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จังหวัดตราด 

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2562 มีการขยายตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา โดยสาขาพืชขยายตัวรอยละ 13.5 สาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 5.5 

และสาขาปาไมขยายตัวรอยละ 2.8 ในขณะท่ีสาขาประมงหดตัวรอยละ 8.3 สาขาการ

บริการทางการเกษตรหดตัวรอยละ 1.3 โดยมปีจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอภาคเกษตร 

ไดแก สภาพอากาศชวงปลายป 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม และ

ราคาผลไมอยูในเกณฑดี และภาคเอกชนขยายฟารมการเลี้ยงสุกร ไกเน้ือ และไกไข

เพ่ิมข้ึน สงผลใหดัชนีผลผลติสนิคาเกษตรป 2562 เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา โดยเฉพาะสาขาพืชท่ีมีปริมาณมังคุดเพ่ิมข้ึน รอยละ 137.5 ในขณะท่ีดัชนีราคา

สินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 และดัชนีรายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.2 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 

5.5 – 6.5 โดยสาขาพืชขยายตัวอยูในชวงรอยละ 9.0 – 10.0 สาขาปาไมขยายตัวอยู

ในชวงรอยละ 0.3 – 1.3 สาขาปศุสัตวขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 สวนสาขา

ประมงหดตัวอยูในชวงรอยละ (-2.9) - (-1.9) และสาขาการบริการทางการเกษตรคาดวา

จะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-1.1) - (-0.1) 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 ของจังหวัดตราด ป 2560 มีมูลคา 46,965 ลานบาท ประกอบดวยภาคเกษตร

มูลคา 22,970 ลานบาท และภาคนอกเกษตรมูลคา 23,995 ลานบาท โดยมีสาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง เปนสาขาการ

ผลิตหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.9 รองลงมาคือ สาขาการขายสงขายปลีกมีสัดสวนรอยละ 15.0 

สาขาการขนสงมีสัดสวนรอยละ 5.7 สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีสัดสวนรอยละ 5.3 สาขาอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 4.4 และสาขา

อ่ืน ๆ มีสัดสวนรวมกันรอยละ 20.7 

โครงสรางการผลิตหลักของของจังหวัดตราด ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง สาขาการขายสงขาย

ปลีก และสาขาโรงแรมและภัตตาคารเปนสําคัญ โดยมีสินคาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ทุเรียน ลําไย ยางพารา มังคุด สุกร  

ไกเน้ือ ไขไก และกุงขาวแวนนาไม แสดงใหเห็นวา สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจของของจังหวัดตราดเปนอยางมาก ดังน้ัน จึงใหความสําคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะกลุมสินคาพืชสวน ประมง และ 

ปศุสัตว ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพ่ือพัฒนาอยางครบวงจรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ีนโยบายทางดาน

การเกษตรอ่ืน ๆ อาทิ นโยบายการประกันราคาสินคาเกษตร ยังเปนสวนสําคัญท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของของจังหวัด 

สาขาการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของของจังหวัดตราด ในป 2560 ไดแก สาขาประมง ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 56.8 ของ

ผลิตภัณฑภาคภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาปาไม และสาขาบริการทางการเกษตร  

คิดเปนรอยละ 41.9 1.0 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ 

 

2. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน้ํามัน  

ในป 2562 ราคานํ้ามันแกสโซฮอล 91 ของจังหวัดตราด เฉลี่ยอยูท่ี 27.6 บาทตอลิตร ลดลงรอยละ 4.2 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 

28.8 บาทตอลิตร ขณะท่ีราคานํ้ามันดีเซลเฉลี่ยอยูท่ี 26.8 บาทตอลิตร ลดลงรอยละ 3.9 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 27.9 บาทตอลิตร 

 
                                                    ท่ีมา: www.pttplc.com.th         
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2.2 สถานการณน้ํา  

จํานวนวันฝนตกในจังหวัดตราด ป 2562 เฉลี่ย 201 วัน ลดลงจากป 2561 ซึ่งอยูท่ี 219 วัน หรือลดลงรอยละ 8.2 ในขณะท่ี

