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สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

  

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง 
  

            จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยูํทางภาคใต๎ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยูํทั่วไป 
เชํน  โครงกระดูกมนุษย๑โบราณที่ถ้ําซาไก อําเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา 
ลูกปัดแก๎ว  เครื่องประดับ ตามถํ้าตําง ๆ  เชํน เขาสามบาตร   ถ้ําเขาไม๎แก๎ว  ถ้ําเขาเทียมปุา ภาพเขียนสีที่เขา
แบนะ ถ้ําตรา ล๎วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนกํอนประวัติศาสตร๑จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร๑ ตํอมาจึงมี
หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ๑กับอาณาจักรโบราณทางภาคใต๎ในลักษณะที่เป็นเมืองทําทางผําน และมี
พัฒนาการมาตามลําดับ 
  สมัยศรีวิชัย มีผู๎พบพระพิมพ๑ดิบซึ่งเป็นศิลปะกลุํมศรีวิชัยที่บริเวณถ้ําวัดคีรีวิหาร ถ้ําเขาสาย
และถ้ําเขาขาว อําเภอห๎วยยอด แตํยังไมํมีการค๎นพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเมืองเกําหรือแหลํง
ที่ตั้งเมืองในยุคนี ้
  สมัยต านานเมืองนครศรีธรรมราช ตํานานเมืองนครฯ กลําวถึงพระธนกุมาร และนางเหม
ชาลาจากอินเดียอัญเชิญพระบรมธาตุหนีศึกเพ่ือจะไปลังกาแตํถูกพายุจนเรืออับปาง ตํอมาขึ้นบกได๎ที่หาดทราย
แก๎วและฝังพระบรมธาตุไว๎ ครั้นพระยาศรีธรรมาโศกราชมาพบเข๎า จึงได๎สร๎างบ๎านเมืองขึ้น ณ หาดทรายแก๎ว 
พร๎อมทั้งสร๎างพระบรมธาตุเจดีย๑ไว๎ และได๎ครอบครองเมือง  ตําง ๆ ในแหลมมลายู เรียกวําเมือง 12 นักษัตร 
เมืองตรังคือหนึ่งในเมือง 12 นักษัตร มีตราม๎าเป็นตราประจําเมือง  เป็นหลักฐานแสดงวําในยุคนครศรีธรรมราช
ตรังมีฐานะเป็นเมืองแล๎ว 
  สมัยสุโขทัย ตํานานพระพุทธสิหิงค๑ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ๑ กลําววํา พระเจ๎า -รํวงแหํง
กรุงสุโขทัยรํวมกับพระเจ๎าสิริธรรมแหํงสิริธรรมนครสํงทูตไปขอพระพุทธสิหิงค๑จากลังกา และในหลักศิลาจารึก
สุโขทัยหลักที่ 1 ที่กลําววํา "สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรี
ธรรมราชมา"  แสดงวํามีการติดตํอระหวํางเมืองนครศรีธรรมราชกับอินเดียและลังกา สํวนในตํานานเมืองพัทลุง
กลําวถึงนางเลือดขาวอัญเชิญพระพุทธสิหิงค๑จากลังกา  และสร๎างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิหิงค๑ไว๎ที่ตรังเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น เรื่องราวเหลํานี้บํงชี้วําทําเรือเมืองตรังเป็นเส๎นทางผํานของพระพุทธศาสนาเข๎าสูํ
ภาคใต๎ 

สมัยอยุธยา  เมื่อโปรตุเกสตีมะละกาได๎ใน พ.ศ. 2054 ก็สํงทูตไปกรุงศรีอยุธยาเพ่ือทํา
สัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยผํานทําเรือเมืองตรัง เมืองตรังจึงได๎ชื่อวําเป็นเมืองแรกที่ได๎รับรอง
ฝรั่งชาติแรกที่เข๎ามาในไทย 
  หลักฐานความเป็นเมืองตรังที่ปรากฏชัดเจนในท๎องถิ่น คือ ที่ถ้ําเขาสามบาตร ตรงเพดานปาก
ถ้ํามีจารึกเป็นอักษรสมัยอยุธยา ความตอนหนึ่งเรียกชื่อเขาสะบาป และกลําววํา 
  "…ขุนนางกรมการทัง…เมือง แลสัปรุศชายญ…..ให้เลิกลาศนาพระพุทเจ่ากบริบูน แล้วแลสัป
รุศ…..ชวนกันฉลองกุศลบุญ…หาสุ่กกรุราชได้สองพันร้อยหาสิบเจดปีเจดวันนันแล.." 
  ข๎อความนี้ระบุ พ.ศ.2517 แสดงวําสมัยนั้นเมืองตรังมีชุมชนใหญํระดับเมืองอยูํแล๎วในบริเวณ
เขาสามบาตร เพราะมีทั้งขุนนางและกรมการเมือง  ทั้งยังมีคําบอกเลําเรื่องชื่อวัดคูเมืองอยูํใกล๎ ๆ สํวนจารึกยัง



2 
 
มีปรากฎอีกแหํงหนึ่งคือที่ถ้ําเขาพระ ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา แตํยังไมํมีผู๎อํานวิเคราะห๑ไว๎ อยํางไรก็ตาม 
เมืองตรังก็ยังเป็นเมืองหน๎าดํานขึ้นตรงตํอนครศรีธรรมราชจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา 
  สมัยกรุงธนบุรี  ตรังเป็นเมืองทําฝั่งทะเลตะวันตกของนครศรีธรรมราช คูํกับเมืองทําทองทาง
ฝั่งทะเลตะวันออก 
  สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมืองตรังกับเมืองภูรารวมกันเป็นเมืองตรัง
ภูรา สําหรับเรื่องที่ตั้งเมืองนี้ ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยูํใกล๎กับแมํน้ําตรัง ที่บ๎านนาแขก ตําบลหนอง -ตรุด เจ๎าเมืองชื่อ
พระยาตรังนาแขก ยังมีลูกหลานสืบตระกูลมาจนปัจจุบัน 
  เจ๎าเมืองตรังในสมัยต๎นรัชกาลที่ 1 เข๎าใจกันวํา คือ พระยาตรังที่ เป็นกวี ทําความผิดต๎องโทษ
ถูกเรียกตัวกลับเข๎ารับราชการในกรุงเทพฯ พระภักดีบริรักษ๑ได๎เป็นเจ๎าเมืองตรังแทน ตํอจากนั้นโต๏ะปังกะหวา 
หรือพระเพชภักดีศรีสมุทรสงคราม ปลัดเมืองซึ่งประจําอยูํที่เกาะลิบงได๎เป็นเจ๎าเมืองศูนย๑อํานาจของเมืองตรัง
จึงอยูํที่เกาะลิบง เมื่อสิ้นโต๏ะปังกะหวา หลวงฤทธิสงครามได๎สืบทอดตําแหนํง ในชํวงนี้มีเหตุการณ๑สําคัญคือ 
พมํายกมาตีเมืองถลางใน พ.ศ. 2352 เกาะลิบงเป็นที่ชุมนุมทัพเรือของหัวเมืองทางใต๎เพ่ือยกไปชํวยถลางรบ
พมํา 
  ตํอมา พ.ศ. 2354 หลวงอุไภยราชธานีเป็นผู๎พยาบาลเมืองตรัง  สถานที่ตั้งเมืองคงเป็นที่ควน
ธานี  ในระยะนี้เองที่เจ๎าพระยานครฯ (น๎อย) ได๎ปรับปรุงเมืองตรังให๎เป็นฐานทัพเรือที่เข๎มแข็งเพ่ือรับศึกพมํา 
คุมหัวเมืองมลายูและปราบปรามโจรสลัด เมืองตรังชํวงนี้เจริญมาก เป็นทั้งที่ตํอเรือและสํงสินค๎าไปตํางประเทศ 
สินค๎าสําคัญคือข๎าง เมืองตรังจึงเป็นทั้งทําเรือค๎าและทําเรือรบ  ผู๎สําเร็จราชการของอังกฤษซึ่งประจําอยูํที่เกาะ
ปีนังได๎สํงร๎อยโท เจมส๑ โลว๑ มาเจรจาความเมืองกับเจ๎าพระยานครฯ (น๎อย) ที่เมืองตรัง เมื่อ พ.ศ. 2367 ซึ่งฝุาย
เจ๎าพระยานครฯ สํงบุตรชายมา เจรจาแทน 

พ.ศ. 2381  เกิดกบฎทางไทรบุรี หวันหมาดหลีแขกสลัดจากเกาะยาวเป็นพวกเดียวกับกบฎ
เข๎าตีเมืองตรัง พระสงครามวิชิตเจ๎าเมืองตรังต๎านทานไมํได๎ ต๎องถอยไปแจ๎งขําวแกํเมืองนคร พวกข๎าศึกเข๎าตี
เมืองพัทลุงและสงขลาตํอทางไทยได๎สํงทัพมาต๎านไว๎จนข๎าศึกหนีกลับไป 
  พ.ศ. 2396  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 เจ๎าเมืองตรังถึงแกํกรรม มีตราตั้งเจ๎าเมืองตรังคนใหมํชื่อ
พระยาตรังควิษยานุรักษ๑พิทักษ๑รัฐสีมา 
  สมัยการปกครองหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตกจนถึงปัจจุบัน  ต๎นรัชกาลที่ 5 พวกกรรมกรจีน
กํอความไมํสงบในหัวเมืองฝั่งตะวันตกอยูํเนืองๆจึงมีการแตํงตั้งข๎าหลวงใหญํจากกรุงเทพฯ มาประจําที่ภูเก็ต
เพ่ือดูแลหัวเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมด ข๎าหลวงใหญํมาตั้งศูนย๑บัญชาการ ที่ตั้งอยูํระยะหนึ่งแล๎วกลับภูเก็ต 
  เมืองตรังตั้งอยูํที่ควนธานีจนถึงสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ๑มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  
เป็นผู๎วําราชการเมือง และจัดการย๎ายที่ตั้งเมืองไปกันตังใน พ.ศ. 2436 ตํอมาเมืองทางสํวนกลางเริ่มจัดการ
ปกครองระบบมณฑล ตรังเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลภูเก็ต 
  ตั้งแตํสมัยอยุธยา ปะเหลียนมีฐานะเป็นเมือง ขึ้นกับเมืองพัทลุง มีผู๎วําราชการเมืองอีกคนหนึ่ง 
ตํอมา พ.ศ. 2434 เมืองปะเหลียนถูกยุบเป็นอําเภออยูํในการปกครองของเมืองตรัง 
  สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ๑มหิศรภักดี (สินธุ๑  เทพหัสดิน)  เป็นผู๎วําราชการเมืองตรัง มีการ
ย๎ายที่ตั้งเมืองจากกันตังมาตั้งที่ตําบลทับเที่ยง ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2458 
  หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  รัฐบาลยุบเลิกระบบมณฑล ตรังจึงมีฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแตํนั้นมา 
ที่มาของค าว่า "ตรัง"   

                  คําวํา "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได๎ 2 ทาง คือ 
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      1)  มาจากค าว่า "ตรัง"  ซึ่งตามศัพท๑แปลวํา ลูกคลื่น  เพราะลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัด
ตรังเป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ํา ๆ คล๎ายลูกคลื่นอยูํทั่วไป 
                 2)  มาจากค าว่า  "ตรังเค"  ซึ่งเป็นภาษามลายูแปลวํา "รุํงอรุณ" หรือ  "สวํางแล๎ว"  
เพราะสมัยกํอนชาวมลายูและชาวมัชฌิมประเทศ  ที่เดินทางมาโดยทางเรือมาค๎าขายกับไทย เมื่อเรือแลํนมา
ตามลําน้ําตรังพอมาถึงอําเภอกันตังก็เป็นเวลารุํงอรุณพอดี พวกที่มาโดยเรืออาจจะเปลํงเสียงออกมาวํา "ตรัง 
เค" ดังกลําวแล๎ว แตํที่มาของคําวํา “ตรัง” ทั้งสองประการนี้ เป็นเพียงข๎อสันนิษฐานเทํานั้นไมํมีหลักฐานใด ๆ 
ยืนยันได๎ 
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
            1. ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดตรังอยูํทางภาคใต๎ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี   พ้ืนที่
จังหวัดเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย  ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กม. ประมาณเส๎น
รุ๎งที่ 7 องศา  31  ลิปดาเหนือ และเส๎นแวงที่  99  องศา 38  ลิปดาตะวันออก  อยูํหํางจากกรุงเทพฯ ตาม
เส๎นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ  3,088,399.375  ไรํ   
มีอาณาเขตติดตํอด๎านจังหวัดตําง ๆ   ดังนี้ 
                  ทิศเหนือ     จดอําเภอทุํงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอําเภอคลองทํอม           
          จังหวัดกระบี่ 
                  ทิศใต้         จดอําเภอทํุงหว๎า  จังหวัดสตูล   และทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
                  ทิศตะวันออก  จดอําเภอควนขนุน  อําเภอกงหรา  อําเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 
                                    (มีเทือกเขาบรรทัดก้ันอาณาเขต) 
                  ทิศตะวันตก    จดอําเภอคลองทํอม  เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน 
                           มหาสมุทรอินเดีย 
          2. ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํโดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับด๎วยภูเขา
ใหญํเล็กกระจัดกระจายอยูํทั่วไป พ้ืนที่ราบเรียบมีจํานวนน๎อยซึ่งใช๎เป็นแหลํงเพาะปลูกข๎าว  ทางทิศตะวันออก
มีเทือกเขาบรรทัดยาวจากตอนเหนือจดตอนใต๎  และเป็นแนวเขตแบํงจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ลักษณะดิน
สํวนใหญํเป็นดินรํวนปนทราย สภาพปุาเป็นปุาดิบชื้น  มีปุาชายเลนสําหรับท๎องที่ที่อยูํติดกับทะเล มีพ้ืนที่เป็น
เกาะจํานวน 46 เกาะ อยูํในพ้ืนที่อําเภอกันตัง 12  เกาะ  อําเภอปะเหลียน  13  เกาะ  และอําเภอสิเกา  21  
เกาะ 
  3. ลักษณะภูมิอากาศ                               
                  3.1 ฤดูกาล  แบํงตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น  2  ฤดู  คือ 
                      ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ๑ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
                     ฤดูฝน   เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ๑    
                 3.2 ลักษณะอากาศทั่วไป  จังหวัดตรังอยูํภายใต๎อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ 
                  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ชํวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม   
                   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชํวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน พฤษภาคม   
 
       3.3 อุณหภูมิของอากาศปี 2559 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.11 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 33.69 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 24.11 องศาเซลเซียส 



4 
 
        ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2559 ความชื้นสัมพัทธ๑เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79.60% 

ความชื้นสัมพัทธ๑สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 98.00% ความชื้นสัมพัทธ๑ต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 45.75% 
         ปริมาณฝนปี 2559  ปริมาณฝนตกตลอดปี 2,657.0 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝน

ตกตั้งแตํ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  มีทั้งหมด 176 วัน  

แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก  ปี 2542 – 2559 

 
 

 4. แหล่งน้ าธรรมชาติ  จังหวดัตรังมีแมํน้ําลําคลองที่สําคัญอยูํ  2  สาย  คือ   
                   4.1 แม่น้ าตรัง มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัด
พัทลุงและจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ  7 สาย
ได๎แกํ คลองชี คลองทําประดูํ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลําภูรา และคลองนางน๎อย แมํน้ํานี้
ไหลผํานท๎องที่จังหวัดตรัง 5 อําเภอคือ อําเภอรัษฎา อําเภอห๎วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมืองตรังและ
อําเภอกันตัง แล๎วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ํากันตัง  อําเภอกันตัง 
         4.2 แม่น้ าปะเหลียน  มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัด
สตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ 7 สาย  ได๎แกํ คลองปะเหลียน  คลองลําแคลง 
คลองลําปลอก  คลองห๎วยด๎วน  คลองลําพิกุล  คลองโพรงจระเข๎ (คลองไหนุ๎ย) และคลองลําชาน แมํน้ํานี้ไหล
ผํานท๎องที่จังหวัดตรัง 2 อําเภอ คือ อําเภอยํานตาขาวและอําเภอปะเหลียน  แล๎วไหลลงสูํทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแมํน้ําปะเหลียน อําเภอปะเหลียน 
       5. ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรที่สําคญัของจังหวัดตรังจําแนกตามประเภทตําง ๆ ได๎ดังนี ้                     

    - สัตว์น้ า จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตํอกับชายทะเล ด๎านทะเลอันดามัน 
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      มหาสมุทรอินเดีย  มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร จึงอุดมไปด๎วยสัตว๑น้ํานานาชนิด 
                  - แร ่แรํธาตุที่สําคัญ ได๎แกํ  ดีบุก  ถํานหินและแรํแบไรท๑ 

    - รงันก  มีตามเกาะตําง ๆ ในเขตอําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน และอําเภอสิเกา 
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ตอนที่ 2  

 
การเมืองการปกครอง 
 

การปกครอง 
               การบริหารราชการ  จังหวัดตรังแบํงการบริหารราชการออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ  
                 1.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค                
                       - ระดับจังหวัด  ประกอบด๎วยสํวนราชการประจําจังหวัด จํานวน  34 หนํวยงาน  
                       - ระดับอ าเภอ  จังหวัดตรังมี  10  อําเภอ  85  ตําบล  723 หมูํบ๎าน 
                 2. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด๎วย หนํวยงานสังกัดสํวนกลาง ซึ่งจัดตั้งสํานักงานอยูํ
ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 105 หนํวยงาน เป็นหนํวยงานสังกัดกระทรวง กรม ตําง ๆ รวม 70 
หนํวยงาน  หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 19 หนํวยงาน  และหนํวยงานอิสระ 16 หนํวยงาน 
                 3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด๎วย 
                    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    
                    (2) เทศบาล  มี  22  เทศบาล  คือ 
                           - เทศบาลนครตรัง 
                           - เทศบาลเมืองกันตัง          
                           - เทศบาลตําบลห๎วยยอด  (อ.ห๎วยยอด) 
                           - เทศบาลตําบลลําภูรา  (อ.ห๎วยยอด)         
                            - เทศบาลตําบลนาวง  (อ.ห๎วยยอด) 

       -  เทศบาลตําบลทํางิ้ว (อ.ห๎วยยอด) 
       - เทศบาลตําบลห๎วยนาง (อ.ห๎วยยอด) 

                 - เทศบาลตําบลคลองเต็ง  (อ.เมือง) 
        - เทศบาลตําบลโคกหลํอ  (อ.เมือง)  

       - เทศบาลตาํบลนาตาลํวง  (อ.เมือง)  
                            - เทศบาลตําบลทําข๎าม  (อ.ปะเหลียน) 
                            - เทศบาลตําบลทุํงยาว  (อ.ปะเหลียน)    
         - เทศบาลตําบลทําพญา (อ.ปะเหลียน)    
                            - เทศบาลตําบลยํานตาขาว  (อ.ยํานตาขาว) 
         - เทศบาลตําบลทุํงกระบือ (อ.ยํานตาขาว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เทศบาลต าบลควนโพธิ์ (อ.ย่านตาขาว) 
- เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร (อ.สิเกา) 
- เทศบาลต าบลสิเกา  (อ.สิเกา)                      
- เทศบาลต าบลควนกุน  (อ.สิเกา) 
- เทศบาลต าบลวังวิเศษ  (อ.วังวิเศษ)       
- เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ  (อ.นาโยง) 
- เทศบาลต าบลคลองปาง  (อ.รัษฎา) 
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(3)  องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  จ านวน 77 แห่ง 

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภมูิภาคและท้องถิ่นในจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย                  (1) อําเภอ  (1) องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
(1) การประปาสํวนภูมิภาค สขาตรัง (รัฐวสิาหกิจ) (1) สํานักงานจังหวัดตรังตรัง                      (2) ตําบล  (2) เทศบาล 
(2) การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดตรัง (รัฐวิสาหกิจ) (2) ที่ทําการปกครองจังหวดัตรัง                  (3) หมูํบ๎าน  (3) องค๑การบริหารสํวนตาํบล 
         (3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัตรัง    
     (4) สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
     (5) สํานกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตรัง 
    (6) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตรัง 
    (7) สํานักงานสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่นจังหวดัตรัง  
 
สังกัดกระทรวงคมนาคม   สังกัดกระทรวงคมนาคม   
(1) แขวงทางหลวงตรัง                                  (1) สํานักงานขนสํงจังหวดัตรัง 
(2) สํานักเจ๎าทําภูมิภาคสาขาตรัง 
(3) ศูนย๑พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 3(ตรัง)   สังกัดกระทรวงแรงงาน  
(4) ทําอากาศยานตรัง                        (1) สํานักงานแรงงานจังหวัด 
(5) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง  (2) สํานักงานประกนัสังคมจังหวัด 
(6) สถานรีถไฟตรัง (รัฐวิสาหกิจ)  (3) สํานักงานจัดหางานจังหวัด  

                               (4) สํานักงานสวัสดิการและคุม๎ครองแรงงานจังหวัด  
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(1) สํานักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวัดตรงั สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       (1) สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2) สํานักงานเกษตรจังหวัด 
(1) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ๑ตรัง  (3) สํานักงานประมงจังหวดั 
(2) ดํานตรวจพืชทําเรือกันตัง  (4) สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัด 
(3) โครงการชลประทานตรัง  (5) สํานักงานสหกรณ๑จังหวัด 
(4) ศูนย๑สํงเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร  (6) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
     จังหวัดตรัง 
(5) ศูนย๑วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา 
     ชายฝั่งจังหวดัตรัง   สังกัดกระทรวงการคลัง 
(6) สถานีพัฒนาทีด่ินตรัง   (1) สํานักงานคลังจังหวัดตรัง 
(7) ศูนย๑วิจัยและพฒันาอาหารสัตว๑ตรัง 
(8) ศูนย๑วิจัยและบํารุงพันธุ๑สัตว๑ตรัง  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม            
(9) ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
(10) ศูนย๑วิจัยพืชสวนตรัง                                             สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(11) ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําจืดเขต 11 (ตรัง)          (1) สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวดัตรัง 
(12) ดํานกักกันสัตว๑ตรัง  
(13) สํานักงาน อ.ต.ก. จังหวดัตรัง (รัฐวิสาหกิจ) สังกัดกระทรวงพาณิชย ์
(14) การยางแหํงประเทศไทย จ.ตรัง (รัฐวิสาหกิจ)  (1)  สํานักงานพาณิชย๑จังหวัด 

  
สังกัดกระทรวงการคลัง   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
(1) สํานักงานสรรพสามติพื้นที่ตรัง   (1) สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 
(2) สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ตรัง   (2) โรงพยาบาลตรัง 
(3) สํานักงานธนารกัษ๑พื้นที่ตรงั  
 

 

ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรง
ต่อส่วนกลาง 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 

 

ส่วนราชการระดับอ าเภอ 
 

ส่วนราชการระดับจังหวัด 
 

ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
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(4) ดํานศุลกากรกนัตัง 
(5) สนง.คปภ.จังหวดัตรัง                         สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) ธนาคารออมสิน  เขตตรัง (รัฐวิสาหกจิ)          (1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ๎มจังหวัด 
(7) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เขตตรัง  (รัฐวิสาหกิจ)                         
(8) สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  (รัฐวิสาหกจิ)                               สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
(9) ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาตรัง (รัฐวิสาหกิจ)                        (1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์        สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(1) บ๎านพักเด็กและครอบครวัจังหวัดตรัง          (1) สํานักงานสถิตจิังหวัด 
(2) ศูนย๑คุ๎มครองคนไรท๎ี่พึ่งจังหวดัตรัง        
(3) สํานักงานเคหะชุมชนตรัง (รัฐวิสาหกิจ)                                      
 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ          สังกัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
(1) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 1          (1) สํานักงานการทอํงเที่ยวและกฬีาจังหวัดตรัง 
(2) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 2  
(3) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 13  
(4) สํานักงานสํงเสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพคร ู   
     และบุคลากรทางการศึกษา จ.ตรัง                                     สังกัดกระทรวงยตุิธรรม 
(5) สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ            (1) เรือนจําจังหวดัตรัง 
     การศกึษาตามอัธยาศัย          (2) สํานักงานคมุประพฤติจังหวัดตรัง 
(6) ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง         (3) สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
(7) วิทยาลัยเทคนิคตรงั     
(8) วิทยาลัยการอาชีพตรัง    
(9) วิทยาลัยการาอาชีพห๎วยยอด    
(10) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        สังกัดส านกันายกรัฐมนตรี 
(11) วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน         (1) สํานักงานประชาสมัพันธ๑จังหวัดตรงั 
(12) วิทยาลัยสารพัดชํางตรัง     
(13) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง      สังกัดกระทรวงพลังงาน 
(14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง        (1) สํานักงานพลังงานจังหวัดตรัง 

  (15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เขตการศึกษาตรัง  
(16) ศูนย๑การศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา 4 
(17) คํายลุกเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ   
      

   ไม่สังกัดกระทรวงใด 

          (1) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรงั  
 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง    
 (2) ศูนย๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ 12/1 ตรัง     
(3) วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธรจังหวดัตรัง 
(4) โรงพยาบาลโรคผวิหนังเขตรอ๎นภาคใต ๎จ.ตรัง 
(5) ศูนย๑ควบคุมโรคตดิตํอนําโดยแมลงที ่12.3 จ.ตรัง 

 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
(1) ที่ทําการสัสดีจังหวดัตรัง 
(2) กองพนัทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 
(3) สถานีวทิยุประจําถิ่นที ่17 จังหวัดตรัง 
(4) สถานีวทิยุกระจายเสียงกองทัพภาค 4 จังหวัดตรัง 
(5) สถานีถาํยทอดวิทยุโทรทัศน๑กองทัพบก ชํอง 5 จังหวัดตรัง 

 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) สถานีพัฒนาและสํงเสริมการอนรุักษ๑สัตว๑ปุาเขาชอํงจังหวัดตรัง 
(2) ศูนย๑สํงเสรมิวนศาสตร๑ชมุชนที่ 8 (ตรัง) 
(3) อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม 
(4) สํวนบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนที่ 3 
 

ราชการในจังหวัด 
ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับ

จังหวัด 
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(5) เขตห๎ามลําสตัว๑ปุาหมูํเกาะลิบงจงัหวัดตรัง 
(6) เขตห๎ามลําสตัว๑ปุาคลองลําชาน 
(7) เขตห๎ามลําสตัว๑ปุาเขาน้ําพราย 
(8) สวนพฤกษศาสตร๑สากลภาคใต ๎(ทุํงคําย) 
(9) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 
(10) สถานีเพาะชํากล๎าไม๎จังหวัดตรัง 
 

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(1) หอจดหมายเหตแุหํงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ตรัง 
(2) หอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ตรัง 
 

สังกัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
(1) สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง 
(2) โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
(3) สํานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดตรัง (รัฐวสิาหกิจ) 
(4) ศูนย๑ประสานงานการทํองเที่ยวจงัหวัดตรัง (รัฐวิสาหกจิ) 
 

สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(1) สถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวดัตรัง 
(2) สํานักงานบรกิารโทรศัพท๑ตรัง (รัฐวิสาหกจิ) 
(3) สํานักงานบรกิารลกูค๎าตรัง  (รัฐวิสาหกิจ) 

(4) สํวนบริการลกูค๎าจงัหวัดตรงั (รัฐวิสาหกจิ) 

(5) ที่ทําการไปรษณีย๑ตรัง  (รัฐวิสาหกิจ) 
(6) ที่ทําการไปรษณีย๑ทับเที่ยง  (รัฐวสิาหกิจ) 
 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(1) สถานพนิิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
 
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(1) สถานเีครื่องสํงวทิยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย ชํอง 11 ตรัง 
(2) สถานีวทิยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดตรัง 

                         (3) สถานีวทิยุโทรทัศน๑ ไทย ท.ีว.ีสี. ชํอง 9 อ.ส.ม.ท. จังหวัดตรัง (รัฐวิสาหกิจ) 

                         (4) สถานีวทิยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตรัง  (รัฐวิสาหกจิ) 
 

3 

หน่วยงานอิสระ 
 (1) ศาลจังหวัดตรัง 
 (2) ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั 

                        (3) สํานักงานอัยการจังหวัดตรัง 
                        (4) สํานักงานอัยการจังหวัดตรัง  แผนกคดเียาวชนและครอบครัว 
   (5) สํานกังานอัยการคุม๎ครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย 
             (6) สํานกังานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดตรัง 

