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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
จังหวัดชลบุรี 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 มีการหดตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา โดยสาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 2.0 สาขาประมงหดตัวร้อยละ 27.4 ในขณะ
ที่สาขาพืชขยายตัวร้อยละ 9.8 สาขาการบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.8 
และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
ได้แก่ เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และ
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทำให้เกษตรกรรายย่อยชะลอการเลี้ยง และ
มาตรการปรับลดการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ของไก่ไข่ และมาตรการ IUU 
ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2562 ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 19.5 และปริมาณผลผลิตประมงลดลง
ร้อยละ 27.4 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และดัชนีรายได้ภาค
เกษตรลดลงร้อยละ 9.8  

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ    
1.7 - 2.7 โดยสาขาพืชหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.5) - (-1.5) สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่
ใน ช่ วงร้ อยละ  1.6 – 2.6 ส าขาประมงหดตั วอยู่ ใน ช่ วงร้อยละ  (-1.4) - (-0.4)          
สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 และสาขาการบริการทางการเกษตรคาด
ว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.4) - (-1.4)  โดยยังมีปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงและเกิดภาวะภัยแล้ง ปัญหาโรค
ระบาดต่าง ๆ และแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว เป็นต้น 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี ของจังหวัดชลบุรี ปี 2560 มีมูลค่า 976,460 ล้านบาท ประกอบด้วยภาคเกษตร
มูลค่า 16,115 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และภาคนอกเกษตรมูลค่า 960,345 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 98.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ สาขาการขายส่งขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 10.3 สาขาการไฟฟ้าแก๊สฯ มีสัดส่วนร้อยละ 8.4 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีสัดส่วนร้อยละ 7.1 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 6.1 และสาขาอื่น ๆ มี
สัดส่วนรวมกันร้อยละ 16.7 

โครงสร้างการผลิตหลักของของจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สาขาอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ สาขาขายส่งขายปลีกฯ สาขา
การไฟฟ้าแก๊สฯ สำหรับสาขาเกษตรกรรมฯอยู่ในลำดับที่ 9 จากท้ังหมด 19 สาขา และมีสินค้าหลักท่ีสำคัญที่สร้างมูลค่าของจังหวัดได้แก่ 
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไข่ไก่และสุกร และด้านพืช เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน เป็นต้น 

สาขาการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของของจังหวัดชลบุรี ในปี 2560 ได้แก่ สาขาพืช ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 83.0 ของ
ผลิตภัณฑ์ภาคภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาประมง สาขาป่าไม้ สาขาปศุสัตว์ และสาขาบริการทางการเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 5.3 1.8 และ 0.4 ตามลำดับ 
 
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน้ำมัน  

ในปี 2562 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ของจังหวัดชลบุรี เฉลี่ยอยู่ที่ 27.45 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 2.4 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 
28.12 บาทต่อลติร ขณะที่ราคานำ้มันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที ่26.38 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 2.3 จากปี 2561 ซึง่อยูท่ี่ 27.00 บาทต่อลิตร 
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2.2 สถานการณ์น้ำ  

จำนวนวันฝนตกในจังหวัดชลบุรี ปี 2562 เฉลี่ย 109 วัน ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 112 วัน หรือลดลงร้อยละ 2.7 ในขณะที่
ปริมาณน้ำฝนมีปริมาณ 1,064 มิลลิเมตร ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณ 1,190 มิลลิเมตร หรือลดงร้อยละ 10.6 เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 
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2.3 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และโรคแมลง ศัตรูพืชระบาด 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้อุณหภมูิเพิม่สูงขึ้น ฝนทิ้งช่วงยาวนาน เกิดภาวะภัยแล้ง 
- สถานการณ์การโรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)) ในประเทศเพื่อนบ้าน  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติด

เชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสกุร และประเทศไทยมีความเสีย่งท่ีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรจะเข้าประเทศ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนเตรียมรับมือโรค ASF  
ไว้เรียบร้อยแล้ว หากประเทศไทยสามารถรับมือโรค ASF ได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศ ตลอดจนการส่งออกไปยังตา่งประเทศให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 
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3. เคร่ืองชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดชลบุรี ของปี 2562 อยู่ที่ระดับ 97.9 ลดลงร้อยละ 15.5 จากปีที่
ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 115.9 ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 105.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.7 
จากราคาสินค้าหลายชนิดที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าพืช ได้แก่ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนือ้ และ     
ไข่ไก่ ดัชนีรายไดเ้กษตรกรอยู่ท่ีระดับ 103.2 ลดลงร้อยละ 9.8 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 114.4 
 