ปริมาณนํ้าฝนมีปริมาณ 5,355.3 มิลลิเมตร เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีปริมาณ 4,831.6 มิลลิเมตร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.8 เน่ืองจากสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

 

 
 

 

2.3 สถานการณภัยธรรมชาติ และโรคแมลง ศัตรูพืชระบาด 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) สงผลใหอุณหภมูิเพ่ิมสูงข้ึน ฝนท้ิงชวงยาวนาน 

- 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) ในประเทศเพ่ือนบาน  โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเปนโรคติดเช้ือ

ไวรัสท่ีติดตอรายแรงในสัตวตระกูลสุกร และประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีเช้ือไวรัสโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจะเขาประเทศสูง ทําให

เกษตรกร เกิดความไมแนใจในการเลี้ยงสุกร และเช้ือไวรัสท่ีกอโรคมีความทนทานตอสิ่งแวดลอมสูงและสามารถปนเปอนอยูในผลิตภัณฑ

อาหาร 
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3. เคร่ืองชี้ทางดานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 
 

จากกราฟแสดงใหเห็นวา ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรจังหวัดตราดของป 2562 อยูท่ีระดับ 127.0 เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.6 จากปท่ี

ผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 114.9 สวนดัชนีราคาท่ีเกษตรกรขายไดอยูท่ีระดับ 153.4 เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 จากปท่ีผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 148.5 

จากราคาสินคาหลายชนิดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนของสินคาพืช ไดแก ทุเรียน สับปะรด และสินคาปศุสัตว ไดแก สุกร ไกเน้ือ และไขไก สงผล

ใหดัชนีรายไดเกษตรกรอยูท่ีระดับ 194.8 เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.2 จากปท่ีผานมา ซึ่งอยูท่ีระดับ 170.6 

 

4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2562 

 

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด ไดพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การผลิตภาคเกษตรดังกลาวขางตน อาทิ สภาพอากาศชวงปลายป 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม และราคาผลไมอยูใน

เกณฑดี สงผลใหภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดตราด ในป 2562 ขยายตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยสาขาพืชขยายตัว

รอยละ 13.5 สาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 5.5 และสาขาปาไมขยายตัวรอยละ 2.8 ในขณะท่ีสาขาประมงหดตัวรอยละ 8.3 สาขาการ

บริการทางการเกษตรหดตัวรอยละ 1.3 สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา มีดังน้ี  
 

 สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในป 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 169.0 เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.3 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 135.9 ขณะท่ีดัชนีราคาพืชท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 215.6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี

ระดับ 200.0 สงผลใหดัชนีรายไดของสาขาพืชเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีระดับ 364.3 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.0 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 271.8 
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ภาวะการผลิตสาขาพืชป 2562 มีผลผลิตพืชท่ีสําคัญ ไดแก มังคุด ทุเรียน และเงาะ ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 137.5 23.6 และ 

14.1 ตามลําดับ เน่ืองจากผลผลิตตอไรมังคุดเพ่ิมข้ึนจากป 2561 มาก เพราะในปท่ีผานมามังคุดติดดอกออกผลนอยมาก จึงทําใหตน

มังคุดสามารถพักตนสะสมอาหาร ตน ใบสมบูรณ ออกดอกไดเต็มตนในปน้ี และสภาพอากาศปลายป 2561 ท่ีผานมาหนาวเย็นเหมาะสม 

สงผลดีตอการออกดอกของทุเรียน สงผลใหสาขาพืชในป 2562 ขยายตัวรอยละ 13.5 

 

 

 ทุเรียน 

ภาวะการผลิต   

ปริมาณผลผลิตทุเรียนป 2562 เทากับ 48,158 ตัน เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา ซึ่งผลิตได 38,951 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.6 เน่ืองจาก

เน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.3 ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.2 จาก

สภาพอากาศเอ้ืออํานวย ทุเรียนสามารถติดดอกออกผลไดมากข้ึน และมี

การออกดอกหลายรุน ทุเรียนมีอายุตนท่ีเริ่มใหผลผลิตไดมากข้ึน และ

ทุเรียนยังเปนพืชท่ีมีราคาคุมคาตอการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษาเต็มท่ี

เพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตมากข้ึน 

 

ระดับราคา  

ป 2562 ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละท่ีเกษตรกรขายไดมีราคาเฉลี่ย กก. ละ 110.00 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 30.95 ซึ่งมี

ราคา  เฉลี่ย กก. ละ 84.00 บาท เน่ืองจากความตองการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะปริมาณการ

บริโภคทุเรียนของชาวจีนเพ่ิมข้ึนจากเดิมหลายเทาตัว และขยายตลาดไปในหลายมณฑลของจีนมากข้ึน 
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 ยางพารา 

ภาวะการผลิต   

ปริมาณผลผลิตยางพารา ป 2562 เทากับ 60,488 ตัน 

ลดลงจากปท่ีผานมาซึ่งผลิตได 66,316 ตัน หรือลดลงรอยละ 8.8 

เน่ืองจาก  เน้ือท่ีกรีดไดลดลงรอยละ 3.2 จากเน้ือท่ีโคนท้ิงท่ีมากกวา

พ้ืนท่ีเปดกรีดไดเปนปแรก ประกอบกับนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราลง 

และราคายางพาราท่ีตกต่ําทําให เกษตรกรโคนตนยางเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือท่ีจะปลูกพืชอ่ืน เชน ทุเรียน ท่ีใหผลตอบแทนดีกวา 

 

 

 

ระดับราคา  

ป 2562 ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 43.21 บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 

1.65 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.52 บาท เน่ืองจากคุณภาพของผลผลิตยางพาราจังหวัดตราดดีข้ึน และปริมาณผลผลิตออกสูตลาด

แบบกระจายตัวมากข้ึน  

 

 

 มังคุด 

ภาวะการผลิต 

ปริมาณผลผลิตมังคุดป 2562 เทากับ 34,627 ตัน เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา ซึ่งผลิตได 14,583 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 137.51 

เน่ืองจากเน้ือท่ีใหผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0 ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 

14.5 จากผลผลิตตอไรมังคุดเพ่ิมข้ึนจากป 2561 มาก เพราะในปท่ีผาน

มามังคุดติดดอกออกผลนอยมาก จึงทําใหตนมังคุดสามารถพักตนสะสม

อาหาร ตน ใบสมบูรณ ออกดอกไดเต็มตนในปน้ี 
 

 

 

 

 

ระดับราคา 

ป 2562 ราคามังคุดคละ เฉลี่ย กก.ละ 32.80 บาท ต่ํากวาป 2561 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี กก.ละ 80.70 บาท หรือลดลงรอยละ

59.36 เน่ืองจากผลผลิตในปน้ีออกสูตลาดมาก ผลผลิตบางสวนจะมีขนาดลูกเล็ก ซึ่งอาจจะเปนปญหาสวนหน่ึงทางดานการตลาดมีขนาด

ไซดไมเปนตามมาตรฐานตลาดตางประเทศ ซึ่งอาจจะมีราคาท่ีไมเปนธรรมกับเกษตรกรในชวงท่ีออกกกระจุกตัว 
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 สับปะรด 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตสับปะรดป 2562 เทากับ 16,866 ตัน ลดลง

จากปท่ีผานมา ซึ่งมีผลผลิต 19,455 ตัน หรือลดลงรอยละ 13.3 เน่ืองจาก

เน้ือท่ีใหผลลดลงรอยละ 7.6 ผลผลิตตอไรลดลงรอยละ 4.9 เน่ืองจาก

สับปะรดท่ีเก็บเก่ียวสวนใหญเปนสับปะรดปท่ี 2 และปท่ี 3 ประกอบกับ

ราคาตั้งแตกลางป 2561 ลดลงมาก เกษตรกรใสใจในการดูแลรักษาและ

เก่ียวผลผลิตลดลง 
 

 

ระดับราคา 
ป 2562 ราคาสับปะรดโรงงานคละ ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.27 บาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ท่ีมีราคาเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 2.96 บาท หรือลดลงรอยละ 78.04 เน่ืองจากในปน้ีประสบภาวะแหงแลงและรอนจัดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 

ทําใหปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอย สงผลใหราคารับซื้อสับปะรดเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 สาขาปศุสัตว 

ผลผลิตปศุสัตวป 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตป 2562 อยูท่ีระดับ 105.2 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.0 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 99.6 ขณะท่ีดัชนีราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 121.4 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.9 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ี

ระดับ 113.5 สงผลใหดัชนีรายไดเกษตรกรสาขาปศุสัตวอยูท่ีระดับ 127.7 เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.0 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 113.1 

 
 

การผลิตสาขาปศุสัตวป 2562 ขยายตัวรอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากผูเลี้ยงสุกร ไกเน้ือ และไกไข มีการปรับ

ระบบการเลี้ยงเขาสูระบบมาตรฐานฟารมมีการเฝาระวังควบคุมโรคระบาดสัตวเปนอยางดี ประกอบกับเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ี

เก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําอยางท่ัวถึงทําใหระบบการผลิตปศุสัตวมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี

ตลาดท้ังในและตางประเทศยังมีความตองการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
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 สุกร 

ภาวะการผลิต 
การผลิตสุกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองการ

บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหมีผลผลิตลกูสกุรออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอโดย

ในป 2562 มีปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิต 128,050 ตัว เพ่ิมข้ึน

เล็กนอยใกลเคียงปท่ีผานมา ท่ีมีปริมาณการผลิต 127,810 ตัว หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 เน่ืองจากเกษตรกรผูเลี้ยงขยายปริมาณการผลิต 

มีระบบการบริหารจัดการฟารมท่ีดี มีหนวยงานดานปศุสัตวใหการ

สงเสริม/ปรึกษา/แนะนํา รวมท้ังการเฝาระวังควบคุมโรคระบาดสุกร

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

ระดับราคา 

ป 2562 ราคาสุกรนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 60.80 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.19 จาก

ปท่ีผานมา ท่ีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.20 บาท เน่ืองจากตลาดภายในประเทศและตลาดสงออกเน้ือสุกรยังคงมีความตองการอยาง

ตอเน่ือง ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร พบการระบาดในหลายประเทศ รวมท้ังทวีปเอเชีย ไดแก จีน 

มองโกเลีย และ สปป.ลาว สงกระทบใหปริมาณผลผลิตสุกรในระบบตลาดลดลง ทําใหปริมาณความตองการเน้ือสุกรของไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 

 ไกเนื้อ  

ภาวะการผลิต   

ปริมาณการผลิตไกเน้ือป 2562 จํานวน 2,212,500 ตัว 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมีจํานวน 1,675,506 ตัว หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.1 เปนผลมาจากบริษัทขยายฟารมการเลี้ยง 

จํานวน 50,325 ตัว เน่ืองจากความนิยมของผูบริโภคท่ีรักสุขภาพหัน

มาบริโภคเน้ือสัตวท่ีมีไขมันต่ําใหโปรตีนสูง และเน้ือไกยังมีราคาถูก

เมื่อเทียบกับเน้ือสัตวประเภทอ่ืน ๆ ทําใหผูเลี้ยงเพ่ิมผลผลิตเพ่ือ

ตอบสนองความตองการบริโภคท่ีมากข้ึน 

 

 

ระดับราคา  

ในป 2562 ราคาไกรุนพันธุเน้ือท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 37.90 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี

กิโลกรัมละ 37.60 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.80 ซึ่งเปนผลมาจากความตองการของตลาดท้ังเพ่ือการบริโภคและการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 ไขไก 

ภาวะการผลิต 

การผลิตไขไกมีการเพ่ิมข้ึน โดยป 2562 มีปริมาณ 

การผลิตไขไก 18.97 ลานฟอง เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีปริมาณ 

การผลิต 16.86 ลานฟอง หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.5 เน่ืองจาก

ภาคเอกชนขยายฟารมการเลี้ยงไกไขเพ่ิมข้ึน จํานวน 328,974 ตัว  

ซึ่งถือเปนฟารมขนาดใหญท่ีสุดในภาคตะวันออก สงผลใหผลผลิต

ไขไกเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

ระดับราคา 

ในป 2562 ราคาไขไกท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูท่ีฟองละ 2.56 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.39 จากป 2561 ท่ีมีราคาเฉลี่ยฟองละ 

