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ภาพรวมการส่งออกทุเรียนไทย



การส่งออกทุเรียนไทย

การสงออกทุเรียนไทยใน 6 เดือนแรกของป 2563 ยังคงขยายตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง แมวา

ประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทยจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพรระบาดไวรสัโควิด-19

แตเมื่อพิจารณาการสงออกใน 6 เดือนแรก มีมูลคา 1,411.0 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 72.6 

ซ่ึงเปนการขยายตัวทั้งปริมาณและมูลคาการสงออก โดยตลาดสงออกท่ีสําคัญอยางจีน มีมูลคา

การสงออก 1,022.4 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวสูงถึงรอยละ 140.3 และเมื่อวิเคราะหจาก

ป 2552 (2009) พบวา การสงออกของไทยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยเปนการเพิ่มขึ้น

ทั้งปริมาณ ราคา และมูลคา และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 การสงออกทุเรียนเพ่ิมขึ้นจาก

ป 2552 ประมาณรอยละ 1222.3 ซ่ึงถือเปนอัตราการเติบโตที่สูงเปนอยางมาก ทําใหเปน

สินคาสําคัญที่สรางรายไดใหกับการสงออกไทยไดอยางตอเนื่อง 

ลาน USD growth ตัน growth USD/ตัน growth

2559 503.0    26.7 403,634.0  12.7 1,246.2  12.4

2560 652.9    29.8 490,489.0  21.5 1,331.1  6.8

2561 947.6    45.1 494,068.0  0.7 1,918.0  44.1

2562 1,464.6  54.6 655,395.0  32.7 2,234.7  16.5

2563 (6 เดือนแรก) 1,411.0  72.6 430,013.0  9.5 3,281.2  57.7
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การสงออกทุเรียนของไทย

มูลค่า ปรมิาณ Uinte Price

2552 =100

มูลคา การขยายตัว สัดสวน

จีน 1,022.4 140.3 72.5

ฮองกง 206.5 33.9 14.6

เวียดนาม 162.8 -25.0 11.5

ไตหวัน 11.6 18.4 0.8

รวม 1,411.0 72.6 100.0

การสงออกทุเรยีนประเทศสําคัญของไทย 6 เดือนแรกของป 2563



Demand Driven ปัจจยัสาํคญัการส่งออกทุเรียน

 ลักษณะที่สําคัญของสินคาเกษตร เมื่อราคาเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณการผลิตจะเพ่ิมขึ้น และนํามาสูการปรับตัวเขาสู

ดุลยภาพใหมที่ทําใหราคาลดลง ในลักษณะใยแมงมุม หรือ Cobweb Theory

อยางไรก็ตาม การสงออกทุเรียน ราคาสงออกท่ีสูงข้ึน แมจะทําใหมีปริมาณการผลิตออกสูตลาดมากขึ้น แตการ

ปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหมท่ีเกิดขึ้น เปนในลักษณะราคาสงออกและปริมาณการสงออกยังสามารถปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง (new high) สะทอนถึงความตองการซ้ือจากตางประเทศสามารถดูดซับอุปทานที่เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง หรือ 

เกิดในลักษณะ “Demand Driven” ซ่ึงหากไทยยังสามารถขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมความตองการซ้ือไดมากขึ้น และ

เพียงพอที่จะรองรับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คาดวาราคาและปริมาณการสงออกของไทยจะมีทิศทางที่เพิ่มขึน้
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ดัชนีราคาหนาฟารม 2548 

ดัชนีผลผลิตการเกษตร 2548 =100

new high P&Q

new high P&Qเกษตรกรมรีายได

เพ่ิมขึ้นชัดเจน ทั้ง

ปริมาณและราคา
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สัดส่วนพืนทีใหผ้ล/พืนทีปลูก เนือทียืนตน้(ไร่) เนือทีใหผ้ล(ไร่)

ไร่ รอ้ยละ
คาดวาในป 2564 จะมีผลผลิตเขาสูตลาดจํานวนมากซ่ึงเปนจดุ

ทาทายสําหรบัการรักษาราคาสงออกในระยะถัดไป

ปริมาณความตองการซ้ือจากตางประเทศที่เพิ่มขึน้ ผลักดันใหราคา
สงออกสูงขึ้น (สรางจุดสมดุลใหมของราคาอยางตอเนื่อง)

