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ความทาทายของมะพราวออนไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา   
 

 

ในระยะ 2 ปท่ีผานมา เปนท่ีทราบ
กันว า คู แข งของมะพร าวออนไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา คือ มะพราวออนจากเวียดนามซ่ึงมี
ความไดเปรียบในดานราคาท่ีต่ํากวามะพราวออน
ของไทย และแมผลการสํารวจตลาดโดยฝาย
เ กษตร  ป ร ะจํ า ส ถ านก งสุ ล ใ หญ  ณ  นคร
ลอสแอนเจลิส ในชวงเดือนท่ีผานมาพบวา ราคา
มะพราวออนจากเวียดนามท่ีวางจําหนายในตลาด
ของชาวเอเชียมีราคาสูงข้ึนเนื่องจากภาวะขาด
แคลนผลผลิต แต ราคาก็ยั งคง ตํ่ากว าราคา
มะพราวออนของไทย อีกท้ัง มีรายงาน         

ไมนานนี้จากผูสงออกของเวียดนามรายหนึ่งระบุวา ผลผลิตมะพราวของเวียดนามกําลังฟนตัว
หลังจากภาวะการขาดแคลนดังกลาวและปจจุบันกําลังอยูในชวงฤดูการสงออกสูงสุด ดังนั้น จึงนับไดวา
มะพราวออนจากประเทศไทยอยูในสถานการณท่ีตองเผชิญหนากับความทาทายคอนขางมากในตลาด
สหรัฐอเมริกา  

 

 สถานการณการผลิตและสงออกมะพราวของเวียดนาม 

บทสัมภาษณผานเว็บไซต Freshplaza.com ของผูจัดการฝายขายของบริษัท ทรูฟรุตส จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทสงออกผลไมของเวียดนามไดกลาวถึงสภาพปจจุบันในอุตสาหกรรมมะพราวของเวียดนามไววา 
“ขณะนี้เปนชวงสูงสุดของฤดูการสงออกมะพราวของเวียดนาม โดยราคามะพราวจากภูมิภาค Ben Tre ของ
เวียดนามไดเพ่ิมข้ึนสูระดับท่ีสูง” โดยเม่ือฤดูกาลเปลี่ยนจากฤดูแลงเขาสูฤดูฝน ปริมาณ และคุณภาพของ
มะพราวก็เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ประกอบกับผลกระทบของภัยแลงและความเค็มของน้ําในปนีไ้มรุนแรง
เทากับปท่ีแลว ทําใหปริมาณผลผลิตมะพราวเพ่ิมข้ึนอยางมากและสามารถตอบสนองความตองการเพ่ือการ
สงออกไดเปนอยางดี  

 

 

ตัวอยางมะพราวออนของเวียดนาม 
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 ความทาทายดานการสงออกของเวียดนาม 

อุปสรรคท่ีผูสงออกของเวียดนามกําลังเผชิญอยูในขณะนี้มีเพียงปญหาเดียว คือ ราคาคาขนสง
ทางเรือท่ีสูงข้ึน หลังจากการระบาดของโควิด-19 การสงออกทางทะเลไดกลายเปนเรื่องท่ียากมากข้ึนและ
คาใชจายในการขนสงสินคาก็ไมมีสัญญาณท่ีจะปรับลดลง อยางไรก็ดี ขณะนี้เปนฤดูรอนท่ีความตองการ
มะพราวออนสูงในหลายประเทศ จึงสงผลใหผูนําเขาจากประเทศเหลานั้นยังคงสั่งซ้ือมะพราวจากเวียดนาม
โดยไมคํานึงถึงตนทุนการขนสงสินคาท่ีสูงแตอยางใด 

 

 การผลิตท่ีเนนมาตรฐานการผลิตและคุณภาพชีวิตในสังคม 

ตัวแทนของบริษัทไดเปดเผย
อีกวา บริษัทฯ กอตั้งข้ึนจากความสําเร็จใน
การผลิตมะพราวอินทรียซ่ึงมีการผลิตใน
จังหวัด Ben Tre มาเปนเวลานานดวยการ
ใชระบบอินทรียคุณภาพสูง โดยบริษัทได
เปลี่ยนวิธีการผลิตและเพ่ิมความตระหนัก
ในเรื่องการทําเกษตรอินทรียและการ
ทํางานอยางมุงม่ัน บริษัทไดรับการรับรอง
มาตรฐาน อินทรี ย สํ าหรั บผลิ ตภัณฑ

มะพราวออนจากสหภาพยุโรป  นอกจากนี้ บริษัทเชื่อวาคุณภาพเปนคานยิมหลักท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ียั่งยืน
และยาวนานของบริษัท โดยเนนย้ําวาขอบเขตของคําวาคุณภาพไมเพียงแตเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑและ
บริการท่ีมอบใหกับลูกคาเทานั้น แตยังรวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกรและพนักงานดวย 

 

