
บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ช่ือพณจ. นางสาวสุภากิตติ์ เกลีย้งสงค ์
วิสัยทัศน์จังหวัด : ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด : การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอย่างย่ังยืน

ด้านการบริโภค

ราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 

2.20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ
ลดลงของหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่อง ด่ืมลดลง      
ร้อยละ 4.0 จากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสารลดลง ร้อยละ 6.70 ตามการลดลงของน ้ามัน
เชื อเพลิงร้อยละ 14.50 การสื่อสารร้อยละ 0.30 และค่าซื อ
ยานพาหนะร้อยละ 0.10 ในขณะที่หมวดอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
แต่มีการปรับตัวของเครื่องประกอบอาหารสูงขึ นร้อยละ 
5.30

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จ้านวน 411.690 ล้านบาท ลดลง       

ร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว

ภาวะการค้าการลงทุน 
การลงทุนของจังหวัดตรัง ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว   
ในอัตราท่ีลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ้านวนการ           
จดทะเบียนจัดตั งนิติบุคคลของจังหวัดตรัง เพิ่มขึ นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 84.38 ในขณะท่ีทุนจดทะเบียนลดลงร้อยละ 1.86 
นอกจากนี การแจ้งจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ลดลงจากช่วงเดียวกัน   
ของปีก่อน ร้อยละ 10.47 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ของเชื อไวรัสโคโรน่า (Covid–19) ท่ีมีความรุนแรงทั งในประเทศ   
และต่างประเทศ ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหลักของจังหวัดตรัง ได้แก่
ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีราคาปรับตัวสูงขึ น อาจส่งผลให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยสูงขึ นในไตรมาสท่ี 2/2564
การท่องเที่ยว 
ภาพรวมการท่องเท่ียงของจังหวัดตรังไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ซบเซา
ต่อเนื่องจากไตรมาสท่ีผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19ท้าให้ปริมานักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติลดลง อีกทั งนักท่องเท่ียวชาวไทยยังคงกังวลเร่ืองการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบ
ในภาคธุรกิจท่องเท่ียวหยุดกิจการช่ัวคราวเพื่อลดต้นทุน  

การออกตรวจสอบก ากับและคุม้ครองผู้บริโภค

การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกคา้ส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้และการเจรจาธรุกิจ

รายงานโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า

ยางพารา
- ยางแผ่นดิบชั น 3 ราคาเฉล่ีย        กิโลกรัมละ   56.86  บาท
- ยางแผ่นรมควันชั น 3 ราคาเฉล่ีย   กิโลกรัมละ   61.73 บาท
- น ้ายางสด ราคาเฉล่ีย                 กิโลกรัมละ   54.01  บาท
- เศษยาง ราคาเฉล่ีย                   กิโลกรัมละ   41.84 บาท
ราคายางพารา ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ นเม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เนื่องจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการรับซื อ
ยางพารา มีปริมาณสต็อกยางพาราลดลงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโคโรน่า Covid-19 ท่ีแพร่กระจายในวงกว้างท่ัวโลก 
และภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานผลิตรถยนต์และชิ นส่วนรถยนต์
เร่ิมกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ น

ปาล์มน  ามัน
- ปาล์มทะลาย                 กิโลกรัมละ        6.37  บาท
- น ้ามันปาล์มดิบ              กิโลกรัมละ       36.53 บาท 

ราคาปาล์มน ้ามันในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ น 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลงจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งในพื นท่ีเพาะปลูก 
โรงงานเร่งซื อผลผลิต ส่งผลให้ราคาปาล์มน ้ามันปรับตัวสูงขึ น 

ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย. 64) คาดการณ์ว่าภาวะการค้าและการลงทุนของจังหวัดตรัง ยังคงซบเซาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเซื อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ที่ยังคงมีการระบาดเป็นวง
กว้างอย่างต่อเนื่องทั งในประเทศไทย และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริม
การใช้ยางพาราและปาล์มน ้ามันจากผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต้่า ประกอบกับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยเฉพาะมาตรก ารเยียวยาทางด้านรายได้         
การจ้างงาน และการท่องเที่ยวให้กับประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื อ Covid – 19 รวมทั งมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
อาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสูงขึ น

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า และตรวจสอบกระเช้าและราคาสินค้าในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 และเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจ้าปี 2564 (กินเจ) พร้อมทั งติดตามก้ากับดูแลทางการค้าให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค          
ในการเลือกซื อสินค้าและบริการ โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจ้าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

- ส่งเสริมตลาดโดยการพัฒนาตลาดต้องชม จ้านวน     3  แห่ง ได้แก่ ตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง ,ตลาดถนนคนเดินกันตัง และตลาดนาปด มูลค่าการจ้าหน่ายทั งสิ นรวม 5.0 ล้านบาท
- ลดค่าครองชีพ โดยการจัดงานธงฟ้า           จ้านวน     4 ครั ง  ลดภาระค่าครองชีพคิดเป็นเงิน 105,630.00 บาท
- ส่งเสริมร้านหนูณิชย์ จ้านวน    76  ร้าน  ตั งอยู่ในตัวเมืองจ้านวน 76 ร้าน และต่างอ้าเภอจ้านวน 17 ร้าน (ร้านหนูณิชย์ติดดาว ตั งอยู่ในอ้าเภอเมืองจ้านวน 3 ร้าน)

- ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง น้าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 1 ครั ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ้านวน 19 ราย มูลค่าการจ้าหน่าย
ทั งสิ นรวม 120,000 บาท 

หมายเหตุ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรังไม่มีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19)


