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แผนที่จังหวัดตราด 
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รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็น
เกาะ หมายถึง จังหวัดตราดมีเกาะเป็นจ านวนมาก และ
เกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือเกาะช้างการที่มี
พื้นที่ติดกับทะเลราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลัก 
มาแต่โบราณ 
 

 
ธงประจ าจังหวัดตราด 
พื้นสีแดงและสีน้ าเงินตรงกลางมีตราประจ าจังหวัด 
 
 

 
ธงประจ าจังหวัดตราด 

ลักษณะพ้ืนสีแดงและสีน้้ำเงินตรงกลำงมีตรำประจ้ำจังหวัด 
 

 
  

ดอกไม้ประจ าจังหวัดตราด   ดอกกฤษณำ 
 
 

 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดตราด  หูกวำง 
 
 
 

ค าขวัญของจังหวัดตราด 
  "เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ า ระก าแสนหวาน 

หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบรูพา" 
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ประวัติเมืองตราด 
ชื่อเมืองตราดหรือเมืองทุ่งใหญ่ปรำกฏในท้ำเนียบหัวเมือง สมัย พระเจ้ำ ปรำสำททอง (พ.ศ. 

2178) ว่ำเป็นหัวเมืองชำยทะเล สังกัดฝ่ำย กำรต่ำงประเทศ ซึ่งท้ำหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับกำรคลังด้วย 
นอกจำกเป็นแหล่งสินค้ำแล้ว ตรำดยังเป็นหนึ่งในเมืองท่ำชำยทะเล ที่มีชัยภูมิเหมำะกับกำรแวะจอด
เรือ เพ่ือขนถ่ำยซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำ เติมเสบียงอำหำรและน้้ำจืด บริเวณอ่ำวเมืองตรำด จึงเป็น
ที่ตั้งชุมชน พ่อค้ำชำวจีนที่เดินทำงมำค้ำขำย  

  
ครั้นเมื่อสงครำมกู้เอกรำช (พ.ศ. 2310) สมเด็จพระเจ้ำ

ตำกสินมหำรำช ทรงเลือกตรำดเป็นเมืองหน้ำด่ำนกันชน ท้ำหน้ำที่
ส่งเสบียงอำหำร ก่อนเคลื่อนกองทัพ เรือออกจำกจันทบุรี ยกไปขับ
ไล่พม่ำ เพ่ือกอบกู้เอกรำชคืนสู่ชำติไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 
2325 สมัยพระบำทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำลที่ 1 
เมืองตรำดยังขึ้นกับกรมท่ำ แสดงให้เห็นว่ำเมืองตรำดยังคงสังกัดอยู่
ในฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศและกำรคลัง ในฐำนะหัวเมืองชำยฝั่ง
ทะเล และเป็นเมืองท่ำส้ำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยำ 
ต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 

ไทยท้ำศึกกับเจ้ำอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งต่อมำหันไปสวำมิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกัน
จนต้องท้ำสงครำมในปี พ.ศ. 2371 เมืองตรำดมีควำมส้ำคัญเป็นแหล่งก้ำลังพล และเสบียงอำหำร มี
กำรตั้งป้อมค่ำยอยู่ท่ีบ้ำนแหลมหิน ปำกอ่ำวเมืองตรำด 
 สมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ฝรั่งเศสได้พยำยำมทุกทำงที่จะ
เข้ำยึดครองดินแดนของประเทศไทยให้ได้ เช่นเดียวกับที่ท้ำส้ำเร็จแล้วในญวน เขมร และลำว โดยส่ง
กองทัพเรือเข้ำยึดจันทบุรี ในปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 แต่ได้บังคับให้
ไทยต้องยอมมอบเมืองตรำดให้อยู่ในกำรปกครองของฝรั่งเศส รัฐบำลไทยเห็นว่ำตรำด มีควำมส้ำคัญ
ทำงยุทธศำสตร์ และพลเมือง ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชำสำมำรถของพระบำทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ฝรั่งเศสจึงได้ยินยอมท้ำสัญญำยกเมืองตรำดคืนให้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 
มีนำคม พ.ศ. 2449  
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โดยแลกเปลี่ยนกับเมือง พระตะบอง เสียมรำฐ และศรีโสภณ ชำวตรำดจึงถือเอำ วันที่ 23 
มีนำคมของทุกปี เป็นวันส้ำคัญที่ชำวตรำดและคนไทยจะได้ส้ำนึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณขององค์
พระพุทธเจ้ำหลวงในกำรปกป้องเอกรำช และอธิปไตยของไทยไว้ให้ลูกหลำน  