 (7) สํานกังาน ปปช. จังหวัดตรัง 
                 (8) สํานกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดตรัง  
   (9) ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 
   (10) กองร๎อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 435 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
   (11) สถานีตํารวจทางหลวง 1  ฝุายปฏิบัติการ 9  กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
   (12) กองกํากับการ 9  กองบังคับการตํารวจน้ํา 
   (13) สถานีตํารวจน้ํา 2  กองกํากับการ 9  กองบังคับการตํารวจน้ํา 
   (14) สถานีวทิยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค  9  จังหวัดตรัง 
   (15) ดํานตรวจคนเข๎าเมอืงกนัตัง 
   (16) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 

ราชการในจังหวัด 
ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 
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จ านวนประชากรจังหวัดตรัง      
 

อ าเภอ 
ระยะทาง พ้ืนที่ 

อบต. 
จ านวน 

เทศบาล 
จ านวน จ านวน ราษฎร ราษฎร รวม 

(กม.) (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน บ้าน ชาย หญิง ราษฎร 

อ.เมอืงตรัง - 533.873 12 14 4 121 63,257 74,455 81,660 156,115 

อ.กนัตัง 24 609.635 13 13 1 83 27,347 43,286 43,652 86,938 

อ.ปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86 20,561 33,155 34,233 67,388 

อ.ยํานตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 22,150 31,433 32,962 64,395 

อ.สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,361 19,092 18,875 37,967 

อ.ห๎วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 32,674 46,696 47,968 94,664 

อ.วังวเิศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,811 21,638 21,964 43,602 

อ.นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,254 21,585 23,028 44,613 

อ.รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,696 14,431 14,790 29,221 

อ.หาดสําราญ 59   224.000  3 3 - 22 4,629 8,440 8,341 16,781 

รวม -  4,917.519 77 85 22 723 223,740 314,211 327,473 641,648 

ที่มา  :  ที่ทําการปกครอง จังหวัดตรัง  (ข๎อมูล  ณ  วันท่ี  28  กุมภาพันธ๑ 2560) 

 
การบริหารราชการในจังหวัด 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตรัง 
     วิสัยทัศน์ของจังหวัด    

" ตรังเมืองแหํงความสุข” 
     พันธกิจของจังหวัด   
 1. มุํงสร๎างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยว) ให๎มี

ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎ยั่งยืนและสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีดี 

4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
     ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. การสร๎างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และการทํองเที่ยว) ที่
มั่นคงและยั่งยืน 

2. การเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืน 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ท่ีม่ังคั่ง และย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
1. รายได๎จากการเกษตรเพิ่มข้ึน 
2.ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลคําเพ่ิมขึ้น 
3. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค๎าท่ีสําคัญ 
2. สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดหาแหลํงน้ําเพิ่มเติมสําหรับด๎านการเกษตรอุปโภค-บริโภค 
4. การสํงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตรที่สําคัญ 
5. สํงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชน และผู๎ผลิตชุมชน 
6. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑อยํางยั่งยืน 
7. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ 
8. พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวและบริการ 
9. สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑การตลาดสมัยใหมํและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ๑ด๎านการ

ทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 
10. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการทํองเที่ยวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการขนสํงสินค๎าและบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
  1. ตรังเป็นสังคมดี 
  2. ประชาชนมีรายได๎และหลักประกันที่ม่ันคง 

3. อัตราการตายด๎วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู๎ดีและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร๎างครอบครัวอบอุํนเข๎มแข็ง 
2. เสริมสร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
4. สํงเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกํผู๎มีรายได๎น๎อย 
5. สํงเสริมให๎แรงงานนอกระบบเข๎าถึงสิทธิอยํางทั่วถึง 
6. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให๎ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
7. สํงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค๑รวม 
8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
9. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิโดยการมีสํวน

รํวมของชุมชน 
10. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
11. สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกชํวงวัย 
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12. สนับสนุนให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
13. สํงเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นท่ีและมีความยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑   
2. จังหวัดตรังมีสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
3. การพัฒนาคนและการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

อยํางยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 
  1. การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  2. การสํงเสริการปลุกปุาแบบบูรณาการ  
  3. สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและ
เป็นระบบ 
  4. สํงเสริมการอนุรักษ๑ปุาต๎นไม๎ แมํน้ําลําคลอง พ้ืนที่ชายฝั่งและทะเลโดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
  6. สํงเสริมการอนุรักษ๑พลังงานและการใช๎พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
  

  7. สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของทุกภาค
สํวนอยํางบูรณาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
2. หนํวยงานภาครัฐมีความพร๎อมในการให๎บริการประชาชนเพื่อก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑จังหวัด 
2. พัฒนาฐานการเรียนรู๎ของจังหวัดเพ่ิมขีดความสามารถองค๑กรและประชาชนในการก๎าวสูํ

ประชาคมอาเซียน 
3. สร๎างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ 

 

    2. การเผยแพร่ข่าวสารการเมืองของราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรังมีสํานักงาน
ประชาสัมพันธ๑จังหวัดตรังของกรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในด๎านการประชาสัมพันธ๑
และประสานสื่อมวลชนภายในจังหวัดตรัง และสํวนกลาง สื่อดังกลําวประกอบด๎วย 
         2.1 สื่อหนังสือพิมพ์  จังหวัดตรังนอกจากมีหนังสือพิมพ๑จากสํวนกลางแล๎ว ยังมี
หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นที่พิมพ๑จําหนํายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล๎เคียง เป็นรายสัปดาห๑ รายปักษ๑ และราย
เดือน (ไมํมีรายวัน) อีก 13 ฉบับ คือ นสพ.มติตรัง, นสพ.รักษ๑ตรัง, นสพ.ตรังนิวส๑, นสพ.กันชน,นสพ.อันดามัน
ไทม๑,นสพ.วารสารหอการค๎า,นสพ.ตรังแนวหน๎า,นสพ.คนตรัง,นสพ.อมตนิวส๑,นสพ.ขําวเมืองตรัง,นสพ.ตรังไทม๑ 
และ นสพ.โฟกัสภาคใต๎ 
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        2.2  สื่อวิทยุกระจายเสียง  จังหวัดตรังมีสถานีวิทยุ  5  สถานี    
         -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดตรัง ออกอากาศในระบบเอฟ .เอ็ม. 
ความถี่ 91.25 เมกกะเฮิร๑ท,  

       -  สถานีวิทยุประจําถิ่นที่.17 (วปถ.17 จ.ตรัง) ออกอากาศในระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 
1350 กิโลเฮิร๑ท 

      - สถานีวิทยุกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ออกอากาศในระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 103.0 
เมกกะเฮิร๑ท 

     -  สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดตรัง ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม.106.75 เมกกะ
เฮิร๑ท 

    - สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดตรัง ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 106.25 เมกกะ
เฮิร๑ท 
       2.3 สื่อโทรทัศน์   จังหวัดตรังสามารถรับชมโทรทัศน๑ได๎ทุกชํอง ได๎แกํ  ชํอง 3 (อ.ส.ม.ท.) 
ชํอง 5 (กองทัพบก) ชํอง 7 (กองทัพบก) ชํอง 9 (อ.ส.ม.ท.) สถานีโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย จ.ตรัง  ,TPBS 
,TNN24/TPBS, Spring NEWS,บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิลด๑ จํากัด (ศรีตรัง เคเบิลทีวี) ,farm channel          
 

3. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
                จังหวัดได๎ถือนโยบายการรักษาความสงบเรียบร๎อย  เป็นนโยบายที่สําคัญที่จะให๎เกิดความ
สงบสุขแกํประชาชน  โดยตํารวจภูธรจังหวัดตรังได๎จัดทําแผนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร๎อยในสังคม  ดังนี้การ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม สถานบริการ ร๎านทอง ร๎านสะดวกซื้อ แหลํงรับซื้อน้ํายาง การกวดขัน
ปราบปรามแหลํงอบายมุข  การบังคับการค๎าประเวณี และการค๎าประเวณีเด็ก การรักษาความปลอดภัยแกํ
ประชาชน ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบด๎านการขําวให๎มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติรํวมกับหนํวยงานด๎าน
การขําวและนําข๎อมูลที่ได๎รับไปปรับใช๎ประกอบการกําหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการตํางๆ 

2. พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะชุดปฏิบัติการให๎กับหนํวยปฏิบัติทั้งในเรื่องบุคลากร 
ยุทโธปกรณ๑ เป็นต๎น 

3. กําหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ๑ในสถานการณ๑ตํางๆ ให๎ชัดเจนเป็น
ระบบมีเอกภาพในการบังคับบัญชาโดยให๎มีการซักซ๎อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ๑ตํอเนื่อง 

4. บังคับใช๎กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมตลอดถึงประกาศ คําสั่ง
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องโดยเครํงครัด 

5. กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ยุทธศาสตร๑ด๎านการทํองเที่ยวและแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญเพ่ือปูองกันไมํให๎นักทํองเที่ยวถูกฉ๎อโกง  เอารัด
เอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

6. มุํงเน๎นการปูองกันอาชญากรรมเป็นเปูาประสงค๑หลักด๎วยการควบคุมอาชญากรรมทั้งในมิติ
ของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุเพ่ือให๎ประชาชนรู๎สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
น๎อยลง 

7. การปฏิบัติของตํารวจต๎องทําให๎เป็นหลักประกันด๎านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มี
มาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย๑กลาง สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑กรภาคเอกชนและ
ประชาชนมีสํวนรํวมกิจการของตํารวจ 
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8. การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหลํงมั่วสุม รวมทั้งแหลํงมั่วสุมอบายมุขตํางๆ ให๎ดําเนินการตาม
นโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายอยํางจริงจังและให๎มีการระดมกวาด
ล๎างอาชญากรรมอยํางตํอเนื่อง 

9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร๑ และงาน
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เชํน 
ขับเคลื่อนงานสารสนเทศสถานีตํารวจ (crimes) และศูนย๑รับแจ๎งเหตุฉุกเฉิน 

10. จัดทําฐานข๎อมูลด๎านการสืบสวน เชํน แผนประทุษกรรม ประวัติผู๎ต๎องหา หมายจับ ให๎
เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ให๎ทุกหนํวยสร๎างเครื่องมือสืบสวนลํวงหน๎าไว๎ให๎ครบถ๎วน เชํน ติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล๎องและข๎อมูลท๎องถิ่นอ่ืนๆ เป็นต๎น 

11. การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญตํางๆ ของรัฐบาลให๎ปรากฏผลชัดเจนเป็นรุปธรรม เชํนการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย๑สินทางปัญญา การค๎ามนุษย๑ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
รวมถึงการลักลอบค๎าสัตว๑ปุาและพันธุ๑พืชโดยผิดกฎหมาย 

12. มุํงเน๎นปราบปรามการจับกุมผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎ลําเลี้ยงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให๎มีการซักถาม
สืบสวน ขยายผลจับกุมเครือขํายผู๎รํวมขบวนการ ดําเนินคดีเด็ดขาดทุกรายตาม ม.100/2 พ.ร.บ.ยาเสพติด 
พ.ศ.2522 

13. ดําเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย๑สินทั้งยึดทรัพย๑ ฟอกเงินกับผู๎เกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพติดจริงจัง เพ่ือทําลายเส๎นทางการเงินของเครือขํายขวนการลักลอบผลิต ค๎ายาเสพติด 

14. จัดระบบการเรํงรัด การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดย
มอบหมายให๎ข๎าราชการตํารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแตํละหมายให๎ชัดเจน และให๎ผู๎บังคับบัญชา
ควบคุมกํากับดูแลและติดตามความคืบหน๎าทุกระยะ 

15. สํงเสริมสนับสนุนและรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดกิจกรรมโครงการด๎านการปูองกันการ
แพรํระบาดยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการตํางๆ เพ่ือตัดวงจรการค๎ายาเสพติดและไมํให๎
มีผู๎เสพรายใหมํเกิดข้ึน 

16. จัดระบบการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและกําหนดชํองทางในการประสานความรํวมมือกับ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมายและหนํวยงานด๎านความมั่นคงของประเทศเพ่ือรํวมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจาก
อาชญากรรมทุกรูปแบบ 

17. ทุกสถานีตํารวจ มีการตั้งจุดสกัด จุดตรวจ เพ่ือปูองกันเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
18. ทุกสถานีตํารวจ จัดสายตรวจรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ และสายตรวจเดินเท๎า ออกตรวจเพ่ือ

ปูองกันเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
19. ออกแผนรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกด๎านการจราจรในชํวงเทศกาลตํางๆ 

เชํน เทศกาลปีใหมํ ตรุษจีน สงกรานต๑ เป็นต๎น 
 

กลุ่มที่ 1   คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  (เปูาหมายการจับกุม  74.47%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2558 รับแจ๎ง   346    ราย จับกุม  243 ราย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559 รับแจ๎ง   291   ราย จับกุม  234 ราย 
          คดีลดลง  55  ราย  จับกุมได๎ร๎อยละ 80.41  จับกุมได๎ต่ํากวําเปูาหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 
74.47  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
 
 



15 
 
กลุ่มที่ 2   คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์   (เปูาหมายการจับกุม  66.99%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2558   รับแจ๎ง   477  ราย   จับกุม    279  ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2559   รับแจ๎ง    576  ราย   จับกุม   372   ราย 
คดีเพ่ิมข้ึน  99  ราย  จับกุมได๎ร๎อยละ 64.58  จับกุมได๎ต่ํากวําเปูาหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 

66.99  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุไม่เป้าหมาย 
กลุ่มที่ 3   ฐานความผิดพิเศษ       
  ม.ค. - ธ.ค. 2558 รับแจ๎ง  267   ราย จับกุม      97   ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2559 รับแจ๎ง  120   ราย จับกุม      54   ราย 
          คดีลดลง  15  ราย จับกุมได๎ร๎อยละ 45.00  
 

กลุ่มที่ 4   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2558   จับกุม  5,830  ราย      ผู๎ต๎องหา  7,038  คน           

ม.ค. - ธ.ค. 2559   จับกุม  5,169  ราย      ผู๎ต๎องหา  6,361  คน       
  เมื่อเปรียบเทียบในห๎วงระยะเวลาเดียวกัน คดีรับแจ๎งลดลง  จํานวน  677 ราย 
 
 
 

  สถติิความผดิในคดีอาญาที่ส าคัญ ของต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
เปรียบเทียบระหวา่ง ม.ค. - ธ.ค. 2558/2559                                                                       

ประเภทคดี 
2558 2559 เป้า 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % หมาย 
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 
   1.1 ฆําผู๎อื่น 
   1.2 ทําร๎ายรํางกายผู๎อื่นถึงแกํความตาย 
   1.3 พยายามฆํา 
   1.4 ทําร๎ายรํางกาย 
   1.5 ขํมขืนกระทําชําเรา 
   1.6 อื่น ๆ 

รวม  

 
66 
9 

161 
90 
25 
12 

363 

 
51 
8 

109 
83 
17 
17 

279 
 

 
50 
1 

91 
98 
30 
21 

291 

 
35 
1 

72 
86 
23 
17 

234 

 
70.00 

100.00 
79.12 
87.76 
76.67 
80.95 
80.41 

74.47% 
 
 
 
 
 
 
บรรลุ 

2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
   2.1 ปล๎นทรัพย๑ 
   2.2 ชิงทรัพย๑ 
   2.3 วิ่งราวทรัพย๑ 
   2.4 ลักทรัพย๑ 
   2.5 กรรโชกทรัพย๑ 
   2.6 ฉ๎อโกง 
   2.7 ยักยอกทรัพย๑ 
   2.8 ทําให๎เสียทรัพย๑ 
   2.9 รับของโจร 
   2.10 ลักพาเรียกคําไถ ํ
  2.11 วางเพลิง 
  2.12 อ่ืนๆ 
       - การโจรกรรมรถยนต๑ 
 
 

รวม 

 
13 
12 
16 

295 
5 

40 
82 
40 
4 
0 
2 

79 
7 

 
12 
10 
11 

171 
5 

25 
59 
26 
4 
0 
1 

67 
2 
 

 
2 

16 
10 

276 
2 

51 
84 
40 
70 
1 
4 

83 
18 

 
2 

14 
9 

179 
1 

24 
43 
24 
7 
1 
4 

64 
13 

 
100 

87.50 
90.00 
64.86 

50 
47.06 
51.19 

60 
100.00 
100.00 
100.00 
77.11 

 

66.99% 
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ประเภทคดี 
2558 2559 เป้า 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % หมาย 
         - การโจรกรรมรถจักรยานยนต๑ 

รวม 
3. คดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑    
   3.1 ลักทรัพย๑        
   3.2 วิ่งราวทรัพย๑ 
   3.3 รีดเอาทรัพย๑ 
   3.4 กรรโชกทรัพย๑     
   3.5 ชิงทรัพย๑  (รวม) 
          - บาดเจ็บ - ตาย 
          - ไมํบาดเจ็บ 
 
 

71 
588 
359 
22 
0 
1 

11 
2 
9 
 

26 
391 
166 
18 
0 
1 
8 
2 
6 
 

26 
576 
313 
28 
0 
3 
 

3 
12 

 

15 
372 
173 
23 
0 
2 
 

3 
11 

 

 
64.58 
55.27 
82.14 

- 
100.00 

 
100.00 
91.66 

 

 
ไม่บรรลุ 

3. ฐานความผิดพิเศษ 
3.1 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ 
3.2 พ.ร.บ.ค๎ุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
3.3 พ.ร.บ.ค๎ุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค๎า พ.ศ.2534 
3.6 พ.ร.บ.วําด๎วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ พ.ศ.2550 
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส๑  
3.8 พ.ร.บ. ปุาไม๎ พ.ศ. 25484 
3.9 พ.ร.บ.ปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ.2528 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแหํงชาติ พ.ศ.2504 
3.11 พ.ร.บ.สงวนและค๎ุมคอรงสัตว๑ปุา พ.ศ.2535 
3.12 พ.ร.บ.สํงเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล๎อม 
3.13 พ.ร.บ.งาช๎าง พ.ศ.2558 
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
3.15 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 
3.16 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
3.17 พ.ร.บ.ห๎ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 

รวม 

 
1 
0 

33 
0 
3 
1 
 

0 
122 
32 
46 
6 
0 
0 
0 
5 
0 
7 

256 
 

 
1 
0 

22 
0 
3 
1 
 

0 
38 
6 
6 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
7 

92 

 
2 
1 

13 
0 
2 
6 
 

0 
72 
5 
6 
3 
1 
0 
0 
6 
0 
3 

120 

 
2 
1 
6 
0 
2 
5 
 

0 
24 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
6 
0 
3 

54 

 
100.00 

100.004
46.15 
0.00 

100.00 
83.33 

 
0.00 

11.24 
0.78 
0.94 
0.47 
0.16 
0.00 
0.00 
0.94 
0.00 
0.47 

45.00 

 
45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรลุ 

4.  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    4.1 ยาเสพติด 
    4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
    4.3 การพนัน 
    4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ ส่ิงพิมพ๑ลามกอนาจาร 
    4.5 ความผิดเกีย่วกับ พ.ร.บ. คนเข๎าเมือง 
    4.6 ความผิดเกีย่วกับการปูองกันและ
ปราบปรามการค๎าประเวณ ี
    4.7 ความผิดเกีย่วกับสถานบรกิาร 
    4.8 ความผิดเกีย่วกับการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล๑ 

รวม 
 
 

 
3,575 

513 
476 

0 
562 
750 

 
9 
9 
 

5,894 
 
 
 

 
4,088 

604 
1,094 

0 
562 
751 

 
9 
9 
 

7,117 
 
 

 
3,112 

532 
312 

0 
506 
705 

 
0 
2 
 

5,169 

 
3,709 

602 
810 

0 
506 
705 

 
0 
2 
 

6,361 
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ตอนที่ 3 
  

ด้านเศรษฐกิจ 
 

  
  

ความส าคัญของจังหวัดตรังในด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย 
  1. ทรัพยากรที่ส าคัญ  ทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดตรังจําแนกตามประเภทตําง ๆ ได๎ดังนี้ 
              1.1  ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได๎ให๎แกํประชาชนเป็นอยํางมาก ปลูกทั่วไปทุก
อําเภอแตํที่ปลูกมากท่ีสุด  ได๎แกํ  อําเภอปะเหลียน 
              1.2  สัตว์น้ า จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตํอกับชายฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  ใน
เขตอําเภอสิเกา, กันตัง, ปะเหลียน, ยํานตาขาว และ  อ.หาดสําราญ  มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร  จึง
อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยสัตว๑ทะเลนานาชนิด 
              1.3  แร่ แรํธาตุสําคัญ ได๎แกํ แรํดีบุก ฟลูออไรด๑ ถํานหินและแบไรท๑มีมากท่ีอําเภอ   ห๎วย
ยอด 
              1.4  ปาล์มน้ ามัน  ปลูกมากที่อําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอกับจังหวัด
กระบี่ 
              1.5  รังนก มีตามเกาะตําง ๆ ในเขตอําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา ซึ่ง
เอกชนได๎รับสัมปทานเก็บในแตํละปี 
 
           2. อาชีพที่ส าคัญ  อาชีพที่สําคัญท่ีทํารายได๎มาสูํจังหวัดตรัง ได๎แกํ 
              2.1 การกสิกรรม  พืชที่ปลูกที่สําคัญ ได๎แกํ ยางพารา ข๎าว  มะพร๎าว ปาล๑มน้ํามัน  
ทุเรียน มะมํวงหิมมะพานต๑ สะตอ  กาแฟ  แตงโม  ถั่วลิสง  ผักตําง ๆ  
              2.2 การประมง จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตํอกับฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียถึง 5 
อําเภอ  ได๎แกํ อําเภอปะเหลียน อําเภอยํานตาขาว อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา และอําเภอหาดสําราญ เป็นอาชีพ
และรายได๎หลักท่ีสําคัญอยํางหนึ่งของจังหวัดตรัง 
              2.3 การอุตสาหกรรม ได๎แกํ อุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชํน 
โรงงานรมควันยาง  สกัดน้ํามันปาล๑ม  ผลิตอาหารทะเลแชํแข็ง  ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ผลิตปลาบดแชํแข็ง 
(ซูริม)ิ ฯลฯ   
              2.4 การป่าไม้  ได๎แกํ การเผาถํานไม๎ 
                   2.5 การพาณิชย์  ได๎แกํ  การค๎าสํง ค๎าปลีก ค๎ากับตํางประเทศ  มีสินค๎าจากผลิตผลทาง
การเกษตร เชํน ยางแผํนรมควัน ยางแทํงทีทีอาร๑ สัตว๑น้ําทะเลและผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑น้ําทะเล ฯลฯ         
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ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 
 เศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2559 คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.1 ตามภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมและ

การลงทุนเป็นสําคัญ และคาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.7 ในปี 2560 
1. เศรษฐกิจจังหวัดตรังในปี 2559  
              1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2559 สํานักงานคลังจังหวัดตรัง คาดวําจะขยายตัวที่ร้อยละ 
2.1  (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 1.6-2.8) โดยด๎านอุปทานมีแนวโน๎มขยายตัวร้อยละ 2.9  (โดยมีชํวง
คาดการณ๑ที่ร๎อยละ 2.4-3.4) ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีกํอนตามภาคบริการที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.2 (โดย
มีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 5.7-6.7)  เนื่องจากมีมาตรการกระตุ๎นอยํางตํอเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชน เชํน 
การลดหยํอนภาษีจากการทํองเที่ยว การประกาศเพ่ิมวันหยุดตํอเนื่อง ประกอบกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคา
ลดลง และตั๋วเครื่องบินของสายการบิน Low cost ลดลง กระตุ๎นให๎คนไทยเดินทางมาทํองเที่ยวมากขึ้น 
ขณะเดียวกันจังหวัดตรังก็มีการจัดกิจกรรมกระตุ๎นตลาดการทํองเที่ยวในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี  เชํน 
การประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวรอง 12 เมืองต๎องห๎าม...พลาด ภายใต๎แนวคิด “ตรัง...ยุทธจักรความ
อรํอย” และการจัดกิจกรรมงานประเพณีในพ้ืนที่ อาทิ งานพิธีวิวาห๑ใต๎สมุทร เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรัง  
มหกรรมลากพระและวัฒนธรรมสัมพันธ๑จังหวัดตรัง เทศกาลอนุรักษ๑หอยนางรมบ๎านแหลม ตรังมิวสิคเฟสติวัล 
และกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ปั่นลุยตรัง เป็นต๎น  และภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.4 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 3.9-4.9) ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิต
ทางการเกษตรในจังหวัด เชํน โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย๑ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริม
และสนับสนุนการใช๎ยางพาราในประเทศให๎มากขึ้น  สําหรับภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -2.7 
(โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ (-3.2) – (-2.2)) ตามปริมาณการผลิตยางพารา และปาล๑มน้ํามัน ที่ได๎รับ
ผลกระทบภัยแล๎งที่ยาวนานในชํวงต๎นปีถึงกลางปีและในชํวงปลายปีมีฝนตกติดตํอกันกันยาวนาน ทําให๎เป็น
อุปสรรคตํอ  การกรีดยาง   ด๎านอุปสงค๑ มีแนวโน๎มหดตัวร้อยละ -1.9 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ (-2.4) -   
(-1.2)) ตาม การบริโภคภาคเอกชนที่คาดวําจะหดตัวร้อยละ -6.9  (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ (-7.4) -(-5.8)) 
เนื่องจากกําลังซื้อของผู๎บริโภคหดตัวตามรายได๎ที่ลดลงในภาคเกษตรกรรม สํงผลให๎ผู๎บริโภคยังคงระมัดระวัง
การใช๎จํายในครัวเรือน สะท๎อนจากการลดลงของภาษีมูลคําเพ่ิมจากการขายสํงขายปลีก  ประกอบกับจํานวน
รถยนต๑และรถจักรยานยนต๑จดทะเบียนใหมํ และด้านการใช้จ่ายภาครัฐคาดวําจะหดตัวร้อยละ -1.9 (โดยชํวง 
คาดการณ๑ร๎อยละ (-2.4)-(-1.4)) โดยการเบิกจํายรายจํายประจําหดตัวร๎อยละ -3.9 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อย
ละ ( -4 .4 ) - ( -3 .4 ) )ในขณะที่ ร ายจํ ายลงทุนขยายตั วร๎ อยละ 2 .1 (โดยมีชํ ว งคาดการณ๑ที่ ร๎ อยละ             
1.6 – 2.6) จากการเรํงรัดการใช๎จํายภาครัฐอยํางตํอเนื่อง สําหรับด๎านการลงทุนภาคเอกชนคาดวําจะขยายตัว
ร้อยละ 1.9 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ 1.4-2.4) เป็นผลจากมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจของภาครัฐที่สํงเสริม
การลงทุน 

                         1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด ยังอยูํในระดับต่ําที่ร๎อยละ -0.1  (โดยมีชํวง
คาดการณ๑ที่ ร๎อยละ (-0.6) - 0.4) สําหรับผู๎มีงานทําในปี  2559 คาดวําจะมีจํานวนผู๎มีงานทํา จํานวน    
375,960 คน หรือเพ่ิมขึ้น 3,621 คน ตามความต๎องการแรงงานที่เพ่ิมขึ้นของผู๎ประกอบการภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม  
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 2. ปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2559 – 2560 ที่ต้องติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง   
    2.1) ปัจจัยบวก  

- มาตรการสํงเสริมการทํองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน 
- การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน 
- อัตราดอกเบี้ยอยูํในระดับผํอนปรน 
- มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
- ราคาน้ํามันดิบโลกอยูํในระดับต่ํา มีผลดีกับต๎นทุนการผลิต  

      2.2) ปัจจัยลบ  
- ราคาพืชผลเกษตรอยูํในระดับต่ํา   
- การแขํงขันทางการค๎า  
- มาตรการกีดกันทางการค๎า 
- การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอํอนแอ 

  - ผลจาก Brexit ที่สํงผลตํอระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยผํานชํองทางการค๎าและ
ความเชื่อมโยงของสถาบันการเงิน 

  - ภัยธรรมชาติ เชํน ภัยแล๎ง น้ําทํวม สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจของจังหวัด 
  - สถานการณ๑ทางการเมืองภายในประเทศ 

 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2558  พิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัด(GPP แบบ Top-down)  พบวํา ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรังขึ้นกับ ด๎านเกษตรกรรม ด๎าน
อุตสาหกรรมและ ด๎านการขายสํง ขายปลีกฯ เป็นสําคัญ โดยสาขาเกษตรฯ มีสัดสํวนร๎อยละ 23.5 รองลงมาคือ
สาขาอุตสาหกรรมมีสัดสํวนร๎อยละ 14.1 สาขาการขายสํง ขายปลีกฯ มีสัดสํวนร๎อยละ 12.3 ตามลําดับ 

 

