
รายการ 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65* % r ความเคลือ่นไหวของราคา

ผลผลิต(1) (ตัน) 118,056 134,655 159,869 152,014 -4.91 สัปดาหน์ี้ สัปดาหก์อ่น

แหล่งผลิต(1) ศรีสะเกษ (54.23%)  เชยีงใหม ่(18.29%) พะเยา (7.63%) เกษตรกรขายได ้(สศก.) (14 ม.ค.65) (7 ม.ค.65)

อตุรดิตถ ์(4.86%) เพชรบูรณ์ (3.41%)     - หอมแดงหวักลางมดัจกุ แหง้ 7-15 วนั 30.45 30.35 0.10

ช่วงผลผลิตออกมาก ธ.ค.-เม.ย./ ออกมาก : ม.ค. -  ม.ีค. = 70.69%    - หอมแดงสด (สศก.) -

พืน้ทีป่ลูก(1) (ไร่) 61,203 51,924 59,754 55,361 -7.35    - หอมแดงสด (ศรีสะเกษ) 7-10 10-15 5.00

ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่(1) (กก./ไร่) 1,929 2,593 2,675 2,746 2.65    - หอมแดงสด (เชยีงใหม่) - -

ต้นทนุหอมแดงแหง้(1) (บ./กก.) 14.38 10.86 10.59 N.A. -

ใช้ในประเทศ(2) (ตัน) 109,116 134,316 136,821 N.A. - ราคาหอมแดง ณ ตลาด กทม. (บาท : กก.) 

การน าเข้า-ส่งออก(3) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564    - ขายส่ง หอมแดงเหนอืมดัจกุใหญ่ 72.00 80.00 8.00

ปริมาณน าเข้า (ตัน) 4,577 8,824 13,941 16,654  '- ขายปลีก หอมแดงเหนือมัดจุกใหญ่   - ขายปลีก หอมแดงเหนอืมดัจกุใหญ่ 92.00 100.00 8.00

มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 158.82 301.49 413.98 276.53

ปริมาณส่งออก (ตัน) 13,517 9,163 16,667 16,361

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 249.30 257.33 482.66 373.81

ประเทศทีส่่งออก (ปี 64) มาเลเซีย (39%)  ศรีลังกา (23%) สิงคโปร์ (20%)

ประเทศทีน่ าเข้า  (ปี 64) พม่า (73%) อินโดนิเซีย (19%) อินเดีย (8%)

ทีม่า :  (1) = สศก.

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

         (3) = น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร
         *  = ประมาณการ

แนวทางการบริหารจัดการ  ปี 2564/65 (คณะอนุกรรมการจัดการ การผลิต
 และการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝร่ัง) ดังนี้
     1) กรมศุลกากร : เข้มงวดปราบปรามการลักลอบน าเข้า
     2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : สนับสนุนเงินทุนหมุนเวยีนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
เพือ่ช่วยระบายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ และชะลอการจ าหน่ายผลผลิตของ
เกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
    3) กรมการค้าภายใน : ประสานเชือ่มโยงจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้รวบรวม ห้างค้าส่ง 
ค้าปลีก ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป รวมทัง้ซ้ือขายล่วงหน้าผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน
ของกรมการค้าภายใน

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.
หอมแดงหวักลางมดัจกุ 2562 25.75 23.25 8.90 8.15 15.00 - - - - - - -

แหง้ 7-15 วนั 2563 29.65 28.19 28.15 - - - - - - - - -
เกษตรกรขายได้ - (สศก.) 2564 42.27 25.29 23.02 23.19 24.61 26.71 - - - - - 35.01

2565 30.45 (14 ม.ค.65)

หอมแดงหวัใหญ่มดัจกุ 2562 29.18 28.63 - - - - - - - - - -
เกษตรกรขายได้ - ศรีสะเกษ 2563 34.12 28.79 31.50 - - - - - - - 73.50 57.50

2564 33.29 18.44 16.50 18.37 18.50 - - - - - 47.50 45.31
2565 31.63 (14 ม.ค.65)

หอมแดงศรสีะเกษ 2562 43.18 42.50 42.50 37.50 32.50 - - - - - - 72.50
มดัจกุใหญ่ 2563 60.28 42.50 42.50 42.50 46.00 - - - - - - -

ขายส่ง ตลาด กทม. 2564 70.50 27.63 24.35 20.00 20.00 20.00 - - - - - 80.00
2565 72.00 (14 ม.ค.65)

หอมแดงภาคเหนือ 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
มดัจกุใหญ่ 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

ขายส่ง ตลาด กทม. 2564 70.50 27.63 25.00 25.00 25.00 33.10 35.00 35.00 51.67 65.00 70.91 80.00
2565 72.00 (14 ม.ค.65)

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

หอมแดง
ประจ าสัปดาหท์ี ่2 ของเดือนมกราคม 2565  (10 -14 ม.ค.65)

 r

(บาท/กก)

ม.ค.-พ.ย.
ราคาหอมแดง (บาท/กก.)

   สถานการณ์ 

45.11

เฉลีย่
15.00
28.52
28.22
30.45
28.91
45.08
28.27
31.63

72.00

46.76
37.50
72.00
60.86
65.87
45.32

              ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดขณะนี้เป็นหอมแดงภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ โดย จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตส าคัญออกสู่ตลาดแล้ว
ประมาณร้อยละ 35.93 ส่วนใหญ่เกษตรกรจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการและ
ผู้รวบรวมท้องถิ่นที่เข้าไปรับซื้อแบบเหมาไร่ ในราคาหอมแดงสดคละ 
กก.ละ 7 - 10 บาท ส่วนหนึ่งจ าหน่ายเป็นหอมแห้ง 7 - 15 วัน 
(สศก.) ได้ในราคา กก.ละ 30.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา          
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ขายส่งเหนือ กทม. หัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน 


