
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
    1.1  ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี 
  ตําบลโปงน้ํารอนตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 160 กิโลเมตร หางจากตัวอําเภอ
ฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร เปนตําบลท่ีจัดตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2534   โดยแยกมา
จากตําบลมอนปน  เดิมมี 6 หมูบาน ปจจุบันมีท้ังหมด 7 หมูบาน ตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 475 เมตร 
มีเนื้อท่ีประมาณ 69,063  ไร หรือ ประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมารและตําบลแมสาว อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม 

ทิศใต    ติดตอกับตําบลมอนปน และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
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  สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน มีภูเขาสูงเปนอันดับสองของประเทศไดแกดอยผาหมปก สูง 
2,297 เมตร พ้ืนท่ีราบมีจํานวนนอย พ้ืนท่ีสวนใหญท่ีใชในการเกษตรจะเปนท่ีเชิงเขา มีลําน้ํามาว ลําน้ําใจ 
ไหลผานพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีลําหวยเล็กๆ อยูหลายแหงซ่ึงจะมีน้ําใชเฉพาะในฤดูฝน และสวนใหญในฤดูแลงน้ํา
จะแหง   
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปมีอุณหภูมิอยูระหวาง 12.5 – 38.0 องศาเซลเซียส แบงไดเปน 3 
ฤดู คือ 

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อากาศจะคอนขางรอน อุณหภูมิสูงสุด 
อยูท่ี 35 – 37  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 
ตอปประมาณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู
ระหวาง 2 – 25 องศาเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภาพดินสวนใหญของตําบลโปงน้ํารอนเปนดินรวนเหมาะสําหรับการทําเกษตร 
        
2. ดานการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดจัดตั้งจากสภาตําบลโปงน้ํารอน เปนองคการบริหารสวนตําบล
โปงน้ํารอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 
2539  แบงเขตการปกครองทองท่ีออกเปน 7 หมูบาน ดังนี้ 
 หมูท่ี 1 บานหนองพนัง มีพ้ืนท่ีประมาณ  2,185 ไร หรือประมาณ  3.50  ตารางกิโลเมตร 
    นายประพันธ   จันชัย  เปนกํานันตําบลโปงน้ํารอน 
 หมูท่ี 2 บานดอน  มีพ้ืนท่ีประมาณ  861 ไร หรือประมาณ 1.38  ตารางกิโลเมตร 

   นายชัยณรงค  เตจะเปง  เปนผูใหญบาน 
 หมูท่ี 3 บานหัวฝาย มีพ้ืนท่ีประมาณ  3,748 ไร หรือประมาณ  6.00  ตารางกิโลเมตร 
    นายสุทธิพงษ  โพงจาม   เปนผูใหญบาน 
 หมูท่ี 4 บานทาหัด มีพ้ืนท่ีประมาณ  3,137 ไร หรือประมาณ  5.02  ตารางกิโลเมตร 
    นายชนะศึก  ศุกลทิพย  เปนผูใหญบาน 
 หมูท่ี 5 บานตนผึ้ง มีพ้ืนท่ีประมาณ  929 ไร หรือประมาณ  1.49  ตารางกิโลเมตร 
    นายบุญทํา  ตะปญญา  เปนผูใหญบาน 
 หมูท่ี 6 บานเปยงกอก มีพ้ืนท่ีประมาณ  27,485 ไร หรือประมาณ  43.97  ตารางกิโลเมตร 
    นายชาญ  วิภัก  เปนผูใหญบาน 
 หมูท่ี 7 บานตนผึ้งใต มีพ้ืนท่ีประมาณ  30,718 ไร หรือประมาณ  49.14  ตารางกิโลเมตร 
    นายเสรี  อินทราช  เปนผูใหญบาน 
 
 
 
   2.2 การเลือกตั้ง 
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  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  แบงเขตการเลือกตั้งเปน 7 หมูบาน จํานวน 8 หนวย ไดแก  
 

