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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
ภาคตะวันออก 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 มีการขยายตัวร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา โดยสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 13.5 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 5.5 
และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ในขณะที่สาขาประมงหดตัวร้อยละ 8.3 สาขาการ
บริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.3 โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
ได้แก่ สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้ และ
ราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี และภาคเอกชนขยายฟาร์มการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะสาขาพืชที่มีปริมาณมังคุดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 144.1 ในขณะที่ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และดัชนรีายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 
5.0 – 6.0 โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 – 10.5 สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.4) – 0.6 ส่วนสาขา
ประมงหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.3) - (-2.3) และสาขาการบริการทางการเกษตรคาดว่า
จะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.1) - (-2.1) โดยยังมีปัจจัยส าคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนที่ลดลง ภาวะฝนท้ิงช่วง ภาวะแห้งแล้งช่วงปลายปีที่
อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญ
ของ กษ. เช่น แปลงใหญ่ และ Zoning by Agri-Map เป็นต้น 

 

                                        จัดท้าโดย  สา้นักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
เลขที่ 184/9 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

                                                      โทรศัพท์ 0-3835-1261  โทรสาร 0-3835-1261 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ณ ราคาประจ าปี ของภาคตะวันออก ปี 2560 มีมูลค่า 2,857,300 ล้านบาท ประกอบด้วยภาคเกษตร
มูลค่า 186,867 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมูลค่า 2,670,433 ล้านบาท โดยมีสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.5 สาขาการผลิตหลักของภาคตะวันออก คือ สาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 53.4 สาขาขายปลีกส่งยานยนต์มี
สัดส่วนร้อยละ 10.8 สาขาเหมืองแร่มีสัดส่วนร้อยละ 9.8 และสาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 19.5 

โครงสร้างการผลิตหลักของภาคตะวันออก ประกอบด้วย สาขาอุตสาหกรรม สาขาขายปลีกส่งยานยนต์ สาขาเหมืองแร่ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเป็นส าคัญ โดยมีสินค้าหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ทุเรียน ยางพารา ล าไย มังคุด  
มันส าปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม แสดงให้เห็นว่า สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าพืชสวน 
ประมง และปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากน้ีนโยบาย
ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ อาทิ นโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตร ยังเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออก 

สาขาการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของภาคตะวันออก ในปี 2560 ได้แก่ สาขาพืช ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 61.0 ของผลิตภัณฑ์
ภาคภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมา คือ สาขาประมง สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้  
คิดเป็นร้อยละ 22.0 14.0 2.0 และ 1.0 ตามล าดับ 
 
2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 

2.1 ราคาน ้ามัน  

ในปี 2562 ราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ของภาคตะวันออก เฉลี่ยอยู่ที่ 27.55 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 3.0 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 
28.40 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 26.60 บาทต่อลิตร ลดลงร้อยละ 2.7 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 27.34 บาทต่อลิตร 
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2.2 สถานการณ์น ้า  

จ านวนวันฝนตกในภาคตะวันออก ปี 2562 เฉลี่ย 152 วัน ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ี 165 วัน หรือลดลงร้อยละ 8.0 ในขณะที่
ปริมาณน้ าฝนรวมมีปริมาณ 11,042.10 มิลลิเมตร ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณ 11,665.25 มิลลิเมตร หรือลดลงร้อยละ 5.3 เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

 
 
 

2.3 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และโรคแมลง ศัตรูพืชระบาด 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้อุณหภมูิเพิ่มสูงขึ้น ฝนทิ้งช่วงยาวนาน 

