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1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล    
ต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นต าบลหนึ่งใน 5 ต าบลของอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ห่างจาก 

ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  500 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ  68.40 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ   42,750  ไร่ 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ต าบลอ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
  ทิศใต้         ติดต่อกับ  ต าบลวังมะปราง และต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 

     จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
   

 
 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 

  1.  นายธนง  จันแดง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
  2.  นายมงคล หนูประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
  3.  นายอาคม คงสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
  4.  นางกิตติญา อินจันทร์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   

   

 
ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร ระดับการศกึษา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จ านวน  3  ส านัก/กอง) 
 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1. งานบริหารทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานสารบรรณ 
 งานบริหารงานบุคคล 
 งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
 งานตรวจสอบภายใน 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

1.2. งานนโยบายและแผน 
 งานนโยบายและแผน 
 งานวิชาการ 
 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 งานงบประมาณ 
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1.3. งานกฎหมายและคดี 
 งานกฎหมายและคดี 
 งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งานอ านวยการ 
 งานป้องกัน 
 งานฟ้ืนฟู 

1.5. งานกิจการสภา อบต. 
 งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
 งานการประชุม 
 งานอ านวยการและประสานงาน 

2. กองคลัง 
2.1. งานการเงิน 

– งานการเงิน 
– งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
– งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
– งานเก็บรักษาเงิน 

2.2. งานการบัญชี 
 งานการบัญชี 
 งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
 งานงบการเงินและงบทดลอง 
 งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ ค่าเช่า 
 งานพัฒนารายได้ 
 งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 งานพัสดุ 
 งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
3.1. งานก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
 งานข้อมูลก่อสร้าง 
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3.2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 งานประเมินราคา 
 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3. งานประสานสาธารณูปโภค 
 งานประสานกิจการประปา 
 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 งานระบายน้ า 

3.4. งานผังเมือง 
 งานส ารวจและแผนที่ 
 งานวางผังพัฒนาเมือง 
 งานควบคุมทางผังเมือง 

3.5. งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 

 
ด้านการคลังท้องถิ่น 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  32,491,772.70  บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  14,535,826.36  บาท 
1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  8,974,443.44  บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ 

รวม 0.00  บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  0  โครงการ   

รวม  0.00  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2561  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  
  (1)  รายรับจริง  จ านวน  25,186,188.80  บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  จ านวน  138,175.65  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน  13,430.50  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  168,409.56  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  270,708.50  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  56,206.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร          จ านวน  13,963,636.59  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน  10,575,622.00  บาท 
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  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  0.00  บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  17,109,282.16  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง     จ านวน  5,927,491.00  บาท 
   งบบุคลากร    จ านวน  6,039,298.33  บาท 
   งบด าเนินงาน    จ านวน  2,906,825.55  บาท 
   งบลงทุน    จ านวน  587,170.00  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น    จ านวน  0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,648,497.28  บาท 
  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  0.00  บาท 
  (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  4,893,528.10  บาท 
  (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
  (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นที่ราบลุ่มและเนินเขาโดยทาง

ตอนเหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเกื อบทั้ง
ต าบล มีทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม่แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่ง
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มลงไปสู่ทะเลทางทิศตะวันออก มีลมมรสุมพัดผ่านตลอดปีโดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

ระยะที่ 1   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 
  ระยะที่ 2   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม  

มี ๒ ฤดูกาล คือ 
1.  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

  2.  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 
 
 1.4  ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นเหมาะแก่การท าการเกษตร 
พ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือส่วนใหญ่เป็นเนินสูงต่ าสลับกับพื้นที่ราบเรียบ และแนวภูเขา โดยสรุป พ้ืนที่

ต าบลวังมะปรางเหนือมีพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการท าการเกษตรมากท่ีสุด  
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 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

           - ล าน้ า,ห้วย     จ านวน  7 แห่ง 
           - คลอง     จ านวน  2 สาย 
   - หนอง     จ านวน  3 แห่ง 
 

 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
           - บ่อน้ าตื้น         จ านวน  56  แห่ง 
           - บ่อบาดาล    จ านวน  27 แห่ง 
           - ชลประทาน    จ านวน  - แห่ง 
           - อ่างเก็บน้ า    จ านวน   1 แห่ง 
           - ฝาย     จ านวน  6 แห่ง 
           - สระเก็บน้ า    จ านวน         146 แห่ง 

