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ค่ำนิยมร่วม OAE
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A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้
E (Effectiveness) การท างานท่ีมีประสิทธิผล

วำรสำรข่ำวเศรษฐกิจกำรเกษตรรำยปขีองสศท.3 
ประจ ำปี 2564 วำรสำรรำยปีฉบับนี้ จะเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์  
กำรผลิตกำรตลำดสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญของจังหวัดนครพนมใน              
ปี 2564 เปรียบเทยีบกับป ี2563 ที่ผ่ำนมำรวมทั้งคำดกำรณ์
สถำนกำรณใ์นป ี2565 เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส ำหรบัเกษตรกร
และผู้สนใจประกอบกำรตัดสนิใจในกำรวำงแผนกำรผลิต 
กำรตลำดให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ส ำหรับปี 2564 นับเป็นอีกปีนึงที่คนไทยต้อง เผชิญ       
กับสถำนกำรณ์โรคระบำด covid – 19 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
จะสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดได้โดยเร็ว ในส่วนภำครัฐ ได้   
มีกำรระดมควำมคิดในทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องในหัวข้อ 
“BOOSTER เกษตรกรไทย สู่เกษตรมูลค่ำสงู”เพือ่ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพัฒนำภำคเกษตรให้เติบโตโดยเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์
ชำติเพ่ือให้ GDP ภำคกำรเกษตรและผลิตภำพกำรผลิตของ       
ภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นไปสู่สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำให้
ครอบคลุม ตั้งแต่กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำดน ำไป
ก ำ ห นด เ ป็น น โย บ ำย เ พ่ือ ช่ วย เ หลื อ เก ษ ตร ก ร ต่ อ ไป               
ทำงกองบรรณำธิกำรยังได้น ำเกร็ดควำมรูเ้รื่อง “กำรปลูกและ
ดูแลมะม่วง” เพื่อเป็นควำมรู้ให้เกษตรกร ตั้งแต่กำรเตรียมดิน
จนถึงเก็บเกี่ยว ส่วนข่ำวประชำสัมพันธ์เรื่อง“สศท.3 จัดอบรม
ยกระดับและพัฒนำศักยภำพ ศกอ.” ซึ่งทุกท่ำนสำมำรถติดตำม
อ่ำนได้ในวำรสำรฉบับนี้

สุดท้ำยนี้ทำงกองบรรณำธิกำรขอเป็นก ำลังใจและพร้อม
สนับ สนุน ช่วย เห ลือเ กษต รก รอย่ ำงสุ ดค วำมสำมำร ถ
เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร
ถึงแม้ว่ำมีปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ทำงกองบรรณำธิกำรขอ
ยืนหยัดเคียงข้ำงเกษตรกรทุกท่ำน

**************
นำงสำวอัจฉรำ โคตรหำชัย
นักวิชำกำรสถติิปฏบิัติกำร



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดนครพนม 
กำรผลิตข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2564/65 คำดกำรณ์เนื้อที่
เพำะปลูก 1,476,160 ไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.12 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,465,092 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก
ปทีี่ผ่ำนมำร้อยละ 1.73 เนื้อที่เพำะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
เกษตรกรได้รับกำรชว่ยเหลือจำกภำครฐัอย่ำงต่อเนื่อง รำคำ
ข้ำวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ท ำให้เกษตรกรสนใจเพำะปลูกข้ำว
เพ่ิมขึ้น ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกปริมำณน้ ำ
เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว ท ำให้พืน้ทีเ่ก็บเกีย่ว
เพ่ิมขึ้น ผลผลิต 515,078 ตัน เพ่ิมขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำรอ้ยละ
2.23 และผลผลิตต่อไร่ 352 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.57 เนือ่งจำกปนีีส้ภำพอำกำศเอื้ออ ำนวย 
รำยละเอียดดังภำพที่ 1

ส ำหรับในปี 2565/66 คำดว่ำเนือ้ที่เพำะปลูก ผลผลติ 
และผลผลิตต่อไร่ จะลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกข้ำว
รำคำตกต่ ำ และรำคำปัจจยัทีใ่ช้เพำะปลูกเช่นปุ๋ยเพ่ิมขึน้ 
เกษตรกรจึงลดพ้ืนที่เพำะปลูกลง

