
 

 

        
 

 
 
 
 

มะพร้าวหน่ึงใน Superfood 

จากกระแสดแูลสขุภาพท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก ได้ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารบางประเภทได้รับ
ความนิยมเพ่ิมขึน้อย่างมาก สืบเน่ืองจากในประเทศพัฒนาแล้วได้มีการจดัหมวดหมวดหมู่อาหารประเภทต่างๆ  
ท่ีมีความเช่ือว่าเป็นอาหารท่ีมีผลดีต่อสขุภาพ โดยเรียกอาหารจ าพวกนีว้่า Superfood ถึงแม้ว่าจะมีนกัวิชาการ
จ านวนหนึ่งได้ออกมาวิจารณ์ว่า อาหารท่ีถูกจดัให้เป็น Superfood เป็นเพียงการกล่าวอ้างทางการตลาดเท่านัน้ 
มิได้ผ่านการจดัหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี อาหารในกลุ่มนีใ้นประเทศพฒันาแล้วก็ได้รับ
ความนิยมตามกระแสการรักษาสขุภาพ ซึง่ก่อให้เกิดความต้องการเพ่ิมขึน้จ านวนมาก  

จากงานวิจยัของ Mintel สถาบนัวิจยัทางผลิตภณัฑ์และการตลาด พบวา่ ในช่วงปี 2554-2558 มีการออก
ผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มชนิดใหมท่ี่ใช้ค าท่ีเก่ียวข้องกบั Superfood ขยายตวัถึงร้อยละ 202 โดยผลิตภณัฑ์
เหล่านีม้กัมีส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีเช่ือว่าเป็น Superfood เช่น คีนัว (Quinoa) เมล็ดเชีย (Chia Seeds) รวมทัง้

 

 มะพร้าวท่ีเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งใน Superfood จึงได้รับอานิสงส์และ 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัมะพร้าวได้รับความนิยมในตลาดโลก ส่งผลให้ความต้องการมะพร้าวและ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวในตลาดโลกสูงขึน้อย่างมาก แต่กลับไม่สอดคล้องกับการปลูกมะพร้าวในโลกที่มี
ปริมาณลดลงเป็นล าดับ อีกทัง้ ในปี 2560 ประเทศผู้ผลิตหลกัมะพร้าวของโลกต่างประสบปัญหาทางด้าน
ผลผลิต 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แนวโน้มความต้องการกะทแิละผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยจะยังขยายตัว
ต่อไปในระยะข้างหน้า โดยคาดว่า ในปี 2560 การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวจะขยายตัวท่ีร้อยละ 18.5  
คิดเป็นมลูคา่ 16.4 พนัล้านบาท และการสง่ออกกะทิ จะขยายตวัท่ีร้อยละ 16.5 คิดเป็นมลูคา่ 12.7 พนัล้านบาท 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นสินค้าที่ มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตดี 
ในระยะข้างหน้า ซึ่งทุกภาคส่วนในองคาพยพทางเศรษฐกิจมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เร่ิมตัง้แต่ต้นน า้จากเกษตรกรท่ีอาจจะท าการปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นท่ีมี
แนวโน้มราคาตกต ่า มาปลกูมะพร้าวท่ีมีแนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทัง้เป็นโอกาสดีของทัง้กลางน า้อย่าง 
SMEs และปลายน า้ท่ีเป็นธุรกิจท่ีท าการส่งออกผลิตภณัฑ์มะพร้าว ท่ีควรใช้กระแสควรนิยมในมะพร้าวเพ่ือ
น ามาสู่การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภณัฑ์มะพร้าว 
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2 CURRENT ISSUE 

มะพร้าว และเฉพาะในปี 2558 การออกผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มชนิดใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ Superfood 
ขยายตวัถงึร้อยละ 36 ซึง่สว่นใหญ่เป็นการขยายตวัในประเทศพฒันาแล้ว ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย องักฤษ และ
แคนาดา เป็นต้น 

