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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ป 2561 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดวิเคราะหและประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ของป 2561  

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) เปรียบเทยีบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

1.1 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 111.0 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 105.9 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.8 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 126.6 

ลดลงจากชวงเดยีวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 130.9 หรือลดลงรอยละ 3.3 
 

 
 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.2 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 99.4 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 91.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลท่ีเกษตรกรขายได เฉล่ียอยูที่ระดับ 130.3 ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 133.0 หรือลดลงรอยละ 2.0 
 

 

 
 

 

 
 

ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.3 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 168.1 เพิ่มข้ึนรอยละ 0.4  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 167.3 ขณะท่ีดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 116.5 ลดลง

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 123.2 หรือลดลงรอยละ 5.4 
 

 

 
 

 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.4 ดัชนีผลผลิตหมวดประมง ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 73.6 ลดลงรอยละ 12.8  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 84.3 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 123.1 ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 144.2 หรือลดลงรอยละ 14.7 
 

 

   

  
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 

โดยสาขาการผลิตหลักที่ทําใหภาคเกษตรเติบโตไดดีในไตรมาสนี้ คือ สาขาพืช เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยและปริมาณนํ้า 

ท่ีเพียงพอ ประกอบกับการดําเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณอยางตอเนื่อง เชน การตลาดนําการผลิต การพัฒนา

แหลงนํ้าและระบบกระจายน้ํา การสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ซึ่งชวยลดตนทุน  

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร สําหรับสาขาปศุสัตว การผลิตสินคาปศุสัตวสวนใหญเพิ่มขึ้นทั้งไกเนื้อ ไขไก 

และน้ํานมดิบ สวนสาขาประมง ผลผลิตสัตวน้ําจืดเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงและปริมาณสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือ

ภาคใตมีทิศทางลดลง สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา มีดังนี้ 
 

2.1 สาขาพืช ในไตรมาส 3 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 6.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยผลผลิต 

พืชสําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ สําหรับ 

ขาวนาป มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ประกอบกับไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนกับปที่ผานมา ขาวนาปรัง 

มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํามีมากกวาปท่ีผานมา เพียงพอตอการเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อท่ีเพาะปลูก 

ในพื้นที่นาที่เคยปลอยวาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอยูในเกณฑดี จูงใจใหมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก 

ประกอบกับมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโต สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยาย

พื้นท่ีปลูกยางพาราตั้งแตป 2555 แทนพื้นท่ีพืชไร ไมผล พ้ืนที่นา และพื้นท่ีตัดโคนยางที่มีอายุมาก เริ่มทยอยใหผลผลิตในปนี้ ประกอบ

กับเนื้อที่กรีดยางไดสวนใหญอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง ปาลมน้ํามัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนปาลมน้ํามันที่ปลูกใหม 

ในป 2558 เริ่มใหผลไดในปน้ี ประกอบกับปริมาณนํ้าฝนที่เพียงพอ ทําใหตนปาลมมีความสมบูรณและมีจํานวนทะลายเพิ่มขึ้น ลําไย 

ทุเรียน มังคุด และเงาะ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน้ําเพียงพอ ประกอบกับราคาท่ีอยูในเกณฑดี  

สงผลใหเกษตรกรมีการดูแลบํารุงรักษามากขึ้น ทําใหผลไมตาง ๆ ติดดอกออกผลมากกวาปกอน สําหรับผลผลิตพืชสําคัญที่ลดลง 

ไดแก มันสําปะหลัง และสับปะรดโรงงาน โดยมันสําปะหลัง มีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคามันสําปะหลังในปที่ผานมาตกต่ํา 

อยางตอเนื่อง เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน ออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบกับบางพื้นที่

มีฝนตกชุกและน้ําทวมขัง ทําใหหัวมันสําปะหลังเนาเสียหาย และสับปะรดโรงงาน มีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได 

ในปที่ผานมาลดลงมาก ทําใหเกษตรกรลดเนื้อท่ีปลูกลง 

ดานราคา สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เพิ่มข้ึน ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มันสําปะหลัง ลําไย ทุเรียน และมังคุด โดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการใชในอุตสาหกรรมอาหาร

สัตวยังคงมีอยางตอเนื่อง มันสําปะหลัง มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความตองการใชเพื่อผลิตแปงมันและ

เอทานอลมีตอเนื่อง ลําไย มีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความตองการบริโภคในประเทศยังมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการกระจาย

ผลผลิตลําไยออกนอกจังหวัดที่เปนแหลงผลิตผานตลาดประชารัฐ โมเดิรนเทรด สถานีบริการน้ํามัน ปตท. และบางจาก รวมถึง

ไปรษณียไทยทั่วประเทศ ทุเรียนและมังคุด มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 

ท้ังในและตางประเทศ 
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สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ลดลง ไดแก ขาว สับปะรดโรงงาน 

ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และเงาะ โดย ขาว มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมากกวาปที่ผานมา ประกอบกับ

ตางประเทศชะลอการสั่งซื้อขาวหลังจากที่มีการนําเขาจํานวนมากในชวงกอนหนา สับปะรดโรงงานมีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิต

ออกสูตลาดมากเกินความตองการของโรงงานแปรรูป ยางพารา มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตท่ียังมีอยูมาก และการปรับตัว

ลดลงตามทิศทางราคายางในตลาดซื้อขายลวงหนา รวมถึงความกังวลของนักลงทุนเก่ียวกับสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกา

และจีน ปาลมน้ํามัน มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันออกมาสูตลาดมาก รวมทั้งสต็อกน้ํามันปาลมท่ีมีปริมาณ 

สูงกวาสต็อกเพื่อความมั่นคงที่ประเมินไว และเงาะ มีราคาลดลง เน่ืองจากผลผลิตออกสูตลาดมากและกระจุกตัว 

ดานการสงออก ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณและมูลคา

สงออกลดลง ไดแก ขาวรวม ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ยางพารา น้ํามันปาลม สับปะรดและผลิตภัณฑ 

ลําไยและผลิตภัณฑ และมังคุด โดย ขาวรวม มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากตางประเทศชะลอการซื้อขาว โดยสวนใหญ

เปนการสงมอบขาวขาวและขาวนึ่งจากคําสั่งซื้อเดิมใหกับประเทศตางๆ เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และแอฟริกาใต ขาวโพดเลี้ยง

สัตว มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากความตองการของโรงงานอาหารสัตวภายในประเทศยังมตีอเนื่อง มันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง และประเทศจีนซึ่งเปนคูคาหลักพยายาม

กดดันดานราคาเพื่อใหไดราคามันเสนและแปงมันสําปะหลังที่ต่ําที่สุด ประกอบกับราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของเวียดนามซึ่งเปน

ประเทศคูแขงที่สําคัญอยูในระดับต่ํากวาไทย ยางพารา มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเปนคูคาหลักมีการปลูก

ยางพาราเพื่อทดแทนการนําเขามากขึ้น ทําใหมีความตองการนําเขาจากไทยลดลง นํ้ามันปาลม มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง 

เนื่องจากราคาในประเทศไทยสูงกวาราคาในตลาดโลก ทําใหประเทศคูคาหลักอยางอินเดียมีความตองการนําเขาจากไทยลดลง 

สับปะรดและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากผลผลิตสับปะรดโลกเพิ่มขึ้นและผูซื้อตางประเทศบางสวนหันไป

นําเขาสับปะรดจากประเทศคูแขงของไทย เชน ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ลําไยและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง 

เนื่องจากอินโดนีเซียซึ่งเปนตลาดสงออกสําคัญของไทยยังคงดําเนินมาตรการจํากัดการนําเขาลําไยในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 

2561 แมวาจะมีการยกเลิกมาตรการดังกลาวตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2561 แตในทางปฏิบัติยังมีขอจํากัดและตองใชระยะเวลา 

ในการดําเนินการ ทําใหประเทศไทยยังไมสามารถสงออกลําไยไปยังประเทศอินโดนีเซียได มังคุด มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง 

เนื่องจากผูสงออกมังคุดประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในการคัดบรรจุ และตูคอนเทนเนอรไมเพียงพอตอการสงออกมังคุด สําหรับ

สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณสงออกลดลง แตมีมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน ไดแก ทุเรียนและผลิตภัณฑ เนื่องจากคุณภาพ 

ของทุเรียนไมตรงกับความตองการของตลาด ขณะที่ราคาสงออกทุเรียนปรับตัวสูงข้ึน ทําใหมูลคาสงออกทุเรียนเพิ่มขึ้น เงาะและ

ผลิตภัณฑ เนื่องจากตลาดตางประเทศมีความตองการผลเงาะสดลดลง ขณะที่มูลคาสงออกเงาะกระปองเพิ่มข้ึนมาก 

 

2.2 สาขาปศสุัตว สาขาปศสุัตวในไตรมาส 3 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 0.2 เมื่อเทียบชวงเดียวกันของป 2560 โดย

ปริมาณการผลิตสินคาปศสุัตวท่ีเพิ่มขึ้น ไดแก ไกเน้ือ ไขไก และน้ํานมดิบ สําหรับไกเนื้อ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยาย

การผลิตเพื่อรองรับความตองการบริโภคของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน 

ดานผลผลิตไขไกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตน้ํานมดิบเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกษตรกร
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ผูเลี้ยงโคนมมีการดูแลเอาใจใสสุขภาพแมโค เชน การทําความสะอาดอุปกรณรีดนมและระบบทอ รักษามาตรฐานฟารม รวมถึง 

การขยายพันธุตามธรรมชาติ สวนผลผลิตสุกรลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางสวนปรับลดกําลังการผลิต โดยลดจํานวนแมพันธุ  

เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตสุกรไมใหลนตลาด 

ดานราคา ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ราคาไกเนื้อโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 

ท่ีผานมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มข้ึน ราคาสุกรลดลง เนื่องจากผลผลิตยังคงมากกวาความตองการบริโภค 

ในประเทศท่ีคอนขางทรงตัว สําหรับราคาไขไกเพิ่มข้ึน เปนผลจากการระบายผลผลิตไขไกสดไปยังตางประเทศ เพื่อรักษาระดับราคา

ในประเทศ สวนราคาน้ํานมดิบเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่มีคณุภาพมากขึ้น  

ดานการสงออก ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตวสําคัญ  

ท้ังเนื้อไกและผลิตภัณฑ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ นมและผลิตภัณฑ ขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยการสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากความตองการบริโภคของตลาดญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน สําหรับการสงออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากความตองการบริโภคของประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น ไดแก ลาว ฮองกง เมียนมา และมาเลเซีย สวนการสงออกนมและ

ผลิตภัณฑขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส สิงคโปร ลาว และเมียนมา 

 

2.3 สาขาประมง หดตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยผลผลิตประมงทะเลมีแนวโนมลดลง 

ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงที่ลดลง เนื่องจากในชวงปนี้ราคากุงปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง ทําใหเกษตรกร

ลดปริมาณการลงลูกกุง สําหรับปริมาณสัตวน้ําที่นําขึ้นทาเทียบเรือในภาคใตลดลงเชนเดียวกัน สวนผลผลิตประมงน้ําจืด เชน ปลานิล 

ปลาดุก เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับการเลี้ยง 

ดานราคา ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม) 

ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 สอดคลองกับราคาในตลาดโลกท่ีลดลงตามภาวะอุปทาน

สวนเกิน สําหรับปลานิลขนาดกลาง และปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2 – 4 ตัวตอกิโลกรัม) ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลงเชนเดียวกัน โดย

เปนการลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 

ดานการสงออก ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ปลาและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ตามความตองการของตลาดตางประเทศที่ยังมีอยางตอเนื่อง อาทิ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 

กัมพูชา และรัสเซีย สําหรับกุงและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากความสามารถในการแขงขันทางดานราคา

กุงของไทยในตลาดโลกต่ําลง ไมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง คือ อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํากวาได 

สวนปลาหมึกและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจากตลาดญี่ปุน และสหภาพยุโรปชะลอการนําเขาลง 

 

2.4 สาขาบริการทางการเกษตร ในไตรมาส 3 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.9 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 

โดยการจางบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และการใหบริการเก่ียวนวดขาวเพิ่มข้ึน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังเพิ่มข้ึน 

