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ความเบื้องต้น

“...มาตรการเชิงนโยบายที่ได้
กำหนดขึ้นโดยภาครัฐทั้งใน
อดีตและที่กำลังดำเนินการอยู่
ในปัจจุบัน มีการแก้ปัญหาที่ยัง
ขาดการวิเคราะห์บนฐานของ
ข้อเท็จจริง...ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างของประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตลาด
ส่งออกทุเรียนทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต....”

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ และ ดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
สถาบันคลังสมองของชาติ

แม้ว่าที่ผ่านมาทุเรียนได้ก้าวขึ้นมาเป็นไม้ผลส่งออกลำดับหนึ่งของไทย แต่การ
บริห ารจัดการเกี่ยวกับตลาดส่งออกทุเรียนของไทยยังขาดข้อความรู้และแนวทาง
มาตรการเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเชิงรุกในการขยายโอกาสทางการค้า และรวมถึงการ
จัดการความเสี่ยงกับข้อปัญหาต่างๆ ที่พึงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากความเป็น
พลวัตของตลาดการค้า อาทิ ในปัจจุบันเริ่มมีคู่แข่งสําคัญทั้งด้านพันธุ์จากมาเลเซีย
กอปรในปัจจุบันประเทศจีนได้อนุญาตให้มาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าประเทศ
ได้ จึงกล่าวได้ว่า ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างจีนมีช่องทางการนำเข้าได้หลากหลายขึ้น
อีกทั้ง พบว่ามาตรการเชิงนโยบายที่ได้กำหนดขึ้นโดยภาครัฐ ทั้งในอดีตและที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีการแก้ปัญหาที่ยังขาดการวิเคราะห์บนฐานของข้อเท็จจริง
ส่งผลให้เกิดช่องว่างของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดส่งออกทุเรียนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต อาจนำมาซึ่งการเสียโอกาสของประเทศ และในหลายกรณีนำมา
ซึ่งข้อปัญหาทั้งในระดับมหภาคและในระดับเกษตรกร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ร่วมจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียน
ส่งออกไทย” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคีหุ้นส่วนในโซ่อุปทาน
การผลิต การค้า และการส่งออกทุเรียนไทยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการอาวุโส
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงสถานการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จดหมายข่าว “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” ฉบับนี้ได้สรุปเนื้อหาจากเวทีเสวนา
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยพัฒนาตลาดส่งออกทุเรียนของไทย ตลอดจนมาตรการ
เฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
สำนักประสานงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจไม่มากก็น้อย 
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“เวทีเสวนา เรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”


ข้อประเด็นสู่เวทีการสัมมนา

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ปัจจุบันมีการขยายการ
ปลูกไปยังตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย อเมริกาใต้และในแอฟริกา (Suhana
Safari et al., 2018) ข้อมูลจาก DGMR (Durian Global Market Report) (2018) ระบุ
ว่าปริมาณอุปทานผลผลิตทุเรียนของโลกในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 1.6 ล้านตัน อุปสงค์
การบริโภคทุเรียนมีใกล้เคียงกับอุปทาน โดยมีอุปสงค์การบริโภคทุเรียนในตลาดการค้า
ระหว่างประเทศ ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณอุปสงค์รวม หรือประมาณ 0.44 ล้าน
ตัน ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการบริโภคทุเรียนในประเทศจีน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการนำเข้าทุเรียนของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากการนำเข้า 0.106 ล้านตัน เฉลี่ยในปี พ.ศ. 25482550 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.336 ล้านตัน เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2557-2559 ส่งผลต่อตลาดการค้า
และการส่งออกไปยังประเทศจีน พร้อมกับการยกระดับราคาทุเรียนในตลาดส่งออกให้
ปรับ ตัว สูงขึ้นและรวมถึง การส่ งผ่านราคาไปยังระดั บสวน สร้างความตื่นตัว ให้ กั บ
เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่และขยายการผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“…การปรับตัวของราคาทุเรียนที่
เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้าน
หนึ่งเห็นว่าได้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวของการผลิต …
....
ในอีกด้านหนึ่ง มีความเห็นว่าการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกไปพร้อมๆ กับ
อุปทานผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้น
อาจจะสร้างปัญหากับเกษตรกรใน
อนาคต.....”

การปรับตัวของราคาทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับสวนและตลาดส่งออกใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้านหนึ่งเห็นว่าได้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการผลิต
ภายในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตหลัก (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) และ
แหล่งผลิตใหม่อย่างเช่น ในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ่งอุปทานที่ขยายตัวนี้
ยังไม่น่าวิตกนัก เพราะมีตลาดนำเข้าจากจีนรองรับอุปทานส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง การ
บริโภคทุเรียนต่อหัวของประชากรจีน (per capita durian consumption) ยังอยู่ใน
ระดับต่ำ มีอัตราการขยายตัว ได้อีกถึงร้อยละ 13 ต่อปี (DGMR, 2018) อีกทั้ง การ
เพิ่มขึ้นของประชากรชั้นกลางในจีนจะก่อให้เกิดการขยายตัวในการบริโภคทุเรียนและ
ส่งผลต่อการขยายตัวของการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน
กล่าวคือ
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ตลาดการค้าทุเรียนระหว่างประเทศสามารถรองรับกับการขยายตัวจากอุปทานที่มีเพิ่มขึ้น
การผลิตทุเรียนจึงน่าจะเป็นไม้ผลความหวังใหม่ที่จะยกระดับรายได้และสร้างความมั่งคั่ง
ให้กับภาคการเกษตร ดังจะเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียมีการกำหนดแผนงานส่งเสริมให้
ทุเรียนเป็นแหล่งความมั่งคั่งของภาคการเกษตรในทศวรรษข้างหน้า (Suhana Safari et
al, 2018)
ในอีกด้านหนึ่ง มีความเห็นว่าการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปพร้อมๆ กับอุปทาน
ผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นอาจจะสร้างปัญหากับเกษตรกรในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันตลาด
นำเข้าทุเรียนรายใหญ่หรือประมาณเกือบร้อยละ 80 ผูกติดอยู่กับตลาดการบริโภคทุเรียน
ของจีน เพี ย งประเทศเดี ย ว ซึ่งพฤติ กรรมและความชื่ นชอบสิ น ค้ า ทุ เรีย นขึ้ น อยู ่ กั บ
คุณลักษณะจำเพาะ ทั้งกลิ่น สี รสชาติความอร่อย และเป็นที่นิยม ก็จะส่งผลต่อการ
ขยายตัวของความต้องการบริโภคตามมา นอกจากนี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของ
สินค้าทุเรียนและความปลอดภัยในห่วงโซ่การผลิตของประเทศผู้นำเข้าจะเป็นทั้งโอกาส
และอุปสรรคที่สำคัญต่อประเทศผู้ผลิต ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของเกษตรกรในประเทศ
ผู้ผลิต และรวมถึงมาตรการการจัดการของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิต
ที่ดี (Good Agricultural Practice) ผลิตสินค้าได้มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น การขยายตัวของแหล่งผลิตและอุปทานผลผลิตทุเรียนจะ
สร้างความเสี่ยงกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดทักษะการจัดการ
ธุรกิจ ฟาร์ม เพื่อให้ก้าวทัน กับ ตลาดและมาตรการกฎกติกาทางการค้าที่เป็นพลวั ต
นอกจากนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์การบริโภคทุเรียนไปในทิศทางที่ชะลอตัว
ลงอันเนื่องจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดมาก่อน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวลงของราคา
ทุเรียนทั้งในระดับตลาดส่งออกและระดับสวน อันจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทุเรียน
ในประเทศนั้นๆ ตามมา


สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนา

ตลาดส่งออกทุเรียนหลักของประเทศไทยที่สำคัญ คือ ประเทศจีน ซึ่งโอกาส
การขยายตัวของอุปสงค์การบริโภคยังมีมากกว่าอุปทานการผลิต แต่ทั้งนี้ประเทศ
ผู้ผลิตทุเรียนอื่นๆ อาทิ มาเลเซีย เริ่มขยายตลาดโดยลงทุนทำประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ ทุเรียน มูซานคิง (Mu Sang King) พร้อมกันนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้มี
นโยบายและแผนที่ชัดเจน ที่จะสนับสนุนการผลิต การสร้างมาตรฐาน และการตลาด
ผ่ า นการดำเนิ น งานของ The Federal Agricultural Marketing Authority หรื อ
FAMA
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“…ไทยจะต้องอาศัยการขน
ส่งผ่านพรมแดนประเทศลาว
ก่อนส่งต่อไปยังตลาดในประเทศ
จีน...
ดังนั้น ความร่วมมือและการ
เจรจาการค้าในอาเซียน จึงเป็น
เรื่องสำคัญที่รัฐบาลไทยจะต้อง
คำนึงถึง...”

สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนา (ต่อ)

