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ประจ าปี 2564

วำรสำรรำยปีฉบับนี้ จะเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรผลิต 
กำรตลำดสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญของจังหวัดบึงกำฬในปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่ำนมำรวมทั้งคำดกำรณ์สถำนกำรณ์
ในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจวำงแผนกำรผลิต กำรตลำดให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ 

ส ำหรับในปี 2564 มีปัจจัยทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่ส่งผลต่อ
ภำคกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยปัจจัยด้ำนบวก ได้แก่ ปริมำณน้ ำฝน 
ด้ำนนโยบำยพัฒนาภาคเกษตร เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และ
ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ          
โดยได้ด าเนินนโยบายที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ตลำดน ำ
กำรผลิต  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันเกษตรกรและ
เศรษฐกิจฐำนรำก กำรส่งเสริมสถำบันเกษตรกร ผู้ประกอบกำร และ 
Start Up กำรส่งเสริมเกษตรพันธสัญญำ กำรพัฒนำศูนย์เทคโนโลยี 
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ด้ำนกำรเกษตร 
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ กำรส่งเสริมศูนย์เรียนรู้   
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรประกันภัยพืชผล 
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรวิจัยและพัฒนำ
ภำคเกษตรของประเทศไทย กำรพัฒนำฐำนข้อมูล (Big Data)
กำรประกันรำยได้ของเกษตรกร ส ำหรับปัจจัยด้ำนลบ ได้แก่     
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น 
เกิดภำวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง กำรระบำดของโรคพืช โรคลัมปี-สกิน
ในโคและกระบือ และปัญหำกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ    
ในสุกร ส่งผลให้เกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว ซึ่งรัฐบำลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้กำรช่วยเหลือเยียวยำผ่ำน
โครงกำรและมำตรกำรต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถช่วยบรรเทำควำม
เดือดร้อนของพี่น้องชำวเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง

ในโอกำสต้อนรับปีใหม่ 2565 ดิฉันและคณะผู้จัดท ำ  
ขออวยพรให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย
ไข้เจ็บตลอดปีและตลอดไปนะคะ

นำงสำววิภำวี  ศรีทำสร้อย                                  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดบึงกาฬ พบว่ำ
ปี 2564/65 มีเนื้อที่ เพำะปลูก 491,640 ไร่  เพิ่มขึ้นจำก 
491,071 ไร่ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.12 เนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
474,083 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.16 เนื่องจำก
รำคำข้ำวเปลือกอยู่ในเกณฑ์ดี และปีนี้ฤดูฝนมำเร็ว คำดว่ำมี
ปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำค่ำปกติ ประกอบกับได้รับกำรช่วยเหลือ
จำกภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่เพำะปลูก
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลผลิต 152,499 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ  0.94 และผลผลิตเฉลี่ย 322 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มขึ้นจำก 
319 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื่องจำก   ปีน้ีฝนมำเร็ว 
ต้นข้ำวไม่ได้รับผลกระทบจำกภำวะฝนทิ้งช่วงระหว่ำงฤดูกำล
เพำะปลูก และไม่มีอุทกภัยในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 1

ส ำหรับในปี 2565/66 คำดกำรณ์พื้นทีเ่พำะปลูกเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกเกษตรกรเพิ่มพ้ืนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีว่ำงเปล่ำ และบำงส่วน
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นมำปลูกข้ำว ส่วนพื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง เนื่องจำกภำวะแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2565 ทั้งนี้ปลำยฤดูเก็บเกี่ยวอำจฝนตกน้อย
กว่ำปกติ และเกิดปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ

ข้าวนาปี

ราคาข้าวนาปีที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 
2563-2564 ของจังหวัดบึงกาฬ สามารถแยกได้ดังนี   

ปี 2564 ของจังหวัดบึงกำฬ สำมำรถแยกได้ดังนี้
ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์หอมมะลิ 105 ชนิด 100 % รำคำ 

11,275 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 
17.05 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์ กข.6 เมล็ดยำว ควำมช้ืน 
14-15 % รำคำ  11,091 บำท/ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
รำคำลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.23 รำยละเอียดดังภำพที่ 3 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำม ช้ืน 14-15 %
รำคำ 8,810 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ลดลง      
คิดเป็นร้อยละ 29.71 รำยละเอียดดังภำพท่ี  4

