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15 - 21 ธันวาคม 2561 

จับตาทุเรียนสดออสเตรเลียคู่แข่งในอนาคต 

 นาย Han Shiong Siah เกษตรกรออสเตรเลีย (เชื้อสายมาเลเซีย) และผู้บริหารบริษัท Tropical 

Primary Products (TPP) ซึ่งผลิตทุเรียน ขนุน ส้มโอ และมะม่วง ในเขต Humpty Doo เมืองดาร์วิน เขต

ปกครอง Northern Territory ประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมผลผลิตทุเรียนพันธุ์ HEW1 (พันธุ์ของมาเลเซีย) 

และเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนได้เพ่ิมข้ึน มีขนาด 2-4 กิโลกรัมต่อลูก จ าหน่ายในราคา 27.88 เหรียญออสเตรเลีย

ต่อกิโลกรัม จ าหน่ายกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ต ตามเมืองเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ 

ซิดนีย์ เมลเบิร์นและเอดิเลด  โดยเฉพาะซิดนีย์ที่มีชาวเอเชียและนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาใช้จ่ายเป็น

จ านวนมากในแต่ละปี  

นาย Siah ระบุว่า ทุเรียนสดเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการสูงโดยเฉพาะชาวจีนและชาวเอเชีย อีกทั้งยังมี

ลูกค้าส่วนหนึ่งที่มารับซื้อทุเรียนสดถึงสวน แต่การกระจายทุเรียนสดซึ่งมีกลิ่นแรงยังประสบปัญหาด้านการ

ขนส่งสินค้าเนื่องจากสภาพอากาศร้อนท าให้ทุเรียนสุกเร็วและมีกลิ่นที่รุนแรง อีกทั้งยังมีการแข่งขันจากทุเรียน

สดแช่เย็นจนแข็งและทุเรียนแกะเปลือกท่ีน าเข้าจากไทยและมาเลเซียซึ่งมีราคาถูกกว่า  

ปี 2560 ผลผลิตทุเรียนของ TPP มีจ านวน 30 ตัน คาดว่า ปี 2561 ผลผลิตจะเพ่ิมเป็น 40 ตัน

เนื่องจากผลผลิตจะมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งเป็นผลผลิตที่สูงเกินคาด ในระยะแรก

ผลผลิตทุเรียนสดที่ผลิตได้จะจ าหน่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น และมีแนวโน้มจะส่งออกไปยังตลาดเอเชียซึ่ง

เป็นตลาดที่มีความต้องการสูงหากมีผลผลิตมากพอในอนาคต  
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ทุเรียนสดที่วางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกต่างๆ มีช่วงอายุบนชั้นวางสั้น ท าให้ร้านค้าต้องลดราคา

จ าหน่ายลงเพ่ือเร่งระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม ทุเรียนสดที่เริ่มมีวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกได้สร้างความ

ตื่นเต้นและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวเอเชียที่ชื่นชอบการรับประทานสดเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก

ปริมาณทุเรียนสดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว  

 

 

 

 

สคต. ซิดนีย์ ได้ส ารวจตลาดพบทุเรียนสดหลายพันธุ์วางจ าหน่ายในตลาดที่เป็นแหล่งอาศัยของชาว

เอเชียเป็นส่วนใหญ่ และมีกลิ่นไม่แรงมากนักแม้จะเริ่มสุกแล้วก็ตาม ปอกง่าย รสชาติทุเรียนสดแต่ละลูกยังไม่

คงที่ (อ่อนกว่าทุเรียนสดของไทย) เม็ดใหญ่ เนื้อไม่แน่น ซึ่งหากเปรียบกับทุเรียนสดแช่เย็นจนแข็งทั้งลูกของ

ไทยหรือทุเรียนสดแกะเปลือกที่น าเข้าจากไทยแล้ว ทุเรียนสดออสเตรเสียมีราคาสูงและคุณภาพยังด้อยกว่า

