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วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร รายปี ของ สศท.3
ประจ าปี 2564

วำรสำรรำยปีฉบับนี้ ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งจะเป็นกำร
สรุปสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญของ
จังหวัดอุดรธำนีในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่ำนมำ
รวมทั้งคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
วำงแผนกำรผลิต กำรตลำด ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ส ำหรับในปี 2564 มีปัจจัยทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่ส่งผลต่อ
ภำคกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยปัจจัยด้ำนบวก ได้แก่ สภำพอำกำศ
เอื้ออ ำนวยต่อพืชผลทำงกำรเกษตร มีฝนตกต่อเนื่อง ปริมำณน้ ำฝน
เพียงพอส่งผลดีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช นอกจำกนี้เกษตรกรยัง
ได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ส่วนปัจจัยด้ำนลบ ได้แก่ เกิดภำวะ
ฝนท้ิงช่วงในบำงพื้นท่ี กำรระบำดของโรค/ศัตรูทั้งในพืชและสัตว์ 
เกษตรกรขำดวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลำดสินค้ำเกษตร กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 สภำพปัญหำดินเสื่อมสภำพท่ีเกิดจำกกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพิ่มขึ้น

ในโอกำสต้อนรับปีใหม่ 2565 คณะผู้จัดท ำก็ขออวยพร
ให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ
ตลอดปีและตลอดไป

นำยสุพรีะ  ปทุมทิพย์
เจ้ำพนักงำนสถิติ



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดอุดรธานี พบว่ำ ในปี  
2564/65 มีเนื้อที่ เพำะปลูก 2,064,610 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
2,063,727 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 0.04 เนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
2,022,816 ไร่ เพิ่มขึ้น 2,017,790 ไร่ ของปีที่แล้ว ร้อยละ 
0.25 ผลผลิต 741,865 ตัน เพิ่มขึ้น 735,611 ตันของปีที่แล้ว 
ร้อยละ 0.85 และผลผลิตเฉลี่ย 367 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มขึ้นจำก 
365 กิโลกรัม/ไร่ของปีที่แล้วร้อยละ 0.55 เนื่องจำกรำคำข้ำว
ในช่วงใกล้เพำะปลูกอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับสภำพภูมิอำกำศ
เอื้ออ ำนวย ฝนตกต่อเนื่อง จูงใจให้ เกษตรกรขยำยพื้นที่
เพำะปลูก และดูแลกำรผลิตให้ได้คุณภำพ ส่งผลให้ปริมำณ
ผลผลิตข้ำวนำปีเพ่ิมขึ้นดังกล่ำว รำยละเอียดดังภำพที่ 1

ส ำหรับในปี 2565/2566 คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูก ผลผลิต
เพิ่มขึ้น จำกปีที่ผ่ ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำสภำพอำกำศ
เอื้ออ ำนวย ปริมำณน้ ำเพียงพอ ไม่ได้รับผลกระทบจำกโรค/
ศัตรูพืช

ข้าวนาปี

ราคาข้าวนาปีที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 
2563-2564 ของจังหวัดอุดรธานี สามารถแยกได้ดังนี้  

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ข้ำวหอมมะลิรำคำเฉลี่ย 
10,233.10 บำท/ตัน ลดลงจำก 12,919.19 บำท/ตันของปีที่
แล้ว ร้อยละ 20.79 เนื่องจำกผลผลิตออกสู่ตลำดมีปริมำณมำก  
รำยละเอียดดังภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดยำวควำมช้ืน 15% รำคำ
เฉลี่ย  9,487.3 บำท/ตัน ลดลงจำก 15,242.41 บำท/ตันของ
ปีที่แล้วร้อยละ 37.76 เนื่องจำกผลผลิตออกสู่ตลำดมีปริมำณ
มำก  รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำมช้ืน 14 -15 %  
รำคำเฉลี่ย 8,309.72 บำท/ตัน ลดลงจำก 13,751.19
บำท/ตันของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 39.57 เนื่องจำกผลผลิตออกสู่
ตลำดมำก เกินควำมต้องกำรของตลำด รำยละเอียดดังภำพที่ 4

ภาพที่ 2 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ  ไร่นารายเดือนปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 1 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้าวนาปี จังหวัดอุดรธานี ปี 2563/64 - 2564/65

