ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562
จังหวัดอุดรธานี
เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562
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ไตรมาส 2 ปี 2562

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 85.4 หดตัวร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากผลผลิตสาขาพืช
ได้แก่ อ้อยโรงงาน และข้าวนาปรังผลผลิตลดลง ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 123.8 ขยายตัวร้อยละ 12.1 เนื่องจากราคาสิน ค้า
เกษตรสาคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 105.7 หดตัวร้อยละ 4.3

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 14.4
สาขาพืช
สาขาปศุสัตว์
สาขาบริการ
ทางการเกษตร

+2.5%
เกษตรกรเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกฤดูกาลใหม่
ประกอบกับพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
เช่น ข้าวนาปี และ
มันสาปะหลังเพิ่มขึ้น
ทาให้มีการจ้างบริการ
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตามการขยายการผลิต

+2.7%
ปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากตลาด
มีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับภาครัฐ
ส่งเสริมพัฒนา
ฟาร์มให้เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน

-22.5%
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
เช่น อ้อยโรงงาน
ผลผลิตลดลงจากราคา
ปีที่ผ่านมาตกต่า
ประกอบกับภาครัฐมี
นโยบายให้ลดการปลูก
ข้าวนาปรังผลผลิตข้าว
จึงลดลง

สาขาประมง

+0.7%
สาขาป่าไม้
ภาครัฐมีการปล่อย
ปลาตามแหล่งน้า
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีผลผลิต
ปลามากขึ้น

-0.4%
ต้นยูคาลิปตัส
ปลูกใหม่ ยังไม่ถึง
รอบตัดฟัน
ทาให้ผลผลิต
ไม้ยูคาลิปตัส
ลดลงเล็กน้อย

สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญในไตรมาส 2 ปี 2562
สาขาพืช

สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง

อ้อยโรงงาน
-24.2%

ผลผลิตอ้อยโรงงานไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 758,932 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีผลผลิต 1,001,216 ตัน หรือลดลงร้อยละ 24.2 เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาตกต่า ทาให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยโรงงานลดลง

ข้าวนาปรัง
-8.9%

ผลผลิตข้าวไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 16,344 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีผลผลิต 17,939 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.9 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ทาให้พื้นที่และผลผลิตข้าวลดลง

สุกร
+7.2%

ผลผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 53,407 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีผลผลิต 49,821 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับราคาสุกรปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น

ไก่ไข่
-2.9%

ผลผลิตไข่ไก่ไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณไข่ไก่ 157,485 ร้อยฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 152,967 ร้อยฟอง หรือลดลงร้อยละ 2.9 เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวนและร้อนจัด ส่งผลให้ไก่ออกไข่ลดลง

ปลาธรรมชาติ
+4.3%
ปลากระชัง
-1.8%

การจับปลาธรรมชาติไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 2,208,256 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับปลาธรรมชาติ 2,117,023 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เนื่องจาก
ในปีที่ผ่านมาภาครัฐมีการปล่อยปลาตามแหล่งน้าธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้มีผลผลิตปลามากขึ้น
การจับปลากระชังไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 1,023,807 กิโลกรัม ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับปลาในประชัง 1,042,581 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจาก
ปริมาณน้าไม่เพียงพอ เกษตรกรลดจานวนรอบการเลีย้ งต่อปี ส่งผลให้ผลผลิตปลากระชังลดลง

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562



สภาพอากาศและปริมาณน้้าเอื้ออ้านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
ภาครัฐด้าเนินนโยบายการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคเกษตร

สาขาพืช

1.4% - 2.4%

1.0% - 2.0%
สาขาปศุสัตว์
สาขาประมง
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0.1% - 1.1%
สาขาบริการฯ
สาขาป่าไม้
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(-0.4%) - 0.6%

