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วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร รายปี ของ สศท .3
ประจ าปี 2564

ก่อนอื่นต้องขอกรำบสวัสดีเกษตรกรและผู้สนใจวำรสำร
เศรษฐกิจกำรเกษตรทุกท่ำน ส ำหรับวำรสำรรำยปีฉบับน้ี ถือเป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์ ซ่ึงจะเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดสินค้ำ
เกษตรท่ีส ำคัญของจังหวัดสกลนครในปี 2564 เปรียบเทียบกับ
ปี 2563 ท่ีผ่ำนมำรวมท้ังคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในปี 2565 เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผนกำรผลิตกำรตลำดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ส ำหรับในปี 2564 มีปัจจัยท้ังด้ำนบวกและด้ำนลบท่ีส่งผลต่อภำค
กำรผลิตสินค้ำเกษตร ได้แก่ ปริมำณน้ ำฝน รำคำน้ ำมัน ภัยธรรมชำติ 
ตลอดจนยุทธศำสตร์จังหวัดท่ีให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำเกษตรท้ังระดับ
ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ตลอดจนมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น

ส ำหรับวำรสำรฉบับน้ี ทำงทีมบรรณำธิกำรได้น ำเกร็ดควำมรู้
เกี่ยวกับ “โรคใบร่วงยำงพำรำ” ในกำรผลิตยำงพำรำพร้อมกำร
แนะน ำวิธีป้องกันและก ำจัดโรค ท่ำนสำมำรถติดตำมได้

ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ทำงคณะผู้จัดท ำขออำรำธนำ
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำย จงดลบันดำลให้ท่ำน
พร้อมครอบครัว ประสบแต่ควำมสุข  ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์
พูนผลในสิ่งท่ีพึงปรำรถนำทุกประกำร เทอญ

นายทักษิณ สิทธิพรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดสกลนคร พบว่ำ ในปี  
2564/65 มี เ น้ือที่ เพำะปลูก 2,238,460 ไ ร่ เพิ่มขึ้นจำก 
2,236,939 ไร่ของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.07 เน้ือที่เก็บเกี่ยว 
2,212,652 ไร่ เพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.12 ผลผลิต 
756,201 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.92 และผลผลิต
เฉลี่ย 345 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำก 342 กิโลกรัมต่อไร่ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.88 เน่ืองจำกรำคำข้ำวอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้
เกษตรกรขยำยพื้นที่เพำะปลูก อีกทั้งเอำใจใส่ดูแลเป็นอย่ำงดี 
ประกอบกับปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำปีที่แล้ว ส่งผลให้ปริมำณ
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 1

ส ำหรับปี 2565/66 คำดว่ำผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำเน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวยปริมำณน้ ำฝน
เพียงพอ เป็นเหตุให้เกษตรกรขยำยพื้นที่ปลูก และผลผลิตต่อไร่
คำดกำรณ์เพิ่มขึ้น เน่ืองจำกเกษตรกรเอำใจใส่ดูแลกำรผลิตเป็น
อย่ำงดี  

ข้ำวนำปี

ราคาข้าวนาปีท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 
2563-2564 ของจังหวัดสกลนคร สามารถแยกได้ดังนี   

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ข้ำวหอมมะลิปี 2564 รำคำเฉลี่ย 
10,750.74 บำท/ตัน ลดลงจำก 13,549.28 บำท/ตัน ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 20.65 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำมชื้น 14-15%
ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 8,453.26 บำท/ตัน ลดลงจำก 12,525.98
บำท/ตัน ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 32.51 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์ กข.6 ควำมชื้น 14-15% 
ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 9,787.32 บำท/ตัน ลดลงจำก 15,094.17
บำท/ตัน ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 35.16 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

ปี 2564 รำคำข้ำวเปลือกทุกชนิดลดลง เน่ืองจำกผลผลิต
ข้ำวนำปีปีน้ีมีปริมำณมำกขึ้นจำกปีที่แล้ว ท ำให้มีผลผลิตออกสู่
ตลำดมำกเกินควำมตอ้งกำร อีกทั้งกำรส่งออกตลำดทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศน้อยลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19