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ระบบการจัดการส่งสินค้า หรือ โลจิสติกส์ เป็น
ข้อจำกัดในการส่งออกของไทย เพราะการขนส่งทางบกจะต้องอาศัยการขนส่งผ่าน
พรมแดนประเทศลาว ก่อนส่งต่อไปยังตลาดในประเทศจีน และแม้ทุเรียนหมอนทอง
ที่ผลิตในเวียดนามจะมีคุณภาพสู้ทุเรียนหมอนทองของไทยไม่ได้ แต่เวียดนามมีข้อ
ได้เปรียบทางด้านท่าเรือ ที่สามารถขนส่งสินค้าไปยังจีนได้โดยตรงและประหยัดเวลา
กว่า รวมถึงการมีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีน ส่งผลให้มีความได้เปรียบในการทำ
Cross border trade นอกจากนี้ จีนได้เข้ามาลงทุนปลูกทุเรียน ในกัมพูชาและเมียร์
มาร์ ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มอุปทานในตลาดส่วนหนึ่งได้ในอนาคต ดังนั้น ความร่วมมือและ
การเจรจาการค้าในอาเซียน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลไทยจะต้องคำนึงถึง อีกทั้ง
กฎระเบียบและกติกาของไทยเอง ยังเป็นข้อจำกัดใหญ่ในการขยายช่องทางการตลาด
การส่งออกทุเรียนของไทย
สินค้าทุเรียน สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สินค้าที่ผลิตเป็นปริมาณ
มาก (Mass product) และสินค้าที่มีความจำเพาะ (Niche product) มีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ แต่การรักษาคุณภาพยังเป็นสิ่งสำคัญของ
ทั้งสองกลุ่มสินค้านี้ โดยเฉพาะการดูแลรักษาคุณภาพในระดับต้นน้ำ เป็นสิ่งสำคัญ
มากที่สุด หากไทยไม่สามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีการปลอมปนและการตัด
ทุเรียนอ่อน ซึ่งถึงแม้ไทยจะผลิตทุเรียนได้ปริมาณตามความต้องการของตลาด แต่จะ
ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้าง
ความเข้มแข็งในระดับพื้นที่เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

“…กฎและมาตรฐานการค้าของ
จีนมีการพัฒนาต่อเนื่อง
ตลอดเวลา...
การตรวจสอบคุณภาพและ
การตรวจสอบย้อนกลับ อย่าง
เป็นระบบ ได้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการกำกับคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย
ของสินค้าทุเรียน”

นอกจากนี้ กฎและมาตรฐานการค้าของจีนมีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
เช่น พิธีสารและระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบการนำเข้า (AQSIQ) กฎหมายเกี่ยวกับ
E-commerce ที่จีนได้นำมาใช้กำกับดูแลการขายทุเรียน online รวมถึงการพัฒนาสู่
ระบบ Single window เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านศุลกากร การตรวจสอบ
คุณภาพและ “การตรวจสอบย้อนกลับ” อย่างเป็นระบบ ได้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การกำกับคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าทุเรียน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและป้องกันการปนเปื้อนของโรคแมลงที่มากับผลไม้เข้ามาแพร่
ระบาดภายในประเทศ ซึ่งผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐของไทย
ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับความเป็นพลวัตและสถานการณ์

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร


หน้า 5

สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนา (ต่อ)

ปั จ จุ บ ั น จี น เริ ่ ม มี ก ารสนั บ สนุ น นโยบายการทำการเกษตรสี เ ขี ย ว (Green
agriculture) ดังนั้น การสนับสนุนการผลิตทุเรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะช่วย
สนับสนุนการส่งออกไปยังตลาดประเทศจีน โดยเฉพาะการผลิตทุเรียนของเกษตรกรใน
พื้นที่ป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ทางด้านวิชาการ ประเทศไทยแม้จะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคแมลงที่ส ร้าง
ความเสี่ยงและความเสียหายในการผลิตทุเรียนไว้ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ปัญหาเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงเนื่องจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง และภัยธรรมชาติ ยังมี
จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งทั้งด้าน
การผลิตและการค้าให้กับสินค้าทุเรียน ทั้งในรูปทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง และรวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนยังขาดความชัดเจนในแผนงาน การพัฒนางานวิจัยที่จะ
สร้างนวัตกรรมยังมีอยู่น้อย

“…การสร้าง “ภาพในอนาคต
ของทุเรียนไทย” ควรจะเป็น
อย่างไรมีทิศทางแบบไหน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้อง
พิจารณาแล้วร่วมมือกัน
วางแผนดำเนินการ เพื่อให้ภาพ
ดังกล่าวเด่นชัดและสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง....”

แม้ปัจจุบัน ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนเป็นลำดับหนึ่งของโลกแต่พบว่ายัง
ขาดการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการผลิตและความต้องการทุเรียน หรือ Balance sheet
ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทราบถึงสถานะของประเทศไทยเองและสถานะ
ของประเทศคู่แข่ง รวมถึงใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและการตลาดในอนาคต อีก
ทั้ง งานวิจัยด้าน Value chain ของทุเรียนไทย ยังมีข้อความรู้จำกัด ในเวทีได้มีการ
นำเสนอให้มีการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาทุเรียนไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการพัฒนางานวิจัยในด้านการผลิต การตลาด และการสร้างเครือข่ายให้เกิดความ
เข้มแข็งร่วมกันในภาคี หรือหากเป็นไปได้ควรให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
ทุเรียนไทย โดยให้ทุกภาคส่วนในโซ่อุปทานได้เข้ามามีบทบาท ควรให้ภาคีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้ใช้ประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัย จะสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบในการลงทุนวิจัยได้ในอนาคต
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