รายงาน
ข้อมูลผลไม้และโอกาสผลไม้ไทยในอินเดีย

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชำกรหนำแน่นเป็นอันดับ 1 มีประชำกรกว่ำ 1,390 ล้ำนคน สูงเป็นอันดับ 2
ของโลก มีพื้นที่ ขนำด 3,287,263 ตำรำงกิโ ลเมตร ซึ่งถือว่ำใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก มีรัฐ ทั้งหมด 29 รัฐ จำกพื้นที่
ประเทศที่มีขนำดใหญ่และมีประชำกรจำนวนมำกนี้ ส่งผลให้อินเดียที่มีควำมหลำกหลำยในด้ำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี กำรดำรงชีวิต อำหำรและกำรเพำะปลูก จำกขนำดพื้นที่ขนำดใหญ่ของประเทศนี้ ส่งผลให้อินเดียมีกำรเพำะปลูก
ผลไม้หลำกหลำยและแตกต่ำงกันในแต่ละรัฐของอินเดีย โดยผลไม้ที่มีควำมใกล้เคียงกับผลไม้ไทย เช่น มะพร้ำว อ้อย ขนุน
ละมุด มะม่วง ทับทิม ฝรั่ง มะละกอ กล้วย และในปัจจุบัน อินเดียได้เริ่มมีกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีรำคำสูงใน
ตลำดอิน เดีย เช่น มังคุด เงำะ แก้วมังกร และทุเรียน ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นอย่ำ งยิ่งที่จะต้ องมีกำรรู้จักผลไม้ท้องถิ่น
ควำมสำคัญในอินเดีย เพื่อหำช่องว่ำงและโอกำสสำหรับกำรนำผลไม้ไทยมำนำเสนอต่อผู้บริโภคอินเดีย
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1. ข้อมูลผลไม้สาคัญในอินเดีย
1.1 มะม่วง (HS Code 080450 (21-28))

ประเทศอินเดียมีมะม่วงมำกกว่ำ 1,000 สำยพันธ์ โดยมีกำรเพำะปลูกมำกในรัฐอำนธรประเทศ รัฐอุตตรประเทศ
รัฐกรณำฏกะ รัฐพิหำร รัฐคุชรำต และรัฐทมิฬนำฑู โดยรัฐอุตตรประเทศมีกำรเพำะปลูกมำกที่สุด คือประมำณร้อย 23.47
ของผลผลิตทั้งหมด ซึง่ แต่ละสำยพันธ์จะมีรสชำติ รูปร่ำงที่แตกต่ำงกัน โดยมีสำยพันธุ์หลักๆ ที่ได้รับควำมนิยมดังนี้
1. สำยพันธุ์ Lakshmanbhog ซึ่งมีพื้นที่เพำะปลูก หลักในเมือ ง Malda ในรัฐ เบงกอล
ตะวันตก แต่กลับได้รับควำมนิยมและขนำนนำมมะม่วงชนิดนี้ว่ำเป็นรำชำของมะม่วงจำก
ผู้บริโภคในรัฐพิหำร เปลือกบำง เม็ดขนำดเล็ก เมื่อสุกเปลือกจะมีกลิ่นหอม รสชำติหวำน
มีผลผลิตระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม รำคำประมำณ 100 – 180 รูปีอินเดียต่อ
กิโลกรัม
2. สำยพันธุ์ Raspuri หรือเป็นที่รู้จักในนำมรำชินีแห่งมะม่วงของอินเดีย คนอินเดียนิยม
รับประทำนมะม่วงชนิดนี้กับโยเกิร์ต แยม หรือน้ำปั่น มีเพำะปลูกมำกในรัฐกรณำฏกะ
และมีผลผลิตระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน รำคำประมำณ 80 – 150 รูปีอินเดีย
ต่อกิโลกรัม
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3. สำยพันธุ์ Alphonso หรือชำวอินเดียเรียกว่ำ Hapoo เมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองสวยงำม
เนื ้อ สีส ้ม รสชำติห วำน ชำวอิน เดีย อธิบ ำยว่ำ มีร สชำติผ สมผสำนระหว่ำ ง apricot,
nectarine, peach และ melon มีกำรเพำะปลูกมำกในรัฐคุชรำต รัฐกรณำฏกะ และรัฐ
มหำรำษฏระ มีผลผลิตประมำณเดือนกรกฎำคม รำคำประมำณ 80 - 275 รูปีอินเดียต่อ
กิโลกรัม
4. สำยพันธุ์ Banginapalli มีกินหอม และมีเนื้อเยอะ มะม่วงชนิดนี้จึงได้รับควำมนิยมใน
กำรนำไปแปรรูป เพื่อ กำรส่ง ออกไปยัง ต่ำ งประเทศ มีก ำรเพำะปลูก มำกในรัฐ อำนธร
ประเทศ มีผลผลิตประมำณกลำงเดือนกรกฎำคม รำคำประมำณ 150 - 200 รูปีอินเดีย
ต่อกิโลกรัม
5. มะม่วงสำยพันธุ์ Totapuri เป็นมะม่วงที่ชำวอินเดียนิยมบริโภคแบบดิบ มีรูปร่ำงคล้ำย
จะงอยปำกนกแก้ว มีรสชำติไม่หวำน ไม่เปรี้ยว จึงเหมำะสำหรับทำสลัดหรือจิ้มกับน้ำพริกของ
อิน เดีย (pickles) มีก ำรเพำะปลูกมำกในเมือ งบัง คลอ รัฐ กรณำฏกะ มีผ ลผลิต ระหว่ำ ง
เดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม รำคำประมำณ 30 - 125 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
6. สำยพันธุ์ Kesar เมื่อสุกจะมีรสชำติหวำนมำก มีกำรเพำะปลูกมำก มีพื้นที่เพำะปลูกมำกใน
รัฐคุชรำต มีผลผลิตระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม รำคำประมำณ 40 – 180 รูปี
อินเดียต่อกิโลกรัม
7. สำยพัน ธุ์ Malgoa/Mulgoba มีลักษณะกลม เมื่อสุก เปลือกจะมีสีเ ขีย ว และเหลือง
เล็กน้อย มีเนื้ อเยอะและมีรสชำติหวำน มีพื้นที่เพำะปลูกในเมืองซำเลม รัฐ ทมิฬนำฑู
มีผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม รำคำประมำณ 75 – 100 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
8. สำยพันธุ์ Chausa Mangoes เมื่อสุกจะมีเปลือกสีเหลืองทอง เนื้อมีรสชำติหวำนหอม
มีพื้นที่เพำะปลูกในเมือง Hardoi รัฐ อุตตรประเทศ มีผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎำคม –
สิงหำคม รำคำประมำณ 60 – 80 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
9. สำยพันธุ์ Himsagar และ Kishan Bhog เมื่อสุกเปลือกจะมีสีเขียวเหลือง มีรสชำติ
หวำนเข้มข้น มีพื้นที่เพำะปลูกในเมืองมัวชิดำบัด รัฐเบงกอลตะวันตก มีผลผลิตระหว่ำง
เดือนพฤษภำคม – ต้นเดือนมิถุนำยน รำคำประมำณ 40 – 100 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
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10. สำยพันธุ์ Neelam มีขนำดค่อนข้ำงเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับมะม่วงสำยพันธุ์อื่น เมื่อสุก
เปลือ กจะมีส ีเ หลือ งทอง รสชำติห วำนหอม มีพื้น ที ่เ พำะปลูก ในรัฐ อำนธรประเทศ
มีผ ลผลิต ระหว่ำ งเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ซึ่ง ให้ผ ลผลิต ค่อ นช้ำ เมื่อ เทียบกับ
มะม่วงสำยพันธุ์อื่นๆ ในอินเดีย รำคำประมำณ 70 – 120 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
11. สำยพันธุ์ Langra มีรูปทรงคล้ำยไข่ เมื่อสุกจะมีรสชำติหวำนแต่เปลือกจะยังคงมีสีเขียว
มีพื้น ที่เ พำะปลูก มำกในเมือ งวำรำณสี รัฐ อุต ตรประเทศ มีผ ลผลิต ประมำณเดือ น
มิถุนำยน – กรกฎำคม รำคำประมำณ 95 – 140 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
12. สำยพันธุ์ Badami Mangoes (Alphonso of รัฐกรณำฏกะ) เมื่อสุกจะมีรสชำติหวำนฉ่ำ
เนื้อมีน้ำเยอะ มีลักษณะใกล้เคียงกับมะม่วงสำยพันธุ์ Alphonso มีเพำะปลูกมำกในตอน
เหนือของรัฐกรณำฏระ และมีกำรเรียกว่ำเป็น Alphonso of รัฐกรณำฏกะ มีผลผลิต
ประมำณเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม รำคำประมำณ 60 - 100 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
13. สำยพันธุ์ Paheri/Pairi Mangoes ผิวเปลือกมีสีเขียวอมเหลืองอมแดง เมื่อสุก มีรสชำติ
หวำนเปรี้ยว โดยชำวอินเดียอธิบ ำยว่ำ มะม่วง Pairi มีรสชำติเหมือนน้ำผึ้งบริสุทธิ์ที่
ผสมผสำนระหว่ำงควำมหวำนและเปรี้ยว เนื้อมีเส้นใยสูง และฉ่ำด้วยน้ำ มีผลิตก่อนมะม่วง
สำยพันธุ์อื่นๆ มีพื้นที่เพำะปลูกในรัฐคุชรำต มีผลผลิตประมำณเดือนเมษำยน – กรกฎำคม
รำคำประมำณ 200 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
14.