ภาพที่ 3 ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวที่เกษตรกรขายได้ 
ณ  ไร่นารายเดือนปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 4 ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นที่เกษตรกรขายได้ 
ณ  ไร่นารายเดือนปี 2563 – 2564 
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปรัง ของจังหวัดอุดรธานี  
พบว่ำ ในปี 2563/64 เนื้อท่ีเพำะปลูก 47,190 ไร่เพิ่มขึ้นจำก  
44,035 ไร่ของปีที่แล้วร้อยละ 7.16 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,047
ไร่  เพิ่ มขึ้ นจ ำก 43 , 986 ของปีที่ แ ล้ ว ร้ อยละ  6 . 96
ผลผลิต 24,389ตันเพิ่มขึ้นจำก 22,390ตันของปีที่แล้ว 
ร้อยละ 8.93 ผลผลิตเฉลี่ย 518 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำก 
509 กิโลกรัม/ไร่ของปีท่ีแล้วร้อยละ 1.77 เนื่องจำกมีปริมำณ
น้ ำเพียงพอส่งผลดีต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว และ
เกษตรกรบำงส่ วนขยำย เนื้ อที่ ปลู ก ไปในพื้ นที่ ที่ เ คย
ปล่อยว่ำง รำยละเอียดดังภำพท่ี 5

ส ำหรับในปี 2564/65 คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูก ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ จะเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกมีปริมำณ
น้ ำเพียงพอ ประกอบกับเกษตรกรบำงส่วนปลูกชดเชย
ข้ำวนำปีท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม

ข้าวนาปรัง

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื้น 
14-15% ที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นารายเดือนเฉลี่ย        
ปี 2563 – 2564 ของจังหวัดอุดรธานี 

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปรังเมล็ดยำวควำมช้ืน 14-15%
รำคำเฉลี่ย 6,917 บำท/ตัน ลดลงจำก 14,000 บำท/ตัน
ของปีที่แล้ว ร้อยละ 102 เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำด
ชะลอตัวลง ในขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น รำยละเอียด
ดังภำพท่ี 6

ภาพที่ 6 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564
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ภาพที่ 5 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
ข้าวนาปรัง จังหวัดอุดรธานี ปี 2562/63- 2563/64
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ภาวการณ์ผลิตมันส าปะหลังของจังหวัด
อุดรธานี   พบว่ำ ในปี  2564  มี เนื้ อที่ เก็บ เกี่ ยว  
350,669 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 308,577 ไร่ของปีที่แล้ว   
ร้อยละ13.64 ผลผลิต  1,238,914 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก  
1,078,278 ตันของปีที่แล้ว ร้อยละ 14.90 ผลผลิตเฉลี่ย 
3,533 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้น จำก 3,494 กิโลกรัม/ไร่ 
ของปีที่แล้วร้อยละ 1.12 เนื่องจำกรำคำจูงใจ ท ำให้
เกษตรกรปลูกแทนอ้อยโรงงำน และบำงส่วนปลูกใน
พ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ มีลำน/โรงงำนรับซื้อ ท ำให้เกษตรกรดูแล
รักษำดี  รำยละเอียดดังภำพที่ 7

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำผลผลิตต่อไร่ จะ
เพ่ิมข้ึนจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำจูงใจ ท ำให้เกษตรกร
ขยำยพ้ืนที่ปลูก

ภาพที่ 8 ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

มันส ำปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดอุดรธานี

ร ำคำหั ว มั นส ำ ปะหลั ง สดคละ เฉลี่ ย  2 . 0 9
บำท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจำก 1.95 บำท/กิโลกรัมของปี
ที่แล้ว ร้อยละ 6.5  เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดที่มี
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ที่ใช้
ทดแทนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีรำคำสูง รำยละเอียดดังภำพ
ที่ 8
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ภาพท่ี 7 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
มันส าปะหลัง จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 - 2564
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เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564
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ภาวการณ์ผลิตอ้อยโรงงานของจังหวัด
อุดรธานี  พบว่ำ ในปี 2563/64  มีเนื้อที่ เก็บเกี่ยว   
582,013 ไร่ ลดลงจำก  670,521 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อย
ละ  13 . 20  ผลผลิ ต  4 , 708 , 482  ตั นลดลงจำก   
4,894,801 ตันของปีที่แล้ว ร้อยละ 3.81 ผลผลิตเฉลี่ย 
7.30 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้น จำก 8.09 กิโลกรัม/ไร่ ของปี
ที่แล้วร้อยละ10.82 เนื่องจำกรำคำจูงใจ ท ำให้เกษตรกร
ปลูกแทนอ้อยโรงงำนที่ครบอำยุ และบำงส่วนปลูกใน
พ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ รำยละเอียดดังภำพที่ 9

