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ข้อมูลศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง 

1. ศาสนาพุทธ 
วัดในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง อยู่ใน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  จ านวน  9 วัด ดังนี้ 
๑. วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) 

 

 
 

ตั้งอยู่เลขที่  ๒๘  ถนนเวียนกะพัง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง    พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่
ชายเนินเตี้ย  ลาดเอียงจากทิศเหนือไปสู่ทุ่งนา  ทางทิศใต้  ได้ปรับปรุงให้เป็นที่ราบ 

อาณาเขต  
ทิศเหนือยาว 290 เมตร ติดต่อกับถนนและที่มีการครอบครอง  
ทิศใต้ยาว 320 เมตร ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง  
ทิศตะวันออกยาว 225 เมตร  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง  
ทิศตะวันตกยาว 225 เมตร ติดต่อกับถนนเวียนกะพัง  
ทรัพย์สิน 
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๒๔ ไร่  ๓ งาน  ๘๔.๒ ตารางวา  โฉนดเลขที่  11173 , 10328 น.ส.3 เลขที่  

468/2499      
อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 9.50 เมตร ยาว 15.40 เมตร สร้าง พ.ศ.2480  โครงสร้าง เสาไม้ ฝาก่ออิฐถือ

ปูน หลังคา 2 ชั้น บูรณะครั้งหลังเมื่อ พ.ศ.2525  
2. ศาลาการเปรียญกว้าง 11 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ.2495 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3. กุฏิสงฆ ์ จ านวน  30 หลัง  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง  เป็นแบบบ้านแถวอาคารไม้  

28 หลัง   
4. อาคารเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้าง พ.ศ.2515 เป็นอาคาร 2 ชั้น  
ปูชนียวัตถุ 
1. พระประธานในอุโบสถ 
2. ต้นพระศรีมหาโพธิ มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ.2509 

 



2 

 

ความเป็นมา 

วัดกะพังสุรินทร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2440  เดิมมีนามว่า “วัดกะพัง” โดยมีเจ้าเส บริจาค
ที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด  มีหนองน้ าใหญ่อยู่เรียกว่า “สระกะพัง”  ต่อมาสมัยพระยาสุรินทร์ราชา เป็น
สมุหเทศาภิบาล ได้พัฒนาสระกะพังให้เป็นที่พักผ่อน ประชาชนจึงได้เรียกว่า “สระกะพังสุรินทร์” และนามวัด
ก็ได้เปลี่ยนเป็น “วัดกะพังสุรินทร์” ตามไปด้วย เมื่อ พ.ศ.2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 24 เมตร ยาว 36 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2490  เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499  ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 
ชนิดสามัญ  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระครูวิเชียร   
เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) ซึ่งยังมีต าแหน่ง เป็น เจ้าคณะใหญ่

หนใต้ อีกด้วย 
      อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  , ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนใต้    
      http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/data_list.php?cateLv=1 &cateID = 

21&subid=604&page=1 
           
                2. วัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง) 
       

       
ตั้งอยู่เลขที่  156  ถนนท่ากลาง (ถนนสายตรัง – สิเกา) ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
อาณาเขต  
ทิศเหนือยาว 4 เส้น 2 วา ติดต่อกับคลองห้วยยาง  
ทิศใต้ยาว 8 เส้น 2 วา ติดต่อกับถนนหลวงสายตรัง – สิเกา   
ทิศตะวันออกยาว 2 เส้น 5 วา  ติดต่อกับถนนน้ าผุด  
ทิศตะวันตกยาว  2 เส้น  15 วา  ติดต่อกับท่ีท าการประปาตรัง 
ลักษณะพ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่เนินลาด  ริมเนินควน  เอียงลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ซึ่งได้ปรับพื้นที่ให้
เสมอกันเป็นที่ราบเรียบ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%98)
http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/data_list.php?cateLv=1%20&cateID%20=%2021&subid=604&page=1
http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/data_list.php?cateLv=1%20&cateID%20=%2021&subid=604&page=1
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ทรัพย์สิน 
วัดตันตยาภิรม  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี  9 ไร่ 76.4 ตารางวา  ตามโฉนดเลขท่ี  2498  มีที่ธรณีสงฆ์ 1 

แปลง  ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)  เนื้อท่ี  8 ไร่ 64 วา ตาม น.ส. 3 เล่ม 1  หน้า  74 
และหน้า 87   

อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. พระอุโบสถ  ขนาดกว้าง  9 เมตร ยาว 24 เมตร เริ่มสร้าง พ.ศ. 2515 เสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2522   

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นหินอ่อน  หลังคา 3 ลด  มุงกระเบื้องดินเผา  หน้าบันซุ้ม
ประตูหน้าต่าง  ลายกนกปูนปิดทอง  บานประตูหน้าต่างแกะสลักไม้เป็นรูปตัวละครส าคัญใน
เรื่องรามเกียรติ์ในลวดลายกนก  ในงานพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 
2517  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอักษรพระปรมาภิไ ธย 
ภปร ไว้ที่หน้าบัน เหนือเศียรพระพรหมทรงหงส์ ของพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก และให้
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ องคมนตรี ประกอบพิธียกมุข  

2. พระวิหารฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  อยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถ  ขนาดกว้าง  
6 เมตร  ยาว  10 เมตร เดิมเป็นพระอุโบสถหลังเก่า  ซึ่งรื้อสร้างใหม่เพ่ือครอบพระพุทธรูป
ประธานเก่า จ านวน 5 องค์ ผนังภายในพระวิหาร  เขียนภาพสีน้ า ภาพเหตุการณ์วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

3. ศาลาเปรียญ  กว้าง  16 เมตร ยาว 34 เมตร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคามุง
กระเบื้องลูกพู่กลอนเล็ก 

4. กุฏิสงฆ์ 18 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 10 หลัง 
5. ฌาปนสถาน   ศาลาบ าเพ็ญกุศล  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
6. โรงฉัน 
7. หอระฆัง 
ปูชนียวัตถุ 
1. พระพุทธมงคลโสภณโฆษิต ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ พระเพลากว้าง 59 นิ้ว  ปางมารวิชัย  

แบบสุโขทัยตอนปลาย  หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร 
ประดิษฐานซ้าย-ขวา  หล่อเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 นายอุทัย  กาญจนโฆษิต  
พร้อมพุทธบริษัทบริจาคทรัพย์สร้าง 

2. พระพุทธรูปประธานเก่า จ านวน 5 องค์  แบบศรีวิชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นทาทอง  ซึ่งชาว
พุทธไทย – จีน เคารพนับถือกันมาก ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ปี   

ความเป็นมา 

     วัดตันตยาภิรม  สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2430  ในรัชกาลที่ 5 เดิมมีนามว่า  “วัดต้นตอ”  ภายหลังต่อมา
ประมาณ พ.ศ.2481 พระธรรมวโรด (เซ่ง อุตตมเถระ) สถิต ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ เป็นเจ้าคณะมณฑล
ภูเก็ต ได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้ใหม่ว่า "วัดตันตยาภิรม" โดยอาศัยชื่อขุนภิรมสมบัติ และแซ่ตันของท่าน คงจะให้มี
ความหมายว่า เป็นวัดที่ยินดีในความเป็นระเบียบแบบแผน หรือวัดเป็นที่มีระเบียบแบบแผนอันน่ายินดียิ่ง 
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แรกเริ่มสร้างวัด  มีพระภิกษุถือรุกขมูลเดินธุดงค์มาพักใต้ต้นสะตอใหญ่  บริเวณท่ีตั้งวัดปัจจุบันต่อมา
หลวงสมานสมัคจีนนิคร นายอ าเภอเมืองตรัง  ต้นสกุล “สมานกุล” และภรรยา ชื่อ หนูเกตุ บุตรีของหลวง
ยกกระบัตรเมืองตรัง ได้บริจาคท่ีดินถวายให้เป็นที่สร้างวัด เรียกว่า “ส านักสงฆ์วัดต้นสะตอ”  วัดนี้จึงเป็นที่บ าเพ็ญ
กุศลของประชาชนชาวไทย – จีน  บ้านบางรัก  อ าเภอเมืองตรัง สืบมา  เมื่อทางราชการได้ย้ายที่ตั้งตัวจังหวัดจาก
อ าเภอกันตัง  มาตั้งที่ อ าเภอบางรัก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นทับเที่ยง หรืออ าเภอเมืองตรังในปัจจุบัน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2461  ได้ถือเอาวัดนี้เป็นสถานที่กระท าพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา จนถึง พ.ศ. 2470 หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2463  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 2 
เส้น ยาว 3 เส้น  ผูกพัทธสีมาครั้งแรก พ.ศ. 2472  ครั้งหลังเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523  ได้รับการ
ยกฐานะ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2527 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2527 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ เจ้าอธิการขาว (หลวงพ่อขาว) 
      เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูอาทรกิตยานุกูล (เจ้าคณะอ าเภอย่านตาขาว) 
 

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  , เพจวัดตันตยาภิรม
https://www.facebook.com/1615635628688804/posts/1626412000944500/ 
 
3. วัดนิโครธาราม 

 

 
 

     ตั้งอยู่เลขท่ี  23  บ้านสวนจันทร์  ถนนวัดนิโครธ  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  พ้ืน
ที่ตั้งวัดเป็นเนินสูงและบางส่วนเป็นที่ลุ่ม เสนาสนะปลูกสร้างไว้เป็นสัดส่วนโดยเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลาง 

อาณาเขต 
     ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 15 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง 
     ทิศใต้ ยาว 3 เส้น 3 วา ติดต่อกับที่ดินของเทศบาล 
     ทิศตะวันออก ยาว 2 เส้น 15 วา  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง 
     ทิศตะวันตก ยาว 4 เส้น 15 วา  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง 
 

https://www.facebook.com/1615635628688804/posts/1626412000944500/
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ทรัพย์สิน 
     มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี  20 ไร่  1 งาน 11 ตารางวา 

อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 9 เมตร  ยาว  17 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2472 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคา 2 ชั้น 
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร  ยาว 26 เมตร  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2525  โครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็ก  มีมุขหน้าและหลัง 
3. กุฏิสงฆ์  จ านวน 10 หลัง  โครงสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้  7 หลัง อาคารไม้ 3 หลัง 
4. หอฉัน 
5. ศาลาปฏิบัติธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งสามารถจุคนได้ชั้นละ 300 คน บริเวณชั้นล่างใช้เป็นที่

ส าหรับอบรมและบรรยายธรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นบนใช้ส าหรับเป็นที่พัก โดย
มีมุ้ง กรด และที่นอน เตรียมให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งส่วน ที่เป็นห้องพักเล็ก และเป็น
ห้องโถงใหญ่กลางศาลา 