 - ประปา    จ านวน   8 แห่ง 
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1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

พ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือพ้ืนที่ป่าไม้ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน 12,500 ไร่ มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา และมีพ้ืนที่ป่าแปลงเล็กแปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พื้นที่บริเวณท่ีราบ และเชิง
เขา ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกท าลายปลูกสร้างสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยภาพรวมทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่
ต าบลวังมะปรางเหนือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศอยู่พอสมควร  เนื่องจากมี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายรัฐบาล ท าให้พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของต าบลวังมะปรางเหนือ ยังสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1  เขตการปกครอง ต าบลวังมะปรางเหนือ มีจ านวน 10 หมู่บ้าน โดยแยกการปกครอง ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

1 บ้านต้นปรง ผู้ใหญ่สิทธิพร  พูดเพราะ 
2 บ้านบางนาว ผู้ใหญ่ประทีป  ทองบัว 
3 บ้านช่องหาร ผู้ใหญ่ณรงค์ศิษฐ์   กลิ่นหอม 
4 บ้านใต้ ผู้ใหญ่ชิต  สุขเสน 
5 บ้านควนตะเคียน ผู้ใหญ่นิยม  คงชูศรี 
6 บ้านสวนป่า ผู้ใหญ่สมปอง  ทองประดับ 
7 บ้านวังวิเศษ ผู้ใหญ่จงรักษ์  แสงหิรัญ 
8 บ้านวังทอง ก านันประดิษฐ์  สุขเสน 
9 บ้านทอนแจ้ ผู้ใหญ่วีระ  ทองขาวบัว 

10 บ้านอ่าวกลาง ผู้ใหญ่ชอบ  จิ๋วเลี่ยน 
 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง ณ  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

2.2  การเลือกตั้ง 

ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

1 นายธนง จันแดง นายกฯ 13/05/2559 – ไม่ได้ก าหนด 

2 นายมงคล หนูประสิทธิ์ รองนายกฯ 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด 

3 นายอาคม คงสุวรรณ รองนายกฯ 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด 

4 นางกิตติญา อินจันทร์ เลขานายกฯ 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจาก

ต าแหน่ง 

1 นายเศกวิชัย สุขเสน  ประธานสภา อบต. 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

2 นายสายัณห์ พรหมทิพย์  รองประธานสภา อบต. 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

3 นางอุบล  ด้วงสุข เลขาสภา อบต. 15/02/2561 - ไม่ได้ก าหนด  

4 นายสมัคร หนูจีน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

5 นายวิปริษณ์ พลบุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

6 นายอภิโชค ชนะมาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2   13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

7 นายกระจ่าง สองแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

8 นายเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

9 นายส าเริง ทองขาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

10 นายสุรพงษ์ ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

11 นายจีระศักดิ์ ทองใบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

12 นายสมโชค เพ็ชรสุก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

13 นายประสิทธื์ ชูศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

14 นางสาวจิตรา นวลทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

15 นายสมคิด สุดสนิท  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

16 นางวิน สุขเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

17 นายอรรถพล สุขเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

18 นายปราโมทย์ บุญเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

19 นายสุทิน สงหนู  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

20 นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 13/05/2559 - ไม่ได้ก าหนด  

 
3.  ประชากร  
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ปัจจุบันพบว่าประชากรของต าบลวังมะปรางเหนือ มีจ านวน 5,904 คน แยกเป็น ชาย 
2,864 คน   หญิง 2,940 คน ขนาดสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย  86 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร  
 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=369863
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=364329
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=366557
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=366637
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=366150
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=370969
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=371512
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=369982
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404699131
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404699215
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=363647
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404698817
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404699228
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=362771
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404698804
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=363490
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=364420
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=370365
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=74145&voteSeq=999/9999&orgId=7499&position=2&applicantId=100000404698138
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านต้นปรง 441 459 900   334 
2 บ้านบางนาว 252 266 518 135 
3 บ้านช่องหาร 416 411 827 291 

4 บ้านใต้ 120 133 253 95 

5 บ้านควนตะเคียน 424 398 822 240 

6 บ้านสวนป่า 395 358 753 226 

7 บ้านวังวิเศษ 165 192 357 119 

8 บ้านวังทอง 96 113 209 88 

9 บ้านทอนแจ้ 292 288 580 165 

10 บ้านอ่าวกลาง 257 250 507 168 

รวม 2,858 2,868 5,726 1,864  
  

   หมายเหต ุ ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
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หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