ในช่วงสงครามอินโดจีน  (พ .ศ . 2483 - 
2484) ฝรั่งเศสพยำยำมเข้ำยึดเมืองตรำดอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2484 โดยส่งกองเรือรบ
ล่วงล้้ำน่ำนน้้ำทะเลตรำด บริเวณเกำะช้ำง กองเรือ
รบรำชนำวีไทยได้เข้ำต่อสู้ขัดขวำงอย่ำงกล้ำหำญ 
และสำมำรถขับไล่ข้ำศึกให้ล่ำถอยไปได้ แต่ต้อง
สูญเสียเรือรบหลวงไป 3 ล้ำ คือ เรือรบหลวงสงขลำ 
เรือรบหลวงชลบุรี และ เรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้ง

ทหำรอีกจ้ำนวนหนึ่ง เป็นวีรกรรมของทหำรเรือไทยที่รู้จักกันในนำม "ยุทธนำวีเกำะช้ำง"  

พระราชประวัติย่อ  
 พ ระบ ำท ส ม เด็ จพ ระป รมิ น ท รม ม ห ำ

จุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งเรำถวำย
สมญนำมว่ำ พระปิยมหำรำชหรือพระพุทธเจ้ำหลวง
พระองค์ประสูติ เมือปีฉลู วันอังคำร เดือน 10 แรม 3 
ค่้ำ ตรงกับวันที่ 20 กันยำยน พุทธศักรำช 2396 ( ร.ศ. 
72) ได้ทรงรับบรมรำชำภิเษก เมือวันพุทธ เดือน 12 
แรม 12 ค่้ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกำยน
พุทธศักรำช  2411 (ร .ศ .87) เมื่ อพระชนม์ ได้  16 
พรรษำ และเสด็จสวรรคต เมือวันอำทิตย์ เดือน 11 
แรม 5 ต่้ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลำคม พุทธศักรำช 
2453 (ร.ศ. 129) เมื่อพระชนม์มำยุได้ 58พรรษำ รวม
รัชกำรได้ 43 ปี พระองค์เป็นพระเจ้ำลูกเธอ องค์ที่ 9 

ของสมเด็จพระจอมเกล้ำ ฯ ทรงพระนำมว่ำสมเด็จเจ้ำฟ้ำชำยจุฬำลงกรณ์ ได้ทรงรับสถำปนำเป็นกรม
หมื่นพิฆเนศวรสูรสังกำศ เมื่อพระชนมำยุได้ 9 พรรษำ และต่อมำอีก 4ปี ก็ได้รับสถำปนำเป็นกรม
หมื่นขุนพินิตประชำนำรถทรงเริ่มศึกษำอักษรสมัยกับพระรำชวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบุตรี ซึ่งเป็นขัตติย
นำรีที่รอบรู้ในอักษรสมัยและโบรำณรำชประเพณี ทรงศึกษำภำษำบำลีรำชำภิรมย์ (เปี่ยม) ซึ่ง
ภำยหลังได้เป็น พระยำปริยัติธรรมธำดำ ทรงศึกษำวิธีกำรยิงปืนกับพระยำอภัยศรเพลิง วิชำมวยปล้้ำ 
และกระบี่กระบอง กับหลวงพลโยธำนุโยค วิชำทำงม้ำกับหม่อมเจ้ำสิงหนำท วิชำทำงช้ำงกับสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำกรรมพระบ้ำรำบปรปักษ์ วิชำภำษำอังกฤษกับหญิงอังกฤษคนหนึ่งชื่องนำง ลีโอโนเวนซ์ หมอ
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จันดเล อเมริกัน และนำยแปตเตอรสัน ส่วนวิชำรัฐศำสตร์ สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงฝึกฝนให้
ด้วยพระองค์เอง ทรงรัชกำลด้วยควำมไม่แน่นอน และยำกล้ำบำก ควำมยำกล้ำบำกนี้มีมำตั้งแต่ก่อนที่
จะทรง รับรัชทำยำทเพรำะในเวลำนั้น มีพระเจ้ำแผ่นดินสองพระองค์จริงๆ คือพระบำทสมเด็จพระ
จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  วังหลวง พระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัวสองพระองค์ในตอนนี้ เนื่องจำก
มูลเหตูที่พระสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีควำมรู้สูงทำงค้ำนวณดำรำศำสตร์ตลอดจน
โหรำศำสตร์ เวลำพระบรมวงศ์ษำนุวงศ์และมุขมนตรีไปเชิญเสด็จคลองรำชสมบัติ ก็ได้ค้ำนวณดวง
ชะตำของคนทั้งหลำยเพ่ือให้ทรำบว่ำใครมีดวงชะตำแรงพอที่จะข่มพระองค์ลงได้บ้ำง ได้ทรงเห็นดวง
ชะตำของพระอนุชำ คือสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรรมขุนอิศเรศรังสรรค์ซึ่งตัวเลขบอกชัดว่ำ จะได้เป็นพระเจ้ำ
แผ่นดิน  พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ทรงด้ำริว่ำเมื่อดวงชะตำบอกว่ำ สมเด็จเจ้ำฟ้ำขุนอิศเรศ

