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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  ถ้ําเขาเทียมป่า 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.." 
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  ข๎อความนี้ระบุ พ.ศ.2517 แสดงวําสมัยนั้นเมืองตรังมีชุมชนใหญํระดับเมืองอยูํแล๎วในบริเวณ
เขาสามบาตร เพราะมีทั้งขุนนางและกรมการเมือง  ทั้งยังมีคําบอกเลําเรื่องชื่อวัดคูเมืองอยูํใกล๎ ๆ สํวนจารึกยัง
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 พระยาตรังที่เป็นกวี ทําความผิดต๎องโทษ
ถูกเรียกตัวกลับเข๎ารับราชการในกรุงเทพฯ พระภักดีบริรักษ๑ได๎เป็นเจ๎าเมืองตรังแทน ตํอจากนั้นโต๏ะปังกะหวา 
หรือพระเพชภักดีศรีสมุทรสงคราม ปลัดเมืองซึ่งประจําอยูํที่เกาะลิบงได๎เป็นเจ๎าเมืองศูนย๑อํานาจของเมืองตรั ง
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 ซึ่งฝ่าย
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 
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  หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  รัฐบาลยุบเลิกระบบมณฑล ตรังจึงมีฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแตํนั้นมา 
ที่มาของค าว่า "ตรัง"   

                  คําวํา "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได๎ 2 ทาง คือ 
      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 สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น  มีป่าชายเลนสําหรับท๎องที่ที่อยูํติดกับทะเล 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 
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                  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ชํวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม   
                   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชํวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน พฤษภาคม   
       3.3 อุณหภูมิของอากาศปี 2560 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.40 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 32.86 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 24.05 องศาเซลเซียส 
        ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2560 ความชื้นสัมพัทธ๑เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 82.84% 

ความชื้นสัมพัทธ๑สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 98.75% ความชื้นสัมพัทธ๑ต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 47.67% 
         ปริมาณฝนปี 2560  ปริมาณฝนตกตลอดปี 3,221.6 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝน

ตกตั้งแตํ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  มีทั้งหมด 219 วัน  

แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก  ปี 2542 – 2560 

 
 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
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ผํานท๎องที่จังหวัดตรัง 2 อําเภอ คือ อําเภอยํานตาขาวและอําเภอปะเหลียน  แล๎วไหลลงสูํทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแมํน้ําปะเหลียน อําเภอปะเหลียน 
       5. ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดตรังจําแนกตามประเภทตําง ๆ ได๎ดังนี้                      

    - สัตว์น้ า จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตํอกับชายทะเล ด๎านทะเลอันดามัน 
      มหาสมุทรอินเดีย  มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร จึงอุดมไปด๎วยสัตว๑น้ํานานาชนิด 

                  - แร่ แรํธาตุที่สําคัญ ได๎แกํ  ดีบุก  ถํานหินและแรํแบไรท๑ 
    - รังนก  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  87  ตําบล  723 หมูํบ๎าน 
                 2. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด๎วย หนํวยงานสังกัดสํวนกลาง ซึ่งจัดตั้งสํานักงานอยูํ
ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 106 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) การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดตรัง (รัฐวิสาหกิจ) (2) ที่ทําการปกครองจังหวดัตรัง                  (3) หมูํบ๎าน  (3) องค๑การบริหารสํวนตาํบล 
         (3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัตรัง    
     (4) สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
     (5) สํานกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตรัง 
    (6) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตรัง 
    (7) สํานักงานสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่นจังหวดัตรัง  
สังกัดกระทรวงคมนาคม   สังกัดกระทรวงคมนาคม   
(1) แขวงทางหลวงตรัง                                  (1) สํานักงานขนสํงจังหวดัตรัง 
(2) สํานักเจ๎าทําภูมิภาคสาขาตรัง 
(3) ศูนย๑พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 3(ตรัง)   สังกัดกระทรวงแรงงาน  
(4) ทําอากาศยานตรัง                        (1) สํานักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
(5) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง  (2) สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดตรัง 
(6) สถานรีถไฟตรัง (รัฐวิสาหกิจ)  (3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  

                               (4) สํานักงานสวัสดิการและคุม๎ครองแรงงานจังหวัด ตรัง 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(1) สํานักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตรงั สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       (1) สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดตรงั 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2) สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
(1) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ๑ตรัง  (3) สํานักงานประมงจังหวดัตรัง 
(2) ดํานตรวจพืชทําเรือกันตัง  (4) สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง 
(3) โครงการชลประทานตรัง  (5) สํานักงานสหกรณ๑จังหวัดตรัง 
(4) ศูนย๑สํงเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร  (6) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
     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)  สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดตรัง 
สังกัดกระทรวงการคลัง   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
(1) สํานักงานสรรพสามติพื้นที่ตรัง   (1) สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดตรัง 
(2) สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ตรัง   (2) โรงพยาบาลตรัง 
(3) สํานักงานธนารกัษ๑พื้นที่ตรงั  
 

ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรง
ต่อส่วนกลาง 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค 

ส่วนราชการระดับอ าเภอ ส่วนราชการระดับจังหวัด ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
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(4) ดํานศุลกากรกนัตัง 
(5) สนง.คปภ.จังหวัดตรัง                         สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) ธนาคารออมสิน  เขตตรัง (รัฐวิสาหกจิ)          (1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ๎มจังหวัดตรัง 
(7) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เขตตรัง  (รัฐวิสาหกจิ)                         
(8) สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  (รัฐวิสาหกจิ)                               สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
(9) ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาตรัง (รัฐวิสาหกิจ)                        (1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
  

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

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ          สังกัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
(1) สํานักงานศกึษาธิการจังหวดัตรัง                  (1) สํานักงานการทอํงเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
(2) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 1  
(3) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 2  
(4) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 13   
(5) สํานักงานสํงเสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพคร ู            สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
     และบุคลากรทางการศึกษา จ.ตรัง               (1) เรอืนจําจังหวัดตรัง 
(6) สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ                           (2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง 
      การศกึษาตามอัธยาศัย                (3) สํานกังานบังคับคดีจังหวดัตรัง 
(7) ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง    
(8) วิทยาลัยเทคนิคตรงั     
(9) วิทยาลัยการอาชีพตรัง    
(10) วิทยาลัยการาอาชีพห๎วยยอด        สังกัดส านกันายกรัฐมนตรี 
(11) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง               (1) สํานกังานประชาสัมพนัธ๑จงัหวัดตรงั 
(12) วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน      
(13) วิทยาลัยสารพัดชํางตรัง            สังกัดกระทรวงพลังงาน 
(14) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง        (1) สํานกังานพลังงานจังหวดัตรัง 

  (15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง          
(16) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เขตการศึกษาตรัง 
(17) ศูนย๑การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 4 
(18) คํายลุกเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ   
        ไม่สังกัดกระทรวงใด 

(1) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  
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) สถานีพัฒนาและสํงเสริมการอนรุักษ๑สัตว๑ป่าเขาชอํงจังหวัดตรัง 
(2) ศูนย๑สํงเสรมิวนศาสตร๑ชมุชนที่ 8 (ตรัง) 
(3) อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม 

ราชการในจังหวัด 

ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 
ส่วนราชการระดับ

จังหวัด 
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(4) สํวนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 
(5) เขตห๎ามลําสตัว๑ป่าหมูํเกาะลิบงจงัหวัดตรัง 
(6) เขตห๎ามลําสตัว๑ป่าคลองลําชาน 
(7) เขตห๎ามลําสตัว๑ป่าเขาน้ําพราย 
(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) การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สํานักงานตรัง (รัฐวสิาหกิจ) 
 

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  ฝ่ายปฏิบัติการ 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 พ้ืนที ่

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 15 4 121 64,460 74,660 82,065 156,725 

อ.กนัตัง 24 609.635 13 14 1 83 27,819 43,326 43,658 86,984 

อ.ปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86 22,503 33,215 34,247 67,462 

อ.ยํานตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 20,824 31,465 33,018 64,483 

อ.สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,560 19,193 19,006 38,199 

อ.ห๎วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 33,113 46,643 47,899 94,542 

อ.วังวเิศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,911 21,690 21,968 43,658 

อ.นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,445 21,600 23,022 44,622 

อ.รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,823 14,448 14,863 29,311 

อ.หาดสําราญ 59   224.000  3 3 - 22 4,684 8,494 8,389 16,883 

รวม -  4,917.519 77 87 22 723 227,142 314,734 328,135 642,869 

ที่มา  :  ที่ทําการปกครอง จังหวัดตรัง  (ข๎อมูล  ณ  วันท่ี  3  เมษายน 2561) 
 

การบริหารราชการในจังหวัด 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง 
     วิสัยทัศน์ของจังหวัด    

" เมืองแหํงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
     พันธกิจของจังหวัด   
 1. มุํงสร๎างศักยภาพทางเศรษฐกิจด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยว ให๎มี 

ความมั่งค่ังและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎มีความมั่งคง สามารถดํารงชีวิตได๎

อยํางมีคุณภาพ 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎ยั่งยืนและสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. สํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสํวน 
5. เสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์   
1. สร๎างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
2. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ให๎มีคุณภาพเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎เติบโตอยําง

ยั่งยืน 
3. เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมี

ความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ท่ีม่ังคั่ง และย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รายได๎จากการเกษตรเพิ่มข้ึน 
2.ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลคําเพ่ิมขึ้น 
แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค๎าท่ีสําคัญ 
2. จัดหาแหลํงน้ําเพ่ิมเติมสําหรับด๎านการเกษตรอุปโภค-บริโภค 
3. สํงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตรที่สําคัญ 
4. สํงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชน และผู๎ผลิตชุมชน 
5. สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 
  1. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานของกรมการทํองเที่ยว 
2. ยกระดับการเข๎าถึงและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทํองเที่ยว 
6. สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑การตลาดสมัยใหมํ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ๑ด๎านการ

ทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ 

1. ตรังเป็นสังคมอยูํเย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได๎และหลักประกันที่ม่ันคง 
3. อัตราการตายด๎วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู๎และมีคุณภาพ 

  แผนงาน/กลยุทธ์ 
  1. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  2. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎และใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ในการขับเคลื่อนตําบลสร๎างสุขให๎ครบ
ทุกพ้ืนที่ตําบล 
  3. สํงเสริมอาชีพและมั่นคงทางเศรษฐกิจแกํผู๎มีรายได๎น๎อย 
  4. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเป้าหมายทุกชํวงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอก
ระบบ แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได๎รับการคุ๎มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  5. สํงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค๑รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยง
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น 
  6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความย่ังยืน 
  เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑ 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อมมีการบูรณาการอยํางมี

ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคนและแหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งด๎านพลังงาน

เพ่ือให๎มีความพร๎อมในการบริหารจัดการ 
แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. ป้องกันการบุกรุกทําลายป่าและสํงเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2. สํงเสริมการอนุรักษ๑ป่าต๎นน้ํา แมํน้ําลําคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีสํวน

รํวมของประชาชน 
3. สํงเสริมการอนุรักษ๑พลังงานและการใช๎พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
4. บูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

    2. การเผยแพร่ข่าวสารการเมืองของราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรังมีสํานักงาน
ประชาสัมพันธ๑จังหวัดตรังของกรมประชาสัมพันธ๑ สํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในด๎านการประชาสัมพันธ๑
และประสานสื่อมวลชนภายในจังหวัดตรัง และสํวนกลาง สื่อดังกลําวประกอบด๎วย 
         2.1 สื่อหนังสือพิมพ์  จังหวัดตรังนอกจากมีหนังสือพิมพ๑จากสํวนกลางแล๎ว ยังมี
หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นที่พิมพ๑จําหนํายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล๎เคียง เป็นรายสัปดาห๑ รายปักษ๑ และราย
เดือน (ไมํมีรายวัน) คือ นสพ.มติตรัง, นสพ.รักษ๑ตรัง, นสพ.ตรังนิวส๑,นสพ.อันดามันไทม๑,นสพ.วารสารหอการค๎า
,นสพ.อมตนิวส๑,นสพ.ขําวเมืองตรัง,นสพ.ตรังไทม๑ และ นสพ.โฟกัสภาคใต๎ 
        2.2 สื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดตรังมีสถานีวิทยุ  27 สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทยจังหวัดตรัง,สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดตรัง,สถานีวิทยุกองทัพบกกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดตรัง,สถานี
วิทยุตํารวจภูธรภาค ๙ จังหวัดตรัง,สถานีวิทยุประจําถิ่นที่ ๑๗ (วปถ.๑๗) จังหวัดตรัง, Ako (เอโคํ) FM, Sky 
Radio(เพ่ือการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม),ตรังเอฟเอ็ม,ทับเที่ยง เรดิโอ,นาบินหลา เรดิโอ,พะยูน เรดิโอ,รักษ๑
ยํานตาขาว,รัษฎาเรดิโอ วาไรตี้,รุํงตะวันเรดิโอ,ร๎อยห๎าจุดเจ็ดห๎าวาไรตี้,ลูกทุํงนครตรัง (เดอะมูน เรดิโอ) ,
ลูกทุํงเน็ตเวิร๑ก,วทท. ยู.เอฟ.เอ็ม สื่อชุมชนคนตรัง,วิชชั่นเรดิโอ,วิทยุท๎องถิ่นไทยซันชายน๑มิวสิค,สนับสนุนธุรกิจ 
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง,สบาย เรดิโอ,เมืองตรังเรดิโอ,เม๎าท๑ซี่เรดิโอ,เเฮปปี้เรดิโอ,โอเคเรดิโอ 
       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,สถานีโทรทัศน๑ชํอง 8,สถานีโทรทัศน๑ชํอง one,สํานักขําวทีนิวส๑,ไทยรัฐทีวี
,PPTV,workpoint,Mono29,อมรินทร๑ทีวี,ตรังไลฟ์แชนแชล ทีวีออนไลน๑          
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3. การรักษาความสงบเรียบร้อย 

                จังหวัดได๎ถือนโยบายการรักษาความสงบเรียบร๎อย  เป็นนโยบายที่สําคัญที่จะให๎เกิดความ
สงบสุขแกํประชาชน  ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ได๎จัดทําแผนการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให๎แกํหนํวยใน
สังกัดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร๎อยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
ได๎แกํ แผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 2561 แผน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน ในชํวง
เทศกาลตํางๆ ประจําปี 2561 เชํน เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหมํ เทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน๑ 
เทศกาลสงกรานต๑ เป็นต๎น  และเพ่ือให๎มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได๎กําหนดให๎มีการปิดล๎อมตรวจค๎นและ
ระดมกวาดล๎างอาชญากรรมในชํวงเทศกาลดังกลําว และเป็นประจําทุกเดือน 

เพ่ือเป็นการป้องกันการกํอเหตุร๎าย จึงได๎กําหนดแนวทางการป้องกันการกํอเหตุ ธนาคาร ร๎านทอง 
ร๎านสะดวกซื้อ รวมถึงจุดลํอแหลม จุดเสี่ยงตําง  ๆโดยมีการรณรงค๑ขอความรํวมมือผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า ภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ให๎ติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) และมีการกําหนดให๎ สภ.ในสังกัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค๎นบุคคล 
ยานพาหนะ ในพ้ืนที่/เส๎นทางลํอแหลม หรือเส๎นทางเสี่ยงที่อาจกํอเหตุได๎ นอกจากนี้ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ยังได๎แสวงหา
ความรํวมมือจากประชาชน โดยออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยทุกหมูํบ๎าน/ชุมชน ตามโครงการ STOP WALK AND TALK 
ลดปัญหายาเสพติดโดยรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดกิจกรรม/โครงการด๎านการป้องกันการแพรํระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการตํางๆ ตามโครงการครูตํารวจ D.A.R.E. โครงการจัดระเบียบรอบ
สถานศึกษา โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน และได๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ในการป้องกันอาชญากรรมได๎แกํ การประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนดาวน๑โหลด  แอพปลิเคชั่น POLICE I LEART U 

 

กลุ่มที่ 1   คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  (เป้าหมายการจับกุม  79.04%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559  รับแจ๎ง   294    ราย จับกุม  237 ราย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2560  รับแจ๎ง   298   ราย จับกุม  240 ราย 
          คดีลดลง 4 ราย จับกุมได๎ร๎อยละ 80.54  จับกุมได๎สูงกวําเป้าหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 79.04  
ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 2   คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   (เป้าหมายการจับกุม  67.56%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559   รับแจ๎ง    579  ราย   จับกุม    386  ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2560   รับแจ๎ง    608  ราย   จับกุม    430   ราย 
คดีเพ่ิมข้ึน  29  ราย  จับกุมได๎ร๎อยละ 70.72  จับกุมไดส๎ูงกวําเป้าหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 

67.56  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 3   ฐานความผิดพิเศษ       
  ม.ค. - ธ.ค. 2559  รับแจ๎ง  129   ราย จับกุม      60   ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2560  รับแจ๎ง  89    ราย จับกุม      69   ราย 
          คดีลดลง  40  ราย จับกุมได๎ร๎อยละ 77.53  
 

 

กลุ่มที่ 4   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559   จับกุม  5,157  ราย      ผู๎ต๎องหา  6,318  คน           

ม.ค. - ธ.ค. 2560   จับกุม  5,995  ราย      ผู๎ต๎องหา  7,187  คน       
  เมื่อเปรียบเทียบในห๎วงระยะเวลาเดียวกัน คดีรับแจ๎งเพ่ิมข้ึน  จํานวน  838 ราย 
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  สถติิความผดิในคดีอาญาที่ส าคัญ ของต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 

เปรียบเทียบระหวา่ง ม.ค. - ธ.ค. 2559/2560                                                                       

ประเภทคดี 
2559 2560 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  

 
52 
1 

91 
98 
31 
21 

294 

 
39 
1 

71 
85 
24 
15 

237 
 

 
42 
4 

67 
137 
27 
21 

298 

 
29 
3 

48 
126 
19 
15 

240 

 
69.05 
75.00 
71.64 
91.97 
70.37 
71.43 
80.54 

 

79.04% 
 
 
 
 

 
 
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 
      -  การโจรกรรมรถจักรยานยนต๑ 

รวม 
 

 
2 

16 
10 

277 
3 

52 
84 
39 
7 
1 
4 

84 
18 
26 

579 
 

 
2 

13 
9 

185 
2 

28 
47 
23 
7 
1 
4 

65 
14 
18 

386 
 

 
2 
9 

10 
314 

3 
48 
86 
61 
8 
0 
3 

64 
2 

18 
608 

 

 
1 
9 
9 

214 
2 

32 
57 
43 
3 
0 
2 

58 
2 

13 
430 

 

 
50.00 

100.00 
90.00 
68.15 
66.67 
66.67 
66.28 
70.49 
37.50 

0.0066.
67 

90.62 
 
 

70.72 
 

 
67.56% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
บรรลุ 
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ประเภทคดี 
2559 2560 เป้า 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % หมาย 
3. ฐานความผิดพิเศษ 

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ 
3.2 พ.ร.บ.ค๎ุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
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. ป่าไม๎ พ.ศ. 25484 
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแหํงชาติ พ.ศ.2528 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแหํงชาติ พ.ศ.2504 
3.11 พ.ร.บ.สงวนและค๎ุมคอรงสัตว๑ป่า 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.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
3.17 พ.ร.บ.ห๎ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 

รวม 

 
2 
1 

13 
0 
2 
6 
 

0 
79 
5 
8 
3 
1 
0 
0 
6 
0 
3 

129 
 

 
2 
1 
7 
0 
2 
5 
 

0 
29 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
6 
0 
3 

60 
 
 

 
0 
1 

13 
0 
0 
5 
 

0 
25 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
1 

33 
89 

 
0 
1 

13 
0 
0 
2 
 

0 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
1 

33 
69 

 
0.00 

100.00 
100.00 

0.00 
0.00 

40.00 
 

0.00 
32.00 
0.00 
0.00 

32.00 
0.00 
0.00 

100.00 
0.00 

0.000.00 
100.00 
77.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ความผิดเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค๎าประเวณ ี
    4.7 ความผิดเกีย่วกับสถานบรกิาร 
    4.8 ความผิดเกีย่วกับการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล๑ 

รวม 
 
 

 
3,107 

531 
310 

0 
504 
703 

 
0 
2 
 

5,157 
 
 
 

 
3,704 

602 
794 

0 
513 
703 

 
0 
2 
 

6,318 
 
 

 
4,445 

608 
345 

0 
79 

514 
 

1 
3 
 

5,995 

 
5,075 

670 
845 

0 
79 

514 
 

1 
3 
 

7,187 
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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 ถํานหินและแบไรท๑มีมากที่อําเภอห๎วยยอด 
              1.4  ปาล์มน้ ามัน  ปลูกมากที่อําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอกับจังหวัดกระบี่ 
              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 
(ซูริมิ) ฯลฯ   
              2.4 การป่าไม้  ได๎แกํ การเผาถํานไม๎ 
                   2.5 การพาณิชย์  ได๎แกํ  การค๎าสํง ค๎าปลีก ค๎ากับตํางประเทศ  มีสินค๎าจากผลิตผลทาง
การเกษตร เชํน ยางแผํนรมควัน ยางแทํงทีทีอาร๑ สัตว๑น้ําทะเลและผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑น้ําทะเล ฯลฯ         
    
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 

  “เศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2561 คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.1 โดยมีภาคเกษตร ภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ” 
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1. เศรษฐกิจจังหวัดตรังในปี 2561  
              1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

  เศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2561 สํานักงานคลังจังหวัดตรังคาดวําจะขยายตัวที่ร๎อยละ 
2.1 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 1.6 -2.5) โดยด๎านอุปทานมีแนวโน๎มขยายตัวร๎อยละ 5.9 (โดยมีชํวง
คาดการณ๑ที่ร๎อยละ 5.4-6.4) ตามภาคเกษตรกรรมคาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.8 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 
2.3-3.3) โดยปริมาณการผลิตยางพาราขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน้ําฝน
เพียงพอ ต๎นยางมีความสมบูรณ๑ดี และพ้ืนที่ยางที่กรีดได๎เพ่ิมขึ้น ทําให๎ปริมาณยางพาราที่ออกสูํตลาดเพ่ิมขึ้น 
ภาคอุตสาหกรรมคาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 13.5 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ 13.0 -14.0) ตามปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรที่เข๎าสูํโรงงานเพ่ิมขึ้น  สําหรับภาคบริการคาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 3.9 ( โดยมีชํวง
คาดการณ๑ที่ร๎อยละ 3.4-4.4) โดยได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากการสํงเสริมการทํองเที่ยวของหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดตรัง ที่มุํงเน๎นให๎จังหวัดตรังเป็นจุดหมายปลายทางให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางเข๎ามาเที่ยว
ได๎ตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว 4 โครงการ คือ 1. เก๐ายกก๏วน ชวนเที่ยวตรัง  2. พาลูก
เที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ๑ในเมืองตรังยังกาลุย  3. เมืองตรังยังกาลุย  4. เที่ยวไมํเสียเที่ยว นอกจากนี้การ
คมนาคมของจังหวัดตรังมีความพร๎อม อาทิ สายการบิน รถตู๎โดยสารระหวํางจังหวัด รถโดยสารปรับอากาศ 
รถไฟ ทําให๎นักทํองเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมขึ้น ด๎านอุปสงค๑มีแนวโน๎มขยายตัวร๎อยละ 2.3 (โดยมี
ชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ 1.8 - 2.7) ตามด๎านการลงทุนภาคเอกชนคาดวําขยายตัวร๎อยละ 1.3 (โดยมีชํวง
คาดการณ๑ร๎อยละ 0.8 – 1.8) จากสถานการณ๑ทางการเมืองที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น สร๎างความเชื่อมั่นให๎นัก
ลงทุน และชํวยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนได๎เพ่ิมขึ้น  การบริโภคภาคเอกชนที่คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 
3.6  (โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ 3.1 - 3.9) ตามรายได๎เกษตรกร การทํองเที่ยวปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผลจาก
มาตรการชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อยผํานบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ  ด๎านการใช๎จํายภาครัฐคาดวําขยายตัวร๎อยละ 2.5 
(โดยมีชํวงคาดการณ๑ร๎อยละ 2.0 – 3.0) ตามรายจํายประจําและรายจํายลงทุนที่เพ่ิมข้ึน   

             1.2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 อยูํที่ร๎อยละ 1.5 (โดยมีชํวงคาดการณ๑ที่ร๎อยละ (1.0  – 
2.0)  จากราคาพลังงานเป็นสําคัญ สําหรับผู๎มีงานทําในปี 2561 คาดวําจะมีจํานวนผู๎มีงานทํา จํานวน 384,617 
คน หรือเพ่ิมขึ้น 2,440 คน ตามความต๎องการแรงงานที่ เ พ่ิมขึ้นของผู๎ประกอบการภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม 

 2. ปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2561 ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง   
    2.1) ปัจจัยบวก  

- มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
- การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน 
- อัตราดอกเบี้ย 
- มาตรการสํงเสริมการทํองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน 
- การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
- ความชัดเจนของสถานการณ๑การเมืองภายในประเทศ 

      2.2) ปัจจัยลบ  
- ราคาสินค๎าเกษตรหลักของจังหวัดอยูํในระดับต่ํา 
- การแขํงขันทางการค๎า  
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- มาตรการกีดกันทางการค๎า 

  - ภัยธรรมชาติ เชํน ภัยแล๎ง น้ําทํวม ฝนตกชุก สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจของจังหวัด 
  - หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยูํในระดับสูง 
  - ราคาพลังงานและโภคภัณฑ๑ปรับตัวสูงขึ้น 
 

 

1. โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2559  พิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัด(GPP แบบ Top-down)  พบวํา ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรังขึ้นกับ ด๎านเกษตรกรรมและประมง 
ด๎านอุตสาหกรรมและ ด๎านการขายสํงขายปลีก เป็นสําคัญ โดยสาขาเกษตรฯ มีสัดสํวนร๎อยละ 30.92 
รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมมีสัดสํวนร๎อยละ 15.27 สาขาการขายสํงขายปลีก มีสัดสํวนร๎อยละ 12.3 
ตามลําดับ 

 
 

 

 
2. ความสามารถในการแขํงขัน (Growth & Competitiveness) ข๎อมูล GPP แบบ TOP-down

ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี 2559 มีจํานวนเทํากับ 67,348 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
เทํากับ 6,011 ล๎านบาท หรือขยายตัวร๎อยละ ร๎อยละ 9.8 โดยผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (GPP per 
capita) ปี 2559 เทํากับ 10,720 บาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 1,813 บาท หรือลดลงร๎อยละ -1.8 

 
 
 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตรัง พ.ศ.2559 
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ประเด็น ค าอธิบาย ปี พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1. ขนาดเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ๑มวลรวมจังหวดั (ล๎านบาท) 64,099 61,337 67,348 
2. การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของผลติภณัฑ๑มวลรวมจังหวดั (ร๎อยละ) -3.8 -4.3 9.8 

3. ความมั่งคั่ง ผลิตภณัฑ๑มวลรวมจังหวดัตํอหัว (บาท/คน/ปี) 103,902 98,753 107,720 
4. เงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ (ตามดัชนีราคาผู๎บรโิภค) (ร๎อยละ) 2.7 -1.2 -6.7 
  (ที่มา : การจัดทําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Top down สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑) 

ดัชนีราคาผู๎บริโภคจังหวัดตรัง ปี 2559 (ปีฐาน 2537) เทํากับ 100.0  หรือเพ่ิมขึ้นร๎อยละ -6.7 เทียบ
กับร๎อยละ 107.2 ในปี 2558  

 

- โครงสร้างการผลิต (GPP.) ของจังหวัดตรังในปี 2559p 
 

  2554 2555r 2556r 2557r 2558r 2559p 

ภาคเกษตร 42,648 29,857 25,699 23,275 18,980 20,823 

เกษตรกรรม ป่าไม๎ และการประมง 42,648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,857 25,699 23,275 18,980 20,823 
ภาคนอกเกษตร 43,186 40,808 40,900 40,824 42,357 46,525 
การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 131 192 235 196 294 393 

การผลิต 11,232 9,352 9,246 8,769 9,604 10,286 
ไฟฟ้า ก๏าซ ไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ 729 782 870 913 860 895 
การจัดหานํ้า การจัดการน้ําเสีย ของเสีย รวมถึงกิจกรรม    
ท่ีเกี่ยวข๎อง 

129 127 245 236 141 152 

การกํอสร๎าง 1,707 1,905 1,748 1,923 2,141 2,663 
การขายสํง และการขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑  และ
จักรยานยนต๑ 

11,160 8,534 7,396 7,418 7,323 8,469 

การขนสํง และสถานท่ีเก็บสินค๎า 2,834 2,672 2,828 3,751 3,607 3,990 

ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 616 794 882 891 1,047 1,266 

ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร 520 538 514 497 525 378 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,332 2,626 3,414 3,752 3,931 4,317 

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ 2,271 2,381 2,752 1,733 1,840 1,942 

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร๑และกิจกรรมทางวิชาการ 31 33 40 45 48 57 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 212 288 280 295 343 398 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

2,918 3,334 2,998 2,332 2,585 2,657 

การศึกษา 4,120 4,774 4,781 5,239 5,048 5,360 

กิจกรรมด๎านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห๑ 1,990 2,128 2,307 2,430 2,551 2,701 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 76 91 93 92 92 116 

กิจกรรมการบริการด๎านอื่นๆ 233 257 273 311 376 484 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 85,833 70,665 66,599 64,099 61,337 67,348 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 142,176 116,184 108,695 103,902 98,753 107,720 
ประชากร (1,000 คน) 604 608 613 617 621 625 
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หมายเหตุ :  อื่นๆ ประกอบดว้ยสาขาการท าเหมืองแร่เหมืองหิน  สาขาไฟฟ้า กา๊ซ และระบบปรับอากาศ  สาขาการประปา  สาขาการก่อสร้าง  
สาขาที่พกัและบริการด้านอาหาร  สาขาข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  สาขากิจกรรมวชิาชีพ วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิชาการ  สาขากิจกรรมการบริหารราชการและบริการสนับสนุนอืน่ๆ  สาขาการบริหารราชการการปอ้งกนัประเทศฯ สาขากจิกรรมด้าน
สุขภาพ  สาขาศิลปะความบันเทิง  และสาขาบริการด้านอื่นๆ 

 
 

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ปี 2559  เทํากับ 107,720 บาท ตํอคนตํอปี  
(ลําดับ  8  ของภาคใต๎, ลําดับที่  34  ของประเทศ)        

                       

                      ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของประชากรภาคใต้  ปี พ.ศ.2559 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด(ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
ต่อปี(บาท) 

การเรียงล าดับ 
รายได้เฉลี่ยต่อ

หัวต่อปี 
ภูเก็ต 191,695 536 357,498 1 
พังงา 63,899 269 237,971 2 
กระบี่ 87,524 373 234,436 3 
สุราษฎ๑ธานี 200,997 1,047 191,927 4 
ชุมพร 82,250 488 168,460 5 
สงขลา 241,701 1,539 157,029 6 
สตูล 34,938 281 124,400 7 
ตรัง 67,348 625 107,720 8 
ระนอง

นครศรีธรรมราช 

25,707 255 100,720 9 
นครศรีธรรมราช 150,515 1,526 98,627 10 
ยะลา 43,941 446 98,562 11 
ปัตตานี  54,308 627 86,571 12 
พัทลุง  35,108 508 69,159 13 
นราธิวาส 42,110 689 61,115 14 

หมายเหตุ : จังหวัดตรัง อยูํลําดับที่ 34 ของประเทศไทย 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดตรัง ประมวลผลจากข๎อมลูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
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การผลิตและการบริการในจังหวัด   
              จังหวัดตรังมีการผลิตและการบริการในจังหวัด สาขาที่สําคัญ ได๎แกํ การเกษตร   
(กสิกรรม ปศุสัตว๑ ประมง ป่าไม๎ การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยํางงําย) การอุตสาหกรรม การกํอสร๎าง การ
คมนาคมและการขนสํง  การค๎าสํงและการค๎าปลีก  และการบริการ รายละเอียดดังนี้ 

 

การเกษตร  (การกสิกรรม  การป่าไม๎  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 79,423 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 36 

 

   1.1 พื้นที่ท าการเกษตรปี 2560  แยกเป็นรายอ าเภอ   
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ท าการเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร 

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

1 เมืองตรัง 342,470 221,771 62,293 13,128 

2 กันตัง 381,058 172,227 27,044 8,375 
3 ย่านตาขาว 269,410 165,555 20,326 8,620 
4 ปะเหลียน 606,311 240,154 21,821 9,056 

5 สิเกา 296,694 142,873 13,180 5,840 
6 ห้วยยอด 492,106 261,787 32,167 14,230 

7 วังวิเศษ 324,402 241,063 14,628 6,878 
8 นาโยง 103,135 93,955 14,068 6,345 

9 รัษฎา 160,858 71,333 10,576 4,721 
10 หาดส าราญ 144,675 48,470 4,544 2,230 

รวม 3,121,119 1,659,188 220,647 79,423 
 

 

 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 1,725,161 1,383,204 772,739 19,738 
    ยางพารา 1,542,824 1,233,396 312,553 18,128 
    ปาล๑มน้ํามัน 182,337 149,808 460,186 1,610 
2. ไม้ผล 12,176 10,591 2,007 33.9 
    เงาะ 1,713 1,598 571 5.7 
    ทุเรียน 2,282 1,855 440 17.6 
    มังคุด 3,536 2,948 699 7.0 
    ลองกอง 4,645 4,190 297 3.6 
3. ข้าว 12,063 12,028 4,986 74.8 

แผนภูมิแสดงพ้ืนที่ให๎ผลผลิตและมูลคําด๎านการเกษตร  ปี 2560 

 
ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   (ไร่) 

เนื้อที่ให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 8,756 162,337 129,266 34,514 2,002 
2 กันตัง 7,937 162,256 101,480 27,704 1,607 
3 ยํานตาขาว 7,952 147,802 125,380 34,479 2,000 
4 ปะเหลยีน 10,292 225,768 171,463 43,723 2,236 
5 สิเกา 4,403 134,344 112,123 30,722 1,782 
6 ห๎วยยอด 10,711 279,582 257,464 65,653 3,808 

7 วังวิเศษ 6,507 202,361 156,202 36,707 2,129 
8 นาโยง 4,889 36,119 61,937 14,856 862 

9 รัษฎา 3,746 74,938 66,079 16,850 977 

10 หาดสําราญ 2,234 34,927 28,543 9,336 425 
รวม 67,427 1,460,434

 1,209,9
37

1,209,937
 314,

544

314,544 17,828 
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ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 700 13,176 12,570 33,311 116.6 
2 กันตัง 1,202 23,472 21,890 56,476 197.7 
3 ยํานตาขาว 605 10,089 8,875 25,560 89.5 
4 ปะเหลยีน 528 9,701 7,983 26,512 92.8 
5 สิเกา 1,415 50,842 43,152 134,289 470.0 
6 ห๎วยยอด 1,119 19,643 18,250 53,838 188.4 
7 วังวิเศษ 1,347 38,012 31,700 88,760 310.7 
8 นาโยง 177 2,326 2,081 5,827 20.4 
9 รัษฎา 222 9,359 7,967 21,655 75.8 
10 หาดสําราญ 645 5,717 5,340 13,959 48.9 

รวม 7,960 182,337 159,808 460,187 1,610.8 
 

 

ข้อมูลข้าวของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 818 3,880 3,845 1,784 26.8 
2 กันตัง 10 130 130 45 0.7 
3 ยํานตาขาว 19 253 253 89 1.3 
4 ปะเหลยีน 90 597 597 254 3.8 
5 สิเกา 40 80 80 28 0.4 
6 ห๎วยยอด 192 1,048 1,048 398 6.0 
7 วังวิเศษ 48 280 280 118 1.8 
8 นาโยง 2,335 5,743 5,743 2,251 33.8 
9 รัษฎา 12 42 42 15 0.2 
10 หาดสําราญ 29 10 10 4 0.1 

รวม 3,593 12,063 12,028 4,9860 74.90 
 

1.3  เปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่ส าคัญระหว่างปี 2559 กับปี 2560 
    ยางพารา พ้ืนที่ปลูกยางมีแนวโน๎มคงที่ ปริมาณผลผลิตมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อย เพราะสภาพ
ภูมิอากาศมีปริมาณฝนตกกระจายตัวตลอดทั้งปีทําให๎วันกรีดลดลง และมูลคําผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เพราะ
ราคาผลผลิตเฉลี่ยสูงกวําปี 2559 

 ปาล๑มน้ํามัน พ้ืนที่ปลูกปาล๑มน้ํามันคงที่ ปริมาณผลผลิตลดลง ซึ่งอาจเป็นผลจากการทบแล๎ง
ของปาล๑มน้ํามันในชํวงสร๎างตาดอกทําให๎ผลผลิตทิ้งชํวง ซึ่งสํงมูลคําผลผลิตภาพรวมมีแนวโน๎มลดลง 

 ไม๎ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง พ้ืนที่ปลูกมีแนวโน๎มคงที่ เพราะราคาผลไม๎ตามฤดูกาลใน
ปัจจุบันไมํจูงใจให๎เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก เชํนเดียวกับปริมาณผลผลิตที่แนวโน๎มลดลงมาก เพราะในปี 2560 มีฝนตก
ในชํวงการพักตัวเพ่ือเตรียมออกดอกของไม๎ผล สํงผลให๎มีการติดดอกออกผลน๎อย ทําให๎มูลคําผลผลิตลดลง  
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 ข๎าว พ้ืนที่ปลูกข๎าว ผลผลิต และมูลคํา มีแนวโน๎มคงท่ี เพราะรัฐบาลมีโครงการชดเชยรายได๎ 

ทําให๎เกษตรกรคงพ้ืนที่ปลูก ซึ่งสํวนใหญํใช๎บริโภคในครัวเรือน  
 

เปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่ส าคัญระหว่างปี  2559  กับปี 2560 

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

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
ยางพารา 1,542,824 1,542,824 327,795 312,553 16,509 18,128 
ปาล๑มน้ํามัน 189,989 182,337 479,529 460,186 2,599 1,610 
เงาะ 1,725 1,713 632 571 9 5.7 
ทุเรียน 2,251 2,282 471 440 104 17.6 
มังคุด 3,557 3,536 831 699 9 7.0 
ลองกอง 4,691 4,645 1,468 297 22 3.6 
ข๎าว 12,292 12,063 4,748 4,986 74 74.8 

 

การป่าไม้                                
               1. พื้นที่และที่ตั้งของป่าไม้ 
                   จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน จ านวน 1,292,632 ไร่ ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี
สภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 660,887.40 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 22.35 ของพ้ืนที่จังหวัดตรัง ที่ตั้งของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายก าแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับอาณา
เขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายก าแพงรั้วบ้าน พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกติดต่อ กับจังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศ
ใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล  และพื้นที่ป่าไม้ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับจังหวัดกระบี่ 
พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศตะวันออก  มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญ ประกอบด้วย ล าห้วย ล า
คลอง น้อยใหญ่ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดลงสู่ทะเลอันดามัน ท าให้ราษฎรได้ใช้ทรัพยากรน้ าจากพ้ืนที่ป่าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่  ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ส าหรับพื้นที่ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอัน
ดามัน มหาสมุทรอินเดีย เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนตลอดแนวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ พ้ืนที่ป่า บริเวณตอนกลางจังหวัด
เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา และมีพ้ืนที่ป่าแปลงเล็ก  แปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พ้ืนที่บริเวณที่ราบและ
เชิงเขา  ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกท าลายปลูกสร้างสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยภาพรวมพ้ืนที่ทรัพยากรป่า
ไม้ของจังหวัดตรัง ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุล  ทางระบบนิเวศอยู่พอสมควร เนื่องจากมี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายรัฐบาล ท าให้พ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดตรัง ยังคงเป็นแหล่งโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดและประเทศ  
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      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 
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 
 โครงการประชารัฐรํวมใจ ปลูกต๎นไม๎ให๎แผํนดิน ดําเนินการปีงบประมาณ 2560 จํานวน 17 แปลง เนื้อที่ 
230 ไรํ ปลูกต๎นไม๎จํานวน 13,535 ต๎น ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 2,218 คน ในท๎องที่อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอ
ปะเหลียน อําเภอสิเกา อําเภอนาโยง และอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
การประมง 

1. สถานการณ์ประมง 
   จังหวัดตรังมีแนวชายฝั่งประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอสิเกา 

อ าเภอกันตัง อ าเภอหาดส าราญและอ าเภอปะเหลียน มีชุมชนชาวประมงชายฝั่ง ๕๕ ชุมชน ครัวเรือน
ชาวประมงประมาณ ๓,๕๐๐ ครัวเรือน มีเรือประมงพาณิชย์ประมาณ 223 ล า ส่วนใหญ่เป็นเรือประเภทอวน
ลาก ทรัพยากรประมงถือว่ามีความส าคัญกับประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เพราะการประมงเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม และธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานปลาป่น โรงงานน้ าแข็ง โรงงานปลา
กระป๋อง เป็นต้น 

   ปัจจุบันแหล่งท าการประมงในพ้ืนที่จังหวัดมีความเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ อัน
เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า เกินศักยภาพการผลิตจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมจากปัจจัยต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์
ดี เพราะสภาพทั่วๆไป ยังเป็นธรรมชาติอยู่มาก การท่องเที่ยวไม่ท าลายธรรมชาติและที่ส าคัญทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ ภาคองค์กรประชาชน ได้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไข ป้องกันการท าลายทรัพยากร สัตว์น้ าโดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงให้กลับสู่ความ       
อุดมสมบูรณ์ สนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งมีความเข้มแข็ง ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตรัง ทั้งภาคราชการก็สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆเพ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกๆ ปี  
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 การท าการประมงแบบพื้นบ้าน 
           ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง    

อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ที่มีอาชีพท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ราว 
5,129 ครัวเรือน  มีการใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านตามฤดูกาลที่เหมาะสมและแต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือ
ประมงมากกว่า 1 ชนิด  เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต้น ใช้แรงงานในครัวเรือนแต่
ละครั้งออกท าการประมง 1-3 คน ท าการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่งและห่างฝั่งออกไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
ตามศักยภาพของความยาวเรือประมงที่ใช้ท าการประมงเป็นหลัก มีรายได้ตั้งแต่วันละ 500 - 2,000 บาท 
โดยน าสัตว์น้ าที่ได้จ าหน่ายในตลาดท้องที่หรือผู้รวยรวมในชุมชน ใช้เวลาออกท าการประมงได้ประมาณปีละ 9 
เดือน (ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือนละ
ไม่เกิน 25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไม่สามารถออกท า
การประมง จึงต้องหาอาชีพนอกภาคการประมงเสริมเพ่ือเป็นรายได้หรือใช้เวลาดังกล่าวเพ่ือซ่อมเรือ เครื่องมือ
ประมงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกท าการประมงในฤดูถัดไป  

 

ปัญหาของประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน  
ยังมีการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายอยู่บ้าง แต่ได้รับการร่วมมือของภาคประชาชนที่ดีขึ้นมาก 

ท าให้ชาวประมงมีความส านึกรักหวงแหนทรัพยากร  เครื่องมือที่ผิดกฎหมายที่ยังมีใช้อยู่ เช่น โพงพาง 
เครื่องมือคราดหอยสองฝา อวนทับตลิ่ง 

 การท าการประมงเชิงพาณิชย์ 
       ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปากแม่น้ ามีร่องน้ าเส้นทางการเดินเรือขนาดใหญ่ทุก

ชนิด มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เป็นแหล่งชุมชนที่ประกอบอาชีพท าการประมง
เชิงพาณิชย์ ทั้งท่ีเป็นคนดั้งเดิม และย้ายถิ่นเข้ามาท าการประมง มีสิ่งอ านวยความสะดวก หรือธุรกิจต่อเนื่องกับ
การประมง  เช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือประมงที่ใช้ เช่น อวนลาก อวน
ลอย  อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก  ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการประมง 
ประกาศกระทรวง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดถึงจะออกท าการประมงได้ แรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานต่างด้าว สามารถท าการประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์น้ าที่ท าการประมงได้ส่งขายให้กับแพปลา  ห้องเย็น 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งในและต่างพ้ืนที่ และยังมีบางส่วนส่งไปยังตลาดกลางสัตว์น้ าระดับประเทศ 

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 านวนครัวเรือนที่ท าการประมง ปี 2560 แยกรายอ าเภอ 

        อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 

เมือง - 
กันตัง 958 
ยํานตาขาว 20 
ปะเหลียน 500 
สิเกา 616 
ห๎วยยอด - 
วังวิเศษ - 
นาโยง - 
รัษฎา - 
หาดสําราญ 500 

รวม 2,594 
4. จํานวนลูกจ๎างท่ีทําการประมง ปี 2560  มีประมาณ  3,662 คน 
5.  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 0 367 421 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 
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6 .จ านวนเรือประมง  แยกตามชนิดเครื่องมือท าการประมง 

    - เรือประมงที่ได๎รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย๑  

ที ่ ชนิดเครื่องมือทําการประมง 
ขนาดเรือประมง(ตันกรอส) 

หมายเหต ุ
10-30 มากกว่า30-60 ต้ังแต่ 60 ขึ้นไป 

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 

   
7 .ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

8.ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ 

 

