
ภาวะเศรษฐกจิการเกษตร 
ไตรมาส 2 ป ี2563 และแนวโน้มป ี2563 จังหวัดนครนายก 

เคร่ืองชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 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 

112.4 110.6 -1.6 33.5 28.5 -14.9 128.9 127.7 -0.9 192.1 170.2 -11.4 

ดัชนีราคาท่ี 
เกษตรกรขายได ้

111.8 115.3 3.1 115.1 116.3 1.1 115.3 124.1 7.7 119.5 78.4 -34.4 

ดัชนีรายได ้
เกษตรกร 

125.7 127.5 1.5 38.5 33.2 -14.0 148.5 158.5 6.7 229.6 133.5 -41.8 

  

  

สาขาบริการทาง 

สาขาปศุสัตว์ 

สาขาพืช 

สาขาประมง 

สาขาป่าไม้ การเกษตร 

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดบั 110.6 หดตัวร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลผลิต 
สินคา้เกษตรทุกสาขาลดลง ส่วนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้อยู่ท่ีระดบั 115.3 ขยายตัวร้อยละ 3.1 เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตร
ส าคญัท่ีเพิ่มข้ึน ได้แกก่ ข้าว ไก่เน้ือ ไข่ไก่ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ท่ีระดบั 127.5 ขยายตัวร้อยละ 1.5 

สาขาพืช, 
46.2% 

สาขาปศุสัตว์, 
36.3% 

สาขาประมง, 
12.0% 

สาขาบริการฯ
, 5.4% 

สาขาป่าไม้, 
0.1% 

-14.1% 

-13.1% 

-0.2% -7.9% 

1.4% 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส  2   ปี  2563 หดตัวร้อยละ 1.3 

เริ่มมีปัญหาการขาด
แกคลนน้ าจืด เกษตรกร
ประสบปัญหากุ้งโตช้า
แกละโรคcovid-19  
ท าให้เกษตรกร 

ไม่มั่นใจ ในสถานการณ์  

ผลผลิตข้าวลดลง
เนื่องจากภัยแกล้ง แกละ
การลดเนื้อท่ีปลูกข้าว

ของเกษตรกร 

เน่ืองจากประเทศเพื่อนบ้านเกิด 
โรคระบาด โรคอหิวาต์แกอฟริกา 

    ในสุกร (ASF) แกละโรคcovid-19  
ท าให้เกษตรกร 

ไม่มั่นใจ ในสถานการณ์  
จึงปรับลดปริมาณการผลิตลง 

เนื่องจากปัญหาภัย
แกล้งท าให้ผลผลิต
เสียหาย อีกท้ัง

เกษตรกรเพาะปลูก
ข้าวลดลง 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาพืชหดตัวร้อยละ 13.1  ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ภาคเกษตร จากการลดลงของผลผลิตข้าว รวมท้ังสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการ
ทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 0.2 7.9 แกละ 14.1  ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 36.3 12.0 แกละ 5.4 ของ GPP 
ภาคเกษตรตามล าดับ ส่วนสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 1.4 มีสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของ GPP ภาคเกษตร 

จากนโยบายลด
พื้นที่ปลูกยางพารา
ประกอบกับราคา
ยางพาราตกต่ าท า
ให้เกษตรกรโค่นต้น

ยางมากขึ้น 

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 

 ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรทีส่ าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดนครนายก 

สาขาปศุสัตว์ 

  

  
  

สาขาประมง 

  

  
  

สาขาปศุสัตว์ 
  

             

สาขาพืช 

สาขาประมง 

สาขาบริการฯ 

สาขาป่าไม้ 
 

  

  
  

  

  
  

สาขาพืช 

ภาคเกษตร 

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแกบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

ข้าว 

สกุร 

ไข่ไก่ 

กุ้งขาวฯ 

ผลผลิตข้าวไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 16,963 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลผลิต 
19,929 ตัน หรือลดลงร้อยละ 14.8 เนื่องจากปัญหาภัยแกล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ท าให้พ้ืนท่ีปลูกข้าว
ลดลง 

ผลผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 31,083 ตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลผลิต 
35,683 ตัว หรือลดลงร้อยละ 12.9 เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านเกิดโรคระบาด โรคอหิวาต์แกอฟริกาในสุกร 
(African Swine Fever : ASF) ท าให้เกษตรกรไม่มั่นใจในสถานการณ์ รวมท้ังเกิดโรคcovid-19 ท าให้เกิด
อุปสรรคในการส่งออกสุกรไปประเทศเพ่ือนบ้าน จึงปรับลดปริมาณการผลิต 

ผลผลิตไข่ไก่ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 471,960,331 ฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมี
ผลผลิต 483,428,723 ฟอง หรือลดลงร้อยละ 2.4 เนื่องจากมาตรการลดการน าเข้าแกม่พันธ์ุ แกละแกม่ไก่ไข่
ยืนกรง เพ่ือควบคุมปริมาณผลผลิตล้นตลาด แกละรักษาเสถียรภาพของราคาไข่ไก่ 

ผลผลิตกุ้งขาวแกวนนาไมไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 596 ตัน ลดลงอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มา ซ่ึงมีผลผลิต 720 ตัน หรือลดลงร้อยละ 17.1 เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหากุ้งโตช้า แกละการ
เปล่ียนแกปลงฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนเร็ว ส่งผลให้อุณภูมิน้ าสูงข้ึน เร่ิมมีปัญหาการขาดแกคลนน้ าจืด รวมท้ังเกิด
โรคcovid-19 ท าให้เกิดอุปสรรคในการส่งออกกุ้งขาวฯไปประเทศเพ่ือนบ้าน จึงปรับลดปริมาณการผลิต 

(-12.9%) – (-11.9%) 

(-8.1%) – (-7.1%) 

(-0.3%) – 0.7% 
(-13.3%) – (-12.3%) 

(-1.2%) – (-0.2%) 

เกษตรกรลดรอบการท าประมง ท าให้ผลผลิตภาพรวมลดลง 

ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีการลดพ้ืนท่ีการปลูกข้าว 

(-5.4%) – (-4.4%) 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ปี  2563 จังหวัดนครนายก หดตัวร้อยละ (-5.4%) – (-4.4%) 

ผลกระทบ covid-19 ต่อการส่งออกสินค้าเกษตร 

-14.8% 

-12.9% 

-2.4% 

-17.1% 

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563  
 ปศุสัตว์ 42.1% พืช 34.0% ประมง 13.2% บริการฯ 10.6% ป่าไม้ 0.1%  

การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ กษ. ได้แก่ตลาดน าการเกษตร และแปลงใหญ่ 


