๑. วิสัยทัศนจังหวัดตราด
“ตราดเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สินคาเกษตรคุณภาพ
ทองเทีย่ วเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนพันธมิตรกับนานาชาติ”
๒. ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดตราด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาเมืองตราดนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (น้ําหนักรอยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริม พัฒนาภาคเกษตรกรรม ใหประชาชนและชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น้ําหนักรอยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมการทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และการทองเทีย่ วเชื่อมโยง
ไปสูระดับนานาชาติ (น้ําหนักรอยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของประชาชน (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ สนับสนุนใหตราดเปนประตู และศูนยกลางการคา การสงออกระหวางประเทศ
โดยพัฒนาระบบ Logistic โครงขายการคมนาคมและระบบการผานแดน
ทัง้ การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ เสริมสรางการรักษาความมั่นคงภายใน และความเรียบรอยตามแนวชายแดน
และชายฝงทะเล (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
๓. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดตราด
๓.๑ คําขวัญและตราประจําจังหวัดตราด
คําขวัญจังหวัดตราด
“ เมืองเกาะครึ่งรอย พลอยแดงคาล้ํา ระกําแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะชาง สุดทางบูรพา ”
ตราประจําจังหวัดตราด

เครื่องหมายประจําจังหวัดตราดไดกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๘๓ โดยคณะกรมการ
จังหวัดตราดไดพิจารณาปรึกษาหารือกับขาราชการ พอคา คหบดี มีความเห็นรวมกันเปน สวนมาก เลือกเอารูป
ธรรมชาติที่ดีเดนที่สุดของจังหวัดตราดเปนเครื่องหมายประจําจังหวัด คือ รูปเกาะชาง ซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุดของ
จังหวัด เคยเปนที่ตั้งอําเภอมาระยะหนึ่ง เรียกวา อําเภอเกาะชาง ซึ่งตั้งอยูช ายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย
ดานหนาของรูปเกาะชางมีโปะ และเรือใบ ความหมายก็คือ ตามทองทะเลรอบๆเกาะชางเปนแหลงการประมง มี
การทําโปะ จับปลาอยูมากแหงและชุมไปดวยสัตวทะเลตางๆ สําหรับเรือใบนั้นมีค วามหมายใหระลึกถึงวาเมือง
ตราดไดกอตั้งขึ้นกอนสมัยกรุงธนบุรี ในสมัยนั้นตองใชเรือใบติดตอกับจังหวัดขางเคียง และตางประเทศ จึงใหมี
ภาพเรือใบปรากฏอยู

-๒๓.๒ ธงประจําจังหวัดตราด
ลักษณะพื้นสีแดงและสีน้ําเงินตรงกลางมีตราประจําจังหวัด

ธงชาง ธงชาติไทยในสมัย ร.๔-ร.๕ โปรดเกลาใหเอาจักรออกคงเหลือแตรูปชางเผือกและใชตอมาตลอดสมัย ร.๕
เปนธงชาติไทยผืน

๓.๓ ดอกไมประจําจังหวัดตราด

ดอกกฤษณา

๓.๔ ตนไมประจําจังหวัดตราด
ตนหูกวาง

-๓๓.๕ ประวัติความเปนมาของจังหวัดตราด
ครั้งเมื่อสงครามกูเอกราช (พ.ศ. ๒๓๑๐) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงเลือกตราดเปนเมือง
หนาดานกันชน ทําหนาที่สงเสบียงอาหารกอนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี ยกไปขับไลพมา เพื่อกอบกูเอกราช
คืนสูชาติไทย ในช วงตนรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุ ท ธยอดฟา จุฬาโลกรัชกาลที่ ๑
เมืองตราดยังขึ้นกับกรมทา แสดงใหเห็นวาเมืองตราดยังคงสังกัดอยูในฝายกิจการตางประเทศและการคลัง ในฐานะ
หัวเมืองชายฝงทะเล และเปนเมืองทาสําคัญแหงหนึ่งเชนเดีย วกับในสมัยอยุธยา ตอมาในสมัย พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ไทยทําศึกกับเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทร ซึ่งตอมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน
ไทยกับญวนผิดใจกันจนตองทําสงครามในป พ.ศ. ๒๓๗๑ เมืองตราดมีความสําคัญเปนแหลงกําลังพลและเสบียง
อาหาร มีการตั้งปอมคายอยูที่บานแหลมหิน ปากอาวเมืองตราด สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ ฝรั่งเศสไดพยายามทุกทางที่จะเขายึดครองดินแดนของประเทศไทยใหได เชนเดียวกับที่ทําสําเร็จใน
พมา กัมพูชา และลาว โดยสงกองทัพเรือเขายึดจันทบุรี ในป ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) และคืนใหไทยใน ป พ.ศ. ๒๔๔๗
แตไดบังคับใหไทยตองยอมมอบเมืองตราดใหอยูในการปกครองของฝรั่งเศส รัฐบาลไทยเห็นวาตราด มีความสําคัญ
ทางยุทธศาสตร และพลเมืองสวนใหญเปนคนไทย ดวยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ฝรั่งเศสจึงยินยอมยกเมืองตราดคืนใหกับไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยแลกเปลี่ยนกับเมือง
พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ชาวตราดจึงถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคมของทุกป เปนวันสําคัญที่ชาวตราดและ
คนไทยจะไดสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระพุทธเจาหลวง ในการปกปองเอกราชและอธิปไตยของไทย
ไวใหลูกหลาน
ในชวงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔) ฝรั่งเศสพยายามเขายึดเมืองตราดอีกครั้ง เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยสงกองเรือรบลวงล้ํานานน้ําทะเลตราดบริเวณเกาะชาง กองเรือรบราชนาวีไทยได
เขาตอสูขัดขวางอยางกลาหาญ และสามารถขับไลขาศึกใหลาถอยไปได แตตองสูญเสีย เรือรบหลวงไป ๓ ลํา คือ
เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจํานวนหนึ่ง เปนวี รกรรมของ
ทหารเรือไทยที่รูจักกันในนาม “ยุทธนาวีเกาะชาง”
๓.๖ ขอมูลทัว่ ไปของจังหวัดตราด
๓.๖.๑ สภาพภูมสิ ังคม
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
ที่ตั้ ง“จั ง หวั ด ตราด” เป นจั ง หวั ด ชายแดนสุ ด ฝ งทะเลตะวันออก มีรูปรางลักษณะคลายหัวชาง
อาณาเขตดานชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล ยาว ๓๓๐ กิโลเมตร โดยทางบกติด กับทาง
จังหวัดของประเทศกั มพูช า ไดแก จังหวัด พระตะบอง จังหวัดโพธิสั ต และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีแ นวชายแดน
ธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัด เปนเสนแบงเขตแดนตลอดแนวยาว ๑๖๕ กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว
๑๖๕.๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ขนาดเล็กเปนอันดับ ๔ ของภาคตะวันออก และเปนอันดับที่ ๕๖ ของประเทศ อยูหาง
จากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางสายใหม บางนา-บานบึง-แกลง-ตราด เปนระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร
อาณาเขต มีอาณาเขตพื้นที่ทางบก ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๖๑,๐๐๐ ไร มีพื้นที่ปกครองทาง
ทะเล ๗,๒๕๗ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา ทิศใต ติดกับอาวไทย
และนานน้ําประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเปนแนวกั้นเขตและทิศตะวันตก
ติดกับอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๓.๖.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศแบงออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก อาณาบริเวณที่เปนแผนดิน ภูเขา พื้นน้ํา และทะเล
ดังนี้

