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เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท ABBEO Produce LLC. เป็นบริษัทน าเข้าผลไม้เมืองร้อนจากประเทศเวียดนาม ไทย และเม็กซิโกเป็นหลัก 
โดยน าเข้าเงาะและแก้วมังกรจากเวียดนาม ล าไยและมังคุดจากไทย ขนุนและกล้วยซี่งมีลักษณะคล้ายกล้วยน  าว้า
ของไทย (เรียกว่า Thai Banana) รวมทั งปลีกล้วยและใบตองจากเม็กซิโก นอกจากนี  ยังน าเข้าน  ามะพร้าวบรรจุ
กระป๋องอัดแกสหรือ  Coconut Soda จากเปอร์โตริโก บริษัทฯ น าเข้าผลไม้ทุกสัปดาห์เป็นปริมาณมาก และ   
เป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าไปยังแคนาดาและมลรัฐอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ ทั งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก เช่น มลรัฐ
วอชิงตัน จอร์เจีย นิวยอร์ค ฯลฯขณะนี  บริษัทอยู่ในช่วงก่อสร้างห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาผลไม้สดเพ่ิมเติม บริเวณ
ที่ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าไปเยี่ยมชมเป็นโกดังใหม่ ซึ่งก าลังต่อเติมส านักงานและติดตั งห้องเย็นเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับ
ปริมาณผลไม้น าเข้าท่ีเพ่ิมขึ นเป็นล าดับ  

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

1. ล าไยและมังคุดที่น าเข้าจากไทยได้รับความนิยมมาก เคยมีความพยายามน าเข้ามังคุดจากเม็กซิโกแต่ยังมี
ประมาณน้อยอยู ่เนื่องจากเม็กซิโกมีต้นมังคุดรวมกันอยู่ไม่เกิน 500 – 600 ต้น แต่เชื่อว่าภายใน 2 – 3 ปี
ข้างหน้าจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น มังคุดของเม็กซิโกยังมีรสชาติดีคล้ายกับมังคุดของไทยมาก 

2. บริษัทฯ มีการน าเข้าล าไยจากฮาวายทางอากาศด้วย โดยล าไยที่น าเข้าจากฮาวายมีคุณภาพดีและสดกว่าล าไย
ที่น าเข้าจากไทย แม้จะมีราคาสูงกว่าแต่เก็บรักษาได้นานกว่าล าไยจากไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี ล าไยจาก
ฮาวายยังมีปริมาณไม่มากนักเนื่องจากมีจ านวนต้นล าไยน้อย และด้วยพื นที่เพาะปลูกที่จ ากัด คาดว่าปริมาณ
การน าเข้าในอนาคตจากฮาวายจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  

3. เงาะและแก้วมังกรจากเวียดนามเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากแต่มักประสบปัญหาขาดแคลนสินค้า  มีการ
น าเข้าแก้วมังกรจากเม็กซิโกบ้างแต่คุณภาพดีไม่เทียบเท่ากับที่น าเข้าจากเวียดนาม 

4. เวียดนามสามารถปลูกแก้วมังกรได้ตลอดทั งปี โดยใช้เทคนิคแสงไฟฟลูออเรสเซนส์  จ าเป็นต้องขนส่งทาง
อากาศเท่านั น การขนส่งทางเรือจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าขนส่งทางอากาศกว่าครึ่ง แต่คุณภาพไม่สม่ าเสมอ 
สภาพภายนอกไม่สวยงามแม้เนื อภายในยังคงดีอยู่ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัทฯ 

1. ค่าฉายรังสีและค่าขนส่งทางอากาศของไทยสูงมาก ซึ่งสูงกว่าราคาผลไม้ การขนส่งล าไยจากไทยจึงขนส่งได้
เฉพาะทางเรือเท่านั น หากขนส่งทางอากาศจะมีค่าขนส่งสูงมากจนไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ โดยเฉพาะ
กับจีนซึ่งมีการน าเข้าล าไยอยู่ด้วย อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีของไทยสูงกว่า 
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คุณวเิวยีน เจ้าของร้าน The Orchid Man 



 

2. ปัญหาการน าเข้าผลไม้จากไทยอีกประการคือ มีการแข่งขันรับซื อผลไม้ในไทยมากจนท าให้กลไกการตลาดเสีย 
โดยแข่งขันกันให้ราคาสูงเป็นบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาสินค้าอย่าง
สม่ าเสมอ และบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของสวนหรือ Suppliers ในประเทศไทยได้ 
ซึ่งต่างจากการน าเข้าเงาะและแก้วมังกรจากเวียดนามที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ ท าให้จัดหาสินค้าได้
สม่ าเสมอกว่า 

3. บริษัทฯ มีความประสงค์น าเข้าชมพู่ (Rose Apple) ละมุด และน้อยหน่าจากประเทศไทย โดยน้อยหน่า
จะต้องบรรจุในโฟมกันกระแทกหรือบรรจุในถาด 

4. บริษัทฯ ประสงค์น าเข้าผลทุเรียนสดจากไทย เนื่องจากมีคุณภาพดีและได้รับความนิยมมาก อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ เคยน าเข้ามาแล้ว 4 Shipments ในปี 2555 แต่คุณภาพไม่สม่ าเสมอจึงท าให้ต้องหยุดการน าเข้าไป 
โดยบริษัทฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุเรียนจากลาว เขมร และเวียดนามจะนิ่มเกินไป ในขณะที่ทุเรียนที่น าเข้าจาก
จีนและไต้หวันจะมีเนื อแข็งกว่าและกรอบ อย่างไรก็ตามยังเห็นว่าทุเรียนของไทยมีคุณภาพดีและ             
เป็นที่ต้องการมากที่สุด บริษัทฯ อาจพิจารณาน าเข้าทุเรียนแช่เข็งในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีคุณภาพสม่ าเสมอ 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

1. สินค้าผลไม้ฉายรังสีของไทยโดยเฉพาะล าไยและมังคุดยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมังคุดได้รับความนิยม
สูงสุด แต่สินค้ามักขาดแคลน เนื่องจากเป็นสินค้ายอดนิยมและมีผู้ให้ราคาสูง เจ้าของสวนจึงมักไม่ยอมท า
สัญญาซื อ-ขายล่วงหน้า เนื่องจากต้องการขายให้กับผู้ให้ราคาดีที่สุด ส่งผลให้ผู้น าเข้าประสบปัญหาได้รับ
สินค้าไม่สม่ าเสมอ จึงมีความพยายามส่งเสริมให้มีการปลูกในเม็กซิโกแทน เนื่องจากมังคุดของเม็กซิโกมี
รสชาติใกล้เคียงของไทย อีกทั งยังมีราคาค่าขนส่งต่ ากว่ามาก และไม่จ าเป็นต้องฉายรังสี ขณะนี จ านวนต้น
มังคุดในเม็กซิโกยังมีน้อยอยู่ แต่ในอนาคตสามารถเพ่ิมปริมาณขึ นได้ ไทยจึงควรพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า 
และต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีไม่ให้สูงเกินไป ขณะนี  เวียดนามยังไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งมังคุด
มายังสหรัฐฯ แต่ในอนาคตใกล้ก็อาจได้รับอนุญาตให้น าเข้าได้เช่นกัน 

2. กลุ่มเป้าหมายของผลไม้สดฉายรังสีของไทยยังเป็นผู้มีเชื อชาติเอเชียในสหรัฐฯ ในขณะที่ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ 
ที่ไม่มีเชื อชาติเอเชียหรือที่เรียกว่าตลาด Mainstream แม้มักนิยมทดลองบริโภคสินค้าชนิดใหม่ แต่ราคา
จะต้องไม่แพงมากเกินไปเนื่องจากยังไม่มีความคุ้นเคย ผู้บริโภคกลุ่มนี เคยทดลองล าไย ลิ นจี่ และมังคุดแล้ว  
มีการตอบรับที่ดีแต่มีข้อจ ากัดเรื่องราคาที่แพงกว่าผลไม้พื นเมืองทั่วไป ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีเชื อสายเอเชียจะ
ยินดีจ่ายราคาแพงส าหรับผลไม้เมืองร้อนมากกว่า หากต้องการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภค Mainstream สินค้า
ต้องมีราคาไม่สูงมากเกินไป มีปริมาณมากเพียงพอและสม่ าเสมอ รวมทั งจะต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภค 

3. กระทรวงเกษตรฯ ควรพิจารณาเพ่ิมรายการผลไม้ที่มีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ ให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(US Department of Agriculture, USDA) พิจารณาอนุญาตน าเข้า ได้แก่ ชมพู่ ส้มโอ และฝรั่ง เนื่องจาก
สหรัฐฯ เป็นตลาดขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีประชากรชาวสหรัฐฯ ที่มีเชื อสายเอเชียอยู่ถึงกว่า 17 ล้านคน 
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