
สภาพการณ์ด้านพาณิชย์ 
 

        1. สถานการณ์ด้านการพาณิชย์ 
            ปี 2562 สถานการณ์ด้านการพาณิชย์ของจังหวัดตรังซบเซาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก     
ราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปรับตัวลดลง ซึ่งรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่            
ในภาคการเกษตร ประชาชนจึงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 43.35 บาท ลดลงร้อยละ 0.26 น้้ายางสดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.03 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.68 จาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และ
เริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการรับซื้อยางพารา ลดการน้าเข้ายางพารา ส่วน
หนึ่งมาจากสต็อกท่ียังคงมีอยู่เป็นจ้านวนมาก ประกอบกับความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลง          
ส่วนปาล์มน้้ามันซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดราคาเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา          
โดยปาล์มทะลาย ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.99 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.42 ราคาน้้ามันปาล์มดิบ
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.15 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น         
จากปริมาณพ้ืนที่ให้ผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น และราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณ
สต็อกน้้ามันปาล์มดิบของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกคือมาเลเซียมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลด้าเนินการ
แผนนโยบายในการช่วยระบายน้้ามันปาล์มดิบออกจากสต็อกโดยน้ามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและไบโอดีเซล 
คาดว่าจะส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอีก 

 2. จ านวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทต่างๆของจังหวัดตรัง ปี 2562 
              ปี 2562 มีการจดจัดตั้งนิติบุคคลจ้านวน 252 ราย เงินทุนจดทะเบียน 433.33 ล้านบาท          
โดยเป็นบริษัทจ้ากัด จ้านวน 155 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.48 เงินทุนจดทะเบียน 322.28        
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 51.05 และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน 97 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา   
ร้อยละ 15.65 เงินทุนจดทะเบียน 111.05 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.86 ธุรกิจที่มีการ        
จดทะเบียน ได้แก่ กิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ กิจการก่อสร้าง กิจการ
การผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบการปรับอากาศ กิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า กิจการที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2562 และ 2561 

ประเภท 
จ านวนราย 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม / ลด  
(ราย) 

ร้อยละ 

บริษัทจ้ากัด 155 164 - 9 - 5.48 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 97 115 - 18 - 15.65 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 
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ข้อมูลทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ปี 2562 และ 2561 

ประเภท 
ทุนจดทะเบียน  

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม /  ลด (ล้านบาท) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 322.28 658.32 - 336.04 - 51.05 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 110.05 129.26 - 19.21 - 14.86 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ -  - - 
  3. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ ท่ีจดทะเบียนเพิ่มและขอเลิก ปี 2562 
            การจดทะเบียนเลิกนิติบุ คคล ปี  256 2 มีจ้ านวน ทุนจดทะเบียน 316 .70 ล้ านบาท               
โดยเป็นบริษัทจ้ากัด จ้านวน 29 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.68 ทุนจดทะเบียน 261.50 ล้านบาท       
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 69.04 และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 42 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 110          
ทุนจดทะเบียน 55.20 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 176.00 โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิก            
ได้แก่ กิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และ
ระบบการปรับอากาศ กิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กิจการเกษตรกรรม 
การป่าไม้ และการประมง เป็นต้น 

ข้อมูลจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปี 2562 และ 2561 

รายการ 
จ านวน (ราย) การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม / ลด (ราย) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 29 38 - 9  - 23.68 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 42 20 22 110.00 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 
 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จังหวัดตรัง ปี 2562 และ 2561 

รายการ 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม / ลด (ล้านบาท) ร้อยละ 
บริษัทจ้ากัด 261.50 154.70 106.80 69.04 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 55.20 20.00 35.20 176.00 
ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ - - - - 

 

         4. ภาวะการลงทุน จังหวัดตรัง 
            ปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน จังหวัดตรัง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจ้านวน 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 194.90 ล้านบาท การจ้าง
งาน 81 คน กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้แก่ กิจการยางแผ่นรมควัน กิจการยางแท่ง กิจการพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) และกิจการถ่านกัมมันต์ เป็นต้น ส่วนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ                
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ้านวนทั้ งสิ้น  666 โรงงาน เงินลงทุนรวม 22 ,203.28 ล้านบาท             
และมีจ้านวนคนงาน 25,776 คน  
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         5. ราคาเฉลี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ปี 2562 

             ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561      
สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY)  ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น คือ หมวดอาหารสด ที่สูงขึ้นร้อยละ 6.5        
ผลจากเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้า และผักและผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของอากาศ      
ช่วงกลางปี ส่วนหมวดพลังงานปรับตัวลดลงร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เงินเฟ้อชะลอตัว ส่วนเงิน
เฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวร้อยละ 1.3 (YoY) เฉลี่ยทั้งปี 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.2 (AoA)   
เป็นอัตราที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพสอดคล้องกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจอ่ืนๆ    
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวร้อยละ 0.2 (AoA) 

 1. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าส าคัญ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนธันวาคม ปี 256 ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ - 0.2 (MoM) (พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.1 ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า      
และบริการ ดังนี้ 

 - หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอส์  ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของเนื้อสัตว์            
เป็ดไก่ และสัตว์น้้าลดลงร้อยละ 3.3 ตามการลดลงของปลาและสัตว์น้้าร้อยละ 5.6 (ปลาทู ปลาลัง หอยแครง 
หอยลาย) เป็ดไก่ร้อยละ 0.6 (ไก่สด) ไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 1.5 (ไข่ไก่ นมสด นมผง) ขณะที่ผัก
และผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 5.0 (กะหล่้าปลี ผักบุ้ง มะเขือ บวบ ผักกาดขาว) 
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์) เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น
ร้อยละ 0.3 (มะพร้าวผลแห้ง/ขูด กะทิส้าเร็จรูป เกลือป่น ซีอ๊ิว) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ       
0.2 ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน อาหารบริโภค-นอกบ้านดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

 - หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของหมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล (ยาแก้ไข้หวัด น้้ายาระงับกลิ่นกาย โฟมล้างหน้า ใบมีดโกน) หมวดพาหนะ การขนส่ง 
และการสื่อสาร (น้้ามันดีเซล) และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา (ค่าทัศนาจรใน
ประเทศ/ต่างประเทศ) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงร้อยละ 0.2 (เสื้อสตรี 
เสื้อยกทรง) ส่วนหมวดเคหสถาน และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง 
 2. เทียบเดือนธันวาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.30 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ 
ดังนี้ 
 - หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.5 จากการสูงขึ้นของผักและผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ 6.4 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 4.9 (กะหล่้าปลี ผักกาดขาว ผักบุ้ง มะเขือเทศ มะละกอ
ดิบ ขิง ต้นหอม หัวหอมแดง กระเทียม) และผลไม้สดร้อยละ 4.9 (สับปะรด แตงโม ชมพู่ มะม่วง) เนื้อสัตว์ 
เป็ดไก่ และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 5.3 ตามการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ร้อยละ 11.5 (เนื้อสุกร ลูกชิ้นหมู/ไก่) ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 2.2 (ไข่ไก่) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.6 (น้้าหวาน เครื่องดื่มรสชอก
โกแลต น้้าอัดลม) เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่อาหารบริโภค-นอกบ้านลดลงร้อยละ       
0.5 (อาหารกลางวันข้าวราดแกง) ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลงร้อยละ 0.2 และอาหารบริโภค -       
ในบ้านลดลงร้อยละ 0.1 ตามล้าดับ  
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 - หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของหมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 1.3 (ยาหอม ยาแก้ปวดลดไข้ สบู่ถูตัว ลิปสติก แปรงสีฟัน โฟมล้างหน้า) 
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ค่าทัศนาจรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน) หมวดเคหสถานและหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ         
0.2 ขณะที่หมวดเครื่องนุ่มห่มและรองเท้าลดลงร้อยละ 1.1 (เครื่องแบบนักเรียน กางเกงชั้นในบุรุษ)        
ส่วนหมวดยาสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ดัชนีโดยเฉลี่ย ไม่เปลี่ยนแปลง 

 3. เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า   
และบริการดังนี้  

 - หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.4 จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ 
และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 9.6 ตามการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ร้อยละ 17.5 ( เนื้อสุกร ลูกชิ้นหมู/ไก่ ไส้กรอก)     
ปลาและสัตว์น้้าร้อยละ 8.1 (ปลาลัง ปลาทู ปูม้า หอยลาย) ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 5.5 ตามการสูงขึ้นของ
ผักสดร้อยละ 8.2 (มะเขือเทศ มะละกอดิบ ฟักทอง กะหล่้าปลี แตงกวา พริกสด ต้นหอม หัวหอมแดง) ผลไม้
สดร้อยละ 1.5 (สับปะรด มะม่วง แตงโม ชมพู่) ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 3.1 (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง    
นมผง นมสด) อาหารบริโภค-นอกบ้านสูงขึ้นร้อยละ 0.3 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่
เครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ 2.7 (น้้ามันพืช มะพร้าวผลแห้ง/ขูด มะขามเปียก) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้งลดลงร้อยละ 0.1 ส่วนอาหารบริโภค – ในบ้าน ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

 - หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม  ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของหมวดพาหนะ            
การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 1.9 ตามการลดลงของน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 4.7 หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้าลดลงรอ้ยละ 0.5 ขณะที่หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 0.9 (ค่าแรงช่างทาสี ก๊าซหุงต้ม หม้อ น้้ายาล้าง
ห้องน้้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ยาหอม ลิปสติก โฟมล้างหน้า)     
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม           
มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.1 

มูลค่าสินค้าส่งออกและน าเข้า ปี 2562 และ 2561 (ด่านศุลกากรกันตัง) 
 

 - สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา ยางธรรมชาติผสมยาง
สังเคราะห์ อ่ืนๆ ปูนซีเมนต์เม็ด แร่ยิบซั่ม แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน แผ่นไม่อัด (ปาร์ติเคิลบอร์ด)          
เม็ดอะคริลิค แท่นรองยางท าด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว สิ่งปรุงแต่งใช้ฉาบผนัง และถุงเปล่าส ารองแตก เป็นต้น 
 - สินค้าน้ าเข้าที่ส้าคัญ ถ่านหิน เรืออลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ สปริงขด ที่ครอบท้าด้วยพาสติก ชิ้นส่วน
รถยนต์ ไม้ยางพาราแปรรูป เครื่องมือวัด ของท้าด้วยเหล็ก กล้องส่องทางไกล โปรตีน ไฟท้ายรถยนต์ กระเป๋า
สะพายข้างใส่ อุปกรณ์กีฬา เครื่องยนต์ส้าหรับติดตั้ งด้านหลัง ของอ่ืนท้าด้วยพลาสติก LED LAMP             
ไฟท้ายรถยนต ์ถุงขนาดใหญ่ใช้แล้ว เครื่องขึ้นรูปครบชุด และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น 

 

 

 
 

มูลค่าส่งออก (บาท) 
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เดือน ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
มกราคม 1,059,244,459.43 1,345,614,674.13 - 286,370,214.70 - 21.28 
กุมภาพันธ์ 1,230,743,742.38 1,354,774,925.15 - 124,031,182.77 - 9.16 
มีนาคม 1,431,510,782.32 1,348,800,839.12 82,709,943.20 6.13 
เมษายน 1,014,347,492.58 1,451,055,601.54 - 436,708,108.96 - 30.10 
พฤษภาคม 870,869,709.16 895,435,683.26 - 24,565,974.10 - 2.74 
มิถุนายน 436,594,507.22 1,154,082,446.06 - 717,487,938.84 - 62.17 
กรกฎาคม 826,393,813.27 1,024,236,637.21 - 197,842,823.94 - 19.32 
สิงหาคม 810,740,975.32 1,020,117,165.51 - 209,376,190.19 - 20.52 
กันยายน 693,701,202.54 988,481,351.83 - 294,780,149.29 - 29.82 
ตุลาคม 1,068,131,627.78 1,133,262,717.06 - 65,131,089.28 - 5.75 
พฤศจิกายน 1,056,276,325.80 1,283,321,379.69 - 227,045,053.89 - 17.69 
ธันวาคม 1,026,045,016.62 1,029,122,567.14 - 3,077,550.52 - 0.30 

รวม 11,524,599,654.42 14,028,305,987.70 - 2,503,706,333.28 - 17.85 
 

 
เดือน 

มูลค่าน าเข้า (บาท) 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

มกราคม 46,853,293.92 58,221,480.20 - 11,368,186.28 - 19.53 
กุมภาพันธ์ 71,673,265.33 44,470,348.17 27,202,917.16 61.17 
มีนาคม 38,983,630.48 21,468,254.73 17,515,375.75 81.59 
เมษายน 55,941,975.23 58,967,188.87 - 3,025,213.64 - 5.13 

พฤษภาคม 39,035,654.30 12,646,779.94 26,388,874.36 208.66 
มิถุนายน 39,388,226.00 37,972,523.46 1,415,702.54 3.73 
กรกฎาคม 25,431,847.63 54,297,644.56 - 28,865,796.93 - 53.16 
สิงหาคม 6,318,036.53 86,761,367.83 - 80,443,331.30 - 92.72 
กันยายน 53,516,400.00 56,010,146.37 -2,493,746.37 - 4.45 
ตุลาคม 46,292,608.62 128,608,474.65 - 82,315,866.03 - 64.01 

พฤศจิกายน 64,980,488.67 41,090,920.08 23,889,568.59 58.14 
ธันวาคม 28,519,413.66 83,472,738.74 - 54,953,325.08 - 65.83 

รวม 516,934,840.37 683,987,867.60 - 167,053,027.23 - 24.42 
 
       6. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2563 
 คาดว่าเศรษฐกิจภายในจั งหวัดตรังจะปรับตั วดี ขึ้ นขึ้น เล็ กน้ อยเมื่ อ เที ยบกับปีที่ ผ่ านมา            
เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ        
ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา และข้าว ซึ่งช่วยเพิ่มก้าลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในกลุ่มฐานรากให้เพ่ิม
มากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายของผู้มีรายได้ประจ้ายังคงขยายตัว นอกจากนี้ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์
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ความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณ
ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้นด้วย ส้าหรับสินค้าเกษตรหลักที่ส้าคัญของจังหวัดตรัง         
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้้ามัน  โดยยางพารา คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
จากมาตรการประกันรายได้ มาตรการกระตุ้นความต้องใช้ยางพาราภายในประเทศของรัฐบาล และปริมาณ
สต็อกยางพาราของจีนที่ปรับลดลง  และปาล์มน้้ามัน คาดว่า ราคาจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีจ้านวนน้อย แต่ความต้องการใช้ปาล์มน้้ามันในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้้ามันไบโอดีเซล B10 เป็นพลังงานทดแทนการน้าเข้าน้้ามันจาก
ต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่ปาล์มน้้ามันต่อไป 
 