ปูชนียวัตถุ 
    พระประธานในอุโบสถ  พระเพลากว้าง  50 นิ้ว  แบบพระพุทธชินราช  สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์    

                นับว่าเป็นพระพุทธรูปโลหะองค์แรกท่ีมีอายุนานในอ าเภอเมืองตรัง 

ความเป็นมา 
วัดนิโครธาราม  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2392  แต่เดิมวัดตั้งอยู่บนที่โคกสูงกลางทุ่ง  มีนามเดิม

ว่า “วัดไทรขนุน” หลังจากย้ายเสนาสนะมาสร้างข้ึนในที่ตั้งปัจจุบันแล้ว  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2471  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  80 เมตร  ยาว 112 เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาประมาณ 
พ.ศ. 2476  นอกจากนี้ยังเป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าจังหวัดตรัง เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิดโดยรอบ 
และมีการแบ่งพ้ืนที่เป็นเขตปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน  

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  พระคง 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระมหาสุวรรณ  วิชฺชาธโร (เจ้าคณะอ าเภอเมืองตรัง) 

 อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร   
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4. วัดกุฎยาราม 
 

 
 

ตั้งอยู่เลขที่  30  ถนนเพลินพิทักษ์ ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง พ้ืนที่ตั้งวัดเป็น    
ที่ราบ  สภาพแวดล้อมมีถนนหนทาง  อาคารบ้านเรือนและย่านการค้าของประชาชนโดยรอบ   โดยส่วนกลางของ
พ้ืนที่เป็นที่ตั้ง  อุโบสถ ศาลาการเปรียญ  หอระฆัง   ด้านทิศเหนือมีหอฉัน  ศาลาอเนกประสงค์และกุฏิเจ้าอาวาส   
ส่วนทิศตะวันออกเป็นเขตสังฆาวาส  มีกุฏิพระภิกษุสามเณร  ทิศใต้ติดกับถนนเพลินพิทักษ์มีก าแพงและซุ้มประตู  
เมรุ  ฌาปนสถานตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 4 วา  ติดต่อกับที่มีการครอบครอง 
ทิศใต ้ยาว 3 เส้น 11 วา  ตดิต่อกับถนนเพลินพิทักษ์ 
ทิศตะวันออก ยาว 3 เส้น 9 วา  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครองและถนนเพลินพิทักษ์ 12 
ทิศตะวันตก  ยาว 2 เส้น  15 วา  ติดต่อกับคลองห้วยยาง 
ทรัพย์สิน 
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  8 ไร่ 46 ตารางวา  มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดินเลขที่  
11835  ออกเม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2519  ท่ีธรณีสงฆ์  1 แปลง  เนื้อที่  1 งาน  12 
ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนเพลินพิทักษ์  ซอย 12  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  มีหนังสือ
ส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์  คือ   โฉนดที่ดินเลขที่  11434  เล่ม 115 หน้า 35 ออกเม่ือวันที่  27  
ธันวาคม พ.ศ. 2519 
อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 21 เมตร  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2518  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2533  

ลักษณะทั่วไป สร้างตามแบบของกรมการศาสนา แบบประเภท ก. แต่ย่อส่วนให้เล็กลงเท่าแบบ
ประเภท ค.  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผนังก่ออิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบ พ้ืนปูหินอ่อน  
กระเบื้องกาบกล้วยแดงหน้ามัน  ซุ้มประตูหน้าต่าง  กนกลวดลายปิดกระจก บานประตูหน้าต่าง
ไม้แกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง  พร้อมก าแพงแก้วโดยรอบมีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน 
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2. ศาลาการเปรียญ กว้าง  15 เมตร  ยาว  30 เมตร สร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. 2508  ลักษณะทั่วไป
เป็นศาลาทรงไทยกลาย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคากระเบื้องลอนคู่  ผนังด้านหลัง 
ก่ออิฐถือปูนฉาบผิวเรียบ  ส่วนด้านหน้าและด้านข้างติดลูกกรงเหล็กดัด  มีประตูทางเข้าทั้งสาม
ด้าน 

3. ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  14.50 เมตร ยาว 38 เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2536  ลักษณะ
ทั่วไป   สร้างแบบทรงไทยปั้นหยา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงหลังคาเหล็ก  กระเบื้องลอนคู่  
ผนังด้านข้างและด้านหลังก่ออิฐถือปูนฉาบผิวเรียบสูงจากพ้ืน 1.50 เมตร  ส่วนบนก่ออิฐโปร่ง  
ด้านหน้าติดลูกกรงเหล็กดัด  มีประตูเหล็กยืด 3 ช่อง  ยกพ้ืนอาสนะสงฆ์สูง 0.50 เมตร       
พ้ืนทั่วไปคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4. กุฏิเจ้าอาวาส  ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างแบบทรงไทย 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ผนังโดยรอบก่ออิฐถือปูนฉาบผิวเรียบ  หลังคากระเบื้องลอนคู่  สร้างเมื่อ ปี       
พ.ศ. 2503 

5. กุฏิสงฆ์  จ านวน 11 หลัง  ขนาด กว้าง  4 เมตร  ยาว  6 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก่ออิฐถือปูนส่วนมาก อาคารไม้ 2 หลัง 

6. หอระฆัง  กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 12 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา  
หน้าบันมกีนกลวดลายทาสีเรียบร้อย  ชั้นล่างเป็นหอกลอง ชั้นบนเป็นหอระฆัง  ค่าก่อสร้าง
ประมาณหนึ่งล้านบาท  

7. หอฉัน กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างแบบทรงไทย เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงหลังคาไม้
เนื้อแข็ง  มุงกระเบื้อง  ผนังโดยรอบก่ออิฐถือปูนฉาบผิวเรียบ  ยกพื้นอาสนะสูง 0.50 เมตร   
พ้ืนทั่วไปคอนกรีต  มีห้องครัวปรุงอาหาร 

8. ซุ้มประตู ขนาดกว้าง  9.70 เมตร สูง 6 เมตร  หลังคาสูง 3 เมตร  มีกนกลวดลายติดกระจก  
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่หน้าบันทั้งสองด้าน 

ปูชนียวัตถุ 
1. พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง  69 นิ้ว  ลักษณะแบบสมัยสุโขทัย  แต่เป็นพระพุทธรูปที่

สร้างใหม่ 
2. พระเนื้อหินอ่อนศิลปะแบบพม่า พระเพลากว้าง  49  นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ 

ความเป็นมา 
      วัดกุฏยาราม  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481  โดยมีอุบาสิกาแป้น  บุญเจริญ  บริจาคท่ีดิน  ถวายแด่พระ
อธิการสังข์  อินฺทสุวณฺโณ  ให้เป็นที่สร้างวัด  เนื่องจาก พระอธิการสังข์  อินฺทสุวณฺโณ  ซึ่งอุปสมบทจ าพรรษาอยู่ที่
วัดนิโครธาราม  (วัดกุฏิใน) ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ได้มาสร้างกุฏิในที่ดินที่ตั้งวัดกุฏยาราม และมาพ านัก
อยู่ตามล าพังเพ่ือความวิเวก  ชาวบ้านเรียก “กุฏิพ่อแก่สังข์”  ต่อมา นางแป้น  บุญเจริญ เจ้าของครอบครองที่ดิน
อยู่ก่อนมีจิตศรัทธายกที่ดินให้ พระอธิการสังข์  อินฺทสุวณฺโณ  จึงมีการปรับปรุงบ ารุงสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้น  เปลี่ยน
จากส านักสงฆ์เป็นวัด  ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกุฏิ”   เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดต่อทางการ จึงชื่อ “วัดกุฏยาราม” 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  40 เมตร ยาว  
80 เมตร  เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระอธิการสังข์  
อินฺทสุวณฺโณ  ได้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในบริเวณวัดกุฎยาราม (โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ ใน
ปัจจุบัน) 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  พระอธิการสังข์  อินฺทสุวณฺโณ 
                เจ้าอาวาสปัจจุบนั คือ  พระปลัดสิรภพ ปิยสีโล (เลขาเจ้าคณะต าบลนาตาล่วง) 
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อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  , บันทึกประวัติรวบรวม โดย พระครูศรีวีรากร  อดีตเจ้าอาวาสวัดกุฏ
ยาราม 

5. วัดคลองน ้าเจ็ด 
 

 
 

      ตั้งอยู่เลขท่ี  63  บ้านคลองน้ าเจ็ด  ถนนบางรัก-ควนขัน   ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัด
ตรัง  พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพแวดล้อมมีคลองคู  ถนนและทางสาธารณะโดยรอบบริเวณท่ีตั้งวัด 

อาณาเขต 
     ทิศเหนือยาว  87 เมตร  ติดต่อกับถนนสายบางรักถึงควนขัน 
     ทิศใต้ ยาว 91 เมตร ติดต่อกับคูน้ าสาธารณะ 
     ทิศตะวันออก ยาว 127 เมตร  ติดต่อกับทางสาธารณะ 
     ทิศตะวันตก  ยาว  103 เมตร  ติดต่อกับคลองน้ าเจ็ด  มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง 

ทรัพย์สิน 
     มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี  7 ไร่ 3.6 ตารางวา  โฉนดเลขที่  11156  และ มีท่ีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่   
3 งาน 37.1 ตารางวา  โฉนดเลขที่  11157 

อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 9 เมตร  ยาว  21 เมตร  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง  12 เมตร  ยาว  21 เมตร  สร้าง ปี พ.ศ. 2506 โครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
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3. กุฏิสงฆ์ จ านวน 8 หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. หอฉัน 
5. หอสมุด 
6. หอระฆัง 
7. อาคารอเนกประสงค์ 
8. ฌาปนสถาน   ศาลาบ าเพ็ญกุศล   

ปูชนียวัตถุ 
1. พระประธานประดิษฐานในอุโบสถ  พระเพลากว้าง 3 ศอก พร้อมด้วยพระอัครสาวก 
2. พระประธานในศาลาการเปรียญ  พระเพลากว้าง 4 ศอก 1 คืบ 
3. พระพุทธรูปหินอ่อน พระเพลากว้าง 1 ศอก จ านวน 2 องค์ สร้างในประเทศสหภาพพม่า 

ความเป็นมา 
     วัดคลองน้ าเจ็ด  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2320  ในสมัยกรุงธนบุรี  โดยมีพระขาว เป็นผู้

มาอยู่น าสร้างและปกครองวัดเป็นรูปแรก  ได้ขนานนามตามชื่อบ้านมาแต่เดิม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2450  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 84 เมตร ยาว 127 เมตร  ในด้านการศึกษาได้เปิด
สอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  พระขาว 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระครูธรรมจักรศีลคุณ (รักษาการ เจ้าคณะอ าเภอปะเหลียน) 

 อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร   

6. วัดควนขัน 

 
      ตั้งอยู่เลขท่ี 8  บ้านควนขัน  ถนนนางน้อย  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  พ้ืนที่ตั้ง