-๔(๑) บริเวณพื้นที่ราบลุมแมน้ํา เหมาะสําหรับปลูกผลไม ปาลมน้าํ มัน ทํานาขาว และการปศุสตั ว
(๒) ที่ราบบริเวณภูเขา บริเวณนี้มีพื้นที่กวางขวางมาก เปนพื้นทีท่ ี่เหมาะแกการทําสวนผลไม
ยางพารา และสับปะรด
(๓) บริเวณพื้นที่ภเู ขาสูง สวนมากมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม พื้นทีเ่ กาะ
(๔) ที่ราบต่ําชายฝง ทะเล และพื้นทะเล บริเวณพื้นที่นี้ประกอบดวย หมูเ กาะนอยใหญตาง ๆ
๕๒ เกาะ มีปาชายเลนอยางหนาแนน เปนแหลงเลีย้ งสัตวน้ําและแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญของจังหวัด
๓.๖.๓ ลักษณะภูมอิ ากาศ
จังหวัดตราดมีอากาศไมรอนจัด หรือหนาวจัดจนเกินไป แตมีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ตดิ ทะเล
และมีภูเขาโอบลอม จึงทําใหไดรับอิทธิพลของลมมรสุม แบงออกเปน ๓ ฤดู
ฤดูหนาว เปนเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ อากาศไมหนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลีย่ ประมาณ ๒๐ องศาเซนเซียส
ฤดูรอน ชวงระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ไมเกิน ๓๔ องศาเซนเซียส
ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลอาวไทย ในชวงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม ของทุกป ทําใหมีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ําฝน ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ม.ม. ตอป
เปนเมืองฝนแปดแดดสี่ มีปริมาณน้ําฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง
๓.๗ การปกครองและประชากร
๓.๗.๑ ประชากร
จังหวัดตราด มีประชากรทั้งหมด ๒๒๒,๐๑๓ คน เปนชาย ๑๑๐,๘๐๑ คน หญิง ๑๑๑,๒๑๒ คน
ความหนาแนนของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อําเภอเมือง รอยละ ๔๐.๙๕ รองลงมาไดแก อําเภอเขาสมิง
อําเภอบอไร อําเภอคลองใหญ อําเภอแหลมงอบ อําเภอเกาะชาง อําเภอเกาะกูด ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๔)
๓.๗.๒ หนวยการปกครอง
แบงการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ๓๘ ตําบล ๒๖๑ หมูบ าน ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด
๑ เทศบาลเมือง ๑๓ เทศบาลตําบล และ ๒๙ องคการบริหารสวนตําบล
๓.๗.๓ โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมภิ าคและทองถิ่น
สวนราชการในระดับจังหวัด มีหนวยงาน ๒ ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมภิ าค
ประจําจังหวัดและหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
หนวยราชการบริหารสวนภูมภิ าคประจําจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น ๓๔ หนวยงาน
หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หนวยงาน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หนวยงาน
องคการมหาชน ๑ แหง : สํานักงานพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)
หนวยงานอิสระ ๖ หนวยงาน ไดแก ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด สํานักงานอัยการจังหวัดตราด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตราด และหนวยทหารในพื้นที่
การจัดองคกรบริหารราชการสวนทองถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล

-๕๓.๘ การเมือง
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผมู า
ใชสิทธิเลือกตั้ง ๑๑๒๗,๙๕๑ คน (คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๘ ของผูมสี ิทธิเลือกตัง้ ทั้งหมด ๑๕๙,๒๒๗ คน) ผูไดรับ
เลือกตัง้ เปน ส.ส.แบบแบงเขต คือ นายธีระ สลักเพชร สังกัดพรรคประชาธิปต ย อดีตดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม (เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑) ไดคะแนน ๖๘,๐๓๔ คะแนน และผลการเลือกตัง้ แบบสัดสวน
พรรคประชาธิปตยไดรับคะแนนสูงสุด ๖๗,๗๖๓ คะแนน
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดที่ไดรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ คือ นายสุพจน เลียดประถม
ไดรับเลือกตัง้ ดวยคะแนน ๔๕,๒๒๑ คะแนน คิดเปนรอยละ ๓๐.๔๒ ของผูมสี ิทธิเลือกตัง้ ๑๔๘,๖๗๙ คน
๓.๙ โครงสรางพื้นฐาน
๓.๙.๑ ไฟฟา
จําหนายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดมีทั้งสิ้น ๔๔๔,๖๑๙,๙๓๔ ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง และมีผูใชไฟฟา
จํานวน ๗๒,๗๔๘ ราย
๓.๙.๒ ระบบน้ําประปา
จังหวัดตราด มีสํานักงานผลิตน้ําประปา ๓ แหง มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๐ ลูกบาศกเมตร
มีผูใชน้ํารวม ๑๘,๑๒๐ ราย แยกเปน
(๑) อําเภอเมือง ๒ แหง มีกําลังการผลิต ๑,๑๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ปริมาณน้ําที่ผลิตได
๕๘๔,๙๔๑ ลูกบาศกเมตร มีผูใชน้ํา ๑๗,๑๑๕ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
(๒) สํานักงานประปาบอไร มีกําลังการผลิต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ปริมาณน้ําที่ผลิตได
๔๕,๕๑๕ ลูกบาศกเมตร มีผูใชน้ํารวม ๑,๐๐๕ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
๓.๙.๓ โทรศัพทและไปรษณีย
สถิติการใชโทรศัพท มีการติดตั้งโทรศัพทแลวจํานวน ๑๕,๕๕๒ เลขหมาย เลขหมายที่มีผูเชา
จํานวน ๒๑,๑๒๘ เลขหมาย มีที่ทําการไปรษณียรวม ๗ แหง ใหบริการทั้งภายในและตางประเทศ
๓.๙.๔ ความตองการน้ํา
๑) น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
จังหวัดตราด มีประชากร ๒๒๒,๐๑๓ คน มีความตองการในการใชน้ําประมาณ ๔,๗๓๓,๓๘๐
ลบ.ม. ตอป
๒) น้ําเพื่อการเกษตร
ปจจุบันมีความตองการปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร ๓๙๑.๑๒ ลาน ลบ.ม. ตอป ซึ่งในพื้นที่
จังหวัดตราดสามารถกักเก็บน้ําได ๑๔๖.๓ ลาน ลบ.ม.ตอป
๓) น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ปจจุบันมีความตองการปริมาณน้ําเพื่อใชในการอุตสาหกรรมประมาณ ๖.๒๖ ลาน ลบ.ม.ตอป
๔) น้ําเพื่อการทองเที่ยว
ปจจุบันมีความตองการปริมาณน้ําเพื่อใชในการทองเที่ยวประมาณ ๐.๘๘ ลาน ลบ.ม.ตอป

