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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

จังหวัดชลบุร ี
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาพืชขยายตัวร้อยละ 0.9 สาขาปศุสัตว์ขยายตัว
ร้อยละ 2.1 สาชาประมงขยายตัวร้อยละ 4.1 สาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 0.9 และสาขา
บริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0  โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
ได้แก่ เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ าที่เอื้ออ านวย ประกอบกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงจูงให้เกษตรกรให้การดูแล
กิจกรรมในแปลงหรือในฟาร์มเลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2561 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด
โรงงาน ไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ ร้อยละ 3.3 3.0 และ 2.7 ตามล าดับ ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรลดลงร้อยละ 9.3 และดัชนรีายได้ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 6.3 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ    
4.3 – 5.3 โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วง
ร้อยละ 5.5 – 6.4 สาขาประมงขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.3 – 3.3 สาขาบริการทาง
การเกษตรหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.1) – (-0.1)  โดยมีปัจจัยส าคัญที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมของภาครัฐตามแผนเพิ่มศักยภาพภาคเกษตร นโยบายของ
รัฐบาลด้านการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นต้น 

 

จัดท้าโดย  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่6 
              เลขที่ 184/9 หมู่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20233  
              โทรศัพท์ 038-351261 โทรสาร 038-351261                           
              www.oae.go.th/zone6@oae.go.th  
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ของจังหวัดชลบุรีปี 2555 มีมูลค่า 756,185 ล้านบาท ประกอบด้วยภาคเกษตรมี
มูลค่า 23,317 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 732,868 ล้านบาท โดยมีสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ 51.8 สาขาการขายส่งขายปลีกฯมีสัดส่วนร้อยละ 22.0 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯมีสัดส่วน
ร้อยละ 3.9 ส่วนสาขาการผลิตภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรมฯมีสัดส่วนร้อยละ 2.8 สาขาประมงมีสัดส่วนร้อยละ  0.4 และสาขาอื่นๆ            
มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 19.1 

โครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยสาขาอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ สาขาขายส่งขายปลีกฯ  สาขา
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ส าหรับสาขาเกษตรกรรมฯอยู่ในล าดับที่ 6 จากทั้งหมด 16 สาขาและมีสินค้าหลักที่ส าคัญที่สร้างมูลค่าของ
จังหวัดได้แก่ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไข่ไก่และสุกรและด้านพืช เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรดโรงงาน เป็นต้น 
 
2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน ้ามัน  

ราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ของจังหวัดชลบุรี ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.08 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 27.95 
บาท/ลิตร ขณะที่ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ท่ี 27.01 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 26.36 บาท/ลิตร  

 

                 
                                  ที่มา: http://www.pttplc.com 

 
 

2.2 สถานการณ์น ้า  

จังหวัดชลบุรีมีวันฝนตกปี 2561 เฉลี่ย 118 วัน ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอยู่ที่ 120 วัน และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
1,325 มิลลิเมตร/ป ีลดลงร้อยละ 11.0 จากปีท่ีผ่านมา ทีม่ีปริมาณเฉลี่ย 1,488 มิลลิเมตร/ปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ ามีเพียงพอส าหรับใน
ด้านอุปโภค/บริโภค และการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

              

http://www.pttplc.com/
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                                         ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
2.3 สถานการณ์โรคระบาด 

สถานการณ์การเกิดโรคระบาดในภาคเกษตรของจังหวัดชลบุรี พบว่าไม่มีการระบาดการเกิดโรคในพืชและสัตว์ แต่มีการตรวจ
พบการระบาดของหนอนหัวด าในมะพร้าว โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีและก าจัดแล้ว 

 
 

3. เคร่ืองชี ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 
 

  จากกราฟดังกล่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าดัชนผีลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.4 จากการที่ผลผลิตด้านพืชเพิ่มขึ้น ส่วน
ดัชนรีาคาที่เกษตรกรขายได้หดตัวจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 9.3 จากราคาสินค้าหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด สุกร และ
ไก่เนื้อ มีราคาลดลง ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ที่
ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง 
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4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 
สาขาการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2561 ได้แก่ สาขาปศุสัตว์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 59.5 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมาคือ สาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 , 8.0 , 2.9 และ 1.6 ตามล าดับ 

 

        
                       

 