 
 

 

2. ความสามารถในการแขํงขัน (Growth & Competitiveness) ข๎อมูล GPP แบบ TOP-down
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี 2558 มีจํานวนเทํากับ 60,124 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2557 
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เทํากับ  712 ล๎านบาท หรือหดตัวร๎อยละ -1.2 โดยผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (GPP per capita) ปี 
2558 เทํากับ 96,801 บาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 1,813 บาท หรือลดลงร๎อยละ -1.8 

ประเด็น ค าอธิบาย ปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. ขนาดเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ๑มวลรวมจังหวดั (ล๎านบาท) 65,508 60,836 60,124 
2. การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของผลติภณัฑ๑มวลรวมจังหวดั (ร๎อยละ) -7.3 -7.1 -1.2 

3. ความมั่งคั่ง ผลิตภณัฑ๑มวลรวมจังหวดัตํอหัว (บาท/คน/ปี) 106,914 98,614 96,801 
4. เงินเฟูอ อัตราเงินเฟูอ (ตามดัชนีราคาผู๎บรโิภค) (ร๎อยละ) 2.7 -1.2 0.01 
  (ที่มา : การจัดทําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Top down สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑) 

ดัชนีราคาผู๎บริโภคจังหวัดตรัง ปี 2558 (ปีฐาน 2537) เทํากับ 114.5  หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 0.01 เทียบ
กับร๎อยละ -1.2 ในปี 2557   

- โครงสร้างการผลิต (GPP.) ของจังหวัดตรังในปี 2558p 
 

 

  2553 2554 2555 2556 2557r 2558p 

ภาคเกษตร 34,761 42,648 29,857 25,740 21,551 19,119 

เกษตรกรรม การลําสัตว๑และการปุาไม๎ 29,822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,095 24,192 20,784 16,157 14,156 
การประมง 4,940 5,553 5,666 4,956 5,394 4,962 
ภาคนอกเกษตร 38,747 43,185 40,793 39,768 39,285 41,006 

การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 124 131 192 235 196 299 

อุตสาหกรรม 9,327 11,239 9,359 8,518 7,877 8,448 
การไฟฟูา แก๏ส และการประปา 797 853 905 1,115 1,148 1,001 
การกํอสร๎าง 1,911 1,707 1,904 1,749 1,920 2,138 

การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ 
จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือน 

9,779 11,178 8,551 7,378 7,020 7,375 

โรงแรมและภัตตาคาร 498 616 794 884 899 1,089 
การขนสํง สถานท่ีเก็บสินค๎าและการคมนาคม 3,422 3,370 3,284 3,428 4,241 4,080 

ตัวกลางทางการเงิน 2,104 2,332 2,626 3,414 3,752 3,993 

บริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ การให๎เชําและบริการทางธุรกิจ 2,261 2,428 2,605 2,607 1,897 1,985 

การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

2,677 2,918 3,334 2,998 2,341 2,581 

การศึกษา 3,660 4,120 4,774 4,781 5,185 4,977 

การบริการด๎านสุขภาพและสังคม 1,663 1,729 1,855 2,022 2,166 2,295 

การให๎บริการด๎านชุมชน สังคมและบริการสํวนบุคคลอื่นๆ 461 514 558 588 594 692 

ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล 63 50 52 50 49 51 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 73,508 85,833 70,650 65,508 60,836 60,124 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 122,797 142,176 116,160 106,914 98,614 96,801 
ประชากร (1,000 คน) 599 604 608 613 617 621 
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เศรษฐกิจจังหวัดตรังในปี 2560 
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2560 สํานักงานคลังจังหวัดตรัง คาดวําจะขยายตัวท่ีร้อยละ 2.7 (โดย
มีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 2.2-3.3) โดยด๎านอุปทานมีแนวโน๎มขยายตัวร้อยละ 3.7 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อย
ละ 3.2-4.2) ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปีกํอนตามภาคบริการที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.6 (โดยมีชํวงคาดการณ๑
ที่ร๎อยละ 6.1-7.1) โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวของรัฐบาล โดยจังหวัดตรังได๎รับการ
สํงเสริมตามโครงการ 12 เมืองต๎องห๎าม...พลาด ซึ่งทําให๎จังหวัดตรังเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นประกอบ
กับในปี 2560 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎มีการปรับภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวจาก Value for Money 
ไปสูํ Value for Experience ชูจุดขาย “ประสบการณ๑ทํองเที่ยวท๎องถิ่น” ซึ่งจังหวัดตรังมีความเข๎มแข็ง ไมํวํา
จะเป็นเรื่องอาหารการกิน (ติ่มซํา หมูยําง หมี่น้ําเลี้ยว กุ๐ยชําย) การละเลํน (หนังตะลุง มโนราห๑ ลู กลม) 
ประเพณีวัฒนธรรม (พิธีวิวาห๑ใต๎สมุทร งานตรุษจีน งานถือศิลกินผัก งานลากพระและวัฒนธรรมสัมพันธ๑จังหวัด
ตรัง) และงานหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ๑จากจาก อ.กันตัง ผ๎าทอนาหมื่นศรี) อันจะเป็นสินค๎าทางการทํองเที่ยวที่
สามารถ กระตุ๎นให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ ยวในจังหวัดตรังเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง และ
ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 4.0-5.0) จากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตร  สําหรับภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -
1.2 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ (-1.7) – (-0.7)) ตามปริมาณการผลิตยางพารา และปาล๑มน้ํามันที่ลดลงจาก
สภาวะอากาศไมํเอ้ืออํานวย  ด๎านอุปสงค๑ มีแนวโน๎ม หดตัวร้อยละ -1.6 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ (-2.1) - (-0.9)) 
ตามการบริโภคภาคเอกชนที่คาดวําจะหดตัวร้อยละ -6.8 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ (-7.3)-(-5.7)) แม๎วํา
ราคายางพาราจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น แตํผู๎บริโภคยังคงระมัดระวังการใช๎จํายในครัวเรือน  และด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ คาดวําจะหดตัวร้อยละ -1.9 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ (-2.4)-(-1.4))  สําหรับด๎านการลงทุน
ภาคเอกชน คาดวําจะขยายตัวร้อยละ 2.2 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ 1.7-2.7)  จากมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจของภาครัฐ 
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2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2560  
   คาดวําจะอยูํที่ร๎อยละ –1.6 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ (-2.1) – (-1.1)) สําหรับผู๎มีงานทําในปี 

2560 คาดวําจะมีจํานวนผู๎มีงานทํา จํานวน 379,137 คน หรือเพ่ิมขึ้น 3,178 คน ตามการขยายตัวของภาค
บริการและอุตสาหกรรม 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ปี 2558  เทํากับ 96,801 บาท   ตํอคนตํอปี  
(ลําดับ  8  ของภาคใต๎, ลําดับที่  36  ของประเทศ)        

                       

                      ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของประชากรภาคใต้  ปี พ.ศ.2558 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด(ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
ต่อปี(บาท) 

การเรียงล าดับ 
รายได้เฉลี่ยต่อ

หัวต่อปี 

ภูเก็ต 164,099 535 306,779 1 
กระบี่ 80,900 372 217,685 2 
สุราษฎ๑ธานี 191,177 1,041 183,584 3 
พังงา 47,337 267 177,350 4 
สงขลา 234,911 1,530 153,505 5 
ชุมพร 73,616 485 151,835 6 
สตูล 31,335 280 112,051 7 
ตรัง 60,124 621 96,801 8 
นครศรีธรรมราช 138,737 1,514 91,648 9 
ระนอง 23,250 254 91,452 10 
ยะลา 39,898 444 89,875 11 
ปัตตานี  45,801 625 73,338 12 
พัทลุง  30,451 503 60,497 13 
นราธิวาส 37,678 686 54,922 14 

หมายเหตุ : จังหวัดตรัง อยูํลําดับที่ 36 ของประเทศไทย 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดตรัง ประมวลผลจากข๎อมลูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 
การผลิตและการบริการในจังหวัด   
              จังหวัดตรังมีการผลิตและการบริการในจังหวัด สาขาที่สําคัญ ได๎แกํ การเกษตร   
(กสิกรรม ปศุสัตว๑ ประมง ปุาไม๎ การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยํางงําย ) การอุตสาหกรรม การกํอสร๎าง การ
คมนาคมและการขนสํง  การค๎าสํงและการค๎าปลีก  และการบริการ รายละเอียดดังนี้ 
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การเกษตร  (การกสิกรรม  การปุาไม๎  การประมง  การปศุสัตว๑) 
  

         1.  การกสิกรรม                                
 จังหวัดตรัง แบํงเขตการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ มีพ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน 3,121,119 ไรํ 

เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,659,188 ไรํ มีครัวประชากรทั้งหมด จํานวน 220,647 ครัวเรือน เป็น
ครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 79,926 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 36.22 

 

   1.1 พื้นที่ท าการเกษตรปี 2559  แยกเป็นรายอ าเภอ   
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ท าการเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร 

( ไร่ ) ( ไร่ ) ( ครัวเรือน) ( ครัวเรือน ) 

1 เมืองตรัง 342,470 221,771 62,293 12,630 

2 กันตัง 381,058 172,227 27,044 7,768 
3 ย่านตาขาว 269,410 165,555 20,326 9,449 
4 ปะเหลียน 606,311 240,154 21,821 9,529 

5 สิเกา 296,694 142,873 13,180 6,027 
6 ห้วยยอด 492,106 261,787 32,167 14,081 

7 วังวิเศษ 324,402 241,063 14,628 6,667 
8 นาโยง 103,135 93,955 14,068 6,295 
9 รัษฎา 160,858 71,333 10,576 4,551 

10 หาดส าราญ 144,675 48,470 4544 2,930 
รวม 3,121,119 1,659,188 220,647 79,926 

 
 

 1.2 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
             จังหวัดตรัง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ 2 ชนิด คือ ยางพารา และปาล๑มน้ํามัน 
โดยยางพารามีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1,542,824 คิดเป็นร๎อย 93 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด มีเกษตรกร 
67,427 ครัวเรือน  โดยปลูกกระจายอยูํทั่วไปในทุกอําเภอ สําหรับปาล๑มน้ํามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน๎ม
พ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น  โดยขยายไปในพ้ืนที่ลุํมต่ํา พ้ืนที่นาร๎าง ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ 189,989 ไรํ เกษตรกร 7,960
ครัวเรือน โดยมีพ้ืนที่ปลูกสําคัญ ได๎แกํ อําเภอวังวิเศษ อําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง  สําหรับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ที่สําคัญรองลงมา ได๎แกํ ไม๎ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไมํมากนัก สํวนใหญํจะเป็นสวน
หลังบ๎าน และมีแนวโน๎มลดลงเพราะมีราคาไมํแนํนอน  พื้นที่ปลูกกระจายในทุกอําเภอ ข๎าว ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก
หลักใน 3 อําเภอ คือ ห๎วยยอด นาโยง และอําเภอเมือง มีแนวโน๎มลดลง เพราะถูกทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
โดยเฉพาะปาล๑มน้ํามัน 
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ชนิด/ชื่อพืช 
พ้ืนที่ปลูก  

(ไร่) 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม  

(ตัน) 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

1. ไม้ยืนต้น 1,732,813 1,367,590 807,288 19,109 
    ยางพารา 1,542,824 1,224,737 327,759 16,510 
    ปาล๑มน้ํามัน 189,989 142,853 479,529 2,599 
2. ไม้ผล 18,771 15,457 8,827 208.8 
    เงาะ 1,725 1,592 632 9 
    ทุเรียน 2,784 2,321 2,101 104 
    มังคุด 3,557 2,924 832 9 
    ลองกอง 4,691 4,148 1,469 22 
3. ข้าว 12,292 12,219 4,955 74 

แผนภูมิแสดงพื้นท่ีให๎ผลผลิตและมูลคําด๎านการเกษตร  ปี 2559 

 
ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2559 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   (ไร่) 

เนื้อที่ให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 8,756 165,569 130,740 35,300 1,778 
2 กันตัง 7,937 141,833 128,772 34,511 1,738 
3 ยํานตาขาว 7,952 148,638 98,203 27,006 1,360 
4 ปะเหลยีน 10,292 279,709 229,073 60,246 3,034 
5 สิเกา 4,403 185,269 118,996 32,586 1,641 
6 ห๎วยยอด 10,711 211,474 188,241 50,825 2,560 
7 วังวิเศษ 6,507 205,519 157,074 42,724 2,152 
8 นาโยง 4,889 79,854 66,742 17,553 884 
9 รัษฎา 3,746 81,059 68,737 17,872 900 
10 หาดสําราญ 2,234 43,900 38,159 9,273 463 

รวม 67,427 1,542,824       
67,427 

1,224,737 327,896 16,510 
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ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2559 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 700 12,529 9,631 30,848 157 
2 กันตัง 1,202 22,749 17,087 55,601 301 
3 ยํานตาขาว 605 8,387 6,773 21,978 119 
4 ปะเหลยีน 528 11,907 8,179 26,917 145 
5 สิเกา 1,415 53,842 42,557 148,694 805 
6 ห๎วยยอด 1,119 22,565 16,778 56,926 308 
7 วังวิเศษ 1,347 39,040 30,938 102,498 555 
8 นาโยง 177 3,046 2,154 7,197 39 
9 รัษฎา 222 10,289 5,483 18,138 98 
10 หาดสําราญ 645 5,635 3,273 10,732 58 

รวม 7,960 189,989 142,853 479,529 2,599 
 
 

ข้อมูลข้าวของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2559 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 818 3,895 3,880 1,793 26.9 
2 กันตัง 10 130 125 41 0.6 
3 ยํานตาขาว 19 253 253 89 1.3 
4 ปะเหลยีน 90 597 597 245 3.7 
5 สิเกา 40 80 80 29 0.4 
6 ห๎วยยอด 192 1,231 1,231 462 6.9 
7 วังวิเศษ 48 245 245 91 1.4 
8 นาโยง 2,335 5,823 5,770 2,193 32.9 
9 รัษฎา 12 38 38 13 0.2 
10 หาดสําราญ 29 - - - 1.4 

รวม 3,593 12,292 12,219 4,955 74 
 

1.3  เปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่ส าคัญระหว่างปี 2558 กับปี 2559 
    ยางพารา พ้ืนที่ปลูกยางมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อย ราคาผลผลิตตกต่ําทําให๎เกษตรมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กน๎อย เพราะปริมาณน้ําฝนเหมาะสมมีจํานวนวันกรีดมากวําปี 2558 
และมูลคําผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เพราะปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

  ปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ปลูกปาล๑มน้ํามันและปริมาณผลผลิตมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น เพราะราคา
ยางพาราตกต่ําทําให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกปาล๑มน้ํามันเพ่ิมขึ้น ประกอบกับนโยบายลดพ้ืนที่ปลูก
ยางพารา มูลคําผลผลิตภาพรวมมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน เพราะปริมาณผลผลิตและปัจจัยเรื่องราคาผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
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  ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง พ้ืนที่ปลูกมีแนวโน๎มลดลง เพราะราคาผลไม๎ตาม
ฤดูกาลในปัจจุบันไมํจูงใจให๎เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก เชํนเดียวกับปริมาณผลผลิตที่แนวโน๎มลดลงตามพ้ืนที่ปลูก 
และสภาพแวดล๎อมที่ไมํเอ้ืออํานวยให๎มีการติดดอกออกผล สํงผลให๎มูลคําผลผลิตลดลง ยกเว๎นทุเรียนที่มีมูลคํา
สูงขึ้นเพื่อราคาเพ่ิมข้ึน ตลาดมีความต๎องการสูง 
  ข้าว พ้ืนที่ปลูกข๎าวมีแนวโน๎มคงที่ ผลผลิตมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อย  
 

เปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่ส าคัญระหว่างปี  2558 กับปี 2559 

พืช 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
ยางพารา 1,560,507 1,542,824 319,563 327,795 12,782 16,509 
ปาล๑มน้ํามัน 165,225 189,989 448,956 479,529 1,432 2,599 
เงาะ 1,774 1,725 1,088 632 11 9 
ทุเรียน 2,784 2,251 577 471 29 104 
มังคุด 3,591 3,557 1,151 831 11 9 
ลองกอง 4,810 4,691 1,845 1,468 27 22 
ข๎าว 12,170 12,292 4,910 4,748 73 74 

 

การป่าไม้                                
               1. พื้นที่และที่ตั้งของป่าไม้ 
              จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปุาไม๎ ประมาณ  1,292,132 ไรํ ที่ตั้งของพ้ืนที่ปุาไม๎ในจังหวัดตรัง มีลักษณะ
คล๎ายกําแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดตํอกับอาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ปุาไม๎ขึ้นอยูํ
ติดตํอเกือบตลอดแนว   คล๎ายกําแพงรั้วบ๎าน พ้ืนที่ปุาไม๎ทางด๎านทิศเหนือติดตํอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ปุาไม๎ทางด๎านตะวันออกติดตํอ กับจังหวัดพัทลุง พื้นที่ปุาไม๎ทางด๎านทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดสงขลาและสตูล  
และพื้นที่ปุาไม๎ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตติดตํอกับจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ปุาบกมีภูเขาสูงชัน เป็น
แหลํงต๎นน้ําสําคัญของลําห๎วย ลําคลอง ที่ไหลผํานพ้ืนที่ ของจังหวัด และราษฎรใช๎น้ําดังกลําวสําหรับอุปโภค
เกือบทั้งสิ้น สํวนใหญํพ้ืนที่ดังกลําวยังมีสภาพปุาสมบูรณ๑ สําหรับด๎านติดตํอกับริมทะเลทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดพ้ืนที่ปุาไม๎จะเป็นปุาชายเลนพื้นที่จังหวัดบริเวณตอนกลางจะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับควนเขา  โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีเป็นควนเขา จะมีปุาหยํอมเล็กหยํอมน๎อยอยูํกระจัดกระจายทั่วไป ถูกบุกรุกทําลายไปเกือบหมดสภาพ
ปุาแล๎วเป็นสํวนมาก และตาม เกาะแกํง ในทะเลก็มีพ้ืนที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามหลายเกาะด๎วยกัน 
 

      2.  พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  แยกตามอําเภอ 
 
 

อ าเภอ 
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 
ป่าบก  ป่าชายเลน  ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร่) 

ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ 
เมืองตรัง 12 55,869 - - 4 1,293 - - 
นาโยง 3 83,362 - - 2 2,111 - - 
ยํานตาขาว 2 76,154 2 16,979 2 1,375 - - 
ปะเหลยีน  4 315,058 4 129,700 6 3,952 3 3,113 
กันตัง 10 89,739 9 82,980 7 9,148 4 1,104 
สิเกา  6 70,373 2 56,275 4 8,763 1 149 
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อ าเภอ 
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 
ป่าบก  ป่าชายเลน  ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร่) 

ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ 
วังวิเศษ 5 63,565 - - 5 16,994 - - 
ห๎วยยอด 7 139,515 - - 5 2,515 - - 
รัษฎา 2 31,500 - - 4 3,817 - - 
หาดสําราญ 3 4,976 2 19,550 - - 1 1,703 

รวม 44 930,111 16 305,484 32 49,968 9 6,069 
 

โครงการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดตรัง 
 1.โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันต๎นไม๎ประจําปีของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559ดําเนินการวันจันทร๑ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร๑ทุํงคํายจังหวัดตรัง ตําบลทุํงคําย จังหวัด
ตรัง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจํานวน 300 คน เนื้อท่ีปลูก จํานวน 5 ไรํ  
           2. โครงการปลูกต๎นไม๎สาละอินเดียในพุทธประวัติ ดําเนินการเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕9                
ณ  สวนพฤกษศาสตร๑เขาชํอง จังหวัดตรัง หมูํที่ 7 ตําบลชํอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม      
จํานวน 500 คน เนื้อที่จํานวน 10 ไรํ  
 3. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ แมํของแผํนดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา      
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ดําเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอํางเก็บน้ําสวนพริก หมูํที่ 
2 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจํานวน 300 คน เนื้อท่ีปลูก จํานวน 10 ไรํ  
           4. โครงการเมืองตรังสวย ด๎วยไม๎งาม เพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด วาระอนุรักษ๑ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตามนโยบายของผู๎วําราชการจังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 หนํวยงานดําเนินการ สํวนราชการ จํานวน 18 แหํง กล๎าไม๎ จํานวน 7,603 ต๎น เนื้อที่ปลูก 47 -1-
00 ไรํ สํวนท๎องถิ่น จํานวน 28 แหํง กล๎าไม๎ จํานวน 4,326 ต๎น เนื้อที่ปลูก 141 -2-20 ไรํ สถานศึกษา 
จํานวน 32 แหํง กล๎าไม๎ จํานวน 8,283 ต๎น เนื้อที่ปลูก 124 -1-50 ไรํ  รวมจํานวนกล๎าไม๎ 20,212 ต๎น 
เนื้อที่ปลูก 313-0-70 ไรํ 
 

การประมง 
1. สถานการณ์ประมง 
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียตลอดแนว    

เขตยาว 119 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เกาะจํานวน 56 เกาะอยูํในพ้ืนที่อําเภอกันตัง 12 เกาะอําเภอปะเหลียน         
13 เกาะ และอําเภอสิเกา 21 เกาะ มีแมํน้ํา ลําคลอง ที่สําคัญ ได๎แกํ แม่น้ าตรัง เป็นแมํน้ําสายสําคัญของจังหวัด
ตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ต๎นน้ํามาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชด๎านตะวันตก จากน้ําตกโยง 
อําเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากเทือกเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ และบรรจบกับลําน้ําที่มาจาก
เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ไหลผํานท๎องที่จังหวัดตรัง 5 อําเภอ คือ อําเภอรัษฎา อําเภอห๎วยยอด อําเภอ    
วังวิเศษ อําเภอเมืองตรัง และอําเภอกันตัง แล๎วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ํากันตัง อําเภอ
กันตัง มีลําน้ําสาขาในจังหวัดตรัง ที่สําคัญ 8 สายได๎แกํ คลองชี คลองทําประดูํ คลองกะปาง คลองมวน  คลอง
ยางยวน คลองลําภูรา คลองนางน๎อย และคลองสวําง แม่น้ าปะเหลียน เป็นแมํน้ําสายสั้น ๆ อยูํทางด๎านทิศ
ตะวันออกของแมํน้ําตรัง มีพ้ืนที่รับน้ําทั้งหมดอยูํในเขตจังหวัดตรัง ต๎นน้ําเกิดจากเขาบรรทัด แล๎วไหลผํานเขต
อําเภอยํานตาขาว อําเภอปะเหลียน มีความยาวประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ใช๎เป็นเส๎นแบํงเขตอําเภอปะเหลียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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และอําเภอหาดสําราญกับอําเภอกันตัง กํอนที่จะไหลออกสูํทะเลที่บ๎านปากปรนฝั่งอําเภอหาดสําราญ และบ๎าน
บางแรดฝั่งอําเภอกันตัง  

 การท าการประมงแบบพื้นบ้าน 
     ชาวประมงพ้ืนบ๎าน ในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอ ประกอบด๎วย อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง    

อําเภอยํานตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน ที่มีอาชีพทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง (ระยะ3 
ไมล๑ทะเลจากชายฝั่ง) ที่มีใบทะเบียนและใบอนุญาตใช๎เรือประมง ขนาดต่ํากวํา 10 ตันกรอส มีการใช๎เครื่องมือ
ประมงพ้ืนบ๎านตามฤดูกาลที่เหมาะสมและแตํละครัวเรือนมีเครื่องมือประมงมากกวํา 1 ชนิด  เชํน อวนลอยกุ๎ง/
ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต๎น ใช๎แรงงานในครัวเรือนแตํละครั้งออกทําการประมง 1-3 คน ทําการ
ประมงตั้งแตํบริเวณชายฝั่งและหํางฝั่งออกไปไมํเกิน 10 กิโลเมตร ตามศักยภาพของความยาวเรือประมงที่ใช๎ทํา
การประมงเป็นหลัก มีรายได๎ตั้งแตํวันละ 500 - 2,000 บาท โดยนําสัตว๑น้ําที่ได๎จําหนํายในตลาดท๎องที่หรือผู๎
รวยรวมในชุมชน ใช๎เวลาออกทําการประมงได๎ประมาณปีละ 9 เดือน (ชํวงที่ 1 ระหวํางเดือนมกราคม-
กรกฎาคม ชํวงที่ 2 ระหวํางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือนละไมํเกิน 25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในชํวงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม เป็นชํวงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไมํสามารถออกทําการประมง จึงต๎องหาอาชีพนอกภาคการ
ประมงเสริมเพ่ือเป็นรายได๎หรือใช๎เวลาดังกลําวเพ่ือซํอมเรือ เครื่องมือประมงเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการออก
ทําการประมงในฤดูถัดไป 

 การท าการประมงเชิงพาณิชย์ 
    ในเขตพ้ืนที่อําเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปากแมํน้ํามีรํองน้ําเส๎นทางการเดินเรือขนาดใหญํ

ทุกชนิด มีความเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให๎เป็นแหลํงชุมชนที่ประกอบอาชีพทําการ
ประมงเชิงพาณิชย๑ ทั้งที่เป็นคนดั้งเดิม และย๎ายถิ่นเข๎ามาทําการประมง มีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือธุรกิจ
ตํอเนื่องกับการประมง      เชํน ทําเทียบเรือ ห๎องเย็น แพปลา โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือประมงที่ใช๎ เชํน 
อวนลาก อวนลอย   อวนล๎อมจับ อวนครอบปลากะตัก รวมทั้งมีเรือที่ออกไปทําการประมงตํางประเทศด๎วย 
ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย๑ ต๎องปฏิบัติตามที่กฎหมายวําด๎วยการประมง ประกาศกระทรวง และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องกําหนดถึงจะออกทําการประมงได๎ แรงงานที่ใช๎สํวนใหญํเป็นแรงงานตํางด๎าว สามารถทําการประมงได๎
ตลอดทั้งปี สัตว๑น้ําที่ทําการประมงได๎สํงขายในให๎กับแพปลา  ห๎องเย็น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้ําทั้งใน
และตํางพ้ืนที่ และยังมีบางสํวนสํงไปยังตลาดกลางสัตว๑น้ําระดับประเทศ 

2. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    
จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําในปี 2560 จํานวน 6,401 ราย พ้ืนที่

เลี้ยง 12,689.89 ไรํ ดังนี้ 
       - สัตว๑น้ําจืด สํวนมากจะเลี้ยงปลาในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลากิน
พืช ได๎แกํ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ๎า จาระเม็ดน้ําจืด สวาย ไน  ปลากินเนื้อ ได๎แกํ ปลาดุก ปลาหมอ  ปลา
กดเหลือง และกบนา เกษตรกรจํานวน 5,645 ราย 10,746 บํอ พ้ืนที่เลี้ยง 4,004.21 ไรํ 
      - ปลาน้ํากรํอย ได๎แกํ ปลากะพงขาว, ปลากะรัง (เก๐า), ปลาชํอนทะเล เกษตรกรจํานวน 225 
ราย 1,386 กระชัง พ้ืนที่เลี้ยง 31.63 ไรํ      
   - กุ๎งทะเล ได๎แกํ กุ๎งขาว และกุ๎งกุลาดํา เกษตรกร จํานวน 531 ราย 2 ,016 บํอ พ้ืนที่เลี้ยง 
7,360.82 ไรํ 
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3.  จ านวนผู้ประกอบการประมง ปี 2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ราย) จ านวนโรงเพาะฟัก(ราย) 

กุ้งทะเล ปลาทะเล ปลาน้ าจืด รวม กุ้งทะเล สัตว์น้ าจืด รวม 
1 เมืองตรัง 0 0 1,360 1,360 0 2 2 
2 กันตัง 220 112 175 507 3 0 3 
3 ยํานตาขาว 54  367 421 1 0 1 
4 ปะเหลยีน 108 23 77 208 0 1 1 
5 สิเกา 97 62 142 301 1 0 1 
6 ห๎วยยอด 0 0 1,791 1,791 0 1 1 
7 วังวิเศษ 0 0 795 795 0 0 0 
8 นาโยง 0 0 475 475 0 1 1 
9 รัษฎา 0 0 459 459 0 0 0 
10 หาดสําราญ 52 28 4 84 0 0 0 
 รวม 531 225 5,645 6,401 5 5 10 
   

4 .จ านวนเรือประมง  แยกตามชนิดเครื่องมือท าการประมง 
    4.1 เรือประมงที่ได๎รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย๑  

ที ่ ชนิดเครื่องมือทําการประมง 
ขนาดเรือประมง(ตันกรอส) 

