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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2562 และแนวโนมป 2563 

จังหวัดจันทบุรี 

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2562 มีการขยายตัวรอยละ 11.4 เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา โดยสาขาพืชขยายตัวรอยละ 14.7 สาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 8.5 

และสาขาปาไมขยายตวัรอยละ 1.7 ในขณะท่ีสาขาประมงหดตัวรอยละ 10.1 สาขาการ

บริการทางการเกษตรหดตัวรอยละ 30.1 โดยมีปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอภาค

เกษตร ไดแก สภาพอากาศชวงปลายป 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม 

และราคาผลไมอยูในเกณฑดี และภาคเอกชนขยายฟารมการเลี้ยงไกไขเพ่ิมข้ึน ซึ่งถือ

เปนฟารมขนาดใหญท่ีสุดในภาคตะวันออก สงผลใหดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรป 2562 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเฉพาะสาขาพืชท่ีมีปริมาณทุเรียน

เพ่ิมข้ึน รอยละ 21.6 และสาขาปศุสัตวที่ปริมาณการผลิตไขไกขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก 

ในขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 และดัชนีรายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน

รอยละ 24.1  

 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 

5.9 – 6.9 โดยสาขาพืชขยายตัวอยูในชวงรอยละ 6.0 – 7.0 สาขาปาไมขยายตัวอยู

ในชวงรอยละ 1.7 – 2.7 สาขาปศุสัตวขยายตัวอยูในชวงรอยละ (-0.3) – 0.7 สวนสาขา

ประมงหดตัวอยูในชวงรอยละ (-5.5) - (-4.5) และสาขาการบริการทางการเกษตรคาดวา

จะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-3.6) - (-2.6) โดยยังมีปจจัยสําคัญท่ีคาดวาจะสงผลกระทบ

ตอภาคเกษตร ไดแก ปริมาณนํ้าฝนท่ีลดลง ภาวะฝนท้ิงชวง ภาวะแหงแลงชวงปลายปท่ี

อาจเกิดข้ึนเร็วกวาปกติ ปญหาวาตภัย ปญหาโรคระบาดตาง ๆ การขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายสําคัญของ กษ. เชน แปลงใหญ และ Zoning by Agri-Map เปนตน 

 

                                        จัดทําโดย  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
เลขที่ 184/9 หมูที่ 8 ต.ทุงสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

                                                      โทรศัพท 0-3835-1261  โทรสาร 0-3835-1261 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ของจังหวัดจันทบุรี ป 2560 มีมูลคา 138,442 ลานบาท ประกอบดวยภาคเกษตร

มูลคา 80,326 ลานบาท และภาคนอกเกษตรมูลคา 58,116 ลานบาท โดยมีสาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง เปนสาขาการ

ผลิตหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ สาขาการขายสงขายปลีกมีสัดสวนรอยละ 16.8 

สาขาอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 5.1 สาขาตัวกลางทางการเงินมีสัดสวนรอยละ 4.0 สาขาการศึกษามีสัดสวนรอยละ 3.4 และสาขา  

อ่ืน ๆ มีสัดสวนรวมกันรอยละ 12.7 

โครงสรางการผลิตหลักของของจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง สาขาการขายสง 

ขายปลีก และสาขาอุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยมีสินคาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ทุเรียน ลําไย ยางพารา มังคุด สุกร  

ไกเน้ือ ไขไก และกุงขาวแวนนาไม แสดงใหเห็นวา สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทาง 

ดานเศรษฐกิจของของจังหวัดจันทบุรีเปนอยางมาก ดังน้ัน จึงใหความสําคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะกลุมสินคาพืชสวน ประมง และ

ปศุสัตว ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพ่ือพัฒนาอยางครบวงจรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ีนโยบายทางดาน

การเกษตรอ่ืน ๆ อาทิ นโยบายการประกันราคาสินคาเกษตร ยังเปนสวนสําคัญท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของของจังหวัด 

สาขาการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของของจังหวัดจันทบุรี ในป 2560 ไดแก สาขาพืช ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 83.0 ของ

ผลิตภัณฑภาคภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาประมง สาขาปาไม สาขาปศุสัตว และสาขาบริการทางการเกษตร 

