ชุมชนไตรตรึงษ์
ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลและสภำพทั่วไป
- สภำพทั่วไป
เจดีย์เจ็ดยอดงามสม ท้าวแสนปมนามกระเดื่อง วัดพระธาตุฟูเพื่อง เลื่องลือไกลไตรตรึงษ์
ประวัติควำมเป็นมำ
ชื่อเมืองไตรตรึงษ์ปรากฏในศิลาหลักที่ 38 เรียกว่าศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร กล่าวว่า
เจ้าเมืองไตรตรึงษ์เป็นคณะประชุมในการเขียนกฎหมายดังกล่าวด้วย ตามตานานสิงหนวัติ กล่าวไว้ว่า พระเจ้า
ไชยศิริเชียงแสนหนีพม่ามาจากเชียงรายเป็นผู้สร้างเมืองไตรตรึงษ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1500
เมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองที่ซากกาแพงเมืองยังปรากฏเห็นได้ชัดเจน ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าขนานกับแม่นาปิงขนาดกว่าประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 800เมตร มีทางเข้าสู่เมือง 2 ทาง ภายใน
กาแพงเมืองมีโบราณสถานทางศาสนาหลายแห่ง วัดสาคัญในกาแพงเมืองมี 2 วัดเรียกว่า วัดเจ็ดยอด และวัด
พระปรางค์ ภายนอกกาแพงเมืองด้านทิศใต้มีวัดขนาดใหญ่เรียกกันว่า วัดวังพระธาตุ ที่วัดนีมีเจดีย์ทรงไทย
หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์หลัก รอบเจดีย์มีเจดีย์รายทัง 4 ทิศ
ข้อมูลทำงกำยภำพ
ที่ตัง และอาณาเขต
ตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรมีหมู่บ้านในเขตพืนที่รับผิดชอบ
15 หมู่บ้าน มีเนือที่ทังหมดประมาณ 89.858 ตาตารางกิโลเมตร (56161.250 ไร่) ตังอยู่ห่างจากอาเภอเมือง
กาแพงเพชรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนพหลโยธินสายกาแพงเพชร – นครสวรรค์ มีระยะ 18
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ต.เทพนคร
ติดต่อ ต.ธามรงค์
ติดต่อ ต.คลองสมบูรณ์
ติดต่อ ต.อ่างทอง

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.คลองขลุง
อ.เมือง

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเชร

ที่ตังตาบลไตรตรึงษ์

ลักษณะภูมิศาสตร์
พืนที่ส่วนใหญ่เป็นทีราบสูง ทางด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางดานทิศตะวันออก สลับพืนที่
ราบลุ่มบางช่วง มีลาคลองธรรมชาติผ่านเชื่อมระหว่างตาบลและมีพืนที่บางส่วนติดกับแม่นาปิงทางทศ
ตะวันออกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทานาและปลูกพืชไร่
กำรปกครอง
ตาบลไตรตรึงษ์ มีการบ่างเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ จานวน 13 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองของเดทศบาลตาบลปากดงจานวน
2 หมู่บ้าน

1. ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ดังนี
หมู่ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อบ้ำน
มอพระธาตุ
ท้ายเกาะ
หนองหลวง
วังพระธตุ
บ่อเจริญ
ทรัพย์พลู
ดงตาจันทร์
วังประดา
วังนาขาว
ทรัพย์สีทองพัฒนา
บ้านคลองเตยพัฒนา
ปากดง
ไตรตรึงษ์

2. ภายใต้การปกครองของเทศบาลตาบลปากดง ดังนี
หมู่ที่
7.
8.

ชื่อบ้ำน
โนนโก
ทุ่งเฉลียว

กำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม
ประชาชนตาบลไตรตรึงษ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ประกอบด้วย
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลียงชีพ มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบียยังชีพผู้สูงอายุหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
2. คนพิการได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ

สถำนบริกำรสำธำรณสุข
ตาบลไตรตรึงษ์มีสถานบริการสาธารณสุข จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ ตังอยู่ที่หมู่ 4
รับผิดชอบ 5 หมู่ คือ หมู่ 1,2,3,4,5 และ 10

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังประดา ตังอยู่ที่ หมู่ 12 รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือ
หมู่ 3,6,11,12 และ 14

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองดู่ ตังอยู่ที่ หมู่ 5 ต.อ่างทอง รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน
คือ หมู่ 5,9,13 และ 15

4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลปากดง ตังอยู่ที่หมู่ 8 รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน
คือ หมู่ 8

ทุกสถำนบริกำรอยู่ภำยใต้กำรดูแลของโรงพยำบำลแม่ข่ำย คือ โรงพยำบำลกำแพงเพชร
- ข้อมูลประชำกรและหลังคำเรือน
หมุ่ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อบ้ำน

ตำบลไตรตรึงษ์
จำนวนประชำกร(คน)
ชำย
หญิง

มอพระธาตุ
473
513
ท้ายเกาะ
245
352
หนองหลวง
379
347
วังพระธตุ
470
492
บ่อเจริญ
277
286
ทรัพย์พลู
110
112
โนนโก
382
394
ทุ่งเฉลียว
295
323
ดงตาจันทร์
330
298
วังประดา
382
357
วังนาขาว
420
479
ทรัพย์สีทองพัฒนา
287
260
บ้านคลองเตยพัฒนา
118
118
ปากดง
841
856
ไตรตรึงษ์
549
652
รวม
5659
5835
ที่มา: สานักบริหารการทะเบียนอาเภอเมืองกาแพงเพชร กรมการปกครอง
ข้อมูล: ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