หมายเหต ุ
10-30 มากกวํา30-60 ตั้งแตํ 60 ข้ึนไป 

1 อวนติดตา 2 1 0  
2 อวนครอบ 9 11 1  
3 อวนล๎อมจับ 10 3 10  
4 อวนลากแผํนตะเฆ ํ 11 63 90  
5 เบ็ดราว 5 1 0  
6 เรือป่ันไฟ 14 3 0  
 รวม 51 82 101 ทั้งสิ้น 234 ลํา 
 
    4.2 เรือประมงพ้ืนบ๎านที่ได๎จดทะเบียนกับกรมเจ๎าทํา (ณ.วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) โดยใช๎
เครื่องมือทําการประมงมากกวํา 1 ชนิดตามฤดูกาล เชํน ลอบปู อวนลอย อวนล๎อมจับ อื่นๆ แยกรายอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ อําเภอ จํานวน(ลํา) 
1 กันตัง 464 
2 สิเกา 327 
3 ปะเหลยีน 130 
4 หาดสําราญ 178 
5 อื่นๆ......... 15 
  รวม 1,114 
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5 .ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
 5.1 ผู๎ประกอบการสินค๎าประมงพ้ืนเมือง             5.2 ขออนุญาตขายอาหารสัตว๑น้ํา  จังหวัดตรัง 
ที ่ อําเภอ จํานวน(ราน) 
1 กันตัง 3 
2 สิเกา 2 
3 ปะเหลยีน 5 
4 หาดสําราญ 1 
5 เมืองตรัง 2 

  รวม 13 
 

การปศุสัตว์  
     1. สถานการณ์ปัจจุบันด้านปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง 

 จังหวัดตรังเกษตรกรสํวนใหญํจะประกอบอาชีพด๎านการทําสวนยางพารา  การทําสวนปาล๑ม  
และรับจ๎าง   โดยใช๎พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุสัตว๑เพ่ือเป็นรายได๎เสริมของครอบครัว  ชนิด
ของปศุสัตว๑ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันภายใต๎สภาวะการปูองกันแก๎ไขและเตรียมความพร๎อมของโรค
ไข๎หวัดนกและการรณรงค๑ด๎านอาหารปลอดภัยจากสารเรํงเนื้อแดงในสุกร คือ โคพ้ืนเมือง สุกร ไกํเนื้อ เป็ดเทศ 
แพะและไกํไขํ ตามลําดับ 

การเลี้ยงปศุสัตว๑ของเกษตรกรสํวนใหญํนิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทําสวนยางพารา การ
ทําสวนปาล๑ม  โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว๑หลายชนิด  เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงไมํสามารถกําหนดทิศทางด๎าน
การตลาด ตลอดจนการกําหนดแหลํงผลิตชนิดปศุสัตว๑ได๎ชัดเจนเทําที่ควร 

สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง ได๎รณรงค๑ให๎เกษตรกรมีการเลี้ยงปศุสัตว๑โดยเข๎าสูํระบบ
มาตรฐานฟาร๑ม  เพ่ือเป็นแหลํงผลิตด๎านปศุสัตว๑ของจังหวัด ได๎แกํ ไกํเนื้อ ไกํไขํ และสุกร สําหรับโคพ้ืนเมือง 
เกษตรกรสํวนใหญํนิยมเลี้ยงในลักษณะเพ่ือเป็นโคชน สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง  ได๎ดําเนินการแนะนํา
สํงเสริมและอนุรักษ๑ให๎มีการปรับปรุงพันธุ๑ที่ถูกต๎อง เพ่ือมิให๎เกิดการผสมพันธุ๑ในลักษณะเลือดชิดและเรํงสํงเสริม
ให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงโค ได๎ปรับปรุงพันธุ๑ด๎วยการใช๎น้ําเชื้อพํอโคพันธุ๑ตํางประเทศ โดยการใช๎วิธีผสมเทียมโค เพ่ือ
เพ่ิมอัตราการเกิดของโคเนื้อลูกผสมเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเน๎นการดูแลสุขภาพสัตว๑ด๎วยการถํายพยาธิ และ
อาหารแรํธาตุอยํางสม่ําเสมอ 

นอกจากนี ้สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง ได๎เข๎าไปดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสัตว๑  ทั้งในโรงฆําสุกร โค และสัตว๑ปีก เพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคให๎มีเนื้อสัตว๑ที่ปลอดภัยตํอการบริโภคและการ
พัฒนาคุณภาพสถานที่จําหนํายเนื้อสัตว๑ (เขียงสะอาด) 

ปัจจุบัน กรมปศุสัตว๑กําหนดให๎สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง จัดทํายุทธศาสตร๑รายชนิดสัตว๑  
โดยให๎มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑รายชนิดสัตว๑ในพ้ืนที่ สูํการปฏิบัติ ได๎แกํ โคเนื้อ แพะ สุกร สัตว๑ปีกระบบ
ฟาร๑ม (ไกํเนื้อ / ไกํไขํ) และไกํพ้ืนเมือง ให๎สอดคล๎องตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2556 – 2559 

 

 

 
 

ที ่ อําเภอ จํานวน(ราน) 
1 กันตัง 1 
2  สิเกา 1 
3 ปะเหลยีน 3 
4 ยํานตาขาว 1 
5 เมืองตรัง 1 

  รวม 7 



31 
 
2. สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2559 

 

อ าเภอ 
ผลผลติที่ได้จากปศุสตัว์ (ตัว) มูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสตัว์ (บาท) 

โคเนื้อ 
สุกรแม่
พันธุ ์

สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่
ไก่

พื้นเมือง 
โคเนื้อ สุกรแม่พนัธุ ์ สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่ ไกพ่ื้นเมือง 

เมืองตรัง 4,978 5,160 2,743 343,740 8,641,740 4,487 79,654,400 6,192,000 15,599,909 22,825,023 24,456,124 807,579 

กันตัง 763 18,000 791 229,780 10,637,925 1,531 12,211,200 21,600,000 4,498,070 15,257,852 30,105,328 275,661 

ยํานตาขาว 1,127 13,920 2,373 547,760 22,252,864 1,897 18,028,800 16,704,000 13,497,624 36,372,360 62,975,604 341,523 

ปะเหลียน 1,302 60 749 67,005 97,121,025 3,002 20,832,000 72,000 4,262,587 4,449,266 274,852,501 540,342 

สิเกา 3,152 2,160 152 151,100 1,624,159 2,713 50,432,000 2,592,000 866,851 10,033,342 4,596,369 488,385 

ห๎วยยอด 948 45,860 5,298 872,295 229,950 1,288 15,168,000 55,032,000 30,135,024 57,922,133 650,759 231,894 

วังวิเศษ 956 5,860 36 64,500 0 1,386 15,302,400 7,032,000 204,768 4,282,929 0 249,489 

นาโยง 1,362 1,380 1,594 1,170 32,576 2,044 21,792,000 1,656,000 9,064,397 77,690 92,191 368,001 

รัษฏา 1,844 10,640 1,642 3,044,515 10,369,103 2,149 29,497,600 12,768,000 9,337,421 202,161,885 29,344,560 386,793 

หาดสําราญ 1,868 0 0 100 0 999 29,888,000 0 0 6,640 0 179,901 

รวม 18,300 103,040 15,377 5,321,965 150,909,341 21,498 292,806,400 123,648,000 87,466,651 353,389,120 427,073,436 3,869,568 

ที่มา  :  สํานักงานปศุสตัว๑จังหวัดตรัง  ข๎อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 
3. ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง  
 

อ าเภอ 
จ านวนของปศุสัตว์ 

โคเนื้อ สุกรแม่พันธุ ์ สุกรขนุ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 

เมืองตรัง 12,446 258 4,571 68,748 31,568 89,731 

กันตัง 1,908 900 1,318 45,956 38,860 30,629 

ยํานตาขาว 2,817 696 3,955 109,552 81,289 37,947 

ปะเหลยีน 3,255 3 1,249 13,401 354,780 60,038 

สิเกา 7,880 108 254 30,220 5,933 54,265 

ห๎วยยอด 2,370 2,293 8,830 174,459 840 25,766 

วังวิเศษ 2,391 293 60 12,900 0 27,721 

นาโยง 3,405 69 2,656 234 119 40,889 

รัษฏา 4,609 532 2,736 608,903 37,878 42,977 

หาดสําราญ 4,670 0 0 20 0 19,989 
รวม 66,141 9,188 76,151 1,405,406 453,096 563,212 

ที่มา  :  สํานักงานปศุสตัว๑จังหวัดตรัง  ข๎อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 
     4.  พื้นที่ในจังหวัดตรังที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ 
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- โคเนื้อ มีการเลี้ยงกันทุกอําเภอ โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง การสํงเสริม
สามารถทําได๎ทุกอําเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไมํสามารถผลิตโคเนื้อได๎เพียงพอตํอการบริโภค อีกทั้ง มี
แหลํงอาหารสัตว๑ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได๎เป็นอยํางดี เฉลี่ยมีการเลี้ยง 4 - 5 ตัว / ครัวเรือน ราคาเฉลี่ยตัวละ 
18,000 - 20,000.- บาท 

- สุกร มีการเลี้ยงกันมากในเขตอําเภอยํานตาขาวและอําเภอเมืองตรัง สําหรับพ้ืนที่อ่ืนก็
สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสุกรได๎เชํนกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมาก ปัจจุบันยังต๎อง
นําเข๎าจากจังหวัดใกล๎เคียงอีกเป็นจํานวนมาก เพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลคําด๎วยการทําหมูยําง ปัจจุบันมีฟาร๑มสุกร
ที่พัฒนาเข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑ม จํานวน 15 ฟาร๑ม  

- แพะ มีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คือ อําเภอปะเหลียน 
ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การสํงเสริมสามารถทําได๎หลายพื้นท่ีข๎อควรคํานึงควรสํงเสริมในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะ
อยูํแล๎ว เพราะจะทําให๎สามารถพัฒนาให๎เกิดตลาดซื้อ - ขายแพะ ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

-  ไก่ เกษตรกรมีการเลี้ยงไกํ รวม 3 ประเภท คือ 
1. ไก่เนื้อ เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อําเภอรัษฏาและอําเภอยํานตาขาว ปัจจุบันยังไมํ

เพียงพอตํอการบริโภคภายในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญํ ๆ ให๎การสนับสนุนด๎านเงินทุนในลักษณะการประกัน
ราคาผลผลิต สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงได๎หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร๑มไกํเนื้อที่เข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑มจํานวน 
44 ฟาร๑ม 

2. ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอําเภอปะเหลียน และอําเภอยํานตาขาว ปัจจุบันการ
ผลิตไกํไขํยังไมํเพียงพอตํอการบริโภคภายในจังหวัด สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงได๎หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร๑ม
ไกํไขํท่ีเข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑ม จํานวน 1  ฟาร๑ม 

3.  ไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่
อําเภอรัษฏา อําเภอปะเหลียน และอําเภอเมืองตรัง สํวนใหญํเลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึง
จําหนํายเป็นรายได๎เสริม การสํงเสริมสามารถทําได๎ในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากยังไมํมีผู๎เลี้ยงรายใหญํ และมีความ
ต๎องการบริโภคไกํพ้ืนเมืองเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกรจําเป็นต๎องมีการปรับระบบการเลี้ยงไกํพ้ืนเมืองเพ่ิม
มากขึ้น 
 

สหกรณ์ 
 1. ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ๑  80  สหกรณ๑  สมาชิกรวม  85,001 คน  (ไมํรวมสหกรณ๑อยูํระหวําง
ชําระบัญชี / และเลิกสหกรณ๑) 

สถานะสหกรณ๑  
1. สหกรณ๑การเกษตร          59  แหํง 
2. สหกรณ๑ประมง                1       แหํง 
3. สหกรณ๑นิคม            -     แหํง 
4. สหกรณ๑ออมทรัพย๑         10    แหํง   
5. สหกรณ๑ร๎านค๎า                -    แหํง 
6. สหกรณ๑บริการ               9   แหํง     
7. สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน       1   แหํง    

      สรุป  สหกรณ๑ดําเนินธุรกิจ  77  แหํง  หยุดดําเนินธุรกิจ  3  แหํง จํานวนสหกรณ๑ทั้งหมด 80  แหํง 
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2. ประเภทสหกรณ์ 
      * ประเภทสหกรณ๑ภาคการเกษตร 
   - สหกรณ๑การเกษตร 
   - สหกรณ๑ประมง 
   - สหกรณ๑นิคม 
      * ประเภทสหกรณ๑นอกภาคการเกษตร 
   - สหกรณ๑ออมทรัพย๑ 
   - สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน 
   - สหกรณ๑ร๎านค๎า 
   - สหกรณ๑บริการ 

 3. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ 
 ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 
จ านวนสมาชกิ (คน) 

1.สหกรณ๑การเกษตร 57 67,422 
2. สหกรณ๑ประมง 1 132 
3. สหกรณ๑นคิม - - 
4. สหกรณ๑ออมทรัพย๑ 11 17,567 
5. สหกรณ๑ร๎านค๎า - - 
6. สหกรณ๑บริการ 10 3,453 
7. สหกรณ๑เครดิตยเูนี่ยน 1 - 

รวม 80 85,001 
หมายเหตุ :  ไมํรวมอยูํระหวาํงชําระบัญชี  / เลิกสหกรณ๑   
ที่มา       :   กลุํมจัดตั้งและสํงเสริมสหกรณ๑ สํานักงานสหกรณ๑จังหวัดตรัง ประจําปี 2559 
                ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  

 
 
 
 



34 
 

 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ๑ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเภทสหกรณ ์ ปริมาณธุรกิจ 

ของสหกรณ์ 
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจแยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (ล้านบาท) 
รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้า

มาจ าหน่าย 
รวบรวมผลผลิต

และแปรรูป 
บริการ 

และอื่น ๆ 
รวมทั้งสิ้น 

1. สหกรณ๑การเกษตร 56 2,338.333 1,855.678 1,202.441 6,326.575 28.416 11,751.443 

2. สหกรณ๑ประมง 1 - - 36.410 13.839 - 50.24 

3. สหกรณ๑นิคม - - - - - - - 

4. สหกรณ๑ออมทรัพย๑ 11 5,337.995 9,647.968 - - - 1,4985.963 

5. สหกรณ๑ร๎านค๎า - - - - - - - 

6. สหกรณ๑บริการ 9 10.014 79.593 39.964 - 88.304 217.875 

7. สหกรณ๑เครดิตยูเนียน - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 77 7,686.342 1,1583.239 1,278.815 6,340.414 116.72 27,005.521 

ที่มา :  กลุํมสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ๑  สํานักงานสหกรณ๑จังหวัดตรัง ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2559 
         หมายเหตุ   สหกรณ๑เครดติยูเนี่ยนทํากลาง จํากัด (หยุดดําเนินงาน) 
 

4.  สถานะกลุ่มเกษตรกร (จ านวนกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท)  

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
ด าเนินงาน / 
ธุรกิจ (แห่ง) 

หยุดด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(แห่ง) 

เลิก        
(แห่ง) 

รวมท้ังหมด    
(แห่ง) 

1. กลุํมเกษตรกรทํานา  - -  
2. กลุํมเกษตรกรทําสวน 9 - 2 11 
3. กลุํมเกษตรกรเลี้ยงสตัว๑ - - 1 1 
4. กลุํมเกษตรกรทําไร ํ - - - - 
5. กลุํมเกษตรกรทําประมง - - - - 
6. กลุํมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - 

รวม 9 - 3 12 
ที่มา :  กลุํมจดัตั้งและสํงเสริมสหกรณ๑ สาํนักงานสหกรณ๑จังหวัดตรงั ประจําปี 2559  
 
อุตสาหกรรม 
 1. ภาวะอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง  
    - จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญํ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แยกรายอําเภอ และจํานวนแรงงาน
ชาย/หญิง 

โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน (โรง) เงินลงทุน (บาท) คนงาน รวม 
ชาย หญิง 

โรงงานขนาดเล็ก 532 3,554,699,599 4,699 3,602 8,301 
โรงงานขนาดกลาง 24 1,513,915,801 1,452 735 2,187 
โรงงานขนาดใหญ ํ 32  12,007,608,576 5,251 7,621 12,872 

รวม 588 17,156,223,976 11,402 11,958 23,360 

หมายเหต ุ    โรงงานขนาดเล็ก (S) หมายถึง โรงานที่มีเงินลงทุน  >50,000,000 บาท 
  โรงงานขนาดกลาง (M) หมายถึง โรงานที่มีเงินลงทุน  50,000,000 – 100,000,000 บาท  
  โรงงานขนาดใหญํ (L) หมายถึง โรงานที่มีเงินลงทุน >100,000,000 บาท  
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- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกรายอําเภอ (เฉพาะโรงงานจําพวกที่ 2 และ 3) 

 

ล าดับที ่ อ าเภอ จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน (บาท) คนงาน รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. อ.เมืองตรัง 212 4,143,379,423 3,430 6,524 9,954 

2. อ.กันตัง 82 4,135,171,622 1,996 2,274 4,270 

3. อ.ยํานตาขาว 53 2,427,893,971 1,350 755 2,105 

4. อ.ปะเหลยีน 36 386,261,385 407 298 705 

5. อ.สิเกา 43 3,134,141,984 1,358 748 2,106 

6. อ.ห๎วยยอด 83 1,872,877,326 1,538 725 2,263 

7. อ.วังวิเศษ 35 523,539,068 808 310 1,118 

8. อ.นาโยง 17 147,809,500 216 146 362 

9. อ.รัษฎา 25 377,573,075 292 171 463 

10. อ.หาดสําราญ 2 7,576,622 7 7 14 

รวม 588 17,154,223,976 11,402 11,958 23,360 

 
 2.  อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของจังหวัดตรัง 
      จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตด๎านเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํ ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน และสัตว๑น้ํา
ทะเล  ดังนั้น อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด  จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด๎านการเกษตร
เหลํานี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต๎นที่กรรมวิธีการผลิตไมํยุํงยาก ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นอุตสาหกรรมสํงออกที่
สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัดเป็นจํานวนมาก โดยมีรายละเอียดอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ านวนโรงงาน  ก าลังการผลิต  และจ านวนคนงาน ของอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ านวน  เงินลงทุน คนงาน  ก าลังการผลิต 
1. อุตสาหกรรมยางพารา 
 
  - ยางแผํนดิบ/ยางผึ่งแห๎ง/ยางแผํนรมควัน 67 337,274,978 1,949 208,663 ตัน/ป ี

  - น้ํายางข๎น/ยางแทํง/ยางสกริมเครฟสกิมบล็อก 14 1,149,970,000 
 

1,686 
  

548,610 ตัน/ป ี
 

  - ยางผสม (Compound Rubber) 3 748,005,500 458 181000 ตันป ี

  - ผลติภณัฑ๑จากยางพารา  3 4,921,842,000 2,040 ถุงมือยาง 400,0000,000 ช้ิน/ป ี

  
  

  หมอนยางพารา 182,500 ลูก/ป ี
 - ยางแผํนรมควันอัดก๎อน 2 51,639,730 37 ยางแผํนรมควันอัดก๎อน 7,800 ตนั/ป ี

รวม 87 7,157,092,478 6,133   
2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
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ประเภทอุตสาหกรรม  จ านวน  เงินลงทุน คนงาน  ก าลังการผลิต 

  - แปรรูปไม๎ยางพารา 55 2,317,840,924 5,280 1,800,309 ลบ.ม./ป ี
  - เครื่องเรือนไม/๎เฟอร๑นิเจอร๑ไม ๎(โต๏ะ, 14 850,602,21  580 45,700 ชุด/ปี 

เก๎าอี้ ตู๎ ช้ันวางของ ช้ินสํวนเฟอร๑นิเจอร๑)    442,200 ช้ิน/ป ี

  - ของเลํนเด็กจากไมย๎างพารา 1 131,320,000 201 1,060,000 ชุด/ป ี

  - ช้ินสํวนของเลํนเด็กจากไมย๎างพารา 5 24,057,500 208 12,560,000 ช้ิน/ปี 

  - ผลติไม๎วีเนียร๑ 1 101,000,000 106 1,252,022 ลบ.ม./ป ี

รวม 76 3,424,820,643 515   
3. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
  
  
  

  

  - อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 144,000,000 กระป๋อง/ป ี

  - แปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ๎ง) 18 1,327,691,662 3,260 29,330 ตัน/ป ี

  - ปลาปุน 6 104,117,165 409 42,483 ตัน/ป ี

รวม 26 2,165,808,827 4,719   
4. อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
  
  
  

  

  - สกัดน้ํามันปาล๑ม 6 1,095,036,425 391 92,108 ตัน/ป ี

รวม 6 1,095,036,425 391 92,108 ตัน/ป ี
รวมท้ังสิ้น 195 13,842,758,373 11,758 - 

 

จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  ปี 2559 
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สถิติโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง 
 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
เงินทุนรวม       
(ล้านบาท) 

คนงานรวม
(คน) 

เคร่ืองจักรรวม
(แรงม้า) 

จ านวน
โรงงาน 

1 ผลิตภณัฑ๑จากพืช 115.92 296 9,399 2 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 2,448.91 3,497 150,488 76 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 11.5 29 119 3 

6 ผลิตหนังสัตว๑และผลติภณัฑ๑จากหนังสัตว๑ 2.25 6 24 1 

7 แปรรูปไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม ๎ 2,982.26 5,765 74,575 73 

8 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตํงในอาคาร    จากไม๎ 
แก๎ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 80.78 

 
527 

 
1,009 

 
13 

9 ผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ๑กระดาษ 11.3 9 131 2 

10 การพิมพ๑ การเยบ็เลมํ ทําปกหรือการทําแมํพิมพ๑ 25.45 8 125 1 

11 เคมีภณัฑ๑และผลิตภณัฑ๑เคมี 353.5 39 1,271 2 

12 ผลิตภณัฑ๑จากปิโตรเลียม 152.98 66 12,672 9 

13 ยางและผลิตภณัฑ๑ยาง 6,304.10 6,145 234,067 89 

15 ผลิตภณัฑ๑อโลหะ 687.08 895 5,568 58 

16 ผลิตโลหะขั้นมลูฐาน 45.38 32 1,977 4 

17 ผลิตภณัฑ๑โลหะ 367.53 388 3,560 55 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 542.06 170 1,526 22 

20 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ๑รวมทั้งการซํอม
ยานพาหนะและอุปกรณ๑ 817.46 

 
507 

 
7,263 

 
51 

21 การผลิตอื่นๆ 2207.77 4,981 47,362 127 

รวม 10,450.80 115.92 551,135 588 
หมายเหต ุ* เงินทุนรวม หมายถึง สินทรัพย๑ถาวรไมรํวมที่ดิน ได๎แกํ อาคารและเครื่องจักร  
 
 จ านวนผู้ย่ืนค าขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงาน ปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงาน 
   * ไมํมีโรงงานที่มีปัญหาเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย    
 
การท าเหมืองแร่  

ประเภทใบอนุญาต 
ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ แจ้งเร่ิม ประกอบ/ขยาย 

จ านวน 
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
จ านวน 
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 

ประกอบกิจการใหม ํ 52 780.31 1,212 42 3,728.62 2,477 

ขยายโรงงาน 4 178.57 398 6 358.82 601 

รวม 56 958.88 1,610 48 4,087.44 3,078 

http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=1&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=2&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=3&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=6&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=7&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=8&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=9&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=10&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=11&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=12&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=13&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=15&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=16&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=17&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=18&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=20&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=21&factype=0&_display=object&comm=Y
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 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน 

  ประทานบัตรทั้งหมด  จํานวน   4    แปลง  จํานวน   4    ราย 

  1) ชนิดแรํหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกรรมกํอสร๎าง)  

               จํานวน    3    แปลง   จํานวน     3     ราย 
  2) ชนิดแรํโดโลไมต๑   จํานวน   1   แปลง     จํานวน     1    ราย   
  3) โรงโมํหิน  จํานวน    5      โรง จํานวน 4     ราย  
  4) การทําเหมืองและธุรกิจแรํ จํานวน      5     ราย 
 

การคมนาคมและการขนส่ง 
          1. สภาพการณ์ด้านการขนส่งปัจจุบันของจังหวัดตรัง   
สามารถแบํงการขนสํงประจําทางได๎เป็นการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร  และการขนสํงประจําทางด๎วยรถ
ที่ใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ 

1.1 การขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร หมายความวํา การขนสํงเพื่อสินจ๎างตาม
เส๎นทางท่ีคณะกรรมการกําหนด แบํงเป็นเส๎นทางได๎ 1 หมวด คือ 

   (1) เส๎นทางหมวด 1  หมายถึง  เส๎นทางการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร
ภายในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  เมือง  และเส๎นทางตํอเนื่อง  สําหรับการขนสํงเส๎นทางหมวด  1  ของจังหวัดตรัง  
ปัจจุบันมี จํานวน 4 เส๎นทางประกอบด๎วย 

- สายที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑(วิทยาเขตตรัง)-โรงเรียนเทศบาล 3 (บ๎านนา
ตาลํวง) 

- สายที่ 7 รอบเมืองตรัง 
- สายที่ 8 สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดตรัง-สถานีรถไฟตรัง 
- สายที่ 9 สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดตรัง-โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) 

   อัตราคําโดยสาร 12 บาทตลอดสายทั้ง 4 เส๎นทาง 
(2) เส๎นทางหมวด 2  หมายถึง  เส๎นทางการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสารระหวําง

กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดตํางๆ ในประเทศไทย  สําหรับการขนสํงในเส๎นทางหมวด 2  ของจังหวัดตรัง มี
จํานวน  1  เส๎นทางได๎แกํสายที่ 984  กรุงเทพฯ-สตูล(ข) ชวํง กรุงเทพฯ-ตรัง 

(3) เส๎นทางหมวด ๓  หมายถึง เส๎นทางการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสารระหวํางจังหวัด 
ยกเว๎นกรุงเทพมหานคร การขนสํงในเส๎นทางหมวด ๓  ซึ่งมีเส๎นทางเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดตรัง มีจํานวน ๑๕ เส๎นทาง   

(4) เส๎นทางหมวด ๔  หมายถึง เส๎นทางการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสารในเขต
จังหวัดซึ่งอาจประกอบด๎วยเส๎นทางสายหลักสายเดียว  หรือเส๎นทางสายหลักและเส๎นทางสายยํอย  ซึ่งแยกออก
จากเส๎นทางสายหลัก ไปอําเภอ หมูํบ๎านหรือเขตชุมชน การขนสํงในเส๎นทางหมวด ๔ ของจังหวัดตรัง มีจํานวน 
๑๓  เส๎นทาง 

1.2 การขนสํงโดยรถขนาดเล็ก  หมายถึง  การขนสํงคนและหรือสิ่งของรวมกัน  เพ่ือ
รับจ๎างตามเส๎นทางที่คณะกรรมการกําหนด  ด๎วยรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมํเกินสี่พัน
กิโลกรัม 

ปัจจุบันกรมการขนสํงทางบกไมํมีการออกใบอนุญาตประกอบการขนสํงในประเภทนี้ 
1.3 การขนสํงไมํประจําทาง  หมายความวํา  การขนสํงเพ่ือสินจ๎าง โดยไมํจํากัด

เส๎นทางแบํงได๎เป็น  2  ประเภท คือ 
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1. การขนสํงไมํประจําทางด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงผู๎ โดยสาร  มีผู๎ประกอบการขนสํง
จํานวน   194  ราย  

2. การขนสํงไมํประจําทางด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ  มีผู๎ประกอบการ
ขนสํงจํานวน  32  ราย   

3. การขนสํงสํวนบุคคล  หมายความวํา  การขนสํงเพ่ือการค๎าหรือธุรกิจของตนเอง
ด๎วยรถที่มีน้ําหนักเกินกวํา หนึ่งพันหกร๎อยกิโลกรัม  ซึ่งแบํงได๎เป็น  2  ประเภท  คือ 

  -  การขนสํงสํวนบุคคลด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงผู๎โดยสาร  มีผู๎ประกอบการ    
ขนสํงจํานวน  67 ราย  

 - การขนสํงสํวนบุคคลด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ  มีผู๎ประกอบการ
ขนสํง ดังนี้ 

2. สถิติจ านวนรถจดทะเบียน 
    2.1 สถิติจํานวนรถจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.รถยนต๑ ตั้งแตํปี 2553 - 2559 

 

ประเภทรถ 
2553  
(คัน) 

2554 
(คัน) 

2555 
(คัน) 

2556 
(คัน) 

2557 
(คัน) 

2558 
(คัน) 

2559 
(คัน) 

รถยนต๑นั่งสํวนบุคคลไมํเกิน 7 คน 30,892 31,903 39,559 44,676 47,251 49,728 51,983 
รถยนต๑นั่งสํวนบุคคลเกิน 7 คน 
รถยนต๑บรรทุกสํวนบุคคล 