ภำพที่ 2 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ขำวดอกมะลิท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 - 2564
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ภำพที่ 1 เนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้ำวนำปี จังหวัดสกลนคร ปี 2563/64 - 2564/65

ภำพที่ 3 รำคำข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 - 2564

ภำพที่ 4 รำคำข้ำวเปลือกเหนียวนำปีพันธุ์ กข.6 ที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 – 2564 
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ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปรัง ของจังหวัดสกลนคร  
พบว่ำ ในปี 2564 เนื้อที่เพำะปลูก 64,816 ไร่ ลดลงจำก 
74,955 ไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.53 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
64,365 ไร่ ลดลงจำก 74,109 ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.15 
เนื่องจำกเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกตำมนโยบำยของภำครัฐ 
ผลผลิต 30,533 ตัน ลดลงจำก 35,853 ตัน ของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 14.84 ผลผลิตเฉลี่ย 474 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจำก 
484 กิโลกรัมต่อไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.07 เป็นผล
มำจำกภำวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ปริมำณน้ ำสะสมไม่เพียงพอต่อ
กำรเพำะปลูก ส่งผลให้มีปริมำณผลผลิตลดลง รำยละเอียด
ดังภำพท่ี 5

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูก ผลผลิต จะ
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณน้ ำ
ในอ่ำงเก็บรวมทั้งแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติเพียงพอต่อกำรปลูก
ข้ำวนำปรัง จูงใจท ำให้เกษตรกรขยำยพื้นที่ปลูกและดูแลเอำ
ใจใส่เป็นอย่ำงดี

ข้าวนาปรัง

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื น 
18-19 % ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือน เฉลี่ยปี 
2564 ของจังหวัดสกลนคร 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำวควำมช้ืน18-19 %
ปี  2564 รำคำเฉลี่ ย  8 ,524.34 บำท/ตัน ลดลงจำก 
13,494.68 บำท/ตัน ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 58 เนื่องจำก
ผลผลิตข้ำวนำปีมีปริมำณมำกขึ้น ในขณะที่ควำมต้องกำรของ
ตลำดน้อยลง รำยละเอียดดังภำพที่ 6

ภำพที่ 6 แสดงรำคำข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564
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ภำพที่ 5 เนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้ำวนำปรัง จังหวัดสกลนคร ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2564
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ภาวการณ์ผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดสกลนคร  
พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 150,451ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
124,520 ไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 20.82 ผลผลิต 477,983 
ตัน เพิ่มขึ้นจำก 388,089 ตัน ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 23.16 
ผลผลิตเฉลี่ย 3,177 กิโลกรัมต่อไร่  เพิ่มขึ้นจำก 3,117 
กิโลกรัมต่อไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.92 เนื่องจำกรำคำอยู่
ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแลเอำใจใส่ อีกทั้งปริมำณน้ ำฝน
พอเพียง รำยละเอียดดังภำพที่ 7

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำพื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
และปริมำณผลผลิตมันส ำปะหลังจะเพิ่มขึ้น เนื่องจำกปี 2564
รำคำหัวมันส ำปะหลังที่ เกษตรกรขำยได้รำคำดี จึงเป็น
แรงจูงใจให้เกษตรกรขยำยพื้นที่ปลูก และบำงพื้นที่ปลูก
ทดแทนพืชอื่น

ภำพที่ 8 รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

มันส ำปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดสกลนคร

ปี 2564 รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละเฉลี่ย 2.03 บำท/
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 1.78 บำท/กิโลกรัม ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ
12.3 เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำรมันส ำปะหลัง เพื่อทดแทน
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีรำคำแพงกว่ำ ท ำให้รำคำในจังหวัดปรับตัว
สูงขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 8

ภำพที่ 7 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร ่มันส ำปะหลัง
จังหวัดสกลนคร ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตอัอยโรงงาน ของจังหวัดสกลนคร
พบว่ำ ในปี 2563/64 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 82,241 ไร่ ลดลง
จำก 82,456 ไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.26 ผลผลิต 
859,419 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 577,193 ตัน ของปีที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 48.90 ผลผลิตเฉลี่ย 10.45 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
7.00 ตันต่อไร่ ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 49.29 เนื่องจำก
มีกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยจำกโรงงำนน้ ำตำลและภำครัฐ 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตมำกขึ้น ประกอบกับสภำพ
ภูมิอำกำศที่เอื้ออ ำนวย และปริมำณน้ ำฝนเพียงพอ มีกำร
ดูแลรักษำ จัดหำแหล่งน้ ำ และบ ำรุงใส่ปุ๋ย ท ำให้กำร
แตกกอและกำรเจริญเติบโตของต้นอ้อยดีขึ้น ส่งผลให้
ผลผลิตในภำพรวมและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 
รำยละเอียดดังภำพที่ 9

ส ำหรับในปี 2565/66 คำดว่ำเนื้อที่เก็บเกี่ยวและ
ผลผลิตต่อไร่ จะเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำที่
เกษตรกรขำยได้ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรเพิ่ม
พื้นที่ปลูก และดูแลเอำใจใส่เพิ่มมำกขึ้น

อ้อยโรงงำน

ราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
เฉล่ียปี 2563 – 2564 ของจังหวัดสกลนคร  

อ้อยโรงงำน ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 962.54 บำท
ต่อตัน เพิ่มขึ้นจำก 739.02 บำทต่อตัน ของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 30.25 เนื่องจำกรำคำน้ ำตำลทรำยดิบในตลำดโลก
มีควำมผันผวน และรำคำอ้อยขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
รำคำอ้อยโรงงำนท่ีเกษตรกรขำยได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รำยละเอียด
ดังภำพที่ 10
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ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ภำพที่ 9 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร ่อ้อยโรงงำน 

จังหวัดสกลนคร ปี 2563/64 – 2564/65

ภำพที่ 10 รำคำอ้อยโรงงำนที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำรำยเดือน 
ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตปาล์มน  ามัน ของจังหวัดสกลนคร
พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อท่ีให้ผล 29,309 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
20,295 ไร่ ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 44.41 ผลผลิต 28,195 ตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 20,664 ตัน ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 36.45 
ผลผลิตเฉลี่ย 962 กิ โลกรัมต่อไร่ ลดลงจำก 1,018 
กิโลกรัมต่อไร่ ของปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.50 เนื่องจำกปำล์ม
น้ ำมันมีอำยุมำกขึ้นและอยู่ในช่วงท่ีให้ผลผลิตดี ส่งผลให้
ผลผลิตภำพรวมเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจำกฝนท้ิงช่วงในต้นปี 
ท ำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง รำยละเอียดดังภำพที่ 11

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และ
ผลผลิตต่อไร่ จะเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกรำคำ
ปรับตัวสูงขึ้น ท ำให้เกษตรกรเอำใจใส่ดูแลเป็นอย่ำงดี 
ประกอบกับต้นปำล์มอยู่ในช่วงอำยุท่ีให้ผลผลิตมำก

ภำพที่ 12 รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทลำยคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

ปำล์มน  ำมัน

ราคาปาล์มน  ามันทั งทลายคละที่ เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นาเฉล่ียปี 2563 –2564 ของจังหวัด
สกลนคร 

ปี 2564 รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทลำยคละเฉลี่ย 5.24
บำท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 3.30 บำท/กิโลกรัมของปี
ท่ีผ่ำนมำร้อยละ 37.07 เนื่องจำกรัฐบำลมีมำตรกำร
ส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันไบโอดีเซล (B10) , (B7) และออก
มำตรกำรเพิ่มกำรใช้น้ ำมันปำล์มเป็นน้ ำมันเชื้อเพลิงอีกท้ัง
มีมำตรกำรใช้น้ ำมันปำล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
จึงท ำให้รำคำปำล์มน้ ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรำคำ
ในปีท่ีผ่ำนมำ รำยละเอียดดังภำพที่ 12