- สถานการณ์การระบาดของโรคจุดขาว หรือเรียกว่าโรคตัวแดงดวงขาว (White spot disease)  โรคในกุ้งที่มีสาเหตุจากการ
ติดเช้ือไวรัสจุดขาว (White Spot Syndrome Virus; WSSV) กุ้งที่ป่วยมักพบรอยโรคเป็นจุดขาวหรือดวงขาวใต้เปลือก ส่วนหัว ตัว และ
โคนหาง บางครั้งล าตัวมีสีแดงร่วมด้วย พบว่ากุ้งปกติสามารถติดเช้ือจากกุ้งป่วยที่อยู่ร่วมกันได้ ภายใน 36 - 48 ช่ัวโมง อย่างไรก็ดีความ
รุนแรงของการระบาดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดอื่น ๆ ด้วย เช่น คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม กุ้งป่วยจะว่ายใกล้ผิวน้ า 
หรือเกาะที่ขอบบ่อ หลังจากเริ่มแสดงอาการแล้วกุ้งจะตายอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ท าให้การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลงต่อเนื่อง 

- สถานการณ์การโรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ในประเทศเพื่อนบ้าน  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเช้ือ
ไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร และประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เช้ือไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าประเทศสูง  ท าให้
เกษตรกร เกิดความไม่แนใจในการเลี้ยงสุกร และเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์
อาหาร 
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3. เคร่ืองชี ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรภาคตะวันออกของปี 2562 อยู่ที่ระดับ 97.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปีที่
ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 96.5 ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 128.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 122.7 
จากราคาสินค้าหลายชนิดที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าพืชโดยเฉพาะทุเรียน ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 124.5 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.2 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 118.4 
 
4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 

 
การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรภาคตะวันออก ได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตภาคเกษตรดังกล่าวข้างต้น อาทิ สภาพอากาศช่วงปลายปี 61 เหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้ และราคาผลไม้อยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของภาคตะวันออก ในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาขาพืช
ขยายตัวร้อยละ 13.5 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 5.5 และสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ในขณะที่สาขาประมงหดตัวร้อยละ 8.3 
สาขาการบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.3 ส าหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้  

 

 สาขาพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 129.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 118.9 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 168.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 150.1 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ของสาขาพืชเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 217.4 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 178.5 
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ภาวะการผลิตสาขาพืชปี 2562 มผีลผลิตพืชที่ส าคัญ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน และล าไย ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.1 22.7 และ 

4.2 ตามล าดับ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่มังคุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มาก เพราะในปีที่ผ่านมามังคุดติดดอกออกผลน้อยมาก จึงท าให้ต้นมังคุด
สามารถพักต้นสะสมอาหาร ต้น ใบสมบูรณ์ ออกดอกได้เต็มต้นในปีนี้ และสภาพอากาศปลายปี 2561 ที่ผ่านมาหนาวเย็นเหมาะสม ส่งผล
ดีต่อการออกดอกของทุเรียน ส่งผลให้สาขาพืชในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 13.5 
 

 ทุเรียน 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตทุเรียนปี 2562 เท่ากับ 495,543 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่ งผลิตได้  403,906 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 
เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 
จากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ทุเรียนสามารถติดดอกออกผลได้มากขึ้น 
และมีการออกดอกหลายรุ่น ทุเรียนมีอายุต้นที่เริ่มให้ผลผลิตได้มากขึ้น 
และทุเรียนยังเป็นพืชที่มีราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษา
เต็มที่เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมากข้ึน 

 
ระดับราคา  
ปี 2562 ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ย กก. ละ 63.23 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 ซึ่งมีราคา  

เฉลี่ย กก. ละ 45.17 บาท เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปริมาณการบริโภค
ทุเรียนของชาวจีนเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว และขยายตลาดไปในหลายมณฑลของจีนมากขึ้น 
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 ยางพารา 

ภาวะการผลิต   
ปริมาณผลผลิตยางพารา ปี 2562 เท่ากับ 349,127 ตัน 

ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 355,355 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.8 
เนื่องจากเนื้อที่กรีดได้ลดลงร้อยละ 1.5 จากเนื้อท่ีโค่นทิ้งที่มากกว่าพื้นที่
เปิดกรีดได้เป็นปีแรก ประกอบกับนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง และ
ราคายางพาราที่ตกต่ าท าให้เกษตรกรโค่นต้นยางเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะ
ปลูกพืชอื่น เช่น ทุเรียน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า 

