
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่  77/2521

ปท.อุดรธำนี

(นางสาวปวริศา ศิริกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

เลขท่ี – ถนน - ต ำบลโนนสูง  อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41330  โทร./โทรสำร 0-42292-2557, 0-42292-2558

ใช้ในราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาส่ง

ค าขวัญ  : รวมใจเป็นหนึ่ง  เข้าถึงปัญหา  สร้างแนวทางพัฒนา  น าพาเกษตรไทย 

เลขที่ – ถนน - ต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4229-2557-8
ประจ าปี 2564  http://www.oae.go.th/zone3/ E-mail : Zone3@oae.go.th

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 จังหวัดอุดรธานี

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://www.oae.go.th/zone10/


ประเด็นที่ส าคัญ :          หน้า

•บรรณาธิการแถลง                      2
•ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคา
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ                         

-ข้าวนาปี  3
-ข้าวนาปรัง                                  4
-สับปะรด 5
-มันส าปะหลัง 6
-ยางพารา 7
-ปาล์มน  ามัน 8
-โคเนื อ 9
-สุกร 10

•ตารางราคาสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ ณ ไร่นา                          11-12

•เกร็ดความรู้ทั่วไป                             13
•ข่าวประชาสัมพันธ์                           14

2

ที่ปรึกษา : นำงสำวปวริศำ   ศิริกุล  
นำงสำวเพ็ญศรี  สำวัตถี

บรรณาธิการ : นำงสำวกรรณิกำ บุญชิต 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: นำงสำวสุภักดี ทองเนื้อแปด
กองบรรณาธิการ : ส่วนวิจัยและประเมินผล
เจ้าของ ; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
เลขที่  - ถนน - ต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท/์โทรสาร 0-4229-2557-8 E-mail: Zone3@oae.go.th

บรรณาธิการแถลง

ค่านิยมร่วม OAE2

O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
A (Awakening) การต่ืนตัว ต่ืนรู้
E (Effectiveness) การท างานที่มีประสิทธิผล

วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร รายปี ของ สศท.3
ประจ าปี 2564

วำรสำรรำยปีฉบับนี้ จะเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรผลิต 
กำรตลำดสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญของจังหวัดหนองคำยในปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่ำนมำรวมทั้งคำดกำรณ์สถำนกำรณ์
ในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรผลิต กำรตลำด ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ในปีนี้ก็ยังมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้
เกิดผลกระทบในทุกภำคส่วน เกษตรกรจึงจ ำเป็นต้องมีรูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่ำงจำกในอดีต หรือที่เรียกว่ำ “New 
Normal” เพื่อให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำรหำ
แนวทำงใหม่ๆในกำรขยำยช่องทำงจำกจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ มีกำรแปรรูป แปรสภำพ เพื่อให้สินค้ำมีรำคำและ
มูลค่ำมำกขึ้น ลดปัญหำผลผลิตล้นตลำด มีกำรใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต กำร
ลดต้นทุน รวมไปถึงกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมวิถี
ชีวิตใหม่ภำยในประเทศ โดยกำรปรับพื้นที่ภำคเกษตรให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเป็นอีกช่องทำงหนี่งในกำรสร้ำงรำยได้
เกษตรกรเพิ่มขึ้นได้อีกแนวทำงหนึ่ง

ในโอกำสต้อนรับปีใหม่ 2565 ดิฉันและคณะผู้จัดท ำก็ขอ
อวยพรให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย
ไข้เจ็บตลอดปีและตลอดไปนะคะ

นำงสำวกรรณิกำ บุญชิต                                             
เศรษฐกรช ำนำญกำรพิเศษ



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดหนองคาย พบว่ำ
ในปี  2563/64 มีเนื้อที่เพำะปลูก 598,110 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
571,030 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 4.71 เนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
595,113 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 10.68 ผลผลิต 
219,010 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 15.48 และผลผลิต
เฉลี่ย 368 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 4.25
เนื่องจำก มีปริมำณน้ ำฝนเพียงพอ รำยละเอียดดังภำพที่ 1