-๖-

๓.๙.๕ การคมนาคมและขนสง
จังหวัดตราด มีเสนทางคมนาคมและขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เสนทางบกมีถนน
เชื่อมโยงระหวางตราดกับเครือขายภายในประเทศ จังหวัดอื่น ๆ สวนใหญใชเสนทางถนนสายสุขุมวิท จากบางนา ชลบุรี –ระยอง-จันทบุรี และตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร (เลียบชายฝงทะเลหรือเสนทางสายเกา)
และเสนทางสายบางนา–บานบึง-แกลงและตราด ระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร และเสนทางสายจตุจักร-ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ-แกลง-ขลุง และตราด ระยะทาง ๓๒๗ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีส นามบินเอกชนจํานวน ๑ แหง
(ของบริษัทบางกอกแอรเวย เปดใหบริการเมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ตั้งอยูที่ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด) เปดบริการวันละ ๔ เที่ยวบินกรณีป กติ และวันละ ๘ เที่ยวบินกรณีชวงฤดูการทองเที่ยว สําหรับทางน้ํา
มีรองทะเลน้ําลึกเหมาะสมกับการจัดสรางทาเทียบเรือขนาดกลาง (๕๐๐ ตันกรอส) ที่อําเภอคลองใหญ ซึ่งสามารถ
รองรับการขนสงทางน้ําไปยังประเทศกัมพูชา เวีย ดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งนานาชาติที่ไดมาตรฐาน
เป นอย างดี ป จจุ บั นคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อวั นที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อนุ มั ติ ใ ห กอ สรา งท า เที ย บเรือ
เอนกประสงคคลองใหญแลว ในวงเงิน ๑,๒๙๖ ลานบาท กําหนดแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๗
๓.๑๐ การศึกษาและศาสนา
๓.๑๐.๑ การศึกษา
จังหวัดตราด มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตัง้ แตระดับกอนประถม จนถึงระดับอนุปริญญา
จําแนกไดดงั นี้
๑) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๑๐ แหง ๒ สาขา
๒) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน ๑๖ แหง
๓) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จํานวน ๘ แหง
๔) สถานศึกษาในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๒ แหง
๕) สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๒ แหง
๖) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา จํานวน ๑ แหง
๗) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน ๑ แหง
๘) สถานศึกษาในสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน ๑ แหง
๙) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน ๗ แหง
๑๐) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน ๓ แหง
๑๑) สถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑ แหง
โดยสถานศึกษาตาง ๆ มีการกระจายอยูทั่วพื้นที่ และนอกจากนีย้ ังมีศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานเพือ่ พัฒนา
และฝกอาชีพใหแกประชาชนในจังหวัดอีกดวย
จํานวนนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จํานวน ๒๒,๔๓๖ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๑๑๔ คน จํานวนครู ๒,๑๗๔ คน จํานวนหองเรียน ๑,๑๒๙ หองเรียน
(ที่มา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา ๒๕๕๔)
๓.๑๐.๒ ศาสนา
วัดในจังหวัดตราดมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๔ แหง สังกัดมหานิกาย ๑๒๒ วัด ธรรมยุต ๑๒ วัด สํานักสงฆ
และที่พักสงฆ ๓๐ แหง มีพระภิกษุ ๗๘๓ รูป สามเณร ๑๒๔ รูป จํานวนโบสถคริสต ๑ แหง และมัสยิด ๑๓ แหง ผูนับถือ

-๗ศาสนาพุทธ จํานวน ๒๑๓,๔๐๘ คน (รอยละ ๙๗) ศาสนาอิสลาม จํานวน ๕,๒๑๔ คน (รอยละ ๒.๓๗) ศาสนาคริสต จํานวน
๑,๓๘๖ คน (รอยละ ๐.๖๓)
๓.๑๑ สังคม คุณภาพชีวิต
๓.๑๑.๑ สาธารณสุข
จังหวั ดตราดมี โรงพยาบาลของรั ฐ ๗ แหง จํ านวนเตียง ๔๗๒ เตี ยง จํานวนแพทย ๕๒ คน
ทั นตแพทย ๑๗ คน พยาบาล ๕๕๑ คน ในรอบป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ ผ า นมา มีจํานวนผูป วยทั้ งสิ้ น
๑๖๗,๑๑๕ คน เปนผูปวยใน ๓๒,๔๖๙ คน และผูปวยนอก ๑๓๔,๖๔๖ คน มีจํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล (รพ.สต.) ๖๖ แหง ครบทุกตําบล นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวน ๑ แหง จํานวนเตียง ๑๑๔ เตียง
จํานวนแพทย ๑๗ คน พยาบาล ๕๑ คน จํานวนผูปวยทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๖ คน เปนผูปวยใน ๗,๕๙๓ คน ผูปวยนอก
๑๐,๔๐๓ คน และมีคลินิกทุกประเภท ๖๗ แหง
สาเหตุการตายที่สําคัญ ไดแก (๑) มะเร็งทุกชนิด (๒) อุบัติเหตุจราจร (๓) โรคหลอดเลือด
สมอง๔) โรคหัวใจ (๕) ปอดอักเสบ
๓.๑๑.๒ สวัสดิการสังคม
จังหวัดตราดมีสถานประกอบการจํานวน ๑,๒๒๖ แหง มีผูประกันตนซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคม
จํานวน ๑๒,๘๕๔ คน ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางและไดแจงความประสงคเปนผูประกันตนตอจํานวน
๑,๙๙๕ คน มีการใชบริการของผูประกันตนอันเนื่องมาจากการเจ็บ ปวยจํานวน ๒,๖๗๘ คน ทุพพลภาพจํานวน
๑๘ คน ตาย จํานวน ๒๘ คน คลอดบุตรจํานวน ๕๒๗ คน ชราภาพจํานวน ๑๖๖ คน สงเคราะหบุตรจํานวน
๒,๒๓๒ คน และกรณีวางงานจํานวน ๒๐๘ คน
๓.๑๑.๓ สถานการณแรงงาน
ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดตราด มีประชากรผูที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จํานวน ๒๐๑,๒๙๙ คน
เปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน ๑๔๗,๘๘๖ คน ผูมีงานทํา จํานวน ๑๔๗,๓๔๗ คน ผูวางงาน จํานวน ๕๓๙ คน
และไมมีผูรอฤดูกาลมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดตราด จํานวน ๗๔,๐๔๕ คน หรือรอยละ ๕๐.๒๕ ทํางานในภาค
เกษตร ผูมีงานทําจํา นวน ๗๓,๓๐๒ คน หรือรอยละ ๔๙.๗๕ ทํางานนอกภาคการเกษตร โดยทํางานในสาขา
เกษตรกรรม การป าไม และการประมง มากที่ สุ ด จํานวน ๗๔,๐๔๕ คน หรือรอยละ ๕๐.๒๕ รองลงมาคื อ การขายส ง
การขายปลีก จํานวน ๒๔,๒๗๗ คน หรือรอยละ ๑๖.๔๘ และผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา
จํานวน ๓๙,๘๑๑ คน หรือรอยละ ๒๗.๐๒
การวางงาน มีประชากรของจังหวัดตราดที่วางงานทัง้ สิ้น ๕๓๙ คน หรือมีอตั ราวางงานรอยละ ๐.๓๖
การบริการจัดหางานในประเทศ ในชางไตรมาสที่ ๒ ป ๒๕๕๕ (เมษายน –มิถุนายน ๒๕๕๕) นายจาง/
สถานประกอบการไดแจงตําแหนงวางงาน จํานวน ๑๘๖ อัตรา โดยมีผสู มัครงาน ๒๓๓ คน และการบรรจุงานจะมี
อัตราบรรจุงานตอตําแหนงวางงานรอยละ ๑๐๘.๑ สวนตําแหนงงานวางตามลําดับการศึกษาที่มคี วามตองการ
สูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา มีความตองการ ๗๑ อัตรา (รอยละ ๓๘.๑๗) รองลงมาเปนระดับประถมศึกษาและ
ต่ํากวามีความตองการ ๓๖ อัตรา (รอยละ ๑๙.๓๕) สําหรับอาชีพที่มกี ารบรรจุงานมากที่สดุ คือ อาชีพเสมียน
และเจาหนาที่ มีจํานวน ๕๑ คน (รอยละ ๒๗.๑๓) และอุตสาหกรรมที่มตี ําแหนงงานวางมากทีส่ ดุ คือ การขนสง
สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม มีความตองการ ๕๖ อัตรา (รอยละ ๒๓.๖๖)

