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  สถานการณตลาดมะมวงในเดือนพฤษภาคมมีความแตกตางกันไปทั่วโลก เน่ืองจากผูนําเขาหลาย

รายเปลี่ยนแหลงนําเขาจากแหลงหน่ึงไปยังอีกแหลงหน่ึง ตลาดบางแหง เชน เนเธอรแลนดและเบลเยียมตองด้ิน

รนกับราคาตลาดที่ตกตํ่า ในขณะที่เยอรมนีประสบกับราคาที่สูงขึ้น สาํหรับดานอุปทานพบวามีจํากัดในตลาด

อเมริกาเหนือ ในขณะที่ตลาดในเอเชียประสบปญหาอุปทานลนตลาดทําใหราคาตกตํ่า และอินเดียตองเผชิญกับ

อุปสรรคการสงออกอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ดําเนินมาอยางตอเน่ือง สําหรับรายละเอียด

สถานการณในแตละตลาดแตกตางกัน ดังน้ี 

เนเธอรแลนด: ตลาดมะมวงนอกซูเปอรมารเกต็มีปญหา 

  ในชวงสัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคมไอวอรีโคสตสงออกมะมวงล็อตสุดทายจากการที่มีฝนตก

ในชวงตนสัปดาหกอนหนาทําใหการจัดสงตองยุติลงกอนกําหนด ซึ่งกอใหเกิดความไมแนนอนในตลาดมากขึ้น

เน่ืองจากมีผลไมสุกมากเกินไป แมวาในชวงสองสัปดาหที่ผานมาจะไมมีการวางแผนสงเสริมการขายใน

ซูเปอรมารเก็ตในตลาดเยอรมนี แตโปรแกรมการตลาดตามปกติของซูเปอรมารเก็ตยังดําเนินตอไปไดดวยดี ซึ่ง

ไดสรางแรงกดดันในตลาดแบบด้ังเดิมหรือตลาดนอกซูเปอรมารเก็ตที่ไมมีโปรแกรมการตลาด ผูนําเขาชาวดัตช

ไมสามารถนํามะมวงของตนไประบายที่ใดไดทําใหราคาในตลาดนอกซูเปอรมารเก็ตทรุดลงถึงรอยละ 40 ดังน้ัน 

จึงไดมีการวางแผนสงเสริมการขายเพ่ิมเติมในปลายสัปดาหที่สามและคาดวาจะสามารถกระตุนยอดขายมะมวง
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พันธุ Keitt จากสาธารณรัฐโดมินิกัน ทั้งน้ี พันธุ Keitt และพันธุ Palmer จากบราซิลตลาดยังคงดําเนินตอไปได

ดีพอสมควรเน่ืองจากเปนมะมวงคุณภาพดี 

เบลเยียม: ราคาทรงตัวหลังจากลดลงมาไดระยะหนึ่ง 

  แมวาฤดูมะมวงของเปรูสิ้นสุดลงแลวแตเน่ืองจากฤดูกาลออกสูตลาดของมะมวงเปรูปน้ียาวนาน

กวาปกติ ซึ่งไดสรางปญหาใหกับมะมวงของไอวอรี่โคสตที่เริ่มออกสูตลาดเร็วกวาปกติประมาณสองสัปดาห  ทั้ง

สองประเทศมีผลผลิตมะมวงขนาดใหญ (ขนาด 6 และ 7) เปนจํานวนมาก ในขณะที่ความตองซื้อของผูคาปลีก

มีจํานวนจํากัดจึงทําใหการกดดันดานราคามากขึ้น อยางไรก็ตาม ขณะน้ีราคาไดกลับเขาสูภาวะที่คอนขางทรง

ตัวอีกครั้งหลังจากลดลงอยางมีนัยสําคัญมาระยะหน่ึง คุณภาพมะมวงของไอวอรี่โคสตอยูในเกณฑดี โดยฤดูกาล

มะมวงจะดําเนินตอไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมและตนเดือนมิถุนายน  ฤดูกาลมะมวงที่จะออกสูตลาดในลําดับ

ตอไปจะเปนผลผลิตจากประเทศในแอฟริกาตะวันตก ผูนําเขาเบลเยียมระบุวาความตองการมะมวงในตลาด

