
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง “สศท.11 ลงพื้นที่ศรีสะเกษเกาะติดสถานการณ์หอมแดง เตรียมออกตลาดปลาย พ.ย.นี้ 
แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ ระวังโรคหอมเลื้อย” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.11 ลงพ้ืนที่ศรีสะเกษเกาะติดสถานการณ์หอมแดง เตรียม
ออกตลาดปลาย พ.ย.นี้ แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ ระวังโรคหอมเลื้อย ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพ้ืนที่ของ สศท.11 เพ่ือติดตามสถานการณ์การผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ 
แหล่งผลิตอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปีเพาะปลูก 2564/65 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564) คาดว่า  มี
เนื้อที่เพาะปลูก 26,940 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วที่มีจ านวน 24,394 ไร่ (เพ่ิมข้ึน 2,546 ไร่ หรือร้อยละ 10.44) เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาราคาหอมแดงอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น และเป็นพืชที่สร้างรายได้และให้
ผลตอบแทนสูงแก่เกษตรกร ผลผลิตรวม 77,878 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจ านวน 86,344 ตัน (ลดลง 8,466 ตัน หรือ
ร้อยละ 9.80) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,475 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจ านวน 3,554 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลง 79 
กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 2.22) ทั้งนี้ ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ
เตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ฝนตกชุก หอมแดงจึงเน่าเสียหาย และบางส่วนชะงักการเจริญเติบโต ต้นแคระแกรน  

จากสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ าที่เอ่อทะลักล้นตลิ่งบริเวณ ล าน้ ามูล และ              
ล าน้ าชี รวมถึงล าห้วยสาขาต่าง ๆ ส่งผลให้มวลน้ าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่ปลูกหอมแดงถูกน้ าท่วมได้รับ
ความเสียหาย โดยเฉพาะต าบลคอนกาม ต าบลลิ้นฟ้า ต าบลกุดเมืองฮาม อ าเภอยางชุมน้ อย ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้น 
(ข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ ณ 9 พฤศจิกายน 2564) พบว่า พ้ืนที่ปลูกหอมแดง ทั้ง 3 ต าบล ได้รับ
ความเสียหายจากน้ าท่วม ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564 รวมพ้ืนที่ความเสียหาย 2,048 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ปลูกท้ังจังหวัด มูลค่าความเสียหายประมาณ 92 ล้านบาท ได้รับผลกระทบ จ านวน 861 ครัวเรือน 
ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติ เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยา จ านวน 1,980 บาท/ไร่ ซึ่งขณะนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอขอเงินชดเชย กรณีเกิดภัยพิบัติ  
คาดว่าเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาภายใน 60 วัน นอกกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ยังได้ช่วยรับซื้อ
หอมต้นที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวก่อนเน่าเสียหาย ในราคา 20 บาท/กิโลกรัม (แบบคละ) เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย   

  ส าหรับปีเพาะปลูก 2564/65 เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบางส่วนในพ้ืนที่ปลูกข้าวหรือปลูกหลังฤดูท านาจะเพาะปลูก
ล่าช้ากว่าปีปกติ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในอ าเภอราษีไศลและอ าเภอยางชุมน้อย และ
บางพ้ืนที่น้ ายังท่วมขังยังไม่สามารถเริ่มการเพาะปลูกได้ ส่งผลให้หัวพันธุ์หอมแดงที่เกษตรกรเตรียมไว้ปลูกฝ่อ ในขณะที่
เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอกันทรารมย์ สามารถปลูกได้ตามปกติ 
โดยคาดว่าผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด และ
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากท่ีสุดช่วงปลายเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ประมาณ 54,514 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 
ของผลผลิตทั้งหมด 
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  ในส่วนของราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ ภาพรวมมีการปรับตัวลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในระยะแรกเป็นหอมแดงไม่ได้มาตรฐาน หัวเล็ก สีไม่สด โดย
ราคาเฉลี่ย วันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน 2564 หอมแดงสดแก่ (คละ) ราคา 21 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่
ที่ 30 บาท/กิโลกรัม หอมปึ่ง ซึ่งเป็นหอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บเป็นเวลาประมาณ 14 วัน ราคา                 
43 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ที่มีราคาอยู่ที่ 55 บาท/กิโลกรัม และหอมมัดจุกใหญ่ เฉลี่ย 55 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากปี
ที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 80 บาท/กิโลกรัม  ด้านสถานการณ์ตลาดหอมแดง ผลผลิตเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98) เกษตรกรจ าหน่าย
ให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น พ่อค้า รายใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ร้านสิทธิกรณ์ดีพืชผลเป็นผู้รวบรวมและส่งหอมแดงราย
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะรับซื้อหอมแดงเพ่ือส่งขายลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เป็นต้น ส่วนผลผลิตที่เหลือจ าหน่ายให้กับพ่อค้าต่างจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อุบลราชธานี สุรินทร์ 
นครราชสีมา รวมถึงพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ 

  ผู้อ านวยการ สศท.11 กล่าวเพ่ิมเติมว่า หอมแดงศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญหา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหอมแดงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่            
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปเป็นชาหอมแดงซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะ
เกษ ได้รวมกันสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกษตรกร
มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรหมั่นตรวจ
และก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรคคอบิดหรือโรคหอมเลื้อยที่สามารถพบได้ในระยะการ
เจริญเติบโตทางล าต้น และในสภาพอากาศร้อนจัด ความชื้นในอากาศน้อย ท าให้เกิดเป็นแผล บริเวณใบ กาบใบ คอหรือ
ส่วนหัว โรคนี้ท าให้ใบเน่าเสียหาย ต้นหอมแคระแกรน ใบบิดโค้งงอ หัวลีบยาว ส่งผลให้ต้นหอม เน่าเสียหาย เก็บเกี่ยวไม่ได้ 
หรือไปเน่าเสียในช่วงเก็บรักษา ซึ่งหากเกษตรกรพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทันที ส าหรับ
เกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สศท.11   
จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045 344 654 หรืออีเมล zone11@oae.go.th   

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,206 บาท สัปดาห์ก่อน 9,357 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,708 บาท สัปดาห์ก่อน 7,733 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.76 บาท สัปดาห์ก่อน 8.84 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.90 บาท สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.25 บาท สัปดาห์ก่อน 16.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาห์ก่อน 42.27 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 19.07 บาท สัปดาห์ก่อน 20.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.83 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.19 บาท สัปดาห์ก่อน 2.17 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.45 บาท สัปดาห์ก่อน 6.43 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,729 บาท สัปดาห์ก่อน 1,855 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,413 บาท สัปดาห์ก่อน 1,495 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.15 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.63  บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.52 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.51 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.46 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.78 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.99 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.13 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.59 บาท 

 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.30 บาท สัปดาห์ก่อน 32.11 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 273 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.22 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.16 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.21 บาท สัปดาห์ก่อน 77.49 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.42 บาท  สัปดาห์ก่อน 132.17 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.37 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี  เรื่อง สศท.11 ลงพ้ืนที่ศรีสะเกษเกาะติด
สถานการณ์หอมแดง เตรียมออกตลาดปลาย พ.ย.นี้  แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ ระวังโรคหอมเลื้อย และราคาสินค้า



เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

