่  7  บ้านหนองหญ้าปล้อง ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายเกล้า  เพ่ิมลาภทิพย์มนต์ 
หมู่ที่  8  บ้านหนองกวาง ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นางสาวปรีดาวรรณ  ปีตวัฒนกุล 
หมู่ที่  9  บ้านเนินสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายปัญญา  กลั่นขํา 
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายณัฐวุฒิ เพชรปานกัน  
หมู่ที่ 11 บ้านสวนง้ิวพัฒนา กํานันช่ือ   นางนิตยา  บุญคุ้ม        
หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายประชิน  วันเพ็ญ 

๑.๘ ประชากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกมีจํานวนครัวเรือน 3,738 ครัวเรือน จํานวนประชากรท้ังสิ้น
11,110 คน แยกเป็น ชาย ๕,609 คน หญิง 5,501 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕61) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
30.10 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 
 

 
2 ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ 
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2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 อาชีพ  



 

(1) การเกษตรกรรม 
ตําบลจรเข้เผือก มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 8,4164 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรมีจํานวน 

ประมาณ  1,800 ครอบครัว  
(2) การปศสุัตว์ 

ตําบลจรเข้เผือก มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร แพะ และแกะ 
(3) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผอืก 

- ธนาคาร - แห่ง 
- โรงแรม ๑ แห่ง 
- ป๊ัมนํ้ามัน 3 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แห่ง 
- โรงสี(ขนาดเล็ก) - แห่ง 
- ลานรับซื้อไม้ - แห่ง 
- ลานรับซื้อมัน 4 แห่ง 
- ค่ายลูกเสือ 2 แห่ง 
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                  12 แห่ง  

๓. ข้อมูลทางสังคม 
3.1. การศึกษา 

(1) โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน  ๑1 แห่ง ดังนี ้  
1.โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
2. โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
3. โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 
4. โรงเรียนวัดถ้ําอ่างหิน 
5. โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 
6. โรงเรียนบ้านโป่งโก  
7. โรงเรียนบ้านไทรทอง 
8. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
9. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
10.โรงเรียนบ้านหนองกวาง    
11. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 

(2) โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน ๔ แห่ง ดังนี้  
1.  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก   
2.  โรงเรียนบ้านไทรทอง   
3.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  
๔.  สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม (สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์) 

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... 
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(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกจํานวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง 



 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง  
 

3.2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

(1) วัด จํานวน 1๑ แห่ง ดังนี้  
1. วัดท่าเสด็จ   เจ้าอาวาสช่ือ พระครูเกษมกาญจนสิทธ์ิ 
2. วัดจรเข้เผือก   เจ้าอาวาสช่ือ พระอธิการแฉล้ม  รติโก  
3. วัดถ้ําอ่างหิน   เจ้าอาวาสช่ือ พระครูกาญจนปัญญาธร 
๔. วัดไทรทองพัฒนา   เจ้าอาวาสช่ือ พระอธิการณรงค์  ปริปุณโณ 
๕. วัดโป่งโกวนาราม   เจ้าอาวาสช่ือ พระครูกาญจนธรรมานุรักษ์ 
๖. วัดหนองโสนเทียมจันทร ์  เจ้าอาวาสช่ือ พระครูกาญจนวชิราธร 
๗. วัดหนองมะค่า   เจ้าอาวาสช่ือ พระครูสังฆรักษ์มานพ 
๘. วัดหนองหนองหญ้าปล้อง  เจ้าอาวาสช่ือ พระครูกาญจนปิยธรรม 
๙. วัดหนองกวาง   เจ้าอาวาสช่ือ พระครูใบฎีกาประนัยสุขุมาโล 
๑๐. วัดทุ่งสกุลทอง   เจ้าอาวาสช่ือ พระอธิการสมาน  สุจิตโต 
๑๑. วัดมอเจริญธรรม  เจา้อาวาสช่ือ พระอธิการอ๋อย 