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้พจิารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตภาคเกษตรดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ สภาพอากาศและปริมาณน้ าที่เอื้ออ านวย 
และกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงจูงให้เกษตรกรให้การดูแลกิจกรรมในแปลง
หรือในฟาร์มเลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรีปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาขยายตัวพืชร้อยละ 0.9 สาขาขยายตัวปศุสัตว์ร้อยละ 2.1 สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 4.1 สาขา
ป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 0.9 และสาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดในแต่ละสาขามีดังนี้  

 สาขาพืช 
ปริมาณการผลิตพืชปี 2561 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 108.90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากป ี2560 

ซึ่งอยู่ที่ระดับ 104.77 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 82.51 ลดลงร้อยละ 18.4 จากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
101.12 ส่งผลใหด้ัชนีรายได้ของสาขาพืชอยู่ท่ีระดับ 89.86 ลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ 105.94 
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ภาวะการผลิตสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้ท าให้มีผลผลิตออกค่อนข้างมากกว่าปกติ  ส าหรับสับปะรดโรงงานราคาดีอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ป ี2558-2559 จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกท าให้ในปีน้ีมีผลผลิตออกมากและมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ า 
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 ยางพารา  

 ภาวะการผลิต   
 ปริมาณผลผลิตยางพาราของปี 2561 รวมประมาณ 43,540 ตัน มากกว่า  

ปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 40,801 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เนื่องจากมีเนื้อที่กรีดได้
เพิ่มขึ้นจากการปลูกแทนไม้ผลในปี 2555 และมีปริมาณน้ าฝนเพียงพอสภาพอากาศ
เอื้ออ านวยต่อการกรีดยาง รวมทั้งส่วนใหญ่เนื้อที่กรีดยางได้เป็นต้นยางพาราซึ่งอยู่
ในช่วงอายุท่ีให้ผลผลิตสูง  

 

ระดับราคา  
ราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ เกษตรกรขายได้( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่ที่

กิโลกรัมละ 43.69 บาท ลดลงร้อยละ 31.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา( ม.ค.-ต.ค.60)  
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.95 เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการลดง ท าให้
ปริมาณยางพาราในสต็อกมีมากขึ้น 

 

 ปาล์มน ้ามัน  

              ภาวะการผลิต   
  ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันปี 2561 รวมประมาณ 293,100 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีท่ีผ่านมาซึ่งมีผลผลิต 283,646 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เนื่องจากต้นปาล์มที่
ปลูกใหม่ในปี 2558 เริ่มให้ผลผลิต เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยมีฝนตกต่อเนื่อง
ท าให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ให้ผลผลิตดี 

 

ระดับราคา   
ราคาปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรขายได้( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 

3.07 บาท ลดลงร้อยละ 27.42 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา( ม.ค.-ต.ค.60) ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 4.23 บาท เนื่องจากปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มในประเทศมีประมาณมาก  
และสถานการณ์ตลาดโลกชะลอตัวท าให้ราคาน้ ามันปาล์มปรับตัวลดลง 

 

 
 

 มันส้าปะหลัง 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังปี 2561 รวมประมาณ 568,000 ตัน ลดลง

จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 620,251 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.4 เนื่องจากมีการขยาย
พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัด ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูก
สับปะรดโรงงานและอ้อยโรงงานทดแทน  และเนื่องจากราคามันส าปะหลังตกต่ าใน
ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 

 

ระดับราคา  
ในปี 2561 ราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่

ที่กิโลกรัมละ 2.32 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา( ม.ค.-ต.ค.60) 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.26 บาท  เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังจะใกล้เคียงกับช่วงต้นปี เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอย่างต่อเนื่องและทรงตัว 

281,636

293,100

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000
ตัน
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568,000

540,000

560,000
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600,000

620,000
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40,801

43,540

39,000
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42,000
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ปริมาณผลผลิตยางพารา
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 สับปะรดโรงงาน 

ภาวการณ์การผลิต                                                                   

 

ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานปี 2561 รวมประมาณ 122,019 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 118,179 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.3 เนื่องจากช่วงปี 2558-2559 ราคาสับปะรดโรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีปลูกในท่ีว่างที่เคยปลูกสับปะรดและมนัปะหลงัโรงงาน ท าให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

 
 

