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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
จังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 มีการขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา โดยสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 12.3 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.0 
และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 2.0 ในขณะที่สาขาประมงหดตัวร้อยละ 3.6 สาขาการ
บริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.9 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
ได้แก่ สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้ และ
ราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี และสาขาปศุสัตว์ มีความต้องการสุกรสูงขึ้น เนื่องจากประเทศ
เพื่อนบ้านเกิดโรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 
สง่ผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะสาขาพืชที่มีปริมาณทุเรียนขยายตัว ร้อยละ 25.9 และสาขาปศุสัตว์ที ่
ปริมาณการผลิตสุกรขยายตัว ร้อยละ 13.1 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.8 และดัชนรีายได้ภาคเกษตรเพิม่ขึน้ร้อยละ 23.7  

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 
4.8 – 5.8 โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 6.2 – 7.2 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 และสาขาการ
บริการทางการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 ส่วนสาขาประมง 
หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.9) -  (-1.9) โดยยังมีปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนที่ลดลง ภาวะฝนทิ้งช่วง ภาวะแห้งแล้งช่วงปลายปี 
ที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ปัญหาวาตภัย ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ และการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 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 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี ของจังหวัดระยอง ปี 2560 มีมูลค่า 984,980 ล้านบาท ประกอบด้วยภาคเกษตร
มูลค่า 23,384 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมูลค่า 961,597 ล้านบาท โดยมีสาขาโรงงาน สัดส่วนร้อยละ 47.15 รองลงมาคือ 
สาขาเหมืองแร่ สัดส่วนร้อยละ 26.08 สาขาขายส่งและขายปลีกยานยนต์ สัดส่วนร้อยละ 7.74 สาขาผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ 
เครื่องปรับอากาศ สัดส่วนร้อยละ 6.79 ส่วนสาขาเกษตรกรรม สาขาประมง และสาขาปศุสัตว์ เป็นสาขาการผลิตหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.37 และสาขา  อื่น ๆ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 9.86 

โครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดระยอง สาขาอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ประกอบด้วย สาขาโรงงาน สาขาเหมืองแร่ สาขาขาย
ส่งและขายปลีกยานยนต์ สาขาผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ เครื่องปรับอากาศ และเกษตรกรรม ในสาขาเกษตรกรรมมีสินค้าหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ทุเรียน ยางพารา สับปะรด ไก่เนื้อ สุกร ประมงพาณิชย์น้ำลึก และกุ้งขาวแวนนาไม แสดงให้เห็นว่าสาขา
เกษตรกรรม มีความสำคัญต่อการเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนัน้การให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าพืชสวน ประมง และปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนีน้โยบายทางด้านการเกษตรอื่น ๆ อาทิ นโยบายการประกันราคาสินคา้เกษตร ยงัเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 

สาขาการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของของจังหวัดระยอง ในปี 2560 ได้แก่ สาขาพืช ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 51.6  
ของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาประมง สาขาปศุสัตว์ สาขาป่าไม้ และสาขาบริการทางการเกษตร  
คิดเป็นร้อยละ 41.5  6.3  0.4 และ 0.2 ตามลำดับ 
 
2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน้ำมัน  

ในปี 2562 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ของจังหวัดระยอง เฉลี่ยอยู่ที่ 27.45 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 4.2 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 
28.65 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 26.38 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 6.2 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 28.12 บาทต่อลิตร 
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2.2 สถานการณ์น้ำ  

จำนวนวันฝนตกในจังหวัดระยองปี 2562 เฉลี่ย 125 วัน 
ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ี 133 วัน หรือลดลงร้อยละ 6.02 ในขณะ
ทีป่ริมาณน้ำฝนมีปริมาณ 942.40 มิลลิเมตร ลดลงจากปี 2561 ที่มี
ปริมาณ 1,356.75 มิลลิเมตร หรือลดลงร้อยละ 30.54 เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (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 ทำให้การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลงต่อเนื่อง 

- สถานการณ์การโรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)) ในประเทศเพื่อนบ้าน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรค 
ติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร และประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เช้ือไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าประเทศ โดย
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวอยา่งเข้มงวด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนเตรียมรับมือโรค 
ASF  ไว้เรียบร้อยแล้ว หากประเทศไทยสามารถรับมือโรค ASF ได้ จะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศ ตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศให้ขยายตัวได้
เพิ่มขึ้น 
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3. เคร่ืองชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร    

