
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ

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

54.1 54.5 0.7 40.7 38.0 -6.6 5.5 9.3 69.1 58.7 59.6 1.5

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

132.8 132.5 -0.2 167.1 171.5 2.6 118.1 122.1 3.4 118.0 117.5 -0.4

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

71.8 72.2 0.5 68.0 65.2 -4.2 6.5 11.4 74.8 69.3 70.0 1.1

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์ สาขาพืช

สาขาประมง
การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยูท่ีร่ะดับ 54.5 ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปลานิล ไข่เป็ด และไข่ไก่ ส่วนดัชนีราคาที่ เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 132.5 หดตัว
รอ้ยละ 0.2 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส าคัญทีล่ดลง ได้แก่ ปลานิล ส่งผลใหดั้ชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 72.2 ขยายตัวร้อยละ
0.5

สาขาพืช
18.8%

สาขาประมง
79.5%

สาขาปศุสัตว์ 0.2%
สาขาบริการ

1.5%

-3.5%

-4.0%+68.0%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่
ผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาประมงขยายตัวร้อยละ 1.1  ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 79.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) ภาคเกษตร จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตปลานิล รวมทั้งสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ  68.0 
เช่นกัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ  0.2 ของ GPP ภาคเกษตร ส่วนสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร 
หดตัวร้อยละ 4.0 และ 3.5 ซึ่งแต่ละสาขามีสัดส่วนร้อยละ 18.8 และ 1.5 ของ GPP ภาคเกษตร

+1.1%

ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาส 2   ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.2

เนื่องจากราคาปลานิลใน
ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี 
และเกษตรกรสามารถ
เล้ียงควบคู่ไปกับกุ้งขาว
แวนนาไมเพื่อเป็นรายได้

เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

จากสถานการณ์
ฝนท้ิงช่วง และภาวะ

ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิต
ท าให้ผลผลิตเสียหายและ
มีปริมาณผลผลิตลดลง ท้ัง
ข้าวนาปรัง และมะม่วง

ภาคเอกชนได้ขยาย
ฟาร์มการเลี้ยงเป็ดไข่

เพ่ิมขึ้นประมาณ 
1,366 ตัว จึงส่งผล
ให้ผลผลิตไข่เป็ดเพ่ิม

มากขึ้น

จากสถานการณ์
ฝนท้ิงช่วง และภาวะ
ภัยแล้ง ภาครัฐขอให้

เกษตรกรงดการ
เพาะปลูกข้าวนาปรัง

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ

สาขาพืช

ภาคเกษตร

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

มะม่วง

ไข่ไก่

ปลานิล

ผลผลิตมะม่วง ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 661 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลผลิต 
738 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.5 เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และภาวะภัยแล้ง ความช้ืนในอากาศต่ า 
เกิดโรคเพลี้ยไฟ ส่งผลท าให้มะม่วงติดผลน้อย และผลผลิตมีคุณภาพลดลง 

ผลผลิตไข่ไก่ ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 157,450 ฟอง เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 96,293 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5 เนื่องจากภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้น
ประมาณ 820 ตัว ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น 

ผลผลิตปลานิล ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 8,190 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 8,072 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากราคาปลานิลในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับ
พื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิลเพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรสามารถเลี้ยงควบคู่ไปกับกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อเป็นรายได้
เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

(-0.8%) – 0.2%

(-0.6%) – 0.4%

(-3.5%) – (-2.5%)

64.5% – 65.5%

มีสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตท าให้ผลผลิตเสียหาย

(-0.6%) – 0.4%

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ หดตัวร้อยละ (-0.6) - 0.4

-10.5%

+63.5%

+1.5%

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
ประมง 86.3% พืช 11.7% บริการฯ 1.8% ปศุสัตว์ 0.2%

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว

ไข่เป็ด

+73.6%
ผลผลิตไข่เป็ด ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 224,889 ฟอง เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา ซึ่งมีผลผลิต 129,553 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.6 เนื่องจากภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงเป็ดไข่
เพิ่มขึ้นประมาณ 1,366 ตัว ส่งผลให้ผลผลิตไข่เป็ดเพิ่มมากขึ้น 

การขับเคลื่อนตามนโยบายที่ส าคัญของ กษ. ได้แก่ แปลงใหญ่ และตลาดน าการเกษตร 