สำยพัน ธุ์ Sindhura หรือ Honey และได้มีชื่อ เรียกว่ำ Rajgira ในรัฐ กรณำฏกะ
เนื่องจำกมะม่ว งชนิดนี้ ที่มีกลิ่น หอมและมีรสชำติห วำนอย่ำงมำก จึง ได้ถูกขนำนนำมว่ำ
เป็น มะม่ว งน้ำผึ้ง มีก ำรปลูก มำกในรัฐ ทมิฬ นำฑู มีผ ลผลิต ประมำณเดือ นมิถุน ำยน –
กรกฎำคม รำคำ 50 - 75 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม

15. สำยพันธุ์ Fazli เมื่อสุกเปลือกจะมีสีเขียวเหลือง ถูกนำไปใช้ทำแยมและน้ำพริกอินเดีย
(pickle) ผลมีข นำดค่อ นข้ำ งใหญ่ บำงลูก อำจมีน้ ำหนัก ถึง 1 กิโ ลกรัม มีพื ้น ที่
เพำะปลูก ในรัฐ พิห ำร และรัฐ เบงกอลตะวันตก รำคำประมำณ 30 -80 รูปีอินเดียต่อ
กิโลกรัม
16. สำยพัน ธุ์ Dasheri เมื่อสุกจะมีร สชำติห วำน คนอินเดียรับประทำนทั้งแบบหั่น และ
เสิร์ฟ หรือนำมำปั่นเป็นน้ำผลไม้ น้ำปั่น หรือสมูทตี้ มีพื้นที่เพำะปลูกมำกในเมืองมำลิ
ฮำบัด รัฐอุตตรประเทศ มีผลผลิตประมำณเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม รำคำประมำณ
60 – 80 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
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1.2 เงาะ Rambutan (HS Code: 08109090)