สําหรับออยโรงงาน เกษตรกรไดเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกและลงตอออยใหมทดแทนของเดิม ทําใหมีการจางบริการไถพรวนดินเพิ่มข้ึน 
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2.5 สาขาปาไม ในไตรมาส 3 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 2.0 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 เน่ืองจาก

ผลผลิตปาไมสําคัญ ไดแก ไมยางพารา ครั่ง และรังนก เพ่ิมขึ้น โดยการขยายตัวของไมยางพารามีปจจัยหลักมาจากการตัดโคน 

สวนยางพาราเกาเพื่อปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและพืชอ่ืน ซึ่งไมยางพาราสวนใหญถูกนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน

เพื่อการสงออก เนื่องจากเปนที่นิยมของตลาดผลิตภัณฑไมท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ขณะที่ประเทศญี่ปุน 

มีความตองการวัตถุดิบเชื้อเพลิงจากไมอัดเม็ด (Wood Pellet) เพิ่มข้ึนเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟาชีวมวล เนื่องจาก

ตองการลดการใชพลังงานนิวเคลียรและการใชถานหิน ดานผลผลิตครั่ง มีการขยายตัวจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย สงผลใหครั่ง 

มีการเจริญเติบโตไดดีข้ึน สําหรับผลผลิตรังนกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริโภคชาวจีนรุนใหมที่มีกําลังซื้อและหันมาใสใจสุขภาพมีความ

ตองการบรโิภคเครื่องดื่มรังนกมากขึ้น สวนไมยูคาลิปตัสลดลงตามคําสั่งซื้อที่ลดลงจากทั้งในและตางประเทศ 

 

3. แนวโนมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 4.0 – 5.0 เม่ือเทียบกับป 2560 โดย

ทุกสาขาการผลิต ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มขึ้น สําหรับ

ปจจัยบวก คือ สภาพอากาศและปริมาณน้ําท่ีเอ้ืออํานวย ประกอบกับการดําเนินนโยบายดานการเกษตรตาง ๆ ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงมีการวางแผนการผลิต 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดมากขึ้น 

 

 

ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร 

                     หนวย: รอยละ 

สาขา 
ไตรมาส 3/2561 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 

ภาคเกษตร 3.7 

พืช 6.8 

ปศุสัตว 0.2 

ประมง -3.7 

บริการทางการเกษตร 3.9 

ปาไม 2.0 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ (ปปฏิทิน) 

หนวย: ลานตัน 

สินคา 

ไตรมาส 3 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
2560** 2561** 

ขาวนาป 2.38 2.39 0.29 

ขาวนาปรงั 0.48 0.76 57.07 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1.22 1.24 1.59 

มันสําปะหลัง 1.66 1.64 -0.92 

สับปะรดโรงงาน 0.35 0.34 -3.98 

ยางพารา 1.29 1.36 4.92 

ปาลมน้าํมัน 3.02 3.49 15.72 

ลําไย (พันตัน) 398.70 414.52 3.97 

ทุเรียน (พันตัน) 192.01 244.89 27.54 

มังคุด (พันตัน) 63.84 100.69 57.71 

เงาะ (พันตัน) 94.75 108.03 14.02 

ไกเนื้อ (ลานตัว) 385.50 394.03 2.21 

สุกรมีชีวิต (ลานตัว) 5.07 5.01 -1.21 

ไขไก (ลานฟอง) 3,685.65 3,695.02 0.25 

น้ํานมดิบ 0.28 0.29 2.95 

กุงทะเลเพาะเล้ียง* (ตัน) 45,790 41,667 -9.00 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* กรมประมง (ขอมูลตามใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวน้ําในเดอืนกรกฎาคม – สิงหาคม) 

หมายเหตุ : ** ขอมูลพยากรณ ณ เดือนกันยายน 2561 
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ตารางที่ 3 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได 

หนวย: บาท/กิโลกรัม 

สินคา 
2560 2561 การเปลี่ยนแปลง  

ทั้งป ก.ค.-ก.ย. ก.ค.-ก.ย. (รอยละ)  