วัดเป็นที่ราบ  สภาพแวดล้อมทั่วไปมีถนนและบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบบริเวณท่ีตั้งวัด  
อาณาเขต 

     ทิศเหนือ ยาว  4 เส้น  ตดิต่อกับถนนหลวง 
     ทิศใต้ ยาว 1 เส้น 17 วา  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง 
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     ทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น 3 วา  ติดต่อกับท่ีมีการครอบครอง 
     ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น 6 วา ติดต่อกับถนนหลวง และที่มีการครอบครอง 

ทรัพย์สิน 
           มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่  15 ไร่  1 งาน  6 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่  258 และ ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง     
     เนื้อท่ี  1 ไร่  20 ตารางวา  ส.ค. 1 เลขที่  251  

อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร  
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร  ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 
3. หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร  ยาว  12 เมตร 
4. กุฏิสงฆ์  จ านวน  2 หลัง 

ความเป็นมา 
วัดควนขันสร้างเมื่อประมาณ  ปี พ.ศ. 2255  ชาวบ้านเรียกนามว่า “วัดควนขัน”  ตามชื่อบ้าน    

มา แต่เดิม  ได้รับวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2457  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร   
ยาว 23 เมตร 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  ท่านบัวศรี 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระมหานุกูล นารโท 

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร   

7. วัดควนวิเศษ 

 
     ตั้งอยู่เลขท่ี  156  ถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นเนิน   
     สูง  สภาพแวดล้อมมีบ้านเรือนประชาชนและถนนอยู่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นทางคมนาคมสะดวก 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ยาว  200 เมตร  ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง 
ทิศใต้  ยาว  150  เมตร  ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง 
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ทิศตะวันออก ยาว  130  เมตร ติดต่อกับถนนวิเศษกุล 
ทิศตะวันตก  ยาว  130 เมตร ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง 
ทรัพย์สิน 

     มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 20 ไร่  1 งาน โฉนดเลขที่  15 
อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 23  เมตร สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 
2. ศาลาการเปรียญ  กว้าง  9 เมตร  ยาว  23 เมตร  สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2474 
3. กุฏิสงฆ์  จ านวน 7 หลัง 

ปูชนียวัตถุ 
                    พระพุทธชินราชจ าลองปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๙ เมตร ประดษิฐาน 
               อยู่ในอุโบสถ 

 ความเป็นมา 
 วัดควนวิเศษ  สร้างข้ึน  เมื่อ  ปี พ.ศ. 2467  สมัยพระยาสุรินทร์ ราชา  (นกยูง วิเศษกุล)  เป็น

สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดควนวิเศษ (อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง)  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒   เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40 เมตร  ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเม่ือ ปี พ.ศ. 2493 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  ท่านบัวศรี 
      เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระครูสังฆรักษ์อัมพร  

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  , ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนใต้    
http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/data_list.php?cateLv=3&cateID=71&subid=604 
&page=2 

8. วัดประสิทธิชัย 
 

 
 
ตั้งอยู่เลขที่  300  บ้านท่ากลาง  ถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือตรัง จังหวัดตรัง   

พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพแวดล้อม มีถนน ที่สวนเอกชน ล าคลองและแม่น้ าโดยรอบบริเวณท่ีตั้งวัด  การ
คมนาคมสะดวก 

http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/data_list.php?cateLv=3&cateID=71&subid=604
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     อาณาเขต 
     ทิศเหนือ  ยาว  6 เส้น  ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง 
     ทิศใต้  ยาว 8  เส้น  ติดต่อกับถนนท่ากลาง 
     ทิศตะวันออก  ยาว 3 เส้น  17 วา  ติดต่อกับคลองปอร์นและคูวัด 
     ทิศตะวันตก  ยาว  4 เสน้  6 วา ติดต่อกับแม่น้ าตรัง 
     ทรัพย์สิน 
         มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี  19  ไร่ 95 ตารางวา  ส.ค.1  เลขที่ 91 มีที่ธรณีสงฆ์  3  แปลง  เนื้อท่ี   
     16 ไร่  97  ตารางวา  ส.ค.1  เลขที่  92 , 270 , 271  
     อาคารเสนาสนะต่างๆ  

1. อุโบสถ  กว้าง  147  เมตร  ยาว  28 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505  โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างปี พ.ศ. 2524 โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หลังคา 2 ชั้น 

๓. ศาลาอเนกประสงค์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๔. หอฉัน  กว้าง  14 เมตร ยาว 22 เมตร  สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2487  โครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กและไม้เนื้อแข็ง 
๕. กุฏิสงฆ์  จ านวน 4 หลัง  โครงสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ 
๖. ศาลาท่าน้ า 
๗. หอระฆัง 
๘. ฌาปนสถาน  

      ปูชนียวัตถุ 
1. พระประธานในอุโบสถ  พระเพลากว้าง 2.40 เมตร ปางมารวิชัย 
2. พระพุทธรูปประทับยืนสูง 1.65 เมตร พระยาตรัง (ทองปาน วิทยานุรัตน์) เจ้าเมืองตรังเป็น

ผู้สร้างด้วยเงิน 
3. พระพุทธรูปประทับยืนสูง  1.14 เมตร  แม่ก้ิม ภรรยาพระยาตรังเป็นผู้สร้างด้วยเงิน ซึ่ง

กรมศิลปากรได้ส ารวจขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไว้แล้ว 
ความเป็นมา 

                    วัดแห่งนี้เดิม ชื่อว่า "วัดปอร์น" เนื่องจากมีคลองแห่งหนึ่งชื่อว่า คลองปอร์น ไหลผ่านตลาดทับ
เทีย่ง ในตัวเมืองตรัง แล้วยังไหลผ่านวัดประสิทธิชัย ลงสู่แม่น้ าตรัง หรือเรียกกันว่าปากคลองปอร์น ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งปอร์น โดยบางส่วนทางเทศบาลนครตรัง ได้น าไปก่อสร้างเป็นโรงฆ่าสัตว์ และเป็นที่ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดตรัง 
                     ส่วนอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดท่าจีน เนื่องจากบริเวณชุมชนท่าจีน โดยรอบวัดเป็นที่อยู่
อาศัยของชาวจีนเป็นจ านวนมาก ซึ่งสมัยก่อนนั้นการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางรถไฟ ขณะที่ทางรถยนต์ก็ยัง
ยากล าบาก ดังนั้น การสัญจรไปมาจึงต้องอาศัยแม่น้ าตรังเป็นหลัก ต่อจากนั้น เมื่อมีชาวจีนที่อพยพมาตั้งหลัก
แหล่งท ามาค้าขายเป็นล่ าเป็นสัน ท าให้มีเรือสินค้าจากต่างประเทศและเกาะต่างๆ ทางประเทศตะวันตก บรรทุก
สินค้าเข้าออกไปมาท่ีชุมชนแห่งนี้อยู่เป็นประจ า จึงได้มีการจัดท าท่าเรือโดยใช้ชื่อว่า ท่าจีน     ต่อมาเมื่อมีการ
สร้างวัดขึ้นจึงเรียกกันว่า "วัดท่าจีน" 
                     ส าหรับการก่อสร้างวัดแห่งนี้ เท่าท่ีเล่าสืบต่อกันมาพบว่า เมื่อปี พ.ศ.2326 ครั้งที่มีการก่อสร้าง
พระเจดีย์บรรจุ "พระบรมสารีริกธาตุ" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีชาวต่างประเทศ และนักแสวงบุญ ให้ความ
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สนใจที่จะร่วมท าบุญกันเป็นจ านวนมาก จึงเดินทางด้วยทางเรือผ่านเข้ามาตามแม่น้ าตรัง หรือสมัยนั้นเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า แม่น้ าท่าจีน   ระหว่างทางจะมาแวะพักอยู่ที่ชุมชนท่าจีน จึงคิดว่าควรสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ร่วมกันกับ
ชาวจีนที่อยู่ในพ้ืนที่ ปรากฏหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ คือ หินปะการัง ซึ่งเป็นชนิดที่มีอยู่ทั่วไปตามทะเล และตาม
พ้ืนที่ของวัดบางส่วนหากขุดลงไปก็จะพบกับหินดังกล่าว   
                     วัดประสิทธิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคสามสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2336  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  
40 เมตร  ยาว  80  เมตร  ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2341  เริ่มเปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2460  นอกจากนี้ยังให้  เทศบาลนครตรังสร้างโรงเรียนประถมศึกษา (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเทศบาล 7 ) ใน
ที่วัด เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ อีกด้วย 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  พระอธิการรอด จนฺทวณฺโณ 
เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระประสิทธิโสภณ  (รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง) 

 

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ,  http://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/4237 

9. วัดมัชฌิมภูมิ 
 

 
 
ตั้งอยู่เลขที่  86 บ้านบางรัก  ถนนบ้านหนองยวน  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพแวดล้อมมีภูเขาตั้งอยู่ติดต่อกับท่ีวัด  บริเวณวัดได้พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตลอด
มา   

     อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ยาว 7 เส้น  10 วา  ติดต่อคูน้ าและท่ีดินของเอกชน 
ทิศใต้ ยาว  7 เส้น 10 วา  ตดิต่อกับคูน้ าและที่ดินของเอกชน 
ทิศตะวันออก ยาว 7 เส้น 14 วา  ติดต่อกับท่ีดินของการรถไฟ  
ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น 12 วา ติดต่อกับภูเขาหนองยวน  

     ทรัพย์สิน 
    มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี  53 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ส.ค. 1 เลขท่ี 200    มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง   
เนื้อท่ี 83 ไร่ 2 งาน 
 

http://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/4237


14 

 

     อาคารเสนาสนะต่างๆ  
1. อุโบสถ กว้าง  8 เมตร  ยาว  16  เมตร สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2482  หลังคา 2 ชั้น ลักษณะ

ทรงโบราณประยุกต์กับสมัยใหม่ 
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร  สร้าง พ.ศ. 2511  โครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็ก  มีมุขหน้าและหลัง 
3. กุฏิสงฆ์  จ านวน 7 หลัง โครงสร้างส่วนมากเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
ปูชนียวัตถุ 
1. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อสามป้อกง”  พระธรรมวโรดม  วัด

ราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร  มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2472  
2. เจดีย์บนยอดเขา   ฐานกว้าง  2 เมตร  สูง 10 วา  ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่ง 

พระยาฤทธิด ารง  ถวายไว้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2486 
3. พระพุทธบาทจ าลอง  ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ 
4. องค์อรหันต์พระสังกัจจายน์ (องค์เก่า) ซึ่งมีองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่เคยประดิษฐานอยู่บน