 
 
 

ระดับราคา  
ปี 2562 ราคายางพาราแผ่นดิบช้ัน 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 41.21 บาท โดยลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

เพียงร้อยละ 0.4 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.30 บาท เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลก
หดตัว โดยเฉพาะมาตรการด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ประกอบกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ าท าให้มีการใช้
ยางสังเคราะห์ทดแทนยางพารา ขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มีปริมาณผลผลิต
ยางพาราเพิ่มขึ้น 

 
 

 มังคดุ 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตมังคุดปี 2562 เท่ากับ 179,610 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 73,576 ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
144.1 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และผลผลิตต่อไร่ของ
มังคุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 142.4 จากในปีที่ผ่านมามังคุดติดผลน้อยมาก  
จึงท าให้ต้นได้พักสะสมอาหาร ต้นและใบสมบูรณ์ท าให้ออกดอกได้
มากขึ้น 

 
 
 
 
 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคามังคุดคละ เฉลี่ย กก.ละ 25.53 บาท ต่ ากว่าปี 2561 ซึง่มรีาคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 46.39 บาท หรือลดลงร้อยละ

45.0 เนื่องจากผลผลิตในปีนี้ออกสู่ตลาดมาก ผลผลิตบางส่วนจะมีขนาดผลเล็ก ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งทางด้านการตลาดมีขนาด
ผลไม่เป็นตามมาตรฐานตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรในช่วงที่ออกกกระจุกตัว 
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 ล้าไย 

ภาวะการผลิต 
ปริมาณผลผลิตล าไยปี 2562 เท่ากับ 359,968 ตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา ซึ่ งมีผลผลิต 345,550 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 
เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น จากเนื้อที่ล าไยที่ปลูกตั้งแต่ปี 2559 เริ่มให้
ผลผลิตได้ใน ปี 2562 เป็นปีแรก สภาพอากาศเหมาะสมปลายปี 2561 
เกษตรกรสามารถบังคับผลผลิตติดดอกออกผลได้มากขึ้นตามขนาดต้น
ล าไยที่โตขึ้น 
 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาล าไยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.93 บาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.54 บาท 

หรือลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแล้งช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม มีน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ต้นที่บังคับราดสารไปแล้ว 
ชะงักการเติบโตไม่แตกตาดอก ส่งผลต่อคุณภาพล าไย 

 

 สาขาปศุสัตว์ 

ผลผลิตปศุสัตว์ปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตปี 2562 อยู่ที่ระดับ 86.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 85.9 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 128.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 124.5 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 110.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 107.0 

 
 

การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มีการปรับ
ระบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอย่างดี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างทั่วถึงท าให้ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 สุกร 
ภาวะการผลิต 
ปริมาณการผลิตสุกรปี 2562 จ านวน 284,841 ตัว หด

ตัวเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 424,861 ตัว หรือลดลง
ร้อยละ 33.0 เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตตกต่ าตั้งแต่ปี 2561 เกษตรกร
ประสบภาวะขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร ท าให้เกษตรกรบางรายเลิก
เลี้ยงและลดปริมาณการเลี้ยงสุกรลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
 
 

ระดับราคา 
ปี 2562 ราคาสุกรน้ าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 68.09 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จาก

ปีที่ผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.40 บาท เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเนื้อสุกรยังคงมีความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร พบการระบาดในหลายประเทศ รวมทั้งทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน 
มองโกเลีย และ สปป.ลาว ส่งกระทบให้ปริมาณผลผลิตสุกรในระบบตลาดลดลง ท าให้ปริมาณความต้องการเนื้อสุกรของไทยเพิ่มสูงขึ้น 

 

 

 ไก่เนื อ  
ภาวะการผลิต   
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อปี 2562 จ านวน 15,707,527 

ตัว ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจ านวน 15,100,650 ตัว 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เป็นผลมาจากบริษัทขยายฟาร์มการเลี้ยง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด เนื่องจากความนิยมของ
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ าให้โปรตีน
สูง และเนื้อไก่ยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ ท า
ใหผู้้เลี้ยงเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่มากข้ึน 