ส ำหรับในปี 2564/65 คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูกและผลผลติ
จะเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว เนื่องจำกรำคำข้ำวเปลือกที่เกษตรกร
ขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับภำครับมีมำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 

ข้าวนาปี

ราคาข้าวนาปีที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 
2563-2564 ของจังหวัดหนองคาย สามารถแยกได้ดังนี   

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ข้ำวหอมมะลิรำคำเฉลี่ย 
10,399.86 บำท/ตัน ลดลงจำก 13,117.07 บำท/ตันของปีที่
แล้ว ร้อยละ 20.72 เนื่องจำกข้ำวในตลำดมีจ ำนวนมำก 
รำยละเอียดดังภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดยำวควำมช้ืน 15% รำคำ
เฉลี่ย  9,243.46 บำท/ตัน ลดลงจำก 14,459.74 บำท/ตันของ
ปีท่ีแล้วร้อยละ 36.07 เนื่องจำกประสบปัญหำภัยแล้งผลผลิตมี
ปริมำณน้อย เนื่องจำกปริมำณข้ำวในตลำดมีจ ำนวนมำก 
รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำมช้ืน 14 -15 %  
รำคำเฉลี่ย 8,236.96 บำท/ตัน ลดลงจำก 12,609.26 บำท/
ตันของปีที่แล้ว  ร้อยละ 34.68 เนื่องจำกผลผลิตออกสู่ตลำด
มำก ส่งผลให้รำคำปรับตัวลดลง รำยละเอียดดังภำพท่ี 4

ภาพที่ 2 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ  ไร่นารายเดือนปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปรัง ของจังหวัดหนองคาย  
พบว่ำ ในปี 2563/64 เนื้อที่เพำะปลูก 98,480 ไร่ เพิ่มขึ้น
จำก 93,113 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 5.76 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
97,481 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 91,293 ของปีที่แล้วร้อยละ 6.78
ผลผลิต 51,747 ตันเพิ่มขึ้นจำก 49,901 ตันของปีที่แล้ว 
ร้อยละ 8.03 ผลผลิตเฉลี่ย 531 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่
แล้ว ร้อยละ 1.14 เนื่องจำก มีปริมำณน้ ำเพียงพอต่อกำร
เจริญเติบโตของต้นข้ำว ท ำให้เมล็ดข้ำวสมบูรณ์ส่งผลให้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 5

ส ำหรับในปี 2564/65 คำดว่ำเนื้อท่ีเพำะปลูก ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร ่จะลดลงจำกปีท่ีแล้ว เนื่องจำกทำงภำครัฐมี
กำรส่งเสริมให้ปลูกพืชฤดูแล้งแทน ท ำให้เกษตรกรบำงส่วน
ปล่อยพื้นท่ีนำให้ว่ำงเพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน เช่น 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 

ข้าวนาปรัง

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื น 
14-15% ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน เฉลี่ยปี 
2563 – 2564 ของจังหวัดหนองคาย 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำวควำมช้ืน 14-15%
รำคำเฉลี่ย 7,271.98 บำท/ตัน  ลดลงจำก 13,005.41 บำท/
ตัน ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 44.08 เนื่องจำกมีผลผลิตออกสู่
ตลำดมำก ท ำให้รำคำลดลง รำยละเอียดดังภำพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตสับปะรด ของจังหวัดหนองคาย
พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,562 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
3,806 ไร่ของปีท่ีแล้วร้อยละ 19.86 ผลผลิต 24,347 ตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 16,853 ตันของปีที่แล้ว ร้อยละ 44.47 ผลผลิต
เฉลี่ย 5,337 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มขึ้นจำก 4,428 กิโลกรัม/ไร่
ของปีท่ีแล้วร้อยละ 20.53 เนื่องจำก รำยละเอียดดังภำพท่ี 7

ส ำหรับในปี 2564 คำดว่ำเนื้อที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำเนื่องจำก รำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ
โรงงำนแปรรูป มีควำมต้องกำรสูง จูงใจให้เกษตรกรท ำกำรรือ้
แปลงเดิมและปลูกใหม่ ดูแลรักษำดี ประกอบกับช่วงปลำยปี 
2563 สภำพอำกำศเอื้ออ ำนวย โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลำด
ในเดือน มกรำคม และจะออกสู่ตลำดมำกในเดือน มีนำคมถึง
มิถุนำยน