ข้ำวนำปี

ราคาข้าวนาปีที่ เกษตรกรขายไ ด้ ณ ไร่นา 
เฉล่ียปี 2563-2564 ของจังหวัดนครพนม สามารถ
แยกได้ดังนี   

ข้ำวเปลือกเจำ้นำปีพันธุ์ขำวดอกมะลิรำคำเฉลี่ย 
13,461 บำท/ตัน ลดลงจำก 13,958 บำท/ตันของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 20 เนื่องจำกปี 63/64 ข้ำวออกสู่ตลำด
มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำรำคำจงึปรบัตัวลดลง รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์  กข .6  ควำมชื้น     
14-15% รำคำเฉลี่ย 9,808 บำท/ตัน ลดลงจำก 17,485 
บำท/ตัน ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 43 .91 เนื่องจำก       
มีข้ำวออกสู่ตลำดมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ รำคำจึงปรับตัว
ลดลง รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปเีมล็ดสัน้ควำมชื้น 14 -15
% จำกปี 2563 รำคำเฉลี่ย 8,344 บำท/ตัน  ลดลงจำก 
12,879 บำ ท/ตั นขอ งปีที่ แล้ว   ร้ อยล ะ 3 5 .2 1
รำยละเอียดดังภำพที่ 4

ภำพที่ 2 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ขำวดอกมะลิที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 - 2564
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ข้ำวนำปี จังหวัดนครพนม ปี 2563/64 - 2564/65

ภำพที่ 3 รำคำ ข้ำวเปลือกเหนียวนำปพีันธ์ุ กข.6 ควำมช้ืน 14-15% ท่ี
เกษตรกรขำยได้  ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปรัง ของจังหวัดนครพนม  
พบว่ำ ในปี 2564 เนื้อท่ีเพำะปลูก 77,791 ไร่เพ่ิมข้ึนจำก 
73,250 ไร่ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 6.20  เนื้อท่ีเ ก็บเ ก่ียว 
77,305 ไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 72,726 ของปีท่ีแล้วร้อยละ 6.30
ผลผลิต 40,310 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 38,666 ตันของปีท่ีผ่ำน
มำ ร้อยละ 4 .25 ผลผลิตเฉล่ีย 521 กิโลกรัม /ไ ร่      
ลดลงจำก 532 กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ 2.11 ปีท่ีผ่ำนมำของ
ปีท่ีผ่ำนมำ รำยละเอียดดังภำพท่ี 5

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเน้ือที่เพำะปลูกลดลง 
เน่ืองจำกรำคำข้ำวปีที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงตกต่ ำจึงท ำให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหมุนเวียนอำยุสั้น
ชนิดอื่นที่เหมำะกับพื้นที่

ข้าวนาปรงั

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาว
ความชื น 14-15% ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา       
รายเดือน เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดนครพนม 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำวควำมช้ืน
14-15% รำคำเฉล่ีย 8,453 บำท/ตัน ลดลงจำก     
12,536 บำท/ตันของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 32.57 เนื่องจำก   
ปีนี้มีปริมำณผลผลิตข้ำวนำปรังออกสู่ตลำดมำก
รำยละเอียดดังภำพท่ี 6

ภำพที่ 6 แสดงรำคำข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตสับปะรด ของจังหวัดนครพนม
คำดกำรณ์ ในปี 2564 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 6,314 ไร่ เพ่ิมข้ึน
จำก 4,930 ไร่ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 28.07 ผลผลิต 
23,286 ตัน เพ่ิม ข้ึนจำก 17 ,627 ตันของปีท่ีผ่ำนมำ    
ร้อยละ 32.1 ผลผลิตเฉล่ีย 3,688 กิโลกรัม/ไ ร่  เ พ่ิม ข้ึน
จำก 3,575 กิโลกรัม/ไ ร่ ของปีท่ีแล้วร้อยละ 3.1 6 
เนื่องจำกรำคำท่ีจูงใจในปีท่ีผ่ำนมำ ท ำให้เกษตรกรเพ่ิม
พ้ืนท่ีปลูกและสนใจดูแลบ ำรุง รักษำสับปะรดเพ่ือให้ไ ด้
ผลผลิตท่ีดี และมีปริมำณน้ ำเพียงพอ รำยละเอียดดังภำพ
ท่ี 7