 

 จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 
ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านต้นปรง 433  457 427 458 440 465 441 459 
2 บ้านบางนาว 245  276 247 274 255 264 252 266 
3 บ้านช่องหาร 407  406 413 421 418 419 416 411 
4 บ้านใต้ 120  134 122 135 119 130 120 133 
5 บ้านควนตะเคียน 422  382 423 380 424 398 424 398 
6 บ้านสวนป่า 387  354 382 350 383 350 395 358 
7 บ้านวังวิเศษ 159  180 161 185 163 186 165 192 
8 บ้านวังทอง 88  104 89 107 96 114 96 113 
9 บ้านทอนแจ้ 285  288 281 292 295 293 292 288 

10 บ้านอ่าวกลาง 283  243 281 245 280 246 257 250 
รวม 2,829  2,824 2,915 2,919 2,873 2,865 2,858 2,868 

5,653 5,834 5,738 5,726 
    

หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 36  28  64  
1  ปีเต็ม – 2 ปี 67  43  110  
3 ปีเต็ม – 5 ปี 104  97  201  
6 ปีเต็ม – 11 ปี 265  212  477  
12 ปีเต็ม – 14 ปี 109  102  211  
15 ปีเต็ม – 17 ปี 135  118  253  
18 ปีเต็ม – 49 ปี 1,428  1,457  2,885  
50 ปีเต็ม – 60 ปี 389  411  800  
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 325  400  725  

  
   หมายเหต ุ ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตต าบลวังมะปรางเหนือ  มีการจัดการด้านการศึกษา  ดังนี้    
         - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  2 แห่ง 
        - โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน  - แห่ง 

       - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  1 แห่ง  
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  - แห่ง 
4.2  สาธารณสุข 
 -  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  จ านวน  - แห่ง 
 -  สถานพยาบาลเอกชน    จ านวน  - แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  - แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   จ านวน        100% 
4.3  อาชญากรรม    

ต าบลวังมะปรางเหนือได้ถือนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะให้เกิด
ความสงบสุขแก่ประชาชน โดยในพ้ืนที่มีส านักงานต ารวจภูธรวังวิเศษ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนี้ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สถานบริการ ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ แหล่งรับซื้อน้ ายาง การกวดขัน
ปราบปรามแหล่งอบายมุข การบังคับการค้าประเวณี และการค้าประเวณีเด็ก การรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว การป้องกันปรามปรามยาเสพติด ยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม โดยต ารวจภูธรวังวิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกปฏิบัติการจัดตั้งชุดชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม  
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4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดต าบลวังมะปรางเหนือเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวัง  
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(9) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง   

ต าบลวังมะปรางเหนือมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักผ่านชุมชนได้แก่ถนน 
เพชรเกษม  4   ถนนโยธาธิการสายคลองชี - อ่าวตง และถนนสายโยธาธิการสายคลองชี – เขาวิเศษ การติดต่อ
กับต าบลข้างเคียงค่อนข้างสะดวก ส่วนการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 
  ถนนภายในต าบล 
         - ถนนลาดยาง     จ านวน         11        สาย 
  - ถนนคอนกรีต     จ านวน            4        สาย 
        - ถนนลูกรัง     จ านวน         27 สาย 

- ถนนลูกรัง/คอนกรีต    จ านวน  8 สาย 
- ถนนลูกรัง/ลาดยาง    จ านวน  3 สาย 
- ลาดยาง/คอนกรีต    จ านวน           1 สาย 

สะพาน  จ านวน  9  สะพาน 

5.2  การไฟฟ้า    
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  
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๕.๓ การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือมีกิจการประปาในบางหมู่บ้าน และ
ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 

5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ 

ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  
แต่ก็มีบางรายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ   
 6.1  การเกษตร 

การประกอบอาชีพ  ประชากรต าบลวังมะปรางเหนือ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย และรับจ้างกรีดยาง  โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งต าบลเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  จะปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น   คือ ยางพารา  ปาล์ม  ทุเรียน และเงาะ  และมีพ้ืนที่เพียงส่วนน้อยที่เป็นพ้ืนที่นา  พ้ืนที่ไร่และพ้ืนที่
พืชผัก     
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 6.2  การประมง 
  พ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นพ้ืนที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าทางการเกษตร ซึ่งมีน้ า
ตลอดทั้งปี  ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพด้านการประมง เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง  เป็นต้น 
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6.3  การปศุสัตว์ 
ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกร  