7

ภำพที่ 11 เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปำล์มน้ ำมัน
จังหวัดสกลนคร ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตยางพารา ของจังหวัดสกลนคร พบว่ำ 
ในปี 2564 มีเนื้อที่กรีดได้ 371,316 ไร่ ลดลงจำก 373,162 ไร่
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.49 ผลผลิต 83,175 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 
82,051ตัน ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.37 และผลผลิตเฉลี่ย 224
กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำก 220 กิโลกรัมต่อไร่ของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 1.82 เนื่องจำกมีกำรโค่นต้นยำงท่ีมีอำยุมำกทิ้ง และปลูก
ใหม่ ส่งผลให้เนื้อท่ีกรีดลดลง แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึน้
เล็กน้อย เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝนมีมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำท ำให้
ต้นยำงมีควำมสมบูรณ์ และต้นยำงพำรำอยู่ในช่วงอำยุที่ให้
ผลผลิตสูง รำยละเอียดดังภำพที่ 13

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้นจำก
ยำงพำรำที่ปลูกในปี 2558 เริ่มกรีดได้ในปีน้ี ส ำหรับผลผลิตต่อไร่
คำดว่ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกต้นยำงพำรำซึ่งอยู่ในช่วงอำยุที่ให้
ผลผลิตสูง มีเนื้อท่ีเปิดกรีดใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสภำพอำกำศ
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของต้นยำงพำรำ ส่งผลให้ปริมำณ
ยำงพำรำในภำพรวมเพิ่มขึ้น

ภำพที่ 14 แสดงรำคำยำงก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

ยำงพำรำ

ราคายางก้อนถ้วยคละท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ย
ปี 2562 – 2563 ของจังหวัดสกลนคร

ปี 2564 รำคำยำงก้อนถ้วยคละเฉลี่ย 21.23 บำท/
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 16.24 บำท/กิโลกรัม ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 
23.52 เน่ืองจำกตลำดจีนซ่ึงเป็นตลำดหลักยังมีควำมต้องกำร
อย่ำงต่อเน่ืองตำมภำวะเศรษฐกิจที่เร่ิมดีขึ้น อีกทั้งรำคำน้ ำมัน
ในตลำดโลกปรับสูงขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 14

ภำพที่ 13 เนื้อที่กรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ยำงพำรำ 
จังหวัดสกลนคร ปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิตโคเนื อ  ของจังหวัดสกลนคร 
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนโคเนื้อ 170,887 ตัว เพิ่มขึ้น
จำก 166,324 ตัว ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.74 ปริมำณกำร
ผลิต 37,366 ลดลงจำก 37,867 ตัว ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 
1.32 เนื่ องจำกมีผู้ เลี้ ยงโคเนื้ อ เป็นจ ำนวนมำกจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้แรงงำน
กลับคืนถิ่นหันมำเลี้ยงโคเนือ้เปน็อำชีพเสริม แต่ปริมำณกำร
ผลิตกลับลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเกิดโรคระบำด
ในโค และเกษตรกรชะลอกำรขยำยกำรเลี้ยงโคเนื้อ 
รำยละเอียดดังภำพที่ 15

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนโคเนื้อจะเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเนื้อโคยังเป็นที่ต้องกำรของตลำด
เกษตรกรมีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเป็นอย่ำงดี ประกอบกับ
นโยบำยภำครัฐต่อเนื่องโครงกำร Zoning สนับสนุนพื้นที่
นำไม่เหมำะสำมำรถปลูกหญ้ำและเลี้ยงโค

โคเนื้อ

ราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 
– 2564 ของ จังหวัดสกลนคร สามารถแยกได้ดังน้ี  

โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดใหญ่ ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 
29,868.05 บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 27,745.67 บำท/ตัว ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 7.11 รำยละเอียดดังภำพท่ี 16

โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดกลำง ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 
24,043.31บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 22,939.66 บำท/ตัว ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 4.59 รำยละเอียดดังภำพที่ 17

โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดเล็ก ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 
13,890.25 บำท/ตัว ลดลงจำก 16,375.24 บำท/ตัว ของปีที่
ผ่ำนมำ ร้อยละ 17.89 รำยละเอียดดังภำพที่ 18

รำคำโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดใหญ่ และขนำดกลำง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำรเพื่อน ำไปเลี้ยง
เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แต่โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดเล็กรำคำ
ลดลง เนื่องจำกเกิดโรคระบำดท ำให้ผู้บริโภคเนื้อน้อยลง ถึง
อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรของตลำดก็ยังต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

9

ภำพที่ 15 จ ำนวนและปริมำณกำรผลิตโคเนื้อ ปี 2562-2563
ของจังหวัดสกลนคร

ภำพที่ 16 รำคำโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดใหญ่ท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 – 2564 

ภำพที่ 17 รำคำโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดกลำงที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

ภำพที่ 18 รำคำโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองขนำดเล็กท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 – 2564 

0.00

100,000.00

200,000.00

2562 2563
จ านวนโคเนื อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

27,746 
29,868 

 -

 50,000.00

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

บำท/ตัว

22,940 

24,043 

 -

 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

บำท/ตัว

16,375 

13,890 
-

 20,000

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

บำท/ตัว

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2564
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ภาวการณ์ผลิตสุกรของจังหวัดสกลนคร  
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนสุกร 48,160 ตัว ลดลงจำก 
50,282 ตัว ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.22 ปริมำณ
กำรผลิต 92,863 ตัว ลดลงจำก 96,955 ตัว ของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 4.22 เนื่องจำกผู้ผลิตรำยกลำงและ
รำยใหญ่มีควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์โรคระบำดของ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตลดลง

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนสุกรจะ
เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกควำมต้องกำรของ
ผู้บริ โภคในประเทศที่มีอย่ ำงต่อเนื่ อง  ตลอดจน
เกษตรกรมีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มและป้องกันโรค
ระบำดได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรเลี้ยง
สุกรกรเพ่ิมข้ึน

ภำพที่ 20 แสดงรำคำสุกรขุนพันธ์ลูกผสมท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 – 2564 

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดสกลนคร

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 100 ก.ก.    
ปี 2564 รำคำเฉลี่ย 68.35 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 
71.30บำท/กิโลกรัม ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.30
เนื่องจำกโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (AFS) ในประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ส่งผลให้ควำมต้องกำรของตลำดลดลง ท ำ
ให้ ร ำคำปรั บตั วลดลง เมื่ อ เที ยบกับปีที่ ผ่ ำนมำ 
รำยละเอียดดังภำพที่ 20

ภำพที่ 19 จ ำนวนสุกร และปริมำณกำรผลิตสุกร
ของจังหวัดสกลนคร ปี 2562-2563
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จ านวนสุกร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)
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-
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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. เฉลี่ย
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บำท/กิโลกรัม

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2564
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา

รายการ หน่วย
(บาท)

จังหวัด
เลย

จังหวัด
หนองบัวล าภู

จังหวัด
อุดรธานี

จังหวัด
หนองคาย

จังหวัด
บึงกาฬ

จังหวัด
นครพนม

จังหวัด
สกลนคร

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปี
พันธุ์ข้ำวดอกมะลิ 
105 ชนิด 100 