ขาวเปลือกเจา ความชื้น 15% (บาท/ตัน) 7,905 7,831 7,528 -3.88 

ขาวนาปหอมมะลิ (บาท/ตนั) 11,433 11,051 15,209 37.63 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% 6.10 6.08 6.64 9.15 

หัวมันสําปะหลังสดคละ 1.52 1.24 2.43 96.37 

สับปะรดโรงงาน 4.95 4.29 2.58 -39.85 

ยางแผนดิบ ชั้น 3 55.81 50.86 40.98 -19.43 

ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลายมีน้ําหนัก >15 กก.  4.10 4.30 3.28 -23.63 

ลําไยเกรด A 22.35 20.34 25.69 26.33 

ทุเรียนหมอนทองคละ 71.81 61.39 70.16 14.29 

มังคุดคละ 40.10 20.50 22.90 11.69 

เงาะโรงเรียนคละ 25.39 23.80 23.08 -3.04 

ไกรุนพันธุเนื้อ 37.28 39.10 34.05 -12.91 

สุกร น้ําหนัก 100 กก. ขึ้นไป 59.01 60.30 59.03 -2.11 

ไขไกสดคละ (บาท/รอยฟอง) 265 274 281 2.43 

น้ํานมดิบ 18.08 18.16 18.33 0.94 

กุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 185 176 150 -14.61 

ปลานิลขนาดกลาง 54.22 51.49 48.34 -6.11 

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2-4 ตัว/กก. 45.99 47.12 38.68 -17.91 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญ 
 

สินคา 

ปริมาณ (พันตัน) มลูคา (ลานบาท) 

2560 2561  

% 

2560 2561  

% 
ทั้งป ก.ค.-ส.ค. ก.ค.-ส.ค. ทั้งป ก.ค.-ส.ค. ก.ค.-ส.ค. 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ - - -       

 ขาวรวม (ลานตัน) 11.63 1.97 1.81 -8.10 174,503.24 29,949.47 29,911.13 -0.13 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  320.52 22.06 6.62 -69.99 2,321.67 167.37 56.58 -66.19 

 มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 9.56 1.46 0.79 -46.32 72,062.30 10,680.92 9,883.48 -7.47 

 น้ําตาลและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 5.94 1.10 1.68 52.17 97,391.87 17,783.58 18,792.82 5.68 

 ยางพารา (ลานตัน) 3.34 0.529 0.526 -0.64 216,054.04 30,761.01 26,528.27 -13.76 

 น้ํามันปาลม 429.96 71.92 20.87 -70.99 11,751.68 1,863.92 578.57 -68.96 

 สับปะรดและผลิตภัณฑ 685.46 117.54 116.31 -1.05 27,032.26 4,473.04 3,514.56 -21.43 

 ลําไยและผลิตภัณฑ 952.30 199.39 126.83 -36.39 32,830.50 7,083.05 5,026.87 -29.03 

 ทุเรียนและผลิตภัณฑ 503.54 148.46 148.37 -0.06 24,846.34 6,898.13 10,314.73 49.53 

 มังคุด 205.54 114.32 101.42 -11.28 7,444.84 3,838.09 3,762.34 -1.97 

 เงาะและผลิตภัณฑ 16.23 3.96 2.69 -31.98 513.71 112.74 121.15 7.46 

 เน้ือไกและผลิตภัณฑ  758.38 128.78 148.94 15.65 96,266.27 16,373.06 18,044.11 10.21 

 เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ  13.96 1.77 3.22 82.24 2,252.01 331.59 428.07 29.10 

 นมและผลิตภัณฑ  277.11 43.70 50.29 15.07 10,317.95 1,790.24 2,001.90 11.82 

 ปลาและผลิตภัณฑ  888.96 150.84 164.10 8.79 108,643.45 17,973.40 19,949.59 11.00 

 ปลาหมึกและผลิตภัณฑ  47.57 7.52 6.90 -8.30 12,080.77 1,836.32 1,821.41 -0.81 

 กุงและผลิตภัณฑ  214.69 39.88 33.27 -16.56 71,035.89 13,277.07 10,352.56 -22.03 

 ผลิตภัณฑจากปา 29.39 4.41 6.93 57.12 1,532.72 220.72 250.63 13.55 

ที่มา: ศนูยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01 
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