 
 

ระดับราคา  
ในปี 2562 ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 36.24 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่

กิโลกรัมละ 33.25 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของตลาดทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น 
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 ไข่ไก่ 
ภาวะการผลิต 
การผลิตไข่ไก่มีการเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 มีปริมาณ 

การผลิตไข่ไก่ 6,451,620 พันฟอง ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณ
การผลิต 6,691,430 พันฟอง หรือลดลงร้อยละ 3.6 เนื่องจากมี
การปลดระวางแม่พันธุ์ไก่ไข่ยืนกรงเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคาไข่ไก่ในประเทศตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มี
การควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ 

 
 
 

 
ระดับราคา 
ในปี 2562 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.70 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยฟองละ 

2.54 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ภายในประเทศ รวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง
ต่อคนต่อปี ท าให้ความต้องการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น 

  
 สาขาประมง 

ผลผลิตประมงภาคตะวันออก ปี 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 73.0 ลดลงร้อยละ 11.3 
จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.3 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 112.5 ลดลงร้อยละ 4.7 จากปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 118.0 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาประมงอยู่ที่ระดับ 82.1 ลดลงร้อยละ 15.4 จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
97.1   

 

ภาวะการผลิตสาขาประมงภาคตะวันออก ปี 2562 หดตัวร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหา
โรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม ปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ า ท าให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยง และปัญหาการ
ท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 
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 สาขาบริการทางการเกษตร 

ในปี 2562 สาขาบริการทางการเกษตรภาคตะวันออก หดตัวร้อยละ 1.3 สาเหตุจาก
ในปีนี้ประสบภาวะแห้งแล้งและร้อนจัด ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรลด
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีลดลงร้อยละ 2.3 นาปรังลดลงร้อยละ 14.8 สับปะรดลดลงร้อยละ 13.2 
 มันส าปะหลังลดลงร้อยละ 1.1 จึงมีกิจกรรมการจ้างการเตรียมดินทางการเกษตร และการเก็บ
เกี่ยวลดลงตามไปด้วย 

 

 สาขาป่าไม้ 

ในปี 2562 สาขาป่าไม้มีการขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยจะ
อุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท และราคายางพาราที่ตกต่ าท าให้เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยองโค่นต้นยางเพิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะปลูกพืชอื่น เช่น ทุเรียน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า 

5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 

เศรษฐกิจการเกษตรภาคตะวันออก ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 5.0 – 6.0 โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วง
ร้อยละ 9.5 – 10.5 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.4) – 0.6 สาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 ส่วนสาขาประมง
หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.3) - (-2.3) และการบริการทางการเกษตรคาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.1) - (-2.1) ทั้งนี้เป็นไปตาม
ปัจจัยบวกที่เป็นแรงผลัก แต่ก็มีปัจจัยลบที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้โดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตร 

 สาขาพืช 

ภาวะการผลิตสาขาพืช ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 – 10.5 เนื่องจากมีหลายปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อ
สาขาพืชในปี 2563 ได้แก่  ทุเรียน เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้ ส่งผลดีต่อการ
ออกดอกของทุเรียนได้เร็วขึ้น และติดดอกออกผลได้มากขึ้น และทุเรียนยังเป็นพืชที่มีราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษา
เต็มที่เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตให้มากข้ึน  มังคุด เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมังคุดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีท่ีผ่านมังคุดติดดอก
ออกผลเร็ว จึงท าให้ต้นมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหาร ต้นสมบูรณ์ คาดจะออกดอกได้เต็มต้น  ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริหารจัดการผลไม้โดยระบบสหกรณ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัด และผู้รวบรวมผลไม้ ส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ าตามระบบการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง กลางน้ า การบริหารจัดการผ่านระบบสหกรณ์ ปลายน้ า มีโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ 
สร้างเอกลักษณ์ผลไม้ ระบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และระบบ QR Code ตรวจสอบแหล่งที่ผลิตของสินค้า โดยสรุปปริมาณการผลิตของ
สาขาพืชมีการขยายตัวจากไม้ผลโดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง 