1,652 
54,841 

1,445 
51,599 

1,527 
54,668 

1,499 
51,506 

1,417 
49,772 

1,438 
51,246 

1,478 
52,185 

รถยนต๑สามล๎อสํวนบุคคล 36 50 70 44 41 44 47 
รถยนต๑รับจ๎างระหวํางจังหวดั 1 4 3 1 - - - 
รถยนต๑รับจ๎างบรรทุกคนโดยสารไมํ
เกิน 7 คน 

4 - - 1 - - - 

รถยนต๑รับจ๎างสามล๎อ 227 246 243 147 163 179 185 
รถจักรยานยนต๑ 208,409 255,152 262,147 184,251 175,867 199,336 223,077 
รถแทรกเตอร๑ 549 786 918 354 357 382 414 
รถบดถนน 57 77 80 65 68 72 84 
รถพํวง 3 2 3 - - - - 
รถใช๎งานเกษตรกรรม - 3 2 6 6 - 1 
รถจักรยานยนต๑สาธารณะ 1,252 1,020 836 408 665 681 687 

จํานวนรถทั้งสิ้น 297,953 342,287 360,056 30,820 275,607 303,112 330,147 

 
 
2.2 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนตาม  พรบ.ขนสํง  ปี พ.ศ. 2553 - 2559 

 

ประเภทรถ 
2553 
(คัน) 

2554 
(คัน) 

2555 
(คัน) 

2556 
(คัน) 

2557 
(คัน) 

2558 
(คัน) 

2559 
(คัน) 

รถโดยสารประจาํทาง 727 644 654 571 526 546 555 
รถโดยสารไมํประจําทาง 105 94 118 147 184 220 254 
รถโดยสารสํวนบุคคล 1,211 1,07 1,130 1,329 1,575 1,650 1,742 
รถบรรทุกไมํประจําทาง 68 105 106 52 37 48 54 
รถบรรทุกสํวนบุคคล 4,037 4,334 4,505 3,574 3,576 3,830 4,105 

จํานวนรถทั้งสิ้น 6,865 6,249 6,513 5,673 5,898 6,294 6,710 
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สภาพการณ์ด้านพาณิชย์ 
1. สถานการณ์ด้านพาณิชย์              

 ปี 2559 สถานการณ๑ด๎านการพาณิชย๑ของจังหวัดตรัง การอุปโภคบริ โภคปรับตัวดีขึ้น       
เนื่องจากอํานาจในการจับจํายใช๎สอยของประชาชนเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพาราและ
ปาล๑มน้ํามัน มีราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา โดยยางแผํนดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ      
50.43 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 6.24 ยางแผํนรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.13 บาท 
ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 4.24 และน้ํายางสด ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.32 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อย
ละ 4.11 สํวนปาล๑มน้ํามันราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาเชํนกัน  โดยปาล๑มทะลาย ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
5.60 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 28.31 น้ํามันปาล๑มดิบ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม 30.39 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผํานมา ร๎อยละ 16.72 ซึ่งสํงผลให๎การจับจํายใช๎สอย การเลือกซื้อสินค๎าทั้งในห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต 
ร๎านค๎าปลีก ตลาดสด และตลาดนัดทั่วไป ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้การจดทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.ขนสํงทางบก ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 3.91 
โดยการจดทะเบียนรถจักรยานยนต๑ เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมา ร๎อยละ 6.85 สํวนรถยนต๑นั่งไมํเกิน ๗ คนลดลงจาก
ปีที่ผํานมา ร๎อยละ 10.45 ตามลําดับ 

   

 2. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆของจังหวัดตรัง ปี 2559 
          ปี 2559  มีการจดจัดตั้งนิติบุคคลจํานวน 244  ราย เงินทุนจดทะเบียน 610.30 ล๎านบาท              
โดยเป็นบริษัทจํากัด จํานวน  150 ราย  เงินทุนจดทะเบียน  468.20  ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา ร๎อยละ 
50.00  และร๎อยละ 5.68 ตามลําดับ  และห๎างหุ๎นสํวนจํากัด จํานวน  94  ราย  เงินทุนจดทะเบียน 142.10  ล๎าน
บาท  ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 3.09  และร๎อยละ 28.66 ตามลําดับ ธุรกิจที่มีการจดทะเบียน ได๎แกํ กิจการ
รับเหมากํอสร๎าง กิจการอสังหาริมทรัพย๑ กิจการซับอบรีด กิจการขนสํงสินค๎าทางถนน กิจการกาแฟสําเร็จรูป 
กิจการรับซื้อยางแผํนเศษยาง กิจการรักษาความปลอดภัย และกิจการแปรรูปไม๎ยางพารา เป็นต๎น 

 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2558 และ 2559 
 

ประเภท 
จ านวน (ราย)  

ปี 2558 ปี 2559 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 97 94 - 3.00 - 3.09 
บริษัทจํากัด 100 150  50.00 50.00 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

 

 
 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2558 และ 2559 
 

ประเภท 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
ห๎างหุ๎นสํวน จํากัด 110.45 142.10 31.65 28.66 
บริษัท จํากัด 442.30 468.20 25.90 5.86 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิตบิุคคล - - - - 
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3. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ ที่จดทะเบียนเพิ่มและขอเลิก ปี 2559 
    การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปี 2589 มีจํานวน 83 ราย ทุนจดทะเบียน 128.900 ล๎านบาท      

โดยเป็นบริษัทจํากัด จํานวน  35  ราย  เงินทุนจดทะเบียน  80.000 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 
25.00 และร๎อยละ 2.16 ตามลําดับ และห๎างหุ๎นสํวนจํากัด จํานวน  48  ราย เงินทุนจดทะเบียน 48.90  ล๎าน
บาท  เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 29.72 และร๎อยละ 8.18 ตามลําดับ โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิก ได๎แกํ 
กิจการรับเหมากํอสร๎าง กิจการจําหนํายอุปกรณ๑การเกษตรทุกชนิด กิจการขนถํายสินค๎า กิจการรับเหมางาน
ไฟฟูา กิจการจัดสรรที่ดิน กิจการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิง และกิจการรับซื้อยางแผํน เศษยาง เป็นต๎น 

 

ข้อมูลการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 2558 และ 2559 
 

ประเภท       
จ านวนราย 

ปี 2558 ปี 2559 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 37 48 11 29.72 
บริษัทจํากัด 28 35 7 25.00 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

 
ข้อมูลทุนจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 2558 และ 2559 

 

ประเภท       
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 45.20 48.90 3.70 8.18 
บริษัทจํากัด 78.31 80.00 1.70 2.17 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดตรัง 
 

4.  ภาวะการลงทุน จังหวัดตรัง  
 ปี 2559  โครงการที่ได๎รับอนุมัติสํงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน 

จํานวน 4 โครงการ เงินทุนลงทุนรวม 2,301 ล๎านบาท แรงงานคนไทยจํานวน 344 คน และแรงงานตํางชาติ
จํานวน 20 คน โดยโครงการที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุน ได๎แกํ โครงการประเภทกิจการยางแทํ ง กิจการ
อาหารพร๎อมรับประทาน กิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด และกิจการแผํนไม๎อัดปาร๑ติเกิลบอร๑ด สํวนโรงงานที่ได๎รับ
อนุญาตให๎ประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น  583 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
17,076.665 ล๎านบาท  และมีจํานวนคนงาน 23,934 คน  

 

5. ราคาเฉลี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ปี 2559 
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตรังเดือนธันวาคม 2559 จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภค

ของประเทศรายการสินค้าและบริการที่ใช้ค านวณ 450 รายการ ส าหรับจังหวัดตรังมีจ านวน 263 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ฯลฯ เพ่ือน ามา
ค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตรัง ได้ผลดังนี้ 

 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยระยะ  12  เดือนของปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค. 59) เท่ากับ 107.2       
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (เฉลี่ยระยะ  11  เดือนของปี 2559 เทียบกับระยะ
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เดียวกันของ ปี 2558 ลดลงร๎อยละ 0.2) โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไมํมีแอลกอฮอล๑สูงขึ้นร๎อยละ 1 . 3 
จากการสูงขึ้นของหมวดเนื้อสัตว๑ เป็ดไ กํ และสัตว๑น้ําสูงขึ้นร๎อยละ  3.4 หมวดผักและผลไม๎ส ูงขึ ้น          
ร๎อยละ 3.2 หมวดเครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร๎อยละ 1.4 หมวดอาหารบริโภคนอกบ๎านสูงขึ้นร๎อยละ 0.3  
หมวดเครื ่องดื ่มไมํม ีแอลกอฮอล๑ส ูงขึ ้นร๎อยละ 0.1 ขณะที่หมวด ข๎าว แปูงและผลิตภัณฑ๑จากแปูงลดลง          
ร๎อยละ 1.7 และหมวดไขํและผลิตภัณฑ๑นมลดลงร๎อยละ 0.3 กับหมวดอาหารบริโภคในบ๎านลดลงร๎อยละ 0.1     
สําหรับดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่มลดลงร๎อยละ 0.9 จากการลดลงของหมวดเครื่องนุํงหํม     
และรองเท๎าลดลงร๎อยละ 2.7 หมวดพาหนะการขนสํง และการสื่อสารลดลงร๎อยละ 2.2 และหมวดเคหสถาน
ลดลงร๎อยละ 1.2 ขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล๑สูงขึ้นร๎อยละ 13.4 หมวดการบันเทิง การ
อําน  การศึกษาและการศาสนาสูงขึ้นร๎อยละ 2.6  และหมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคลสูงขึ้นร๎อย
ละ 1.1 

มูลค่าสินค้าส่งออกและน าเข้า  ปี 2559 (ด่านศุลกากรกันตัง) 
 

- สินค๎าสํงออก ที่สําคัญ ได๎แกํ ไม๎ยางพารา น้ํายาง ยางแผํน แรํยิปซั่ม ปูนซิเมนต๑ 
- สินค๎านําเข๎า ที่สําคัญ ได๎แกํ ถํานหิน เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม เรือขนสํงสินค๎า ปุ๋ยเคมี 
 

เดือน 
 ส่งออก   น าเข้า  

 น้ าหนัก/กก.   มูลค่า/บาท   น้ าหนัก/กก.   มูลค่า/บาท  
มกราคม       371,488,584.00        1,498,812,870.00   10,678.60         1,286,842.00  

กุมภาพันธ๑       326,845,218.00        1,765,678,045.00       18,828,870.00       40,720,620.00  

มีนาคม       325,745,480.00        1,740,441,252.00       28,990,427.30       60,664,741.00  

เมษายน       106,658,959.00        1,212,093,201.00       18,356,197.53       47,251,320.00  

พฤษภาคม       133,559,277.00        1,083,569,400.00       17,304,683.30       79,442,685.00  

มิถุนายน         97,314,525.00        1,177,014,972.00       25,495,019.80       52,745,057.00  

กรกฎาคม       218,508,657.00        1,035,656,594.00         9,136,991.20       19,286,261.00  

สิงหาคม       130,841,415.00        1,171,026,743.00       21,318,992.70       50,864,503.00  

กันยายน       118,610,017.00        1,076,174,612.00       29,446,776.28       68,197,521.00  

ตุลาคม       145,146,375.55        1,139,816,237.73       21,541,977.10       55,140,282.15  

พฤศจิกายน       185,477,982.00        1,323,073,999.46            117,344.50         2,898,952.02  
ธันวาคม       140,198,358.00        1,543,613,757.72         5,344,273.00       27,018,562.16  
รวม  2,300,394,847.55    15,766,971,683.91    195,892,231.31   505,517,346.33  
      

แหล่งสินค้าส่งออก 
-  ไม้ยางพารา น้ ายาง ยางแผ่น จากโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงส่งออกไปยัง

ประเทศจีน 
- แร่ยิปซั่ม ขนส่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งออกท่ีท่ากันตัง ไปยังประเทศมาเลเซีย 
- ปูนซิเมนต์ ของ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด ขนส่งมาจากอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือ

ส่งออกท่ีท่ากันตัง ไปยังประเทศเมียนมาร์ บังคลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ 
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-  
 
 
 
 
 

6. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2560  
     คาดวําจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมาจากการกระตุ๎น  การใช๎จํายของภาครัฐ โดยการจัดสรร
งบประมาณให๎แกํภูมิภาคเพ่ิมขึ้นตามแนวทางการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
สินค๎าเกษตรหลักที่สําคัญของจังหวัดตรัง ได๎แกํยางพารา และปาล๑มน้ํามัน มีแนวโน๎มราคาปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะยางพารา เนื่องจากมีความต๎องการใช๎ยางในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟ้ืนตัว สํวน
ปาล๑มน้ํามันคาดวําผลผลิตจะออกสูํตลาดเพ่ิมขึ้นจากสภาพอากาศ ที่เอ้ืออํานวย สํงผลให๎ประชาชนมีรายได๎ใน
การจับจํายใช๎สอยเพ่ิมข้ึน สํวนการทํองเที่ยวของจังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นรายได๎หลักสําคัญอีกด๎านหนึ่ง มีแนวโนมท
รงตัว เนื่องจากได๎รับผลกระทบจากการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย ทําให๎นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
ลดลงบ๎าง โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาวจีน และจากสภาพอากาศ  ที่มีความแปรปรวนมากกวําปรกติสํงผลให๎
ฤดูกาลทํองเที่ยวสั้นลง อยํางไรก็ตามจากสถานการณ๑เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชํวงปลายปีตํอเนื่องมาตั้งแตํต๎นปี 
สํงผลให๎เศรษฐกิจในชํวงไตรมาสแรกของปีนี้ไมํสามารถขยายตัวได๎ตามเปูา แตํในไตรมาสตํอไปคาดวําจะ
ปรับตัวดีขึ้น 
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ธนาคารพาณิชย์และเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ธนาคาร สาขา 
 เมือง  

1. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตรัง 
2. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ยํอยพระรามหก 
3. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เทสโก๎ โลตัส ตรัง 
4. 
5. 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ยํอยโรบินสัน ตรัง 
โฮมโปร ตรัง 

6. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตรัง 
7. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทับเที่ยง 
8. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตลาดเมืองตรัง 
9. 
10. 
11. 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สิริบรรณช๎อปปิ้งเซ็นเตอร๑ 
โรบินสัน ตรัง 
บิ๊กซี ตรัง 

12. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตรัง 
13. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ยํอยโรบินสัน ตรัง 
14. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตรัง 
15. 
16. 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ถ.เจิมปัญญา 
บิ๊กซี ตรัง 

17. ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ตรัง 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
ออมสิน 
ออมสิน 
ออมสิน 
สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด 

ตรัง 
สนามกีฬาตรัง 
สิริบรรณช๎อปปิ้ง เซ็นเตอร๑  
ถนนห๎วยยอด (สามแยกหมี) 
โรบินสัน ตรัง 
บิ๊กซี ตรัง 
ตรัง 
ทับเที่ยง 
ยํอยโรบินสัน ตรัง 
ตรัง 
สนง.เขตตรัง 
ยํอยโรบินสัน ตรัง 
สนามกีฬาตรัง 
ตรัง 
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ล าดับที่ ธนาคาร สาขา 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38 
39. 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
อาคารสงเคราะห๑ 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
ทิสโก ๎
เกียรตินาคิน 
อิสลามแหํงประเทศไทย 
แลนด๑แอนด๑เฮ๎าส๑ 

ตรัง 
ถนนรักษ๑จันทร๑ 
ตรัง 
ตรัง 
ตรัง 
ตรัง 
ตรัง 
โฮมโปร 

 กันตัง   
40. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กันตัง 
41. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) กันตัง 
42. 
43. 
44. 
45. 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
ธนชาติ 

กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 

 ปะเหลียน  
46. 
47. 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

ปะเหลียน     
ทุํงยาว 

48. 
49. 
50. 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
นาโยง 

หาดเลา 
ทุํงยาว 
ทุํงยาว 

51. 
52. 
53. 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

นาโยง     
นาโยง 
นาโยง 

 ย่านตาขาว  
54. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ยํานตาขาว 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

 
60. 
61. 
62. 

ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
ธนชาต 
กสิกรไทย 
รัษฎา 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 

ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
 
กะปาง 
รัษฎา 
รัษฎา 
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ล าดับที่ ธนาคาร สาขา 
63. 

 
64. 
65. 

ไทยพาณิชย๑ 
สิเกา 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ห้วยยอด 

รัษฎา 
 
สิเกา 
สิเกา 

66. กรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน) ห๎วยยอด 
67. ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ห๎วยยอด 

68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 

 
75. 
76. 
77. 

 
78. 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
กสิกรไทย 
ออมสิน 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต 
กรุงไทย 
อ.วังวิเศษ 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
กรุงศรีอยุธยา 
อ.หาดส าราญ 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
 
 

ห๎วยยอด 
นาวง 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
 
วังวิเศษ 
เขาวิเศษ 
วังวิเศษ 
 
หาดสําราญ 

 
สภาพการณ์ด้านแรงงานในจงัหวัดตรัง      
  1. ด้านการคุ้มครองแรงงาน 

  การคุ๎มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ (แรงงานนอกระบบหมายถึง กลุํมแรงงานภาคเกษตร
และผู๎รับงานไปทําท่ีบ๎าน)  แรงงานตํางด๎าว  ให๎ได๎รับสิทธิประโยชน๑ตามกฎหมาย  โดยยึดหลักความเสมอภาค
เทําเทียมกัน  ไมํเลือกปฏิบัติ  ให๎ความสําคัญกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการใช๎แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ  
และการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน  การชํวยเหลือแรงงานที่ได๎รับความเดือดร๎อน  ไมํให๎แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายจ๎าง  จุดมุํงหมายสูงสุด คือ ให๎แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีพนักงานตรวจแรงงานดําเนินการ
ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ กํากับดูแลให๎นายจ๎างเจ๎าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให๎ถูกต๎องตาม
กฎหมาย  การสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจแกํนายจ๎าง  ลูกจ๎าง เกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่ตามกฎหมาย  การรับและ
วินิจฉัยคําร๎อง  การดําเนินคดีนายจ๎างกรณีปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมายที่กําหนด  ข๎อมูล  ณ  วันที่  5  
มกราคม  2560  จังหวัดตรังมีสถานประกอบกิจการ จํานวน  3,419 แหํง ลูกจ๎าง  37,307  คน  สํานักงาน
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรัง  มีพนักงานตรวจแรงงาน จํานวน  4  ราย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  การดําเนินงานด๎านคุ๎มครองแรงงานที่สําคัญ  ได๎แกํ 
       -  การกํากับดูแลให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงานโดยเน๎น  การตรวจแรงงาน  การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน  แรงงานบังคับ  และการใช๎แรงงานเด็ก  การบังคับใช๎
กฎหมาย  การกํากับ ดูแล ชี้แจง และแนะนํานายจ๎างที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวไมํให๎กระทําการใด ๆ ที่เข๎า



47 
 
ขํายการบังคับใช๎แรงงาน ไมํให๎หักคําจ๎างแรงงานตํางด๎าว  ไมํให๎เก็บรักษาหนังสือเดินทางของแรงงานตํางด๎าว  
ให๎ความคุ๎มครองแรงงานทุกคน  โดยยึดหลักความเสมอภาค เทําเทียมกัน และไมํเลือกปฏิบัติ  
      -  ตรวจคุ๎มครองแรงงาน  แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ  ในกิจการกลุํมเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและ
เกี่ยวเนื่อง  กิจการกํอสร๎าง)  และตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล 
       -  ตรวจการใช๎แรงงานทั่วไป  เน๎นสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ๎าง  1-49  คน  ที่ไมํเคย
ผํานการตรวจ  สถานประกอบกิจการรายใหมํ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมายในปีที่
ผํานมา   
      -  ควบคุมและติดตามให๎สถานประกอบกิจการสํงแบบรายงานสภาพการจ๎างและสภาพการทํางาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    -  รณรงค๑สํงเสริมความรู๎ด๎านกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
    -  สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
 2. ผลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน  ตั้งแตํวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่  30 ก.ย.2559  ดังนี้ 
 -  ตรวจคุ๎มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกิจการกลุํมเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและ
เกี่ยวเนื่อง  กิจการผลิตสินค๎าก๎ุง  ปลา  กิจการกํอสร๎าง)  จํานวน  75  แหํง  ลูกจ๎าง  3,908  คน 
 -  บูรณาการตรวจคุ๎มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  จํานวน  29  ลํา  ลูกจ๎าง  308  คน 
 -  ประชุมคณะทํางานดําเนินงานระหวํางจังหวัดรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง        1  ครั้ง 
 -  ประชุมชี้แจงนายจ๎าง  ลูกจ๎างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง  จํานวน  52  คน 
 -  พัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข๎อง และฟาร๑ม
เพาะเลี้ยงก๎ุง  1  รุํน  สถานประกอบกิจการ  27  แหํง  ลูกจ๎าง  44  คน 
 -  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการใช๎แรงงานที่ดี  (GLP)  จํานวน  20  แหํง 
 -  ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ  จํานวน  316  แหํง  ลูกจ๎าง 9,879  คน   สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติถูกต๎อง  จํานวน  255  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  80.70  ปฏิบัติไมํถูกต๎อง  จํานวน  61  แหํง  คิด
เป็นร๎อยละ  19.30  เรื่องที่สถานประกอบกิจการปฏิบัติไมํถูกต๎อง คือ  ไมํจัดทําข๎อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  
ไมํจํายคําจ๎างตามอัตราคําจ๎างขั้นต่ํา ไมํจัดให๎มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ  ไมํคืน
เงินประกัน   และไมํจัดวันหยุดพักผํอนให๎ลูกจ๎าง   พนักงานตรวจแรงงานได๎ดําเนินการออกคําสั่งให๎นายจ๎าง
ปฏิบัติตามกฎหมาย  จํานวน  61  แหํง  และสถานประกอบกิจการได๎ปฏิบัติตามคําสั่งทุกแหํง  
 -  รับและพิจารณาวินิจฉัยคําร๎อง  จํานวน   70  ราย 113   คน  ลูกจ๎างได๎รับสิทธิประโยชน๑  จํานวน   
1,729,776   บาท  
 - ให๎คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ๎มครอง 
แรงงาน  จํานวน  756  คน 
 - ติดตามรายงานแบบแสดงสภาพการจ๎าง และสภาพการทํางานของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ๎าง
รวมกันตั้งแตํ 10 คนข้ึนไป (ตาม ม. 115/1)  จํานวน 530  แหํง 
 - ตรวจแรงงานนอกระบบ  จํานวน  318  คน 
 - สนับสนุนเทคนิควิชาการด๎านคุ๎มครองแรงงานแกํแรงงานนอกระบบ  จํานวน 907  คน 
 - สํงเสริมความรู๎เพ่ือเตรียมความพร๎อมเด็กกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน  จํานวน    114  คน 
 - รณรงค๑เผยแพรํความรู๎ให๎แกํแรงงานนอกระบบและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  จํานวน      116  คน 
 - สร๎างและพัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองแรงงานในระบบ และนอกระบบ  จํานวน  61  คน 

 - รณรงค๑เผยแพรํความรู๎เรื่องการใช๎แรงงานเด็ก จํานวน  918  คน 
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3. ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2554 สํานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรังจึงได๎ดําเนินการกํากับ  ดูแล  สถาน
ประกอบกิจการให๎มีการบริหารจัดการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว๎  เพื่อให๎แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑ไมํเกิดโรคจากการ
ทํางาน  ดําเนินการตามนโยบายกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน ให๎สอดคล๎องและบรรลุวัตถุประสงค๑ของ
ระเบียบวาระแหํงชาติ  “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  ดังนี้ 

-  เรํงรัดการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการกลุํมเสี่ยง หรือที่มีอัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานสูง หรืองานที่มีลักษณะเสี่ยงตํออันตราย  เชํน  งานกํอสร๎างมีการบังคับตามกฎหมาย
อยํางเครํงครัด การแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับตําง ๆ การจัดให๎มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางานให๎ครบถ๎วนและถูกต๎องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

-  ให๎ความรู๎ ชี้แจง  แนะนํา รายละเอียดในข๎อกฎหมายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ  
และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย  แกํนายจ๎าง  ลูกจ๎าง เพ่ือรํวมกันสํงเสริมด๎านความปลอดภัย 

  ผลการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยในการทํางาน  ตั้งแตํวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึง
วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙  ดังนี้ 

  - ตรวจและกํากับให๎สถานประกอบกิจการ/หนํวยงานรัฐวิสาหกิจให๎ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางานขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  ๑๘๒ แหํง  ลูกจ๎าง  
๖,๖๐๐  คน  สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ จํานวน  ๑๓๖  แหํง  คิดเป็น
ร๎อยละ  ๗๔.๗๓  ปฏิบัติไมํถูกต๎อง  จํานวน  ๔๖  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๕.๒๗  เรื่องที่สถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติไมํถูกต๎องคือ ไมํแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และไมํแตํงตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน  ไมํแจ๎งขึ้นทะเบียนเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ไมํตรวจอุปกรณ๑ดับเพลิง  และไมํจัดอุปกรณ๑ความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกําหนด  พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยได๎ดําเนินการออกคําสั่งให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมาย  จํานวน  ๔๖  แหํง  สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามคําสั่งทุกแหํง                                                      

- โครงการพัฒนาระบบการจัดการบริหารดีเดํนด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับจังหวัด สถานประกอบกิจการเข๎ารํวมโครงการ  ๔  แหํง                 

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัย  กิจกรรม อบรมแรงงานประมงทะเล   ผู๎เข๎ารํวมอบรม จํานวน  ๖๔  คน 

-ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
ระดับจังหวัด  ๑  ครั้ง  ผู๎เข๎ารํวมประชุม  ๑๖  คน 

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ข๎อเสนอความชํวยเหลือ 
การสํงเสริมและบังคับใช๎กฎหมาย  กรณีการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  

และระดับเทคนิคชั้นสูง ได๎รับแจ๎งจากนายจ๎างวําขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติดังกลําว  ทําให๎สถานประกอบ
กิจการอาจต๎องถูกดําเนินคดี  

สถานประกอบกิจการขอให๎กําหนดคุณสมบัติเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยให๎เอ้ือตํอการจัดหา  
หรือให๎มีการผลิตนักศึกษาผู๎มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน  
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4.  ด้านแรงงานสัมพันธ์  

  ปัญหาแรงงานสัมพันธ๑เป็นปัญหาประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ
และสังคม  การสํงเสริมความรํวมมือระหวํางนายจ๎างหรือฝุายจัดการกับฝุายลูกจ๎าง   เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ในวงการแรงงาน  จะปูองกันมิให๎เกิดข๎อพิพาทหรือข๎อขัดแย๎ง  หากมีข๎อพิพาทแรงงานหรือข๎อขัดแย๎งขึ้นก็มี
วิธีการทําให๎ ข๎อพิพาทแรงงานและข๎อขัดแย๎งนั้น ๆ  ได๎ยุติลงภายในสถานประกอบการ  ดังนั้น  การสํงเสริม
แรงงานสัมพันธ๑จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่ง  นอกจากจะชํวยปูองกันมิให๎เกิดปัญหาลุกลามจนเกิดความเสียหายตํอ
สํวนรวมแล๎ว  ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในด๎านการผลิตแกํสถานประกอบการได๎เป็นอยํางดี 

           ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ไมํมีข๎อขัดแย๎งหรือข๎อพิพาทด๎านแรงงาน  โดยสํานักงานสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรังได๎สํงเสริมแรงงานสัมพันธ๑ในสถานประกอบกิจการ จํานวน  ๑๐๑ แหํง   
ปัจจุบันจังหวัดตรังไมํมีองค๑กรนายจ๎าง  และองค๑กรลูกจ๎างสํงเสริมให๎สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให๎แกํแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิ ตแรงงาน
และครอบครัว โดยมุํงเน๎นการจัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  เชํน  ชุดทํางาน  รถรับสํง  ที่
พักอาศัย  เป็นต๎น  รวมทั้งการสํงเสริมการจัดสวัสดิการที่เป็นเงินเพ่ือการดํารงชีพ ตามนโยบายเรํงดํวนของ
รัฐบาลในการยกระดับรายได๎ให๎ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูํอยํางมีศักดิ์ศรี  โดยสํงเสริมการจัดสวัสดิการที่
เป็นเงิน เชํน  โบนัส  เบี้ยขยัน  เงินชํวยเหลือกรณีตําง ๆ  และสวัสดิการที่มีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาของสังคม  ได๎แกํ การบริหารจัดการด๎านเอดส๑ วัณโรค  และการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   

