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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 มีการหดตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา โดยสาขาพืชหดตัวร้อยละ 9.0 สาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 1.7 และสาขา 
ป่าไม้หดตัวร้อยละ 1.6 และสาขาการบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 2.9 ในขณะที่
สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ 
ปริมาณน้ำฝน ภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปริมาณ
ผลผลิตข้าว และมันสำปะหลังลดลง ร้อยละ 3.0 และ 10.5 ตามลำดับ ส่วนสาขา 
ปศุสัตว์มีปริมาณการผลิตสุกรลดลง ร้อยละ 0.6 มีการควบคุมการผลิตสาขาปศุสัตว์ 
เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเกิดโรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African 
Swine Fever : ASF) และปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงร้อยละ 4.1 สง่ผลให้ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรปี 2562 หดตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.9 ทำให้ดัชนรีายได้ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 4.0  

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ  
(-3.6) – (-2.6) โดยสาขาพืชหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-7.2) – (-6.2) สาขาปศุสัตว์หดตัว
อยู่ในช่วงร้อยละ (-0.6) – 0.4 ส่วนสาขาประมงหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.7) – 0.3 
และสาขาการบริการทางการเกษตรคาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.7) – (-1.7) ส่วน
สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 - 3.4 โดยยังมีปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ ภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงปลายปี 2562 ปริมาณน้ำฝน
ทีล่ดลง ที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ส่วนการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น แปลงใหญ่ และ Zoning by 
Agri-Map เป็นต้น 

 

                                        จัดทำโดย  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
เลขที่ 184/9 หมูท่ี่ 8 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

                                                      โทรศัพท์ 0-3835-1261  โทรสาร 0-3835-1261 
              E-mail : zone6@oae.go.th 



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดฉะเชงิเทรา  
 

 2 

24.09
29.0

27.0 27.66

23.23 25.58

28.26

26.73

18
20
22
24
26
28
30
32
34

2559 2560 2561 2562

ราคาน้ ามัน

แก สโ  อล 91 ดีเ ล
ที่มา: จากการค านวณ โดยความร่วมมือของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560 มีมูลค่า 341,116 ล้านบาท ประกอบด้วยภาค
เกษตรมูลค่า 18,190 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมูลค่า 322,926 ล้านบาท โดยมีสาขาโรงงาน สัดส่วนร้อยละ 66.49 รองลงมาคือ 
สาขาขายส่งและขายปลีกยานยนต์ สัดส่วนร้อยละ 12.00 สาขาการคมนาคมขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 3.11 ส่วนสาขาเกษตรกรรม สาขา
ประมง และสาขาปศุสัตว ์เป็นสาขาการผลิตด้านการเกษตรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 และ
สาขาอื่น ๆ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.07 

โครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ประกอบด้วย สาขาโรงงาน สาขาขายส่งและขาย
ปลีกยานยนต์ สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ เครื่องปรับอากาศ และเกษตรกรรม ในสาขาเกษตรกรรมมีสินค้าหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา มะม่วง  สุกร ไข่ไก่ กุ้งขาวแวนนาไม และปลาน้ำจืด แสดงให้เห็นว่าสาขา
เกษตรกรรม มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นการให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน นอกจากนี้นโยบายทางด้านการเกษตรอื่น ๆ อาทิ นโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตร ยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

สาขาการผลิตทางการเกษตรที่สำคญัของของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สาขาพืช ซึ่งมสีัดส่วนถึงร้อยละ 42.6 ของผลิตภัณฑ์ภาค
เกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาป่าไม้ และสาขาบริการทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 33.2  
13.4  7.3 และ 3.5 ตามลำดับ 
 
2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน้ำมัน  

ในปี 2562 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลี่ยอยู่ที่  27.66 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 3.3 จากปี 2561  
ซึ่งอยู่ที่ 28.62 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 26.73 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 28.26 บาทต่อลิตร      
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2.2 สถานการณ์น้ำ  

จำนวนวันฝนตกในจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2562 เฉลี่ย 145 วัน 
ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 156 วัน หรือลดลงร้อยละ 7.1 ในขณะที่ปริมาณ
น้ำฝนมีปริมาณ  1,135.00 มิลลิ เมตร ลดลงจากปี  2561 ที่มีปริมาณ 
1,884.70 มิลลิเมตร หรือลดลงร้อยละ 39.78 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

 
 