4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

 
การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตภาคเกษตรดังกล่าวข้างต้น อาทิ เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และสถานการณ์              
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้เกษตรรายย่อยชะลอการเลี้ยง และมาตรการปรับลดการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และ
พ่อแม่พันธุ์ของไก่ไข่ และมาตรการ IUU ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดชลบุรีในปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบ          
กับปี 2561 โดยสาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 2.0 สาขาประมงหดตัวร้อยละ 27.4 ในขณะที่สาขาพืชขยายตัวร้อยละ 9.8 สาขาการบริการ
ทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.8 และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 3.8 สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้  

 

❖ สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 129.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 117.5 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 63.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 56.8 ส่งผลให้ดัชนรีายได้ของสาขาพืชเพิม่ขึ้นอยู่ท่ีระดับ 82.4 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 66.7 
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ภาวะการผลิตสาขาพืชปี 2562 มีผลผลิตพืชที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

22.0 5.4 และ 3.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2561 มีปริมาณฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีการ
ขยายพื้นที่ปลูก เช่น มันสำปะหลังเนื่องจากราคาจูงใจ ส่งผลให้สาขาพืชในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 9.8 

 

❖ ยางพารา 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตยางพาราปี 2562 เท่ากับ 43,439 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 35,613 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 เนื่องจาก
เมื่อปีท่ีผ่านมามีฝนตกชุก ส่งผลให้ต้นยางพาราค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ประกอบเนื้อท่ีเปิดกรีดเพิ่มขึ้น เนื่องจากยางพาราที่ปลูก
ใหม่ในปี 2555 เริ่มเปิดกรีดได้แล้ว และภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ
ชาวสวนยาง เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
พ.ศ.2561-2562  

 
ระดบัราคา  
ปี 2562 ราคายางพาราแผ่นดิบช้ัน 3 ทีเ่กษตรกรขายได้มีราคา

เฉลี่ย กก.ละ 44.3 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ซึ่งมีราคาเฉลี่ย กก. ละ 42.4 บาท  เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางกระตุ้นตลาดซื้อยาง ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึน้ 
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❖ ปาล์มน้ำมัน 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2562 เท่ากับ 311,204 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้  300,228 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 
เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในปี 2559 เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรก ส่งผลให้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2561 
ส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตในปี 2562 ค่อนข้างสมบูรณ์ ทะลายมี
ขนาดใหญ่  

 
ระดับราคา  
ปี  2562 ผลผลิตปาล์มน้ ำมันทั้ งทะลายมี  นน.>100 กก.         

ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.47 บาท โดยลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17.7 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.00 บาท เนื่องจาก
สถานการณ์ปริมาณน้ำมันดิบนำเข้าและปริมาณน้ำมันดิบค้างสต็อก 

 
 

❖ มนัสำปะหลัง 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562 เท่ากับ 629,715 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 597,502 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เนื้อที่
เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ราคาปี 2561 ปรับสูงขึ้นทำให้
เกษตรกรขยายเนื้อที่ เพาะปลูก และเพิ่มการดูแลรักษา และบางราย
ปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังทดแทนสับปะรดโรงงาน  

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ผลผลิตหัวมันสำปะหลงัสดคละ ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย

อยู่ที่กิโลกรัมละ 1.98 บาท โดยลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.3 ซึ่งมีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.09 บาท เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ตลาดภายในประเทศชะลอ
ตัวลง และคุณภาพหัวมันสำปะหลังสดคละมีเปอร์เซ็นต์แป้งตำ่ลง  
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❖ สับปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงาน ปี 2562 เท่ากับ 120,095 ตัน 

ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 135,375 ตัน หรือลดลงร้อยละ 11.3 เนื้อที่
เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรขาดเงินทุนที่
จะเพาะปลูก และเกษตรกรหันไปจำหน่ายสับปะรดผลสดกันมากขึ้น ทำให้
เกิดปัญหาจำนวนจุกพันธุ์ลดลง และหน่อพันธุ์ได้รับผลกระทบจากภาวะ           
ภัยแล้งทำให้หน่อพันธุ์ไม่สมบูรณ์ บางส่วนเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่น
ทดแทน เช่น มันสำปะหลังโรงงาน และปรับเปลี่ยนเป็นที่ อยู่ อาศัย          
หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ระดับราคา  
ปี 2562 ผลผลิตสับปะรดโรงงาน ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.44 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 70.0 

ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.20 บาท เนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ในช่วงไตรมาส 2/2562 ถึง
ปลายปี 2562 ราคาปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดค่อนข้างดีอย่างตอ่เนื่อง 

 