 เทคนิคการดื่มน้ํามะพราวออนจากผลสดดวยมือเปลา 
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เนื่องจากผูท่ีนิยมบริโภคมะพราวออนมักประสบปญหาในการเปดเปลือกแข็งของมะพราวเสมอ 
โดยสวนใหญผูบริโภคมักจะใชมีดในการเจาะมะพราวเพ่ือนําน้ํามาดื่ม ผูสงออกมะพราวของเวียดนามได
แบงปนเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีการเปดมะพราวดวยมือโดยระบุวา ตองรูโครงสรางภายในของมะพราวเปนอันดับ
แรก โดยมะพราวทุกผลจะมีตา 3 จุดบนกะลามะพราวเสมอ ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีไวเพ่ือใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนน้ํา
และแรธาตุท่ีเกิดข้ึนในมะพราวทําใหตาดังกลาวจะนิ่มและงายตอการเจาะ เม่ือทราบโครงสรางของมะพราว
แลวก็จะสามารถเปดมะพราวไดดวยมือตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนท่ี 1  ใชมือแกะเปลือกออนท่ีดานบนของมะพราวเพ่ือหาตาท้ัง 3 บนเปลือกมะพราว 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2  มองหาตาท่ีนิ่มท่ีสุด ตาอันท่ีใหญท่ีสุดคือตาท่ีนิ่มท่ีสุด 
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ข้ันตอนท่ี 3  ใชหลอดเจาะเบาๆ ผานตาท่ีนิ่มท่ีสุดนั้น เพียงแคนี้ก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับการดื่มน้ํา
มะพราวจากผลสดไดทันที 

 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติม 

สหรัฐฯ นําเขามะพราวและผลิตภัณฑท่ีสําคัญตามลําดับ ไดแก เนื้อมะพราวแปรรูป เนื้อมะพราว
แหง มะพราวออนท้ังผล เนื้อมะพราวแชแข็ง มะพราวอ่ืนๆ ท่ีเอากะลาออก และมะพราวท้ังกะลา (เอนโด
คารป) 

มะพราวออน ในป 2563 สหรัฐฯ นําเขาจากท่ัวโลก คิดเปนมูลคา 23.98 ลานเหรียญสหรัฐ 
โดยนําเขาจากประเทศไทยมากเปนอันดับท่ี 1 คิดเปนมูลคา 11.49 ลานเหรียญสหรัฐ มีสัดสวนการครอง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 47.91 ในขณะท่ีนําเขาจากเวียดนามเปนอันดับท่ี 4 คิดเปนมูลคา 1.25 ลานเหรียญสหรัฐ 
มีสัดสวนตลาดอยูท่ีรอยละ 5.21 

การนําเขาในชวง 6 เดือนแรกของป 2564 สหรัฐฯ นําเขามะพราวออนท้ังหมดคิดเปนมูลคา 
14.91 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาจากไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 26 ในขณะท่ีนําเขาจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนรอยละ 
95 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา (ตารางดานลาง) 

 

มูลคาการนําเขามะพราวสดของสหรัฐฯ จากผูสงออกท่ีสําคัญ 4 อันดับแรก ป 2563 - 2564 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ 

ประเทศ 
12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) % การเปลี่ยนแปลง 

(ชวง/ชวง) ป 2563 ป 2563 ป 2564 

1. ไทย 11.49  5.00  6.29 26 
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2. เม็กซิโก   8.37 3.68    6.21  69 

3. โดมินิกัน  2.57  1.23  1.36 10 

4. เวียดนาม  1.25  0.39  0.76  95 

แหลงขอมูล: U.S. Census Bureau Trade Data 

 

 ขอคิดเห็น 

จากการสํารวจตลาดของชาวเอเชียในสหรัฐฯ พบวา คุณภาพและลักษณะสินคาภายนอกของ
มะพราวออนของไทยและเวียดนามคอนขางใกลเคียงกัน แตรสชาติอาจแตกตางกัน เชน รสชาติความหวาน 
ความหอม ซ่ึงเปนเอกลักษณของมะพราวออนพันธุของไทย อยางไรก็ตาม มะพราวของเวียดนามยังคงมีราคา
ต่ํากวาของไทยมาก ถึงแมมะพราวไทยพยายามใชนวตกรรมเขามาชวยในการทําใหการบริโภคมะพราวให
สะดวกข้ึน แตตนทุนการผลิตและจําหนายยังคงสูงและยังไมมีการวางจําหนายท่ีแพรหลายมากนักในตลาดของ
ชาวเอเชียซ่ึงเปนตลาดหลักของมะพราวออน ดังนั้น จึงควรหาแนวทางเพ่ือสงเสริมการขยายและรักษาตลาด
ในสหรัฐฯ ดังนี้ 

1) การลดตนทุนการผลิตและการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต การขนสง ไปจนถึง
ตลาดปลายทาง 

2) สรางเครือขายและขยายชองทางการตลาด เชน สงเสริมการใหบริการในรานอาหารไทย การ
วางจําหนายในตลาดซูเปอรมารเก็ตของชาวไทยในสหรัฐฯ (ปจจุบันไมมีการวางจําหนายใหเห็นมากนัก) 
บุกเบิกการวางจําหนายในเครื่องจําหนายสินคา (vending machine) ตามสถานท่ีตางๆ เชน สถานท่ีออก
กําลังกาย หางสรรพสินคา โรงอาหาร (Food court) เปนตน  

3) สรางความแตกตาง เชน ประชาสัมพันธรสชาติท่ีเปนเอกลักษณของมะพราวออนพันธุไทย 
การผลิตท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในทองถ่ินซ่ึงเปนคานิยมในปจจุบัน 
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สิงหาคม 2564 

 

ท่ีมา:  

https://www.freshplaza.com/article/9344178/the-production-volume-of-vietnamese-coconuts-is-

recovering-after-a-shortage/ 
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