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

ผลผลิต(1) (ตัน) 166,662      118,056  134,655    145,208  7.84 สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อน  r +/-
แหล่งผลิต(1) ศรีสะเกษ (55.04%)  เชียงใหม่ (17.48%) พะเยา (7.01%) เกษตรกรขายได้ (สศก.) (23 เม.ย.64) (16 เม.ย.64) (บาท/กก)

อุตรดิตถ์ (5.12%) เพชรบรูณ์ (3.40%)  - หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน 21.08 23.23 -2.15
ช่วงผลผลิตออกมาก ธ.ค.-เม.ย. ออกมาก : ม.ค.24.98%  มี.ค.26.46% - หอมแดงสด (สศก.) 13.95 10.89 3.06

พื้นที่ปลูก(1) (ไร่) 66,795       61,203    51,924     53,819    3.65 - หอมแดงสด (เชียงใหม)่ 4.5-5.8 4.5-10 -2.10

ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่(1) (กก./ไร่) 2,495         1,929      2,593       2,698      4.05

ต้นทุนหอมแดงแห้ง(1) (บ./กก.) 11.36         14.38      10.86       10.76      -0.92 ราคาหอมแดง ณ ตลาด กทม. (บาท : กก.) 

ใช้ในประเทศ(2) (ตัน) 157,712      109,116  134,316    136,821  - ขายส่ง หอมแดงเหนือมัดจุกใหญ่ 25.00 25.00   -

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

ปริมาณส่งออก (ตัน) 13,517 9,163 16,667 8,943

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 249.30 257.33 482.66 197

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 (คณะอนุกรรมการจดัการ การผลิต
 และการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝร่ัง) ดังนี้

1) กรมศุลกากร : ขอให้เขม้งวดปราบปรามการลักลอบการน าเขา้ และ
พิจารณาราคาประเมินเพื่อเสียภาษีน าเขา้ให้สอดคล้องกบัต้นทุนที่แท้จริง

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อชว่ยระบายผลผลิตผ่านเครือขา่ยสหกรณ์ รวมถงึชะลอการจ าหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกรในชว่งผลผลิตออกสู่ตลาด 

3) กรมการค้าภายใน : ประสานห้างสรรพสินค้า และโมเดิร์นเทรด
เพื่อชว่ยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต

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 23.02 21.08 (23 เม.ย.64) 27.92
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 18.50 (23 เม.ย.64) 21.68

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 20.00 (23 เม.ย.64) 35.78

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 25.00 (23 เม.ย.64) 37.03

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

หอมแดง
ประจ าสปัดาห์ที่ 3 ของเดอืนเมษายน 2564  (19 - 23 เม.ย.64)

ม.ค.-ก.พ.64

ราคาหอมแดง (บาท/กก.)

สถานการณ ์
      เกษตรกรเก็บเก่ียวหอมแดงเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกอบการยังรับซื้อทั้ง
สดและแห้ง 7-15 วัน ภาวะการค้าในประเทศชะลอตัวจากผู้ประกอบการมี
สต็อกที่รับซื้อไว้ก่อนหน้ารอระบาย รวมทั้งผลกระทบโควิด 19 ระลอกใหม่ที่
ท าให้การบริโภคโดยรวมลดลง ส่วนการส่งออกยังมีแนวโน้มคล่องตัว จาก
ตลาดต่างประเทศมีความต้องการต่อเนื่อง โดยปริมาณการส่งออกในช่วงใต
รมาสแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนจากช่วยเดียวกันของปี 63 คิดเป็นร้อยละ 7.11 
      ในสัปดาห์นี้ ราคาหอมแดงสด ที่เกษตรกรขายได้ (สศก.) เฉลี่ย กก.ละ 
13.95 บาท ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 28.10 ส่วนราคา
หอมแดงหัวกลางมัดจุกแห้ง 7 - 15 วัน เกษตรกรขายได้ (สศก) เฉลี่ย กก.ละ 
21.08 ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 9.26           
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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 เม.ย. 
(สป.3) หัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน ขายส่งเหนือ กทม. 