❖ สาขาปศุสัตว์ 

ผลผลิตปศุสัตว์ปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตปี 2562 อยู่ที่ระดับ 84.0 ลดลงร้อยละ 19.5 จากปี 
2561 ซึง่อยู่ทีร่ะดับ 104.4 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 126.5  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ี
ระดับ 119.3 ดัชนรีายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 106.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 124.5 
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การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2562 หดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกร และไก่ไข่ มีการควบคุมปริมาณ
การเลี้ยง เนื่องจากสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยง และมาตรการรักษา
เสถียรภาพไข่ไก่โดยการปรับลดแม่ไก่ นอกจากนีต้ลาดทัง้ในและต่างประเทศยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

❖ สุกร 
ภาวะการผลิต 
ปริมาณการผลิตสุกร ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิต 

1.01 ล้านตัว ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 1.52 ล้านตัว หรือ
ลดลงร้อยละ 33.1 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงชะลอปริมาณการผลิต 
ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน  

 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาสุกรน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่เกษตรกรขาย

ได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 69.42 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากปีที่ผ่านมา 
ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.49 บาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ปริมาณความ
ต้องการเนื้อสุกรของไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 

 

❖ ไก่เนื้อ  
ภาวะการผลิต   
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ ในปี 2562 มีปริมาณการผลิต 115.08 

ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณการผลิต 113.89 ล้านตัว หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เนื่องจากเนื้อไก่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตวป์ระเภท       
อื่น ๆ และผู้บริโภคบางส่วนลดการบริโภคจากเนื้อหมู เป็นเนื้อไก่ทดแทน 
ทำให้ผู้เลี้ยงเพิม่ผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่มากข้ึน  
 

ระดับราคา  
ในปี 2562 ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่

กิโลกรัมละ 36.06 บาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 
32.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของ
ตลาดทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกที่เพ่ิมขึน้ 
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❖ ไข่ไก่ 
ภาวะการผลิต 
การผลิตไข่ไก่มีการหดตัว โดยปี 2562 มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ 

1,669.16 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 1,679.00         
ล้านฟอง หรือลดลงร้อยละ 0.59 มาตรการรักษาเสถียรภาพไข่ไก่โดยการ
ปรับลดแม่ไก ่

 

ระดับราคา 
ในปี 2562 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.70 

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยฟองละ 2.45 บาท ซึ่ง
เป็นผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ภายในประเทศ ทำให้
ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

 
❖ สาขาประมง 

ผลผลิตประมงทะเลพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ปี 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 206.4 ลดลง
ร้อยละ 27.4 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 284.3 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 126.8 ลดลงร้อยละ 
1.5 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 128.7 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาประมงอยู่ที่ระดับ 261.8 ลดลงร้อยละ 28.5 จากปี 2561 ซึง่อยู่
ทีร่ะดับ 366.0 

 

 

ภาวะการผลติสาขาประมงจังหวัดชลบุรี ปี 2562 หดตัวร้อยละ 27.4 เมื่อเทยีบกับปี 2561 เนื่องจากผลกระทบปัญหาการทำ
ประมงท่ีผดิกฎหมาย (IUU Fishing) ทำให้ชาวประมงหลายรายเลิกทำประมง ซึ่งเจ้าของเรือต้องแบกรบัต้นทุนการปรับปรุงเรือให้ถูกตอ้ง
ตามกฏระเบยีบ และปญัหาแรงงานในการทำประมงขาดแคลนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ขณะทีร่าคาที่ขายได้ปรับตัวลงเล็กน้อย 
เนื่องจากนำเข้าจากนอกจังหวัดมาทดแทน เพื่อจำหน่ายภายในจังหวัด 

 

1,679,003,363

1,669,162,075

1,660,000,000

1,665,000,000

1,670,000,000

1,675,000,000

1,680,000,000
 อง ปริมาณผลผลิตไข่ไก่

2561 2562



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดชลบุร ี  
 

 10 

 

 

❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

ในปี 2562 สาขาบริการทางการเกษตรจังหวัดชลบุรี ขยายตัว 1.8 เนื่องจาก
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากสับปะรดโรงงานเป็นปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากราคามัน
สำปะหลังปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี จูงใจให้จ้างบริการทางการเกษตรมากขึ้น เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีและ
เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายมากขึ้น 

 

❖ สาขาป่าไม้ 

ในปี 2562 สาขาป่าไม้มีการขยายตัวร้อยละ 3.8 เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการ
ไม้ยูคาลิปตัสมีการขยายตัวอย่างเนื่อง  เนื่องจากนำไปใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง เช่น ที่อยู่อาศัย 
โรงงานอุตสาหกรรม หรือแปรรูปในอุตสาหกรรมกระดาษ  

 

 

