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มะพร้ าวที่เป็ นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้ ถูกจัดว่าเป็ นหนึ่งใน Superfood จึงได้ รับอานิสงส์และ
ทาให้ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าวได้ รับความนิยมในตลาดโลก ส่งผลให้ ความต้ องการมะพร้ าวและ
ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวในตลาดโลกสูงขึน้ อย่ างมาก แต่ กลับไม่ สอดคล้ องกับการปลูกมะพร้ าวในโลกที่มี
ปริมาณลดลงเป็ นลาดับ อีกทัง้ ในปี 2560 ประเทศผู้ผลิตหลักมะพร้ าวของโลกต่างประสบปั ญหาทางด้ าน
ผลผลิต
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่ า แนวโน้ มความต้ องการกะทิและผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวของไทยจะยังขยายตัว
ต่ อไปในระยะข้ างหน้ า โดยคาดว่า ในปี 2560 การส่งออกผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวจะขยายตัวที่ร้อยละ 18.5
คิดเป็ นมูลค่า 16.4 พันล้ านบาท และการส่งออกกะทิ จะขยายตัวที่ร้อยละ 16.5 คิดเป็ นมูลค่า 12.7 พันล้ านบาท
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่ า ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวเป็ นสินค้ าที่มีศักยภาพและมีแนวโน้ มที่จะเติบโตดี
ในระยะข้ างหน้ า ซึ่งทุกภาคส่ วนในองคาพยพทางเศรษฐกิจมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
ของตนเองได้ อย่ างต่ อเนื่อง เริ่ มตังแต่
้ ต้นนา้ จากเกษตรกรที่อาจจะทาการปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นที่มี
แนวโน้ มราคาตกต่า มาปลูกมะพร้ าวที่มีแนวโน้ มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทังเป็
้ นโอกาสดีของทังกลางน
้
้าอย่า ง
SMEs และปลายน ้าที่เป็ นธุรกิจที่ทาการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้ าว ที่ควรใช้ กระแสควรนิยมในมะพร้ าวเพื่อ
นามาสู่การวิจัยและพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ ให้ สอดคล้ องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์มะพร้ าว

มะพร้ าวหนึ่งใน Superfood
จากกระแสดูแลสุขภาพที่เกิดขึน้ ทัว่ โลก ได้ ส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารบางประเภทได้ รับ
ความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างมาก สืบเนื่องจากในประเทศพัฒนาแล้ วได้ มีการจัดหมวดหมวดหมู่อาหารประเภทต่างๆ
ที่มีความเชื่อว่าเป็ นอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ โดยเรี ยกอาหารจาพวกนี ้ว่า Superfood ถึงแม้ ว่าจะมีนกั วิชาการ
จานวนหนึ่งได้ ออกมาวิจารณ์ ว่า อาหารที่ถูกจัดให้ เป็ น Superfood เป็ นเพียงการกล่าวอ้ างทางการตลาดเท่านัน้
มิได้ ผ่านการจัดหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้ อง อย่างไรก็ดี อาหารในกลุ่มนี ้ในประเทศพัฒนาแล้ วก็ได้ รับ
ความนิยมตามกระแสการรักษาสุขภาพ ซึง่ ก่อให้ เกิดความต้ องการเพิ่มขึ ้นจานวนมาก
จากงานวิจยั ของ Mintel สถาบันวิจยั ทางผลิตภัณฑ์และการตลาด พบว่า ในช่วงปี 2554-2558 มีการออก
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มชนิดใหม่ที่ใช้ คาที่เกี่ยวข้ องกับ Superfood ขยายตัวถึงร้ อยละ 202 โดยผลิตภัณฑ์
เหล่านี ้มักมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่เชื่อว่าเป็ น Superfood เช่น คีนัว (Quinoa) เมล็ดเชีย (Chia Seeds) รวมทัง้
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มะพร้ าว และเฉพาะในปี 2558 การออกผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่มชนิ ดใหม่ที่ เกี่ ยวข้ องกับ Superfood
ขยายตัวถึงร้ อยละ 36 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการขยายตัวในประเทศพัฒนาแล้ ว ได้ แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อังกฤษ และ
แคนาดา เป็ นต้ น
