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สถานการณ์หอมในประเทศอินเดีย 

1. ผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมามีปริมาณลดลง  
2%                                  (           3                  2014) แต่เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์
                                               8% 

2. จากข้อมูลของ IBIS (International Business Information System)                 หอม 
ทั้งที่แปรรูปแล้วและที่ไม่ได้แปรรูปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ประมาณ 53,488 ตัน โดยเป็นการส่งออก
ทางเรือทั้งหมด 

3. ในรัฐกรณาฏกะได้เริ่มมีการเพาะปลูกส าหรับฤดูกาลใหม่ส าหรับฤดู Kharif1 บนพื้นที่ประมาณ  
16,145 เฮตาร์ (ประมาณ 100,906 ไร่) เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 9,304 
เฮกตาร์ (ประมาณ 58,150 ไร่) ถึง 73.53% โดยแหล่งเพาะปลูกหอมในฤดู Kharif ในรัฐกรณาฏกะที่ส าคัญ 
ได้แก่ เมือง Gadag, เมือง Dharwad, เมือง Bijapur, เมือง Bagalkot และเมือง Chitradurga ซึ่งผลผลิตหอม
ในเมืองเหล่านี้มีสัดส่วนสูงถึง 70% ของผลผลิตหอมรวมของทั้งรัฐ 

4. ส าหรับฤดูมรสุม (ฤดูฝน) ในปีนี้มาช้ากว่าปกติและคาดว่าปริมาณน้ าฝนจะน้อยกว่าปกติเช่นกัน  
โดยพ้ืนที่ส าคัญที่เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมในฤดู Kharif ปีนี้ทั้ง 4 เขต ในรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะมี
ปริมาณน้ าฝนจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2014 น้อยกว่าปกติทั้ง 4 เขต ซึ่งเขตพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าปกติ
มากที่สุดคือ เขต Marathwada                                                   โดยมีปริมาณน้ าฝน
ต่ ากว่าปกติถึง 78%            เขตพ้ืนที่ทางตอนกลางของรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะตอนเหนือที่มี
ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าปกติถึง 68% ในขณะที่เขตพ้ืนที่ในรัฐกรณาฏกะตอนใต้มีปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าปกติ 21% 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลผลิตหอมที่ก าลังเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้จะมาจากรัฐกรณาฏกะและรัฐอานธรประเทศ แต่
ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากรัฐกรณาฏกะเพราะอยู่ในช่วงเพ่ิงเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกหอมส าหรับฤดูกาลใหม่ 
(รายละเอียดปรากฏตามตารางและแผนภาพในหน้าถัดไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Kharif เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ฤดูฝน Kharif Crop จึงหมายถึงพืชที่ปลูกในฤดูฝนและเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง แต่ส าหรับ

ในประเทศอินเดีย Kharif Season จะมีช่วงเวลาแตกต่างกันไปตามรัฐและประเภทของพืช แต่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป 
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ตารางแสดงปริมาณน้ าฝนจนถึง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2014 ในเขตเพาะปลูกหอมส าหรับฤดู Kharif 

เขตพ้ืนที่ 
ปริมาณน้ าฝนปกติ 

(ม.ม.) 
ปริมาณน้ าฝนจริง 

(ม.ม.) 
% ปริมาณน้ าฝนจริง
เทียบกับปริมาณปกติ 

รัฐมหาราษฏระตอนกลาง 139.4 44 -68% 

เขต Marathwada ด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
รัฐมหาราษฏระ 

137.4 30.4 -78% 

รัฐกรณาฏกะตอนเหนือ 100.4 49.8 -68% 

รัฐกรณาฏกะตอนใต้ 133.8 105.3 -21% 
ที่มา: IMD (Indian Meteorological Department) 

 

 

แผนภาพแสดงฤดูกาลปลูกหอมในรัฐต่างๆของอินเดีย 

 
    ที่มา: APEDA Exchange 
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 5. ราคาค้าส่งและราคาค้าปลีกของหอมในตลาดหลักๆทั่วอินเดียในช่วงวันที่ 23-28 มิถุนายน 2014 มี
ราคาเพ่ิมข้ึนในทุกตลาดเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (16-21 มิถุนายน 2014) โดยตลาดที่มี
ราคาค้าส่งเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Chennai ราคาค้าส่งเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว        2,483         100 
                         Bangalore 2,158 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม และที่ราคาค้าส่งเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ตลาด 
Jaipur อยู่ที่ 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนราคาค้าปลีกเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์เดียวกันก็มีราคาเพ่ิมขึ้นในทุก
ตลาดเช่นกัน โดยตลาดที่มีราคาค้าปลีกเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Chennai กับตลาด Bangalore ในอัตรา 3,200 
รูปีต่อ 100 กิโลกรัมเท่ากัน รองลงมาคือ ตลาด Kolkata 2,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมส่วนตลาดที่มีราคาค้า
ปลีกเฉลี่ยต่ าสุดคือ ตลาด Jaipur 2,080 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สาเหตุส าคัญที่ท าให้ราคาหอมเพ่ิมขึ้นในทุก
ตลาดดังกล่าวก็เนื่องจากมีผลผลิตหอมจากแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่ตลาดน้อยลง (รายละเอียดตามตารางข้างล่าง) 

ตารางแสดงราคาค้าส่งและค้าปลีกของหอมในตลาดหลักทั่วอินเดียประจ าสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2557) 

ราคา: รูปี/100 ก.ก.

