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ส่วนที่ 1 
 

 
 

 10. ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบ่อพลอย ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอบ่อพลอยประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อต าบลหลุมรัง  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดต่อต าบลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก    มีพ้ืนที่ติดต่ออ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดต่ออ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

-  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี  
-  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ไดร้ับการยกฐานะจากสภาต าบลช่องด่าน เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๔๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  
๒๕๓๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๒ง. วันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๓๙  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสลับภูเขา มีล าตะเพินไหลผ่าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่แห้ง

แล้ง การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวอ้อย มัน 

ส าปะหลัง ฯลฯ 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลุ่มน้ าล าตะเพิน 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าไม้ในต าบลช่องด่าน มีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและ

เหมืองพลอย พ้ืนที่ป่าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จะเป็นพื้นท่ีเชิงเขาและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
 

 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 
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2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลช่องด่านประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเขา นายบุญช่วย  โพธิ์ทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน  นายศุภชัย  สุกใส  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า นายมานพ     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ นายสิทยะ  สาธิตภาณุวัฒน์ ก านันต าบลช่องด่าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด น.ส.ชรินทร์  ใจบุญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง นายสมจิตร  พวงชีวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ นายขจรศักดิ์  โต๊ะน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว นายกฤตภาส  บูชา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ นายอุดมชัย  กาญจนสมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน นางมณีรัตน์  ป้องกัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน นายวิรัช  เสือสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด นายประเสริฐ  แซ่จึง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา นายนิวัฒน์  น้อยพันธุ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ นายชวลิต  ชาลีกันหา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ นายอนันต์  ผ่องคงอ่วม  ผู้ใหญ่บ้าน 

 -  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน  ๑๔  หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ท่ี ๑๕ 

 -  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน บางส่วน จ านวน  ๑  หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ ๑ 
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 15 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 15 หมู่บ้าน รวมเป็น 30 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 หัวเขา 172 154 161 315 
2 ช่องด่าน 384 456 416 872 
3 หนองหว้า 152 283 254 537 
4 วังใหญ่ 317 444 413 857 
5 สามยอด 125 151 176 327 
6 เขาแดง 194 266 265 531 
7 หนองเข้ 191 261 248 509 
8 หนองบัว 168 254 243 497 
9 หนองพุพระ 190 329 325 654 
10 ช่องด่าน 128 226 207 433 
11 ช่องด่าน 82 178 146 324 
12 สามยอด 144 238 237 475 
13 หัวเขา 271 158 182 340 
14 เขาพุ 236 335 366 701 
15 ห้วยคร้อ 83 167 178 345 
รวม 15 2,837 3,900 3,817 7,717 

 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น  7,717  คน  แยกเป็นชาย  3,900  คน  หญิง  3,817  คน   
 ข้อมูลจาก  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      6 แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านช่องด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้านช่องด่านนักเรียน 218 คน 
2.โรงเรียนบ้านหนองหว้า    ตั้งอยู่หมู่ที่  3 บ้านหนองหว้านักเรียน 132 คน 
3.โรงเรียนบ้านสามยอด   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านสามยอดนักเรียน 158 คน 
4. โรงเรียนบ้านเขาแดง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ บ้านเขาแดงนักเรียน 68   คน 
๕.โรงเรียนบ้านหนองเข้   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗ บ้านหนองเขน้ักเรียน 66   คน 
๖.โรงเรียนบ้านวังใหญ่   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขานักเรียน    151 คน 

 



5 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)      1  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านสามยอด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านสามยอดนักเรียน   50   คน  
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน4แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน  นักเรียน   37  คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า  นักเรียน   26  คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด  นักเรียน   44  คน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่  นักเรียน   29  คน 
 

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลช่องด่าน)  1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    2 แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่องด่าน  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามยอด 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    15 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยโ์ครงการ“ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 3 1 2 - - 
2 12 3 3 6 - 
3 4 - 2 2 - 
4 5 1 2 2 - 
5 3 - - 3 - 
6 6 6 1 4 - 
7 2 - 1 2 - 
8 5 - 2 3 - 
9 3 - - 3 - 

10 5 2 2 1 - 
11 3 - 2 1 - 
12 3 1 1 1 - 
13 1 - 1 - - 
14 3 - 2 1 - 
15 2 - 1 1 - 
รวม 61 9 22 30 - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 1 2 2 - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 - 1 - 

           
 5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,771  ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 15หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-15 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ่อพลอย ตั้งอยู่ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด

กาญจนบุรีห่างจากต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 8
กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง 

สับปะรด ข้าว ข้าวโพดหวาน พืชผักท านา ฯลฯที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลช่องด่านไม่ค่อยมีบ่อปลามากนัก ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากินพืช คิดเป็นร้อยละ 90 เลี้ยงปลากิน

เนื้อ คิดเป็นร้อยละ 10 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลช่องด่าน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร เกือบหมู่บ้านของต าบลช่องด่าน 
 

          6.4 การบริการ 
บริการนวดแผนโบราณ ที่หมู่ที่ 2,4 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2,10,13,14 
มีโรงแรมในพ้ืนที่ จ านวน 2แห่ง     
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน -แห่ง    
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน 2แห่ง หมู่ที1่3,14  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
- 

          6.6 อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า ในพ้ืนทีห่มู่ที ่13 
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มออมทรัพย์     15 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   15 กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  

ข้าวโพด   
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 15 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 หัวเขา 170 158 148 306 
2 ช่องด่าน 371 405 441 846 
3 หนองหว้า 147 250 271 521 
4 วังใหญ่ 312 408 448 856 
5 สามยอด 123 180 152 332 
6 เขาแดง 189 259 266 525 
7 หนองเข้ 183 254 261 515 
8 หนองบัว 165 242 240 482 
9 หนองพุพระ 182 312 311 623 

10 ช่องด่าน 124 208 223 431 
11 ช่องด่าน 82 152 174 326 
12 สามยอด 138 223 239 462 
13 หัวเขา 271 190 159 349 
14 เขาพุ 232 363 325 688 
15 ห้วยคร้อ 82 174 167 341 
รวม 15 2,771 3,778 3,825 7,603 

 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ไร่อ้อย มันส าปะหลัง 
สับปะรด ข้าว ข้าวโพดหวาน พืชผักท านา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
 แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลุ่มน้ าล าตะเพิน 
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-15 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชน หมู่ที่ 1-15 นับถือศาสนาพุทธ 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน  5 วัด ได้แก่ 
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1. วัดช่องด่านราษฎร์บ ารุง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน 
2. วัดหนองหว้า    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า 
3. วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด  
4. วัดเขาแดง     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง  
5. วัดหนองเข้จันทาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ในพ้ืนที ่  
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษากลาง 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 9.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า , ล าห้วย  ๑ สาย  (ล าตะเพิน) 
- อ่างเก็บน้ า  ๑ แห่ง  (หมู่ที่ ๖บ้านเขาแดง) 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
- ฝาย  2 แห่ง   
- บ่อน้ าตื้น ๑๕๕ บ่อ 
- บ่อบาดาล   ๑๓๒ บ่อ 
- ระบบประปา ๒๘ แห่ง 

           9.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและเหมืองพลอยพ้ืนที่ป่าที่ยัง

สมบูรณ์จะเป็นพื้นท่ีเชิงเขาและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 

           9.3 ภูเขา 
 ในพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นช่วงๆ 
           

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  คือ นิล พลอยและแร่ควอตซ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

สามารถแปรรูปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐ 

 


