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เอกสารเลขที ่  2/2563 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 
และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง 



ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรงั ไดจ้ดัท ำขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นกำรเกษตรและขอ้มูล
ทัว่ไปของสหกรณ์จงัหวดัตรงั ปี 2562  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัจงัหวดั
ตรงั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขอ้มูลพืน้ฐำนดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั และขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
จำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ  มำรวบรวมจดัท ำเป็นฐำนขอ้มูล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรคน้หำขอ้มูลจำกผู้
ทีส่นใจและใชเ้ป็นขอ้มลูหลกัในกำรอำ้งองิขอ้มลูทำงดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัตรงั 
 
  ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฯ จงึขอขอบคุณหน่วยงำนสงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัตรงั ส่วนรำชกำรอื่นๆ ภำยในจงัหวดัตรงั และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ไดใ้หค้วำมอนุเครำะห์
ขอ้มูลดงักล่ำว มำ ณ โอกำสนี้ เป็นอย่ำงสูง ทัง้นี้ คณะผูร้วบรวมฯ ยนิดทีีจ่ะรบัขอ้คดิเหน็และค ำแนะน ำไป
ปรบัปรุงเอกสำรเล่มนี้ใหด้ยีิง่ขึน้ในโอกำสต่อไป 
 
 

ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรงั 
มนีำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             --------------------------- ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรและข้อมูลทัว่ไปของจงัหวดัตรงั ปี 2562  
(1) 
 



      สำรบญั                        
 
  เร่ือง          หน้ำ 
ค ำน ำ                (1) 
 

หมวดท่ี   1 ข้อมูลทัว่ไป  

     ข้อมูลด้ำนกำยภำพ   (Physical  Factors)     1 
  -  ทีต่ัง้และอำณำเขต    1 
  -  ลกัษณะภูมปิระเทศ  2  
  -  ลกัษณะภูมอิำกำศ  2 
  -  กำรปกครอง     3  
  -  ประชำกร   3 
  -  ลกัษณะกำรใชท้ีด่นิ  4 
  -  ทรพัยำกรดนิ  5 
  -  ทรพัยำกรน ้ำ 13 
  -  ทรพัยำกรป่ำไม ้  17 
  -  ทรพัยำกรและแร่ธำตุ 21 
  -  กำรคมนำคมขนสง่ 21 
  -  ผลผลติอุตสำหกรรม 22 
  -  ขอ้มลูอื่น ๆ (กำรสำธำรณูปโภค, รำยไดต้่อคนต่อปี, อำชพีทีส่ ำคญั,   24 
     สถำนทีท่่องเทีย่ว, กำรท่องเทีย่วของจงัหวดัตรงั, เทศกำลและ 
     งำนประเพณี  ฯลฯ) 
หมวดท่ี  2  ข้อมูลกำรเกษตรและสหกรณ์  
     ข้อมูลด้ำนชีวภำพ    (Biological  Factors)  30 
  -  ดำ้นกำรปลูกพชื 30 
  -  ดำ้นปศุสตัว ์ 39 
  -  ดำ้นประมง 45 
  -  ขอ้มลูอื่น  ๆ   (สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มอำชพี ฯลฯ) 56  
  -  ขอ้มลูอำสำสมคัรเกษตร/ปรำชญเ์กษตร 57  
  -  ขอ้มลูระบบสง่เสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2562 59 
      -  ขอ้มลูเกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัตรงั          
63 
 -  ขอ้มลูศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตรของจงัหวดัตรงั 65
  
 
                ------------------------- ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรและข้อมูลทัว่ไปของจงัหวดัตรงัปี 2562  
(2) 

สำรบญั  (ต่อ) 
    

        เร่ือง                           หน้ำ 



 
 -  ขอ้มลูจ ำนวนเกษตรกรปรำดเปรื่องของจงัหวดัตรงั ปี 2562     67 
 -  ขอ้มลูผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตรงั (Gross Provincial Products – GPP)      68 

-  ขอ้มลูรำยชื่อหวัหน้ำสว่นรำชกำรสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์               70 
   จงัหวดัตรงั  ปี  2562 

                          -  ขอ้มลูรำยชื่อสมำชกิสภำเกษตรกรจงัหวดัตรงั                                         71 
  
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
              --------------------------ขอ้มูลพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรและข้อมูลทัว่ไปของจงัหวดัตรงัปี   2562  
(3) 

สำรบญัตำรำง 
 

  เร่ือง                    หน้ำ 
 

ตำรำงท่ี   1 แสดงอุณหภูม ิ ควำมชื้นสมัพทัธ์ ปรมิำณน ้ำฝนและจ ำนวนวนัฝนตกของจงัหวดัตรงั 
                  ปี  2562                                                                                              2 
ตำรำงท่ี   2 ขอ้มลูกำรปกครองจงัหวดัตรงั ปี 2562    3 



ตำรำงท่ี   3 ขอ้มลูประชำกรจงัหวดัตรงั ปี 2562    3ตำรำง
ท่ี   4 ขอ้มลูสภำพควำมเหมำะสมของดนิส ำหรบักำรปลูกพชืจงัหวดัตรงั    7 
ตำรำงท่ี   5 ขอ้มลูกำรจดัสรรทีด่นิของรฐัและมอบเอกสำรสทิธ ิส.ป.ก. จงัหวดัตรงั  ปี 2562   13ตำรำง
ท่ี   6 ขอ้มลูบ่อบำดำลจงัหวดัตรงั ปี 2562   14ตำรำง
ท่ี   7 ขอ้มลูโครงกำรชลประทำนของจงัหวดัตรงั   14ตำรำง
ท่ี   8 ขอ้มลูกลุ่มผูใ้ชน้ ้ำของจงัหวดัตรงั   15 
ตำรำงท่ี   9 ขอ้มลูสระน ้ำขนำดเลก็ของจงัหวดัตรงั ปี 2562   16ตำรำง
ท่ี   10 ชื่อและจ ำนวนเนื้อทีป่่ำสงวนแห่งชำตจิงัหวดัตรงั ปี 2562   17                                                                                               
ตำรำงท่ี   11 ขอ้มลูจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ                              22                                                            
ตำรำงท่ี   12 ขอ้มลูรำยชื่อโรงงำนอุตสำหกรรมปำลม์น ้ำมนัจงัหวดัตรงั  ปี 2562                       23 
ตำรำงท่ี   13 ขอ้มลูรำยไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีของจงัหวดัตรงั ปี 2562   25 
ตำรำงท่ี   14 พืน้ทีท่ ำกำรเกษตรของจงัหวดัตรงั ปี 2562   30 
ตำรำงท่ี   15 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติยำงพำรำของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562                   31 

ตำรำงท่ี   16 พืน้ทีป่ลูกยำงพำรำทีเ่หมำะสมของจงัหวดัตรงั เป็นรำยอ ำเภอ ปี 2562   31 
ตำรำงท่ี   17 ขอ้มลูรำคำยำงแผ่นดบิชัน้ 3 จงัหวดัตรงั  ปี 2548–2562                                  32 
ตำรำงท่ี   18 ขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำจงัหวดัตรงั ปี 2562                               32ตำรำงท่ี   
19 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติปำลม์น ้ำมนัของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562                    33 
ตำรำงท่ี   20 พืน้ทีป่ลูกปำลม์น ้ำมนัทีเ่หมำะสมของจงัหวดัตรงั เป็นรำยอ ำเภอ ปี 2562   33 
ตำรำงท่ี   21 ขอ้มลูรำคำปำลม์น ้ำมนัทัง้ทะลำย  นน. > 15 กก. จงัหวดัตรงั  ปี  2548-2562        34 
ตำรำงท่ี   22 ขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรและปำลม์น ้ำมนัของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562           34 
ตำรำงท่ี   23 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติขำ้วของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปีเพำะปลูก 2562                  35 
ตำรำงท่ี   24 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติขำ้วนำปรงัของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปีเพำะปลูก 2562         35 
ตำรำงท่ี   25 พืน้ทีป่ลูกขำ้วทีเ่หมำะสมของจงัหวดัตรงั เป็นรำยอ ำเภอ ปี 2562                         35 
 
                   -----------------------ขอ้มูลพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรและข้อมูลทัว่ไปของจงัหวดัตรงัปี 2562  
(4) 

สำรบญัตำรำง (ต่อ) 
  เร่ือง                        หน้ำ 
 

ตำรำงท่ี   26 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติเงำะของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562                           36 
ตำรำงท่ี   27 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติทุเรยีนของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562  37 
ตำรำงท่ี   28 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติมงัคุดของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562                37 
ตำรำงท่ี   29 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติลองกองของจงัหวดัตรงั รำยอ ำเภอ ปี 2562                       38 
ตำรำงท่ี   30 พืน้ทีป่ลูกไมผ้ลทีเ่หมำะสมของจงัหวดัตรงั เป็นรำยอ ำเภอ ปี 2562                      39ตำรำงท่ี   
31 ขอ้มลูจ ำนวนสตัวเ์ลีย้งของจงัหวดัตรงั  ปี 2562                                            40 
ตำรำงท่ี   32 ขอ้มลูกำรน ำเขำ้-สง่ออกสนิคำ้ปศุสตัวข์องจงัหวดัตรงั ปี 2562                            41 
ตำรำงท่ี   33 ขอ้มลูจ ำนวนโคเนื้อ ณ วนัที ่1 มกรำคม และปรมิำณกำรผลติโคเนื้อ ปี 2552-2562  41 
ตำรำงท่ี   34 ปรมิำณกำรผลติสุกรจงัหวดัตรงั ปี 2552–2562           42 
ตำรำงท่ี   35 ขอ้มลูรำคำสุกรทีเ่กษตรกรขำยไดน้.น.ต ่ำกว่ำ100 กก.ของจงัหวดัตรงั ปี 2548-2562 42 



ตำรำงท่ี   36 ขอ้มลูโรงฆ่ำสตัวข์องจงัหวดัตรงั ปี 2562            43 
ตำรำงท่ี   37 ขอ้มลูสนิคำ้เกษตรดำ้นปศุสตัวท์ีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนของจงัหวดัตรงั ปี 2562    43 
ตำรำงท่ี   38 จ ำนวนครวัเรอืนทีท่ ำกำรประมง ปี 2562 แยกรำยอ ำเภอ                                 46 
ตำรำงท่ี   39 จ ำนวนผูป้ระกอบกำรประมง ปี 2562                                                        46 
ตำรำงท่ี   40 ขอ้มลูจ ำนวนเรอืประมงพืน้บำ้นและเรอืประมงพำณิชย ์ปี 2562                         47 
ตำรำงท่ี   41 ขอ้มลูกำรจดทะเบยีนเครื่องมอืท ำกำรประมง (เรอืประมงพำณิชย)์ ปี 2562            47 
ตำรำงท่ี   42 ขอ้มลูผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วกบักำรประมง ปี 2562                                       47 
ตำรำงท่ี   43 ขอ้มลูรำยชื่อผูป้ระกอบกำรโรงน ้ำแขง็                                                        48 
ตำรำงท่ี   44 ขอ้มลูรำยชื่อผูป้ระกอบกำรหอ้งเยน็                                                           48 
ตำรำงท่ี   45 ขอ้มลูรำยชื่อผูป้ระกอบกำรโรงงำนปลำป่น                               48 
ตำรำงท่ี   46 ขอ้มลูรำยชื่อผูป้ระกอบกำรโรงงำนปลำกระป๋อง            48 
ตำรำงท่ี   47 ปรมิำณและมลูค่ำกำรจ ำหน่ำยกุง้ทะเลจงัหวดัตรงั ปี 2562               49 
ตำรำงท่ี   48 ปรมิำณสตัวน์ ้ำทะเลทีส่ง่ออก ปี 2560–2562                               49 
ตำรำงท่ี   49 ขอ้มลูผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของจงัหวดัตรงั ปี 2562                                            50 
ตำรำงท่ี   50 ขอ้มลูกำรเลีย้งจระเขข้องจงัหวดัตรงั ปี 2562                                                50  
ตำรำงท่ี   51 ขอ้มลูสนิคำ้เกษตรทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนของจงัหวดัตรงั (ดำ้นประมง) ปี 2562   51 

 
               ---------------------------ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรและข้อมูลทัว่ไปของจงัหวดัตรงัปี 2562  
(5) 
 

สำรบญัตำรำง (ต่อ) 
  เร่ือง                        หน้ำ 
 

ตำรำงท่ี   52 ขอ้มลูองคก์รประมงทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ปี 2562                                             53  
ตำรำงท่ี   53 ขอ้มลูจ ำนวนเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนผูเ้ลีย้งกุง้ทะเลของจงัหวดัตรงั ปี 2562             55  
ตำรำงท่ี   54 ขอ้มลูเกษตรกรอำสำจงัหวดัตรงั  ปี 2562                                                    57  
ตำรำงท่ี   55 ขอ้มลูรำยชื่อปรำชญ์ของแต่ละสว่นรำชกำรจงัหวดัตรงั ปี 2562                           57  
ตำรำงท่ี   56 ขอ้มลูระบบสง่เสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจงัหวดัตรงั  ปี 2559-2562          59  
ตำรำงท่ี   57 ขอ้มลูเกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัตรงั                                                           63  
ตำรำงท่ี   58 ขอ้มลูศูนย ์ศพก.ของจงัหวดัตรงั ปี 2560-2562                                             65  
ตำรำงท่ี   59 ขอ้มลูศูนย ์ศพก.(ศูนยห์ลกั) ของจงัหวดัตรงั                                       66  
ตำรำงท่ี   60 ขอ้มลูจ ำนวนเกษตรกรปรำดเปรื่องของจงัหวดัตรงั                                         67  
ตำรำงท่ี   61 ผลติภณัฑม์วงรวมจงัหวดัตรงั ณ รำคำประจ ำปี                                             68  
ตำรำงท่ี   62 ผลติภณัฑม์วงรวมจงัหวดัตรงั ณ รำคำคงที ่แบบปรมิำณลูกโซ่ (ปีอำ้งองิ 2545)        69  
ตำรำงท่ี   63 ขอ้มลูรำยชื่อหวัหน้ำสว่นสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรงั  ปี 2563      70  
ตำรำงท่ี   64 ขอ้มลูรำยชื่อสมำชกิสภำเกษตรกรจงัหวดัตรงั                                                71  
 
 

            **************** 
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คำขวัญจังหวัดตรัง 

“ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ” 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

 
 

   1.1  ที่ ตั้ งและอาณาเขต   จั งหวัดตรังตั้ งอยู่ทางภาคใต้ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย                 

มีพ้ืนที่เลียบชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียยาวตลอดแนวเขตจังหวัด  119 กิโลเมตร เส้นรุ้งที่ 7องศา 31 ลิปดาเหนือ  
และเส้นแวงที่  99  องศา  38  ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษมและ
สายเอเชีย (สาย 41) ประมาณ  828  กิโลเมตร  มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 4,917.519  ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,073,449.375 ไร่ และมีอาณาเขต  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   จด อำเภอทุ่งสง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ 

  ทิศใต้    จด อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  

  ทิศตะวันออก จด อำเภอศรีนครินทร์  อำเภอกงหรา อำเภอศรีบรรพต อำเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง  (มีเทือกเขาบรรทัดกัน้อาณาเขต)    

 ทิศตะวันตก จด อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลด้านกายภาพ   (Physical  Factors) 
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           1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง ๆ ต่ำ ๆ  สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัด

กระจายอยู่ทั่วไป  ทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดทอดยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ ลักษณะดิน       ส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นมีป่าชายเลนและมีพ้ืนที่เป็นเกาะจำนวน  46  เกาะ  อยู่ในพ้ืนที่อำเภอ
กันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ 
           1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ช่วงกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม   และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในปี 2562 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.75 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยทั้งปี  79.93  ปริมาณ
น้ำฝนรวมทั้งปี 2,094.40 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกท้ังปี 171 วัน 
 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันฝนตกของจังหวัดตรัง ปี  2562 
  

เดือน อุณหภมูิ(องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์(%) ฝน(มิลลิเมตร) 

 เฉล่ีย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ จำนวนวัน 

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

27.52 
28.43 
28.90 
29.26 
28.37 
27.86 
27.85 
27.35 
27.52 
26.57 
27.20 
26.13 

34.0 
35.0 
38.0 
37.0 
36.0 
34.0 
35.3 
33.9 
35.4 
33.6 
35.2 
32.6 

20.7 
21.5 
21.7 
23.0 
23.3 
23.6 
22.9 
23.0 
22.7 
23.1 
23.2 
20.5 

74.07 
68.98 
72.36 
77.35 
83.41 
85.62 
82.47 
85.16 
83.18 
88.00 
82.98 
75.56 

97 
95 
97 
99 
99 
98 
99 
98 
98 
100 
99 
98 

41 
35 
36 
31 
50 
43 
48 
46 
51 
54 
52 
46 

56.7 
4.0 

100.7 
208.7 
177.7 
199.2 
143.2 
382.5 
230.1 
309.0 
204.3 
78.3 

5 
3 
10 
11 
20 
20 
11 
22 
15 
27 
19 
8 

รวม 332.96 420.0 269.2 959.14 1,177 533 2,094.4 171 

เฉลี่ยทั้งป ี 27.75 35.0 22.4 79.93 98 44 174.5 14 

ที่มา :  สถานีอตุุนิยมวิทยาตรัง                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

            ฤดูกาล  แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น  2  ฤดู  คือ 

                     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  

                      ฤดูฝน เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์    

                       ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 

2 ชนิด   คือ 

    ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม 
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    ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
       1.4 การปกครอง    จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3  รูปแบบ  คือ 

            การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวน 34  หน่วยงาน  

ระดับอำเภอ  มี   10  อำเภอ   87 ตำบล   723   หมูบ่้าน 
         การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง สำนักงานอยู่ในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง 106 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง กรมต่าง ๆ รวม 70 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวม 
19 หน่วยงาน และ หน่วยงานอิสระ  16  หน่วยงาน 
           การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง  

มีเทศบาล 22 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 20 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 
76  แห่ง (ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง) 
     ตารางที่ 2  ข้อมูลการปกครองจังหวัดตรัง ปี  2562 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. อบจ. 
นคร เมือง ตำบล   

เมืองตรัง 15 121 1 - 3 12 1 
กันตัง 14  83 - 1 - 13 - 
ปะเหลียน 10  86 - - 3  8 - 
ย่านตาขาว  8  67 - - 3  6 - 
สิเกา  5  40 - - 3  4 - 
ห้วยยอด 16 133 - - 5 14 - 
วงัวิเศษ  5  68 - - 1  5 - 
นาโยง  6  53 - - 1  6 - 
รัษฎา  5  50 - - 1  5 - 
หาดสำราญ  3  22 - - -  3 - 

รวม 87 723 1  1 20 76 1 

 

      ที่มา  :  ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง                        ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 
                  1.5  ประชากร จังหวัดตรังมีประชากรทั้งหมด 643,164 คน แบ่งเป็นชาย 314,793 คน   หญิง 

328,371 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 231,924 ครัวเรือน    
    ตารางที ่3 ข้อมูลประชากรจังหวดัตรัง   ปี  2562 

อำเภอ 
จำนวนประชากร (ราย) จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

เมืองตรัง 74,697 82,307 157,004 66,057 
กันตัง 43,198 43,631 86,829 28,585 
ย่านตาขาว 31,494 33,021 64,515 21,258 
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    ตารางที ่3   ข้อมูลประชากรจังหวัดตรัง   ปี  2562 (ต่อ) 

อำเภอ 
จำนวนประชากร (ราย) จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

เมืองตรัง 74,697 82,307 157,004 66,057 
กันตัง 43,198 43,631 86,829 28,585 
ย่านตาขาว 31,494 33,021 64,515 21,258 
ปะเหลียน 33,153 34,179 67,332 22,950 
สิเกา 19,300 19,177 38,477 13,769 
หว้ยยอด 46,844 47,736 94,580 33,695 
วังวิเศษ 21,644 21,911 43,555 15,084 
นาโยง 21,534 22,999 44,533 14,695 
รัษฎา 14,436 14,982 29,418 11,029 
หาดสำราญ 8,493 8,428 16,921 4,802 

รวม 314,793 328,371 643,164 231,924 

     ที่มา   :   ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง                               ข้อมูล  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2562 
            
           1.6 ลักษณะการใช้ที่ดินพืน้ทีท่ำการเกษตรของจังหวัด รายอำเภอ ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่

ทั้งหมด 3,073,449.375 ไร่ เป็นพื้นทีท่ำการเกษตร จำนวน 1,701,611 ไร่ โดยมีสัดส่วนพ้ืนที่ทำการเกษตรมาก
ที่สุด ได้แก่ อำเภอวังวิเศษ รองลงมาได้แก่ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอห้วยยอด ตามลำดับ 

 

อำเภอ 

 

พื้นทีท่ั้งหมด (ไร่) 

พื้นทีท่ำ

การเกษตร 

(ไร่) 

พื้นทีท่ำ

การเกษตร 

(ร้อยละ) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

เมืองตรงั 333,670.625 173,416 51.97 11,811 
ห้วยยอด 467,046.250 302,592 64.79 14,232 
กันตัง 381,021.875 183,159 48.07 7,855 
ย่านตาขาว 269,410.625 154,943 57.51 8,302 
ปะเหลียน 608,206.250 239,369 39.36 8,414 
นาโยง 103,135.625   81,384 78.91 6,204 
วังวิเศษ 298,203.125 242,445 81.30 6,902 
สิเกา 327,489.375 186,233 56.87 5,513 
รัษฎา 145,265.625   97,670 67.24 4,751 
หาดสำราญ 140,000.000   40,400 28.86 2,210 

รวม 3,073,449.375 1,701,611 55.36 76,294 

     ที่มา  :   สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง, ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง 
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                  1.7 ทรัพยากรดิน 

    จังหวัดตรัง พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นปา่ดิบชื้นในบริเวณพ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่
ดอนมีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อปลูกไม้ผลผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นผสม พื้นที่ลุ่มมีการ
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพ่ือปลูกข้าว เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง   มีทรัพยากรดินที่มี
ศักยภาพสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดตรัง สรุปได้ดังนี ้ 

       ดินในพื้นที่ลุ่ม เป็นกลุ่มดินที่มีการระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว มีน้ำแช่ขังใน ฤดูฝน ใช้

ปลูกข้าวหรือยกร่อง ทำร่องระบายน้ำเพ่ือปลูกไม้ผล พืชไร่หรือพืชผัก มีเนื้อที่รวม 798,465 ไร่       แบ่งตาม
สมบัติดินและสภาพปัญหาของทรัพยากรดินได้ ดังนี้ 

        กลุ่มดินเหนียว มีการระบายน้ำของดินเลวถึงค่อนข้างเลว มีเนื้อที่รวม 

273,828 ไร่ พ้ืนที่ดินบริเวณนี้เหมาะสมดีถึงดีมากสำหรับการปลูกข้าว (บางพ้ืนที่มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 5, 6.1, 6.2 และ 7 
        กลุ่มดินร่วน การระบายน้ำของดินเลวถึงค่อนข้างเลว มีเนื้อที่รวม 

134,408  ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย (ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและขาดแคลนน้ำ) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 17.1, 17.2, 18 และ 22 

       กลุ่มดินตื้น  มีการระบายน้ำของดินเลวถึงค่อนข้างเลว มี เนื้อที่ รวม 

117,038 ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น (เป็นอุปสรรคต่อ
การไถพรวนและการชอนไชของรากพืช มีเนื้อดินละเอียดน้อยทำให้มีความสามารถในการอุ้มน้ำและดูดซับธาตุ
อาหารน้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 25 และ 25B 

       กลุ่มดินเปร้ียวจัดลึกปานกลาง มีการระบายน้ำของดินเลว มีเนื้อที่รวม 

12,281 ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
กรดรุนแรงมากดินหรือชั้นจาโรไซต์ในระดับลึกปานกลาง (ทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารหรือมี
สารประกอบบางอย่างเป็นพษิต่อพืชที่ปลูก) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 14 

       กลุ่มดินเค็มชายทะเลที่เป็นดินเลนมีศักยภาพก่อให้เกิดดินเปร้ียวจัด   

มีน้ำทะเลท่วมขังอยู่เป็นประจำวัน (พ้ืนที่ป่าชายเลน) มีเนื้อที่รวม 260,910 ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำทะเลท่วมขังเป็นประจำวันและเป็นดินเค็ม (เนื้อดินเป็นดินเหนียวเละ
ดินเค็ม น้ำท่วมขังเป็นประจำวัน บางพ้ืนทีม่ีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด) ประกอบด้วย  กลุ่มชุดดินที่ 13 

         ดินในพื้นที่ดอน เป็นกลุ่มดินที่มีการะบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง ใช้ปลูกพืชไร่ 

พืชผัก ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่รวม 
1,412,153 ไร่ แบ่งตามสมบัติดินและสภาพปัญหาของทรัพยากรดินได้ ดังนี้ 

      กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ำ มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง  มีเนื้อที่รวม 

64,401 ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมดีมาก สำหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
กาแฟ มะพร้าว มะมว่งหิมพานต์  และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 32 และ 32B 

      กลุ่มดินเหนียว มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อที่รวม 

534,316 ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะสมดีสำหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว 
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มะม่วงหิมพานต์และทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางถึง
ไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 26, 26B, 26C, 26D, 26E, 53B, 53C, 
53D และ 53E 

      กลุ่มดินร่วนละเอียด มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อที่รวม 

483,908 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วง-หิม
พานต์และทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูก
พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสม
ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง  ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 34, 34B, 34C, 34D, 50, 50B, 50C, 50D, 50E และ 60 

       กลุ่มดินร่วนหยาบ มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อที่รวม 

129,029 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมดีสำหรับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวและ ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกไม้ผล 
กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน        
ปนทราย เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 39, 39B, 
39C และ 39D 

       กลุ่มดินทราย มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีมากเกิน มีเนื้อที่รวม 33,340 

ไร่ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะสมดีสำหรับการปลูกยางพารา มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัด
เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกสับปะรด มีข้อจำกัดปานกลางที่มี
เนื้อดินบนเป็นดินทราย ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ปาล์มน้ำมัน กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัด
รนุแรงทีม่ีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายหรือมีเนื้อดินบนเป็นดินทราย แบ่งออกได้ 2 ชนิด 
               * กลุ่มดินทรายที่ ไม่มี ช้ันดาน  มีเนื้อที่ รวม 22,796 ไร่ ประกอบด้วย         

กลุ่มชุดดินที ่43 
      * กลุ่ มดินทรายที่ มี ช้ันดาน มี เนื้ อที่ รวม 10,544 ไร่  ประกอบด้ วย          

กลุ่มชุดดินที่ 42 
       กลุ่มดินตื้น มีการระบายน้ำของดินดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อที่รวมประมาณ 

167,159 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์  และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์  มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา 
กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินตื้น เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อย
เหมาะสมในพื้นท่ีที่มีความลาดชันสูง มีข้อจำกัดปานกลางถงึรุนแรงทีม่ีความลาดชันสูง  แบ่งออกได้  2 ชนิด 

      * กลุ่มดินตื้นถึงช้ันลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวด มีเนื้อที่รวม 149,803 ไร่ 

ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 45, 45B, 45C และ 45D 
      * กลุม่ดินตื้นถึงช้ันหินพื้น มีเนื้อท่ีรวม 17,356 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 

51B, 51C, 51D และ 51E 
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      * พื้นที่ลาดเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา มีเนื้อที่รวม 834,406 ไร่  ไม่เหมาะสม

สำหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงซ้อนหรือพ้ืนทีภู่เขา  ประกอบด้วยหน่วยแผนที่ 62 

       พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีรวม 28,425 ไร่    

ตารางที่   4   ข้อมูลสภาพความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชจังหวัดตรัง 

หน่วยแผนที ่ คำอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) 

3, 6.2 เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
(6.2) บางพ้ืนที่เหมาะสมดีมากสำหรับการปลูกข้าว (3) ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูก
ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้น
และทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน (3, 6.2) 

190,121 

6.2/17.2 เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว  มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิม
พานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขัง
นานในฤดูฝน (6.2) เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายและขาดแคลนน้ำ เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์ม
น้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยนืต้นและทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ 

593 

 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกยางพารา มี
ข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการ
ปลูกไม้ผลและกาแฟ มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (17.2) 

 

6.1, 7 เหมาะสมดีมากสำหรับปลูกข้าว (7) บางพ้ืนเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัด
เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ (6.1) และขาดแคลนน้ำเหมาะสมดีมาก
สำหรับการปลูกปาล์มนำ้มัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
(7) บางพ้ืนที่เหมาะสมดี สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้
ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล้กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ (6.1) 
เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบายน้ำ
ของดินค่อนข้างเลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มี ข้อจำกัด
รุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (6.1,7) 

65,028 

6.1/6.2 เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ (6.2) 
และขาดแคลนน้ำ (6.1) เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิม
พานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบาย
น้ำของดินค่อนข้างเลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มีข้อจำกัด
รุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (6.1) ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ ไม้ยืนต้นและทุง่หญ้า 

13,465 
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ตารางที่   4   ข้อมูลสภาพความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชจังหวัดตรัง (ต่อ) 

หน่วยแผนที ่ คำอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) 

 เลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน (6.2)  

17.1, 18, 
22, 59 

เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ 
มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัด
รนุแรงมากทีมี่น้ำแช่ขงันานในฤดูฝน 

43,785 

17.1/17.2 เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย (17.1) และขาดแคลนน้ำ (17.2) ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน (17.1) เหมาะสมดี
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูก
ยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว ไม่ค่อยเหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้าง
เลว 

3,498 

17.2, 17.2B เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
รว่นปนทรายและขาดแคลนน้ำ (17.2) ไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (17.2B) 
เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีขิอจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน
กลางสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้าง
เลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีการระบาย
น้ำของดินค่อนข้างเลว (17.2, 17.2B) 

59,521 

17.2B/32B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนทีเ่ป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้
ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มี
การระบายน้ำของดินค่อนขา้งเลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มี
ข้อจำกัดรุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (17.2B) เหมาะสมดีมากสำหรับ
การปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก 
ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (32B) 

17,370 
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17.2B/34B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทรายและขาดแคลนน้ำ เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วง
หิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการ
ระบายน้ำของดินค่อนข้างเลวและไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มี
ข้อจำกัดรุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (17.2B) เหมาะสมดีสำหรับการ
ปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน
กลางสำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปานทราย (34B) 

17,854 

14 เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่เป็นดินเปรี้ยวจัดลึก
ปานกลาง ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว 
พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานใน
ฤดฝูน (14) 

12,281 

25, 25B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น ไม่เหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน 
(25, 25B) 

79,210 

6.2/25, 
6.2/25B 

ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นและไม่เหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน 
(25, 25B)  เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ำ (6.2) ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ 
มะพร้าว มะม่วงพิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัด
รุนแรงที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน (6.2)  

9,836 

17.1/25, 
22/25 

ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น (25)เหมาะสม
ปานกลางสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
(17.1, 22)ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว 
มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่
มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน (17.1, 22, 25) 

- 
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17.2B/25B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น ไม่เหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน 
(25B) ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิม
พานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกยางพารา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีการระบาย
น้ำของดินค่อนข้างเลว ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและกาแฟ มีข้อจำกัด
รุนแรงที่มีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเลว (17.2B) 

19,392 

25B/34B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น ไม่เหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน 
(25B) เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว 
มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลาง สำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัด
ปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย (34B) 

36,453 

 25B/45B ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีข้อจำกัดรุนแรงที่เป็นดินตื้น ไม่เหมาะสม
สำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน 
(25B) เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้น
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสม
ปานกลางสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปาน
กลางที่เปน็ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวด 

9,974 

13 ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีน้ำทะเลท่วมขังเป็น
ประจำวันและเป็นดินเค็ม 

260,910 

32, 32B, 
26B/32B 

เหมาะสมดีมากสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วง
หิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (32, 32B) บางพ้ืนที่เหมาะสม
ดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืช
ไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่ำ (26B) 

60,067 
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26, 26B, 26C, 
26D, 26E, 
53B, 53C, 
53D, 53E, 
26B/53B, 
26B/53C, 
26B/53D 

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิม
พานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสมในพื้นทีท่ี่มีความลาดชันสูง 

496,650 

34, 34B, 34C, 
34D, 50, 50B, 

50C, 50D, 
50E, 60, 
34B/50B 

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิน
พานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อ
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูง 

365,066 

39, 39B, 
39C, 39D        

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหมิพานต์ ไม้ยืนต้น
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสม
ปานกลางสำหรับการปลูกไม้ผล กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อ
ดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมปานกลางถึง
ไม่ค่อยเหมาะสมในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง 

70,029 

34B/39B, 
34C/39C, 
39B/50B 

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิน
พานต์ ไมย้ืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อ
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย (34, 50) เหมาะสมดีสำหรับการปลูกยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกไม้ผล กาแฟ พืชไร่
และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อนดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือมีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย (39) 

117,999 

45, 45B, 
45C, 45D 

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน
กลางสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่
เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวด เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสม
ในพ้ืนทีท่ี่มีความลาดชันสูง 

87,126 

26B/45B,45
B/53B 

เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน 

66,630 
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ตารางที่   4   ข้อมูลสภาพความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชจังหวัดตรัง (ต่อ) 

หน่วยแผนที ่ คำอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) 

 กลางสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่
เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวด (45B) เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ (26B, 53B) 

 

45B/50B เหมาะสมดีสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน
กลางสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา กาแฟ พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่
เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวด (45B) เหมาะสมปานกลางถึงดีสำหรับ
การปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหินพานต์ ไม้ยืนต้นและ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปาน
กลางสำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทราย (50B) 

48,750 

43 เหมาะสมดีสำหรับการปลูกยางพารา มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลาง
สำหรับการปลูกสับประรด มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย ไม่ค่อย
เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล กาแฟ ปาล์มน้ำมัน พืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดรุนแรง
ทีม่ีเนื้อดนิเป็นพวกดินทรายหรือมีเนื้อดินบนเป็นดินทราย 

22,796 

42 เหมาะสมดีสำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และไม้ยืนต้น มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกสับประรด มีข้อจำกัดปาน
กลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก 
ยางพารา ปาล์มน้ำมันและกาแฟ มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีชั้นถูกชะล้างหนาและมีชั้นดาน
อินทรีย์ 

10,544 

50B/51B, 
50C/51C, 
50D/51D, 
50E/51E 

มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดปานกลางที่มีชั้น
หินพ้ืนตื้น ไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่เป็นเนินเขา มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็น
เนินเขา ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว พืช
ไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีชั้นหินพ้ืนตื้น (51) เหมาะสมดีสำหรับการปลูก
ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะสมปานกลาง
สำหรับการปลูกพืชไร่และพืชผัก มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทราย (50, 53๗ เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อยเหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

16,628 

51C, 51D, 
51E 

มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกดัปานกลางที่มีชั้น
หินพื้นตื้น ไม่ค่อยเหมาะสมในพืน้ที่ที่เป็นเนินเขา  มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่ 

9,042 
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ตารางที่   4   ข้อมูลสภาพความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชจังหวัดตรัง (ต่อ) 

หน่วยแผนที ่ คำอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) 

 เป็นเนินเขา ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว 
พืชไรแ่ละพืชผัก มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีชั้นหินพ้ืนตื้น เหมาะสมปานกลางถึงไม่ค่อย
เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

 

62 ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว พืชไร่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้นและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดรุนแรงมากที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาด
ชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ภูเขา 

834,406 

AP, BP, M, 
SP, U, W 

ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 28,425 

รวม 3,073,449 

ทีม่า : สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 
 

ตารางที่   5   ข้อมูลการจัดที่ดินของรัฐและมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. จังหวัดตรัง  ปี 2562 

 

อำเภอ 

   พ้ืนท่ี 

ประกาศ 

เขต 

พ้ืนท่ีกันออก

(RF,หนังสือ

สำคัญ,ถนน, 

 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 

อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 

        

มอบ ส.ป.ก. 4-01 

 

คงเหลือ

(ค้างจัด) 

  แหล่งน้ำ ฯลฯ)  ราย ไร่ ราย แปลง ไร่  
กันตัง 
นาโยง 
ปะเหลียน 
เมอืงตรัง 
ย่านตาขาว 
รัษฎา 
วังวิเศษ 
สิเกา 
ห้วยยอด 

 หาดสำราญ 

41,628 
10,663 
47,200 
51,981 
26,865 
41,412 

175,336 
98,994 
84,769 
4,144 

11,989.00 
8,986.33 

22,581.00 
17,666.96 
11,503.90 
18,000.22 
71,822.42 
52,393.00 
38,209.00 

877.81 

29,639.00 
1,676.67 

24,619.00 
34,314.04 
15,361.10 
23,411.78 

103,513.58 
46,601.00 
46,560.00 
3,266.19 

5 
0 
8 
3 
3 
1 
9 
4 
6 
0 

21.69 
0.00 

69.86 
19.00 
19.95 
5.02 

66.19 
19.76 
23.50 
0.00 

2,019 
250 

1,963 
3,001 
1,528 
1,853 
5,514 
2,118 
2,797 
194 

2,772 
295 

2,775 
4,303 
2,159 
2,676 
7,852 
2,823 
3,875 

250 

29,434.39 
1,527.49 

24,363.63 
30,947.80 
12,626.96 
20,176.94 
99,612.44 
36,791.34 
44,122.18 
2,767.28 

182.92 
149.18 
185.51 
3,347.25 
2,714.20 
3,229.83 
3,834.95 
9,789.90 
2,414.32 

498.91 

รวม 582,992 254,029.64 328,962.36 39 244.97 21,237 29,780 302,370.43 26,346.96 

ที่มา :  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง                                       ข้อมูล ณ วันที ่20 พฤศจิกายน 2562 
 
           1.8  ทรัพยากรน้ำ 

                 แหล่งน้ำธรรมชาติ  จังหวัดตรังมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญอยู่  2  สาย  คือ   

                            แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

จังหวัดพัทลุงและจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ 7 
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สายได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน  คลองลำภูรา และคลองนางน้อย โดย
ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรงั 5 อำเภอคือ อำเภอรัษฎา อำเภอหว้ยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอ
กันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ำกันตัง  อำเภอกันตัง 
                           แม่น้ำปะเหลียน  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 

และจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน   คลอง
ลำแคลง คลองลำปลอก คลองห้วยด้วน คลองลำพิกุล คลองโพรงจระเข้  (คลองไหนุ้ย) และคลองลำชาน  โดย
ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อำเภอ คือ อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอนิเดีย ทีป่ากแม่น้ำปะเหลียน อำเภอปะเหลียน 

                         แหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับ ปี 2562 จังหวัดตรัง มีบ่อบาดาล จำนวน 23 บ่อ กระจายอยู่ใน
แต่ละอำเภอ   
 

 ตารางที่  6  ข้อมูลจำนวนบ่อบาดาลของจังหวัดตรัง  ปี  2562 

อำเภอ รร.1 รร.2 อภ. กษ.1 กษ.2 กษ.3 แล้งซ้ำซากและปัญหา 

คุณภาพน้ำเค็ม 

หมายเหตุ 

เมือง - 1 - - - - - 1 

รัษฎา - - 1 - - - - 1 

ห้วยยอด - 1 2 - - - - 3 

นาโยง - 3 1 - - - - 4 

วังวิเศษ 1 1 4 - - - - 5 

สิเกา - - - - - - - - 

กันตัง - - - - - - 1 1 

ปะเหลียน - 2 - - - - - 2 

ย่านตาขาว - 4 - - - - - 4 

หาดสำราญ 1 - - - - - - 1 

รวม 2 12 8 0 0 0 1 23 

ทีม่า : สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 

 

ตารางที่  7   ข้อมูลโครงการชลประทานของจังหวัดตรัง  

 

ท่ี 

 

ชื่ออ่าง ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก 

 

ความจุ 

 

ปริมาตรนำ้ (ล.ลบ.ม.) 

  

พ้ืนท่ีใช้น้ำ 

 

เกษตรกรได้รับประโยชน ์

 
 

โครงการพระราชดำร ิ
 

 

ในอ่าง 

 

ใช้การได้ 

 

ร้อยละ 

 

ทางการเกษตร (ไร่) 

 

(ราย/ครัวเรือน) 

 ขนาดกลาง       

1 อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 18.500 14.620 14.580 78.81 500 2,900 

2 อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง 0.215 0.148 0.138 64.19 - 350 
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ตารางที่  7   ข้อมูลโครงการชลประทานของจังหวัดตรัง (ต่อ) 

 

ท่ี 

 

ชื่ออ่าง ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก 

 

ความจุ 

 

ปริมาตรนำ้ (ล.ลบ.ม.) 

  

พ้ืนท่ีใช้น้ำ 

 

เกษตรกรได้รับประโยชน ์

 
 

โครงการพระราชดำร ิ
 

 

ในอ่าง 

 

ใช้การได้ 

 

ร้อยละ 

 

ทางการเกษตร (ไร่) 

 

(ราย/ครัวเรือน) 

3 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย 1.122 0.760 0.720 64.17 500 960 

รวม 19.837 15.528 
15.438  

1,000 4,210 

 ขนาดเล็ก       

4 อ่างเก็บน้ำบ้านปา่แก่ 0.500 0.380 0.370 74.00 500 850 

5 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 0.325 0.250 0.240 73.85 180 960 

6 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 0.250 0.190 0.180 72.00 130 350 

7 อ่างเก็บน้ำสถานบีำรุงพนัธุ์สตัวต์รัง 0.665 0.350 0.340 51.13 - 150 
8 อ่างเก็บน้ำบ้านนำ้ราบ 0.220 0.180 0.170 77.27 - 260 

9 อ่างเก็บน้ำสะพานกอด 0.126 0.100 0.090 71.43 - 350 
10 อ่างเก็บน้ำห้วยบก-หลุมพอลาย 0.154 0.145 0.135 87.66 - 30 

รวม 2.240 1.595 1.525  810 2,950 

ที่มา : โครงการชลประทานตรัง                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ตารางที่  8   ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดตรัง  

ที่ ชื่อกลุ่ม ตำบล อำเภอ  จำนวนสมาชิก/ครัวเรือน พื้นที่ใช้น้ำ(ไร่) 

 1 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำ
สาย LMC โครงการฝายคลองนางน้อย ละมอ นาโยง 271 16,887 

2 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำ
สาย RMC โครงการฝายคลองนางน้อย ละมอ นาโยง 374 17,536 

3 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำสาย 
LMC โครงการประตูระบายนำ้คลองกะลาเส กะลาเส สิเกา 146 8,593 

 4 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำสาย 
RMC โครงการประตูระบายนำ้คลองกะลาเส กะลาเส สิเกา 95 4,107 

5 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ประตูระบาย
น้ำคลองปะเหลียน ปะเหลียน ปะเหลียน 278 4,000 

6 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่าง
เก็บน้ำคลองทา่งิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ ท่างิ้ว ห้วยยอด 19 204 

7 

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่อส่งนำ้สายที่ 4 
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ ท่างิ้ว ห้วยยอด 60 227.5 
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ตารางที่  8   ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดตรัง (ต่อ) 

ที่ ชื่อกลุ่ม ตำบล อำเภอ  จำนวนสมาชิก/ครัวเรือน พืน้ที่ใช้น้ำ(ไร่) 

8 

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่อส่งนำ้สายที่ 
7 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิว้ อัน
เนื่องมาจาก พระราชดำร ิ

ท่างิ้ว ห้วย
ยอด 

60 247 

ทีม่า : โครงการชลประทานตรัง                                                      ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ตารางที่  9   ข้อมูลสระน้ำขนาดเล็กของจังหวัดตรัง ปี 2562 
 

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวนสระ  ที่ อำเภอ ตำบล จำนวนสระ 

1 เมอืง นาท่ามเหนือนา
บินหลา 
นาโต๊ะหมิง 
ควนปริง 
โคกหล่อ 
บางรัก 
นาท่ามใต้ 
น้ำผุด 
บ้านโพธิ์ 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 2 ห้วยยอด หนองช้างแล่น 
ห้วยนาง 
ลำภูรา 
บางกุ้ง 
บางด ี
ห้วยยอด 
นาวง 
เขาขาว 
ปากคม 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

กันตัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิเกา 

เกาะลิบง 
โคกยาง 
ควนธานี 
ย่านซื่อ 
คลองลุ 
บ่อน้ำร้อน 
กันตังใต้ 
วังวน 
บางเป้า 
บางหมาก 
บางสัก 
บ่อหิน 
นาเมืองเพชรเขา
ไม้แก้ว 
กะลาเส 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
8 
2 
1 

 4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
8 
 
 

ย่านตาขาว 
 
 
ปะเหลียน 
 
 
 
นาโยง 
 
 
 
วังวิเศษ 
 
 
 

เกาะเปียะ 
ย่านตาขาว 
ทุง่กระบือ 
ทุ่งยาว 
ปะเหลียน 
ท่าข้าม 
บ้านนา 
นาโยงเหนือ 
ช่อง 
นาหมื่นศรี 
ละมอ 
วังมะปราง 
วังมะปรางเหนือ
เขาวิเศษ 
อ่าวตง 

2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
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ตารางที่  9   ข้อมูลสระน้ำขนาดเล็กของจังหวัดตรัง ปี 2562 (ต่อ) 
 

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวนสระ  ที่ อำเภอ ตำบล จำนวนสระ 

 
9 
 

 
รัษฎา 

ไม้ฝาด 
คลองปาง 
หนองปรือ 
ควนเมา 

1 
4 
3 
1 

  
10 

 
หาดสำราญ 

ท่าสะบา้ 
ตะเสะ 
หาดสำราญ 

1 
1 
7 

     รวม 113 

ที่มา :  สถานีพัฒนาทีด่ินตรัง                                                        ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   
            1.9  ทรัพยากรป่าไม้ 

      ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 64 ป่า มีพ้ืนที่ป่าไม้

ประมาณ 1,536,202 ไร่ และพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ประมาณ 765,578.50 ไร่ ที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง 
มีลักษณะคล้ายกำแพงเมืองของจังหวัดตรัง เนื่องจากโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่        
ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายกำแพงรั้วบ้าน พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศเหนือเขตติดต่อกับจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกเขตติดต่อกับจังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศใต้เขตติดต่อกับ
จังหวัดสงขลา และสตูล และพ้ืนที่ป่าไม้ทาง ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่เป็นพ้ืนที่   
ป่าบกมีภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลำห้วย ลำคลองที่ไหลผ่านพ้ืนที่ของจังหวัดและราษฎรใช้น้ำ
ดังกล่าวสำหรับอุปโภคบริโภคเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่พ้ืนที่ดังกล่าวยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ สำหรับทางด้านที่ติดต่อ
กับริมทะเลทางทิศตะวันตกของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้จะเป็นป่าชายเลนพ้ืนที่จังหวัดตอนกลางจะเป็นพ้ืนที่ราบสลับ
กับควนเขา โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นควนเขาจะมีป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป   ถูกบุกรุก
ทำลายไปจนหมดสภาพป่าแล้วเป็นส่วนมากและตามเกาะแก่งในทะเลก็มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม
หลายเกาะด้วยกัน   
 

ตารางที่  10   ข้อมูลช่ือและจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดตรัง ปี  2562 

ที ่ ช่ือป่าสงวนแหง่ชาต ิ ตำบล อำเภอ  เนือ้ที่ (ไร่) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ ์

1 ป่าเหรียงห้อง นาทา่มเหนือ เมืองตรัง 2,250 0 

2 ป่าควนตอ นาทา่มเหนือ เมืองตรัง 125 0 

3 ป่าควนแก้ว ป่าควนเกาะท้อน ป่าควนยิ้ม  นาทา่มเหนือ เมืองตรัง 1,775 0 

  ป่าควนขวาง และปา่ควนกรงนกขุ้ม         

4 ป่าทุ่งใสเจ็ดห้างและป่าควนไม้คง้ 
นาทา่มเหนือ, 

เมืองตรัง 10,050 0 
บ้านโพธิ์,นำ้ผุด 

5 ป่าวังโตน และปา่หนองคลา้ นาทา่มเหนือ เมืองตรัง 1,475 0 

6 ป่าเขาพล ู น้ำผุด เมืองตรัง 13,925 10,850 
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ตารางที่  10   ข้อมูลช่ือและจำนวนเนือ้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดตรัง ปี  2562 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือป่าสงวนแหง่ชาต ิ ตำบล อำเภอ  เนือ้ที่ (ไร่) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ ์

7 ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 น้ำผุด, เมืองตรัง 36,753 36,753 

    ช่อง, ละมอ นาโยง 54,297 46,778.50 

8 ป่าเกาะปริง 
หนองตรุด, 
นาโตะ๊หมิง เมืองตรัง 10,450 75 

9 ป่ายางคลองขุดเหนือ หนองตรุด เมืองตรัง 100 100 

10 ปา่เสม็ดขาว นาโตะ๊หมิง เมอืงตรัง 500 0 

11 ป่าเกาะหวายเล็กและปา่ห้วยลกูปลา นาโตะ๊หมิง เมืองตรัง 2,060 600 

12 ป่าควนเร็จ นาทา่มใต ้ เมืองตรัง 200 0 

13 ป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และปา่น้ำราบ โคกยาง,คลองลุ, กันตัง 88,425 48,100 

    บ่อน้ำร้อน,บางสัก       

14 ปา่คลองแตะหรำ ป่าปากคลองบางแรด กันตังใต้,วังวน กันตัง 13,125 1,475 

  และปา่เขาหนุ่ย         

15 ป่าเกาะลิบง เกาะลิบง กันตัง 14,451 5,175 

16 ป่าควนกนัตัง กันตัง,กันตังใต้, กันตัง 550 350 

    บางเปา้       

17 ป่าคลองกันตงัและป่าคลองไหโล๊ะ 
บ่อน้ำร้อน, 
นาเกลือ, กันตัง 47,550 12,650 

    บางสัก,เกาะลิบง       

18 ป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบา้ วังวน,ทุ่งคา่ย กันตัง 8,431 0 

    ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว 16,669 0 

19 ปา่พรุเสม็ดขาว ย่านซื่อ กันตัง 1,450 0 

20 ป่าเกาะแลน นาเกลือ กันตัง 3,025 0 

21 ป่าเกาะค้อ กันตังใต ้ กันตัง 500 500 

22 ปา่เกาะเหลาตำ กันตังใต้ กันตัง 550 550 

23 ป่าเกาะมุก เกาะลิบง กันตัง 2,450 0 

24 ป่าพรุเตียว และป่าคลองยาง บ่อน้ำร้อน กันตัง 2,918 0 

25 ป่าควนจุปะ กันตังใต,้วังวน, กันตัง 4,525 3,200 

    บางเปา้       

26 ปา่ทุ่งพานเรือก และป่าไสขีพ้ร้า โคกยาง กันตัง 1,400 0 
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ตารางที่  10   ข้อมูลช่ือและจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดตรัง ปี  2562 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือป่าสงวนแหง่ชาต ิ ตำบล อำเภอ  เนื้อที่ (ไร่) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ ์

27 ป่าควนบางหมาก 
บางเปา้,คลองชี

ล้อม กันตัง 1,875 850 

28 ป่าไมง้าม และปา่ทุ่งค้อ ย่านซื่อ กันตัง 700 0 

29 ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2 ท่างิ้ว,เขาปนู, ห้วยยอด 93,500 82,375 

    ในเตา,ห้วยยอด,       

    ปากแจ่ม       

30 ป่าเทือกเขาน้ำพราย ปา่เขาหนา้แดง  ปากคม,ปากแจ่ม, ห้วยยอด 18,125 10,700 

  ป่าควนยาง และปา่ควนเหมียง ลำภูรา       

31 ป่าเขารังสาด ปา่ทะเลสองห้อง และ บางกุ้ง,บางดี, ห้วยยอด 65,425 10,375 

  ป่าพยอมพอก วังคีรี       

32 ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และปา่ นาวง,บางกุ้ง ห้วยยอด 12,975 375 

  หนองหนักทอง         

33 ป่าเทือกควนท่าโลน เขากอบ,ทุ่งต่อ ห้วยยอด 2,450 550 

34 ป่าเทือกเขาขาด นาวง ห้วยยอด 2,875 1,700 

35 ป่าห้วยนาง หนองช้างแลน่ ห้วยยอด 250 0 

36 ป่าคลองหยงสตาร์ ปา่เลนคลองหลักขัน ท่าข้าม,ทุ่งยาว, ปะเหลียน 45,000 0 

  และปา่เลนคลองลิพัง ลิพัง       

37 ปา่เลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยาง และ 
บ้าหวี,หาด

สำราญ หาดสำราญ 15,450 0 

  ป่าเลนคลองหินคอกควาย บ้านนา ปะเหลียน 5,175 0 

38 ป่าเลนคลองหวายดน  ปา่เลนคลองสุโสะ บ้านนา,สโุสะ๊, ปะเหลียน 50,175 0 

  และปา่เลนคลองกุเหลา ท่าข้าม ปะเหลียน     

39 ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 ปะเหลียน,ทุ่งยาว ปะเหลียน 319,291 298,922.25 

    ลิพัง       

    
โพรงจระเข้, 
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว 74,622 71,022 

    ช่อง นาโยง 30,437 29,855.75 

40 ป่าควนหาดทรายยาว เกาะสุกร ปะเหลยีน 450 450 

41 ป่าควนใตบ้้านเสียมไหม เกาะสุกร ปะเหลียน 800 500 
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ตารางที่  10   ข้อมูลช่ือและจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดตรัง ปี  2562 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือป่าสงวนแหง่ชาต ิ ตำบล อำเภอ  เนื้อที่ (ไร่) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ ์

42 ปา่ควนบ้าหว ี บ้านนา ปะเหลียน 1,350 0 

    บ้าหว ี หาดสำราญ 7,725 3,600 

43 ปา่พรุชลี้อม บ้านนา ปะเหลียน 1,100 0 

44 ป่าสายเขาหวาง นาเมอืงเพชร สิเกา 11,750 5,300 

45 ป่าสายควนหละและป่าเขาหวาง 
ไม้ฝาด, 

นาเมืองเพชร สิเกา 28,975 7,375 

46 ป่าใส-ป่าแก่ กะลาเส,อ่าวตง สิเกา 28,100 11,631.25 

    อ่าวตง วังวิเศษ 119,600 30,794.00 

47 ป่าเค่ียมซ้อน กะลาเส สิเกา 1,075 0 

48 ปา่เลนคลองไหโละ๊  ปา่เลนคลองปอ ไม้ฝาด สิเกา 8,775 4,075 

  และปา่เลนคลองหละ         

49 ป่าห้วยไทรเหนือ 
บอ่หิน, 

นาเมืองเพชร, สิเกา 1,775 1,755 

    ไม้ฝาด       

50 ป่าคลองกะลาเสและปา่คลองไมต้าย 
เขาไม้แก้ว, 

บ่อหิน, สิเกา 47,500 0 

    ไม้ฝาด,กะลาเส       

51 ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และ 
เขาไม้แก้ว, 
บ่อหิน, สิเกา 29,985 6,618.25 

  ปา่เกาะอ้ายกลิ้ง ไม้ฝาด,กะลาเส       

    วังปะปราง, วังวิเศษ 49,240 12,293.75 

    
วังมะปรางเหนือ

,เขาวิเศษ       

52 ป่าควนคุง้คั้ง เขาวิเศษ วงัวิเศษ 6,073 900 

53 ปา่ควนเรือ นาชุมเห็ด ย่านตาขาว 750 0 

54 ปา่คลองชี  และป่าทอนแจ ้ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 11,663 0 

    กะลาเส สิเกา 4,087 750 

55 ป่าควนขวาง และปา่เขาโอน 
เขาวิเศษ, 

วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 7,800 575 

56 ป่าเขาอ้อย โคกสะบา้ นาโยง 350 0 
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ตารางที่   10   ข้อมูลช่ือและจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดตรงั ปี  2562 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือป่าสงวนแหง่ชาต ิ ตำบล อำเภอ  เนือ้ที่ (ไร่) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ ์

57 ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 
หนองปรือ,
หนองบัว, รัษฎา 38,125 1,755 

    เขาไพร       

58 ป่าพรุขี้กลา 
ควนเมา, 
หนองปรือ รัษฎา 6,025 0 

59 ป่าทุ่งคา่ย ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 2,600 2,600 

60 ป่าเลนคลองไหดล ป่าเลนคลองตะเสะ บ้าหวี,ตะเสะ หาดสำราญ 33,450 0 

  ป่าเลนคลองทุ่งกอและป่าเลนคลองแพรกออก         

61 ป่าทุ่งตะเสะ ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว 2,025 0 

62 ปา่ทา่โตะ๊แซะ ตะเสะ หาดสำราญ 300 300 

63 ป่าควนตะเสะ ตะเสะ หาดสำราญ 425 425 

64 ปา่เกาะเคียนและปา่ควนปริง 
เขาไพร, 

หนองปรือ, รัษฎา 6,025 0 

    หนองบัว       

รวม 1,536,202 765,578.75 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ที่มา :   สำนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 

 
 
 

            1.10 ทรัพยากรและแร่ธาตุ ทรพัยากรที่สำคัญของจังหวัดตรัง จำแนกตามประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 

          ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากปลูกทั่วไปทุกอำเภอ

แต่ทีป่ลูกมากทีสุ่ด ได้แก่ อำเภอห้วยยอด และอำเภอปะเหลียน 
          สัตว์น้ำ  จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อชายฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  ในเขต

อำเภอสิเกา กันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว  และอำเภอหาดสำราญ มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร จึงอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด 
           แร่ แร่ธาตุสำคัญ ไดแ้ก่ แร่ดีบุก ฟลูออไรด์ ถ่านหินและแบไรท์ มีมากที่อำเภอห้วยยอด 

           ปาล์มน้ำมัน ปลูกมากที่อำเภอสิเกาและอำเภอวังวิเศษ ซึ่งมีพ้ืนที่ตดิต่อกบัจังหวัดกระบี ่

          รังนก มีตามเกาะต่าง ๆ ในเขตอำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา  ซึ่งเอกชน

ได้รับสัมปทานเก็บในแต่ละป ีนอกจากนี้ยังมีบ้านนกอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ 
 

             1.11  การคมนาคมขนส่ง  การคมนาคมและขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้า 4 

ทาง คือ 
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          ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลัก  ในการ
คมนาคมทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่าง ๆ  ทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล  โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทางรวม  1,174.630  กม. แบ่งเป็น
ถนนลูกรงั 43.3425 กม.  ลาดยาง 1,129.7375 กม. คอนกรีต 1.550  กม. 

          ทางรถไฟ  ใช้บริการรถเร็วจากอำเภอกันตังถึงกรุงเทพฯ และรถด่วนจากตรังถึงกรุงเทพฯ 
ทุกวัน 

          ทางอากาศ ใช้บริการสายการบินนกแอร์ แอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ ออกจาก 
ท่าอากาศยานตรัง-กรุงเทพฯ  ทุกวัน 

          ทางน้ำ  ใช้บริการที่ท่าเรืออำเภอกันตัง  สิเกา ปะเหลียน 
             

            1.12  ผลผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของจงัหวัดตรัง 

  จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตด้านเกษตรที่สำคัญ อันได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ
สัตว์น้ำทะเล ดังนั้น อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้านการเกษตร
เหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพารา 
อุตสาหกรรมไม้ยางพารา อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม   
                        

ตารางที่ 11    ข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง รายอำเภอ 

สถานที่ตัง้ 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
จำนวนโรงงาน 

แรงงาน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

อ.เมืองตรัง 4,364.27 219 3,577 6,543 10,120 
อ.กันตัง 4,522.08 85 2,498 2,455 4,953 
อ.ย่านตาขาว 2,641.41 62 1,514 787 2,301 
อ.ปะเหลียน 378.18 37 411 295 706 
อ.สิเกา 3,344.09 52 1,556 797 2,353 
อ.ห้วยยอด 2,298.68 94 1,689 559 2,248 
อ.วังวิเศษ 786.38 43 1,195 632 1,827 
อ.นาโยง 183.09 29 245 148 393 
อ.รัษฎา 3,650.63 36 369 205 844 
อ.หาดสำราญ 34.48  9 24 7 31 

 รวม 22,203.28 666 13,348 12,428 25,776 

ที่มา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง                                    ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
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ตารางที่   12   ข้อมูลรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  ปี 2562 

ที่ เลขทะเบียน ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ ที่ต้ัง เงินทุน  คนงาน แรงม้า 

1 3-7(1)13/48 ตง บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ 
จำกัด 

สกัดน้ำมันปาล์มและผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อ
ส่งและจำหน่าย กำลังการ
ผลติ 2.126 เมกะวัตต์ และ
สกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม 

99 หมู่ที่ 3 ถนน
เพชรเกษม 
ตำบลกะลาเส 
อำเภอสิเกา 

73,600,000 53 32,991.5
5 

2 3-7(1)25/56 ตง บริษัท พารากอนอกรีเทค 
จำกัด 

สกัดน้ำมันปาล์ม(แบบย่าง) หมู่ที่ 5 ถนน
ตรัง-สิเกา ตำบล
นาโตะ๊หมิง 
อำเภอเมืองตรัง 

20,000,000 9 807.11 

3 จ3-7(1)3/58 ตง สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านไชยภักดี จำกัด 

สกัดน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม
แบบอบแห้งด้วยลมร้อน 

155 หมู่ที่ 2 
ตำบลอ่าวตง 
อำเภอวังวิเศษ 

35,855,000 19 489.55 

4 จ3-7(1)10/60ตง สหกรณ์การเกษตร 
วังวิเศษ จำกัด 

สกัดน้ำมันปาล์ม โดยวิธีไม่
ใช้ไอน้ำ 

270 หมู่ที่ 4 
ตำบลเขาวเิศษ 
อำเภอวังวิเศษ 

49,667,000 5 455.5 

5 ศ3-7(1)1/36ตง บริษัท โอทาโก้ จำกัด สกัดน้ำมันปาล์มและผลิต
พลั งงานไฟฟ้ าจากก๊ าซ
ชีวภาพและพลังงานชีว
มวลเพื่อจำหน่าย กำลัง
การผลิต 7.5 เมกะวัตต์  

55/5 หมู่ที่ 2 
ถนนสิเกา-ควนกุน 
ตำบลกะลาเส 
อำเภอสิเกา 

9,887,000 82 40,101.75 

6 ส3-7(1)1/30ตง บริษัทล่ำสูง(ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

สกัดน้ำมันปาล์ม 99/9 หมู่ที่ 2 
ถนนสิเกา-ควนกุน 
ตำบลกะลาเส 
อำเภอสิเกา 

41,900,000 60 23,378.47 

7 ส3-7(1)1/31ตง บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม 
จำกัด 

สกัดน้ำมันปาลม์ 168 หมู่ที ่1 ถนน
ตรัง-สิเกา ตำบล
นาเมืองเพชร 
อำเภอสเิกา 

107,523,596 49 5,592.5 

ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

                               ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดตรัง ประกอบดว้ย 

         1. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยาง เป็นหลัก เช่น ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่ง
แห้ง/ยางแผ่นรมควัน รองลงมาได้แก้ น้ำยางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสม ผลิตถุงมือยาง และทำ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราสำเร็จรูป เช่น หมอน ที่นอน ยางพารา ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 91 โรงงาน เงิน
ลงทุน 5,153,972,870 บาท คนงาน 6,049 คน 
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         2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ประกอบด้วย แปรรูปไม้ยางพารา เครื่องเรือน/
เฟอร์นิเจอร์ วงกบประตู หน้าต่าง ของเล่นเด็ก ชิ้นส่วนของเล่นเด็ก ผลิตไม้วีเนียร์ ผลิตชิ้นไม้สับ ฯลฯ ปัจจุบันมีจำนวน
โรงงานทัง้สิ้น 105 โรงงาน เงินลงทุน 5,204,492,031 บาท คนงาน 8,375 คน 

         3. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ประกอบด้วย อาหารกระป๋อง แปรรูปอาหาร
ทะเล  (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) ปลาป่น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  25 โรงงาน เงินทุน 2,119,591,662 บาท คนงาน  
4,594  คน 
              
          1.13  ข้อมูลอ่ืน  ๆ 

                                     การสาธารณูปโภค 

                                                  การไฟฟ้า มีสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 แห่ง มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต

จำหน่ายไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 201,956 ครัวเรือน  (ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้า         
ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560) 

             การประปา การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดเขตบริการสำหรับจังหวัดตรัง   เป็น 4 

สำนักงานประปา มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 49,541 ราย พ้ืนที่ให้บริการ 71.780 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งแต่ละสำนักงานประปา
ขึ้นตรงกับสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา  คือ 
            *  สำนักงานประปาตรัง  

                แหล่งน้ำดิบ 
          1)  แม่น้ำตรัง  อ.เมืองตรัง 

               2)  คลองนางน้อย, บ่อนำ้ อ.นาโยง  
    จำนวนผู้ใช้น้ำ  18,849 ราย พ้ืนที่ใหบ้ริการ 16.720 ตร.กม. 

      * สำนักงานประปาย่านตาขาว 
               แหล่งน้ำดิบ 

          1)  คลองลำพิกุล อ.ย่านตาขาว 
               2)  คลองลิพัง อ.ปะเหลียน 
               3)  คลองปะเหลียน อ.ปะเหลียน 
                 จำนวนผู้ใช้น้ำ  7,205 ราย พ้ืนทีใ่ห้บริการ 8.600  ตร.กม. 
      * สำนักงานประปาห้วยยอด 

                      แหล่งน้ำดิบ 
           1)  แม่น้ำตรัง อ.เมืองตรัง 

                2)  คลองลำภูรา  คลองปาง อ.ห้วยยอด 
                           จำนวนผู้ใช้น้ำ  11,745 ราย พ้ืนที่ให้บริการ 40.270 ตร.กม. 

       * สำนักงานประปากันตัง 
                      แหล่งน้ำดิบ 

1) แม่น้ำตรัง อ.เมืองตรัง 
2) คลองปากเมง อ.สิเกา 
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                    จำนวนผู้ใช้นำ้  11,742 ราย พ้ืนที่ให้บริการ 6.190 ตร.กม. 
(ที่มา : เว็ปไซด์การประปาส่วนภูมิภาค, ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด (จังหวัดตรัง)           
ณ ธันวาคม 2562) 
 
        รายได้ต่อคนต่อปี  จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลำดับจากมากไปน้อย         

พ.ศ. 2562  โดยมีอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ อำเภอเมืองตรัง รองลงมาคือ อำเภอกันตัง      
และอำเภอวังวิเศษ ตามลำดับ 
 

           ตารางที่ 13 ข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีของจังหวัดตรัง ปี 2562 

ลำดับที ่ อำเภอ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี (บาท) 

1 เมืองตรัง 79,217.87 
2 กันตัง 73,615.30 
3 วังวิเศษ 68,541.43 
4 หว้ยยอด 67,085.85 
5 นาโยง 65,008.61 
6 รัษฎา 64,357.13 
7 ย่านตาขาว 63,239.72 
8 ปะเหลียน 61,600.92 
9 สิเกา 58,558.60 
10 หาดสำราญ 56,027.60 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่จงัหวัดตรัง 68,183.86 

   ทีม่า : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง : กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.) 
 

  อาชีพที่สำคัญ 

       อาชีพที่สำคัญที่ทำรายได้มาสู่จังหวัดตรัง ได้แก่ 

   การกสิกรรม  พืชที่ปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ข้าว มะพร้าว 

ทุเรยีน  มะม่วงหิมมะพานต์ สะตอ แตงโม  ถั่วลิสง ผักต่าง ๆ  

                  การประมง  จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย

ถึง 5  อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ        เป็น
อาชีพและรายได้หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดตรัง 

                  การอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น 

โรงงานรมควันยาง สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ผลิตปลาบดแช่แข็ง  (ซูริ
มิ)  ฯลฯ   

  การป่าไม้  ได้แก่  การเผาถ่านไม้ 
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                     การพาณิชย์  ได้แก่ การค้าส่ง ค้าปลีก ค้ากับต่างประเทศมีสินค้าจากผลิตผลทาง

การเกษตร เช่น  ยางแผ่นรมควัน  ยางแท่งทีทอีาร์ สัตว์น้ำทะเลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทะเล ฯลฯ  
                            สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนหย่อนใจ 

             จังหวัดตรังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามหลายแห่ง    ได้แก่        

                               อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยู่ในบริเวณ

สวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม. มีบริเวณกว้างขวางเต็มไปด้วย
พันธุ์ไม้ดอกและไม้ใบต่าง ๆ นับเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนของประชาชน  
ซึ่งทางราชการได้ร่วมมือกับประชาชนชาวจังหวัดตรังสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สำหรับ  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
ผู้พัฒนาเมืองตรังให้เจริญรุ่งเรือง  ขณะนี้เทศบาลนครตรังเป็นผู้ดูแล 

                     สระกระพังสุรินทร์  อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง

ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหนองน้ำธรรมชาติกว้ างใหญ่  เนื้ อที่ประมาณ 50 ไร่  มีน้ ำขังอยู่ตลอดปี            
เฉพาะฤดูน้ำหลากมีน้ำเต็มสระ แลดูสวยงามมาก  กลางสระมีศาลาพักร้อนมีสะพานเชื่อมติดต่อถึงกัน 3 หลัง มี
ถนนรอบบริเวณสระ ได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ เหมาะสำหรับประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาล
นครตรัง ได้บูรณะเสรมิสร้างให้สวยงามอยู่เสมอ 

 ทะเลสองห้อง อยู่ ในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอำเภอ 

ประมาณ 27 กิโลเมตร 

 เขาปินะ อยู่ในท้องที่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เป็นภูเขาตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่ง

นาอยู่ในบริเวณวัดเขาปินะ มีถ้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและมีทิวทัศน์สวยงามทางขึ้นภูเขาได้
ดัดแปลงเป็นบันไดคอนกรีตไปยังถ้ำแยกเป็น 3 ทาง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์อยู่ด้านทางเข้าถ้ำ 

 ถ้ำเขาช้างหาย  เป็นถ้ำธรรมชาติ ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปแบบ    ต่าง 

ๆ ที่สวยงามมาก สลับซับซ้อนด้วยซอกหลืบกว้างแคบมากมาย สวยงามและยังคงความเป็นถ้ำที่มีลักษณะเป็น
ธรรมชาติทุกประการ อยู่ห่างจากตลาดอำเภอนาโยง ประมาณ 5 กม.  

 น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  มีน้ำไหลผ่านตามซอกหินตลอด

สาย อากาศเยือกเย็น บริเวณประกอบด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ถนนลาดยางตลอดถึงน้ำตกอยู่ที่ตำบล ปะ
เหลียน อำเภอปะเหลียน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม.  

                     น้ำตกสายรุ้ง  เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง เมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดดเกิดเป็น

สายรุ้งสวยงามมาก  สภาพยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ การคมนาคมไปสู่น้ำตกสะดวก อยู่ห่างจาก
อำเภอนาโยง ประมาณ 25 กม. 

                   น้ำตกกะช่อง  อยู่ในบริเวณวนอุทยานเขาช่องริมถนนตรัง-พัทลุง อยู่ห่างจาก

อำเภอนาโยง  ประมาณ  9  กิโลเมตร   

                         น้ำตกอ่างทอง อยู่ติดกับถนนสายตรัง-สิเกา ลักษณะเป็นน้ำไหลจากเขาอ่างทอง

ทางทิศใต้  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร  
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 น้ำตกร้อยช้ันพันวัง เป็นน้ำตกที่มีความงดงามมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำลัง

พัฒนาเส้นทางคมนาคม และบริเวณน้ำตกเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ไปท่องเที่ยว  ซึ่งเวลานี้มีประชาชนไป
พักผ่อนที่น้ำตกเป็นจำนวนมาก          

                         น้ำตกปากแจ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อยู่ห่างจากถนนสายบ้านโพธิ์-         

ห้วยยอด ประมาณ 3 กิโลเมตร 

         ถ้ำทะเลเขากอบ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,10 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด ห่างจาก  ที่ว่า

การอำเภอห้วยยอดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 700 เมตร                  

                                  ถ้ำอิโส  ต้ังอยู่หมูท่ี ่1 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด มีถ้ำสวยงาม                ตาม

ธรรมชาติ และมีพระพุทธรูปบรรทมที่ผู้คนนับถือกันมาก มีบันไดสูงขึ้นถึงยอดเขาได้ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
หว้ยยอดไปทางอำเภอเมืองตรังประมาณ 15 กิโลเมตร 

                         หาดปากเมง เป็นหาดทรายยาวเหยียดเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ    

5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิเกา 

                     หาดเจ้าไหม  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง เป็นหาดทรายยาว

ประมาณ 5 กิโลเมตร จากตำบลเกาะลิบง   อำเภอกันตัง  ไปต่อกับ หาดปากเมง อำเภอสิเกา อยู่ห่างจาก    
หาดปากเมงประมาณ 21 กิโลเมตร    

                     หาดหยงหลิง  เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน  สุดชายหาดเป็นเขาสูง     

ที่เต็มไปดว้ยวุ้งเวิ้งและโพรงถ้ำ  มีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงประมาณ 2 กิโลเมตร 

                             หาดสำราญ   ต้ังอยู่ตำบลหาดสำราญ กิ่งอำเภอหาดสำราญ ห่างจากตัวจังหวัด

ประมาณ 59 กิโลเมตร  

 เกาะสุกร เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน เกาะนี้ เป็นรูปเรียวยาวจาก        

ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ  ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง  บนเกาะ
มีราษฎรอยู่กันหนาแน่น ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เป็นทิวทัศน์สวยงามมาก  เหมาะ
สำหรับเป็นที่ตากอากาศเป็นอย่างยิ่ง 

                        เกาะลิบง  ตั้งอยู่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง รอบ ๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล      

ซึ่งเป็นอาหารของพะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฝูงสุดท้ายของประเทศไทย  บนเกาะมีฝูงกวาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์
จากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีหมู่บ้านและสถานที่น่าท่องเที่ยวพักผ่อน สวยงามมาก      

                        เกาะกระดาน  เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปะการัง       

ที่สวยงาม  เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด น้ำใส ทุกอย่างยังคงความเปน็ธรรมชาติทกุประการ   

                        ถ้ำมรกต  ตั้งอยู่บนเกาะมุก เขตอำเภอกันตัง  เป็นเสมือนอัญมณีเม็ดงามแห่งท้อง

ทะเลอันดามัน สีมรกต หาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคาผนังแต่งแต้มด้วยลาย
เขียวของใบไม้  เป็นความงามที่ได้รับการยกย่องว่าเข้าอันดับโลก 

                บ่อน้ำร้อน - ไอน้ำแร่  จากตัวอำเภอกันตังไปประมาณ 6 กิโลเมตรจะพบบ่อน้ำ

ร้อนซึ่ งกำลัง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อุณหภูมิของน้ ำประมาณ 70 องศา เซล เซียส  
มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอาบน้ำแร่กันเป็นจำนวนมากทุกวัน  
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      การท่องเที่ยวของจงัหวัดตรัง 

              จดุมุ่งหมายในอนาคตของคนเมืองตรังก็คือมุ่งหวังให้จังหวัดตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยว 
โดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม  ซ่ึงได้มีการปรับปรุงทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว  ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความ
พร้อมสูงสุดทุกเมื่อ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานเทศ
การอนุรักษ์หอยตะเภา งานเทศกาลขนมเค้ก และเทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต้น 

                         เทศกาลและงานประเพณ ี

         งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  

Record  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  มีคู่บ่าวสาว
จำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายทำพิธีวิวาห์ จากนั้น  คู่
บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ จะดำน้ำลงสู่ใต้ทะเลเพ่ือทำพิธีรดน้ำสังข์  พิธีจดทะเบียน
สมรสใต้ทะเล หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเล พร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาวร่วมปลูก
ต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่งความรัก สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกดว้ย 

          งานเทศกาลขนมเค้ก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม  เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ ้นชื่อ 

ไปทัว่ประเทศว่า เป็นเค้กท่ีอร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง 

                    งานเทศกาลหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน หมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ  เนื้อ

หอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้วย่างทัง้ตัวด้วยเตาย่างทีจ่ัดทำเป็นพิเศษใช้แกล้มกาแฟหรือข้ึน
โต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

                  งานเทศกาลกินเจ  จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือน

จังหวัดใดที่มีเทศกาลกินเจมีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรงออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ 
ไปตามอาคารบ้าน เรือนซึ ่งจัด โต๊ะบูช าไว้ต้อนรับพร้อมทั ้งแสดงอิทธิฤทธิ ์อภิน ิห าร  ด้วยการใช้ 
ศาสตราวุธทิ ่มแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีอาการ
เจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

                 งาน เทศกาลอน ุร ักษ ์หอยตะเภา  จ ัดขึ ้น ใน เด ือนพฤศจ ิกายน  เพื ่อ ให ้

ประชาชนมีความสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่กำลังจะสูญพันธุ์ซึ่งมีมากที่ชายหาดปากเมง 
อำเภอสิเกา 

 งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี  จัดขึ้นระหว่าง            

วันที่ 5-15 ธันวาคมทุกปี  รวบรวมวัฒนธรรม  ประเพณีของดีจากทุกอำเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน พร้อมทั้ง
การออกร้านจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง 

 
                         ศาสนา  

                    ประชาชนความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา         

                        จำนวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  
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                          - ศาสนาพุทธ   รอ้ยละ    84.10  
                             - ศาสนาอิสลาม          ร้อยละ    15.69  
                             - ศาสนาคริสต์           ร้อยละ      0.19 
             - อ่ืน ๆ              รอ้ยละ      0.02 
 

               จำนวนวัด/สำนักสงฆ์  ที่พักสงฆ ์ พระภิกษุ สามเณร นางชี ศิษย์วัด 
                             - วัด/สำนักสงฆ์       จำนวน      172   แห่ง 

            - ที่พักสงฆ์               จำนวน        59   แห่ง 

                 จำนวนมัสยิด         จำนวน             151    แห่ง         

                จำนวนโบสถ์คริสต์ จำนวน               14   แห่ง         

                      จำนวนพระภิกษุ สามเณร  
                          - พระภิกษุ   จำนวน   1,356  รปู  
                             - สามเณร          จำนวน     227  รูป 
                             - ช ี             จำนวน       56  คน 
             - ศิษย์              จำนวน       86  คน 
 
                           สถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง 

             จังหวัดตรัง มีจำนวนประชากร ในปี 2562  จำนวน 643,164 ราย แยกเป็นชาย 
314,793 ราย และหญิง 328,371 ราย โดยมีจำนวนประชากรในวัยแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562    ณ 
ไตรมาสที ่1 อยู่ในกำลงัแรงงาน จำนวน 375,351 ราย แยกเป็น ชาย 198,446 ราย และหญิง 176,905 ราย มีผู้
มีงานทำ จำนวน 373,028 ราย แยกเป็น ชาย 196,935 ราย และ หญิง 176,093 ราย และมีผู้ว่างงาน 2,323 
ราย แยกเป็น ชาย 1,511 ราย และหญิง 812 ราย    ในไตรมาสที่  1 เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม 167,292 
ราย แยกเป็น แรงงานชาย 97,862 ราย และแรงงานหญิง 69,430 ราย และ แรงงานนอกภาคเกษตร 205,736 
ราย แยกเป็น แรงงานชาย 99,073 ราย และแรงงานหญิง 106,663 ราย (ทีม่า : สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง) 
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หมวดที่ 2 

ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 

 

  

1 ด้านการปลูกพืช  

1.1 พื้นที่ทำการเกษตร 

                   จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ในปี 2562 ทั้งหมด จำนวน 1,701,611 ไร่ อำเภอที่มีพ้ืนที่ทำ
การเกษตรมากทีสุ่ด ได้แก่ อำเภอห้วยยอด รองลงมาได้แก่ อำเภอวังวิเศษ อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกาและ
อำเภอกันตัง โดยคิดเป็นร้อยละ 17.78, ร้อยละ 14.25,ร้อยละ 10.95 และร้อยละ 10.76 ตามลำดับ  

 

       ตารางที่   14   ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดตรัง  ปี 2562 

อำเภอ พื้นทีท่ำการเกษตร  (ไร่) ร้อยละ 

เมืองตรัง 173,416 10.19 
กันตัง 183,159 10.76 
ย่านตาขาว 154,943 9.11 
ปะเหลียน 239,369 14.07 
สิเกา 186,233 10.95 
ห้วยยอด 302,592 17.78 
วังวิเศษ 242,445 14.25 
นาโยง 81,384 4.78 
รัษฎา  97,670 5.74 
หาดสำราญ   40,400 2.37 

รวม 1,701,611 100 

          ทีม่า  :   สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 
                 1.2  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 

             อาชีพการเกษตรของจังหวัดตรังโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา         
สวนปาล์มน้ำมัน ทำนา การปลูกไมผ้ล ไม้ยืนต้น  โดยแยกชนิดพืชหลักๆ ดังนี้  

        1.2.1 ยางพารา  ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 1,434,445 ไร่ พ้ืนที่

ให้ผลผลิต 1,241,453 ไร่ มีผลผลิตรวม 322,081 ตัน โดยมีอำเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด ได้แก่ 
อำเภอห้วยยอด รองลงมา ได้แก่อำเภอปะเหลียน อำเภอวังวิเศษ อำเภอกันตัง และอำเภอเมืองตรัง 
ตามลำดับ และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตมากที่สุด ได้แก่ อำเภอห้วยยอด รองลงมา ได้แก่อำเภอปะเหลียน อำเภอวัง
วิเศษ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอย่านตาขาว ตามลำดับ 

 

ข้อมูลด้านชีวภาพ   (Biological   Factors) 
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    ตารางที่   15   ข้อมูลพื้นทีป่ลูกและผลผลิตยางพาราของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

 

                   

      ทีม่า สำนักงานเกษตรจงัหวัดตรัง                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
      หมายเหตุ การคำนวณมลูค่าอ้างองิราคาของสำนักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 9  ทีร่าคา 40.62 บาท/กก. 
 

 

ตารางที่   16   ข้อมูลพื้นที่ปลกูยางพาราที่เหมาะสมของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

อำเภอ ความเหมาะสม (ไร่) รวม 

 เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมเล็กน้อย(S3) ไม่เหมาะสม(N) (ไร่) 
เมืองตรัง 39,240 44,983 45,057 7,582 136,862 
กันตัง 25,137 36,229 17,239 6,409 85,014 
ย่านตาขาว 53,992 59,894 20,701 1,460 136,047 
ปะเหลียน 62,441 84,072 27,992 5,301 179,806 
สิเกา 45,941 36,117 11,983 19,077 113,118 

ห้วยยอด 123,947 47,827 46,721 16,618 235,113 
วังวิเศษ 90,486 59,603 16,799 12,109 178,997 
นาโยง 11,424 5,926 13,538 5,348 36,236 
รัษฎา 45,320 8,133 17,878 1,101 72,432 
หาดสำราญ 3,681 21,032 3,151 1,005 28,869 

รวม 501,609 403,816 221,059 76,010 1,202,494 
      ทีม่า สถานีพัฒนาทีด่ินตรัง                                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

อำเภอ พื้นที่เพาะปลูก พื้นทีใ่ห้ผลผลิต ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย มูลค่ารวม 

 (ไร่) (ไร่) (ตัน) (ก.ก./ไร่) (ล้านบาท) 

เมืองตรัง 150,569 
153,586 
139,272 

146,800 
111,955 
132,168 

38,461 
29,668 
34,760 

262 1,562 

กันตัง 265 1,205 

ย่านตาขาว 263 1,412 
ปะเหลียน 220,068 

127,568 
262,743 
192,120 
71,760 
83,733 
33,026 

170,145 
119,350 
245,349 
155,882 
65,476 
67,450 
26,878 

44,068 
31,866 
63,300 
40,841 
15,911 
16,728 
6,478 

259 1,790 

สิเกา 267 1,294 

ห้วยยอด 
วังวิเศษ 
นาโยง 

258 
262 
243 

2,571 
1,659 
646 

รัษฎา 248 679 

หาดสำราญ 241 263 

รวม 1,434,445 1,241,453 322,081 259 13,083 
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ตารางที่   17   ข้อมูลราคายางพาราแผน่ดบิช้ัน 3 จังหวดัตรัง  ปี 2548-2562   

ปี/พ.ศ. ราคา(บาท/กก.) ดัชนีราคา1/ อัตราการขยายตัวของดัชนีราคา (%) 

2548 53.22 100.00 20.11 
2549 67.08 126.04 26.04 
2550 77.41 145.45 15.40 
2551 54.96 103.27 -29.00 
2552 69.48 130.55 26.42 
2553 114.67 215.46 65.04 
2554 131.60 247.28 14.76 
2555 92.24 173.32 -29.91 
2556 78.58 147.65 -14.81 
2557 54.90 103.16 -30.13 
2558 45.89 86.23 -16.41 
2559 49.47 92.95 7.80 
2560 75.36 141.60 52.33 
2561 40.59 76.27 -46.14 
2562 40.62 76.32 0.07 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9                                               ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
     : 1/ จากการคำนวณโดยใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน 
 

ตารางที่   18   ข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดตรัง  ป ี2562   

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ 
กยท.สาขา พื้นที่รับผิดชอบ มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  จำนวน (ราย) พื้นที(่ไร่) จำนวน (ราย) พื้นที่(ไร่) 
เมืองตรัง เมืองตรัง 12,181 113,240.105 1,351 17,509.338 
 นาโยง 6,135 44,047.425 824 9,879.570 
หว้ยยอด หว้ยยอด 14,411 169,644.653 3,457 44,548.705 
 รัษฎา 5,025 56,417.668 1,035 12,836.795 
สิเกา สิเกา 5,233 67,779.053 1,725 23,670.648 
 วังวิเศษ 8,916 116,821.393 1,664 24,174.468 
กันตัง กันตัง 7,875 84,244.555 2,443 29,732.150 
ย่านตาขาว ย่านตาขาว 11,427 104,337.163 1,264 11,031.485 
ปะเหลียน ปะเหลียน 11,562 148,098.920 1,739 24,272.660 
 หาดสำราญ 1,853 18,834.205 412 4,077.268 
 รวม 84,618 923,465.140 15,914 201,733.087 
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                  1.2.2 ปาล์มน้ำมนั ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 281,735 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล

ผลิต 244,589 ไร่ มีผลผลิตรวม 731,134 ตัน โดยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากท่ีสุด ได้แก่ อำเภอสิเกา รองลงมา ได้แก่
อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด อำเภอกันตัง และอำเภอปะเหลียน ตามลำดับ 

ตารางที่   19   ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตปาล์มน้ำมันของจงัหวดัตรัง รายอำเภอ ป ี2562   

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวดัตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ : การคำนวณมลูค่าอา้งอิงราคาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  ทีร่าคา 2.56 บาท/กก. 
 

ตารางที่   20   ข้อมูลพื้นที่ปลกูปาลม์น้ำมนัที่เหมาะสมของจงัหวัดตรัง รายอำเภอ ป ี2562   

อำเภอ ความเหมาะสม (ไร่) รวม 

 เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมเล็กน้อย(S3) ไม่เหมาะสม(N) (ไร่) 
เมืองตรัง 12,638 3,208 2,695 139 18,680 
กันตัง 5,459 6,058 1,831 249 13,597 
ย่านตาขาว 5,619 1,240 2,982 5 9,846 
ปะเหลียน 8,217 2,141 4,338 254 14,950 
สิเกา 26,247 13,341 6,658 3,268 49,514 

ห้วยยอด 20,145 6,338 4,525 526 31,534 
วังวิเศษ 20,273 24,075 3,306 1,872 49,526 
นาโยง 2,593 266 73 89 3,021 
รัษฎา 6,976 734 1,231 53 8,994 
หาดสำราญ 472 3,087 2,888 16 6,463 

รวม 108,639 60,488 30,527 6,471 206,125 
      ทีม่า สถานีพัฒนาที่ดินตรัง                                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

อำเภอ พื้นที่เพาะปลูก พื้นทีใ่ห้ผลผลิต ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย มูลค่ารวม 

 (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (ล้านบาท) 

เมืองตรัง 23,674 20,684 59,879 2,895 153.29 
กันตัง 32,548 28,394 84,813 2,987 217.12 

ย่านตาขาว 13,725 12,329 34,547 2,802 88.44 
ปะเหลียน 26,114 22,655 67,513 2,980 172.83 

สิเกา 56,012 47,078 146,129 3,104 374.09 

ห้วยยอด 49,208 41,958 126,419 3,013 323.63 
วังวิเศษ 52,141 46,453 141,727 3,051 362.82 
นาโยง 4,703 3,979 11,408 2,867 29.20 
รัษฎา 14,016 12,423 34,648 2,789 88.70 

หาดสำราญ 9,594 8,636 24,051 2,785 61.57 
รวม 281,735 244,589 731,134 2,989 1,871.70 
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ตารางที่   21   ข้อมูลราคาปาลม์น้ำมนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. จงัหวัดตรัง  ป ี2548-2562   

ปี/พ.ศ. ราคา(บาท/กก.) ดัชนีราคา1/ อัตราการขยายตัวของดัชนีราคา (%) 

2548 2.76 100.00 -10.97 
2549 2.76 86.23 -13.77 
2550 3.74 135.51 57.14 
2551 4.26 154.35 13.90 
2552 3.66 132.61 -14.08 
2553 4.20 152.17 14.75 
2554 5.96 215.94 41.90 
2555 5.10 184.78 -14.43 
2556 3.45 125.00 -32.35 
2557 4.39 159.06 27.25 
2558 3.81 138.04 -13.21 
2559 4.68 169.57 22.83 
2560 4.57 165.23 -2.56 
2561 3.10 112.32 -32.17 
2562 2.56 92.75 -17.42 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9                                               ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
     : 1/ จากการคำนวณโดยใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน 
 

      ตารางที่ 22 ข้อมลูทะเบียนเกษตรกรและปาลม์น้ำมันของจงัหวดัตรังรายอำเภอ ปี 2562  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

อำเภอ ทะเบียนเกษตร (ครัวเรือน) ปาลม์น้ำมัน (ครัวเรือน) 
เมืองตรัง 11,811 

7,855 
8,302 
8,414 
5,513 
14,332 
6,902 
6,206 
4,751 
2,210 

2,061 
2,032 
1,042 
1,220 
2,227 
2,919 
2,833 
529 
888 
760 

กันตัง 

ย่านตาขาว 
ปะเหลียน 

สิเกา 
ห้วยยอด 

วังวิเศษ 
นาโยง 

รัษฎา 
หาดสำราญ 

รวม 76,294 16,078 
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                    1.2.3 ข้าว ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 11,065.70 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 11,065.70 ไร่ 

มีผลผลิตรวม 4,227 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 382 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากท่ีสุด ได้แก่ อำเภอนาโยง รองลงมา 
ได้แก่อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน ตามลำดับ 

ตารางที่   23   ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตข้าวของจังหวดัตรัง รายอำเภอ ปีเพาะปลกู 2562   

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวดัตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ : อ้างองิราคาที่ 25 บาท/กก. 

 

 ตารางที่ 24  ข้อมูลพื้นทีป่ลูกและผลผลิตข้าวนาปรังของจังหวัดตรงั รายอำเภอ ปเีพาะปลูก 2562   

 

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
        ผลการหารือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 กับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง   
 

ตารางที่   25  ข้อมูลพื้นที่ปลกูข้าวที่เหมาะสมของจังหวดัตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

อำเภอ ความเหมาะสม (ไร่) รวม 

 เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมเล็กน้อย(S3) ไม่เหมาะสม(N) (ไร่) 
เมืองตรัง 4,199 41 326 14 4,580 
กันตัง 105 0 27 0 132 

อำเภอ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย มูลค่ารวม 

 (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (ล้านบาท) 

เมืองตรัง 1,872.3 1,872.3 711 380 17.78 
กันตัง 98.6 98.6 32 320 0.80 

ย่านตาขาว 346.5 346.5 121 350 3.03 
ปะเหลียน 325.9 325.9 127 390 3.18 

สิเกา 77.4 77.4 27 350 0.68 

ห้วยยอด 1,840.6 1,840.6 718 390 17.95 
วังวิเศษ 1,587 1,587 587 370 14.68 
นาโยง 4,649 4,649 1,813 390 45.33 
รัษฎา 241.9 241.9 82 340 2.05 

หาดสำราญ 26.5 26.5 9 330 0.23 

รวม 11,065.70 11,065.70 4,227 382 105.68 

อำเภอ พื้นที่เพาะปลูก(ไร่) พื้นที่เกบ็เกี่ยว

(ไร่) 

ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย(กก./ไร่) 

ห้วยยอด 31 31 14 452 
นาโยง 116 116 56 483 

รวม 147 147 70 476 
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ย่านตาขาว 122 8 246 6 382 

ตารางที่   25  ข้อมูลพื้นที่ปลกูข้าวที่เหมาะสมของจังหวดัตรัง รายอำเภอ ปี 2562 (ต่อ)  

อำเภอ ความเหมาะสม (ไร่) รวม 

 เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมเล็กน้อย(S3) ไม่เหมาะสม(N) (ไร่) 
ปะเหลียน 20 0 64 830 914 
สิเกา 0 0 0 0 0 

ห้วยยอด 446 468 243 1 1,158 
วังวิเศษ 98 0 0 164 262 
นาโยง 5,083 175 327 59 5,644 
รัษฎา 0 0 35 0 35 
หาดสำราญ 0 0 0 0 0 

รวม 10,073 692 1,268 1,074 13,107 
      ทีม่า สถานพีัฒนาท่ีดินตรัง                                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 

                    1.2.4 เงาะ ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 1,352.90 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

1,270.46 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,042.41 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 820 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกเงาะมากที่สุด ได้แก่ 
อำเภอห้วยยอด รองลงมาได้แก่อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และอำเภอรัษฎา ตามลำดับ 

 

ตารางที่   26  ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตเงาะของจังหวดัตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

 

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

อำเภอ ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกีย่ว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

เมืองตรัง 102 209.50 197.40 161.87 820 
กันตัง 35 36.94 23.15 17.36 750 

ย่านตาขาว 94 154.45 151.65 122.84 810 
ปะเหลียน 61 163.70 133.45 108.09 810 

สิเกา 25 50.89 50.64 40.01 790 

ห้วยยอด 61 472.15 461.80 392.53 850 
วังวิเศษ 47 81.97 81.97 63.94 780 
นาโยง 23 47.05 47.05 36.94 780 
รัษฎา 24 119.55 108.15 87.06 805 

หาดสำราญ 3 16.70 15.20 12.01 790 

รวม 475 1,352.90 1,270.46 1,042.41 820 
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                    1.2.5 ทุเรียน ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 3,328.49 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

2,808.93 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,902.41 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 820 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนมากท่ีสุด ได้แก่ 
อำเภอห้วยยอด รองลงมาได้แก่อำเภอรัษฎา อำเภอเมืองตรัง อำเภอวังวิเศษ และอำเภอปะเหลียน  ตามลำดับ 

 

ตารางที่   27   ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตทุเรียนของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

 

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 

                    1.2.6 มงัคุด ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 3,585.46 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

3,272.76 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,795.00 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 548 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกมังคุดมากที่สุด ได้แก่ 
อำเภอห้วยยอด รองลงมาได้แก่อำเภอรัษฎา อำเภอเมืองตรัง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอวังวิเศษ ตามลำดับ 

 

ตารางที่   28  ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตมงัคดุของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ป ี2562   

อำเภอ ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

เมืองตรัง 219 449.55 435.98 296.47 820 
กันตัง 89 209.50 90.68 58.94 750 

ย่านตาขาว 198 349.38 338.08 179.18 810 
ปะเหลียน 108 349.95 254.00 185.42 810 

สิเกา 62 171.49 150.19 93.12 790 

ห้วยยอด 209 632.26 625.89 494.45 850 
วังวิเศษ 125 375.32 317.99 206.69 780 
นาโยง 86 182.99 179.25 112.03 780 
รัษฎา 136 573.90 384.72 251.99 805 

หาดสำราญ 8 34.15 32.15 24.11 790 

รวม 1,240 3,328.49 2,808.93 1,902.41 820 

อำเภอ ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

เมืองตรัง 161 424.31 396.31 202.12 510 
กันตัง 31 38.25 34.31 15.44 450 

ย่านตาขาว 160 353.19 339.94 186.97 550 
ปะเหลียน 78 218.69 183.81 101.10 550 

สิเกา 28 81.25 65.00 29.90 460 
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ตารางที่   28  ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตมงัคดุของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ป ี2562 (ต่อ)  

 

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 

                    1.2.6 ลองกอง ปี 2562 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ปลูกลองกองทั้งหมด 2,734.47 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

2,529.07 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,114.86 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 441 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกลองกองมากท่ีสุด 
ได้แก่อำเภอห้วยยอด รองลงมาได้แก่อำเภอย่านตาขาว อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา และอำเภอปะเหลียน 

ตามลำดับ 

 

ตารางที่   29  ข้อมูลพื้นที่ปลกูและผลผลิตลองกองของจังหวัดตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

 

ทีม่า : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ห้วยยอด 168 1,372.00 1,237.56 717.78 580 

อำเภอ ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

วังวิเศษ 89 241.56 225.44 112.72 500 
นาโยง 90 169.70 169.70 92.49 545 
รัษฎา 69 654.19 596.81 325.26 545 

หาดสำราญ 4 32.63 23.88 11.22 470 

รวม 878 3,585.46 3,272.76 1,795.00 548 

อำเภอ ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกบ็เกีย่ว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

เมืองตรัง 625 363.53 335.93 151.17 450 
กันตัง 405 31.43 30.70 12.28 400 

ย่านตาขาว 625 405.83 392.23 184.35 470 
ปะเหลียน 389 335.17 239.57 98.22 410 

สิเกา 91 61.77 55.00 22.83 415 

หว้ยยอด 1,323 854.97 807.80 371.59 460 
วังวิเศษ 598 178.87 179.90 71.96 400 
นาโยง 638 139.87 139.87 56.65 405 
รัษฎา 369 350.23 338.87 142.33 420 

หาดสำราญ 43 12.80 9.20 3.50 380 

รวม 5,106 2,734.47 2,529.07 1,114.86 441 
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ตารางที่   30   ข้อมูลพื้นที่ปลกูไม้ผลที่เหมาะสมของจังหวดัตรัง รายอำเภอ ปี 2562   

อำเภอ ความเหมาะสม (ไร่) รวม 

 เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมเล็กน้อย(S3) ไม่เหมาะสม(N) (ไร่) 
เมืองตรัง 2,703 4,580 0 136 7,419 
กันตัง 45 458 0 25 528 
ย่านตาขาว 3,349 1,365 0 23 4,737 
ปะเหลียน 2,292 664 0 89 3,045 
สิเกา 139 696 0 33 868 

ห้วยยอด 4,083 5,737 0 570 10,390 
วังวิเศษ 885 1,688 0 38 2,611 
นาโยง 2,177 777 0 647 3,601 
รัษฎา 2,115 711 0 118 2,984 
หาดสำราญ 0 363 0 1 364 

รวม 17,828 17,039 0 1,680 36,547 
      ทีม่า สถานีพัฒนาที่ดินตรัง                                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 

                2.2   ด้านปศุสัตว ์

            2.2.1  สถานการณป์จัจุบนัด้านปศุสตัว์ของจงัหวัดตรัง    

  จังหวัดตรัง เกษตรกรส่วนใหญ ่จะประกอบอาชีพด้านการทำสวนยางพารา           
การทำสวนปาล์ม  และรับจ้าง  โดยใช้พื้นที่และเวลาหลังเสร็จภารกิจหลักไปเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นรายได้
เสริมของครอบครัวชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน ได้แก่ ไก่เนื ้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 
สุกร โคพ้ืนเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่ และแพะ ตามลำดับ 
    การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่  นิยมเลี้ยงแบบผสมผสาน โดยมีการเลี้ยง
ปศุสัตว์หลายชนิดเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงไม่สามารถกำหนดทิศทางด้านการตลาด  ตลอดจนการ
กำหนดแหล่ งผลิตชนิดปศุสัตว์ ได้ชั ด เจนเ ท่าที่ ควร  
     ปัจจุบัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รณรงค์ให้เกษตรกรมีการเลี้ยงปศุสัตว์    โดย
เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัด ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร สำหรับโค
พ้ืนเมือง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในลั กษณะเ พ่ือเป็นโคชน โดยได้ดำเนินการแนะนำส่งเสริมและ
อนุรักษ์ให้มกีารปรับปรุงพันธุ์ที่ถกูต้อง  เพ่ือมิให้เกิดการผสมพันธุ์ในลักษณะสายเลือดชิด  ตลอดจนเน้นการดูแล
สุขภาพด้วยการถ่ายพยาธิและอาหารแร่ธาตุ  เป็นต้น   

นอกจากนี้  ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสัตว์  ทั้งในโรงฆ่าสุกร 
โค  และสัตว์ปีก  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้มีเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 
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                    2.2.2  พืน้ที่ในจังหวัดตรังที่เหมาะสมกับการเล้ียงสัตว ์

           (1)  ไก่  เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่  รวม  3  ประเภท  คือ 
              -ไก่เนื้อ  เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด และอำเภอ
เมืองตรัง ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ ให้การสนับสนุน ด้านเงินทุนใน
ลักษณะการประกันราคาผลผลิตสามารถส่งเสริมให้มกีารเลี้ยงได้หลายพ้ืนที ่
              -ไก่ไข่  เลี้ยงกันมากในเขตอำเภอย่านตาขาว และอำเภอกันตัง ปัจจุบันการ
ผลิตไกไ่ขย่ังไมเ่พียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพื้นที่ 

         -ไก่พื้นเมือง  มีการเลี้ยงกันแทบทุกครัวเรือน  โดยมีการเลี้ยงกันมาก ในเขต
พ้ืนที่อำเภอเมืองตรัง  อำเภอปะเหลียน  และอำเภอห้วยยอด ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน  ที่เหลือ
จึงจำหน่ายเป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถทำได้ในหลายพ้ืนที่  เนื่องจากยังไม่มีผู้เลี้ยงรายใหญ่  ประกอบ
กับยังมคีวามต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมอืงเป็นจำนวนมาก 
        (2)  สุกร  มีการเลี้ยงกันมากในเขตอำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง และอำเภอรัษฎา 
พ้ืนที่อ่ืนก็สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรได้เช่นกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมาก ปัจจุบันยัง
ต้องนำเขา้จากจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก   

(3)  โคเนื้อ  มีการเลี้ยงกันทุกอำเภอ  โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อำเภอสิเกา อำเภอ
เมอืงตรัง และอำเภอห้วยยอด การส่งเสริมสามารถทำได้ทุกอำเภอ  เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถผลิต
โคเนือ้ได้เพียงพอต่อการบริโภค อีกทั้งมีแหล่งอาหารสัตว์ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี เฉลี่ยมีการเลี้ยง 3-4 
ตัว/ครวัเรือน  ราคาเฉลี่ยตัวละ 9,000 - 12,000  บาท 

(4) แพะ  มีการเลี้ ยงกันมากในทุกอำเภอ โดยเลี้ ยงมากใน เขตพ้ืนที่ อำเภอ          
กันตัง รองลงมาคือ อำเภอสิเกา และอำเภอหาดสำราญ ปัจจุบันแพะมีราคาสูงขึน้การส่งเสริมสามารถทำได้หลาย
พ้ืนทีแ่ต่ควรส่งเสริม  ในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ผู้ซื้อแพะรู้แหล่งที่จำหน่ายและสามารถ
ซ้ือ-ขาย ได้สะดวก  

 

ตารางที่   31   ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงของจงัหวัดตรัง ป ี2562                   หน่วย : ตัว 
 

 

อำเภอ 

จำนวน

เกษตรกร 

/ฟาร์ม 

โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข ่ ไก่

พ้ืนเมือง 

เป็ด

เนื้อ 

เป็ดไข่ นก

กระทา 

เมืองตรัง 5,021 11,402 2 26,998 1232 18 542,500 76,376 571,740 1,990 9,800 9,000 

กันตัง 3,606 4,277 15 9,143 2781 6 446,500 133,554 225,219 2,000 15,000 1,200 

ย่านตาขาว 3,203 2,513 9 4,901 1284 2 428,000 289,960 50,900 1,000 5,900 2,562 

ปะเหลียน 3,266 4,394 134 8,808 967 12 506,100 60,000 566,783 990 4,000 10 

สิเกา 2,999 12,480 30 4,919 2568 2 78,500 10,595 143,543 1,270 3,505 14,567 

ห้วยยอด 4,791 9,001 - 29,901 403 3 999,520 10,404 358,011 1,999 6,990 3,100 

วังวิเศษ 2,962 4,428 - 8,753 578 - 77,651 6,808 85,551 1,550 1,000 800 

นาโยง 2,777 4,030 - 9,888 297 - 93,700 30,000 77,910 1,705 2,200 - 

รัษฎา 2,550 4,136 4 19,901 523 - 2,621,670 50,100 90,556 1,016 3,096 4,000 

หาดสำราญ 1,441 3,693 - 1,400 1337 - 30,500 2,000 40,516 1,050 100 - 

รวม 32,616 60,354 194 124,612 11,970 43 5,824,641 669,797 2,210,729 14,570 51,591 35,239 

      ทีม่า สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดตรัง                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ตารางที่  32  ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสตัว์ของจงัหวัดตรัง ป ี2562 

 
  การส่งออก การนำเข้า 

ที ่ ชนิดสินค้าปศุสัตว ์ จำนวนส่งออก(ตัว/กก.) มูลค่า (บาท) จำนวนนำเข้า
(ตัว/กก.) 

มูลค่า (บาท) 

1 โคมีชีวิต 70 1,540,000 - - 
2 หนังโค - - - - 
3 กระบือมีชีวิต - - - - 
4 แพะมีชีวิต - - - - 
5 สุกรมีชีวิต 38,535 232,366,050 - - 
6 ไก่เนื้อ 1,849,174 123,194,988 4,060,790 62,942,245 
7 ไก่ไข่ปลดระวาง - - - - 
8 เนื้อไกส่ดแช่แข็ง - - - - 

รวมมูลค่า 357,101,038 รวมมูลค่า 62,942,245 
      ทีม่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 

 ตารางที่  33  ข้อมูลจำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิตโคเนื้อ ปี 2552-2562 

ปี พ.ศ. จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 ม.ค. 
(ตัว) 

ปริมาณการผลิตโคเนื้อในรอบป ี 

(ตัว) 

2552 72,692 10,411 
2553 74,240 10,477 
2554 68,249 10,290 
2555 58,741 10,308 
2556 55,677 9,340 
2557 51,170 9,585 
2558 54,001 9,778 
2559 55,329 9,158 
2560 56,823 9,763 
2561 59,926 8,098 
2562 57,359 9,006 

อัตราการเพิ่มเฉลี่ย 

(ร้อยละ/ปี) 

-2.073 -1.164 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9                                                 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ตารางที่  34  ข้อมูลปริมาณการผลิตสุกร จงัหวัดตรงั ป ี2552-2562 

 

ปี พ.ศ. ปริมาณการผลิตโคเนื้อในรอบป ี (ตัว) 

2552 64,673 
2553 68,178 
2554 67,278 
2555 76,973 
2556 84,216 
2557 71,673 
2558 74,432 
2559 78,143 
2560 86,117 
2561 77,213 
2562 87,082 

อัตราการเพิ่มเฉลี่ย (ร้อยละ/ปี) 1.738 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9                                    ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

           

ตารางที่  35  ข้อมูลราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ น.น.ต่ำกว่า 100 กก. ของจังหวดัตรัง ปี 2548-2562 
 

ปี พ.ศ. ราคา (บาท/กก.) ดัชนีราคา
1/
 อัตราการขยายตัวของดัชนีราคา (%) 

2548 47.94 100.00 0.00 
2549 45.70 95.33 -4.67 

2550 35.54 74.13 -22.23 

2551 59.39 123.88 67.11 
2552 62.20 129.75 4.73 

2553 63.57 132.60 2.20 

2554 69.37 144.70 9.12 
2555 59.82 124.78 -13.77 

2556 67.77 141.36 13.29 
2557 75.66 157.82 11.64 

2558 66.78 139.30 -11.74 

2559 63.05 131.52 -5.59 
2560 64.87 135.32 2.89 

2561 49.00 102.21 -24.46 

2562 na na na 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9     1/ จากการคำนวณโดยใช้ปี2548เป็นปฐีาน         ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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                         2.2.3  โรงฆ่าสัตว์ในจงัหวัดตรัง ในป ี2562 จังหวัดตรัง มีโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 10 แห่ง แยก

เป็น โรงฆ่าสุกร 7 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีก (ไก่)  2 แห่ง และโรงฆ่าโค 1 แห่ง 
     

  ตารางที่  36  ข้อมูลโรงฆา่สัตว์ของจังหวัดตรัง ป ี2562 

 

ชื่อโรงฆ่าสัตว์ 

สถานท่ีต้ัง จำนวนสัตว์ที่ฆ่าต่อวัน (ตัว) การรับรอง 

มาตรฐาน 

 เลขที่ ถนน หมู ่ ตำบล อำเภอ โค/กระบือ สกุร สตัว์ปีก  / 

เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ 109 ราษฎ์บำรุง 1 นาโยงเหนือ นาโยง - - - / 

เทศบาลนครตรัง 252 ท่ากลาง - ทับเที่ยง เมือง - 100 - / 

เทศบาลตำบลคลองเตง็ 153/1 สุขาภิบาล 10 3 นาท่ามเหนือ เมือง - - - / 

เทศบาลตำบลย่านตาขาว 173 - 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว - 7 - / 

เทศบาลตำบลห้วยยอด 86 เทศารัษฎา - ห้วยยอด ห้วยยอด - 20 - / 

บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว ์ 211 - 6 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว - - 10,000 / 

เทศบาลเมืองกันตัง 177 เขือ่นเพชร - กันตัง กันตัง - 12 - / 

เทศบาลตำบลคลองปาง 204 สุขาภิบาล 5 2 คลองปาง รัษฎา - 20 - / 

นางสุดา  ยอหัน 62 - 7 ไม้ฝาด สิเกา - - - / 
นายสนั่น  คาลเคน 3/1 ตรัง-ปะเหลยีน 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว 1 /สัปดาห์ - -  

      ทีม่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 

ตารางที่  37  ข้อมูลสินค้าเกษตรด้านปศุสตัวท์ี่ผ่านการรับรองมาตรฐานของจังหวัดตรัง ปี 2562 
 

อำเภอ ตำบล ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณการผลิต(ตัว) 

กันตัง บางหมาก ฟาร์มไก่เนื้อ 6 65,000 

 ควนธานี ฟาร์มไก่ไข่ 2 107,000 

  ฟาร์มสุกร 2 403 
 บางเป้า ฟาร์มไก่เนื้อ 1 15,000 

 บ่อน้ำร้อน ฟาร์มไก่เนื้อ 1 19,000 

รวม 4  12  

เมืองตรัง หนองตรุด ฟาร์มไก่เนื้อ 4 45,000 
 นาท่ามเหนือ ฟาร์มสุกร 2 1,411 

 นาโยงใต้ ฟาร์มไก่ไข่ 1 26,000 

รวม 3  7  

ย่านตาขาว เกาะเปี๊ยะ ฟาร์มไก่เนื้อ 1 10,000 

 หนองบ่อ ฟาร์มไก่เนื้อ 2 5,000 
 โพรงจระเข้ ฟาร์มไก่เนื้อ 5 32,000 

  ฟาร์มสุกร 1 122 

 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    44 

ตารางที่  37  ข้อมูลสินค้าเกษตรด้านปศุสตัวท์ี่ผ่านการรับรองมาตรฐานของจังหวัดตรัง ปี 2562 (ต่อ) 

 

อำเภอ ตำบล ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณการผลิต(ตัว) 

ย่านตาขาว นาชุมเห็ด ฟาร์มไก่เนื้อ 1 4,500 
  ฟาร์มสุกร 5 2,367 

 ทุ่งกระบือ ฟาร์มไก่เนื้อ 1 7,000 

 ในควน ฟาร์มไก่เนื้อ 1 16,000 

รวม 6  17  

ปะเหลียน ปะเหลียน ฟาร์มไก่เนื้อ 4 50,400 
  ฟาร์มไก่ไข่ 1 200,000 

 แหลมสอม ฟาร์มสุกร 1 600 

 บ้านนา ฟาร์มสุกร 1 780 
  ฟาร์มไก่ไข่ 1 40,000 

รวม 3  8  

สิเกา บ่อหิน ฟาร์มไก่เนื้อ 1 8,000 

 ไม้ฝาด ฟาร์มสุกร 1 1,400 

 นาเมืองเพชร ฟาร์มไก่เนื้อ 1 10,000 

รวม 3  3  

รัษฎา ควนเมา ฟาร์มไก่เนื้อ 25 258,110 
 คลองปาง ฟาร์มไก่เนื้อ 2 27,000 

 หนองปรือ ฟาร์มไก่เนื้อ 2 26,500 

 เขาไพร ฟาร์มไก่เนื้อ 2 53,020 
  ฟาร์มสุกร 3 2,250 

รวม 4  34  

หว้ยยอด ในเตา ฟาร์มไก่เนื้อ 1 15,000 
  ฟาร์มสุกร 2 2,150 

 เขากอบ ฟาร์มไก่เนื้อ 1 10,000 
 ท่างิ้ว ฟาร์มไก่เนื้อ 3 59,500 

  ฟาร์มสุกร 1 12,760 

 ปากคม ฟาร์มไก่เนื้อ 3 32,600 
 ห้วยนาง ฟาร์มไก่เนื้อ 5 49,000 

 นาวง ฟาร์มไก่เนื้อ 1 30,000 

 ลำภูรา ฟาร์มไก่เนื้อ 1 9,000 
      ทีม่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    45 

ตารางที่  37  ข้อมูลสินค้าเกษตรด้านปศุสตัวท์ี่ผ่านการรับรองมาตรฐานของจังหวัดตรัง ปี 2562 (ต่อ) 

 

อำเภอ ตำบล ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณการผลิต(ตัว) 

หว้ยยอด วังคีรี ฟาร์มสุกร 1 800 
  ฟาร์มโคเนื้อ 1 233 

 เขาปูน ฟาร์มไก่เนื้อ 1 6,000 

รวม 9  21  

วังวิเศษ วังมะปราง ฟาร์มไก่เนื้อ 1 10,000 

 วังมะปรางเหนือ ฟาร์มไก่เนื้อ 1 6,000 
 อ่าวตง ฟาร์มไก่เนื้อ 1 5,000 

 เขาวิเศษ ฟาร์มสุกร 7 4,305 

 ท่าสะบ้า ฟาร์มสุกร 1 790 

รวม 5  11  

นาโยง นาข้าวเสีย ฟาร์มไก่เนื้อ 1 12,000 

รวม 1  1  

หาดสำราญ หาดสำราญ ฟาร์มไก่เนื้อ 1 9,000 

รวม 1  1  

      ทีม่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 
     2.3   ด้านประมง 

            2.3.1  สภาพการณ์ด้านการประมงในจงัหวดัตรัง    

   จังหวัดตรังมีแนวชายฝั่งประมาณ 119 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอ 
สิเกา อำเภอกันตัง อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน มีชุมชนชาวประมงชายฝั่ง       
55 ชุมชน ครัวเรือนชาวประมง ประมาณ 2,207 ครัวเรือน มีเรือประมง จำนวน 949 ลำ แยกเป็นเรือประมง
พาณิชย์ จำนวน 221 ลำ และเรือประมงชายฝั่ง จำนวน 728 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือประเภทอวนลาก  จังหวัด
ตรัง มีทรัพยากรประมงที่มีความสำคัญกับประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เพราะการประมงจะเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานปลาป่น โรงงานน้ำแข็ง  โรงงานปลากระป๋อง 
เป็นต้น 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    46 

       ตารางที่  38  ข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ทำการประมง  ปี 2562 แยกรายอำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ที่มา  :  สำนักงานประมงจงัหวัดตรงั                       ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

       ตารางที่  39  ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการประมง ปี 2562 

       ที่มา  :  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                        ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 

  

ที ่ อำเภอ จำนวนครัวเรือน 

1 เมืองตรัง 275 
2 กันตงั 606 
3 ปะเหลียน 282 
4 สิเกา 363 
5 ย่านตาขาว 175 
6 
7 
8 
9 
10 

ห้วยยอด 
วังวิเศษ 
นาโยง 
รัษฎา 
หาดสำราญ 

220 
133 
22 
41 
90 

รวม 2,207 

 

อำเภอ 

จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ราย) จำนวนโรงเพาะฟัก(ราย) 

กุ้งทะเล ปลาทะเล ปลาน้ำจืด รวม กุ้งทะเล สัตว์น้ำจืด รวม 

เมืองตรัง  - -  282 282 - - - 
กันตัง 208 253 127 588 2 2 4 
ย่านตาขาว
ปะเหลยีน 

50 
107 

3 
144 

236 
100 

289 
351 

1 
- 

1 
- 

2 
- 

สิเกา 81 70 22 173 2 - 2 
ห้วยยอด - - 275 275 - - - 
วังวิเศษ - - 110 110 - - - 
นาโยง - - 22 22 - 2 2 
รัษฎา - - 28 28 - 1 1 
หาดสำราญ 53 40 7 100 - - - 

รวม 499 510 1,208 2,217 5 6 11 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    47 

ตารางที่  40 ข้อมูลจำนวนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ป ี2562 

อำเภอ เรือประมงชายฝั่ง(ลำ) เรือประมงพาณิชย์(ลำ) รวม (ลำ) 

กันตัง 
ปะเหลียน 
สิเกา 
หาดสำราญ 
ย่านตาขาว 
อ่ืน ๆ 

299 
75 
224 
90 
3 
38 

220 
- 
1 
- 
- 
- 

519 
75 
225 
90 
3 
38 

รวม 728 221 949 

          ที่มา  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                       ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ตารางที่  41  ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องมือทำการประมง(เรือประมงพาณิชย์) ปี 2562 

ที ่ ชนิดเคร่ืองมือทำ

การประมง 

ขนาดเรือประมง(ตันกรอส) หมายเหต ุ

10-30 มากกว่า 30-60 ตัง้แต่ 60 ขึน้ไป 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ลอบปลา 
อวนครอบ 
อวนล้อมจับ 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
เบ็ดราว 
เรอืปั่นไฟ 

- 
15 
1 
7 
2 
17 

1 
14 
3 
64 
1 
- 

 - 
1 
6 
88 
 - 
 - 

 

รวม 42 83 95 ทั้งสิ้น 220 ลำ 

          ทีม่า  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
       ตารางที่  42  ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกบัการประมง ปี 2562 

        ที่มา  :  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                              ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

อำเภอ 

ธุรกิจการประมง กิจการแปรรูปสตัวน์้ำเคม็ 

โรงงาน

น้ำแขง็ 

ห้อง

เย็น 

โรงงาน

ปลาปน่ 

โรงงาน

น้ำปลา 

โรงงานสัตว์

น้ำกระป๋อง 

กุ้งต้ม-     

กุ้งชุบแปง้ 

ปลาเคม็ 

เมืองตรัง 1 1 - - 1 - - 
กันตัง 3 3 5 - - - - 
ปะเหลียน 1 - - - - - - 
สิเกา - - - - - - - 
ย่านตาขาว - - - - - - - 

รวม 5 4 5 - 1 - - 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    48 

       ตารางที่  43  ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็ง 

ลำดับ

ที ่

ช่ือโรงงาน/

เจา้ของกิจการ 

สถานที่ตัง้โรงงาน  

เลขที่ หมูท่ี ่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท ์

1 บ.น้ำแข็งกันตัง 205-207 - กันตัง กันตัง 075-254045 

2 บ.น้ำแข็งเจดีพี 149-151 - กันตังใต้ กันตัง 075-251323 
3 บ.น้ำแข็งบางเป้า 56 3 บางเป้า กันตัง 075-251083 

4 โรงน้ำแข็งพรพระสงัข ์ 201 8 ท่าข้าม ปะเหลียน - 

5 บ.สหน้ำแข็งตรัง 96/100 - ทับเที่ยง เมือง - 
 ที่มา  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                     ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

       ตารางที่  44  ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการห้องเย็น 

ลำดับ

ที ่

ช่ือโรงงาน/เจ้าของกิจการ สถานที่ตัง้โรงงาน  

เลขที่ ตำบล อำเภอ โทรศพัท ์

1 บ.อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จก. 32/50 บางเป้า กันตัง 075-251275-6 

2 บ.บุญลาภห้องเย็น จก. 206 บางเป้า กันตัง 075-251471 

3 หจก.ทวีลาภการประมง 61 กันตัง กันตัง 075-251063 

4 บ.ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จก. 29 ควนปลิง เมือง 075-230707-20 
 

ตารางที่  45  ข้อมูลรายช่ือผูป้ระกอบการโรงงานปลาป่น 

ลำดับ

ที ่

ช่ือโรงงาน/เจ้าของกิจการ สถานที่ตัง้โรงงาน  

เลขที่ หมูท่ี ่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท ์

1 หจก.อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง 59 - กันตัง กันตัง 075-251275-6 

2 หจก.สหปลาป่นกันตัง 79 - กันตัง กันตัง 075-251495 

3 หจก.ทวีลาภการประมง - 4 บ่อน้ำร้อน กันตงั 075-292142 

4 หจก.กนัตัง เค เอส ซี 208/1 2 บางเป้า กันตัง 075-251463 

5 บ.เจ ดี พี จก. 149-151 - คลองภาษ ี กันตัง 075-292798 
 ที่มา  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                                 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  

ตารางที่  46   ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการโรงงานปลากระป๋อง 

ลำดับ

ที ่

ช่ือโรงงาน/เจ้าของ

กิจการ 

สถานที่ตัง้โรงงาน  

เลขที่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท ์

1 บ.ผลิตภัณฑ์อาหาร 
กว้างไพศาล จก. 

88/8 ถ.
กว้างไพศาล 

นาท่าม
เหนือ 

เมือง 075-276211-18 

        ที่มา  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                          ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    49 

ตารางที่  47   ปริมาณและมูลคา่การจำหน่ายกุง้ทะเลจังหวดัตรัง  ปี 2562 

        ทีม่า  : สำนักงานประมงจังหวัดตรงั                             ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 

ตารางที่  48    ปริมาณสตัว์น้ำทะเลที่ส่งออก ปี 2550 - 2562          

เดือน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 น้ำหนัก(กก.) มูลค่า(บาท) น้ำหนัก(กก.) มูลค่า(บาท) น้ำหนัก(กก.) มูลค่า(บาท) 

มกราคม 1,253,635 247,303,800 1,308,048 219,180,920 1,465,501 277,586,756 

กุมภาพันธ ์ 1,360,338 253,512,650 1,827,213 310,254,145 1,387,584 305,268,480 

มีนาคม 1,387,819 282,060,610 1,908,212 295,642,624 1,767,833 265,843,035 

เมษายน 1,361,530 186,688,900 1,624,130 215,773,750 1,207,093 182,088,020 

พฤษภาคม 1,916,740 316,482,460 2,049,070 229,501,700 1,357,229 198,962,060 

มิถุนายน 1,970,465 383,001,775 1,874,140 225,854,508 1,370,723 201,438,758 

กรกฎาคม 1,721,361 259,952,150 1,370,734 195,982,392 1,269,333 199,346,282 

สิงหาคม 1,733,337 297,019,542 1,710,507 251,186,622 1,710,128 275,668,652 

กันยายน 2,122,617 354,111,615 1,888,550 272,005,650 2,019,847 291,365,321 

ตุลาคม 2,454,402 400,357,322 1,840,171 253,041,214 2,145,008 296,841,460 

พฤศจิกายน 3,030,709 490,568,440 2,092,224 293,300,088 1,576,118 220,674,944 

ธันวาคม 2,145,978 369,121,260 1,763,583 265,020,035 1,484,409 173,510,790 

รวม 22,458,931 3,840,180,524 21,256,582 3,026,743,648 18,760,806 2,888,594,558 
(คำว่าส่งออกในที่นี้ หมายถึง การส่งสนิค้าสตัว์นำ้ออกไปยังจังหวัดอื่นภายในประเทศ)   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ที่มา  : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กุ้ง จำนวนเกษตรกร (ราย) ปริมาณ (กก.) ราคาเฉลีย่(บาท/กก.) มูลค่า (ล้านบาท) 

1 
2 
3 
4 

กุลาดำ 
กุ้งขาว 
ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ 
ลูกพันธุ์กุง้ขาว 

95 
404 
2 
3 

793,926 
17,966,880 
43,270,000 
76,000,000 

240 
150 
0.10 
0.12 

190 
2,695 
4,327 
9,120 

รวม 504 138,030,806  16,332 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    50 

ตารางที่  49    ข้อมูลผูเ้พาะเลี้ยงสัตวน์้ำของจงัหวดัตรัง ป ี2562       

 ปลาน้ำกร่อย กุ้งทะเล หอยทะเล สัตว์น้ำจืด รวม 

อำเภอ จำนวน

เกษตรกร 

ผลผลิต

(กก.) 

จำนวน

เกษตรกร 

ผลผลิต

(กก.) 

จำนวน

เกษตรกร 

ผลผลิต

(กก.) 

จำนวน

เกษตรกร 

ผลผลิต

(กก.) 

จำนวน

เกษตรกร 

ผลผลิต

(กก.) 

 (ราย)  (ราย)  (ราย)  (ราย)  (ราย)  

เมืองตรัง - - - - - - 282 151,974 282 151,974 

กันตัง 253 0 208 8,141,154 1 50 127 46,572 589 8,187,776 

ย่านตาขาว 3 0 50 3,984,068 - - 236 101,496 289 4,085,564 

ปะเหลียน 144 0 107 2,813,568 20 10,160 100 34,830 371 2,858,558 

สิเกา 70 0 81 2,606,282 - - 22 21,822 173 2,628,104 

ห้วยยอด - - - - - - 274 81,996 274 81,996 

วังวิเศษ - - - - - - 110 67,488 110 67,488 

นาโยง - - - - - - 22 13,470 22 13,470 

รัษฎา - - - - - - 28 13,410 28 13,410 

หาดสำราญ 40 0 53 1,215,734 - - 7 3,114 100 1,218,848 

รวม 510 0 499 18,760,806 21 10,210 1208 536,172 2,338 19,307,188 

 ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 
หมายเหตุ : กรมประมงกำหนดจัดเก็บข้อมูลผลผลติของปลาทะเล หอยทะเล และปลาน้ำจืด ปี 2562 ในเดือน มกราคม-เมษายน    
              2563  บันทึกข้อมลูในระบบเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และสรุปผลผลิตในเดือนกรกฎาคม 2563 
 

ตารางที่  50    ข้อมูลการเล้ียงจระเข้ของจงัหวัดตรัง ปี 2562      

ที ่ ช่ือผูเ้ล้ียง สถานที ่ หมายเลข จำนวนการเลี้ยง 

  เลขที่ หมูท่ี ่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท ์ (ตัว) 

1 นายมนตรี    ว่องสกุล 104 4 นาโต๊ะหมิง เมือง 081-0917407 104 
2 นายสมมาตร  ศรีสุข 69 7 นาพละ เมือง 081-7665797 622 

3 นายชอบ      ลำล่อง 83/3 5 น้ำผุด เมือง 089-6459269 183 

4 นายสุชาติ     ลำล่อง 218 11 น้ำผุด เมือง 089-6459269 10 
5 นายพุทธิ      อังศุวิริยะ 93 6 ปากคม หว้ยยอด 084-9716743 145 

6 นายศักดา     วัจนพิสิฐ 16 19 เขาวิเศษ วังวิเศษ 086-6912142 78 
7 นายสมพร     ไทรงาม 18 3 ในควน ย่านตาขาว 087-2837573 9 
8 นายเจริญ     นาคสด 98 - กันตัง กันตัง 081-9584365 99 
9 นายกิตติพงษ ์อ้นซ้าย 105/3 10 น้ำผุด เมือง 081-5695058 104 
10 นายเจษฎา   ฤทธิรักษ์ 107 11 น้ำผุด เมือง 082-4115591 4 
11 นายจำเริญ   ทองขำ 55/1 1 น้ำผุด เมอืง 082-2744562 85 

12 นางรพีพร    จาวิสูตร 104/1 5 ในควน ย่านตาขาว 089-6507094 2 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    51 

ตารางที่  50    ข้อมูลการเล้ียงจระเข้ของจงัหวัดตรัง ปี 2562  (ต่อ)    

ที ่ ช่ือผูเ้ล้ียง สถานที ่ หมายเลข จำนวนการเลี้ยง 

  เลขที่ หมูท่ี ่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท ์ (ตวั) 

13 นายครรชิต  ชูเกิด 3 1 วังมะปราง
เหนือ 

วังวิเศษ 095-0971381 80 

14 นายจำรัส    ธนภพ 261 5 บางกุ้ง  หว้ยยอด 095-7539717 159 
15 นายทัศน   ศศิมณฑล    60/1 1 ย่านตาขาว  ย่านตาขาว 089-5972708 3 

16 น.ส.จรวยพร ชัยเกิด 146 6 บ้านโพธิ์ เมือง 081-5356528 100 

17 นางดวงสุดา  ชัยเพชร 1/4 6 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว 087-1205603 243 
18 นางสุรีรัตน์   จันทร์คำ - 3 หนองบ่อ ย่านตาขาว 091-3708038 153 

รวม 2,185 

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 

 

ตารางที่  51   ข้อมูลสนิค้าเกษตรที่ผ่านการรรับรองมาตรฐานของจังหวัดตรัง (ดา้นประมง) ปี 2562   

อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที ่(ไร่) ผลผลิตรวม 

(กก.) 

กันตัง กันตังใต้ กุง้ทะเล 8 218.9 991,369 

 คลองชีล้อม กุ้งทะเล 23 501 1,334,625 

 ควนธานี ปลาน้ำจืด 1 0.5 300 

 โคกยาง ปลาน้ำจืด 1 1.3 300 

 นาเกลือ กุ้งทะเล 23 292.6 836,260 

 บ่อน้ำร้อน กุ้งทะเล 14 144 388,490 

 บ่อน้ำร้อน ปูทะเล 1 1 18,000 

 คลองลุ ปลาน้ำจืด 2 5 5,000 

 บางสัก กุ้งทะเล 30 737.76 2,615,302 

 ย่านซื่อ ปลาน้ำจืด 3 4.1 640 

 วังวน กุง้ทะเล 49 651.05 1,975,108 

ปะเหลียน ท่าข้าม ปูทะเล 3 6.75 66,000 

 ท่าข้าม กุง้ทะเล 22 290.15 637,271 

 ท่าข้าม ปลาน้ำกร่อย 7 8.73 7,000 

 ทุ่งยาว กุง้ทะเล 11 108.5 314,695 

 บางด้วน ปลาน้ำจืด 2 2 200 

 บ้านนา กุ้งทะเล 12 209.25 525,433 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    52 

ตารางที่  51  ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ผ่านการรรับรองมาตรฐานของจังหวัดตรัง(ด้านประมง)ปี 2562(ต่อ)   

อำเภอ ตำบล ชนิดสัตวน์้ำ จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที ่(ไร่) ผลผลิตรวม 

(กก.) 

ปะเหลียน ลิพัง กุง้ทะเล 13 244.5 583,294 

 สุโสะ กุ้งทะเล 27 341.05 752,875 

เมือง นาท่ามเหนือ ปลาน้ำจืด 5 3.75 510 

 นาโต๊ะหมิง ปลาน้ำจืด 11 10.705 1,660 

 นาท่ามใต้ ปลาน้ำจืด 32 36.4375 5,430 

ย่านตาขาว เกาะเปียะ ปลาน้ำจืด 9 3.92 960 

 ทุ่งกระบือ กุ้งทะเล 43 501.9 1,722,149 

 ทุ่งค่าย กุง้ทะเล 4 126.5 2,261,919 

 นาชุมเห็ด ปลาน้ำจืด 13 7.551 9,700 

 หนองบอ่ ปลาน้ำจืด 8 4.75 1,200 

รัษฎา หนองปรือ ปลาน้ำจืด 8 10.71 2,200 

วังวิเศษ วังมะปราง ปลาน้ำจืด 5 6.27 960 

 เขาวิเศษ ปลาน้ำจืด 10 18.5 2,840 

 วังมะปรางเหนือ ปลาน้ำจืด 2 3.75 700 

 ท่าสะบ้า ปลาน้ำจืด 39 42.8 5,180 

สิเกา กะลาเส กุ้งทะเล 2 24.4 94,017 

 เขาไม้แก้ว กุง้ทะเล 16 303.5 1,169,436 

 นาเมืองเพชร ปลาน้ำจืด 4 2.63 1,700 

 บ่อหิน กุ้งทะเล 27 348.5 1,342,829 

 ไม้ฝาด ปลาน้ำจืด 27 543.5 543,174 

ห้วยยอด ท่างิ้ว ปลาน้ำจืด 5 2.875 680 

 วังคีร ี ปลาน้ำจืด 1 0.75 500 

หาดสำราญ ตะเสะ กุ้งทะเล 5 49.55 139,345 

 บ้าหวี กุง้ทะเล 11 128 126,432 

 หาดสำราญ กุ้งทะเล 31 457.95 949,957 

รวมทั้งสิ้น 570 6,407 19,435,640 

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                                   ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 

 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    53 

ตารางที่  52  ข้อมูลองค์กรประมงท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2562 

อำเภอ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ กิจกรรมของกลุ่ม จำนวน

สมาชิก 

ชนิดของผลผลิต 

กันตัง  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านมด 
 ตะนอย 

5/1 ม.3 ต.เกาะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

234  การประมงทะเลชายฝั่ง 

 วิสาหกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 
บ้านท่าเรือสามัคค ี

10 ม.1 ต.กันตังใต ้  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงกับดักปูดำ, 
ไซปู, อวนปลากระบอก, 
อวนปลากะพง, เบ็ดราว 

31 การประมงทะเลชายฝั่ง 

 กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำ
ราบ (ท่าขะหยง) 

64/3 ม.4 ต.บางสัก   
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

41 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มประมงพืน้บ้าน บ้าน
ควนตุ้งก ู

23/19 ม.3 ต.บางสัก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

34 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะ
มุกด ์

147 ม.2 ต.เกาะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

76 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

กันตัง กลุ่มประมงหาดยาว บ้านเจ้า
ไหม 

60 ม.6 ต.เกาะลิบง   
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

22 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มเลี้ยงปูดำ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง
ค่าย 

53 ม.5 ต.บางสัก     
อ.กันตัง จ.ตรัง 

เลี้ยงปูดำและปลากะพง
ขาว 

35 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 กลุ่มแปรรูปสตัว์น้ำสตรีประมง
พื้นบ้านเกาะลิบง 

97 ม.4 ต.เกาะลิบง   
อ.กันตัง จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็, กะป,ิ กุ้ง      
แห้ง, น้ำพริก, ปูหยอง,
น้ำพริกปลาป่น,
เครื่องแกง,ลูกช้ิน,ทอดมัน 

30 การแปรรปูสัตว์นำ้ 

 กลุ่มประมงพืน้บ้านเกาะลิบง 
4 หมู่บ้าน 

67/5 ม.4 ต.เกาะลิ
บง อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

30 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 สมาคมการประมงกันตัง 77 ถ.รัษฎาอุทิศ 2   
ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงพาณิชย์ 
และกิจการต่อเนื่อง 

30 การประมงทะเลนอก
ชายฝั่ง 

 กลุ่มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ บ้าน
พระม่วง 

31 ม.4 ต.นาเกลือ   
อ.กันตัง จ.ตรัง 

เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู ่ 28 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 กลุ่มพัฒนาสตรีอาชีพบ้านหาด
ยาว 

92/1 ม.6 ต.เกาะลิ
บง อ.กันตัง จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็,ปลา
หวาน,หมึกแห้ง, กุ้งแห้ง, 
กะปิ 

11 การแปรรปูสัตว์นำ้ 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน (ลอบ
หมึก) บ้านหลังเขา 56/3 ม.5 
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

56/3 ม.5 ต.เกาะลิ
บง อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทำการประมงลอบป ู 23 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มผู้ประกอบการซื้อ – ขาย
และแปรรูปสตัว์น้ำ 

198/9 ถนนตรังคภูมิ 
ต.กันตัง อ.กนัตัง จ.ตรัง 

แปรรูปเมื่อจำหน่าย - 
ส่งออก 

15 การประมงแปรรูปสัตว์
น้ำ 

 กลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือข้ึน
สัตว์น้ำ 

25/3 ม.4 ต.บางเป้า 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

ขึ้นสัตว์น้ำ เก็บรักษา 18 การประมงทะเลนอก
ชายฝั่ง 

 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    54 

ตารางที่  52  ข้อมูลองค์กรประมงท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2562 (ต่อ) 

อำเภอ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ กิจกรรมของกลุ่ม จำนวน

สมาชิก 

ชนิดของผลผลิต 

กันตัง กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้าน
ท่าเรือ ม.1 ต.วังวน 

12/3 ม.1 ต.วังวน อ.
กันตัง จ.ตรัง 

อนุรักษ์หอยตลับ(หอย
ปะ) 

21 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 ปะเหลยีน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้าน
ทอนหาน 

299 ม.6 ต.ท่าข้าม   
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

เลี้ยงปลากะพง, ปลา
ช่อนทะเลในกระชัง 

30 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกร ทุ่งรวงทอง 

192/2 ม.4 ต.ทา่ขา้ม 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

กุ้งแห้ง ปลาเค็ม กะปิ 
มันกุ้ง 

30 การแปรรปูสัตว์นำ้ 

  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้าน
แหลม 

143 ม.2 ต.เกาะสุกร 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

30 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ
ชายฝั่งบ้านทุ่งรวงทอง 

245/1 ม.4 ต.ท่าข้าม 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

เลี้ยงปลากะรังในบ่อดิน
, เลี้ยงปลาในกระชัง 

29 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านใน
ทอน หมู่ที่ 11 

189/7 ม.11 ต.สุโส๊ะ 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

ลอบปูดำ, ไซปูดำ, อวน
ปลา 

30 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

  กลุ่มประมงเรือพลีส ม.4  
 บ้านสโุสะ ตำบลสโุสะ  
 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

103/7 ม.4 ต.สุโสะ๊ 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

ใช้เรือพลีสทำการประมง
ชายฝั่ง 

53 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มเรือประมงพ้ืนบ้านด่าน
ศุลกากร 

ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง 

ประเภทเครื่องมือประมง 
ลอบปู, อวนลอย, อวนติด
ตา, ลอบหมึก 

15 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มอาสาประมงอนุรักษ์
ทรัพยากรสตัว์น้ำทางทะเล
ชายฝั่ง ตำบลเกาะสุกร 
(ธนาคารปู) 

97 ม.7 ต.เกาะสุกร 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

อวนลอยป,ู อวนลอยปลา 50 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 ย่านตาขาว  กลุ่มอนุรักษ์หอยปะหรือหอย 
 ตลับ 

60/3 ม.9 ต.ทุ่งกระบือ 
 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

  เฝ้าระวังดูแลเครื่องมือทำ 
  ลายล้างหอยปะและปลา 

44 การประมงทะเลชายฝั่ง 

วังวิเศษ วิสาหกิจชุมชนเลีย้งปลา
กระชัง บ้านวังวิเศษ 

225 ม.7 ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

เลี้ยงปลาในกระชัง 8 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สเิกา วิสาหกิจชุมชนเลีย้งปลา
กระชัง บ้านพรุจูด 

145/1 ม.2 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

  เพาะเลี้ยงปลาเก๋า,ปลา 
 กะพง,หอยนางรมในกระชัง 

31 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้าน
แหลมมะขาม 

87 ม.5 ต.เขาไม้แก้ว 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

39  การประมงทะเลชายฝั่ง 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้าน
ปากคลอง 

55/5 ม.9 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

ทำการประมงทะเล
ชายฝั่ง 

30 การประมงทะเลชายฝั่ง 

 วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกาง
มุ้งสิเกา 

69/1 ม.1 ต.บ่อหนิ    
อ.สิเกา จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็กางมุ้ง 10 การแปรรปูสัตว์นำ้ 

 วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปร
รูปปลาเค็มกางมุ้งอำเภอสิเกา 

113 ม.1 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็กางมุ้ง 14 การแปรรปูสัตว์นำ้ 
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ตารางที่  52  ข้อมูลองค์กรประมงท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2562 (ต่อ) 

อำเภอ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ กิจกรรมของกลุ่ม จำนวน

สมาชิก 

ชนิดของผลผลิต 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
อาหารทะเลบ้านแหลมไทร 

103 ม.3 ต.เขาไม้
แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็, ปลา
หวานสามรส 

21 การแปรรปูสัตว์นำ้ 

 วิสาหกิจชุมชนประมงบ้าน
แหลมไทร 

125 ม.3 ต.เขาไม้
แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 

 ทำการประมงอวนปู, อวน 
  กุ้ง, อวนปลาทราย, อวน 
 หลังเขียว, อวนล้อมปลาท ู

57 การประมงทะเลชายฝั่ง 

ห้วยยอด กลุ่มทำการประมงอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนท่าง้ิว 

84/2 ม.1 ต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

 ทำการประมงน้ำจดืบรเิวณ  
 อ่างเก็บน้ำเขื่อนท่าง้ิว 

10 การประมงน้ำจืด 

หาดสำราญ กลุ่มสตรีแปรรูปสัตว์น้ำบ้าน
ตะเสะ 

25/2 ม.4 ต.ตะเสะ 
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 

แปรรูปปลาเคม็, ปลา
หวาน, กุ้งแห้ง 

20 การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้าน
ตะเสะ 

25/2 ม.4 ต.ตะเสะ 
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 

อวนกุ้ง, อวนป,ู อวน
ปลา 

109 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

 กลุ่มอวนลอยบ้านตะเสะ 
หมู่ที่ 4 

3/2 ม.4 ต.ตะเสะ 
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 

ทำการประมงอวนลอย 31  การประมงทะเล 
 ชายฝั่ง 

 กลุ่มส่งเสรมิการเลี้ยงปลาใน
กระชัง บา้นโคกออก 

ที่ทำการศาลาป่าชาย   
เลน ม.8 ต.หาดสำราญ     
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 

เลี้ยงปลาในกระชัง 35  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้าน
ปากปรน ม.2 

11/1ม.2 ต.หาดสำราญ 
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 

ลอบป ู 17 การประมงทะเล
ชายฝั่ง 

รวม 1,422  

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 

 ตารางที ่ 53  ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของจงัหวดัตรงั ป ี2562  

ที ่ อำเภอ ชนิด จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่) ผลผลิตรวม(กก.) 

1 กันตัง กุง้กุลาดำ 46 878 200,150 

  กุ้งขาว 162 2,420 7,941,004 

2 ปะเหลียน กุง้กุลาดำ 7 56 103,478 
  กุ้งขาว 43 665 3,880,590 

3 ย่านตาขาว กุ้งกุลาดำ 18 199 235,670 

  กุ้งขาว 89 1,120 2,577,898 
4 สิเกา กุ้งกุลาดำ 13 189 160,228 

  กุง้ขาว 68 820 2,446,054 
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ตารางที่  53  ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของจงัหวดัตรงั ป ี2562 (ต่อ) 

ที ่ อำเภอ ชนิด จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่) ผลผลิตรวม(กก.) 

5 หาดสำราญ กุ้งกุลาดำ 11 111 94,400 

  กุ้งขาว 42 387 1,121,334 

รวม 499 6,845 18,760,806 

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดตรัง                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

       

 

            2.4  ข้อมูลอ่ืน  ๆ    

                 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  

         ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ์  74 สหกรณ์  สมาชิกรวม 71,042 คน มีกลุ่มเกษตรกร 
จำนวน 11 กลุ่ม สมาชิก 2,015 คน และกลุม่อาชีพสหกรณ์ 23 กลุม่  สมาชิก 465 คน ดังนี้        
   สหกรณ ์จำนวน 74 สหกรณ์   สมาชิก 71,042 คน                 

                            -  สหกรณ์การเกษตร       54  แห่ง    สมาชิก  50,161 คน 
         -  สหกรณ์นอกภาคเกษตร 20  แห่ง  สมาชิก  20,881 คน 
           กลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 กลุม่  สมาชิก  2,015 คน 

         -  กลุ่มเกษตรกรทำนา        สมาชิก     -     คน 
         -  กลุ่มเกษตรกรทำสวน        สมาชิก   2,015 คน 
         -  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์        สมาชิก      -    คน 
         -  กลุ่มเกษตรกรทำไร่        สมาชิก      -    คน 
         -  กลุ่มเกษตรกรทำประมง        สมาชิก      -    คน 
    กลุ่มอาชีพสหกรณ ์จำนวน 23 กลุม่  สมาชิก 450 คน 

          -  อำเภอเมืองตรัง  4 แห่ง  สมาชิก     73 คน 
          -  อำเภอกนัตัง  3  แห่ง  สมาชิก     60 คน 
          -  อำเภอสิเกา  2  แหง่  สมาชิก     25 คน 
          -  อำเภอวังวิเศษ  2   แห่ง  สมาชิก     43 คน 
          -  อำเภอห้วยยอด  1   แห่ง  สมาชิก     20 คน 
          -  อำเภอรัษฎา  4   แห่ง  สมาชิก     86 คน 
          -  อำเภอนาโยง  2   แห่ง  สมาชิก     37 คน 
          -  อำเภอย่านตาขาว 2   แห่ง  สมาชิก     45 คน 
          -  อำเภอปะเหลียน           3   แห่ง  สมาชิก     61 คน 
  (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่มา : สำนักงานสหกรณจ์งัหวัดตรัง) 
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                               ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร/ปราชญ์เกษตร 

   ในปี 2562 จังหวัดตรังมีอาสาสมัครเกษตรกร และปราชญ์เกษตรแต่ละด้าน ซึ่งได้ดำเนิน
กิจกรรมอยู่ในพ้ืนทีอ่ำเภอต่าง ๆ  รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่  54  ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของจงัหวดัตรงั ป ี2562  

หน่วย : ราย 
อำเภอ อกม. ปศุสัตว ์ ประมง หมอดิน สหกรณ ์ ชลประทาน ปฏริูปฯ บัญชี เศรษฐกิจ

การเกษตร 

ครูยาง

อาสา 

ขาวนา

อาสา 

ไหม

อาสา 

ฝน

หลวง 

เมืองตรัง
กันตัง 
ปะเหลียน 

118
81 
84 

16 
13 
16 

35 
47 
39 

100 
65 
74 

5 
5 
3 

- 
- 
1 

3 
2 
- 

5 
3 
4 

1 
1 
1 

25 
53 
27 

2 
- 
- 

- 
- 
- 

7 
2 
- 

ย่านตาขาว 
  สิเกา 
  ห้วยยอด 
  วังวเิศษ 
  นาโยง 
  รัษฎา 
 หาดสำราญ 

65 
39 
129
67 
51 
48 
21 

26 
46 
14 
17 
10 
14 
20 

27 
35 
47 
28 
16 
9 
19 

56 
34 
120 
47 
52 
46 
20 

5 
5 
4 
5 
6 
3 
5 

- 
5 
- 
- 

12 
- 
- 

6 
- 
- 
7 
- 
- 
- 

6 
3 
17 
5 
2 
6 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31 
20 
38 
26 
8 
7 
5 

- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

1 
1 
5 
1 
3 
4 
1 

รวม 703 192 302 614 46 18 18 53 10 240 4 1 25 

ที่มา :  ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง            ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 

 
 

ตารางที่  55 ขอ้มูลรายชื่อปราชญ์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง ปี 2562  

 

ที่ ชื่อปราชญ์ ที่อยู่ หมายเลข กิจกรรมที่ดำเนินการ 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท์  

 ด้านปศสุัตว์       
1 นายทวีป  สูงสุทธิ์ 31/2 1 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง 091-0734525 -การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (โค) 

-.เทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โคท่ีดี 
-การปลูกสร้างแปลงหญ้าและการทำหญ้าหมัก 

2 นางจำเนียร  กาญจนพรหม 107/1 12 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง 08-7275-4050 -การพัฒนาอาชีพเล้ียงสัตว์แบบผสมผสานใน
เกษตรกรรายย่อย-การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์กับ
ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 

       -การใช้สมุนไพรสำหรับการเลี้ยงสัตว์ 
-การทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-การเลี้ยงสุกรหลุม ไก่ไข่แบบปล่อยลาน
และแบบกรงตับ ฯลฯ 
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ตารางที่  55 ขอ้มูลรายชื่อปราชญ์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง ปี 2562(ต่อ) 

 

ที่ ชื่อปราชญ์ ที่อยู่ หมายเลข กิจกรรมที่ดำเนินการ 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท์  

3 นายเสาขี ทับเที่ยง 159/1 6 ปะเหลยีน ปะเหลยีน 089-2891624 -เป็นแกนนำในการรณรงค์ให้ชุมชนใช้ 
วิถึชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง โดย
กระตุ้นให้ชุมชนเกิดกจิกรรม ดังตอ่ไปนี้ 
   -จัดตั้งโรงผสมอาหารจำหน่ายแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีและจังหวัดตรัง   
   -รวมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ    
   -รณรงค์ให้ชุมชนมีการใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยปลูกพืชอาหารสตัว์และผักพ้ืนบ้าน 

4 นายสุดิน  ซาซา 45 7 บางเป้า กันตัง 081-2726028 -การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(เลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนม/โคเนื้อ) 

 ดา้นประมง       

1 นางจำเนียร  กาญจนพรหม 107/1 12 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง 087-2754050 -เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ กบในบ่อพลาสติก 
2 นายวิชัย รัศมี 295 4 หนองช้าง

แล่น 
ห้วยยอด 089-9085457 -เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 

3 นายมารวย นุ้ยขาว 35 2 ท่าสะบ้า วังวิเศษ 083-1068846 -เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ กบในบ่อพลาสติก 

4 นายวิโส  นาทอง 

133 8 หนองปรือ รัษฎา 089-5943386 -เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ และกบบ่อพลาสติก
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงหอย
ขมในกระชัง 

5 
นายพิทักษ ์ ยศมูรธา 34/5 2 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 081-4151392 -การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลา

กดเหลือง, ปลานิล 
6 นางสาวจุไรรัตน์ เพ่งพิศ 201 1 วังมะปราง

เหนือ 
วังวิเศษ 087-2865338 -เลี้ยงปลาดุก/กบในบ่อพลาสติก เลี้ยงปลา

กินพืชในบ่อดิน 
7 นายสมหมาย ธรรมกิจ 16 15 ควนเมา รัษฎา 083-1731902 -เลี้ยงปลาดุก และกบในบ่อพลาสติก การ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 

 ดา้นพฒันาทีด่ิน       

1 นายสมหมาย ธรรมกิจ 16 15 ควนเมา รัษฎา 083-1731902 -การปลูกพืชแบบผสมผสาน การผลิตปุ๋ย
หมัก พด. 1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การ  เลี้ยงปลาใน
บ่อดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด และการเลี้ยงไก่เนื้อ 

2 นายไม  ไกรสุทธิ์ 6 2 นาชมุเห็ด ย่านตาขาว 084-8439290  

3 นายประกิจ  จิตรใจภักดิ์ 10 5 นาโยงเหนือ นาโยง 081-0993651  

4 นายเกษม  เกลือมีผล 22 7 กะลาเส สิเกา 089-7591892 -ปาล์มน้ำมัน 

5 นายเจือบ  พลวัฒน์ 179/1 1 บ้านโพธิ์ เมือง 095-0414400 -พืชผัก 

6 นางณัฐยมน พุฒนวล 235 6 นาโยงเหนอื นาโยง 087-2946097 -มัลเบอรี่/ผสมผสาน 

7 นายวิชัย รัศมี 295 4 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 089-9085457 -เกษตรผสมผสาน 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    59 

ตารางที่  55 ขอ้มูลรายชื่อปราชญ์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง ปี 2562(ต่อ) 

 

ที่ ชื่อปราชญ์ ที่อยู่ หมายเลข กิจกรรมที่ดำเนินการ 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท์  

8 นายมารวย นุ้ยขาว 35 2 ท่าสะบ้า วังวิเศษ 083-1068846 -เกษตรผสมผสาน 

9 นายประทีป   หนูราช 47/1 4 ตะเสะ หาดสำราญ 095-2290537 -เกษตรผสมผสาน 

10 นายบรรยงศักดิ ์  ทองปาน 87 7 แหลมสอม ปะเหลียน 087-4771409 -การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยง
หอยขมในกระชัง 

11 
นายระเบียบ   เพชรขาว 128 8 เขาไม้แก้ว สิเกา 081-0897961 -การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลากดเหลือง

, ปลานิล 

12 นายสนิท   ดวงเดือน 5 8 บ่อน้ำร้อน กันตัง 087-8818745 -เลี้ยงปลาดุก/กบในบ่อพลาสติก เลี้ยงปลา
กินพืชในบ่อดิน 

 

ที่มา  สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดตรงั, สำนักงานประมงจังหวัดตรัง, สถานีพัฒนาที่ดินตรังตรัง      ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2562 

 
                             

                         ข้อมูลระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559-2562 

                      จังหวัดตรัง มีการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี2559-2562 
ในทุกอำเภอรวม 43 แปลง โดยดำเนินการในปี 2559  จำนวน  3 แปลง ปี 2560 จำนวน 14 แปลง ปี 2561 
จำนวน 12 แปลง และปี 2562 จำนวน 14 แปลง  
 

ตารางที่  56 ข้อมูลระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจ่ังหวัดตรัง ปี2559-2562  
ที่ ประเภท ชื่อแปลง ที่ตั้ง ปีที่เข้า จำนวน พื้นที่ ผู้จัดการ หมายเลข 

 สินค้า    เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  โครงการ สมาชิก(คน) (ไร่) แปลง โทรศัพท์ 

1 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลกะลา
เส 

-  กะลาเส สิเกา 2559 113 1,623. 25 นายวินยั   
วรรธนะนาถ 

098-0546875 

2 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบลนา
ขา้วเสยี 

-  นาขา้วเสีย นาโยง 2559 143 785.00 นายวินยั   
วรรธนะนาถ 

098-0546875 

3 กุง้ขาว แปลงใหญกุ่ง้
ขาวต าบล
บา้นนา 

- 2 บา้นนา ปะเหลียน 2559 73 1,895.00 นายเจริญ  
หยงสตาร ์

081-7370277 

4 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลเขาปนู 

-  เขาปนู หว้ยยอด 2560 58 1,213.75 นายมานะ   
กญุชรินทร ์

089-6493637 

5 ผึง้โพรง แปลงใหญ่ผึง้      
โพรงต าบล
อ่าวตง 

-  อ่าวตง วงัวิเศษ 2560 40 612 นายจรูญ  ภกัดี
โชติ 

081-9681632 

6 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลอ่าวตง 

-  อ่าวตง วงัวิเศษ 2560 40 754 นายจรูญ  ภกัดี
โชติ 

081-9681632 

 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    60 

ตารางที่  56 ข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจ่ังหวัดตรัง ปี2559-2562 (ต่อ)  
ที่ ประเภท ชื่อแปลง ที่ตั้ง ปีที่เข้า จำนวน พื้นที่ ผู้จัดการ หมายเลข 

 สินค้า    เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  โครงการ สมาชิก(คน) (ไร่) แปลง โทรศัพท์ 

7 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลบ่อน า้
รอ้น 

-  บ่อน า้รอ้น กนัตงั 2560 55 409.75 นายสรวง   
พรหมบญุทอง 

075-215742 

8 ไมด้อกไมป้ระดบั แปลงใหญ่ไม้
ดอกไมป้ระดบั
ต าบลวงั
มะปรางเหนือ 

-  วงัมะปรางเหนือ วงัวิเศษ 2560 30 20 นายจรูญ  ภกัดี
โชติ 

081-9681632 

9 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลทุ่ง
กระบือ 

-  ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว 2560 56 426 นายประสิทธ์ิ  
ทองขาว 

089-8665302 

10 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลควนเมา 

-  ควนเมา รษัฎา 2560 38 529.75 นายจมุพล   
จนัทรป์ระทีป 

081-9681475 

11 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลนาโต๊ะ  
หมิง 

-  นาโต๊ะหมิง เมืองตรงั 2560 35 475 นายประวิทย ์ 
เตชชีวพงศ ์

089-8716304 

12 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบลนา
พละ 

-  นาพละ เมืองตรงั 2560 111 614.25 นายประวิทย ์ 
เตชชีวพงศ ์

089-8716304 

13 ผึง้โพรง แปลงใหญ่ผึง้
โพรงต าบลปะ
เหลียน 

-  ปะเหลียน ปะเหลียน 2560 40 336 นายประเสริฐ   
โมรา 

089-5996244 

14 ฝรั่ง แปลงใหญ่ฝรั่ง
ต าบลควนเมา 

-  ควนเมา รษัฎา 2560 31 168 นายจมุพล   
จนัทรป์ระทีป 

081-9681475 

15 ลองกอง แปลงใหญ่
ลองกองต าบล
นาชมุเห็ด 

-  นาชมุเห็ด ย่านตาขาว 2560 31 26 นายประสิทธ์ิ  
ทองขาว 

089-8665302 

16 แพะ แปลงใหญ่
แพะต าบลปะ
เหลียน 

159/1 6 ปะเหลียน ปะเหลียน 2560 52 811.00 นายธนวรรธน ์ 
บริพนัธุ ์

081-540354 

17 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบล
เกาะสกุร 

-  เกาะสกุร ปะเหลียน 2560 99 356. 75 นายประเสริฐ   
โมรา 

089-5996244 

18 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลหาด
ส าราญ 

-  หาดส าราญ หาดส าราญ 2561 46 361.00 นายนิกร   ชิด
เชือ้ 

075-208785 

19 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
ต าบลนา
ชมุเห็ด 

- 9 นาชมุเห็ด ย่านตาขาว 2561 49 423.00 นายประสิทธ์ิ  
ทองขาว 

089-8665302 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    61 

ตารางที่  56 ข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจ่ังหวัดตรัง ปี2559-2562 (ต่อ)  
ที่ ประเภท ชื่อแปลง ที่ตั้ง ปีที่เข้า จำนวน พื้นที่ ผู้จัดการ หมายเลข 

 สินค้า    เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  โครงการ สมาชิก(คน) (ไร่) แปลง โทรศัพท์ 

20 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลย่านซือ่ 

-  ย่านซื่อ กนัตงั 2561 40 378. 00 นายสรวง  
พรหมบญุทอง 

075-215742 

21 ผกัเหมียง แปลงใหญ่ผกั
เหมียงต าบล
คลองชีลอ้ม 

-  คลองชีลอ้ม กนัตงั 2561 31 32.00 นายสรวง  
พรหมบญุทอง 

075-215742 

22 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลบางดี 

-  บางด ี หว้ยยอด 2561 53 806.00 นายมานะ  กญุ
ชรินทร ์

089-6493637 

23 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลทุ่งยาว 

-  ทุ่งยาว ปะเหลียน 2561 63 955.00 นายประเสริฐ   
โมรา 

089-5996244 

24 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบล   
นาวง 

-  นาวง หว้ยยอด 2561 73 392. 25 นายมานะ  กญุ
ชรินทร ์

089-6493637 

25 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบลโคก
สะบา้ 

-  โคกสะบา้ นาโยง 2561 110 558.50 นายเสน่ห ์  
ทองเกลีย้ง 

081-3705375 

26 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบลนา
โยงเหนือ 

-  นาโยงเหนือ นาโยง 2561 59 312.00 นายเสน่ห ์  
ทองเกลีย้ง 

081-3705375 

27 โคเนือ้ แปลงใหญ่โค
เนือ้ต าบล
กะลาเส 

74 4 กะลาเส สิเกา 2561 51 585.00 นายธนวรรธน ์ 
บริพนัธุ ์

081-5403514 

28 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลกะลาเส 

-  กะลาเส สิเกา 2561 98 1,652.00 นายเสน่ห ์  
ทองเกลีย้ง 

091-8236437 

29 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
ต าบลบ่อน า้
รอ้น 

- 1 บ่อน า้รอ้น กนัตงั 2561 62 352.70 นายสรวง  
พรหมบญุทอง 

075-215742 

30 ขา้ว แปลงใหญ่
ขา้วต าบลนา
หมื่นศรี 

-  นาหมื่นศรี นาโยง 2562 94 424.00 นายเสน่ห ์  
ทองเกลีย้ง 

081-3705375 

31 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
ต าบลหนอง
ชา้งแล่น 

- 5 หนองชา้งแล่น หว้ยยอด 2562 70 463.75 นายนายมานะ 
กญุชรินทร ์ 

089-6493637 

32 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลกนัตงัใต ้

-  กนัตงัใต ้ กนัตงั 2562 30 584.00 นายสรวง  
พรหมบญุทอง 

081-0876336 

33 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
ต าบลน า้ผดุ 

- 1 น า้ผดุ เมืองตรงั 2562 32 380.00 นายประวิทย ์ 
เตชชีวพงศ ์

089-8716304 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    62 

ตารางที่  56 ข้อมูลระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจ่ังหวัดตรัง ปี2559-2562 (ต่อ)  
ที่ ประเภท ชื่อแปลง ที่ตั้ง ปีที่เข้า จำนวน พื้นที่ ผู้จัดการ หมายเลข 

 สินค้า    เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  โครงการ สมาชิก(คน) (ไร่) แปลง โทรศัพท์ 

34 ผึง้โพรง แปลงใหญ่ผึง้
โพรงต าบลทุ่ง
ค่าย 

-  ทุ่งค่าย ย่านตา
ขาว 

2562 33 460.00 นายประสิทธ์ิ  
ทองขาว 

089-8665302 

35 ปาลม์น า้มนั แปลงใหญ่
ปาลม์น า้มนั
ต าบลนาเมือง
เพชร 

-  นาเมืองเพชร สิเกา 2562 73 880.61 นายวินยั   
วรรธนะนาถ 

091-8236497 

36 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
สหกรณ์
กองทนุสวน
ยางบา้นหนอง
บวั จ ากดั 

- 1 หนองบวั รษัฎา 2562 101 887.46 นายวีระพงษ ์  
หมื่นรกัษ ์

089-9734585 

37 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารากลุ่ม
รวบรวมน า้
ยางสดบา้น
หว้ยไมแ้ก่น 

- 7 ทุ่งคา่ย ย่านตา
ขาว 

2562 41 547.48 นางมนชยา   
สขุส าราญ 

086-9690930 

38 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
สหกรณ์
กองทนุสวน
ยางบา้นทุ่ง
ใหญ่ จ ากดั 

- 7 นาขา้วเสีย นาโยง 2562 33 308.36 นายพีรวิทย ์  
จริงจิตร 

089-6567263 

39 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
ต าบลเกาะ
สกุร 

- 1 เกาะสกุร ปะเหลยีน 2562 45 344.03 นายอภินนัท ์ 
รกัษายศ 

081-2713107 

40 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
สหกรณ์
การเกษตร
บา้นป่ากอ 
จ ากดั 

- 5 ปะเ0หลียน ปะเหลียน 2562 102 2106.93 นายอภินนัท ์ 
รกัษายศ  

081-2713107 

41 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
สหกรณ์
การเกษตรวงั
วิเศษ จ ากดั 

- 4 เขาวเิศษ วงัวิเศษ 2562 75 1,005.16 นายภกัด ี       
มสูิโก 

089-7334602 

42 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพารา
สหกรณ์
การเกษตร
อตุสาหกรรม
ตรงั จ ากดั 

- 9 เขาไมแ้กว้ สิเกา 2562 32 538.65 ว่าท่ี รต.ภวิดล  
สรรเพชร 

081-2713106 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    63 

ตารางที่  56 ข้อมูลระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจ่ังหวัดตรัง ปี2559-2562 (ต่อ)  
ที่ ประเภท ชื่อแปลง ที่ตั้ง ปีที่เข้า จำนวน พื้นที่ ผู้จัดการ หมายเลข 

 สินค้า    เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  โครงการ สมาชิก(คน) (ไร่) แปลง โทรศัพท์ 

43 ยางพารา แปลงใหญ่
ยางพาราบา้น
คลองยาง 

- 4 คลองล ุ กนัตงั 2562 35 466.60 นายอานนท ์  
ทองแดง 

083-2803049 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรงั                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
                         ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตรัง 

                      จังหวัดตรัง มีการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อำเภอต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การดูแลและสนับสนุนการดำเนินงาน  
 

ตารางที่  57 ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตรัง  
ที่ ช่ือ-สกุล/กลุ่ม ที่อยู ่ พื้นที่ จำนวน ชนิด มาตรฐาน แห่ง หน่วยงาน 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  ผลผลิต สินค้า  จำหน่าย  

1 นางมาลี   เพ็ขรจนัทร ์ 262 7 วังมะปราง วังวิเศษ 10  ผัก  ตลาดชุมชน สปก. 

2 นางสาวโยษิตา  เทพพูลผล 168 4 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ผัก  ตลาดชมุชน สปก. 