หนวยเลือกตั้ง 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ป 

รวม 
ชาย หญิง 

หนวยเลือกตั้งท่ี 1 บานหนองพนัง หมู 1 124 138 262 
หนวยเลือกตั้งท่ี 2 บานดอน หมู 2 200 204 404 
หนวยเลือกตั้งท่ี 3 บานหัวฝาย หมู 3 
แบงเปน 2 หนวย 

372 400 772 

หนวยเลือกตั้งท่ี 4 บานทาหัด หมู 4 156 185 341 
หนวยเลือกตั้งท่ี 5 บานตนผึ้ง หมู 5 197 221 418 
หนวยเลือกตั้งท่ี 6 บานเปยงกอก หมู 6 299 312 611 
หนวยเลือกตัง้ท่ี 7 บานตนผึ้งใต หมู 7 202 228 430 

รวม 1,550 1,688 3,238 
 

  ขอมูล : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอฝาง ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 

3. ประชากร 
    3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (พ.ศ.2561-2563) 
  ประชากรตําบลโปงน้ํารอนจากทะเบียนราษฎรอําเภอฝาง   
  1. ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีประชากร ท้ังสิ้น 5,997 คน แยกเปนชาย 2,977 คน  
หญิง 3,020 คน ครัวเรือนท้ังหมด 2,154 ครัวเรือน  
 2. ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีประชากร ท้ังสิ้น 6,010 คน แยกเปนชาย 2,984 คน 
หญิง 3,026 คน ครัวเรือนท้ังหมด 2,154 ครัวเรือน 
  3. ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  มีประชากร ท้ังสิ้น  6,208 คน แยกเปน  ชาย 3,086 คน  
หญิง 3,122 คน ครัวเรือนท้ังหมด  2,154  ครัวเรือน  
 จํานวนประชากรในตําบลโปงน้ํารอนจากสถิติพบวาการเพ่ิมของประชากรในแตละปมีการเพ่ิมในอัตรา
รอยละ 1-3 

 

หมู
ท่ี 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (พ.ศ.2561) จํานวนประชากร (พ.ศ.2562) 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 หนองพนัง 243 243 486 142 248 242 490 142 
2 บานดอน 429 420 849 268 428 417 845 268 
3 หัวฝาย 797 762 1,559 611 794 765 1,559 611 
4 ทาหัด 304 347 651 210 308 347 655 210 
5 ตนผึ้ง 507 494 1,001 353 511 501 1,012 353 
6 เปยงกอก 455 493 948 354 453 492 945 354 
7 ตนผึ้งใต 242 261 503 216 242 262 504 216 
 รวม 2,977 3,020 5,997 2,154 2,984 3,026 6,010 2,154 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (พ.ศ.2563) 

ชาย หญิง รวม ครวัเรือน 
1 หนองพนัง 262 255 517 142 
2 บานดอน 435 420 855 268 
3 หัวฝาย 823 783 1,606 611 
4 ทาหัด 318 363 681 210 
5 ตนผึ้ง 528 539 1,067 353 
6 เปยงกอก 466 494 960 354 
7 ตนผึ้งใต 254 268 522 216 

 รวม 3,086 3,122 6,208 2,154 
ขอมูล : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอฝาง ณ วันท่ี  27 พฤษภาคม 2563 
 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร พ.ศ.2563 

 

กลุมอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อายุต่ํากวา 18 ป 754 676 1,430 
อายุ 18 – 60 ป 1,911 2,000 3,911 
อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 421 446 867 

รวม 3,086 3,122 6,208 
ขอมูล : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอฝาง ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
 

4. สภาพทางสังคม  

    4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนบานปาบง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2                     
โรงเรียนบานหัวฝาย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3  และโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 
  -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนบานตนผึ้ง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 
  -  โรงเรียนสอนภาษาจีน (เอกชน) จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  2  ศูนย  คือศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดปตยาราม และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทาหัด 
  -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 7 หมูบาน  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-7 