พื้นที่กำรเพำะปลูกเงำะในอินเดียจะอยู่ในตอนใต้ของประเทศ คือในรัฐเกรละ รัฐกรณำฏกะ และรัฐทมิฬนำฑู
และได้มีกำรทดลองปลูกเงำะในรัฐต่ำงๆ เช่น กัว รัฐมหำรำษฏระ และรัฐอำนธรประเทศ แต่ได้ผลผลิตน้อยและไม่มีคุณภำพ
คืองเงำะมีขนำดเล็ก และรสชำติไม่หวำน หอมเหมือนเงำะไทย เงำะในอินเดียมีรำคำประมำณ 250 – 350 รูปีอินเดียต่อ
กิโลกรัม
1. สำยพันธุ์ Arka Coorg Arun มีกำรเพำะปลูกมำกในรัฐกรณำฏกะ
เมื่อสุ กเปลื อกจะมีสี แดง รสชำติห วำน ให้ ผ ลผลิ ตประมำณกันยำยน –
ตุลำคม แต่ละผลมีน้ำหนักประมำณ 40 – 45 กรัม
2. สำยพันธุ์ Arka Coorg Patib มีพื้นที่เพำะปลูกในรัฐกรณำฏกะ มีพื้นที่
ปลูกใกล้เคียงกับสำยพันธุ์ Arun แต่สำยพันธุ์ Patib เมื่อสุกเปลือกจะคง
สีเหลือง ให้ผลผลิตประมำณเดือนตุลำคม แต่ละผลมีน้ำหนักประมำณ
25 - 30 กรัม ซึ่งจะมีขนำดเล็กกว่ำสำยพันธุ์ Arun เล็กน้อย
3. สำยพันธุ์ N 18 มีพื้นที่เพำะปลูกในเมืองกันจิรำพัลลี่ (Kanjirapally)
รัฐเกรละ เมื่อสุกเปลือกจะมีสีแดง รสชำติหวำน ให้ผลผลิตประมำณเดือน
กันยำยน - ตุลำคม แต่ละลูกมีขนำดประมำณ 50 กรัม
4. สำยพันธุ์ E 35 มีพื้นที่เพำะปลูกในเมืองกันจิรำพัลลี่ (Kanjirapally)
รัฐเกรละ เช่นเดียวกับสำยพันธุ์ N 18 ถึงแม้เมื่อผลสุกแล้วเปลือกจะมี
สีเหลืองเช่นเดียวกับสำยพันธุ์ Arka Coorg Patib ให้ผลผลิตประมำณ
เดือนตุลำคม แต่ละลูกมีขนำดประมำณ 30 กรัม
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1.3 ทุเรียน (HS Code: 0810 60 00)

ประเทศอินเดียได้เริ่มมีกำรปลูกทุเรียนเมื่อประมำณ 40 ปีที่ผ่ำนมำ โดยปลูกบนพื้นที่เทือกเขำ Nilgiris รัฐทมิฬ
นำฑูจำกนั้นได้มีกำรขยำยพื้นที่ไปยังเมือง Burliar ในรัฐเดียวกัน และเมือง Kallar รัฐเกรละ ถึงแม้ทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้
พื้นเมืองของอินเดีย แต่ทุเรียนก็ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นอย่ำงเป็นลำดับ เนื่องจำกควำมแปลกใหม่ในด้ำนลักษณะ กลิ่นและ
รสชำติ ทุเรียนในอินเดียแต่ละลูกจะมีน้ำหนักประมำณ 1 – 3 กิโลกรัม ฤดูเก็บเกี่ยวประมำณเดือนมิถุนำยน – กันยำยน
โดยมีรำคำประมำณ 900 – 1,200 รูปีอินเดีย ต่อกิโลกรัม ซึ่งจำกรำคำทุเรียนที่ค่อนข้ำงสูงนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูด
ควำมสนใจของเกษตรกรชำวอินเดียให้หันมำทดลองปลูกทุเรียนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี มีเพียงเกษตรกรจำนวนน้อยมำกที่ได้
เริ่มทำกำรทดลองเพำะปลูกทุเรียนและได้ผลผลิตเพื่อจำหน่ำยในตลำดท้องถิ่นเท่ำนั้น จำกข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ต่ำงๆ
พบว่ำผู้บริโภคชำวอินเดียบำงส่วนได้เดินทำงไปถึงพื้นที่เพำะปลูกด้วยตนเอง เพื่อซื้อรับประทำนหรือทดลองรับประทำน
เป็นครั้งแรก เนื่องจำกผลผลิตทุเรียนไม่มีเพียงพอที่จะส่งขำยในซุปเปอร์มำเก๊ต หรือร้ำนขำยผลไม้ทั่วไป นอกจำกนี้ ยังมีผู้มี
บทบำทด้ำนโซเชียลของอินเดียหลำยรำยได้ทำวิดีโอวิธีกำรทดลองรับประทำนทุเรียน ทำให้เห็นได้ว่ำชำวอินเดียให้ควำม
สนใจทุเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง และตลำดอินเดียยังมีควำมต้องกำรทุเรียนเพื่อกำรบริโภคอีกเป็นจำนวนมำก ซึ่งจะเป็นโอกำสอันดี
ของทุเรียนไทยในกำรเข้ำมำเติ่มเต็มควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มีมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนี้
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1.4 ฝรั่ง (HS Code: 0804 50 10)