ตัน 11,507 10,608 10,233 10,400 11,275 11,166 10,751

ข้ำวเปลือกเหนียวนำ
ปีเมล็ดยำว

ควำมช้ืน 15
ตัน 10,156 10,608 9,487 9,243 11,091 9,808 9,787

ข้ำวเปลือกเหนียวนำ
ปีเมล็ดสั้นควำมช้ืน 

14-15 ตัน 8,857 7,000 9,487 9,243 8,810 8,344 9,025

อ้อยโรงงำน ตัน 1,270 1,206 1,161 921 - - 963

หัวมันส ำปะหลังสด กก. 2.14 2.03 2.09 2.35 1.83 2.41 2.03

ยำงก้อนถ้วย กก. 23.00 23.59 25.00 24.57 25.62 23.89 21.23

ผลปำล์มน้ ำมัน
ทั้งทะลำย

นน.15 กก.ขึ้นไป
กก. 5.40 5.01 5.40 5.94 6.18 5.08 5.24

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ควำมช้ืน 14.5

กก. 5.15 7.41 - - - - -

เฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564



ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา

เฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

รายการ
หน่วย
(บาท)

จังหวัด
เลย

จังหวัด
หนองบัวล าภู

จังหวัด
อุดรธานี

จังหวัด
หนองคาย

จังหวัด
บึงกาฬ

จังหวัด
สกลนคร

จังหวัด
นครพนม

สุกรขุนพันธุ์
ลูกผสม นน.

ต่ ำกว่ำ  100 กก.
กก. 77.18 71.27 73.93 77.08 69.97 68.35 72.72

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดใหญ่

กก. 34,872 40,452 39,974 28,697 34,897 45,106 42,338

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดกลำง

กก. 28,616 31,027 35,934 31,067 27,601 34,847 38,108

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดเล็ก

กก. 24,644 21,065 29,721 25,583 17,616 20,277 27,814

12



เกร็ดความรู้ทั่วไป

โรคใบร่วงยำงพำรำ
เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Pestalotiopsis sp.

ลักษณะอำกำรเกิดบนใบแก่ อำกำรเริ่มต้นใต้ใบมี
ลักษณะรอยช้ ำค่อนข้ำงกลม ผิวใบด้ำนบนบริเวณ
เดียวกันสี เหลืองกลม (chlorosis)ต่อมำเนื้อเยื่อ
บริเวณนี้เป็นแผลตำยแห้ง (necrosis)เปลี่ยนเป็นสี
คล้ ำขอบแผลด ำ และเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีสนิม
ซีด รอบแผลไม่เป็นสีเหลือง (noyellowhallow)
รูปร่ำงแผลค่อนข้ำงกลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
มำกกว่ำ 0.5 เซนติเมตร จ ำนวนจุดแผลบนแผ่นใบมี
มำกกว่ำ 1 แผล อำจเจริญลุกลำมซ้อนกันเป็นแผล
ขนำดใหญ่ ระยะรุนแรงใบจะร่วงในที่สุด สำมำรถ
ระบำดในยำงทุกพันธุ์ ท ำให้ผลผลิตลดลงมำกกว่ำ 
50% เมื่อใบยำงร่วง ต้นยำงจะผลิใบใหม่ จำกนั้น
ประมำณ 3 เดือนเมื่อใบยำงแก่เต็มที่ หำกมีควำมชื้น
ที่ เ ห ม ำ ะส ม เ ชื้ อ ร ำ ส ำม ำ ร ถ เ ข้ ำ ท ำ ล ำ ย ช้ ำ ๆ 