    4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานทาหัด 
จํานวน 1 แหง มีบุคลากรทางการแพทยและลูกจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริการ  จํานวน 9 คน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  จํานวน 136  คน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน จํานวน 0 คน และมีระบบการดําเนินงานดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซ่ึงมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
Giver) จํานวน 9  คน ลงพ้ืนท่ีใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง ท่ัวถึง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโปงน้ํารอน ท้ัง 7 
หมูบาน   
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 สถิติการปวย 10 อันดับแรกของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานทาหัด   
 

อันดับ ชื่อโรค 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
1 โรคระบบไหลเวียนเลอืด 3,237 93,935 3,284 79,113 3,747 89,942 
2 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 2,652 76,958 2,649 63,815 1,282 30,780 
3 โรคระบบหายใจ 1,312 38,073 1,187 28,595 980 23,529 

4 โรคระบบยอยอาหาร 1,335 38,740 1,447 34,859 985 23,649 
5 โรคระบบกลามเนื้อ 1,056 30,644 1,145 27,583 948 22,761 
6 โรคติดเชื้อและปรสิต 168 4,875 164 3,950 143 3,433 

7 โรคผิวหนัง 174 5,049 122 2,939 135 3,241 
8 โรคระบบสืบพันธุ 144 4,178 94 2,264 65 1,560 
9 โรคตา 88 2,553 101 2,433 64 1,536 

10 โรคระบบประสาท 20 580 21 505 53 1,272 
ขอมูล : รายงาน 504 ฐานขอมูล JHCIS รพ.สต.บานทาหดั ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 

 

  4.3 อาชญากรรม 
  ตําบลโปงน้ํารอนอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจชุมชนตําบลโปงน้ํารอนและสถานี
ตํารวจภูธรฝาง ประกอบกับแตละหมูบานมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลัง
สําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีอยูในระดับนอย  
  สถิติอาชญากรรมในพ้ืนท่ีตําบลโปงน้ํารอน 

อันดับ ความผิด 
จํานวนคด ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต - - 1  

2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย 3 2 2 5 
3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 12 23 12 23 
4 พระราชบัญญัติอาวุธปน ฯลฯ 1 - 1 - 
5 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง - - 2 2 

6 ความผิดเก่ียวกับรางกาย - 2 -  
7 ขับรถขณะเมาสุรา - - 1  
8 เมาสุราประพฤติตนวุนวาย - - 1  
9 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิ - - - 2 

10 พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน 

- - - 2 

11 คาซ่ึงดอกไมเพลิงโดยไมไดรับอนุญาต - - - 2 

ขอมูล : สถานีตํารวจภูธรฝาง ณ วันท่ี 8  มีนาคม 2564 
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  4.4 ยาเสพติด 
  ตําบลโปงน้ํารอนประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีความจําเปนตองจางแรงงาน
ซ่ึงเปนแรงงานตางดาวเขามาอยูในพ้ืนท่ี ประชากรจึงมีความหลากหลาย สงผลใหมีปญหายาเสพติดแพรระบาด
เขามาในพ้ืนท่ี แตเนื่องจากพ้ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจชุมชนตําบลโปงน้ํารอน และสถานี
ตํารวจภูธรฝาง คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทําผิดอยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีฝาย
ปกครอง อาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูล
ขาวสารใหกับทางราชการ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนไดสงเสริมและสนับสนุนตามอํานาจ
หนาท่ี ไดแกการณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู เปนตน 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห เชนการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สํารวจผู
ยากไร ผูดอยโอกาส  
   

ลําดับ ประเภท จํานวน เปนเงิน 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
- ชวงอายุ 60-69 ป 
- ชวงอายุ 70-79 ป 
- ชวงอายุ 80-89 ป 
- ชวงอายุ 90 ปข้ึนไป 

845 
603 
177 
54 
11 

6,478,800 
4,341,600 
1,486,800 
518,400 
132,000 

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ 108 1,644,000 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 40 240,000 