2.55 บาท ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไกภายในประเทศ รวมท้ังมีการรณรงคสงเสริมการบริโภคไขไก 300 ฟอง

ตอคนตอป ทําใหความตองการบริโภคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

  

 สาขาประมง 

ผลผลิตประมงจังหวัดตราด ป 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 70.6 ลดลงรอยละ 13.2 

จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 81.3 ขณะท่ีดัชนีราคาสินคาประมงท่ีเกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 114.9 ลดลงรอยละ 5.6 จากป 

2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 121.7 สงผลใหดัชนีรายไดเกษตรกรสาขาประมงอยูท่ีระดับ 81.1 ลดลงรอยละ 18.1 จากป 2561 ซึ่งอยูท่ีระดับ 

99.0 

 

ภาวะการผลิตสาขาประมงจังหวัดตราด ป 2562 หดตัวรอยละ 8.3 เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากผลกระทบจากปญหาโรค

ตัวแดงดวงขาว และโรค EMS ในกุงขาวแวนนาไม ปญหาราคากุงขาวแวนนาไมตกต่ํา ทําใหเกษตรกรชะลอการเลี้ยง และปญหาการทํา

ประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 
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 สาขาบริการทางการเกษตร 

ในป 2562 สาขาบริการทางการเกษตรจังหวัดตราด หดตัวรอยละ 1.3 สาเหตุจากใน

ปน้ีประสบภาวะแหงแลงและรอนจัด ปริมาณนํ้ามีไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เกษตรกรลดพ้ืนท่ี

ปลูกขาวนาปจากเดิม 14,515 ไร เปน 14,415 ไร หรือลดลงรอยละ 0.7 และลดพ้ืนท่ีปลูก

สับปะรดจากเดิม 6,686 ไร เปน 6,114 ไร หรือลดลงรอยละ 8.6 จึงมีกิจกรรมการจางการ 

เตรียมดินทางการเกษตร และการเก็บเก่ียวลดลงตามไปดวย 

 

 สาขาปาไม 

ในป 2562 สาขาปาไมมีการขยายตัวรอยละ 2.8 จากการท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนา

อาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยจะ

อุดหนุนไรละ 10,000 บาท และราคายางพาราท่ีตกต่ําทําใหเกษตรกรโคนตนยางเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือท่ีจะปลูกพืชอ่ืน เชน ทุเรียน ท่ีใหผลตอบแทนดีกวา 

5. แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตร ป 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด ในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 5.5 – 6.5 โดยสาขาพืชขยายตัวอยูในชวง

รอยละ 9.0 – 10.0 สาขาปศุสัตวขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 - 3.0 สาขาปาไมขยายตัวอยูในชวงรอยละ 0.3 – 1.3 สวนสาขาประมง

หดตัวอยูในชวงรอยละ (-2.9) - (-1.9) และการบริการทางการเกษตรคาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-1.1) - (-0.1) ท้ังน้ีเปนไปตาม

ปจจัยบวกท่ีเปนแรงผลัก แตก็มีปจจัยลบท่ีไมสามารถคาดการณหรือควบคุมไดโดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจสงผลตอปริมาณผลผลิต

สินคาเกษตร 

 สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 9.0 – 10.0 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 โดยสรปุปริมาณการผลิตของ

สาขาพืชมีการขยายตัวจากไมผลพวก ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง 

 สาขาปศุสัตว 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตวป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 จากป 2562 จากปริมาณการผลิตปศุสัตว

ท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก สุกร ไกเน้ือ และไขไก โดยเฉพาะสุกรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากสถานการณการระบาดของโรคอหิวาหแอฟริกา 

ในสุกร (ASF) พบการระบาดในหลายประเทศ รวมท้ังทวีปเอเชีย ไดแก จีน มองโกเลีย และ สปป.ลาว ซึ่งประเทศไทยสามารถรับมือ 

โรค ASF ไมใหเกิดการระบาดได จะสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ และราคาสุกรมีชีวิตจูงใจใหเกษตรกร