 
 ที่มา: Agriwatch, NHB (National Horticulture Board) 
 

6. เมื่อพิจารณาจากราคาค้าส่งเฉลี่ยประจ าสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2014) ในตลาดที่อยู่ในแหล่ง 
เพาะปลูกหอมของอินเดียพบว่าราคาค้าส่งเฉลี่ยสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าทุกตลาด โดยตลาดที่มีราคาค้าส่ง
เฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Bangalore            2,158 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนตลาดที่มีราคาค้าส่งเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ ตลาด Indore            1,158         100          ในแง่ปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าตลาดมากที่สุด
คือ ตลาด Bangalore โดยในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวมีผลผลิตเข้าตลาดเป็นปริมาณ 22,667 ตัน ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมีปริมาณ 25,667 ตัน 11.69% ส่วนตลาดที่มีผลผลิตหอมเข้าตลาดน้อยที่สุดคือ ตลาด 
Solapur                  6,000                            28% ส าหรับตลาดที่มีผลผลิตหอมเข้าสู่
ตลาดเพิ่มข้ึนมากที่สุดคือ ตลาด  
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Pimpalgaon         Lasalgaon                      90.24%     40.68%                      
16,250        13,600     ทั้งนี้ บริษัทวิจัย Agriwatch คาดว่าปริมาณผลผลิตหอมที่จะเข้าสู่ตลาดมี
แนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากปริมาณส ารองผลผลิตหอมอยู่ในระดับต่ า ซึ่งหมายความว่าอุปทานของหอมในตลาด
จะมีน้อยลงและจะส่งผลให้ราคาหอมคงอยู่ในระดับสูงต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง) 
 

ราคาค้าส่งและปริมาณผลผลิตหอมเข้าสู่ตลาดในพ้ืนที่ปลูกหอมประจ าสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2557) 

ราคา: รูปี/100 ก.ก. 
ปริมาณ: ตัน 

 
ที่มา: Agriwatch, 30 June 2014 

 

 7. ส าหรับปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดอินเดียทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของปีการตลาด 
2013-14 (23-30 มิถุนายน 2014) มีปริมาณกว่า 200,000 ตันเล็กน้อยและลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าไม่มาก
นัก แต่หากเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีการตลาดก่อนหน้าพบว่าปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดในช่วง
สัปดาห์ที่ 4 ของปีการตลาดปัจจุบัน (2013-14) ก็ยังคงสูงกว่าของปีการตลาดก่อนหน้าซึ่งมีปริมาณประมาณ 
180,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเข้าสู่ตลาดของผลผลิตหอมในช่วงเดือนมิถุนายน 2014 มีแนวโน้ม
ลดลงมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลต่อระดับราคาค้าส่งและค้าปลีกหอมในประเทศอินเดียท าให้หอมมีราคาสูงขึ้น 
(รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงในหน้าถัดไป) 
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แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการเข้าสู่ตลาดของผลผลิตหอมของอินเดียปีการตลาด 2013-14 

 
 ที่มา: Agmarknet 

 
 8. การที่ผลผลิตหอมเข้าสู่ตลาดน้อยลงอันเป็นผลมาจากความเสียหายของหอมในรัฐมหาราษฏระและ
ฤดูมรสุมที่มาล่าช้ารวมทั้งปริมาณน้ าฝนที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้อุปทานของหอมในตลาดอินเดียลดลง
ในขณะเดียวกันราคาค้าส่งและค้าปลีกของหอมในตลาดอินเดียก็เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้รัฐบาลใหม่ของอินเดียมีความ
กังวลว่าประชาชนจะเดือดร้อนจากราคาหอมที่แพงขึ้นจึงได้ประกาศก าหนดราคาส่งออกขั้นต่ า  (Minimum 
Export Price: MEP) ส าหรับหอมอีกครั้งในราคา 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน (FOB) หลังจากที่เคยก าหนดไว้
สูงสุดที่อัตรา 1,150 ดอลลาร์ต่อตัน (FOB) โดยรัฐบาลก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และเพ่ิงประกาศ
ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศราคา MEP แล้ว ปรากฏว่าสถานการณ์
ด้านอปุทานและราคายังไม่ดีข้ึน รัฐบาลใหม่จึงได้ประกาศอัตราราคาส่งออกขั้นต่ า (MEP) อีกครั้งโดยก าหนดไว้
ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 
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ความคิดเห็นส านักงานฯ 

 หากสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกหอมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในฤดูมรสุมนี้เป็นอย่างมากยังไม่ดีขึ้น 
โดยผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดยังอยู่ในระดับต่ า นั่นคือ อุปทานในตลาดต่ าซึ่งจะส่งผลให้ราคาค้าส่งและค้าปลีก
หอมในตลาดอินเดียอยู่ในระดับสูง ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินเดียจะประกาศปรับราคา MEP ขึ้นไปอีกเพ่ือ
สกัด                                โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมอุปทานหอมในประเทศให้มากพอที่จะ
ท าให้ระดับราคาทั้งค้าส่งและค้าปลีกลดลงอยู่ในระดับที่ประชาชนไม่เดือดร้อน เพราะหอมเป็นพืชผลเกษตรที่
เป็นพืชการเมืองที่สามารถบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้เช่นกัน จึงเป็นไปได้สูงว่าในปีการตลาดนี้ หอมจาก
อินเดียไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกหอมของไทยจนกว่าผลผลิตในฤดูกาลหน้าจะออกมา 

-------------------------------------------------------- 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
9 กรกฎาคม 2014 

    


