
ญ่ีปุน เปดนําเขามะมวงโคลัมเบีย 
  มะมวงเปนผลไมเมืองรอนท่ีไดรับความนยิมมากในประเทศญ่ีปุน เพราะรสชาติท่ีกลมกลอมทํา
ใหรูสึกสดช่ืนเม่ือบริโภค และอุดมไปดวยคุณคาทางอาหารวิตามินและเกลือแร ความนิยมบริโภคมะมวงจึง
ขยายตวัอยางรวดเร็ว และตลาดก็ไมไดจํากดัเฉพาะมะมวงสด แตขยายไปสูมะมวงแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ไอสครีม โยเกริต Pudding ผลไมแหง การบริโภคเปนสลัด การใชปรุงอาหารและการใชเปนสวนผสมใน
อุตสาหกรรมเบเกอร่ี อยางไรก็ตาม คนญ่ีปุนยังนยิมบริโภคมะมวงในรูปผลไมสดมากกวาแปรรูป คาดวามีมะมวง
สดขายในตลาดไมนอยกวา 13,500 ตันตอป และความตองการยังเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
  ตลาดมะมวงในญ่ีปุนท่ีขยายตัวอยางตอเนือ่ง และดวยราคาขายปลีกท่ีสูงกวาท่ีอ่ืน ๆ ทําใหเปนท่ี
หมายปองของแหลงผลิตจากทุกภูมิภาค เม่ือกลางเดือนตุลาคม 2552 กระทรวงเกษตร ปาไม และประมงญ่ีปุน 

(MAFF) ไดออกประกาศยกเลิกการหามนาํเขามะมวงสดพันธุ Tommy Atkins จากประเทศโคลัมเบีย และแกว

มังกรสด หรือช่ือทางการ Hylocereus undatus จากประเทศเวียดนาม โดยกําหนดใหผลไมดังกลาวตองผาน
กรรมวิธีการอบไอน้ํา เพื่อกําจัดแมลงในผลไม เชนเดยีวกบัมะมวงท่ีสงออกจากประเทศไทย  
  ญ่ีปุนปลูกมะมวงในจังหวัดทางภาคใต แหลงใหญอยูท่ีจังหวดัมิยาซากิ และโอกนิาวา ผลผลิต
ประมาณปละ 650-850 ตัน ซ่ึงนับวานอยมาก มะมวงท่ีผลิตจะเร่ิมออกสูตลาดราว ๆ เดอืนเมษายน เปนตนไป และ
มีราคาขายปลีกคอนขางสูงราว ๆ กิโลกรัมละ 3,900-4,900 เยน หากเปนผลที่คัดคุณภาพพิเศษบรรจุกลอง อาจมี
ราคาขายสูงถึงผลละ 10,000 เยน (ประมาณ 3,600 บาท) เม่ือวางขายจึงนิยมบรรจุกลอง สําหรับขายเปนของขวัญ
ในโอกาสพิเศษ 
  มะมวงสดท่ีบริโภคกันในญ่ีปุนสวนใหญจงึมาจากการนําเขา แหลงนําเขาท่ีญ่ีปุนท่ีครองตลาดใน
ญ่ีปุน ไดแก ฟลิปนส เม็กซิโก อเมริกา ไทย ไตหวัน ออสเตรเลีย และลาสุด เปดใหนําเขาจากโคลัมเบีย 
  ในป 2551 ญ่ีปุนนําเขามะมวงสดจากทุกประเทศรวม 11,589.3 ตัน มูลคา 48.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และระหวางมกราคม-กันยายน 2552 นําเขาแลว 10,278.8 ตัน มูลคา 40.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ แหลง
นําเขาครองตลาดโดยมะมวงจากเม็กซิโก จํานวน 5,049.6 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 49.1 ของปริมาณท่ีนําเขาชวง 9 
เดือนแรกในป 2552 รองลงมาไดแก ฟลิปนส (รอยละ 23.3) ไทย (12.1 %) ไตหวนั (9.6 %) และบราซิล 
  มะมวงจากฟลิปนส นับวาไดเปรียบมากท่ีสุด เพราะมีผลผลิตและสงออกไปญ่ีปุนตลอดท้ังป 
ลักษณะผลคลายมะมวงน้ําดอกไม แตผิวของเปลือกหนากวาเนื้อคลายมะมวงแกว แตมีความหวานนอยกวามาก 
และมีรสเปร้ียว ขณะท่ีมะมวงเม็กซิโก ซ่ึงครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุดมาโดยตลอด มีฤดูกาลระหวางเดือน
เมษายน-สิงหาคม ชนิดท่ีสงออกไปขายและไดรับความนิยมมาก คือ พนัธุแอปเปล ผลกลม เปลือกหนา ผิวสีแดง 
และหวานนอย ความสวยของสีผิวมะมวงท่ีผสมระหวางเขียวและแดง เปนท่ีช่ืนชอบและดึงดดูความสนใจของ
ชาวญ่ีปุนคอนขางมาก   
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             ญ่ีปุนไดทยอยเปดใหนําเขามะมวงสดจากไทยมานานเกือบ 20 ปแลว เร่ิมจากพันธุหนังกลางวัน 
(งาชาง)  น้ําดอกไม แรด พมิเสนแดง เม่ือเดือนพฤศจกิายน 2549 ญ่ีปุนไดอนุญาตใหนําเขามะมวงสดจากไทยได
เพิ่มข้ึนอีก 1 พนัธุ คือ พันธุมหาชนก ปจจุบันมีรวม 5 พันธุ ตองผานขบวนการกําจัดแมลงวันผลไม โดยการอบ