ระดับราคา  
ในปี 2561 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ย

อยู่ที่ กิ โลกรัมละ 2.94 บาท ลดลงร้อยละ 46.93 เมื่ อเที ยบกับ ปีที่ ผ่ านมา                   
( ม.ค.-ต.ค.60) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.54 บาท เนื่องจากมีผลผลิตมากเกินความต้องการของโรงงาน และจากสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย
หนาวต่อเนื่อง  ท าให้สับปะรดมีนน้ าหนักดีและออกผลผลิตมากกว่าปกติ  ในขณะที่ส่งออกของไทยกระจุกตัวในช่วงปลายปี จึงมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ของไทย และสถานการณ์เศรษฐกิจในตลาดหลักมีอยู่ในภาวะชะลอตัว 

 
 

 สาขาปศุสัตว์ 

ปริมาณการผลิตปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 108.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปทีี่ผ่านมา  
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 105.05 ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.87 ลดลงร้อยละ 4.8 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ของสาขา       
ปศุสัตว์อยู่ท่ีระดับ 146.19 หรือลดลงร้อยละ 1.7  
                 

                  
การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยท าให้สัตว์เติบโต

ได้ดี ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดมากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว อย่าง
ต่อเนื่องทั้งตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและอาเซียน ท าให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงเพื่อปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่ชะลดตัว 

 

118 ,179

122,019

116,000
117,000
118,000
119,000
120,000
121,000
122,000
123,000

ตัน
ปริมาณผลผลิตสบัปะรดโรงงาน
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 ไก่เนื อ  
ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อปี 2561 รวมประมาณ 26,540,000 ตัว เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 25,466,067 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการเติบโต เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงที่ได้
มาตรฐานฟาร์มท าให้ไก่โตเร็วอัตราการรอดของไก่มีมากขึ้น 

 

ระดับราคา  
ในปี 2561 ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อท่ีเกษตรกรขายได้( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่

ที่กิโลกรัมละ 32.15 บาท ลดลงร้อยละ 13.4 ปีที่ผ่านมา( ม.ค.-ต.ค.60) ราคาเฉลี่ย
อยู่ที่กิโลกรัมละ 37.11 บาท หรือ เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสูงท าให้ราคาไก่เนื้อของ
ไทยส่งออกในราคาที่สูง ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าลดการน าเข้า และผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันการค้าท ี ่มีมาตรการออกมาท าให้การส่งออกได้รับผลกระทบ 

 สุกร  
             ภาวะการผลิต   

 ปริมาณผลผลิตสุกรปี 2561 รวมประมาณ 509,220 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 483,330 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 เนื่องจาก
ราคาในปีที่ผ่านมาถึงช่วงต้นปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้มีการขยายการผลิตและสภาพ
อากาศเย็นท่ีเอื้ออ านวยต่อการเติบโต ท าให้สุกรโตเร็วและออกสู่ตลาดมากข้ึน 
 

ระดับราคา  
ในปี  2561 ราคาสุกรน้ าหนั ก  100 กก.ขึ้น ไป  ที่ เกษตรกรขายได้                  

( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 60.83 บาท ลดลงร้อยละ 3.0 จากปีที่ผ่านมา    
( ม.ค.-ต.ค.60) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 62.71 บาท  จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ตลาดผู้บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงก็ตาม 
ประกอบกับปริมาณการส่งออกสุกรมีชีวิตลดลงท าให้สุกรมีชีวิตภายในประเทศคงเหลือจ านวนมาก ท าให้ราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลง 
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25,000,000

25,500,000

26,000,000
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ตัว
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 ไข่ไก่ 

ภาวะการผลิต   
 ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ปี 2561 รวมประมาณ 1,014,666,033 ฟอง เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 931,867,160 ฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.88 เนื่องจากสภาพภาวะเอื้ออ านวยให้แม่ไก่ให้ผลผลิตมากขึ้น และแม่ไก่ยืนกรงใน
ระบบที่มีอยู่จ านวนมาก และเกษตรกรมีการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพท า
ให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น 

 

ระดับราคา  
ในปี 2561 ราคาไข่ไก่ที่ เกษตรกรขายได้ ( ม.ค.-ต.ค.61) เฉลี่ยอยู่ที่ 

249.80 บาท/ร้อยฟอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากปีที่ผ่านมา( ม.ค.-ต.ค.60) ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 221.22 บาท/ร้อยฟอง ภาครัฐต้องเร่งระบายผลผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ 

 

 

 สาขาประมง 
  ปริมาณการผลิตปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 274.31 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปทีี่ผ่าน 

มาซึ่งอยู่ท่ีระดับ 263.58 ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 169.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ของสาขา
ประมงอยู่ท่ีระดับ 465.77 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2  
 
 

                  
         