 

 
  

การปศุสัตว์  
     1. สถานการณ์ปัจจุบันด้านปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง 

        จังหวัดตรังเกษตรกรสํวนใหญํจะประกอบอาชีพด๎านการทําสวนยางพารา  นอกจากนี้รับจ๎าง
ทั่วไป โดยใช๎พ้ืนที่และเวลาที่วํางจากภารกิจหลัก เชํน เลี้ยงปศุสัตว๑เพ่ือเป็นรายได๎เสริมแกํครอบครัว ชนิดของ
ปศุสัตว๑ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได๎แกํ โคเนื้อ สุกร ไกํพ้ืนเมือง ไกํเนื้อ และไกํไขํ ตามลําดับ  

 การเลี้ยงปศุสัตว๑ของเกษตรกรสํวนใหญํนิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทําสวนยางพารา   
สวนปาล๑ม และเลี้ยงตามสภาวการณ๑ของตลาดไมํมีการวางแผนการผลิต ไมํศึกษาความเป็นไปได๎ถึงความ

 ธุรกิจการประมง กิจการแปรรูปสัตว์น้้าเค็ม 
 

 

อ าเภอ 
 

โรงงาน
น้ าแข็ง 

 

ห้องเย็น 
 

โรงงาน
ปลาป่น 

 

โรงงาน
น้ าปลา 

โรงงานสัตว์
น้ ากระป๋อง 

 

กุ้งต้ม-     
กุ้งชุบแป้ง 

 

ปลาเค็ม 

เมือง 1 2 1 - 1 - - 
กันตัง 5 3 6 - - - - 
ปะเหลียน 1 - - 1 - - - 
สิเกา - - - - - - - 
ยํานตาขาว - - - - - - - 

รวม 7 5 7 1 1 - - 

รายการ ปี 2560 
ปริมาณ (กก.) มูลคํา 

1. การทําฟาร๑มเลี้ยงกุ๎ง 22,458,931 3,840,180,524 
2. การเพาะพันธุ๑/อนุบาลกุ๎งทะเล 279,070,000 23,513,600 
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ต๎องการของตลาด ทําตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เนื่องจากสํวนมากไมํได๎ทําเป็นอาชีพหลัก จึงทําให๎ไมํประสบ
ความสําเร็จเทําที่ควร   

สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตรัง จึงได๎มีการสํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว๑ตามยุทธศาสตร๑รายชนิดสัตว๑ 
พร๎อมทั้งวิเคราะห๑ตามความต๎องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพของผลผลิต โดยเน๎นการเป็นระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบย๎อนกลับ มีความนําเชื่อถือ
ของผู๎บริโภค และตรงกับความต๎องการของตลาด ดังนี้ 

ไกํเนื้อ ไกํไขํ มีแนวโน๎มที่จะมีการเลี้ยงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นสินค๎าที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป 
และราคาไมํผันผวนมาก ตลอดจนตอบแทนสูงผู๎ประกอบการซึ่งมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น และปัจจุบันจังหวัดตรังยังมี
โรงฆําสัตว๑ปีกท่ีได๎รับการรับรองเพ่ิมข้ึน 

สุกร สํวนมากจะมีผู๎ประกอบการรายใหญํ สํวนเกษตรกรทั่วไปมีแนวโน๎มลดลง เนื่องจากราคา
ผันผวนมากและแนวโน๎มลดลงเรื่อย ณ ปัจจุบันสํงผลตํอผู๎ประกอบการอยํางมาก 

โคพ้ืนเมือง สํวนมากในจังหวัดตรังนิยมเลี้ยงโคชน และมีแนวโน๎มเลี้ยงโคขุนมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นที่ต๎องการของตลาด และราคาก็สูงขึ้นตลอด และหนํวยงานของรัฐก็สํงเสริมและมีชํองทางการชํวยเหลือง 
โดยมีโครงการที่สนับสนุนและของสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ําหรือไมํมีดอกเบี้ย เป็นโครงการโคเนื้อ
สร๎างอาชีพ ของกรมปศุสัตว๑ ทั้งนี้ ยังมีการปรับปรุงสายพันธุ๑ที่ให๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการผสมเทียม 

แพะ ก็เป็นที่ต๎องการของตลาด เนื่องจากความต๎องการสูง จากการซื้อขายนั้นได๎เงินจํานวนไมํ
สูงนัก ในการซื้อแพะน้ําหนักตํอตัวไมํมาก และประชาชนในพ้ืนที่มีชาวมุสลิมพอสมควร นิยมใช๎ในการประกอบ
พิธีทางศาสนา 

สําหรับไกํพ้ืนเมืองนั้น เป็นวิธีชีวิตดั้งเดิมตั้งแตํโบราณมามีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน 
โดยทั่วไปจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไมํมีโรงเรือน ไมํมีการป้องกันโรค จึงทําให๎เกิดโรคระบาด ไมํวําจะเป็นโรคนิว
คาสเซิ่ล หรือโรคไข๎หวัดนก ดังนั้น กรมปศุสัตว๑ จึงมีนโยบายให๎เลี้ยงไกํแบบประณีต ( Intensive) เพ่ือป้องกัน
โรคตําง ๆ ทําให๎เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพ และมีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
2. สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 

 

อ าเภอ 

ผลผลติที่ได้จากปศุสตัว์ (ตัว) มูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสตัว์ (บาท) 

โคเนื้อ 
สุกรแม่
พันธุ ์

สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่
ไก่

พื้นเมือง 
โคเนื้อ สุกรแม่พนัธุ ์ สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่ ไกพ่ื้นเมือง 

เมืองตรัง 4,319 4,900 2,721 329,225 7,853,340 4,326 86,376,000 5,880,000 12,244,500 21,926,385 22,382,019 778,716 

กันตัง 870 19,700 568 278,370 6,980,625 1,862 17,392,000 23,640,000 2,556,900 18,539,442 19,894,781 335,079 

ยํานตาขาว 1,222 6,420 1,550 629,785 8,280,938 5,502 24,440,000 7,704,000 6,976,800 41,943,681 23,600,672 990,270 
ปะเหลียน 1,144 60 1,184 345,550 46,327,808 3,004 22,880,000 72,000 5,329,800 23,013,630 132,034,251 540,675 

สิเกา 2,708 0 9 73,200 827,820 69 54,160,000 0 40,500 4,875,120 2,359,287 12,420 

ห๎วยยอด 1,164 45,740 5,485 620,065 82,399 5,155 23,272,000 54,888,000 24,683,400 41,296,329 234,836 927,936 

วังวิเศษ 546 1,500 213 105,000 728,175 1,700 10,912,000 1,800,000 958,500 6,993,000 2,075,299 306,054 

นาโยง 1,356 2,740 3,983 64,280 45,169 1,466 27,112,000 3,288,000 17,925,300 4,281,048 128,731 263,790 

รัษฏา 1,357 15,700 2,790 2,578,185 1,056,675 2,103 27,144,000 18,840,000 12,555,000 171,707,121 3,011,524 378,459 

หาดสําราญ 1,670 160 15 1,330 35,588 899 33,408,000 192,000 67,500 88,578 101,424 161,739 
รวม 16,355 96,920 18,520 5,024,990 72,218,535 26,084 327,096,000 116,304,000 83,338,200 334,664,334 205,822,825 4,695,138 

 
ที่มา  :  สํานักงานปศุสตัว๑จังหวัดตรัง  ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

3. ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง  
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อ าเภอ 
จ านวนของปศุสัตว์ 

โคเนื้อ สุกรแม่พันธุ ์ สุกรขนุ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 

เมืองตรัง 10,797 245 4,535 86,524 65,845 28,688 

กันตัง 2,174 958 947 37,231 55,674 25,500 

ยํานตาขาว 3,055 321 2,584 110,030 125,957 30,250 

ปะเหลยีน 2,860 3 1,974 30,075 69,110 169,234 

สิเกา 6,770 0 15 1,380 14,640 3,024 

ห๎วยยอด 2,909 2,287 9,142 103,104 124,013 301 

วังวิเศษ 1,364 75 355 34,006 21,000 2,660 

นาโยง 3,389 137 6,639 29,310 12,856 165 

รัษฏา 3,393 785 4,650 42,051 515,637 3,860 

หาดสําราญ 4,176 8 25 17,971 266 130 

รวม 40,887 4,819 30,866 491,682 1,004,998 263,812 

ที่มา  :  สํานักงานปศุสตัว๑จังหวัดตรัง  ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 
      4.  พื้นที่ในจังหวัดตรังที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ 

- โคเนื้อ มีการเลี้ยงกันทุกอําเภอ โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง การสํงเสริม
สามารถทําได๎ทุกอําเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไมํสามารถผลิตโคเนื้อได๎เพียงพอตํอการบริโภค อีกทั้ง มี
แหลํงอาหารสัตว๑ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได๎เป็นอยํางดี เฉลี่ยมีการเลี้ยง 4 - 5 ตัว / ครัวเรือน ราคาเฉลี่ยตัวละ 
20,000 - 25,000.- บาท 

- สุกร มีการเลี้ยงกันมากในเขตอําเภอยํานตาขาวและอําเภอเมืองตรัง สําหรับพ้ืนที่อ่ืนก็
สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสุกรได๎เชํนกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมาก ปัจจุบันยังต๎อง
นําเข๎าจากจังหวัดใกล๎เคียงอีกเป็นจํานวนมาก เพื่อแปรรูปและเพ่ิมมูลคําด๎วยการทําหมูยําง ปัจจุบันมีฟาร๑มสุกร
ที่พัฒนาเข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑ม จํานวน 21 ฟาร๑ม  

- แพะ มีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คือ อําเภอเมืองตรัง 
อําเภอปะเหลียน และอําเภอกันตัง ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การสํงเสริมสามารถทําได๎หลายพ้ืนที่ข๎อควรคํานึงควร
สํงเสริมในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะอยูํแล๎ว เพราะจะทําให๎สามารถพัฒนาให๎เกิดตลาดซื้อ - ขายแพะ ได๎
สะดวกยิ่งขึ้น 

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

เพียงพอตํอการบริโภคภายในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญํ ๆ ให๎การสนับสนุนด๎านเงินทุนในลักษณะการประกัน
ราคาผลผลิต สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงได๎หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร๑มไกํเนื้อที่เข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑มจํานวน  
64 ฟาร๑ม 

2. ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอําเภอเมืองตรัง อําเภอปะเหลียน และอําเภอยํานตาขาว 
ปัจจุบันการผลิตไกํไขํยังไมํเพียงพอตํอการบริโภคภายในจังหวัด เนื่องจากไขํสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ ได๎ 
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เชํน ขนมเค๎กซึ่งเป็นผลิตภัฑณ๑ที่นิยมของผู๎บริโภคทั้งในและตํางจังหวัด สามารถสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงได๎หลาย
พ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร๑มไกํไขํท่ีเข๎าสูํมาตรฐานฟาร๑ม จํานวน 2  ฟาร๑ม 

3.  ไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อําเภอ
รัษฏา อําเภอปะเหลียน และอําเภอเมืองตรัง สํวนใหญํเลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึงจําหนํายเป็น
รายได๎เสริม การสํงเสริมสามารถทําได๎ในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากยังไมํมีผู๎เลี้ยงรายใหญํ และมีความต๎องการบริโภคไกํ
พ้ืนเมืองเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกรจําเป็นต๎องมีการปรับระบบการเลี้ยงไกํพ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
 

สหกรณ์ 
 1. ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ๑  75  สหกรณ๑  สมาชิกรวม  88,289 คน (ชาย 45,352  หญิง 42,937) 

สถานะสหกรณ๑  
1. สหกรณ๑การเกษตร          54  แหํง 
2. สหกรณ๑ประมง                1       แหํง 
3. สหกรณ๑นิคม            -     แหํง 
4. สหกรณ๑ออมทรัพย๑         10    แหํง   
5. สหกรณ๑ร๎านค๎า                -    แหํง 
6. สหกรณ๑บริการ               9   แหํง     
7. สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน       1   แหํง    

2. ประเภทสหกรณ์ 
      * ประเภทสหกรณ๑ภาคการเกษตร 
   - สหกรณ๑การเกษตร 
   - สหกรณ๑ประมง 
   - สหกรณ๑นิคม 
      * ประเภทสหกรณ๑นอกภาคการเกษตร 
   - สหกรณ๑ออมทรัพย๑ 
   - สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน 
   - สหกรณ๑ร๎านค๎า 
   - สหกรณ๑บริการ 

 3. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ 
 ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 
จ านวนสมาชกิ (คน) 

1.สหกรณ๑การเกษตร 54 67,326 
2. สหกรณ๑ประมง 1 143 
3. สหกรณ๑นคิม - - 
4. สหกรณ๑ออมทรัพย๑ 10 17,696 
5. สหกรณ๑ร๎านค๎า - - 
6. สหกรณ๑บริการ 9 3,124 
7. สหกรณ๑เครดิตยเูนี่ยน 1 - 

รวม 75 88,289 
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อุตสาหกรรม 
 1. ภาวะอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง  

- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกรายอําเภอ (เฉพาะโรงงานจําพวกที่ 2 และ 3) 
 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ จ านวน
โรงงาน 

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

1. อ.เมืองตรัง 224 2,482,534,485          9,997  3,468  6,529  

2. อ.กันตัง 83 3,277,290,000          4,534     2,203     2,331  

3. อ.ยํานตาขาว 59 1,641,228,614          2,290     1,501        789  

4. อ.ปะเหลยีน 36      238,026,500             704          406         298  

5. อ.สิเกา 48    1,426,655,805          2,313       1,523         790  

6. อ.ห๎วยยอด 86       721,944,256          2,276       1,648         628  
7. อําเภอวังวิเศษ 38 419,915,700 1,406 896 510 

8. อ.นาโยง 22       101,818,500             378          230         148  

9. อ.รัษฎา 29       239,940,230             487          308         179  

10. อ.หาดสําราญ 4         13,200,500               18           11             7  

รวม 629 10,562,554,590 24,403 12,194 12,209 

 2.  อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของจังหวัดตรัง 
      จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตด๎านเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํ ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน และสัตว๑น้ํา
ทะเล  ดังนั้น อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด  จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด๎านการเกษตร
เหลํานี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต๎นที่กรรมวิธีการผลิตไมํยุํงยาก ซึ่ งสํวนใหญํจะเป็นอุตสาหกรรมสํงออกที่
สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัดเป็นจํานวนมาก โดยมีรายละเอียดอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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ประเภทอุตสาหกรรม  จ านวนโรงงาน  ก าลังการผลิต  และจ านวนคนงาน ของอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 

 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ านวน  เงินลงทุน คนงาน   

1. อุตสาหกรรมยางพารา  

  - ยางแผํนดิบ/ยางผึ่งแห๎ง/ยางแผํนรมควัน 65 247,847,000 1,910   

  - น้ํายางข๎น/ยางแทํง/ยางสกริมเครฟสกิมบล็อก 14 758,118,940 1,686 
    - ยางผสม (Compound Rubber) 3 470,944,500 458 

  - ผลติภณัฑ๑จากยางพารา  3 3,592,000,000 2,040 
 - ยางแผํนรมควันอัดก๎อน 5 61,912,930 59 

รวม 90 5,130,823,370 6,153 
ประเภทอุตสาหกรรม  จํานวน  เงินลงทุน คนงาน   
2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

  

  - แปรรูปไม๎ยางพารา 62 1,799,967,031 5,926 
  - เครื่องเรือนไม/๎เฟอร๑นิเจอร๑ไม ๎(โต๏ะ,เก๎าอี้ ตู๎ 
ช้ันวางของ ช้ินสํวนเฟอร๑นิเจอร๑ หิง้พระ ไม๎ประสาน) 14 147,779,000 797 
  - ทําวงกบ ประตู หน๎าตําง 15 24,589,000 103 

  - ของเลํนเด็กจากไมย๎างพารา 1 131,320,000 201 

  - ช้ินสํวนของเลํนเด็กจากไมย๎างพารา 5 24,057,500 208 

  - ผลติไม๎วีเนียร๑ 2 153,400,000 106 
  - ผลติชิ้นไมส๎ับ 4 62,300,000 46 

รวม 103 2,343,412,531 7,441 
3. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
  
  
  

 

 

 

 

 

  

  - อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 

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

  - ปลาป่น 5 5,7900,000 284 

รวม 25 2,119,591,662 4,594 
4. อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
  
  
  

 

 

 

 

 

  

  - สกัดน้ํามันปาล๑ม 7 338,432,596 391 

รวม 7 338,432,596 391 

รวมท้ังสิ้น 225 9,932,260,159 18,579 
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จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  ปี 2560

 

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 74 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 11.5 29 119 5 

6 ผลิตหนังสัตว๑และผลติภณัฑ๑จากหนังสัตว๑ 2.25 6 24 1 

7 แปรรูปไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม ๎ 2,982.26 5,765 74,575 84 

8 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตํงในอาคาร    จากไม๎ 
แก๎ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 80.78 

 
527 

 
1,009 

 
14 

9 ผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ๑กระดาษ 11.3 9 131 2 

10 การพิมพ๑ การเยบ็เลมํ ทําปกหรือการทําแมํพิมพ๑ 25.45 8 125 2 

11 เคมีภณัฑ๑และผลิตภณัฑ๑เคม ี 353.5 39 1,271 2 

12 ผลิตภณัฑ๑จากปิโตรเลียม 152.98 66 12,672 9 

13 ยางและผลิตภณัฑ๑ยาง 6,304.10 6,145 234,067 94 

15 ผลิตภณัฑ๑อโลหะ 687.08 895 5,568 58 

16 ผลิตโลหะขั้นมลูฐาน 45.38 32 1,977 4 

17 ผลิตภณัฑ๑โลหะ 367.53 388 3,560 56 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 542.06 170 1,526 22 

20 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ๑รวมทั้งการซํอม
ยานพาหนะและอุปกรณ๑ 817.46 

 
507 

 
7,263 

 
51 

21 การผลิตอื่นๆ 2207.77 4,981 47,362 149 

รวม 10,450.80 115.92 551,135 629 

   

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=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=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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จ านวนผู้ย่ืนค าขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงาน ปี 2560 

   เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 
จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.6 จ านวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 13.33  จ านวนคนงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.45 

  เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 
จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายกิจการโรงงานคงที่ 
จ านวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นคิดร้อยละ 68.28 จ านวนคนงาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.57 

 

การท าเหมืองแร่และธุรกิจเกี่ยวกับแร่  
 ประทานบัตรทั้งหมด  จ านวน   5    แปลง  จ านวน   5    ราย             
      1) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จ านวน  3  แปลง จ านวน  3  ราย 

      2) ชนิดแร่โดโลไมต์ จ านวน   2   แปลง จ านวน     2    ราย   

 ประทานบัตรเหมืองแร่ที่เปิดการท้าเหมือง จ านวน   4     แปลง จ านวน    4     ราย   
      1) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  จ านวน  3  แปลง จ านวน  3  ราย 
      2) ชนิดแร่โดโลไมต์ จ านวน   1   แปลง จ านวน     1    ราย   
 ประทานบัตรเหมืองแร่ที่หยุดการท้าเหมือง  จ านวน   1   แปลง  จ านวน     1    ราย   
 โรงโม่หิน    จ านวน    5      โรง จ านวน 4     ราย  
 

การอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

ชนิดแร่ จ้านวนค้าขอ น้้าหนัก (เมตริกตัน) 

โซเดียมเฟลด์สปาร ์ 2 8,000 

โดโลไมต ์ 1 6,300 

ยิปซัม 65 358.,300 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 3 76,600 

แอนไฮไดรต ์ 22 185,900 
 

การคมนาคมและการขนส่ง 
           1. สภาพการณ์ด้านการขนส่งปัจจุบันของจังหวัดตรัง   

   สามารถแบํงการขนสํงประจําทางได๎เป็นการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร  และการ
ขนสํงประจําทางด๎วยรถท่ีใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ 

1.1 การขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร หมายความวํา การขนสํงเพื่อสินจ๎างตาม
เส๎นทางท่ีคณะกรรมการกําหนด แบํงเป็นเส๎นทางได๎ 1 หมวด คือ 

ประเภท

ใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ 

จ านวน 

โรงงาน 

เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 

ประกอบกิจการ

ใหม ํ

56 884.36 

.3 

952 
ขยายโรงงาน 4 300.51 46 

รวม 60 1,184.87 998 
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   (1) เส๎นทางหมวด 1  หมายถึง  เส๎นทางการขนสํงประจําทางด๎วยรถโดยสาร

ภายในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  เมือง  และเส๎นทางตํอเนื่อง  สําหรับการขนสํงเส๎นทางหมวด  1  ของจังหวัดตรัง  
ปัจจุบันมี จํานวน 4 เส๎นทางประกอบด๎วย 

- สายที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑(วิทยาเขตตรัง)-โรงเรียนเทศบาล 3 (บ๎านนาตาลํวง) 
- สายที่ 7 รอบเมืองตรัง 
- สายที่ 8 สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดตรัง-สถานีรถไฟตรัง 
- สายที่ 9 สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดตรัง-โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) 

    

(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  ซึ่งมีเส๎นทางเกีย่วเนื่องกับจังหวัดตรัง มีจํานวน ๑๕ เส๎นทาง   

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

1.2 การขนสํงโดยรถขนาดเล็ก  หมายถึง  การขนสํงคนและหรือสิ่งของรวมกัน  เพื่อ
รับจ๎างตามเส๎นทางที่คณะกรรมการกําหนด  ด๎วยรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมํเกินสี่พันกิโลกรัม 

ปัจจุบันกรมการขนสํงทางบกไมํมีการออกใบอนุญาตประกอบการขนสํงในประเภทนี้ 
1.3 การขนสํงไมํประจําทาง  หมายความวํา  การขนสํงเพ่ือสินจ๎างโดยไมํจํากัด

เส๎นทางแบํงได๎เป็น  2  ประเภท คือ 
1. การขนสํงไมํประจําทางด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงผู๎โดยสาร   
2. การขนสํงไมํประจําทางด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ   
3. การขนสํงสํวนบุคคล  หมายความวํา  การขนสํงเพ่ือการค๎าหรือธุรกิจของตนเอง

ด๎วยรถที่มีน้ําหนักเกินกวํา หนึ่งพันหกร๎อยกิโลกรัม  ซึ่งแบํงได๎เป็น  2  ประเภท  คือ 
    -  การขนสํงสํวนบุคคลด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงผู๎โดยสารมีผู๎ประกอบการขนสํงจํานวน  55 ราย  

- การขนสํงสํวนบุคคลด๎วยรถที่ใช๎ในการขนสํงสัตว๑หรือสิ่งของ  มีผู๎ประกอบการขนสํง  
2. สถิติจ านวนรถจดทะเบียน 

    2.1 สถิติจํานวนรถจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.รถยนต๑ ตั้งแตํปี 2556 - 2560 
 