2558 2559 2560 2561 2562

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 98.1 94.3 60.0 105.9 114.9

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ 141.3 157.3 165.6 145.5 167.0

ดัชนีรายได้เกษตรกร 138.5 148.4 188.1 154.0 190.5
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ท่ีมา  จากการค านวณ 
 

 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง ของปี 2562 อยู่ที่ระดับ 114.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จาก 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 105.9 ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 167.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
145.5 จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าพืช ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ ส่งผลให้ดัชนี
รายไดเ้กษตรกรอยู่ท่ีระดับ 190.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 154.0 
 
4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง ได้พจิารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตภาคเกษตรดังกล่าวข้างต้น อาทิ สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้ และราคาผลไม้อยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดระยอง ในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาขาพืชขยายตัว
ร้อยละ 12.3 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.0 และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 2.0 ในขณะที่สาขาประมงหดตัวร้อยละ 3.6 สาขาการ
บริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.9 สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้  

 

❖ สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 143.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 126.3 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 197.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 162.5 ส่งผลให้ดัชนรีายได้ของสาขาพืชเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 283.6 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 จากปี 2561 ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 205.2 
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2558 2559 2560 2561 2562

ดัชนีผลผลิต 115.4 105.9 132.8 126.3 143.6

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ 152.6 180.1 194.3 162.5 197.5

ดัชนีรายได้เกษตรกร 176.1 190.7 258.0 205.2 283.6
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ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร 
สาขาพืช

ที่มา  จากการค านวณ 

 ภาวะการผลิตสาขาพืชปี 2562 มีผลผลิตพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน และมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.87 และ 
4.48 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ทุเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวยช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมาหนาวเย็นเหมาะสม 
ส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรียน ส่งผลให้สาขาพืชในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 12.3 
 

❖ ทุเรียน 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตทุเรียนปี 2562 เท่ากับ 108,093 ตนั เพิม่ขึ้นจากปี

ที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 85,880 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.87 เนื่องจากเนื้อที่
ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.11 จากสภาพ
อากาศเอื้ออำนวย ทุเรียนสามารถติดดอกออกผลได้มากขึ้น และมีการออก
ดอกหลายรุ่น เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงอย่าง
ต่อเนื่องหลายปี จูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มทกุอำเภอ ยกเว้นอำเภอ
นิคมพัฒนา โดยปลูกแทนยางพาราส่วนหนึ่ง และปลูกแซมแทนเงาะ และ
ลองกอง และเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุเรียนท่ีปลูกใหม่ในปี 2557 เริ่มให้
ผลผลิตได้ในปี 2562 เป็นปีแรก อีกทั้งทุเรียนยังเป็นพืชที่มีราคาคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษาเต็มที่เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมากขึ้น  

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 104.19 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มี

ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.13 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.88 เนื่องจากปี 2562 ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะปริมาณการบริโภคทุเรียนของชาวจีนเพิ่มขึ้น และขยายตลาดไปในหลายมณฑลของจีนมากขึ้น 
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❖ มันสำปะหลัง 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลติมนัสำปะหลงัปี 2562 เท่ากับ 151,636 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 145,134 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 เนื่องจาก 
เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.43 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสม และมีฝนตกสม่ำเสมอ ไม่ส่งผลกระทบให้หัวมันเน่าเสียหาย
เหมือนปี 2561 ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น  
 

ระดบัราคา 
ปี 2562 ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

1.86 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.29 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 18.75 เนื่องจากราคาส่งออกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าชะลอตัวลง และ
ผู้ผลติอาหารสัตว์ในตลาดต่างประเทศใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นวัตถุดิบทดแทนมันสำปะหลังเพื่อระบายสต็อกสินค้า  
 

❖ ยางพารา 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตยางพารา ปี 2562 เท่ากับ 107,246 ตัน ลดลงจาก