  ผลการปฏิบัติงานด๎านสวัสดิการแรงงาน  ตั้งแตํวันที่  1  ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.  2559  ดังนี้ 
 -  สํงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม  จํานวน  112  แหํง 
 -  เผยแพรํรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานอาเซียน  จํานวน  64  แหํง  
 -  กํากับให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จํานวน  24  แหํง 
         -  จัดสวัสดิการมุมนมแมํในสถานประกอบกิจการ  4  แหํง  
 - อบรมให๎ความรู๎การปูองกันและแก๎ไขปัญหาเอดส๑และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 55  คน 
 -  รณรงค๑  ประชาสัมพันธ๑ เชิญชวนให๎สถานประกอบกิจการจัดทําระบบมาตรฐานการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  จํานวน  103  แหํง 
 -  จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ  จํานวน  55  คน  
 -  ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระท่ังผํานเกณฑ๑มาตรฐานการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)  จํานวน   5  แหํง 
 -  ตรวจติดตามเพ่ือให๎สถานประกอบกิจการธํารงรักษามาตรฐานการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการอยํางตํอเนื่อง  จํานวน  37  แหํง 
 -  จัดกิจกรรมรณรงค๑เพ่ือสร๎างเจตคติท่ีดีในการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันตํอต๎านยาเสพ
ติด   1   ครั้ง 
 -  สถานประกอบกิจการเข๎ารํวมโครงการโรงงานสีขาว  จํานวน  20  แหํง 
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5.  อัตราค่าจ่างขั้นต่ า   

 คณะกรรมการคําจ๎างได๎ออกประกาศ   ลงวันที่  10  ตุลาคม  2555  เรื่อง  อัตราคําจ๎างขั้น
ต่ํา  (ฉบับที่ 7)  กําหนดอัตราคําจ๎างข้ันต่ําจังหวัดตรัง  วันละ  300  บาท มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1  มกราคม 
2556 เป็นต๎นมา 

6. ภาวะตลาดแรงงานจังหวัดตรัง 

- ก าลังแรงงาน 
  จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (ระหวํางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) 
โดยสํานักงานสถิติจังหวัดตรัง พบวําจังหวัดตรังมีประชากรทั้งสิ้น 626,491 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอนที่
ผํานมาพบวํา มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 1,730 คน (ร๎อยละ 0.28) ในจํานวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
499,538 คน (ร๎อยละ 79.74 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) และประชากรที่มีอายุต่ํากวํา 15 ปี จํานวน 
126,953 คน (ร๎อยละ 20.26 ของจํานวนประชากรทั้งหมด)  

  กลุํมประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 499,538 คน โดยเป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 373,622 
คน และผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 125,915 คน หรือคิดเป็นร๎อยละ 74.79 และ 25.21 ตามลําดับ   

  สําหรับกลุํมผู๎อยูํในกําลังแรงงาน แยกเป็น 1) กําลังแรงงานปัจจุบัน มีจํานวน 373,622 คน 
ในจํานวนนี้เป็น ผู๎มีงานทํา 370,402 คน (ร๎อยละ 99.14 ของกําลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบ
การมีงานทําของประชากรกับ ปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา ประชากรวัยแรงงานในปีนี้มีงานทําลดลงร๎อยละ 2.24 
(จํานวน 8,480 คน) และผู๎วํางงาน จํานวน 3,220 คน  (ร๎อยละ 0.86 ของกําลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา พบวํามีผู๎วํางงานเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 9.23 (จํานวน 272 คน)  2) กําลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู๎ที่ไมํได๎ทํางานและไมํพร๎อมที่จะทํางาน เนื่องจากจะรอทํางานในฤดูกาลเพาะปลูกตํอไป 
สําหรับจังหวัดตรังในไตรมาสนี้ไมํแรงงานที่รอฤดูกาล  

  กลุํมผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน  มีจํานวน 125,915 คน เป็นกลุํมทํางานบ๎าน จํานวน 44,843 
คน (ร๎อยละ 35.61) กลุํมเรียนหนังสือ จํานวน 29,821 คน (ร๎อยละ 23.68) และอ่ืนๆ 51,251 คน (ร๎อยละ 
40.70) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวําประชากรที่ไมํอยูํในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 
19,673 คน (ร๎อยละ 18.52) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกกลุํม 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปภาพรวมของจังหวัดตรัง ปี 2559 โดยเฉลี่ย พบว่าประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.64 การจ้างงานลดลง โดยพบว่าผู้มีงานท ามีอัตราลดลงร้อยละ 2.22 ผู้ว่างงานมีอัตราการ
ว่างงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.23 กลุ่มผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 เปรียบเทียบจํานวน
ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน ปี 2558 และ ปี 2559 ของจังหวัดตรัง 
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- การมีงานท า 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ประชากรจังหวัดตรังในปี 2559 พบวํามีงานทําทั้งสิ้น 370,402 คน เมื่อจําแนกตามกลุํมผู๎มี
งานทําสํวนใหญํเป็นกลุํมลูกจ๎างเอกชนมากท่ีสุด จํานวน 133,072 คน (ร๎อยละ 35.93) รองลงมาได๎แกํ ทํางาน
สํวนตัว มีจํานวน 128,172 คน (ร๎อยละ 34.60) และกลุํมชํวยธุรกิจครอบครัว 67,664 คน  (ร๎อยละ 18.27) 
ตามลําดับ (แผนภูมิ 2) 

เปรียบเทียบจํานวนผู๎ทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ปี 2558 และ ปี 2559 ในจังหวัดตรัง 

           
 

 ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู๎มีงานทําพบวํามีผู๎ทํางานในภาคเกษตรกรรม โดย
เฉลี่ยมีจํานวน   192,2387 คน (ร๎อยละ 51.91 ของผู๎มีงานทําทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมี
จํานวน 178,115 คน (ร๎อยละ 48.09 ของผู๎มีงานทําทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายสาขายํอย พบวําสาขาที่มีผู๎ทํางานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได๎แกํ 
เกษตรกรรม การลําสัตว๑  และการปุาไม๎ การประมง มีจํานวน 192,287 คน (ร๎อยละ 51.91 ของจํานวนผู๎มีงาน
ทําทั้งหมด) รองลงมา ได๎แกํ สาขาการขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ฯ มีจํานวน 67,381 คน 
(ร๎อยละ 18.19) และสาขาการผลิต มีจํานวน 28,094 คน (ร๎อยละ 7.58) ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของ
จังหวัดกับปีกํอน โดยเฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานทําเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได๎แกํ 
การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึงร๎อยละ 132.16 สํวนประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
ของการมีงานทําลดลงมากท่ีสุด ได๎แกํ ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร มีอัตราการขยายตัวลดลง ร๎อยละ 84.85  

เปรียบเทียบจาํนวนผู๎ทาํงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2558 และปี 2559 จังหวัดตรัง 
 
 
 
 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ 
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ปี 2559 ผู๎มีงานทําของจังหวัดตรังเมื่อจําแนกตามอาชีพ  ปรากฏวําอาชีพที่มีผู๎ทํางานมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ ผู๎ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตรและการประมง มีจํานวน 188,406 คน (ร๎อยละ 
50.87) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและพนักงานในร๎านค๎า และตลาด มีจํานวน 66,231  คน (ร๎อยละ 
17.88) อาชีพขั้นพ้ืนฐานตํางๆ ในด๎านการขายและ การให๎บริการ มีจํานวน 35,992 คน (ร๎อยละ 9.72) 
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข๎องมีจํานวน 27,259 คน (ร๎อยละ 7.36) และอาชีพผู๎
ประกอบอาชีพด๎านตํางๆ มีจํานวน 14,487 คน (ร๎อยละ 3.91) ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการทํางานในสาขาอาชีพกับปีที่ผํานมา พบวําอาชีพเสมียน อัตรา
การทํางานเพ่ิมขึ้น มากที่สุด ร๎อยละ 77.10 (เพ่ิมขึ้น จํานวน 5,309 คน) สําหรับอาชีพที่มีอัตราการทํางานใน
สาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบวํา ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรฯ มีอัตราการทํางานลดลงร๎อยละ 27.98 
(จํานวน 3,711 คน)  

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผู๎มีงานทําในจังหวัดตรัง ปี 2559 พบวําเป็นเป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามาก

ที่สุด จํานวน 90,452 คน (ร๎อยละ 24.42) รองลงมาเป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวําประถมศึกษา จํานวน 
89,963 คน (ร๎อยละ 24.29) ระดับอุดมศึกษา จํานวน 69,388 คน (ร๎อยละ 18.73) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 62,553 คน (ร๎อยละ 16.89) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 54,432 คน (ร๎อยละ 14.70) 
และผู๎มีงานทําท่ีไมํมีการศึกษา มีจํานวน 3,614 คน (ร๎อยละ 0.98) ตามลําดับ  

สัดสํวนของผู๎ทํางานจําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี 2559 
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- การว่างงาน  

ในปี 2559 ตรังมีประชากรที่วํางงานทั้งสิ้น 3,220 คน สําหรับอัตราการวํางงานของประชากร ซึ่ง
หมายถึง สัดสํวนของผู๎วํางงาน ตํอจํานวนประชากรที่เป็นกําลังแรงงานปัจจุบัน พบวําจังหวัดตรัง มีอัตราการ
วํางงานร๎อยละ 0.86 ของกําลังแรงงานปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวํา จังหวัดตรังมีอัตราการวํางงาน
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 9.23 จากปีที่ผํานมาที่มีอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.77 

เปรียบเทียบอัตราการวํางงานของจังหวัดตรัง  ปี 2558  และปี 2559 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- สถิติการจัดหางาน จ าแนกตามอาชีพในจังหวัดตรัง ปี 2559 

 ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ  
 เมื่อจําแนกตําแหนํงงานวํางตามอาชีพ ในปี 2559 พบวํา สาขาอาชีพที่มีตําแหนํงงานวําง

มากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎า มีตําแหนํงงานวํางมากที่สุด จํานวน 1,171 อัตรา                  
(ร๎อยละ 25.94) รองลงมา คือ ผู๎ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู๎ควบคุมเครื่องจักรฯ จํานวน 772 อัตรา (ร๎อยละ 17.10) 
และชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง จํานวน 714 อัตรา (ร๎อยละ 15.81) ตามลําดับ 

 ในด๎านผู๎หางาน สํวนใหญํลงทะเบียนสมัครงานในสาขาพนักงานบริการ พนักงานขาย 
นําเสนอสินค๎า มากที่สุด จํานวน 1,122 คน (ร๎อยละ 31.29) รองลงมาคือ พนักงานเสมียน เจ๎าหน๎าที่ จํานวน 
915 คน (ร๎อยละ 25.52) ผู๎ปฏิบัติงานฝีมือด๎านการเกษตรและการประมงฯ จํานวน 523 คน (ร๎อยละ 14.58) 
ตามลําดับ 

 สํวนการบรรจุงาน พบวํา พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎า ได๎รับการบรรจุงาน
มากทีสุ่ด  จํานวน 680 คน (ร๎อยละ 38.28) รองลงมา คือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ สํานักงาน จํานวน 463 คน (ร๎อย
ละ 26.06) และผู๎ปฏิบัติงานฝีมือด๎านการเกษตรและการประมงฯ จํานวน 190 คน (ร๎อยละ 10.69) ตามลําดับ 

 จากข๎อมูลข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวําตําแหนํงงานและผู๎ได๎รับการบรรจุงานในกลุํมพนักงาน
บริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎าในร๎านค๎าและตลาด และเสมียน เจ๎าหน๎าที่สํานักงาน จะมีความสอดคล๎อง
กัน ทั้งความต๎องการของนายจ๎างและผู๎ได๎รับการบรรจุงาน ซึ่งอยูํในสัดสํวนใกล๎เคียงกันมากที่สุด 
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จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 
 

ประเภทอาชีพ ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ผู๎บัญญัติกฎหมาย ฯ 0 0 0 
ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตาํงๆ 194 38 25 
ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข๎อง 714 352 172 

เสมียน เจ๎าหน๎าท่ีสํานักงาน 668 915 463 
พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินคา๎ 1171 1122 680 
ผู๎ปฏิบัติงานฝีมือดา๎นการเกษตรและประมงฯ 660 523 190 
ผู๎ปฏิบัติงานโดยใช๎ฝมีือในธุรกิจตํางๆ 160 185 87 
ผู๎ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู๎ควบคุมเครื่องจักรฯ 772 398 135 

อาชีพงานพ้ืนฐาน 175 52 24 
รวม 4,514 3,585 1,776 

 
เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ ปี 2559 ของจังหวัดตรัง 

 

 
 

จากข๎อมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรังพบวําปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) มี
ตําแหนํงงานวํางที่ แจ๎งผํานสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรังทั้งสิ้น 4,514 อัตรา ซึ่งมีจํานวนลดลงจํานวน 35 
อัตรา จากปีที่ผํานมาที่มีตําแหนํงงานวําง 4,541 อัตรา หรือลดลงร๎อยละ 6.77 ในสํวนของผู๎ลงทะเบียนสมัคร
งานมีทั้งสิ้น 3,583 คน ลดลงจากปีที่ผํานมา จํานวน 111 คน หรือร๎อยละ 3.10 ผู๎ที่ได๎รับการบรรจุงานมี
จํานวนทั้งสิ้น 1,776 คน ลดลงจากปีที่ผํานมาจํานวน 553 คน ซึ่งมีการบรรจุงาน 2,329 คน หรือร๎อยละ 
23.74 

 และหากเปรียบเทียบความต๎องการของนายจ๎างระหวํางเพศชาย เพศหญิง และไมํระบุเพศ ใน
ปี 2559 พบวําสํวนใหญํจะรับไมํระบุเพศ มีจํานวนสูงถึง 2,558 อัตรา (ร๎อยละ 56.67) ในขณะที่เพศชาย มี
ตําแหนํงงานวําง 823 อัตรา (ร๎อยละ 18.23) และเพศหญิงมีจํานวน 1,133 อัตรา (ร๎อยละ 25.10) สําหรับผู๎
ลงทะเบียนสมัครงานมีสัดสํวนเพศหญิงมากกวําเพศชาย โดยมีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 2,380 
คน (ร๎อยละ 66.39 ของผู๎สมัครงานทั้งหมด) และเพศชายมาลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 1,1205 คน (ร๎อยละ 
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33.61) สํวนการบรรจุงานเพศหญิงจะมีสัดสํวนการบรรจุงานที่สูงกวําเพศชาย คือมีจํานวน 1,196 คน (ร๎อยละ 
67.34) ในขณะที่เพศชายมีเพียง 580 คน (ร๎อยละ 32.66)  (แผนภูมิ 2) 

เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 
ปี 2558 และ ปี 2559 ของจังหวัดตรัง 

 

 
 

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ในปี 2559 ของจังหวัดตรังมีตําแหนํงงานวํางจํานวน 4,518 อัตรา มีความต๎องการผู๎ที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวํา มากที่สุด คือ 1,656 อัตรา (ร๎อยละ 36.69) รองลงมาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 948 อัตรา (ร๎อยละ 21.00)  และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 921 อัตรา (ร๎อยละ 20.40)  

ด๎านผู๎มาลงทะเบียนสมัครงานสํวนใหญํ เป็นแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
คือ 1,301 คน (ร๎อยละ 25.90) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 838 คน (ร๎อยละ 16.68) และระดับ ปวส. 
จํานวน 522 คน (ร๎อยละ 10.39)  

 สํวนการบรรจุงาน พบวํามีการบรรจุงานแรงงานผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
คือ 814 คน (ร๎อยละ 45.83) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 360 คน (ร๎อยละ 20.27) และระดับปวส. 
จํานวน 255 คน (ร๎อยละ 14.36) ตามลําดับ 

 จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นวําแรงงานที่เป็นที่ต๎องการของตลาดมากที่สุดในปีนี้ คือ กลุํมแรงงาน
ฝีมือขั้นสูงหรือผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล๎องในด๎านของผู๎สมัครงานและผู๎ได๎รับการบรรจุงาน                
ซึ่งสํวนใหญํก็จะเป็นผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เชํนกัน   

 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี 2559                

 

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอายุ 

 ชํวงอายุที่มีตําแหนํงงานวํางมากที่สุดในจังหวัดตรัง คือ 25 – 29 ปี มีจํานวน 2,075 อัตรา 
(ร๎อยละ 46.90) รองลงมาได๎แกํ ชํวงอายุ 18 – 24 ปี มีจํานวน 1,928 อัตรา (ร๎อยละ 42.70) และชํวงอายุ 30 
- 39 ปี มีจํานวน 401 อัตรา (ร๎อยละ 8.9) ตามลําดับ 

 ผู๎ลงทะเบียนสมัครงานสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ 18 -24 ปี มีจํานวน 1,4601 คน (ร๎อยละ 
43.33) รองลงมา คือ ชํวงอายุ 25-29 ปี มีจํานวน 1,244 คน (ร๎อยละ 34.70) และชํวงอายุ 30 - 39 ปี มี
จํานวน 380 คน (ร๎อยละ 10.60) ตามลําดับ  

 ด๎านการบรรจุงาน พบวําชํวงอายุ 25-29 ปี ได๎รับการบรรจุงานมากที่สุด มีจํานวน 781 คน 
(ร๎อยละ 43.98) รองลงมาคือ ชํวงอายุ 18-24 ปี มีจํานวน 687 คน (ร๎อยละ 38.68) และชํวงอายุ 30-39 ปี มี
จํานวน 219 คน (ร๎อยละ 12.33) ตามลําดับ 

 จากข๎อมูลข๎างต๎น แสดงให๎เห็นชํวงอายุที่เป็นที่ต๎องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งสํวนใหญํ
จะอยูํระหวําง 18-24 ปี สอดคล๎องกับด๎านผู๎สมัครงาน และผู๎ที่ได๎รับการบรรจุงาน (แผนภูมิ 4) 

เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอายุ ปี 2559 ของจังหวัดตรัง 
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- สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 
 

1. แรงงานตํางด๎าวถูกกฎหมาย คนตํางด๎าว จํานวน 225 คน นายจ๎าง/สถานประกอบการ จํานวน 84 
แหํง รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ สัญชาติ จ านวนคนต่างด้าว/คน ล าดับที ่ สัญชาติ จ านวนคนต่างด้าว/คน 
1 - จีน 81 14  - อินเดีย 3 
2 - ฟิลิปปินส๑ 52 15  - ไนจีเรีย 3 
3 - อังกฤษ 12 16  - เนเธอร๑แลนด๑ 1 
4 - อเมริกัน 18 17  - จีนใต๎หวัน 1 
5 - แอฟริกาใต๎ 10 18 - ดัตซ๑ 1 
6 - มาเลเซยี 7 19  - เคนยํา 4 
7 - แคนาเดียน 6 20  - สวิตเซอร๑แลนด๑ 1 
8 - แคเมอรูน 8 21  - สิงคโปร๑ 1 
9 - ญี่ปุุน 2 22  - อิตาเลี่ยน 3 
10 - ออสเตรเลียน 1 23  - สวีเดน 1 
11 - อินโดนีเซีย 2 24  - เบลเยี่ยม 1 
12 - เยอรมัน 2 25  - อุซเบกิสถาน 2 
13 - ฝรั่งเศส 2   

   

ประเภทกิจการ จ านวนคนต่างด้าว/คน 
 - สถานศึกษาของรัฐ 87 
 - สถานศึกษาของเอกชน 60 
 - ผลติภณัฑ๑น้ํายางข๎น 15 
 - แปรรูปไมย๎างพารา 14 
 - โรงแรมและรสีอร๑ท 22 
 - อื่น ๆ 27 

รวม 225 
 

2. คนพ้ืนที่สูงในความดูแลของมหาดไทย  คนพ้ืนที่สูง จํานวน 47 คน สถานประกอบการ 28 แหํง  
รายละเอียด ดังนี้ 

สัญชาติ 
จ านวนคนต่างด้าว/

คน 
 

ประเภทกิจการ 
จ านวนคนต่างด้าว/

คน 
 - ไมมํีสญัชาต ิ 23  - ฟาร๑มเลี้ยงก๎ุง 28 
 - ไทยใหญ ํ 8  - ผู๎รับใช๎ในบ๎าน 4 
 - ไทยลื้อ 11  - จําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม 6 
 - เมียนมา 2  - รับตดิตั้งกระจกอลูมเินียม 4 
 - ลาว 1  - ขายของชํา 1 
 - กะเหรี่ยง 1  - รับซื้อของเกํา 1 
 - มอญ 1  - ผลติจําหนํายวัสดุกํอสรา๎ง 1 
     รวม  47  - ผลติลูกช้ินปลา  2 

 รวม 47 
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สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

กลุ่ม-ประเภท จ านวนนายจ้าง/ จ านวนคน
ต่างด้าว 
(คน) 

สัญชาติ 

  
สถานประกอบการ 

(แห่ง) 
 

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 
1. คนตํางด๎าวถูกกฎหมาย 84 225  -  -  - 225 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของมหาดไทย 28 47 2 1  - 44 
3. คนตํางด๎าวนําเข๎าตามบันทึกความเข๎าใจ 
ระหวํางประเทศ (MOU) 129 2,892 1,376 514 1,002  - 
              4. คนตํางด๎าว (กรณีพิเศษ) 
  ตามมติครม. 15 ม.ค. 2556 341 2,671 2,426 53 192  - 
              5. คนตํางด๎าวพิสูจน๑สัญชาต ิ 384 2,567 2,413 108 46  - 
6. คนตํางด๎าวหลบหนเีข๎าเมือง(ศูนย๑บริการ
เบ็ดเสร็จ (OSS) 659 4,815 4,116 293 406  - 

             รวมคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 1,513 12,945 10,331 968 1,646 0 
รวมท้ังหมด 1,625 13,217 10,333 969 1,646 269 

หมายเหตุ  :   ยอดรวมผู้ติดตาม จ านวน 150 คน  สัญชาติเมียนมา  114 คน  ลาว 28 คน  และกัมพูชา 8  คน 
 
แยกตามประเภทกิจการ 

กลุ่ม-ประเภท 

ประเภทกิจการ 
ต่อเนื่อง
เกษตร 

เกษตร
และปศุ
สัตว์ 

ต่อเนื่อง
ประมง 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ประมง
ทะเล 

รับใช้ อื่น ๆ รวม 

1. คนตํางด๎าวถูกกฎหมาย 29  -  -  -  -  - 196 225 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของ
มหาดไทย - 28 2  -  - 4 13 47 
3. คนตํางด๎าวนําเข๎าตามบันทึก
ความเข๎าใจระหวํางประเทศ (MOU) 983 252 1,150 312 6 2 187 2,892 
                    4. คนตํางด๎าว (กรณีพิเศษ) ตามมติ
ครม. 15 ม.ค. 2556 1,277 335 266 412 137 19 225 2,671 
5. คนตํางด๎าวพิสูจน๑สัญชาต ิ 1,056 704 191 227 98 102 189 2,567 
6. คนตํางด๎าวหลบหนเีข๎าเมือง    
(ศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จ OSS ) 2,132 722 195 455 938 72 301 4,815 

                 
รวมคนต่างด้าว 3  สัญชาติ 5,448 2,013 1,802 1,406 1,179 195 902 12,945 

รวมท้ังหมด 5,477 2,041 1,804 1,406 1,179 199 1,111 13,217 
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การประกันสังคม   
 

1. กองทุนประกันสังคม  ซึ่งให๎การคุ๎มครองแกํผู๎ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย   ทุพพล
ภาพ   และเสียชีวิตที่ไมํเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  สงเคราะห๑บุตร ชราภาพ และวํางงาน 
                      1.1   สถานประกอบการ           2,501          แหํง 
                      1.2   ผู๎ประกันตน                66,627           คน 
        - ผู๎ประกันตนมาตรา 33 จํานวน  39,614   คน 
                           - ผู๎ประกันตนมาตรา 39 จํานวน    5,443           คน 
                           - ผู๎ประกันตนมาตรา 40  จํานวน   21,570           คน       
    1.3  รับเงินสมทบ (กองทุนประกันสังคม) 
 

สปจ.ตรัง สปจ.สาขาห้วยยอด รวม 
รายการ (บาท) รายการ บาท รายการ บาท 

149,647 428,844,739.65 26,399 48,181,528.96 176,046 477,026,268.61 
 

1.4 การจํายสิทธิประโยชน๑ 7 กรณี แยกดังนี้ 

รายการ สปจ.ตรัง สปจ.สาขาห้วยยอด รวม 
รายการ (บาท) รายการ บาท รายการ บาท 

เจ็บปุวย 7,215 7,723,511.60 9,174 828,889.45 8,132 8,552,401.05 
คลอดบุตร 1,561 35,319,514.50 310 4,188,130.55 1,871 39,507,645.05 
ทุพพลภาพ 784 2,227,377.83 16 9,184.00 800 2,236,561.83 
ตาย 312 7,215,277.27 20 845,619.40 332 8,060,896.67 
สงเคราะห๑บุตร 100,095 41,969,050.00 4,912 2,260,400.00 105,007 44,229,450.00 
บําเหน็จชราภาพ 1,577 30,771,495.66 216 4,160,687.81 1,793 34,932,183.47 
บํานาญชราภาพ 3,879 7,271,501.29 178 341,595.85 4,057 7,613,097.14 
วํางงาน 6,317 21,298,298.80 - - 6,317 21,298,298.80 
คืนเงินสมทบ 198 444,618.88 3 6,114.00 201 450,732.88 

 

รายการ สปจ.ตรัง สปจ.สาขาห้วยยอด รวม 
รายการ (บาท) รายการ บาท รายการ บาท 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
เจ็บปุวย(ขาดรายได๎) 
 

512 492,200.00 128 108,000.00 640 600,200.00 
 ทุพพลภาพ 44 37,000.00 

 
- - 44 37,000.00 

ตาย 35 700,000.00 6 120,000.00 41 820,000.00 
บําเหน็จชราภาพ 439 436,581.50 85 72,974.48 354 509,555.98 
คืนเงินสมทบ 5,672 21,902,809.60 1,372 4,361,129.400.09 7,044 26,263,939.00 
รวมจ่าย 
ทุกกรณี 

128,640 177,809,236.93 8,163 17,302,725.00 136,803 195,111,961.87 
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2. กองทุนเงินทดแทน   ซึ่งให๎การคุ๎มครองแกํลูกจ๎าง  ที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย  ทุพพลภาพ  หรือ
เสียชีวิตเนื่องจากการทํางานให๎กับนายจ๎าง 
                      2.1    สถานประกอบการ                2,134       แหํง 
                      2.2    จํานวนผู๎ประกันตน                                     30,982      คน 

       2.3    รับเงินสมทบ (กองทุนเงินทดแทน) 
 

สปจ.ตรัง สปจ.สาขาห้วยยอด รวม 
รายการ (บาท) รายการ บาท รายการ บาท 

2,862 9,495,668.36 323 1,433,980.51 3,185 10,929,648.87 
 

2.4 จํายเงินทดแทน 
 

จ่ายเงินทดแทน สปจ.ตรัง สปจ.สาขาห้วยยอด รวม 
รายการ (บาท) รายการ บาท รายการ บาท 

คําทดแทน 6491 3,749,805.10 42 345,328.70 691 4,095,133.80 
คํารักษาพยาบาล 66 1,014,318.00 9 103,009.00 75 1,117,327.00 
คําทําศพ 5 150,000.00   5 150,000.00 
คําตอบแทนแกํแพทย๑ 4 7,000.00 1 500.00 4 7,500.00 
คืนเงินสมทบนายจา๎ง 18 47,138.20 1 8,712.00 19 55,850.20 

 รวม 742 4,968,261.30 53 457,549.70 795 5,425,811.00 
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โครงการที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อบริหารส านักงานประกันสังคม  ปี 2559 
(1) โครงการประชุมชี้แจงให๎ความรู๎งานประกันสังคม จํานวน 6 รุํน/180,000 บาท 
(2) โครงการจัดซื้อของเยี่ยมสําหรับผู๎ปุวยประกันสังคมและผู๎ทุพพลภาพ จํานวน 275 ราย/137,500 บาท 
(3) โครงการสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพรํความรู๎ด๎านประกันสังคม จํานวน 4 ครั้ง/40,000 บาท 
(4) โครงการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ความรู๎เรื่องการประกันสังคมสูํสถานศึกษา จํานวน 4 ครั้ง/40,000 บาท 
(5) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานประกันสังคมด๎านคุณธรรมและจริยธรรมและความ

รบัผิดชอบตํอสังคม จํานวน 1 รุํน 113,850 บาท 
(6) โครงการจัดการความรู๎ในองค๑กร จํานวน 1 รุํน/40,000 บาท 
(7) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด๎านภาษาอ่ืน ๆ (คําลงทะเบียน จํานวน จํานวน 10 คน/58,000 บาท 
(8) โครงการอบรมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการประกันสังคมแกํแรงงานนอกระบบ  
      จํานวน 1 รุํน/103,200 บาท 
(9) โครงการออกหนํวยเคลื่อนที่เพ่ือบริการเบ็ดเสร็จ (SDU) จํานวน 76 ครั้ง/76,360 บาท 
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ตอนที่ 4 
 

