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รำยงำนกำรส ำรวจตลำดผลไม้ไทย ในสำธำรณรัฐเช็ก 

 สถานการณ์ตลาดผลไม้โซนร้อนในสาธารณรัฐเช็ก ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลไม้โซนร้อนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากป้ายโฆษณาตามสถานที่สาธารณะ บอร์ดโฆษณาบนรถ
โดยสารสาธารณะ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ผลไม้โซนร้อนเป็นที่น่าสนใจและเพ่ิมความ
ต้องการให้กับผู้บริโภคชาวเช็กมาขึ้น ดังจะเห็นได้จากการวางจ าหน่ายผลไม้ดังกล่าวในซุปเปอร์มาเก็ตและ
ไฮเปอร์มาเก็ตทุกแห่งในสาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะกรุงปราก  

 จากการส ารวจตลาดผลไม้ไทยในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก พบว่ามีการวางจ าหน่ายผลไม้ไทย ประเภท
ผลไม้สด ในซุปเปอร์มาเก็ตและไฮเปอร์มาเก็ตที่เป็นที่นิยมของชาวเช็กแล้วหลายแห่ง อาทิ DEL MART, 
TESCO, GLOBUS, MACRO, BILLA เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DEL MART ที่มีการวางจ าหน่ายผลไม้ที่น าเข้า
จากประเทศไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับซุปเปอร์มาเก็ตและไฮเปอร์มาเก็ตอ่ืน ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้แก่ 
มะพร้าวน้ าหอมสด มะม่วง แก้วมังกร มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ มะขาม เป็นต้น แต่ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้า
ประเภทเดียวกันระหว่างผลไม้ที่น าเข้าจากประเทศไทยและจากประเทศอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่ามีราคาสูงกว่าถึง
เท่าตัว เช่น มะม่วงน้ าดอกไมสุ้กจากประเทศไทย ราคาจ าหน่ายประมาณ 105-130 เช็กคราวน์ต่อผล ในขณะที่
มะม่วงสุกที่น าเข้าจากประเทศบราซิล จ าหน่ายในราคาเพียง 49-69 เช็กคราวน์ต่อผล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมี
คู่แข่งจากประเทศอ่ืน เช่น อิสราเอล ที่น าเข้ามะม่วงสุกโดยจ าหน่ายในราคาสูงถึง 159 เช็กคราวน์ต่อผล ซึ่งสูง
กว่ามะม่วงน้ าดอกไม้จากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการส ารวจตลาดผลไม้ไทยเพ่ิมเติม โดยได้สรุป
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

รำยกำรผลไมไ้ทย (สด) หน่วย รำคำ  
(เช็กครำวน์) 

รำคำ  
(บำท) 

มะพร้าวน้ าหอมสด ผล 60-130 96-208 
มะม่วง ผล 105-130 168-208 
แก้วมังกร ผล 110-130 176-208 
มังคุด กิโลกรมั 450-460 720-736 
ลิ้นจี ่ กิโลกรมั 400-450 640-720 
เงาะ ผล 30-40 48-64 
มะขาม กิโลกรมั 170-200 272-320 
**อัตราแลกเปลีย่น : 1 เช็กคราวน์ = 1.6 บาท  
 

 อย่างไรก็ตาม แม้ผลไม้ไทยบางชนิด เช่น มะม่วง ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่แม้จะมีคู่แข่งด้าน
การน าเข้าก็ตาม แต่ผลไม้ไทยยังมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายของผลไม้ที่มีรสชาดอันเป็นเอกลักษณ์ 
และไม่มีในประเทศใดในโลก เช่น มังคุด เงาะ ที่ขณะนี้ได้มี
การน าเข้าและวางจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นในซุปเปอร์มาเก็ตและ
ไฮเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ แต่จากการส ารวจตลาดดังกล่าวแล้ว 
พบว่าคุณภาพของผลไม้ดังกล่าวไม่สด เนื่องจากการจัดเก็บ
เป็นระยะเวลานาน ท าให้ผิวผลไม้แห้งกรอบและเปลี่ยนสี อีก
ทั้งรสชาดเปลี่ยน ด้วยปัจจัยนี้ส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์
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ผลไม้ไทยด้านคุณภาพ อีกท้ังราคาค่อนข้างสูงมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพแล้ว จะเห็นได้ว่าราคา
ไม่เหมาะสมกับคุณภาพ ถึงแม้จะมีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาแล้วก็ตาม และอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการตลาด คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเช็ก เนื่องจากชาวเช็กกว่าร้อยละ 80 มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าท่ียึดปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก ท าให้ข้อนี้เป็นจุดอ่อนในการท าตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐเช็ก อย่างไรก็
ตาม ผลไม้ไทยยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และคาดว่าผลไม้ไทยจะเป็นที่สนใจเพ่ิมขึ้นส าหรับชาวเช็ก
หากมีการโปรโมทและส่งเสริมการขายที่เน้นคุณภาพความสดที่คงความเป็นรสชาดแท้ของผลไม้ไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ท่ีจะดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ   

 

ส ำหรับกำรน ำเข้ำผลไม้ไทย(สด) ที่มีการแข่งขันและความหลากหลายของผลไม้ตามฤดูกาลที่ผู้บริโภคชาวเช็ก
จะเลือกซื้อ สคต.ปราก มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้   

1. ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นความต้องการ
ในเบื้องต้น โดยในประเด็นนี้ สคต.ปรากก าลังร่วมมือกับทีมประเทศไทยในพื้นที่ และส านักงานเกษตร
ประจ าสหภาพยุโรป จัดท าโครงการสัปดาห์อาหารผลไม้และสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10 
- 23 พฤษภาคม รวมระยะเวลา 14 วัน โดยลักษณะการจัดกิจกรรม ทางสคต.ปราก จะบูรณาการ
โครงการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย และร้านอาหารไทยระดัย Premium ในกรุงปราก จ านวน 
3 ร้าน ประกอบด้วย ร้าน Obcanska, ร้าน Noi และ ร้าน Zebra จัดสัปดาห์อาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 
พร้อมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย โดยมีการแนะน าเมนูอาหารไทยเพ่ือสุขภาพในราคาพิเศษ  
ที่ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ข้าวสี ซอสปรุงรสไทย สมุนไพรไทยต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย
ให้เป็นที่รู้จัก และมีการเชิญผู้สื่อข่าว/ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร มาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันด าเนิน
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอาหารไทยเพ่ือสุขภาพรวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

2. การรักษาลักษณะเด่นของรสชาติผลไม้สดจากไทย ควรจัดการด้านความสุกของผลไม้ให้ตรงกับเวลา
การวางจ าหน่ายได้ในระยะ 5-7  วัน ไม่ควรให้สุกหรือดิบมากเกินไป เพราะจะท าให้เสียรสชาดของ
ผลไม้ที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่ประทับใจและอาจจะไม่กลับมาซื้อซ้ าอีก นั่นหมายความ
ว่า จุดขายที่ส าคัญส าหรับผลไม้สดไทย คือ รสชาติที่แท้จริงตามธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดนเด่น
ของที่ไม่สามารถหาได้จากประเทศใด ๆ   

3. การจัดการระบบการขนส่ง หากใช้การขนส่งทางเรือ จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ราคาต้นทุนจะต่ า
กว่าและสามารถขนส่งได้ปริมาณมาก ส าหรับการขนส่งทางเครื่องบินจะมีต้นทุนที่สูงกว่ามาก ทั้งนี้ 
หากมีการจัดการที่ดี เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ และการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น อีกทั้งควรศึกษาการใช้
ระบบการขนส่งต่อเนื่องทางบกทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ 
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  จากการส ารวจข้อมูลตลาด เปรียบเทียบราคาการจ าหน่ายปลีกของผลไม้ไทย ซึ่งใช้การขนส่ง
ทางอากาศ  เนื่องจากเน้นความสดและคุณภาพที่ดีของสินค้าที่พร้อมรับประทาน ท าให้ราคาจ าหน่าย
ปลีกสูงกว่าผลไม้ตามฤดูกาลในภูมิภาคยุโรป หรือน าเข้าจากต่างประเทศอ่ืน ๆ มากกว่าถึง 3 – 5 เท่า 
 การค านวณราคาจ าหน่ายปลีก จะบวกจากราคาน าเข้า จัดส่งจากประเทศไทยถึงสนามบิน
มิวนิคในประเทศเยอรมันนี และเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรและด่านตรวจสินค้าเกษตรแล้ว  จะขนส่งถึง
กรุงปรากโดยทางรถยนต์ ราคาจ าหน่ายปลีกจึงเป็นราคาน าเข้าถึงกรุงปราก และบวกค่าการตลาดเพ่ิม
ร้อยละ 30 และมีภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 ส าหรับกลุ่มอาหาร (ปกติภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 20 

4. การวางแผนการตลาด สร้างเครือข่ายและก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  โดยเน้นการท าตลาดเฉพาะ
กลุ่ม จะสามารถให้ผลไม้โซนร้อนจากไทย มีโอกาสเพ่ิมปริมาณจ าหน่ายได้มากขึ้น ทั้งนี้จากการสร้าง
ความคุ้นเคยและจากการที่ผู้นิยมและรู้จักผลไม้ไทย สามารถหาซื้อได้ตามฤดูกาล จะช่วยขยายความ
ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะกรุงปราก มีนักท่องเที่ยว ปีละกว่า 10 
ล้านคน และยังสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มยุโรปกลางและตะวันออกท่ีใกล้เคียง 
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