เบลเยียมอยูในเกณฑดีตลอดทั้งปและมะมวงยังคงเปนผลไมที่ตลาดกําลังเติบโต 

เยอรมนี: มะมวงแอฟริกาเรงการเขาสูตลาด   

  ตลาดมะมวงในเยอรมนีมีการเปลี่ยนผานฤดูกาลที่ไมราบรื่นนักจากมะมวงเปรูไปยังมะมวง

ไอวอรีโคสต เน่ืองจากฤดูการจําหนายมะมวงของเปรูสิ้นสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน ในขณะที่มะมวงจากไอวอรี่

โคสตเริ่มเขาสูตลาดในปริมาณที่จํากัด โดยขณะน้ีอุปทานในตลาดคาสงตางๆ ยังคงมีปริมาณนอย สงผลใหราคา

ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันความตองการผลไมตางถิ่นของตลาดคาสงยังคงอยูในระดับที่คอนขางตํ่าเปนเวลา

หลายเดือนเน่ืองจากการปดตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อยางไรก็ตาม ขณะน้ีดูเหมือนวาสถานการณจะผอน

คลายมากขึ้น จึงคาดวาการตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วน้ี 

อิตาลี: ราคาตกต่ําเนื่องจากผลผลิตลนตลาดแตความตองการบริโภคนอย 

  การบริโภคมะมวงในอิตาลีมีมากเปนพิเศษในขณะน้ี ตลาดมะมวงที่นําเขาทางอากาศดําเนินไป

ตามปกติ ในขณะที่ตลาดมะมวงนําเขาทางทะเลทรุดตัวลง ผูประกอบการคาสงทางตอนเหนือของอิตาลีกลาววา 

“ขณะน้ีมีมะมวงคุณภาพปานกลางจากบราซิลที่นําเขามาทางอากาศ นอกจากน้ี ยังมีมะมวงจากไอวอรีโคสตที่

นําเขาทางอากาศ คุณภาพพอใช ราคาจําหนายถึง 7 ยูโร/กก. และมะมวงที่นําเขาทางเรือจากอเมริกาใตซึ่ง

ราคาถูกกวาประมาณ 1.20 - 1.50 ยูโร/กก. ซึ่งสวนใหญนําเขาสําหรับพอคาที่เนนในเรื่องราคาเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหไดมะมวงที่มีคุณภาพสูงสุดจะตองอีกรอ 2 - 3 เดือน เมื่อผูผลิตรายยอยจากอิตาลีและ

สเปนเริ่มการผลิตโดยผลผลิตจากแหลงดังกลาวจะไดรับประโยชนในแงของโลจิสติกสอีกดวย”  

  ผูคาสงจากมิลานกลาวเพ่ิมเติมวา “มะมวงพันธุ Tommy Atkins และ Palmer ของบราซิลมีวาง

จําหนายอยูในอิตาลีตลอดทั้งป สําหรับมะมวงจากเปรูและไอวอรีโคสตจะเปนพันธุ Kent เปนหลักและกําลัง

ไดรับความนิยมในอิตาลี ไมก่ีสัปดาหที่ผานมาตลาดอิตาลีเต็มไปดวยมะมวงนําเขาทางทะเลซึ่งแตกตางจาก
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ชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวสงผลใหราคาโดยทั่วไปลดลง (7 ยูโร/กลองนํ้าหนัก 4 กก. เทียบกับราคา 10 - 

11 ยูโร ในป 2563) สําหรับราคาขายสงมะมวงนําเขาทางอากาศอยูที่ประมาณ 45 ยูโร/กลองนํ้าหนัก 5.5 - 

6 กก.  โดยผลผลิตอยูในสภาพที่สุกพอดี เน่ืองจากเปนผลไมที่มีราคาสูงจึงมีเพียงรานคาปลีกที่มีช่ือเสียงที่สุดใน

อิตาลีเทาน้ันที่นําไปวางจําหนาย”  

   ผูประกอบการอีกรายหน่ึงจากทางตอนเหนือของอิตาลีเริ่มตนรณรงคการจําหนายมะมวง Kent 

จากไอวอรีโคสตที่นําเขาทั้งทางอากาศและทางทะเล “การรณรงคน้ีจะใชเวลาประมาณหน่ึงเดือนเพ่ือรอสินคา

จากเม็กซิโก จากน้ันจะตอดวยมะมวงของอิสราเอล หากเมื่อประมาณสามสัปดาหที่แลวมะมวงจากไอวอรี่โคสต