ปีท่ีผ่านมาซึ่งผลิตได้ 107,692 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.41 เนือ่งจากเนื้อท่ียืนต้น
ลดลง และราคายางพาราตกต่ำ ทำให้เกษตรกรโค่นต้นยางพาราเพื่อจะปลูกพืช
อื่นทดแทน เช่น ทุเรียน สับปะรด รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ปรับลดพื้นที่ปลูก
ยางพารา ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจกับการดูแล
บำรุงรักษาลดลง ประกอบกับราคายางพาราตกต่ำ ไม่จูงใจให้แรงงานกรีด
ยางพารา ทำให้จำนวนวันในการกรีดยางพาราลดลง ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง 

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ราคายางพาราแผ่นดิบช้ัน 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 42.11 บาท โดยลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 

0.39 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.28 บาท เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว 
โดยเฉพาะมาตรการด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำทำให้มีการใช้ยาง
สังเคราะห์ทดแทนยางพารา ขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มีปริมาณผลผลิต
ยางพาราเพิ่มขึ้น 
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❖ สับปะรด 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตสับปะรดปี 2562 เท่ากับ 191,719 ตัน ลดลงจาก

ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 237,088 ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.14 เนื่องจาก
ผลกระทบเรื่องราคาในปีที่ผ่านมาตกต่ำ จากปริมาณผลผลิตทั้งประเทศมีมาก
เกินความต้องการตลาด  เกษตรกรจึงปรับ เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น  เช่น  
มันสำปะหลัง และเกษตรกรไม่มีเงินทุนซื้อหน่อปลูก ประกอบกับขาดแคลน
แรงงาน และการขยายตัวของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปลวก
แดง ส่งผลให้เนื้อทีป่ลูก และเนื้อทีเ่ก็บเกี่ยวลดลง  

 
ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาสับปะรด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.78 บาท สูงกว่าปี 2561 ซึง่มรีาคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.00 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ

92.66 เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลงไม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาดและโรงงานแปรรูป ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
 

❖ สาขาปศุสัตว์ 

ผลผลิตปศุสัตว์ปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตปี 2562 อยู่ที่ระดับ 110.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 107.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 122.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 116.5 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 135.6 เพิม่ขึ้นร้อยละ 8.1 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 125.4 

2558 2559 2560 2561 2562

ดัชนีผลผลิต 85.9 90.5 100.6 107.7 110.9

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ 125.3 125.5 119.6 116.5 122.4

ดัชนีรายได้เกษตรกร 107.6 113.5 120.3 125.4 135.6
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ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร สาขาปศุสัตว์ 

ท่ีมา  จากการค านวณ 

 
การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกร และไก่เนื้อ มีการปรับระบบ

การเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอย่างดี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างทั่วถึงทำให้ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ตลาด 
ทัง้ในและต่างประเทศยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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❖ สุกร 

ภาวะการผลิต 
การผลิตสุกรเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้มี

ผลผลิตลูกสุกรออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอโดยในปี 2562 มีปริมาณการผลิต
สุกรมีชีวิต 236,995 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 209,515 ตัว 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.12 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงขยายปริมาณการผลิต 
จากราคาสุกรที่สูงขึน้ มีระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งการเฝ้าระวัง
ควบคุม โรคระบาดอย่ างเข้ม งวด  เพื่ อป้ องกัน โรคอหิ วาต์แอฟริกา 
ในสุกร (African Swine Fever : ASF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาสุกรน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 70.07 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77    

จากปีที่ผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.05 บาท เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเนื้อสุกรยังคงมีความต้องการ 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)  ทำให้ปริมาณความ
ต้องการเนื้อสุกรของไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน มองโกเลีย  
สปป.ลาว ฮ่องกงและเกาหลีเหนือ ส่งกระทบให้ปริมาณผลผลิตสุกรในระบบตลาดลดลง 

 

❖ ไก่เนื้อ  
ภาวะการผลิต   
ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อ 31,700,970 ตัว ลดลงจาก

ปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณการผลิต 33,525,200 ตัว หรือลดลงร้อยละ 5.44 
เนื่องจากสภาพอากาศร้อนเป็นช่วงเวลานาน ทำให้ไก่โตช้า และมีการสูญเสีย
มากกว่าปีท่ีผ่านมา  
 

ระดับราคา  
ในปี 2562 ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่ เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่

