มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) ป 2559
ภาคเกษตร
ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4/2559
ภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2559 ขยายตัวรอยละ 3.0 ชะลอลงเล็กนอยจากรอยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 3/2559 โดยภาคเกษตรขยายตัวสูงรอยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
นอกภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 3.1 เปนผลมาจากสาขาการผลิตที่สําคัญ ไดแก สาขาอุตสาหกรรม สาขากอสราง การคาฯ ตัวกลางทางการเงินขยายตัวตอเนื่อง
ในป 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 3.2 เรงตัวขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 2.9 ในป 2558
การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวรอยละ 3.2 สูงขึ้นจากรอยละ 0.9 ในไตรมาสที่ 3/2559 ปจจัยสาคัญมาจากสาขาเกษตรกรรม ลาสัตว และปาไม ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 2.9
เปนผลจากผลผลิตพืชหลักที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสาปะหลัง ปาลมนามัน เพิ่มขึ้น ประกอบกับสาขาประมงขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.4
จากผลผลิตกุงที่ขยายตัวตอเนื่องตามความตองการของตลาดตางประเทศ
อัตราขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคาที่แทจริง (รอยละ)
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ขยายตัวรอยละ 3.1 ชะลอลงเล็กนอยจากรอยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 3./2559 จากการชะลอตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาขนสง ตามจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลง ในขณะที่สาขาการผลิตหลักอื่นๆ ที่ขยายตัวตอเนื่อง ไดแก สาขาอุตสาหกรรม การกอสราง ตัวกลางทางการเงิน และการคาฯ

ภาคเกษตร

ขยายตัวรอยละ 3.2 สูงขึ้นจากรอยละ 0.9 ในไตรมาสที่ 3/2559 ปจจัยสําคัญมาจากสาขาเกษตรกรรม ลาสัตว และปาไม ขยายตัวตอเนื่องตามความตองการ
ของตลาดตางประเทศ โดยผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ขยายตัว ไดแก ขาวเปลือก (รอยละ 7.9) ปาลมน้ํามัน (รอยละ 10.2) และยางพารา (รอยละ 1.1)
ดัชนีราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาออย ราคายางแผนดิบชั้น 3 ราคาปาลมน้ํามัน และราคากุงขาวแวนนาไม
อยางไรก็ตามราคาขาวเปลือกและมันสําปะหลังลดลง การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาสงผลใหดัชนีรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่สาม
รอยละ 9.1 รวมทังป 2559 การผลิตสาขาเกษตรกรรมเพิมขึนรอยละ 0.6 ดัชนีราคาเพิมขึนรอยละ 4.0 และดัชนีรายไดเกษตรกรเพิมขึน 2.8
ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตพืชผบ คือ ปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้นและกระจายตัวในพื้นที่เพาะปลูก สงผลใหการผลิตขาวเปลือกนาป และปาลมน้ํามัน
กลับเขาสูภาวะปกติมากขึ้นและกระจายตัวในพื้นที่เพาะปลูก

ดานปศุสัตว

ผลผลิตหมวดปศุสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เนื่องจาก (1) การขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความตอความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และ
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟารม สงผลใหผลผลิตสุกร ไกเนื้อ ไขไก และโคเนื้อเพิ่มขึ้น

สาขาประมง
ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.4 เนื่องจากผลผลิตกุงและการสงออกขยายตัว
มูลคาการสงออกสินคาเกษตร เพิ่มขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส รอยละ 6.2 เทียบกับการลดลงรอยละ 11.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4
และราคาสงออกเพิ่มขึ้น รอยละ 4.6 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสงออกยางพารา และน้ําตาลเปนสําคัญ แตราคาสงออกสินคาเกษตรอื่นๆ เชน ขาว และมันสําปะหลังลดลง
ระดับราคาสินคาเกษตร หดตัวรอยละ 1.0 เนื่องจากราคาขาวเปลือกที่เปนพืชหลักไตรมาสที่ 4 ลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับผลผลิตออกสูตลาดมาก
นอกจากนั้นราคาพืชผลที่สําคัญลดลง ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรดโรงงาน
รายไดของเกษตรกร
รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา เนื่องจากราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น
แมวาภาวะเศรษฐกิจเกษตรเกษตรจะหดตัวลง
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ สาขาเกษตรกรรม

ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ไดแก ขาวเปลือก (รอยละ 7.9) มันสําปะหลัง (รอยละ 2.6) ยางพารา (รอยละ 1.1) ไมผล (รอยละ 10.4)

ปาลมน้ํามัน (รอยละ 10.2) และปศุสัตว (รอยละ 4.7)
ผลผลิตลดลง
ไดแก ออย (รอยละ - 1.9 )
ดัชนีราคาสินคาเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.8
ราคาเพิ่มขึ้น
ไดแก ออย (รอยละ 14.4) ยางแผนดิบชั้น 3 (รอยละ 49.8) ปาลมน้ํามัน (รอยละ 30.5)
ไขไก (รอยละ 4.8) และกุงขาวแวนนาไม (รอยละ 8.3)
ราคาลดลง
ไดแก ขาวเปลือก (รอยละ - 11.7) มันสําปะหลัง (รอยละ - 36.3 ) ขาวโพด (รอยละ - 17.8)
สุกร (รอยละ - 3.1) และไกเนื้อ (รอยละ - 3.1)
ที่มาขอมูล

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5170&filename=QGDP_report) และ

ขอมูลยอนหลัง
ไตรมาส 3/2559

(http://www.nesdb.go.th/nesdb_th/ewt_dl_link.php?nid=5165)
2. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(http://www.nesdb.go.th/article_attach/Economic%20Report%20Q4-2559TH.pdf)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร กุมภาพันธ 2560
(นายอุดมพงษ ตวงประยงค)