-๘แรงงานตางดาว ที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตใหทํางาน ขอมูลระหวาง
เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕ มีจํานวน ๓๒๒ คน แรงงานตางดาวสวนใหญเปนประเภทชั่วคราว จํานวน ๒๕๑
คน (รอยละ ๗๗.๙๕) รองลงมาประเภทมาตรา ๑๒ ยกเวน มติ ครม.จํานวน ๗๖ คน (รอยละ ๒๐.๘๑)
สําหรับแรงงานตางดาวทีย่ ื่นขอใบอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี ป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เปนแรงงาน
ที่ไดรับอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว ๓ สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
ใหจังหวัด ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗,๔๑๔ คน จําแนกเปนสัญชาติพมา จํานวน
๒,๔๐๐ คน (รอยละ ๑๓.๗๘) ลาว จํานวน ๒๒๙ คน (รอยละ ๑.๓๒) และกัมพูชา จํานวน ๑๔,๗๘๕ คน (รอยละ
๘๔.๙๐)
แรงงานไทยในตางประเทศ ในชวงไตรมาสที่ ๒ ป ๒๕๕๕ พบวา จังหวัดตราดมีผูลงทะเบียนแจงความ
ประสงคไปทํางานตางประเทศ จํานวน ๕ คน สวนผูไดรับการอนุมัติไปทํางานตางประเทศจํานวน ๘ คน มีวิธีการ
เดินทางพบวา เปนวิธี Re-Entry ทั้งหมด
การพัฒนาศักยภาพแรงงานในชวงไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ มีกลุมอาชีพที่ฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน
๓ กลุม โดยกลุมอาชีพที่เขารับการฝกเตรียมสูงสุด คือ กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน ๒๕ คน (รอยละ ๕๒.๐๘)
และมีการฝกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น จํานวน ๘๓๓ คน กลุมที่เขาฝกการยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด คือ กลุมอาชีพ
ธุรกิจและบริการ จํานวน ๗๒๕ คน (รอยละ ๙๐.๒๘) สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีจํานวน ๑๖ คน
โดยเขาฝกในกลุมอาชีพธุรกิจและบริการเพียงกลุมเดียว
การคุม ครองแรงงาน จากตรวจสถานประกอบการทัง้ สิน้ ๓๗ แหง ลูกจางทีผ่ านการตรวจ จํานวน
๑,๔๗๓ คน ซึง่ สถานประกอบการทีต่ รวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน ๑๐-๑๙ คน ๒๐ –๔๙ คน และ
๕๐–๙๙ คน ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ จํานวน ๘ แหง หรือรอยละ ๒๑.๖๒ โดยสถานประกอบการทั้ง ๓๗ แหง คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ ปฏิบตั ิถกู ตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น ๒๙ แหง
ลูกจางทีผ่ านการตรวจ จํานวน ๑,๓๙๙ คน พบวาสถานประกอบการทั้ง ๒๙ แหง ปฏิบัติถกู ตองตามกฎหมาย
ความปลอดภัย
การเกิดข อเรียกร อง/ข อพิ พาทแรงงานและขอขัดแย งในจั งหวั ดตราดในช วงไตรมาส ๒ ป ป ๒๕๕๕
จังหวัดตราด ไดรับเรื่องรองทุกขทั้งหมด ๑๐ ราย ลูกจางที่เกี่ยวของ ๑๒ คน เปนเงิน ๕๒๙,๐๔๒ บาท และมีการวินิจฉัย
เรื่องรองทุกข จํานวน ๖ ราย ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน ๘ คน เปนเงิน ๑๐๖,๘๗๒ บาท
การประกันสังคม ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ พบวา จังหวัดตราด มีสถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนสังคม จํานวน ๑,๒๓๓ แหง ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ จํานวน ๑๒,๘๔๐ คน มาตรา ๓๙ จํานวน ๑,๙๘๑ คน
และมาตรา ๔๐ จํานวน ๘,๑๕๙ คน และมีสถานพยาบาลคูส ัญญากับประกันสังคมที่เปนสถานพยาบาลของรัฐบาล
จํานวน ๑ แหง
กองทุนประกันสังคม ในไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ มีจํานวนผูใชบริ การจํานวน ๓,๖๘๔ คน หรือรอยละ
๒๔.๘๖ ของผูประกันตน (ม.๓๓ และ ม.๓๙) ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการประโยชนสูงสุด ไดแก
กรณีสงเคราะหบุต ร มีจํา นวน ๒,๐๗๑ ครั้ ง หรือรอยละ ๕๖.๒๒ ของผูใชบ ริการทั้ งหมด สําหรับ ปริม าณการ
จายเงินประโยชนทดแทน พบวา การจายเงินกรณีคลอดบุตร มี การจายเงินสูงสุดถึง ๓,๐๔๔,๓๕๖ บาท หรือรอยละ
๒๗.๖๓ ของเงินประโยชนทดแทนที่จาย