ภูเขาหนองยวน หรือภายในบริเวณวัดมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งถือเป็นพระคู่วัดและคู่บ้านคู่
เมืองตรังมาอย่างช้านาน ตลอดจนเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งชาว
จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน 
ได้มีการน าเศียรองค์เก่ามาบูรณปฏิสังขรณ์ ในท่านั่งชันเข่าด้านขวา มือขวาผายมือรับความ
สิริมงคล ส่วนมือซ้ายถือถุงเงินถุงทอง ซึ่งถือเป็นการรับโชคลาภ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 
3.985 เมตร สูง 6.21 เมตร และได้มีการย้ายจากท่ีประดิษฐานเดิม มาประดิษฐานไว้ใน
เขตพุทธาวาส วัดมัชฌิมภูมิ หรือบริเวณลานหน้าอุโบสถวัดมัชฌิมภูมิ เพื่อถวายเป็นสมบัติ
ของพระพุทธศาสนา และเป็นที่สักการบูชาของสาธุชนทั่วไป   เริ่มท าการบูรณปฏิสังขรณ์ 
มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551 จนกระท่ังแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เวลาในการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นเวลา 147 วัน 

ความเป็นมา 
วัดมัชฌิมภูมิ  ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นตามหนังสือเลขที่ 119 วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2470  

โดยมีขุนสมัครอนุดิษฏ์จับจองที่ดินว่างเปล่า  และบริจาคให้เป็นที่สร้างวัด   ตามด าริของพระธรรมวโรดม         
วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและภูเก็ต อยู่ในขณะนั้น          
เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหน้าเขา” หรือ “วัดหนองยวน” ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด ต่อมาเม่ือ ปี พ.ศ. 2480  
พระธรรมวโรดม ไดเ้ปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดมัชฌิมภูมิ” เพราะเห็นว่าเป็นวัดที่เจริญขึ้นมากและตั้งอยู่ท่ามกลาง
เมืองตรัง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2478  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 
เมตร  ยาว 60 เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  เริ่มเปิดสอนปริยัติธรรม  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2477  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2418  และอนุญาตให้ทางราชการ สร้างโรงเรียนในที่วัด 
คือ โรงเรียนการช่าง (ชาย) ในปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนทักษิณวิทยา และ   โรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล 
(โรงเรียนเทศบาล 4 ในปัจจุบัน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ  พระสมุห์เอียด อิสฺสโร 
เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ  พระมหาโอทก อริยปคุโณ 
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อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ,  
http://raktrang.trangzone.com/news.php?id=763 

2. ศาสนาคริสต ์

คริสต์ศาสนาในจังหวัดตรัง คริสตชนในจังหวัดตรังเริ่มแรกจ ากัดอยู่ในหมู่ตลาดของเขตตรังเมือง  ต่อมาจึง
แพร่หลายออกไปตามเขตอ่ืนบ้าง แต่ไม่มาก คือไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด และยังแบ่งเป็น 2 นิกาย 
ได้แก่ โปรเตสแตนต์ กับโรมันคาทอลิก 
     
     นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นนิกายที่ยึดพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นหลัก และไม่ผูกพันกับอ านาจของพระสันตปาปา 
ความเป็นมาของคริสตจักรในจังหวัดตรังจากค าบอกเล่า กล่าวว่า เริ่มจาก Mr.John Carrington จากคณะ 
American Bible Society เขา้มาเป็นคนแรก ต่อมาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2453 Dr.Eugene P.Dunlap และ 
Dr.I.C.Bulkley ได้ก่อตั้งสถานีประกาศข้ึนโดยใช้สถานที่โรงพยาบาลทับเที่ยง แล้วตั้งเป็นคริสตจักรตรังในอีก 2 ปี
ต่อมา มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คนเศษ 
     ใน พ.ศ. 2456 คริสตจักรตรังสร้างโบสถ์แห่งแรกที่ทับเที่ยง ในที่ดินซึ่งซื้อไว้ในคราวเดียวกับการจัดซื้อที่ท า
สุสานคริสเตียน โดยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอนุญาตให้ทางคริสตจักรซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์ขึ้น 
ตัวโบสถ์สร้างด้วย ไม้ไผ่ หลังคามุงจากต่อมาในปี พ.ศ.2458 จึงได้สร้างวิหารเป็นอาคารถาวร ก่ออิฐถือปูน พร้อม
หอระฆัง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2527 คริสตจักรตรังได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งโบสถ์จากคณะอเมริกันเพรสไป
เทอเรียนมิชชั่น แล้วตั้งเป็นคริสตจักรภาคท่ี 17 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533มีการสร้างอาคารนมัสการหลังใหม่       
แต่วิหารหลังนี้ยังคงใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

วิหาร คริสตจักรตรัง เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดเล็ก ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐระบบก าแพงรับน้ าหนัก 
ผนังหน้าอาคารสร้างบนฐานยกพ้ืนสูงประมาณ 0.80 เมตร มีบันไดทางขึ้นท้ังด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ผังพ้ืน
อาคารเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน คือ โถงระเบียงหน้า โถงชุมนุม และส่วนศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อจาก
โถงชุมนุมเป็นยกพ้ืนสูงด้านหน้าอาคารแบ่งเป็น 3 ช่วงเสา ช่วงเสากลางอาคารเป็นซุ้มโค้งทางเข้าวิหาร เหนือซุ้ม
โค้งมีปูนปั้นเขียนว่า วิหาร คริสศาสนาสร้าง ค.ศ.1915 ช่วงเสาด้านข้างด้านหนึ่งเป็นหอระฆังสูง 3 ชั้น ด้านข้าง
อาคารแบ่งเป็น 7 ช่วงเสา ทุกช่วงเสามีหน้าต่างไม้บานเปิดคู่ ส่วนด้านหลังอาคารแบ่งเป็น 2 ช่วงเสา มีประตูบาน
เปิดคู่ และบันไดทางขึ้นลง อยู่กึ่งกลางช่วงเสาทั้ง 2 หลังคา หอระฆังเป็นรูปทรงปิรามิด หลังคาโถงชุมนุมเป็น
หลังคาจั่ว ทั้งหมดมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์รูปว่าว แต่เดิมนั้นหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้า มีลักษณะคล้ายกับป้อม
ทหารสมัยโบราณ หลังจากนั้นมีปรับปรุงใหม่ เนื่องจากระฆังท่ีอยู่ในหอระฆังชั้นที่สอง ดังก้องมากเกินไป จึงเพ่ิม
ชั้นบนขึ้นเช่นที่เห็นในปัจจุบัน การตกแต่งอาคารมีไม่มากส่วนใหญ่เป็นการเน้นด้วยลายปูนปั้นที่กรอบประตู
หน้าต่าง  

ในปี พ.ศ. 2550 มีการบูรณะปรับปรุงวิหารครั้งใหญ่ และมีการติดตั้งอุปกรณ์อาคารเพ่ิมเติม อาทิ 
เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า การบูรณะสามารถรักษารูปแบบดั้งเดิมของตัวอาคาร คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
และคุณค่าสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า “วิหารคริสตศาสนา สร้าง 
ค.ศ. ๑๙๑๕ ” ปัจจุบัน วิหาร คริสตจักรตรัง ยังคงใช้ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ พร้อมทั้งยังด าเนินงาน
เพ่ือสืบทอดศาสนาทั้งในด้านการศึกษาในการให้ถ่ายทอดความรู้ข้อพระคัมภีร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป   

http://raktrang.trangzone.com/news.php?id=763
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ในยุคต้นของการเผยแผ่ศาสนา มี Dr.dunlap Mr.Snyder และ Rev.Charles Hoch เป็นผู้ดูแลกิจการ คริสตชน
ตรังส่วนใหญ่เป็นหมู่ตลาดเชื้อสายจีน จึงต้องใช้ภาษาจีนเกือบทุกครั้งในการประชุมนมัสการที่โบสถ์ จนประมาณ 
พ.ศ. 2480 เมื่อ ศาสนาจารย์สุข พงศน้อย มาเป็นศิษยาภิบาล เวลานั้นการนับถือคริสตศาสนาขยายไปสู่ชาวตรัง
กลุ่มอ่ืนๆมากขึ้น ชาวตรังเชื้อสายจีนรุ่นใหม่พูดภาษาไทยได้มากขึ้น การประชุมนมัสการและการเทศนาธรรมจึง
เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทย 
     กิจกรรมด้านศาสนาของคริสตชนตรังเกิดการชะงักงันในปี พ.ศ. 2485  เพราะผลกระทบจากสงครามโลก 
ครั้งที  ่2 แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูใหม่อีกครั้งในปี 2494 ด้วยความเก้ือกูลของ Dr.Song ชาวไต้หวัน ผู้รับภารกิจฟ้ืนฟู
คริสตจักรแถบเอเชียอาคเนย์ จากนั้นก็เจริญเรื่อยมา โดยมีผู้ประกาศคือนายวิลเลียม เชาวน์ชูเวชช์ เป็นหัวเรี่ยว 
หัวแรงที่ส าคัญ ต่อมาใน พ.ศ. 2527 คริสจักรตรังได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งโบสถ์จากคณะ American 
Pressbyterion Mission แล้วตั้งเป็นคริสตจักรภาคท่ี 16 ก่อนจะแยกมาตั้งเป็นคริสตจักรภาคที่ 17 ซึ่งมีพิธี
สถาปนาจัดขึ้นที่โบสถ์คริสตจักรตรัง (เลขที่ 24 – 26 ถนนห้วยยอด อ าเภอเมืองตรัง) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2534   
     ปัจจุบันคริสตจักรภาคท่ี 17 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 12 คริสตจักร อยู่ท่ีกระบี่ นครศรีธรรมราช และตรัง         
ในจังหวัดตรังมีคริสตจักรตรัง (ทับเที่ยง) คริสตจักรกันตัง คริสตจักรห้วยยอด คริสตจักรย่านตาขาว คริสตจักร    
วังวิเศษ คริสตจักรโคกทราย คริสตจักรโคกม่วง คริสตจักรอ่าวตง มีสมาชิกคริสเตียนในภาคท่ี 17 รวมทั้งสิ้น
ประมาณพันเศษ 
     ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในจังหวัดตรังก็เช่นเดียวกับคริสเตียนที่อ่ืนๆโดยทั่วไป กล่าวคือ ศรัทธาใน
เรื่องความรอดโดยพระคุณและความเชื่อผ่านทางพระเยซู ยึดในศาสนบัญญัติที่ส าคัญ 2 ประการ คือ รักพระเจ้า
ด้วยสุดหัวใจ สุดจิต สุดก าลัง และสุดความคิดและรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง ประกอบศาสนพิธีโดยถือหลัก
ความบริสุทธิแห่งจิตวิญญาณและพิธีการที่เรียบง่าย มีศาสนพิธีส าคัญ 2 ประการที่ถือปฏิบัติ คือ พิธีมหาสนิท 
(Communion) และพิธีบัพติสม์ (Baptism) 
     คริสเตียนชาวตรังด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรมตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และได้
ประยุกต์ธรรมเนียมปฏิบัติบางประการให้กลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของท้องถิ่น   เช่น      
การประกอบพิธีมงคลสมรสที่โบสถ์บางแห่ง จะจัดให้คู่บ่าวสาวซึ่งต้องเป็นคริสเตียนทั้งคู่กราบคารวะบิดามารดา 
ยกน้ าชาไหว้ญาติผู้ใหญ่ตามแบบจีนหรืออาจมีผูกผ้าแก่คู่บ่าวสาว ในพิธีศพจะมีการจัดเลี้ยงตามแบบท้องถิ่นตรัง
ด้วย ส่วนพิธีสวดและฝังจะเป็นแบบคริสเตียน 
     ในด้านการศึกษาและถ่ายทอดหลักศาสนา ทุกวันอาทิตย์ในการประชุมนมัสการที่โบสถ์ ศาสนาจารย์ 
ผู้ปกครอง หรือศิษยาภิบาลจะหนุนใจคริสเตียนและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์   ประมาณครึ่งหนึ่งของ  
คริสตชนในตรังสนใจประกอบกิจสม่ าเสมอ ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มอาสาสมัครเปิดสอนนรวีวารศึกษา (Sunday 
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School) แก่เด็กๆ มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหนุนใจและสอนพระคัมภีร์ (Cell group, Care group) ตามบ้าน
ธรรมศาลา และโรงเรียนคริสเตียนต่างๆ ด้วย นับเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ 
     คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในจังหวัดตรัง ได้หยั่งรากอยู่ในจังหวัดตรังประมาณ 90 ปีแล้ว พร้อมๆ กับ
กิจกรรมบริการสังคมด้านการแพทย์และการศึกษา โดยมีโรงพยาบาลทับเที่ยง โรงเรียนอนุกูลสตรีทับเที่ยงและ
โรงเรียนยุวราษฎร์วิทยา ( ปัจจุบันได้รวมกันเป็นโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา) เป็นเครือข่ายให้บริการแก่ชุมชน
ชาวตรังจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
 

ศิตยาภิบาลปัจจุบัน ชื่อ พรสรวง จิตต์แจ้ง  กรรมการอ านวยการสภาฯ ภาค 17 
     
นิกายคาทอลิก ในตรังเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2495 หลังจากสงครามคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน คณะบาทหลวง
มิชชันนารีสติกมาตินชาวอิตาเลียนจ านวน 5 คน เดินทางจากประเทศจีน เนื่องจากถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนขับไล่
ออกจากประเทศ คณะบาทหลวงได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเชตมิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี และได้รับ
มอบหมายให้ท างานเผยแผ่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงา โดยจัดให้มีกิจการโบสถ์และ
โรงเรียนขึ้นในพ้ืนที่ที่มีคณะท างานในแต่ละจังหวัด ปัจจุบันที่จังหวัดตรังนั้น มีโบสถ์คาทอลิกนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
และโรงเรียนดรุโณทัยอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
        โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งอยู่ที ่ เลขที่ 49 ถนนเจิมปัญญา อ าเภอเมืองตรัง  ก่อตั้งใน พ.ศ. 2504    
(ค.ศ. 1961) โดย บาทหลวงยอห์น เซเรซัตโต หนึ่งในจ านวน 5 คนแรกของมิชชันนารีสติกมาตินชาวอิตาเลียน 
เขตมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาบุกเบิกงานเผยแผ่ในจังหวัดตรัง เริ่มจากครอบครัวคาทอลิกในพ้ืนที่
จ านวนเพียงไม่กี่คน จนปัจจุบันมีคริสตชนคาทอลิกในจังหวัดตรังประมาณ 200 คน และยังมีงานบริการทาง
การศึกษาแก่ชุมชน คือ โรงเรียนดรุโณทัย อยู่ในอ าเภอเมืองตรัง ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 (ค.ศ.1967) 
กิจการของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเจริญขึ้นเรื่อยมาตามล าดับจนปัจจุบัน 
        เจ้าอาวาสปัจจุบัน : คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญค า 

 
 

อ้างอิง : http://www.iamtrang.com/detail_page.php?sub_id=509 
https://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-21/temple2552/213-
governor-trangchurch-trang-province  
 
 
 

http://www.iamtrang.com/detail_page.php?sub_id=509
https://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-21/temple2552/213-governor-trangchurch-trang-province
https://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-21/temple2552/213-governor-trangchurch-trang-province
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3. ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลามในจังหวัดตรัง ราวๆ ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ศาสนาอิสลามเข้ามาในแหลมมลายูพร้อมกับ
การค้าของชาวอาหรับและแพร่หลายไปทัว่ในกลุ่มคนพ้ืนเมืองมลายู ต่อเนื่องมาจนถึงทางภาคใต้ของไทย
และเมืองตรัง ที่เมืองตรังจะแพร่หลายอยู่ในชุมชนชายฝั่งทะเลเป็นส่วนมาก ประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามในจังหวัดตรังส่วนใหญ่จึงเป็นหมู่บ้านชาวทะเลอยู่ในเขตอ าเภอสิเกา กันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว 
และก่ิงอ าเภอหาดส าราญ 
        หลักฐานที่ปรากฏชัดถึงการมีอยู่และเป็นที่ยอมรับว่าศาสนาอิสลามและมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ของเมืองตรัง คือในท าเนียบกรมการเมืองของเก่า พ.ศ. 2355 กล่าวถึงต าแหน่งกรมการเมืองต่างๆ 
รวมทั้งกรมการเมืองฝ่ายอิสลาม ซึ่งมีด่านทะเลฝ่ายไทยอิสลามมีด้านเกาะลิบง ด่านชายฝั่ง ด่านตอนใน 
และประวัติบอกเล่าของกลุ่มคนในตระกูลเก่าของอ าเภอปะเหลียน   กล่าวว่า เมื่อบ้านหยงสตาร์และ
บริเวณใกล้เคียง  มีกลุ่มไทยมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่น     ทางการได้แต่งตั้งหลวงจางวางราชสมบัติ           
(จอมซินตรี)  ดูแลกลุ่มมุสลิมแถบชายทะเล 
        ปัจจุบัน ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ราชการก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ดูแลกลุ่ม
ชนมุสลิมตรังในด้านการปฏิบัติกิจทางศาสนาและพิธีกรรมให้เกิดความสะดวก   และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
        ชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมผู้มีสันติ นอบน้อม และมีแนวการด าเนินชีวิตโดย
ยึดถือหลักศรัทธาทั้ง 6 หลักปฏิบัติทั้ง 5 ประการแห่งศาสนา  เช่นเดียวกับมุสลิมทั่วไป ความคิด    
ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ที่ประพฤติตามครรลองแห่งหลักธรรมของศาสนายังปรากฏ
เป็นวัฒนธรรมอิสลามอยู่ในการด าเนินชีวิตของมุสลิมตรังโดยรวม 
        คติความเชื่อต่างๆ ของมุสลิมประยุกต์ปรับเปลี่ยน   หรืองดเว้นไปบ้างตามสภาพสังคมแวดล้อม
และค่านิยมส่วนท้องถิ่น เช่น พิธีกรรมเก่ียวกับการเกิด มุสลิมโดยทั่วไปไม่คุมก าเนิดหรือท าแท้ง เพราะขัด
กับหลักศาสนาอิสลาม มีศรัทธาต่อองค์อัลลอฮ์ ในฐานะผู้สร้างชีวิตการคลอดบุตรส่วนใหญ่จึงยังถือปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา มีพิธีอะชาน พิธีโกนผมไฟ พิธีตั้งชื่อเด็ก และพิธีอากีเกาะห์ ตามที่ท่านศาสดามูฮัมมัดได้
ปฏิบัติเป็นต้นแบบไว้ แต่เนื่องจากความนิยมเฉพาะถิ่นจึงอาจมีพิธีอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น พิธีน าเด็กข้ึนเปล     
พิธียกเด็กให้เป็นลูกของคนอ่ืนเพราะความเจ็บป่วยเลี้ยงยาก การเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะเชื่อว่ามีอักษรเป็น
กาลกิณี ตลอดจนการตั้งชื่อเล่นให้เด็กตามกระแสนิยมที่ได้สัมผัสมาจากทางสื่อต่างๆ และมีไม่น้อยที่ตั้งชื่อ
จริงเป็นภาษาไทย ชื่อรองเป็นภาษาอาหรับ ส่วนพิธีโกนผมไฟนั้นปัจจุบันมุสลิมบางรายมิได้ถือปฏิบัติ 
        ในพิธีเข้าสุหนัด มุสลิมตรังยังคงถือปฏิบัติตามค าสอนและแบบฉบับของท่านศาสดาเพ่ือรักษาความ
สะอาดและป้องกันโรค บางท้องถิ่นได้ประยุกต์ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขสมัยใหม่น าไปใช้ในพิธี เช่น 
การฉีดยาชา เชิญแพทย์พยาบาลมาท าพิธีที่บ้าน หรือน าเด็กไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลให้แพทย์ขลิบ
ปลายอวัยวะเพศเด็กชาย 
        ในส่วนของวัฒนธรรมทางสังคม มีแนวทางปฏิบัติตามศาสนบัญญัติที่เป็นพิธีกรรมเรียบง่ายและ
ประหยัด ปฏิบัติได้ไม่ยาก ส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างก็มี เช่น การแต่งกายตามความนิยมในท้องถิ่น การจัด
ขบวนขันหมากในพิธีสมรส การท าบุญครบ 3 วัน 7 วัน 40 วัน 100 วัน หรือครบปีแก่ผู้ตาย หรือการ
จัดเลี้ยงในพิธีการต่างๆ ตามกระแสสังคมที่ปรากฏทั่วไปในท้องถิ่นตรัง จนบางครั้งแทบแยกไม่ออกว่าไหน
คือแก่นไหนคือกระพ้ี 
        ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสืบทอดศาสนาในจังหวัดตรังนั้น ในส่วนการศึกษา หลักศาสนา ได้มี
มัสยิดต่างๆ จัดให้มีการสอนศาสนาภาคพิเศษ โดยใช้เวลาตอนเย็นหรือวันเสาร์อาทิตย์ สอนคัมภีร์     
อัล-กุรอ่าน หรือการบรรยายธรรม (คุฏบะฮ์) ในพิธีละหมาดโดยอิหม่ามที่จังหวัดตรังยังไม่มีโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามที่ให้การศึกษาเบื้องต้น มุสลิมที่ประสงค์จะให้บุตรหลานได้เรียนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ
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จึงส่งบุตรหลานไปเรียนต่างจังหวัด เช่น จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี 
     มุสลิมโดยทั่วไปจะเน้นให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสืบทอดศาสนา แต่ส าหรับในจังหวัดตรัง
สถาบันครอบครัวยังปฏิบัติได้น้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังมีความรู้ในหลักศาสนาไม่เพียงพอ 
จึงมีสถาบันอื่นท าหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
 

มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม   
ที่ตั้งเลขท่ี: 206/10  หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: กันตัง ซ.6  ต าบล/แขวง: ทับเที่ยง   
อ าเภอ/เขต: เมืองตรัง   จังหวัด: ตรัง   รหัสไปรษณีย์: 92000  เบอร์โทรศัพท์: 0858912886 

 

ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีพ่อค้าชาวอินเดีย นามว่า อาบีบ ดาดา เป็นพ่อค้าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมา
จังหวัดตรังเพื่อค้าขาย  และท่านได้จุดประกายให้มีการสร้างมัสยิดในเขตเมืองตรัง และได้มอบเงินจ านวน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้ซื้อที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด  หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ชาวมุสลิมใน
เขตเทศบาลนครตรังได้รวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางในการก่อสร้างมัสยิด  จนได้รับเกียรติจาก ท่านหะยี 
ประเสริฐ  มะหะหมัด  จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น มาร่วมเป็นประธานในการวางศิลารากฐานการก่อสร้าง
มัสยิดจนแล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะกรรมการมัสยิดมีมติให้ขยายพ้ืนที่ของมัสยิด เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่คับแคบมาก จึง
ร่วมกันจัดงานกุศลเพื่อหารายได้ ซื้อที่ดินเพ่ิมเติม อีก ๒๐๐  ตารางวา เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น  
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ระยะเวลา ๒ ปี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการมัสยิดให้ด าเนินการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่มีอายุ 
๓๐ กว่าปีและไม่เพียงพอต่อจ านวน สัปบุรุษที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จ านวน  ๕.๗ ล้านบาท จากส านักงานบัยตุซซะกาต  กระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศคูเวต ผ่านการ
ประสานงานของมูลนิธิเพ่ือการส่งเสริมและการพัฒนา  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเมื่อก่อสร้าง
เสร็จ มัสยิดนี้ จึงมีชื่อภายใต้ของผู้บริจาค ว่า “มัสยิด อัลอับดุล อัลญะลีล” โดยมีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  
๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

          อิหม่าม : นายคอลดุลย์ เจะหลง 
Facebook : มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม ทับเที่ยง ตรัง 
อ้างอิง : http://www.iamtrang.com/detail_page.php?sub_id=508 
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4. ศาสนาซิกข์ 
เดิม จังหวัดตรัง ประกอบด้วยศาสนสถานซิกข์ จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
1. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ตรัง  ตั้งอยู่เลขท่ี 223 ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมืองตรัง 
ปัจจุบัน ไม่มีสมาคมดังกล่าวแล้ว  ผู้ที่นับถือศาสนาซิกข์ในพ้ืนที่ หากจะไปประกอบพิธีกรรม ต้องไปที่
จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ปกติจึงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในบ้านเรือนของตนเอง 

          อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา https://e-service.dra.go.th/sikhism.php?p=place 

5. ลัทธิเต๋าและขงจื อ 
ศาลเจ้าถือว่าเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชุมชน  ซึ่งในเขตเทศบาลนครตรัง  มีศาลเจ้าที่ได้รับการเคารพนับถืออยู่ 10 แห่ง  ได้แก่ 
1. ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย 

                ที่อยู่  ถนนเพลินพิทักษ์  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  โทร 0-7521-8706 
                ประวัติความเป็นมา 
                ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ยนับเป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติคู่กับเมืองตรังมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนเพลินพิทักษ์ ในเขตเทศบาลนครตรัง  ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
ตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพ่ือขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้
เป็นบุตร โดยการบอกวันเดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้วจึงเสี่ยงโปยถามพระ โดยมากบุตร
ของท่านทุกคนจะมีชื่อกลางเดียวกันว่า “ท่าม” ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วารดิถี งานเทศกาล หรือ
ประสบความส าเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่านแม่นย าผู้คนมักนิยม
บนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามก าลังศรัทธาและทุนทรัพย์ หรือความเกี่ยวข้อง ความส าเร็จในกิจการ
นั้นๆ 
                มีเรื่องเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 2428 มีชาวจีนแซ่เจ็งจากมณฑลกวางตุ้ง  ขึ้นเรืออพยพหนีความยากจน  
มาเสี่ยงโชค  โดยน าผ้ายันต์และเถ้าธูปของพระท่ามกงเยี่ยจากวัดเก้ามังกรที่ศรัทธาติดตัวมาด้วย  เมื่อขึ้นฝั่งที่
เมืองไทย และได้มาตั้งรกรากที่ตรัง (พ้ืนที่ศาลเจ้าในปัจจุบัน)  พร้อมตั้งโต๊ะบูชาผ้ายันต์และเถ้าธูปท่ามกงเยี่ย     
ทุกวัน  ภายหลังมีชาวบ้านเริ่มมาขอบูชาด้วย และศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการสร้างเป็นศาลเจ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 
2496  ปัจจุบัน  ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย  มีพ้ืนที่กว้างขวาง  มีสระน้ าแลดูร่มรื่น  ตัวศาลเจ้าเป็นอาคารชั้นเดียว   
เบื้องหน้าอาคารมีแท่นบูชาฟ้าดิน พระถี่ก๋งหรือเทียนสิน หน้าประตูจารึกพระนาม พระท่ามกงเยี่ย พร้อมกลอนคู่
ค ากวางตุ้ง ซินเหล่งอ๋ินฮัก เสงเซ่าโหม่วเกิง จิตวิญญาณของเซียนอมตะให้ยิ่งใหญ่และปรากฏชัด ความศักดิ์สิทธิ์ให้
ยั่งยืนไม่มีขอบเขต 
                ภายในอาคารศาลเบื้องหน้ามีแท่นบูชาเทวดารวม ตรงกลางศาลมีบ่อฟ้าโดยธรรมเนียม ส่วนภายในมี
แท่นบูชากลางเป็น พระท่ามกงเยี่ย แท่นบูชาเบื้องขวาเป็น พระซ าฮวบซือ หรือ เจ้าพ่อหมื่นราม นอกจากนี้ยังมี 
เจ้าพ่อเสือ พระท้ายปักกุง และ พระโพธิสัตว์กวนอิม 
                เนื่องจากมีสาธุชนมาสักการะพระท่ามกงเยี่ยเป็นจ านวนมาก   พ้ืนที่ภายในศาลจึงดูคับแคบ   ทาง
ศาลเจ้าจึงเปิดก าแพงทั้งสองฝั่ง เพ่ือระบายอากาศและสามารถรองรับสาธุชนให้ได้รับความสะดวกขึ้น เหนือประตู
เมื่อออกจากศาลจะมีป้ายบ่งบอกว่า ศาลนี้สร้างด้วยความร่วมใจระหว่างลูกหลานทั้ง 2 มณฑล คือ กวางตุ้งและ
ฮกเกี้ยน รวมถึงชาวไหหล าซึ่งไม่แยกเป็นมณฑลแห่งใหม่ ส่วนภายนอกอาคารศาลมีมีอาคารเป็นเรือนนอนรักษา
ผู้ป่วย อาคารโรงครัว โรงงิ้ว สระน้ า และศาลากลางน้ า 

https://e-service.dra.go.th/sikhism.php?p=place
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อ้างอิง : https://ploysaiz.wordpress.com/ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 

๒. ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง 

ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง ตั้งอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองตรังเล็กน้อย โดยใช้เส้นทางไปทางด้านอ าเภอ
นาโยง เป็นศาลเจ้าสร้างใหม่ แทนศาลเจ้าสร้างใหม่แทนศาลเดิมที่ตั้งอยู่อาคารฟ้ายืน ถนนตรัง – สิเกา ซึ่งเป็นศาล
เจ้าชั่วคราวอยู่ 4 ปี ต่อมาเมื่อมีสาธุชนศรัทธา จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลจัดสร้างอาคารศาลเจ้าแห่งใหม่ขึ้น  
ส าหรับความโดดเด่นของศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง นั้น ตัวเสาอาคารเป็นเสามังกรที่ดูสง่างามและแข็งแกร่ง 
ภายในศาลเจ้ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบจีนที่สวยงาม ทั้งรูปของ เจ้าแม่กวนอิม , โป๊ยเซียน 
และเทพเจ้าอีกหลายองค์ ฯลฯ   

เมื่อ ปี พ.ศ. 2555   คณะกรรมการศาลเจ้า  โดยได้อัญเชิญรูปเคารพของขุนพล 5 ตระกูล ประกอบด้วย 
เทพเจ้าตระกูลหลี่ (หลี่ต้าเหลียง), เทพเจ้าตระกูลฉือ (ฉือมุ่งเปียว), เทพเจ้าตระกูลอู๋ (อู๋เสี้ยวควาน), เทพเจ้าจู      
(จูสูยื้อ), เทพเจ้าตระกูลฟ้าน (ฟ้านเฉินเยอะ) มาจากศาลเจ้าต้นก าเนิด ที่เกาะหนานคุนเซิน ประเทศไต้หวัน        
มาประดิษฐานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ และเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ด้วย  ปัจจุบันตั้ง
เป็นมูลนิธิกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง  นางหริพัทร  ศรีพุธสมบูรณ์ เป็นประธานมูลนิธิกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง   

 

อ้างอิง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 
 
 

https://ploysaiz.wordpress.com/
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๓. ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย 
ที่อยู่ เลขที่ 169 ถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง อ าเภออ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย ถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ และเก่าท่ีสุดของจังหวัดตรัง ส าหรับ “ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย” 

ตามภาษาจีนฮกเกี้ยน แต่ผู้คนโดยทั่วไปมักจะเรียกกันว่า “กิวอ๋อง” หรือ “กิวอ๋องเอ๋ีย” ตั้งอยู่บนถนนท่ากลาง   
ในเขตเทศบาลตรัง หรืออยู่ตรงข้ามกับวัดตันตยาภิรม บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่เศษว่ากันว่า เมื่อประมาณ 160 ปี 
มาแล้ว ชาวจีนฮกเกี้ยนได้พากันอพยพเข้ามาทางเรือตามแม่น้ าตรัง ซึ่งเดิมเรียกว่า “คลองท่าจีน” ตามชื่อหมู่บ้าน
ที่มาตั้งหลักฐาน คือ “หมู่บ้านท่าจีน” ก่อนที่ทางราชการจะเปลี่ยนมาเป็น “ต าบลบางรัก” ในเวลาต่อมา หมู่บ้าน
แห่งนี้มี “วัดปอร์น” ตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “วัดประสิทธิชัย” หรือ “วัดท่าจีน” โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกัน
ตกลงให้ “นายลิ่มก๊กจุ้ย” อัญเชิญกระถางธูปของเทพเจ้าเก้าองค์ ตามคัมภีร์สวดมนต์ “ปั๊กเต้าเก็ง” ของชาวจีน 
ได้แก่ พระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์ 2 องค์ มาไว้กระท าพิธีถือศีลกินเจ 