คิดเปนรอยละ 9.5 5.3 1.8 และ 0.4 ตามลําดับ 

 

 

2. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน้ํามัน  

ในป 2562 ราคานํ้ามันแกสโซฮอล 91 ของจังหวัดจันทบุรี เฉลี่ยอยูท่ี 27.6 บาทตอลิตร ลดลงรอยละ 3.8 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 

28.7 บาทตอลิตร ขณะท่ีราคานํ้ามันดีเซลเฉลี่ยอยูท่ี 26.7 บาทตอลิตร ลดลงรอยละ 4.0 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 27.8 บาทตอลิตร 

 

 
     ท่ีมา: www.pttplc.com.th                 
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2.2 สถานการณน้ํา  

จํานวนวันฝนตกในจังหวัดจันทบุรี ป 2562 เฉลี่ย 181 วัน ลดลงจากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 207 วัน หรือลดลงรอยละ 12.6 ในขณะ

ท่ีปริมาณนํ้าฝนมีปริมาณ 2,545.4 มิลลิเมตร เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีปริมาณ 2,402.2 มิลลิเมตร หรอืเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.0 เน่ืองจากสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 
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ท่ีมา : สถานีวัดน้ําฝน จ.จันทบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

2.3 สถานการณภัยธรรมชาติ และโรคแมลง ศัตรูพืชระบาด 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) สงผลใหอุณหภมูิเพ่ิมสูงข้ึน ฝนท้ิงชวงยาวนาน เกิดภาวะภัยแลง 

- สถานการณการระบาดของโรคจุดขาว หรือเรียกวาโรคตัวแดงดวงขาว (White spot disease)  โรคในกุงท่ีมีสาเหตุจากการ

ติดเช้ือไวรัสจุดขาว (White Spot Syndrome Virus; WSSV) กุงท่ีปวยมักพบรอยโรคเปนจุดขาวหรือดวงขาวใตเปลือก สวนหัว ตัว และ

โคนหาง บางครั้งลําตัวมีสีแดงรวมดวย พบวากุงปกติสามารถติดเช้ือจากกุงปวยท่ีอยูรวมกันได ภายใน 36 - 48 ช่ัวโมง อยางไรก็ดีความ

รุนแรงของการระบาดจะข้ึนอยูกับปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดความเครียดอ่ืน ๆ ดวย เชน คุณภาพนํ้าไมเหมาะสม กุงปวยจะวายใกลผิวนํ้า 

หรือเกาะท่ีขอบบอ หลังจากเริ่มแสดงอาการแลวกุงจะตายอยางรวดเร็วภายในไมก่ีวัน ทําใหการผลิตกุงขาวแวนนาไมลดลงตอเน่ือง 

- สถานการณการโรคระบาด (โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)) ในประเทศเพ่ือนบาน  โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเปนโรคติด

เช้ือไวรัสท่ีติดตอรายแรงในสัตวตระกูลสกุร และประเทศไทยมีความเสีย่งท่ีเช้ือไวรัสโรคอหิวาตแอฟริกาในสกุรจะเขาประเทศ โดยปจจุบัน

ประเทศไทยไดมีการเฝาระวังการระบาดของโรคดังกลาวอยางเขมงวด กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําแผนเตรียมรับมือโรค ASF  

ไวเรยีบรอยแลว หากประเทศไทยสามารถรับมือโรค ASF ได จะสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 

และเปนการสรางโอกาสในการเพ่ิมปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศ ตลอดจนการสงออกไปยังตางประเทศใหขยายตัวไดเพ่ิมข้ึน 
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3. เคร่ืองชี้ทางดานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 
 
 

จากกราฟแสดงใหเห็นวา ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรจังหวัดจันทบุรี ของป 2562 อยูท่ีระดับ 201.7 เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.6 จากป

ท่ีผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 170.1 สวนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายไดอยูท่ีระดบั 247.5 เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 จากปท่ีผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 236.4 

จากราคาสินคาหลายชนิดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนของสินคาพืช ไดแก ทุเรียน และสินคาปศุสัตว ไดแก สุกร ไกเน้ือ และไขไก สงผลใหดัชนี