-๙การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน ในชวงไตรมาสที่ ๒ ป ๒๕๕๕ จังหวัดตราด มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จํานวน ๒๐ ราย โดยประเภทของความรายแรง พบวา สวนใหญจะหยุด
งานเกิน ๓ วัน จํานวน ๑๑ คน หรือรอยละ ๕๕ และเปนการหยุดงานไมเกิน ๓ วัน จํานวน ๖ ราย หรือรอยละ ๓๐
๓.๑๑.๔ ความยากจน
ผลการสํารวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.ที่มีรายไดต่ํากวา ๒๓,๐๐๐ บาท /คน/ป รวมทั้งจังหวัด
ใน ๗ อําเภอ ในป ๒๕๕๕ ปรากฏวามีครั วเรือนยากจน ที่มีรายไดต่ํ ากวาเกณฑ จปฐ. (๒๓,๐๐๐ บาท) จํ านวน ๑๓
ครัวเรือน ประกอบดวย ครัวเรื อนในอํ าเภอเกาะชาง ๖ ครัวเรือน อําเภอเขาสมิ ง ๖ ครัวเรื อน และอําเภอบอไร
๑ ครัวเรือน
๓.๑๒ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๑๒.๑ ปาไม
จังหวัดตราดมีพื้นที่ปาไมรวมทัง้ สิ้น ๖๐๙,๕๗๑ ไร คิดเปนรอยละ ๓๔ ของพื้นที่จังหวัด
สภาพปาไมเปนปาดงดิบและปาเบญจพรรณ พันธุไมที่สาํ คัญ ไดแก ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง และปาชายเลน
พันธุไมที่สําคัญ ไดแก โกงกาง แสม ประสัก ลําพู ลําแพน โปรง และตะบูน ซึง่ แยกชนิด ปาไมได ดังนี้
๑. ปาบก เนื้อที่ ๕๕๑,๓๘๓ ไร
๒. ปาชายเลน ๗ ปา เนื้อที่ประมาณ ๖๘,๑๘๘ ไร
๓. อุทยานแหงชาติ ๒ แหง ไดแก อุทยานแหงชาติหมูเกาะชางและอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว
๔. ปาสงวนแหงชาติมีจํานวน ๑๔ ปา เนื้อที่ประมาณ ๓๒๓,๐๘๕ ไร
๕. พื้นที่ปาตาม พ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เนื้อทีป่ ระมาณ ๗๑,๒๒๔ ไร
๓.๑๒.๒ แหลงน้ํา
๑) แหลงน้ําธรรมชาติ
จังหวัด ตราด มีปริมาณฝนตกประมาณ ๔,๐๐๐ มม.ตอป และมีปริมาณน้ําทา ๕,๔๙๐
ลาน ลบ.ม. ไหลลงสูทะเลปละมากกวา ๕,๐๐๐ ลาน ลบ.ม. สามารถกักเก็บน้ําได ๑๖๔.๑๙ ลานลบ.ม. ซึ่งจังหวัด
ตราดมีแมน้ําที่สําคัญ ๒ สาย ไดแก ๑) แมน้ําตราด ซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญที่สุด ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดไหล
ผานหลายทองที่ตั้งแตพื้นที่อําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง และไหลลงทะเลที่อําเภอเมือง และ ๒)
แมน้ําเวฬุ เปนแมน้ําที่แบงเขตแดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไหลผานเขตเกษตรกรรมของทัง้ สองจังหวัด
๒) แหลงน้ําชลประทาน
ประกอบด วยโครงการอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๔ แหง ความจุ ๑๕๒.๓๕ ลาน ลบ.ม.
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๗๙ แหง ความจุ ๑๕.๓๔๑ ลาน ลบ.ม. แหลงน้ําที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ความจุ
๖.๕๐ ลาน ลบ.ม.
๔. ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด
๔.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตราด (Gross Provincial Product Of Trat)
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๒๑,๔๐๗ ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑๘,๔๗๙ ลานบาท
ในป ๒๕๕๒ เทากับ ๒,๙๒๘ ลานบาท ภาคการเกษตร มีมูลคา ๑๑,๑๕๕ ลานบาท (รอยละ ๕๒.๑๑) สาขาการ

-๑๐ผลิตที่สําคัญ ไดแก สาขาการเกษตรกรรม มีมูล คา ๖,๕๗๔ ลานบาท (รอยละ ๓๐.๗๑) สาขาประมง มีมูลคา
๔,๕๘๒ ลานบาท (รอยละ ๒๑.๔๐) สวนภาคนอกการเกษตร มีมูลคา ๑๐,๒๕๒ ลานบาท (รอยละ ๔๗.๘๙)
มีมูลคาสาขาการผลิตที่สําคัญ ไดแก สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
มีมูล คา ๑,๕๖๖ ลานบาท (รอยละ ๗.๓๒) สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเ ชาและบริการทางธุรกิจ
มีมูลคา ๑,๑๙๔ ลานบาท (รอยละ ๕.๕๘) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลคา ๙๘๐ ลานบาท (รอยละ ๔.๕๘)
ขยายตัวรอยละ ๑๗.๖ สาขาการขายสง การขายปลีกฯ มีมูลคา ๙๑๔ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๑๐.๗
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอคนตอป ป ๒๕๕๓ รายไดตอหัวของประชากร ๘๗,๐๒๒ บาทตอคนตอป
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๙ เนื่องมาจากความสามารถในการผลิตหลักทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรของ
จังหวัดปรับตัวสูงขึ้น
๕. ขอมูลการผลิตที่สําคัญของจังหวัดตราด
๕.๑ การเกษตร
(๑) การเกษตร
ในป ๒๕๕๔ พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตราด มีจํานวน ๖๖๐,๕๙๐ ไร คิดเปนรอยละ ๓๗ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น ๒๓,๗๙๐ ครัวเรือน มีกลุมและสถาบันเกษตรกร ดังนี้ กลุมแมบานเกษตรกร
จํานวน ๑๒๙ กลุม สมาชิก ๕,๕๖๓ คน กลุมยุวเกษตรกร ๔๔ กลุม สมาชิก ๙๙๕ คน วิสาหกิจชุมชน ๒๓๐ แหง
สมาชิก ๒,๘๒๑ คน กลุมอาชีพสงเสริมอาชีพ ๑๒๐ กลุม สมาชิก ๓,๗๘๔ คน พืชเกษตรกรรมสามารถสรางรายได
ใหกับจังหวัดปละประมาณ ๙,๐๐๐ ลานบาท
พืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ ไดแก
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
เงาะ
มังคุด
ทุเรียน
สับปะรด
ขาว
ลองกอง

มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก
มีพื้นทีป่ ลูก

๒๙๔,๗๙๕
๕๘,๕๐๙
๕๔,๑๕๓
๓๘,๕๗๑
๒๕,๙๙๒
๒๔,๗๑๘
๒๒,๐๔๙
๑๖,๕๒๘

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล
พื้นที่ใหผล

๑๙๖,๐๕๓
๔๑,๖๗๙
๕๑,๙๔๙
๓๑,๖๒๙
๒๐,๓๓๕
๑๙,๗๗๑
๒๑,๒๕๗
๑๓,๕๙๐

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

๑๓,๘๘๑
๑,๔๖๙
๗,๓๑๓
๗,๑๐๓
๔,๑๘๗
๑,๑๐๖
๑,๒๙๘
๕,๖๔๔

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

ผลผลิตภาคการเกษตรประจําป ๒๕๕๔ ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด มีจํานวนทั้งสิ้น ๗๔๙,๒๒๗ ตัน แยกออกเปนแตละชนิดสินคาเกษตร ดังนี้ ทุเรียน ๓๔๔,๐๘๙ ตัน มังคุด
๑๑๑,๑๒๒ ตัน เงาะ ๒๓๗,๕๙๒ ตัน และลองกอง ๖๖,๐๕๔ ตัน
ผลผลิตภาคการเกษตรประจําป ๒๕๕๔ ของจังหวัดตราด ที่สําคัญ มีดังนี้ ทุเรียน ๒๙,๑๖๐ ตัน
เงาะ ๗๙,๐๘๙ ตัน มังคุด ๒๐,๘๙๖ ตัน ลองกอง ๘,๓๔๗ ตัน ปาลมน้ํามัน ๙๔,๒๘๖ ตัน สับปะรด ๗๘,๑๘๔ ตัน
ขาว ๙,๕๘๒ ตัน และยางพารา ๕๐,๒๗๘ ตัน
๕.๒ ปศุสัตว