ประเภทรถ 
2556 
(คัน) 

2557 
(คัน) 

2558 
(คัน) 

2559 
(คัน) 

2560 
(คัน) 

รถยนต๑นั่งสํวนบุคคลไมํเกิน 7 คน 5,395 2,752 2,396 2,040 2,691 
รถยนต๑นั่งสํวนบุคคลเกิน 7 คน 
รถยนต๑บรรทุกสํวนบุคคล 
รถจักรยานยนต๑ 
รถจักรยานยนต๑สาธารณะ 
 

18 
1,748 
26,672 

1 

10 
1,186 
22,311 

16 

4 
1,277 
21,436 

14 

26 
772 

20,915 
6 

15 
1,349 

24,165 
8 

จํานวนรถทั้งสิ้น 33,834 26,275 25,127 23,753 28,220 
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2.2 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนตาม  พรบ.ขนสํง  ปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 

ประเภทรถ 
2556 
(คัน) 

2557 
(คัน) 

2558 
(คัน) 

2559 
(คัน) 

2560 
(คัน) 

รถโดยสารประจาํทาง 34 16 19 7 20 
รถโดยสารไมํประจําทาง 11 4 5 10 9 
รถบรรทุกไมํประจําทาง 
รถโดยสารสํวนบุคคล 

126 
2 

205 
4 

51 
7 

68 
5 

52 
4 

รถบรรทุกสํวนบุคคล 312 215 158 182 203 
จํานวนรถทั้งสิ้น 485 444 240 272 288 

 
สภาพการณ์ด้านพาณิชย์ 

1. สถานการณ์ด้านพาณิชย์              
     ปี 2560 สถานการณ๑ด๎านการพาณิชย๑ของจังหวัดตรัง ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา ประชาชน
ระมัดระวังในการจับจํายใช๎สอย เนื่องจากรายได๎ของประชาชนสํวนใหญํอยูํในภาคการเกษตรลดลง แม๎วําราคา
ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา โดยราคายางแผํนดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 59.28 บาท เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 17.54 น้ํายางสดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.52 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 19.86 
แตํจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดปี และสถานการณ๑น้ําทํวมหนักในจังหวัดตรัง ทําให๎จํานวนวันในการ
กรีดยางพาราลดลง สํวนปาล๑มน้ํามัน พืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดราคาเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผํานมา โดยปาล๑มทะลายราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.37 บาท ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 22.10 ราคาน้ํามัน
ปาล๑มดิบราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.99 ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 18.09 เนื่องจากผลผลิตออกสูํตลาดจํานวน
มาก สํงผลให๎รายได๎ลดลง แตํอยํางไรก็ตามจากนโยบายของภาครัฐในการชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อยผํานบัตร
สวัสดิการแหํงรัฐ สํงผลให๎มีการจับจํายใช๎สอยในชํวงไตรมาสสุดท๎ายของปีเพ่ิมข้ึน 
   

 2. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆของจังหวัดตรัง ปี 2560 
          ปี 2560 มีการจดจัดตั้งนิติบุคคลจํานวน 250 ราย เงินทุนจดทะเบียน 1 ,274.09 ล๎านบาท โดย
เป็นบริษัทจํากัด จํานวน 160 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 6.67 เงินทุนจดทะเบียน 1 ,082.84 ล๎านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 131.28 และห๎างหุ๎นสํวนจํากัด จํานวน 90 ราย ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 
4.26 เงินทุนจดทะเบียน 191.25 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 34.59 ธุรกิจที่มีการจดทะเบียน 
ได๎แกํ กิจการรับเหมากํอสร๎าง กิจการอสังหาริมทรัพย๑ กิจการขนสํงสินค๎า กิจการรับซื้อแผํนเศษยาง                  
และกิจการแปรรูปไม๎ยางพารา เป็นต๎น 

 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 259 และ 2560 

ประเภท 
จ านวน (ราย)  

ปี 2559 ปี 2560 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 

บริษัทจํากัด 150 160 10 6.67 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 94 90  -4 -4.26 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 
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ข้อมูลทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2559 และ 2560 

 

ประเภท 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
บริษัทจํากัด 468.20 1,082.84 614.64 131.28 

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 142.10 191.25 49.15 34.59 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

3. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ ที่จดทะเบียนเพิ่มและขอเลิก ปี 2560 
    การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปี 2560 มีจํานวน ทุนจดทะเบียน 432.29 ล๎านบาท โดยเป็น               

บริษัทจํากัด จํานวน 32 ราย ลดจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 8.57  ทุนจดทะเบียน 400.29 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผํานมาร๎อยละ 400.36 และห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 39 ราย ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 18.75 ทุนจดทะเบียน 
32.62 ล๎านบาท ลดลงจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 33.29 โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิก ได๎แกํ กิจการรับเหมากํอสร๎าง 
กิจการขนถํายสินค๎า กิจการจําหนํายอุปกรณ๑การเกษตร กิจการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิง และกิจการรับซื้อยาง
แผํน เศษยาง เป็นต๎น 

 

ข้อมูลการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 259 และ 2560 
 

ประเภท       
จ านวนราย 

ปี 2559 ปี 2560 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
บริษัทจํากัด 35 32 -3.00 -8.57 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 48 39 -9.00 -18.75 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 2559 และ 2560 
 

ประเภท       
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 + เพ่ิม / - ลด ร้อยละ 
บริษัทจํากัด 80 400.29 320.29 400.36 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 48.90 32.62 -16.28 -33.29 
ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคล - - - - 

ที่มา : สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดตรัง 
 

4.  ภาวะการลงทุน จังหวัดตรัง  
 ปี 2560 โครงการที่ได๎รับอนุมัติสํงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน

จํานวน 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 656 ล๎านบาท แรงงานคนไทยจํานวน 220 คน และแรงงานตํางชาติจํานวน 
1 คน โดยกิจการที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุน ได๎แกํ กิจการอาหารพร๎อมรับประทาน กิจการน้ํายางข๎น                  
และกิจการยางแทํงและยางผสม เป็นต๎น สํวนโรงงานที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2560 จํานวนทั้งสิ้น 631 โรงงาน เงินลงทุนรวม 17,982.647 ล๎านบาท และมีจํานวนคนงาน 24,141 คน 
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5. ราคาเฉลี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ปี 2560 
   ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดตรังเดือนธันวาคม 2560 จากการประมวลดัชนีราคาผู๎บริโภค                 

ของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่ใช๎คํานวณ 4580 รายการ สําหรับจังหวัดตรังมีจํานวน 263 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการ                  
สํวนบุคคล ยานพาหนะการขนสํงและการสื่อสาร การบันเทิงการอําน การศึกษาและการศาสนา  
            ดัชนีเฉลี่ยปี 2560 เทียบปี 2559 สูงขึ้นร๎อยละ 0.8 โดยดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นร๎อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล๑สูงขึ้นร๎อยละ 3.8 หมวดพาหนะ  
การขนสํง และการสื่อสารสูงขึ้นร๎อยละ 3.4 โดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นร๎อยละ 9.2 คําซื้อยานพาหนะ
สูงขึ้นร๎อยละ 2.1 คําโดยสารสาธารณะสูงขึ้นร๎อยละ 1.7 ในขณะที่ หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎าลดลงร๎อยละ 
3.5 สํวนหมวดเคหสถานไมํเปลี่ยนแปลง สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี แอลกอฮอล๑สูงขึ้นร๎อยละ 
0.1 จากการปรับสูงขึ้นของหมวดเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล๑สูงขึ้นร๎อยละ 1.4 หมวดเครื่องประกอบอาหาร 
สูงขึ้นร๎อยละ 1.3 หมวดเนื้อสัตว๑ เป็ดไกํ และสัตว๑น้ําสูงขึ้นร๎อยละ 1.0 หมวดอาหารบริโภคนอกบ๎านสูงขึ้น              
ร๎อยละ 0.5 ในขณะที่หมวด ไขํและผลิตภัณฑ๑นมลดลงร๎อยละ 2.8 หมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ๑จากแป้งลดลง
ร๎อยละ 1.3 หมวดผักและผลไม๎ลดลงร๎อยละ 1.1 และหมวดอาหารบริโภคในบ๎านไมํเปลี่ยนแปลง 

มูลค่าสินค้าส่งออกและน าเข้า  ปี 2560 (ด่านศุลกากรกันตัง) 
 

- สินค๎าสํงออก ที่สําคัญ ได๎แกํ ไม๎ยางพารา น้ํายาง ยางแผํน แรํยิปซั่ม ปูนซีเมนต๑ 
- สินค๎านําเข๎า ที่สําคัญ ได๎แกํ ถํานหิน เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม เรือขนสํงสินค๎า ปุ๋ยเคมี 
 
เดือน มูลค่าส่งออก (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
มกราคม 1,498,812,870.00 857,320,519.00 -641,492,351.00 -42.80 
กุมภาพันธ๑ 1,765,678,045.00 1,899,267,601.10 133,589,556.10 7.57 
มีนาคม 1,740,441,252.00 2,091,879,628.00 351,438,376.00 20.19 
เมษายน 1,212,093,201.00 1,653,861,800.35 441,768,599.35 36.45 
พฤษภาคม 1,083,569,400.00 1,459,192,863.74 375,623,463.74 34.67 
มิถุนายน 1,177,014,972.00 1,155,615,668.69 -21,399,303.31 -1.82 
กรกฎาคม 1,035,656,594.00 1,317,047,646.94 281,391,052.94 27.17 
สิงหาคม 1,171,026,743.00 1,481,691,125.01 310,664,382.01 26.53 
กันยายน 1,076,174,612.00 1,208,721,621.76 132,547,009.76 12.32 
ตุลาคม 1,139,816,237.73 1,428,558,133.41 288,741,895.68 25.33 
พฤศจิกายน 1,323,073,999.46 1,405,937,615.37 82,863,615.91 6.26 
ธันวาคม 1,543,613,757.72 1,450,126,074.32 -93,487,683.40 -6.06 
รวม 15,766,971,683.91 17,409,220,297.69 1,642,248,613.78 10.42 
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เดือน มูลค่าน าเข้า (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
มกราคม 1,286,842.00 52,318,857.00 -51,032,015.00 3,965.68 
กุมภาพันธ๑ 40,720,620.00 199,490,027.30 -158,769,407.30 389.90 
มีนาคม 60,664,741.00 25,393,559.31 35,271,181.69 -58.14 
เมษายน 47,251,320.00 81,671,838.51 -34,420,518.51 72.85 
พฤษภาคม 79,442,685.00 42,862,843.84 36,579,841.16 -46.05 
มิถุนายน 52,745,057.00 61,782,370.07 -9,037,313.07 17.13 
กรกฎาคม 19,826,261.00 32,684,070.90 -12,857,809.90 64.85 
สิงหาคม 50,864,503.00 120,512,990.89 -69,648,487.89 136.93 
กันยายน 68,197,521.00 42,951,103.10 25,246,417.90 -37.02 
ตุลาคม 55,140,282.15 14,715,199.98 40,425,082.17 -73.31 
พฤศจิกายน 2,898,952.02 45,685,656.44 -42,786,704.42 1,475.94 
ธันวาคม 27,018,562.16 26,325,062.10 693,500.06 -2.57 
รวม 505,517,346.33 746,393,579.44 -240,876,233.11 47.65 

 
 

 
 

 สินค้าน้าเข้า 10 ล้าดับ  
รายการที่ สินค้าน าเข้า  น้ าหนัก/กก.   มูลค่า/บาท  

1 ถํานหิน 163,779,363.00 313,811,572.89 
2 เรือลําเลียง (เกําใช๎แล๎ว) 3,897,000.00 120,899,074.93 
3 โต๏ะเลื่อยสายพาน 387,325.00 46,681,594.87 
4 เรือลากจูง(เกําใช๎แล๎ว) 133,600.00 15,686,013.13 
5 สายพานลาํเลยีงแบบเดือยหม ู 42,792.98 11,872,337.42 
6 ปุ๋ยเคม ี 2,500,000.00 11,354,969.78 
7 โครงสร๎างเหล็ก 319,188.80 10,941,712.08 
8 ตัวแลกเปลี่ยนความร๎อน 80,400.00 8,767,700.24 
9 ใบเลื่อยสําหรับงานไม ๎ 9,626.32 4,402,914.81 
10 เครื่องจักรสําหรับยกของ 49,578.00 4,265,193.64 
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แหล่งสินค้าน าเข้า 

-  ถํานหิน นําเข๎าจากประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 
-  รายการที่ 2,3,4,5,7,8,9,10 นําเข๎าจากประเทศจีน มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น 
-  ปุ๋ยเคมี นําเข๎ามาจากประเทศมาเลเซียน มีแนวโน๎มคงที่  

 สินค้าส่งออก 10 ล้าดับ 
 

รายการที่ สินค้าส่งออก  น้ าหนัก/กก.   มูลค่า/บาท  
1 ผลิตภณัฑ๑ยางพารา 143,245,570.00 8,395,663,480.87 
2 ไม๎ยางพาราแปรรูป 521,765,140.36 7,196,609,951.50 

 3 ยางธรรมชาตผิสมยางสังเคราะห๑ 34,171,200.00 2,210,062,458.64 
4 ซีเมนต๑เม็ด 348,775,000.00 435,223,574.54 
5 แรํยิปซั่ม 533,116,300.00 339,151,368.89 
6 แรํโซเดี่ยมแฟสสปาร๑ 59,200,000.00 68,692,628.66 
7 เศษไม๎ยางพาราอัดเม็ด 16,222,122.00 47,310,937.04 
8 แรํหินอุตสาหกรรม 73,400,000.00 27,443,429.31 
9 แผํนไม๎อดั 1,724,796.80 15,822,122.02 
10 ไฮโดรลิก VIBRO HAMMER 5 ตัน 229,500.00 6,855,992.00 

 

แหล่งสินค้าส่งออก 
-  ผลิตภัณฑ์จากยงพารา ไม้ยางพาราแปรรูป ยางธรรมชาติสังเคราะห์ เศษไม้ยางพาราอัดเม็ด แผ่นไม้

อัด จากโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง มีแนวโน้มการส่งออกท่ีมากขึ้น 
- แร่ยิปซั่ม แร่โซเดี่ยมเฟลสปาร์ แร่หินอุตสาหกรรม ขนส่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งออกที่ท่า

กันตัง ไปยังประเทศมาเลเซีย แนวโน้มคงที่ 
- ซีเมนต์เม็ด ขนส่งมาจากอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งออกที่ท่ากันตัง มีแนวโน้มการ

ส่งออกน้อยลง 

6. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2561 
     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 
สํงผลให๎เศรษฐกิจในชํวงไตรมาสแรกของปีนี้ไมํสามารถขยายตัวได๎ตามเป้า 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) 
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ถ.เจิมปัญญา 
ตรัง 

17. ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) ตรัง 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

 
 

ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
ออมสิน 
ออมสิน 
ออมสิน 
สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
อาคารสงเคราะห๑ 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
 

สนามกีฬาตรัง 
สิริบรรณช๎อปปิ้ง เซ็นเตอร๑  
ถนนห๎วยยอด (สามแยกหมี) 
โรบินสัน ตรัง 
บิ๊กซี ตรัง 
ทับเที่ยง 
ยํอยโรบินสัน ตรัง 
ตรัง 
สนง.เขตตรัง 
ยํอยโรบินสัน ตรัง 
สนามกีฬาตรัง 
ตรัง 
ตรัง 
ถนนรักษ๑จันทร๑ 
ตรัง 
ตรัง 
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ล าดับที่ ธนาคาร สาขา 

34. 
35. 
36. 
37. 
 

38 
39. 
40. 
41.  
42. 
43. 

 
44. 
45. 

ทิสโก ๎
เกียรตินาคิน 
อิสลามแหํงประเทศไทย 
แลนด๑แอนด๑เฮ๎าส๑ 
กันตัง 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
ธนชาติ 
ปะเหลียน 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

ตรัง 
ตรัง 
ตรัง 
โฮมโปร 
 
กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 
กันตัง 
 
ปะเหลียน     
ทุํงยาว 

46. 
47. 

 
48. 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
นาโยง 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

หาดเลา 
ทุํงยาว 
 
นาโยง 

49. 
50. 

 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

 
58. 
59. 
60. 

 
61. 
62. 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ยํานตาขาว 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
ธนชาต 
กสิกรไทย 
รัษฎา 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
ออมสิน 
สิเกา 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

นาโยง     
นาโยง 
 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
ยํานตาขาว 
 
กะปาง 
รัษฎา 
รัษฎา 
 
สิเกา 
สิเกา 
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ล าดับที่ ธนาคาร สาขา 

 
63. 
64. 
65. 

ห้วยยอด 
กรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน) 
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 66. นาวง 
67. 
68. 
69. 
70. 

 
71. 
72 
7.3. 

 
74. 

 
 

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

หว๎ยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
ห๎วยยอด 
 
วังวิเศษ 
เขาวิเศษ 
วังวิเศษ 
 
  

 
สภาพการณ์ด้านแรงงานในจงัหวัดตรัง      
  1. ด้านการคุ้มครองแรงงาน 

  สํานักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดตรัง   มีภารกิจสําคัญ   คือ  การคุ๎มครองแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ (แรงงานนอกระบบหมายถึง กลุํมแรงงานภาคเกษตรและผู๎รับงานไปทําที่บ๎าน)  ได๎แกํ 
แรงงานไทย แรงงานตํางด๎าว แรงงานเด็ก  แรงงานผู๎พิการ  แรงงานผู๎สูงอายุ  และแรงงานทางทะเล ให๎ได๎รับ
สิทธิประโยชน๑ตามกฎหมาย ยึดหลักความเสมอภาค  เทําเทียมกัน  ไมํเลือกปฏิบัติ  ให๎ความสําคัญกับการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาการใช๎แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ และการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน การชํวยเหลือ
แรงงานที่ได๎รับความเดือดร๎อน  ไมํให๎แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ๎างจุดมุํงหมายสูงสุด คือ ให๎แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  โดยมีพนักงานตรวจแรงงานดําเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ กํากับดูแล
ให๎นายจ๎างเจ๎าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย การสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจแกํ
นายจ๎าง  ลูกจ๎าง เกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่ตามกฎหมาย การรับและวินิจฉัยคําร๎อง  การดําเนินคดีนายจ๎างกรณี
ปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมายที่กําหนด ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑  จังหวัดตรังมีสถานประกอบ
กิจการ จํานวน  ๓,๖๔๒ แหํง ลูกจ๎าง  ๔๐,๔๕๑  คน  สํานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรัง  มี
พนักงานตรวจแรงงาน จํานวน  ๔  ราย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  การดําเนินงานด๎านคุ๎มครองแรงงานที่
สําคัญ  ได๎แกํ 
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            -  การกํากับดูแลให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงานโดยเน๎น  การตรวจแรงงาน  
การป้องกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน  แรงงานบังคับ  และการใช๎แรงงานเด็ก  การบังคับใช๎
กฎหมาย  การกํากับ ดูแล ชี้แจง และแนะนํานายจ๎างที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวไมํให๎กระทําการใด ๆ ที่เข๎า
ขํายการบังคับใช๎แรงงาน ไมํให๎หักคําจ๎างแรงงานตํางด๎าว  ไมํให๎เก็บรักษาหนังสือเดินทางของแรงงานตํางด๎าว  
ให๎ความคุ๎มครองแรงงานทุกคน  โดยยึดหลักความเสมอภาค เทําเทียมกัน และไมํเลือกปฏิบัติ  

 -  ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตํอการใช๎แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน ในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล เรือประมงทะเล กิจการผลิตกุ๎ง ปลา ฟาร๑มเลี้ยง
สัตว๑ปีก ฟาร๑มหมู รวมทั้งกิจการที่เป็นหํวงโซํการผลิตดังกลําว กิจการกํอสร๎าง        
   -  ตรวจการใช๎แรงงานทั่วไป  เน๎นสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ๎าง ๑ – ๔๙  คน  ที่
ไมํเคยผํานการตรวจ  สถานประกอบกิจการรายใหมํ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมํถูกต๎องตามกฎหมาย
ในปีที่ผํานมา   
  -  ควบคุมและติดตามให๎สถานประกอบกิจการสํงแบบรายงานสภาพการจ๎างและสภาพการ
ทํางานตามที่กฎหมายกําหนด 
  -  รณรงค๑สํงเสริมความรู๎ด๎านกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
  -  สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
 2. ผลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน  ตั้งแตํวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่  30 ก.ย.2560  ดังนี้ 
  -  ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตํอการใช๎แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน ในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล เรือประมงทะเล กิจการผลิตปลา กุ๎ง ฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑ปีก 
ฟาร๑มหมู รวมทั้งกิจการที่เป็นหํวงโซํการผลิต และกิจการกํอสร๎าง จํานวน  ๕๓ แหํง ลูกจ๎าง  ๑,๖๐๓  คน 
  -  บูรณาการตรวจคุ๎มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  จํานวน ๔๔ ลํา  ลูกจ๎าง  ๔๒๗  คน
  -  ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ  จํานวน  ๓๐๕  แหํง  ลูกจ๎าง ๗,๒๖๖  คน  สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติถูกต๎อง  จํานวน  ๒๒๔  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  ๗๓.๔๔  ปฏิบัติไมํถูกต๎อง จํานวน  ๘๑  
แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๖.๕๖ เรื่องท่ีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไมํถูกต๎อง คือ  ไมํจัดทําข๎อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน  ไมํจํายคําจ๎างตามอัตราคําจ๎างขั้นต่ํา ไมํจํายคําลํวงเวลาและคําทํางานในวันหยุด  ไมํจัดให๎มี
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ  และไมํจัดทําทะเบียนลูกจ๎าง  พนักงานตรวจแรงงาน
ได๎ดําเนินการออกคําสั่งให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมาย  จํานวน  ๘๑  แหํง  และสถานประกอบกิจการได๎
ปฏิบัติตามคําสั่งทุกแหํง 
  -  รับและพิจารณาวินิจฉัยคําร๎อง  จํานวน  ๖๘ ราย ๙๒ คน ลูกจ๎างได๎รับสิทธิประโยชน๑  
จํานวน  ๒,๔๒๕,๒๔๐  บาท  
  -  ให๎คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน  
จํานวน  ๖๗๒  คน 
  -  ติดตามรายงานแบบแสดงสภาพการจ๎าง และสภาพการทํางานของสถานประกอบกิจการที่
มีลูกจ๎างรวมกันตั้งแตํ ๑๐ คนข้ึนไป (ตาม ม. ๑๑๕/๑)  จํานวน  ๕๕๕  แหํง 
  -  สํงเสริมความรู๎เพื่อเตรียมความพร๎อมเด็กกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน จํานวน ๑๖๒ คน 
  -  ตรวจแรงงานนอกระบบ  จํานวน  ๔๒๖  คน 
  -  สนับสนุนเทคนิควิชาการด๎านคุ๎มครองแรงงานแกํแรงงานนอกระบบ  จํานวน    ๙๓๕  คน                                                       
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      -  รณรงค๑เผยแพรํความรู๎ให๎แกํแรงงานนอกระบบและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  จํานวน  ๑๐๔  คน 
      -  สร๎างและพัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองแรงงานนอกระบบ  จํานวน  ๓๓  คน 