ดวยการใชอากาศรอนท่ีอ่ิมตัวดวยไอน้ํา หรือ Modified Vapor Heat Treatment (MVHT) ท่ีอุณหภูมิ 47 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 20 นาที พรอมมีใบรับรองมาตรฐานและการอบไอนํ้าตามขบวนการที่กําหนด 
  ญ่ีปุนนําเขามะมวงสดจากไทย 1,482.5 ตัน มีสวนแบงตลาดรอยละ 12.8 ของปริมาณนําเขา 
มูลคา 7.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 และชวง 9 เดือนแรกป 2552 นําเขาจากไทย 1,248.6 ตัน สวนแบงตลาด 
12.1 % มูลคา 6.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
  ปริมาณและมูลคาสงออกมะมวงไทยไปญ่ีปุน ก็คอนขางผันแปรและยังไมสามารถผลิตเพื่อให
สงออกไดท้ังป พันธุท่ีตลาดรูจักกนัดแีละเปนท่ีนิยม คือ พันธุน้ําดอกไม สําหรับพันธุมหาชนกซ่ึงญ่ีปุนเปดให
นําเขาไดมากถึง 3 ปแลว มีลักษณะผิวสีแดงอมเขียว มีขนาดและรูปลักษณ รวมท้ังรสชาติคลายคลึงกับมะมวงจาก
จังหวดัมิยาซากิ และมะมวงเม็กซิโก จึงไดรับควาสนใจจากผูนําเขา รานคา และซูเปอรมารเก็ตมาก 

  ชาวญ่ีปุนชอบทานผลไมอยูแลว โดยสตรีจะชอบผลไมรสหวานอมเปร้ียยว และ Juicy มากกวา

ผลไมท่ีมีรสใดรสหนึ่งนําเพยีงอยางเดียว นอกจากนี้ ผูซ้ือยังจะยินยอมจายเงินเพิ่มเพือ่ซ้ือผลไมท่ีมีรูปลักษณ
สวยงาม และท่ีมั่นใจวามีรสชาติตามท่ีคาดหวัง ดวยเหตุนี้ ราคามะมวงท่ีผลิตจากจังหวัดมิยาซากิ สามารถขายได
ในราคาสูงกวามะมวงนําเขาถึงกวา 10 เทา เพราะมะมวงเหลานี้สามารถจัดทําขอมูลของผลไมใหผูซ้ือไดรูจักอยาง
ละเอียด เหมือนการทําบัตรประจําตัว หรือพาสปอรตของผลมะมวงแตละลูก คนซ้ือสามารถตรวจสอบยอนกลับ

ไดวาผลิตท่ีใด (Traceability system) โดยเกษตรกรรายไหน มีความหวานระดับใด และมีรสชาติดท่ีีสุดวันไหน 
(สุกพอเหมาะสําหรับบริโภค) ชาวญ่ีปุนยกยองมะมวงและผลไมวามีรสชาติกลมกลอม และอรอยกวาของแหลง
อ่ืน ๆ อยูแลว 

ดังนั้นหากผูผลิตไทยสามารถพัฒนาคุณภาพ และจัดวางระบบใหไปสูการทําขอมูลของผลไมท่ี 
ตรวจสอบยอนกลับได เหมือนท่ีจังหวัดมิยาซากิ ก็จะสามารถยกระดับมะมวงและผลไมของไทย ไปสูความเปน
เลิศ ท่ีไมใชเพยีงจะทําใหขายไดราคาสูงอยางเดยีว แตหมายรวมถึงตลาดท่ีจะแพรขยายไปอีกหลายเทาดวยเชนกนั 
  ตลาดมะมวงในญ่ีปุนไมไดจาํกัดเฉพาะการขายเปนผลสุก มะมวงดิบสําหรับทางเปนสลัด เพราะ 
คนญ่ีปุนมีนิสัยชอบคิดคนตอเม่ือช่ืนชอบผลไมชนิดใด ก็อยากใหมีบริโภคอยางสมํ่าเสมอรวมท้ังจะคิดคนเมนู
ใหม ๆปจจุบันจึงมีอาหาร ขนม และของวาง ท่ีมีมะมวงเปนสวนผสมจํานวนมากในญ่ีปุน แสดงใหเห็นศักยภาพ
และความตองการของตลาดท่ียังขยายไดอีกมาก ตราบท่ีไทยสามารถผลิตและสงออกมะมวงคุณภาพดี รสชาติ
อรอย และปลอดภัยไรสารตกคางไปจําหนาย ก็ไมตองกังวลวาจะมีแหลงผลิตใหม ๆ ท่ีไหนเขามาแขงขัน  
_________________________________________________________________________________________
___ 
ท่ีมา  :   สวนสงเสริมสินคาเกษตร 
         :   นิตยสาร ผูสงออก  EYPORTER REVIEW  กรมสงเสริมการสงออก 


