
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2562

จังหวัดระนอง

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

109.7 138.4 26.2 401.6 528.2 31.5 83.6 85.6 2.4 36.3 42.9 18.2

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

143.3 145.6 1.6 106.3 109.3 2.8 121.8 122.9 0.9 176.9 176.7 -0.1

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

157.2 201.5 28.2 426.9 577.3 35.2 101.8 105.2 3.3 64.2 75.8 18.1

เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562

ไตรมาส 3 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดับ 138.4 ขยายตัวร้อยละ 26.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรทุกสาขาเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ท่ีระดับ 145.6 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เนื่องจาก
ราคาสินค้าส าคัญทั้งยางพารา ทุเรียน มังคุด สุกร และไก่เนื้อ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งตลาด
ส่งออกและภายในประเทศ รวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้ดัชนี
รายได้ภาคเกษตรอยู่ที่ระดับ 201.5 ขยายตัวร้อยละ 28.2

การจ้างบริการ
เตรียมดินเพ่ิมขึน้
จากการปรับเปลี่ยน
หรือขยายพืน้ท่ีปลกู 
โดยเฉพาะทเุรียน
(8.3%) และปาล์ม
น า้มนั (6.9%)  

ในขณะท่ีพืน้ท่ีปลกู
ยางลดลง(1.8%)

สาขาบริการ
ทางการเกษตร

สภาพอากาศ
เอือ้อ านวยตอ่การ
เจริญเติบโต 

ประกอบกบัราคา
คอ่นข้างสงู จงูใจ
ให้เกษตรกรดแูล
ปรับปรุงการผลิต
ตามมาตรฐาน

สาขาปศุสัตว์

+0.7%

สภาพอากาศ
เอือ้อ านวยตอ่การ
ผลิตปาล์มน า้มนั
และไม้ผลทัง้

ทเุรียนและมงัคดุ 
ในขณะท่ีผลผลิต
ยางพาราลดลง

เน่ืองจากเนือ้ท่ีกรีด
ลดลง

สาขาพืช

+30.8%

การเพาะเลีย้งกุ้ง
กลุาด าและปน่ิูม
เพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก
ตลาดมีความ
ต้องการ ขณะท่ี
ประมงพาณิชย์
ปรับตวัจาก

มาตรการIUUดีขึน้ 
สง่ผลให้ปริมาณ
การจบัสตัว์น า้

เพ่ิมขึน้

สาขาประมง

+11.3%

เกษตรกรตดัโคน่ไม้
ยางพาราเพ่ิมขึน้
เพ่ือปรับเปลี่ยนไป
ปลกูพืชเศรษฐกิจ

อื่นทดแทน 
โดยเฉพาะทเุรียน
และปาล์มน า้มนั

สาขาป่าไม้

6.4%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 20.2

+15.2%



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 3 ปี 2562

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562
❖ สภาพอากาศและปริมาณน้ าฝนเอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
❖ ภาครัฐด าเนินนโยบายการเกษตรเพ่ือปฎิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคเกษตร

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  8.5 หม่ืนตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 8.7 หม่ืนตัน หรือลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจากเป็นช่วงที่ปาล์มให้ผลผลิตต่ าสุดในรอบปี 
ประกอบกับเกษตรกรยืดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อรอสถานการณ์ด้านราคาจากนโยบายรัฐ
ยางพารา ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 1.1 หม่ืนตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งมีผลผลิต 1.5 หม่ืนตัน หรือลดลงร้อยละ 24.6 เนื่องจากพื้นที่กรีดได้ลดลง ประกอบกับยางพาราใน
บางพื้นที่อยู่ในช่วงเริ่มให้ผลระยะแรก ให้ผลผลิตได้ยังไม่เต็มที่

ไก่เนื้อ ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  1.7 แสนตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา   
ซึ่งมีผลผลิต 1.6 แสนตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ตามการขยายตัวของตลาดที่มีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีการเฝ้าระวังโรคระบาดและวางระบบการจัดการฟาร์มได้ดีขึ้น
กุ้งขาวเพาะเลี้ยง ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  2.5 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ี
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 2.6 พันตัน หรือลดลงร้อยละ 3.9 เป็นผลมาจากเกษตรกรบางส่วน
ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งกุลาด าและปูนิ่มซึ่งราคาดีกว่า และตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น

สุกร ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ  9.0 พันตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 8.9 พันตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาเนื้อสุกรค่อนข้างสูง เกษตรกร
มีแรงจูงใจในการขยายและปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาด 

3.6% - 4.6%
สาขาพืช

5.7% - 6.7%
สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สาขาป่าไม้

สาขาบริการฯ
0.3% - 1.3%

7.1 – 8.1%

(-7.0)% - (-8.0)%

7.1% - 8.1%

ทุเรียน ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 1.9 หม่ืนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา   
ซึ่งมีผลผลิต 1.5 หม่ืนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 เนื่องจากพื้นที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพ
อากาศเหมาะสม ทุเรียนให้ผลผลิตสูงและออกหลายรุ่น
มังคุด ผลผลิตไตรมาส 3/2562 มีปริมาณ 8.0 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา      
ซึ่งมีผลผลิต 5.5 พันตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ส่งผลให้ต้น
มังคุดค่อนข้างสมบูรณ์และให้ผลผลิตหลายรุ่น