มะพร้ าวที่เป็ นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศ และถูกจัดว่าเป็ นหนึ่งใน Superfood จึงได้ รับอานิสงส์
และทาให้ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าวทัง้ ทางตรง เช่น มะพร้ าวทัง้ ลูก นา้ มะพร้ าว นา้ มันมะพร้ าว และใช้
มะพร้ าวเป็ นวัตถุดิบ เช่น กะทิ เครื่ องสาอาง ได้ รับความนิยมในตลาดโลก รวมทังมี
้ การขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับมะพร้ าวเข้ าสู่ตลาดในประเทศพัฒนาแล้ ว เช่น เครื่ องดื่มรสต่างๆ ผสมน ้ามะพร้ าว เครื่ องสาอางที่มีส่วนผสม
ของน ้ามันมะพร้ าว เป็ นต้ น ส่งผลให้ ความต้ องการมะพร้ าวและผลิตภัณฑ์มะพร้ าวในตลาดโลกสูงขึ ้นอย่างมาก
ความต้ องการมะพร้ าวในตลาดโลกเพิ่มขึน้ แต่ ผลผลิตไม่ ทนั กับความต้ องการ
จากการที่ มะพร้ าวและผลิตภัณ ฑ์ มะพร้ าวได้ รั บความนิ ยมมากขึน้ ในตลาดโลก ส่งผลให้ ก ารบริ โภค
ผลิตภัณฑ์มะพร้ าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ ้นมาก โดยในปี 2559 มีการบริ โภคน ้ามะพร้ าวถึง 160 ล้ านแกลลอน หรื อ
คิดเป็ นมูลค่ากว่า 2.06 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 19.5 นอกจากนัน้ กะทิซึ่ง
เป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ที่แปรรู ปจากมะพร้ าวก็มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่สงู เช่นเดียวกัน โดยมีมลู ค่าตลาดโลกอยูที่
0.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 14.8
แม้ ว่า ความต้ องการมะพร้ าวที่เกิ ดขึน้ ใน 78
พื ้นที่ปลูกมะพร้ าวโลก (ล้ านไร่)
76
ปริ มาณมะพร้ าว (พันล้ านลูก)
โลกตามกระแสของการรั ก สุข ภาพ จะท าให้ เกิ ด
74
ความต้ องการสินค้ ามะพร้ าวมากขึน้ แต่การปลูก 72
มะพร้ าวในโลกกลับมีปริ มาณลดลงเป็ นลาดับ โดย 70
68
ในช่วงปี 2553-2557 พื น้ ที่ ปลูกมะพร้ าวในโลกมี 66
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75.9 ล้ านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 64
68.8 พันล้ านลูกต่อปี หรื อเท่ากับมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ 62
60
ที่ 906 ลูก/ไร่ อย่ างไรก็ ตาม พื น้ ที่ เพาะปลูกและ 58
2553
2554
2555
2556
2557
ปริ ม าณผลผลิ ต มี แ นวโน้ มลดต่ า ลง และล่ า สุ ด ที่มา: The Asian and Pacific Coconut Community
ในปี 2560 ประเทศผู้ผ ลิ ต มะพร้ าวหลัก ของโลก
อย่างฟิ ลิปปิ นส์ก็ประสบกับปั ญหาทางสภาพอากาศทาให้ ผลผลิตมะพร้ าวลดต่าลง ในส่วนของอินโดนีเซีย จังหวัด
สุลาเวสี ที่เป็ นพื น้ ที่ปลูกมะพร้ าวที่สาคัญได้ ประสบกับปั ญหาทางด้ านผลผลิตต่อไร่ ที่ลดต่าลง จากอายุของต้ น
มะพร้ าวได้ ผ่านจุดสูงสุด และเริ่ มให้ ผลผลิตที่ต่าลง นอกจากนัน้ ผลผลิตมะพร้ าวในประเทศอินเดียก็ต้องพบกับ
ปั ญหาศัตรู พืช ดังนัน้ ในปี 2560 ผลผลิตมะพร้ าวในโลกมีแนวโน้ มที่จะลดลง จากปั ญหาของผู้ผลิตรายหลักของ
โลกดังกล่าว
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ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวของไทย
มะพร้ าวเป็ นหนึง่ ในพืชเศรษฐกิจของไทย ในปี 2558 มีพื ้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.2 ล้ านไร่ และมีผลผลิต
ประมาณ 1 ล้ านตัน ผลผลิตส่วนหนึง่ จะใช้ บริ โภคภายในประเทศ เป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงงานกะทิ และอีกส่วนหนึ่ง
จะเป็ นการส่งออก โดยสัดส่วนการบริ โภคในประเทศกับอุตสาหกรรมและการส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 60: 40 พื ้นที่เพาะปลูกสาคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้ โดยจังหวัดที่มีผลผลิตมะพร้ าวมากที่สดุ
ได้ แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ ธานี อย่างไรก็ตาม จากกระแสความนิยมในสินค้ ามะพร้ าว ส่งผลให้
ความต้ องการวัตถุดิบมะพร้ าวไปผลิตเพื่อการส่งออกยังคงไม่เพียงพอ ภาครัฐจึงได้ อนุญาตให้ มีการนาเข้ ามะพร้ าว
จากประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่น อินโดนิ เซีย และมาเลเซีย เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบันมะพร้ าวยังถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้ า
ควบคุม ยังไม่สามารถนาเข้ าได้ อย่างเสรี
ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวได้ มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็ นสินค้ าจานวนมาก ทัง้ มะพร้ าวสด มะพร้ าวแปรรู ป
ขัน้ ต้ น เช่ น กะทิ น า้ มัน มะพร้ าว เป็ นต้ น โดย กะทิ (Coconut Milk) เป็ นสิ น ค้ า ส่ ง ออกส าคัญ ของไทย
มี สั ด ส่ ว นกว่ า ร้ อยละ 75 ของสั ด ส่ ว นการส่ ง ออก
20
มูลค่ าการส่ งออกกะทิและผลิตภัณฑ์ มะพร้ าว (ไม่ รวมนา้
ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวทัง้ หมด โดยมีตลาดส่ง ออกสาคัญ
มะพร้ าว)
ได้ แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และออสเตรเลีย การส่งออก 15 กะทิสาเร็จรูป (พันล้ านบาท)
ผลิตภัณฑ์มะพร้ าว (พันล้ านบาท)
กะทิ มีแ นวโน้ มที่ เพิ่ มขึน้ ตามกระแสความนิ ยมอาหาร
ไทย จ านวนร้ านอาหารไทยที่ เพิ่ ม ขึ น้ ในต่า งประเทศ 10
รวมทัง้ กระแสการดูแลสุขภาพ ในปี 2559 ไทยส่งออก 5
กะทิ ทัง้ สิน้ 10.9 พันล้ านบาท ขยายตัวจากปี ก่อนหน้ า
ร้ อยละ 12.6 และมีการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ ผ่าน 0
2555
2556
2557
2558
2559
2560*
มาถึงร้ อยละ 16.7
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวประเภทอื่นๆ
ก็มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวในอัตราที่สงู เช่นเดียวกันจากกระแสการรักสุขภาพ และ Superfood ที่เกิดขึ ้นในประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว เช่ น น ้า มั น มะพร้ าวที่ ง านวิ จั ย จ านวนมากยื น ยั น ว่ า น า้ มั น มะพร้ าวมี ส่ ว นผสมของ
กรดลอริ ก (Lauric Acid) ซึ่งมีป ระโยชน์ ต่อร่ างกายทัง้ การบริ โภคผ่ านการรั บ ประทาน หรื อการน ามาเป็ น
ส่ว นประกอบของเครื่ องส าอาง และน า้ มะพร้ าวที่ เ ป็ นเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในช่ ว ง 2-3 ปี
ที่ ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากกระแสการรั กสุขภาพ รสชาติของมะพร้ าวนา้ หอมไทยที่ ได้ รับความนิ ย มอย่างมากใน
ประเทศจีน รวมถึงผลจากงานวิจยั ที่ระบุถึงองค์ประกอบที่เป็ นประโยชน์ของนา้ มะพร้ าวที่ ทาให้ นกั กีฬาจานวนมาก
หันมาดื่ม
จากความต้ อ งการกะทิ ที่ เ พิ่ ม สูง ขึ น้ จากความนิ ย มในอาหารไทย รวมทัง้ การขยายตัว ของจ านวน
ร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ วอย่าง สหภาพยุโรป และสหรั ฐฯ ที่ต้องใช้ กะทิเป็ น
ส่วนประกอบทาให้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่ า แนวโน้ มความต้ องการกะทิจะยังขยายตัวต่ อไปในระยะ
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ข้ างหน้ า โดยคาดว่ า ในปี 2560 การส่ งออกกะทิจะขยายตัว ที่ร้อยละ 16.5 คิดเป็ นมูลค่ า 12.7 พันล้ าน
บาท โดยมีตลาดหลักในสหภาพยุโรป และสหรั ฐฯ อีกทังกระแสความนิ
้
ยมในผลิตภัณฑ์มะพร้ าวประเภทอื่นๆ
ทาให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวมีแนวโน้ มจะขยายตัวต่ อไปในระยะข้ างหน้ าเช่ นเดียวกัน โดยในปี
2560 คาดว่ า การส่ งออกผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวจะขยายตัวที่ร้อยละ 18.5 คิดเป็ นมูลค่ า 16.4 พันล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์ มะพร้ าวของไทยยังคงมีสดั ส่วนที่ไม่สูงนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้นาการค้ า
มะพร้ าวโลกอย่างอินโดนิเซีย หรื อฟิ ลิปปิ นส์
ต้ นนา้ ถึงปลายนา้ : อุตสาหกรรมมะพร้ าว
ผู้นาการส่งออกมะพร้ าวหลักของโลก ซึง่ ได้ แก่ อินโดนิเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย ต่างมีความพร้ อมในการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้ าวมากกว่าไทยที่มีผลผลิตที่ต่ากว่า รวมทังค่