          -  รณรงค๑เผยแพรํความรู๎เรื่องการใช๎แรงงานเด็ก จํานวน  ๙๗๐  คน 
3. ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 และขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและชีวอนามัยของประเทศไทยไทย (Safety 
Thailand) โดยเน๎นการดําเนินการในการลดการประสบอันตรายจากการทํางานกํอสร๎าง อัคคีภัย และสารเคมี 
สํานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรังจึงได๎ดําเนินการกํากับ  ดูแล  สถานประกอบกิจการให๎มี
การบริหารจัดการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนดไว๎  
เพ่ือให๎แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑ไมํเกิดโรคจากการทํางาน  ดําเนินการตาม
นโยบายกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน ให๎สอดคล๎องและบรรลุวัตถุประสงค๑ของระเบียบวาระแหํงชาติ  
“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  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  
30  กันยายน 2560  ดังนี้ 

  -  ตรวจและกํากับให๎สถานประกอบกิจการ/หนํวยงานรัฐวิสาหกิจให๎ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางานขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  ๑๘๓ แหํง  ลูกจ๎าง  
๑๐,๒๔๒  คน  สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ จํานวน  ๑๒๔  แหํง  คิด
เป็นร๎อยละ  ๖๗.๗๖  ปฏิบัติไมํถูกต๎อง  จํานวน  ๕๙  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  ๓๒.๒๔  เรื่องที่สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติไมํถูกต๎องคือ ไมํแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และไมํแตํงตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน พนักงานตรวจความปลอดภัยได๎ดําเนินการออกคําสั่ง
ให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมาย  จํานวน  ๕๙  แหํง  สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามคําสั่งทุกแหํง        

         -  โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต๎นแบบระบบการบริหารและการจัดการด๎านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับจังหวัด สถานประกอบกิจการเข๎ารํวมโครงการ  
๕  แหํง                 

-  ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
ระดับจังหวัด  ๑  ครั้ง  ผู๎เข๎ารํวมประชุม  ๑๖  คน 

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ข๎อเสนอความชํวยเหลือ 
การสํงเสริมและบังคับใช๎กฎหมาย กรณีการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  

และระดับเทคนิคชั้นสูง ได๎รับแจ๎งจากนายจ๎างวําขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติดังกลําว  ทําให๎สถานประกอบ
กิจการอาจต๎องถูกดําเนินคดี  



47 
สถานประกอบกิจการขอให๎กําหนดคุณสมบัติเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยให๎เอื้อตํอการจัดหา  

หรือให๎มีการผลิตนักศึกษาผู๎มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเพ่ิมข้ึน  
4.  ด้านแรงงานสัมพันธ์  

  ปัญหาแรงงานสัมพันธ๑เป็นปัญหาประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ
และสังคม  การสํงเสริมความรํวมมือระหวํางนายจ๎างหรือฝ่ายจัดการกับฝ่ายลูกจ๎าง   เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ในวงการแรงงาน  จะป้องกันมิให๎เกิดข๎อพิพาทหรือข๎อขัดแย๎ง   หากมีข๎อพิพาทแรงงานหรือข๎อขัดแย๎งขึ้นก็มี
วิธีการทําให๎ข๎อพิพาทแรงงานและข๎อขัดแย๎งนั้น ๆ ได๎ยุติลงภายในสถานประกอบการ  ดังนั้น การสํงเสริม
แรงงานสัมพันธ๑จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่ง  นอกจากจะชํวยป้องกันมิให๎เกิดปัญหาลุกลามจนเกิดความเสียหายตํอ
สํวนรวมแล๎ว  ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในด๎านการผลิตแกํสถานประกอบการได๎เป็นอยํางดี 
           ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ไมํมีข๎อขัดแย๎งหรือข๎อพิพาทด๎านแรงงาน โดยสํานักงานสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงานจังหวัดตรังได๎สํงเสริมแรงงานสัมพันธ๑ในสถานประกอบกิจการ   จํานวน   ๑๐๓  แหํง  
ปัจจุบันจังหวัดตรังไมํมีองค๑กรนายจ๎าง   และองค๑กรลูกจ๎าง 

5.  ด้านสวัสดิการแรงงาน   
   สํงเสริมให๎สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให๎แกํ
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว โดยมุํงเน๎นการจัด
สวัสดิการที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต  เชํน  ชุดทํางาน  รถรับสํง  ที่พักอาศัย  เป็นต๎น  รวมทั้งการ
สํงเสริมการจัดสวัสดิการที่เป็นเงินเพ่ือการดํารงชีพ ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลในการยกระดับรายได๎ให๎
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูํอยํางมีศักดิ์ศรี  โดยสํงเสริมการจัดสวัสดิการที่เป็นเงิน เชํน  โบนัส  เบี้ยขยัน  
เงินชํวยเหลือกรณีตําง ๆ  และสวัสดิการที่มีสํวนรํวมในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาของสังคม  ได๎แกํ  การ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   

  ผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงาน  ตั้งแตํวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  -  สํงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม  จํานวน  ๑๒๗  แหํง  
  -  กํากับให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จํานวน  ๕๒  แหํง 
               -  จัดสวัสดิการมุมนมแมํในสถานประกอบกิจการ  ๔  แหํง  
  -  รณรงค๑  ประชาสัมพันธ๑ เชิญชวนให๎สถานประกอบกิจการจัดทําระบบมาตรฐานการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  จํานวน  ๑๐๗  แหํง 
  -  จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ  จํานวน  ๕๗  คน  
  -  ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผํานเกณฑ๑มาตรฐานการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)  จํานวน   ๔  แหํง 
  -  ตรวจติดตามเพ่ือให๎สถานประกอบกิจการธํารงรักษามาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอยํางตํอเนื่อง  จํานวน  ๒๙  แหํง 
  -  จัดกิจกรรมรณรงค๑เพ่ือสร๎างเจตคติที่ดีในการป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวัน
ตํอต๎านยาเสพติด   ๑   ครั้ง 
  -  สถานประกอบกิจการเข๎ารํวมโครงการโรงงานสีขาว  จํานวน  ๑๕  แหํง 
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5.  อัตราค่าจ่างขั้นต่ า   

 คณะกรรมการคําจ๎างได๎ออกประกาศ   ลงวันที่  19  มกราคม 2561  เรื่อง  อัตราคําจ๎างขั้น
ต่ํา  (ฉบับที่ 9)  กําหนดอัตราคําจ๎างขั้นต่ําจังหวัดตรัง  วันละ  310  บาท มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1  เมษายน 
2561 เป็นต๎นมา 

6. ภาวะตลาดแรงงานจังหวัดตรัง 

- ก าลังแรงงาน 
  จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (ระหวํางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
โดยสํานักงานสถิติจังหวัดตรัง พบวําจังหวัดตรังมีประชากรทั้งสิ้น 637,569 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอนที่
ผํานมาพบวํา มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 11,078 คน (ร๎อยละ 1.77) ในจํานวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
504,000 คน (ร๎อยละ 79.05 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) และประชากรที่มีอายุต่ํากวํา 15 ปี จํานวน 
133,569 คน (ร๎อยละ 20.95 ของจํานวนประชากรทั้งหมด)  

  กลุํมประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 504,000 คน โดยเป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 357,385 
คน และผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 146,615 คน หรือคิดเป็นร๎อยละ 70.91 และ 29.09 ตามลําดับ   

  สําหรับกลุํมผู๎อยูํในกําลังแรงงาน แยกเป็น 1) กําลังแรงงานปัจจุบัน มีจํานวน 357,385 คน 
ในจํานวนนี้เป็น ผู๎มีงานทํา 354,103 คน (ร๎อยละ 99.08 ของกําลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบ
การมีงานทําของประชากรกับ ปี 2559 ที่ผํานมา พบวํา ประชากรวัยแรงงานในปีนี้มีงานทําลดลงร๎อยละ 4.40 
(จํานวน 16,299 คน) และผู๎วํางงาน จํานวน 3,282 คน  (ร๎อยละ 0.92 ของกําลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา พบวํามีผู๎วํางงานเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1.93 (จํานวน 62 คน)  2) กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
ซึ่งหมายถึง ผู๎ที่ไมํได๎ทํางานและไมํพร๎อมที่จะทํางาน เนื่องจากจะรอทํางานในฤดูกาลเพาะปลูกตํอไป สําหรับ
จังหวัดตรังในไตรมาสนี้ไมํแรงงานที่รอฤดูกาล  

  กลุํมผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน  มีจํานวน 146,615 คน เป็นกลุํมทํางานบ๎าน จํานวน 48,334 
คน (ร๎อยละ 32.97) กลุํมเรียนหนังสือ จํานวน 35,406 คน (ร๎อยละ 24.16) และอ่ืนๆ 62,855 คน (ร๎อยละ 
42.87) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวําประชากรที่ไมํอยูํในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 
20,700 คน (ร๎อยละ 16.44) โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของทุกกลุํม 

จากข๎อมูลข๎างต๎นสรุปภาพรวมของจังหวัดตรัง ปี 2560 โดยเฉลี่ย พบวําประชากรมีจํานวน

เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.77 การจ๎างงานลดลง โดยพบวําผู๎มีงานทํามีอัตราลดลงร๎อยละ 4.40 ผู๎วํางงานมีอัตราการวํางงาน

เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.93  กลุํมผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน มีอัตราเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 16.44  
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- การมีงานท า 
 ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ประชากรจังหวัดตรังในปี 2560 พบวํามีงานทําทั้งสิ้น 354,104 คน เมื่อจําแนกตามกลุํมผู๎มี
งานทําสํวนใหญํเป็นกลุํมลูกจ๎างเอกชนมากที่สุด จํานวน 145,191 คน (ร๎อยละ 41.00) รองลงมาได๎แกํ ทํางาน
สํวนตัว มีจํานวน 111,197 คน (ร๎อยละ 31.40) และกลุํมชํวยธุรกิจครอบครัว 56,432 คน (ร๎อยละ 15.94) 
ตามลําดับ 

 เปรียบเทียบจํานวนผู๎ทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ปี 2559 และ ปี 2560 ในจังหวัดตรัง 
 

           
 ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู๎มีงานทําพบวํามีผู๎ทํางานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยมี
จํานวน  170,290 คน (ร๎อยละ 48.09 ของผู๎มีงานทําทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจํานวน 183,813 คน 
(ร๎อยละ 51.91 ของผู๎มีงานทําทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายสาขายํอย พบวําสาขาที่มีผู๎ทํางานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได๎แกํ เกษตรกรรม 
การลําสัตว๑และการป่าไม๎ การประมง มีจํานวน 170,290 คน (ร๎อยละ 48.09 ของจํานวนผู๎มีงานทําทั้งหมด) รองลงมา ได๎แก ํ
สาขาการขายสํง   การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ฯ มีจํานวน 65,114 คน (ร๎อยละ 18.39) และสาขาการผลิต มีจํานวน 
33,569 คน (ร๎อยละ 9.48) ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของจังหวัดกับปี
กํอน โดยเฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานทําเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได๎แกํ การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย 



50 
มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึง ร๎อยละ 144.50 สํวนประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานทําลดลงมากที่สุด ได๎แกํ 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย๑ มีอัตราการขยายตัวลดลง ร๎อยละ 67.31  

เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2559 และปี 2560 
จังหวัดตรัง 

 

 
 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ 
ปี 2560 ผู๎มีงานทําของจังหวัดตรังเมื่อจําแนกตามอาชีพ  ปรากฏวําอาชีพที่มีผู๎ทํางานมาก

ที่สุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ ผู๎ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตรและการประมง มีจํานวน 162 ,705 คน (ร๎อยละ 
45.95) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและพนักงานในร๎านค๎า และตลาด มีจํานวน 72 ,119 คน (ร๎อยละ 
20.37) อาชีพขั้นพ้ืนฐานตํางๆ ในด๎านการขายและ การให๎บริการ มีจํานวน 34 ,974 คน (ร๎อยละ 9.88) 
พนักงานบริการและพนักงานในร๎านค๎า ตลาด มีจํานวน 12 ,119 คน (ร๎อยละ 20.37) และอาชีพผู๎ประกอบ
อาชีพด๎านตํางๆ มีจํานวน 15,167 คน (ร๎อยละ 4.28) ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการทํางานในสาขาอาชีพกับปีที่ผํานมา พบวําอาชีพความสามารถทาง

ฝีมือและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง อัตราการทํางานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร๎อยละ 20.42 (เพ่ิมขึ้น จํานวน 5,565 คน) สําหรับ

อาชีพที่มีอัตราการทํางานในสาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบวํา เสมียน มีอัตราการทํางานลดลงร๎อยละ 17.61 (จํานวน 

2,148 คน)  

 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ผู๎มีงานทําในจังหวัดตรัง ปี 2560 พบวําเป็นเป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 

จํานวน 83,270 คน (ร๎อยละ 23.52) รองลงมาเป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวําประถมศึกษา จํานวน 81,408 คน 
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(ร๎อยละ 22.99) ระดับอุดมศึกษา จํานวน 75,825 คน (ร๎อยละ 21.41) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 64,408 

คน (ร๎อยละ 18.19) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 44,621 คน (ร๎อยละ 12.60) และผู๎มีงานทําที่ไมํมีการศึกษา 

มีจํานวน 4,270 คน (ร๎อยละ 1.21) ตามลําดับ (แผนภูมิ 5) 

 

 

 

 

 

สัดสํวนของผู๎ทํางานจําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี 2560 

 
- การว่างงาน  

ในปี 2560 ตรังมีประชากรที่วํางงานทั้งสิ้น 3,282 คน สําหรับอัตราการวํางงานของประชากร ซึ่ง
หมายถึง สัดสํวนของผู๎วํางงาน ตํอจํานวนประชากรที่เป็นกําลังแรงงานปัจจุบัน พบวําจังหวัดตรัง มีอัตราการ
วํางงานร๎อยละ 0.92 ของกําลังแรงงานปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวํา จังหวัดตรังมีอัตราการวํางงาน
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.98 จากปีที่ผํานมาที่มีอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.86  

 

 

 

 

 

 

รวม,ปี 2559, 370,402 รวม,ปี 2560, 354,103 

ภาคเกษตรกรรม,  
ปี 2559, 192,287  

ภาคเกษตรกรรม, ปี 
2560,  170,290  

นอกภาคเกษตรกรรม, 
ปี 2559, 178,115 

นอกภาคเกษตรกรรม, 
ปี 2560, 183,813 
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เปรียบเทียบอัตราการวํางงานของจังหวัดตรัง  ปี 2559  และปี 2560 

 

 
 

- สถิติการจัดหางาน จ าแนกตามอาชีพในจังหวัดตรัง ปี 2560 

 ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ  
    เมื่อจําแนกตําแหนํงงานวํางตามอาชีพ ในปี 2560 พบวํา สาขาอาชีพที่มีตําแหนํงงานวําง

มากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎า มีตําแหนํงงานวํางมากที่สุด จํานวน 1,189 อัตรา
(ร๎อยละ 28.64) รองลงมา คือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ จํานวน 950 อัตรา (ร๎อยละ 22.88) และชํางเทคนิคและ
ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง จํานวน 565 อัตรา (ร๎อยละ 13.61) ตามลําดับ 

    ในด๎านผู๎หางาน สํวนใหญํลงทะเบียนสมัครงานในสาขาพนักงานบริการ พนักงานขาย 
นําเสนอสินค๎า มากที่สุด จํานวน 1,085 คน (ร๎อยละ 32.57) รองลงมาคือ พนักงานเสมียน เจ๎าหน๎าที่ จํานวน 
899 คน (ร๎อยละ 26.98)และอาชีพงานพ้ืนฐาน (คนงานทั่วไป พนักงานทําความสะอาด) จํานวน 526 คน (ร๎อย
ละ 15.79) ตามลําดับ 

    สํวนการบรรจุงาน พบวํา พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎า ได๎รับการบรรจุ
งานมากที่สุด  จํานวน 644 คน (ร๎อยละ 40.71) รองลงมา คือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ สํานักงาน จํานวน 426 คน 
(ร๎อยละ 26.92) และอาชีพงานพ้ืนฐาน (คนงานทั่วไป พนักงานทําความสะอาด) จํานวน 237 คน (ร๎อยละ 
14.98) ตามลําดับ 

    จากข๎อมูลข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวําตําแหนํงงาน ผู๎ลงทะเบียนสมัครงานและผู๎ได๎รับการ

บรรจุงานในกลุํมพนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินค๎าในร๎านค๎าและตลาด และเสมียน เจ๎าหน๎าที่

สํานักงาน จะมีความสอดคล๎องกัน ทั้งความต๎องการของนายจ๎าง ผู๎สมัครงานและผู๎ได๎รับการบรรจุงาน ซึ่งอยูํใน

สัดสํวนใกล๎เคียงกันมากที่สุด  
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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 267 115 26 

ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข๎อง 565 329 124 

เสมียน เจ๎าหน๎าท่ีสํานักงาน 950 899 426 

พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินคา๎ 1,189 1,085 644 

ผู๎ปฏิบัติงานฝีมือดา๎นการเกษตรและประมงฯ 348 244 60 

ผู๎ปฏิบัติงานโดยใช๎ฝมีือในธุรกิจตํางๆ 58 21 11 

ผู๎ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู๎ควบคุมเครื่องจักรฯ 211 112 54 

อาชีพงานพ้ืนฐาน 563 526 237 

รวม 4,151 3,331 1,582 

 
เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ ปี 2560 ของจังหวัดตรัง 
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 จากข๎อมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรังพบวําปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560) มี
ตําแหนํงงานวํางที่แจ๎งผํานสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรังทั้งสิ้น 4,151 อัตรา ซึ่งมีจํานวนลดลงจํานวน 363 อัตรา จาก
ปีที่ผํานมาที่มีตําแหนํงงานวําง 4,541 อัตรา หรือลดลงร๎อยละ 8.04 ในสํวนของผู๎ลงทะเบียนสมัครงานมีทั้งสิ้น 3,331 
คน ลดลงจากปีที่ผํานมา จํานวน 254 คน หรือร๎อยละ 7.09 ผู๎ที่ได๎รับการบรรจุงานมีจํานวนทั้งสิ้น 1,502 คน ลดลงจาก
ปีที่ผํานมาจํานวน 194 คน ซึ่งมีการบรรจุงาน 1,776 คน หรือร๎อยละ 10.92 

 และหากเปรียบเทียบความต๎องการของนายจ๎างระหวํางเพศชาย เพศหญิง และไมํระบุเพศ ในปี 2560 
พบวําสํวนใหญํจะรับไมํระบุเพศ มีจํานวนสูงถึง 2,147 อัตรา (ร๎อยละ 51.72) ในขณะที่เพศชาย มีตําแหนํงงานวําง 847 
อัตรา (ร๎อยละ 20.40) และเพศหญิงมีจํานวน 1,157 อัตรา (ร๎อยละ 27.87) สําหรับผู๎ลงทะเบียนสมัครงานมีสัดสํวนเพศ
หญิงมากกวําเพศชาย โดยมีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 2,077 คน (ร๎อยละ 62.35 ของผู๎สมัครงานทั้งหมด) 
และเพศชายมาลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 1,254 คน (ร๎อยละ 37.65) สํวนการบรรจุงานเพศหญิงจะมีสัดสํวนการ
บรรจุงานที่สูงกวําเพศชาย คือมีจํานวน 1,033 คน (ร๎อยละ 65.30) ในขณะที่เพศชาย มีเพียง 549 คน (ร๎อยละ 34.70)  

เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 
ปี 2559 และ ปี 2560 ของจังหวัดตรัง 

 
 

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ในปี 2560 ของจังหวัดตรังมีตําแหนํงงานวํางจํานวน 4,151 อัตรา มีความต๎องการผู๎ที่จบ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด คือ 1,304 อัตรา (ร๎อยละ 31.41) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 873 
อัตรา (ร๎อยละ 21.03) และระดับประถมศึกษาและต่ํากวํา จํานวน 742 อัตรา (ร๎อยละ 17.88)  

ด๎านผู๎มาลงทะเบียนสมัครงานสํวนใหญํ เป็นแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ 
1,197 คน (ร๎อยละ 35.90) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 840 คน (ร๎อยละ 25.22) และระดับ ปวส. จํานวน 
464 คน (ร๎อยละ 13.93)  

 สํวนการบรรจุงาน พบวํามีการบรรจุงานแรงงานผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คือ 
600 คน (ร๎อยละ 37.93) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน  422 คน (ร๎อยละ 26.68) และระดับปวส. จํานวน 
226 คน (ร๎อยละ 14.29) ตามลําดับ 
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 จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นวําแรงงานที่เป็นที่ต๎องการของตลาดมากที่สุดในปีนี้ คือ กลุํมแรงงาน

ฝีมือขัน้สูงหรือผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล๎องในด๎านของผู๎สมัครงานและผู๎ได๎รับการบรรจุงาน ซึ่งสํวน

ใหญํก็จะเป็นผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เชํนกัน  

เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี 2560     

           

 

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอายุ 

 ชํวงอายุที่มีตําแหนํงงานวํางมากที่สุดในจังหวัดตรัง คือ 18 - 24 ปี มีจํานวน 1,720 อัตรา (ร๎อยละ 
41.44) รองลงมาได๎แกํ ชํวงอายุ 25 – 29 ปี มีจํานวน 1,387 อัตรา (ร๎อยละ 33.41) และชํวงอายุ 30 - 39 ปี มีจํานวน 
823 อัตรา (ร๎อยละ 19.83) ตามลําดับ 

 ผู๎ลงทะเบียนสมัครงานสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ 18-24 ปี มีจํานวน 1,088 คน (ร๎อยละ 32.66) 
รองลงมา คือ ชํวงอายุ 25-29 ปี มีจํานวน 997 คน (ร๎อยละ 29.93) และชํวงอายุ 30 - 39 ปี มีจํานวน 819 คน (ร๎อยละ 
24.58) ตามลําดับ  

 ด๎านการบรรจุงาน พบวําชํวงอายุ 25-29 ปี ได๎รับการบรรจุงานมากที่สุด มีจํานวน 680 คน (ร๎อยละ 

42.98) รองลงมาคือ ชํวงอายุ 18-24 ปี มีจํานวน 401 คน (ร๎อยละ 25.35) และชํวงอายุ 30 - 39 ปี มีจํานวน 379 คน 

