
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครื่องช้ีทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 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

94.9 90.0 -5.2 54.1 48.1 -11.0 149.3 149.9 0.4 98.8 102.1 3.3

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

97.8 89.3 -8.7 132.4 112.7 -14.9 83.1 80.9 -2.7 120.5 117.4 -2.6

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

92.8 80.3 -13.5 71.6 54.2 -24.2 124.1 121.2 -2.3 119.1 119.8 0.6

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์
สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาป่าไม้การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ทีร่ะดับ 90.0 หดตัวรอ้ยละ 5.2 เมื่อเทียบกบัปีทีผ่่านมา เนื่องจากผลผลิต
ที่ส าคัญลดลง เช่น ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง และมะม่วง ส่วนดัชนีราคาทีเ่กษตรกรขายได้อยู่ทีร่ะดับ 89.3 หดตัวรอ้ยละ 8.7
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส าคัญลดลง เช่น มะม่วง มันส าปะหลัง ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล ไก่เนื้อ ไข่ไก่ 
ส่งผลใหดั้ชนีรายได้เกษตรกรอยู่ทีร่ะดับ 80.3 หดตัวร้อยละ 13.5

พืช
25.5%

ปศุสัตว์
50.7%

ประมง
16.2%

บริการฯ 6.4% ป่าไม้ 1.2%

-1.3%

-8.1%
+0.2% +2.9%

+5.0%

ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 4.0

เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม
เอื้ออ านวยต่อการเพาะเลี้ยง

กุ้งขาวแวนนาไม และรอบการ
ผลิตนี้มีน้ าเค็มเพียงพอต่อการ
เล้ียง ท าให้กุ้งขาวแวนนาไม

เจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต
กุ้งที่เข้าห้องเย็นเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากเกิดภัยแล้งรุนแรง 
และฝนตกทิ้งช่วง 

ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
และบางพื้นที่ประสบปัญหา
น้ าเค็มรุกล้ า ท าให้ผลผลิต

เสียหาย ไม่ได้คุณภาพ

ช่วงโควิด-19 ไตรมาสที่ 2 สภาวะการ
เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ของ

ประชาชนส่งผลให้มีความต้องการบริโภค
ไข่ไก่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การผลิต
ไข่ไก่ถูกควบคุมดูแลจาก Egg Board
ส่วนไก่เนื้อมีความต้องการบริโภคเร่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อ

ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว

เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลกู
ข้าว มันส าปะหลัง 
สับปะรด ลดลงจาก
ผลกระทบภัยแล้ง 

ท าให้พื้นที่
ท าการเกษตรลดลง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาพืช หดตัวร้อยละ 8.1 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร จากผลผลิตข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง และ
มะม่วงลดลง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัด และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 
1.3 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 6.4 ส่วนสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 0.2 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 
2.9 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยแต่ละสาขามีสัดส่วน GPP ภาคเกษตรร้อยละ 50.7  
16.2 และ 1.2 ตามล าดับ

จากนโยบายลด   
พื้นที่ปลูกยางพารา
ประกอบกับราคา
ยางพาราที่ตกต่ า    

ท าให้เกษตรกรโค่น 
ต้นยางเพิ่มมากขึน้

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ

สาขาป่าไม้

สาขาพืช

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 6

5.2% – 6.2%
(-8.8%) – (-7.8%)

ภาครัฐด าเนินนโยบายการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายส าคัญของ กษ. เช่น แปลงใหญ่ ตลาดน าการเกษตร

ผลกระทบจากโรค COVID-19 ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา หดตัวร้อยละ (-7.7%) – (-6.7%)

ภาคเกษตร

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
พืช 38.0% ปศุสัตว์ 42.7% ประมง 12.4% บริการฯ 5.7% ป่าไม้ 1.2%

ข้าว
ผลผลิตข้าวไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 17,562 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 24,332 ตัน หรือลดลงร้อยละ 27.8 เนื่องจากภัยแล้ง ฝนตกท้ิงช่วง ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการปลูกข้าว เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องลดพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวและมีบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า 
ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย เมล็ดลีบ ผลผลิตไม่มีคุณภาพ

-27.8%

มะม่วง ผลผลิตมะม่วงไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 42,709 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 
45,921 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.0 เนื่องจากสภาพอากาศแล้ง ความช้ืนในอากาศต่ า เกิดโรคเพลี้ยไฟ 
และมีลมกระโชกแรง ท าให้มะม่วงติดผลน้อย และผลผลิตมีคุณภาพลดลง 

-7.0%

ผลกระทบจากแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก 
และประสบปัญหาน้ าเค็ม ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย 

(-16.5%) – (-15.5%)

(-0.2%) – 0.8%1.6% – 2.6%

(-7.7%) – (-6.7%)

ไข่ไก่
ผลผลิตไข่ไก่ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 573,169,958 ฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 568,074,726 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เนื่องจากช่วงโควิด-19 เกิดภาวะการตื่นตระหนกในการ
กักตุนอาหารของประชาชนท าให้มีความต้องการซือ้ไข่ไก่มากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตไข่ไกม่ีการบรหิาร
จัดการโดย Egg Board ซึ่งก ากับดูแลและพัฒนาไกไ่ขแ่ละผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ ท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะมี
ผลผลิตไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงท าให้รักษาเสถียรภาพผลผลิต และราคาไขไ่ก่ได้

+0.9%

สาขาปศุสัตว์

กุ้งขาวแวนนาไม
ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 5,737 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต 5,402 ตัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 เนื่องจากสภาพอากาศเอือ้อ านวย และปีนี้น้ าเค็มเพียงพอ
และมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการเจริญเตบิโตของกุ้งขาวแวนนาไม และปริมาณใบก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า
ที่เข้าห้องเย็นเพิ่มสูงขึ้น

+6.2%

สาขาประมง