กำรแพร่ระบำด กำรแพร่ระบำดมักเกิดช่วงที่มี
ควำมชื้นสูงในระยะใบแก่ พันธุ์ยำงทุกพันธุ์อ่อนแอต่อ
กำรเกิดโรค เชื้อสำเหตุแพร่กระจำยโดยลม ฝน กำร
เคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์หรือวัสดุปลูกในแปลงที่เกิดโรค 
และมีพืชอำศัยค่อนข้ำงกว้ำง เช่น วัชพืช สมุนไพร 
พืชผักสวนครัว ไม้ผลบำงชนิด และพืชจ ำพวกเฟิน
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แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้
1.ใส่ปุ๋ยบ ำรุงสม่ ำเสมอเพ่ือสร้ำงควำมสมบูรณ์ให้กับต้น
ยำง สำมำรถสร้ำงใบใหม่ออกมำทดแทนใบยำงที่ร่วง
เนื่องจำกโรคได้อย่ำงรวดเร็ว 
2.หำกสังเกตเห็นต้นยำงมีใบเหลืองให้ตรวจสอบอำกำร
ของโรคบนใบ และใบยำงที่ร่วงหำกพบมีอำกำรของโรค
ให้รีบใช้สำรเคมีฉีดพ่นทรงพุ่มให้ทั่วทั้งแปลงโดยเครื่อง
ฉีดพ่นสำรเคมีแรงดันสูง
3. สำรเคมี ฉีดพ่นพุ่มใบ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง (ซ้ ำ 7-15 วัน) 
- เบโนมิล อัตรำผสม 20-30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสม
สำรจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบจำกข้ำงล่ำงอัตรำ 100 
ลิตร/ไร่ - โพรปิเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรธำ
โลนิล อัตรำผสม 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสมสำรจับใบ 
2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบยำงจำกใต้ทรงพุ่มอัตรำ 100 ลิตร/ไร่  
- เฮกซาโคนาโซล (5% a.i.) อัตรำผสม 30-40 ซีซีต่อน้ ำ 
20 ลิตร ผสมสำรจับใบ 2 ซีซีฉีดพ่นพุ่มใบจำกข้ำงล่ำง
อัตรำ 100 ลิตร/ไร่ - โปรปิโคนาโซล (25% a.i.) อัตรำ
ผสม 10-15 ซีซีต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสมสำรจับใบ 2 ซีซี ฉีด
พ่นพุ่มใบจำกข้ำงล่ำงอัตรำ 100 ลิตร/ไร่  - ไทโอฟา
เนต-เมธิล (thiophanate methyl) อัตรำผสม 20 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสมสำรจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบจำก
ข้ำงล่ำงอัตรำ 100 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นพ้ืนสวนทีมีใบที่เป็น
โรคร่วง - พื นดินในสวนยางให้พ่นสารเคมีไทโอฟาเนต-
เมธิล (thiophanate methyl) อัตรำผสม 20 กรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรืออำจใช้เชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์มำ 
ควบคุมเชื้อสำเหตุโรคที่ติดมำกับใบที่ร่วงลงดิน

...........................................

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข่ำวประชำสัมพันธ์

สศท.3 ร่วมประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตำมศักยภำพแบบครบวงจร 
ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 (จังหวัดอุดรธำนี เลย หนองบัวล ำภู หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร 

นครพนม และมุกดำหำร) ครั้งท่ี 1/2565
วันอังคำรที่ 11 มกรำคม 2564 นำงสำวปวริศำ ศิริกุล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 นำงสำวเพ็ญศรี สำวัตถี ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร และเจ้ำหน้ำที่
ส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร เข้ำร่วมประชุม คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตำม
ศักยภำพแบบครบวงจรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน Zoom Cloud 
Meeting โดยมีนำยพิเชฐ แสงนิศำกร ประธำนคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตำมศักยภำพแบบ
ครบวงจรกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธำน โดยประธำนแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบเรื่อง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตำมศักยภำพแบบครบวงจรในกลุ่มจังหวัด
พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1,2 (สศท.3, 11) และเสนอเรื่องเ พ่ือพิจำรณำ ได้แก่ กำรคัดเลือก
สถำบันกำรศึกษำที่เป็นศูนย์ AIC เพ่ือร่วมเป็นคณะท ำงำนแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตำมศักยภำพแบบครบ
วงจรในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 และกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) (สศท.3, 
11) โดยมีผู้ตรวจรำชกำรประจ ำเขตตรวจรำชกำร ที่ 10,11 (นำยพีรพันธ์ คอทอง) และนำยคมสัน  จ ำรูญพงษ์ ที่ปรึกษำ
คณะท ำงำนฯ รวมทั้งหน่วยงำนภำคเอกชน และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
ประชุมอย่ำงพร้อมเพียงกัน
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