ราคาที่สูงขึ้นจูงใจใหเกษตรกรปลูกทุเรยีนมากขึน้ แตปรมิาณผลผลิตที่
ออกสูตลาด ไมเปนปจจัยกดดันตอราคาสงออกและราคาเกษตรยังขายได

พื้นที่ใหผลผลิตซ่ึงอยูระดับตํ่าเพียงรอยละ 76.86 สะทอนถึง ในระยะถัดไป
จะมีปริมาณทุเรยีนทยอยออกสูตลาดมากขึน้



จดุแข็ง จุดอ่อน และขอ้เสนอแนะ

1. ดานราคา: ทุเรียนจัดเปนสินคาพรีเมียม ราคาสูงข้ึน แตไมสงผลกระทบตอปริมาณความตองการสงออก ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจาก demand driven จากประเทศจีน

2. ดานลักษณะตลาดของผูนาํเขา: ตลาดผูนําเขาทุเรียนสําคัญของโลก อยางประเทศจีน มีลักษณะเปนการผกูขาดเกือบสมบูรณ มกีารแขงขันนอย และท่ีสําคัญไทยเปนผูมีสวนแบง

การตลาดสูง “หรือไทยทาํใหมีการผูกขาดเกิดข้ึน” ทําใหมีโอกาสนอยที่คูแขงทางการคาจะเพ่ิมสวนแบงการตลาดจากไทย

3. ดานผูผลิต: Big Player ในตลาดสงออกทุเรียนมเีพียงประเทศไทย และยังไมมีผูสงออกประเทศอื่นๆ ท่ีจัดไดวาเปนผูสงออกดาวรุง “หรือยังขาดแคลนผูสงออกดาวรุงในตลาดทุเรียน” 

จึงทําใหไทยอาจจะยังไมตองกังวลตอการแขงขันการสงออกทุเรียนจากประเทศตางๆ

จุดแข็งตลาดทุเรียน

จุดออนตลาดทุเรียน

1. การนําเขาทุเรียนของโลกมีการกระจุกตัวที่สําคัญในตลาดจีนเทาน้ัน ขณะที่การนาํเขาจากประเทศอ่ืนๆ ยังมีสัดสวนคอนขางนอย

ขอเสนอแนะ

1. การรักษามาตรฐานการสงออกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอสินคาไทย และสรางความเขมแข็งกับเครือขายผูสงออก/ผูกระจายสินคาในจีน เพ่ือปองกันการแขงขัน

จากประเทศอื่นๆ

2. ขยายตลาดการสงออกไปยังมณฑลตางๆ ของจีน รวมถึงตลาดอื่นๆ ใหมากขึ้น เพ่ือรองรับปริมาณผลผลิตท่ีจะเพ่ิมขึ้น และเปนการกระจายตลาดการสงออก 

ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการนําเขาจากจีนท่ีมีการนําเขาสูง

3. เพ่ิมจุดแข็งดานการผลิตทุเรียนนอกฤดู เพ่ือตอบโจทยในชวงที่ประเทศคูคาอยางจีนมีการจับจายสูง โดยเฉพาะใหมีผลผลิตตรงกับชวงเทศกาลเฉลิมฉลองปใหม

ของจีน ซ่ึงมีกาํลังซ้ือสูง

4. เพ่ิมทางเลอืกการขนสงสินคา ที่ปจจุบันมีการกระจุกตวัในการสงผานทางดานเวียดนามและจีนตอนใต ซ่ึงหากผลผลิตเพ่ิมขึ้นจะทําใหการสงออกมีความแออัดและ

มีระยะเวลานานขึ้น ซ่ึงอาจจะกระทบตอคุณภาพสินคาได



วิเคราะหผ์ูน้าํเขา้ทุเรียนโลก
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ผูน้าํเขา้ทุเรียน

การนําเขาทุเรียนของโลกป 2019 มีมูลคาทั้งหมด 2,538.30 ลานดอลลาร โดยประเทศผูนําเขาที่สําคัญประกอบดวย (1.) ประเทศจีนมีมูลคานําเขา 1603.79 ลาน

ดอลลาร และมีสัดสวนรอยละ 63.2 ในป 2019 ซ่ึงลดลงจากรอยละ 64.3 ในป 2012 (2.) ประเทศฮองกง มีมูลคานําเขา 482.38 ลานดอลลาร และมีสัดสวนรอยละ 

