
กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสัตวน์ ้าของจังหวัดตรัง ปี 2563 

ล ำดับที ่ ชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง ผลิตสัตว์น้ ำ 
เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปลำ 
เค็มกำงมุ้งสิเกำ 

69/1 1 บ่อหิน สิเกำ ตรัง ปลำเค็มกำงมุ้ง กะปิกุ้งแห้ง กุ้ง
หวำน ไตปลำ ปลำแดดเดียว  

2 บจ.โรงอบปลำสมอทอง
จ ำกัด 

94/3 5 บำงหมำก กันตัง ตรัง กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกสัตว์
น้ ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

3 บจ.ยกเล จ ำกัด 38/127 หมู่บ้ำน
วังตอ 
ซ. 2  
ถ.วังตอ 

ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง กำรผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำด้วยกำร
อบแห้ง กำรรมควัน กำรท ำเค็ม กำร
หมักในน้ ำเกลือหรือน้ ำส้มสำยชู 

4 บจ.กันตังพันปี
อุตสำหกรรมอำหำรทะเล
จ ำกัด 

56/32 ถ.ควน
ทองสี 

นตัง กันตัง ตรัง กำรผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำด้วยกำร
อบแห้ง กำรรมควัน กำรท ำเค็ม กำร
หมักในน้ ำเกลือหรือน้ ำส้มสำยชู 

5 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพ
ผสมผสำนแบบพอเพียง
บ้ำนต้นปรง 

15 1 วังมะปรำง
เหนือ 

วังวิเศษ ตรัง ลำเค็ม ปลำดุกร้ำ 

6 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มท ำ
น้ ำพริก (แปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำร) 

50 9 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง ท ำน้ ำพริก ท ำปลำเค็มตำกแห้ง แปร
รูปปลำสดตำมฤดูกำล 



7 วิสำหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
บ้ำนอ่ำงทอง 

22/1 6 ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง แปรรูปปลำน้ ำจืด เช่นปลำดุกร้ำ 

8 วิสำหกิจชุมชนคนท่ำเรือ 63/2  7 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล ปลำ
เค็มปลำ แดดเดียว ปลำหวำน 

9 วิสำหกิจชุมชนอำหำร
ทะเลแปรรูปปลำเค็มกำง
มุ้งอ ำเภอสิเกำ 

113 1 บ่อหิน สิเกำ ตรัง กะปิกุ้ง ปลำแดดเดียว ปลำเนื้อส้ม 
ปลำเค็มสีเสียด กุ้งแห้ง ปลำทูเค็ม 
ปลำอินทรีย์เค็ม 

10 วิสำหกิจชุมชนกลุม่
อนุรักษ์ประมงบ้ำนทุ่ง
ทอง 

56/3 7 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง ปลำเค็ม ปลำย่ำง กะปิ 

11 วิสำหกิจชุมชนแปรรูป
สัตว์น้ ำและบริกำรน ำ
เที่ยวทะเลตรังบ้ำนฉำง
หลำง 

135/6 5 ไม่ฝำด สิเกำ ตรัง ปลำเค็ม ปลำหวำน ปลำเนื้อส้ม
ปลอดสำรพิษ 

12 วิสำหกิจชุมชนปลำเค็ม
กำงมุ้งสิเกำ 

69/1 1 บ่อหิน สิเกำ ตรัง ปลำเค็มกำงมุ้ง ปลำแดดเดียว ปลำ
หวำน น้ ำพริกไตปลำ 

13 วิสำหกิจชุมชนบ้ำนสวน
อิงสุขปะเหลียน 

252/3 9 ท่ำข้ำม ปะ
เหลียน 

 กำรผลิตกุ้งแห้ง ปลำเค็ม อำหำร
ทะเล 

14 วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรทุ่งรวงทอง 

192/2 4 ท่ำข้ำม ปะ
เหลียน 

ตรัง กำรท ำกุ้งแห้ง ปลำเค็ม กะปิ 



15 วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
โรงงำนกะปิต ำบลเกำะลิ
บง 

64/2 6 เกำะลิบง กันตัง ตรัง ปลำเค็ม ปลำหวำน น้ ำพริก มันกุ้ง 
บูด ู

16 วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนคลองหินลูกช้ำง 

97/3 3 บ้ำหวี หำด
ส ำรำญ  

ตรัง แปรรูปอำหำรทะเลลอดสำรพิษ 

17 วิสำหกิจชุมชนคนท่ำเรือ 63/2 7 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล ปลำ
เค็ม ปลำแดดเดียว ปลำหวำน 

18 วิสำหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ำนทุ่งทอง 

56/4 7 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง ปลำเค็ม ปลำเค็ม 

19 วิสำหกิจชุมชนอำหำร
ทะเลแปรรูปเขำไม้แก้ว 

38/7 1 เขำไม้แก้ว  สิเกำ ตรัง อำหำรทะเลแปรรูป 

20 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มรูป
อำหำรทะเลบ้ำนแหลม
ไทร 

103 3 เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง แปรรูปอำหำรทะเล 

 