มะพร้าวท่ีเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศ และถูกจดัว่าเป็นหนึ่งใน Superfood จึงได้รับอานิสงส์
และท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับมะพร้าวทัง้ทางตรง เช่น มะพร้าวทัง้ลูก น า้มะพร้าว น า้มนัมะพร้าว และใช้
มะพร้าวเป็นวตัถดุิบ เช่น กะทิ เคร่ืองส าอาง ได้รับความนิยมในตลาดโลก รวมทัง้มีการขยายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัมะพร้าวเข้าสู่ตลาดในประเทศพฒันาแล้ว เช่น เคร่ืองดื่มรสต่างๆ ผสมน า้มะพร้าว เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสม
ของน า้มนัมะพร้าว เป็นต้น สง่ผลให้ความต้องการมะพร้าวและผลิตภณัฑ์มะพร้าวในตลาดโลกสงูขึน้อย่างมาก 

 
ความต้องการมะพร้าวในตลาดโลกเพิ่มขึน้แต่ผลผลิตไม่ทนักับความต้องการ 

จากการท่ีมะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวได้รับความนิยมมากขึน้ในตลาดโลก ส่งผลให้การบริโภค
ผลิตภณัฑ์มะพร้าวในตลาดโลกเพ่ิมสงูขึน้มาก โดยในปี 2559 มีการบริโภคน า้มะพร้าวถึง 160 ล้านแกลลอน หรือ
คิดเป็นมลูค่ากว่า 2.06 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 19.5 นอกจากนัน้ กะทิซึ่ง
เป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปจากมะพร้าวก็มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสงูเช่นเดียวกนั โดยมีมลูค่าตลาดโลกอยูท่ี 
0.9 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.8  

แม้ว่า ความต้องการมะพร้าวท่ีเกิดขึน้ใน
โลกตามกระแสของการรักสุขภาพ จะท าให้เกิด
ความต้องการสินค้ามะพร้าวมากขึน้ แต่การปลูก
มะพร้าวในโลกกลบัมีปริมาณลดลงเป็นล าดบั โดย
ในช่วงปี 2553-2557 พืน้ท่ีปลูกมะพร้าวในโลกมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 75.9 ล้านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 
68.8 พนัล้านลกูตอ่ปี หรือเท่ากบัมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่
ท่ี 906 ลูก/ไร่ อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีเพาะปลูกและ
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มลดต ่าลง และล่าสุด 
ในปี 2560 ประเทศผู้ ผลิตมะพร้าวหลักของโลก
อย่างฟิลิปปินส์ก็ประสบกบัปัญหาทางสภาพอากาศท าให้ผลผลิตมะพร้าวลดต ่าลง ในสว่นของอินโดนีเซีย จงัหวดั
สุลาเวสีท่ีเป็นพืน้ท่ีปลูกมะพร้าวท่ีส าคญัได้ประสบกับปัญหาทางด้านผลผลิตต่อไร่ท่ีลดต ่าลง จากอายุของต้น
มะพร้าวได้ผ่านจุดสูงสุดและเร่ิมให้ผลผลิตท่ีต ่าลง นอกจากนัน้ ผลผลิตมะพร้าวในประเทศอินเดียก็ต้องพบกับ
ปัญหาศตัรูพืช ดงันัน้ ในปี 2560 ผลผลิตมะพร้าวในโลกมีแนวโน้มท่ีจะลดลง จากปัญหาของผู้ผลิตรายหลกัของ
โลกดงักลา่ว 
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3 CURRENT ISSUE 

 
  ผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย 

มะพร้าวเป็นหนึง่ในพืชเศรษฐกิจของไทย ในปี 2558 มีพืน้ท่ีเพาะปลกูประมาณ 1.2 ล้านไร่ และมีผลผลิต
ประมาณ 1 ล้านตนั ผลผลิตสว่นหนึง่จะใช้บริโภคภายในประเทศ เป็นวตัถดุิบส าหรับโรงงานกะทิ และอีกส่วนหนึ่ง
จะเป็นการสง่ออก โดยสดัสว่นการบริโภคในประเทศกบัอตุสาหกรรมและการสง่ออกเฉลี่ยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 60: 40 พืน้ท่ีเพาะปลกูส าคญัส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้ โดยจงัหวดัท่ีมีผลผลิตมะพร้าวมากท่ีสดุ 
ได้แก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม จากกระแสความนิยมในสินค้ามะพร้าว ส่งผลให้
ความต้องการวตัถดุิบมะพร้าวไปผลิตเพ่ือการสง่ออกยงัคงไมเ่พียงพอ ภาครัฐจงึได้อนญุาตให้มีการน าเข้ามะพร้าว
จากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อินโดนิเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมะพร้าวยังถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้า
ควบคมุ ยงัไมส่ามารถน าเข้าได้อย่างเสรี 