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำก
รำคำยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจ เกษตรกรจึงให้ควำมสนใจ
ดูแลเป็นอย่ำงดี

สับปะรด

ราคาสับปะรดท่ีเกษต รกรขายได้ ณ ไร่นา 
เฉลี่ยปี 2563 - 2564 ของจังหวัดนครพนม  แยกได้
ดังนี 

สับปะรดบริโภคพันธ์ุปัตตำเวียขนำดใหญ่ รำคำ
เฉล่ีย 10.05 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 15 บำท/กิโลกรัม
ของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 33 เนื่องจำกปริมำณผลผลิตใน 
ปีนี้ออกสู่ตลำดในปริมำณมำก ส่งผลให้รำคำปรับตัว
ลดลงตำมกลไกของตลำด รำยละเอียดดังภำพท่ี 8

สับปะรดบริโภคพันธ์ุปัตตำเวียขนำดเล็กรำคำ
เฉล่ีย 5.07 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 8.22 บำท/
กิโลกรัมของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 38.37 เนื่องจำกมี
ผลผลิตออกสู่ตลำดในปริมำณมำก ส่งผลให้รำคำปรับตัว
ลดลงตำมกลไกของตลำดดังกล่ำว รำยละเอียดดังภำพ 
ท่ี 9

5

ภำพที่ 7 เนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
สับปะรด จังหวัดนครพนม ปี 2563 - 2564
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ภำพที่ 8 รำคำสับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตำเวียขนำดใหญ่ที่ เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผ ลิ ตมั นส าปะหลั ง ของ จังห วัด
นครพนม คำดกำรณ์ ในปี 2564 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 23,986 
ไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 23,186 ไร่ของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 3.45 
ผลผลิต 68,960 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 62,183 ตันของปีท่ีผ่ำนมำ 
ร้อยละ 10.90 ผลผลิตเฉล่ีย 2,875 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 
2,682 กิโลกรัม/ไ ร่ของปีท่ีแล้วร้อยละ 7.20 เนื่องจำก
รัฐบำลมีโครงกำรประกันรำยได ้จึงจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูก
มันส ำปะหลังโรงงำน ขยำยเนื้อท่ีปลูกแทนอ้อยโรงงำนท่ี
รำคำตกต่ ำอย่ำง ต่อเนื่อง  ส ำหรับผลผลิตต่อไ ร่เ พ่ิม ข้ึน 
เนื่องจำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ปริมำณน้ ำฝนเหมำะสม
ต่อกำรเจริญเติบโต รำคำจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษำเป็น
อย่ำงดี ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่และผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต 
จะเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกรำคำยังเป็นท่ีน่ำพอใจ 
ส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำจะเพ่ิม ข้ึนจำกกำรดูแลรักษำท่ีดี
ของเกษตรกร

ภำพที่ 11 รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

มันส ำปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้ ณ 
ไร่นา เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดนครพนม

ปี 2564 รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละเฉล่ีย 2.41
บำท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำก 1.81 บำท/กิโลกรัมของปีท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 32.69  เนื่องจำกในปีนีต้ลำดต้องกำรมันส ำปะหลัง
เพ่ือน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ท้ังในอุตสำหกรรมอำหำร อำหำรสัตว์ 
สำรให้ควำมหวำน กรดซิตริก โดยเฉพำะในตลำดจีนท่ียังมี
ควำมต้องกำรมันส ำปะหลังเพ่ือไปผลิตแอลกอฮอล์ ซ่ึง ยังมี
ควำมต้องกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  รำคำจึงปรับตัวเพ่ิม ข้ึน 
รำยละเอียดดังภำพ  ท่ี 11
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มันส ำปะหลัง จังหวัดนครพนม ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตยางพารา ของจังหวัดนครพนม 
คำดกำรณ์ ในปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำมีเนื้อท่ีกรีดได้ 356,754 
ไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 356,284 ไร่ของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 0.13 
ผลผลิต 76,702 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 75,662 ตันของปีท่ีผ่ำนมำ 
ร้อยละ 1.37 ผลผลิตเฉล่ีย 215 กิโลกรัม/ไ ร่ เ พ่ิม ข้ึนจำก 
212 กิโลกรัม/ไร่ ของปีท่ีแล้วร้อยละ 1.42 เนื่องจำกสภำพ
อำกำศเหมำะสม ประกอบกับมีเนื้อท่ีกรีดเพ่ิมมำกข้ึนและต้น
ยำงพำรำอยู่ในช่วงอำยุท่ีใ ห้ผลผลิตสูง จึงท ำใ ห้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน รำยละเอียดดังภำพท่ี 12