ส าหรับพระพุทธเจ้า 7 องค์ ได้แก่ พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ พระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ 
พระเวปุลลรัตนะโลกสุวรรสิทธิพุทธะ พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาค
พุทธะ พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ และพระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ 

ส่วนพระโพธิสัตว์ 2 องค์ ได้แก่ พระศรีสุขโลกปัทมครรภอลังการมหาโพธิสัตว์ และพระศรีเวปุลภ -
สังสารโลกสุขะอิศวรมหาโพธิสัตว์ 
              อย่างไรก็ตาม เมื่อการถือศีลกินเจ ได้มีชุมชนเข้าร่วมมากข้ึนทุกปี ทางชมรมชาวจีนต่างเห็นว่า สมควร
ที่จะต้องจัดหาที่ให้เป็นสัดส่วน เมื่อ พ.ศ.2532 จึงได้ซ้ือที่ดินขึ้น 1 แปลง ในเนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่เศษ เพ่ือสร้าง
ศาลเจ้าขึ้น และได้จดทะเบียนถูกต้องตามประกาศทางราชการเมื่อ พ.ศ.2463 

เดิม “ศาลกิวอ่องเอ่ีย” เป็นเพียงศาลเจ้าขนาดเล็ก ที่มีหลักฐานปรากฏอ้างอิงตามแผ่นป้ายน าขบวน
ในวันที่พระพุทธเจ้าเก้าองค์ เสด็จออกโปรดให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ในงานถือศีลกินเจ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 6 ค่ า 
เดือน 9 จีน โดยป้ายน ากระบวนแห่งนี้ ได้ท าข้ึนภายหลังจากการสร้างศาลเจ้าแล้ว 7-8 ปี  เมื่อกาลเวลาผ่านไป 
ศาลเจ้าซึ่งสร้างข้ึนด้วยไม้ ก็เริ่มจะผุพัง ดังนั้น เมื่อ พ.ศ.2495 ทางคณะกรรมการศาลเจ้า ประกอบด้วย      
“นายนิยม ข่ายม่าน” ซึ่งเป็นผู้ตรวจตราสอดส่อง “นายเอก วังตระกูล” (ครูตองเอ๊ก) “นายเทียนศรี ธรรมารักษ”์ 
และบุคคลอ่ืนอีกประมาณ 36 คน จึงได้ร่วมกันตกลงสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ 
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“ศาลกิวอ่องเอ่ีย” ในปัจจุบัน มีเนื้อท่ีของอาคารต่างๆ กว้างขวางมากข้ึน มีโต๊ะบูชาเทพเจ้าองค์ต่างๆ 
โดยมีอักษรก ากับการกราบไหว้ไว้พร้อมมูล เช่น “องค์กิวอ่องไต่แต่” ให้บูชาธูป 9 ดอก และน้ าเต้าแชกุน ให้บูชา
ธูป 6 ดอก รวมทั้ง “ปั่กเต้าแชกุน”, “หลั่งกวนไต่เต่”, “ตั่วแป๊ะก๋ง”, “เจ้าพ่อเสือ" เป็นต้น 

นอกจากนั้น ภายในศาลเจ้า ยังมีศาลเทวดาฟ้าดิน ศาลไท้ซือเอ๋ีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม และบริเวณลาน
กว้างเพ่ือใช้ประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้จะมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปกราบไหว้บูชาไม่ขาดสาย  โดยเฉพาะในงาน
ประเพณีถือศีลกินเจ หรือที่ชาวตรังนิยมเรียกกันว่า “ถือศีลกินผัก” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 10 วัน 10 คืน 
ช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกๆ ปีนั้น จะมีผู้คนจากท่ัวทุกสารทิศเดินทางมายังศาลเจ้าแห่งนี้กันเป็นจ านวน
มากนับหมื่นๆ คน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/south/detail/9570000050004 
 

๔. ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจ้ว 
ที่อยู่  1/3 ถนนนางน้อย ตรงข้ามวัดควนขัน  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
ประวัติความเป็นมา 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งในขณะนั้นตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในตัว

เมืองตรัง ต่อมาได้ย้ายศาลเจ้าใหม่ไปอยู่ที่หน้าวัดควนขัน ในต าบลทับเที่ยง เมื่อ พ.ศ 2552  ประชาชนที่มีความ
ศรัทธาในองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว มักจะมากราบไหว้ขอพร บนบานเรื่องต่างๆ เมื่อส าเร็จตามความประสงค์ก็จะน ากล้วย
มาถวาย  นอกจากนี้ยังมีการประทับทรงโดยจะท าพิธีอัญเชิญองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมาประทับ  เพ่ือช่วยเหลือตามที่   
ผู้ศรัทธาร้องขอความช่วยเหลือ ( มีประทับทรงทุกวันยกเว้นวันพุธ) 

 
อ้างอิง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/south/detail/9570000050004
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๕. ศาลเจ้าพ่อหม่ืนราม 
ที่อยู่ ถนนรัษฎา  ต าบลทับเที่ยง   อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ประวัติความเป็นมา 
ในปีพุทธศักราช 2493 นายย้ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเขาตกในขณะนั้น ได้ท าพิธีเชิญกระถางธูปของ

เจ้าพ่อเขาตกมาบูชา อยู่มาวันหนึ่งเพ่ือนของท่านได้มาพบเห็น และทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนการประทับ
ทรงจากนายย้ง หลังจากนั้นจึงร่วมกันท าพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกมาประทับทรง โดยมีนายย้ง  เป็นร่างทรงเจ้าพ่อ
เขาตก เจ้าพ่อเขาตกทรงแผ่บารมีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยจนมีผู้นับถือศรัทธาเป็นจ านวนมาก ต่อมาเจ้าพ่อหมื่นราม
ก็ลงมาประทับทรง นายฮวด เจ้าพ่อหมื่นรามท่าน สูงด้วยบารมี เมื่อได้ลงมาประทับทรง ท่านแผ่บารมีช่วยเหลือ  
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น การรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆในการสร้างศาลเจ้า บ าเพ็ญทานบารมี สร้างวัด 
โรงเรียนและสะพาน ตลอดจนแผ่เมตตาแจกน้ าและอาหาร รวมทั้งสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
ด้วยบุญบารมีมากล้นดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธามอบกายถวายจิตเป็นศิษย์เป็นลูกหลานของเจ้าพ่อหมื่นราม
เป็นจ านวนมาก ต่อมาจึงได้ท าพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นรามให้สถิตอยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวร  เมื่อปีพุทธศักราช 
2500 ระยะแรกจัดสร้างอาคารศาลเป็นเรือนไม้ขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ซอยกรมทางเก่า ถนนกันตัง คณะผู้บริหารชุด
แรก เช่น เต้าง้วนกี่ เป่งเส่ง บ้วนเซ่งฮง จิวเซี่ยบั้ง ฉั่วปวยกุ่ย เป็นต้น และได้จัดให้มีประเพณีถือศีลกินผักของพระ
กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว ณ ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมาเม่ือศาลเจ้าพ่อหมื่นรามหลังเดิมมีความแออัด 
ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมของสาธุชนผู้ศรัทธา  จึงได้ขยับขยายย้ายมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่บนถนนรัษฎา  เยื้อง
สนามกีฬาเทศบาลตรัง   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2523  และได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิหมื่นราม หรือซ าฮวบซือ
เซี่ยงตึ้ง   วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

กล่าวกันว่า  เจ้าพ่อหมื่นรามนั้นมีพี่น้องร่วมสาบาน 3 องค์ คือ 
1. พระตั่วฮวบซือ หรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
พ านักอยู่ที่เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2. พระยี่ฮวบซือ น่ าทีเม้ึงแปะก๋ง หรือเจ้าพ่อเขาตก 
พ านักอยู่ที่ อ าเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี 
3. พระซ าฮวบซือ เจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง 

 
 

อ้างอิง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 
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๖. ศาลเจ้าพ่อเสือ 
ที่อยู่  31 ถนนควนวิเศษ ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ประวัติความเป็นมา 
ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดตรังได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 โดยลูกหลานผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพ่ือให้ลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาในเขตจังหวัตตรัง และจังหวัตใกล้เคียงทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้มี
ที่สักกระบูชาเข้าพ่อเสือ และประกอบในพิธีการห่างๆเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 

 
 
อ้างอิง : https://reviewtrang.com/trang-vegetarian-festival-2019/ 
 
๗. ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง 
ที่อยู่ 63 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) อ.เมือง จ.ตรัง 
โทร 086782349, 0661026611 
ประวัติความเป็นมา 
ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง (ส่ามอ๋องฮู้) เป็นศาลเล็กๆตั้งอยู่ถนนเพลินพิทักษ์ (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) 

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีถือศีลกินเจมาตั้งแต่โบราณจนเป็นที่รู้จักท้ังในและ
ต่างประเทศมีคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเป็นจ านวนมาก เพ่ือชมและร่วมพิธีถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีน
ฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินใน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นจ านวนมากด้วย
นายท่ามลุ้ง ( ชื่อที่โรงพระท่ามกงเยี้ยตั้งให้ตอนเด็ก ) ได้ไปอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาหลายปีได้เข้าร่วม ประเพณี 
ถือศีลกินเจ หรือ พิธีกรรมกินผักที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ( ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เกง และศาลเจ้าบางเหนียว ) จึงเกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธา จึงได้อันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ส่ามฮู้อ๋องเอ๋ีย ) มาประกอบพิธีถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง ค าว่า ส่ามฮู้
อ๋องเอ๋ีย หมายถึงองค์เทพสามองค์ (พระสามตระกูล) ส่ามฮู้ฮ๋องเอ๋ียหรือส่ามฮ๋องฮู้ในที่นี้หมายถึงองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือ
องค์พระแซ่จู 1 (จูฮู้อ๋องเอ๋ีย) องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่หลี 1 (หลีฮู้อ๋องเอ๋ีย) องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่เฮง 
1 (เฮงฮู้อ๋องเอ๋ีย ) และมีพ่ีน้องร่วม สาบาน 360องค ์ ส าหรับพิธีกรรมของจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยเกือบจะเหมือนกันก็ว่าได้ และศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง  (อ๊ามส่ามอ๋องฮู้ ) มีวัตถุประสงค์
หลักคือจัดงานประเพณี ถือศีลกินเจประจ าปี(เก้าอ้วงเจ)โดยยึดแบบตามประเพณีจีนฮกเกี้ยนโบราณได้มีประชาชน
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เข้าร่วมพิธีกรรมมากขึ้นทุกปีมีองค์ “ จูฮู้อ๋องเอ๋ีย เฮงฮู้อ๋องเอ๋ีย หลีฮู้อ๋องเอ๋ีย”องค์มหาเทพก่องเต็กจุนอ๋อง (โก๊ยเซ่ง
อ๋อง) เป็นพระประธาน  นอกจากนี้ภายในตั๋ว  ยังมีพระอ๋องเอ๋ียอีกหลายองค์ และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม      
องค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ย องค์เทพเฮ่ียงเทียนเสี่ยงตี่ (ตั่วเหล่าเอ๊ีย) องค์ไท่เซ่งโล้กุน องค์เฉ่งจุ้ยจ้อซือองค์เทพกวนอู 
องค์เทพนาจา นอกจากนี้ยังมี ปรมาจารย์ซินแสต่องเอ็ก และองค์เทพอ่ืนๆ ถือเป็นศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าหนึ่งใน
จังหวัดตรัง 