 
 

ด้านสังคมจิตวิทยา 
  

 
 

สภาพของสงัคมไทยในจังหวัดตรัง      
  

            ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย โดยมีคนไทยเชื้อสายจีน ประมาณ 30% 
ของประชาชนทั้งหมด  อาศัยประกอบธุรกิจอยู่ในเขตตัวเมืองและย่านธุรกิจการค้าทั่ว ๆ ไป  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีมากในท้องที่อําเภอปะเหลียน  ย่านตาขาว  กันตั ง สิเกา 
ชาวไทยอิสลามเหล่านี้มีภาษาพูด เช่นเดียวกับประชาชนในเมืองคือ พูดภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้  อุปนิสัย
ใจคอของคนจังหวัดตรัง โดยทั่วไปมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟื้อ   เผื่อแผ่ สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี 
 

สภาพของศาสนา จริยธรรมและวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง 
1. ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา         

 
จํานวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ 

ศาสนา 
เพศ 

รวม(คน) ร้อยละ 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

พุทธ 176,693 187,274 363,967 83.84 

คริสต๑ 421 467 888 0.20 

อิสลาม 34,306 34,925 69,231 15.95 

ซิกส๑ 13 14 27 0.01 

ฮินด ู -    2 2   - 

อื่นๆ 3 1 4 - 

รวม 211,436 222,683 434,119 100 
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จํานวนศาสนสถาน  

ล าดับ รายการ   จ านวน 
1 วัด/สํานักสงฆ๑   169  แหํง 
2 ที่พักสงฆ๑   60  แหํง 
3 มัสยิด   1๕๐แหํง 
4 โบสถ๑คริสต๑   14  แหํง 

 
 

จํานวนพระภิกษุ สามเณร 

ที ่ รายการ   จ านวน 
1 พระภิกษุ   1,432 รูป 

    2 สามเณร   236 รูป 
 3 ชี   139  คน 
 4 ศิษย๑   115  คน 

 

        
 
 
จ านวนห้องเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด  
    

ที ่ รายละเอียด 
จ านวนแยกเปน็รายอ าเภอ(คน) 

รวม 
เมืองตรัง กันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว สิเกา หาดส าราญ 

1 คร ู ๑๔ ๗๘ 6๕ 2๔ 37 ๓๔ 2๕๒  คน 

2 นักเรียน 4๓๕ 2,๑๒๓ 1,7๑๔ ๕๘๕ ๙๘๓ ๑,๓๔๑ 7,๑๘๑  คน 

3 จํานวนห๎องเรียน 15 ห๎อง 62  ห๎อง 59  ห๎อง 19  ห๎อง 32  ห๎อง 27  ห๎อง 214  ห้อง 

4 จํานวนศูนย๑อบรม 6  ศูนย๑ 32  ศูนย๑ 19  ศูนย๑ 10  ศูนย๑ 11  ศูนย๑ 8  ศูนย๑ 86  ศูนย์ 

  
ศาสนาอิสลาม
และจริยธรรม               

  ประจํามสัยดิ               
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 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 

ที ่ รายละเอียด 
จ านวนแยกเปน็รายอ าเภอ(คน) 

รวม 
  
  
  
  

เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด วังวิเศษ 

1 คร ู 39 20 10 13 82  คน 

2 นักเรียน 622 867 136 312 ๑,937  คน 

3 จํานวนห๎องเรียน 35  ห๎อง 20  ห๎อง 8 ห๎อง 10  ห๎อง   73  ห้อง 

4 จํานวนศูนย๑ศึกษา 3  ศูนย๑ 3  ศูนย๑ 1  ศูนย๑ 3  ศูนย๑ 10  ศูนย์ 

  
พระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย๑               

 

           ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนา
คริสต์และอิสลาม  ภายในจังหวัดตรังแต่ละอําเภอและตําบลจะมีวัดศาสนาพุทธ สํานักสงฆ์  อยู่เกือบทุก
แห่ง ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือ
ศีลกินเจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ  สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก ส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาวจีน
ไปบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา  แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งแต่อย่างใด  ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
 

          2. ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในจริยธรรม ขนบธรรมเนียม  ประชาชนส่วนมากในจังหวัดตรัง
มีเชื้อสายไทยผสมจีน จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างไทย-จีนในด้าน
จริยธรรม  คนตรังส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี  ตรงไปตรงมา  พูดจาเปิดเผย เรียกได้ว่าเสียงดังฟังชัด 
เป็นเอกลักษณ์ 
 

          3. ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพื้นเมือง   ชาวตรังปฏิบัติตาม
ครรลองของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา  
ซึ่งสืบเนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเอก วัฒนธรรม
ของตรังจึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น  วันตรุษ วันสารท พิธีทาง
ศาสนา เป็นต้น   
              3.1 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดตรังมีศิลปที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้าน         
ศิลปการแสดงและหัตถกรรม  ศิลปการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปหัถตกรรม เช่น การ
ประดิษฐ์เสื่อเตย  มีดพร้า (นาป้อ) ผ้าทอพื้นเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก  เป็นต้น 
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             3.2  ด้านวัฒนธรรมประเพณี  เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ก็ยังคง
ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของชาว
ตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  
  - ประเพณีแต่งงาน  จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วม
รับประทานอาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดย        
เจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย สําหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่
หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ  การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่ง
กายตามสบาย  เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด   ให้เจ้าภาพมี
เวลาจัดเก็บทําความสะอาดสถานที่ต่อไป 
                 -  ประเพณีงานศพ  เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์
แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย  สถานที่ต้ังศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ  และ
รายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน  ร้านค้าทั่วไป และจะ
ส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ต้ังศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพื่อความสะดวกของแขกที่ไป
และความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงไปร่วมงานคับค่ัง แขกที่ไปในงานทุก
คนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ วันที่ เวลา  สถานที่เผาหรือฝังศพไว้ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านหรือ
วัดไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจํานวนมาก การเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวน
รถยนต์ยาวเหยียด  มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างใน
เป็นสินน้ําใจจากเจ้าภาพ     
  -  ประเพณีกินเจ ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 คํ่า ถึงวันขึ้น 9 คํ่า เดือน 9 ของจีน  
โดยจัดปีละคร้ังในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา  ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์และฝ่ายอ่านบท  สวดมนต์ร่วมกัน
ประกอบพิธีกินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันกําหนด เพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์และ
อัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานใน
การประกอบพิธีกินเจครั้งนี้  ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพื่อให้เกิดศรัทธาใน
การรักษาศีล    

 

แนวการปฏิบัติถึงความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  โดยนุ่งขาวห่มขาว ถืออุโบสถศีล
ยกเว้นข้อ 6   ไม่กินอาหารในยามวิกาลมาเป็นกินอาหารเจตลอด 9 วัน มีการทําวัตรเช้า-เย็น  โดยถือปฏิบัติ
ตามพุทธศาสนา คือรักษาศีล ทําสมาธิและเกิดปัญญา จะมีอยู่วันหนึ่งในช่วงจัดงาน เจ้าจะเข้าทรงร่างทรง 
แสดงอิทธิฤทธิ์โดยใช้วัตถุต่าง ๆ  ทิ่มแทงตามร่างกายพร้อมทั้งจัดขบวนแห่แหนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้ง
จังหวัด เพื่อให้ลูกหลานที่นับถือได้สักการะบูชา เป็นต้น 
 

การศึกษาของจังหวัด  
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 จังหวัดตรัง มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 358 โรง สังกัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 10 สถาบัน  สังกัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 สถาบัน  จัด
การศึกษานอกระบบ  จํานวน  11  แหํง   จัดการศึกษาพิเศษ   จํานวน  1 แหํง 
 

จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  จ าแนกตามสังกัด และการจัดการศึกษา 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 

จัดการศึกษาระดับ 

ร้อยละ  การศึกษา
ข้ัน

พื้นฐาน 

อาชีวะ
ศึกษา 

อุดมศึกษา 

จัด
การศึกษา
นอก
ระบบ 

การศึกษา
พิเศษ 

1. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 306 305    1 57.74 

    - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 137 137     25.85 

    - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 140 140        26.42 

   - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 28 28      5.28 

   - ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 1        1 0.19 

2. สํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 35 35     6.60 

3. สังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 156 14     29.43 

4. สํานักงานพระพุทธศาสนา 1  1     0.19 

5. สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ 2 2     0.38 

6. สังกัดสถาบันพลศึกษา 2 1  1   0.38 

7. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2   2   0.38 

8. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา 10  10      1.89 

9. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5   5   0.94 
10.สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 11    11  2.08 

รวม 530 358 10 8 11 1  
 

การสาธารณสุขของจังหวัดตรัง ปี 2559 
1. สถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 สถานบริการและหนํวยงานบริหารงานสาธารณสุขภาครัฐ 
 -  โรงพยาบาลศูนย๑  ขนาด    555    เตียง     1      แหํง (รพ.ตรัง) 

-  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด     90     เตียง 1      แหํง     (รพ.ห๎วยยอด) 
-  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด    60 เตียง 4 แหํง  

    (รพ.กันตัง ,รพ.ยํานตาขาว ,รพ.นาโยง , รพ.สิเกา) 
-  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด    30 เตียง 3 แหํง 

(รพ.ปะเหลียน ,รพ.วังวิเศษ , รพ.รัษฎา) 
-  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 30 เตียง       1 แหํง    

(รพ.หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
  -  โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด    60 เตียง 1 แหํง 
   (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร๎อนภาคใต๎ จังหวัดตรัง) 
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-  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  125 แหํง 
-  ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล   2 แหํง  

  (เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลตําบลห๎วยยอด)  
-  ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมือง     5  แหํง 

    - ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมืองตรัง    อําเภอเมืองตรัง 
    - ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมืองวัดประสิทธิชัย   อําเภอเมืองตรัง 
   - ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1   อําเภอเมืองตรัง 
    - ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2   อําเภอเมืองตรัง 
    - ศูนย๑สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 3   อําเภอเมืองตรัง 

 

 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
  - โรงพยาบาลเอกชน  3 แหํง  จํานวนเตียงรวม  280 เตียง 

ขนาด    150    เตียง     (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย๑) 
ขนาด    120    เตียง    (โรงพยาบาลวัฒนแพทย๑) 
ขนาด     10 เตียง (สถานพยาบาลเอกชนห๎วยยอด) 

  - คลินิกเอกชน     264 แหํง 
 สาขาเวชกรรมทั่วไป   129 แหํง 
 สาขาทันตกรรม     34 แหํง  
 สาขาพยาบาลและผดุงครรภ๑  78 แหํง  
 สาขากายภาพบําบัด        6 แหํง  
 สาขาเทคนิคการแพทย๑    13 แหํง  
 สาขาการแพทย๑แผนไทย        4 แหํง  

 - ร๎านขายยา     162 ร๎าน 
 

      2. หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
       1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง          
     2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง   

           3. ศูนย๑ควบคุมโรคติดตํอนําโดยเมลงที่ 12.3  ตรัง  
            4.  ศูนย๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ 12/1 ตรัง                    

     3. บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
 

ลําดับ บุคลากรทางการแพทย๑ 
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาครัฐ (คน) 
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาคเอกชน (คน) 
1. แพทย๑ 173 35 
2. ทันตแพทย๑ 60 2 
3. เภสัชกร 90 15 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1,114 146 
5. พยาบาลเทคนิค 20 3 
6. เจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุข 664 - 

รวม 2,121 201 
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ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรัง 
 
4. จ านวนบุคลากร สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ของจังหวัดตรัง ปี 2559 

ล าดับ อ าเภอ 
ประชากร 

 (คน) 

จนท. 
 สสอ. 
(คน)  

สถานีอนามัย 
 จํานวน 

สอ.  
 จนท. 
สอ.  

 เฉลี่ย : 
สอ.  

 อัตรา : 
ประชากร  

๑ อําเภอเมือง 155,828 12 18 102 6 1528 

๒ อําเภอกันตัง 86,884 13 20 96 5 905 

๓ อําเภอยํานตาขาว 64,404 12 16 69 4 933 

๔ อําเภอปะเหลียน 67,356 12 18 79 4 853 

๕ อําเภอสิเกา 37,820 12 9 56 6 675 

๖ อําเภอห๎วยยอด 94,626 12 20 120 6 789 

๗ อําเภอวังวิเศษ 43,513 9 7 36 5 1209 

๘ อําเภอนาโยง 44,474 9 7 38 5 1170 

๙ อําเภอรัษฎา 29,137 7 6 34 6 857 

๑๐ อําเภอหาดสําราญ 16,751 6 4 34 9 493 

  รวม 640,793 104 125 664 5 965 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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5. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตรัง ปี 2559 

ล าดับ โรงพยาบาลรัฐ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

    (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 รพ.ตรัง 117 17 36 565 8 

2 รพ.กันตัง 8 6 8 83 1 

3 รพ.ยํานตาขาว 6 4 7 76 2 

4 รพ.ปะเหลียน 4 5 6 53 0 

5 รพ.สิเกา 3 5 4 45 2 

6 รพ.ห๎วยยอด 18 11 11 99 3 

7 รพ.วังวิเศษ 5 3 4 47 2 

8 รพ.นาโยง 5 4 6 63 1 

9 รพ.รัษฎา 3 3 3 40 0 

10 รพ.หาดสําราญฯ 1 2 2 24 0 

11 รพ.โรคผิวหนังฯ 3 0 3 19 1 

 รวม รพช. 53 43 51 530 11 

อัตราตํอประชากร 12,090 14,902 12,565 1,209 58,254 

รวม รพ.รัฐ 173 60 90 1,114 20 

อัตราตํอประชากร 3,704 10,680 7,120 575 32,040 

 
  6. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชนจังหวัดตรัง ปี 2559 

ล าดับ โรงพยาบาลเอกชน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 
  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 รพ.วัฒนแพทย๑ 22 2 6 72 2 

2 รพ.ตรังรวมแพทย๑ 12 0 8 72 0 

3 สถานพยาบาล.เอกชน
ห๎วยยอด 

1 0 1 2 1 

 รวม รพ.เอกชน 35 2 15 146 3 

 อัตราตํอประชากร 18,308 320,397 42,720 4,389 213,598 

 รพ.รัฐ+รพ.เอกชน 208 62 105 1,260 23 

 อัตราตํอประชากร 3,081 10,335 6,103 509 27,861 
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7. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข  ของจังหวัดตรัง ปี 2559 
 

ล าดับ อ าเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

(คน) 
เฉลี่ย อสม. (คน)  ต่อ 

1 หมู่บ้าน 
เฉลี่ย อสม. 1 คน  
ต่อประชากร (คน) 

๑ เมืองตรัง 1,673 11 93 
๒ กันตัง 1,427 15 61 
๓ ยํานตาขาว 1,043 14 61 
๔ ปะเหลยีน 1,344 14 50 
๕ สิเกา 729 14 52 
๖ ห๎วยยอด 1,587 11 60 
๗ วังวิเศษ 711 10 61 
๘ นาโยง 779 14 57 
๙ รัษฎา 546 10 53 

๑๐ หาดสําราญ 280 13 59 
 รวม 10,119 12 63 

 
8. การเข้าถึงบริการและการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 

 ผลงานการให้บริการจ าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2559  
 

ระดับการให้บริการ  ผู้ป่วยนอก 

 คน ครั้ง ร้อยละ เฉลี่ย ครั้ง/วัน 

1. ปฐมภูมิ (สอ./เทศบาล) 210,169 656,784 30.56 2,296 

2. ทุติยภูมิ (รพช.) 240,069 964,834 44.89 3,374 

3. ตติยภูมิ (รพศ.) 132,040 527,749 24.55 1,845 

รวม 582,278 2,149,367 100 7,051 
 

 การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559 
 

ล าดับ อ าเภอ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ์

ประกัน 
สังคม 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิอื่น ๆ สิทธิ  UC ตาม
ทะเบียนราษฎร ์

รวม ร้อยละ 

1 เมืองตรัง 170,172 23,470 18,496 3,038 124,086 170,074 99.71 
2 กันตัง 86,872 11,674 4,447 917 69,519 86,839 99.80 
3 ย่านตาขาว 64,612 7,920 5,080 824 50,553 64,596 99.80 
4 ปะเหลียน 60,724 6,339 3,968 713 49,562 60,716 99.84 
5 สิเกา 38,741 3,920 1,557 412 32,785 38,734 99.82 
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ลําดับ อําเภอ 
ประชากร

ตามทะเบยีน
ราษฎร๑ 

ประกัน 
สังคม 

ข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สิทธิอื่น ๆ 

สิทธิ  UC ตาม
ทะเบียนราษฎร๑ รวม ร๎อยละ 

6 ห้วยยอด 94,908 10,946 6,530 1,284 75,630 94,880 99.82 
7 วังวิเศษ 42,550 3,556 2,082 387 36,455 42,542 99.87 
8 นาโยง 43,858 5,380 3,183 597 34,555 43,851 99.79 
9 รัษฎา 29,861 2,993 1,944 371 24,473 29,853 99.83 

10 หาดส าราญ 16,150 1,501 584 154 13,894 16,148 99.85 
 รวม 648,448 77,699 47,871 8,697 511,512 648,233 99.85 

ที่มา  :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 

 
9. การด าเนินงานวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็ก 

 จ านวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัว  ปีงบประมาณ 2559 
ลําดับ อําเภอ ยาเม็ด ยาฉีด หํวง

อนามัย 
หมันชาย หมันหญิง ยาฝัง ถุงยาง รวม 

1 เมืองตรัง 9,448 2,088 190 62 5,901 41 895 18,625 

2 กันตัง 8,581 2,154 1,287 60 2,289 155 1,433 15,959 

3 ยํานตาขาว 5,453 1,106 146 11 1,534 124 969 9,343 

4 ปะเหลยีน 8,613 1,381 209 8 750 93 442 11,496 

5 สิเกา 3,093 1,139 69 36 1,168 58 644 6,207 

6 ห๎วยยอด 9,416 1,269 153 25 1,109 71 960 13,003 

7 วังวิเศษ 3,590 1,309 126 6 1,229 95 325 6,680 

8 นาโยง 4,662 760 383 42 1,528 69 172 7,616 

9 รัษฎา 3,700 981 15 3 483 11 169 5,362 

10 หาดสําราญ 1,616 285 38 3 221 34 432 2,629 

  รวม 58,172 12,472 2,616 256 16,212 751 6,441 96,920 
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 ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดตรัง ปี 2559 
รายการ จ านวน หน่วยนับ อัตรา  

1. ทารกตาย 41 คน 6.66 ตํอพันเกิดมีชีพ 
2. ทารกตายปริกําเนิด 48 คน 7.76 ตํอพันเกิดทั้งหมด 
3. ภาวะทารกขาดออกซิเจน 163 คน 26.35 ตํอพันเกิดมีชีพ 
4. ทารกแรกเกิดน้ําหนักน๎อยกวาํ  2,500 กรัม 591 คน 9.55 ร๎อยละ/เกิดทั้งหมด 
5. มารดาตาย 2 คน 32.47 ตํอแสนเกิดมีชีพ 

6. หญิงตั้งครรภ๑ฝากครรภ๑ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ๑ 

3657 คน 59.43 ร๎อยละ/มารดาคลอด 

7. หญิงตั้งครรภ๑ที่มีภาวะโลหิตจาง 873 คน 17.32 ร๎อยละ/หญิงตั้งครรภ๑
ที่รับการตรวจภาวะ

โลหิตจาง 
8. หญิงตั้งครรภ๑ที่ติดเชื้อ HIV 38 คน 0.7 ร๎อยละ/หญิงตั้งครรภ๑ 
9. สตรีอายุน๎อยกวาํ 20 ปี มีบุตร 588 คน 3.37 ร๎อยละ/หญิงตั้งครรภ๑ 
10. มารดาตกเลือดหลังคลอด 212 คน 3.44 ร๎อยละ/มารดาคลอด 
11. จํานวนหญิงตั้งครรภ๑รายใหมํ 5125 คน   
12. หญิงตั้งครรภ๑ที่ตรวจภาวะโลหิตจาง 4705 คน   
13. จํานวนมารดาคลอด 6153 คน   
14. จํานวนเกิดมีชีพ 6159 คน   
15. จํานวนเกิดทั้งหมด 6184 คน   
16. จํานวนเกิดไร๎ชีพ 31 คน   

 
10. สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตาย จัดล าดับความส าคัญ ล าดับ 1-10 ของจังหวัดตรัง 
 

 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2559 
ล าดับที่ สาเหตุการป่วย จ านวน (ราย) อัตราป่วย 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 386,701 60,347.26 

2 โรคระบบหายใจ 354,132 55,264.65 

3 โรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 340,930 53,204.39 

4 โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก 280,737 43,810.87 

5 โรคระบบกล๎ามเนื้อ รวมโครงรําง และเนื้อยึดเสริม 243,211 37,954.69 

6 โรคระบบสืบพันธุ๑รํวมปัสสาวะ 113,131 17,654.84 

7 โรคติดเชื้อและปรสิต 91,851 14,333.96 

8 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 89,587 13,980.65 

9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 56,136 8,760.40 

10 โรคตารวมสํวนประกอบของตา 51,066 7,969.19 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราปุวยตํอแสนประชากร) 
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 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2559 
ลําดับที่ สาเหตุการปุวย  จํานวน (ราย) อัตราปุวย 

1 ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตะบิลิซึมอ่ืน ๆ 21121 3,296.07 

2 โรคความดันโลหิตสูง 14698 2,293.72 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกัน 

12093 1,887.19 

4 โรคอ่ืน ๆ ของระบบยํอยอาหาร 8,367 1,305.73 

5 โรคติดเชื้ออ่ืน ๆ ของลําไส๎ 8242 1,286.22 

6 โรคเบาหวาน 7,991 1,247.05 

7 โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืน ๆ 7,871 1,228.32 

8 โรคอ่ืน ๆ ของระบบหายใจ 6,872 1,072.42 

9 ไตวายเรื้อรัง 5609 875.32 

10 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผํานปอดอ่ืน ๆ 4845 756.09 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   (อัตราปุวยตํอแสนประชากร) 
 

 สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2559 
ล าดับ สาเหตุการตาย เพศ รวม อัตราตาย 

  ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย   
1 โรคมะเร็ง 301 96.22 245 75.17 546 85.48 
2 โรคหลอดเลือดในสมอง 176 56.26 146 44.79 322 50.41 
3 โรคหัวใจและหลอดเลือด 177 56.58 140 42.95 317 49.63 
4 ปอดบวม 133 42.52 74 22.70 207 32.41 
5 โลหิตเป็นพิษ/ติดเชื้อแบคทีเรีย 104 33.25 93 28.53 197 30.84 
6 อุบัติเหตุจากการขนสํง 135 43.16 51 15.65 186 29.12 
7 ไตวาย/นิ่วในไต/ไตและทํอไต

ผิดปกต ิ
57 18.22 79 24.24 136 21.29 

8 เบาหวาน 60 19.18 71 21.78 131 20.51 
9 โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท 44 14.07 79 24.24 123 19.26 
10 โรคความดันโลหิตสูง 44 14.07 55 16.87 99 15.50 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     (อัตราตายตํอแสนประชากร) 
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 จ านวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2559 
 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนป่วย (คน) อัตราป่วย ผู้ป่วยตาย (คน) อัตราตาย 

1 อุจจาระรํวง 10,588 1,652.33 0 - 

2 ปอดบวม 1,934 301.81 0 - 

3 ไข๎หวัดใหญํ 928 144.82 0 - 

4 ไข๎เลือดออก 776 121.10 0 - 

5 ตาแดงจากเชื้อไวรัส 723 112.83 0 - 

6 สุกใส 503 78.50 0 - 

7 มือ เท๎า ปาก 343 53.53 0 - 

8 อาหารเป็นพิษ 288 44.94 0 - 

9 โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑อื่นๆ 

248 38.70 0 - 

10 ไข๎ไมํทราบสาเหตุ 146 22.78 0 - 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     (อัตราตายตํอแสนประชากร) 
 

ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ล าดับ ปัญหา 

๑ การปุวยด๎วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 
๒ การตายด๎วยโรคหัวใจ /หลอดเลอืดสมอง 
๓ การตายด๎วยโรคมะเร็ง 
๔ การบาดเจ็บและการตายด๎วยอบุัติเหตุ 
๕ การระบาดด๎วยโรคไข๎เลือดออก 
6 การระบาดของโรคมือเท๎าปาก 
7 มารดาตาย 

8 
โรคโลหิตจาง/ภาวะซดีในหญิงมคีรรภ๑ 
การตั้งครรภ๑ในวัยรุํน 
เด็กปฐมวัย & วัยเรียน ฟันผ ุ

 
 
 

 
 
 
 
 



75 
 

การสาธารณูปโภคของจังหวัด 
     1.  การไฟฟ้า                                            

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้/ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 

อ าเภอ 

ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้า
ใช้แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 
(ราย) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว 
(ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้า
ครอบคลุม 

ไม่มีไฟฟ้า
(ราย) 

มีปัญหา
(ราย) 

เมือง 119 119 57,779 57,742 37 0 
สิเกา 40 40 13,839 13,839 56 0 
นาโยง 53 53 15,160 15,160 30 42 
กันตัง 95 95 24,465 24,465 182 58 
ย่านตาขาว 67 67 18,069 18,069 150 15 
ปะเหลียน 85 85 17,656 17,656 122 0 
หาดสําราญ 22 22 5,166 5,166 87 0 
ห้วยยอด 132 132 27,406 27,406 120 15 
วังวิเศษ 43 43 9,624 9,624 53 0 
รัษฎา 36 36 9,621 9,621 0 0 

รวม 198,785 198,748 837 130 
     2. โทรศัพท์ 

     จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    ส่วนบริการ
ลูกค้าจังหวัดตรัง   จํานวน  91  ชุมสาย   

 

     3. การประปา 
          1.การแบ่งเขตการบริหารงานการประปา 
     1.1 พื้นที่จ่ายน้ าแบ่งตามเขตอ าเภอ  ประกอบไปด้วย 4 อ าเภอ  ได้แก่ 
  - อ.เมืองตรัง 
  - อ.นาโยง 
  - อ.สิเกา 
  - อ.ย่านตาขาว 
   อ าเภอเมือง  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 

- เทศบาลนครตรัง   ( ไม่มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- เทศบาลต าบลโคกหล่อ  ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

- อบต.หนองตรุด   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ้านโพธิ์   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
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- อบต.บ้านควน   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บางรัก   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโต๊ะหมิง   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาตาล่วง   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

       อ าเภอนาโยง  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงเหนือ   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงใต้   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอสิเกา  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- อบต.นาเมืองเพชร  ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอย่านตาขาว  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
         -    อบต. ทุ่งค่าย   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

  1.2 พื้นที่ให้บริการประมาณ 34.50 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อให้บริการ 444,768 เมตร. 
   2. ก าลังการผลิตน้ าประปา/ผลผลิตที่ได้ 
       - ก าลังการผลิต  1,210 ลบ.ม / ชม. 
       - ผลผลิตที่ได้ 26,808ลบ.ม / วัน และ804,240ลบ.ม / เดือน 

3. จ านวนผู้ใช้น้ าประปา ปริมาณน้ าที่ใช้และรายได้จากการด าเนินการแยกตามเขตการบริหารงาน 
      - จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 17,332 
      - ปริมาณน้ าที่จ าหน่ายประมาณ 271,267ลบ.ม/เดือน 
      - รายได้จากการด าเนินการ 5,698,606.63 บาท./เดือน 
 

 ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังมีสถานีผลิตและสถานีจ่ายน้ า ดังนี้ 
                 1. สถานีผลิตน้ า จ านวน 1 แห่ง คือ สถานีผลิตน้ าหนองตรุด ตั้งอยู่หมู่ 1 ต าบลหนองตรุด      
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
                 2. สถานีผลิตและจ่ายน้ า จ านวน 1 แห่ง คือ สถานีผลิตและจ่ายน้ าการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ตรัง ที่ตั้ง 158 ถ.ท่ากลาง ต.บลทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
                 3. สถานีจ่ายน้ า จ านวน 1 แห่ง คือสถานีจ่ายน้ ามหาราช ที่ตั้ง ถ.มหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง 

ปัญหาอุปสรรค 
  ท่อส่งจ่ายน้ าเดิมเป็นท่อ AC และท่อเหล็กที่เสื่อมสภาพยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงความ
ต่างระดับของพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการจึงมีการขอสนับสนุนงบประมาณด าเนินการเปลี่ยนท่อส่ง
จ่ายน้ าเก่าท่ีเป็นท่อ ACและเหล็ก ให้หมดโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงด้านท่อแตกรั่วและลดน้ าสูญเสีย 
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ตอนที่ 5 
 