้ าจ้ างแรงงานที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้นาการ
ส่งออกมะพร้ าวหลักของโลก อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มะพร้ าวของไทยก็มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ทาให้
มะพร้ าวไทยได้ รับความสนใจในตลาด ทังผลิ
้ ตภัณฑ์
แปรรู ป มะพร้ าวของไทยที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี 40
ราคามะพร้ าวผลแห้ ง* (บาท/ลูก)
คุณ ภาพที่ ดี ก ว่ า คู่แ ข่ ง รวมทัง้ มะพร้ าวน า้ หอมที่ มี 30
ราคามะพร้ าวอ่อนน ้าหอมผลใหญ่** (บาท/ลูก)
20
รสชาติและกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ จากการที่เป็ น
10
มะพร้ าวพั น ธ์ พิ เ ศษที่ ส ามารถปลู ก ได้ เฉพาะใน
0
ประเทศไทยและมีจ านวนมากในแถบจังหวัดภาค
2556
2557
2558
2559
2560 (ม.ค.ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเวปไซต์ตลาดสีม่ มุ เมือง
เม.ย.)
กลางเท่านัน้ จากจุดเด่นดังกล่าว ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
* ราคาหน้ าสวน
** ราคาขายส่ง ณ ตลาดสี่มมุ เมือง
มองว่ า ไทยมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
มะพร้ าวของไทยให้ เป็ นทัง้ เกษตรและอุตสาหกรรมชัน้ นา ซึ่งแนวทางการพัฒนาสามารถทาได้ ทงั ้ ซัพพลายเชน
ตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้า ดังนี ้
ต้ นนา้ : เกษตรกรผู้ปลูก
ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจากพื ้นที่และผลผลิตที่ลดลงของมะพร้ าวสวนทางกับความต้ องการมะพร้ าว
ในตลาดโลกและความต้ องการนามาเป็ นวัตถุดิบในประเทศ โดยผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องนาเข้ ามะพร้ าวแกงที่
เป็ นวัตถุดิบในการคันกะทิ
้
จากประเทศเพื่อนบ้ าน อีกทัง้ มะพร้ าวนา้ หอมที่เป็ นพันธ์ พิเศษและสามารถปลูกได้ ใน
ไทยเท่านัน้ ยังเป็ นที่ต้องการในต่างประเทศเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ดังนัน้ คาดว่าราคามะพร้ าวทัง้
สองชนิดจะมีแนวโน้ มราคาที่ดีต่อเนื่อง จึงเป็ นโอกาสอันดีของเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่อาจจะปรับเปลี่ยนมา
ปลูกมะพร้ าว และยังสอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการพัฒนาการผลิตมะพร้ าวและถัว่ เหลืองแบบครบวงจรของภาครัฐ
ที่คาดว่าจะมีนโยบายที่ช่วยเหลือให้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นมาปลูกมะพร้ าวได้ อย่างสะดวกมากขึ ้น
อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นมาปลูกมะพร้ าวจาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการออกผลผลิตทังพั
้ นธุ์
ต้ นเตีย้ ที่ จะให้ ผลผลิตภายใน 3-4 ปี และพันธุ์ต้นสูง ที่ จะให้ ผลผลิตภายใน 5-6 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่ นได้ รวมถึงมะพร้ าวแกงที่แม้ จะสามารถปลูกได้ ทุกภาคของประเทศไทย
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แต่จะเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพดินเป็ นกลาง ลักษณะดินร่ วนปนทราย และมีฝนกระจายสม่าเสมอตลอดปี ในขณะ
ที่มะพร้ าวนา้ หอมจะเหมาะสมกับพื น้ ที่ที่มีนา้ ค่อนข้ างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นพืน้ ที่ ในภาคกลาง อีกทัง้ การปลูก
มะพร้ าวของไทยในปั จจุบันยังคงมีผลผลิตที่ ต่า ทัง้ จากปั ญหาด้ านศัตรู พืชและวิธีการปลูกมะพร้ าว ซึ่งยังต้ อง
พัฒนาองค์ความรู้ ของเกษตรกรที่เพื่อขจัดปั ญหาต่างๆ ที่กระทบต่อผลผลิตของมะพร้ าว
กลางนา้ : ผู้ค้าและ SMEs
จากราคาสินค้ าเกษตรหลักต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นราคาข้ าว หรื อมันสาปะหลังในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้ มใน
