
 

     ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
                ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

        เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี 2562  
     

 
รายการ 

ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว ์ สาขาประมง  

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

 ดัชนีผลผลิต 
สินค้าเกษตร 112.6 108.0 -4.1 89.4 85.0 -5.0 141.8 137.1 -3.3 107.4 110.8 3.2 

 

 ดัชนีราคาที ่
เกษตรกรขายได ้ 120.0 119.9 0.0 134.3 129.7 -3.5 131.9 138.7 5.2 120.0 117.4 -2.1 

 

 ดัชนีรายได้ 
เกษตรกร 135.0 129.5 -4.1 120.1 110.2 -8.2 187.1 190.3 1.7 128.8 130.1 1.0 

 

        ไตรมาส 3 ป ี2562 ดัชนีผลผลิตสนิค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 108.0 ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสินค้า 
    เกษตรที่ส าคัญ สาขาพืช และสาขาปศุสตัว์ลดลง ได้แก ่ข้าว สุกร และไก่ไข่ ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 119.9 ใกล้เคียง 
    กับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 129.5 ลดลงร้อยละ 4.1 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562 หดตัวร้อยละ 5.6 

                                     สาขาพืช 
                                    สาขาปศุสัตว ์         -9.1%      สาขาประมง 

                               +0.9%                                +0.5% 
            สาขาบริการ  
           ทางการเกษตร          
           

                                                   
--     2..1% 

                                                          

 

   
 

จากนโยบายลด
พื้นทีย่างพาราลง 

ท าให้เกษตรกรโค่น
ต้นยางพารามากขึ้น 

ส่งผลให้มีไม้
ยางพารามากขึ้น 

แม้ว่าปริมาณผลผลิต
สุกร และไข่ไก่ลดลง  

จากการปลดไก่ยืนกรง 
และสุกร ลดการ 

ผลิตลง เนื่องจากเกิด
โรคระบาดในประเทศ
เพ่ือนบ้าน แต่ราคา

สุกร และไข่ไก่ ไตรมาส
นีมี้ราคาสูง  

  

เนื่องจากฤดูฝนปีนี้ 
มาช้า ท าให้เกษตรกร
ปลูกข้าวล่าช้า อีกทั้ง
เกษตรกรเพาะปลูก

ข้าวลดลง 

 -1.5% 

เนื่องจากสภาพ
อากาศเอื้ออ านวย 

และปีนี้น้ าเค็ม
เพียงพอต่อการใช้ 

ท าใหส้ัตว์น้ า
เจริญเติบโต และ

อัตราการปล่อยสูงขึ้น  

                                                                                                       ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6    

ผลผลิตพืชส าคัญ
ลดลง เนื่องจาก 

ภัยแล้ง และฤดูฝน 
มาช้า ท าให้เกษตรกร
ปลูกข้าวล่าช้า ส่วน
ราคาข้าว และมัน

ส าปะหลัง ลดลงเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา 

+5.7% 
สาขาป่าไม ้



แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี  2562 หดตัวร้อยละ (-3.9) – (-4.9) 
 ฤดูฝนมาช้า เกษตรกรปลูกข้าวช้ากว่าปกติ และมีการลดพื้นที่การปลูกข้าว  
 มีการปลดไก่ยืนกรงเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตไขไ่ก่และราคาใหม้ีเสถียรภาพ 
 เกษตรกรควบคุมปริมาณการผลิตสุกร เนือ่งจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบจากโรคอหวิาต์

แอฟริกาในสุกรที่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

  

  
 
     

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   สถานการณ์การผลติสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในไตรมาส  3  ปี 2562 

   1.2% 
ยางพารา 

 

   

   -6.7% 

ผลผลิตข้าวไตรมาส 3  ปี 2562  มีปริมาณ 132,900 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน  
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 142,459 ตัน หรือลดลงร้อยละ 6.7 เนื่องจากปีนีฤ้ดูฝนทิ้ง
ช่วง ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอและเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีช้ากว่าปกติ ประกอบกับ
ราคาข้าวไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกข้าว ท าให้พืน้ที่ปลูกข้าวลดลง  

   +1.2% 

สาขาปศุสัตว์ 
  1.7% – 2.7% 
 

สาขาป่าไม้ 
(-2.6%) – (-3.6%)  

 

   สาขาประมง 
1.1% – 2.1% 

 

     สาขาพืช 
    (-9.6%) – (-10.6%) 

ภาคเกษตร 
(-3.9%) – (-4.9%) 

 

   สาขาบริการฯ 
           (-3.6%) – (-4.6%)  
 
 
 

                                                                                              ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ผลผลิตยางพาราไตรมาส 3 ปี 2562  มีปริมาณ 8,470 ตนั เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 8,372 ตัน หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.2 เนือ่งจากมีเนื้อที่เปิด
กรีดยางพาราเพิ่มขึ้น ตน้ยางพาราโตขึ้น ท าให้มีปริมาณน้ ายางเพิ่มขึ้นประกอบกับมีฝน
ตกทิ้งช่วงและน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ท าใหม้ีจ านวนวันกรีดยางพาราเพิ่มขึ้น  

ยางพารา 

   -0.7% 

+3.2% 

           

            ผลผลิตไขไ่ก่ไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 566,250,685 ฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกัน 
    ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 570,163,153 ฟอง หรือลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7  
    เนื่องจากมีการปลดระวางแม่พันธุ์ไก่ไข่ยืนกรงเพ่ิมขึ้น เพื่อรักษาเสถยีรภาพราคาไข่ไก่ 
    ในประเทศ ท าให้ราคาไขไ่ก่อยู่ในเกณฑท์ี่ด ี

สาขาปศุสัตว ์

           

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 5,960 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 5,774 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออ านวย สภาพความเค็มของน้ ามีความเหมาะสมและมปีริมาณเพียงพอ ประกอบกับ
เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งในอัตราต่อพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
 

สาขาประมง 

ไกไ่ข่ 

กุ้งขาวแวนนาไม  