5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 โดยสาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.6 – 2.6 สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 ส่วนสาขาพืชหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.5) - (-1.5)                      
สาขาประมงหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.4) – (-0.4)  และการบริการทางการเกษตรคาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.4) - (-1.4)                   
ทั้งนี้เป็นไปตามปัจจัยบวกที่เป็นแรงผลัก แต่ก็มีปัจจัยลบที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้โดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรค่อนข้างมาก 

 

❖ สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.5) – (-1.5) เนื่องจากสภาพอากาศที่คาดการณ์จะเกิด
ภัยแล้งที่จะมากกว่าที่ปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูก และภาวะขาดแคลนหน่อพันธุ์ เช่น สับปะรดโรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมา
ในช่วงกลางปีถึงปลายปีราคาสับปะรดโรงงานมีราคาค่อนข้างดี จูงใจให้เกษตรกรต้องการหน่อพันธุเ์พือ่เพาะปลูกซึ่งมีแนวโน้มไม่เพียงพอ
กับความต้องการปลูก และมาตรการเลิกการใช้สารเคมี 3 สาร ทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจต่อเพาะปลูก 
 

❖ สาขาปศสุัตว์ 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.6 – 2.6 เนื่องจากปริมาณการผลิตปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) เนื่องจากพบการระบาดในหลายประเทศ 
รวมทั้งทวีปเอเชีย ทำให้ผลผลิตด้านปศุสัตว์ของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และราคาด้านปศุสัตว์ปีที่ผ่านมา
ค่อนข้างดี จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการเลี้ยงมากขึ้น และการเลี้ยงปศุสัตว์ของจังหวัดชลบุรีที่มีระบบที่ได้มาตรฐานฟาร์ม ผลผลิตค่อนข้างมี
คุณาภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด 
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❖ สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.4) - (-0.4) ผลกระทบจากปัญหาการทำประมงที่ผิด
กฎหมาย (IUU) ที่มีมาตรการควบคุมเข้มงวดทำให้ชาวประมงเลิกเดินเรือเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวประมงนำเข้าผลผลิตสัตว์น้ำมาจาก
ต่างจังหวัด เพื่อจำหน่ายภายในจังหวัด  

❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

การบริการทางการเกษตรปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.4) - (-1.4) เนื่องจากเกษตรกรชะลอการเพาะปลูก
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนหน่อพันธุ์ของสับปะรดโรงงาน และราคามันสำปะหลังเริ่มลดลงที่ไม่จูงใจให้เพาะปลูก ประกอบกับค่าจ้าง
แรงงานเก็บเกี่ยวและค่าบรรทุกที่มีราคาค่อนข้างสูงไม่คุ้มกับการลงทุน  

❖ สาขาป่าไม้ 

ปี 2563 สาขาป่าไม้มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 เนื่องจากไม้ยูคาลิปตัสมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง
อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

 

ตารางที่ 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จ.ชลบุร ี

หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร -3.4 1.7 – 2.7 

พืช 9.8 (-2.5) - (-1.5) 

ปศุสัตว ์ -2.0 1.6 – 2.6 

ประมง -27.4 (-1.4) - (-0.4) 

บริการทางการเกษตร 2.8 (-2.4) - (-1.4) 

ป่าไม ้ 3.8 1.7 – 2.7 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
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ตารางท่ี 2   ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน)  
 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ยางพารา (ตัน) 35,613 43,439 22.0 

ปาล์มน้ำมัน (ตัน) 300,228 311,204 3.7 

สับปะรดโรงงาน (ตัน) 135,375 120,095 -11.3 

มันสำปะหลัง (ตัน) 597,502 629,715 5.4 

สุกร นน. 100 กก.ขึ้นไป (ตวั) 1,522,698 1,018,887 -33.1 

ไก่เนื้อมีชีวิต (ตัว) 113,893,570 115,089,452 1.1 

ไข่ไกส่ดคละ (ฟอง) 1,679,003,363 1,669,162,075 -0.59 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
ตารางที่ 3  ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ 

หน่วย: บาท 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

ยางพารา (บาท/กก.) 42.40 44.30 4.5 

ปาล์มน้ำมัน (บาท/กก.) 3.00 2.47 -17.7 

สับปะรดโรงงาน (บาท/กก.) 3.20 5.44 70.0 

มันสำปะหลัง (บาท/กก.) 2.09 1.98 -5.3 

สุกร นน. 100 กก.ขึ้นไป (บาท/กก.) 61.49 69.42 12.9 

ไก่เนื้อมีชีวิต (บาท/กก.) 32.12 36.06 12.3 

ไข่ไกส่ดคละ (บาท/ฟอง) 2.45 2.70 10.2 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 