รายไดเกษตรกรอยูท่ีระดับ 499.2 เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.1 จากปท่ีผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 402.1 

 

 

4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2562 

 

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ไดพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การผลิตภาคเกษตรดังกลาวขางตน อาทิ สภาพอากาศชวงปลายป 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม และราคาผลไมอยูใน

เกณฑดี สงผลใหภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ในป 2562 ขยายตัวรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยสาขาพืช

ขยายตัวรอยละ 14.7 สาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 8.5 และสาขาปาไมขยายตัวรอยละ 1.7 ในขณะท่ีสาขาประมงหดตัวรอยละ 10.1 

สาขาการบริการทางการเกษตรหดตัวรอยละ 30.1 สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา มีดังน้ี  
 

 สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในป 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 229.3 เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.0 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 188.0 ขณะท่ีดัชนีราคาพืชท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 307.3 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.2 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี

ระดับ 292.2 สงผลใหดัชนีรายไดของสาขาพืชเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีระดับ 704.6 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.3 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 549.3 
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ภาวะการผลิตสาขาพืชป 2562 มีผลผลิตพืชท่ีสําคัญ ไดแก มังคุด ทุเรียน และลําไย ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 148.1 21.6 และ 

0.1 ตามลําดับ เน่ืองจากผลผลิตตอไรมังคุดเพ่ิมข้ึนจากป 2561 มาก เพราะในปท่ีผานมามังคุดติดดอกออกผลนอยมาก จึงทําใหตนมังคุด

สามารถพักตนสะสมอาหาร ตน ใบสมบูรณ ออกดอกไดเต็มตนในปน้ี และสภาพอากาศปลายป 2561 ท่ีผานมาหนาวเย็นเหมาะสม สงผล

ดีตอการออกดอกของทุเรยีน สงผลใหสาขาพืชในป 2562 ขยายตัวรอยละ 14.7 

 

 ทุเรียน 

ภาวะการผลิต   

ปริมาณผลผลิตทุเรียนป 2562 เทากับ 339,292 ตัน เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา ซึ่งผลิตได 279,075 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.6 เน่ืองจาก

เน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.0 จากสภาพ

อากาศเอ้ืออํานวย ทุเรียนสามารถติดดอกออกผลไดมากข้ึน และมีการออก

ดอกหลายรุน ทุเรียนมีอายุตนท่ีเริ่มใหผลผลิตไดมากข้ึน และทุเรียนยังเปน

พืชท่ีมีราคาคุมคาตอการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษาเต็มท่ีเพ่ือใหได

ปริมาณผลผลิตมากข้ึน และมีการทําการตลาดซื้อขายลวงหนาของ

เกษตรกรบางกลุมทําใหตองควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนใหไดปริมาณท่ี

ตกลงลวงหนาไวและเปนไปตามมาตรฐาน ไดนํ้าหนักและรูปทรงตามท่ี

ตลาดตองการ 

 

ระดับราคา  

ป 2562 ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละท่ีเกษตรกรขายไดมีราคาเฉลี่ย กก. ละ 118.00 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 37.85 ซึ่งมี

ราคา  เฉลี่ย กก. ละ 85.60 บาท เน่ืองจากความตองการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะปริมาณการ

บริโภคทุเรียนของชาวจีนเพ่ิมข้ึนจากเดิมหลายเทาตัว และขยายตลาดไปในหลายมณฑลของจีนมากข้ึน 
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 ลําไย 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตลําไยป 2562 เทากับ 279,776 ตัน เพ่ิมข้ึน

จากป ท่ีผานมา ซึ่งมีผลผลิต 279,608 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 

เน่ืองจากเน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 จากพ้ืนท่ีลําไยท่ีปลูกตั้งแตป 

2559 เริ่มใหผลผลิตไดในป 2562 เปนปแรก 

 

 

 
 

ระดับราคา 
ป 2562 ราคาลําไยเกรด AA ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.60 บาท ลดลงจากปท่ีผานมา ท่ีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

36.10 บาท หรือลดลงรอยละ 4.16 เน่ืองจากสภาพอากาศรอนและแลงชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม มีนํ้าไมเพียงพอ ทําใหตนท่ีบังคับ