รั งส รรค์ จ ะ ได้ เป็ น พ ระ เจ้ ำ
แผ่นดินแล้ว ถ้ำไม่ ได้ ให้ เป็น
พระเจ้ำแผ่นดินเสียด้วย พระ
ชนม์ของพระองค์เองอำจจะสั้น
ด้วยไปได้ จึงได้พระรำชทำน
พระบวรรำชภิเษกให้สมเด็จเจ้ำ
ฟ้ำกรรมอิศเรศ-สรรค์เป็นพระ
เจ้ำแผ่นดินอีกองค์หนึ่งทรงพระ
นำมว่ำ พระบำทสมเด็จพระปิ่น

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ก็เป็นพระอนุชำร่วมพระรำชมำดำ กับพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ แต่ถึงกระนั้นวัง
หลวงหับวังหน้ำเคยมีเรื่องแข่งขันเข่งดีกันมำ ก็จ้ำเป็นต้องระมัดระวังอยู่ ส่วนพระบำทสมเด็จพระปิ่น
เกล้ำฯนั้นทรงรักใคร่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมำตั้งแต่ทรงพระเยำว์ถึงกับออกพระ
โอษฐรับสั่งท้ำนำยไว้ว่ำ จะเป็นที่พ่ึงแก่วงศ์ญำติทั้งหลำยได้ อนึ่งพระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำฯก็เสด็จ
สวรรคตก่อนพระบำทสมเด็จพระจอม  3 ปี ปัญหำทำงวังหน้ำจึงเป็นอันระงับไป  ในรัชกำร
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวนั้นมีเรื่องที่ต้องควรศึกษำมำกมำยทั้งที่สูญเสียและในทำงที่
ได้มำในทำงที่สูญเสีย คือกำรสูญเสียดินแดนซึ่งมีใช้ควำมผิดของพระองค์ หรือของรัฐบำลในเวลำนั้น
แต่เป็นเรื่องเหตุสุวิสัย ไม่มีใครสำมำรถจะป้องกันได้ เรำต้องเสียดินแดนไปตั้งครึ่งประเทศ ด้วยเหตุ
อย่ำงเดียว คือเรำเป็นประเทศเล็กมีก้ำลังน้อยไม่สำมำรถจะทนทำนก้ำลังอันยิ่งใหญ่ที่บีบบังคับเร ำ 
ส่วนในทำงที่ได้มำนั้น เรำได้มำกในรัชกำรนี้ เริ่มต้นแต่พลเมืองได้รับสิทธิเป็นมนุษย์ เปลี่ยนสภำพจำก
สัตว์พำหนะ ซึ่งชนชำติไทยต้องเป็นมำตลอดเวลำ 500 ปี เรำได้ระเบียบกำรป้องครองใหม่ ได้
กำรศึกษำ ได้ศำลยุติธรรม ได้กำรคมนำคมและธรรมนุบ้ำรุงอย่ำงใหม่ ประเทศไทยขึ้นสู่ ศักรำชใหม่ 
ตั้งแต่รัชกำรที่ 5 นี้ขึ้นมำ(ข้อควำมข้ำงบนนี้ คัดจำกหนังสือประวัติศำสตร์กล เล่ม 5ของหลวงวิจิตร
วำทกำรพ. ศ. 2493) ส้ำรับพระรำชกรณียะกิจโดยละเอียดเป็นคูณแก่ประเทศชำติอย่ำงมหำศำลนั้น
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เป็นที่ทรำบอย่ำงแพร่หลำยและมีปรำกฏอยู่ในอยู่ในหนังสือต่ำงๆมำกมำย อำจค้นค้ำมำหำอ่ำนได้
โดยง่ำย ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงของดไว้ ต่อไปนี้จะน้ำมำกล่ำว แต่เฉพำะที่เก่ียวข้องกับจังหวัดตรำดเท่ำนั้น 