(ร๎อยละ 23.96) ตามลําดับ 

 จากข๎อมูลข๎างต๎น แสดงให๎เห็นชํวงอายุที่เป็นที่ต๎องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งสํวนใหญํจะอยูํ

ระหวําง  25 - 29 ปี สอดคล๎องกับด๎านผู๎สมัครงาน และผู๎ที่ได๎รับการบรรจุ 
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เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอายุ ปี 2560 ของจังหวัดตรัง 

 

 
 

- สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 
 

สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 
กลุ่ม-ประเภท จ านวนนายจ้าง/ จ านวนคน

ต่างด้าว 
(คน) 

สัญชาติ 

  
สถานประกอบการ 

(แห่ง) 
 

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 
1. คนตํางด๎าวถูกกฎหมาย 89 237  -  -  - 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของมหาดไทย 29 60 2 1  - 56 
3. คนตํางด๎าวนําเข๎าตามบันทึกความเข๎าใจ 
ระหวํางประเทศ (MOU) 195 4,727 3,090 763 874  - 
              4. คนตํางด๎าวพิสูจน๑สัญชาต ิ 729 8,054 7,437 229 388  
              5. คนตํางด๎าวหลบหนเีข๎าเมือง(ศูนย๑บริการ
เบ็ดเสร็จ (OSS) 240 1,025 731 157 137  - 

รวมคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 1,164 13,806 11,258 1,149 1,399 0 

             รวมท้ังหมด 1,282 14,103 11,261 1,150 1,399 293 

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

กลุ่ม-ประเภท 

ประเภทกิจการ 
ต่อเนื่อง
เกษตร 

เกษตร
และปศุ
สัตว์ 

ต่อเนื่อง
ประมง 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ประมง
ทะเล 

รับใช้ อื่น ๆ รวม 

1. คนตํางด๎าวถูกกฎหมาย 33  -  -  -  -  - 204 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของ
มหาดไทย - 33 7  -  - 4 16 60 
3. คนตํางด๎าวนําเข๎าตามบันทึก
ความเข๎าใจระหวํางประเทศ (MOU) 2,423 386 1,274 402 25 5 212 4,727 
                    4. คนตํางด๎าวพิสูจน๑สัญชาต ิ 9,713 1,468 688 822 604 148 611 8,054 
5. คนตํางด๎าวหลบหนเีข๎าเมือง    
(ศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จ OSS ) 231 202 40 156 270 34 92 1,025 

รวมคนต่างด้าว 3  สัญชาติ 2,367 2,056 2,002 1,380 899 187 915 13,806 

รวมท้ังหมด 6,400 2,089 2,009 1,380 899 191 1,135 14,103 
 

การประกันสังคม   
1. กองทุนประกันสังคม  ซึ่งให๎การคุ๎มครองแกํผู๎ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย   ทุพพล

ภาพ   และเสียชีวิตที่ไมํเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  สงเคราะห๑บุตร ชราภาพ และวํางงาน 
                      1.1   สถานประกอบการ           2,513          แหํง 
                      1.2   ผู๎ประกันตน                70,004           คน 
        - ผู๎ประกันตนมาตรา 33 จํานวน  40,996   คน 
                           - ผู๎ประกันตนมาตรา 39 จํานวน    5,801           คน 
                           - ผู๎ประกันตนมาตรา 40  จํานวน   23,207           คน       
    1.3  รับเงินสมทบ (กองทุนประกันสังคม) 
 

ประเภท รายการ บาท 
การรับช าระเงินสมทบ 180,955 485,057,429.71 
การจํายประโยชน๑ทดแทน  133,426 145,924,367.05 

 

1.4 การจํายสิทธิประโยชน๑ 7 กรณี แยกดังนี้ 
รายการ รวม 

รายการ บาท 
เจ็บป่วย 8,079 9,545,198.20 
คลอดบุตร 2,024 42,739 ,500.05 
ทุพพลภาพ 822 2,060,775.94 
ตาย 442 9,622,185.44 
สงเคราะห๑บุตร 105,014 2,885,823.00 
บําเหน็จชราภาพ 2,452 44,365,857.37 
บํานาญชราภาพ 5,491 556,373.37 

รายการ รวม 



58 
รายการ บาท 

วํางงาน 8,057 27,522,913.98 
คืนเงินสมทบ 1,044 6,625,739.98 

 

รายการ รายการ บาท 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
เจ็บป่วย(ขาดรายได๎) 
 

346 663,600.00 
 ทุพพลภาพ 12 46,868.00 

ตาย 33 120,039.00 
บําเหน็จชราภาพ 305 385,963.83 
คืนเงินสมทบ 1,594 2,987,431.62 
รวมจ่ายทุกกรณี 2,292 4,203,902.45 

                

 
 

2. กองทุนเงินทดแทน   ซึ่งให๎การคุ๎มครองแกํลูกจ๎าง  ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  หรือ
เสียชีวิตเนื่องจากการทํางานให๎กับนายจ๎าง 
                      2.1    สถานประกอบการ                 2,189       แหํง 
                      2.2    จํานวนผู๎ประกันตน                                     32,460      คน 

     2.3    รับเงินสมทบ (กองทุนเงินทดแทน) 
ประเภท รายการ บาท 

การรับช าระเงินสมทบ 3,745 12,133,234.99 
การจํายเงินทดแทน  878 5,678,570.90 

2.4   จํายเงินทดแทน 
 

จ่ายเงินทดแทน รายการ (บาท) 
คํารักษาพยาบาล 725 4,683,558.30 
คําทดแทน 134 1,189,292.05 
คําทําศพ 2 62,000.00 
คําตอบแทนแกํแพทย๑ 6 5,000.00 
คืนเงินสมทบนายจา๎ง 11 14,120.00 

รวม 878 5,678,570.90 
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ตอนที่ 4  
 

ด้านสังคมจิตวิทยา 
  

 
 

สภาพของสังคมไทยในจังหวัดตรัง      
  

            ประชาชนในจังหวัดสํวนใหญํเป็นคนเชื้อชาติไทย โดยมีคนไทยเชื้อสายจีน ประมาณ 30% 
ของประชาชนทั้งหมด  อาศัยประกอบธุรกิจอยูํในเขตตัวเมืองและยํานธุรกิจการค๎าทั่ว ๆ ไป  สํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีมากในท๎องที่อําเภอปะเหลียน  ยํานตาขาว  กันตัง สิเกา ชาว
ไทยอิสลามเหลํานี้มีภาษาพูด เชํนเดียวกับประชาชนในเมืองคือ พูดภาษาไทยท๎องถิ่นภาคใต๎  อุปนิสัยใจคอของ
คนจังหวัดตรัง โดยทั่วไปมีจิตใจโอบอ๎อมอารี  เอ้ือเฟ้ือ   เผื่อแผํ สามัคคีชํวยเหลือซึ่งกันและกัน รํวมมือตํอทาง
ราชการเป็นอยํางดี 
 

สภาพของศาสนา จริยธรรมและวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง 
1. ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา         

 

จํานวนร๎อยละของประชากรที่นับถือศาสนาตําง ๆ 

ศาสนา 
เพศ รวม

(คน) 
ร้อยละ 

ชาย(คน) หญิง(คน) 

พุทธ 158,004 166,938 324,942 84.10 

คริสต๑ 333 418 751 0.19 

อิสลาม 30,0326 30,579 60,611 15.69 

ซิกส๑ 18 18 36 0.01 

ฮินด ู -    1 1 0.00  

อื่นๆ 7 1 4 0.00 

รวม 188,394 197,961 386,355 100 
 

จํานวนศาสนสถาน  
ล าดับ รายการ   จ านวน 

1 วัด/สํานักสงฆ๑   172  แหํง 
2 ที่พักสงฆ๑   59  แหํง 
3 มัสยิด       151 แหํง 
4 โบสถ๑คริสต๑   14  แหํง 
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จํานวนพระภิกษุ สามเณร 

ที ่ รายการ   จ านวน 
1 พระภิกษุ   1,356 รูป 

    2 สามเณร   227 รูป 
 3 ชี   56  คน 
 4 ศิษย๑   86  คน 

 

        
 

จ้านวนห้องเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
 ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ้ามัสยิด  

    
ที ่ รายละเอียด 

จ านวนแยกเปน็รายอ าเภอ(คน) 
รวม 

เมืองตรัง กันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว สิเกา หาดส าราญ 

1 คร ู 14 72 66 24 32 37 245  คน 

2 นักเรียน 440 2,028 1,847 677 996 1,351   7,339  คน 

3 จํานวนห๎องเรียน 15 ห๎อง 56  ห๎อง 53  ห๎อง 19  ห๎อง 19  ห๎อง 27  ห๎อง 214  ห้อง 

4 จํานวนศูนย๑อบรม 6  ศูนย๑ 26  ศูนย๑ 16  ศูนย๑ 6  ศูนย๑ 6  ศูนย๑ 8  ศูนย๑ 73  ศูนย์ 

  
ศาสนาอิสลาม
และจริยธรรม               

  ประจํามสัยดิ               

 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ที ่ รายละเอียด 
จ านวนแยกเปน็รายอ าเภอ(คน) 

รวม 
  
  
  
  

เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด วังวิเศษ 

1 คร ู 38 19 10 12 79  คน 

2 นักเรียน 811 1,046 158 8,092 2,824  คน 

3 จํานวนห๎องเรียน 20  ห๎อง 26  ห๎อง 4 ห๎อง 15  ห๎อง   65  ห้อง 

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

  
พระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย๑               

 

           ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกวําศาสนาอ่ืน เชํน ศาสนาคริสต๑
และอิสลาม  ภายในจังหวัดตรังแตํละอําเภอและตําบลจะมีวัดศาสนาพุทธ สํานักสงฆ๑  อยูํเกือบทุกแหํง 
ประชาชนชาวไทยสํวนใหญํมีเชื้อสายมาจากชาวจีน สํวนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคูํไปกับการถือศีลกินเจ 
ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ๎าตําง ๆ  สรุปได๎วํา ประชาชนสํวนใหญํมีควา มเชื่อศรัทธาและยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยูํเป็นอันมาก สํวนศาสนาอ่ืนมีอยูํบ๎างเพียงสํวนน๎อยและคล๎อยตามประเพณีของชาวจีนไป
บ๎าง  ซึ่งสํวนใหญํเป็นคนในตัวเมือง ถึงแม๎วําจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา  แตํก็ไมํกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง
แตํอยํางใด  ตํางก็ให๎การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอยํางดี 
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          2. ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในจริยธรรม ขนบธรรมเนียม  ประชาชนสํวนมากในจังหวัดตรังมีเชื้อ
สายไทยผสมจีน จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจึงมีลักษณะผสมผสานระหวํางไทย-จีนในด๎านจริยธรรม  
คนตรังสํวนใหญํจะเป็นคนโอบอ๎อมอารี  ตรงไปตรงมา  พูดจาเปิดเผย เรียกได๎วําเสียงดังฟังชัด เป็นเอกลักษณ๑ 
          3. ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพื้นเมือง  ชาวตรังปฏิบัติตามครรลองของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  สํวนใหญํตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา  ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
อินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดตรังเป็นเมืองหน๎าดํานของจังหวัด
นครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแมํเป็นเมืองเอก วัฒนธรรมของตรังจึง
เป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล๎เคียง เชํน  วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา เป็นต๎น   
              3.1 ด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดตรังมีศิลปที่ เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง ทั้งในด๎าน         
ศิลปการแสดงและหัตถกรรม  ศิลปการแสดง เชํน มโนราห๑ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปหัถตกรรม เชํน การ
ประดิษฐ๑เสื่อเตย  มีดพร๎า (นาป้อ) ผ๎าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม๎อจากก๎านจาก  เป็นต๎น 
             3.2  ด้านวัฒนธรรมประเพณี  เป็นการผสมผสานระหวํางประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองสํวนใหญํมีเชื้อสายไทยผสมจีน สํวนผู๎ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ก็ยังคงยึดถือ
ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  แตํไมํเครํงครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ประเพณีของชาวตรังที่
แตกตํางจากท่ีอ่ืนอยํางชัดเจน ได๎แกํ  
  - ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญํพิมพ๑บัตรเชิญแขกไปรํวมเป็นเกียรติและรํวมรับประทาน
อาหาร จัดขบวนแหํของคณะเจ๎าบําวโดยรถยนต๑ มีผ๎าสีแดงผูกที่หน๎ารถทุกคัน  โดยเจ๎าภาพเป็นผู๎มอบให๎พร๎อม
กับติดผ๎าแดงไว๎ที่ประตูบ๎านเจ๎าภาพด๎วย สําหรับแขกท่ีรับเชิญไปรํวมขบวนแหํหรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยูํกับ
ความมีชื่อเสียงของเจ๎าภาพ  การแตํงกายของแขกไมํคํอยพิถีพิถัน แตํงกายตามสบาย  เมื่ออาหารชนิดสุดท๎าย
ขึ้นโต๏ะ หลังจากรับประทานเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด   ให๎เจ๎าภาพมีเวลาจัดเก็บทําความสะอาดสถานที่ตํอไป 
                 -  ประเพณีงานศพ  เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแกํกรรม จะไมํออกบัตรเชิญแตํจะพิมพ๑แผํน
ประกาศขนาดใหญํโดยระบุชื่อผู๎ตาย สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ  และรายชื่อ
เจ๎าภาพพร๎อมด๎วยญาติทุกคนไปปิดไว๎ในที่ชุมชน  เชํน ร๎านอาหาร หน๎าบ๎าน  ร๎านค๎าทั่วไป และจะสํงไป
ประกาศทางสถานีวิทยุท๎องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวกของแขกที่ไปและความ
พร๎อมของเครื่องใช๎ไม๎สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน๎อง เพ่ือนฝูงไปรํวมงานคับคั่ง แขกที่ไปในงานทุกคนจะได๎รับบัตร
ขอบคุณ  ในบัตรระบุ วันที่ เวลา  สถานที่เผาหรือฝังศพไว๎ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ๎านหรือวัดไปเผาหรือฝัง 
เจ๎าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๏ะจีนจํานวนมาก การเคลื่อนศพออกจากบ๎านก็จะจัดขบวนรถยนต๑ยาวเหยียด    
มีผ๎าสีขาวผูกหน๎ารถทุกคัน เมื่อถึงปลายทางแล๎วรถทุกคันจะได๎รับซองมีเงินอยูํข๎างในเป็นสินน้ําใจจากเจ๎าภาพ     
  -  ประเพณีกินเจ ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน  
โดยจัดปีละครั้งในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๏ะบูชา  ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝ่ายอํานบท  สวดมนต๑รํวมกัน
ประกอบพิธีกินเจ และเชิญชวนผู๎ศรัทธามารํวมกันกินเจกํอนถึงวันกําหนด เพ่ือให๎รํางกายบริสุทธิ์และอัญเชิญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู๎เป็นใหญํและพระจากดาวนพเคราะห๑ทั้ง 9 ให๎มาเป็นพยานในการประกอบ
พิธีกินเจครั้งนี้  สํวนเจ๎าอื่น ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ๑และเต๐า เพ่ือให๎เกิดศรัทธาในการรักษาศีล    

แนวการปฏิบัติถึงความบริสุทธิ์ทั้งรํางกายและจิตใจ  โดยนุํงขาวหํมขาว ถืออุโบสถศีลยกเว๎น
ข๎อ 6   ไมํกินอาหารในยามวิกาลมาเป็นกินอาหารเจตลอด 9 วัน มีการทําวัตรเช๎า-เย็น  โดยถือปฏิบัติตามพุทธ
ศาสนา คือรักษาศีล ทําสมาธิและเกิดปัญญา จะมีอยูํวันหนึ่งในชํวงจัดงาน เจ๎าจะ เข๎าทรงรํางทรง แสดง
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อิทธิฤทธิ์โดยใช๎วัตถุตําง ๆ  ทิ่มแทงตามรํางกายพร๎อมทั้งจัดขบวนแหํแหนไปตามสถานที่ตําง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด 
เพ่ือให๎ลูกหลานที่นับถือได๎สักการะบูชา เป็นต๎น 
 

การศึกษาของจังหวัด  
 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
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดบั 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีวะ
ศึกษา 

อุดมศึกษ
า 

จัด
การศึกษา
นอกระบบ 

การศึกษา
พิเศษ 

เตรียม
อนุบาล 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 302 301    1  
    - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 134 134      
    - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 139 139         
   - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 28 28       
   - ศูนย๑การศึกษาพิเศษเขตการศกึษา 4 จังหวดตรัง 1        1  
2. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 35 35      
3. สํานักงานสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 156 14     142 
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 1  1      
5. สํานักงานตํารวจแหํงชาต ิ 2 2      
6. สถาบันพลศึกษา 2 1  1    
7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2   2    
8. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 9  9       
9. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5   5    
10.สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 11    11   

รวม 525 354 9 8 11 1  
 100 67.43 1.17 1.52 2.10 0.19 27.02 

 

การสาธารณสุขของจังหวัดตรัง ปี 2560 
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) 
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-  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 
                    (ร.พ.โรคผิวหนังเขตร๎อนภาคใต๎ จังหวัดตรัง) 

-  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  270 เตียง 

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

  - คลินิกเอกชน     254 แหํง 
 สาขาเวชกรรมทั่วไป   128 แหํง 
 สาขาทันตกรรม     36 แหํง  
 สาขาพยาบาลและผดุงครรภ๑  64 แหํง  
 สาขากายภาพบําบัด        7 แหํง  
 สาขาเทคนิคการแพทย๑    13 แหํง  
 สาขาการแพทย๑แผนไทย        2 แหํง 
 สหคลินิก          4 แหํง 

 - ร๎านขายยา     150 ร๎าน 
 

      2. หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
       1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง          
     2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง   

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

ลําดับ บุคลากรทางการแพทย๑ 
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาครัฐ (คน) 
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาคเอกชน (คน) 
รวม 
(คน) 

1. แพทย๑ 165 35 199 
2. ทันตแพทย๑ 62 2 64 
3. เภสัชกร 95 14 109 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1,095 144 1,239 
5. พยาบาลเทคนิค 20 2 22 
6. เจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุข 656 - 656 

รวม 2,093 197 2,290 

 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

4. จ านวนบุคลากร สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ของจังหวัดตรัง ปี 2560 

ล าดับ อ าเภอ 
ประชากร 

 (คน) 

จนท. 
 สสอ. 
(คน)  

สถานีอนามัย 
 จํานวน 

สอ.  
 จนท. 
สอ.  

 เฉลี่ย : 
สอ.  

 อัตรา : 
ประชากร  

๑ อําเภอเมือง 156,115 15 18 107 6 1459 
๒ อําเภอกันตัง 86,938 13 20 83 4 1047 
๓ อําเภอยํานตาขาว 64,395 12 16 71 4 907 
๔ อําเภอปะเหลียน 67,388 15 18 89 5 757 
๕ อําเภอสิเกา 37,967 10 9 53 6 716 
๖ อําเภอห๎วยยอด 94,664 11 20 123 6 770 
๗ อําเภอวังวิเศษ 43,602 9 7 36 5 1211 
๘ อําเภอนาโยง 44,613 8 7 37 5 1206 
๙ อําเภอรัษฎา 29,221 7 6 29 5 1008 

๑๐ อําเภอหาดสําราญ 16,781 6 4 28 7 599 
  รวม 641,684 106 125 656 5 978 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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5. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตรัง ปี 2560 

ล าดับ โรงพยาบาลรัฐ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

    (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 รพ.ตรัง 116 18 36 569 11 

2 รพ.กันตัง 8 6 8 83 1 
3 รพ.ยํานตาขาว 6 4 7 71 2 
4 รพ.ปะเหลียน 3 6 6 50 0 
5 รพ.สิเกา 3 3 4 44 0 
6 รพ.ห๎วยยอด 13 13 12 86 2 
7 รพ.วังวิเศษ 4 3 5 48 2 
8 รพ.นาโยง 4 4 7 62 1 
9 รพ.รัษฎา 3 3 5 39 0 
10 รพ.หาดสําราญฯ 2 2 2 24 0 
11 รพ.โรคผิวหนังฯ 3 0 3 19 1 

 รวม รพช. 46 44 56 507 8 
อัตราตํอประชากร 13,950 14,584 11,459 1,266 80,211 
รวม รพ.รัฐ 165 62 95 1,095 20 
อัตราตํอประชากร 3,889 10,350 6,755 586 32,084 

   
6. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชนจังหวัดตรัง ปี 2560 

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 รวม รพ.เอกชน 34 2 14 144 2 
 อัตราตํอประชากร 18,873 320,842 45,835 4,456 320,842 
 รพ.รัฐ+รพ.เอกชน 198 64 109 1,239 22 
 อัตราตํอประชากร 3,241 10,026 5,887 518 29,167 

 

7. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข  ของจังหวัดตรัง ปี 2560 

ล าดับ อ าเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

(คน) 
เฉลี่ย อสม. (คน)  ต่อ 

1 หมู่บ้าน 
เฉลี่ย อสม. 1 คน  
ต่อประชากร (คน) 

๑ เมืองตรัง 1,675 11 93 
๒ กันตัง 1,436 15 61 
๓ ยํานตาขาว 1,050 15 61 
๔ ปะเหลียน 1,345 14 50 
๕ สิเกา 722 14 53 
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ล าดับ อ าเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

(คน) 
เฉลี่ย อสม. (คน)  ต่อ 

1 หมู่บ้าน 
เฉลี่ย อสม. 1 คน  
ต่อประชากร (คน) 

๖ ห๎วยยอด 1,587 11 60 
๗ วังวิเศษ 727 10 60 
๘ นาโยง 783 14 57 
๙ รัษฎา 650 12 45 

๑๐ หาดสําราญ 287 13 58 
 รวม 10,262 12 63 

 

8. การเข้าถึงบริการและการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 

 ผลงานการให้บริการจ าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2560 
 

ระดับการให้บริการ  ผู้ป่วยนอก 

 คน ครั้ง ร้อยละ เฉลี่ย ครั้ง/วัน 
1. ปฐมภูมิ (สอ./เทศบาล) 212,182 680,757 31.18 2,380 
2. ทุติยภูมิ (รพช.) 236,667 948,079 43.42 3,315 
3. ตติยภูมิ (รพศ.) 134,381 554,694 25.40 1,939 

รวม 583,230 2,183,530 100.00 7,635 
 

 การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 
 

ลําดับ อําเภอ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร๑ 

ประกัน 
สังคม 

ข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิอื่น ๆ สิทธิ  UC ตาม
ทะเบียนราษฎร๑ 