 
 
อ้างอิง : https://reviewtrang.com/trang-vegetarian-festival-2019/ 
 

    ๘. ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ 

    ที่อยู่  99/14 ถนนรัษฏา ซอยข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
สมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง โทร…075218601 

ประวัติความเป็นมา 
เดิมมีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน มาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังใน

ปัจจุบัน ได้น าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกตนเคารพนับถือติดตัวมาด้วย   เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งนั้นก็คือพระหมอ  
โป้เซ้งไต่เต่ ในแต่ละปี ชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มนี้ก็จะชักชวนกันมาร่วมกันท าพิธีสักการะบูชาในวันเกิดของพระโป้เซ้ง
ไต่เต่ ซึ่งตรงกับเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ า นับตามจันทรคติปฎิทินจีน จึงเกิดเป็นสมาคมย่อยๆขึ้น โดยเอาชื่อท้องถิ่นเดิม
ที่อพยพมาตั้งข้ึนเป็นชื่อเรียกว่า “ จ่วนเส่งเซี่ย “ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีมาก่อน ปี พ.ศ. 2445 ต่อมาในปี พ.ศ.2478 
สมาชิกกลุ่มเดิมได้รวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย” ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มท่ีร่วมตัวกัน
เพ่ือท ากิจกรรมอันเป็นกุศล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านฌาปนกิจและการกุศลอ่ืนๆ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี 2491 ด้วยความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจท าให้
สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย เปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมฮกเกี้ยน จวบจนถึงปัจจุบัน 
              การก่อสร้างศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง แห่งนี้ เริ่มต้นมาจาก เมื่อไม่ต่ ากว่า 80 ปีมาแล้ว มีชาวฮกเก้ียนชื่อ  
“ซออาถ้อ” เข้ามาท าสวนพริกไทย ในเมืองตรัง ได้เกิดล้มป่วยลงกะทันหัน รักษาอย่างไรอาการก็มิดีขึ้น ต่อมาได้
ฝันว่า มีเด็กจีนผมจุก เข้ามาจูงมือถึงเตียงนอนที่บ้าน จูงมือตนไปไหว้พระขอยาจากพระโป้เซ้งไต่เต่ รุ่งเช้าตนก็
ตกใจตื่น จึงได้ลองท าตามความฝัน ผู้ป่วยจึงได้ไปที่สมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ซึ่งมีแท่นบูชากิมซิ้นพระโป้เซ้งไต่เต่อยู่   
เขาได้เอาเงินจากตู้บริจาคของพระ ไปเจียดยามารักษาตัว ผ่านไปสักระยะอาการป่วยก็หายไป ซออาถ้อ จึงได้

https://reviewtrang.com/trang-vegetarian-festival-2019/


27 

 

แสดงเจตนารมณ์ไว้กับกรรมการของสมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ว่าหากตนเองเสียชีวิต จะขอมอบที่ดินของเขาให้เป็นของ
พระโป้เซ้งไต่เต่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งก็คือที่ตั้งศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง และโรงอบยาสมุนไพร (สูตรพระโป้เซ้ง) ใน
ปัจจุบัน 

 
 
อ้างอิง : https://reviewtrang.com/trang-vegetarian-festival-2019/ 
 

    ๙. ศาลเจา้โป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ 

ที่อยู่ 43/5 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
เบอรโ์ทรศัพท์ 0835023972 
ประวัติความเป็นมา 
ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ตั้งอยู่บ้านวังตอ จ.ตรัง เป็นศาลเจ้าจีนขนาดเล็ก จากค าบอกเล่าของ นายเตียวเกี้ยน
อ่ิน หรือ อ.เขียนอิน ฝันเซียน กล่าวว่าปู่ของท่านคือ นายเตียวเอ่ียนสู่ ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพซึ่งเป็น
ผู้น ามนตร์เชิญพระต้นฉบับมาจากเมืองจีนและเคยเป็นฮวดซูประจ าศาลเจ้าแห่งนี้ ในช่วงที่ยังมีชีวิตได้
บอกกล่าวต่อ นายเตียวเต็กหลิว อดีตฮวดซูประจ าศาลเจ้า ซึ่งเป็นบุตรชายของตนเองหรือบิดาของ
ท่านว่า เมื่อท่านเดินทางอพยพมาถึงเมืองตรังในปีพุทธศักราช 2425 ครั้งนั้นปรากฏมีศาลเจ้าดั้งเดิม
อยู่ก่อนแล้ว ศาลเจ้าจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2414 ซึ่งก่อนหน้าจัดสร้างศาลเจ้าก็มีผู้น ามาบูชาอยู่
ภายในบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดวงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มายังเมืองตรังจึงมีระยะเวลาต่อเนื่อง
นานมากกว่า 150 ปี นับเป็นศาลเจ้ารุ่นแรก 1 ในอย่างน้อย 11 แห่งของจังหวัดตรังที่มีอายุเกิน 
100 ปี (ปีพุทธศักราช 2560) โดยมีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพผู้หนึ่งล่องเรือมายังปากน้ าตรังเข้าสู่คลอง
น้ าเจ็ด ซึ่งสมัยก่อนล าน้ ากว้างและลึกกว่าปัจจุบันมาก ตรงจุดนี้เป็นวังน้ าลึกและมีตอไม้ขนาดใหญ่อยู่
ใต้น้ า เล็งเห็นว่าเป็นที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิบ าเพ็ญจิต ชาวจีนผู้นั้นได้อัญเชิญกิมซิ้นและเถ้าธูป 
ปุ้นเถ่ากงจากเมืองจีนที่น าติดตัวมาบูชากราบไหว้ภายในบ้าน  
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           ต่อมารวบรวมก าลังจัดสร้างศาลเจ้าหลังแรกเป็นอาคารขนาดเล็กก่อดินหลังคามุงจากตั้งอยู่
บริเวณริมน้ า ภายหลังจึงมีชาวบ้านบริจาคที่ดินจัดสร้างเป็นอาคารศาลเจ้าไม้พ้ืนดินหลังคามุงจากแล้ว
เปลี่ยนเป็นสังกะสี ตั้งอยู่ต าแหน่งหลังอาคารศาลเจ้าเดิม ปัจจุบันยังปรากฎมีเสาไม้ของอาคารให้เห็น
อยู่ เมื่ออาคารเก่าช ารุดจึงจัดสร้างอาคารหลังที่สามก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ต าแหน่งถัดมาด้านซ้ายเป็น
อาคารหลังกลางในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2493 ได้ต่อเติมระเบียงศาลเจ้าด้านหน้า ภายหลังจึง
ก่อสร้างอาคารศาลเจ้ากวนอิมเพ่ิมเติม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ได้ต่อเติมปีกอาคารศาลเจ้าหลัก
ออกไปอีกทั้งสองข้าง ส าหรับกิมซิ้นปุ้นเถ่ากงที่เห็นในปัจจุบันจัดสร้างข้ึนมาใหม่ทดแทนองค์เดิมที่
ช ารุดผุพังสลายไป ความส าคัญของศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงวังตอเป็นสถานที่พบปะศูนย์กลางของลูกหลาน
ชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรังตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนการจัดสร้างสมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง เป็นจุดก าเนิดก่อ
เกิดเรืองราวความศักดิ์สิทธิ์และร่างทรงรุ่นเก่ามากมายในเมืองตรัง ส าหรับความหมายของโป้ฮกเก็ง 
คือ เป็นศาลเจ้าของปุ้นเถ่ากงที่คอยปกปักรักษาชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเล และยังให้ความเมตตาผาสุข
แด่ผู้ศรัทธากราบไหว้ทุกคน ปัจจุบันสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดูแลรักษาโดย
ชาวบ้านชุมชนวังตอและผู้นับถือศรัทธา    ปุ้นเถ่ากง นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ชาวจีนฮกเกี้ยนโบราณ เป็นศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงของชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพแห่งเดียวในตลาดทับเที่ยง นับ
ถือปุ้นเถ่ากงเจ้าแห่งดิน ดังคติชาวจีนโพ้นทะเล   แรกเท้าเหยียบดินต้องนับถือปุ้นเถ่ากง เป็นศาสน
สถานซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน ชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรัง  ชาวบ้านวังตอและท้องถิ่นใกล้
ไกลต่อเนื่องกันมายาวนาน   ยังเป็นอีก ศาสนสถานหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นรักษาประเพณีฮกเกี้ยนโบราณ
มุ่งสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป 
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๑๐. ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง 
ที่อยู่ 51/1 ซอยสรรพากร 2  ถนนควนขนุน  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
โทร 0957310315 
ประวัติโดยย่อ 
แต่เดิมอยู่ที่ถนนห้วยยอด ซอยทิพย์รัตน์ เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กมากกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของลูกหลานที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม มากราบไหว้จ านวนมาก เมื่อมีงาน
ประจ าปีที่นั่นคับแคบเกินไปจนไม่มีที่วางของไหว้สักการะบูชาและตั้งโต๊ะบูชาสวดมนต์ คณะลูกหลานและผู้มีจิต
ศรัทธาจึงได้หาสถานที่ใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 2 ปี โดยใช้ชื่อว่า “ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง” ให้กับพระโพธิสัตว์
กวนอิม เน้นการสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังได้เกียรติคุณ
ศาลเจ้าดีเด่น ประจ าปี 2560-2561 อีกด้วย 

ภายในมีศาลาปฏิบัติธรรม  หอสวดมนต์ศรัทธาธรรม เพ่ือรองรับศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์     
ในทุกวันเสาร์  ด้านบนประดิษฐานพระบรมสารรีริกธาตุจากสามประเทศ คือ อินเดีย ทิเบต และศรีลังกา  ทั้งยังมี
ผงธูปศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากวัดในเกาะผู้โถวซาน  (ชาวจีนถือว่าเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นก าเนิดเจ้าแม่กวนอิม
และเป็นดินแดนพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของจีน) 
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