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์หอมมะลิ 105 ชนิด 100 % 
ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์ กข.6 เมล็ดยำว ควำมช้ืน 14-15 %
และข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำมช้ืน 14-15 % รำคำ
ลดลง เนื่องจำกผลผลิตข้ำวออกสู่ตลำดมีมำกขึ้น ประกอบกับ
ปัญหำกำรขนส่งและค่ำระวำงเรือที่สูงข้ึนอย่ำงมำก กำรส่งออก
ข้ำวสู่ต่ำงประเทศจึงลดลง ท ำให้ปริมำณข้ำวในตลำดเพิ่มขึ้น 
รำคำจึงลดลง 

ภาพที่ 2 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 %     
ที่เกษตรกรขายได้ ณ  ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 1 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้าวนาปี จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563/64 - 2564/65

ภาพที่ 3 ราคา ข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข.6 เมล็ดยาว ความชื้น  
14-15 % ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รายเดือน ปี 2563 - 2564

ภาพที่ 4 ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น  14-15 % 
ที่เกษตรกรขายได้  ณ  ไร่นารายเดือนปี 2563 – 2564 



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปรังของจังหวัดบึงกาฬ  
พบว่ำ ในปี 2564 เนื้อที่เพำะปลูก 15,509 ไร่ ลดลงจำก 
16,312 ไร่ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 4.92 ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
15,376 ไร่ ลดลงจำก 16,140  ร้อยละ 4.73  ผลผลิต 7,935 
ตัน ลดลงจำก 8,123 ตัน เนื่องจำกปริมำณน้ ำไม่พอเพียง 
เกษตรกรหันไปปลูกพืชผักที่ใช้น้ ำน้อย บำงส่วนปล่อยพื้นที่
ว่ำง พ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวจึงลดลง ท ำให้ผลผลิตรวม
ลดลง ร้อยละ 2.31 ผลผลิตเฉลี่ย 516 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น
จำก 503 กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ 2.58 เนื่องจำกเกษตรกรดูแล
รักษำต้นข้ำวเป็นอย่ำงดี แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 5

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำพื้นที่เพำะปลูก ผลผลิต และ

ผลผลิตต่อไร่ จะลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกช่วงฤดูกำล
ปลูกอำจฝนตกน้อยกว่ำปกติ และเกิดปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ
ท ำให้ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้พ้ืนท่ีปลูกและผลผลิต     
นำปรังลดลง  

ข้าวนาปรัง

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื น 
18 -19 % ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน เฉลี่ย      
ปี 2563 – 2564 ของจังหวัดบึงกาฬ 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำวควำมช้ืน 18-19%
รำคำเฉลี่ย  6,845 บำท/ตัน  ลดลงจำก 10,771 บำท/ตัน
ของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ  36.45 เนื่องจำก ผลผลิตข้ำวในตลำด
เพิ่มขึ้น รำคำจึงลดลง รำยละเอียดดังภำพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาว ความชื้น 18-19
ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

4

ภาพที่ 5 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้าวนาปรัง จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563- 2564



5

ภาวการณ์ผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดบึงกาฬ  
พบว่ำ ในปี 2564  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7,796 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
6,318 ไร่ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 23.39 เนื่องจำก รำคำมัน
ส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่  
รกร้ำง และปลูกแซมในพื้นที่ปลูกยำงพำรำใหม่ ประกอบกับภำครัฐ
มีโครงกำรประกันรำยได้ผู้ปลูกมันส ำปะหลัง ผลผลิต 22,390 ตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 18,076 ตันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 23.87 ผลผลิต
เฉลี่ย 2,872 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 2,861 กิโลกรัม/ไร่ ของปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.38 เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝนพอเพียงและฝน
ตกกระจำยตัวดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำประกอบกับเกษตรกรดูแลรักษำ
ต้นมันส ำปะหลังเป็นอย่ำงดี รำยละเอียดดังภำพท่ี 7

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
จะเพิ่มขึ้นจำกปีที่ ผ่ ำนมำ เนื่ องจำกเกษตรกรบำง รำย
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอื่นมำปลูกมันส ำปะหลัง ส่วนผลผลิตต่อไร่ 
คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ปลูกในพื้นที่ เหมำะสม สภำพ
ภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวย ประกอบกับเกษตรกรมีกำรดูแล
บ ำรุงรักษำดี ท ำให้ต้นมันส ำปะหลังเจริญเติบโตดี

