
 

     
 

 

 เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562  
     

 
รายการ 

ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง  

Q3/61 Q3/62 %∆ Q3/61 Q3/62 %∆ Q3/61 Q3/62 %∆ Q3/61 Q3/62 %∆  

 ดัชนีผลผลิต 
สินค้าเกษตร 99.0 110.3 11.4 31.3 32.1 2.6 106.5 119.0 11.7 72.3 71.3 -1.4 

 

 ดัชนีราคาที่ 
เกษตรกรขายได้ 111.8 113.9 1.9 162.8 209.0 28.4 109.4 109.6 0.2 124.2 15.8 -6.8 

 

 ดัชนีรายได้ 
เกษตรกร 

110.7 125.6 13.5 51.0 67.1 31.7 116.5 130.4 11.9 89.8 82.6 -8.1 
 

ไตรมาส 3 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดับ 110.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เนื่องจากผลผลิต 
สินค้าเกษตรสาขาพืช และปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน ส่วนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้อยู่ท่ีระดับ 113.9 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 เนื่องจากราคาสินค้า 
เกษตรสำคัญท่ีเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทุเรียน เงาะ และสับปะรด ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ท่ีระดับ 125.6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562  ขยายตัวรอ้  ยละ 9.1 

                                    สาขาพืช 
                                   สาขาปศุสัตว์        +14.6%     สาขาประมง 

+9.8% - 7.2% 
           สาขาบริการ  
          ทางการเกษตร        สาขาป่าไม้ 
            - 1.5%                                                                                                                                                                                                                               + 3.8% 
 

 

   
 

จากสถานการณ์ฝน
ทิ้งช่วงตอนต้นปี 
จำนวนวันฝนตก

ช่วง 8 เดือนแรกมี
จำนวนวันลดลง 

9.9% ภาครัฐขอให้
เกษตรกรชะลอการ

เพาะปลูกลง  

 

จากนโยบายลดพ้ืนที่
ปลูกยางพาราลง ทำ
ให้เกษตรกรโค่นต้น
ยาง ส่งผลให้มีไม้

ยางพาราเพ่ิมมากขึ้น 

ภาคเอกชนได้ขยาย
ฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่
เพ่ิม  13,000 ตัว 
และไก่เนื้อเพ่ิมอีก 
800 ตัว จึงส่งผล

ให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น 

 

เกิดปัญหาโรคตัว
แดงดวงขาว และ

โรค EMS ในกุ้งขาว
แวนนาไม และ

ปัญหาราคากุ้งขาว
แวนนาไมตกต่ำ  

 

เมื่อปีท่ีผ่านมามังคุด
ติดดอกออกผลน้อย
มาก ทำให้ต้นมังคุด

ได้พักต้นสะสม
อาหาร ต้นใบจึง
สมบูรณ์ทำให้ปีนี้
ออกดอกได้เต็มต้น  

 

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
 ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มป ี2562 จังหวัดตราด 

                                                                                                       ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6    



แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ปี  2562  ขยายตัวร้อยละ 9.7 – 10.7 
สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้และ 
ราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 สาขาปศุสัตว์  

 

 

สาขาประมง 

 
 

+43.9% 

 
 

-0.4% 

 

     ผลผลิตไข่ไกไ่ตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 3,218,000 ฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 2,236,960 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 เนื่องจาก
ภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นถึง 13,000 ตัว จึงส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 5,008 ตัน ลดลงจากช่วง 
เดียวกันของปีท ี่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 5,029 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.4 เนื่องจากเกิด
ปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม และปัญหาราคากุ้งขาว   
แวนนาไมตกต่ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคเกษตร 
9.7% - 10.7% 

 
 

 

    สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจงัหวดัตราดในไตรมาส  3  ปี 2562 
   

 

+72.0% 

มังคุด 

+47.60% 

ผลผลิตเงาะไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ  5,569 ตัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผา่นมา ซึง่มีผลผลิต 3 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72.0 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 13.3 และมีพื้นที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ประกอบกับสภาพอากาศปีนี้เหมาะสม 
ทำให้การติดดอกของเงาะมากขึ้น และราคาจูงใจทำให้เกษตรกรดูแลรักษามากขึ้น 
 

ผลผลิตมังคุดไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 2,244 ตัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 1,521 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของ
มังคุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.7 จากในปีที่ผ่านมามังคุดติดผลน้อยมาก จึงทำให้ต้นได้พัก
สะสมอาหาร ต้นและใบสมบูรณ์ทำให้ออกดอกได้เต็มต้นในปีนี้ 

ไก่ไข่ 
 

กุ้งขาว
ฯ 

 

สาขาพืช 

13.0% - 14.0% 
 

สาขาประมง 

(-4.6%) - (-5.6%) 
 

สาขาป่าไม ้

2.7%  - 3.7% 
 

สาขาบริการฯ 

(-1.5%) - (-2.5%) 
 

สาขาปศุสัตว ์

9.6% - 10.6% 
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