 
2.3 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และโรคแมลง ศัตรูพืชระบาด 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้อุณหภมูิเพิ่มสูงขึ้น ฝนทิ้งช่วงยาวนาน เกิดภาวะภัยแล้ง 

- สถานการณ์การระบาดของโรคจุดขาว หรือเรียกว่าโรคตัวแดงดวงขาว (White spot disease)  โรคในกุ้งที่มีสาเหตุจากการ
ติดเช้ือไวรัสจุดขาว (White Spot Syndrome Virus; WSSV) กุ้งที่ป่วยมักพบรอยโรคเป็นจุดขาวหรือดวงขาวใต้เปลือก ส่วนหัว ตัว และ
โคนหาง บางครั้งลำตัวมีสีแดงร่วมด้วย พบว่ากุ้งปกติสามารถติดเช้ือจากกุ้งป่วยที่อยู่ร่วมกันได้ ภายใน 36 - 48 ช่ัวโมง อย่างไรก็ดีความ
รุนแรงของการระบาดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดอื่น ๆ ด้วย เช่น คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม กุ้งป่วยจะว่ายใกล้ผิวน้ำ 
หรือเกาะที่ขอบบ่อ หลังจากเริ่มแสดงอาการแล้วกุ้งจะตายอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ทำให้การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลงต่อเนือ่ง 

- สถานการณ์การโรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)) ในประเทศเพื่อนบ้าน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติด
เชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสกุร และประเทศไทยมีความเสีย่งท่ีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรจะเข้าประเทศ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนเตรียมรับมือโรค ASF  
ไว้เรียบร้อยแล้ว หากประเทศไทยสามารถรับมือโรค ASF ได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิม่ปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศ ตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 
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3. เคร่ืองชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร    
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ดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 119.7 128.8 118.8 115.4 117.6
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ที่มา  จากการค านวณ 
 

 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ของปี 2562 อยู่ทีร่ะดับ 107.9 ลดลงร้อยละ 5.8 จากปี 
ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 114.6 ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยูท่ี่ระดบั 117.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 115.4 
จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าพืช ได้แก่ ยางพารา มะม่วง และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และไข่ไก่ ส่งผลให้ดัชนีรายได้
เกษตรกรอยู่ท่ีระดับ 126.9 ลดลงร้อยละ 4.0 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 132.2 
 
4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตภาคเกษตรดังกล่าวข้างต้น อาทิ สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 ภัยแล้งปี 2562 ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โรคระบาดในพืช 
ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2562 หดตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาขาพืชหดตัวร้อยละ 
9.0 สาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 1.7 และสาขาป่าไม้หดตัวร้อยละ 2.9 สาขาการบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.6 ในขณะที่สาขา
ประมงขยายตัวร้อยละ 2.5 สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้  

 

❖ สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 86.1 ลดลงร้อยละ 10.5 จากปี 2561 
ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 96.2 ขณะที่ดัชนีราคาพืชทีเ่กษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 129.9 ลดลงร้อยละ 2.9 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 133.8 
ส่งผลให้ดัชนรีายได้ของสาขาพืชลดลงมาอยู่ที่ระดับ 111.9 หรือลดลงร้อยละ 13.1 จากป ี2561 ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 128.7 
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 ภาวะการผลิตสาขาพืชปี 2562 มีผลผลิตพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และมะม่วง โดยผลผลิต 
พืชหลัก ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง ลดลงร้อยละ 3.0 และ 10.5 เนื่องจากข้าวมผีลผลิตต่อไร่ลดลง เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย 
เกิดภัยแล้ง ส่วนมันสำปะหลัง มีเนื้อท่ีเพาะปลูกลดลง เนื่องจากช่วงทีผ่่านมาราคาตกต่ำ ส่งผลให้สาขาพืชในปี 2562 หดตัวร้อยละ 9.0  
 

❖ ข้าว 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตข้าวปี 2562 เท่ากับ 647,063 ตัน ลดลงจากปีที่

ผ่านมาซึ่ งผลิตได้  667,245 ตัน หรือลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกลดลง เนื้อที่ปลูกข้าวเสียหาย เนื่องจากภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝน 
ไม่เพียงพอ พื้นที่บางส่วนประสบปัญหาน้ำเค็ม ส่งผลให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ 
ผลผลิตเสียหาย ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และจากภาครัฐดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง เกษตรกรบางพื้นที่งดการ
ปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากเห็นว่าเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้ง และฝนท้ิงช่วง 

