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ไตรมาส 3 ป� 2562

ด�ชน�ผลผล�ตส�นค�าเกษตรอย��ท�ระด�บ 109.3 หดต�วร�อยละ 18.7 เม��อเท�ยบก�บป�ทผ� า� นมา เน�อ� งจากผลผล�ตสาขาพ�ช
ได�แก� ส�บปะรดโรงงานผลผล�ตลดลง ส�วนด�ชน�ราคาท��เกษตรกรขายได�อย��ท�ระด�บ 174.5 ขยายต�วร�อยละ 23.1 เน��องจากราคาส�นค�าเกษตรส�าค�ญทท��
เพ��มข��น ได�แก� ยางพารา ส�บปะรด ส�กร ปลากระช�ง และปลาธรรมชาต� ส�งผลให�ด�ชน�รายได�เกษตรกรอย��ท�ระด�บ 190.7 ขยายต�วร�อยละ 0.1

ภาวะเศรษฐก�จการเกษตรไตรมาส 3 �� 2562 หดต�วร�อยละ 17.4
สาขาปศ�ส�ตว�
สาขาบร�การ
ทางการเกษตร

+1.0%
พ��นท��ปล�ก
ม�นส�าปะหล�ง
เพ��มข��น
ท�าให�ม�การจ�าง
บร�การทาง
การเกษตรเพ��มข��น

+0.4%
ปร�มาณผลผล�ต
เพ��มข��นจากตลาด
ม�ความต�องการ
อย�างต�อเน��อง
ประกอบก�บภาคร�ฐ
ส�งเสร�มพ�ฒนา
ฟาร�มให�เป�นระบบ
และม�มาตรฐาน

สาขาพ�ช

-23.9%
ปร�มาณผลผล�ตส�นค�า
เกษตรท��ส�าค�ญท เช�น
ส�บปะรด ลดลง
เน��องจากราคาในป�ท�
ผ�านมาตกต��า ส�งผล
ให�เกษตรกร
ปร�บเปล�ย� นไปปล�ก
พ�ชชน�ดอ��น

สาขาประมง

+1.6%
ภาคร�ฐม�การปล�อย
ปลาตามแหล�งน��า
ธรรมชาต�มาก และ
ส�งเสร�มการเล�ย� ง
มากข��น

สาขาป�าไม�

1.2%
ปร�มาณ
การเก�บผลผล�ต
ของป�าในพ��นท��
เพ��มข��น เน��องจาก
ภาคร�ฐส�งเสร�มและ
สน�บสน�น
การบร�หารจ�ดการ
ป�าช�มชนเพ��มมากข��น

สถานการ��การผล�ตส�นค�าเกษตรท��ส�าค�ญในไตรมาส 3 �� 2562
สาขาพ�ช

สาขาปศ�ส�ตว�

สาขาประมง

ส�บปะรด
-15.0%

ผลผล�ตส�บปะรดไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 3,914 ต�น ลดลงจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา
���งม�ผลผล�ต 4,605 ต�น หร�อลดลงร�อยละ 15.0 เน��องจากราคาในป�ท�ผ�านมาตกต��า ท�าให�เกษตรกร
ปร�บเปล��ยนไปปล�กพ�ชชน�ดอ��นท��ให�ผลตอบแทนท��ด�กว�า ส�งผลให�ผลผล�ตส�บปะรดลดลง

ยางพารา
6.4%

ผลผล�ตยางพาราไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 19,178 ต�น เพ��มข��นจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา
���งม�ผลผล�ต 18,016 ต�น หร�อลดลงร�อยละ 6.4 เน��องจากยางพาราท��ปล�กป� 2556 เร��มกร�ดได�ในป�น�
เป�นจ�านวนมาก ประกอบก�บเกษตรกรด�แลบ�าร�งร�กษาเป�นอย�างด� ท�าให�ผลผล�ตยางพาราเพ��มข��น

ส�กร
+12.4%

ผลผล�ตส�กรไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 23,359 ต�ว เพ��มข��นจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา
���งม�ผลผล�ต 20,788 ต�ว หร�อเพ��มข��นร�อยละ 12.4 เน��องจากตลาดม�ความต�องการอย�างต�อเน��อง
ประกอบก�บราคาส�กรปร�บต�วด�ข�นอย�างต�อเน��อง ส�งผลให�เกษตรกรเล��ยงส�กรเพ��มข��น

ไก�ไข�
-7.8%

ผลผล�ตไข�ไก�ไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณไข�ไก� 212,388 ร�อยฟอง ลดลงจากช�วงเด�ยวก�นของ
ป�ท�ผ�านมา ���งม�ผลผล�ต 230,250 ร�อยฟอง หร�อลดลงร�อยละ 7.8 เน��องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน ท��งร�อนจ�ด ฝนตกช�ก และม�พาย�ลมแรง ส�งผลให�ไก�ออกไข�ลดลง

��บส�ตว�น�า
+1.4%
เพาะเล��ยงส�ตว�
+2.1%

การจ�บส�ตว�น�าจ�ดจากแหล�งธรรมชาต�ไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 1,002,356 ก�โลกร�ม เพ��มข��นจากช�วง
เด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา ���งม�การจ�บปลาธรรมชาต� 988,947 ก�โลกร�ม หร�อเพ��มข��นร�อยละ 1.4 เน��องจาก
ในป�ท�ผ�านมาภาคร�ฐม�การปล�อยปลาตามแหล�งน��าธรรมชาต�มากข��น ส�งผลให�ม�ผลผล�ตปลามากข��น

การเพาะเล��ยงส�ตว�น�าจ�ดไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 1,115,782 ก�โลกร�ม เพ��มข��นจากช�วง
เด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา ���งม�การจ�บปลาในประช�ง 1,093,128 ก�โลกร�ม หร�อเพ�ม� ข��นร�อยละ 2.1
เน��องจากตลาดม�ความต�องการอย�างต�อเน��อง

แนวโน�มภาวะเศรษฐก�จการเกษตร �� 2562
·
·

สภาพอากาศและปร�มาณน��าเอ��ออ�านวยต�อการผล�ตทางการเกษตร
ภาคร�ฐด�าเน�นนโยบายการเกษตรเพ��อป��ร�ปภาคเกษตรอย�างต�อเน��อง
ส�งผลใ��การผล�ตทางการเกษตรม�ประส�ท��ภาพมากข��น

สาขาพ�ช

ภาคเกษตร

6.5% - 7.5%

8.0% - 9.0%
สาขาปศ�ส�ตว�

สาขาประมง

0.2% - 1.2%

1.1% - 2.1%
สาขาบร�การฯ

สาขาป�าไม�

0.4 - 1.4%

3.5 - 4.5%

