
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาวะเศรษฐกิจการคา้จังหวัดตรัง ประไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
 

             วิเคราะห์โดย : นายสุรกิจ ประมวลศิลป์ 
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เศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัวในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย พิจารณาแต่ละภาคเศรษฐกิจการค้า ดังน้ี 

1. ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

 การขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ านวน 57 ราย เงินทุนฯ 119.23 
ล้านบาท จ านวนการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 3.39 ส่วนเงินทุนฯ ขอจัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 ตามล าดับ 
การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 18 ราย เงินทุนฯ 22.80    
ล้านบาท จ านวนการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลดลงร้อยละ 53.85 
ส่วนเงินลงทุนลดลงร้อยละ 15.34 ตามล าดับ โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียน 
ได้แก่ การผลิตและจ าหน่ายมีดกรีดยาง กิจการโรงแรม กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง กิจการซื้อขายไม้ยางพารา กิจการภัตตาคารร้านอาหาร       
กิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกิจการผลิตและจ าหน่ายท่อคอนกรีต 
กิจการรับซื้อและจ าหน่ายไม้ยางพารา และกิจการผลิตน้ าดื่ม เป็นต้น  

   การลงทุน ในอุตสาหกรรมที่ ส าคัญ ในพื้ นที่ จั งหวัดตรั ง               

3 อันดับแรก ดังนี ้

 - อุตสาหกรรมยาง  เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน น้ ายางข้น  

 - อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้ยางพาราแปรรูป 

 - อุตสาหกรรมอาหาร  เช่น อาหารทะเลแปรรูป 

โดยจ านวนโรงงานในจังหวัดตรัง ที่จัดตั้งในไตรมาส 1 ปี 2565 

จ านวน 467 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจ านวน 1 

โรงงาน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 เงินทุนจดทะเบียน 13,004.24 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.81 ล้านบาท และจ านวนคนงาน 

24,292 คน เพิ่มขึ้น 355 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46   
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โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตรงั 
 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ณ ปี  2561 พบว่า
สาขาท่ีมีสัดส่วนสูงสุด  ได้แก่ 
 

- เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง             17,772 / 28.00 % 
- ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                   8,267 / 13 % 
- การขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์      8,767 / 14 % 
- กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย     4,531 / 7 % 
- การศึกษา       5,513 / 9 % 
- การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า      4,158 / 6 %  
- กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย     2,915 / 5 % 

          

 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตรงัปี 2561 P 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ประจ าปี 2561P  จ านวน  46,586 ลา้นบาท 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 102,589 บาท/คน/ปี 

เป็นอันดับ 8 ของภาคใต้ และอันดับ 34 ของประเทศ 
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     ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากรัฐบาลคลายมาตรการล็อคดาวน์ให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ประกอบกับ

รัฐบาลมีนโยบายจากภาครฐัในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มกีารจับจา่ย

ใช้สอยในช่วงปลายปี (เทศกาลปีใหม่) ได้แก่โครงการคนละครึ่ง 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งได้รับผลตอบ

รับที่ดีเป็นอย่างมาก ประกอบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ

วัคซีนครบตามก าหนด ท าให้คลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้

ชีวิตตามปรกติในวิถี แบบ New Normal ซึ่ งอาจส่งผลให้ภาวะ

เศรษฐกิจการค้าในไตรมาสที่ 2/2565 เพิ่มสูงขึ้น 

2. ด้านสินค้าเกษตร 

         ยางพารา ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 - ยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลีย่ กิโลกรมัละ 59.37 บาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 56.86 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 
 - ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 61.47 บาท 
ลดลงจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.73 บาท 
หรือลดลงร้อยละ 0.42 
 - น้ ายางสด ราคาเฉลี่ย กโิลกรัมละ 59.38 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีราคา เฉลีย่กิโลกรมัละ 54.01 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 9.94 
 - เศษยาง ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 59.38 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียว 
กันของปีก่อนท่ีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.01 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94
ราคายางพารา ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ     
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากสต็อกยางพาราของจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก     
ในการรับซื้อยางมีปริมาณสต็อกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่ า Covid-19 ที่ แพร่กระจายในวงกว้าง           
อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมยางยางธรรมชาติที่ผลิตช้ินส่วนยานยนต์เริ่มเข้าสู่ช่วง
ฟื้นตัว อีกทั้งยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ ามันดิบ และราคาทองค า       
ที่มีการปรับตัวสูงข้ึนตลอดทั้งเดือน 

        ปาล์มน้ ามัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 - ปาล์มทะลาย ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 9.57 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรมัละ 6.37 บาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 
50.24 
 - น้ ามันปาล์มดิบ ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 51.38 บาท เพิ่มขึน้     
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 36.53 บาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 40.65 
 ราคาปาล์มน้ ามันในช่วงไตรมาสที่  1 ปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น     
เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
จากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในพื้นที่เพาะปลูก โรงงานเร่งซื้อผลผลิต 
ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
มาตรการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ประกอบกับ
มาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศโดยการส่งเสริมการใช้ใบโอดีเซล
เป็นพลังงานทางเลือก ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น 
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3. ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
 ภาวการณ์ส่งออกท่ีผ่านดา่นศุลกากรกันตัง ไตรมาสที1่ ปี 2565 
เทียบกับ ไตรมาสที ่1 ปี 2564 มีมูลค่ารวม 3,888.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
808.52 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 26.29 