การผลิตสาขาประมง ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวประมงออกเรือจับสัตว์น้ าทะเลน้ าลึก
ได้ตามปกติ ผลจากการแก้ไขปัญหาผิดกฏหมายแบบ IUU ที่ดีขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศดีเอื้ออ านวยในการออกเรือ และจากการ
ส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของจังหวัด ท าให้มีปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตท าให้ปลามีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

931,867,160
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880,000,000
900,000,000
920,000,000
940,000,000
960,000,000
980,000,000

1,000,000,000
1,020,000,000
1,040,000,000

 อง ปริมาณผลผลิตไข่ไก่

2  0 2  1



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดชลบุร ี  
 

 10 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

                                        

 

 

 

          

 

       

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 สาขาบริการทางการเกษตร 
   การผลิตสาขาบริการทางการเกษตรปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยมี
ฝนตกตามฤดูกาลและมีน้ าเพียงพอในการเพาะปลูก ท าให้เกษตรกรเร่งเพาะปลูกและขยายพื้นที่ปลูก จึงท าให้มีการจ้างบริการทาง
การเกษตรมากขึ้น 
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 สาขาป่าไม้ 
  การผลิตสาขาป่าไม้ปี 2561 ทรงตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวมีผลท า

ให้การสั่งซื้อไม้ยูคาลิปตัวค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าไม้ยูคาลิปตัสจะเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศเพื่อเป็นวัตดุดิบในการก่อสร้างขยาย
ปลูกสร้างอาคารและบ้านเรือน และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  

 

            
                                                                                                                     

                    
5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

 

 ปัจจัยบวก-ลบ 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ภายใน                 
จ. ชลบุร ี

o การขับเคลื่อนตามนโยบาย กษ. จะด าเนินการปี 
2562  
o การแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย IUU  
 

o ปัญหาแหล่งน้ าในการเกษตรมีน้อย 
o แรงงานภาคเกษตรมีแนวโนม้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ภายนอก                
จ. ชลบุร ี

o ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีแนวโน้มที่ด ี
o จ านวนผู้บรโิภคของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
นักท่องเที่ยว เนื่องจากภาครัฐและหน่วยงานเร่งท าการตลาด
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
 
 

o ราคาสินค้าเกษตรที่มีแปรปรวน 
o ราคาปัจจยัการผลติที่มีแนวโน้มปรับขึ้น 
เนื่องจากมีความต้องการมากขึ้น 
o ภาวะภัยธรรมชาติท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ผลิตและเก็บเกี่ยวต่อภาคเกษตร 
 
 
 

 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรีในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 4.3 – 5.3 โดยสาขาที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาพืช
ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 5.5 – 6.5 สาขาประมงขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.3 – 3.3 สาขา
ป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และสาขาการบริการทางการเกษตรหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.1) – (-0.1) ตามล าดับ    
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 สาขาพืช 
ภาวะการผลิตสาขาพืชปี 2562 คาดว่าจะมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวและออกสู่ตลาดในช่วงปี 2562 มากกว่าในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมี

หลายปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อภาคเกษตร โดยมีปัจจัยส าคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ด าเนินการต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมของภาครัฐตามแผนเพิ่มศักยภาพภาคเกษตร นโยบายของรัฐบาลด้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ และสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นต้น ส่งผลใหส้าขา
พืชมีการขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0   

 

         
       

 

 สาขาปศุสัตว์ 
ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 5.5 – 6.5 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการ

ส่งออกมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่องจูงใจให้ผู้เลี้ยงขยายพื้นท่ีการเลี้ยง และมีการพัฒนาการเลี้ยงการจัดการฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยให้
ได้มาตรฐาน ท าให้ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
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 สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.3 – 3.3 เนื่องจากสถานการณ์ชาวประมงสามารถออก
เรือได้มากขึ้น จากสถานการณ์ IUU ของไทยมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น และจากนโยบายโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ยัง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 สาขาบริการทางการเกษตร 

การบริการทางการเกษตรปี 2562 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.1) – (-0.1) เนื่องจากค่าจ้างบริการทางการเกษตรที่มี
แนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพท าไร่ท านา เช่น สับปะรด และนาปรัง  ต้องมีจ้างบริการทาง
การเกษตรเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรเป็นของตนเอง ต้องลดพื้นท่ีการเพาะปลูกลง เนื่องจากผลกระทบราคาผลผลิตปีที่ผ่านราคาตกต่ า 
ท าให้ความต้องการในการจ้างบริการทางการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 