ก่อนเสียเมือง 

ก่อนที่เมืองตรำดจะตกไปเป็นของฝรั่งเศสในปี พุทธศักรำช 2447นั้น สมเด็จพระปิยมหำรำช
นั้นได้เสด็จประพำส และทรงเยี่ยมประชำชนจังหวัดตรำดมำแล้วถึง 8 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2416 และต่อมำ พ .ศ. 2419,2425,2426,2427,2430,2432,2444 โดยล้ำดับ และถ้ำนับรวมครั้ง
ล่ำสุด คือหลังจำกที่ได้เมืองตรำดคืนมำในปี 2450 เข้ำด้วยก็จะเป็น 9 ครั้ง หลักฐำนที่ยืนยันข้อควำม
นี้ปรำกฏอยู่ในพระรำชนิพนธ์จดหมำยเหตุเสด็จประพำสเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2419 และพระรำชหัต
เลขำเสด็จประพำสหัวเมืองชำยทะเลตะวันออก เสด็จประพาสจังหวัดตราด 

อนึ่ง ถ้ำว่ำจะไปก็คล้ำยกับที่ปีนัง (หรือเกำะหมำก) คิดเอำเกำะช้ำงเป็นปีนัง เอำฝั่งแขวงเมือง
ตรำดเป็นเปรอวินเวเลศลี ดูเหมือนที่โน้นจะใกล้กว่ำนี้แต่ไม่มำกนัก ที่เขำซึ่งเป็นที่อยู่เลบเตอร์แนนต์
เกำวนำนั้น ที่เชิงเขำใกล้ทำงที่จะขึ้นไป มีน้้ำตกเหมือนกัน แต่น้้ำน้อยล้ำธำรนั้นก็สั้นกว่ำนี้ ที่อ่ำงรอง
นั้นเขำก่อเสริมพอกันน้้ำขังไว้ได้มำก แล้วเอำท่อติดฝังเป็นรำงมำใช้ได้ทั่วบ้ำนทั่วเมืองตลอดปีไม่มีขำด
เลย  พวกเรำที่ไปพำกันไต่ขึ้นไปบนเขำเมื่อเวลำบ่ำยขึ้นไปนั้นเห็นรอยตีนสัตว์ต่ำงๆ มีอยู่ที่ศิลำก็มำก 
เป็นรอยตีนเสือใหญ่ก็มีหลำยรอย แล้วให้กะลำสี 2 คน ขึ้นไปนั่งคอยระวังทำงต้นไม้บนยอดเขำ พระ
นำยไวยขึ้นไปด้วยเห็นรอยตะกำยดินใหม่ๆเขำว่ำดูเหมือนเสือ ด้วยเป็นเวลำกินน้้ำ ตื่นเสียงโห่ก็ตะกำย
หนีไป เรำคิดว่ำได้ไปถึงที่นั้นถึง 2 ครั้ง ไม่มีสิ่งไรเป็นส้ำคัญ จึงคิดว่ำจะท้ำเกรน (กองศิลำเป็นที่ระลึก) 
แต่จะท้ำโตก็ไม่ได้เพรำะคนไปก็น้อย ที่ก็เล็ก จึงให้จมื่นสรำภัย กรรมพิชิตพระนำยไวกรรมอดิสร กับ
กะลำสี 2 คน ช่วยขนศิลำก้อนเล็กบ้ำง ใหญ่บ้ำง เรำเอำกระดำษของกรมนเรศร์ เขียนหนังสือใน
หนังสือนั้นว่ำ   "เรำสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำแผ่นดินสยำมรัชกำลที่ 
5 ได้มำถึงที่นี้ 2 ครั้งๆ หนึ่งเมื่อปีระกำ เบญจศก จุลศักรำช 1235 กับครั้งนี้วัน ปีชวด อัฐศก ศักรำช 
1238 เรำทั้งปวงบรรดำที่มำพร้อมกันได้ลงชื่อไว้ในท้ำยหนังสือนี้" 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