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อท่ีกรีดได้ ผลผลิต และ
ผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกต้น
ยำงพำรำท่ีปลูกไว้มีอำยุครบก ำหนดเปิดกรีด ส่งผลให้มี
ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมมำกข้ึน

ภำพที่ 13 แสดงรำคำยำงก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

ยำงพำรำ

ราค ายางก้อนถ้วยค ล ะท่ี เ กษ ต รกรขายไ ด้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดนครพนม

รำคำยำงก้อนถ้วยคละเฉล่ีย 23.89 บำท/กิโลกรัม
ลดลงจำก 17.55 บำท/กิโลกรัมของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 
36.13 เนื่องจำกในปีนี้ ควำมต้องกำรยำงพำรำในตลำดเพ่ิม
มำกข้ึนจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีใช้ยำงจ ำนวนมำกเป็น
แปรรูปอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์รำคำจึง เ ร่ิมปรับตัวเพ่ิม ข้ึน
รำยละเอียดดังภำพท่ี 13
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ภำพที่ 12 เนื้อที่กรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ยำงพำรำ 
จังหวัดนครพนม ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตปาล์มน  ามัน ของจังหวัดนครพนม 
พบว่ำ ในปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำมีเนื้อท่ีใ ห้ผล 9,057 ไ ร่
เพ่ิมข้ึนจำก 7,209 ไร่ของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 25.63 ผลผลิต 
8,486 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 7,569 ตันของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 
12.12 เนื่องจำกปำล์มน้ ำมันช่วงอำยุให้ผลผลิตได้มีเ พ่ิม ข้ึน 
ท ำให้ผลผลิตมีทิศทำงเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเฉล่ีย 937 กิโลกรัม/ไร่  
ลดลงจำก 1,050 กิโลกรัม/ไร่ ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.76
เนื่องจำกมีปำล์มน้ ำมันท่ีเ พ่ิง ใ ห้ผลปีแรกค่อนข้ำงมำก      
ท ำให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลง รำยละเอียดดังภำพท่ี 14

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อท่ีใ ห้ผล ผลผลิต และ
ผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกรำคำจูง ใจ
ให้เกษตรกรใส่ใจบ ำรุงรักษำต้นปำล์มน้ ำมันเป็นอย่ำง ดีท ำ
ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ภำพที่ 15 รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทลำยคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

ปำล์มน  ำมัน

ราค าปาล์ มน  ามั นทั งทล ายคละ ท่ี เ กษต รกร
ขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 2563 – 2564  ของจังหวัดนครพนม

รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทลำยคละเฉล่ีย 5.05 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำก 3.31 บำท/กิโลกรัมของปีท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 52.74 เนื่องจำก คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
พลังงำน (กบง.) พิจำรณำถึงผลกระทบต่อภำคประชำชน 
หลังรำคำน้ ำมันยังคงมีทิศทำงท่ีผันผวน จึงปรับสูตรน้ ำมัน
ไปใช้สูตรเดิม 3 เกรด คือ B7 B10 และ B20 และยกเลิก 
B6 เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ไบโอดีเซล ในวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 
2564 ประกอบกับควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพ่ิมมำกข้ึน
และสต๊อกปำล์มน้ ำมันในประเทศมีกำรระบำยออกอย่ำง
ต่อ เ นื่อ ง  จึ ง ท ำ ใ ห้ร ำคำปำล์ม น้ ำ มั นป รับตัว สูง ข้ึ น 
รำยละเอียดดังภำพท่ี 15
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8ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าปี 2564