ภาพที่ 8 ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

มันส ำปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้  
ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดบึงกาฬ

รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละเฉลี่ย 1.83 บำท/ก.ก. 
เพ่ิมขึ้นจำก 1.69 บำท/กิโลกรัมของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.17
เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำร รำคำจึงปรับตัวเพ่ิมขึ้น   
จำกปีที่ผ่ำนมำ แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 8

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 7 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
มันส าปะหลัง จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ พบว่ำ          
ในปี 2564 มีเนื้อที่กรีดได้ 833,545 ไร่ ลดลงจำก 841,929 ไร่
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.00 เนื่องจำกโค่นต้นยำงพำรำที่ปลูก 
ในพื้นที่ไม่เหมำะสม  และต้นยำงพำรำที่อำยุมำก ผลผลิต
205,052 ตัน ลดลงจำก 206,556 ตัน ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 
0.73 ผลผลิตเฉลี่ย 246 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 245 กิโลกรัม/
ไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.41 เมื่อเทียบกับปีเพำะปลูก 2563 
เนื่องจำกอำกำศเอื้ออ ำนวย ปริมำณน้ ำฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตก
กระจำยตัวดีกว่ำปีที่ผ่ำน  ประกอบกับอยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 9

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมี
ต้นยำงพำรำที่อำยุครบก ำหนดเปิดกรีดใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกต้นยำงพำรำที่กรีดได้อยู่
ในช่วงอำยุท่ีให้ผลผลิตมำกข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 10 แสดงราคายางพาราก้อน ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน 
ปี 2563 - 2564

ยำงพำรำ

ราคายางพาราก้อนที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดบึงกาฬ

รำคำยำงพำรำก้อน เฉลี่ย 25.65 บำท/กิโลกรัมเพ่ิมข้ึน 
จำก 19.59 บำท/กิโลกรัม ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 30.78
เนื่องจำกควำมต้องกำรที่สูงขึ้น จำกปัญหำกำรขำดแคลน
ยำงพำรำในต่ำงประเทศ อีกทั้งปีนี้ภำครัฐยังมีโครงกำร
รักษำเสถียรภำพรำคำยำง เช่น โครงกำรชะลอกำรขำยยำง
ของสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง กำรเพ่ิมจุดรับซื้อ และ
รวบรวมน้ ำยำงสด โครงกำรประกันรำยได้ เกษตรกร
ชำวสวนยำง เป็นต้นท ำให้ปริมำณยำงพำรำในประเทศ  
น้อยกว่ำควำมต้องกำรของตลำด รำคำยำงพำรำในประเทศ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รำคำในจังหวัดจึงเพ่ิมขึ้น รำยละเอียด      
ดังภำพที่ 10

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 9 เนื้อที่กรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไรย่างพารา 
จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 - 2564



ภาวการณ์ผลิตปาล์มน  ามันของจังหวัดบึงกาฬ พบว่ำ 
ในปี 2564 มีเนื้อที่ให้ผล 32,056 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 26,767 ไร่ 
ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 19.76 เนื่องจำกต้นปำล์มที่ปลูกใหม่ปี 2561 
เริ่มให้ผลผลิตปีแรก ผลผลิต 50,809 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 45,986
ตันของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.49 เนื่องจากปาล์มน  ามันมีช่วงอายุที่
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ น ท าให้ผลผลิตภาพรวมเพิ่มขึ น ส่วนผลผลิต
เฉลี่ย 1,585 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจำก 1,718 กิโลกรัม/ไร่ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 7.74 เนื่องจากมีเนื อที่ให้ผลเป็นปีแรกมากท าให้
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 11

ส ำหรับในปี 2565 คำดกำรณ์ว่ำพ้ืนท่ีให้ผลจะเพิ่มขึ้นจำก
ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกมีต้นปำล์มน้ ำมันในช่วงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ส่วนผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คำดกำรณ์จะเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำน 
เนื่องจำกรำคำจูงใจ ให้เกษตรกรบ ำรุงรักษำต้นปำล์มเป็นอย่ำงดี
ท ำให้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 12 ราคาราคาปาล์มน้ ามันทั้งทลาย น้ าหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป     
ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 - 2564

ปำล์มน  ำมัน

ราคาปาล์มน  ามันทั งทลายคละที่ เกษตรกรขายได้       
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 –2564 ของจังหวัดบึงกาฬ 

รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทลำย น้ ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป
เฉลี่ย 6.18 บำท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 4.21 บำท/กิโลกรัมของปี
ท่ีผ่ำนมำร้อยละ 46.99 เนื่องจำกรัฐบำลออกมำตรกำรเพ่ิม    
กำรใช้น้ ำมันปำล์มเป็นเชื้อเพลิงดีเซล และดีเซล B10 กำรประกัน
รำคำปำล์ม กำรน ำน้ ำมันปำล์มไปใช้ในโรงไฟฟ้ำ หรือผลิตเป็น
เช้ือเพลิงมำกขึ้น รวมทั้งติดตั้งมิเตอร์วัดปริมำณน้ ำมันดิบในทุก
โรงงำน ประกอบกับสถำนกำรณ์ของโควิด-19   ท ำให้ขำดแคลน
แรงงำนเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศผู้ผลิตหลัก คือ มำเลเซีย 
และอินโดนิเซีย ส่งผลให้รำคำปำล์มน้ ำมันในตลำดโลกเพิ่ม รำคำ
ในจังหวัดจึงเพิ่ม  รำยละเอียดดังภำพที่ 12

7ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 11 เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้ ามัน
จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 - 2564



ภาวการณ์ผลิตโคเนื อของจังหวัดบึงกาฬ พบว่ำ     
ในปี 2563 มีจ ำนวนโคเนื้อ 21,286 ตัว เพิ่มขึ้นจำก 15,563 
ตัวของปีที่ผ่ำนมำ  คิดเป็นร้อยละ 36.77 ปริมำณกำรผลิต 
6,385 ตัว เพิ่มข้ึนจำก 4,900 ตัวของปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 36.75 
เนื่องจำกเกษตรกรหันมำสนใจเลี้ยงปศุสัตว์มำกขึ้น ประกอบกับ
ภำครัฐส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือเนื้อ  
ที่มีตลำดรองรับที่แน่นอน รำยละเอียดดังภำพที่ 13

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น ประกอบผู้เลี้ยง
เช่ือมั่นมำตรกำรของภำครัฐในกำรป้องกันและก ำจัดโรคลัมปี 
สกนิในโคและกระบือ

โคเนื้อ

ราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563  
– 2564 ของ จังหวัดบึงกาฬ สามารถแยกได้ดังน้ี  

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่  รำคำเฉลี่ย 34,897
บำท/ตัว ลดลงจำก 35,000 บำท/ตัว ของปีที่ผ่ำนมำ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.29 รำยละเอียดดังภำพที่ 14

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำง รำคำเฉลี่ย 27,601
บำท/ตัว ลดลงจำก 27,637 บำท/ตัว ของปีที่ผ่ำนมำ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.13 รำยละเอียดดังภำพท่ี 15

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็ก รำคำเฉลี่ย 17,616
บำ ท /ตั ว  ลดลงจำก 17,757 บำท/ตั ว ของปี ที่ ผ่ ำนมำ 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 รำยละเอียดดังภำพที่ 16

รำคำโคเนื้อปรับตัวลดลง เนื่องจำกตลำดส่งออก         
ไม่คึกคัก อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจซบเซำ ควำมต้องกำรบริโภค    
จึงลดลง ส่งผลให้รำคำโคเนื้อปรับตัวลดลง

8
ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาพที่ 13 จ านวนโคเน้ือ และปริมาณการผลิตโคเนื้อ
ของจังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 14 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564 

ภาพที่ 15 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดกลางที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 - 2564

ภาพที่ 16 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็กท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564 
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ภาวการณ์ผลิตสุกรของจังหวัดบึงกาฬ  พบว่ำ ในปี 
2563 มีจ ำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกรำคม จ ำนวน 15,451 ตัว
ลดลงจำก 15,766 ตัวของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.39 ปริมำณ
กำรผลิต 19,883 ตัว ลดลงจำก 20,289 ตัวของปีที่ผ่ำนมำ   
ร้อยละ 2.0 เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตขยำยตัวตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคภำยในประเทศ ประกอบกับมีกำรบริหำร
จัดกำรฟำร์มที่ ดี  ท ำ ให้อัตรำกำรรอดของสุกร เพิ่มขึ้ น
รำยละเอียดดังภำพที่ 17