19.0 ในป 2019 ซึ่งลดลงจากรอยละ 24.0 ในป 2012  และ (3.) ประเทศเวียดนาม มมีูลคานาํเขา 358.25 ลานดอลลาร มีสัดสวนรอยละ 14.1 ในป 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 0.007 ในป 2012 รวม 3 ประเทศ สัดสวนการนําเขารวมกนัถึงรอยละ 96.3

จีนเปนผูนําเขาสําคัญของโลกและมีสัดสวนสูงมากกวารอยละ 60.0 หรือผูนําเขาของโลกยังมีความหลากหลายคอนขางนอย มีการพ่ึงพาจีนคอนขางสูง 



วิเคราะหก์ารนาํเขา้ทุเรยีน

การขยายตัวของการนาํเขาทุเรียนของโลกในรอบ 7 ปท่ีผานมา มีการขยายตัวไดดีกวาการนําเขาผลไมรวม เมื่อวิเคราะหการขยายตัวคูกบัสวนแบงการนําเขาทุเรียนในตลาดโลก

ของผูนาํเขารายสําคญั สามารถแบงได 4 กลุม คือ (1) ผูนําเขาท่ีมีสวนแบงตอการนําเขาในตลาดโลกสูงและขยายตวัสูง เปนลักษณะพิเศษซ่ึงมีไมมากนัก (2) ผูนําเขาที่มีสวนแบง

ตอการนําเขาของโลกสูงแตการขยายตัวอยูในระดับตํ่า หรือตลาดเริ่มอ่ิมตัว (3) ผูนําเขาท่ีขยายตัวสูงแตมีสวนแบงทางการตลาดยังตํ่า ถือวาเปนตลาดศักยภาพหรือตลาดดาวรุง

ที่ไทยควรจะสงเสริมการสงออกสินคาไปยังตลาดเหลาน้ัน และ (4) ผูนําเขาที่มีการขยายตวัตํ่าหรือหดตัวและมสีวนแบงทางการตลาดตํ่า เปนตลาดท่ีมีศกัยภาพตํ่าหรือตลาดหดตัว 

และการนาํเขาสินคาของประเทศกลุมนี้มแีนวโนมลดลงตอเนื่อง

จากการวิเคราะหพบวา (1) ตลาดลักษณะพิเศษ คือ เปนผูนําเขาที่มีสวนแบงตอการนําเขาในตลาดโลกสูงและยังขยายตัวสูง ประกอบดวยจีน และ (2) ตลาดศักยภาพ/ตลาดดาวรุง 

ซึ่งเปนตลาดขยายตัวสูง ประกอบดวย ไตหวัน มาเกา ฮองกง และเวยีดนาม เปนตน

ตลาดลักษณะพิเศษตลาดศักยภาพ

ตลาดศักยภาพตํ่า

จีนมีความสาํคัญทั้งในสัดสวนการนาํเขาทุเรียนสูงและการขยายตัวที่สูง ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษหรือศกัยภาพสูง

ตลาดอิ่มตัว
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เปรียบเทียบลกัษณะการแข่งขนัการนาํเขา้ทุเรยีน

เม่ือเปรียบเทียบลักษณะการแขงขันของตลาดนําเขาทุเรียนและกลวย จากดัชนี HHI พบวา ตลาดการนําเขาทุเรียนโลกมีการผูกขาดโดยสมบูรณ

เกือบทุกตลาด ขณะที่ตลาดการนําเขากลวยตางๆ (HS 080390) มีการผูกขาดในบางตลาดเทานั้น เชน ตลาดรัสเซีย ญี่ปุน และจนี

แนวโนมการผูกขาดของตลาดทุเรียน พบวา ตลาดที่มีแนวโนมผูกขาดลดลง ไดแก ญี่ปุน ฮองกง และไทเป ขณะท่ีตลาดที่มีแนวโนมผูกขาด

เพ่ิมขึ้น ไดแก จนี สิงคโปร สหรัฐอเมริกา บรูไน มาเกา และมาเลเซีย 
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การนําเขาทุเรียนของประเทศสําคัญมีลักษณะผกูขาดสงูหรือมีการแขงขันต่ํา
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วิเคราะหโ์อกาสในการเจาะตลาดทุเรยีนของไทย