ไทยมาก  

แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตในช่วงฤดูกาลต่อไป คาดว่า ทุเรียนสดออสเตรเลียจะมีรสชาติ คุณภาพที่ดีไม่

แพ้ทุเรียนน าเข้าและสามารถจ าหน่ายในราคาที่ถูกลง เนื่องจากออสเตรเลียมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าจะเป็นคู่แข่งทุเรียนสดแช่เย็นจนแข็งทั้งลูกของไทยหรือทุเรียนสดแกะเปลือกที่

น าเข้าจากไทยได้ในอนาคต  

 

 

 

 

 

ทุเรียนแช่แข็งมาเลเซียที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกเอเชยี 

ทุเรียนสดออสเตรเลยีท่ีเร่ิมวางจ าหน่ายในตลาด                  ทุเรียนแช่แข็งท้ังลกูของไทย                          ทุเรียนสดแกะพูของไทย 
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ทุเรียนสดแกะพูท่ีจ าหน่ายในย่านไทยทาวน์ซิดนยี์และย่านแคบรามัตตา 

Source: www.buyfruit.com.au/www.getindustry.com.au 

 

ทุเรียนที่จ าหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นทุเรียน

แช่แข็งทั้งลูก ทุเรียนแกะพูแช่แข็งเกรดพรีเมี่ยมที่

น าเข้าจากประเทศไทย มาเลเชียและเวียดนาม 

นอกจากนี้ยังมีทุเรียนสดแกะพูที่น าเข้ามาจ าหน่าย

ในช่วงหน้าทุเรียนของไทยด้วยเช่นกัน ทุเรียนจาก

มาเลเชียเป็นคู่แข่งส าคัญของไทย โดยเฉพาะทุเรียน

พันธุ์ Musang King และ พันธุ์ HEW1  

รายงานสถิติการส่งออกผลไม้จากไทยโดยส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุง

แคนเบอร์รา ระบุว่า ปี 2560 ไทยส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งมาออสเตรเลียมีมูลค่า 106.44 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 25 ปริมาณการส่งออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ การส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นมูลค่า 10.43 

ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 114.11 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในลักษณะทุเรียนแกะพูมากกว่าทุเรียนผล เนื่องจาก

ทุเรียนผลแช่เย็นมีโอกาสที่แมลงจะติดมาด้วยสูงและมักถูกสุ่มตรวจโดยการผ่าผลทุเรียนในปริมาณสูงท าให้ไม่

คุ้มค่าต่อการน าเข้า  

ช่วงเดือนมกราคม –ตุลาคม ปี 2561 ไทยส่งออกทุเรียนแช่เย็นจนแข็งมาออสเตรเลียมีมูลค่า 119.07 

ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.18 และส่งออกทุเรียนสดมีมูลค่า 18.46 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76.87 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันปี 2560  

ปัจจุบันสินค้าผักและผลไม้สดจากไทยที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาจ าหน่ายในออสเตรเลีย คือ 

หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน สับปะรด มังคุค ล าไย ลิ้นจี่ มะพร้าวอ่อน ทุเรียนและส้มโอแกะเปลือก 

เมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS 

Expert Group) ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ณ นครเมลเบิร์น 

ออสเตรเลีย ไทยประสบความส าเร็จในการเจรจาต่อรองกับออสเตรเลีย

โดยอนุญาตให้น าเข้ามะม่วงฉายรังสีจากไทยได้อย่างเป็นทางการ 

ผลผลิตมะม่วงของออสเตรเลียจะออกสู่ ตลาดช่วงหน้าร้อน (เดือน

ตุลาคม-เดือนธันวาคม) ซึ่งเป็นคนละฤดูกาลกับไทย  
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และออสเตรเลียจะส่งออกลูกพลับฉายรังสีและอะโวคาโดจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นการ

แลกเปลี่ยน เพ่ือเปิดตลาดผลไม้ฉายรังสีและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งที่

ผ่านมาการค้า 2 ฝ่ายมีมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย 

............................................................ 

 

 

 

 

Source:  

ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงแคนเบอร์รา  
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