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ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดชุมพร ในไตรมาสที่ 4/2563 
ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัว เป็นผลมาจาก
การขยายตัวของภาคการบริการและการท่องเที่ยว ทั้งภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวจากนโยบายการประกันรายได้และการพยุงราคาสินค้าเกษตร           
ของรัฐบาล ด้านอุปสงค์หดตัว ผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว            
ชาวไทยและต่างชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่          
ภาคการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด (Car Index)ภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ (การจดทะเบียนโรงงาน) แม้ว่า ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
(การจดทะเบียนนิติบุคคล) จะสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน
แตล่ะภาคเศรษฐกิจการค้า ดังนี้ 

 1. ภาคเกษตรกรรม  
      1.1 อุปทานภาคการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ในไตรมาสที่ 

4/2563 ขยายตัว  เมื่ อ เทียบกับไตรมาสก่อน  โดยเ พ่ิมขึ้ น เฉลี่ ย                        
2.72 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 74.98 (เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.47 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 63.82) โดยมีปัจจัยหลัก
จากราคาน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา 
สาเหตุจากจากปริมาณปาล์มน้ ามันในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2563 มีปริมาณน้อย (ขาดคอ) แต่มีข้อสังเกตว่าปริมาณน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศยังสูงกว่าสต็อกสมดุลอยู่มากกว่า 200,000 ตัน คาดการณ์ว่า                   
ในไตรมาสที่ 1/2564 ราคารับซื้อปาล์มทะลายจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก 
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เป็นผลมาจากภัยแล้งและขาดการบ ารุงรักษา
โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในช่วงปลายปี 2562 แม้ว่าความต้องการใช้ด้านบริโภค
และพลังงานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 ระลอกใหม่ส่งผลต่อการจ าหน่ายของผู้ประกอบการร้านอาหาร  

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร  พิจารณาจากผลิตภัณฑม์วลรวม

จังหวัดชุมพร  ณ  ปี  2561  พบว่าสาขาที่มีสัดสว่นสงูสุด  ไดแ้ก่ 

- สาขาเกษตร ปา่ไม้ ประมง  ร้อยละ 47.13 
- สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  ร้อยละ 16.53 
- สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  ร้อยละ 10.31 
- สาขาอื่นๆ              ร้อยละ 26.03  

 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรปี 2561 

**ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชุมพร ณ ราคาประจ าปี 2561  จ านวน  87,746 ล้านบาท** 
**รายได้เฉลี่ยต่อหัว 176,200 บาท/คน/ปี** 

เป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ และอันดับ 21 ของประเทศ 
 

ราคาปาล์มทะลาย ไตรมาสที่ 4/2563                            
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 



 

 

 
 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  
 

 

 

         1.2 อุปทานภาคการเกษตร (ยางแผ่นดิบชั้น 3 ) ใน                
ไตรมาสที่ 4/2563 ขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย                
13.50 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 28.93 (เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 17.44 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 40.81) สาเหตุจาก      
ปริมาณยางพารายังคงออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากปริมาณฝน และขาดแคลน
แรงงานกรีดยาง (ต่างด้าว) และเกิดการแพร่ระบาดของโรคยางใบร่วง           
ในประเทศ ขณะที่ ผู้ประกอบการภายในประเทศ มีความต้องการ                
ยางมากขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและยานยนต์  

               คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 1/2564 ปริมาณยาง
ออกสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้งผลกระทบของโควิด 19 ท าให้เศรษฐกิจโลกยังไม่
ฟ้ืนตัว นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเพ่ือรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก   
กระทบต่อราคายางในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ผู้ประกอบการ                
จึงชะลอการรับซื้อลง ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามรัฐบาล   
ยังมีโครงการสนับสนุน อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง            
ระยะที ่2 วงเงินประกัน 9,717.995 ล้านบาท ระยะเวลาประกัน ต.ค.63 
- มี.ค.64 ประกันรายได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาท           
น้ ายางสด (DRC100%) กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย (DRC50%)            
กก.ละ 23 บาท 

          1.3 อุปทานภาคการเกษตร (มะพร้ าวผลแก่คละ)             
ในไตรมาสที่ 4/2563 ขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนโดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
5.13 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 37.18 (เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.04 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.11) สืบเนื่องจาก            
ในไตรมาสที่ 4/2563 ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 อยู่ในช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในแหล่งผลิตส าคัญ (จ.ประจวบฯ ชุมพร นครศรีฯ 
สุราษฎร์ธานี) ขณะที่ความต้องการใช้ของตลาดสดและภาคอุตสาหกรรม            
ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

              คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 4/2563 ราคารับซื้อ
มะพร้าวยังอยู่ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจ เนื่องจากปัจจัยสนับสนุน คือ 
ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยจนถึงเดือนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย 
ในการบริหารการน าเข้า ปี 2563-65 ดังนี้ 1) ผู้น าเข้าในโควตาต้องเป็น
นิติบุคคลที่เป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าวผล ฝอย เนื้อแห้ง น้ ามัน เป็นวัตถุดิบ               
ในกิจการของตนเองและปัจจุบันยังด าเนินการอยู่  และ 2) ก าหนดช่วงเวลา
น าเข้า 2 ช่วง ดังนี้  ช่วงที่1 : ม.ค.-พ.ค. และ ช่วงที่2 พ.ย.-ธ.ค โดย            
ผล/เนื้อแห้งน าเข้าได้ทั้ง 2 ช่วง ส่วนมะพร้าวฝอยและน้ ามันมะพร้าวน าเข้า
ได้ตลอดทั้งปี ส่วนมาตรการภายในประเทศการควบคุมการขนย้ายมะพร้าว    
เนื้อมะพร้าวขาว เนื้อมะพร้าวแห้งน าเข้าจากต่างประเทศ 

ราคามะพร้าวผลแกค่ละไตรมาสที่ 4/2563                            
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 

ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ไตรมาสที่ 4/2563                            
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. ภาคการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด 
อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดชุมพร ที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖3 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖3                     
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 เทียบกับธันวาคม ๒๕62 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.5         
และพิจารณาจากดัชนีเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม                    
ปี 2563) เทียบกับเฉลี่ยปี ๒๕62 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.3 
           ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดชุมพรเดือนธันวาคม 2563 
เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (พฤศจิกายน 
2563 เทียบตุลาคม 2563 ดัชนีไม่มีการเปลี่ยนแปลง) เป็นผลมาจาก
ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่ดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 

ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้น         
ร้อยละ 0.6 เป็นผลจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 1.6 จากราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันเชื้อเพลิง)                             
ส าหรับหมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล หมวดเคหสถาน                  
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และ
การศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ไม่เปลี่ยนแปลง 

ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ไข่และผลิตภัณฑ์
นม ลดลงร้อยละ 2.0 (ไข่ไก่ นมเปรี้ยว ครีมเทียม) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น้ า ลดลงร้อยละ 1.2 (กระดูกซ่ีโครงหมู เนื้อสุกร เครื่องในหมู 
และปูม้า) ในขณะที่ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (ข้าวโพดฝักอ่อน 
แตงกวา แอปเปิ้ล ใบกระเพรา มะนาว พริกสด มะม่วง ถั่วฝักยาว องุ่น 
ฟักเขียว แตงโม ชมพู่ แครอท และหัวหอมแดง) เครื่องประกอบอาหาร 
สูงขึ้นร้อยละ0.9 มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม น้ ามันและ
ไขมัน ซีอ๊ิว เครื่องปรุงอาหาร น้ าปลา เครื่องปรุงรส และน้ ามันพืช ) 
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ขนมปังปอนด์ 
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และข้าวสารเจ้า) ส าหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
อาหารบริโภคในบ้าน และอาหารบริโภคนอกบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลง 

ส่วนการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนของจั งหวัดชุมพร               
ในไตรมาสที่ 4/2563 หดตัว เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 3/2563 โดย
ดัชนีตัวชี้วัดหมวดยานยนต์ (Car Index) มีผู้มาจดทะเบียนรถใหม่กับ
ส านั กงานขนส่ งจั งหวัด ชุมพร รวมทั้ งสิ้ น  3 ,348 คัน ลดลง         
จากช่วงไตรมาสก่อน  572 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.59                
(เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2562 คันหรือคิดเป็น          
ร้อยละ 7.00) โดยประกอบด้วย  

1. รถจักรยานยนต์มียอดการจดทะเบียนมากที่สุดจ านวน 
2,571 คัน ลดลงจากไตรมาสก่อน 747 คัน คิดเป็นร้อยละ 19.06 
(เ พ่ิมขึ้น เมื่อ เ ทียบกับไตรมาสเดียวกับของปี ก่อน 1 ,142 คัน            
คิดเป็นร้อยละ 79.92)  

