
ภาวะเศรษฐกจิการเกษตร 
ไตรมาส 2 ป ี2563 และแนวโน้มป ี2563 จังหวัดปราจีนบรีุ 

เคร่ืองชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 

 รายการ 
ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง 

Q1/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ 
ดัชนีผลผลิต 
สินค้าเกษตร 

205.5 192.3 -6.4 25.3 22.3 -11.9 365.8 336.2 -8.1 60.4 62.0 2.6 

ดัชนีราคาท่ี 
เกษตรกรขายได ้

124.2 129.9 4.5 131.0 137.7 5.1 117.9 127.4 8.0 130.2 80.8 -38.0 

ดัชนีรายได ้
เกษตรกร 

255.3 249.8 -2.2 33.2 30.7 -7.4 431.4 428.2 -0.7 78.7 50.1 -36.4 

  

  

สาขาบริการทาง 

สาขาปศุสัตว์ 

สาขาพืช 

สาขาประมง 

สาขาป่าไม้ การเกษตร 

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ท่ีระดบั 192.3 หดตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลผลิต
สินคา้เกษตรท่ีส าคัญลดลงได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง สุกร และไก่ไข่ ส่วนดชันีราคาท่ีเกษตรกรขายได้อ ยู่ท่ีระดับ 129.9 ขยายตัวร้อย
ละ 4.5 เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตรส าคัญท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ข้าว ยางพารา สุกร และไก่เน้ือ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ท่ีระดับ 
249.8 หดตัวร้อยละ 2.2 

สาขาพืช, 
35.2% 

46.7% 

สาขาประมง
, 13.5% 

4.5% 0.1% 

-5.9% 

-14.1% 

-5.1% +1.6% 

+2.9% 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2    ปี  2563 หดตัวร้อยละ 3.4 

เน่ืองจากสภาพอากาศ
เอื้ออ านวย ท าให้สัตว์น้ า

เจริญเติบโต และผลผลิตกุ้ง
ท่ีเข้าห้องเย็นมีปริมาณเพิ่ม

สูงข้ึน 

ผลผลิตข้าวลดลงเน่ืองจาก
ภัยแล้ง และการลดเน้ือท่ี
ปลูกข้าวของเกษตรกร 
และโรคใบด่างในมัน

ส าปะหลัง ท าให้ผลผลิต
เสียหาย 

เน่ืองจากประเทศเพื่อนบ้านเกิด 
โรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกา 

    ในสุกร (ASF) และโรคcovid-19  
ท าให้เกษตรกร 

ไม่มั่นใจ ในสถานการณ์  
จึงปรับลดปริมาณการผลิตลง เน่ืองจากปัญหาภัยแล้ง

ท าให้ผลผลิตเสียหาย อีก
ท้ังเกษตรกรเพาะปลูก

ข้าวลดลง 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาพืชหดตัวร้อยละ 14.1 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ภาคเกษตร ผลจากการลดลงของผลผลิตข้าว มันส าปะหลัง รวมทั้งสาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทาง
การเกษตร หกตัวร้อยละ 5.1 และ 5.9 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 46.7 และ 4.5 สาขาประมง สาขาป่าไม้ ขยายตัว
ร้อยละ 1.6 และ 2.9 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 13.6 และ 0.1 ของ GPP ภาคเกษตร ตามล าดับ 

จากนโยบายลดพื้นท่ี
ปลูกยางพาราประกอบ
กับราคายางพาราตกต่ า
ท าให้เกษตรกรโค่นต้น

ยางมากข้ึน 

สาขาป่าไม ้

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 

สาขาปศุสัตว์ 

สาขาบริการฯ 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรทีส่ าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดปราจีนบรีุ 

สาขาปศุสัตว์ 

  

  
  

สาขาประมง 

  

  
  

สาขาปศุสัตว์ 
  

             

สาขาพืช 

สาขาประมง 

สาขาบริการฯ 

สาขาป่าไม้ 
 

  

  
  

สาขาพืช 

ภาคเกษตร 

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

มนัฯ 

สกุร 

กุ้งขาวฯ 

ผลผลิตมันส าปะหลังไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 9,340 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมี
ผลผลิต 11,574 ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.3 เนื่องจากปัญหาโรคใบด่าง เกษตรกรต้องท าลายแปลงมัน
ส าปะหลังท่ีพบโรค และภัยแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

ผลผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 405,649 ตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลผลิต 
456,817 ตัว หรือลดลงร้อยละ 11.2 เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านเกิดโรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร (African Swine Fever : ASF) ท าให้เกษตรกรไม่มั่นใจในสถานการณ์ รวมท้ังเกิดโรคcovid-19 ท าให้
เกิดอุปสรรคในการส่งออกสุกรไปประเทศเพ่ือนบ้าน จึงปรับลดปริมาณการผลิต 

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไตรมาส 2 ปี 2563  มีปริมาณ 2,403 ตัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึง
มีผลผลิต 2,347 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย และปีนี้น้ าเค็มเพียงพอ 
และมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า และปริมาณใบก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าท่ีเ ข้าห้องเย็น 
มีเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากกุ้งขาวมีตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 

(-15.7%) – (-14.7%) 

0.1% – 1.1% 

2.3% – 3.3% 
(-7.8%) – (-6.8%) 

(-5.0%) – (-4.0%) 

(-4.7%) – (-3.7%) 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ปี  2563 จังหวัดปราจีนบุรี หดตัวร้อยละ (-4.7%) – (-3.7%) 

ผลกระทบจากภัยแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ เกษตรกรลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย  

-19.3% 

-11.2% 

+2.4% 

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563  
 ปศุสัตว์ 49.0% พืช 26.7% ประมง 16.5% บริการฯ 7.7% ป่าไม้ 0.1%  

  

  
  

ข้าว ผลผลิตข้าวไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 16,152 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลผลิต 
16,622 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.8 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และการลดพ้ืนท่ี
ปลูกข้าว 

-2.8% 

ผลกระทบจากโรค COVID-19 ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว 

การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ กษ. ได้แก่ตลาดน าการเกษตร และแปลงใหญ่ 


