
บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564

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

ด้านการบริโภค

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคไตรมาสที่ 4 ปี 2564 สูงข้ึนร้อยละ 

2.50 (AOA) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการสู ง ข้ึนของหมวดอาหารและ เครื่ อ ง ด่ืมไม่ มี
แอลกอฮอล์สูงข้ึนร้อยละ 0.80 จากการสูงข้ึนของเครื่อง
ประกอบอาหารสูงข้ึนร้อยละ 3.00 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และ
สัตว์น้้าสูงข้ึนร้อยละ 1.70 ตามการสูงข้ึนของเนื้อสุกรร้อย
ละ 3.90 ไก่ร้อยละ 0.80 ปลาและสัตว์น้้าร้อยละ 0.40

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มไตรมาสที่ 4 จ้านวน 596.866 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว
ภาวะการค้าการลงทุน 

การลงทุนของจังหวัดตรัง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยจ้านวนการ
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของจังหวัดตรัง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 33.06 และทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.05 ในขณะที่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.25 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ที่ยังคงมีแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามจากราคาสินค้าเกษตร
หลักของจังหวัดตรัง ได้แก่ยางพารา และปาล์มน้้ามัน มีราคาปรับตัว
สูงขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนมีก้าลังในการจับจ่ายใช้ สอยสูงขึ้นใน        
ไตรมาสที่ 1/2565
การท่องเที่ยว 

ภาพรวมการท่องเท่ียวของจังหวัดตรัง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ปรับตัวดี
ขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจาก
รัฐบาลเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
จากภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วง
ปลายปี (เทศกาลปีใหม่) ได้แก่โครงการคนละครึ่ง โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ 
และโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดีเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับประชาชนและนักท่องเท่ียวได้รับวัคซีนครบตามก้าหนด 
ท้าใ ห้คลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้ชี วิตตามปรกติ ในวิถี 
แบบ New Normal ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการค้าในไตรมาส
ท่ี 1/2565 เพิ่มสูงขึ้น

การออกตรวจสอบก ากับและคุ้มครองผู้บริโภค

การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การลดค่าครองชีพ

การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสนิค้าและการเจรจาธุรกิจ

รายงานโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสหน้า

ยางพารา
- ยางแผ่นดิบช้ัน 3 ราคาเฉลี่ย        กิโลกรัมละ   54.90  บาท
- ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ราคาเฉลี่ย   กิโลกรัมละ    57.55  บาท
- น้้ายางสด ราคาเฉลี่ย                 กิโลกรัมละ   51.61  บาท
- เศษยาง ราคาเฉลี่ย                   กิโลกรัมละ   44.32 บาท

ราคายางพารา ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาดหลักในการรับซ้ือยางพารา 
มีปริมาณสต็อกยางพาราลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโร
น่า (Covid-19) ที่แพร่กระจายในวงกว้างทั่ ว โลกต่อเนื่อง และภาค
โรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
ตามปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ประกอบกับราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกมีราคา
สูงขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น 

ปาล์มน  ามัน
- ปาล์มทะลาย                 กิโลกรัมละ         6.75  บาท
- น้้ามันปาล์มดิบ               กิโลกรัมละ       37.20 บาท 

ราคาปาล์ มน้้ า มัน ในช่ ว ง ไต รมาสที่  4  ปี  2 564  ปรั บตั ว เพิ่ มขึ้ น 
เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยภาพรวมราคาปาล์มน้้ามัน 
และน้้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากมาตรการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน 
ประกอบกับมาตรการปรับสมดุลน้้ามันปาล์มในประเทศโดยการส่งเสริม    
การใช้ใบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือก ส่งผลให้ราคาปาล์มน้้ามันแลน้้ามัน
ปาล์มปรับตัวสูงขึ้น 

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 65) คาดการณ์ว่าภาวะการค้าและการลงทุนของจังหวัดตรัง อาจมีการขายตัวในอัตราที่เพิ่มข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เซื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid – 19) ที่ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน แต่อ ย่างไรก็ตามรัฐบาลได้
ประกาศคลายล็อค (เปิดประเทศ) ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ท้าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างคลายความกังวลและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตาม
ปรกติในวิถี New Normal นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐ (เฟส 4) ได้แก่ โครงการเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มก้าลังซื้อ ซึ่งได้รับผลตอบรับจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก อาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มสูงขึ้นได้  

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ,ตรวจสอบการจ้าหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
และออกตรวจสอบการจ้าหน่ายสินค้า(กระเช้าปีใหม่) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งติดตามก้ากับดูแลทางการค้าให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการ ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจ้าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

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

- วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดตรัง กิจกรรมเจรจาธุรกิจ สินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เก่ียวเนื่องภาคใต้ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดตรังกับคู่ค้าท้ังในและต่างประเทศ จ้านวนคู่เจรจาท้ังหมด 32 คู่ ผลการสั่งซื้อมูลค่าคาดการณ์ 37.05 ล้านบาท

- วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 – 3 พฤศจิกายน 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งผู้ประกอบการจ้านวน 5 ราย เข้าร่วมงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า งานมหกรรมธงฟ้า ณ สนามกีฬากลางเทศบาลภูเก็ต อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต          
มูลค่าการจ้าหน่ายท้ังสิ้นรวม 221,480 บาท

- วันท่ี 2 – 6 ธันวาคม 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งผู้ประกอบการจ้านวน 1 ราย เข้าร่วมงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า "E-san Border Trade Market" ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มูลค่าการจ้าหน่าย
ท้ังสิ้นรวม 134,400 บาท

- วันท่ี 26 – 31 ธันวาคม 2564 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งผู้ประกอบการจ้านวน 1 ราย เข้าร่วมงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ซีฟู้ดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ณ ภูมิภาคอ่ืน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าการจ้าหน่ายท้ังสิ้นรวม 15,800 บาท

-


