
บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564

สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ชื่อพณจ. นางสาวสุภากิตต์ิ เกลีย้งสงค์ 
วิสัยทัศน์จังหวัด : ตรังเมอืงแห่งคุณภาพชวีติท่ีดแีละยั่งยืน 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด : การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอยา่งยั่งยนื

ด้านการบริโภค

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สูงข้ึนร้อยละ 

2.30 (AOA) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการสูงข้ึนของหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม
สูงข้ึนร้อยละ 2.50 จากการสูงข้ึนของหมวดพาหนะการ
ขนส่งและการสื่อสารสูงข้ึนร้อยละ 7.70 ตามการสูงข้ึนของ
น้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 21.30 และหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มีแฮลกอฮอล์สูงข้ึนร้อยละ 1.80 จากการสูงข้ึน
ของเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่  และสัตว์น้้ า สูง ข้ึนร้อยละ 3.80
ผักและผลไม้สูงข้ึนร้อยละ 3.60 ตามการสูงข้ึนของผักสด    
ร้อยละ 5.40

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มไตรมาสที่ 3 จ้านวน 443.681 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว
ภาวะการค้าการลงทุน 

การลงทุนของจังหวัดตรัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว  ในอัตรา
ที่เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ้านวนการจดทะเบียนจัดต้ัง
นิติบุคคลของจังหวัดตรัง เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 154.88 
และทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 133.35 ในขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์
ใหม่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.55 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ยังคงมีอยู่ต่อเน่ือง แต่อย่างไร
ก็ตามจากราคาสินค้าเกษตรหลักของจังหวัดตรัง ได้แก่ยางพารา และปาล์ม
น้้ามันมีราคาปรับตัวสูงข้ึน อาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลังในการจับจ่าย       
ใช้สอยสูงข้ึนใน ไตรมาสที่ 4/2564
การท่องเที่ยว 

ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ยังคงซบเซา เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 ท้าให้ปริมาณ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงกังวลเรื่องการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรมและร้านอาหาร หยุดกิจการช่ัวคราว
เพื่อลดต้นทุน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 รัฐบาลประกาศ
คลายล็อค(เปิดประเทศ)ให้ผู้ที่ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ ท้าให้นักท่องเที่ยวต่างคลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้ชีวิต
ตามปรกติในวิถี New Normal นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
ได้แก่ โครงการเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงเพิ่มก้าลังซื้อ ซึ่ง
ได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ
การค้าไตรมาสที่ 4/2564 เพิ่มสูงข้ึนได้

การออกตรวจสอบก ากับและคุ้มครองผู้บริโภค

การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสนิค้าและการเจรจาธุรกิจ

รายงานโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า

ยางพารา
- ยางแผ่นดิบช้ัน 3 ราคาเฉลี่ย        กิโลกรัมละ   55.44  บาท
- ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ราคาเฉลี่ย   กิโลกรัมละ   58.36  บาท
- น้้ายางสด ราคาเฉลี่ย                 กิโลกรัมละ   51.81  บาท
- เศษยาง ราคาเฉลี่ย                   กิโลกรัมละ   43.39 บาท

ราคายางพารา ไตรมาส ท่ี 3 ปี  2564 ปรับตัว เพิ่ม ข้ึน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เน่ืองจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาด
หลักในการรับซื้อยางพารา มีจ้านวนสต็อกยางพาราท่ีลดลง เศรษฐกิจ
จีนเริ่ม ฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน COVID-19 และ
มาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมท้ังอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศจีนท่ีเร่ิมกลับมาเพิ่มก้าลังการผลิต ท้าให้ผู้ประกอบการ
มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น

ปาล์มน  ามัน
- ปาล์มทะลาย                 กิโลกรัมละ        6.12  บาท
- น้้ามันปาล์มดิบ              กิโลกรัมละ       35.03 บาท 

ราคาปาล์ม น้้ามันในช่วง ไตรมาส ท่ี  3 ปี  2564 ปรับตัวเพิ่ม ข้ึน 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 โดยภาพรวมราคาปาล์ม
น้้ามันและน้้ามันปาล์มปรับตัวสูงข้ึนจากมาตรการโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ประกอบกับมาตรการปรับสมดุล
น้้ ามั นปา ล์ ม ดิ บภา ย ในประ เทศโดยกา รส่ ง เส ริ มกา ร ใ ช้ ง า น            
ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือก โรงงานเร่งซื้อผลผลิตเข้าสู่โรงงาน 
ส่งผลให้ปาล์มน้้ามันราคาปรับตัวสูงข้ึน

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 64) คาดการณ์ว่าภาวะการค้าและการลงทุนของจังหวัดตรัง อาจมีการขายตัวในอัตราที่เพิ่มข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid – 19) ที่ยังคงมีการระบาดทั้ง ในประเทศไทย และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ ตามรัฐบาลประกาศคลายล็อค
(เปิดประเทศ) ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ท้าให้นักท่องเที่ยวต่างคลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปรกติในวิถี NewNormal นอกจากนี้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐได้แก่ โครงการเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงเพิ่มก้าลังซื้อ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผ ลให้ภาวะเศรษฐกิจการค้า      
ไตรมาสที่ 4/2564 เพิ่มสูงข้ึนได้  

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และตรวจสอบราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ 2564  พร้อมทั้ง
ติดตามก้ากับดูแลทางการค้าให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจ้าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน 
และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

- ส่งเสริมตลาดโดยการพัฒนาตลาดต้องชม จ้านวน     3  แห่ง ได้แก่ ตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง ,ตลาดถนนคนเดินกันตัง และตลาดนาปด มูลค่าการจ้าหน่ายทั้งส้ินรวม 1.2 ล้านบาท
- ลดค่าครองชีพ โดยจัดงานธงฟ้า                  -
- ส่งเสริมร้านหนูณิชย์ จ้านวน  107  ร้าน (ร้านหนูณิชย์ติดาว 3 ร้าน)

- ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 –23 กรกฎาคม 2564  ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสู้ภัยโควิด - 19 ระยะที่ 1 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) จ้านวน 10 อ้าเภอ อ้าเภอละ 2 วัน มูลค่าการจ้าหน่ายรวม 1,650,538 บาท สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นจ้านวนเงิน 282,750 บาท
- ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ระหว่างวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 –9 กันยายน 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสู้ภัยโควิด - 19 ระยะที่ 2 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) จ้านวน 10 อ้าเภอ อ้าเภอละ 2 วัน มูลค่าการจ้าหน่ายรวม 2,094,813 สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นจ้านวนเงิน 460,000 บาท
- ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดตรัง กิจกรรมเจรจาธุรกิจ สินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่องภาคใต้  ในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดตรังกับคู่ค้าท้ังในและต่างประเทศ จ้านวนคู่เจรจาท้ังหมด 32 คู่ ผลการสั่งซื้อมูลค่าคาดการณ์ 11,310,000 บาท