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยตันละ 7,629 บาท 

ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.36 จากปี 2561 ท่ีมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 7,734 บาท ตลาดข้าวในประเทศได้รับผลกระทบจากการส่งออก
ที่ลดลง เนื่องจากประเทศไทยเสียส่วนแบ่งการตลาดใหกั้บประเทศคู่แข่ง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความต้องการข้าวจากประเทศไทยลดลง 
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ดัชนีผลผลิต 89.5 76.6 75.4 96.2 86.1
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❖ มนัสำปะหลัง 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562 เท่ากับ 879,590 ตัน 

ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 982,973 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.52 
เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เนื่องจากสภาพ
อากาศไม่เหมาะสม ภัยแล้งเป็นระยะเวลานาน บางพื้นที่ประสบปัญหา 
ช้างป่าบุกรุก  ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง และราคามันสำปะหลังตกต่ำ 
ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูก ส่งผลใหผ้ลผลิตรวมทัง้จังหวัดลดลง  
 

ระดบัราคา 
ปี 2562 ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

1.79 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 20.15 เนื่องจากราคาส่งออกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าชะลอตัวลง และ
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในตลาดต่างประเทศใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นวัตถุดิบทดแทนมันสำปะหลังเพื่อระบายสต็อกสินค้า ประกอบกับ
คุณภาพหัวมนัสำปะหลังไม่ดีนักจากภาวะภัยแล้งที่ทำให้เช้ือแปง้ในหัวมันสำปะหลังลดลง 
 

❖ ยางพารา 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตยางพารา ปี 2562 เท่ากับ 33,162 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 32,828 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เนื่องจาก
เนื้อที่เปิดกรีดเพิ่มขึ้น จากยางพาราที่ปลูกใหม่ในปี 2555 เริ่มกรีดได้ในปี 
2561 เป็นปีแรก โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต แปลงยาว 
และท่าตะเกียบ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่
เอื้ออำนวย เกษตรกรมีจำนวนวันกรีดยางเพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ราคายางพาราแผ่นดิบช้ัน 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย

อยู่ที่กิโลกรัมละ 44.1 บาท โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.91 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.71 บาท ถึงแม้ราคายางพารา
ในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว แต่ผลผลิตยางพารา จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในแหล่งท่ีเหมาะสมกับการปลูก
ยางพารา คุณภาพยางพาราเป็นท่ีต้องการของตลาด ทำใหส้ามารถรักษาระดับราคายางพาราอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
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❖ มะม่วง 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตมะม่วงปี 2562 เท่ากบั 158,800 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี

ที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 156,200 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม ทำให้มะม่วงติดดอกดี อีกทั้งยังมีความต้องการบริโภค
มะม่วงทั้งตลาดในและต่างประเทศ  

 
ระดับราคา 
ปี 2562 ราคามะม่วงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.19 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 

2561 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.58 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 
เนื่องจากมีความต้องการบริโภคมะม่วงทั้งผลสด และแปรรูป ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสูง ปริมาณผลผลิตมะม่วงลดลงไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและโรงงานแปรรูป ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

 

❖ สาขาปศุสัตว์ 

ผลผลิตปศุสัตว์ปี 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตปี 2562 อยูท่ี่ระดับ 138.8 ลดลงร้อยละ 2.8 จากปี 2561 
ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 142.8 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 131.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 
119.7 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 183.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2561 ซึง่อยู่ท่ีระดบั 170.9 

2558 2559 2560 2561 2562

ดัชนีผลผลิต 143.8 157.7 130.3 142.8 138.8

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ 131.4 139.9 118.4 119.7 131.9

ดัชนีรายได้เกษตรกร 189.0 220.7 154.3 170.9 183.1

189.0 
220.7 

154.3 170.9 183.1 

0

50

100

150

200

250

ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร สาขาปศุสัตว์ 

ที่มา  จากการค านวณ 

 
การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2562 หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกร และไข่ไก่ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง

ระบบมาตรฐานฟาร์ม มีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอย่างดี แต่ด้วยสภาวะการควบคุมการผลิตสุกร เนื่องจากประเทศเพื่อน
บ้านเกิดโรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการควบคุมการผลิต 
ปรับลดปริมาณการเลี้ยงสุกรให้สมดุล ส่วนปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลง เนื่องจากการควบคุมปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในประเทศที่มากเกิน
ความต้องการของตลาด จึงทำให้ผลผลิตสาขาปศุสัตว์ลดลง 
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❖ สุกร 
ภาวะการผลิต 
ในปี 2562 การผลิตสุกรลดลงโดย มีปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิต 

