ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562
จังหวัดเลย
เครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2562
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ไตรมาส 3 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 276.7 ขยายตัวร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสินค้า
เกษตรที่สําคัญ มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 74.2 ขยายตัวร้อยละ 7.0 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรเกษตรที่สําคัญเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไก่เนื้อและสุกร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 205.5 ขยายตัวร้อยละ 13.5

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 7.2
สาขาพืช
สาขาปศุสัตว์
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สาขาบริการ
ทางการเกษตร
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เกษตรกรเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกข้าว และ
มันสําปะหลัง ส่งผลให้
มีการจ้างบริการรถไถ
เตรียมดินและเก็บเกี่ยว
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ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มผี ลผลิต
เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในปีที่
ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีภาครัฐได้
กําหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพ
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เนื่องจากอายุครบ
กําหนดตัดโค่น รวมทั้ง
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สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญในไตรมาส 3 ปี 2562 จังหวัดเลย
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ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 156,944 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 155,255 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ในปีที่ผ่าน
มาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ภาครัฐได้กําหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรโดยจัดทําโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตยางพารา ไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 55,479 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมี
ผลผลิต 49,850 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เนื่องจากยางพาราที่ปลูกในปี 2555 เริ่มกรีดได้ในปี 2562
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
ผลผลิตไก่เนื้อไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 88,386 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมี
ผลผลิต 69,956 ตัวหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 เนื่องจากความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร
รวมถึงการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อมีมาตรฐานส่งผลให้ผลผลิต
ไก่เนื้อเพิ่มขึ้น
ผลผลิตสุกรไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 12,482 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต
จํานวน 12,332 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง
มาตราฐานฟาร์มอย่างต่อเนื่องทําให้สุกรอัตราการรอดสูง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น
ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 995,067 กก. ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณ 1,014,496 กก. หรือลดลงร้อยละ 1.9 เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสูง เกษตรกรจึงลด
ปริมาณการเลี้ยงปลาในบ่อดินและเลี้ยงปลาในกระชังแบบพันธะสัญญากับเอกชนลง ส่งผลให้ปริมาณการ
เลี้ยงปลาลดลง
ปริมาณการจับสัตว์นา้ํ ไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณ 1,147,870 กก. ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
ปริมาณ 1,171,296 กก. หรือลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเสื่อมโทรมของ
แหล่งน้ําและพื้นที่ การแพร่ขยายพันธุ์สตั ว์น้ําตามธรรมชาติลดลง เกิดการสูญเสียชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ํา ส่งผลให้
ปริมาณการจับสัตว์นา้ํ จืดลดลง

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562
•
•

สภาพอากาศและปริมาณน้ําเอื้ออํานวยต่อการผลิตทางการเกษตร
ภาครัฐดําเนินนโยบายการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ภาคเกษตร
สาขาพืช
(-0.4) - 0.6%
สาขาประมง
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สาขาป่าไม้
5.3% - 6.3%
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สาขาบริการฯ
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