 สาขาป่าไม้ 

ภาวะการผลิตของสาขาป่าไม้ปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.0 เนื่องภาวะตลาดยูคาลิปตัสมี
แนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเกษตร 

1) จัดหา และฟื้นฟูแหล่งน้ า ตลอดจนบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ชลประทานจังหวัดชลบุรี  
2) ส่งเสริมในเรื่องการวิจัยและพัฒนา ส าหรับสินค้าใหม่ๆหรือปรับปรุงพันธุ์พืชที่ใช้น้ าน้อย 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ า พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร 
4) การส่งน้ า ก่อสร้างระบบกระจายน้ าในแปลงนาเพื่อกระจายน้ าให้ท่ัวถึงตามศักยภาพของพื้นที ่
5)  การกระจายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีไปสู่ผู้บริโภคจังหวัดหรือภาคอื่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด 
6)  การวางระบบการผลิต การตลาดสินค้า โดยน าระบบโลจิสติกส์มาบริหารจัดการภายในจังหวัดชลบุรี 
7)  การส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพ ความสดและสะอาด 
8)  การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสนิค้าเกษตรเชิงการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุร ีและเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้อนรับ AEC 
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9) การขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ทั้ง 15 โครงการ ได้แก่ ศพก. , แปลงใหญ่ , smart 

farmer , zoning by agri-map , พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร/GAP , เกษตรอินทรีย์ , ธนาคารสินค้า
เกษตร , ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า , เกษตรทฤษฎีใหม่ , พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ , การแก้ไขปัญหา IUU , 
พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว , เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร , ตลาดสินค้าเกษตร , การช่วยเหลือ
หนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 
ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจงัหวัดชลบุรี 

             หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 2561 2562 

ภาคเกษตร 1.9 4.3–5.3 

พืช 0.9 3.0-4.0 

ปศุสัตว ์ 2.1 5.5-6.5 

ประมง 4.1 2.3-3.3 

บริการทางการเกษตร 2.0 (-1.1)–(-0.1) 

ป่าไม ้ 0.9 0.5-1.5 

ที่มา : ประมาณการโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

 
ตารางที่ 2  ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปีปฏิทิน) 
              

สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 2560 2561 

 

การเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 2562 

การเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

  ยางพารา (ตัน) 40,801 43,540 6.7 45,150 3.7 

  ปาล์มน้ ามัน (ตัน) 283,646 293,100 3.3 299,100 2.0 

สับปะรดโรงงาน (ตัน) 133,908 122,019 -8.9 134,000 9.8 

มันส าปะหลัง (ตัน) 635,481 568,000 -10.6 595,000 4.8 

  สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน. 
100 กก. ขึ้นไป (ตัว) 

483,330 509,220 5.4 510,320 0.2 

  ไกรุ่่นพันธ์ุเนื้อ (ตัว) 25,466,067 26,540,000 4.2 26,631,000 0.3 

  ไข่ไก่ (ฟอง) 931,867,160 1,014,666,033 8.9 1,029,025,100 1.4 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ กรมปศสุัตว ์(ปี 2560)  
       : ประมาณการโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ปี 2561-2562) 
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ตารางที่ 3  ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรทีส่้าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
สรุปนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการเกษตรที่ส้าคัญในจังหวัดชลบุร ี

 

เนื อหามาตรการด้านการเกษตรที่ส้าคัญ ที่มา 

1.  การขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคญัของ กษ. ปี 2561  
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบรุ ี

2.  ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุร/ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดชลบรุ ี

3. การแก้ไขปัญหาการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย IUU  ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดชลบรุ ี
 

สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 2560 2561 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

  ยางพาราแผ่นดิบช้ัน 3 (บาท/กก.) 63.95 43.25 -31.7 

  ปาล์มน้ ามัน นน.ทะลายมากกว่า 15 กก.(บาท/กก.) 4.23 3.07 -27.42 

สับปะรดโรงงาน (บาท/กก.) 5.54 2.94 -46.93 

มันส าปะหลังคละ (บาท/กก.) 1.26 2.32 84.1 

  สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน.100 กก.ขึ้นไป (บาท/กก.) 62.71 60.83 -3.0 

  ไกรุ่่นพันธ์ุเนื้อมีชีวิต (บาท/กก.) 37.11 32.15 -13.4 

  ไข่ไก่สดคละ  (บาท/ร้อยฟอง) 221.22 249.80 12.9 