ราดสารไปแลว ชะงักการเติบโตไมแตกตาดอก สงผลตอคุณภาพลําไย 
 

 

 ยางพารา 

ภาวะการผลิต   

ปริมาณผลผลิตยางพารา ป 2562 เทากับ 104,792 ตัน 

ลดลงจากปท่ีผานมาซึ่งผลิตได 112,906 ตัน หรือลดลงรอยละ 7.2 

เน่ืองจากเน้ือท่ีกรีดไดลดลงรอยละ 1.3 จากเน้ือท่ีโคนท้ิงท่ีมากกวาพ้ืนท่ี

เปดกรีดได เปนปแรก โดยเฉพาะอําเภอขลุง โป งนํ้ารอน มะขาม  

นายายอาม และเขาคิชฌกูฎ ประกอบกับนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราลง 

และราคายางพาราท่ีตกต่ําทําใหเกษตรกรโคนตนยางเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือท่ีจะปลูกพืชอ่ืน เชน ทุเรียน ท่ีใหผลตอบแทนดีกวา 

 

 

ระดับราคา  

ป 2562 ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 42.20 บาท โดยลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 

0.71 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.50 บาท เน่ืองจากราคายางพาราในตลาดโลกลดลงอยางตอเน่ือง จากภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว 

โดยเฉพาะมาตรการดานการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน ประกอบกับราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกอยูในระดับต่ําทําใหมีการใชยาง

สังเคราะหทดแทนยางพารา ขณะเดียวกันประเทศผูผลิตรายใหญ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มีปริมาณผลผลิต

ยางพาราเพ่ิมข้ึน 
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 มังคุด 

ภาวะการผลิต 

ปริมาณผลผลิตมังคุดป 2562 เทากับ 125,834 ตัน เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา ซึ่งผลิตได 50,719 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 148.1 

เน่ืองจากเน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 

147.3 จากผลผลิตตอไรมังคุดเพ่ิมข้ึนจากป 2561 มาก เพราะในปท่ี

ผานมามังคุดติดดอกออกผลนอยมาก จึงทําใหตนมังคุดสามารถพักตน

สะสมอาหาร ตน ใบสมบูรณ ออกดอกไดเต็มตนในปน้ี 

 
 

ระดับราคา 

ป 2562 ราคามังคุดคละป 2561 เฉลี่ย กก.ละ 38.20 บาท ต่ํากวาป 2561 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี กก.ละ 77.40 บาท หรือ

ลดลงรอยละ 50.65 เน่ืองจากผลผลิตในปน้ีออกสูตลาดมาก ผลผลิตบางสวนจะมีขนาดลูกเล็ก ซึ่งอาจจะเปนปญหาสวนหน่ึงทางดาน

การตลาดมีขนาดไซดไมเปนตามมาตรฐานตลาดตางประเทศ ซึ่งอาจจะมีราคาท่ีไมเปนธรรมกับเกษตรกรในชวงท่ีออกกกระจุกตัว 

 

 สาขาปศุสัตว 

ผลผลิตปศุสัตวป 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตป 2562 อยูท่ีระดับ 85.6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.7 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 78.8 ขณะท่ีดัชนีราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 121.0 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี

ระดับ 104.9 สงผลใหดัชนีรายไดเกษตรกรสาขาปศุสัตวอยูท่ีระดับ 103.6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.3 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 82.7 

 

การผลิตสาขาปศุสัตวป 2562 ขยายตัวรอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากผูเลี้ยงสุกร และไกเน้ือ มีการปรับระบบ

การเลี้ยงเขาสูระบบมาตรฐานฟารมมีการเฝาระวังควบคุมโรคระบาดสัตวเปนอยางดี ประกอบกับเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

ระดับพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําอยางท่ัวถึงทําใหระบบการผลิตปศุสัตวมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีตลาดท้ังใน

และตางประเทศยังมีความตองการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
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 สุกร 

ภาวะการผลิต 
การผลิตสุกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองการบริโภคท่ี

เพ่ิมข้ึนทําใหมีผลผลิตลูกสุกรออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอโดยในป 2562  

มีปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิต 142,500 ตัว เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ท่ีมี

