
บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2564

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

ด้านการบริโภค

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตรัง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
โดยภาพรวมสูงข้ึนร้อยละ 1.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (AOA)จากการสูงข้ึนของหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนร้อยละ 1.90 จากการสูงข้ึน
ของผักและผลไม้สูงข้ึนร้อยละ 5.00 ตามการสูงข้ึนของผัก
สดร้อยละ 9.90 และผลไม้สดร้อยละ 1.70 และหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนร้อยละ 1.80 จากการสูงข้ึน
ของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารสูงข้ึนร้อยละ 
6.30 ตามการสูงข้ึนของน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 16.90

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ้านวน 286.480 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนจ้านวน 19.60 ล้านบาท หรือลดลง   
ร้อยละ 19.60

ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุนและ
การท่องเท่ียว

ภาวะการค้าการลงทุน 
การลงทุนของจังหวัดตรัง ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว  
ในอัตราท่ีลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ้านวนการ
จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของจังหวัดตรัง เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 39.52 ในขณะท่ีทุนจดทะเบียนลดลงร้อยละ 
12.82 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid–19) ท่ีมีความรุนแรง ท้ัง ในประเทศและ ต่างประเทศ 
แต่อย่างไรก็ตามจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปกี่อนร้อยละ 45.63 ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลัก
ของจังหวัดตรัง ได้แก่ยางพารา และปาล์มน้้ามัน มีราคาปรับตัวสูงข้ึน 
อาจส่งผลให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยสูงข้ึนในไตรมาสท่ี 3/2564
การท่องเท่ียว 
ภาพรวมการท่องเท่ียวของจังหวัดตรังในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ซบเซา
ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ีผ่านมา เน่ืองจากรัฐบาลบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 ระลอกท่ี 3 ท้าให้
ปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลง อีกท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทย
ยังคงกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ียังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการท่องเท่ียว รวมถึง
โรงแรมและร้านอาหาร หยุดกิจการช่ัวคราวเพื่อลดต้นทุน  

การออกตรวจสอบก ากับและคุ้มครองผู้บริโภค

การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสนิค้าและการเจรจาธุรกิจ

รายงานโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า

ยางพารา
- ยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ย        กิโลกรัมละ   58.09  บาท
- ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ย   กิโลกรัมละ   61.60  บาท
- น้้ายางสด ราคาเฉลี่ย                 กิโลกรัมละ   54.93  บาท
- เศษยาง ราคาเฉลี่ย                   กิโลกรัมละ   42.53 บาท
ราคายางพารา ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เน่ืองจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการ
รับซื้อยางพารามีจ้านวนสต็อกยางท่ีลดลง เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวจาก
ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน COVID-19 และมาตรการของภาครัฐใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมท้ังอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนท่ีเริ่ม
กลับมาเพิ่มก้าลังการผลิต ท้าให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มสูงข้ึน

ปาล์มน  ามัน
- ปาล์มทะลาย                 กิโลกรัมละ        5.98  บาท
- น้้ามันปาล์มดิบ              กิโลกรัมละ       34.78 บาท 

ราคาปาล์ม น้้ามันในช่วง ไตรมาส ท่ี  2 ปี  2564 ปรับตัวเพิ่ม ข้ึน 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลงจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งในพื้นท่ีเพาะปลูก โรงงานเร่ง
ซื้อผลผลิตเข้าโรงงาน ส่งผลให้ราคาปาล์มน้้ามันปรับตัวสูงข้ึน 

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 64) ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง คาดการณ์ว่าภาวะการค้าและการลงทุนของจังหวัดตรัง ยังคงซบเซาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)
ระลอ 3 ที่ยังคงมีการระบาดเป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจแล ะการครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน    
แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ยางพาราและปาล์มน้้ามันจากผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต้่า  ประกอบกับมาตรการเยียวยา          
จากภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการเยียวยาทางด้านรายได้ การจ้างงาน และการท่องเที่ยวให้กับประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อ 
Covid – 19 รวมทั้งมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสูงข้ึน

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (ระลอกที่ 3 ) รวมทั้งออกตรวจสอบราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นแก่การครองชีพ และตรวจสอบราคาปุ๋ยเคมี เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับข้ึนราคาสินค้า 
ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจ้าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

- ส่งเสริมตลาดโดยการพัฒนาตลาดต้องชม จ้านวน     3  แห่ง ได้แก่ ตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง ,ตลาดถนนคนเดินกันตัง และตลาดนาปด มูลค่าการจ้าหน่ายทั้งสิ้นรวม 1 ล้านบาท
- ลดค่าครองชีพ โดยการจัดงานธงฟ้า                            (หมายเหตุไม่มีการจัดจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19)
- ส่งเสริมร้านหนูณิชย์ จ้านวน    76  ร้าน  ต้ังอยู่ในตัวเมืองจ้านวน 60 ร้าน และต่างอ้าเภอจ้านวน 17 ร้าน (ร้านหนูณิชยติ์ดดาว ต้ังอยู่ในอ้าเภอเมืองจ้านวน 3 ร้าน)

ไตรมาสท่ี 2 หมายเหตุ 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ไม่มีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19)