ผลิตภัณฑ์มะพร้าวได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นสินค้าจ านวนมาก ทัง้มะพร้าวสด มะพร้าวแปรรูป
ขัน้ต้น เช่น กะทิ น า้มันมะพร้าว เป็นต้น โดย กะทิ (Coconut Milk) เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของไทย  
มีสัดส่วนกว่า ร้อยละ 75 ของสัดส่วนการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวทัง้หมด โดยมีตลาดส่งออกส าคัญ
ได้แก่ สหภาพยโุรป สหรัฐฯ และออสเตรเลีย การส่งออก
กะทิมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้ตามกระแสความนิยมอาหาร
ไทย จ านวนร้านอาหารไทยท่ีเพ่ิมขึน้ในต่างประเทศ 
รวมทัง้กระแสการดูแลสุขภาพ ในปี 2559 ไทยส่งออก
กะทิทัง้สิน้ 10.9 พันล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 12.6 และมีการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีท่ีผ่าน
มาถงึร้อยละ 16.7  

นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์มะพร้าวประเภทอื่นๆ  
ก็มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัในอตัราท่ีสงูเช่นเดียวกนัจากกระแสการรักสขุภาพ และ Superfood ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
พัฒนาแล้ว  เช่ น  น ้า มันมะพร้าว ท่ี งาน วิจัยจ านวนมากยืนยันว่า  น า้มันมะพ ร้าวมีส่ วนผสมของ 
กรดลอริก (Lauric Acid) ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายทัง้การบริโภคผ่านการรับประทาน หรือการน ามาเป็น
ส่วนประกอบของเคร่ืองส าอาง และน า้มะพร้าว ท่ีเป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปี 
ท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่งจากกระแสการรักสุขภาพ รสชาติของมะพร้าวน า้หอมไทยท่ีได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศจีน รวมถึงผลจากงานวิจยัท่ีระบุถึงองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์ของน า้มะพร้าวท่ีท าให้นกักีฬาจ านวนมาก
หนัมาดื่ม 

จากความต้องการกะทิท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากความนิยมในอาหารไทย รวมทัง้ การขยายตัวของจ านวน
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศพฒันาแล้วอย่าง สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ท่ีต้องใช้กะทิเป็น
ส่วนประกอบท าให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แนวโน้มความต้องการกะทิจะยังขยายตัวต่อไปในระยะ

0 

5 

10 

15 

20 

2555 2556 2557 2558 2559 2560* 

กะทิส าเร็จรูป (พนัล้านบาท) 
ผลิตภณัฑ์มะพร้าว (พนัล้านบาท) 

มูลค่าการส่งออกกะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าว (ไม่รวมน า้
มะพร้าว) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 



  

 

4 CURRENT ISSUE 

ข้างหน้า โดยคาดว่า ในปี 2560 การส่งออกกะทิจะขยายตัวที่ร้อยละ 16.5 คิดเป็นมูลค่า 12.7 พันล้าน
บาท โดยมีตลาดหลักในสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ อีกทัง้กระแสความนิยมในผลิตภณัฑ์มะพร้าวประเภทอื่นๆ 
ท าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์มะพร้าวมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปในระยะข้างหน้าเช่นเดียวกัน โดยในปี 
2560 คาดว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวจะขยายตัวที่ ร้อยละ 18.5 คิดเป็นมูลค่า 16.4 พันล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยยังคงมีสดัส่วนท่ีไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้น าการค้า
มะพร้าวโลกอย่างอินโดนิเซีย หรือฟิลิปปินส์ 