ปริมาณการผลิต 141,000 ตัว หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.1 เน่ืองจากเกษตรกร

ผู เลี้ ยงขยายปริมาณการผลิต มีระบบการบริหารจัดการฟารม ท่ีดี  

มีหนวยงานดานปศุสัตวใหการสงเสริม/ปรึกษา/แนะนํา รวมท้ังการ 

เฝาระวังควบคุมโรคระบาดสุกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

ระดับราคา 

ป 2562 ราคาสุกรนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 68.20 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.35    

จากปท่ีผานมา ท่ีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.20 บาท เน่ืองจากตลาดภายในประเทศและตลาดสงออกเน้ือสุกรยังคงมีความตองการอยาง

ตอเน่ือง ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร พบการระบาดในหลายประเทศ รวมท้ังทวีปเอเชีย ไดแก จีน 

มองโกเลีย และ สปป.ลาว สงกระทบใหปริมาณผลผลิตสุกรในระบบตลาดลดลง แตประเทศไทยยังคงรักษาเฝาระวังปองกันอยางเขมงวด 

 

 

 ไกเนื้อ  

ภาวะการผลิต   

ปริมาณการผลิตไกเน้ือมีการขยายตัว โดยป 2562 มีปริมาณ

การผลิตไกเน้ือ 12,870,429 ตัว เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ท่ีมีปริมาณการ

ผลิต 12,804,000 ตัว หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 เน่ืองจากความนิยมของ

ผูบริโภคท่ีรักสุขภาพหันมาบริโภคเน้ือสัตวท่ีมีไขมันต่ํา ใหโปรตีนสูง และ

เน้ือไกยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเน้ือสัตวประเภทอ่ืน ๆ ทําใหผูเลี้ยงเพ่ิม

ผลผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการบริโภคท่ีมากข้ึน  

 

 

ระดับราคา  

ในป 2562 ราคาไกรุนพันธุเน้ือท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 35.80 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี

กิโลกรัมละ 32.10 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.53 ซึ่งเปนผลมาจากความตองการของตลาดท้ังเพ่ือการบริโภคและการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 ไขไก 

ภาวะการผลิต 

การผลิตไขไกมีการขยายตัว โดยป 2562 มีปริมาณ

การผลิตไขไก  106.50 ลานฟอง เพ่ิม ข้ึนจากป  2561 ท่ีมี

ปริมาณการผลิต 49.49 ลานฟอง หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 115.2 

เน่ืองจากภาคเอกชนขยายฟารมการเลี้ยงไกไขเพ่ิมข้ึน จํานวน 

328,974 ตัว ซึ่งถือเปนฟารมขนาดใหญท่ีสุดในภาคตะวันออก 

สงผลใหผลผลติไขไกเพ่ิมมากข้ึน 
 

ระดับราคา 

ในป 2562 ราคาไขไกท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ี

ฟองละ 2.70 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.00 จากป 2561 ท่ีมีราคา

เฉลี่ยฟองละ 2.50 บาท ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการรักษา

เสถียรภาพราคาไขไกภายในประเทศ รวมท้ังมีการรณรงคสงเสริมการบริโภคไขไก 300 ฟองตอคนตอป ทําใหความตองการบริโภค

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

  

 สาขาประมง 

ผลผลิตประมงจังหวัดจันทบุรี ป 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 75.5 ลดลงรอยละ 21.6 

จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 96.3 ขณะท่ีดัชนีราคาสินคาประมงท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 103.7 ลดลงรอยละ 7.9 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 112.6 สงผลใหดัชนีรายไดเกษตรกรสาขาประมงอยูท่ีระดับ 78.3 ลดลงรอยละ 27.8 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 

108.4 

 
ภาวะการผลิตสาขาประมงจังหวัดจันทบุรี ป 2562 หดตัวรอยละ 10.1 เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากผลกระทบจากปญหา

โรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS ในกุงขาวแวนนาไม ปญหาราคากุงขาวแวนนาไมตกต่ํา และปญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย  

(IUU Fishing) 
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 สาขาบริการทางการเกษตร 