585,002 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 588,444 ตัว หรือ
ลดลงร้อยละ 0.58 เนื่องจากเกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงสุกร จากการเฝ้า
ระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(African Swine Fever : ASF) เกษตรกรจึงไม่เพิ่มการผลิต 

 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาสุกรน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้

เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 69.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.60 จากปีที่ผ่านมา ที่มี
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.21 บาท เนื่องจากเกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงลง จากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ผลผลิตอกสู่ตลาดน้อยลง 
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เนื่องจากพบการระบาดในประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน มองโกเลีย สปป.ลาว ฮ่องกงและเกาหลีเหนือ ส่งกระทบให้ปริมาณผลผลิตสุกรในระบบ
ตลาดลดลง ทำใหร้าคาเนื้อสุกรของไทยเพิ่มสูงขึ้น 

 

❖ ไข่ไก่ 

ภาวะการผลิต 
การผลิตไข่ไก่มีการหดตัว โดยปี 2562 มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ 

2,280 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 2,377 ล้านฟอง หรือ
ลดลงร้อยละ 4.1 เนื่องจากมีการปลดระวางแม่พันธุ์ไก่ไข่ยืนกรงเพิ่มขึ้น เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีมีการควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่  

 

ระดับราคา 
ในปี 2562 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.68 

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.57 จากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยฟองละ 2.49 บาท  
ซึ่งราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรัฐบาลมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา 
ไข่ไก่ภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ของ
ประเทศ และมีการส่งออกผลผลิตไข่ไก่ไปนอกจังหวดั 
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❖ สาขาประมง 

ผลผลิตประมงจังหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 99.0 เพิม่ขึ้นร้อยละ 
2.8 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 96.3 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 117.4 ลดลงร้อยละ 2.3  
จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 120.2 ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรสาขาประมงอยู่ที่ระดับ 116.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 115.7 

 

ภาวะการผลิตสาขาประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลผลิต 
กุ้งขาวแวนนาไมที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ความเค็มของน้ำมีความเหมาะสมและมีปริมาณน้ำเพียงพอ ประกอบกับ
เกษตรกรเลี้ยงรอบการผลิตมากขึ้น และปล่อยลูกกุง้ในอัตราต่อพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น  

  

 

❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

ในปี 2562 สาขาบริการทางการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หดตัวร้อยละ 2.9 สาเหตุ
จากเกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกข้าว และมันสำปะหลัง เนื่องจากเกษตรกรลดเนื้อที่ปลูกข้าวลดลง จาก
ปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อีกส่วนหนึ่งจากปัญหาราคาหัวมันสำปะหลังสดที่ตกต่ำ 
ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูก และปัญหาแรงงานเก็บเกี่ยวและค่าบรรทุกที่สูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้มี
กิจกรรมการจ้างการเตรียมดินทางการเกษตร และการเก็บเกี่ยวลดลง 

 

 

❖ สาขาป่าไม้ 

ในปี 2562 สาขาป่าไม้มีการหดตัวร้อยละ 1.6 เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีโครงการ
พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นท่ีปลูกยางพารา โดย
จะอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีเป้าหมายการโค่นต้นยางพาราปี 2562 
ลดลงกว่าปีก่อนหน้า 
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ดัชนีผลผลิต 84.8 86.4 106.8 96.3 99.0
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ดัชนีรายได้เกษตรกร 117.0 124.3 156.6 115.7 116.3
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สาขาประมง

ที่มา  จากการค  านวณ 
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.6) – (-2.6) โดยสาขาพืชหดตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ (-7.2) – (-6.2) สาขาปศุสัตว์หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.6) – 0.4 สาขาประมงหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.7) - 0.3 และ
สาขาการบริการทางการเกษตรคาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.7) – (-1.7) ส่วนสาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 – 3.4 ทัง้นี้
ปัจจัยลบที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้โดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร และปัจจัยเรื่อง
เศรษฐกิจโลก ค่าเงนิบาทไทยท่ีกระทบต่อการส่งออก 

 

