
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

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

484.1 564.0 16.5 576.8 672.7 16.6 65.7 76.5 16.4 90.4 88.7 -1.9

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

252.4 219.0 -13.2 314.2 269.6 -14.2 123.6 121.0 -2.1 98.6 97.9 -0.7

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

1,221.9 1,235.2 1.1 1,812.3 1,813.6 0.1 81.2 92.6 14.0 89.1 86.8 -2.6

จากนโยบายลด
พื้นที่ปลูกยางพารา
ลง ท าให้เกษตรกร
โค่นต้นยาง ส่งผล
ให้มีไม้ยางพารา

เพิ่มมากขึ้น

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาป่าไม้
การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 564.0 ขยายตัวร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทุเรียน มังคุด สุกร และไข่ไก่  ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 219.0 หดตัว
รอ้ยละ -13.2 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส าคัญที่ลดลง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม และไก่เนื้อ ส่งผลให้
ดัชนรีายได้เกษตรกรอยู่ทีร่ะดับ 1,235.2 ขยายตัวร้อยละ 1.1

สาขาพืช
90.1%

สาขาประมง
4.8%

สาขาปศุสัตว์ 4.2%

สาขาบริการ 0.1% สาขาป่าไม้
3.5%

-3.9%

+12.2%

+10.5%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 
เป็นผลมาจากสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 12.2 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 90.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ภาคเกษตร ผลจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทุเรียน และมังคุด  รวมทั้งสาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ขยายตัวเช่นกัน 
ร้อยละ 10.5 และ 2.2 ซึ่งมีสัดส่วน GPP ร้อยละ 4.2 และ 3.5 ตามล าดับ ส่วนสาขาประมง สาขาบริการทาง
การเกษตร หดตัวร้อยละ 1.3 และ 3.9 ซึ่งมีสัดส่วน GPP ร้อยละ 4.8 และ 0.1 ตามล าดับ 

-1.3%

+2.2%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 12.0

จากสถานการณ์โรคตัวแดงดวง
ขาว และโรค EMS ในกุ้งขาว
แวนนาไมท าให้เกษตรกรลด

การเลี้ยง แต่มีบางส่วนเริ่มหัน
ไปเลี้ยงกุ้งกุลาด า เพื่อ

หลีกเลี่ยงโรคฯ และราคาสูง
กว่ากุ้งขาวแวนนาไม

เนื่องจากสภาพอากาศ
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมี
ความหนาวเย็น มีฝน

เหมาะสม ส่งผลดีต่อการ
ออกดอกของทุเรียน และ
ทุเรียนอยู่ในช่วงอายุให้

ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

ภาคเอกชนได้ขยาย
ฟาร์มการเลี้ยงสุกร
เพิ่มขึ้นประมาณ 

10,815 ตัว จึงส่งผล
ให้ผลผลิตสุกรเพิ่ม

มากขึ้น
จากสถานการณ์ฝนทิ้ง
ช่วงและภาวะภัยแลง้ 
ประกอบกับเกษตรกร
บางส่วนลดพื้นที่ปลูก 

มันส าปะหลัง

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ

สาขาป่าไม้

สาขาพืช

ภาคเกษตร

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ทุเรียน

สุกร

กุ้งขาวฯ

ผลผลิตทุเรียน ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 328,743 ตัน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา ซึ่งมีผลผลิต 301,087 ตัน หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.2 เนื่องจากผลผลิตต่อไรเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 และมีพื้นท่ี
ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ประกอบกับสภาพอากาศช่วงปลายปีเหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรียน 
และทุเรียนอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น อีกท้ังมีทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตได้ปีแรกเพิ่มขึ้น

ผลผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 25,336 ตัว เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 19,937 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เนื่องจากภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10,815 ตัว ส่งผลให้ผลผลิตสุกรเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 4,626 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 4,738 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากสถานการณ์โรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS 
ในกุ้งขาวแวนนาไมท าให้เกษตรกรลดการเลี้ยง  แต่มีบางส่วนหันไปเลี้ยงกุ้งกุลาด า เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาด
ในกุ้งขาวแวนนาไม  และราคายังสูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมด้วย

5.8% – 6.8%

(-4.0%) – (-3.0%)

5.9% – 6.9%

(-4.2%) – (-3.2%)

8.1% – 9.1%

สภาพอากาศช่วงปลายปีท่ีผ่านมาเหมาะสม ส่งผลให้ไม้ผลติดดอกออกผลเพิ่มมากขึ้น 
และราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี

5.8% – 6.8%

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดจันทบุรี ขยายตัวร้อยละ 5.8 – 6.8

การขับเคลื่อนตามนโยบายที่ส าคัญของ กษ. ได้แก่ แปลงใหญ่ และตลาดน าการเกษตร 

+9.2%

+0.4%

+27.1%

-1.3%

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
พืช 90.0% ประมง 4.0% ปศุสัตว์ 3.4% ป่าไม้ 2.5% บริการฯ 0.1%

ผลผลิตมังคุด ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 130,653 ตัน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีผลผลิต 99,170 ตัน หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 31.7 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7  และจากต้น
มังคุดมีเวลาพักสะสมอาหาร ต้นสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพอากาศช่วงปลายปีเหมาะสม ส่งผลดีต่อการ
ออกดอก ท าให้มังคุดออกดอกได้เต็มต้น มีดอกได้หลายรุ่นแต่ขนาดผลเล็กไม่ได้คุณภาพ

มังคุด

+31.7%