รวม ร๎อยละ 

1 เมืองตรัง 166,973 24,598 19,518 4,122 118,600 166,838 99.92 

2 กันตัง 87,496 12,597 4,774 1,249 68,840 87,460 99.96 

3 ยํานตาขาว 65,061 8,297 5,441 1,058 50,251 65,047 99.98 

4 ปะเหลียน 60,153 6,839 4,273 900 48,132 60,144 99.99 

5 สิเกา 38,934 4,189 1,655 497 32,581 38,922 99.97 

6 ห๎วยยอด 95,519 11,673 7,026 1,795 74,996 95,490 99.97 

7 วังวิเศษ 42,799 3,818 2,230 463 36,274 42,785 99.97 

8 นาโยง 44,108 5,789 3,361 748 34,200 44,098 99.98 

9 รัษฎา 30,045 3,135 2,108 447 24,348 30,038 99.98 

10 หาดสําราญ 16,088 1,749 657 174 13,501 16,081 99.96 

 รวม 647,176 82,684 51,043 11,453 501,723 646,903 99.96 

ที่มา  :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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9. การด าเนินงานวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็ก 

 จ านวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัว  ปีงบประมาณ 2560 
ลําดับ อําเภอ ยาเม็ด ยาฉีด หํวงอนามัย หมันชาย หมันหญิง ยาฝัง ถุงยาง รวม 

1 เมืองตรัง 9,386 2,121 187 59 5,805 135 1,028 18,721 

2 กันตัง 9,821 2,186 2022 58 2,396 171 1,520 18,174 

3 ยํานตาขาว 5,605 1,159 146 12 1,533 161 1,074 9,690 

4 ปะเหลยีน 8,874 1,414 206 9 788 93 465 11,849 

5 สิเกา 3,117 1,180 70 32 1,194 70 634 6,297 

6 ห๎วยยอด 9,703 1,293 141 27 1,229 76 994 13,463 

7 วังวิเศษ 3,493 1,293 121 6 1,262 107 305 6,587 

8 นาโยง 4,504 764 374 44 1,546 79 183 7,494 

9 รัษฎา 3,435 890 10 2 457 8 121 4,923 

10 หาดสําราญ 1,628 291 37 3 238 35 440 2,672 

  รวม 59,566 12,591 3314 252 16,448 935 6,764 99,870 
 

 ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก  จังหวัดตรัง ปี 2560 
งานอนามัยแมํและเด็ก จํานวน (คน) ร๎อยละ/อัตรา 

-จํานวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบท่ีสิ้นสุดการตั้งครรภ๑ทั้งหมด 4,484  

-จํานวนหญิงท่ีสิ้นสดุการตั้งครรภ๑ทั้งหมดที่ฝากครรภ๑ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ๑ กํอนหรือ
เทํากับ 12 สัปดาห๑ 

3,456 ร๎อยละ 77.07 

-จํานวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ๑ด๎วยการคลอดทั้งหมด 4,435  

-จํานวนหญิงในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ๑ด๎วยการคลอดทั้งหมด  
ที่ฝากครรภ๑คณุภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ๑ 

2,952 ร๎อยละ 66.56 

-จํานวนหญิงอายุน๎อยกวํา 20 ปี ที่มารับบริการด๎วยการคลอด/แท๎งบุตร 953  

-จํานวนหญิงอายุน๎อยกวํา 20 ปี ที่มารับบริการคุมกําเนิดด๎วยวิธีสมยัใหมํ (Modern 
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท๎ง 

233 ร๎อยละ 24.45 

-จํานวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ๑ด๎วยการคลอดครบ 42 วันท้ังหมด 4435   
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งานอนามัยแมํและเด็ก จํานวน (คน) ร๎อยละ/อัตรา 

-จํานวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ๑ด๎วยการคลอด 
ครบ 42 วัน ที่ได๎รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ๑ 

2902 65.43 

-ประชากรหญิง 15-19 ปีในเขตรับผิดชอบ 18,058  

-จํานวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ปี 664 36.77 ตํอพันประชากร 

  หญิง 15-19 ป ี
-ประชากรหญิง 10-14 ปีในเขตรับผิดชอบ 17,694  

-จํานวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 10-14 ปี 19 1.07 ตํอพันประชากร 

  หญิง 10-14 ป ี

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

 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
ล าดับที่ สาเหตุการป่วย จ านวน (ราย) อัตราป่วย 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 379,134 59,084.22 

2 โรคระบบหายใจ 318,750 49,673.98 
3 โรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 311,309 48,514.38 
4 โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก 287,443 44,795.10 

5 โรคระบบกล๎ามเนื้อ รวมโครงรําง และเนื้อยึดเสริม 263,945 41,133.17 

6 โรคระบบสืบพันธุ๑รํวมปัสสาวะ 130,918 20,402.25 
7 โรคติดเชื้อและปรสิต 85,114 13,264.16 
8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 79,668 12,415.46 
9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 56,897 8,866.83 
10 โรคระบบประสาท 53,777 8,380.60 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราป่วยตํอแสนประชากร) 

 

 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
ลําดับที่ สาเหตุการป่วย  จํานวน (ราย) อัตราป่วย 

1 ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตะบิลิซึมอ่ืน ๆ 21,994 3,427.54 
2 โรคความดันโลหิตสูง 16,803 2,618.58 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่

เกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกัน 
11,607 1,808.83 

4 โรคเบาหวาน 9,370 1,460.22 
5 โรคติดเชื้ออ่ืน ๆ ของลําไส๎ 8,707 1,356.90 
6 โรคอ่ืน ๆ ของระบบยํอยอาหาร 8,624 1,343.96 
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ลําดับที่ สาเหตุการป่วย  จํานวน (ราย) อัตราป่วย 

7 โรคอ่ืน ๆ ของระบบหายใจ 8,526 1,328.69 
8 โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืน ๆ 7,942 1,237.68 
9 ไตวายเรื้อรัง 6,188 964.34 
10 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผํานปอดอ่ืน ๆ 6,042 941.58 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   (อัตราป่วยตํอแสนประชากร) 

 สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
ล าดับ สาเหตุการตาย เพศ รวม อัตราตาย 

  ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย   
1 โรคมะเร็ง 268 85.29 228 69.62 496 77.30 
2 โรคหลอดเลือดในสมอง  164 52.19 130 39.70 294 45.82 
3 โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท 115 36.60 172 52.52 287 44.73 
4 โรคหัวใจและหลอดเลือด  156 49.65 93 28.40 249 38.80 
5 ปอดบวม  106 33.74 87 26.57 193 30.08 
6 โลหิตเป็นพิษ/ติดเชื้อแบคทีเรีย 87 27.69 69 21.07 156 24.31 
7 อุบัติเหตุจากการขนสํง 104 33.10 27 8.24 131 20.42 
8 ไตวาย/โรคไตระยะสุดท๎าย  49 15.59 74 22.60 123 19.17 
9 เบาหวาน 43 13.69 67 20.46 110 17.14 
10 โรคความดันโลหิตสูง  46 14.64 55 16.80 101 15.74 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     (อัตราตายตํอแสนประชากร) 
 

 จ านวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
ล าดับ ชื่อโรค จ านวนป่วย (คน) อัตราป่วย ผู้ป่วยตาย (คน) อัตราตาย 

1 อุจจาระรํวง 7,478 1,165.37 0 - 

2 ปอดบวม 1,792 279.27 0 - 

3 สุกใส 832 129.66 0 - 

4 ไข๎หวัดใหญํ 666 103.79 0 - 

5 มือ เท๎า ปาก 618 96.31 0 - 

6 ตาแดงจากเชื้อไวรัส 403 62.80 0 - 

7 อาหารเป็นพิษ 301 46.91 0 - 

8 ไข๎เลือดออก 275 42.86 2 0.31 

9 โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑อ่ืนๆ 176 27.43 0 - 

10 ไข๎ไมํทราบสาเหตุ 154 24.00 0 - 
 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     (อัตราตายตํอแสนประชากร) 
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ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ล าดับ ปัญหา 

1 การป่วยด๎วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 
2 การตายด๎วยโรคหัวใจ /หลอดเลอืดสมอง 
3 การตายด๎วยโรคมะเร็ง 
4 การบาดเจ็บและการตายด๎วยอบุัติเหตุ 
5 การระบาดด๎วยโรคไข๎เลือดออก 
6 การระบาดของโรคมือเท๎าปาก 
7 มารดาตาย 
8 โรคโลหิตจาง/ภาวะซดีในหญิงมคีรรภ๑ 
9 การตั้งครรภ๑ในวัยรุํน 
10 เด็กปฐมวัย & วัยเรียน ฟันผ ุ

 

การสาธารณูปโภคของจังหวัด 
     1.  การไฟฟ้า                                            

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้/ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 

อ าเภอ 

ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้า
ใช้แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 
(ราย) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว 
(ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้าครอบคลุม 

ไม่มีไฟฟ้า
(ราย) 

มีปัญหา
(ราย) 

เมือง 119 119 58,552 58,483 69 0 
สิเกา 40 40 14,172 14,060 112 0 
นาโยง 53 53 15,579 15,537 42 48 
กันตัง 95 95 25,009 24,947 12 50 
ยํานตาขาว 67 67 18,469 18,343 126 0 
ปะเหลียน 85 85 17,948 17,847 30 71 
หาดสําราญ 22 22 5,323 5,307 16 0 
ห๎วยยอด 132 132 28,072 27,969 85 18 
วังวิเศษ 43 43 9,740 9,730 10 0 
รัษฎา 36 36 9,733 9,733 0 0 

รวม 202,597 201,956 502 187 
    

 - หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ไมํมี มีไฟฟ้าใช๎ครบทุกหมูํบ๎าน แตํมีบางครัวเรือนอยูํในพ้ืนที่หวงห๎าม ไมํมี
เอกสารสิทธิ์ครอบครอง จึงต๎องได๎รับอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่จากผู๎ดูแลพ้ืนที่นั้นๆ กํอนการขยายเขตระบบไฟฟ้า
จําหนํายไฟฟ้าเข๎าไป 
 -  รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าปี 2560 จํานวน 3,118,062,876.87 บาท 
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 -  ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในปัจจุบัน 157 เมกะวัตต๑ 
     2. โทรศัพท์ 

     จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท๑ที่เป็นโครงขํายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    สํวนบริการลูกค๎า
จังหวัดตรัง   จํานวน  112  ชมุสาย  เลขหมายเต็ม 33,902  เลขหมาย เปิดใช๎ 15,133 เลขหมาย 

 

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

- เทศบาลนครตรัง   ( ไมํมีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- เทศบาลตําบลโคกหลํอ  ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.หนองตรุด   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ๎านโพธิ์   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ๎านควน   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บางรัก   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโต๏ะหมิง   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาตาลํวง   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 

    อ าเภอนาโยง  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงเหนือ   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงใต๎   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอสิเกา  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
อบต.นาเมืองเพชร  ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอย่านตาขาว  มีเขตพื้นที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
         -    อบต. ทุํงคําย   ( มีการผลิตน้ําจํายในพ้ืนที่ ) 

  1.2 พื้นที่ให้บริการประมาณ 34.50 ตารางกิโลเมตร ความยาวทํอให๎บริการ 444,768 เมตร. 
   2. ก าลังการผลิตน้ าประปา/ผลผลิตที่ได้ 
       - กําลังการผลิต  25,000 ลบ.ม / วัน 
       - ปริมาณน้ําผลิต 688,703 ลบ.ม / เดือน 
       - ปริมาณน้ําผลิตจําย 656,076 ลบ.ม / เดือน 
       - ปริมาณน้ําจําหนําย 308,924 ลบ.ม / เดือน 

3. จ านวนผู้ใช้น้ าประปา  
      - จํานวนผู๎ใช๎น้ําทั้งหมด 17,878 
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ตอนที่ 5 
 
 

 
การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

 

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

รายการข้อมูล มกราคม – ธันวาคม  

ปี 2559 ปี 2558 %Change 

ผู้เยี่ยมเยือน 1,465,811 1,414,663 + 3.62   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

1,280,599 
185,212 

1,233,566  
181,097  

+ 3.81   
+ 2.27   

นักท่องเที่ยว 1,192,408 1,161,831  + 2.63   

       ไทย 
        ตํางประเทศ 

1,041,280 
151,128 

1,014,196  
147,635  

+ 2.67   
+ 2.37  

นักทัศนาจร 273,403 252,832  + 8.14   

             ไทย 
        ตํางประเทศ 

239,319 
34,084 

219,370 
33,462  

+ 9.09   
+ 1.86   

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว(วัน) 2.42 2.40   + 0.02   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

2.33 
3.02 

2.31  
3.03  

 + 0.02   
 - 0.01   

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน     
   ผู้เยี่ยมเยือน 2,644,800 2,533.780  + 4.38   
        ไทย 
        ตํางประเทศ 

2,585,130 
2,969,110 

2,474.76  
2,848.35  

+ 4.46   
+ 4.24   

   นักท่องเที่ยว 2,744,750 2,625.82.79  + 4.53   
        ไทย 2,683,390 2,564.83  + 4.62   
        ตํางประเทศ 3,070,930 2,945.16  + 4.27   
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รายการข้อมูล 
มกราคม – ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2557 %Change 

คนมาเท่ียว 1,591,090 1,518.24 +4.80 

        ไทย 1,589,010 1,512.79 + 5.04   

        ตํางประเทศ 1,605,740 1,554.00  + 3.33   

รายได้ (ล้านบาท)      

   ผู้เยี่ยมเยือน 8,347.01 7,710.20  + 8.26   

        ไทย 
        ตํางประเทศ 

6,890.69 
1,456.32 

6,340.73  
1,369.47  

+ 8.67   
+ 6.34   

ที่พัก      

 จ านวนห้อง 4,352 3,778  + 15.19   

อัตราการเข้าพัก ( % ) 60.35 59.75 + 0.60   

  จ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,080,323 1,047,762  + 3.14   

           ไทย 
           ตํางประเทศ 

930,711 
149,912 

901,839  
145,923  

+ 3.20   
+ 2.73   

 

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
     จังหวัดตรังมีสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสถานที่ทํองเที่ยวที่สวยงามหลายแหํงได๎แกํ                               
            1) อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยูํในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรัง  หํางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม.  มีบริเวณกว๎างขวาง   เต็มไป
ด๎วยพันธุ๑ไม๎ดอกและไม๎ใบตําง ๆ นับเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหลํงออกกําลังกายและพักผํอนของ
ประชาชน  ซึ่งทางราชการได๎รํวมมือกับประชาชนชาวจังหวัดตรังสร๎างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ๑สําหรับพระยารัษฎา
นุประดิษฐ๑ฯ   ผู๎พัฒนาเมืองตรังให๎เจริญรุํงเรือง  ขณะนี้เทศบาลนครตรังเป็นผู๎ดูแล 
            2) สระกระพังสุรินทร์  อยูํในเขตเทศบาลนครตรังหํางจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 2 
กิโลเมตร เป็นหนองน้ําธรรมชาติกว๎างใหญํ เนื้อที่ประมาณ 50 ไรํ  มีน้ําขังอยูํตลอดปี  เฉพาะฤดูน้ําหลากมีน้ํา
เต็มสระ แลดูสวยงามมาก  กลางสระมีศาลาพักร๎อนมีสะพานเชื่อมติดตํอ       ถึงกัน 3 หลัง   มีถนนรอบ
บริเวณสระ ได๎จัดทําเป็นสวนสาธารณะ สวนสัตว๑ เหมาะสําหรับประชาชนไปพักผํอนหยํอนใจ เทศบาลนครตรัง
ได๎บูรณะเสริมสร๎างให๎สวยงามอยูํเสมอ 
             3) ทะเลสองห้อง อยูํในท๎องที่ตําบลบางดี อําเภอห๎วยยอด หํางจากตัวอําเภอ 
ประมาณ 27 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอํงน้ําธรรมชาติ กว๎างใหญํคล๎ายทะเลสาบ  มีเนินเขาล๎อมรอบ ตอนกลาง
มีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดตํอกัน แบํงแอํงน้ําออกเป็น 2 ตอน เรียกวํา "ทะเลสองห๎อง” มีทิวทัศน๑สวยงาม  
น้ําใสสะอาด  มีปลาน้ําจืดชุกชุม  และปัจจุบันกําลังสร๎างเป็นคํายลูกเสือแหํงชาติขึ้นในบริเวณทะเลสองห๎อง
ด๎วย 
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            4) เขาปินะ อยูํในท๎องที่ตําบลนาวง อําเภอห๎วยยอด เป็นภูเขาตั้งอยูํโดดเดี่ยวกลางทุํงนา  อยูํ
ในบริเวณวัดเขาปินะ  มีถ้ําธรรมชาติเหมาะสําหรับพักผํอนหยํอนใจและมีทิวทัศน๑สวยงาม  ทางขึ้นภูเขาได๎
ดัดแปลงเป็นบันไดคอนกรีตไปยังถ้ําแยกเป็น 3 ทาง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน๑   อยูํด๎านทางเข๎าถํ้า 
            5) ถ้ าเขาช้างหาย  เป็นถ้ําธรรมชาติ ภายในเต็มไปด๎วยหินงอกหินย๎อยรูปแบบตําง ๆ ที่
สวยงามมาก สลับซับซ๎อนด๎วยซอกหลืบกว๎างแคบมากมาย สวยงามและยังคงความเป็น  ถ้ําที่ลักษณะเป็น
ธรรมชาติทุกประการ อยูํหํางจากตลาดอําเภอนาโยง ประมาณ 5 กม.  
            6) น้ าตกโตนเต๊ะ เป็นน้ําตกที่สวยงามอีกแหํงหนึ่ง  มีน้ําไหลผํานตามซอกหินตลอดสาย 
อากาศเยือกเย็น บริเวณประกอบด๎วยไม๎เบญจพรรณนานาชนิด  ถนนลาดยางตลอดถึงน้ําตก อยูํที่ตําบลปะ
เหลียน อําเภอปะเหลียน หํางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม.  
            7) น้ าตกสายรุ้ง  เป็นน้ําตกจากหน๎าผาสูง เมื่อละอองน้ํากระทบกับแสงแดดเกิดเป็นสายรุ๎ ง
สวยงามมาก  สภาพยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ การคมนาคมไปสูํน้ําตกสะดวก  อยูํหํางจากอําเภอนา
โยง ประมาณ 25 กม. 
            8) น้ าตกกะช่อง  อยูํในบริเวณวนอุทยานเขาชํองริมถนนตรัง - พัทลุง อยูํหํางจากอําเภอนา
โยง  ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีน้ําตกจากภูเขาสูงไหลลงมาตามหน๎าผา ซอกหิน ผํานพันธุ๑  ไม๎ป่านานาชนิดอัน
รํมรื่นสวยงามมาก ภายในบริเวณมีสวนสัตว๑ มีสัตว๑นานาชนิดให๎ชม เส๎นทางสูํ    น้ําตกเป็นถนนลาดยางตลอด  
ประชาชนนิยมไปเที่ยวและพักผํอนเป็นจํานวนมากทุกวัน 
            9) น้ าตกอ่างทอง  อยูํติดกับถนนสายตรัง-สิเกา ลักษณะเป็นน้ําไหลจากเขาอํางทองทางทิศ
ใต๎ ลัดเลาะผํานตามแอํงหินมาสิ้นสุดที่หน๎าผาและตกสูํอํางเบื้องลําง มีความสูงประมาณ 10 เมตร  มีเสียงน้ําตก
ดังตลอดวัน  ตลอดคืน  สมัยกํอนถือวํามีอาถรรพ๑ศักดิ์สิทธิ์อยูํ  หมูํที่ 1 ต.ไม๎ฝาด หํางจากตัวจังหวัดประมาณ 
21 กิโลเมตร  
            10) น้ าตกร้อยชั้นพันวัง เป็นน้ําตกที่มีความงดงามมาก ขณะนี้อยูํในระหวํางกําลังพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม และบริเวณน้ําตกเพ่ือความสะดวกสะบายของผู๎ไปทํองเที่ยว  ซึ่งเวลานี้มีประชาชนไปพักผํอน
ที่น้ําตกเป็นจํานวนมาก          
            11) น้ าตกปากแจ่ม  ตั้งอยูํหมูํที่ 3 ตําบลปากแจํม  เป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมาก  มีน้ํา
ไหลตลอดปี  มีป่าไม๎เบญจพรรณรํมรื่นสวยงาม  สภาพหน๎าผาสูงแบํงเป็น 3 ชั้น ชาวบ๎าน  เรียกวํา "น้ําตกไอ๎
เล" อยูํหํางจากถนนสายบ๎านโพธิ์ - ห๎วยยอด ประมาณ 3 กิโลเมตร 
  12) ถ้ าทะเล  ตั้งอยูํหมูํที่ 1,10 ตําบลเขากอบ อําเภอห๎วยยอด หํางจากที่วําการอําเภอไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร หํางจากถนนเพชรเกษมประมาณ 700 เมตร มีถ้ําคดเคี้ยววกวนยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร ความกว๎างของถ้ํา รวมทั้งหมดประมาณ 200 ไรํ  ในจํานวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง (100 ไรํ) 
มีน้ําขังเกือบตลอดปี สามารถลํองเรือชมภายในถ้ําซ่ึงเต็มไปด๎วยหินงอกหินย๎อยรูปแบบตําง ๆ อันสวยงาม  มีถ้ํา
เป็นห๎องโถงใหญํเล็กซับซ๎อนด๎วยซอกหลืบกว๎างแคบเป็นธรรมชาติที่นําเที่ยวชมเป็นอยํางมาก  บริเวณปากถ้ํามี
เรือบริการนําเข๎าชมภายในถ้ําตลอดเวลา 
            13) ถ้ าอิโส  ตั้งอยูํหมูํที่ 1 ตําบลลําภูรา อําเภอห๎วยยอด มีถ้ําสวยงามตามธรรมชาติ และมี
พระพุทธรูปบรรทมท่ีผู๎คนนับถือกันมาก มีบันไดสูงขึ้นถึงยอดเขาได๎ อยูํหํางจากที่วําการอําเภอห๎วยยอดไปทาง
อําเภอเมืองตรังประมาณ 15 กิโลเมตร 
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            14) หาดปากเมง  เป็นหาดทรายยาวเหยียดเป็นรูปพระจันทร๑ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 กม.  
อยูํริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  มีป่าสนตามธรรมชาติขึ้นอยูํสวยงาม กลางทะเลมี  เกาะน๎อยใหญํสลับซับซ๎อนกัน  
มองดูลักษณะคล๎ายคนนอนหงายอยูํในทะเล อยูํหมูํที่ 4 ตําบลไม๎ฝาด อ.สิเกา      หํางจากตัวจังหวัดประมาณ 
38 กิโลเมตร ถนนลาดยางจากจังหวัดไปถึงหาด ประชาชนในจังหวัดและจากตํางจังหวัดไปพักผํอน และลิ้มรส
อาหารทะเลสด ๆ จากร๎านอาหารที่ทางราชการจัดให๎ราษฎร    เชําที่จําหนํายอาหาร  เพ่ือรับโครงการสํงเสริม
การทํองเที่ยวของจังหวัดมีสะพานเทียบเรือ   มีเรือ      นําเที่ยวชมทะเลและเกาะตําง ๆ ทุกวัน  
            15) หาดเจ้าไหม  อยูํหมูํที่ 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง เป็นหาดทรายยาวประมาณ  5 กิโลเมตร 
จาก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ไปตํอกับ หาดปากเมง อ.สิเกา  ริมหาดมีต๎นสนเรียงรายรํมรื่น  บริเวณใกล๎เคียงมีถ้ํา
โบราณ  ในถ้ํามีโครงกระดูกมนุษย๑สมัยดึกดําบรรพ๑ มีขนาดใหญํกวําโครงกระดูกของมนุษย๑ปัจจุบัน  ทิวทัศน๑
สวยงามนําเที่ยวชมเป็นอยํางมาก     เหมาะสําหรับเป็นที่พักผํอนหยํอนใจ  อยูํหํางจากหาดปากเมงประมาณ 
21 กม.     
            16) หาดหยงหลิง  เป็นหาดทรายรูปโค๎งขนานไปกับดงสน  สุดชายหาดเป็นเขาสูง   ที่เต็มไป
ด๎วยวุ๎งเวิ้งและโพรงถ้ํา  ซึ่งสามารถลอดออกไปสูํหน๎าผาที่มีโพรงถ้ําและโขดหินตะปุ่มตะป่่าเหมือนป้อมปราการ
โอบล๎อมลานทรายไว๎ เป็นธรรมชาติสวยงาม เหมาะสําหรับเป็นที่พักผํอน  อยูํทางไปหาดเจ๎าไหมกํอนถึงหาด
เจ๎าไหมเล็กน๎อย มีทางแยกเข๎าหาดหยงหลิงประมาณ 2 กม.  มีประชาชนไปเท่ียวพักผํอนกันมากมายทุกวัน 
            17) หาดส าราญ  อยูํตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ หํางจากตัวจังหวัด ประมาณ 59 
กิโลเมตร ชายหาดมีต๎นสนอยูํหนาแนํนและหาดทรายสะอาด มองเห็นเกาะในทะเลเป็นทิวทัศน๑ที่นําชม มีผู๎ไป
พักผํอนในหน๎าร๎อนกันมาก 
            18) เกาะสุกร  เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอปะเหลียน เป็นเกาะนี้เป็นรูปเรียวยาวจากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาคํอนข๎างสูง บนเกาะมี
ราษฎรอยูํกันหนาแนํน ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญํเป็นทิวทัศน๑     สวยงามมาก  
เหมาะสําหรับเป็นที่ตากอากาศเป็นอยํางยิ่ง 
             19) เกาะลิบง  อยูํตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง รอบ ๆ เกาะเต็มไปด๎วยหญ๎าทะเล ซึ่งเป็น
อาหารของพะยูนสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนมฝูงสุดท๎ายของประเทศไทย  บนเกาะมีฝูงกวาง ซึ่งได๎รับการอนุรักษ๑จาก
เจ๎าหน๎าที่เขตห๎ามลําสัตว๑ป่าหมูํเกาะลิบง มีหมูํบ๎านและสถานที่นําทํองเที่ยวพักผํอนอันสวยงามมาก          
            20) เกาะกระดาน เป็นเกาะที่เต็มไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปะการังที่สวยงาม  
เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด น้ําใส ทุกอยํางยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ   
            21) ถ้ ามรกต  อยูํบนเกาะมุก เขตอําเภอกันตัง  เป็นเสมือนอัญมณีเม็ดงามแหํงท๎องทะเลอัน
ดามัน  เพราะหน๎าผาด๎านตะวันตกยื่นลงไปในทะเล  มีถ้ําอันแสนสวยงาม  มีทางเข๎าไปภายในถ้ําเป็นโพรงเล็ก 
ๆ พอลอดเรือเข๎าไปได๎ในชํวงน้ําลด  แตํนักทํองเที่ยวสมัครใจลอยคอเข๎าไปมากกวํา  ความคดเคี้ยวและความ
มืดในโพรงถํ้าขณะลอยคอเข๎าไป  คือ  นาทีแหํงความสนุกสนานระทึกใจ  แตํความตื่นตาตื่นใจจะเข๎ามาแทนที่  
เมื่อถึงปากถ้ําภายใน  เพราะจะพบเห็นน้ําทะเล สีมรกต  หาดทรายขาวสะอาดล๎อมรอบด๎วยหน๎าผาสูงชันที่มี
ฟ้าสีครามเป็นหลังคา  ผนังแตํงแต๎มด๎วยลายเขียวของใบไม๎  เป็นความงามที่ได๎รับการยกยํองวําเข๎าอันดับโลก 
  22) บ่อน้ าร้อน – ไอน้ าแร่   จากตัวอําเภอกันตังไปประมาณ  6  กม. จะพบบํอน้ําร๎อนซึ่ง
กําลังได๎รับการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว  อุณหภูมิของน้ําประมาณ  70  องศาเซลเซียส  มีนักทํองเที่ยว
เดินทางไปอาบน้ําแรํกันเป็นจํานวนมากทุกวัน 
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เทศกาลและงานประเพณี 
  1) งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได๎รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  Record  จัดขึ้น
เป็นประจําทุกปีในวันที่  14  กุมภาพันธ๑  ณ  เกาะกระดาน  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีคํูบําวสาวจํานวนมาก  จาก
ประเทศตําง ๆ ทั่วโลก  รํวมขบวนแหํขันหมากอันยิ่งใหญํไปยังสถานที่ถํายทําพิธีวิวาห๑  จากนั้นคูํบําวสาวทุกคูํพร๎อม
ทั้งเจ๎าหน๎าที่และแขกผู๎มีเกียรติ  จะดําน้ําลงสูํใต๎ทะเลเพ่ือทําพิธีรดน้ําสังข๑  พิธีจดทะเบียนสมรสใต๎ทะเล  หลังจากนั้น
จังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเล  พร๎อมทั้งให๎คูํบําวสาว รํวมปลูกต๎นไม๎แหํงความรัก ณ สวน
รวมพรรณไม๎แหํง   ความรัก  สวนพฤกษศาสตร๑ภาคใต๎ไว๎เป็นที่ระลึกด๎วย 
  2) งานเทศกาลขนมเค้ก-หมูย่าง จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม-กันยายน เค๎กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อ
ไปทั่วประเทศวํา เป็นเค๎กท่ีอรํอย มีหลายแบบหลายรสให๎เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง สําหรับหมูยําง
สูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุํม รสอรํอย  จากกรรมวิธีหมักใสํเครื่องปรุง  แล๎วยํางทั้งตัวด๎วยเตายํางที่
จัดทําเป็นพิเศษ  ใช๎แกล๎มกาแฟหรือขึ้นโต๏ะงานเลี้ยงตําง ๆ 
            3) งานเทศกาลกินเจ จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไมํเหมือนจังหวัดใดที่มี
เทศกาลกินเจ  มีการอัญเชิญองค๑สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในรํางทรง  ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว๑  ไปตามอาคาร
บ๎านเรือนซึ่งจัดโต๏ะบูชาไว๎ต๎อนรับ  พร๎อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร  ด๎วยการใช๎ศาสตราวุธ ทิ่มแทงตาม
รํางกาย  ปืนป่ายบันไดมีด  การลุยไฟ  ลุยดงหนาม  ฯลฯ  โดยมิได๎มีอาการเจ็บปวดหรืออันตรายแตํประการใด 
            4) งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให๎ประชาชนมีความสํานึก
ในการรํวมกันอนุรักษ๑หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อําเภอสิเกา แตํกําลังจะสูญพันธุ๑ไป 
            5) งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจ าปี  จัดขึ้นระหวําง  วันที่ 5 - 15 
ธันวาคมทุกปี  รวบรวมวัฒนธรรม  ประเพณี  ของดีจากทุกอําเภอมาแสดง  ประกวด แขํงขัน  พร๎อมทั้ง การ
ออกร๎านจําหนํายสินค๎าของสํวนราชการและเอกชนในบริเวณงาน  เป็นงานที่ยิ่งใหญํที่สุดของจังหวัดตรังและ
ของภาคใต ๎