ภำพที่ 14 เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปำล์มน้ ำมัน
จังหวัดนครพนม ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตโคเนื อ  ของจังหวัดนครพนม พบว่ำ 
ในปี 2563 มีจ ำนวนโคเนื้อ 70,209 ตัวลดลงจำก 64,846 ตัว
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.27 ปริมำณกำรผลิต 13 ,205 ตัว 
เพิ่มขึ้นจำก 12,592 ตัวของปีที่ผ่ำนร้อยละ 4.87 เนื่องจำก
เกษตรกรเห็นว่ำรำคำโคเนื้อมีรำคำสูงและมีควำมต้องกำรของ
ตลำดทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้ำน จึงเริ่มหันมำเก็บ
รักษำแม่พันธุ์ไว้ และหำซื้อแม่โคเข้ำมำเลี้ยงเพื่อขยำยพันธุ์ 
ประกอบกับนโยบำยที่สนับสนุนกำรขยำยกำรผลิตโคเนื้อ 
เกษตรกรจึงเลี้ยงโคเนื้อมำกขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 16

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนโคเนื้อจะเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเนื้อโคยังเป็นที่ต้องกำรของตลำด

โคเน้ือ

ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉล่ียปี 2563 
– 2564 ของ จังหวัดนครพนม สามารถแยกได้ดังนี้  

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่  รำคำเฉลี่ย 42,337.50 
บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 41,907.29 บำท/ตัวของปีทีผ่่ำนมำ ร้อย
ละ 1.03 รำยละเอยีดดังภำพที ่17

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำง รำคำเฉลี่ย 38,107.64 
บำท/ตัว ลดลงจำก 38,670.83 บำท/ตัวของปีทีผ่่ำนมำ ร้อยละ
1.46 รำยละเอียดดังภำพที ่18

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเลก็ รำคำเฉลี่ย 27,813.89
บำท/ตัว ลดลงจำก 28,616.67 บำท/ตัวของปีทีผ่่ำนมำ
ร้อยละ 2.81 รำยละเอยีดดังภำพที ่19

รำคำโคเนื้อลูกผสมขนำดใหญ่ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเนื่องจำก
ตลำดมีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น จึงส่งผลให้รำคำปรบัตัว
เพ่ิมขึ้น

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำงและขนำดเล็กรำคำลดลง
เนื่องจำกโรคระบำด ลัมปี-สกิน จึงท ำใหเ้กษตรกรชะลอกำร
เลี้ยงโคเนื้อ

9ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าปี 2564

ภำพที่ 16 จ ำนวนโคเนื้อ และปริมำณกำรผลิตโคเนื้อ
ของจังหวัดนครพนม ปี 2562 - 2563
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จ านวนโคเนื อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภำพที่ 17 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่ท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 – 2564

41,907.29 
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บำท/ตัว

ภำพที่ 18 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำงที่ เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

38,670.83 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
2563 2564

บำท/ตัว

ภำพที่ 19 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็กที่ เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2562 – 2563 

28,616.67 
27,813.89 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
2563 2564

บำท/ตัว
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ภาวการณ์ผลิตสุกร  ของจังหวัดนครพนม  
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนสุกร 31 ,485 ตัว ลดลงจำก 
31,694 ตัวของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 0.66 ปริมำณกำรผลิต 
56,713 ตัว ลดลงจำก 57,089 ตัวของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 
0.66 เนื่องจำกต้นทุนกำรเล้ียง สุกรเพ่ิม สูง ข้ึนและมีโรค
ระ บำดของ สุกร  เ กษตรกรจึ ง ลดกำ รผ ลิตสุกรลง
รำยละเอียดดังภำพท่ี 20

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนสุกรจะเพ่ิม ข้ึน
จำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกปัจจัยด้ำนรำคำท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ภำพที่ 21 แสดงรำคำสุกรขุนพันธ์ลูกผสมที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 – 2564

