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             วิเคราะห์โดย : นายสุรกิจ ประมวลศิลป์ 
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เศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ไตรมาส 2 ปี 2565 ขยายตัวในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย พิจารณาแต่ละภาคเศรษฐกิจการค้า ดังน้ี 

1. ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

 การขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ านวน 98 ราย เงินทุนฯ 233.57 
ล้านบาท จ านวนการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 5.38 ส่วนเงินทุนฯ ขอจัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.31 การขอ 
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 35 ราย เงินทุนฯ 40.45 ล้านบาท 
จ านวนการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลดลงร้อยละ 42.62 ส่วนเงิน
ลงทุนลดลงร้อยละ 16.30 ตามล าดับ โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียน ได้แก่ 
การผลิตและจ าหน่ายมีดกรีดยาง กิจการโรงแรม กิจการรับเหมาก่อสร้าง 
กิจการซื้อขายไม้ยางพารา กิจการภัตตาคารร้านอาหาร กิจการจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคกิจการผลติและจ าหน่ายท่อคอนกรีต กิจการรับซื้อและ
จ าหน่ายไม้ยางพารา และกิจการผลิตน้ าดื่ม เป็นต้น  

   การลงทุน ในอุตสาหกรรมที่ ส าคัญ ในพื้ นที่ จั งหวัดตรั ง               

3 อันดับแรก ดังนี ้

 - อุตสาหกรรมยาง  เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน น้ ายางขน้  

 - อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้ยางพาราแปรรูป 

 - อุตสาหกรรมอาหาร  เช่น อาหารทะเลแปรรูป 

โดยจ านวนโรงงานในจังหวัดตรัง ที่จัดตั้งในไตรมาส 2 ปี 2565 

จ านวน 469 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจ านวน 1 

โรงงาน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 เงินทุนจดทะเบียน 13,062.54 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.11 ล้านบาท และจ านวนคนงาน 

24,322 คน ลดลง 328 คน หรือลดลงร้อยละ 1.33   
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จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน จ านวนคนงาน

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตรงั 
 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ณ ปี  2562 พบว่า
สาขาท่ีมีสัดส่วนสูงสุด  ได้แก่ 
 

- เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง             18,371  ล้านบาท 
- การขายส่งขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์    8,527  ล้านบาท 
  และจักรยานยนต์      
- การผลิตอุตสาหกรรม     10,087  ล้านบาท 
- การศึกษา       5,476  ล้านบาท 
- อื่นๆ       23,618  ล้านบาท   

         

 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตรงัปี 2562 P 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ประจ าปี 2562 P จ านวน  64,463 ลา้นบาท 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 102,463 บาท/คน/ปี 

เป็นอันดับ 9 ของภาคใต้ และอันดับ 43 ของประเทศ 
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จ านวนราย

ทุนจดทะเบียน



     ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากรัฐบาลคลายมาตรการล็อคดาวน์ให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ประกอบกับ

รัฐบาลมีนโยบายจากภาครฐัในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มกีารจับจา่ย

ใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่โครงการคนละครึ่ง โครงการ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี  

เป็นอย่างมาก ประกอบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีน

ครบตามก าหนด ท าให้คลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้ชีวิต   

ตามปรกติในวิถี แบบ New Normal ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ

การค้าในไตรมาสที่ 3/2565 เพิ่มสูงขึ้น 

2. ด้านสินค้าเกษตร 

         ยางพารา ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  - ยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลีย่ กิโลกรมัละ 60.78 บาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 58.09 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 
 - ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 62.75 บาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 61.60  บาท  
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.87 
 - น้ ายางสด ราคาเฉลี่ย กโิลกรัมละ 60.00 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีราคาเฉลี่ยกโิลกรมัละ 54.93 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.23 
 - เศษยาง ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 47.46 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียว 
กันของปีก่อน ท่ีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.59
ราคายางพารา ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการรับซื้อ
ยางพารามีจ านวนสต็อกยางที่ลดลง เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวจากความคืบหน้า
ของการฉีดวัคซีน COVID-19 และมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้น
เศรษฐกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนที่เริ่มกลับมาเพิ่มก าลัง
การผลิต ท าให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น 
        ปาล์มน้ ามัน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 - ปาล์มทะลาย ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 9.80 บาท เพิ่มขึ้นจาก    
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.98 บาท หรอืเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 63.88 
 - น้ ามันปาล์มดิบ ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 52.57 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.78 บาท หรือเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 51.15 
 ราคาปาล์มน้ ามันในช่วงไตรมาสที่  2 ปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น     
เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
จากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในพื้นที่เพาะปลูก โรงงานเร่งซื้อผลผลิต 
ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น  อีกทั้งยังได้รับปัจจัยสนับสนุน         
จากมาตรการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ประกอบ
กับมาตรการปรับสมดลุน้ ามนัปาล์มในประเทศโดยการส่งเสริมการใช้ใบโอดีเซล
เป็นพลังงานทางเลือก ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น 
 

60.78 62.75 60

47.46

58.09
61.6

54.93

42.53

                                                    

           
       2                        2        

9.8

52.57

5.98

34.78

0 10 20 30 40 50 60

          

               