สับปะรด

ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ย
ปี 2563-2564 ของจังหวัดหนองคาย  แยกไดดังนี 

สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตำเวียขนำดใหญ่ รำคำ
เฉลี่ย 11.26 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 14.05 บำท/
กิโลกรัมของปีที่แล้ว ร้อยละ 19.84 เนื่องจำกในปีที่ผ่ำน
มำ มีผลผลิตออกสู่ตลำดมำก ท ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำด
มำก รำยละเอียดดังภำพที่ 8

สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตำเวียขนำดเล็กรำคำ
เฉลี่ย 7.20 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 9.45  บำท/กิโลกรัม
ของปีที่แล้วร้อยละ 23.87 เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำ มี
ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก ท ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก
รำยละเอียดดังภำพท่ี 9

5

ภาพท่ี 7 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
สับปะรด จังหวัดหนองคาย ปี 2563 - 2564
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เนื อที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)

ภาพที่ 8 ราคาสับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดใหญ่ท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 9 แสดงราคาสับปะรดบรโิภคพันธุป์ัตตาเวียขนาดเล็กท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตมันส าปะหลังของจังหวัด
หนองคาย  พบว่ำ ในปี 2564  มี เนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
21,762 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 11,299 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 
92.60 ผลผลิต 73,077 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 36,451              
ตันของปีที่แล้ว ร้อยละ 100.48 ผลผลิตเฉลี่ย 3,358 
กิโลกรัม/ไร่  เพ่ิมขึ้นจำก 3,226 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่
แล้ว ร้อยละ 4.09 เนื่องจำกปัจจัยด้ำนรำคำดีขึ้น ท ำให้
เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูก รำยละเอียดดังภำพที่ 10

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
ผลผลิต จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกสภำพอำกำศ
แห้งแล้ง ไม่เหมำะแก่กำรปลูกอ้อย ท ำให้เกษตรกรหัน
มำปลูกมันส ำปะหลังเพิ่มขึ้น อีกทั้งควำมต้องกำรส่งออก
ยังมีอย่ำงต่อเนื่อง

ภาพที่ 11 ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

มันส ำปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดหนองคาย

รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละเฉลี่ย 2.35 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจำก 2.35 บำท/กิโลกรัม ของปีที่แล้ว
ร้อยละ 19.33 เนื่องจำกประเทศคู่ค้ำหลัก ได้แก่ อำเซียน 
จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำและ สหภำพยุโรป เพ่ิมปริมำณ
กำรน ำเข้ำมันส ำปะหลังจำกไทย นอกจำกนี้รำคำมัน
ส ำปะหลังยังขึ้นอยู่กับรำคำพืชทดแทน เช่น ข้ำวสำลี และ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รำยละเอียดดังภำพที่ 11

1.97 2.35 
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 10 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
มันส าปะหลัง จังหวัดหนองคาย ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตยางพารา ของจังหวัดหนองคาย พบว่ำ 
ในปี 2564 มีเนื้อที่กรีดได้ 314,494 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่
แล้ว ร้อยละ 19.73 ผลผลิต 70,447 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 
59,625 ตันของปีที่แล้ว ร้อยละ 18.15 ผลผลิตเฉลี่ย 
228 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 227 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่
แล้วร้อยละ 0.44 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกต้นยำงพำรำ
อยู่ในช่วงอำยุที่ให้ผลผลิตสูง รำยละเอียด ดังภำพที่ 12

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกต้น
ยำงพำรำที่ปลูกไว้มีอำยุครบก ำหนดเปิดกรีด ประกอบ
กับสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ปริมำณน้ ำฝนเพียงพอ 
ต้นยำงพำรำสมบูรณ์ดี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มมำกข้ึน

ภาพที่ 13 แสดงราคายางก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

ยำงพำรำ

ราคายางก้อนถ้วยคละที่ เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดหนองคาย

รำคำยำงก้อนถ้วยคละเฉลี่ย 24.57 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำก  18.01 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 36.42 เนื่องจำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย 
ประกอบกับยำงมีอำยุมำก ท ำให้น้ ำยำงปริมำณมำก 
ผลผลิตออกสู่ตลำด จึงเป็นปัจจัยท ำให้รำคำยำงพำรำ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน รำยละเอียดดังภำพที่ 13
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพท่ี 12 เนื้อท่ีกรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ยางพารา 
จังหวัดหนองคาย ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตปาล์มน  ามัน  ของจั งห วัด
หนองคาย พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่ให้ผล 23,176 ไร่
เพ่ิมขึ้นจำก 18,734 ไร่ ของปีที่แล้วร้อยละ 23.71
ผลผลิต 36,688 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 29,072 ตัน ของปีที่
แล้ว ร้อยละ 26.20 ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัม/ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจำก 1,552 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่แล้ว ร้อยละ 
2.00 เนื่องจำก ปริมำณน้ ำฝนเพียงพอ ส่งผลดีต่อต้น
ปำล์มน้ ำมัน ประกอบกับปำล์มน้ ำมันช่วงอำยุให้ผลผลิต
สูงมีเพ่ิมขึ้น ท ำให้ผลผลิตมีทิศทำงเพ่ิมขึ้น รำยละเอียด
ดังภำพที่ 14

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกสภำพ
ภูมิอำกำศเอ้ืออ ำนวย และปำล์มน้ ำมันอยู่ในช่วงอำยุ
ให้ผลผลิตสูงมีเพ่ิมขึ้น

ภาพที่ 15 ราคาปาล์มน้ ามันทั้งทลายคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 - 2564

ปำล์มน  ำมัน

ราคาปาล์มน  ามันทั งทลายคละที่ เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 –2564  ของจังหวัด
หนองคาย 

รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทลำยคละเฉลี่ย 5.94 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจำก 3.71 บำท/กิโลกรัม ของปีที่แล้ว
ร้อยละ 60.03 รำคำเป็นไปตำมทิศทำงตลำดโลกที่
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน รำยละเอียดดังภำพที่ 15
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8ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 14 เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้ ามัน
จังหวัดหนองคาย ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตโคเนื อ  ของจังหวัดหนองคาย 
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนโคเนื้อ 28,186 เพ่ิมขึ้นจำก 
27,088 ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 4.05 ปริมำณกำรผลิต 
6,875 ตัว เพ่ิมขึ้นจำก 6,387 ตัว ของปีที่แล้วร้อยละ 
7.64 เนื่องจำก โคเป็นที่ต้องกำรในตลำดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำดของประเทศเพ่ือน
บ้ำน เกษตรกรจึงเก็บรักษำแม่พันธุ์โค และหำซื้อแม่
พันธุ์โคเข้ำมำเลี้ยงเพ่ือขยำยพันธุ์ต่อ ประกอบกับทำง
ภำครัฐมีมำตรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อในโครงกำร
ต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อเข้ำสู่ตลำด รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 16

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนโคเนื้อจะ
เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกโคเป็นที่ต้องกำรทั้งตลำด
ในประเทศและต่ำงประเทศ

โคเนื้อ

ราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 
– 2564 ของ จังหวัดหนองคาย สามารถแยกได้ดังน้ี  

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่  รำคำเฉลี่ย 21,513 
บำท/ตัว ลดลงจำก 35,988 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้วร้อยละ 
40.22 รำยละเอียดดังภำพท่ี 17

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำง รำคำเฉลี่ย 18,636 
บำท/ตัว ลดลงจำก 28,123 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 
33.73 รำยละเอียดดังภำพท่ี 18

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็ก รำคำเฉลี่ย 12,942 
บำท/ตัว ลดลงจำก 23,246 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 
44.33 รำยละเอียดดังภำพท่ี 19

รำคำโคเนื้อปรับตัวลดลง เนื่องจำกปริมำณวัวในตลำดมี
จ ำนวนมำก ท ำให้รำคำลดลง

9
ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 16 จ านวนโคเน้ือ และปริมาณการผลิตโคเนื้อ
ของจังหวัดหนองคาย ปี 2562-2563
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จ านวนโคเนื อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภาพที่ 17 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564
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ภาพที่ 18 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดกลางที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 - 2564
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บาท/ตัว