อินเดียเป็นประเทศที่มีผลผลิตฝรั่งมำกเป็นอันดับ 1 ของโลก คือประมำณ 25 ล้ำนตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 45
ของผลผลิตฝรั่งทั่วโลก รองลงมำคืออินโดนีเซียร้อยละ 7 และจีนร้อยละ 5 จำกรำยงำนของ Department of Agriulture
and Cooperation พบว่ำ ในปี 2018 อินเดียมีพื้นที่เพำะปลูกฝรั่งประมำณ 265,000 เฮกเตอร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 270,000
เฮกเตอร์ ในปี 2019 ประเทศอินเดียมีกำรเพำะปลูกฝรั่งทั่วทั้งประเทศ โดยรัฐที่มีกำรเพำะปลูกมำก คือ รัฐอุตตรประเทศ
รั ฐ พิห ำร รั ฐ อำนธรประเทศ รั ฐ มหำรำษฏระ รัฐ คุช รำต รัฐ กำรณำฏกะ รั ฐ โอริส สำ รั ฐ ทมิฬ นำฑู และรั ฐ ฉั ตตี ส ครห์
คนอินเดียจะมีกำรรับประทำนฝรั่งทั้งแบบสดจิ้มกับเกลือพริก (Masala) คล้ำยกับไทย แปรรูปเป็นแยม เยลลี่ ลูกอม หรือ
นำไปทำน้ำผลไม้ทั้งแบบสดและแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับฤดูกำลเก็บเกี่ยวฝรั่งในอินเดียนั้น ในแต่ละรัฐจะมีฤดูกำลเก็บเกี่ยว
แตกต่ำงกัน เช่น รัฐอำนธรประเทศให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ตอนเหนือจะมีฤดู เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหำคม ในส่วนของรัฐทมิฬ
นำฑูนั้น มีฤดูกำลเก็บเกี่ยวระหว่ำงเดือนเมษำยน – พฤษภำคม และระหว่ำงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน ในขณะที่รัฐ
อรุณำจัลประเทศ คือระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ถึงแม้อินเดียจะมีกำรผลผลิตฝรั่งเป็นจำนวนมำก แต่ผลผลิต
ส่วนมำกเป็นกำรบริโภคภำยในประเทศ มีเพียงร้อยละ 0.05 เท่ำนั้นที่ใช้ในกำรส่งออก โดยประเทศส่งออกสำคัญคือสหรัฐอ
เมิกำ (35.5%) มำเลเซีย (15.2%) ซำอุดิอำรเบีย (15%) ทั้งนี้ ประเทศคู่แข่งสำคัญในตลำดผลไม้ประเภทฝรั่งของอินเดีย
คือ ประเทศไทย บรำซิล บังคลำเทศ เม็กซิโก และเปรู ฝรั่งในอินเดียมีรำคำประมำณ 45 – 100 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
จำกปริมำณกำรบริโภคฝรั่งภำยในประเทศอินเดียที่สูงมำก จะเห็นได้ว่ำคนอินเดีย ยังมีควำมต้องกำรบริโภคฝรั่ง อีกเป็น
จำนวนมำก ซึ่งประเทศไทยมีฝรั่ง หลำกหลำยสำยพันธุ์ ทั้งแบบรสชำติหวำน หวำนอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ หรือกรอบนุ่ม
จึงเชื่อได้ว่ำฝรั่งไทยยังมีโอกำสอีกมำกในตลำดอินเดียที่จะมีสร้ำงควำมหลำกหลำย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกของผู้บริโภคใน
อินเดียในอนำคตต่อไป
อินเดียมีกำรปลูกฝรั่งอยู่หลำยสำยพันธุ์ โดยขอนำเสนอหลำยพันธุ์หลักๆ ดังนี้
1. สำยพั น ธุ์ LUCKNOW - 49 มี พื้ น ที่ เ พำะปลู ก ในเมื อ ง Nuzvid และเมื อ ง
Vijayawada รัฐอำนธรประเทศ เปลือกค่อนข้ำงหนำ มีเนื้อเยอะ รสชำติหวำน เม็ ด
น้อย และค่อนข้ำงนิ่ม ได้รับควำมนิยมมำกในรัฐมหำรำษฏระและอำนธรประเทศ
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2. สำยพันธุ์ Allahabad Safeda มีรูปร่ำงกลม ผลขนำดกลำง มีเปลือกบำง เนื้อสีขำว
และมีเม็ดน้อยเมื่อเทียบกับสำยพันธุ์อื่น มีพื้นที่เพำะปลูกหลักคือ เมือง Madurai
เมือง Theni และเมือง Dindigul ในรัฐทมิฬนำฑู
3. สำยพันธุ์ BANARASI พื้นที่เพำะปลูกในเมือง Banaras รัฐอุตตรประเทศ มีรูปร่ำงกลม
เนื้อมีสีเหลืองอ่อน

4. สำยพันธุ์ CHITTIDAR มีพื้นที่เพำะปลูกในรัฐอุตตรประเทศ รัฐมัธยประเทศ
รัฐฉัตตีสครห์ รัฐพิหำร และรัฐฌำรขัณฑ์ ผลมีรูปร่ำงกลม เมื่อสุกเปลือกมีสีแดงอม
ชมพู

5. สำยพันธุ์ LALIT พื้นที่เพำะปลูกทั่วไปในประเทศอินเดีย มีเนื้อสีชมพู สำมำรถ
รับประทำนได้ทั้งแบบสด แปรรูปหรือนำไปทำแยม

6. สำยพันธุ์ Arka Mridula มีพื้นที่เพำะปลูกมำกในรัฐทมิฬนำฑู รัฐกรณำฏกะ รัฐอำน
ธรประเทศ และรัฐมหำรำษฏระ ผลมีลักษณะกลม ผิวเรียบสีเหลืองอ่อน เนื้อมีสีขำว
เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ชำวอินเดียนำไปทำเยลลี่ โดยแต่ละผลจะมีน้ำหนักประมำณ
180 กรัม
7. สำยพันธุ์ Allahabad Surkha มีพื้นที่เพำะปลูกมำกในรัฐอุตตรประเทศ เป็นอีกหนึ่ง
สำยพันธุ์ที่ได้รับควำมนิยมในอินเดีย เปลือกมีสีเขียวชมพู เนื้อมีสีชมพู รสชำติหวำน
และมีปริมำณเม็ดน้อย
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1.5 มะขาม (HS Code: 0810 90 20)