-๑๑ป ๒๕๕๔ มี เกษตรกรประกอบอาชี พปศุสัต ว การเลี้ย งโคเนื้อ จํ านวน ๔,๓๘๖ โคนม จํา นวน
๘๒ ตั ว กระบื อ จํ า นวน ๑,๙๙๖ ตัว สุ ก ร จํานวน ๓๑,๔๑๘ ตั ว ไก จํ า นวน ๖๐๒,๕๗๙ ตั ว เปด จํ า นวน
๒๗,๕๖๒ ตัว แพะ จํานวน ๓๐๓ ตัว แกะ จํานวน ๔๒ ตัว
๕.๓ ประมง
๑. การประมงทะเล จังหวัดตราด มีครัวเรือนประมงทะเล ๔,๑๖๕ ครัวเรือน มีเรือประมงจํานวน
๓,๒๐๕ ลํา และมีการจัดแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดใหญ ๒ แหง และขนาดเล็ก จํานวน ๓๐ แหง มีธุรกิจตอเนื่อง
จากการประมง ไดแก โรงน้ําแข็ง ๑๒ โรง โรงงานหองเย็น ๓ แหง โรงงานน้ําปลา ๔ แหง โรงงานปลาปน ๒ แหง
โรงงานปูกระปอง ๒ แหง อูตอเรือ ๖ แหง คานเรือ ๗ แหง ทาเทียบเรือทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ๒๗ แหง นอกจากนี้
ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําพื้นบาน เชน ทํากะป กุงแหงและปลาเค็ม กระจายทั่วไปในเขตชายทะเล
๒. การประมงน้ําจืด จังหวัดตราด มีครัวเรือนประมงน้ําจืด ๒๙๗ ครัวผลผลิตจากการประมงน้ําจืด
คอนขางนอย เมื่อเทียบกับการประมงทะเล ซึ่งผลผลิตไดจากแมน้ําตราด แมน้ําเวฬุและลําคลอง อางเก็บน้ําตางๆ
ในป ๒๕๕๔ มีผลผลิตจากการจับสัตวน้ํา จํานวน ๓๗๒ ตัน คิดเปนมูลคาปละประมาณ ๙.๒๕ ลานบาท
๓. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดตราด มีพื้นที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝง
เพราะมีสภาพแวดลอมเหมาะสม มีชายฝงทะเลยาวถึง ๑๖๕ กิโลเมตร และมีคุณภาพน้ําทะเลดี ทําใหสามารถ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดหลายประเภท ทั้ง กุง,ปลา, หอย, และปู แตผลผลิตสวนใหญมูลคากวารอยละ ๙๐ ไดจากการ
เพาะเลี้ยงกุง ทะเล (กุงขาวแวนนาไม) มีปริมาณการจับ ป ๒๕๕๔ จํานวน ๔๒,๖๑๗.๗๗ ตัน คิด เป นมูล ค า
๕,๖๓๖.๔๗ ลานบาท
๔. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จังหวัดตราด สภาพพื้นที่โดยรวมไมเหมาะตอการเลี้ยงสัตวน้ําจืด เชิง
พาณิชย เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมนิยมบริโภคสัตวน้ําจืด เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดสวนใหญเลี้ยงไวบริโภค
ในครัวเรือน นอกจากผูเลี้ยงปลาในกระชังที่เลี้ยงเพื่อการคาซึ่งมีเพียงเล็กนอย สัต วน้ําจืดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดตราด คือ จระเข ป ๒๕๕๔ ปริมาณการเลี้ยง จํานวน ๑๐,๘๘๙ ตัว คิดเปนมูลคาประมาณ ๗๔.๐๕ ลานบาท
๕.๔ อุตสาหกรรม
ในปพ.ศ. ๒๕๕๕ (ณ กรกฎาคม ๒๕๕๕) มีสถานประกอบอุตสาหกรรม ทั้งหมด ๓๖๐ แหง จํานวน
เงิ นลงทุ น ๒,๓๙๕,๐๗๖,๖๗๕ บาท จํา นวนคนงาน ๔,๐๘๘ คน สว นใหญ เ ปน อุตสาหกรรมอาหาร รอ ยละ
๒๑.๖๑ อุตสาหกรรมขนสง รอยละ ๑๙.๖๗ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รอยละ ๑๑.๑๑ อุตสาหกรรมผลิต โลหะ
รอยละ ๘.๙ อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม รอยละ ๘.๖ อุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ ๗.๘ อุตสาหกรรม
ยาง รอยละ ๖.๙
๖. การคาชายแดน
ในป ๒๕๕๔ มีจํานวนผูจดทะเบียนประกอบธุรกิจการคาที่ยงั คงอยู จํานวน ๑,๔๒๙ ราย แยกเปนจดทะเบียน
พาณิชยที่ไมเปนนิติบคุ คลจํานวน ๕๔๘ ราย เปนนิตบิ ุคคลจํานวน ๙๐๒ ราย แยกเปนบริษัทจํากัดจํานวน ๔๕๔ ราย
หางหุนสวนจํากัด จํานวน ๔๔๘ ราย หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน ๑ ราย
การคาชายแดน มีชองทางการคา ๔ ชองทาง ดังนี้
๑) จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก พื้นที่ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ ตรงขามกับบานจามเยี่ย ม
อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ของกัมพูชา ลักษณะการคาที่จุดนี้ รอยละ ๘๐ เปนการนําสินคาลงเรือเพื่อขนสง
ไปยังกัมพูชา โดยทาเทียบเรือของเอกชน ๔ แหง คือ ทาเทียบเรือชลาลัย ทาเทียบเรือกัลปงหา ทาเรือ ป.เกษมศิริ
และทาเรือ ส.กฤตวรรณ สวนอีกรอยละ ๒๐ เปนการนําเขา-สงออกผานจุดผานแดนโดยตรง เปด-ปดทุกวัน ตั้งแต
เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

