
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2562

จังหวัดชุมพร

รายการ
ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง

Q3/61 Q3/62 % Δ Q3/61 Q3/62 % Δ Q3/61 Q3/62 % Δ Q3/61 Q3/62 % Δ

ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร

186.8 307.7 64.7 274.4 507.6 85.0 51.9 54.6 5.2 75.4 61.1 -19.0

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

102.3 125.2 22.4 144.4 152.1 5.3 136.4 137.5 0.8 93.3 93.2 -0.11

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

191.0 385.2 101.6 396.2 772.1 94.9 70.8 75.1 6.1 70.4 56.9 -19.0

เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562

ไตรมาส 3 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดับ 307.7 ขยายตัวร้อยละ 64.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรสาขาพืชและปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 125.2 ขยายตัวร้อยละ 
22.4 เนื่องจากราคาสินค้าส าคัญทั้งยางพารา ทุเรียน มังคุด สุกร และไก่เนื้อ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นทั้งตลาดส่งออกและภายในประเทศ รวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน
พื้นที่ ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรอยู่ที่ระดับ 385.2 ขยายตัวถึงร้อยละ 101.6

การจ้างบริการ
เตรียมดินเพ่ิมขึน้
จากการปรับเปลี่นย
กิจกรรมหรือขยาย
พืน้ท่ีปลกู โดยเฉพาะ
ทเุรียน (3%) และ
ปาล์มน า้มนั (3%)  
ในขณะท่ีพืน้ท่ียาง

ลดลง(2%)

สาขาบริการ
ทางการเกษตร

สภาพอากาศ
เอือ้อ านวยตอ่การ
เจริญเติบโต 

ประกอบกบัราคา
คอ่นข้างสงู จงูใจ
ให้เกษตรกรดแูล
ปรับปรุงการผลิต
ตามมาตรฐาน

สาขาปศุสัตว์

+4.0%

สภาพอากาศ
เอือ้อ านวยตอ่การ
ผลิตปาล์มน า้มนั
และไม้ผลทัง้

ทเุรียนและมงัคดุ 
ในขณะท่ีผลผลิต
ยางพาราลดลง

เน่ืองจากเนือ้ท่ีกรีด
ลดลง

สาขาพืช

+53.6%

การเพาะเลีย้งกุ้ง
ขาวแวนาไมด์
ลดลง เน่ืองจาก
บางสว่นปรับไป
เลีย้งกุ้งกลุาด าซึง่
ตลาดต้องการ
เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี
การประมงทะเลยงั
ด าเนินการได้ไม่
เตม็ท่ีจาก

มาตรการ IUU

สาขาประมง

-7.6%

ผลการสง่เสริมตดั
โคน่ยางพาราเพ่ือ
ปลกูใหมห่รือปลกู
พืชอื่นทดแทนเม่ือ
2-3ท่ีผ่านมา ท าให้
พืน้ท่ีตดัโคน่ไม้ยาง
น้อยลง ประกอบ
ตลาดสง่ออกไม้
ยางพาราชลอตวั

สาขาป่าไม้

-30.0%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 44.2

+6.0%



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 3 ปี 2562

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562
❖ สภาพอากาศและปริมาณน้ าฝนเอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
❖ ภาครัฐด าเนินนโยบายการเกษตรเพ่ือปฎิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคเกษตร

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  6.6 แสนตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 6.8 แสนตัน หรือลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากเป็นช่วงที่ปาล์มให้ผลผลิตต่ าสุดในรอบปี 
ประกอบกับเกษตรกรยืดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อรอสถานการณ์ด้านราคาจากนโยบายรัฐ
ยางพารา ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 32.8 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่ง
มีผลผลิต 33.5 พันตัน หรือลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากพื้นที่กรีดได้ลดลง ประกอบกับยางพาราในบาง
พื้นที่อยู่ในช่วงเริ่มให้ผลระยะแรก ให้ผลผลิตได้ยังไม่เต็มที่

ไก่เนื้อ ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  617.0 พันตัว ใกล้เคียงช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 617.2 พันตัว หรือลดลงเพียงร้อยละ 0.03 เนื่องจากตลาดชะลอตัวเล็กน้อย และราคาไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก เกษตรกรยังคงมีการผลิตตามปกติ
กุ้งขาวเพาะเลี้ยง ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  2.3 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ี
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 3.6 พันตัน หรือลดลงร้อยละ 36.0 เป็นผลมาจากเกษตรกรบางส่วน
ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งกุลาด าซึ่งตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นและควบคุมโรคง่ายกว่า

สุกร ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  3.4 หม่ืนตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 3.3 หม่ืนตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมี
แรงจูงใจในการขยายและปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาด 

3.7% - 4.7%
สาขาพืช

5.9% - 6.9%
สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สาขาป่าไม้

สาขาบริการฯ
1.0% - 2.0%

(-2.2) – (-3.2)%

(-14.0)% - (-15.0)%

5.5% - 6.5%

ทุเรียน ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 1.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่ง
มีผลผลิต 0.9 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.0 เนื่องจากพื้นที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพ
อากาศเหมาะสม ทุเรียนให้ผลผลิตสูงและออกหลายรุ่น
มังคุด ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 4.8 หม่ืนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 2.4 หม่ืนตัน หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่า เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ต้นมังคุดค่อนข้างสมบูรณ์
และให้ผลผลิตหลายรุ่น


