
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดชลบุรี

เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2563

รายการ
ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง

Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆
ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร

102.8 99.7 -3.0 100.5 86.8 -13.6 90.0 88.3 -1.8 152.6 109.6 -28.1

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

118.4 111.8 -5.6 118.1 114.6 -3.0 124.7 116.3 -6.7 174.3 178.6 2.5

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

121.7 111.5 -8.4 118.7 99.4 -16.2 112.3 102.8 -8.4 265.8 195.9 -26.3

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์
สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาป่าไม้การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยูท่ีร่ะดับ 99.7 หดตัวรอ้ยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสินค้า
เกษตรทุกสาขาการผลิตลดลง เช่น สุกร สับปะรด ปาล์มน ้ามัน และประมงทะเล ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 111.8
หดตัวรอ้ยละ 5.6 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทีส่้าคัญลดลง เช่น สุกร ไก่เนื อ ยางพารา ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 111.5 
หดตัวร้อยละ 8.4

ปศุสัตว์
64.6%

พืช
27.9%

ประมง
4.3%

บริการฯ
3.1% ป่าไม้

0.1%

-8.5%

-24.9%
-0.2% -32.2%

-62.2%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2   ปี 2563 หดตวัร้อยละ 8.8

การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเข้า
สู่ฤดูร้อนเร็ว อุณหภูมิสูงขึ น 
ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น ้าที่ขึ น

ท่าลดลง รวมถึงจ้านวน
เรือประมงยังลดลงด้วย

ผลผลิตสับปะรด ปาล์มน ้ามันและ
ยางพาราลดลง เนื่องจากภัยแล้ง ส้าหรับ
มันส้าปะหลังยังมีผลผลิตเสียหายจากโรค
พืชและศัตรูพืช ปาล์มน ้ามันประสบปัญหา

มีดอกตัวผู้มากเกินไป (ปาล์มขาดคอ) 
ส่วนยางพาราขาดแรงงานในการกรีดยาง

รวมถึงสถานการณ์ราคาที่ยังคงตกต่้า

ร าค าสุ ก รแ ละ ไ ก่ เ นื อ ล ดล ง
เนื่องจากความต้องการของตลาด
ปรับตัวลดลงและมีอุปสรรคใน
การขนย้ายในช่วงสถานการณ์
โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  แ ละ ป ริ ม า ณ
ผลผลิ ตสุ ก ร ลดลง เนื่ อ ง จาก
เกษตรกรป้องกันความเสี่ยงจาก

การเกิดโรคระบาดในสุกร

ฝนมาล่าช้าและปริมาณฝน
ตกลดลง ท้าให้เกิดภัยแล้ง 
เ ก ษ ต ร ก ร จึ ง ล ด พื น ที่
เพาะปลูกบางส่วนและ
ผลผลิตเสียหายจากโรคพืช
และแมลง ท้าให้จ้านวน
เ นื อ ที เ ก็ บ เ กี่ ย ว ล ด ล ง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากทุกสาขาภาคเกษตรหดตัว โดยสาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 0.2 สาขาพืช
หดตัวร้อยละ 24.9 สาขาประมง หดตัวร้อยละ 32.2 สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 8.5 
และสาขาป่าไม้ หดตัวร้อยละ 62.2 ซ่ึงแต่ละสาขามีสัดส่วนร้อยละ 64.6  27.9  4.3  3.1 และ 0.1 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ตามล้าดับ

ผลผลิตการตัดไม้ยูคาลิปตัส
ลดลง โดยเฉพาะพื นที่ของ
บริษัทเอกชนรายใหญ่ และ
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ท้าให้
เ กษตรกรตั ด ไม้ ออกขาย
น้อยลงประกอบกับราคาไม้
ทรงตัวต่อเนื่อง

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดชลบุรี

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ
สาขาป่าไม้

สาขาพืช

ภาคเกษตร

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 6

สบัปะรด

สกุร

ประมงทะเล
พาณิชย์

ผลผลิตสับปะรดไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 39,562 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาซึ่งมีปริมาณ
ผลผลิต 42,219 ตัน หรือลดลงร้อยละ 6.3 เนื่องจากเนื อท่ีเก็บเกี่ยวลดลง ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกีย่ว
จึงต้องปล่อยผลผลิตบางส่วนเน่าเสียไป รวมถึงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลให้ผลผลติต่อไรล่ดลง

ผลผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 284,817 ตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีปริมาณ 
297,550 ตัว หรือลดลงร้อยละ 4.3 เนื่องจากเกษตรกรลดการเลี ยงสุกรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิด
โรคอหิวาตแ์อฟริกันในสุกร (AFS) รวมถึงราคาสุกรลดลงเนื่องจากความต้องการของตลาดปรบัตัวลดลงและ
มีอุปสรรคในการขนย้ายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 

ผลผลิตประมงทะเลพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 13,828 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มาซึ่งมีผลผลิต 19,125 ตัน หรือลดลงร้อยละ 27.7 เนื่องจากจ้านวนเรือประมงลดลงและขาดแคลนแรงงาน 
อีกทั งการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนเร็ว ส่งผลให้อุณภูมิน ้าสูงขึ นท้าให้ปริมาณสัตว์น ้าที่ถูกจับขึ นท่ามี
จ้านวนน้อย

(-20.6%) – (-19.6%)

(-26.7%) – (-25.7%)

(-12.9%) – (-11.9%)
(-8.8%) – (-7.8%)

(-0.8%) – 0.2%

มีสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตท าให้ผลผลิตเสียหายและผลผลิตต่อไร่ลดลง

(-6.3%) – (-5.3%)

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดชลบุรี หดตัวร้อยละ (-6.3) – (-5.3)

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว

-6.3%

-4.3%

-27.7%

สาขาปศุสัตว์ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคระบาด ด้วยระบบ
มาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
ปศุสัตว์ 72.2%  พืช 22.5%  ประมง 3.6%  บริการฯ 1.6% ป่าไม้ 0.1%

ปาล์มน า้มนั ผลผลิตปาล์มน ้ามันไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 77,875 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาซึ่งมี
ปริมาณผลผลิต 91,528 ตัน หรือลดลงร้อยละ 14.9 เนื่องจากเนื อที่ให้ผลผลิตและผลผลิตต่อไรล่ดลง ทั งยัง
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ปาล์มไม่ออกลูกหรอืประสบปัญหามีดอกตัวผู้มากเกินไป (ปาล์มขาดคอ)

-14.9%


