
รายการ 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 % r ความเคลือ่นไหวของราคา (ราคาเฉล่ีย)

ผลผลิต(1) (ตัน) 166,662      118,056  134,655    157,604  17.04 สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อน  r

แหล่งผลิต(1) ศรีสะเกษ (50.59%)  เชียงใหม่ (18.41%) พะเยา (7.76%) เกษตรกรขายได ้(สศก.) (26 ม.ีค.64) (19 ม.ีค.64) (บาท/กก)

ล าพนู (6.89%) อุตรดิตถ์ (4.34%) เพชรบรูณ์ (3.31%)  - หอมแดงหวักลางมัดจุก แหง้ 7-15 วัน 22.12 23.75 1.63
ช่วงผลผลิตออกมาก ธ.ค.-เม.ย. ออกมาก : ม.ค.24.98%  มี.ค.26.46% - หอมแดงสด (สศก.) 10.46 8.76 1.70
พื้นที่ปลูก(1) (ไร่) 66,795       61,203    51,924     60,047    15.64 - หอมแดงสด (เชียงใหม่) 5 -10   -

ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่(1) (กก./ไร่) 2,495         1,929      2,593       2,625      1.23

ต้นทุนหอมแดงแห้ง(1) (บ./กก.) 11.36         14.38      10.86       10.76       ราคาหอมแดง ณ ตลาด กทม. (บาท : กก.) 

ใช้ในประเทศ(2) (ตัน) 157,712      109,116  134,316    155,109  - ขายส่ง หอมแดงเหนอืมัดจุกใหญ่ 25.00 25.00   -

การน าเขา้-ส่งออก(3)  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  '- ขายปลีก หอมแดงเหนอืมัดจุกใหญ่- ขายปลีก หอมแดงเหนอืมัดจุกใหญ่ 45.00 45.00   -

ปริมาณน าเข้า (ตัน) 4,577 8,824 13,941 556 ..

มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 158.82 301.49 413.98 3.89 ราคาหอมแดง (บาท/กก.)
ปริมาณส่งออก (ตัน) 13,517 9,163 16,667 4,844

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 249.30 257.33 482.66 105

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) อนิโดนเีซีย มาเลเซีย  สิงคโปร์

ประเทศคู่แข่ง ฟลิิปปนิส์  เวียดนาม 

ที่มา :  (1) = สศก.

         (2) =  ใช้ในประเทศ : ค านวณจากปริมาณผลผลิต +น าเข้า - ส่งออก

         (3) = น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร

แนวทางการบริหารจัดการ  ปี 2563/64 (คณะอนุกรรมการจัดการ การผลิต

 และการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝร่ัง) ดังนี้
1) กรมศุลกากร : ขอให้เข้มงวดปราบปรามการลักลอบการน าเข้า และ

พิจารณาราคาประเมินเพื่อเสียภาษีน าเข้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

เพื่อช่วยระบายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ รวมถึงชะลอการจ าหน่ายผลผลิตของ
เกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 

3) กรมการค้าภายใน : ตรวจสอบสต็อกสินค้าของผู้ประกอบการว่ามีการน าเข้า
ถูกต้องหรือไม่ ป้องกันไม่ให้มีการกักตุนเพื่อเก็งก าไร รวมทั้งประสานห้างสรรพสินค้า
และโมเดิร์นเทรดเพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต

ราคา (บาท/กก.) ป/ีเดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
หอมแดงหัวกลางมัดจุก 2561 15.25 12.03 12.00 - - - - - - - - 24.00 15.15

แห้ง 7-15 วัน 2562 25.75 23.25 8.90 8.15 15.00 - - - - - - - 15.00
เกษตรกรขายได้ - (สศก.) 2563 29.65 28.19 28.15 - - - - - - - - - 28.52

2564 42.27 25.29 22.12  (26 มี.ค.64) 29.89
หอมแดงหัวใหญม่ัดจุก 2561 22.86 19.00 19.00 - - - - - - - - 28.50 22.34
เกษตรกรขายได้ - ศรีสะเกษ 2562 29.18 28.63 - - - - - - - - - - 28.91

2563 34.12 28.79 31.50 - - - - - - - 73.50 57.50 45.08
2564 33.29 18.44 16.50 (26 มี.ค.64) 22.74

หอมแดงศรีสะเกษ 2561 38.45 22.50 22.50 25.63 - - - - - - - 51.94 32.20
มัดจุกใหญ่ 2562 43.18 42.50 42.50 37.50 32.50 - - - - - - 72.50 45.11

ขายส่ง ตลาด กทม. 2563 60.28 42.50 42.50 42.50 46.00 - - - - - - - 46.76
2564 70.50 27.63 25.00 (26 มี.ค.64) 41.04

หอมแดงภาคเหนือ 2561 38.45 22.50 22.50 26.03 32.50 32.50 39.50 54.67 60.00 57.50 60.91 56.94 42.00
มัดจุกใหญ่ 2562 43.86 42.50 42.50 42.50 42.50 47.50 62.00 82.50 82.50 82.50 82.50 76.94 60.86

ขายส่ง ตลาด กทม. 2563 60.28 42.50 42.50 42.50 46.00 61.14 72.50 72.50 72.50 72.50 91.90 113.64 65.87
2564 70.50 27.63 25.00 (26 มี.ค.64) 41.04

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

หอมแดง
ประจ าสปัดาห์ที่ 4 ของเดอืนมนีาคม 2564  (22 - 26 ม.ีค.64)

ก.พ.64
ราคาหอมแดง (บาท/กก.)
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ม.ค.61 เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.62 เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.63 เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.64 มี.ค. 
(สป4) หัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน ขายส่งเหนือ กทม. 

          หอมแดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ขณะนี้
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้รวบรวมผู้ส่งออกที่แขวนรอระบายไปยงัตลาด
ปลายทาง ส าหรับผลผลิตภาคเหนือทยอยออกสู่ตลาดมาสมทบอย่างต่อเนื่อง 
โดยเกษตรกรเริ่มจ าหน่ายเป็นหอมแดงแห้ง 7-15 วันมากขึ้น ภาวะการค้าใน
ประเทศยังคงทรงตัว ขณะที่ความต้องการจากตลาดต่างประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัว จากผลผลิตในประเทศแหล่งผลิตอื่นได้รับความเสียหาย โดยในเดือน 
ก.พ.64 ส่งออกหอมแดงเพิ่มข้ึนจากเดือน ม.ค.64 ร้อยละ 18 
          ราคาหอมแดงสด ที่เกษตรกรขายได้ (สศก.) เฉลี่ย กก.ละ 10.46 บาท 
ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 19.40 ส่วนราคาหอมแดงหัวกลาง
มัดจุกแห้ง 7-15 วัน เกษตรกรขายได้ (สศก.) เฉลี่ย กก.ละ 22.12 ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.86 