รวม
986
697
726
962
563
222
776
678
628
739
899
547
236
1697
1201
11494

จำนวน
ครัวเรือน
352
259
239
294
194
75
273
237
206
308
297
166
77
455
341
3675

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตาบลไตรตรึงษ์มีจานวนหมู่บ้านทังสิน 15 หมู่บ้าน มีหลังคาเรือน
3675 หลังคาเรือนประชากรรวม 11494 คนเป็นชาย 5659 คน และหญิง 5835 คน
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุและเพศของตาบลไตรตรึงษ์ ปี 2559

จากภาพประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 7.03 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 45-49 ปี
ร้อยละ 6.94 และ55-59 ปี ร้อยละ 6.46 ตามลาดับ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทางาน สาหรับในกลุ่มอายุ 60 ปี
ขึนไป ในขณะนีสัดส่วนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว สาหรับของตาบลไตรตรึงษ์ มีอัตราร้อยละ
14.96 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ คือ ร้อยละ 10 ส่งผลให้สถานบริการสุขภาพต้องรับภาระในการดูแล
ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึนโดย เฉพาะโรคเรือรังต่างๆ ที่มีอุบัติการณ์ของโรค เพิ่มมากขึนในประชากรกลุ่มนี

- ข้อมูลชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ
o อาชีพ
- อาชีพหลักที่สาคัญ คือ เกษตรกรรม เช่น ทาไร่ ทานา ทาสวน และรับจ้างทั่วไป
- อาชีพเสริม คือ ค้าขาย
- พืชเศรษฐกิจที่สาคัญและนาชื่อเสียงมาสู่พืนที่ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย
o หน่วยธุรกิจในเขต
- โรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานนาตาลทรายกาแพงเพชร)
- ลานมันสาปะหลัง
- ปั๊มนามัน และก๊าซ

จานวน 1 แห่ง
จานวน 7 แห่ง
จานวน 2 แห่ง

สภาพสังคม
ประชากรส่วนหญ่นับถือศสาสนาพุทธ ร้อยละ 98.7 วัด 4 แห่ง สานักสงฆ์ 1 แห่งส่วนการปฏิบัติ
ศาสนพิธี หรืองานบุญต่างๆ เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทั่วไป โดยเฉพาะ “งานปิดทองไหว้พระ
และรอยพระพุทธบาท เดือน 3 ณ วัดไตรตรึงษาราม” ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตาบลไตรตรึงษ์ยึดถือปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ตังแต่บรรพบุรุษ
การศึกษา
- โรงเรียนอนุบาล
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน 1 แห่ง
จานวน 10 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 5 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจประจาตาบล

จานวน 1 แห่ง

- ข้อมูลทรัพยำกรสำธำรณสุข
- อาสาสมัครสาธราณสุขประจาหมู่บ้าน ในเขตตาบลไตรตรึงษ์ 235 คน
- สถำนกำรณ์และปัญหำสุขภำพที่สำคัญของตำบลไตรตรึงษ์
ปัญหาสาธารณสุขในพืนที่รับผิดชอบของตาบลไตรตรึงษ์ วิเคราะห์ได้จากสภาวะการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรค และปัญหาที่มีแนวโน้มสูงขึนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี
1. ประชาชนป่วยด้วยโรงความดันโลหิตสูง
2. ประชาชนป่วยด้วยโรงเบาหวาน
3. ความพิการสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง โรงเบาหวาน
4. ประชาชนป่วยด้วยโรงอุจจาระร่วง
5. ปัญหาสารปนเปื้อนในอาหาร และการใช้เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
"สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สืบสานแห่งท่องเที่ยว"
- พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ทังในระบบและนอกระบบ
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการปกครอง ความเข้มแข็งของชุมชน
- ทำเนียบบุคลำกร

- ผลิตภัณฑ์ตำบล
หมูฝอย

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
หมูฝอย (รหัสโอทอป 620100655201) (OPC52 KP4Stars) 52A,524A
สินค้ำสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
สถำนที่จำหน่ำย
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง
19/1 หนองหลวง หมู่ 3 ตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
ติดต่อ : นางชนาพร เย็นวัฒนา
โทร : 08-9906-6056
ไม้กวาดดอกหญ้า

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 620100775201)
สินค้ำสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
สถำนที่จำหน่ำย
กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทาไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 โนนโก หมู่ 9 ตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
ติดต่อ : นางสาวจิราภรณ์ บางยิม
โทร : 08-1887-5397

กระยาสารทณัฐภรณ์ (5 ดาว ปี 2555)

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระยาสารทณัฐภรณ์ (5 ดาว ปี 2555)
รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
กระยาสารทณัฐภรณ์ (รหัสโอทอป 62010007044829)
(OPC55 KP5Stars)55A,555A,OPC555
รำคำขำยปลีก 30 บาท
สถำนที่จำหน่ำย
ณัฐภรณ์กระยาสารท
49/1 หมู่ที่ 1 ตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทร : 086-2043051
หมำยเหตุ
ภาพจากการคัดสรร OPC 2555 ระดับประเทศ
- สถำนที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
วัดวังพระธาตุ หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ ซึ่งมีชื่อในตานานเดิมของเมืองไตรตรึงษ์ คือ วัดท้ำวแสนปม

- ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์
9/19 ม.1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62160
โทร : 055-739306 ต่อ 11-17 , 055-841097 โทรสาร : 0-5573-9306 ต่อ 18
เว็บไซต์ : http://www.tritrueng.go.th/event.php