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ย
ปี 2563 – 2564 ของจังหวัดนครพนม

สุกรขุน พันธ์ุลูกผสม รำคำเ ฉล่ีย 72.72  บำท /
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำก 72.14 บำท/กิโลกรัม ของปีท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.81 เนื่องจำกในปีนี้สถำนกำรณ์โรคระบำด covid 
– 19 เร่ิมดีข้ึน ท ำให้ตลำดมีควำมต้องกำรสุกรอย่ำงต่อเนื่อง 
รำคำจึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจำกปีท่ีผ่ำนมำ รำยละเอียด
ดังภำพท่ี 21
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าปี 2564
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ภำพที่ 20 จ ำนวนสุกร และปริมำณกำรผลิตสุกร
ของจังหวัดนครพนม ปี 2562 - 2563
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ตารางราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคญั ณ ไร่นา

ประจ าเดือน มกราคม - ธันวาคม และราคาเฉลี่ย ปี 2563-2564
รายการสินค ้า รายปี รายเด ือน

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

ข้าวเปลือก เจ้านาปีพ ันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชน ิด 100 % 2563  15,196 15,483 14,523 14,733 15,411 15,366 15,302 14,829 13,142 11,414 10,183 11,908 13,958

2564 12,353 12,372 12,331 12,308 11,888 11,454 11,131 10,052 9,992 9,949 9,728 10,440 11,166

ข้าวเปลือก เหน ียวนาปีเมล็ดสั นความชื น 14-15% 2563  15,813 15,041 13,829 13,819 14,185 13,940 14,255 14,157 12,120 9,635 8,376 9,376 12,879

2564 9,936 9,930 9,923 10,025 9,576 8,735 8,614 7,836 6,852 6,546 6,050 6,106 8,344

ข้าวเปลือก เหน ียวนาปีพนัธุ์ กข.6 ความชื น 14-15% 2563  15,014 17,705 16,017 15,729 16,188 16,184 16,252 16,095 13,271 11,446 9,713 10,564 14,874

2564 11,080 11201 10,955 11,081 10,933 10,615 10,370 9,185 8,548 8,236 7,350 8,144 9,808

ข้าวเปลือก เหน ียวนาปรังเมล็ดยาวความชื น >25% 2563  

2564

สับปะรดบริโภคพนัธุ์ปตัตาเวียขนาดใหญ ่ 2563  15 15 15 15 15 15 15 15

2564 13.13 15 10.52 9.43 7.83 8.79 7.43 8.33 - - - 10.06

สับปะรดบริโภคพนัธุ์ปตัตาเวียขนาดเล็ก 2563  8.67 7.63 8.10 8.23 8.30 8.30 8.30 8.22

2564 6.88 7.15 5.26 4.72 3.63 4.04 4.33 4.16 - - - 5.07

หัวมันส าปะหลังสดคละ 2563  1.96 1.97 1.99 1.65 1.78 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 2 1.82

2564 1.99 2.11 2.17 2.19 2.28 2.70 - - 2.70 2.65 2.70 2.56 2.41

ผลปาล์มน   ามันท ั งทะลาย นน .> 15 กก. ขึ นไป 2563  3.69 3.21 3.50 2.41 2.51 2.62 2.61 3.21 3.30 3.61 4.26 4.74 3.31

2564 4.70 4.85 4.56 4.39 4.20 4.08 4.32 4.76 5.21 5.95 6.77 6.80 5.05

ยางพ าราก ้อน 2563  17.22 17.23 15.80 13.19 15.12 17.25 18.03 17.26 19.33 20.40 20.55 19.24 17.55

2564 19.38 19.53 22.33 23.06 25.25 25.86 24.71 26.23 25.18 25.23 25.36 24.58 23.89

โค เน ื อพ ันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ ่ 2563  41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 40,000 44,000 42,000 42,200 42,750 42,937.50 41,907.29

2564 43,625 42,375 41,950 42,250 41,800 41,750 41,750 42,000 42,250 42,750 44,300 41,250.00 42,337.50

โค เน ื อพ ันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง 2563  40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 39,875 35,000 38,500 35,750 35,800 38,500 38,125 38,670.83

