เวทีเสวนา เรือ่ ง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”
ดาเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้ที่สำคัญ โดยประเทศนำเข้ำผลไม้ไทย สำมอันดับ ได้แก่ เวียดนำม
จีน และฮ่องกง ซึ่งมำกกว่ำร้อยละ 30 ไทยได้ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน ซึ่งผลไม้ที่มีควำมนิยมและมีมูลค่ำส่งออก
สู งเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ทุ เรี ย น ทั้ งนี้ ทุ เรี ย นไทยมี คุ ณ ภำพและสร้ำงชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ต้ อ งกำรของตลำดทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ นับได้ว่ำเป็นผลไม้ส่งออกที่เป็นดำวเด่นของไทย ในช่วงกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ ทุเรียนของไทยที่มีมูลค่ำ
ส่งออก 3,845.35 ล้ำนบำทเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 และได้เพิม่ สูงขึ้น เป็น 26,645.98 ล้ำนบำทเฉลี่ยในช่วงปี
พ.ศ. 2559-2561 หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 6 เท่ำในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ โดยกำรส่งออกมีทั้งในรูปของทุเรียสด ทุเรียน
แช่เย็นหรือแช่แข็งและทุเรียนแห้ง ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกทุเรียนสดมำกที่สุดถึงร้อยละ 87.30 ของมูลค่ำ
ส่งออกทุเรียนทั้งหมด ตลำดส่งออกทุเรียนสดไทยอยู่ในเอเชียเป็นสำคัญโดยมี ประเทศจีน ฮ่องกง และเวียดนำมเป็น
ตลำดนำเข้ำรำยใหญ่ ซึ่งกำรส่งออกไปยังฮ่องกงและเวียดนำมนั้น เป็นตลำดกำรส่งผ่ำนทุเรียนไทยเพื่อไปยังตลำดใน
ประเทศจีนอีกทำงหนึ่ง ตลำดจีน จึงเป็นเป็นตลำดผู้บริโภคทุเรียนรำยใหญ่ของโลกและเป็นตลำดนำเข้ำที่สำคัญของ
โลกด้วยเช่นกัน
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ประเทศไทย มำเลเชีย อินโดนิเชีย
และฟิลิปปินส์ เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ปัจจุบันได้ขยำยกำรปลูกไปยังตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย อเมริกำใต้
และในแอฟริกำ (Suhana Safari et al., 2018) ข้อมูลจำก DGMR (Durian Global Market Report) (2018) ระบุ
ว่ำปริมำณอุปทำนผลผลิตทุเรียนของโลกในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 1.6 ล้ำนตัน อุปสงค์กำรบริโภคทุเรียนมีใกล้เคียง
กับอุปทำน โดยมีอุปสงค์กำรบริโภคทุเรียนในตลำดกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประมำณร้อยละ 30 ของปริมำณอุปสงค์
รวม หรือประมำณ 0.44 ล้ำนตันในปี พ.ศ. 2559 อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตัวของกำรบริโภคทุเรียนในประเทศจีน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนได้ส่งผลต่อกำรนำเข้ำทุเรียนของประเทศจีนเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงก้ำวกระโดด จำกกำรนำเข้ำ 0.106
ล้ำนตันเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2548-2550 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.336 ล้ำนตันเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2557-2559 หรือเพิ่มขึ้นกว่ำ 3
เท่ำตัว ส่งผลต่อตลำดกำรค้ำและกำรส่งออกไปยังประเทศจีน พร้อมกับกำรยกระดับรำคำทุเรียนในตลำดส่งออกให้
ปรับตัวสูงขึ้นและรวมถึงกำรส่งผ่ำนรำคำไปยังระดับสวน สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับเกษตรกรได้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่และ
ขยำยกำรผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
กำรปรับตัวของรำคำทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับสวนและตลำดส่งออกในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ด้ำนหนึ่งเห็น
ว่ำได้สร้ำงแรงกระตุ้นให้เกิดกำรขยำยตัวของกำรผลิตภำยในประเทศที่เป็ นแหล่งผลิตหลัก (ไทย มำเลเชีย อินโดนีเชีย
และฟิลิปปินส์) และแหล่งผลิตใหม่อย่ำงเช่นในประเทศกัมพูชำ เวียดนำม และพม่ำ ซึ่งอุปทำนที่ขยำยตัว นี้ยังไม่น่ำ
วิตกนัก เพรำะมีตลำดนำเข้ำจำกจีนรองรับอุปทำนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง กำรบริโภคทุเรียนต่อหัวของประชำกรจีน
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(per capita durian consumption) ยังอยู่ในระดับต่ำหรือที่ 0.21 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2559 ซึง่ กำรบริโภคดังกล่ำวมี
อัตรำกำรขยำยตัว ได้อีกถึงร้อยละ 13 ต่อปี (DGMR, 2018) อีกทั้งสินค้ำทุเรียนมีกำรตอบสนองต่อรำยได้เป็นบวก
ดังนั้น กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรชั้นกลำงในจีนจะก่อให้เกิดกำรขยำยตัวในกำรบริโภคทุเรียนและส่งผลต่อกำรขยำยตัว
ของกำรนำเข้ำเพิ่มสูงขึ้นจำกปริมำณที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน กล่ำวคือ ตลำดกำรค้ำทุเรียนระหว่ำงประเทศสำมำรถ
รองรับกับกำรขยำยตัวจำกอุปทำนที่มีเพิ่มขึ้น กำรผลิตทุเรียนจึงน่ำจะเป็นไม้ผลควำมหวังใหม่ที่จะยกระดับรำยได้และ
สร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับภำคกำรเกษตร ดังจะเห็นได้ว่ำประเทศมำเลเชีย มีกำรกำหนดแผนงำนส่งเสริมให้ทุ เรียนเป็น
แหล่งควำมมั่งคั่งของภำคกำรเกษตรในทศวรรษข้ำงหน้ำ (Suhana Safari et al, 2018)
ในอีกด้ำนหนึ่ง มีควำมเห็นว่ำกำรขยำยพื้นที่เพำะปลูกไปพร้อมๆ กับอุปทำนผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นอำจจะ
สร้ำงปัญหำกับเกษตรกรในอนำคต เนื่องจำกปัจจุบันตลำดนำเข้ำทุเรียนรำยใหญ่หรือประมำณเกือบร้อยละ 80 ผูกติด
อยู่ กับ ตลำดกำรบริโภคทุเรีย นของจี น เพี ยงประเทศเดียว ซึ่งพฤติกรรมและควำมชื่น ชอบสิ นค้ำทุเรียนขึ้น อยู่กับ
คุณลักษณะจำเพำะ ทั้งกลิ่น สี รสชำติควำมอร่อย และเป็นที่นิยม ก็จะส่งผลต่อกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรบริโภค
ตำมมำ นอกจำกนี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับมำตรฐำนของสินค้ำทุเรียนและควำมปลอดภัยในห่วงโซ่กำรผลิตของประเทศ
ผู้นำเข้ำจะเป็นทั้งโอกำสและอุปสรรคที่สำคัญต่อประเทศผู้ผลิต ขึ้นอยู่กับกำรปรับตัวของเกษตรกรในประเทศผู้ผลิต
และรวมถึงมำตรกำรกำรจัดกำรของภำครัฐที่จะสนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรผลิตที่ดี (Good Agricultural Practice)
ผลิตสินค้ำได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น กำรขยำยตัวของแหล่งผลิตและ
อุปทำนผลผลิตทุเรียนจะสร้ำงควำมเสี่ยงกับเกษตรกร โดยเฉพำะเกษตรกรรำยย่อยที่ยังขำดทักษะกำรจัดกำรธุรกิจ
ฟำร์ม เพื่อให้ก้ำวทันกับตลำดและมำตรกำรกฎกติกำทำงกำรค้ำที่เป็นพลวัต นอกจำกนี้ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
อุปสงค์กำรบริโภคทุเรียนไปในทิศทำงที่ชะลอตัวลงอันเนื่องจำกปัจจัยที่ไม่คำดคิดมำก่อน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกำร
ปรับ ตัวลงของรำคำทุเรีย นทั้งในระดับ ตลำดส่งออกและระดับสวน อัน จะส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตทุเรียนใน
ประเทศนั้นๆ ตำมมำ
ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำทุเรียนได้ก้ำวขึ้นมำเป็น ไม้ผลส่งออกลำดับหนึ่งของไทย แต่กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับตลำด
ส่งออกทุเรียนของไทยยังขำดข้อควำมรู้และแนวทำงมำตรกำรเพื่อสร้ำงกำรขับเคลื่อนเชิงรุก ในกำรขยำยโอกำสทำง
กำรค้ำ และรวมถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับข้อปัญหำต่ำงๆ ที่พึงจะเกิดขึ้นในอนำคตอันเนื่องจำกควำมเป็นพลวัตของ
ตลำดกำรค้ำ อำทิ ในปัจจุบันเริ่มมีคู่แข่งสำคัญทั้งด้ำนพันธุ์จำกมำเลเซีย กอปรในปัจจุบันประเทศจีนได้อนุญำตให้
มำเลเซียสำมำรถส่งออกทุเรียนสดเข้ำประเทศได้ จึงกล่ ำวได้ว่ำ ประเทศผู้นำเข้ำหลักอย่ำงจีนมีช่องทำงกำรนำเข้ำได้
หลำกหลำยขึ้น อีกทั้ง พบว่ำมำตรกำรเชิงนโยบำยที่ ได้กำหนดขึ้นโดยภำครัฐทั้งในอดีตและที่กำลังดำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบัน มีกำรแก้ปัญหำที่ยังขำดกำรวิเครำะห์บนฐำนของข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดช่องว่ำงของประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรตลำดส่งออกทุเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนำคต อำจนำมำซึ่งกำรเสียโอกำสของประเทศ และในหลำย
กรณีนำมำซึ่งข้อปัญหำทั้งในระดับมหภำคและในระดับเกษตรกร
สถำบันคลังสมองของชำติ ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)1
จึงได้ร่วมจัดเวทีเสวนำเรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับภำคีหุ้นส่วนในโซ่
อุปทำนกำรผลิต กำรค้ำ และกำรส่งออกทุเรียนไทยได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชำกำรอำวุโส เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
1