ภาพที่ 19 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็กท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564

23,246 12,942 
-

 50,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2563 2564

บาท/ตัว
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ภาวการณ์ผลิตสุกร  ของจังหวัดหนองคาย  
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนสุกร 24,029 ตัว ลดลงจำก 
26,829 ตัว ของปีที่แล้ว ร้อยละ 10.44 ปริมำณกำร
ผลิต 124,761 ตัว ลดลงจำก 139,296 ตัว ของปีที่แล้ว
ร้อยละ 10.43 เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตขยำยตัวตำม
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคภำยในประเทศ ประกอบกับ
มีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่ดี ท ำให้อัตรำกำรรอดของ
สุกรเพิ่มขึ้น  รำยละเอียดดังภำพที่ 20

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนสุกรจะลดลง
จำกปีที่แล้ว เนื่องจำกเกษตรกรประสบปัญหำขำดทุน 
จึงมีกำรลดปริมำณกำรผลิตโดยกำรปลดแม่พันธุ์ ตัด
วงจรลูกสุกรด้วยกำรท ำหมูหัน ชะลอกำรผสมแม่พันธุ์
สุกร ชะลอกำรน ำสุกรรอบใหม่เข้ำมำเลี้ยง ลดรอบกำร
เลี้ยงลง ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมลดลง

ภาพที่ 21 แสดงราคาสุกรขุนพันธ์ลูกผสมท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 – 2564 

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2562 – 2563 ของจังหวัดหนองคาย

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม รำคำเฉลี่ย 77.00 บำท/
กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจำก 71.00 บำท/กิโลกรัม ของปีที่แล้ว
ร้อยละ 8.86 เนื่องจำก ผลผลิตมีจ ำนวนน้อย ท ำให้
รำคำปรับตัวสูงขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 21

61.00
55.00 

-

 50

 100

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

2563 2564

บาท/กิโลกรัม

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

2562 2563

จ านวนสุกร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภาพที่ 20 จ านวนสุกร และปริมาณการผลิตสุกร
ของจังหวัดหนองคาย ปี 2562 - 2563
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคญั ณ ไร่นา

เฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

รายการสินคา้ ปี
รายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
ขา้วเปลือกเจา้นาปีพนัธุข์าว 2563 13754 13769 13724 14096 14313 14244 14388 13829 12423 11650 10475 10742 13,117

ดอกมะลิ105ชนิด 100 % (บาท/ตนั) 2564 11083 10973 11051 11082 10828 10498 10037 9654 9698 10036 9745 10112 10,400
ขา้วเปลือกเหนียวนาปีพนัธุ ์กข.6 2563 16219 16331 15974 16234 16494 16350 16587 15606 12764 11198 9757 10003 14,459.74
ความชืน้ 14-15% (บาท/ตนั) 2564 10338 10205 10497 10841 10169 10165 9195 8817 8298 7450 6863 8084 9,243.46
ขา้วเปลือกเหนียวนาปีเมลด็ยาว 2563 ไมม่ีราคา
ความชืน้ 14-15% (บาท/ตนั) 2564 7231 6406 6717 7946 7,075.01
ขา้วเปลือกเหนียวนาปีเมลด็สัน้ 2563 14,145 14,314 14,042 14,234 14,392 14,216 14,192 13,433 11,224 9,738 8,601 8,781 12,609
ความชืน้ 14-15% (บาท/ตนั) 2564 8927 9672 10179 10402 9768 8779 7804 7310 6446 6594 5813 7150 8,236.96

ขา้วเปลือกเจา้นาปรงั 2563 ไมม่ีราคา
ความชืน้ 14-15% (บาท/ตนั) 2564 9400 9580 7598 7416 7617 6600 6000 5888 5892 6730 7,271.98

ขา้วเปลือกเหนียวนาปรงัเมล็ดสัน้ 2563 12650 12792 13413 13167 13,005.42
ความชืน้ > 25% (บาท/ตนั) 2564 ไมม่ีราคา