                   
       2       5                2       4

ไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 2 ปี 2565



3. ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
 ภาวการณ์ส่งออกท่ีผ่านดา่นศุลกากรกันตังไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ปี 2564 มีมูลค่ารวม 7,545.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,412.18 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.03 

 1) มูลค่าการส่งออก จ านวน 7,030.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จ านวน 1,362.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.03 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ  ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป ผลิตภัณฑ์
ยางพารา ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิก แร่ยิปซั่ม 
บุหรี่ เม็ดอะคริลิก ปูนซีเมนต์ถุง แผ่นอะคริลิก แท่นรองยางท าด้วยเหล็ก
เก่าใช้แล้ว แผ่นอะคริลิคชนิด PC และพาเลทพลาสติก เป็นต้น 
 

 2) มูลค่าการน าเข้า จ านวน 514.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จ านวน 67.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15.21 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ปุ๋ยเคมีเชิงผสม ฟิล์มป้องกัน
รอยขีดข่วน เครื่องขึ้นรูปครบชุด กีต้าร์เก่าใช้แล้ว หน้ากากกันฝุ่น ครีม
บ ารุงผิว ปลาเส้น กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้ากีฬา ยาขัดรองเท้า รองเท้า หน้ากาก 
ส่วนประกอบเครื่องจักร FINGER ส่วนประกอบเครื่องยนต์  ช้ินส่วน
ประกอบส าหรับ รถโฟล์คลิป ปลาหมึกดองแช่แข็ง หมวก และอื่นๆ เป็นต้น    

 3) ดุลการค้า จ านวน 6,575.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที ่2 ปี 2564 จ านวน 1,312.25 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 25.22 
 

4. ด้านการอุปโภคบริโภค  

        การจดทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
 การจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ ไตรมาสที่ 2 ปี 
2565 ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดตรั ง  มีการจดทะเบี ยนรวมทั้ งสิ้ น     
11,896 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ร้อยละ 4.53 ซึ่งม ีดังนี ้     
    

        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) จ านวน 1,636 คัน 
เพิ่มขึ้น 69 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 
        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) จ านวน 7 คัน เพิ่มขึ้น       
7 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 
        - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) จ านวน 1,042 คัน เพิ่มขึ้น     
139 คัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.39      
        - รถจักรยานยนต์ (รย.12) จ านวน 8,974 คัน เพิ่มขึ้น 239 คัน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 
        - รถแทรกเตอร์ (รย.13) จ านวน 25 คัน เพิ่มขึ้น 6 คัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.58 
        - รถบดถนน (รย.14 ) จ านวน 3  คัน  เพิ่ มขึ้นจ านวน 1 คัน        
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 50.00  
        - รถจดทะเบียนใหม่  ตาม พ.ร.บ . การขนส่งทางบก จ านวน        
209 คัน เพิ่มขึ้น 55 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.71 ในขณะที่รถยนต์
บรรทุกสามล้อส่วนบุคคล  (รย.4 ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ          
(รย.17) ไม่มีการขอเข้ารับการจดทะเบียน 
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     ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 108.00    เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤษภาคม 2565) (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.70   เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (มิถุนายน 2564) (YOY) สูงขึ้น   ร้อย
ละ 8.10 และเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) ปี 2565 (AoA) สูงขึ้นร้อย
ละ 6.10 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการดังนี้  
 

 หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  สูงขึ้นร้อยละ 6.1      
จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ าสูงขึ้นร้อยละ 9.6 ตามการสูงขึ้น
ของเนื้อสัตว์ร้อยละ 23.1 เป็ด ไก่ร้อยละ 7.4 และปลาและสัตว์น้ าร้อยละ 1.5 
อาหารบริโภค-ในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 7.3 (กับข้าวส าเร็จรูป ปลากระป๋อง) ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 7.0 (ไข่ไก่ นมผง) เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 
6.8 (น้ ามันพืช ไอศกรีม ซีอิ๊ว กะปิ น้ าปลา) อาหารบริโภค-นอกบ้านสูงขึ้นร้อยละ 
5.5 (อาหารเช้า อาหารกลางวัน) ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 4.0 ตามการสูงขึ้น  
ของผักสดร้อยละ 8.9 (กะหล่ าดอก มะเขือ กะหล่ าปลี มะนาว แตงกวา) แต่มีการ
ลดลงของผลไม้สดร้อยละ 1.7 (เงาะ ส้มเขียวหวาน มะม่วง มังคุด) และเครื่องดื่ม   
ไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (น้ าผลไม้ กาแฟส าเร็จรูป อาหารส าเร็จรูป) 
ขณะทีข่้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลงร้อยละ 0.9 (แป้งข้าวเจ้า ข้าวสารเจ้า)  
 
     หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 6 จากการ
สูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ 12.0 ตามการ
สูงขึ้นของน้ ามันเช้ือเพลิงร้อยละ 28.4 ค่าโดยสารสาธารณะร้อยละ 0.8       
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 3.0 (บุหรี่  เบียร์ สุรา)       
หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 2.7  (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ก๊าซหุงต้ม) หมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.8 (ค่าตรวจตรวจรักษา  
และยา กระดาษช าระ น้ ายาระงับกลิ่นกาย สบู่ถูตัว ผ้าอนามัย ) และหมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่หมวดการบันเทิง การอ่าน 
การศึกษา และการศาสนาลดลงร้อยละ 0.8 (ค่าเล่าเรียน โทรทัศน์) 
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