 
 

 
การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

 

 
 

  จุดมุํ งหมายในอนาคตของคนเมืองตรั ง  ก็คื อมุํ งหวั ง ให๎จั งหวัดตรั ง เป็น เมืองการ          
ทํองเที่ยว โดยอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งได๎มี  การปรับปรุง
ทั้งทางด๎านภูมิศาสตร๑ธรรมชาติ สถานที่ทํองเที่ยว วัฒนธรรมท๎องถิ่น เสริมสร๎างความ   ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของนักทํองเที่ยว  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให๎บริการ  การประชาสัมพันธ๑ด๎านการทํองเที่ยว 
ให๎มีความพร๎อมสูงสุดทุกเมื่อ โดยมีกิจกรรมตําง ๆ เชํน งานพิธีวิวาห๑ใต๎สมุทร การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
ฯ  งานเทศการอนุรักษ๑หอยตะเภา  งานเทศกาลขนมเค๎ก   และเทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต๎น 

รายการข้อมูล มกราคม – ธันวาคม  

ปี 2558 ปี 2557 %Change 

ผู้เยี่ยมเยือน 1,414,663  1,308,968  + 8.07   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

1,233,566  
181,097  

  1,137,470  
171,498  

+ 8.45   
+ 5.60   

นักท่องเที่ยว 1,161,831  1,076,055  + 7.97   

       ไทย 
        ตํางประเทศ 

1,014,196  
147,635  

936,355  
          139,700  

+ 8.31   
+ 5.68   

นักทัศนาจร 252,832  232,913  + 8.55   

              ไทย 
        ตํางประเทศ 

219,370 
33,462  

201,115 
31,798  

+ 9.08   
+ 5.23   

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว(วัน) 2.40  2.43   - 0.03   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

2.31  
3.03  

2.34  
3.06  

 - 0.03   
 - 0.03   

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน      

   ผู้เยี่ยมเยือน 2,533.780  2,414.42  + 4.94   
        ไทย 
        ตํางประเทศ 

2,474.760  
2,797.290  

2,362.46  
2,679.33  

+ 4.75   
+ 4.40   

   นักท่องเที่ยว 2,585.790  2,488.04  + 3.93   
        ไทย 2,564.830  2,447.93  + 4.78   
        ตํางประเทศ 2,886.520  2,764.90  + 4.40   
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รายการข้อมูล 

มกราคม – ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2557 %Change 

        ไทย 1,512.790  1,431.26  + 5.70   

        ตํางประเทศ 1,554.000  1,481.86  + 4.87   

รายได้ (ล้านบาท)       

   ผู้เยี่ยมเยือน 7,710.20      6,884.63  + 11.99   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

6,340.73  
1,369.47  

   5,651.45  
    1,233.18  

+ 12.20   
+ 11.05   

ที่พัก       

 จ านวนห้อง 3,778  3,411 + 10.76   

อัตราการเข้าพัก ( % ) 59.75 56.34 + 3.41   

  จ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,047,762          964,350  + 8.65   

           ไทย 
           ตํางประเทศ 

901,839  
145,923  

       826,537  
137,813  

+ 9.11   
+ 5.88   

 

สถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ 
     จังหวัดตรังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งได้แก่                               
            1) อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรัง  ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม.  มีบริเวณกว้างขวาง   เต็ม
ไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกและไม้ใบต่าง ๆ นับเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหล่งออกกําลังกายและพักผ่อน
ของประชาชน  ซึ่งทางราชการได้ร่วมมือกับประชาชนชาวจังหวัดตรังสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สําหรับพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ   ผู้พัฒนาเมืองตรังให้เจริญรุ่งเรือง  ขณะนี้เทศบาลนครตรังเป็นผู้ดูแล 
            2) สระกระพังสุรินทร์  อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 2 
กิโลเมตร เป็นหนองน้ําธรรมชาติกว้างใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่  มีน้ําขังอยู่ตลอดปี  เฉพาะฤดูน้ําหลากมี
น้ําเต็มสระ แลดูสวยงามมาก  กลางสระมีศาลาพักร้อนมีสะพานเชื่อมติดต่อ       ถึงกัน 3 หลัง   มีถนนรอบ
บริเวณสระ ได้จัดทําเป็นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ เหมาะสําหรับประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนคร
ตรังได้บูรณะเสริมสร้างให้สวยงามอยู่เสมอ 
             3) ทะเลสองห้อง อยู่ในท้องที่ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอําเภอ ประมาณ 
27 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอ่งน้ําธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบ  มีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมีเนิน
เขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ําออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง” มีทิวทัศน์สวยงาม  น้ํา
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ใสสะอาด  มีปลาน้ําจืดชุกชุม  และปัจจุบันกําลังสร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณทะเลสองห้อง
ด้วย 
            4) เขาปินะ อยู่ในท้องที่ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด เป็นภูเขาต้ังอยู่โดดเด่ียวกลางทุ่งนา  
อยู่ในบริเวณวัดเขาปินะ  มีถ้ําธรรมชาติเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจและมีทิวทัศน์สวยงาม  ทางขึ้นภูเขา
ได้ดัดแปลงเป็นบันไดคอนกรีตไปยังถ้ําแยกเป็น 3 ทาง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์   อยู่ด้านทางเข้าถ้ํา 
            5) ถ้ าเขาช้างหาย  เป็นถ้ําธรรมชาติ ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปแบบต่าง ๆ ที่
สวยงามมาก สลับซับซ้อนด้วยซอกหลืบกว้างแคบมากมาย สวยงามและยังคงความเป็น  ถ้ําที่ลักษณะเป็น
ธรรมชาติทุกประการ อยู่ห่างจากตลาดอําเภอนาโยง ประมาณ 5 กม.  
            6) น้ าตกโตนเต๊ะ เป็นน้ําตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  มีน้ําไหลผ่านตามซอกหินตลอดสาย 
อากาศเยือกเย็น บริเวณประกอบด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด  ถนนลาดยางตลอดถึงน้ําตก อยู่ที่ตําบลปะ
เหลียน อําเภอปะเหลียน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม.  
            7) น้ าตกสายรุ้ง  เป็นน้ําตกจากหน้าผาสูง เมื่อละอองน้ํากระทบกับแสงแดดเกิดเป็น
สายรุ้งสวยงามมาก  สภาพยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ การคมนาคมไปสู่น้ําตกสะดวก  อยู่ห่าง
จากอําเภอนาโยง ประมาณ 25 กม. 
            8) น้ าตกกะช่อง  อยู่ในบริเวณวนอุทยานเขาช่องริมถนนตรัง - พัทลุง อยู่ห่างจากอําเภอ
นาโยง  ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีน้ําตกจากภูเขาสูงไหลลงมาตามหน้าผา ซอกหิน ผ่านพันธุ์  ไม้ป่านานา
ชนิดอันร่มรื่นสวยงามมาก ภายในบริเวณมีสวนสัตว์ มีสัตว์นานาชนิดให้ชม เส้นทางสู่    น้ําตกเป็น
ถนนลาดยางตลอด  ประชาชนนิยมไปเที่ยวและพักผ่อนเป็นจํานวนมากทุกวัน 
            9) น้ าตกอ่างทอง  อยู่ติดกับถนนสายตรัง-สิเกา ลักษณะเป็นน้ําไหลจากเขาอ่างทองทาง
ทิศใต้ ลัดเลาะผ่านตามแอ่งหินมาสิ้นสุดที่หน้าผาและตกสู่อ่างเบื้องล่าง มีความสูงประมาณ 10 เมตร  มี
เสียงน้ําตกดังตลอดวัน  ตลอดคืน  สมัยก่อนถือว่ามีอาถรรพ์ศักด์ิสิทธิ์อยู่  หมู่ที่ 1 ต.ไม้ฝาด ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร  
            10) น้ าตกร้อยชั้นพันวัง เป็นน้ําตกที่มีความงดงามมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างกําลัง
พัฒนาเส้นทางคมนาคม และบริเวณน้ําตกเพื่อความสะดวกสะบายของผู้ไปท่องเที่ยว  ซึ่งเวลานี้มีประชาชน
ไปพักผ่อนที่น้ําตกเป็นจํานวนมาก          
            11) น้ าตกปากแจ่ม  ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลปากแจ่ม  เป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมาก  มี
น้ําไหลตลอดปี  มีป่าไม้เบญจพรรณร่มรื่นสวยงาม  สภาพหน้าผาสูงแบ่งเป็น 3 ชั้น ชาวบ้าน  เรียกว่า 
"น้ําตกไอ้เล" อยู่ห่างจากถนนสายบ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ประมาณ 3 กิโลเมตร 
  12) ถ้ าทะเล  ต้ังอยู่หมู่ที่ 1,10 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด ห่างจากที่ว่าการอําเภอไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 700 เมตร มีถ้ํา     คดเค้ียววกวน
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ความกว้างของถ้ํา รวมทั้งหมดประมาณ 200 ไร่  ในจํานวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(100 ไร่) มีน้ําขังเกือบตลอดปี สามารถล่องเรือชมภายในถ้ําซึ่งเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปแบบต่าง ๆ อัน
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สวยงาม  มีถ้ําเป็นห้องโถงใหญ่เล็กซับซ้อนด้วยซอกหลืบกว้างแคบเป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก  
บริเวณปากถํ้ามีเรือบริการนําเข้าชมภายในถ้ําตลอดเวลา 
            13) ถ้ าอิโส  ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลลําภูรา อําเภอห้วยยอด มีถ้ําสวยงามตามธรรมชาติ และ
มีพระพุทธรูปบรรทมที่ผู้คนนับถือกันมาก มีบันไดสูงขึ้นถึงยอดเขาได้ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอห้วยยอดไป
ทางอําเภอเมืองตรังประมาณ 15 กิโลเมตร 
            14) หาดปากเมง  เป็นหาดทรายยาวเหยียดเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 
กม.  อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  มีป่าสนตามธรรมชาติขึ้นอยู่สวยงาม กลางทะเลมี  เกาะน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนกัน  มองดูลักษณะคล้ายคนนอนหงายอยู่ในทะเล อยู่หมู่ที่ 4 ตําบลไม้ฝาด อ.สิเกา      ห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ถนนลาดยางจากจังหวัดไปถึงหาด ประชาชนในจังหวัดและจาก
ต่างจังหวัดไปพักผ่อน และลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ จากร้านอาหารที่ทางราชการจัดให้ราษฎร    เช่าที่
จําหน่ายอาหาร  เพื่อรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมีสะพานเทียบเรือ   มีเรือ      นําเที่ยวชม
ทะเลและเกาะต่าง ๆ ทุกวัน  
            15) หาดเจ้าไหม  อยู่หมู่ที่ 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง เป็นหาดทรายยาวประมาณ  5 
กิโลเมตร จาก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ไปต่อกับ หาดปากเมง อ.สิเกา  ริมหาดมีต้นสนเรียงรายร่มรื่น  บริเวณ
ใกล้เคียงมีถ้ําโบราณ  ในถ้ํามีโครงกระดูกมนุษย์สมัยดึกดําบรรพ์ มีขนาดใหญ่กว่าโครงกระดูกของมนุษย์
ปัจจุบัน  ทิวทัศน์สวยงามน่าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก     เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  อยู่ห่างจาก
หาดปากเมงประมาณ 21 กม.     
            16) หาดหยงหลิง  เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน  สุดชายหาดเป็นเขาสูง   ที่เต็ม
ไปด้วยวุ้งเวิ้งและโพรงถ้ํา  ซึ่งสามารถลอดออกไปสู่หน้าผาที่มีโพรงถ้ําและโขดหินตะปุ่มตะป่่าเหมือนป้อม
ปราการโอบล้อมลานทรายไว้ เป็นธรรมชาติสวยงาม เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อน  อยู่ทางไปหาดเจ้าไหม
ก่อนถึงหาดเจ้าไหมเล็กน้อย มีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงประมาณ 2 กม.  มีประชาชนไปเที่ยวพักผ่อนกัน
มากมายทุกวัน 
            17) หาดส าราญ  อยู่ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 
59 กิโลเมตร ชายหาดมีต้นสนอยู่หนาแน่นและหาดทรายสะอาด มองเห็นเกาะในทะเลเป็นทิวทัศน์ที่น่าชม 
มีผู้ไปพักผ่อนในหน้าร้อนกันมาก 
            18) เกาะสุกร  เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอปะเหลียน เป็นเกาะนี้เป็นรูปเรียวยาวจากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง บนเกาะ
มีราษฎรอยู่กันหนาแน่น ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เป็นทิวทัศน์     สวยงามมาก  
เหมาะสําหรับเป็นที่ตากอากาศเป็นอย่างยิ่ง 
             19) เกาะลิบง  อยู่ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง รอบ ๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็น
อาหารของพะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฝูงสุดท้ายของประเทศไทย  บนเกาะมีฝูงกวาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์
จากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีหมู่บ้านและสถานที่น่าท่องเที่ยวพักผ่อนอันสวยงามมาก          
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            20) เกาะกระดาน  เปน็เกาะที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปะการังที่
สวยงาม  เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด น้ําใส ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ   
            21) ถ้ ามรกต  อยู่บนเกาะมุก เขตอําเภอกันตัง  เป็นเสมือนอัญมณีเม็ดงามแห่งท้องทะเล
อันดามัน  เพราะหน้าผาด้านตะวันตกย่ืนลงไปในทะเล  มีถ้ําอันแสนสวยงาม  มีทางเข้าไปภายในถํ้าเป็น
โพรงเล็ก ๆ พอลอดเรือเข้าไปได้ในช่วงน้ําลด  แต่นักท่องเที่ยวสมัครใจลอยคอเข้าไปมากกว่า  ความคด
เคี้ยวและความมืดในโพรงถ้ําขณะลอยคอเข้าไป  คือ  นาทีแห่งความสนุกสนานระทึกใจ  แต่ความต่ืนตาต่ืน
ใจจะเข้ามาแทนที่  เมื่อถึงปากถํ้าภายใน  เพราะจะพบเห็นน้ําทะเล สีมรกต   หาดทรายขาวสะอาด
ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคา  ผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้  เป็นความงามที่
ได้รับการยกย่องว่าเข้าอันดับโลก 
  22) บ่อน้ าร้อน – ไอน้ าแร ่  จากตัวอําเภอกันตังไปประมาณ  6  กม. จะพบบ่อน้ําร้อนซึ่ง
กําลังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อุณหภูมิของน้ําประมาณ  70  องศาเซลเซียส  มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปอาบน้ําแร่กันเป็นจํานวนมากทุกวัน 
 

เทศกาลและงานประเพณี 
  1) งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  Record  
จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันที่  14  กุมภาพันธ์  ณ  เกาะกระดาน  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีคู่บ่าวสาว
จํานวนมาก  จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายทําพิธีวิวาห์  
จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ  จะดําน้ําลงสู่ใต้ทะเลเพื่อทําพิธีรดน้ําสังข์  พิธี
จดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเล  พร้อมทั้งให้
คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่ง    ความรัก  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้
เป็นที่ระลึกด้วย 
  2) งานเทศกาลขนมเค้ก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศ
ว่า เป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง 
 

            3) งานเทศกาลหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน หมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอม
นุ่ม รสอร่อย  จากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุง  แล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดทําเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟ
หรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  
            4) งานเทศกาลกินเจ จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใดที่มี
เทศกาลกินเจ  มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประทับในร่างทรง  ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์  ไปตามอาคาร
บ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ  พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร  ด้วยการใช้ศาสตราวุธ   ทิ่มแทงตาม
ร่างกาย  ปืนป่ายบันไดมีด  การลุยไฟ  ลุยดงหนาม  ฯลฯ  โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการ
ใด 
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            5) งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนมีความ
สํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อําเภอสิเกา แต่กําลังจะสูญพันธุ์ไป 
            6) งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจ าปี  จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 5 - 
15 ธันวาคมทุกปี  รวบรวมวัฒนธรรม  ประเพณี  ของดีจากทุกอําเภอมาแสดง  ประกวด แข่งขัน  พร้อมทั้ง
การออกร้านจําหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน  เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ตรังและของภาคใต้ 

7) ประเพณีไหว้พระจันทร์    งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองานประเพณี
ไหว้พระจันทร์ตําบลทุ่งยาว ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาว ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี ในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินของจีน 
ชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงรายสองข้างถนนรอบตลาด
ตําบลทุ่งยาว เป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก นอกจากนี้ชาวทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่
เผ้า ทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

8) ประเพณีสารทเดือนสิบ   ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือการทําบุญเดือนสิบ เป็น
ประเพณีการทําบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารท

เดือนสิบนี้ ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต" นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่
บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ทําบุญอุทิศไปให้ การทําบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8  คํ่า
เดือน 10 กับ วันแรม 15 คํ่าเดือน 10 ซึ่งจัดที่วัดทุกวัดในจังหวัดตรัง 

9) ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์  งานประเพณี ลากพระ งานชัก
พระ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้   ที่สืบทอดมายาวนานแล้ว 
โดยเฉพาะ   จังหวัดตรังนั้น จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 สถานที่จัดงาน ณ 
สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 

10) ประเพณีสงกรานต์   สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ
คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และ
ต้อนรับปีใหม่ จัดระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๔ เมษายนของทุกปี สถานที่จัดวัดทุกวัดในจังหวัดตรัง   
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สถานท่ีพักในจังหวัดตรัง  
 

  จังหวัดตรังมีแหล่งที่พักหลายระดับไว้บริการแก่นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการที่พัก 
จากระดับโรงแรมหรู ชั้น 1  ชั้น 2  หรือเป็นที่พักชั่วคราว/รีสอร์ท ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งท่องเที่ยว 
 

รายชื่อสถานท่ีพัก 
 

อ าเภอ ชื่อโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) ประเภทโรงแรม 
1. เมืองตรัง การ๑เด๎นท๑ฮิล แมนชั่น 27 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 

เกาะกระดาน บีช รีสอร๑ท 60 รีสอร๑ท 
เกาะกระดาน พาราไดซ๑ บีช รสีอร๑ท 38 รีสอร๑ท 
โกเต็ง 42 โรงแรม 
จริง จริง 26 โรงแรม 
จรูญศักดิ์ แมนชั่น 40 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
เจริญ อพาร๑ทเมนท๑ 35 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
เจริญ อพาร๑ทเมนท๑ 1 15 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ชมภูนครินทร๑ อพาร๑ทเม๎นท๑ 40 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ณ ทับเที่ยง บูติก รีสอร๑ท 48 โรงแรม 
ดีดี เรสิเด๎นท๑ 10 โรงแรม 
ตรัง 150 โรงแรม 
ตรังประเสริฐ อพาร๑ทเม๎นท๑ 60 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ตังค๑เฮ๎าส๑ 3 รีสอร๑ท 
ทําจีน รีสอร๑ท 25 รีสอร๑ท 
ทําปาบ รีสอร๑ท 12 รีสอร๑ท 
ที แอนด๑ บี อพาร๑ทเมนท๑ 30 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ทีเบิร๑ด แมนชั่น 60 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ธรรมรินทร๑ 117 โรงแรม 
ธรรมรินทร๑ ธนา 289 โรงแรม 
ธานินทร๑ อพาร๑ทเม๎นท๑ 10 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
นกฮูก เฮ๎าส๑ 7 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
นาขา ชาเลท๑ รีสอร๑ท 20 รีสอร๑ท 
บ๎านพักชายทุํง รีสอร๑ท 40 รีสอร๑ท 
บ๎านสวนวัง 5 รีสอร๑ท 
บ๎านอําวทอง รีสอร๑ท 21 รีสอร๑ท 
บีบี ตรัง โฮเตล 78 โรงแรม 
ปาล๑มคอร๑ท อพาร๑ทเม๎นท๑ 45 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
พี.เจ. เกสต๑เฮ๎าส๑ 8 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
ฟลาวเวอร๑การ๑เด๎น รีสอร๑ท  34 รีสอร๑ท 
ภูตะวัน รีสอร๑ท 16 รีสอร๑ท 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) ประเภทโรงแรม 
1. เมืองตรัง ภูสมอ แมนชั่น 44 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 

มณนที รีสอร๑ท 11 รีสอร๑ท 
มณีวรรณ แมนชั่น 36 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
มายเฟรนด๑ 35 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
เมซอง เดอ เชียร๑ 59 โรงแรม 
ไมตรีเฮาส๑ 9 โรงแรม 
ยามาวา เกสท๑เฮ๎าส๑ 8 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
ระเบียงตรัง แมนชั่น 10 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
รักษ๑จันทน๑ 18 บังกะโล 
ริมนที รีสอร๑ท 9 รีสอร๑ท 
รุ๎งรุํงเดือน แมนชั่น 15 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
เรือ รัษฏา บัดเจท 60 โรงแรม 
เรือรัษฎา 217 โรงแรม 
โรงแรม อีโคํ อินน๑ ตรัง 84 โรงแรม 
โรสอินน๑ แมนชั่น 74 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
ไลท๑เฮ๎าส๑ บังกะโล 14 บังกะโล 
วงแข แมนชั่น 52 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
วัฒนา ตรัง 68 โรงแรม 
วัฒนา พาร๑ค 122 โรงแรม 
วี เฮ๎าส๑ 27 โรงแรม 
ศรีตรัง 20 โรงแรม 
สเตชั่น อินน๑ อพาร๑ทเม๎นท๑ 70 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
สาวนุ๎ย รีสอร๑ท 10 รีสอร๑ท 
อยูํสบาย แมนชั่น 12 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
อินญาวัฒน๑ แมนชั่น 46 อพาร๑ทเมนท๑/แมนชั่น 
เอสทูเอส ควีนส๑ตรัง 92 โรงแรม 
ฮ็อป อินน๑ ตรัง 79 โรงแรม 
ฮอลิเดย๑ บังกะโล 36 บังกะโล 

2. กันตัง กระดาน ไอร๑แลนด๑ รีสอร๑ท 30 รีสอร๑ท 
กาลูแม 9 บังกะโล 
เกาะมุก การ๑เด๎นท๑ 14 บังกะโล 
เกาะมุก ชาลี บีช รีสอร๑ท 84 รีสอร๑ท 
เกาะมุก รับเบอร๑ทรี รีสอร๑ท 17 รีสอร๑ท 
เกาะมุก รีสอร๑ท 25 รีสอร๑ท 
เกาะมุก เรวิเอรํา บีช รีสอร๑ท 33 รีสอร๑ท 

เกาะมุก อันดามัน 8 รีสอร๑ท 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) ประเภทโรงแรม 

 

เกาะมุก เอ โฮมสเตย๑ 8 โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 
เกาะมุกด๑ โคโคํ ลอร๑ด 13 บังกะโล 
เกาะมุกสิวาลัย 53 รีสอร๑ท 
โกเก๎า รีสอร๑ท (ทําเรือเจ๎าไหม) 4 รีสอร๑ท 
ครัวต๎นเตย รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 
คอรัล การ๑เด๎น รีสอร๑ท 5 รีสอร๑ท 
จันทรา เลอ ลิบง 15 รีสอร๑ท 
จุลภา เกสท๑เฮ๎าส๑ 10 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
เจ.ที. 19 บังกะโล 
ชมรมการทํองเที่ยวชุมชนเกาะลิบง 20 โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 
เซเวํน ซี รีสอร๑ท 39 รีสอร๑ท 
เดอะ ธารา บีช รีสอร๑ท 10 รีสอร๑ท 
บ๎านเจ๎าไหม รีสอร๑ท 9 รีสอร๑ท 
ปาวาปี รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 
พาราไดซ๑ ลอร๑ท 11 บังกะโล 
มดตะนอย รีสอร๑ท 33 รีสอร๑ท 
มุกมรกต รีสอร๑ท 12 รีสอร๑ท 
รีฟ รีสอร๑ท 18 รีสอร๑ท 
ลิบง แค๎มป์ 6 บังกะโล 
ลิบง ซันเซ็ท รีสอร๑ท 7 รีสอร๑ท 
ลิบง เนเจอร๑ บีช รีสอร๑ท 10 รีสอร๑ท 
ลิบง บีช รีสอร๑ท 26 รีสอร๑ท 
ลิบง มัลดีฟส๑ บังกะโล 5 บังกะโล 
ลิบง รีเลค บีช รีสอร๑ท 20 รีสอร๑ท 
เลิฟอิน รีสอร๑ท 13 รีสอร๑ท 
สวัสดี รีสอร๑ท 14 รีสอร๑ท 
สินชัย เจ๎าไหม รีสอร๑ท 6 รีสอร๑ท 
หาดฝรั่ง บังกะโล 11 บังกะโล 
หาดยาว เนเจอร๑ รีสอร๑ท 20 รีสอร๑ท 
อันดาเล บีช รีสอร๑ท เกาะลิบง 21 รีสอร๑ท 

3. สิเกา 
 

057 โฮมสเตย๑ 12 บังกะโล 
ขนําชาวเล โฮมสเตย๑ 8 บังกะโล 
ฉางหลาง รีสอร๑ท 20 รีสอร๑ท 
ญา ทา เลํย๑ เดอะ รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 
ญาทาเลย๑ เดอะ รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 

ตรัง อันดามัน โฮเต็ล แอนด๑ รีสอร๑ท 40 รีสอร๑ท 
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ตรัง อันดามัน โฮเต็ล แอนด๑ รีสอร๑ท 40 รีสอร๑ท 
ทรายทองรีสอร๑ท แอนด๑ คอฟฟ่ีเฮาส๑ 25 บังกะโล 
บํอหิน ฟาร๑มสเตย๑ 3 โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 
ปะการัง เกสท๑เฮ๎าส๑ 4 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
ปากเมง เกสท๑เฮ๎าส๑ 7 เกสท๑เฮ๎าส๑ 
ปากเมง รีสอร๑ท 43 รีสอร๑ท 
ปากเมง โฮมสเตย๑ 25 โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 
ปาล๑ม การ๑เด๎นท๑ รีสอร๑ท 10 รีสอร๑ท 
เพชรอันดา รีสอร๑ท 12 รีสอร๑ท 
แมกไม๎ รีสอร๑ท 25 รีสอร๑ท 
ยกยอ รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 
เลตรัง รีสอร๑ท 33 รีสอร๑ท 
วารี ปาร๑ค รีสอร๑ท 12 รีสอร๑ท 
สบาย คันทรี่ รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 
สบาย รีสอร๑ท 10 รีสอร๑ท 
สุดรัก รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 
เสนํหา รีสอร๑ท 13 รีสอร๑ท 
แสงทอง บังกะโล 19 บังกะโล 
อนันตรา สิเกา รีสอร๑ท แอนด๑ สปา 139 โรงแรม 

อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม 23 
บ๎านพักอุทยาน/ที่พักของ

หนํวยราชการ 
4.ปะเหลียน เกาะสุกร อันดามัน บีช รีสอร๑ท 20 รีสอร๑ท 

คิวปิด 40 รีสอร๑ท 
ญาตา ไอร๑แลนด๑ รีสอร๑ท 45 รีสอร๑ท 
โตนเต๏ะ รีสอร๑ท 6 รีสอร๑ท 
สุกร คาบานํา รีสอร๑ท 17 รีสอร๑ท 
สุกร รีสอร๑ท 49 รีสอร๑ท 
สุกร วิลลํา 4 รีสอร๑ท 
หนําไผํเล 4 รีสอร๑ท 

5. นาโยง เขาพับผ๎า รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 
เคียงควน รีสอร๑ท 16 รีสอร๑ท 
ต๎นข๎าว รีสอร๑ท 20 รสีอร๑ท 
นาโยง รีสอร๑ท 8 รีสอร๑ท 

6. ห๎วยยอด เขากอบ การ๑เด๎นท๑ รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 
บ๎านแสงจันทร๑ รีสอร๑ท 12 รีสอร๑ท 

วังสวนแก๎ว 8 รีสอร๑ท 
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7. ห๎วยยอด 

เอเชีย 15 บังกะโล 
ครังฉําฉา รีสอร๑ท 3 รีสอร๑ท 
ชายเล รีสอร๑ท 5 รีสอร๑ท 
ต๎นปอ รีสอร๑ท 6 รีสอร๑ท 
ตรัง ไอส๑แลนด๑ รีสอร๑ท 9 บังกะโล 
ตะเสะ บีช รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 

8. รัษฎา นิณี รีสอร๑ท & การ๑เด๎น 46 รีสอร๑ท 
9.ยํานตาขาว ริเวอร๑ปาร๑ค รีสอร๑ท 15 รีสอร๑ท 
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