ในป 2562 สาขาบริการทางการเกษตรจังหวัดจันทบุรี หดตัวรอยละ 30.1 สาเหตุ

จากเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังเปนจํานวนมากถึง 31,430 ไร หรือรอยละ 62.0      

จากราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีตกต่ําไมจูงใจ ปญหาแรงงานเก็บเก่ียวและคาบรรทุกท่ีสูงเพ่ิม

ข้ึนมา และสวนใหญเกษตรกรท่ีปลูกแซมระหวางรองตนลําไยลดลงพ้ืนท่ีลงมาก เน่ืองจากตน

ลําไยท่ีมีอายุ 3-4 ป ไมสามารถปลูกแซมระหวางรองได และอีกสวนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไป

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว กลวยไข มะมวงแกวขมิ้น ทุเรียน ลําไย และขนุน บางพ้ืนท่ีปลูกแลวชาง

รบกวนจึงหยุดปลูก อีกท้ังเกษตรกรยังปลอยพ้ืนท่ีวางเปลาเน่ืองจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลัง

แลวขาดทุนไมคุมการลงทุน และท่ีของนายทุนบางแปลงไมใหเชาพ้ืนท่ีตอ ประกอบกับปริมาณนํ้า

ในปน้ีมีไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปจากเดิม 14,138 ไร เปน 

13,760 ไร หรือลดลงรอยละ 2.7 จึงมีกิจกรรมการจางการเตรียมดินทางการเกษตร และการเก็บ

เก่ียวลดลงตามไปดวย 

 

 สาขาปาไม 

ในป 2562 สาขาปาไมมีการขยายตัวรอยละ 1.7 จากการท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนา

อาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยจะ

อุดหนุนไรละ 10,000 บาท และราคายางพาราท่ีตกต่ําทําใหเกษตรกรโคนตนยางเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือท่ีจะปลูกพืชอ่ืน เชน ทุเรียน ท่ีใหผลตอบแทนดีกวา 

5. แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตร ป 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุร ีในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 5.9 – 6.9 โดยสาขาพืชขยายตัวอยูในชวง

รอยละ 6.0 – 7.0 สาขาปาไมขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.7 – 2.7 สวนสาขาประมงหดตัวอยูในชวงรอยละ (-5.5) - (-4.5) สาขาปศุสัตว

ขยายตัวอยูในชวงรอยละ (-0.3) - 0.7 และการบริการทางการเกษตรคาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-3.6) - (-2.6) ท้ังน้ีเปนไปตามปจจัย

บวกท่ีเปนแรงผลัก แตก็มีปจจัยลบท่ีไมสามารถคาดการณหรอืควบคุมไดโดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจสงผลตอปริมาณผลผลิตสินคา

เกษตร 

 

 สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 6.0 – 7.0 เน่ืองจากมีหลายปจจัยมีผลในเชิงบวกตอ

สาขาพืชในป 2563 ไดแก  ทุเรียน เน้ือท่ีใหผลผลิต และผลผลิตตอไรของทุเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสภาพอากาศในปน้ี สงผลดีตอการ

ออกดอกของทุเรียนไดเร็วข้ึน และติดดอกออกผลไดมากข้ึน และทุเรียนยังเปนพืชท่ีมีราคาคุมคาตอการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษา

เต็มท่ีเพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตใหมากข้ึน  มังคุด เน้ือท่ีใหผลผลิต และผลผลิตตอไรของมังคุดท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปท่ีผานมังคุดติดดอก

ออกผลเร็ว จึงทําใหตนมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหาร ตนสมบูรณ คาดจะออกดอกไดเต็มตน ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ

บริหารจัดการผลไมโดยระบบสหกรณ รวมกับหอการคาจังหวัด และผูรวบรวมผลไม สงเสริมตั้งแตตนนํ้าตามระบบการสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ ทําใหตนทุนการผลิตลดลง กลางนํ้า การบริหารจัดการผานระบบสหกรณ ปลายนํ้า มีโครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณ 

สรางเอกลักษณผลไม ระบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และระบบ QR Code ตรวจสอบแหลงท่ีผลิตของสินคา โดยสรุปปริมาณการผลิตของ