4 เงินสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 107 770,400 
ขอมูล : งานพัฒนาชุมชน อบต.โปงนํ้ารอน ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ตําบลโปงน้ํารอนมีเสนทางการคมนาคม 1 ทาง ไดแกทางบก โดยมีเสนทางการคมนาคม ดังนี้ 
  1) ถนนสายหลักในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังหมด 7.875 กิโลเมตร 
  2) ถนนสายรองในความรับผิดชอบองคองคการบริหารสวนตําบล ท้ังหมด  5.86  กิโลเมตร 
  ประเภทผิวจราจร 
  1) ถนนคอนกรีตท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังหมด 17.67 กิโลเมตร 

  2) ถนนลาดยางท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังหมด 13.73 กิโลเมตร 
    5.2 การไฟฟา 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และเพียงพอตอการใชงาน โดยการใชบริการจาก
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรยังไมท่ัวถึง ไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากปญหาการใชไฟในพ้ืนท่ีมีจํานวน
มาก องคการบริหารสวนตําบลจึงประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี และศึกษาการใชพลังงานแสงอาทิตยในการแกไขปญหา ในพ้ืนท่ีตําบลโปงน้ํารอน มีโรงงานผลิตไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง และ โรงงานผลิตไฟฟาดวยพลังความรอนใตพิภพของการไฟฟาฝายผลิต 
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    5.3 การประปา 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีประปาหมูบานเพ่ือใชอุปโภคบริโภค มีประปาหมูบาน จํานวน 4 แหง คือ 

1) ประปา หมู 1 บานหนองพนัง 
2) ประปา หมู 2 บานดอน 
3) ประปา หมู 6 บานเปยงกอก 
4) ประปา หมู 7 บานตนผึ้งใต  ใชสําหรับ  หมู 3 บานหวัฝาย หมู 4 บานทาหัด  

หมู 5 ตนตนผึ้ง และหมู 7 บานตนผึ้งใต 
 5.4 โทรศัพท 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีการสื่อสารท่ีสําคัญ ไดแก โทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, TRUE 
  5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ประชาชนในพ้ืนท่ี ใชบริการจากสํานักงานไปรษณียอําเภอฝาง และบริการขนสงเอกชนในพ้ืนท่ี 
ไดแก KERRY นิ่มซ่ีเส็งขนสง ฯลฯ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
     ประชากรตําบลโปงน้ํารอนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังสิ้นประมาณ 
13,800 ไร หรือคิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว  ขาวโพด หอมหัวใหญ พริก 
กระเทียม  สมสายน้ําผึ้ง  ลิ้นจี่ เปนตน 

ขอมูลดานการเกษตร (ขอมูล : ระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน Info ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ2564) 
       (1) บานหนองพนัง  หมูท่ี 1 มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 1,900 ไร 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  100  ไร  800   กก./ไร   4,900 บาท/ไร   7,000  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     600  ไร 1,500  กก./ไร  37,000 บาท/ไร    60,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     250  ไร  7,000  กก./ไร 30,000  บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

 

  (2) บานดอน  หมูท่ี 2  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด  9,343  ไร 
 

           ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  400  ไร  850   กก./ไร   4,850 บาท/ไร   6,300  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     80  ไร 1,500  กก./ไร  37,000 บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     140  ไร  7,000  กก./ไร 35,000  บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 
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  (3) บานหัวฝาย  หมูท่ี 3  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด  8,031  ไร 
     

           ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  150  ไร  800   กก./ไร   5,000 บาท/ไร   6,500  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     300  ไร    600  กก./ไร  37,500 บาท/ไร    50,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     140  ไร  8,000  กก./ไร 30,500  บาท/ไร    40,000  บาท/ไร 

 

   (4) บานทาหัด  หมูท่ี 4 มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด  2,500 ไร 
 

                ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  240  ไร   785   กก./ไร   6,000 บาท/ไร   7,000  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     650  ไร  1,500 กก./ไร  37,000 บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     100  ไร  7,100  กก./ไร 32,000  บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

 
 

  (5) บานตนผ้ึง หมูท่ี 5 มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 419  ไร 
 

                ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  300  ไร   800   กก./ไร   5,500 บาท/ไร      6,500  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     300  ไร  1,800 กก./ไร  37,000 บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     200  ไร  7,000  กก./ไร 30,000  บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

 
 

   (6) บานเปยงกอก  หมูท่ี 6 มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด  14,150  ไร 
 

                     ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  300  ไร   800   กก./ไร   5,000 บาท/ไร      6,500  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     1,000  ไร  1,700 กก./ไร  37,000 บาท/ไร    49,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     300  ไร  7,100  กก./ไร 30,000  บาท/ไร    49,000  บาท/ไร 
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  (7) บานตนผ้ึงใต หมูท่ี 7  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด  25,375  ไร 
 

                     ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       -    ไร      -      กก./ไร       -      บาท/ไร       -      บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน 
 

  300  ไร   800   กก./ไร   5,000 บาท/ไร      6,500  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน 
 

สวน   ไมผล   .     1,000  ไร  1,500 กก./ไร  37,000 บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร อ่ืนๆ     400  ไร  7,500  กก./ไร 37,000  บาท/ไร    45,000  บาท/ไร 

 

 6.2  การประมง 
    ประชากรตําบลโปงน้ํารอนไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  
 6.3  การปศุสัตว 
   การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภค
เองในครัวเรือน  มีผูประกอบการในการเลี้ยงไกไขเพ่ือการคา จํานวน 3 ราย 
 6.4  การบริการ 

รีสอรท    จํานวน  4 แหง 
รานอาหาร   จํานวน  2 แหง 

     6.5 การทองเท่ียว 
  ในตําบลโปงน้ํารอนมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
  บอน้ําพุรอน  ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 
  ดอยผาหมปก  ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 
  มอนเมืองงาม  ตั้งอยูหมูท่ี 7 
  ฝายน้ําลน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 
  พระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม  ตั้งอยูหมูท่ี 3 
    6.6 อุตสาหกรรม 
  ตําบลโปงน้ํารอนมีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ไดแก การทําขนมปง          
สมอบแหง และการทําถ่ัวเหลืออัดแผน 
     6.7 การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
          การพาณชิย 
  รานขายของเบ็ดเตล็ด  36 ราน โรงเลี้ยงสัตว  3     แหง 
  ปมน้ํามันหลอด    4 แหง โรงผลิตน้ําดื่ม  4     แหง 
  รานซอมรถจักรยานยนต   4 ราน บานพัก/รีสอรท  4     แหง 
  รานอาหารขนาดเล็ก   6 ราน  หองเย็น/ตาชั่ง  1     แหง 
  โรงสีขาวขนาดเล็ก   1 แหง  โรงแวกสม  2     แหง 
  รานตัดผม/รานเสริมสวย  9 ราน  รานซัก อบ รีด   1     แหง 
  รานตัดเย็บเสื้อผา  3 ราน รานอลูมิเนียม   1     ราน 
  ตลาดสด   1        แหง  รานอินเตอรเน็ต  -     แหง 
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 กลุมอาชีพ 
  - กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลโปงน้ํารอน ท้ังหมด 7 กลุม 
  - กลุมเกษตรทําไรตําบลโปงน้ํารอน 
  - กลุมวิสาหกิจชุมชนทําไมกวาด หมู 6 

6.8 แรงงาน 
  ประชากรใตตําบลโปงน้ํารอน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร เปนแรงงานดานการเกษตร  
ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – 40 ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางาน
ตางประเทศ  ในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมจึงไมมีการจางแรงงาน เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ปญหาแรงงานขาดแคลนเนื่องจากการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีตองใชแรงงานคนเปนหลัก 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
     7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลโปงน้ํารอนนับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ  99   ศาสนาอิสลามประมาณรอย
ละ 0.87  ศาสนาคริสตประมาณรอยละ 0.13  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี้ 
 - วัดไชยมงคล  หมูท่ี 1  - วัดธัมมิกกาวาส         หมูท่ี 2 
 - วัดวาฬุการาม  หมูท่ี 3  - วัดมธุราวาส        หมูท่ี 5 
 - วัดปตยราม  หมูท่ี 6  - สํานักสงฆวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม  หมูท่ี 3 
 - สํานักสงฆวัดดอยนอย หมูท่ี 7   - สํานักสงฆในอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก    หมูท่ี 6  
  - มัสยิดอัสอาดะหบานหัวฝาย หมู 3  