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนแบงการตลาดของไทยและดัชนี HHI ในแตละตลาดผูนําเขา สามารถ

จัดรูปแบบได 3 ตลาด คือ (1) ตลาดที่มีการผูกขาดสูงและไทยมีสวนแบงตลาดสูง (2) ตลาดท่ีมีการผูกขาดสูง

และไทยมีสวนแบงทางตลาดนอยกวาประเทศคูแขงทางการคา ซึ่งตองพิจารณาความสามารถทางการแขงขัน

ระหวางไทยและประเทศคูแขงทางการคาตอไป เพื่อพิจารณานโยบายในการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด แตทั้งนี้

จําเปนตองพิจารณาลักษณะตลาดอื่นๆ ดวย เชน การขยายตัวและสวนแบงทางการตลาดควบคูไปดวย วาเปน

ลกัษณะพิเศษ ตลาดเร่ิมอิ่มตัว ตลาดศักยภาพ หรือเปนตลาดที่มีศักยภาพตํ่า และ (3) ตลาดมีการแขงขันสูงและ

ทุกประเทศมีสวนแบงทางการตลาดไมมากนัก 

สําหรบัตลาดการนําเขาทุเรียนของประเทศตางๆ พบวา มเีพียง 2 ลักษณะ คือ 

(1) ตลาดมีการผูกขาดสูงและไทยมีสวนแบงการตลาดสูง เชน จีน สหรัฐฯ มาเกา ไทเป มาเลเซีย และฮองกง 

เปนตน ซ่ึงตลาดลักษณะนี้จะทําใหคูแขงทางการคาของไทยมีโอกาสเพิ่มสวนแบงทางการตลาดเปนไปไดยาก

(2) ตลาดมีการผูกขาดสูงและไทยมีสวนแบงการตลาดนอยกวาประเทศคูแขงทางการคา ไดแก สิงคโปร (ตลาด

ศักยภาพต่ํา) และบรไูน (ตลาดศักยภาพ)
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2 ตลาดผูกขาดสูง/ไทยมสีวนแบงตลาด

นอยกวาคูแขงทางการคา

การผูกขาดของประเทศสําคัญเปนการผูกขาดโดยไทย ทําใหไทยยังมีโอกาสครองตลาดทุเรียนไดอยางตอเนื่อง



การเปรยีบเทียบสินคา้ทุเรียนกบัสินคา้อืนๆ

การเปรียบเทียบตลาดนําเขาทุเรียนของโลก กับสินคาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะตลาด

ใกลเคียงกัน เชน ตลาดอโวคาโด ปลาแซลมอนแปซิฟค และปูอลาสกา ซ่ึงเปน

สินคาที่มีราคาคอนขางสูง แตจากคาสัมประสิทธ์ิ พบวา สินคาท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ

เปนบวก ไดแก ปลาแซลมอนซ่ึงมีคาสัมประสิทธ์ิสูงสุด รองลงมา คือ ทุเรียนและ

อโวคาโด โดยสินคาทั้ง 3 ชนิด ไมมีผลตอการแขงขันดานราคา คือ แมราคาจะ

ปรับตัวสูงข้ึน แตปริมาณความตองการของตลาดยังคงสูงขึ้นตาม ขณะที่ตลาด

ปูอลาสกา มีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงถึงความสัมพันธเชิงลบ คือ เมื่อราคา

ปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณความตองการสินคาจะลดลง เปนตน

สินคา คา Coefficient

ทุเรยีน 0.0022

อโวคาโด 0.0005

ปลาแซลมอน 0.0052

ปูอลาสกา -0.0021

ทุเรยีนเปนสินคาพรีเมียม “ราคาสูงขึ้น ปริมาณความตองการซ้ือยังสูงขึ้น”
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การนาํเขา้สินคา้ทุเรียนเปรียบเทียบกบัตลาดตา่งๆ

การนําเขาสินคาทุเรียนของโลกเปรียบเทียบกับตลาดตางๆ 

5 อันดับแรก พบวา ตลาดจีน มีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด รองลงมา

คือ ตลาดฮองกง แสดงถึง ราคาทุเรียนที่สูงขึ้นของตลาดจีนและ

ฮองกง เปนทิศทางเดียวกันปริมาณความตองการของตลาดที่มี

มากข้ึน ขณะที่ตลาดไตหวัน สิงคโปร  และเวียดนาม มีคา

สัมประสิทธ์ิติดลบ แสดงถึง ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นของตลาด 