❖ สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-7.2) – (-6.2) เนื่องจากมีหลายปัจจัยมีผลในเชิงลบต่อ
สาขาพืชในปี 2562 ได้แก่ ข้าว เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื้อที่ปลูกข้าวเสียหาย จากภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ พื้นที่
บางส่วนประสบปัญหาน้ำเค็ม ส่งผลให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ ผลผลิตเสียหาย ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และจากบางพื้นที่งดการปลูกข้าว 
นาปรังเพราะเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้ง และฝนท้ิงช่วง ส่วนมันสำปะหลัง ราคาตกต่ำ และมีโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดในบางพื้นท่ี ทำให้
เกษตรกรหาพันธุ์ปลูกยาก และต้นทุนสูง ทำให้เนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลังลดลง และมะม่วงติดดอกน้อยลง ส่งผลให้ปี 2563 ผลผลิต
มะม่วงมีแนวโน้มลดลง โดยสรุปปริมาณการผลิตของสาขาพืชมีการหดตัวจากข้าว เป็นหลัก 
 

❖ สาขาปศุสัตว์ 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2563 คาดว่าจะหดตวัอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.6) – 0.4 จากปี 2562 จากปริมาณการผลิต ปศุสัตว์
ทีล่ดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่ โดยเฉพาะสกุรมีแนวโน้มลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (African Swine 
Fever : ASF) จากการพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน มองโกเลีย สปป.ลาว ฮ่องกงและ 
เกาหลีเหนือ ทำให้เกษตรกรควบคุมปริมาณการผลิต และเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด เกษตรกรจึงไม่เพิ่มการผลิต ส่วนไข่ไก่ 
มีนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีการควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้เกษตรกร 
ไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตไข่ไก่ได้มากกว่าน้ี 

 

❖ สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.7) - 0.3 ผลกระทบจากปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว 
โรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ำไม่เพยีงพอ และปลาน้ำจืด เกษตรกรมีการลด
พื้นที่การเพาะเลี้ยงปลาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากราคาปลาตกต่ำ  

 

❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

การบริการทางการเกษตรปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.7) – (-1.7) เนื่องจากเกษตรกรลดเนื้อที่ปลูก 
ข้าว เนื่องจากภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว ส่วนมันสำปะหลัง เกษตรกรลดเนื้อท่ีปลูกมันสำปะหลังลดลง เนื่องจากราคา
มันสำปะหลังที่ลดลง และมีโรคระบาด ทำให้หาท่อนพันธุย์ากขึน้ 

❖ สาขาป่าไม้ 

ปี 2563 สาขาป่าไม้มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 – 3.4 จากการที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง 
รายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นท่ีปลูกยางพารา โดยจะอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท  
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ตารางที่ 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร -4.6 (-3.6) - (-2.6) 

พืช -9.0 (-7.2) - (-6.2) 

ปศุสัตว ์ -1.7 (-0.6) - 0.4 

ประมง 2.5 (-0.7) - 0.3 

บริการทางการเกษตร -2.9 (-2.7) - (-1.7) 

ป่าไม ้ -1.6 2.4 - 3.4 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

 
ตารางที่ 2   ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน)  

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ข้าว (ตัน) 667,245 647,063 -3.02 

มันสำปะหลัง (ตัน) 982,973 879,590 -10.52 

ยางพารา (ตัน) 32,828 33,162 1.02 

มะม่วง (ตัน) 156,200 158,800 1.66 

สุกร นน.100 กก. ขึ้นไป  (ตัว) 588,444 585,002 -0.58 

ไข่ไก่สดคละ (ฟอง) 2,377,661,188 2,280,051,077 -4.11 

กุ้งขาวแวนนาไม  (ตัน) 20,797 21,967 5.62 

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางท่ี 3  ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ 
หน่วย: บาท 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

ข้าว  (บาท/ตัน) 7,734.33 7,628.92 -1.36 

มันสับปะหลัง  (บาท/กก.) 2.24 1.79 -20.15 

ยางพารา (บาท/กก.) 43.71 44.11 0.91 

มะม่วง  (บาท/กก.) 27.58 28.19 2.21 

สุกร นน.100 กก. ขึ้นไป  (บาท/กก.) 60.21 69.00 14.60 

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 249.00 267.85 7.57 

กุ้งขาวแวนนาไม น้ำหนัก 70 ตัว/กก.  (บาท/กก.) 155.42 152.26 -2.03 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 