เป็นหน่วยงำนที่จัดทำและกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภำพและ
เป็ น ระบบ ตลอดจมี ห น้ ำ ที่ จั ด สรรงบประมำณให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนในระบบวิ ท ยำศำสตร์ ตำมประกำศรำชกิ จ จำนุ เบกษำเรื่ อ ง
“พระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562
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ข้อเสนอแนะถึงสถำนกำรณ์ ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อกำรจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบำยให้กับภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ชว่ ยพัฒนำตลำดส่งออกทุเรียนของไทย ตลอดจนมำตรกำรเฝ้ำระวัง
เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนข้อควำมเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ตลำดทุเรียนไทยทั้งในปัจจุบันและในอนำคต
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำในโซ่อุปทำนผลไม้ทุเรียนไทยสู่ควำมยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนำและยกระดับเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทำนทุเรียนส่งออกไทย
4. เพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดทุเรียนเพื่อกำรส่งออกของไทย
5. เพื่อเป็น ข้อมูล สนับ สนุ นประกอบกำรจัดทำและกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อควำมเห็ น และข้อมูลจำกผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยอันจะช่ว ยพัฒ นำตลำด
ส่งออกทุเรียนไทย ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทำนกำรส่งออกทุเรียนไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ 40-50 ท่ำน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบกำรในโซ่อุปทำนส่งออกทุเรียน
นักวิชำกำร และนักสื่อสำรมวลชน
วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดประชุม
กำหนดจัดงำนเสวนำในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนำยน 2562 เวลำ 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคนนำ 1 โรงแรม
รำมำกำร์เด้นส์ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร
การลงทะเบียน
ผู้ ที่ ส นใจสำมำรถลงทะเบี ย นออนไลน์ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย (ไม่ ร วมค่ ำ ที่ พั ก และค่ ำ เดิ น ทำง) ได้ ที่
www.agripolicyresearch.com ภายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่ำจำนวนผู้ ล งทะเบีย นครบตำม
กำหนด
เนื่องจำกที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทำงผู้จัดงำนขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนก่อนและสำมำรถเข้ำร่วมงำน
ได้เต็มเวลำ โดยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อมูลที่ท่ำนได้ลงทะเบียนมำ จะแจ้งยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนทำงอีเมล์ที่ท่ำนระบุ
ไว้ ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณวรภัทร จิตรไพศำลศรี
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105