ออ้ยโรงงาน (บาท/ตนั) 2563 791.50
1,030.0

0
910.75

2564 937.50 887.50 900.00 900.00 900.00 1,000.00 920.83
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2563 2.01 2.03 1.97 1.88 1.97

(บาท/กก.) 2564 1.91 2.31 2.23 2.37 2.58 2.80 2.30 2.33 2.35
ผลปาลม์น า้มนัทัง้ทะลาย 2563 3.78 4.14 3.90 3.12 2.99 3.16 3.14 3.24 3.25 3.56 4.95 5.30 3.71

นน.> 15 กก. ขึน้ไป (บาท/กก.) 2564 5.24 6.02 5.41 4.71 4.48 5.24 5.11 5.88 6.38 6.88 8.01 7.90 5.94
สบัปะรดบรโิภคพนัธุ์ 2563 13.00 12.60 12.90 13.80 13.79 13.85 14.32 14.80 14.80 14.81 14.95 15.00 14.05

ปัตตาเวียผลใหญ่(บาท/กก.) 2564 15.00 13.42 12.67 13.89 12.47 7.67 7.83 9.83 10.29 10.67 10.65 10.78 11.26
สบัปะรดบรโิภคพนัธุ์ 2563 9.18 9.09 8.91 9.00 8.87 9.13 9.85 10.25 10.25 10.25 9.42 9.25 9.45

ปัตตาเวียผลเลก็(บาท/กก.) 2564 9.25 8.96 7.87 9.00 8.53 4.88 4.25 6.33 6.33 6.83 6.73 7.41 7.20
ยางพารากอ้น(บาท/กก.) 2563 17.12 16.27 16.93 16.19 16.06 17.35 18.99 19.43 20.28 19.82 18.74 18.93 18.01

2564 18.95 20.43 22.87 24.08 25.69 25.83 24.88 26.29 25.87 27.17 27.18 25.57 24.57
โคเนือ้พนัธุล์กูผสม 2563 36,500 36,500 36,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 36,000 36,650 36,700 35,988
ขนาดใหญ(่บาท/ตวั) 2564 36,700 26,000 26,000 27,000 27,000 27,000 27,000 28,000 28,000 28,000 28,000 35,667 28,697
โคเนือ้พนัธุล์กูผสม 2563 29,000 29,000 29,000 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 28,000 28,675 28,800 28,123
ขนาดกลาง(บาท/ตวั) 2564 28,800 33,333 31,067
โคเนือ้พนัธุล์กูผสม 2563 25,000 25,000 25,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,350 22,300 22,500 23,300 23,500 23,246
ขนาดเล็ก(บาท/ตวั) 2564 23,500 27,667 25,583
โคเนือ้พนัธุพื์น้เมือง 2563 22,000 22,000 22,000 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 23,000 24,313 24,500 22,834
ขนาดใหญ(่บาท/ตวั) 2564 23,375 20,125 20,580 20,200 20,500 20,125 20,000 20,000 21,750 20,000 24,000 27,500 21,513
โคเนือ้พนัธุพื์น้เมือง 2563 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,500 17,325 17,500 16,277
ขนาดกลาง(บาท/ตวั) 2564 17,625 18,125 18,580 18,200 18,500 18,125 18,000 18,000 18,000 18,000 19,600 22,500 18,605
โคเนือ้พนัธุพื์น้เมือง 2563 14,000 14,000 14,000 13,500 13,500 13,500 13,500 13,425 13,400 13,500 14,313 14,500 13,761
ขนาดเล็ก(บาท/ตวั) 2564 13,875 12,125 12,580 12,200 12,500 12,125 12,000 12,000 12,000 12,000 14,400 17,500 12,942

สกุรขนุพนัธุล์กูผสม นน. 2563 66.13 68.33 69.50 71.67 68.87 70.17 71.80 74.00 74.00 74.00 71.25 70.00 70.81
ต ่ากว่า 100 กก. (บาท/กก.) 2564 70.44 86.00 83.90 85.00 85.80 85.75 83.50 80.60 64.63 64.75 64.00 70.63 77.08
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร น าทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศเจตจ านงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตส านึกแก่บุคลากรและภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร น าไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร
นวัตกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร


