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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ของปี 2562 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

1.1 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงไตรมาส 3 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 121.9 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 120.7 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 130.0 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 127.0 หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.4 

 

 
 

 
 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.2 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้  ในช่วงไตรมาส 3 ดัชนีผลผลิต 
หมวดพืชผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 113.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 111.5 ขณะที่ดัชนีราคา
หมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 131.9 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 130.8 หรือเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 0.8 

 
 

 
 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
1.3 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงไตรมาส 3 ดัชนีผลผลิต

หมวดปศุสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 167.8 ลดลงร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 169.5 ขณะที่ดัชนีราคา  
หมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 127.8 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 116.6 หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 9.6 
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ที่มา: ศูนย์ปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

2. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 
โดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสนี้มีการขยายตัว เนื่องจากสาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาคเกษตรกลับมา
ขยายตัวได้ในไตรมาสนี้หลังจากหดตัวลงในไตรมาสที่ผ่านมา โดยการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่  
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และมันส าปะหลัง แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง
แล้ง รวมทั้งปริมาณน้ าที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของไม้ผลและไม้ยืนต้นไม่มากนัก ประกอบกับเนื้อที่ให้ผล 
ที่มีมากขึ้น สภาพอากาศในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เอ้ืออ านวยให้ไม้ผลมีการออกดอกและติดผลมากขึ้น และราคาผลไม้ที่อยู่ใน
เกณฑ์ด ีท าให้เกษตรกรมีการดูแลบ ารุงต้นให้สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ส าหรับสาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ 
ยังขยายตัวได้ ขณะที่สาขาปศุสัตว์โดยรวมลดลงจากปริมาณผลผลิตสุกรที่ลดลง ส่วนสาขาประมงลดลงจากปริมาณสัตว์น้ า 
ขึ้นท่าเทียบเรือภาคใต้และสัตว์น้ าจืดลดลง ส าหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้ 
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2.1 สาขาพืช ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพืชส าคัญ
ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด เงาะ และมันส าปะหลัง โดยยางพารามีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเนื้อที่กรีดได้เพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่ปลูกใหม่ในปี 2556 ที่ปลูกแทนในพ้ืนที่พืชไร่ ไม้ผล พ้ืนที่นา และปลูกแทนต้นยางพารา 
ที่อายุมาก ประกอบกับเนื้อที่กรีดได้ส่วนใหญ่เป็นต้นยางพาราที่ มีอายุอยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูง ปาล์มน้ ามันมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจากต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในปี 2559 ประกอบกับต้นปาล์มน้ ามันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง 
รวมทั้งสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ ามัน ทุเรียนมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจากการขยายพ้ืนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ มังคุดมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาต้นมังคุดมีการพักสะสมอาหารมากขึ้น ท าให้ต้นมีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตได้มากขึ้นในปีนี้ เงาะมีผลผลิต
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรมีการบ ารุงและดูแลรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2561 มีสภาพอากาศเย็นที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยให้ทุเรียน มังคุด และเงาะมีการออกดอกและ 
ติดผลมากขึ้น และมันส าปะหลังมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมข้ึนจากแรงจูงใจด้านราคามันส าปะหลังในปีที่ผ่านมา
ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเร่งขุดมันส าปะหลังขายก่อนก าหนด ท าให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึน้ 

ส าหรับพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และล าไย 
โดยข้าวนาปีมีผลผลิตลดลง เนื่องจากฝนที่มาล่าช้าในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก ท าให้บางพ้ืนที่ขาดน้ าส าหรับใช้ในการเพาะปลูก
และปล่อยพ้ืนที่ให้ว่าง ส่งผลให้เนื้อที่เพาะปลูกลดลง นอกจากนี้ ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
และผลกระทบจากพายุโพดุลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ท าให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ผลผลิต 
ต่อไร่ลดลง ข้าวนาปรังมีผลผลิตลดลง เนื่องจากน้ าในอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่และน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่า 
ปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะภัยแล้ง ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ส่งผลให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์และ
ผลผลิตต่อไร่ลดลง สับปะรดโรงงานมีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ า เกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยน 
ไปปลูกพืชอ่ืน ส่งผลให้เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตลดลง เนื่องจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด 
ลายจุด และภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ส่งผลให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ประกอบกับพ้ืนที่
เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้รับความเสียจากอุทกภัย ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ล าไยมีผลผลิตลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและฝนแล้ง ท าให้การติดผลไม่ดีเท่าที่ควร มีจ านวนผลต่อช่อลดลง นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่ 
ประสบวาตภัยและพายุฤดูร้อน ท าให้ผลอ่อนร่วงเสียหาย ผลผลิตโดยรวมจึงลดลง 