สถำบันคลังสมองของชำติ
โทรสำร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th
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(ร่าง) กาหนดการเสวนา เรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”
ดาเนินการโดย

สถาบันคลังสมองของชาติ
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 7 มิถนุ ายน 2562
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่ำวต้อนรับ และเปิดกำรเสวนำ
โดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเกษตร สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
13.30-14.45 น. เสวนา เรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”
ร่วมเสวนาและให้มุมมองโดย
ดร.วรชำติ ดุลยเสถียร ผู้เชีย่ วชำญกำรจัดกำรโซ่อุปทำนด้ำนเกษตร CLMV และ
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทบูลเอเชีย อะกริฟลูอิด จำกัด
คุณ.อรทัย เอื้อตระกูล

อดีตผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบนำเข้ำส่งออกสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิต
กรมวิชำกำรเกษตร

รศ.ดร.อัทธ์ พิศำลวำนิช ผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
คุณเปรม ณ สงขลำ

บรรณำธิกำรบริหำร นิตยสำรเคหกำรเกษตร

ดาเนินรายการโดย
รศ.สมพร อิศวิลำนนท์ นักวิชำกำรอำวุโสและผู้ประสำนงำน
สำนักประสำนงำน “งำนวิจยั เชิงนโยบำยเกษตรและเสริมสร้ำงเครือข่ำย
งำนวิจัยเชิงนโยบำย” สถำบันคลังสมองของชำติ
14.45-16.30 น.

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

*ลงทะเบียน และรับประทำนอำหำรว่ำง

4
Updated on 14/5/2019