ส ำหรับในปี 2565 คำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนสุกรและ
ปริมำณกำรผลิตมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกอีกพบโรคระบำดใน
สุกร ประกอบต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น อำหำร
สัตว์ ยำในกำรรักษำโรค เป็นต้น เกษตรกรจึงลดจ ำนวนกำร
เลี้ยงสุกรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุน

ภาพที่ 18 แสดงราคาสุกรขุนพันธ์ลูกผสมท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 – 2564 

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดบึงกาฬ
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม รำคำเฉลี่ย 69.97 บำท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจำก 68.41 บำท/กิโลกรัมของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.29 
เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อสุกรอย่ำงต่อเนื่อง รำคำจึง
เพิ่มขึ้นรำยละเอียดดังภำพท่ี 18

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564
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จ านวนสุกร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภาพที่ 17 จ านวนสุกร และปริมาณการผลิตสุกร
ของจังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 - 2564
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ปี 2564

รายการสินค้า
รายเดือน

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

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ขำวดอกมะลิ105 2563 14,229 14,299 14,260 14,310 14,514 14,668 14,513 14,336 13,784 11,597 10,961 11,644 13,593

ชนิด 100 %   (บำท/ตัน) 2564 11,967 12,245 12,228 12,112 11,938 11,559 11,165 10,889 10,667 10,456 9,990 10,089 11,275

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์ กข.6 2563 15,845 15,945 15,349 15,694 16,018 15,971 15,865 15,358 14,643 12,446 11,444 11,077 14,638

ควำมชื้น 14-15%  (บำท/ตัน) 2564 11,426 11,694 11,612 11,964 11,912 11,933 11,240 10,788 10,559 10,300 9,749 9,910 11,091

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้น                        2563 12,800 13,000 13,458 13,903 16,899 14,583 14,389 13,778 12,119 9,486 9,059 9,936 12,784

ควำมชื้น 14-15%    (บำท/ตัน) 2564 9,860 9,927 9,908 9,706 9,343 9,073 8,469 8,121 8,010 7,771 7,448 8,088 8,810

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำว            2563 - 10,178 10,713 11,423 - - - - - - - 10,771

ควำมชื้น 18-19%    (บำท/ตัน) 2564 - - - 6,438 6,999 7,100 - - - - - - 6,846

หัวมันส ำปะหลังสดคละ    (บำท/ก.ก.)
2563 1.83 1.73 1.72 1.65 1.68 - - - - - - - 1.72

2564 1.65 1.61 1.93 1.95 1.9 - - - - - - 1.97 1.84

มันเส้นคละ    (บำท/ก.ก.)
2563 4.65 4.35 4.65 4.80 4.80 - - - - - - - 4.65

2564 4.86 5.26 5.35 5.33 5.50 - - - - - - 4.50 5.13

ผลปำล์มน้ ำมันทั้งทะลำย นน.> 15 กก. ข้ึนไป   
2563 5.14 5.36 4.85 3.68 2.77 3.17 3.21 3.47 3.51 4.17 5.40 5.65 4.20

2564 5.77 5.85 5.35 5.23 5.50 5.32 5.31 6.04 6.60 6.99 8.33 8.34 6.22

ยำงพำรำแผ่นดิบคละ   (บำท/ก.ก.)
2563 38.64 39.42 38.90 35.73 35.54 36.68 38.55 44.09 50.57 54.99 59.02 59.82 44.33

2564 55.34 53.12 59.88 57.1 60.36 57.77 49.84 48.82 48.33 49.23 52.13 53.44 53.78

ยำงพำรำก้อน   (บำท/ก.ก.)
2563 20.36 19.39 17.85 15.28 16.54 19.39 19.67 19.98 21.69 22.32 20.83 21.82 19.59

2564 20.91 21.87 25.53 24.67 27.54 26.29 25.90 28.30 26.41 27.51 27.62 24.89 25.62

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนำดใหญ่   (บำท/ตัว)
2563 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,00 35,00 35,000

2564 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 34,813 34,750 34,750 34,750 34,750 34,750 34,750 34,859

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนำดกลำง   (บำท/ตัว)
2563 27,720 27,625 27,602 27,625 27,625 27,625 27,625 27,625 27,625 27,625 27,625 27,750 27,641

2564 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750 27,563 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,609

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนำดเล็ก   (บำท/ตัว)
2563 17,733 17,570 17,750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,800 17,800 17,742