สภำพอำกำศไม่ร้อนจัดหรือหนำวจัดจนเกินไป เนื่องจำกพ้ืนที่ของจังหวัดมีเกำะต่ำง ๆ 
มำกมำย ถึง 52 เกำะ จึงเป็นเสมือนก้ำแพงกั้นบังคลื่นลม พ้ืนที่จังหวัดตรำดจึงไม่เคยได้รับควำม
เสียหำยจำกลมพำยุเลย ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี แบ่งเป็นฤดู  
 

ฤดูหนาว มีเพียงระยะเวลำสั้น ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ถึง 
เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศไม่หนำวเย็นมำกนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 
20 องศำเซลเซียส  
 
ฤดูร้อน อยู่ระหว่ำงเดือนมีนำคม และเดือนเมษำยน อุณหภูมิ
เฉลี่ย 34 องศำเซลเซียสฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภำคมถึง
เดือนตุลำคม  
 

สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป อำกำศค่อนข้ำงร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 26 - 29 องศำ
เซลเซียส ในปี 2545 อุณหภูมิสูงสุด 33.8 องศำเซลเซียส ต่้ำสุด 21.8 องศำเซลเซียส มีฝนตกตลอด
ทั้งปี 220 วัน ปริมำณน้้ำฝนวัดได้ 4,398.1 มิลลิเมตร 

ตราด  เป็นจังหวัดชำยแดนสุดเขตประเทศไทยด้ำนชำยฝั่ง ตะวันออก มีรูปร่ำงลักษณะ

คล้ำยหัวช้ำงเป็นจังหวัดขนำดเล็กที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนภูมิประเทศ
ที่สวยงำมและสภำพอำกำศที่เหมำะสมแก่กำรอยู่อำศัย 

  จังหวัดตรำดตั้งอยู่ระหว่ำง ละติจูด 11-12 องศำเหนือ และลองจิจูด 102 องศำ
ตะวันออก ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 315 กม.มีเนื้อที่ประมำณ 2,819 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
1,761,875 ไร่ และยังมีพ้ืนที่ตำมเขตปกครองทำงทะเลประมำณ 7,257 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีชำยฝั่ง
ทะเลยำวประมำณ 165 กิโลเมตร  

 
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้ำน ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชำ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่ำวไทยและน่ำนน้้ำทะเลประเทศกัมพูชำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำ มีทิวเขำบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
 

 



 

 

48 

ภูมิประเทศ 
  จังหวัดตรำดมีอำณำบริเวณทั้งที่เป็นแผ่นดินและพ้ืนน้้ำประกอบด้วยเทือกเขำสูง อุดมด้วยป่ำ
เบญจพรรณและป่ำดิบทำงด้ำนตะวันออก ส่วนบริเวณหมู่เกำะต่ำงๆ ทำงด้ำนใต้มีภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นภูเขำสูงเช่นเดียวกัน ตอนเหนือเป็นที่รำบบริเวณภูเขำ ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่มน้้ำที่อุด ม
สมบูรณ์แล้วลำดลงเป็นที่รำบต่้ำชำยฝั่งทะเล สภำพของภูมิประเทศที่ปรำกฏจึงแบ่งเป็น 4 ลักษณะ  

1. ที่รำบบริเวณลุ่มน้้ำได้แก่บริเวณท่ีรำบตอนกลำงและตะวันออกเหมำะส้ำหรับท้ำนำข้ำว 
และปลูกผลไม้ 

2. ที่รำบบริเวณภูเขำได้แก่บริเวณท่ีรำบตอนบนและตอนกลำงบริเวณนี้มีพ้ืนที่กว้ำงขวำง
มำก 
เนื่องจำกมีภูเขำกระจำยอยู่ทั่วไป เป็นพื้นที่ท่ีเหมำะแก่กำรท้ำสวนผลไม้ ยำงพำรำ และ
ปลูกสับปะรด 

3. ที่สูงบริเวณภูเขำ ได้แก่บริเวณทำงตอนกลำงของอ้ำเภอแหลมงอบและเขตติดต่ออ้ำเภอ
เขำสมิง นอกจำกนี้ยังมีบริเวณที่เป็นเกำะต่ำงๆ ซึ่งส่วนมำกมีสภำพเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ที่รำบ
ต่้ำชำยฝั่งทะเล ได้แก่บริเวณฝั่งทะเลเกือบตลอดแนว บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้เป็นป่ำชำยเลน
หนำแน่น และยังเป็นสถำนที่เลี้ยงสัตว์น้้ำบำงชนิดด้วย 

 
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตราด ปี 2553-2556 
http://www.trat.go.th/newweb2018/pages/developmentplan.html 
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