6) ประเพณีไหว้พระจันทร์    งานประเพณีไหว๎พระจันทร๑จังหวัดตรัง หรืองานประเพณีไหว๎
พระจันทร๑ตําบลทุํงยาว ประเพณีอันเกําแกํที่ชาวทุํงยาว ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต๎จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกัน
มายาวนานกวํา 100 ปี ในคืนวันไหว๎พระจันทร๑ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินของจีน ชาวบ๎านจะ
พร๎อมใจกันจัดโต๏ะไหว๎พระจันทร๑ไว๎หน๎าบ๎านเรือนของตนเองเรียงรายสองข๎างถนนรอบตลาดตําบลทุํงยาว เป็น
ภาพที่สวยงามและมีมนต๑เสนํห๑ยิ่งนัก นอกจากนี้ชาวทุํงยาวสํวนหนึ่งจะแตํงกายด๎วยชุดกี่เผ๎า ทําให๎บรรยากาศ
เต็มไปด๎วยกลิ่นอายแหํงวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

7) ประเพณีสารทเดือนสิบ   ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือการทําบุญเดือนสิบ เป็นประเพณี
การทําบุญให๎กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว โดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อวําในวันสารทเดือนสิบนี้  
ยมบาลจะปลํอยให๎วิญญาณท้ังหลายที่รับกรรมอยูํในนรกที่เรียกวํา "เปรต" นั้นขึ้นมารับสํวนบุญที่บรรดาญาติที่
มีชีวิตอยูํทําบุญอุทิศไปให๎ การทําบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8  ค่ําเดือน 10 กับ วัน
แรม 15 ค่ําเดือน 10 ซึ่งจัดที่วัดทุกวัดในจังหวัดตรัง 

8) ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์  งานประเพณี ลากพระ งานชักพระ 
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นภาคใต๎  ที่สืบทอดมายาวนานแล๎ว 
โดยเฉพาะ   จังหวัดตรังนั้น จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 สถานที่จัดงาน ณ 
สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทํุงแจ๎ง) 
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9) ประเพณีสงกรานต์   สงกรานต๑ เป็นประเพณีเกําแกํของไทยซึ่งสืบทอดมาแตํโบราณคูํมา

กับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันวํา ประเพณีตรุษสงกรานต๑ หมายถึงประเพณีสํงท๎ายปีเกํา และต๎อนรับปี
ใหมํ จัดระหวํางวันที่  ๑๒ - ๑๔ เมษายนของทุกปี สถานที่จัดวัดทุกวัดในจังหวัดตรัง   

 

สถานที่พักในจังหวัดตรัง  
 

  จังหวัดตรังมีแหลํงที่พักหลายระดับไว๎บริการแกํนักธุรกิจ นักทํองเที่ยว และผู๎ต๎องการที่พัก 
จากระดับโรงแรมหรู ชั้น 1  ชัน้ 2  หรือเป็นที่พักชั่วคราว/รีสอร๑ท ซึ่งมีอยูํกระจัดกระจายตามแหลํงทํองเที่ยว 
 

รายช่ือสถานที่พัก 
อ าเภอ ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) 

1.เมืองตรัง โกเต็ง โรงแรม 42 
จริง จริง โรงแรม 26 
จรูญศักดิ์ แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 40 
เจริญ อพาร๑ทเมนท๑ อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 35 
เจริญ อพาร๑ทเมนท๑ 1 อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 15 
ชมภูนครินทร๑ อพาร๑ทเม๎นท๑ อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 40 
เฌอแตม โรงแรม 56 
ณ ทับเที่ยง บูติก รีสอร๑ท โรงแรม 48 
ดีดี เรสิเด๎นท๑ โรงแรม 10 
เดอะเกสท๑เฮา๎ส๑ เพลส The Glass House Place รีสอร๑ท 42 
ตรัง โรงแรม 120 
ทําปาบ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 12 
ที แอนด๑ บ ีอพาร๑ทเมนท๑ อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 30 
ธานินทร๑ อพาร๑ทเม๎นท๑ อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 10 
นกฮูก เฮ๎าส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 7 
นาขา ชาเลท๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 20 
บ๎านพักชายทุํง รีสอร๑ท รีสอร๑ท 40 
บ๎านอําวทอง รีสอร๑ท รีสอร๑ท 21 
บีบี ตรัง โฮเตล โรงแรม 78 
ปาล๑มคอร๑ท อพาร๑ทเม๎นท๑ อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 45 

พี.เจ. เกสต๑เฮา๎ส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 8 
ฟลาวเวอร๑การ๑เด๎น รีสอร๑ท  รีสอร๑ท 34 
ภูตะวัน รสีอร๑ท รีสอร๑ท 16 
ภูสมอ โรงแรม 44 
มณนที รสีอร๑ท รีสอร๑ท 11 
มณีวรรณ แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 36 
มายเฟรนด๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 35 
เมซอง เดอ เชียร๑ โรงแรม 59 
ไมตรีเฮาส๑ โรงแรม 9 
ยามาวา เกสท๑เฮ๎าส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 8 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) 

 

เกาะกระดาน บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 60 
ตังค๑เฮ๎าส๑ รีสอร๑ท 3 
บ๎านสวนวัง รีสอร๑ท 5 
ระเบียงตรัง แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 10 
รักษ๑จันทน๑ บังกะโล 18 
ริมนที รีสอร๑ท รีสอร๑ท 9 
รุ๎งรุํงเดือน แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 15 
เรือ รัษฏา บดัเจท โรงแรม 60 
โรงแรม อีโคํ อินน๑ ตรัง โรงแรม 84 
โรงแรมธรรมรินทร๑ โรงแรม 117 
โรงแรมศรีสมบูรณ๑ รีสอร๑ท 14 
โรงแรมสเตช่ัน ( Station Hotel ) อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 70 
เรือรัษฎาโฮเตล็ โรงแรม 217 
ธรรมรินทร๑ ธนา โรงแรม 289 
วงแข แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 52 
วัฒนา ตรัง โรงแรม 68 
วัฒนา พาร๑ค โรงแรม 122 
วี เฮ๎าส๑ โรงแรม 9 
ไวท๑ โฮม รีสอร๑ท White Home Resort รีสอร๑ท 10 
ศรีตรัง โรงแรม 20 
สาวนุ๎ย รสีอร๑ท รีสอร๑ท 10 
สุวรรณภมูิรสีอร๑ท รีสอร๑ท 39 
อยูํสบาย แมนช่ัน อพาร๑ทเมนท๑/แมนช่ัน 12 
เอสทูเอส ควีนส๑ตรัง โรงแรม 92 
ฮ็อป อินน๑ ตรัง โรงแรม 79 
เดอะรมู โรงแรม 50 
โรงแรมน้ําทิพย๑ เรสสิเด๎น โรงแรม 18 
บลู ออคิดส๑ รีสอร๑ท 18 
การ๑เด๎นฮิล แมนช่ัน แมนช่ัน 40 
โรงแรมชมตรัง โรงแรม 12 
บ๎านบางรัก เรสซิเดนซ๑ (Baan Bangrak Residence) 
 
เซอร๑วิส อพาร๑ตเมนต๑ 

อพาร๑ตเมนต๑ 25 
สิริตรัง บูทีค โรงแรม 36 
ตรังแกรนด๑โฮเทล (Trang Grand Hotel) โรงแรม 60 
ไรวินทร๑ เพลซ (Raiwin Place)  โรงแรม 10 
เดอะ ทร ีสลีป แอนด๑ สเปซ (The Tree Sleep and 
Space)  โฮสเทล 7 
sixty six place โรงแรม 28 
อะ โลคลั ซัมธิง โฮสเทล (A Local Something 
Hostel)  โฮสเทล 7 
บ๎านบุษบา โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 7 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) 
2.กันตัง Koh Mook Garden Resort & DADA Restaurant บังกะโล 19 

คอรัล การ๑เด๎น รีสอร๑ท รีสอร๑ท 5 
เซเวํน ซี รสีอร๑ท รีสอร๑ท 39 
รีฟ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 18 
กระดาน ไอร๑แลนด๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 30 
กาลูแม บังกะโล 9 
เกาะมุก รับเบอร๑ทร ีรีสอร๑ท รีสอร๑ท 17 
เกาะมุก อันดามัน รีสอร๑ท 8 
เกาะมุกด๑ โคโคํ ลอร๑ด บังกะโล 30 
เกาะมุกด๑เดอะซันเกรส รีสอร๑ท 11 
เกาะมุกสิวาลัย รีสอร๑ท 60 
เดอะ ธารา บีช รสีอร๑ท รีสอร๑ท 10 
เกาะมุก ชาลี บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 84 
เกาะมุก รสีอร๑ท รีสอร๑ท 25 
เกาะมุก เรวิเอรํา บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 33 
เซเวํนฮลิรสีอร๑ท รีสอร๑ท 12 
ปาวาปี รีสอร๑ท รีสอร๑ท 23 
มุกละมัยรสีอร๑ทแอนสปา รีสอร๑ท 11 
ลักกี้บังกะโล รีสอร๑ท 5 
วิลเลจการ๑เด๎นท๑บังกะโล รีสอร๑ท 5 
โกเก๎า รสีอร๑ท (ทําเรือเจ๎าไหม) รีสอร๑ท 4 
ครัวต๎นเตย รสีอร๑ท รีสอร๑ท 8 
ควนตุ๎งกู โฮมสเตย๑ รีสอร๑ท 8 
จันทรา เลอ ลิบง รีสอร๑ท 15 
อันดาเล บีช รสีอร๑ท เกาะลิบง รีสอร๑ท 21 
มดตะนอย รีสอร๑ท รีสอร๑ท 33 
จุลภา เกสท๑เฮ๎าส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 10 
เจ.ที. บังกะโล 19 

ชมรมการทํองเที่ยวชุมชนเกาะลิบง โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 20 
แบมบูลัท บังกะโล 8 
บ๎านเจ๎าไหม รสีอร๑ท รีสอร๑ท 9 
พาราไดซ๑ ลอร๑ท บังกะโล 11 
ภูแซมบิกรสีอร๑ท รีสอร๑ท 11 
มุกมรกต รีสอร๑ท รีสอร๑ท 12 
ลิบง แค๎มป ์ บังกะโล 6 
ลิบง ซันเซ็ท รีสอร๑ท รีสอร๑ท 17 
ลิบง เนเจอร๑ บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 10 
ลิบง บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 26 
ลิบง มัลดีฟส๑ บังกะโล บังกะโล 7 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) 

 

ลิบงโฮมสเตย๑ รีสอร๑ท 10 
สวัสดี รีสอร๑ท รีสอร๑ท 14 
สินชัย เจ๎าไหม รีสอร๑ท รีสอร๑ท 6 
หาดฝรั่ง บังกะโล บังกะโล 18 
หาดยาว เนเจอร๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 20 
แอทกันตัง รีสอร๑ท 14 
มุกกี ้บังกะโล รีสอร๑ท 14 
Kohmook Nurse House รีสอร๑ท 6 
Smile Bungalow Kohmook รีสอร๑ท 14 
Koh Mook Hostel โฮสเทล 3 
เกาะมุกด๑ แทมมารีน รีสอร๑ท จ.ตรัง รีสอร๑ท 6 
Nature Hill รีสอร๑ท 6 
Mook Ing Lay  รีสอร๑ท 8 
Cashew Nut Bungalow รีสอร๑ท 2 
Koyao Bungalows รีสอร๑ท 4 
Mr.Yong Tour & Homestay รีสอร๑ท 2 
มุกมนต๑ตรารสีอร๑ต ซีฟร๎อนท๑ รีสอร๑ท 9 
Mountain View Resort  รีสอร๑ท 5 
Koh Mook Sea View Bungalow รีสอร๑ท 3 
Sea Breeze Resort รีสอร๑ท 6 
เกาะกระดาน พาราไดซ๑ บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 38 

3.ปะเหลยีน เกาะสุกร อันดามัน บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 20 
คิวปิด รีสอร๑ท 40 
ญาตาสปาแอนด๑รีสอร๑ท รีสอร๑ท 45 
สุกร คาบานํา รีสอร๑ท รีสอร๑ท 17 
หนําไผเํล รีสอร๑ท 4 
แหลมหยงสตาร๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 4 

4.ยํานตาขาว ริเวอร๑ปาร๑ค รีสอร๑ท รีสอร๑ท 7 
5.รัษฎา นิณีการ๑เด๎น & รีสอร๑ท รีสอร๑ท 43 
6.สิเกา 057 โฮมสเตย๑ บังกะโล 12 

ขนําชาวเล โฮมสเตย๑ บังกะโล 8 
ชินตารีสอร๑ท รีสอร๑ท 25 
ตรัง อันดามัน โฮเตล็ แอนด๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 40 
ทรายทองรีสอร๑ท บังกะโล 29 
บํอหิน ฟาร๑มสเตย๑ โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 3 
บ๎านพํอรีสอร๑ท รีสอร๑ท 6 
ญาทาเลย๑ เดอะ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 8 
ยกยอ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 8 
เลตรังบูติก รีสอร๑ท 18 
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อ าเภอ ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก(ห้อง) 

 

เลตรัง รีสอร๑ท รีสอร๑ท 33 
ปะการัง เกสท๑เฮ๎าส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 4 
ปากเมง เกสท๑เฮ๎าส๑ เกสท๑เฮ๎าส๑ 7 
ปากเมง รีสอร๑ท รีสอร๑ท 43 
ปากเมง โฮมสเตย๑ โฮมสเตย๑/เรือนพักแรม 25 
ปาล๑ม การ๑เด๎นท๑ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 10 
เพชรอันดา รีสอร๑ท รีสอร๑ท 12 
อนันตรา สิเกา รีสอร๑ท แอนด๑ สปา โรงแรม 139 
แมกไม๎ รสีอร๑ท รีสอร๑ท 25 
วารี ปาร๑ค รสีอร๑ท รีสอร๑ท 12 
สบาย คันทรี่ รสีอร๑ท รีสอร๑ท 15 
สุดรัก รีสอร๑ท รีสอร๑ท 8 
เสนํหา รสีอร๑ท รีสอร๑ท 13 
แสงทองรีสอร๑ท บังกะโล 19 

อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม 
บ๎านพักอุทยาน/ที่พัก
ของหนํวยราชการ 23 

แฮปปี้รสีอร๑ท รีสอร๑ท 10 
Blue Shore Cottage รีสอร๑ท 6 

7. ห๎วยยอด บ๎านแสงจันทร๑ รสีอร๑ท รีสอร๑ท 12 
เรือนผู๎การรสีอร๑ท รีสอร๑ท 20 
วังสวนแก๎ว รีสอร๑ท 8 

8.หาดสําราญ ชายเล รสีอร๑ท รีสอร๑ท 5 
ต๎นปอ รีสอร๑ท รีสอร๑ท 6 
ตะเสะ บีช รีสอร๑ท รีสอร๑ท 15 
บ๎านก๎องฟ้ากาแฟและรสีอร๑ท รีสอร๑ท 4 
หาดสําราญรีสอร๑ท รีสอร๑ท 12 
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