ราคาผลผลิต ในช่วงไตรมาส 3 (ราคาที่เกษตรกรขายได้) สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย และทุเรียน โดยข้าวมีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ความต้องการ
ของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลผลิตทีอ่อกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง ขณะที่ความต้องการ
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง สับปะรดโรงงานมีราคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและโรงงานแปรรูป ทุเรียนมีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่เพียงพอ
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กับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนให้ได้
มาตรฐานตามความต้องการ และล าไยมีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

สินค้าพืชทีมี่ราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด และเงาะ โดยมันส าปะหลัง
มีราคาลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับความต้องการน าเข้าของประเทศจีนชะลอตัวลง  
รวมถึงปัญหาน้ าท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกษตรกรมีการเร่งขุดมันส าปะหลังขายก่อนก าหนด ยางพารามีราคา
ลดลง เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่เปิดกรีดยางใหม่ ปาล์มน้ ามันมีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสต็อกน้ ามันปาล์มยังคงมีปริมาณที่สูงกว่าสต็อกเพ่ือความมั่นคงที่ประเมินไว้ มังคุดมีราคาลดลง 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านจ านวนมาก และออกสู่ตลาดจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีฝนตก  
ท าให้คุณภาพต่ า และเงาะมีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 

การส่งออก ในช่วงเดือนกรกรฎาคม-สิงหาคม 2562 สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออก
เพิ่มขึ้น  ได้แก่ ทุ เรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด และเงาะ  โดยทุเรียนและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
ความต้องการบริโภคทุเรียนและผลิตภัณฑ์ของตลาดหลักอย่างจีน เวียดนาม และฮ่องกง ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 
ความตกลงการค้าเสรีที่ช่วยขจัดอุปสรรคในด้านภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า ท าให้ทุเรียนของไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น 
มังคุดมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคของต่างประเทศเพ่ิมขึ้น และเงาะมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
มีความต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

สินค้าพืชทีมี่ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก ่ข้าวรวม มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา สับปะรดและผลิตภัณฑ์ และล าไยและผลิตภัณฑ์ โดยข้าวรวมมีการส่งออกลดลง เนื่องจากความต้องการน าเข้าข้าว
ของประเทศคู่ค้า อาทิ จีนและฟิลิปปินส์ ลดลง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาข้าวไทย 
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความต้องการข้าวจากไทยลดลง มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกลดลง เนื่องจาก 
ความต้องการผลิตภัณฑ์มันเส้นและแป้งมันส าปะหลังของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการส่งออกลดลง 
เนื่องจากความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศยังมีอยู่มาก ประกอบกับความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของประเทศคู่ค้าลดลง ยางพารามีการส่งออกลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญชะลอตัว ประกอบกับมาตรการ
ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันให้อุปสงค์ยางจากประเทศจีนลดลง สับปะรดและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกลดลง 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคผลสดและแปรูปภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ล าไยและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกลดลง เนื่องจากเวียดนามซึ่งเป็นผู้น าเข้าหลักชะลอการน าเข้าล าไยแห้งจากไทย สินค้าพืชที่มี
ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ น้ ามันปาล์ม เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวประเทศไทยมีศักยภาพ 
ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซียและเมียนมา โดยส่งออกสินค้าน้ ามันปาล์มประเภทน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
เป็นหลัก ในขณะทีร่าคาส่งออกน้ ามันปาล์มยังคงอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลง 
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2.2 สาขาปศุสัตว์ ในไตรมาส 3 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ส าคัญอย่างสุกรลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยลดปริมาณการผลิตลงจากต้นทุนการผลิต  
ที่สูงขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรมีการควบคุมการเลี้ยงและเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร (African Swine Fever: ASF) ที่มีการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านทั้งเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ในขณะที่
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และน้ านมดิบ มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี และความต้องการบริโภคของตลาด
เพ่ิมขึ้น โดยการผลิตไก่เนื้อมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมปริมาณการผลิตรองรับความต้องการบริโภคของตลาด 
ในประเทศและตลาดต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น การผลิตไข่ไก่เพ่ิมขึ้นจากระบบการผลิตที่ดี มีฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และเฝ้าระวังโรค
อย่างใกล้ชิด รวมถึงสภาพอากาศทีเ่อ้ืออ านวยมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ได้ดี ส่วนการผลิตน้ านมดิบ
มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีจ านวนแม่โครีดนมทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้มีอัตราการให้น้ านมเพ่ิมข้ึน  