สาขาพืชมีการขยายตัวจากกลุมไมผล เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เปนตน 
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 สาขาปศุสัตว 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตวป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ (-0.3) – 0.7 จากป 2562 จากปริมาณการผลิต    

ปศุสัตวท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก สุกร ไกเน้ือ และไขไก โดยเฉพาะสุกรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากสถานการณการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกา 

ในสุกร (ASF) เน่ืองจากพบการระบาดในหลายประเทศ รวมท้ังทวีปเอเชีย ไดแก จีน มองโกเลีย และ สปป.ลาว ซึ่งประเทศไทยสามารถ

รับมือโรค ASF ไมใหเกิดการระบาดได จะสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ และราคาสุกรมีชีวิตจูงใจให

เกษตรกรขยายการผลติ ตลอดจนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมและปองกันโรคระบาดไดเปนอยางดี ทําใหประสิทธิภาพในการเลี้ยง

สุกรเพ่ิมข้ึน สงผลใหปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

 สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงป 2563 คาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-5.5) - (-4.5) ผลกระทบจากปญหาการทําประมงท่ีผิด

กฎหมาย (IUU) และปญหาโรคตัวแดงดวงขาว โรค EMS ในกุงขาวแวนนาไม ปญหาราคากุงขาวแวนนาไมตกต่ํา เกษตรกรบางสวนเริ่ม

หันไปเลี้ยงกุงกุลาดํา เน่ืองจากหลีกเลี่ยงเรื่องโรคระบาดแลว ราคายังสูงกวากุงขาวแวนนาไมดวย 

 

 สาขาบริการทางการเกษตร 

การบริการทางการเกษตรป 2563 มีแนวโนมหดตัวอยูในชวงรอยละ (-3.6) - (-2.6) เน่ืองจากเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกมัน

สําปะหลัง จากราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีตกต่ําไมจูงใจ ปญหาแรงงานเก็บเก่ียวและคาบรรทุกท่ีสูงเพ่ิมข้ึนมา  

 

 สาขาปาไม 

ป 2563 สาขาปาไมมีแนวโนมขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.7 – 2.7 จากการท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางราย

ยอยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยจะอุดหนุนไรละ 10,000 บาท ซึ่งไดกําหนดเปาหมายการลดพ้ืนท่ี

ปลูกยางพาราไว 8,000 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับป 2562 

ตารางท่ี 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร จ.จันทบุรี 

หนวย: รอยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร 11.4 5.9 – 6.9 

พืช 14.7 6.0 – 7.0 

ปศุสัตว 8.5 (-0.3) – 0.7 

ประมง -10.1 (-5.5) - (-4.5) 

บริการทางการเกษตร -30.1 (-3.6) - (-2.6) 

ปาไม 1.7 1.7 – 2.7 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 
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ตารางท่ี 2   ผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปปฏิทิน)  

 

สินคา ป 2561 ป 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ทุเรียน (ตัน) 279,075 339,292 21.58 

ลําไย (ตัน) 279,608 279,776 0.06 

ยางพารา (ตัน) 112,906 104,792 -7.19 

มังคุด (ตัน) 50,719 125,834 148.10 

สุกร (กิโลกรัม) 141,000 142,500 1.06 

ไกเน้ือ (กิโลกรัม) 12,804,000 12,870,429 0.52 

ไขไก (ฟอง) 49,494,000 106,500,639 115.18 

กุงขาวแวนนาไม (กิโลกรมั) 20,102 15,589 -22.45 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

ตารางท่ี 3  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

หนวย: บาท 

สินคา ป 2561 ป 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(รอยละ) 

ทุเรียน (ตัน)  85,600.00   118,000.00  37.85 

ลําไย (ตัน) 36,100.00     34,600.00  -4.16 

ยางพารา (ตัน)  42,500.00     42,200.00  -0.71 

มังคุด (ตัน) 77,400.00    38,200.00  -50.65 

สุกร (กิโลกรัม)       56.20         68.20  21.35 

ไกเน้ือ (กิโลกรัม)       32.10         35.80  11.53 

ไขไก (ฟอง)          2.50           2.70  8.00 

กุงขาวแวนนาไม (กิโลกรมั)       155.00        142.00  -8.39 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 