ที่นําเขาทางทะเลมีการเสนอซื้ออยูระหวาง 6.50 - 7.50 ยูโร ขณะน้ีมะมวง Kent จากไอวอรีโคสตราคาจะ

เหลืออยูที่ 5.00 ยูโร และมะมวง Tommy จะเหลืออยูที่ 3.50 ยูโร การลดลงของราคาดังกลาวน้ีเกิดขึ้นกับ

มะมวงที่ขนสงทางทะเลทุกสายพันธุและทุกแหลงผลิต แมแตพันธุ Keitt จากซานโตโดมิงโก (Santo Domingo) 

ซึ่งกําลังจะเริ่มตนฤดูกาล หรือมะมวงจากบราซิลก็กําลังแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการลดลงของราคาเมื่อผลผลิต

ทะลักเขาสูตลาดมากขึ้น” 

   อยางไรก็ตาม มะมวงสดตัดแตงพรอมบริโภคที่นําเขาก็มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอิตาลี 

สหราชอาณาจักร: ความตองการมะมวงพรีเมียมเพิ่มขึน้ 

  มะมวงพันธุ Kent ของไอวอรี่โคสตเพ่ิงเริ่มตนเขาสูตลาดสหราชอาณาจักร โดยมีราคาประมาณ 

1 ปอนด/กิโลกรัม นอกจากน้ี ยังมีมะมวงพันธุ Palmer และ Tommy Atkins ของบราซิลในราคาที่ใกลเคียงกัน  

  ฤดูกาลตลาดของมะมวงเปรูไดสิ้นสุดลงไปแลวเมื่อไมก่ีสัปดาหที่ผานมา โดยทั้งปริมาณและมูลคา

ตลอดฤดูกาลตํ่ากวาปที่แลวประมาณรอยละ 10   

  ความตองการมะมวงที่สุกแลวและสงออกทางอากาศสําหรับตลาดระดับพรีเมียมเพ่ิมขึ้นในตลาด 

สหราชอาณาจักร โดยปกติอาจมีราคาสูงกวาผลไมที่ขนสงทางทะเลถึง 4 หรือ 5 เทา เน่ืองจากการปลอย

มะมวงใหอยูบนตนนานขึ้นเพ่ือใหสุกและตนทุนการขนสงทางอากาศเพ่ือใหเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็วภายใน 2 

วันหลังจากการเก็บเก่ียว ถึงแมปริมาณโดยรวมจะมีนอยแตดูเหมือนวาจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดีในแงของ

ผลผลิตช้ันนําระดับพรีเมียม 

สเปน: ตลาดที่ซบเซาคาดวาจะดําเนินไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 

  ขณะน้ีสเปนอยูยังในชวงมะมวงนอกฤดูกาล การเก็บเก่ียวจะยังไมเริ่มจนถึงกลางเดือนสิงหาคม 

ปจจุบันมะมวงบราซิลครองตลาดสเปนรวมกับมะมวงปลายฤดูจากเปรู นอกจากน้ี ยังมีมะมวงจากแหลงผลิต

อ่ืนๆ เชน ไอวอรีโคสต และเม็กซิโกที่นําเขาทางอากาศวางจําหนายในตลาดเชนกัน ผูนําเขาชาวสเปนรายหน่ึง

ระบุวา หลังจากเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งเปนชวงที่ดีทางการตลาดเปนตนมา ตลาดก็ซบเซาและราคาอยูใน
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ระดับตํ่ามาจนถึงขณะน้ี อยางไรก็ตาม มะมวงที่ขนสงทางอากาศสามารถทําตลาดไดดีกวามากและมีเสถียรภาพ

มากกวา ทั้งน้ี คาดวาตลาดมะมวงจะยังคงซบเซาตอไปอีกอยางนอยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมน้ี    

อเมริกาเหนือ: อุปทานมะมวงตึงตัวในชวงเดือนทีผ่านมา 

  ผูนําเขาที่ต้ังอยูในแคลิฟอรเนียรายหน่ึงกลาววา “มะมวงขนาดเล็กมีมากในตลาด ในขณะที่

มะมวงขนาดที่ใหญขึ้นมีนอย” ปจจุบันมะมวงจะมาจากเม็กซิโกตอนใต รัฐโออาซากา รัฐเกรเรโร รัฐมิโชอากัง 