      
 
 
6.4  การบริการ 

- ธนาคาร        จ านวน  - แห่ง 
- โรงแรม     จ านวน  - แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     จ านวน  2 แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ควนปลวกล้อน และสระเก็บน้ าบ้านวังวิเศษ  
6.6  อุตสาหกรรม 

- โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  2 แห่ง 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-กลุ่มออมทรัพย์       8 กลุ่ม 
                     -กลุ่มอาชีพ       9 กลุ่ม 
 

6.8  แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท าสวนยางพารา สวน

ปาล์ม เป็นต้น  ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา   ต าบลวังมะปรางเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 -  วัด/ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์   จ านวน  3 แห่ง 
 -  มัสยิด      จ านวน  - แห่ง 
 -  ศาลเจ้า     จ านวน  1 แห่ง 
 -  โบสถ์      จ านวน  - แห่ง 
 
 



   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  หน้า 16 

 

 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  

 ประเพณี  เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ในเขตพ้ืนต าบลวังมะปรางเหนือมีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ยังคงยึดถือประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของชาวตรังที่แตกต่างจากที่อ่ืน
อย่างชัดเจน ได้แก่ 
  - ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทาน
อาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน โดยเจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อม
กับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับ
ความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่งกายตามสบาย 
  - ประเพณีงานศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์แผ่น
ประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และรายชื่อเจ้าภาพ
พร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าทั่วไป และจะส่งไปประกาศทาง
สถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผู้หน้ารถทุก
คัน เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ 
  - ประเพณีกิจเจ  ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ า ถึงวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 9 ของจีนโดย
จัดปีละครั้งในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝ่ายอ่านบท สวดมนต์ร่วมกันประกอบ
พิธีกินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันก าหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธิ์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานในการประกอบพิธีกินเจครั้งนี้ 
ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการรักษาศีล แนวการปฏิบัติถึง
ความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยนุ่งขาวห่มขาว ถืออุโบสถศีล ยกเว้นข้อ 6 ไม่กินอาหารในยามวิกาลมา
เป็นกินอาหารเจตลอด 9 วัน มีการท าวัตรเช้า-เย็น โดยถือปฏิบัติตามพุทธศาสนา คือรักษาศีล ท าสมาธิและเกิด
ปัญญา พร้อมทั้งการจัดขบวนแห่แหนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพ่ือให้ลูกหลานที่นับถือได้สักการบูชา 
เป็นต้น 
    งานประจ าปี จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะผสมผสานระหว่างไทย-จีน
ในด้านจริยธรรม คนต าบลวังมะปรางเหนือส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี ตรงไปตรงมา พูดจาเปิดเผย เรียก
ได้ว่าเสียงดังฟังชัดเป็นเอกลักษณ์  
  ชาวต าบลวังมะปรางเหนือปฏิบัติตามครรลองของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา เป็นต้น 

1.  งานเทศกาลกิจเจ จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใดที่มี 
เทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ ไปตามอาคาร
บ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ ทิ่มแทงตามร่างกาย 
ปีนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

2.  สารทเดือนสิบ  ประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการท าบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการ
ท าบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้
ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า “เปรต” นั้น ขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติ



   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  หน้า 17 

 

ที่มีชีวิตอยู่ท าบุญอุทิศไปให้การท าบุญเดือนสิบจะมี 2  ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ าเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ า
เดือน 10 ซึ่งจัดที่วัดทุกวัดในพ้ืนที่ต าบลวังมะปรงเหนือ 

 
 

3.  งานลากพระ  งานประเพณีลากพระ งานชักพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ที่สืบทอดมายาวนานแล้ว 
   

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.  โนรา หรือ มโนห์รา (เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้) เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่
สืบ ทอดกันมานาน และนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การร า  บางส่วนเล่น
เป็นเรื่อง  และบางโอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม 
 

 
 

  2.  หนังตะลุงเป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้มาแต่โบราณ และสืบทอด
มาจนปัจจุบันนี้ หนังตะลุงเป็นมหรสพทีได้รับการนิยมจากผู้ดูอย่างกว้างขวาง การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดง
ความสามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังตะลุงผนวกกับการฝึกฝนจนมีความช านาญ จึงจะสามารถ
แสดงหนังตะลุงให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้แต่ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้น ยังได้สอดแทรกคติธรรม 
จริยธรรม การศึกษา ฯ ลฯ แก่ผู้ชมอีกด้วย 

    ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนั้น มีความเชื่อกันว่า เผยแพร่มาจากชวา(อินโดนีเซีย) มายัง
มาเลเซีย แล้วคนไทยทางภาคใต้ไปได้แบบอย่างมาอีกทีหนึ่งจากเมืองยะโฮร์ มาฝึกหัดเล่นในเมืองไทย 
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โดยเฉพาะครั้งแรกท่ีจังหวัดพัทลุง ที่เรียกว่าหนังตะลุงนั้น ค าว่าหนัง ก็คือ เอาหนังวัว หนังควาย มาตัดฉลุเป็น
รูป ส่วนค าว่าตะลุงก็คงมาจากค าว่าพัทลุงนั่นเอง เคยมีค านิยมเรียกหนังตะลุงว่า "หนังควน " เพราะเกิดขึ้นที่
บ้านควนมะพร้าว เป็นแห่งแรกนอกจากนี้ยังมีข้ออ้างอิงอ่ืน ๆ ซึ่งยืนยันว่าได้เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีพัทลุง 

หนังตะลุง มี อยู่ 13 ตัว  ได้แก ่นายสีแก้ว  นายยอดทอง  นายเท่ง นายขวัญเมือง  
นายสะหม้อ  อ้ายอินแก้ว  อ้ายโถ  อ้ายพูน อ้ายกรั้ง  อ้ายปราบ  อ้ายดิก อ้ายคงรอด  อ้ายจีนจ๋อง 

 

 
 
  3.  ภูมิปัญญาด้านผู้น าทางศาสนา 

ชีวิตทางสังคมของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะท ากันที่วัด 
งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลานผู้ชายซึ่งรับ
ใช้พระสงฆ์ หรือ "บวชเรียน" ทั้งนี้ก่อนนี้ยังไม่มีโรงเรียน วัดจึงเป็นทั้งโรงเรียนและหอประชุมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 
ต่อเมื่อโรงเรียนมีข้ึนและแยกออกจากวัด บทบาทของวัดและของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป 

 

  ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร (อังกฤษ: Dambro) เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย นับแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม 14 จังหวัดและบางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งบางหมู่บ้านในรัฐกลันตัน รัฐปะลิส รัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) รัฐเประ และรัฐตรังกานู ประเทศ
มาเลเซีย บางหมู่บ้านในเขตตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่าด้วย ภาษาไทยถิ่นใต้มีเพียงภาษาพูดเท่านั้น 
ไม่มีตัวอักษรเขียนเฉพาะ 

 

ภาษาไทยถิ่นใต้   แยกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
1. ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก 
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก  ได้แก่  ภาษาไทยถิ่นใต้  ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ 

บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ , อ าเภอแม่ลาน, อ าเภอหนองจิก และ 
อ าเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ า ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง ) 
ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก 
แต่ส าเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน) 

2. ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก 
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต 

ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึง
กัน เช่นออกเสียงค าว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ ภาษาไทยถิ่นใต้ในเขต
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อ าเภอขนอม นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง)  และในกลุ่ม
อ าเภอฉวาง พิปูน ถ้ าพรรณรา และทุ่งสง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง) ก็จัด
อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่ส าเนียงภาษาถือเป็น
กลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้ 

การแบ่งเขตระหว่างพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก (ค าที่มีเสียงสระยาวสามารถออกเสียง 
ก. สะกดได้ชัด) กับพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก (ค าที่มีเสียงสระยาว ออกเสียง ก.  สะกดไม่ได้) สามารถ
ก าหนดแนวแบ่งเขตคร่าว ๆ ได้โดยลากเส้นแนวแบ่งเขตระหว่างอ าเภอขนอม และอ าเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลากขึ้นเขาหลวง แล้ววกลงไปทางใต้ โดยใช้แนวเขาหลวง เป็นแนวแบ่งเขต ผ่านลงไปถึงจุด
ระหว่างอ าเภอทุ่งสง และอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นวกไปทางทิศตะวันตกไปยังอ าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ จรดทะเลอันดามัน 
   3.  ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงสงขลา 

ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้  ที่พูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ถือเป็นกลุ่มย่อย ในกลุ่มภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก มีลักษณะที่
เด่นคือ หางเสียงจะไม่ขาดห้วน แต่จะค่อยๆเบาเสียงลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวช่วยให้ภาษาสงขลาฟังแล้วไม่หยาบ
กระด้างอย่างส าเนียงใต้ถิ่นอ่ืน นอกจากนี้ยังค าที่ใช้บ่อยในส าเนียงนี้คือ ค าว่า เบอะ หรือ กะเบอะ  ซึ่งมี
ความหมายในภาษาไทยมาตรฐานว่า เพราะว่า, ก็เพราะว่า เรียกเงินว่า เบี้ย ในขณะที่ถิ่นอ่ืนนิยมเรียกว่า ตางค์ 
และค าที่นิยมใช้อีกค าหนึ่ง คือ ไม่หอน ซึ่งมีความหมายว่า ไม่เคย เช่น ฉานไม่หอนไป เป็นต้น 

 
4. ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงตากใบ 
ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงตากใบ หรือ ภาษาไทยถิ่นใต้ ส าเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่

พูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอสายบุรี) 
รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้
ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง และต าบลกะรุ
บี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอ่ืนๆ มาอาศัยหรือท างานในจังหวัดนราธิวาส จึงน า
ภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส  ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง 
สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 ส าเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ ส าเนียง เจ๊ะเห  และ
ส าเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบท
ของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดส าเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
         ขนมโรตีกรอบ 

โรตีกรอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งสาลีนวดผสมกับน้ าและส่วนประกอบอ่ืน เช่น เกลือ 
น้ าตาล น้ ามัน จนได้ก้อนแป้งที่เนียน น ามารีดเป็นแผ่น ม้วน แล้วรีดให้แบน ตัดเป็นชิ้น ทอดให้กรอบ คลุกกับ
น้ า ต า ล  ที่ เคี่ ย ว จ น ข้ น ซึ่ ง อ า จ ผ ส ม เก ลื อ ห รื อ ส่ ว น ป ระ ก อ บ อ่ื น  เช่ น  ง า  ต้ น ห อ ม  ด้ ว ย ก็ ได้  
เป็นอาหารว่างทานคู่กับ ชาร้อนและเครื่องดื่มอ่ืนๆ ในวงสนทนาตามสภากาแฟตามร้านน้ าชาในหมู่บ้าน 
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 ไม้กวาดดอกหญ้า 
ไม้กวาด คือ อุปกรณ์ส าหรับให้ในการท าความสะอาดที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้อง

มีไว้เพ่ือท าความสะอาดบ้าน หรือปัดอยากไย่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนความรู้ความสามารถที่ได้รับ
การสั่งสมถ่ายทอดกันมา น ามาปรับใช้รวมกับความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่น สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตอันยาวนาน 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
          - ล าน้ า,ห้วย     จ านวน  7 แห่ง 
          - คลอง     จ านวน  2 สาย 
  - หนอง     จ านวน  3 แห่ง 
 

  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
          - บ่อน้ าตื้น         จ านวน  56  แห่ง 
         - บ่อบาดาล    จ านวน  27 แห่ง 
          - ชลประทาน    จ านวน  - แห่ง 
          - อ่างเก็บน้ า    จ านวน   1 แห่ง 
          - ฝาย     จ านวน  6 แห่ง 
          - สระเก็บน้ า    จ านวน         146 แห่ง 
          - ประปา    จ านวน   8 แห่ง 

8.2  ป่าไม้ 
พ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือพ้ืนที่ป่าไม้ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน 12,500 ไร่ มีลักษณะเป็น

พ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา และมีพ้ืนที่ป่าแปลงเล็กแปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พื้นที่บริเวณที่ราบ และเชิง
เขา ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกท าลายปลูกสร้างสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยภาพรวมทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่
ต าบลวังมะปรางเหนือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศอยู่พอสมควร เนื่องจากมี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายรัฐบาล ท าให้พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของต าบลวังมะปรางเหนือ ยังสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

 

8.3  ภูเขา 
 ในพ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือเป็นที่ราบสลับกับเนินเขา 
 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นที่ราบลุ่มและเนินเขาโดยทางตอน

เหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเกือบทั้งต าบล มี



   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  หน้า 21 

 

ทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม่แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่ง
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  


