
 

     
 

 

 เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562  
     

 
รายการ 

ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง  

Q2/61 Q2/62 %∆ Q2/61 Q2/62 %∆ Q2/61 Q2/62 %∆ Q2/61 Q2/62 %∆  

 ดัชนีผลผลิต 
สินค้าเกษตร 95.0 88.5 -6.8 82.9 76.3 -7.9 78.4 82.9 5.6 158.8 157.7 -0.7 

 

 ดัชนีราคาที่ 
เกษตรกรขายได้ 200.8 216.1 7.6 239.4 263.2 9.9 114.3 123.5 8.1 115.3 102.6 -11.0 

 

 ดัชนีรายได้ 
เกษตรกร 

190.7 191.2 0.2 198.5 200.9 1.2 89.6 102.4 14.2 183.0 161.7 -11.6 
 

ไตรมาส 3 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดับ 88.5 ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เนื่องจากผลผลิต 
สินค้าเกษตรสาขาพืช และประมงลดลง ส่วนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้อยู่ท่ีระดับ 216.1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.6 เนื่องจากราคาสินค้า 
เกษตรที่สำคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สุกร และไก่เนื้อ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ท่ีระดับ 191.2 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562  ขยายตัวรอ้  ยละ 0.1 

สาขาพืช 
สาขาปศุสัตว์ +1.1% สาขาประมง 

+12.9% - 11.8% 
สาขาบริการ  
ทางการเกษตร   สาขาป่าไม้ 

            - 5.0%                                                                                                                                                                                                                               + 6.9% 
 

 

   
 

จากสถานการณ์ฝน
ทิ้งช่วงตอนต้นปี
จำนวนวันฝนตก

ช่วง 8 เดือนแรกมี
จำนวนวันลดลง 

8.1% และ
เกษตรกรลดพ้ืนที่

การปลูกพืชไร่  

จากนโยบายลดพ้ืนที่
ปลูกยางพาราลง 
ประกอบกับราคา
ยางพาราท่ีตกต่ำ  

ทำให้เกษตรกรโค่น
ต้นยางเพ่ิมมากขึ้น

ส่งผลให้มไีม้ยางพารา
เพ่ิมมากขึ้น  

ภาคเอกชนได้ขยาย
ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ โดย

เลี้ยงไก่ไข่เพ่ิม 
328,974 ตัว และ
ระดับราคาสินค้า 

ปศุสัตว์อยู๋ในเกณฑ ์
ที่ดี 

เกิดปัญหาโรคตัว
แดงดวงขาว และ

โรค EMS ในกุ้งขาว
แวนนาไม และ

ปัญหาราคากุ้งขาว
แวนนาไมตกต่ำ  

ปริมาณผลไม้มี
ปริมาณที่มากขึ้น

จากสภาพอากาศท่ี
เหมาะสมและมี

ความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
 ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มป ี2562 จังหวัดจันทบรุี 

                                                                                                       ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6    



แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ปี  2562  ขยายตัวร้อยละ 15.2 – 16.2 
สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้และ 
ราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี 

• การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. เช่น โครงการตลาดนำ 
การผลิต แปลงใหญ่ และ Zoning by Agri-Map  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 สาขาปศุสัตว์  

 

 

สาขาประมง 

 
 

+174.6% 
 

 

-1.6% 

 

     ผลผลิตไข่ไกไ่ตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 23,613,852 ฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน  
     ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 8,598,269 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.6 เนื่องจากภาคเอกชน 
     ขยายฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นถึง 328,974 ตัว อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นฟาร์ม 
     ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก จึงส่งผลให้ผลผลิตไข่ไกเ่พิ่มมากขึ้น 

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 8,529 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 8,664 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจากเกิดปัญหาโรคตัว
แดงดวงขาว และโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม และปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคเกษตร 
15.2% - 16.2% 

 
 

 

   สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรทีส่ำคัญของจังหวัดจันทบุรีในไตรมาส  3  ปี 2562 
   

 

+43.2% 

มังคุด 

-5.7% 

ผลผลิตทุเรียนไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 15,506 ตัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ     
ปีทีผ่่านมา ซึง่มีผลผลิต  ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.2 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่
ทุเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 และจากสภาพอากาศปลายปี 61 ที่ผ่านมาหนาวเย็น
เหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรียนและออกได้หลายรุ่น และทุเรียนราคาอยู่
ในเกณฑ์ดีมาหลายปี ทำให้เกษตรกรใส่ใจดูแลเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น 

ผลผลิตมังคุดไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 19,932 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 21,130  ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจากปีนี้ผลผลิตออก
กระจายหลายรุ่น ซ่ึงไตรมาสที่ 2 ไดอ้อกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายน 
และกลางเดือนมิถุนายน ทำให้ในไตรมาส 3 ผลผลิตลดลง 

ไก่ไข่ 
 

กุ้งขาว
ฯ 

 

สาขาพืช 

14.2% - 15.2% 
 

สาขาประมง 

(-5.9%) - (-6.9%) 
 

สาขาป่าไม ้

7.7% - 8.7% 
 

สาขาบริการฯ 

(-8.1%) - (-9.1%) 
 

สาขาปศุสัตว ์

11.1% - 12.1% 
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