2564 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,588 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,632

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน. 2563 62.25 66.56 66.31 67.06 66.60 66.19 69.20 71.88 71.44 71.45 71.25 70.69 68.41

ต่ ำกว่ำ 100 กก.    (บำท/ก.ก.) 2564 71.50 72.69 73.70 73.92 73.15 73.50 69.38 67.15 65.81 64.88 65.33 68.63 69.97

ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง   (บำท/ก.ก.)
2563 95.00 103.33 99.17 100.00 100.83 101.25 103.00 103.13 103.33 102.67 102.92 103.33 101.50

2564 102.50 102.71 102.00 103.33 100.67 98.93 99.64 98.00 101.43 103.93 105.20 100.36 101.56

เป็ดเทศขนำดใหญ่   (บำท/ก.ก.)
2563 99.83 100.00 99.17 99.17 99.43 98.33 99.33 100.63 101.25 101.67 101.67 102.08 100.21

2564 101.88 101.04 100.33 101.67 99.62 98.57 98.57 97.71 98.57 101.25 102.81 100.00 100.17

ไข่ไก่คละ   (บำท/100 ฟอง)
2563 270.00 270.00 270.00 292.50 276.00 267.50 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 272.17

2564 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

ปลำนิลขนำดใหญ่    (บำท/ก.ก.)
2563 75.00 75.00 80.00 84.38 85.00 84.06 83.75 82.50 84.06 83.75 83.44 83.75 82.06

2564 83.75 83.75 84.50 86.25 82.00 75.75 77.83 78.73 78.96 80.83 80.56 77.96 80.91

ปลำดุกบิ๊กอุยคละ    (บำท/ก.ก.)
2563 75.50 75.00 74.58 76.25 75.25 76.56 76.75 74.38 75.00 75.50 75.63 75.31 75.48

2564 75.94 75.00 74.00 76.25 72.45 67.40 67.95 69.40 67.75 71.71 72.50 69.56 71.66



เกร็ดความรู้ทั่วไป
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การจัดการเศษวัสดกุารเกษตรทดแทนการเผา

ประเทศไทยประสบปัญหำหมอกควัน ปกคลุมและเกิดมลพิษทำงอำกำศเป็นประจ ำทุกปี โดยมีสำเหตุมำจำก     
กำรเผำในที่โล่งทั้งในพ้ืนที่ป่ำ และพ้ืนที่กำรเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนและเศรษฐกิจ         
ของประเทศเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อกำรท ำอำชีพกำรเกษตรโดยตรง ท ำให้ดินเสื่อมโทรม ขำดควำมอุดมสมบูรณ์
ส่งผลให้ ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น รัฐบำลจึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ แก้ไข
ปัญหำ โดยมอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด ำเนินกำรควบคุมกำรเผำ ในพ้ืนที่ กำรเกษตร และ
มอบหมำยให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรหยุดเผำในพ้ืนที่กำรเกษตร มีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน ำเสนอทำงเลือกในกำรจัดกำรเศษวัสดุ
กำรเกษตรทดแทนกำรเผำ ดังภำพที่ 1
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สศท.3 ร่วมลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จงัหวดับึงกาฬ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวำคม 2564 นำงสำวปวริศำ ศิริกุล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 นำงสำวเพ็ญศรี 
สำวัตถี ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร และเจ้ำหน้ำที่ส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร เข้ำร่วมประชุม
เตรียมควำมพร้อมกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรและกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำรในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยพีรพันธ์ คอทอง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจรำชกำรที่ 10 ผ่ำนระบบ ZOOM 
CLOUD MEETING โดยมีผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจรำชกำรที่ 10 (นำยพีรพันธ์ คอทอง) เป็นประธำน
กำรประชุม และแจ้งที่ประชุมรับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรเกษตรปี 2564 และแนวโน้มในอนำคต กฎหมำย ระเบียบ 
ค ำสั่ง และกรอบแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเรื่องเพื่อพิจำรณำ
กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในพื้นที่ เพื่อรองรับแผนกำรตรวจรำชกำรและกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำรในระดับ
พื้นที่ (รำยสินค้ำเกษตรส ำคัญ) ประจ ำเขตตรวจรำชกำร โดยมีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ำร่วมประชุมอย่ำง
พร้อมเพียงกัน