3 นายสนิท   เทพพูลผล 291 4 วังมะปราง วังวิเศษ 3  ไม้ผล,ผักสวน
ครัว 

 ตลาดชุมชน สปก. 

4 นายประจวบ   ออ่นรู้ที ่ 289 7 วังมะปราง วังวิเศษ 10  ผัก  ตลาดชุมชน สปก. 

5 นางสุนิต   พงษ์แพทย ์ 254 7 วังมะปราง วังวิเศษ 2  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 
6 นายสมบูรณ์   เขม็ทอง 12 7 วังมะปราง วังวิเศษ 20  ไม้ผล,ผัก

สวนครวั 
 ตลาดชุมชน สปก. 

7 นายเสรี   เนียมชูชื่น 28 7 วังมะปราง วังวิเศษ 7  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 
8 นายชอบ   หีบเพชร 236 7 วังมะปราง วังวิเศษ 1  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 

9 นางเอือ้น   อ่อนรูท้ี ่ 272 4 วังมะปราง วังวิเศษ 2  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 
10 นางสาวมะลิดา   เพ็ชรฤทธิ ์ 241 7 วังมะปราง วังวิเศษ 1  ไม้ผล,ผัก

สวนครวั 
 ตลาดชุมชน สปก. 

11 นายแพร้ว   แก้วเขยีว 112 6 วังมะปราง วังวิเศษ 2  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

12 นายสมนกึ   แกว้เขยีว 82 6 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 
13 นายเสริม   จำปา 116 6 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ผัก  ตลาดชุมชน สปก. 

14 นาวสุรตันา   แก้วเขียว 78 6 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ผัก  ตลาดชุมชน สปก. 

15 นางสาวพกิุล   ไกรเทพ 65 6 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 
16 นางสาวยินดี   แก้วเขยีว 105 6 วังมะปราง วังวิเศษ 4  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 

17 นางปราณี   คีรรีักษ์ 50 6 วังมะปราง วังวิเศษ 1  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 

18 นางอำไพ   เกือ้บุญส่ง 118 6 วังมะปราง วังวิเศษ 5  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 
19 นางบุญรัตน์   ช่วยธาน ี 183 6 วังมะปราง วังวิเศษ 10  ไม้ผล,ผัก

สวนครวั 
 ตลาดชุมชน สปก. 
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ตารางที่  57 ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตรัง (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล/กลุ่ม ที่อยู ่ พื้นที่ จำนวน ชนิด มาตรฐาน แห่ง หน่วยงาน 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  ผลผลิต สินค้า  จำหน่าย  

20 นายสมพร   ทองดยีิ่ง 38 6 วังมะปราง วังวิเศษ 7  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

21 นางปรีดา   แก้วเขียว 38 6 วังมะปราง วังวิเศษ 2  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

22 นายพรชัย   รุ่งสมบัต ิ 147 3 โคกสะบ้า นาโยง 3  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 

23 นางปรียา   ทองรักษ์ 65 5 อ่าวตง วังวิเศษ 2  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

24 นางอารีย์   รอดกุล 305 5 อ่าวตง วังวิเศษ 3  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

25 นายวริัติ   โงกเขา 296 5 อ่าวตง วังวิเศษ 5  ไม้ผล,ผัก
สวนครวั 

 ตลาดชุมชน สปก. 

26 นายใจ   ผอมแก้ว 3 5 อ่าวตง วังวิเศษ 4  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 

27 นางเรณู   เพช็รพรหม 126 5 อ่าวตง วังวิเศษ 4  ผักสวนครัว  ตลาดชุมชน สปก. 

28 นายจรูญ   สทุธิมาศ 9 5 อ่าวตง วังวิเศษ 5  ผักสวนครัว  ตลาดชมุชน สปก. 

29 นายโอภาส   คงยนื 171 5 อ่าวตง วังวิเศษ 8  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 

30 นางเบญจมาศ   ลงแก้ว 226 5 อ่าวตง วังวิเศษ 3  ไม้ผล  ตลาดชุมชน สปก. 

31 นายเทีย่ง   ชุมอกัษร 10 5 อ่าวตง วังวิเศษ 8  ไม้ผล,ผัก  ตลาดชุมชน สปก. 

32 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
วังคีร ี

 2 วังคีร ี ห้วยยอด 153 68,850.00 ข้าวเปลือ
ก 

มกษ.9000 
เล่ม 1-2552 

 ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

33 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
นาเมร ่

 6 นาโยงเหนอื นาโยง 306 137,700.00 ข้าวเปลือ
ก 

มกษ.9000 
เล่ม 4-2553 

 ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

34 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
สวนสันติสุข 

 8 นาหมื่นศร ี นาโยง 206 92,700.00 ข้าวเปลือ
ก 

  ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

 35 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
โคกสะบ้า 

- 1 โคกสะบา้ นาโยง 159.25 71,662.50 ข้าวเปลือก  - ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

36 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
นาปด 

- 2 นาข้าวเสีย นาโยง 204.5 92,025.00 ข้าวเปลือก  - ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

37 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
นาทุ่งเคียน 

- 4 นาข้าวเสีย นาโยง 258 116,100.00 ข้าวเปลือก  - ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

38 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรยี์บ้าน
นาข้าวเสีย 

- 3 นาข้าวเสีย นาโยง 211.75 95,287.50 ข้าวเปลือก  - ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
พัทลุง 

39 นางพูลสุข  พิทยาสุนทร/
กลุ่มเกษตรพูลสุข 

110 6 บ้านควน เมือง 5  ผสมผสาน  ตลาดชุมชน พด. 

40 นางกุหลาบ หนเูรกิ/
กลุ่มฅนสร้างขา้วนาพละ 

11 10 นาพละ เมือง 27.5  นาข้าว  ตลาดชุมชน พด. 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    65 

ตารางที่  57 ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตรัง (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล/กลุ่ม ที่อยู ่ พื้นที่ จำนวน ชนิด มาตรฐาน แห่ง หน่วยงาน 

  เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ  ผลผลิต สินค้า  จำหน่าย  

41 นายวิศาล ศิริพนัธ์/กลุ่ม
เกษตรทรัพยอ์ุดม 

131 4 โคกสะบ้า นาโยง 12  ผสมผสาน  ออกบูธงาน
ต่างๆ 

พด. 

42 นายชิดชัย ชุมสุด/กลุ่มข้าว
นาด ี

83 3 นาข้าวเสีย นาโยง 10  นาข้าว  ออกบูธงาน
ต่างๆ 

พด. 

43 นางเพยีงใจ ชมุนาค/กลุ่ม
ปันสขุ 

97 8 นาหมื่นศร ี นาโยง 14.25  ข้าว/
พืชผกั 

 ออกบูธงาน
ต่างๆ 

พด. 

44 นายจรัส บวชชุม/กลุ่ม
ส่งเสริมและอนรุักษ์
พริกไทยพันธุ์ปะเหลยีน 

36 8 สุโสะ ปะเหลียน 1  พริกไทย  ตลาดชมุชน พด. 

45 น.ส.กมลศร ีพลบุญ/กลุ่ม
ผลิตข้าวอนิทรยี์ บ้านวงัคีร ี

11 2 วังคีร ี ห้วยยอด 8.5  นาข้าว  ออกบูธงาน
ต่างๆ 

พด. 

46 นางสาวจุไรรัตน์ เพ่งพิศ 
กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ บ้านต้น
ปรง 

209 1 วังมะปราง
เหนือ 

วังวิเศษ 1  นาข้าว/ผัก PGS ตลาดชุมชน พด. 

47 นายขนัดภัส แก้วลาย  กลุ่ม
เกษตรอนิทรีย์ บ้านป่ากอ 

20  คลองชีล้อม กันตัง 8  ผสมผสาน  หน้าฟาร์ม พด. 

48 นายสมหมาย ธรรมกิจ 16 15 ควนเมา รัษฎา 4  ฝรั่ง GAP ออกบูธงาน
ต่างๆ 

พด. 

49 นางสาวสนุันทา ธราพร 3 1 หนองบัว รัษฎา 2  ผัก เกษตร
อินทรยี ์

หน้าฟาร์ม พด. 

 

                                                                                                               ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
                         ข้อมูลศนูย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

                      จังหวัดตรัง มีการดำเนินงานศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
อำเภอต่าง ๆ ตั้งแตป่ี 2560 – 2562 จำนวน 152 ศูนย์ แยกเป็น ศูนย์หลัก จำนวน 10 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย
จำนวน 142 ศูนย์ ดังนี้ 
 

ตารางที่  58 ข้อมูลจำนวนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดตรัง  

                ปี 2560-2562 

                                                                                                         หน่วย : ศูนย ์

ที ่ อำเภอ ศูนย์หลัก ศูนย์เครือข่าย 

1 เมืองตรัง 1 15 

2 กันตัง 1 19 

3 ปะเหลียน 1 17 

4 ย่านตาขาว 1 11 

5 สิเกา 1 13 

6 ห้วยยอด 1 13 



 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    66 

ตารางที่  58 ข้อมูลจำนวนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดตรัง  

                ปี 2560-2562 (ต่อ) 

                                                                                                         หน่วย : ศูนย ์

ที ่ อำเภอ ศูนย์หลัก ศูนย์เครือข่าย 

7 วังวิเศษ 1 15 

8 นาโยง 1 14 

9 รัษฎา 1 14 

10 หาดสำราญ 1 11 

รวม 10 142 

 

ที่มา :  ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรงั                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 

ตารางที่  59 ข้อมูลศนูยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนยห์ลัก)ของจังหวัดตรัง 

 

ที่ ชื่อ ศพก. ที่อยู่ สินค้า ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

  
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

   

1 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
กันตัง ปี 2560 

103 1 บ่อน้ำร้อน กันตัง การเลี้ยงแพะ นายดาหะ   หวังโสะ 084-3068101 

2 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
นาโยงปี 2560 

83 3 นาข้าวเสีย นาโยง การเลี้ยงไก่ไข่ นายชิดชัย   ชุมสุด 088-8264022 

3 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
ปะเหลียน ป ี2560 

103 5 ปะเหลียน ปะเหลียน การเลี้ยงแพะ นายมนตร ี  จั่นจตพุันธ ์ 062-2426923 

4 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
ย่านตาขาว ปี 2560 

61/2 6 หนองบ่อ ย่านตาขาว การเลี้ยงไก่ไข่ นายจำเริญ   ศรีเพ็ชร 085-7965200 

5 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
เมืองตรัง ปี 2560 

90 6 หนองตรุด เมืองตรัง การเลี้ยงไก่ไข่ นายเช่ือง   เพช็รเล็ก 084-3070249 

6 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
วังวิเศษ ปี 2560 

192 4 เขาวิเศษ วังวิเศษ การเลี้ยงไก่ไข่ นายจาตุรงค์   ด้วงนุ้ย 096-4740989 

7 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
ห้วยยอด ปี 2560 

45/1 
ถ.เพชร
เกษม 

ห้วยยอด ห้วยยอด 
การเลี้ยงแพะ นายฉัตรชัย  รัตววิัฒนาพงศ์ 081-9784589 

8 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
รัษฎาปี 2560 

25/2 15 ควนเมา รัษฎา การเลี้ยงไก่ไข่ นายสมหมาย   ธรรมกิจ 083-1731902 

9 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
หาดสำราญ ปี 2560 

37/1 4 บ้าหว ี หาดสำราญ การเลี้ยงไก่ไข่ นายชม   ชุมสกุล 081-2738593 

10 
ศูนย์ ศพก. อำเภอ
สิเกา ปี 2560 

5 5 กะลาเส สิเกา การเลี้ยงไก่ไข่ นายววิัฒน์   ฮ่างเต็ก 081-9789579 

 

   ที่มา :  ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรงั                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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                         ข้อมูลเกษตรกรปราดเปร่ืองของจงัหวัดตรัง 

                      จังหวัดตรัง มีจำนวนเกษตรกรปราดเปรื่อง ในปี 2562 จำนวน 2,164 ราย แยกเปน็ Smart 
Farmer จำนวน 1,930 ราย และ Young Smart Farmer จำนวน 234 ราย ดังนี้ 
 

ตารางที่  60 ข้อมูลจำนวนเกษตรกรปราดเปร่ืองของจงัหวัดตรัง 

 

ที ่ อำเภอ Smart Farmer (ราย) Young Smart Farmer (ราย) 

  พืช ปศุสตัว ์ ประมง พัฒนาที่ดิน รวม พืช พัฒนาที่ดิน รวม 

1 เมอืงตรัง 46 8 140 3 197 39 1 40 
2 กันตัง 84 8 62 3 157 18 1 19 

3 ปะเหลียน 44 8 50 3 105 19 1 20 

4 ย่านตาขาว 83 8 152 3 246 23 1 24 
5 สิเกา 40 8 82 3 133 15 1 16 

6 ห้วยยอด 92 8 170 3 273 16 1 17 

7 วังวิเศษ 136 8 112 3 259 19 1 20 
8 นาโยง 54 8 127 3 192 26 1 27 

9 รัษฎา 106 8 122 3 239 32 1 33 

10 หาดสำราญ 94 8 25 2 129 17 1 18 

รวม 779 80 1,042 29 1,930 224 10 234 

                                                                                                                               ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี   31 ธันวาคม  256
ที่มา  :  ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรงั, ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัตรงั, ส านกังานประมงจงัหวดัตรงั,สถานีพฒันาที่ดินตรงั 
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                           ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัตรงั (Gross Provincial Products – GPP) 

   ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products) เป็นข้อมูลที ่ใช้เป็น
เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด  สามารถอธิบายภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง แสดงโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูล
สำหรับการวางแผนในการลงทุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯ  

    โดยในปี 2561 จังหวัดตรัง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำนวน 64,586 ล้านบาท 
แยกเป็น ภาคเกษตร จำนวน 17,772 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร จำนวน 46,814 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 61  ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดตรัง ณ ราคาประจำป ี

GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 

0311 – TRANG                                                                                                                                                                                                                    (Million Baht) 

  
2554 2555 2556 2557 2558 2559r 2560r 2561p 

ภาคเกษตร 42,648 29,857 25,699 23,275 18,837 21,116 20,844 17,772 

ภาคเกษตร 42,648 29,857 25,699 23,275 18,837 21,116 20,844 17,772 

เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 42,648 29,857 25,699 23,275 18,837 21,116 20,844 17,772 

ภาคนอกเกษตร 43,185 40,807 40,899 40,822 42,324 46,376 50,147 46,814 

ภาคอุตสาหกรรม 
12,221 10,452 10,596 10,114 10,824 11,479 13,720 10,157 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 131 192 235 196 294 396 408 438 

การผลิต 11,232 9,352 9,246 8,769 9,528 9,951 12,109 8,627 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้า และระบบปรับอากาศ 729 782 870 913 861 900 940 830 

การจดัหาน ้า การจดัการ และการบ าบดัน ้าเสีย ของเสีย และ
ส่ิงปฏิกูล 

129 127 245 236 142 231 263 262 

ภาคบริการ 
30,964 30,355 30,302 30,709 31,499 34,898 36,426 36,657 

การก่อสร้าง 1,707 1,905 1,748 1,923 2,141 2,649 2,317 2,570 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ 

11,160 8,534 7,396 7,418 7,446 8,719 9,843 8,767 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 2,834 2,672 2,828 3,751 3,594 4,202 3,991 4,158 

ท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร 616 794 882 891 1,047 1,155 1,239 1,424 

ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 520 538 514 497 585 502 561 701 

กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 2,332 2,626 3,414 3,752 3,930 4,213 4,351 4,531 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 2,217 2,381 2,752 1,733 1,832 1,946 2,084 2,320 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 31 33 40 45 48 55 58 52 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนบัสนุน 212 288 280 295 338 351 362 397 

การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสังคมภาคบงัคบั 

2,918 3,334 2,998 2,332 2,430 2,435 2,491 2,582 

การศึกษา 4,120 4,774 4,781 5,239 5,132 5,413 5,537 5,513 

กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,990 2,128 2,307 2,430 2,501 2,649 2,772 2,915 

ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 76 91 93 92 92 115 137 160 

กิจกรรมบริการดา้นอื่นๆ 232 256 272 310 384 493 684 569 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดt (GPP) 85,833 70,664 66,598 64,097 61,160 67,493 70,990 64,586 

GPP Per capita (Baht) 142,276 116,218 108,683 103,799 98,288 107,955 112,974 102,589 

Population (1,000 persons) 603 608 613 618 622 625 628 630 
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ตารางที่  62   ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดตรัง ณ ราคาคงที ่แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) 

GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) 

0311 - TRANG 

(Million Baht) 

  
2554 2555 2556 2557 2558 2559r 2560r 2561p 

ภาคเกษตร 14,028 12,650 12,720 13,347 12,086 12,073 11,040 11,667 

ภาคเกษตร 14,028 12,650 12,720 13,347 12,086 12,073 11,040 11,667 

เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 14,028 12,650 12,720 13,347 12,086 12,073 11,040 11,667 

ภาคนอกเกษตร 28,341 27,294 27,356 27,243 27,489 29,164 30,450 28,852 

ภาคอุตสาหกรรม 5,653 5,692 6,090 6,292 6,385 6,447 7,192 5,985 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 102 150 179 145 190 221 225 237 

การผลิต 4,824 4,808 5,133 5,353 5,482 5,428 6,127 4,954 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้า และระบบปรับอากาศ 729 802 790 825 794 849 877 868 

การจดัหาน ้า การจดัการ และการบ าบดัน ้าเสีย ของเสีย และ
ส่ิงปฏิกูล 

103 96 152 127 80 131 135 137 

ภาคบริการ 22,814 21,576 21,122 20,760 20,908 22,551 23,015 22,806 

การก่อสร้าง 1,215 1,317 1,193 1,308 1,517 1,923 1,655 1,807 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ 

7,125 5,049 4,347 4,074 4,063 4,490 4,919 4,269 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 2,221 2,073 2,174 2,872 2,652 3,072 2,842 2,974 

ท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร 605 781 831 844 941 964 965 1,053 

ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 858 889 851 844 1,003 854 912 1,168 

กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 1,557 1,788 2,226 2,405 2,513 2,665 2,767 2,894 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 2,348 2,505 2,919 1,850 1,935 2,062 2,211 2,449 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 25 26 31 35 37 43 44 39 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนบัสนุน 151 199 189 196 228 236 239 258 

การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสังคมภาคบงัคบั 

2,028 2,244 1,939 1,458 1,462 1,407 1,395 1,407 

การศึกษา 2,637 2,902 2,818 2,951 2,753 2,820 2,812 2,738 

กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,591 1,676 1,774 1,826 1,822 1,866 1,906 1,964 

ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 61 72 71 70 73 99 117 135 

กิจกรรมบริการดา้นอื่นๆ 183 195 199 220 271 345 475 388 

Gross provincial product (CVMs) 41,953 39,127 39,269 39,916 38,777 40,399 40,541 39,714          
Note : Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals. 

 
 
 
 
 
                               ข้อมูลรายช่ือหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวดัตรัง 

                     จังหวัดตรัง มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด จำนวน 
21 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 6 หน่วยงาน  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง จำนวน  
13 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง และ อ.ต.ก.จังหวัดตรัง 
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ตารางที่ 63 รายช่ือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ ชื่อ -  ตำแหน่ง ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์ E-mail 

      ที่ทำงาน มือถือ 

  ส่วนภูมิภาค         

1   นายจรูญศักดิ์   สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 0-7251-5476 081-
9693974 moac_trg@yahoo.com 

2 นายมานพ   แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง 0-7521-8382 081-
9585464 trang@doae.go.th  

3 นายสุรจิต   วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 0-7521-8377 085-
6609881 pvlo_trg@dld.go.th 

4 นายโกวิทย์   เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง 0-7521-8541 098-7467008 cwtrang@hotmail.com 

5 นายอภิเชษฐ์   พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง 0-7522-1182 084-
3067148 cpd_trang@cpd.go.th  

6 นางสุภาวด ี  ระโยธี ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตรัง 0-7557-0517 081-
8726797 trang@alro.go.th  

  ส่วนกลาง   
  

 
7 นายเสนอ    รัตนสำเนียง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง  0-7558-2312 081-

8937492 aopdt08@doae.go.th  

8 นายสวัสดิ ์    คงหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง 0-7520-3040 086-
1206574 lstr_trg@dld.go.th 

9 นายเมธ ี   ศรจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 0-7528-4150 084-
4432341 nstr_trg@dld.go.th 

10 นายทวี    ดำเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง - 089-7356930 - 

11 นางสุวรรณดี   ขวัญเมือง ผูอ้ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดตรัง เขต 11 (ตรัง) 

0-7527-0640 081-7171799 
trang_inland@yahoo.com  

12 นางสาวพัชร ี   ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 

0-7527-4077-8 081-3979782 

trangcas@yahoo.com 

13 นายฉัตรชัย  กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 0-7520-3248 081-5546921 tranghort8@yahoo.com 

14 นางสุคนธ์   วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 0-7520-3123 084-8386676 rubtrang8@thaimail.com  

15 นายมนูญ      อรุณพันธุ์ หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง 0-7525-1317 089-4677998 ktpqs@doa.go.th 

16 นายบุญช่วย   ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 0-7550-1059 092-
2798040 trg01@lddtrang.go.th  

17 นายประเสริฐ  วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง 0-7522-4260 081-
6079797 ridtrg@hotmail.com 

18 นางบุญศรี   บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 0-7557-0518 061-
4207738 cadtng@cad.go.th  

19 นายดอน   ยะทัง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง - 088-
6878455 

- 
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 รฐัวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน     

20 นายพยุงศักดิ์  อภิรัตนกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
ตรัง 

0-7521-2934 081-
9358792 

orftru1@rubber.co.th 

21 นางศุภจิตร   จริงจิตร รองผจก.อ.ต.ก.เขต 4 (จังหวัดตรัง) 0-7557-0422 089-
9089713 

- 

 

ที่มา : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรัง                        ข้อมูล ณ วนัที่ 21 มกราคม  2563 
 

 
 

ตารางที่  64  ข้อมูลรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 

                                                                

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ด้าน อำเภอ 

  สมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ัง     

1 นายสมคดิ   สังขมณ ี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ย่านตาขาว 

2 นายณัฏฐพร   สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง สิเกา 

3 นายบรรยงศักดิ์   ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปะเหลยีน 

4 นายสมโชค   ช่วยชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ห้วยยอด 

5 นายสุภาพ   จงการ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ห้วยยอด 

6 นายพร   เมียนโอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กันตัง 

7 นายศรัทธาเทพ   กาหย ี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กันตัง 

8 นายสนิท   ชูคง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ย่านตาขาว 

9 นายเชี่ยว  ชัยเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นาโยง 

10 นายปรีชา   ขาวดี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปะเหลยีน 

11 นายขำ   นุชิตศิริภัทรา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เมืองตรัง 

12 นายเที่ยง   ชุมอักษร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง วังวิเศษ 

13 นายสนอง   เสน ี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เมืองตรัง 

14 นายนิวัฒน์   ซุ่นสั้น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เมืองตรัง 

  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ     

1 นายมานิต   วงษ์สุรียร์ัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช เมืองตรัง 

2 นายพัลลภ   เงินทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสตัว ์ เมืองตรัง 

3 นายสัมพันธ์   พันธุ์เกต ุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ย่านตาขาว 

4 นายสหสั   ช่วยออก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ เมืองตรัง 

5 นายวิวัฒน์   ฮ่างเต็ก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ สิเกา 
 

mailto:orftru1@rubber.co.th


 

----------------------------------------ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง  ปี  2562    72 

ที่มา  :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง                                  ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2562 
 

 
 



 

 

 
  
 
 ที่ปรึกษา 

 นายจรูญศักดิ์ สุขขุม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
 นางสาวชนิตา บุรีรักษ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   
 ผู้จัดทำ 
  นายปรัชญา     อุสาหะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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คณะผู้จัดทำ 