ราคาผลผลิต ในช่วงไตรมาส 3 (ราคาที่เกษตรกรขายได้) สินค้าปศุสัตว์ส าคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่
มีราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาไก่เนื้อเพ่ิมขึ้นจากปริมาณความต้องการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในด้านราคาสุกรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ส่วนราคาไข่ไก่เพ่ิมขึ้นจากการปรับผลผลิต 
ไข่ไก่ทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค ท าให้ภาวะไข่ไก่ล้นตลาดเริ่มกลับสู่สมดุล ส าหรับราคาน้ านมดิบเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อยตามปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยยังมีระดับราคาใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากคุณภาพน้ านมดิบ 
ทีอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ขยายตัวจากปริมาณและมูลค่าสินค้าเนื้อไก่ 
และผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น จากความต้องการบริโภค 
ของตลาดต่างประเทศท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนทั้งในญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีความต้องการ
น าเข้าเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเพ่ือทดแทนเนื้อสุกรในประเทศทีล่ดลงจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ด้านการส่งออกนม
และผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากความต้องการของประเทศคู่ค้าส าคัญที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นมของไทย ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ลาว และเมียนมา ขณะที่การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลดลง เนื่องจากปริมาณและมูลค่าส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็น
แช่แข็งที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 58.5 และ 41.0 ตามล าดับ โดยเฉพาะ สปป.ลาว ซึ่งเป็นตลาดส่งออก  
ที่ส าคัญของไทย ในขณะทีก่ารส่งออกเนื้อสุกรปรุงแต่งมีปริมาณลดลง แต่มมีูลค่าเพ่ิมข้ึนตามราคาสุกรในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้น 

 
2.3 สาขาประมง ในไตรมาส 3 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เป็นผลจาก

ผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมาณสัตว์น้ าที่น าขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้มีทิศทางลดลง ประกอบกับผลผลิตประมงน้ าจืด 
ได้แก่ ปลานิลและปลาดุก มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล
ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ท าให้ผลผลิตในช่วงไตรมาส 3 ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในขณะที่ปริมาณ 
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยง 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
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ราคาผลผลิต ในช่วงไตรมาส 3 (ราคาที่เกษตรกรขายได้) กุ้งขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม)  
มีราคาเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปลานิลขนาดกลางและ
ปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2-4 ตัวต่อกิโลกรัม) มีราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เนื่องจากความต้องการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง 

การส่งออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 สินค้าประมงส าคัญ ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ ปลาหมึก
และผลิตภัณฑ์ และกุ้งและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยการส่งออก
ปลาและผลิตภัณฑ์ลดลงจากประเทศคู่ค้าส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่นและศรีลังกามีการน าเข้าลดลง ส าหรับปลาหมึกและผลิตภัณฑ์  
ตลาดส่งออกหลักโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการน าเข้าลดลงต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ลดลง เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และแคนาดามีการน าเข้าลดลง นอกจากนี้ ค่าเงินบาทของไทยที่มีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 
จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