และนายาริต (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, และ Nayarit) โดยมีมะมวงจากกัวเตมาลาและบางสวนจาก

นิการากัวที่เปนคูแขง  

  ผลผลิตปน้ีมีมากกวาปที่แลว ผูนําเขาอีกรายหน่ึงกลาววา “ขณะน้ีเรากําลังนํามะมวงพันธุ 

Tommy Atkins และ Ataulfo เขาสูตลาด และหลังจากน้ันในเดือนพฤษภาคมจะเปนพันธุ Kents และในเดือน

สิงหาคมจะเปนพันธุ Keitts” ในขณะเดียวกันฤดูกาลของมะมวงพันธุ Ataulfo (Honey mango) จะจบลงใน

เดือนกรกฎาคม   

  ราคาในขณะน้ียังอยูในเกณฑดี ผูนําเขากลาววา “เมื่อเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันน้ีของปที่แลว 

มะมวงพันธุสีเหลืองมีราคาตํ่ากวาพันธุอ่ืน แตปน้ีระดับราคาอยูในเกณฑดี ความตองการมะมวงทุกพันธุในปน้ีดี

มากโดยเฉพาะอยางย่ิงพันธุสีเหลือง”    

  ผลผลิตมะมวงที่กําลังตามมาเพ่ือเขาสูตลาดจะยังคงเปนผลผลิตที่มาจากรัฐมิโชอากัง รัฐฮาลิสโก 

รัฐนายาริต หลังจากน้ันก็จะมาจากทางตอนใตของรัฐซีนาโลอา (southern Sinaloa) ของเม็กซิโก  

  สําหรับมะมวงจากอินเดีย เมื่อปที่แลวสถานการณโควิด-19 ไดเปนอุปสรรคในการสงออกมะมวง

จากอินเดียไปยังสหรัฐฯ เน่ืองจากสงออกไดเฉพาะภายใตโครงการผลไมฉายรังสี (Preclearance Program) 

ของ USDA ซึ่งตองมีเจาหนาที่ของ USDA เดินทางไปอินเดียเพ่ือตรวจสอบการฉายรังสีกอนการสงออก แต

สถานการณโควิด-19 ทําใหผูตรวจสอบสหรัฐฯ ไมสามารถเดินทางไปดําเนินการไดต้ังแตปที่แลวจนถึงปจจุบัน  

  อยางไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ น้ีไดมีการหารือระหวาง USDA และรัฐบาลอินเดียเพ่ือหาแนวทางแกไข 

โดยอินเดียกําลังเจรจาขอใหการตรวจสอบดําเนินการในสหรัฐฯ และหลายคนเช่ือวาจะบรรลุขอตกลงในการ

แกปญหาไดในสัปดาหหนาหรือประมาณน้ัน  

  ตามปกติผูตรวจสอบจะมาถึงในชวงกลางเดือนเมษายนและประจําอยูตลอดฤดูกาลซึ่งจะเสร็จสิ้น

ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะสามารถขนสงสินคาได แตตลาดก็จะยังคงถูกจํากัดเน่ืองจาก

ราคาคาขนสงที่สูงซึ่งมากกวาราคาปกติสองถึงสามเทา  

  เมื่อพิจารณาในตลาดแคนาดาซึ่งไมมีขอจํากัดสําหรับมะมวงนําเขาจากอินเดีย ก็จะพบวามี

มะมวงอินเดียวางจําหนายในรานคาแลวต้ังแตในเดือนเมษายนที่ผานมา    
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ออสเตรเลยี: การเตบิโตดีในบางตลาดแมจะมีความทาทาย 

  อุตสาหกรรมมะมวงของออสเตรเลียตองเผชิญกับความทาทายพิเศษอันเน่ืองมาจากการระบาด

ของโควิด- 19 เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนทั่วโลก แมวาจะมีความทาทายดังกลาวออสเตรเลียยังคงสามารถสง

มะมวงไปวางจําหนายในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดถึง 8.2 ลานถาด ถึงแมปริมาณผลไมที่สงไปยัง

ตลาดบางแหงจะลดลงเน่ืองจากปญหาทางภูมิศาสตรการเมืองและความทาทายอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากโควิด-19 