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำผลผลิตต่อไร่ จะ
เพ่ิมข้ึนจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำจูงใจ ท ำให้เกษตรกร
ขยำยพ้ืนที่ปลูก และดูแลรักษำดี

ภาพที่ 10 ราคาหัวอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

อ้อยโรงงำน

ราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดอุดรธานี

รำคำอ้อยโรงงำนเฉลี่ย 1,178.93 บำท/กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจำก 837.89 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว ร้อยละ 
28.9 เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดที่มีอย่ำงต่อเนื่อง 
รำยละเอียดดังภำพที่ 10
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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

2563 2564

บาท/กิโลกรัม

ภาพท่ี 9 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
อ้อยโรงงาน จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 - 2564
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เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564
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ภาวการณ์ผลิตยางพารา ของจังหวัดอุดรธานี พบว่ำ 
ในปี 2564 มีเนื้อที่กรีดได้ 562,539 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 
561 , 730 ไร่ ของปีที่ แล้ ว ร้ อยละ 0 . 14 ผลผลิ ต 
126,009 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 124,864 ตันของปีที่แล้ว  
ร้อยละ 0.92 ผลผลิตเฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 
22 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่แล้วร้อยละ 0.90 เนื่องจำกเนื้อที่
เปิดกรีดเพ่ิมมำกขึ้น และต้นยำงพำรำอยู่ในช่วงอำยุที่
ให้ผลผลิตสูง รำยละเอียดดังภำพที่ 11

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

ภาพที่ 12 แสดงราคายางก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 - 2564

ยำงพำรำ

ราคายางก้อนถ้วยคละที่ เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดอุดรธานี

รำคำยำงก้อนถ้วยคละเฉลี่ย 24.94 บำท/
กิโลกรัมเพ่ิมขึ้นจำก 18.55 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 25.61 เนื่องจำกเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว จำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ลดลง
ประกอบกับรำคำน้ ำมันในตลำดโลกปรับเพ่ิมขึ้น
รำยละเอียดดังภำพที่ 12
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564

ภาพที่ 11 เนื้อที่กรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ยางพารา 
จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 - 2564
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เนื้อที่กรีดได้ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)



ภาวการณ์ผลิตปาล์มน้ ามัน  ของจั งห วัด
อุดรธานี พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่ให้ผล 30,254 ไร่
เ พ่ิมขึ้นจำก 24,857 ไร่ของปีที่แล้วร้อยละ 21.71
ผลผลิต 34,641 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 29,853 ตันของปี
ที่แล้ว ร้อยละ 16.04 ผลผลิตเฉลี่ย 1,145 กิโลกรัม/ไร่  
ลดลงจำก  1,201 กิโลกรัม/ไร่ของปีที่แล้วร้อยละ 4.66
เนื่องจำกปัญหำภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมทั้งต้นปำล์มที่
ให้ผลในปีแรกยังมีผลผลิตต่ ำ รำยละเอียดดังภำพที่ 13

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

ภาพที่ 14 ราคาปาล์มน้ ามันทั้งทลายคละที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 - 2564

ปำล์มน  ำมัน

ราคาปาล์มน้ ามันทั้งทลายคละที่ เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 –2564 ของจังหวัด
หนองคาย 

รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทลำยคละเฉลี่ย 5.40 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจำก 3.74 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 30.66 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิต
น้ ำมัน บี7 และบี10 ส่งผลให้รำคำเพ่ิมขึ้น รำยละเอียด
ดังภำพที่ 14
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บาท/กิโลกรัม
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ภาพที่ 13 เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้ ามัน
จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 - 2564
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เนื้อที่ให้ผล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)



ภาวการณ์ผลิตโคเนื้อ  ของจังหวัดอุดรธานี 
พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนโคเนื้อ  69,415 ตัว เพ่ิมขึ้น
จำก 67,486 ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 2.86 ปริมำณกำรผลิต 
18,039 ตัวเพ่ิมขึ้นจำก 17,199 ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 
4.88 เนื่องจำกเกษตรกรหลำยรำยหันมำซื้อโคเพ่ือเลี้ยง
เป็นแม่พันธุ์ส ำหรับขยำยพันธุ์ในปีต่อไป จึงมีลูกโคเกิด
ใหม่มำก รำยละเอียดดังภำพที่ 15