 
2.4 สาขาบริการทางการเกษตร ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2561 เป็นผลจากการจ้างบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปใช้ทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิต  
ทั้งในด้านการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังที่เพ่ิมข้ึน และเกษตรกร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่งขุดมันส าปะหลังขายก่อนก าหนด ท าให้มีการจ้างบริการเครื่องขุดมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมี 
การใช้บริการเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงกรกฎาคมยังท าให้เกษตรกรบางพ้ืนที่เลื่อนมาท าการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ประกอบกับภาครัฐ 
ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานในหลายพ้ืนที่  
ท าให้กลุ่มเกษตรกรบางพ้ืนที่ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานบางส่วน หันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการท างาน รวมถึงใช้บริการโดรนส าหรับฉีดพ่นในพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น 

 
2.5 สาขาป่าไม้ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก

ปริมาณไม้ยูคาลิปตัสและครั่งที่เพ่ิมขึ้นเป็นหลัก โดยความต้องการไม้ยูคาลิปตัสในการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) ของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยังคงเพ่ิมขึ้น ส่วนผลผลิตครั่ง 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากครั่งมีการเจริญเติบโตและฟ้ืนตัวได้ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ครั่งขยายพันธุ์
เอ้ืออ านวยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักมีความต้องการเพ่ิมขึ้น ขณะที่รังนกมีปริมาณผลผลิตลดลง 
เนื่องจากเป็นรังนกที่เก็บเป็นรอบสุดท้ายของปี แต่ยังคงเป็นที่ต้องการของประเทศจีน ท าให้มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น ในด้านไม้
ยางพารามีปริมาณลดลง เนื่องจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562 ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรตามพ้ืนที่เปิดกรีดจริง ไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรตัดโค่นไม้ยางพาราลดลงเพ่ือรอรับเงิน
ชดเชย ส าหรับถ่านไมม้ีปริมาณลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและร้อนจัด 
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3. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 เม่ือเทียบกับปี 2561 
โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัวได้ เนื่องจากการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญหลายชนิดและการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีทิศทางเพ่ิมขึ้น ขณะที่สาขาปศุสัตว์มีแนวโน้มชะลอตัวจากปริมาณการผลิตสุกร 
ที่ลดลง โดยปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาจากการด าเนินนโยบายด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า
เกษตร การบริหารการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าเกษตร 
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภาวะแห้งแล้งและการเกิดพายุฝน 
ที่อาจท าให้บางพ้ืนที่ประสบภัยแล้งหรือน้ าท่วม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกร 

 
 

ตารางท่ี 1 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร 
              หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 
ไตรมาส 3/2562 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) 

ภาคเกษตร 1.1 
พืช 1.6 
ปศุสัตว์ -0.5 
ประมง -0.3 
บริการทางการเกษตร 2.5 
ป่าไม ้ 1.8 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ปีปฏิทิน) 

หน่วย: ล้านตัน 

สินค้า 
ไตรมาส 3 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
2561** 2562** 

ข้าวนาปี 4.34 4.17 -3.93 

ข้าวนาปรัง 0.74 0.59 -19.68 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.32 1.25 -5.21 

มันส าปะหลัง 1.75 1.88 6.89 

สับปะรดโรงงาน 0.34 0.24 -28.82 

ยางพารา 1.35 1.43 5.88 

ปาล์มน้ ามัน 3.46 3.54 2.48 

ล าไย (พันตัน) 435.16 355.54 -18.30 

ทุเรียน (พันตัน) 260.84 387.45 48.54 

มังคุด (พันตัน) 125.06 165.27 32.15 

เงาะ (พันตัน) 97.53 102.33 4.92 

ไก่เนื้อ (ล้านตัว) 375.96 384.53 2.28 

สุกรมีชีวิต (ล้านตัว) 5.25 4.87 -7.25 

ไข่ไก่ (ล้านฟอง) 3,833.06 4,123.50 7.58 

น้ านมดิบ 0.29 0.31 5.06 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง* (พันตัน) 51.71 55.42 7.18 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
* กรมประมง (ข้อมูลตามใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
หมายเหตุ : ** ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนกันยายน 2562 
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ตารางที่ 3 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 
หน่วย: บาท/กิโลกรัม 