มีผลตอปริมาณความตองการสินคาที่ลดลง

สินคาทเุรียน คา Coefficient

โลก 0.0022

จีน 0.0047

ฮองกง 0.0023

เวียดนาม -0.0030

สิงคโปร -0.0161

ไตหวัน -0.0482
y = -0.003x + 4110.5

R² = 0.0025
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การนําเขา้ทเุรยีนจากเวยีดนาม

ราคาสงออกที่เพ่ิมข้ึน ยังไมสงผลกระทบตอการสงออกไปตลาดจีนและฮองกง



วิเคราะหผ์ูส้ง่ออกทุเรียนโลก
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ผูส้่งออกทุเรียน

การสงออกทุเรยีนของโลกป 2019 มีมูลคาทั้งหมด 2039.7 ลานดอลลาร โดยประเทศผูสงออกที่สาํคัญประกอบดวย (1) ประเทศไทยสงออกมีมูลคา 1465.6 

ลานดอลลาร และมีสัดสวนรอยละ 71.85 ในป 2019 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 58.5 ในป 2012  (2) ประเทศฮองกง สงออกมีมลูคา 455.6 ลานดอลลาร และ

มีสัดสวนรอยละ 22.3 ในป 2019 ซึ่งลดลงจากรอยละ 38.1 ในป 2012  (3) ประเทศเวียดนาม มูลคา 87.6 ลานดอลลาร มีสัดสวนรอยละ 4.30 ในป 2019 ซึ่ง

เพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.2 ในป 2012 รวม 3 ประเทศ มสีัดสวนการสงออกรวมกันถงึรอยละ 98.4 

ไทยเปนผูสงออกทุเรียนรายสําคญัของโลก และมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง



วิเคราะหผ์ูส้ง่ออกทุเรียนโลก

ผูสงออกดาวรุงมีศักยภาพ
ผูสงออกมีศักยภาพสูงและครอง

สวนแบงตลาดสงู

ผูสงออกมีศักยภาพลดลง

วิเคราะหการขยายตัวรวมกับสวนแบงตลาดในตลาดโลกของผูสงออกรายสําคัญ สามารถแบงได 4 กลุม คือ (1) ผูสงออกที่มีสวนแบงในตลาดโลกสูงและขยายตัวสูง ถือเปน

ผูสงออกมศัีกยภาพสูง มีภมูิคุมกันในการรักษาสวนแบงตลาดสูง ทําใหการแขงขันจากผูสงออกรายอ่ืนๆ มีความยากลําบาก (2) ผูสงออกที่มีสวนแบงในตลาดโลกสูงแตการ

ขยายตัวอยูในระดับต่ํา จัดเปนผูสงออกท่ีเร่ิมอิ่มตัว (3) ผูสงออกที่ขยายตัวสูงแตมสีวนแบงทางการตลาดยังต่ํา ถือวาเปนผูสงออกดาวรุงท่ีมีศักยภาพ และ (4) ผูสงออกท่ีมีการ

ขยายตัวตํ่าหรือหดตัวและมสีวนแบงทางการตลาดตํ่า เปนผูสงออกมีศักยภาพลดลง

จากการวิเคราะหพบวา (1) ผูสงออกมีศักยภาพสูงและครองสวนแบงตลาดสูง มีเพียงประเทศไทย และ (2) ผูสงออกดาวรุงมีศักยภาพ มีเพียงฮองกง สวนที่เหลือเปนผูสงออก

ที่มศีักยภาพลดลง สะทอนถึงตลาดการสงออกทุเรียนยังขาดแคลนผูสงออกดาวรุง ทาํใหไทยอาจจะยังไมตองกังวลตอการแขงขันการสงออกทุเรียนจากประเทศตางๆ

ในระยะส้ัน มีความเปนไปไดนอยมากที่ผูสงออกประเทศอ่ืนๆ จะเจาะตลาดเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดทุเรียนโลกจากไทย

ขาดแคลนผู

สงออกดาวรุง



วิเคราะหต์ลาดการส่งออกทุเรียนไทย
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วิเคราะหต์ลาดส่งออกทุเรียนไทย