     อัตราเงินเฟ้อจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 4/2563                    
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 

 

การจดทะเบียนหมวดยานยนต์ ไตรมาสที่ 4/2563                    
เทียบกับ ไตรมาสที่ 3/2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวดัชมุพร 
1  กุมภำพันธ์  2564 

หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร : ส านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร : ด่านศุลกากรจังหวัดชุมพร : : ส านักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร 

           2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) มียอดการ                 
จ ด ท ะ เ บี ย น  จ า น ว น  777 คั น  เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ไ ต ร ม า ส ก่ อ น                    
175 คัน คิดเป็นร้อยละ 29.07 (ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกับ
ของปีก่อน 1,394 คัน คิดเป็นร้อยละ 64.21) 

 เนื่องจาก เกษตรกรชาวสวนหรือผู้ประกอบการรายใหม่  
รวมถึงประชาชนทั่วไป ยังคงกังวลในด้านความสามารถในการช าระหนี้             
ซึ่งอาจก่อให้เกิดหนี้เสียในอนาคต รวมถึงธนาคารมีมาตรการเข้มงวด           
ในการปล่อยสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
แต่ทั้ งนี้  สภาพเศรษฐกิจของจั งหวัดชุมพรส่วนใหญ่ เป็นการท า
เกษตรกรรม เกษตรกรยังคงได้รับรายได้เพ่ิมเติมจากนโยบายต่างๆ อาทิ 
การประกันรายได้ของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ อาท ิปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
3. ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
        จ า น วน เ งิ น ล งทุ น ใน ไตรม าสที่  4 /2563  มี เ งิ น ล งทุ น                   
271 ล้านบาท หดตัวจากไตรมาสก่อน 119.70 ล้านบาท คิดเป็น                   
ร้อยละ 44.17 (เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 69.60           
ล้ า น บ า ท  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 5 . 1 9 )  เ นื่ อ ง จ า ก ช่ ว ง เ ดื อ น                      
ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ความกังวลในการประกอบธุรกิจในช่วง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของสถานการณ์ covid-19 ประกอบการ
การระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร แต่ทั้งนี้ ในการวางผัง
เมืองของจังหวัดชุมพร ยังคงเอ้ือต่อการท าธุรกิจ ในภาคการเกษตร                   
/ก่อสร้าง และที่ส าคัญหน่วยงานภาครัฐให้ความสนับสนุนด้านการลงทุน 
หากเห็นว่าไม่ขัดต่อมลพิษ มลภาวะที่จะกระทบต่อภาคประชน อาทิ        
ห้องเย็นเก็บผลไม้ อาทิ ทุเรียนฟรีซดราย , ห้องเย็นส าหรับเก็บอาหาร
ทะเล เพ่ือเตรียมส่งออกหรือรอการจ าหน่าย , โรงงานอุตสาหกรรม                
น้ ามันปาล์มส าหรับรับซื้อปาล์มน้ ามันของเกษตรกร 

ส่วนการลงทุนประกอบธุรกิจในไตรมาสที่ 4/2563 ขยายตัว 
โ ดยมี จ าน วนนิ ติ บุ คคลคงอยู่ จ า น วน  5  ร าย  จ าน วน เ งิ นทุ น               
จดทะเบียนเพ่ิมขึ้น 62.83 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน)           
คิดเป็นร้อยละ 0.44 (เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 264 ราย 
และ 1,752.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ 14.03 
ตามล าดับ) เนื่องจากผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพรตื่นตัว ในการ               
จดทะเบียนนิติบุคคลและเพ่ิมทุนมากขึ้น ด้วยสาเหตุดังนี้ 1. ธนาคารจะ
พิจารณาเงินกู้ ให้แก่บริษัทในการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น ในการ
ด าเนินการกิจการ 2. ในการขอใบอนุญาต work permit ส าหรับเพ่ือให้
สามารถจ้างชาวต่างชาติได้ 3. ในการพิจารณาผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษาในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในปัจจุบันนิยมใช้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
มากกว่าบุคคลธรรมดา  แต่ทั้ งนี้ก็มีปัจจัย อ่ืนๆ ที่อาจกระทบต่อ                    
การจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
การระบาดของโรคโควิดระลอกใหม ่            
   
 
 
 
 
 

เงินทุนการจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม ไตรมาสที่
4/2563 เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 

                                                                      

จ านวนนิติบุคคลคงอยู่ ไตรมาสที่ 4/2563                         
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 

                                                                      