ประเทศอินเดียมีกำรบริโภคและมีพื้นที่เพำะปลูกมะขำมเป็นจำนวนมำก จำกรำยงำนของ Punjab National
Bank พบว่ำรัฐมัธยประเทศเพียงรัฐเดียวมี ผลผลิตมะขำมถึง 50,000 ตันต่อปี แต่มะขำมที่ปลูกในอินเดียจะเป็นมะขำม
เปรี้ยวที่ใช้สำหรับกำรทำอำหำร เช่น น้ำพริกอินเดีย (Indian chutneys) และแกงต่ำงๆ (curries) อินเดียมีกำรส่งออก
มะขำมสำหรับทำอำหำรไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และเอเชียตะวันตก โดยมีพื้นที่
เพำะปลูกในรัฐหลักๆ คือ รัฐพิหำร รัฐโอริสสำ รัฐกรณำฏกะ รัฐอำนธรประเทศ รัฐมัธยประเทศ รัฐเกรละ รัฐอุตตรประเทศ
รัฐมหำรำษฎระ รัฐทมิฬนำฑู และตอนใต้ของเทือกเขำหิมำลำยำ โดยมะขำมในอินเดียมีรำคำประมำณ 100 - 250 รูปี
อิน เดี ย ต่ อ กิ โ ลกรั ม ส ำหรั บ ฤดู ก ำลเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ในแต่ ล ะรั ฐ จะแตกต่ ำ งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ภู มิอ ำกำศและภู มิ ป ระเทศ
โดยผลผลิตจะออกในพื้นที่ตอนใต้ก่อนและจึงค่อยขยับไปเรื่อยในทำงตอนเหนือของอินเดีย เช่น รัฐกรณำฏกะ และรัฐอำนธร
ประเทศมีฤดูกำรเก็บเกี่ยวประมำณเดือนมกรำคม รัฐมหำรำษฎระ และรัฐมหำรำษฎระเดือนกุมภำพันธ์ พื้นที่ตอนเหนือ
เช่น รัฐมัธยประเทศ และรัฐอุตตรประเทศจะมีฤดูกำรเก็บเกี่ยวเดือนกุมภำพันธ์
1.6 มังคุด (HS Code: 08045090)

ในประเทศอินเดียมีพื้นที่เพำะปลูกมังคุดหลักๆ คือ รัฐเกรละ และในรัฐทมิฬนำฑู บนเทือกเขำนิลกิริ (Nilgiri)
ตอนใต้ของเมืองทิรูเนลเวลี่ (Tirunelveli) และเมืองกันยำกุมำลี (Kanyakumari) เนื่องจำกเป็นพื้นที่เขตร้อน มีควำมชื้นสูง
และฝนตกพอสมควร และมีกำรพยำยำมปลูกในพื้นที่อื่นๆ เช่น เทือกเขำคูนูร์ (Coonoor) ในรัฐทมิฬนำฑู รัฐกรนำฏกะ
รวมถึงเมืองปู เน่ และเมือ งฐำเน่ รั ฐ มหำรำษฏระ ซึ่งผลผลิ ตส่ ว นใหญ่จะอยู่ ที่รัฐ เกรละ คือ ประมำณ 1,000 ตันต่อ ปี
รองลงมำคือรัฐทมิฬนำฑู ประมำณ 200 ตันต่อปี และรัฐกรนำฏกะ ประมำณ 100 ตันต่อปี
ฤดูกำลเก็บเกี่ยวมังคุดคือประมำณเดือนเมษำยน – พฤษภำคม มังคุดในรัฐเกรละจะมีรำคำประมำณ 250 – 300
รูปีอินเดีย (125 – 150 บำท) ต่อกิโลกรัม และนอกรัฐเกรละ ประมำณ 400 – 550 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม
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1.7 แก้วมังกร (HS Code: 08109090)

ประเทศอินเดียเริ่มมีกำรเพำะปลูกแก้วมังกรประมำณปีค .ศ. 1990 โดยเป็นกำรเพำะปลูกในบ้ำนเหมือนพืช
สวนครัวอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจำกคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆ ของแก้วมังกร เช่น เป็นพืชที่ให้ผลิตดี ปลูกง่ำย ไม่ต้องมีกำรดูแลมำก
นัก มีคุณค่ำทำงอำหำรมำก และรสชำติที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในอินเดีย ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มให้ควำมสนใจและมีกำร
ปลูกแก้วมังกรมำกขึ้น โดยพื้นที่เพำะปลูกแก้วมังกรในปัจจุบัน ได้แก่ รัฐมหำรำษฎระ รัฐกรณำฏกะ รัฐอำนธรประเทศ
รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐเตลังคำนำ รัฐทมิฬนำฑู รัฐโอริสสำ รัฐคุชรำต หมู่เกำะอันดำมันและนิโคบำร์ และรัฐต่ำงๆ ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จำกรำยงำนของ Indian Council of Agricultural Research-National Institute of
Abiotic Stress Management, เมือง Baramati รัฐมหำรำษฎระ พบว่ำมีในหลำยรัฐของอินเดียมีพื้นที่เพำะปลูกแก้วมังกร
ประมำณ 3,000-4,000 เฮกเตอร์ และมีผลผลิตประมำณ 12,000 ตันต่อปี มีผลผลิตระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – พฤศจิกำยน
รำคำแก้ ว มั ง กรในอิ น เดี ย ประมำณ 200 – 250 รู ปี อิ น เดี ยต่ อ กิ โ ลกรั ม หรื อ 60 – 100 รู ปี อิ น เดี ย ต่ อลู ก แก้ ว มั ง กร
ที่เพำะปลูกในอินเดียมี 3 พันธุ์หลักๆ คือ
1. สำยพันธุ์ Pitahaya ( Hylocereus undatus) มีเนื้อสีขำว เปลือกสีชมพู
2. สำยพันธุ์ Pitaya Roja (Hylocereus costaricencis) มีเนื้อสีม่วง และเปลือกสีชมพู
3. สำยพันธุ์ Pitaya Amarilla (Hylocereus selenicereus) มีเนื้อสีขำว เปลือกสีเหลือง
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2. ข้อมูลการนาเข้าผลไม้ของอินเดียจากต่างประเทศและจากประเทศไทย ระหว่างปี 2019 – 2021 (ม.ค. – ก.ค.)
ชื่อผลไม้
มังคุด

มูลค่ำกำรนำเข้ำจำกทั่วโลก (เหรียญสหรัฐ)
2019
2020
2021
(Jan – Sep)
622,412
146,151
92,791