7.2 ประเพณีและงานประจําป  
  ตําบลโปงน้ํารอนมีงานประเพณีสําคัญ ประกอบดวย งานสรงน้ําพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม  
 ประเพณีปใหมเมือง เดือน 7 เหนือ (วันสงกรานต) ประเพณีตานขาวใหม เดือน 4 เหนือ ประเพณีเขาพรรษา
ถวายเทียน เดือน 10 เหนือ ประเพณีทําบุญสลากภัตร  ประเพณีปอยเทียน ของคนไทยเชื้อสายไทยใหญ 
ประเพณียี่เปง (วันลอยกระทง)  ประเพณีปอยหลวง  เปนตน 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญในตําบลโปงน้ํารอน มีดังนี้ 
   1. นายบันเทิง  กันทอน หมอพ้ืนบาน (หมูท่ี 2) 
   2. นายติหมา  สางวิ  หมอสมุนไพรพ้ืนบาน (หมูท่ี 3) 
   3. นายอุเทน  หิรัญกฤษกวี ปติมากรรมและจิตรกรรม (หมูท่ี 3) 
   4. นางสุวรณ  คําฟู           การทําเครื่องแตงดาพิธีสืบชะตาและการทําบายศรี(หมู 2) 
   5. นายชินลภ  ชุมวารี  โหราศาสตร (หมูท่ี 5) 
   6. นายดี  พันธุพิน  พิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนา (หมูท่ี 5) 
   7. นางคําแปง  ศรีจอม การตัดตุง การทําดอกไมพลาสติก,กระดาษ (หมู 7) 
  ภาษาถ่ิน  คือ ภาษาเมืองลานนา และภาษาไทใหญ ซ่ึงมีชนชาติไทใหญอาศัยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3  
  7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไมกวาดดอกหญา กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเปยงกอก 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ํา 
 แหลงน้ําท่ีสําคัญในตําบลโปงน้ํารอน ประกอบดวย 
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  1. ลําน้ํา 2 สาย ไดแก ลําหวยแมใจ และลําน้ําแมมาว 
 2. สระเก็บน้ําสาธารณะ ประกอบดวย อางเก็บน้ําเหมืองแร อางเก็บน้ําหวยผึ้ง  
 3. ลําคลอง  ประกอบดวยคลองแบงน้ําลําน้ําสาขาแมใจ 

4. ฝายท่ีสําคัญ  ประกอบดวย ฝายน้ําลน หมู 3  ฝายลําน้าํใจ ลูกท่ี 1-5 ฝายหวยน้ําริน 
 5. เข่ือน  ประกอบดวย เข่ือนพลังน้ําแมใจ  
ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร/แหลงน้ําอุปโภค บริโภค (ขอมูล : ระบบสารสนเทศ LSEP ตําบลโปงนํ้ารอน) 
 (1) บานหนองพนัง หมูท่ี 1  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,900 ไร   
         ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 

      

 ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ       
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)       
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน      80 

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค     เพียงพอ   ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ   20  ของหมูบาน  
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  (2) บานดอน หมูท่ี 2 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 9,343 ไร   
 ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   

 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)      100 
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน       

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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  (3) บานหัวฝาย หมูท่ี 3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 8,031 ไร   
 ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย 1     90 
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ       
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)       
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน      100 

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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  (4) บานทาหัด หมูท่ี 4 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,500 ไร   
ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)       
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน      100 

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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  (5) บานตนผ้ึง หมูท่ี 5 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 419  ไร   
ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

  

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)       
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน      100 

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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  (6) บานเปยงกอก หมูท่ี 6 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 14,150 ไร   
ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)      100 
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน       