ขยายการผลิต ตลอดจนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมและปองกันโรคระบาดไดเปนอยางดี ทําใหประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร

เพ่ิมข้ึน สงผลใหปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน 
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 สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงป 2563 คาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-2.9) - (-1.9) ผลกระทบจากปญหาการทําประมงท่ีผิด

กฎหมาย (IUU) และปญหาโรคตัวแดงดวงขาว โรค EMS ในกุงขาวแวนนาไม ทําใหเกษตรกรชะลอการเลี้ยง ปญหาราคากุงขาวแวนนาไม

ตกต่ํา สาเหตุจากราคากุงในตลาดโลกปรับตัวลดลง สงผลใหราคากุงในประเทศไทยลดลงดวย เกษตรกรบางสวนเริ่มหันไปเลี้ยงกุงกุลาดํา 

เน่ืองจากหลีกเลี่ยงเรื่องโรคระบาดแลว ราคายังสูงกวากุงขาวแวนนาไมดวย 

 

 สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาการบริการทางการเกษตรป 2563 คาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-1.1) - (-0.1) จากเน้ือท่ีเพาะปลูกขาวนาปจะลดลง

จากปท่ีผานมา เน่ืองจากชวงตนฤดูกาลเพาะปลูกฝนมาลาชา และมีปริมาณนํ้าฝนนอยกวาคาปกติ ทําใหบางพ้ืนท่ีขาดนํ้าสําหรับใชในการ

เพาะปลูก เกษตรกรบางสวนไมสามารถเพาะปลูกขาวไดจึงปลอยพ้ืนท่ีวาง สาํหรับผลผลิตตอไรลดลง จากภัยแลงตนฤดูเพาะปลูกทําให

การเจริญเติบโตของตนขาวไมสมบูรณ สวนขาวนาปรังคาดวาเน้ือท่ีเพาะปลูกมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญ

และปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวาปท่ีผานมา 

 

 สาขาปาไม 

ป 2563 สาขาปาไมคาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 0.3 – 1.3 จากการท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง 

รายยอยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยจะอุดหนุนไรละ 10,000 บาท 

 

 

ตารางท่ี 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร จ.ตราด 

หนวย: รอยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร 10.2 5.5 – 6.5 

พืช 13.5 9.0 – 10.0 

ปศุสัตว 5.5 2.0 – 3.0 

ประมง -8.3 (-2.9) - (-1.9) 

บริการทางการเกษตร -1.3 (-1.1) - (-0.1) 

ปาไม 2.8 0.3 – 1.3 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 
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ตารางท่ี 2   ผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ปปฏิทิน)  

 

สินคา ป 2561 ป 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ทุเรียน (ตัน) 38,951 48,158 23.64 

เงาะ (ตัน) 76,181 86,886 14.05 

ยางพารา (ตัน) 66,316 60,488 -8.79 

มังคุด (ตัน) 14,583 34,627 137.45 

สับปะรด (ตัน) 19,455 16,866 -13.31 

สุกร (กิโลกรัม) 127,810 128,050 0.19 

ไกเน้ือ (กิโลกรัม) 1,675,506 2,212,500 32.05 

ไขไก (ฟอง) 16,862,400 18,967,680 12.49 

กุงขาวแวนนาไม (กิโลกรมั) 19,408 15,803 -18.58 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

ตารางท่ี 3  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

หนวย: บาท 

สินคา ป 2561 ป 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(รอยละ) 

ทุเรียน (ตัน)  84,000.00   110,000.00  30.95 

เงาะ (ตัน) 25,740.00    26,500.00  2.95 

ยางพารา (ตัน)  42,520.00     43,210.00  1.62 

มังคุด (ตัน) 80,700.00    32,800.00  -59.36 

สับปะรด (กิโลกรัม)        2.96          5.27 78.04 

สุกร (กิโลกรมั)       56.20         60.80  8.19 

ไกเน้ือ (กิโลกรัม)       37.60         37.90  0.80 

ไขไก (ฟอง)          2.55          2.56  0.39 

กุงขาวแวนนาไม (กิโลกรมั)       160.00        147.00  -8.12 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 