กิโลกรัมละ 36.44 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 
36.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยไก่เนื้อ
จังหวัดระยอง ร้อยละ 99 เป็นการเลี้ยงในระบบประกนัราคา 
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❖ ไข่ไก่ 

ภาวะการผลิต 
การผลิตไข่ไก่ลดลง โดยปี 2562 มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ 106.54 

ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 109.57 ล้านฟอง หรือลดลง
ร้อยละ 2.76 เนื่องจากมีการปลดระวางแม่พันธุ์ไก่ไข่ยืนกรงเพิ่มขึ้น เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ ทำให้ราคาไข่ไก่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

ระดับราคา 
ในปี 2562 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.89 

บาท ลดลงร้อยละ 0.80 จากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยฟองละ 2.92 บาท ซึ่งราคา
ไข่ไก่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
ภายในประเทศ จังหวัดระยองมีการบริโภคไข่ไก่มากกว่าการผลิตภายในจังหวัด
จึงทำใหต้้องมีการนำเข้าไข่ไก่จากจังหวดัชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
❖ สาขาประมง 

ผลผลิตประมงจังหวัดระยอง ปี 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 54.2 ลดลงร้อยละ 4.6 
จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 56.8 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 118.9 ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 120.4 ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรสาขาประมงอยู่ที่ระดับ 64.4 ลดลงร้อยละ 5.7 จากปี 2561 ซึง่อยู่ท่ีระดับ 68.4 

 

ภาวะการผลิตสาขาประมงจังหวัดระยอง ปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาโรค
ตัวแดงดวงขาว และโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม ปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ส่วนการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมลดลง เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และแคนาดา มีการนำเข้าลดลง และปัญหาการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ทำให้จำนวน
เรือประมงพาณิชย์ลดลง  
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❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

ในปี 2562 สาขาบริการทางการเกษตรจังหวัดระยอง หดตัวร้อยละ 1.9 สาเหตุจาก
เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังสดที่ตกต่ำไม่จูงใจให้
เกษตรกรปลูก และปัญหาแรงงานเก็บเกี่ยวและค่าบรรทุกที่สูงเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งผลผลิต
สับปะรดที่ลดลง เนื่องจากราคาสับปะรดตกต่ำมา 2 ปี ทำให้เกษตรกรปลูกสับปะรดลดลง ในปี 
2562 จึงมีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวสับปะรดลดลง จึงทำให้มีกจิกรรมการจ้างการเตรียมดินทางการเกษตร 
และการเก็บเกี่ยวลดลง 

 

 

❖ สาขาป่าไม้ 

ในปี 2562 สาขาป่าไม้มีการขยายตัวร้อยละ 2 จากการที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยจะ
อุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท และราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้เกษตรกรโค่นต้นยางเพิ่มมากขึ้น
เพือ่ท่ีจะปลูกพืชอื่น เช่น ทุเรียน ท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า 

 
5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 4.8 – 5.8 โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6.2 – 7.2 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 และสาขาการบริการ
ทางการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 ส่วนสาขาประมงหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.9) - (-1.9) ทั้งนี้เป็นไปตาม
ปัจจัยบวกที่เป็นแรงผลัก แต่ก็มีปัจจัยลบที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้โดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตร และปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทไทยท่ีกระทบต่อการส่งออก 

 