2564 38,625 37,375 36,750 37,166.67 37,500 38,250 38,375 38,550 38,750 39,000 39,950 37,000.00 38,107.64

โค เน ื อพ ันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก 2563  31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,750 22,500 26,000 27,000 25,400 27,500 25,750 28,616.67

2564 29,750 28,250 27,000 25,166.67 25,000 25,500 25,000 25,000 27,500 29,500 33,600 32,500.00 27,813.89

โค เน ื อพ ันธุพ์ ื นเมือง ขนาดใหญ ่ 2563  32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,125 35,000 34,750 33,750 32,600 33,000 32,500 33,018.75

2564 34,000 33,000 32,700 33,333.33 33,200 32,000 33,250 31,800 31,500 35,000 35,000 34,500.00 32,273.61

โค เน ื อพ ันธุพ์ ื นเมือง ขนาดกลาง 2563  26,700 29,375 30,000 30,000 30,750 29,208.33 30,833.33 31,750 30,833.33 31,466.67 32,000 32,416.67 30,444.44

2564 32,666.67 32,375 32,166.67 32,777.78 32,766.66 29,250 28,687.50 27,900 28,250 29,625 30,000 29,750.00 30,517.94

โค เน ื อพ ันธุพ์ ื นเมือง ขนาดเล็ก 2563  22,400 24,625 25,125 25,000 25,000 22,625 20,000 22,250 21,500 20,400 21,500 20,250 22,761.91

2564 22,000 23,275 22,400 22,000 21,500 21,000 21,250 20,000 21,000 22,000 24,400 22,500.00 21,952.08

สุก รขุนพ ันธุ์ลูกผสม
นน . ต ่ าก ว่า 100 กก.

2563  62.3 69.42 69.88 67.83 70.17 72.17 73.25 76.67 76.83 75.87 75.67 75.58 72.14

2564 75.08 75.83 76.75 76.92 77.55 74.56 71.38 68.90 66.75 67.17 70.52 71.21 72.72
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สศท.3 จัดอบรมยกระดับและพัฒนาศักยภาพ ศกอ.

วันที่ 22 -24 ธันวำคม 2564 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 อุดรธำนี (สศท .3) จัดอบรมโครงกำรยกระดับและ
พัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ (ศกอ.) ภำยใต้ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร     
ณ ภูเรือบุษบำรีสอร์ท แอนด์สปำ อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยวันที่ 22 ธันวำคม 2564 นส.ปวริศำ ศิริกุล รักษำรำชกำร
แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม และ นส .วิภำวี ศรีทำสร้อย 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กล่ำวรำยงำนกำรอบรม โดยกำรอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพ 
ศกอ. ให้เป็น Smart ศกอ. ให้สำมำรถท ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรใน (ศพก.) และในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
กำรตลำด และสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเกษตรให้แก่ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำ และ
มีประสิทธิภำพ โดยมีหัวข้อกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ 9 เร่ือง ได้แก่ 1) บทบำท หน้ำที่ และทักษะที่ส ำคัญของ ศกอ . 
ภำยใต้ภำรกิจส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 2) ศกอ.ยุคใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลย ี3) กำรรำยงำน
รำคำ ด้วย Application รำคำฟำร์ม 4) กำรรำยงำนภำวกำรณ์ผลิตสินค้ำเกษตร โดยกำรใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์
google form 5) กำรใช้งำน Application Zoom, Facebook Live และ YouTube live 6) กำรคิดค ำนวณต้นทุน
สินค้ำเกษตร ผ่ำน Application “กระดำนเศรษฐีเกษตรกรมีโอกำส (RCMO)” 7) ทักษะกำรถ่ำยวิดีโอผ่ำนสมำร์ทโฟน
และกำรน ำเสนอผลงำนกำรถ่ำยวิดีโออย่ำงมืออำชีพ 8) กำรใช้งำน Application “ฟำร์ม ดี (Farm D)” และ 9) สรุปผล
กำรฝึกอบรม โดยมี ศกอ. ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ของ สศท.3 เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 68 คน พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่
จ ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

ข่ำว : ส่วนประชำสัมพันธ์
ข้อมูล : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร


