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

ผลผลิต(1) (ตัน) 118,056 134,655 159,869 168,137 5.17 สัปดาหน์ี้ สัปดาหก์อ่น

แหล่งผลิต(1) ศรีสะเกษ (51.65%)  เชยีงใหม ่(19.43%) พะเยา (6.81%) เกษตรกรขายได ้(สศก.) (11 มี.ค.65) (4 มี.ค.65)

อตุรดิตถ ์(4.97%) ยโสธร (4.00%)     - หอมแดงหวักลางมดัจกุ แหง้ 7-15 วนั 22.22 20.82  6.72

ช่วงผลผลิตออกมาก ธ.ค.-เม.ย./ ออกมาก : ม.ค. -  ม.ีค. = 77.51%    - หอมแดงสด (สศก.) 5.00 5.00 -

พืน้ทีป่ลูก(1) (ไร่) 61,203 51,924 59,754 61,957 3.69    - หอมแดงสด (ศรีสะเกษ) 8.50 7.50  13.33

ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่(1) (กก./ไร่) 1,929 2,593 2,675 2,714 1.46    - หอมแดงสด (เชยีงใหม่) 9-10 9-10 -

ต้นทนุหอมแดงแหง้(1) (บ./กก.) 14.38    10.86    10.59    N.A. - ราคาหอมแดง ณ ตลาด กทม. (บาท : กก.) 

ใช้ในประเทศ(2) (ตัน) 109,116 134,316 136,821 N.A. -    - ขายส่ง หอมแดงเหนอืมดัจกุใหญ่ 32.50 32.50 -

การน าเข้า-ส่งออก(3) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565    - ขายปลีก หอมแดงเหนอืมดัจกุใหญ่ 45.00 45.00 -

ปริมาณน าเข้า (ตัน) 8,824 13,941 18,381 1,802  '- ขายปลีก หอมแดงเหนือมัดจุกใหญ่

มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 301.49   413.98   292.53   18.60

ปริมาณส่งออก (ตัน) 9,163 16,667 18,773 2,582

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 257.33   482.66   426.46   54.87

ประเทศทีส่่งออก (ปี 65) มาเลเซีย (35%) เวยีดนาม (43%) สิงคโปร์ (18%) 

ประเทศทีน่ าเข้า  (ปี 65) พม่า (97%) อินโดนิเซีย (3%) 

ทีม่า :  (1) = สศก.

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

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

  แนวทางการบรหิารจดัการ  ป ี2564/65 (คณะอนกุรรมการจดัการ การผลิตและการตลาด

  กระเทยีม หอมแดง หอมหวัใหญ่ และมนัฝร่ัง) ดังนี้
     1) กรมศุลกากร : เขม้งวดปราบปรามการลักลอบน าเขา้
     2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวยีนเพือ่ชว่ยระบายผลผลิต
    3) กรมการค้าภายใน : 
         - จดัท าโครงการบริหารจดัการการตลาดพชืหวั ป ี2565 โดยสนบัสนนุเงิน คชก.
  46.35 ลบ. เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยรวบรวม คัดคุณภาพและกระจายผลผลิต อตัราไมเ่กนิ 
  กก.ละ 3 บาท  ผล จ.เชยีงใหม ่เร่ิมด าเนนิการแล้ว โดยรับสมคัรผู้เขา้ร่วมโครงการ
  ระหวา่งวนัที ่21 ถงึ 25 ก.พ.65
           - เชือ่มโยงจ าหนา่ยผลผลิตใหก้บัผู้รวบรวม หา้งค้าส่ง ค้าปลีก โรงงานแปรรูป 
  ผู้ส่งออก รวมทัง้ซ้ือขายล่วงหนา้ผ่านสัญญาขอ้ตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

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 26.39 19.47 22.22 (11 มี.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 27.35 22.85 26.50 (11 มี.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 - - - - - - 113.24

ขายส่ง ตลาด กทม. 2564 70.50 27.63 24.35 20.00 20.00 20.00 - - - - - 80.00
2565 66.00 44.34 32.50 (11 มี.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 66.00 44.34 32.50 (11 มี.ค.65)

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

หอมแดง
ประจ าสัปดาหท์ี ่2 ของเดือนมีนาคม 2565  (7 - 11 ม.ีค.65)
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การเคลือ่นไหวของราคาหอมแดง (บาท/กก.)

ม.ค.

   สถานการณ์ 

45.11

เฉลีย่
15.00
28.52
28.22
22.69
28.91
45.08
28.27
25.57

47.61

57.84
37.50
47.61
60.86
65.87
45.32

0

20

40

60

80

100

120

ม.ค.
62

เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.
63

เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.
64

เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค.
65

มี.ค.2

ขายส่งเหนือ กทม. หัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน

- ผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกสู่ตลาดน้อยลง และใกล้
สิ้นสุดฤดูกาลแล้ว ส่วนหอมแดงภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น    
ส่วนความต้องการจากตลาดปลายทางทรงตัว ทั้งนี้ ภาครัฐได้เตรียม
มาตรการรองรับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับซื้อและกระจายผลผลิต      
ไว้แล้ว

- ราคาหอมแดงหัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน ที่เกษตรกรขายได้ (ราคาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เฉลี่ย กก.ละ 22.22 บาท ปรับตัว สูงขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.72 ส่วนราคาหอมแดงสด (ภาคเหนือ) กก.ละ 
5.00 บาท ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่่า