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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  (7) บานตนผ้ึงใต หมูท่ี 7 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 25,375 ไร   
ดานแหลงน้ําทางการเกษตร   
 

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน    

แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 2     90 

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บอนํ้าตื้น. 
6.2) ทอนํ้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

แหลงน้ํา ไมมี 
มี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 
1.บอบาดาลสาธารณะ       
2.บน้ําตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมูบาน (ของ อปท.)       
4.แหลงน้ําธรรมชาต ิ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมูบาน      100 

 

น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ     ของหมูบาน 
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 8.2 ปาไม 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน มีพ้ืนท่ีปาไม จํานวน 19,375 ไร ลักษณะของไม
และปาไม  แบงได  5 ประเภท ดังนี้  
  1. ปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) สามารถพบปาประเภทนี้ไดตั้งแตระดับความสูง 400–600 
เมตร พรรณไมเดนท่ีพบสวนใหญ ไดแก เต็ง รัง เหียง ติ้ว สวนพืชชั้นลางท่ีพบ ไดแก ปรงปา และเปง  
  2. ปาเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เปนประเภทปาท่ีมีการกระจายตัวอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ี
อุทยานฯ ตั้งแตระดับความสูง 400 – 800 เมตร พรรณไมท่ีพบสวนใหญเปนไมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
ไดแก สัก ชิงชัน ประดู มะคาโมง แดง ตะแบก เปนตน ในบางพ้ืนท่ีจะพบไผข้ึนปะปนอยูเปนบริเวณกวาง พืช
ชั้นลางท่ีพบ ไดแก พืชวงศขิงขา คลา และเฟนชนิดตางๆ  
  3. ปาดิบแลง (Dry evergreen forest) ปาประเภทนี้พบกระจายเพียงเล็กนอยในพ้ืนท่ีอุทยานฯ มัก
พบข้ึนปะปนกับปาเต็งรัง พรรณไมสวนใหญเปนไมวงศยาง และปอชนิดตางๆ  
  4. ปาสนเขา (Pine Forest) เปนสภาพปาท่ีสามารถพบไดตั้งแตระดับความสูง 800–1,700  เมตร 
บริเวณแนวเขตชายแดนไทย – เมียนมาร ตามแนวสันเขาถนนเสนทางความม่ันคง ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีความลาด
ชันสูง พ้ืนท่ีคอนขางเปดโลง พรรณไมท่ีพบสวนใหญ คือ สนสามใบ สนสองใบ และมักพบไมพุมชนิดอ่ืนๆ ข้ึน
ปะปน อยูดวย  
  5. ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) สภาพปาสวนใหญถูกปกคลุมไปดวยเมฆหมอกตลอดท้ังป จัดเปน
ปาตนน้ําท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนแหลงกําเนิดลําหวยหลายสาย ปาประเภทนี้พบในระดับความสูงตั้งแต 1,500 
เมตร จนถึงบริเวณยอดดอยผาหมปก พรรณไมสวนใหญ ไดแก กอชนิดตางๆ กําลังเสือโครง นางพญาเสือโครง 
อบเชย ทะโล เปนตน ตามผิวลําตนของไมจะถูกปกคลุมไปดวย มอส เฟน ไลเคน กลวยไม และพืชเกาะอาศัย
ชนิดอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังพบพืชชั้นลาง ซ่ึงสวนใหญเปนไมดอกสีสันสวยงามตามฤดูกาล ไดแก บัวทอง หนาด
ขาว หนาดคํา ผักไผดอย เทียนคํา เทียนดอย และผักเบี้ยดิน เปนตน  
 8.3 ภูเขา 

 มีภูเขาท่ีสําคัญคือ ดอยฟาหมปก ซ่ึงมีความสูงเปนอันดับ 2 ของประเทศไทย เปนตนกําเนิดของลํา

หวยแมใจ   

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลโปงน้ํารอน คอนขางจะสมบูรณ ท้ัง ดิน น้ํา ปาไม จะเห็นได            
จากเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถทําการเกษตรไดตลอดท้ังป 
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