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำมีทิศทำงเพ่ิมขึ้น
เนื่องจำกแม่พันธุ์โคเนื้อที่ตั้งท้องทยอยให้ก ำเนิดลูก
ประกอบกับเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรฟำร์มได้เป็นอย่ำงดีและมีคุณภำพมำกขึ้น ส่งผล
ให้อัตรำกำรรอดของโคเนื้อเพ่ิมข้ึน

โคเนื้อ

ราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 
– 2564 ของ จังหวัดอุดรธานี สามารถแยกได้ดังน้ี  

โคเนื้อพันธ์ุลูกผสมขนำดใหญ่ รำคำเฉลี่ย 39,974 บำท/
ตัว ลดลงจำก 43,478 บำท/ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 8.77
รำยละเอียดดังภำพที่ 16

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำง รำคำเฉลี่ย 35,934
บำท/ตัว ลดลงจำก 36,111 บำท/ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 0.49
รำยละเอียดดังภำพที่ 17

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็ก รำคำเฉลี่ย 29,721
บำ ท /ตั ว  ล ด ล ง จ ำ ก  31 , 5 61 บ ำท / ตั ว ข อ งปี ที่ แ ล้ ว
ร้อยละ 6.19 รำยละเอียดดังภำพที่ 18

รำคำโคเนื้อปรับตัวลดลงท้ัง 3 ขนำด เนื่องจำกปริมำณ
กำรผลิตเพิ่มขึ้น จึงมีลูกโคเกิดใหม่มำก และแพร่ระบำดของ
โรคลัมปิสกิน และโควิด -19 ท ำให้มีกำรปิดตลำดนัดโค กระบือ

9
ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564

ภาพที่ 15 จ านวนโคเน้ือ และปริมาณการผลิตโคเนื้อ
ของจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 - 2563
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จ านวนโคเน้ือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภาพที่ 16 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564 
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บาท/ตัว

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

ภาพที่ 18 ราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็กท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี  2563 – 2564 
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บาท/ตัว
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ภาวการณ์ผลิตสุกร  ของจังหวัดอุดรธานี  
พบว่ำ ในปี 2562 มีจ ำนวนสุกร 100,487 ตัวเพ่ิมขึ้น
จำก  80,018 ตัวของปีที่แล้ว ร้อยละ 25.58 ปริมำณ
กำรผลิต  265,321 ตัว เพ่ิมขึ้นจำก  211,276 ตัว
ของปีที่แล้วร้อยละ 25.58 เนื่องจำกปริมำณกำรผลิต
ขยำยตัวตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคภำยในประเทศ 
ประกอบกับมีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่ดี ท ำให้อัตรำ
กำรรอดของสุกรเพิ่มขึ้นรำยละเอียดดังภำพที่ 19

ส ำหรับในปี 2565 ปริมำณกำรผลิตสุกรมี
แนวโน้มลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำดในสุกร 

ภาพที่ 20 แสดงราคาสุกรขุนพันธ์ลูกผสมท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นารายเดือน ปี 2563 – 2564 

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดอุดรธานี

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม รำคำเฉลี่ย 73.93 บำท/
กิโลกรัม ลดลงจำก 74.79 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 7.05 เนื่องจำกกำรส่งออกสุกรมีชีวิตปรับตัว
ลดลง และกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ
ต่อรำคำภำยในประเทศ รำยละเอียดดังภำพที่ 20

74.79 
73.93 

-

 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 าคัญจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2564
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2561 2562

จ านวนสุกร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภาพท่ี 19 จ านวนสุกร และปริมาณการผลิตสุกร
ของจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 - 2562
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคญั 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

โคเนื้อพันธ์ุลูกผสม
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
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เกร็ดความรู้ทั่วไป

โรคใบร่วงยางพารา
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 - พื้นดินในสวนยางให้พ่นสารเคมีไทโอฟาเนต-
เมธิล (thiophanate methyl) อัตรำผสม 20 กรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรืออำจใช้เชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์มำ 
ควบคุมเชื้อสำเหตุโรคที่ติดมำกับใบที่ร่วงลงดิน

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

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข่าวประชาสัมพันธ์

สศท.3 ร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามศักยภาพแบบครบวงจร 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร 

นครพนม และมุกดาหาร) 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
สถำบันกำรศึกษำท่ีเป็นศูนย์ 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

*****************************
ที่มำ : ข่ำว :  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3
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