
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดตราด

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

305.5 351.4 15.0 500.2 576.0 15.2 111.1 140.0 26.0 65.7 71.1 8.2

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

142.4 129.2 -9.3 211.1 183.5 -13.1 132.4 134.3 1.4 93.1 92.8 -0.3

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

435.0 454.0 4.4 1,055.9 1,057.0 0.1 147.1 188.0 27.8 61.2 66.0 7.9

จากนโยบายลด
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ลง ท าให้เกษตรกร
โค่นต้นยาง ส่งผล
ให้มีไม้ยางพารา

เพ่ิมมากขึ้น

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช
สาขาประมง

สาขาป่าไม้การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 351.4 ขยายตัวร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ กุ้งขาวแวนนาไม และไข่ไก่  ส่วนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ
129.2 หดตัวรอ้ยละ -9.3 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส าคัญทีล่ดลง ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม ส่งผลให้ดัชนี
รายได้เกษตรกรอยู่ทีร่ะดับ 454.0 ขยายตัวร้อยละ 4.4

สาขาพืช
86.6%

สาขาประมง
8.5%

สาขาปศุสัตว์ 3.7%

สาขาบริการ
0.1%

สาขาป่าไม้
1.1%

-3.0%

+8.5%

+13.6%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 
เป็นผลมาจากสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 8.5  ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 86.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ภาคเกษตร จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ และยางพารา รวมทั้งสาขาประมง สาขาปศุสัตว์ 
และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 4.1 13.6 2.0 เช่นกันซ่ึงแต่ละสาขามีสัดส่วนร้อยละ 8.5 3.7 และ 1.1 ของ 
GPP ภาคเกษตรตามล าดับ ส่วนสาขาบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 3.0 มีสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของ GPP
ภาคเกษตร

+4.1%

+2.0%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 8.2

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ตัวแดงดวงขาว และโรค 
EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม
เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
เกษตรกรมีการปรับตัว 
และบริหารจัดการการ

เล้ียงได้ดีข้ึน

เนื่องจากสภาพอากาศ
ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมี
ความหนาวเย็น มีฝน

เหมาะสม ส่งผลดีต่อการ
ออกดอกของทุเรียน และ
ทุเรียนอยู่ในช่วงอายุให้

ผลผลิตได้เพ่ิมขึ้น

ภาคเอกชนได้ขยาย
ฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่
เพ่ิมขึ้น 390,000 ตัว 
จึงส่งผลให้ผลผลิต  
ไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์
ฝนท้ิงช่วง และภาวะ
ภัยแล้ง ภาครัฐขอให้

เกษตรกรงดการ
เพาะปลูกข้าวนาปรัง

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดตราด

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ

สาขาป่าไม้

สาขาพืช

ภาคเกษตร

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ทุเรียน

ไข่ไก่

กุ้งขาวฯ

ผลผลิตทุเรียน ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 45,719 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 44,406 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และมีพื้นที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ประกอบกับสภาพอากาศช่วงปลายปีเหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรียน 
และต้นทุเรียนอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีต้นทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตได้ปีแรกเพิ่มขึ้น

ผลผลิตไข่ไก่ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 25.9 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 6.9 ล้านฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 275.4 เนื่องจากภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้น
ถึง 390,000 ตัว ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มมากข้ึน 

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 4,247 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 3,744 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เนื่องจากสถานการณ์โรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS 
ในกุ้งขาวแวนนาไมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เกษตรกรมีการปรับตัวและบริหารจัดการการฟาร์มเลี้ยงได้ดีขึ้น

9.1% – 10.1%

(-0.2 %) – 0.8%

2.8% – 3.8%

(-5.4%) – (-4.4%)

13.2% – 14.2%

สภาพอากาศช่วงปลายปีท่ีผ่านมาเหมาะสม ส่งผลให้ไม้ผลติดดอกออกผลเพิ่มมากขึ้น 
และราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี

7.6% – 8.6%

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดตราด ขยายตัวร้อยละ 7.6 – 8.6

การขับเคลื่อนตามนโยบายที่ส าคัญของ กษ. ได้แก่ แปลงใหญ่ และตลาดน าการเกษตร 

ผลผลิตมังคุด ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 39,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 30,811 ตัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.9 เนือ่งจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และมีพื้นท่ีให้ผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ประกอบกบัต้นมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหาร ต้นสมบูรณ์ สภาพอากาศช่วงปลายปี
เหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอก ท าให้มังคุดออกดอกได้เตม็ต้น มีดอกได้หลายรุ่นแต่ขนาดผลเลก็ไมไ่ด้
คุณภาพ

มังคดุ

+3.0%

+28.9%

+275.4%

+13.4%

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
พืช 69.8% ประมง 18.6% ปศุสัตว์ 9.9% ป่าไม้ 1.4% บริการฯ 0.3% 

สาขาปศุสัตว์มีการเลี้ยงแบบมีมาตรฐานฟาร์ม และการเลี้ยงกุ้งมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น


