
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดสระแก้ว

เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 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

61.2 60.5 -1.0 37.6 28.1 -25.4 135.5 147.0 8.5 113.6 111.0 -2.2

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

114.4 103.7 -9.3 106.5 94.6 -11.2 150.5 146.5 -2.7 155.5 151.0 -2.9

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

70.0 62.8 -10.2 40.1 26.5 -33.8 204.0 215.4 5.6 176.6 167.7 -5.1

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์
สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาป่าไม้
การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 60.5 หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสินค้า
เกษตรสาขาพืชและสาขาประมงที่ส าคัญลดลง เช่น มันส าปะหลัง ล าไย และปลานิล ส่วนดัชนีราคาที่ เกษตรกรขายได้
อยู่ที่ระดับ 103.7 หดตัวร้อยละ 9.3 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญลดลง เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ และปลานิล 
สง่ผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ทีร่ะดับ 62.8 หดตัวร้อยละ 10.2

ปศุสัตว์
43.0%บริการฯ

36.7%

พืช 19.9%

ประมง
0.3%

ป่าไม้
0.1%

-0.9%

-13.9%
+5.6% -2.1%

+14.2%
ปริมาณผลผลิตปลานิล

ลดลง เนื่องจากเกดิภาวะ
ภัยแล้ง เกษตรกรปรับ
แผนการผลิตโดยชะลอ
การเลี้ยง ประกอบกับ
ปัญหาด้านราคาตกต่ า

ฝนมาล่าช้าและฝนตกน้อยลง 
เกิดปัญหาภัยแล้ง รวมถึงราคา
ผลผลิตทางการเกษตรไม่จูงใจ
เกษตรกรจึงลดพื้นที่เพาะปลูก 
บางส่วนผลผลิตเสียหายจาก

โรคพืช ท าให้จ านวนเน้ือที่เก็บ
เกี่ยวลดลง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาบริการทางการเกษตร สาขาพืชและสาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.9 
13.9 และ 2.1 ซ่ึงแต่ละสาขามีสัดส่วนร้อยละ  36.7  19.9 และ 0.3  ของ GPP ภาคเกษตร ตามล าดับ 
ส่วนสาขาปศุสัตว์และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 5.6 และ 14.2 ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 43.0 และ 0.1 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ตามล าดับ 

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ผลผลิตมันส าปะหลัง ยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันลดลง มาจากผลกระทบ

ภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่ า
ส าหรับมันส าปะหลังยังมีผลกระทบ

จากโรคใบด่าง ส่วนปาล์มน้ ามัน
ประสบปัญหามีดอกตัวผู้มากเกินไป
(ปาล์มขาดคอ) ท าให้ผลผลิตลดลง

ปริมาณผลผลิตสุกร น้ านมดิบ 
และไก่เนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผู้ผลิตรายใหญ่มีการบริหาร

จัดการฟาร์มที่ดี รวมถึงความ
ต้องการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลผลิตไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากแรงจูงใจด้านราคาที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงราคา
ยางยังคงตกต่ า เกษตรกรจึง

โค่นยางบางส่วนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิด

อื่นแทน

ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 0.7



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดสระแก้ว

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ
สาขาป่าไม้

สาขาพืช

ภาคเกษตร

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 6

มนัส ำปะหลงั

สกุร

ปลำนิล

ผลผลิตมันส าปะหลังในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 78,885 ตัน ลดลงอย่างมากจากช่วงเดียวกันของ
ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 94,364 ตัน หรือลดลงร้อยละ 16.4 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแลง้ ปริมาณน้ าไม่
เพียงพอ รวมถึงเกิดโรคใบด่าง ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 

ผลผลิตสุกรในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 18,145 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีปริมาณ 12,938 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 เนื่องจากมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถป้องกัน
โรคระบาดได้ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดส่งออกชายแดนมีความต้องการสุกรมีชีวิต
อย่างต่อเนื่อง

ผลผลิตปลานิลในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 127.4 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 130.3 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง เกษตรกรจึงชะลอการเลี้ยงหรือ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าในอัตราที่ลดลงในพื้นที่ท่ีมีน้ าน้อย ประกอบกับราคาตกต่ าจึงไม่จูงใจให้เลี้ยงปลานลิเพิม่

(-7.4%) – (-6.4%)

(-2.7%) – (-3.7%)

(-4.8%) – (-3.8%)
(-5.2%) – (-4.2%)

0.4% – 1.4%

มีสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตท าให้ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะข้าว
มันส าปะหลัง และยางพารา 

(-5.6%) – (-4.6%)

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดสระแก้ว หดตัวร้อยละ (-5.6) – (-4.6)

-16.4%

+40.3%

-2.2%

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
พืช 70.1% ปศุสัตว์ 19.9% บริการฯ 9.8% ประมง 0.1%  ป่าไม้ 0.1%

ยำงพำรำ
-36.5%

ผลผลิตยางพาราในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 963 ตัน ลดลงอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีผลผลิต 1,516 ตัน หรือลดลงร้อยละ 36.53 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ฝนมาล่าช้า เกษตรกรจึงเปิดกรีด
หน้ายางได้ช้ากว่าเดิม อีกท้ังราคายังคงตกต่ าไม่จูงใจให้เกษตรกรกรีดยางพารารวมถึงขาดแคลนแรงงานรับ
กรีดยางพารา

การบริการทางการเกษตรลดลง เนื่องจากภัยแล้ง เกษตรกรจึงชะลอการเพาะปลูก
และจากปัญหาเรื่องโรคและศัตรูพืชท าให้จ านวนเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง


