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ทุเรียนอาเซียนกับอนาคตทุเรียนไทย1
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ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทุเรียนเป็ นผลไม้เศรษฐกิจของอาเซียน แหล่งกาเนิดดัง้ เดิมมาจากเกาะบอร์เนียว ทีป่ ระกอบด้วย 3
ประเทศคือ บรูไน มาเลเซียและอินโดนีเซีย คาว่าทุเรียนมาจากภาษามาเล (Malay) จากคาว่า “Duri” แปลว่า
“หนาม (Thorn) ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Durian” ส่วน Durianbaum (เยอรมัน) Thu-reen (กัมพูชา) Sao Rieng
(เวียดนาม) Dulian (ฟลิปฟิ นส์) Duren (อินโดนีเซีย) Du-Yin (เมียนมา) และ Liulian (จีน) ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ น
ประเทศไหนก็จะเรียกทุเรียนว่า “King of Fruit” ทัง้ หมด เพราะมีหนามเยอะ มีกลิน่ แรง มีคุณค่าทางอาหารและ
ให้พลังงาน ใบทุเรียนแก้ดซี ่าน ขับพยาธิ เมล็ดก็ตม้ กินได้ และเปลือกทุเรียนใช้สมานแผล เป็ นต้น กรมวิชาการ
เกษตรมาเลเซีย (Department of Agriculture in Malaysia) บอกว่าทุเรียนมาเลเซียมีพนั ธุท์ งั ้ หมด 126 ชนิด
ปลูกได้ดที เ่ี มืองราอุบ (Raub) 69,700 ไร่ รัฐปะหัง และปลูกในมาเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมาลายู) ทุเรียน
มาเลเซียจะใช้ระหัสว่า “D” เช่น D197 (Musang King) ทุเรียนหนามดา (D200) มีเนื้อสีน้ าตาล หมอนทอง
(D159) ชนี (D123) และ Musang Queen (D160) เป็ นต้น มีเกษตรกร 50,000 ครัวเรือน มีพน้ื ทีป่ ลูก 412,500
ไร่ (66,000 เฮกต้าร์, Agriculture and Agro-Based Industry Minister Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek,
October 29, 2017) พืน้ ทีร่ อ้ ยละ 40 ปลูกพันธุ์ Musang King (พืน้ ทีป่ ลูกผลไม้ทงั ้ หมด 310,000 เฮกต้าร์)
ผลผลิตปี 2559 ได้ 302,000 ตัน มีตน้ ทุเรียน 500,000 ต้น ผลผลิตมาเลเซียออกในช่วงเดือน พฤษภาคมถึง
สิงหาคมของทุกปี ส่วนอินโดนีเซียมีทุเรียนทีม่ ชี ่อื เสียงอยูใ่ นเมืองเมดาน (Medan) เกาะสุมาตรา และชวา ปี
2559 มีผลผลิตทัง้ หมด 1 ล้านตัน (คาดการณ์จาก Statistics Portal ปี 2558 อยูท่ ่ี 996,540 ตัน) จากพืน้ ทีป่ ลูก
ทัง้ หมด 382,787 ไร่ (61,246 เฮกต้าร์) ผลผลิตออกช่วงเดียวกับมาเลเซีย ฟิ ลปิ ฟิ นส์ปลูกมากเมืองดาเบา
(Davao) ในมินดานาว (Mindanao) คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ ประเทศ 16,617 เฮกต้าร์ มีผลผลิต
71,444 ตัน (Department of Agriculture Bureau of Plant Industry, Davao National Crop Research,
Development & Production Support Center) ในขณะทีเ่ วียดนามปลูกทุเรียนทางตอนใต้ในสามเหลีย่ มปาก
แม่น้ าโขง (Mekong Delta) ใน 13 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัด Dak Lak, Ben tre, Lam Dong และ
ด่องไน เป็ นต้น ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ปี 2556 มีพน้ื ทีป่ ลูก 168,759 ไร่ (27,000
เฮกต้าร์) ให้ผลผลิต 259,436 ตัน (กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม) ปี 2560 คาดว่าให้ผลผลิต
3.5 แสนตัน ส่วนกัมพูชา ทุเรียนกัมฟอต ในจังหวัดกัมปอตห่างจากจังหวัดตราด 340 กม. มีพน้ื ทีป่ ลูก 7,456
ไร่ (1,193 เฮกต้าร์) ผลผลิต 33,000 ตัน (Kampot Agriculture Department) ผมพอจะประเมินว่า ปี 2560
ผลผลิตทุเรียนของโลกอยูท่ ่ี 2.2 ล้านตัน และมีความต้องการจากทัวโลก
่
8 แสนตัน (World Trade Atlas) ตลาด
หลักของทุเรียนร้อยละ 90 อยูท่ ฮ่ี ่องกงกับจีน ส่วนเกาหลีใต้เป็ นตลาดทีม่ าแรงมีความต้องการเพิม่ ขึน้ ทุก ๆ
ปี นัน้ หมายความว่าบริโภคในประเทศผูผ้ ลิตและแปรรูป 1.5 ล้านตัน ประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศตัวอย่างที่
น่าสนใจในการจัดการทุเรียนทัง้ ระบบ หน่วยงานของมาเลเลเซียทีเ่ กีย่ วข้องกับทุเรียนคือกรมวิชาการเกษตร
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(DOA) หน่วยงานการตลาด (FAMA) คณะกรรมการองค์กรเกษตรกร (Lembaga Pertubuhan Peladang :
LPP) และ หน่วยงานวิจยั (MARDI) มาเลเซียใช้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผัก
ผลไม้ สมุนไพรและดอกไม้ แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวเฉพาะทุเรียนเท่านัน้ เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนในมาเลเซีย
แบ่งออกเป็ น เกษตรกรอิสระ และเกษตรกรรายย่อย ตรงเกษตรรายย่อยเนี่ยแหละครับทีท่ าการเกษตรแบบ
พันธะสัญญากับรัฐบาล โดยผ่านทางหน่วยงานหลักคือ FAMA (Federal Agricultural Marketing Authority) ที่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูซ้ อ้ื หาตลาด ให้คาแนะนา จัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ ปรับปุรงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาเทค
โนโลยีก่ ารผลิตให้กบั เกษตกรรายย่อย ซึง่ ทางานไปพร้อมๆ กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ด้านการวิจยั มอบหมายให้
MARDI (Malaysian Agricultural Research and Development Institute) เป็ นผูด้ าเนินการ ซึง่ ในสัญญา
ระหว่าง FAMA กับเกษตรกรรายย่อยประกอบด้วยข้อตกลงว่า 1.สัญญาต้องดาเนินการก่อนฤดูปลูก 2.
ระยะเวลาของสัญญาขึน้ กับความสมัครใจของเกษตรกร 3.ปริมาณในการซือ้ ขายขึน้ กับเกษตรกรว่าจะขายใครก็
ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ น FAMA 4.คุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูค้ า้ ส่ง 5.ถ้าขายให้กบั FAMA ราคา
ประกันไว้ท่ี สูงกว่าต้นทุนการผลิต 5-10% 6.ระหว่างสัญญา FAMA ให้การสนับสนุนตะกร้า การขนส่งจากสวน
ไปแหล่งรวมรวบทุเรียน ศูนย์รวบรวม ราคาตลาด และการอบรม ร้านขายของ FAMA ห้างสมัยใหม่ของเอกชน
ทีอ่ ยูใ่ นเครือของ FAMA และทาการส่งออกในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกทีไ่ ม่ได้ทาพันธะสัญญาก็
สามารถนามทุเรียนมาขายที่ FAMA ได้เช่นกัน
สาหรับประเทศไทย ทุเรียน สับปะรด และลาไย เป็ นผลไม้ไทยทีพ่ งึ พิงตลาดต่างประเทศเป็ นหลักโดย
สับปะรดส่งออกร้อยละ 82 (1.6 ล้านตัน) ลาไยร้อยละ 97 (9 แสนตัน) ทุเรียนร้อยละ 75 (5 แสนตัน) และมัง
คุคร้อยละ 78 (2 แสนตัน) ในขณะทีเ่ งาะ ลองกองและลิน้ จีต่ ลาดหลักอยูใ่ นประทศไทย ไทยส่งออกทุเรียน 3
ประเภทคือ ทุเรียนสดไปเวียดนาม (52%) จีน (17%) และฮ่องกง (17%) แช่แข็งไปจีน (49%) เวียดนาม (18%)
และสหรัฐฯ (17%) และทุเรียนอบแห้งร้อยละ 50 ไปทีฟ่ ิ ลปิ ฟิ นส์ และร้อยละ 34% ไปทีจ่ นี ปี 2560 ทัวโลกผลิ
่
ต
ทุเรียน 2.2 ล้านตัน ความต้องการรวม 8 แสนตัน (ทุเรียนสด 5.5 แสนตัน แช่แข็ง 1.5 แสนตันและอบแห้ง 1
แสนตัน) ทีเ่ หลืออีก 1 ล้านกว่าตันเพื่อไปแปรรูปของตนเอง อินโดนีเซียมีสดั ส่วนการผลิต 44% ตามด้วยไทย
27% มาเลเซียและเวียดนาม ตามลาดับ ปี 2560 ไทยผลิต 6 แสนตัน และปี 2562 คาดว่าไทยผลิต 8.6 แสน
ตัน สาหรับการผลิตทุเรียนโลกในปี 2562 อยูท่ ่ี 2.5 ล้านตัน คาถามทีส่ าคัญคือ “อนาคตทุเรียนไทย” จะเป็ น
อย่างไรภายใต้ประเทศอาเซียนขยายการผลิตเกือบทุกประเทศ ภายใต้ความต้องการทีข่ ดี วงจากัดเฉพาะทีจ่ นี
กับฮ่องกง ผมมีขอ้ เสนอแนะสาหรับอนาตคทุเรียนไทย 6 ข้อดังนี้ 1.ในอีกห้าปี ขา้ งหน้าไทยต้องวิเคราะห์ว่า
ปริมาณการผลิต และความต้องการของโลกเท่าไร 2.เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ต้องปฎิเสธทุเรียนอ่อน และ
คุณภาพไม่ดี 3.แปรรูปให้มคี วามหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอบแห้ง อะไรก็ได้ทม่ี สี ่วนผสมของทุเรียน (จีน
ชอบมาก) 4.ร้านทุเรียน Durian Kiosk เช่น เค้กทุเรียน ฟิ ตซ่าทุเรียน โยเกิตทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน ชาทุเรียน
กาแฟทุเรียน ซ็อกโกแลตทุเรียน เครฟทุเรียน ชีสทุเรียน และครีบบารุงหน้าและผิว เป็ นต้น 5.ขยายไปตลาด
อื่นๆ นอกจากจีนและฮ่องกงแล้ว (ร้อยละ 90) ตลาดสหรัฐ เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง (ดูไบ) และสิงคโปร์ มี
ความต้องการเพิม่ และ 6.เน้นทุเรียนเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ เช่น ทุเรียนนนทบุร ี หลงอุตรดิษถ์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะ
เกษ ทุเรียนป่ าละอู ประจวบฯ และกลุ่มทุเรียนท้องถิน่ ดังๆ อีกมากมาย เช่น ทุเรียนสาลิกาพังงา ทุเรียนเพชร
ชุมพร และทุเรียนปราจีนบุร ี เป็ นต้น อนาคตของทุเรียนไทยจะเป็ นอย่างไร ผมขอยกกรณี “ทุเรียนนนทบุร”ี ซึง่
มีช่อื เสียงมายาวนานเป็ นร้อยปี ปี 2560 มีพน้ื ทีป่ ลูก 2,899 ไร่ (ทีใ่ ห้ผลผลิตมี 200ไร่) 872 ครัวเรือน ร้อยละ 50
ปลูกทีอ่ าเภอเมืองนนทบุร ี รองลงมาคืออาเภอปากเกร็ด ผลผลิตได้ปี 2561 ได้ 900 ลูก ปี 2562 คาดว่าจะได้ 2-
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3 พันลูก พืน้ ทีใ่ นการปลูกทุเรียนนนท์ลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมาเพราะ ๑.เอาทีด่ นิ ไปทาบ้านจัดสรร
ปี 2557 พืน้ ทีป่ ลูกทเรียนอยูท่ ่ี 3,078 ไร่ ๒.ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงจากผลน้าท่วมในปี 2554 3.น้ าเค็ม
หนุนเข้ามาในพืน้ ทีป่ ลูก ด้วยราคาทีแ่ พงทาให้ “ทุเรียนนนท์ คนซื้อไม่ได้กิน คนกิ นไม่ได้ซื้อ” และต้องยังมี
การจองกันตัง้ แต่ยงั ไม่ออกผล ทัง้ นี้เนื่องจากทุเรียนนนท์มรี สชาติทห่ี วานมันกลมกล่อม เนื้อนุ่มละเอียดไม่เละ
กลิน่ ไม่แรงและมีสนี ่ารับประทาน ลูกค้าทีส่ นใจจะบริโภคทุเรียนนนท์ เริม่ จองตัง้ แต่พฤษภาคม เก็บผลผลิตเอง
ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ทุเรียนมีขนาดประมาณ 2 กก. (หลังจากจองประมาณ 1 เดือน ถ้าหากลูกทีจ่ องไม่ได้
ตามสเปคสามารถเปลีย่ นลูกได้) เจ้าของสวนทุเรียนนนท์รายหนึ่งบอกว่ามีพน้ื ทีถ่ อื ครอง 3 ไร่ ปลูกทุเรียน
ประมาณ 200 ต้น ผลผลิตประมาณ 80-100 ลูกต่อปี ขายทุเรียนเฉลีย่ ลูกละ 5 พันบาท รายได้เฉลียปี ละ 5 แสน
บาท หักค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาต่างๆ แล้ว คงเหลือประมาณ 2 แสนบาทต่อปี ซึง่ หากนาทีด่ นิ ไปขายจะได้
ราคาไร่ละ 15-20 ล้านบาท อนาคตลูกหลานจะปลูกทุเรียนหรือไม่? ต้องหาคาตอบกันต่อไปในอนาคต อีกหนึ่ง
ทางรอดการจัดการทุเรียน “ต้นแบบทุเรียนปราจีนบุร”ี มีทงั ้ หมอนทอง ก้านยาว และชนีไข่ เนื้อทีป่ ลูกทัง้ หมด
3,000 ไร่ มีครัวเรือน 200 ครัวเรือน (GI 125 ครัวเรือน เมือ่ ปี 2559) ปลูกมากในเขตตัวเมืองปราจีนบุร ี แนวคิด
ในการทาทุเรียนทีป่ ราจีนฯ คือ “ผลิ ตทุเรียนดีให้คนไทยกิ น ไม่เน้ นเชิ งพาณิ ชย์ แต่เน้ นคุณภาพ” ราคา
เฉลีย่ อยูท่ ่ี กก.ละ 150-170 บาท ซึง่ ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งราคาตกเพราะผลิตทุเรียนคุณภาพ มี GI และไม่ใช้สารเร่ง
โต ทีส่ าคัญปฎิเสธการเข้ามาซือ้ จากล้งต่างชาติ ร้อยละ 20 ขายให้กบั ลูกค้ามาจองช่วงเริม่ ออกดอก (เดือน
กุมภาพันธ์) ขณะทีก่ าลังทาโมเดลใหม่คอื การให้เช่า 1 ต้น ใน 1 ปี ราคาต้นละ 20,000 บาท ซึง่ ปกติ 1 ต้นจะ
ได้อย่างน้อย 30 ลูกๆ ละ 3 กก. ผมคิดว่าทางรอดของทุเรียนไทยคือ ๑.คนทีป่ ลูกใหม่ทไ่ี ม่มคี วามรูจ้ ะทาให้
ตลาดมีปัญหา เพราะจะผลิตทุเรียนทีไ่ ม่มคี ุณภาพ ๒.นักธุรกิจจีนไปเร่งปลูกที่ CLMV เมือ่ ได้ผลผลิตออกมา
ไทยกระทบแน่นอน ๓.ผลผลิตของมาเลเซียทีจ่ ะขายในประเทศจีนจากทุเรียน “Musang King หรือ “Mao San
Wang (เม่า ซาน หวาง)” เพราะการจัดเทศกาลทุเรียนมาเลเซีย ทีก่ ว่างซีแ่ ละการทาข้อตกลงส่งทุเรียนเข้าจีน
ทัง้ ลูกในปี 2562 ๔.ไทยควรตัง้ “โรงเรียนทุเรียนแห่งอนาคต” คือนาเกษตรกรทีร่ เู้ รือ่ งทุเรียนและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างๆ ทาเป็ นหลักสูตรทุเรียนครบวงจรทีส่ มบูรณ์ของไทยเพื่อสร้างองค์ความรูท้ ่เี ท่าทันในอนาคต ๕.ต้อง
ควบคุมคุณภาพ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทุเรียน หรือ “ตารวจทุเรียน” ก่อนส่งออกไปต่างประเทศ ๖.
ส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนแปรรูปมากขึน้ ๗. “New E-Commerce Law : ECL” จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
การส่งออกทุเรียนไทยไปจีน (หากยังผลิตไม่มคี ุณภาพ) ๘.ไทยกับจีน ต้องตัง้ คณะกรรมการร่วมตรวจสอบ
คุณภาพทุเรียนร่วมกัน ๙.ไทย เวียดนาม และจีน ต้องร่วมกันสร้างระบบและมาตรฐานการขนส่งข้ามแดนทีด่ ่าน
หยวนยีก้ วน อ.ผิงเสียง หนานหนิง กว่างซี่ ประเทศจีน ๑๐.หาตลาดอื่นๆ ของจีน ทีไ่ ม่ใช่ตลาดเจียงหนาน
และไฮกรีน เช่น ตลาดเจียซิง (Jiaxing) ตัง้ อยูใ่ นมณฑลเจอเจียง สามารถส่งขายทีม่ ณฑลเจ้อเจียง คุณหมิง
กวางโจว และเซียงไฮ้ เป็ นต้น