 
     ต้นน า้ถงึปลายน า้: อุตสาหกรรมมะพร้าว 

ผู้น าการสง่ออกมะพร้าวหลกัของโลก ซึง่ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ตา่งมีความพร้อมในการ
สง่ออกผลิตภณัฑ์มะพร้าวมากกวา่ไทยท่ีมีผลผลิตท่ีต ่ากวา่ รวมทัง้คา่จ้างแรงงานท่ีสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้น าการ
สง่ออกมะพร้าวหลกัของโลก อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์มะพร้าวของไทยก็มีจุดเด่นและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีท าให้
มะพร้าวไทยได้รับความสนใจในตลาด ทัง้ผลิตภณัฑ์
แปรรูปมะพร้าวของไทยท่ีได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพท่ีดีกว่าคู่แข่ง รวมทัง้มะพร้าวน า้หอมท่ีมี
รสชาติและกลิ่นหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จากการท่ีเป็น
มะพร้าวพันธ์พิ เศษท่ีสามารถปลูกได้เฉพาะใน
ประเทศไทยและมีจ านวนมากในแถบจังหวัดภาค
กลางเท่านัน้ จากจดุเด่นดงักล่าว ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
มองว่า ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะพร้าวของไทยให้เป็นทัง้เกษตรและอุตสาหกรรมชัน้น า ซึ่งแนวทางการพัฒนาสามารถท าได้ทัง้ซพัพลายเชน 
ตัง้แตต้่นน า้ถงึปลายน า้ ดงันี ้

 
ต้นน า้: เกษตรกรผู้ปลูก 

ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบจากพืน้ท่ีและผลผลิตท่ีลดลงของมะพร้าวสวนทางกบัความต้องการมะพร้าว
ในตลาดโลกและความต้องการน ามาเป็นวตัถุดิบในประเทศ โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องน าเข้ามะพร้าวแกงท่ี
เป็นวตัถุดิบในการคัน้กะทิจากประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทัง้ มะพร้าวน า้หอมท่ีเป็นพนัธ์พิเศษและสามารถปลกูได้ใน
ไทยเท่านัน้ ยงัเป็นท่ีต้องการในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ดงันัน้ คาดว่าราคามะพร้าวทัง้
สองชนิดจะมีแนวโน้มราคาท่ีดีต่อเน่ือง จึงเป็นโอกาสอนัดีของเกษตรกรท่ีปลกูพืชชนิดอื่นท่ีอาจจะปรับเปลี่ยนมา
ปลกูมะพร้าว และยงัสอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิการพฒันาการผลิตมะพร้าวและถัว่เหลืองแบบครบวงจรของภาครัฐ
ท่ีคาดวา่จะมีนโยบายท่ีช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอ่ืนมาปลกูมะพร้าวได้อย่างสะดวกมากขึน้ 

อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอ่ืนมาปลกูมะพร้าวจ าเป็นต้องใช้เวลาในการออกผลผลิตทัง้พนัธุ์
ต้นเตีย้ท่ีจะให้ผลผลิตภายใน 3-4 ปี และพันธุ์ ต้นสูงท่ีจะให้ผลผลิตภายใน 5-6 ปี  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรท่ีจะปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นได้ รวมถึงมะพร้าวแกงท่ีแม้จะสามารถปลกูได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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แตจ่ะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเป็นกลาง ลกัษณะดินร่วนปนทราย และมีฝนกระจายสม ่าเสมอตลอดปี ในขณะ
ท่ีมะพร้าวน า้หอมจะเหมาะสมกับพืน้ท่ีท่ีมีน า้ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีในภาคกลาง อีกทัง้ การปลูก
มะพร้าวของไทยในปัจจุบันยังคงมีผลผลิตท่ีต ่า ทัง้จากปัญหาด้านศตัรูพืชและวิธีการปลูกมะพร้าว ซึ่งยังต้อง
พฒันาองค์ความรู้ของเกษตรกรท่ีเพ่ือขจดัปัญหาตา่งๆ ท่ีกระทบตอ่ผลผลิตของมะพร้าว 