(2) สํานักสงฆจํ์านวน  ๓ แห่งดังนี ้
๑. สํานักสงฆ์เขาหนองบัวน้อย  
๒.  สํานักสงฆ์เขาสายพาน 
๓  สํานักสงฆพั์ฒนา    

3.3. สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน  3 แห่ง ดังน้ี 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าโป่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไทรทอง 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

3.4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 ที่พักสายตรวจ/จุดตรวจจํานวน  3  แห่งดังน้ี 
๑.  ที่พักสายตรวจบ้านจรเข้เผือก  
๒. จุดตรวจบ้านไทรทอง  
๓. ที่ทําการสายตรวจตําบลจรเข้เผือก (หนองเกตุ) 
 
 
 

 
4. การบริการพื้นฐาน... 
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๔. การบริการพื้นฐาน 
 4.1 การคมนาคม 



 

การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและอําเภอ, จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายใน
ตําบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
    - ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก ถึง ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   รวมระยะทาง 
ประมาณ 38 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3,085 จากองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือกถึงแยกบ้าน  
ยางเกาะ ตําบลกลอนโด  ระยะทาง 16  กิโลเมตร และใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209 จากแยกบ้านยางเกาะ
ตําบลกลอนโดถึงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
    - ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก ถึง อําเภอด่านมะขามเต้ียรวมระยะทาง  18 
กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบท  สายท่าพุ-จรเข้เผือก  

4.2 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 
 - ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง 

4.3 การไฟฟ้า 
ตําบลจรเข้เผือกมีไฟฟ้าเดินสายเข้าทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน เน่ืองจากราษฎร บางส่วน

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อาศัยอยู่ตามไร่ – สวนของตนเอง ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน และพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ดูแลของทาง
ทหาร จึงไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณน้อย จึงเป็นเหตุให้
ราษฎรมีไฟฟ้าไม่ครบทุกหลังคาเรือน   

4.4 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
-  ลํานํ้า ,ลําห้วย   4 สาย   (ห้วยลําเภา,ลําภาชี,ลําทราย,ลําขลุง) 
-  แม่นํ้า                       1 สาย   (แม่นํ้าแควน้อย) 

4.5 แหล่งน้ําที่สร้างขึน้ 
-   ฝาย    …15…. แห่ง 
-   บ่อนํ้าต้ืน   ...56..... แห่ง 
-   บ่อโยก     … -…... แห่ง 
-   ประปาหมู่บ้าน   …11..... แห่ง 
-   บ่อนํ้าบาดาล   …11….. บ่อ 
-   สระน้ํา    …105…แห่ง 

5. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 ทรัพยากรดิน 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลจรเข้เผือก  สภาพดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 
และพืชสวน  เช่น อ้อย  ข้าวโพด  มันสําปะหลัง เป็นต้น 

5.๒ ทรัพยากรน้ํา 
ตําบลจรเข้เผือกมีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรซึ่งในช่วงฤดูฝนมักจะมีฝนตกเป็นจํานวนมากและ

เกิดนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่เกษตร และบ้านเรือนราษฎรทําให้เกิดความเสียหาย นอกจากน้ียังสามารถขุดเพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งนํ้าได้เกือบทั้งพ้ืนที่ 

5.3 ทรัพยากรป่าไม้... 
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5.3 ทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ 
(๑)  ป่าไม้ 



 

 ตําบลจรเข้เผือก มีพ้ืนที่ป่าไม้สําคัญ  ได้แก่ ป่าพุม่วง หมู่  5 มีพ้ืนที่ประมาณ  200 กว่าไร่               
ป่าเนินเป้ง มีพ้ืนที่ป่ากว่า 252 ไร่ สภาพป่าค่อยข้างทรุดโทรม 

ลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าแดงและป่าแคระ สลับกันไปตามภูมิประเทศ พันธ์ุไม้
ที่มีค่า ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่แดง มะค่าแต้ ฯลฯ 

(๒) แร่ธาตุ 
ตําบลจรเข้เผือก มีแร่ธาตุที่สําคัญ ได้แก่แร่ดีบุก วุลแฟลม  หิน  ฟลูออไรด์ 
 

  
**************************** 

 