สินค้า 
2561 2562 การเปลี่ยนแปลง  

ทั้งปี ก.ค.-ก.ย. ก.ค.-ก.ย. (ร้อยละ)  

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% (บาท/ตัน) 7,892 7,516 7,800 3.78 

ข้าวนาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน) 15,199 15,209 16,385 7.73 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% 7.97 6.64 7.41 11.60 

หัวมันส าปะหลังสดคละ 2.25 2.43 1.66 -31.69 

สับปะรดโรงงาน 2.97 2.58 6.35 146.12 

ยางแผ่นดิบชั้น 3 40.96 40.98 40.55 -1.05 

ผลปาล์มน้ ามันทั้งทะลายมีน้ าหนัก>15 กก. 3.11 3.26 2.54 -22.09 

ล าไยเกรด A 26.72 25.69 26.43 2.88 

ทุเรียนหมอนทองคละ 78.16 70.16 83.31 18.74 

มังคุดคละ 43.57 22.90 20.72 -9.52 

เงาะโรงเรียนคละ 23.14 23.08 21.05 -8.80 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 34.40 34.05 36.93 8.46 

สุกร น้ าหนัก 100 กก. ขึ้นไป 55.68 59.03 68.41 15.89 

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 268 281 287 2.14 

น้ านมดิบ 18.21 18.33 18.25 -0.44 

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก. 151 150 137 -8.67 

ปลานิลขนาดกลาง 49.09 48.34 52.44 8.48 

ปลาดุกบิ๊กอุยขนาด 2-4 ตัว/กก. 39.09 38.68 40.09 3.65 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 

สินค้า 

ปริมาณ (พันตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2562  
% 

2561 2562  
% ทั้งปี ก.ค.-ส.ค. ก.ค.-ส.ค. ทั้งปี ก.ค.-ส.ค. ก.ค.-ส.ค. 

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ ์ - - - 
 

1,388,541.03 236,728.71 214,544.50 -9.37 

ข้าวรวม (ล้านตัน) 11.09 1.85 1.00 -46.11 180,270.06 30,369.52 18,044.72 -40.58 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 82.43 6.62 0.39 -94.06 685.41 56.58 3.99 -92.95 

มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ลา้นตัน) 6.97 0.80 0.71 -10.98 73,983.67 9,975.08 7,766.21 -22.14 

น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ (ลา้นตัน) 8.66 1.87 1.88 0.63 97,018.39 20,795.48 18,504.27 -11.02 

ยางพารา (ล้านตัน) 3.09 0.53 0.41 -21.55 155,099.42 26,528.56 21,486.17 -19.01 

น้ ามันปาล์ม 472.04 20.86 28.58 36.99 10,799.10 578.51 545.39 -5.72 

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ 640.13 116.32 83.30 -28.38 19,102.08 3,514.58 2,715.77 -22.73 

ล าไยและผลิตภัณฑ์ 771.77 126.85 98.08 -22.68 28,765.37 5,027.59 3,915.13 -22.13 

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ 516.01 148.35 218.49 47.28 35,332.90 10,315.36 17,058.79 65.37 

มังคุด 185.80 101.42 144.73 42.34 7,289.33 3,762.34 5,759.64 53.09 

เงาะและผลิตภัณฑ์ 16.46 2.69 5.52 105.09 549.71 121.15 134.78 11.25 

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 839.43 148.97 154.38 3.63 100,389.35 18,054.63 18,121.84 0.37 

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ 16.12 3.22 2.13 -34.01 2,397.71 428.07 412.47 -3.64 

นมและผลิตภัณฑ์ 310.31 50.29 57.75 14.84 10,977.27 2,002.03 2,162.61 8.02 

ปลาและผลิตภัณฑ์ 941.27 164.19 148.75 -9.41 112,787.26 19,956.28 17,236.39 -13.63 

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ 44.12 6.90 6.64 -3.69 11,195.77 1,821.38 1,627.04 -10.67 

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 189.55 33.29 31.29 -6.01 58,894.64 10,357.20 9,278.50 -10.41 

ผลิตภัณฑ์จากป่า 39.94 6.93 6.44 -7.12 1,537.95 250.63 259.51 3.54 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าในพิกัดศุลกากร ตอนท่ี 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01 
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