
 

     ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
                ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดระยอง 

 

        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 85.01 78.0 -8.2 91.4 89.0 -2.6 104.4 98.0 -6.1 52.9 51.2 -3.2  

 ดัชนีราคาที ่
เกษตรกรขายได ้ 166.1 161.1 -3.0 200.2 188.5  -5.8 116.6 122.8 5.3 120.3 117.7 -2.1  

 ดัชนีรายได้ 
เกษตรกร 141.2 125.7 -11.0 182.8 167.8 -8.2 121.7 120.3 -1.1 63.6 60.3 -5.3  

        ไตรมาส 3 ป ี2562 ด ัชน ัผลผล ัตส ันค ัาเกษตรอยู่ทั ่ระดั บ 78.0 ลดลงรั อยละ 8.2 เมื่อเทั ยบก บป ัทั ่ผั่านมา เนื่องจากผลผลั ตส ันค ัาเกษตร
สาขาพืช ปศุส ตว์ และประมงท ่ส าค ญลดลงัได แก่ัส บปะรดัสุกรัและกุ งัสั่วนด ัชนั ราคาทั ่เกษตรกรขายไดั อยูท่ั ่ระดั บ 161.1 ลดลงรั อยละ 3.0 
เนัื่องจากราคาส ันคั าเกษตรสาขาพืชัและสาขาประมงลดลงััส่งผลให ด ชน รายได เกษตรกรอยู่ท ่ระด บ 125.7 ลดลงร อยละ 11.0   

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  3  ปี  2562 หดตัวร้อยละ 13.7 

                                     สาขาพืช 
                                    สาขาปศุสัตว ์         -9.6%      สาขาประมง 

                               -1.6%                                -6.5% 
            สาขาบริการ  
           ทางการเกษตร          
           

                                                   
--     2..1% 

                                                          

 

   
 

การตัดไม้ยางพารา
ลดลง จากนโยบาย

ลดพื้นที่ปลูก
ยางพารา  

มีเป้าหมายลดลง 
กว่าปีที่ผ่านมา  

เนื่องจากเนื้อที่
เพาะปลูกมัน

ส าปะหลังลดลง  
จากราคามันที่ตกต่ า 
และโรคใบด่างมัน

ส าปะหลัง  

เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตสุกร ไก่เนื้อ 

และไข่ไก่ลดลง  
จากการปลดไก่ยืนกรง 

และสุกร ลดการ 
ผลิตลง เนื่องจากเกิด
โรคระบาด (โรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร)
ในประเทศเพื่อนบ้าน 

  

 -4.9% 

ปริมาณผลผลิตจับ
สัตว์น้ าทะเลพาณิชย์
ลดลง และปัญหา
ผลผลิตกุ้งขาวแวน
นาไมลดลง จากโรค
ในกุ้งขาวแวนนาไม 
ท าให้อัตราการปล่อย

กุ้งท่ีลดลง 

 

เนื่องจากเนื้อที่เก็บ
เกี่ยวและผลผลิต

สับปะรดลดลง จาก
ช่วงที่ผ่านมาราคา

สับปะรดตกต่ า  
ส่วนยางพาราผลผลิต

ลดลง เนื่องจาก
ปริมาณฝน 
ที่ตกมากขึ้น 
ในไตรมาสนี้ 

-3.9% 

                                                                                                       ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6    

สาขาป่าไม ้



แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี  2562 ขยายตัวร้อยละ 7.8 – 8.8 

 สาขาพืชขยายตัว โดยเฉพาะไม้ผล ได้แก ่ทุเรียน มังคุด 
 ไก่ไข่ มีการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อให้ราคามีเสถียรภาพ ท าให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี
 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของ กษ. เช่น โครงการแปลงใหญ่ ตลาดน าการผลิต  
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   สถานการณ์การผลติสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดระยอง ในไตรมาส  3  ปี 2562 

   1.2% 

สาขาปศุสัตว์ 
  2.8% – 3.8% 
 

ยางพารา 
 

สาขาป่าไม้ 
     (-5.5%) - (-6.5%)   
 

   สาขาประมง 
    (-7.9%) – (-8.9%)  
 

   

   -6.4% 

ผลผล ตยางพาราไตรมาส 3 ปี 2562  ม ปร มาณ 29,782ัต น ลดลงจากช่วงเด ยวก นของ 
ปีท ่ผ่านมา ซึ่งม ผลผล ต 31,823 ต น หรือลดลงร อยละ 6.4 เนือ่งจากปร มาณฝนท ่ตกมาก
ขึ้นในช่วงไตรมาสน ้ัท าให จ านวนว นกร ดยางพาราลดลงัประกอบก บราคายางพาราลดลง
เล็กน อยั  
 

     สาขาพืช 
    21.7% – 22.7% 

   -17.8% 

ภาคเกษตร 
7.8% – 8.8% 

   สาขาบริการฯ 
           (-1.4%) – (-2.4%)  
 
 
 

                                                                                              ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

   -8.6% 

-2.1% 

ผลผล ตส บปะรดไตรมาส 3 ปี 2562  ม ปร มาณ 30,297ัต น ลดลงจากช่วงเด ยวก น
ของปีท ่ผ่านมา ซึ่งม ผลผล ต 36,855 ต น หรอืลดลงร อยละ 17.8ัเนือ่งจากม เนือ้ท ่
เพาะปลูกส บปะรดลดลงัประกอบก บช่วงท ผ่่านมาราคาส บปะรดตกต่ าัท าให ไม่จูงใจ
เกษตรกรในการปลูกส บปะรด  

สับปะรด 

           

  ผลผล ตสุกรไตรมาสั3 ปีั2562 ม ปร มาณั43,627 ต ว ลดลงจากช่วงเด ยวก นัของปีท ่
ผ่านมาซึ่งม ผลผล ตั47,709 ต วัหรือลดลงร อยละั8.6 เนื่องจากต่างประเทศเก ดการ
ระบาดโรคอห วาต์แอฟร กาัท าให ผู ประกอบการลดการผล ตสุกรลง 

สาขาปศุสัตว ์

           

ผลผล ตประมงพาณ ชย์ไตรมาสั3 ปีั2562 ม ปร มาณั9,327 ต นัลดลงจากช่วงเด ยวก นั 
ของปีท ่ผ่านมาัซึ่งม ผลผล ตั9,523 ต นัหรือลดลงร อยละั2.1 เนื่องจากปัญหาัIUU 
ปีั2558ัส่งผลกระทบให จ านวนเรือประมงทะเลพาณ ชย์ลดลงัรวมท ้งเป็นฤดูมรสุม 
 

สาขาประมง 

 

ประมงพาณิชย์  

สุกร 