(HS 08045090 –
Others (Guavas,
mangoes and
mangosteen))

เงำะ แก้วมังกร และ
ลำไย

9,468,876

5,295,450

9,873,100

(HS 08109090
(Other Fresh Fruits)

มะขำมหวำน

2,618,557

1,442,875

2,004,579

(HS 08109020 Tamarind Fresh)

ทุเรียน

16,624

4,298

8,626

(HS 08106000 –
Durians)

มะม่วง

42,692

79,276

29,357

(HS 08045020 – 29)

ฝรั่ง
(HS 08045010 Guavas, fresh or
dried)

210,992

45,154

14,933

มูลค่ำกำรนำเข้ำจำกประเทศไทย (เหรียญสหรัฐ)
Top 5 Competitors
2019
2020
2021
(Jan – Sep)
622v189
144,535
61,899 1. Japan (Year: 2021) – 32.73 %
(99.96 %)
(98.89 %)
(66.71 %) 2. Malaysia (year: 2021) – 0.55 %
3. Ukraine (Year: 2021) – 0.01 %
4. Bangladesh (Year: 2020) – 1.11 %
5. Sri Lanka (Year: 2019) – 0.03 %
2,142,912
1,235,289
1,482,212 1. Vietnam (43.94 %, 72.31 % & 84.44 %)
(22.63 %)
(23.33 %)
(15.01 %) 2. Netherlands (4.41 %, 2.52 % & 0.29 %)
3. Chile (-, 0.19 % & 0.22 %)
4. Canada (0.31 %, 0.14 % & 0.02 %)
5. Spain (1.11 %, - & 0.22 %)
2,484,174
1,441,860
1,791,821 1. Sudan (year: 2021) – 6.02 %
(94.87 %)
(99.93 %)
(89.39 %) 2. Madagascar (Year: 2019 & 2021) – 5.13 % & 4.58 %
3. UK (Year: 2021) – 0.01 %
4. USA (Year: 2020) – 0.07 %
16,064
4,298
8,626 1. Sri Lanka (Year: 2019) – 3.37 %
(96.63 %)
(100 %)
(100 %)
ไม่ปรำกฏ
ข้อมูล
210,992
(100 %)

43,288
(54.60 %)
34,115
(75.55 %)

16,793 1. Malawi (Year: 2019 & 2021) – 40.75 % & 42.60 %
(57.20 %) 2. Bangladesh (Year: 2019) – 5.97 %
3. Algeria (Year: 2021) - 0.19 %
4. South Africa (Year: 2019 & 2020) – 53.28 % & 45.40 %
14,933 1. South Africa (Year: 2020) - 24.45 %
(100 %)