❖ สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 6.2 – 7.2 เนื่องจากมีหลายปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อ
สาขาพืชในป ี2562 ได้แก่ ทุเรียน เนื้อท่ีให้ผลผลิต และผลผลติต่อไร่ของทุเรียนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในปีน้ี ส่งผลดีต่อการออก
ดอกของทุเรียนได้เร็วขึ้น และติดดอกออกผลได้มากขึ้น และทุเรียนยังเป็นพืชที่มีราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษาเต็มที่
เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น ส่วนสับปะรด พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสับปะรดปี 2562 ราคาดี จูงใจให้เกษตรกรปลูก
สับปะรดเพิ่มมากขึ้น ส่วนมันสำปะหลังคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการเก็บภาษีพื้นที่ว่างเปล่าเพิ่มขึ้น  
ทำให้มีการปล่อยพื้นท่ีเชา่ใหก้ับเกษตรกรปลูกมนัสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากมันสำปะหลังลงทุนและดูแลน้อยกว่าพืชอื่น โดยสรุปปริมาณ
การผลิตของสาขาพืชมีการขยายตัวจากไม้ผล เป็นหลัก 
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❖ สาขาปศุสัตว์ 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 จากปี 2562 จากปริมาณการผลิต ปศุสัตว์
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยเฉพาะสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(African Swine Fever : ASF) ทำให้ปริมาณความต้องการเนื้อสุกรของไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน มองโกเลีย สปป.ลาว ฮ่องกงและเกาหลีเหนือ ส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตสุกรในระบบตลาด
ลดลงซึ่งประเทศไทยสามารถรับมือกับการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ไม่ให้เกิดการระบาดได้ 
จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และราคาสุกรสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต ตลอดจนเกษตรกรมี
การบริหารจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกรเพิม่ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 

❖ สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-2.9) - (-1.9) ผลกระทบจากปัญหาการทำประมงที่ 
ผิดกฎหมาย (IUU) ทำให้จำนวนเรือประมงพาณิชย์ลดลง และปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว โรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม อีกทั้งยังมีปัญหา
ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ เกษตรกรบางส่วนเริ่มหันไปเลี้ยงปูม้า และหอยแมลงภู่ เนื่องจากหลีกเลี่ยงเรื่องโรคระบาดแล้ว ยังมีราคาสูง
กว่ากุ้งขาวแวนนาไม 

❖ สาขาบริการทางการเกษตร 

การบริการทางการเกษตรปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 เนื่องจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก 
สับปะรด มันสำปะหลัง จากราคาสับปะรดที่สูงจูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น และจากการเก็บภาษีพื้นที่ว่างเปล่า ทำให้มีการปล่อยเช่า
พื้นทีใ่หเ้กษตรกรปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ลงทุนและดูแลน้อยกว่าพืชอื่น 

❖ สาขาป่าไม้ 

ปี 2563 สาขาป่าไม้มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 จากการที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง 
รายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยจะอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท อีกทั้งราคาทุเรียนที่มีราคาสูง  
ทำให้เกษตรกร โค่นต้นยางพาราไปปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น  

 

ตารางที่ 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จังหวัดระยอง 

หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร 7.6 4.8 – 5.8 

พืช 12.3 6.2 – 7.2 

ปศุสัตว ์ 2.0 0.7 – 1.7  

ประมง -3.6 (-2.9) - (-1.9) 

บริการทางการเกษตร -1.9 0.5 - 1.5 

ป่าไม ้ 2.0 1.2 – 2.2 
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ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

 
ตารางที่ 2   ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน)  
 

สินคา้ ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ทุเรียน  (ตัน)                     85,880                   108,093  25.87 

ยางพารา (ตัน)                  107,692                   107,246  -0.41 

สับปะรด  (ตัน)                  237,088                   191,719  -19.14 

มันสำปะหลัง  (ตัน)                  145,134                   151,636  4.48 

สุกร นน.100 กก. ขึ้นไป  (ตัว)                  209,515                   236,995  13.12 

ไก่เนื้อ  (ตัว)            33,525,200             31,700,970  -5.44 

ไข่ไก่สดคละ (ฟอง)          109,566,279           106,544,392  -2.76 

กุ้งขาวแวนนาไม  (ตัน)                       7,786                      6,273  -19.43 

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ตารางท่ี 3  ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ 

หน่วย: บาท 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

ทุเรียน  (บาท/กก.) 93.13 104.19 11.88 

ยางพารา (บาท/กก.) 42.28 42.11 -0.40 

สับปะรด  (บาท/กก.) 3.00 5.78 92.66 

มันสับปะหลัง  (บาท/กก.) 2.29 1.86 -18.78 

สุกร นน.100 กก. ขึ้นไป  (บาท/กก.) 61.05 70.07 14.77 

ไก่เนื้อ  (บาท/กก.) 36.18 36.44 0.72 

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 291.50 289.17 -0.80 

กุ้งขาวแวนนาไม น้ำหนัก 70 ตัว/กก.  (บาท/กก.) 151.25 143.17 -5.34 

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 