 1) มูลค่าการส่งออก จ านวน 3,729.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น   
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 872.22   ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 30.52 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ปูนซิเม็นต์เม็ด ผลิตภัณฑ์
ยางพารา   ไม้ยางพารายางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์อื่นๆ แร่ยิปซั่ม 
บุหรี่ซิกาแรต และแท่นรองยางท าด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว เป็นต้น 
 

 2) มูลค่าการน าเข้า จ านวน 153.42 ล้านบาท ลดลงจาก    
ไตรมาสที่  1 ปี 2564 จ านวน 63.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
29.34 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ายางสังเคราะห์ใช้ส าหรับผลิตถุงมือ
ยาง ถ่านหิน ปลาแช่เข็ง ผงซักล้าง ของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬาทั่ วไป        
ของใช้ในครัวเรือน และชุดเสื้อผ้า เป็นต้น 

 3) ดุลการค้า จ านวน 2,576.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที ่1 ปี 2564 จ านวน 935.92 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.44 
 

4. ด้านการอุปโภคบริโภค  

        การจดทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
 การจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ ไตรมาสที่ 1 ปี 
2565 ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง มีการจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 6,363 คัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที ่1 ปี 2564 ร้อยละ 4.06 ซึ่งม ีดังนี ้     
    

        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) จ านวน 992 คัน 
เพิ่มขึ้น 50 คัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.31 
        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) จ านวน 4 คัน เพิ่มขึ้น       
4 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 
        - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) จ านวน 660 คัน เพิ่มขึ้น     
101 คัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.07      
        - รถจักรยานยนต์ (รย.12) จ านวน 4,653 คัน เพิ่มขึ้น 46 คัน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 
        - รถแทรกเตอร์ (รย.13) จ านวน 12 คัน เพิ่มขึ้น 4 คัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 200.00 
        - รถบดถนน (รย.14) จ านวน 1 คัน  
        - รถจดทะเบียนใหม่  ตาม พ.ร.บ . การขนส่งทางบก จ านวน        
131 คัน เพิ่มขึ้น 39 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.39 ในขณะที่รถยนต์
บรรทุกสามล้อส่วนบุคคล  (รย.4 ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ          
(รย.17) ไม่มีการขอเข้ารับการจดทะเบียน 
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     ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน เดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 105.30    
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2565) (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.50   
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (มีนาคม 2564) (YOY) สูงขึ้น   
ร้อยละ 5.90 และเฉลี่ย 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) ปี 2565 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 4.80 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการดังนี้  
 
  หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 5.2 จากการ
สูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ 10.5 ตามการ
สูงขึ้นของน้ ามันเช้ือเพลิงร้อยละ 25.4 ค่าโดยสารสาธารณะร้อยละ 0.3        
แต่มีการลดลงของการสื่อสารร้อยละ 0.1 ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
สู งขึ้ น ร้อยละ  2 .8  (บุ ห รี่  เบี ย ร์ ) หมวด เคหสถานสู งขึ้ น ร้อยละ  2 .4               
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ก๊าซหุงต้ม น้ ายาปรับผ้านุ่ม) หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ค่าตรวจโรคคลินิกเอกชน กระดาษช าระ 
น้ ายาระงับกลิ่นกาย ผ้าอนามัย) ขณะที่หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา     
และการศาสนาลดลงร้อยละ 0.9 (ค่าเล่าเรียน โทรทัศน์) ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้าดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  สูงขึ้นร้อยละ 4.4      
จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ าสูงขึ้นร้อยละ 8.9 ตามการสูงขึ้น
ของเนื้อสัตว์ร้อยละ 21.7 (เนื้อสุกร ลูกช้ินหมู/ไก่) เป็ด ไก่ร้อยละ 6.8 และ  
ปลาและสัตว์น้ าร้อยละ 1.1 เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 6.5 (น้ ามันพืช   
ขนมหวาน ซีอิ๊ว กะป)ิ ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 6.1 (ไข่ไก่ นมผง นมถั่ว
เหลือง) อาหารบริโภค-ในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 3.5 (กับข้าวส าเร็จรูป ปลากระป๋อง) 
ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 8.4 (กะหล่ า
ดอก กะหล่ าปลี พริกสด) แต่มีการลดลงของผลไม้สดร้อยละ 3.1 (มะม่วง      
ฝรั่ง แก้วมังกร) อาหารบริโภค-นอกบ้านสูงขึ้นร้อยละ 2.3 (อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (น้ าผลไม้ กาแฟส าเร็จรูป) 
ขณะที่ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลง  ร้อยละ 0.8 (แป้งข้าวเจ้า    
ข้าวสารเจ้า) 
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