หมำยเหตุ ถึงแม้ผลไม้ที่อยู่ภำยใต้ FTA จะมีภำษีนำเข้ำเป็นศูนย์ แต่ผู้นำเข้ำจะต้องเสียภำษีอื่นๆ เช่น Basic Customs Duty (BCD) ร้อยละ 30
Preferential Duty ร้อยละ 20 เป็นต้น
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3. กระบวนการและเอกสารประกอบการนาเข้าสินค้าผลไม้ของอินเดีย
สำหรับกำรนำเข้ำผลไม้มำยังประเทศอินเดียนั้น ผู้นำเข้ำจะต้องดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของหน่วยงำน
Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) และหน่วยกักกันพืช ซึ่งกำหนดให้กำรนำเข้ำผลไม้จะต้อง
แสดงเอกสำรด้ำน สุขอนำมัยพืช (Phytosanitary Certificate) จำกหน่วยงำนในประเทศผู้ส่งออก ประกอบกับหนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำโดยข้อกำหนดสำหรับผลไม้แต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันไป เช่น เงำะจะต้องผ่ำนกำรรมควันเพื่อ
จำกัดแมลง รวมถึงจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงไม่ให้เกินกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด (minimum residue level) และ
ข้อกำหนดเรื่องกำรติดฉลำกด้วย ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสำมำรถศึกษำข้อมูลกฎระเบียบของกำรนำเข้ำผลไม้ของ อินเดีย รวมถึง
อัตรำภำษีน ำเข้ำของผลไม้ แต่ละชนิ ดได้ที่เวปไซต์ของกรมศุล กำกรและสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลังของอินเดีย
https://icegate.gov.in และจำกหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร http://www.fssai.gov.in/ สำหรับกำรนำเข้ำผลไม้
ประเภทมังคุด มะขำมหวำน มะม่วง ทุเรียน เงำะ ลำไย ฝรั่ง จำกประเทศไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ศุลกำกรใน
กำรนำเข้ำอินเดียภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรี FTA ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องเตรียมแสดงเอกสำรใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำเพื่อ
ขอใช้สิทธิกำรนำเข้ำภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรีดังกล่ำว
4. โอกาสและการขยายตลาดผลไม้ไทยในอินเดีย
จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำอินเดียมีกำรเพำะปลูกผลไม้หลำยชนิดที่ใกล้เคียงกับไทย อย่ำงไรก็ดี ด้วยควำม
แตกต่ำงของภูมิประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรเติบโตและกำรให้ผลผลิต ส่งผลให้ผลไม้ชนิดเดียวกัน เช่น เงำะ มังคุด
ทุเรียน และฝรั่ง มีรสชำติและกลิ่นที่แตกต่ำงจะผลไม้จำกประเทศไทย โดยผลไม้ไทยจะมีกลิ่นหอมและมีรสชำติที่หวำนนุ่ม
กว่ำผลไม้ที่ปลูกในอินเดีย ซึ่งผู้บริโภคอินเดียมีควำมต้องกำรผลไม้ประเภท Exotic ที่หำไม่ได้ในท้องถิ่นหรือมีคุณภำพและ
รสชำติที่แตกต่ำง ดังนั้นนอกจำกปัจจัยจำกจุดแข็งในเรื่องของคุณภำพและรสชำติแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกำรเลือก
ซื้อผลไม้ไทยอีกด้วย
4.1 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิดส่งผลให้ซุปเปอร์มำเก็ตและร้ำนค้ำจำนวนมำกเพิ่มช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำทั้งในรูปแบบร้ำนค้ำ และช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook Instagramm Application เป็นต้น
ซึ่งเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมำกขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีกำรสั่งซื้อผลไม้นำเข้ำมำกขึ้น
4.2 ผู้จำหน่ำยผลไม้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นกำรซื้อในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น
กำรบอกเล่ำที่มำของผลไม้ (Story Telling) กำรแนะนำประโยชน์ของผลไม้ชนิดต่ำงๆ กำรนำไปใช้ปรุงอำหำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ โดยใช้ภำพที่สวยงำม สะดุด ซึ่งช่วยดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคและกระตุ้นให้มีกำรซื้อผลไม้มำกขึ้น
4.3 สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ กำรค้ ำ ออนไลน์ ข ยำยตั ว สู ง มำก
ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยจะมีโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์และจำหน่ำยผลไม้ไทยได้มีโอกำสเข้ำไปจำหน่ำยในแพลตฟอร์ม
สำคัญของอินเดียหลำยแพลตฟอร์ม และสำมำรถบุกเข้ำไปขยำยตลำดในเมืองรองของหลำยรัฐ
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4.4 ผู้บริโ ภคชำวอินเดียให้ ควำมสำคัญด้ำนสุ ขภำพมำกขึ้น จึงหันมำรับประทำนผลไม้ มำกขึ้น โดยมีกำร
บริโภคทั้งแบบสด หรือนำไปดัดแปลงเป็นอำหำร เช่น สลัด เครื่องดื่ม และอำหำรว่ำง เป็นต้น
4.5 ควำมต้องกำรบริโ ภคผลไม้นำเข้ำมีกำรกระจำยตัวไปยังเมืองรองด้วยเช่นกัน เนื่องจำกกำรขยำยตัว
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรผลักดันให้มีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ในเมืองรองตำมนโยบำยของรัฐบำล ส่งผลให้ประชำชนในเมือง
รองมีรำยได้มำกขึ้น มีกำลังซื้อและต้องกำรบริโภคผลไม้นำเข้ำมำกขึ้น เนื่องผลไม้ไทยมีรำคำสูงกว่ำผลไม้ท้องถิ่น รำคำผลไม้
ที่จำหน่ำยในปัจจุบัน มังคุด 540 บำทต่อกิโลกรัม เงำะ 540 บำทต่อกิโลกรัม ทุเรียน 675 บำทต่อกิโลกรัม ลำไยขำยส่ง
115 บำทต่อกิโลกรัม ขำยปลีก 270 บำทต่อกิโลกรัม มะขำมหวำน 200-500 บำทต่อกิโลกรัม ฝรั่ง 225 บำทต่อกิโลกรัม
แก้วมังกร 90 บำทต่อผล
4.6 ผลไม้ไทยสำมำรถใช้สิทธิภำยใต้ควำมตกลง FTA 2 ฉบับ ไทย-อินเดีย และอำเซียน-อินเดีย ทำให้ผลไม้
กว่ำ 20 รำยกำรได้รับกำรยกเว้นภำษีนำเข้ำ เช่น มังคุด มะม่วง องุ่น แอปเปิ้ล เงำะ ลำไย ทุเรียน ฝรั่ง ส้ม
4.7 ผลไม้อินเดียไม่ได้มีตลอดทั้งปี และค่อนข้ำงจำกัด ในช่วงมีนำคม-กรกฎำคมเป็นฤดูมะม่วง ก็จะมีแต่
มะม่วงวำงขำย ก็เป็นโอกำสของผลไม้ต่ำงชำติจะเข้ำไปเติมเต็ม ส่วนในช่วงสิงหำคม – กุมภำพันธ์ก็จะเป็นเทศกำล ทั้งปีใหม่
งำนแต่งงำน ซึ่งมีควำมต้องกำรผลไม้นำเข้ำสูง เพื่อใช้เป็นของขวัญและงำนเลี้ยง