ระยะข้ างหน้ า ซึง่ คาดว่าผู้ค้าพืชไร่ ในสินค้ าเกษตรหลักจะต้ องเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผู้ค้าอาจ
พิจารณาค้ ามะพร้ าวที่มีแนวโน้ มราคาที่ดีในระยะข้ างหน้ า โดยการป้อนให้ กับทัง้ SMEs และอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่ในปั จจุบนั ประสบกับปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ความนิยมของมะพร้ าวน ้าหอมกลับทาให้ มี
พ่อค้ าชาวจีนเข้ ามาตังโรงคั
้
ดบรรจุผลไม้ หรื อที่เรี ยกกันว่า “ล้ ง” มากขึ ้น เพื่อรับซื ้อมะพร้ าวน ้าหอมถึงในสวนและ
ส่งออกไปประเทศจีน ซึง่ การเกิดขึ ้นของล้ งอาจทาให้ เกิดผูกขาดการซื ้อขาย และส่งผลกระทบต่อราคาของมะพร้ าว
น ้าหอมของไทย
สาหรั บ SMEs การนาผลผลิตมะพร้ าวมาแปรรู ปขัน้ ต้ น ไม่ ว่าจะเป็ นน ้ามะพร้ าวหอม กะทิ หรื อนา้ มัน
มะพร้ าวสกัดเย็นเพื่อการส่งออกมีแนวโน้ มที่ดี โดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาแล้ ว ซึง่ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาด
ว่า ความต้ องการสินค้ าผลิตภัณฑ์มะพร้ าวจะยังมีความต้ องการสูงไปในระยะข้ างหน้ า ซึง่ จะเป็ นโอกาสอันดีของ
SMEs ในการขยายกาลังการผลิตเพื่อพัฒนาธุรกิจได้ ต่อ ไป นอกจากนัน้ การวิจัยและพัฒนาโดย SMEs อาจ
เริ่ มต้ นจากการทดลองขนาดเล็กหรื อร่ วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตร อาจนามาสู่ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆที่มีส่วนผสมของ
มะพร้ าว ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็ จได้ จากกระแสความนิยมของมะพร้ าวในตลาดโลก
ปลายนา้ : มะพร้ าว 4.0 โอกาสในการพัฒนาสินค้ าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
การนานวัตกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์มะพร้ าว เพื่อให้ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาจจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน
ที่สงู ซึง่ เป็ นข้ อจากัดของ SMEs ดังนัน้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรใช้ กระแสควรนิยมในมะพร้ าวเพื่อนามา
สู่การวิจัยและพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ ให้ สอดคล้ องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ มะพร้ าว โดยอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิเช่น เครื่ องดื่มรสชาติต่างๆ ที่มีส่วนผสมของมะพร้ าวที่
ปั จจุบันได้ รับความนิยมในต่างประเทศ อาหารและขนม หรื อเครื่ องสาอางทัง้ การบารุ งผิวพรรณและเส้ นผมที่มี
ส่วนประกอบของมะพร้ าวหรื อน ้ามันมะพร้ าว เป็ นต้ น หรื อพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิมให้ มีคณ
ุ ภาพและเป็ น
การสร้ างมูลค่า เช่น กะทิออร์ แกนิก การสร้ างแบรนด์กะทิผ่านร้ านอาหารไทยที่ได้ รับความนิยมในต่างประเทศ
เป็ นต้ น
อย่ างไรก็ ดี จากข้ อจ ากัด ที่ ม ะพร้ าวไทยยังไม่มี ป ริ มาณผลผลิ ตเท่ า กับ ประเทศผู้ ค้า มะพร้ าวชัน้ น า
ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นจะต้ องสร้ างเอกลักษณ์ รวมทัง้ ใช้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์
มะพร้ าวของไทยที่มีศกั ยภาพให้ เข้ าสูต่ ลาดเฉพาะกลุม่ หรื อนิชมาร์ เก็ต เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่า และความแตกต่าง
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ให้ กับมะพร้ าวของไทย นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการรายใหญ่อาจพิจารณาไปถึงการไปลงทุนในต่างประเทศที่มี
วัตถุดิบมะพร้ าวเพื่อลดต้ นทุนการผลิตและป้องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมะพร้ าวในระยะยาว
--------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชื่อถือ หรื อความสมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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