-๑๒๒) จุดผอนปรนการคาบานมะมวง พื้นที่อําเภอบอไร (เนิน ๔๐๐) วันเวลาเปด-ปด คือ วันอังคาร , วันพุธ ,
วันพฤหัสบดี เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปริมาณการคา ณ จุดนี้คอนขางนอย
๓) จุดผอ นปรนการคาชั่วคราวบานทาเสน พื้นที่ตําบลแหลมกลั ด อ.เมืองตราด วันเวลา
เปด-ปด คือ ทุกวันเสาร เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เปนการคาของชาวบานทมอดา ตําบลทมอดา อําเภอเวียงเวง
จังหวัดโพธิสัต โดยลงทะเบียนเขา-ออก ที่ฐานรอย ทพ.นย.ที่ ๕๓๕ (บานทาเสน)
- สินคานําเขาทีส่ ําคัญ คือ ไมแปรรูป กากน้าํ ตาล (Molasses) หวาย กิง่ ชําพืช และพืชผัก
- สินคาสงออกที่สําคัญคือ น้ําตาลทราย นมและอาหารเสริม อาหารสําเร็จรูป และวัสดุกอสราง
ป พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

สถิตกิ ารคาชายแดนระหวางไทย-กัมพูชา ดานจังหวัดตราด
รวมมูลคา
สงออก
นําเขา
๑๑,๘๙๙
๑๑,๗๗๗
๑๒๒
๑๖,๔๘๑
๑๖,๔๕๕
๒๖
๑๘,๐๒๓
๑๗,๙๗๔
๔๙
๑๙,๐๑๙
๑๘,๙๑๘
๑๐๒
๒๘,๔๕๒
๒๘,๓๐๒
๑๕๐

ดุลการคา
๑๑,๖๕๖
๑๖,๔๒๙
๑๗,๙๒๕
๑๘,๘๑๖
๒๘,๑๕๒

กราฟแสดงแนวโนมมูลคาการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ผานจังหวัดตราด
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๐
๒๕๕๐

ประเภท

๒๕๕๓

๒๕๕๑

๒๕๕๔

มูลคารวม ๑๙,๐๑๙.๑๑ ๒๘,๔๕๒.๔๘
สงออก ๑๘,๙๑๗.๕๔ ๒๘,๓๐๒.๔๐
นําเขา
๑๐๑.๕๗
๑๕๐.๐๘
ดุลการคา ๑๘,๘๑๕.๙๖ ๒๘,๑๕๒.๓๑

๒๕๕๒

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๕๕๕

มกราคม – พฤษภาคม
๘,๕๒๙.๕๓ ๙,๘๒๘.๕๔
๘,๔๕๘.๙๑ ๙,๗๓๗.๔๙
๗๐.๖๓
๙๑.๐๖
๘,๓๘๘.๒๘ ๙,๖๔๖.๔๓

๒๕๕๔

%∆ ๒๕๕๔/
๒๕๕๓
๔๙.๖
๔๙.๖๑
๔๗.๗๖
๔๙.๖๒

%∆ ๒๕๕๕/
๒๕๕๔
ม.ค. – พ.ค.
๑๕.๒๓
๑๕.๑๒
๒๘.๙๓
๑๕

-๑๓ขอมูลจาก http://bordertrade.dft.go.th/
จากตารางจะพบวา แนวโนมการนําเขา-สงออก มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงทําใหจังหวัดตราด
ตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน จังหวัดตราดจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อที่จะรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมความมั่นคงอาเซียน ทั้งนี้ ดวยคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การ
ธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผูแ ทนราษฎร ได มีมติตั้ งคณะอนุกรรมาธิ การเพื่อศึกษา เรื่องการจัดตั้ งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดตราด
ไดรับคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ เนื่องจากมีศักยภาพดานการคาชายแดน มีดานถาวร ชองทางการติดตอ
กับราชอาณาจักรกัมพูชา จึงตองมีการเตรีย มพรอมในดานการคาการลงทุน เพื่อกอใหเกิด ประโยชนตอประเทศ
ไทย และประชาชนชาวจังหวัดตราด
๗. การทองเที่ยว
จังหวัดตราด มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย
ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวทางทะเล มีห มูเกาะน อยใหญ ๕๒ เกาะ เปนการทองเที่ยวที่ช าวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทาง
เขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเปนเมืองทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานทั้ง
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ในรอบป ๒๕๕๓ ที่ผานมา จังหวัดตราดมีรายไดจากการทองเที่ยว ๔,๖๖๕,๔๕
ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๗๗๐.๙๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๗๙ ของปที่ผานมา มีนักทองเที่ยวและผูมาเยือน
จํานวน ๖๗๘,๙๔๕ คน
จํานวนโรงแรมและสถานที่พักในจังหวัดตราด มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๙ แหง แยกตามการจัดเก็บได ดังนี้
๑) เขตอําเภอเมืองและพื้นที่ใกลเคียง จํานวน ๗๗ แหง
๒) หมูเกาะชาง จํานวน ๑๘๔ แหง
๓) เกาะกูด จํานวน ๓๒ แหง
๔) เกาะหมากและเกาะอื่น ๆ จํานวน ๖๖ แหง
๘. ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข
๘.๑ ปญหาผลผลิตทางการเกษตร
สืบเนื่องจากในฤดูกาลผลิต มีผลไมออกสูต ลาดเปนจํานวนมาก ประกอบกับมีขอจํากัดในการเก็บ
รักษาและเนาเสียไดงาย ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป มีแนวทางแกไข ดังนี้
(๑) ตองมีการเตรียมการแกไขปญหาลวงหนา ทั้งปริมาณผลผลิต มาตรฐานการผลิต และการตลาด
(๒) ใชเงินกองทุนพัฒนาสหกรณเขาไปรับซื้อผลไม
(๓) สงเสริมใหภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการคา เขามาชวยกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาใชงบประมาณเขามาชวยเหลือเกษตรกรในภาวะ
ราคาตกต่ํา
(๕) สงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน รวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิต
(๖) สงเสริมใหมีการจัดตัง้ ตลาดกลางสินคาเกษตรเพื่อการสงออกไปยังภูมิภาคอินโดจีน
(๗) พัฒนามาตรฐานผลผลิต

-๑๔(๘) การทําตลาดลวงหนา
(๙) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(๑๐) การปรับเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน
๘.๒ ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
(๑) สาเหตุการเสียชีวติ
สาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ ําคัญลําดับแรกของประชาชนคนตราด ไดแก การเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด
เนื่องจากสวนหนึ่งมีความเสีย่ งจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตรและรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ
(๒) การเตรียมพรอมรับสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรจังหวัดตราดมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ อายุเฉลี่ยของประชากรจังหวัดตราดเทากับ ๗๐.๘๗ ป เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ เทากับ
๐.๑๔ ป
แนวทางแกไข
ใหมีการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดหา
ตลาดที่เหมาะสม และการเตรียมการในดานตาง ๆ เพื่อรองรับผูสูงอายุ
๘.๓ ปญหาดานการทําประมงทะเล
ตราดมีชายฝงทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา มักจะมีปญหาเนื่องจากเรือประมง
พาณิชยลักลอบเขามาทําการประมงชายฝงไมเกิน ๓,๐๐๐ เมตร ซึ่งอยูในเขตของประมงพื้นบาน ทําใหเกิดปญหา
ขอขัดแยงระหวางกัน นอกจากนี้มักมีเรือประมงเขาไปจับปลาในนานน้ําอาณาเขตประเทศกัมพูชาโดยเสียคาธรรมเนียม
นอกระบบซึ่งเสี่ยงตอการถูกจับกุม
แนวทางแกไข
(๑) เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา โดยปลอยพันธุสตั วน้ําลงสูแ หลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งการจัดสรางปะการังเทียม
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวประมงใชเรือใบรวมกับเครื่องยนตออกจับปลา เพื่อลดตนทุนการผลิต
(๓) รัฐบาลควรจัดหาน้ํามันราคาถูกเพื่อจําหนวยใหกบั ชาวประมง
๘.๔ ปญหาเด็กและเยาวชน
จากรายงานสถานการณด านเด็ กและเยาวชนจังหวัดตราดพบวา เด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งได รับ
ผลกระทบจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ปญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัยรุนติดเกมส/อินเตอรเน็ต มีพฤติกรรมเสี่ยง
และประพฤติตนไมเหมาะสม จนนําไปสูการกระทําที่ผิดกฎหมายในลักษณะความผิดตาง ๆ
ขอเสนอ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งองคกรภาคเอกชน เชน สภาเด็กฯ จะตองเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อสรางภูมคิ ุมกันใหแกเด็กและเยาวชน ไดเจริญเติบโตเปนคนดีของสังคม
๘.๕ ปญหาขยะและของเสีย
เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการทองเที่ยวสงผลใหปริมาณขยะมีจํานวน
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เกาะชาง จึงมีโอกาสไดรับผลกระทบทางสุขภาพอนามัยของผูที่อยู
อาศัย และนักทองเที่ยว และทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีกับนักทองเที่ยวในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหสมกับเปนเมือง
ทองเที่ยวระดับนานาชาติ
ขอเสนอ
ตองมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่รองรับการกําจัดขยะแหงใหม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูรับผิดชอบ และตองปลูกจิตสํานึกใหทุกคนรวมลดปริมาณขยะ

-๑๕-

๘.๖ ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในชวงฤดูกาลผลิตที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดเกษตรกรชาวสวนผลไมตองใชแรงงานเปน
จํานวนมากแตแรงงานที่มีอยูไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิตไดทนั ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ที่
ทําใหไมสามารถระบายผลผลิตไดทันในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ผูประกอบอาชีพประมงมีค วามจําเปนตองใช
แรงงานในการประกอบอาชีพจับปลาเปนจํานวนมาก แตแรงงานในพื้นที่ไมประสงคจะประกอบอาชีพนี้ เนื่องจากเปนงาน
ที่หนักและเหนื่อยยาก จึงมีความจําเปนตองเพิ่มแรงงานภาคการเกษตรและประมงใหเพียงพอ
ขอเสนอ
ขอใหรัฐบาลผลักดันการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว เพื่อใหแรงงาน
ตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน สามารถเขามาทํางานไดในลักษณะมาเชา–กลับเย็น หรือตามฤดูกาล
๘.๗ ปญหาดานการทองเที่ยวหมูเกาะชางและพื้นที่ใกลเคียง
ตั้งแตปลายป ๒๕๔๔ เปนตนมา รัฐบาลไดประกาศนโยบายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเกาะชางและพืน้ ที่
ใกลเคียง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษระดับนานาชาติ ทําใหมีการขยายตัวทั้งดานปริมาณจํานวนนักทองเที่ยว โดย
ในป ๒๕๕๔ ที่ผานมามีนักทองเที่ยวและผูมาเยือนเดินทางมาทองเที่ยวที่จังหวัดตราด มีจํานวนนักทองเที่ยวและผูมา
เยือน ๙๒๙,๕๙๔ คน เปนจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐.๑๗ จากป ๒๕๕๓ ทําใหเกิดปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ การ
กอสรางอาคารที่ไมถูกกฎหมาย กอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและขยะมูลฝอย การทําลายสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ไมสามารถที่จะปรับตัวรองรับการขยายตัว
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและกาวกระโดดได
ขอเสนอ
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งภาคธุรกิจการทองเที่ยวตองรวมกันจัดทํา
แผนแมบทในการบริหารจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม
๗.๘ ปญหาการกัดเซาะชายฝง
cพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทยดานตะวันออก ตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี จนถึงจังหวัดตราด
ปจจุบันมีการกัดเซาะชายฝงตลอดแนว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก
การกอสรางระบบปองกันแนวชายฝงที่ไมถูกวิธี ที่ขัดขวางการเคลื่อนตัวของทรายตามแนวชายหาด และเกิดจากการ
กัดเซาะโดยธรรมชาติ ทําใหพื้นทีแผนดินบางสวนหายไป และมีผลกระทบตอผูประกอบอาชีพประมงตามแนวชายฝง
รวมทั้งเปนการทําลายสภาพทางระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน
ขอเสนอ
ใหมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกปาชายเลนตามแนวชายฝง
และปองกันการบุกรุกพื้นที่ สาธารณะและพื้นที่อุทยานแหงชาติ และปรับปรุ งการอํานวยความสะดวกในดานการ
ตรวจคนเขาเมืองและการตรวจทางดานศุลกากร รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๘.๙ ปญหาบุคลากรดานการทองเที่ยว
รัฐบาลไดประกาศนโยบายพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเกาะชางและพื้นที่ใกลเคียงใหเปนแหลงทองเทีย่ ว
ระดับนานาชาติ แตยังขาดบุคลากรที่มคี วามสามารถในการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขันธุรกิจดานการทองเทีย่ ว

-๑๖เพื่อใหนักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจ เชน การสรางมัคคุเทศกที่มีความรูดานภาษา การสรางบริการที่มีคุณภาพและมี
ความเขาใจในภาษาสากล การใหความรูตอชุมชนไดเขามามีโอกาสแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรของพื้นที่
ขอเสนอ
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ตองรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาและ
สงเสริมการทองเทีย่ วที่ชดั เจนและรวมกันรับผิดชอบ
๘.๑๐ ปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ปญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา ทัง้ ทางบกและทางทะเลไมแนนอน และบางแหงเปนพื้นที่ทบั ซอน ทําให
จังหวัดตราดยังไมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนใหเต็มศักยภาพไดเนือ่ งจากยังมีปญ
 หาในเรื่องของเขตแดนที่
ยังไมไดขอยุติ จึงทําใหการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจการคาชายแดนทําไดไมเต็มที่ เชน ไมสามารถสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวก ไดแก โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพือ่ รองรับการขยายตัวในอนาคตตามแนวชายแดนได ไดแก การกอสราง
ถนนเขาจุดผอนปรนการคาชายแดน การกอสรางดานตรวจคนเขาเมือง เปนตน
ขอเสนอ
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาชายแดนโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ
๘.๑๑ ปญหาความมั่นคงชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
ผลกระทบจากภายนอกประเทศเปนตนวา ปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติด โจรเรียกคาไถตามแนว
ชายแดน
ขอเสนอ
การแกไขปญหาตองประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการระวังภัยเหลานี้
มิใหภยั อันตรายนั้นมากระทบตอความมั่นคงของจังหวัดตราดและของชาติโดยรวมตอไป
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