4.8 ถึงแม้อินเดียจะมีผลไม้ที่หลำกหลำยประเภท แต่ผู้ประกอบกำรอินเดียไม่มีกำรคัดสรรหรือคัดแยกผลไม้
ตำมขนำดหรื อ คุ ณ ภำพ แต่ จ ะน ำมำรวมกั น ใส่ ก ล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส่ ง ขำยตำมแหล่ ง จ ำหน่ ำ ยต่ ำ งๆ ท ำให้ ผ ลไม้ ดู ไ ม่ น่ ำ
รับประทำน ต่ำงกับผลไม้ไทยที่จะมีกำรคัดสรรเป็นอย่ำงดี มีควำมสวยงำม ดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคได้ดีกว่ำ
5. ปัญหา/อุปสรรค/ความท้าทาย
5.1 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและเรือขนส่งสินค้ำมีจำนวน
ลดลง ซึ่งผลไม้ไทยส่วนมำกขนส่งทำงอำกำศ ยกเว้นมะขำมกับลำไยที่ขนส่งทำงเรือ จึงทำไม่มีจำนวนผลไม้ที่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของตลำด
5.2 รำคำค่ำขนส่งสินค้ำในปัจจุบันมีรำคำสูงมำก เช่น Air cargo ของ Indigo ประมำณ 90 บำทต่อกิโลกรัม
Spice Jet ประมำณ 92 บำทต่อกิโลกรัม Thai Airways ประมำณ 106 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ผลไม้ไทยที่นำเข้ำมำใน
อินเดียมีรำคำสูงขึ้น เกิดข้อจำกัดในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมำกเท่ำนั้น
5.3 ด้ำนคู่แข่ง ในปี 2563 อินเดียได้มีกำรนำเข้ำผลไม้จำกไทยน้อยลง แต่มีกำรนำเข้ำจำกเวียดนำมเพิ่มขึ้น ผลไม้ที่
เวียดนำมส่งออกมำอินเดีย เช่น แก้วมังกร เกรฟฟรุต ลำไย ทุเรียน และเงำะ ซึ่งเป็นผลไม้เดียวกับที่ไทยส่งออกมำยังอนิเดีย
ในปัจจุบัน
5.4 ผลไม้ที่ตลำดมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น มะพร้ำวอ่อน แต่ยั งไม่ได้รับกำรตรวจรับรองวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงศัตรูพืช หำกสำมำรถเจรจำกับทำงอินเดียให้ทำกำรตรวจรับรองฯ และบรรจุมะพร้ำวอ่อนลงในรำยกำรผักผลไม้ที่
สำมำรถนำเข้ำมำยังอินเดียได้ ก็จะช่วยให้สำมำรถขยำยตลำดได้มำกขึ้น
5.5 เนื่องจำกอินเดียเป็นประเทศเกษตรกรรม รัฐบำลได้มีนโยบำยปกป้องและสนับสนุนภำคกำรเกษตรอย่ำงมำก
นอกจำกนี้ เกษตรกรอินเดียก็มีกำรรวมตัวอย่ำงเข้มแข็งในกำรตอบรับนโยบำยของรัฐบำล
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5.6 นโยบำยพึ่งพำตนเอง ลดกำรนำเข้ำของรัฐบำล รวมทั้งรำคำผลไม้นำเข้ำ เช่น เงำะ มังคุด แก้วมังกร ทุเรียน
ที่มีรำคำสูงกว่ำผลไม้พื้นเมือง ส่งผลให้เกษตรกรชำวอินเดียมีควำมพยำยำมในกำรปลูกผลไม้เหล่ำนี้มำกขึ้น
6. แนวทางการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
6.1 กำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนผู้นำเข้ำ ไฮเปอร์มำร์เก็ต ซุปเปอร์มำร์เก็ตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยกำรแนะนำ
ผลไม้ไทย สร้ำงควำมต้องกำรตลำด มุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรำยได้สูง เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร กำรจัดเลี้ยงในโอกำสพิเศษ และกลุ่ม
ผู้รักสุขภำพ
6.2 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้นำเข้ำ ผู้บริโภคชำวอินเดียรู้จักผลไม้ไทยและประโยชน์ของผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้ำงมำกขึ้น ผ่ำนหน่วยงำนและสื่อต่ำงๆ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผลไม้ไทยในซุปเปอร์มำเก็ตที่มีกำรนำเข้ำสินค้ำไทย
แล้ว ในรูปแบบของสติกเกอร์ แผนป้ำยแบนเนอร์ เพื่อให้ผลไม้มีควำมโดดเด่น และดึงดูดควำมน่ำสนใจของผู้บริโภคให้มำก
ขึ้น เนื่องจำกผู้ซื้อมีควำมเชื่อมั่นในซุปเปอร์มำเก็ตนั้นๆ ส่งผลให้มีควำมกล้ำทดลองสินค้ำใหม่ๆ มำกขึ้น
6.3 กำรแนะนำและเชิญชวนซุปเปอร์มำเก็ตหรือผู้นำเข้ำรำยใหม่ๆ ในกำรทดลองสั่งซื้อผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มควำม
หลำกหลำยของสินค้ำให้มำกขึ้น
6.4 กำรจั ดกิ จ กรรมต่ำ งๆ ร่ ว มกั บ ซุป เปอร์ ม ำเก็ต และเผยแพร่ ประชำสั ม พั นธ์ ในสื่ อ โซเชีย ลมิเ ดีย Youtube,
Facebook, Instagramm หรือผ่ำนผู้มีบทบำทบนสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น วิธีปลอกและกำรรับประทำนผลไม้ไทย กำรเก็บ
รักษำ กำรสำธิต กำรทำอำหำรไทยโดยใช้ผลไม้ไทย เช่นกำรทำข้ำวเหนียวลำไย วุ้นมะพร้ำว เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปรุงอำหำร เครื่องปรุง และประโยชน์ของอำหำรไทย ส่งผลให้เกิดกำรรับรู้สำหรับผู้บริโภคชำวอินเดียในวงกว้ำง
มำกขึ้น
6.5 กำรดำเนินกำรมำตรกำรระยะยำว เพื่อให้เข้ำถึง ตลำดที่มีกำลังซื้อระดับกลำง หรือคนรุ่นใหม่ โดยกำรส่งเสริม
ผลไม้เกรดรองมำจำหน่ำยผ่ำนผู้ประกอบกำรไทยในอินเดีย หรือกำรร่วมทุนกับผู้นำเข้ำผลไม้อินเดียทำธุรกิจจัดเก็บและ
กระจำยสินค้ำเกษตรในตลำดค้ำส่งในแต่ละรัฐ หรือแปรรูปสินค้ำ
6.6 เนื่องจำกอินเดียเป็นตลำดใหม่สำหรับผู้ประกอบกำรไทย อีกทั่งมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค จึงจะแนะนำผู้ประกอบกำรไทยให้ดำเนินกำรศึกษำตลำดนี้ให้มำกขึ้น จำกหลำกหลำยช่องทำง เช่น
ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียที่ มีกำรจัดทำข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งมีควำมง่ำยต่อ
กำรศึกษำข้อมูล เป็นต้น
6.7 ควรมีกำรใช้เที่ยวบิน low cost
--------------------------------------------------------------
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แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.fssaifoodlicense.com/import-food-products-into-india/
https://tradestat.commerce.gov.in/
https://agritech.tnau.ac.in/
https://www.cbic.gov.in/
https://connect.ihsmarkit.com/gta/standard-reports
https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/dragon-fruit-is-it-the-next-big-thing-in-indianhorticulture-78017
https://www.abcfruits.net/guava-the-tropical-apple/
https://www.yearofthedurian.com/2013/07/burliar-state-farm-tamil-nadu-india.html
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