 สาขาปศุสัตว์ 

ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.4) – 0.6 จากปี 2562 จากปริมาณการผลิต 
ปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยเฉพาะสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกา 
ในสุกร (ASF) พบการระบาดในหลายประเทศ รวมทั้งทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน มองโกเลีย และ สปป.ลาว ซึ่งประเทศไทยสามารถรับมือ 
โรค ASF ไม่ให้เกิดการระบาดได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และราคาสุกรมีชีวิตจูงใจให้เกษตรกร
ขยายการผลิต ตลอดจนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดได้เป็นอย่างดี ท าให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ที่ขยายตัวไม่มากเพราะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในการป้องกันโรค ASF ในสุกรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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 สาขาประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.3) - (-2.3) ผลกระทบจากปัญหาการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย (IUU) และปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว โรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไม ท าให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยง ปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม
ตกต่ า สาเหตุจากราคากุ้งในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศไทยลดลงด้วย เกษตรกรบางส่วนเริ่มหันไปเลี้ยงกุ้งกุลาด า 
เนื่องจากหลีกเลี่ยงเรื่องโรคระบาดแล้ว ราคายังสูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมด้วย 

 

 สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาการบริการทางการเกษตรป ี2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.1) - (-2.1) จากเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปีจะลดลง
จากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกฝนมาล่าช้า และมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าค่าปกติ ท าให้บางพื้นที่ขาดน้ าส าหรับใช้ในการ
เพาะปลูก เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้จึงปล่อยพื้นที่ว่าง ส าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง จากภัยแล้งต้นฤดูเพาะปลูกท าให้
การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่สมบูรณ์ ส่วนข้าวนาปรังคาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่
และปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าตามธรรมชาติมีปริมาณน้ าน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

 สาขาป่าไม้ 

ปี 2563 สาขาป่าไม้คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 จากการที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง 
รายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นท่ีปลูกยางพารา โดยจะอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท 
 

 

ตารางที่ 1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของภาคตะวันออก 

หน่วย: ร้อยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร 10.2 5.0 – 6.0 

พืช 13.5 9.5 – 10.5 

ปศุสัตว ์ 5.5 (-0.4) – 0.6 

ประมง -8.3 (-3.3) - (-2.3) 

บริการทางการเกษตร -1.3 (-3.1) - (-2.1) 

ป่าไม ้ 2.8 1.7 – 2.7 

ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
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ตารางที่ 2  ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปีปฏิทิน)  
 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ทุเรียน (ตัน) 403,906 495,543 22.7 
ล าไย (ตัน) 345,550 359,968 4.2 
ยางพารา (ตัน) 355,355 349,127 -1.8 
มังคุด (ตัน) 73,576 179,610 144.1 
สุกร (ตัว) 424,861 284,841 -33.0 
ไก่เนื้อ (ตัว) 15,100,650 15,707,527 4.0 
ไข่ไก่ (พันฟอง) 6,691,430 6,451,620 -3.6 
กุ้งขาวแวนนาไม (ตัน) 68,093 59,632 -12.4 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
ตารางที่ 3 ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรทีส่้าคัญ 

หน่วย: บาท 

สินค้า ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

ทุเรียน (ตัน)  45,168.00   63,231.00  40.0 
ล าไย (ตัน) 38,537.00   37,930.00  -1.6 
ยางพารา (ตัน) 41,302.00     41,210.00  -0.4 
มังคุด (ตัน) 46,387.00    25,534.00  -45.0 
สุกร (กิโลกรัม)       60.40         68.09  12.7 
ไก่เนื้อ (กิโลกรัม)       33.25         36.24  9.0 
ไข่ไก่ (ฟอง)          2.54          2.70 6.3 
กุ้งขาวแวนนาไม (กิโลกรมั)       155.54        146.15  -6.0 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 