 
กลางน า้: ผู้ค้าและ SMEs 

จากราคาสินค้าเกษตรหลกัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นราคาข้าว หรือมนัส าปะหลงัในช่วงท่ีผ่านมาและแนวโน้มใน
ระยะข้างหน้า ซึง่คาดวา่ผู้ ค้าพืชไร่ในสินค้าเกษตรหลกัจะต้องเผชิญกบัความผนัผวนอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ผู้ ค้าอาจ
พิจารณาค้ามะพร้าวท่ีมีแนวโน้มราคาท่ีดีในระยะข้างหน้า โดยการป้อนให้กับทัง้ SMEs และอตุสาหกรรมขนาด
ใหญ่ท่ีในปัจจบุนัประสบกบัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ อย่างไรก็ดี ความนิยมของมะพร้าวน า้หอมกลบัท าให้มี
พ่อค้าชาวจีนเข้ามาตัง้โรงคดับรรจุผลไม้หรือท่ีเรียกกนัว่า “ล้ง” มากขึน้ เพ่ือรับซือ้มะพร้าวน า้หอมถึงในสวนและ
สง่ออกไปประเทศจีน ซึง่การเกิดขึน้ของล้งอาจท าให้เกิดผกูขาดการซือ้ขาย และสง่ผลกระทบตอ่ราคาของมะพร้าว
น า้หอมของไทย 

ส าหรับ SMEs การน าผลผลิตมะพร้าวมาแปรรูปขัน้ต้น ไม่ว่าจะเป็นน า้มะพร้าวหอม กะทิ หรือน า้มนั
มะพร้าวสกดัเย็นเพ่ือการส่งออกมีแนวโน้มท่ีดี โดยเฉพาะในตลาดประเทศพฒันาแล้ว ซึง่ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาด
ว่า ความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์มะพร้าวจะยงัมีความต้องการสงูไปในระยะข้างหน้า ซึง่จะเป็นโอกาสอนัดีของ 
SMEs ในการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือพัฒนาธุรกิจได้ต่อไป นอกจากนัน้ การวิจัยและพัฒนาโดย SMEs อาจ
เร่ิมต้นจากการทดลองขนาดเล็กหรือร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร อาจน ามาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีมีส่วนผสมของ
มะพร้าว ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จได้จากกระแสความนิยมของมะพร้าวในตลาดโลก    

 
ปลายน า้: มะพร้าว 4.0 โอกาสในการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

การน านวตักรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์มะพร้าว เพ่ือให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อาจจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน 
ท่ีสงูซึง่เป็นข้อจ ากดัของ SMEs ดงันัน้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ควรใช้กระแสควรนิยมในมะพร้าวเพื่อน ามา
สู่การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว โดยอาจพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ อาทิเช่น เคร่ืองดื่มรสชาติต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของมะพร้าวท่ี
ปัจจุบันได้รับความนิยมในต่างประเทศ อาหารและขนม หรือเคร่ืองส าอางทัง้การบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมท่ีมี
สว่นประกอบของมะพร้าวหรือน า้มนัมะพร้าว เป็นต้น หรือพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมให้มีคณุภาพและเป็น
การสร้างมูลค่า เช่น กะทิออร์แกนิก การสร้างแบรนด์กะทิผ่านร้านอาหารไทยท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศ  
เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี จากข้อจ ากัดท่ีมะพร้าวไทยยังไม่มีปริมาณผลผลิตเท่ากับประเทศผู้ ค้ามะพร้าวชัน้น า 
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นจะต้องสร้างเอกลกัษณ์ รวมทัง้ใช้การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
มะพร้าวของไทยท่ีมีศกัยภาพให้เข้าสูต่ลาดเฉพาะกลุม่ หรือนิชมาร์เก็ต เพ่ือเป็นการสร้างมลูค่าและความแตกต่าง
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ให้กับมะพร้าวของไทย นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการรายใหญ่อาจพิจารณาไปถึงการไปลงทุนในต่างประเทศท่ีมี
วตัถดุิบมะพร้าวเพ่ือลดต้นทนุการผลิตและป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบมะพร้าวในระยะยาว 
 

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

Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