ตลาดศักยภาพ

ตลาดเริ่มอ่ิมตัวตลาดศักยภาพต่ํา

ตลาดลักษณะพิเศษ

ตลาดการสงออกทุเรียนของไทยเมื่อวิเคราะหการขยายตัวคูกับสวนแบงตลาดสงออกท่ีสําคัญของไทย สามารถแบงได 4 กลุม คือ (1) ตลาดสงออกทุเรียนของไทยที่มีสวนแบงในตลาดสูง

และขยายตัวสูง จัดเปนตลาดสงออกมีศักยภาพสูง (2) ตลาดสงออกทุเรียนที่ขยายตัวสูงแตมีสวนแบงทางการตลาดยังตํ่า ถือวาเปนตลาดดาวรุงที่มีศักยภาพ (3) ตลาดสงออกท่ีมี

สวนแบงในตลาดไทยสูงแตการขยายตวัของตลาดอยูในระดับตํ่า จัดเปนตลาดสงออกท่ีเร่ิมอ่ิมตัว และ (4) ตลาดสงออกที่มีการขยายตัวต่ําหรือหดตัวและมีสวนแบงทางการตลาดตํ่า เปน

ตลาดสงออกมีศักยภาพลดลง จากการวิเคราะหพบวา (1) ตลาดสงออกมีศักยภาพสูงและครองสวนแบงตลาดสูง มีเพียงประเทศจีนกับเวียดนาม และ (2) ตลาดสงออกดาวรุง

มีศักยภาพ มีเพียงฮองกง สหรฐัอเมริกา ขณะที่ประเทศ มาเลเซียและไตหวันเปนตลาดที่ศักยภาพการสงออกลดลง

เปรียบเทียบความสอดคลองศักยภาพตลาดการนําเขาทุเรียนโลก และแหลงสงออกไทย ในภาพรวมแลวมีความสอดคลองกัน อาจมีเพียงไตหวันที่เปนผูนําเขาดาวรุงในตลาดโลก 

แตไทยสงออกไปไตหวันมีการหดตัว ทั้งนี้การนําเขาทเุรยีนของไตหวันมีสัดสวนคอนขางนอย ดังน้ันความไมสอดคลองกับภาพสงออกไทยยงัไมสงผลอยางมีนัยสําคัญ 

ตลาดสงออกทุเรียนของไทยมีความสอดคลองกบัศักยภาพตลาดนําเขาทุเรียนของโลก

ตลาดลักษณะพิเศษตลาดศักยภาพ

ตลาดศกัยภาพตํ่า

ตลาดอิ่มตัว
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วิเคราะหค์วามสามารถทางการแข่งขนัผลไม้

วิเคราะหความสามารถทางการแขงขันของทุเรียนไทย ดวยดัชนีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) พบวา ไทยมีความสามารถทางการแขงขันลําดับท่ี 1 ของโลก 

รองลงมา คือ ฮองกง  ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฟ ลิปปนส  ตามลําดับ 

ซ่ึงความสามารถทางการแขงขันระหวางไทยและอันดับรองๆ ลงมา ยังมีความ

แตกตางสูง สะทอนถึง การแขงขันการสงออกทุเรียนของโลก ไทยยังมีความ

ไดเปรียบสูงและมีโอกาสการครองตลาดสงออกตอเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการแขงขันการสงออกทุเรียนของไทย กับ

ผลไมอื่นๆ โดยเรียงลําดับ พบวา 1) ทุเรียน 2) ผลไมอบแหง (ลูกพีช ลูกแพร 

มะละกอ มะขาม รวมถึงผลไมกินไดอื่นๆ) 3) มะพราวออนท้ังท่ีมีเปลือกและ

ไมมีเปลือก 4) มะพราวท้ังกะลา (เอนโดคารป) 5) ผลไมสดอื่นๆ (ลําไย ล้ินจี่ 

เงาะ ลางสาด ขนุน มะขาม มะเฟอง สละ แกวมังกร ละมุด ทับทิม) เปนตน

สะทอนถึงการสงออกทเุรียนของไทยมีจุดแข็งทั้งการแขงขันกับประเทศอื่นๆ 

และกับผลไมอื่นๆ ของไทย
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ความสามารถทางการแขง่ขนัการสง่ออกผลไมข้องโลก

2012 2019

ความสามารถทางการแขงขันการสงออกทุเรียนไทยมีความไดเปรียบจากประเทศคูแขงคอนขางสูง
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