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ไตรมาส 3 ป� 2562

ด�ชน�ผลผล�ตส�นค�าเกษตรอย�ท� ร� ะด�บ 101.6 ขยายต�วร�อยละ 13.4 เม�อ� เท�ยบก�บป�ทผ� า� นมา เน�อ� งจากผลผล�ตสาขาพ�ช
ได�แก� ม�นส�าปหล�ง และยางพารา ผลผล�ตเพ��มข��น ส�วนด�ชน�ราคาท��เกษตรกรขายได�อย��ท�ระด�บ 74.5 หดต�วร�อยละ 9.1 เน��องจากราคาส�นค�าเกษตร
ส�าค�ญท��ลดลง ได�แก� ม�นส�าปะหล�ง ยางพารา และกระบ�อ ส�งผลให�ด�ชน�รายได�เกษตรกรอย��ท�ระด�บ 75.7 ขยายต�วร�อยละ 3.0

ภาวะเศรษฐก�จการเกษตรไตรมาส 3 �� 2562 ขยายต�วร�อยละ 13.3
สาขาปศ�ส�ตว�
สาขาบร�การ
ทางการเกษตร

+1.4%
พ��นท��ปล�กพ�ช
เศรษฐก�จท��ส�าค�ญ
เช�น ข�าวนาป� และ
ม�นส�าปะหล�ง
เพ��มข��น ท�าให�ม�
ก�จกรรมบร�การ
ทางการเกษตร
เพ��มข��น

+2.6%
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

+18.6%
พ�ชเศรษฐก�จท��ส�าค�ญ
เช�น ม�นส�าปะหล�ง
ผลผล�ตเพ��มข��นจาก
ราคาป�ท�ผา� นมาอย��ใน
เกณ��ด� และโรงงานร�บ
���อม�นส�าปะหล�งเพ��มข��น
ส�งผลให�ม�ผลผล�ต
มากข��น

สาขาประมง

-2.3%
เกษตรกรลดจ�านวน
รอบการเล��ยงปลา
กระช�งต�อป�
เน��องจากปร�มาณน��า
ไม�เพ�ยงพอ ส�งผลให�
การเพาะเล��ยง
ส�ตว�น�าจ�ดลดลง

สาขาป�าไม�

-0.2%
ต�นย�คาล�ปต�ส
ปล�กใหม� ย�งไม���ง
รอบต�ดฟ�น
ท�าให�ผลผล�ต
ไม�ย�คาล�ปต�ส
ลดลง

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

สาขาปศ�ส�ตว�

สาขาประมง

ม�นส�าปะหล�ง
253.3%

ผลผล�ตม�นส�าปะหล�งไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 189,659 ต�น เพ��มข��นจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา ���งม�ผลผล�ต
53,683 ต�น หร�อเพ��มข��นร�อยละ 253.3 เน��องจากราคาในป�ท�ผ�านมาอย��ในเกณ��ด� ท�าให�เกษตรกรปร�บเปล��ยนพ��นท��
มาปล�กม�นส�าปะหล�งทดแทนพ��นท��อ�อยโรงงานและพ��นท��ว�างเปล�า ประกอบก�บม�โรงงานร�บ���อม�นส�าปะหล�งเพ��มข��น
และเกษตรกรเร�งเก�บเก��ยวผลผล�ตเพ��อเตร�ยมเพาะปล�กใหม� ส�งผลให�ผลผล�ตม�นส�าปะหล�งเพ��มข��น

ยางพารา
10.1%

ผลผล�ตยางพาราไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 36,682 ต�น เพ��มข��นจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา
���งม�ผลผล�ต 33,317 ต�น หร�อเพ��มข��นร�อยละ 10.1 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
+7.2%

ผลผล�ตส�กรไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 61,482 ต�ว เพ��มข��นจากช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา
���งม�ผลผล�ต 57,351 ต�ว หร�อเพ��มข��นร�อยละ 7.2 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�
-3.5%

ผลผล�ตไข�ไก�ไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณไข�ไก� 163,101 ร�อยฟอง ลดลงจากช�วงเด�ยวก�น
ของป�ท�ผ�านมา ���งม�ผลผล�ต 169,034 ร�อยฟอง หร�อลดลงร�อยละ 3.5 เน��องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน ส�งผลให�ไก�ออกไข�ลดลง

��บส�ตว�น�า

การจ�บส�ตว�น�าจ�ดจากแหล�งน��าธรรมชาต�ไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 1,720,064 ก�โลกร�ม เพ��มข��นจาก
ช�วงเด�ยวก�นของป�ท�ผ�านมา ���งม�การจ�บปลาธรรมชาต� 1,672,525 ก�โลกร�ม หร�อเพ��มข��นร�อยละ 2.8
เน��องจากในป�ท�ผ�านมาภาคร�ฐม�การปล�อยปลาตามแหล�งน��าธรรมชาต�มากข�น� ส�งผลให�ม�ผลผล�ตปลามากข��น

+2.8%
เพาะเล��ยงส�ตว�น�า

-8.1%

การเพาะเล��ยงส�ตว�นา� จ�ดไตรมาส 3 ป� 2562 ม�ปร�มาณ 1,037,409 ก�โลกร�ม ลดลงจากช�วงเด�ยวก�น
ของป�ท�ผา� นมา ���งม�การจ�บปลาในประช�ง 1,129,456 ก�โลกร�ม หร�อลดลงร�อยละ 8.1 เน��องจาก
ปร�มาณน��าไม�เพ�ยงพอ เกษตรกรลดจ�านวนรอบการเล��ยงต�อป� ส�งผลให�ผลผล�ตปลากระช�งลดลง

แนวโน�มภาวะเศรษฐก�จการเกษตร �� 2562
·
·

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

สาขาพ�ช

ภาคเกษตร

2.3% - 3.3%

2.0% - 3.0%
สาขาปศ�ส�ตว�

สาขาประมง

2.1% - 3.1%

(-0.3%) - 0.7%
สาขาบร�การฯ

สาขาป�าไม�

0.5% - 1.5%

(-0.1%) - 0.9%