แตก็พบวามีการเติบโตในตลาดอ่ืน เชน ตลาดเกาหลีใต อุตสาหกรรมมะมวงของออสเตรเลียประสานงานอยาง

ความใกลชิดกับตลาดสําคัญตางๆ เพ่ือใหแนใจวาจะยังคงสามารถรักษาตลาดมะมวงในตางประเทศไวได 

เอเชีย: ผลผลติลนตลาดในจีนแตขาดแคลนในไตหวัน 

    ปจจุบันฤดูกาลมะมวงไหหลําของจีนใกลจะสิ้นสุดลงแลว โดยปน้ีมีผลผลิตมีมากทําใหอุปทานเขา

สูตลาดมากเกินความตองการ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการออกดอกในชวงเดือนกุมภาพันธที่นานขึ้นและการ

ออกสูตลาดของมะมวงแตละรุนมีความลาชาไดสงผลใหอุปทานของมะมวงประสบปญหาขาดแคลนในระยะสั้น 

ในชวงเดือนเมษายนมีมะมวงเขาสูตลาดเปนจํานวนมากสงผลใหเกิดภาวะอุปทานลนตลาดอยางตอเน่ืองมา

จนถึงปจจุบัน สําหรับราคาเคลื่อนไหวอยูระหวาง 1 - 3 หยวน/500 กรัม ทําใหชาวสวนสวนใหญประสบ

ปญหาการขาดทุนและผูจัดจําหนายไมสามารถทํากําไรได  

  ในขณะที่ไตหวันกําลังจะมีมะมวงพันธุ Aiwen ผลแรกของฤดูกาลเขาสูตลาดจีนในสัปดาหน้ี

หลังจากพ้ืนที่ปลูกประสบภัยแลงที่เลวรายที่สุดในรอบ 60 ป ซึ่งไดสงผลใหปริมาณผลผลิตโดยรวมลดลงอยาง

นอยรอยละ 30 โดยฤดูกาลของผลผลิตคาดวาจะยาวนานไปจนถึงเดือนสิงหาคม  

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน หนวยงานบริหารทั่วไปดานศุลกากรของจีนไดเปดเผยอยางเปนทางการ

เก่ียวกับรายช่ือสวนผลไม 37 แหง ที่จดทะเบียนเพ่ือการสงออกมะมวงจากเมืองผูไจ (Puzhai) ไปยังจีนและ

โรงงานบรรจุ 5 แหง อน่ึง กัมพูชาไดสงออกมะมวงสดชุดแรกตรงไปยังจีนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผานมา   

อินเดีย: ฤดูกาลกําลังเริ่มขึ้น แตประสบปญหาจากการแพรระบาดของโควิด-19 

  ฤดูกาลมะมวงของอินเดียเริ่มขึ้นแลวในขณะน้ี ปน้ีคาดวาฤดูกาลมะมวงจะมีประมาณ 6 สัปดาห 

ซึ่งถือวาดีกวาเมื่อปที่ผานมา ผูซื้อดูเหมือนจะใหการตอบรับที่ดีในชวงน้ีเน่ืองจากอุปสงคอยูในเกณฑดี ตามที่ได

กลาวมาแลวขางตนในหัวขออเมริกาเหนือวาอินเดียกําลังประสบปญหาในการสงมะมวงไปยังสหรัฐฯ เน่ืองจาก

ตองผานกระบวนการบําบัดดวยการฉายรังสีซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่หนวยงาน APHIS ของกระทรวงเกษตร

สหรัฐฯ แตเน่ืองจากการแพรระบาดของโควิด-19 เจาหนาที่จึงไมสามารถเดินทางไปยังอินเดียเพ่ือไปตรวจสอบ

การฉายรังสีได และไดสงผลกระทบตอการสงออกมะมวงของอินเดียอยางมาก อยางไรก็ตาม ทั้งสองรัฐบาล

ยังคงเจรจาและหวังวาจะมีขาวดีในเร็วๆ น้ี   
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แอฟริกาใต: ความตองการมีนอยในชวงฤดูหนาว 

  ขณะน้ีตลาดของแอฟริกาใตอยูในชวงนอกฤดูกาลเน่ืองจากสวนผลไมถูกตัดแตงก่ิงและพักฟน 

และความตองการของตลาดยังมีนอย อยางไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเรื่องการนําเขา เน่ืองจากฤดูกาลมะมวง

ของแอฟริกาไดหมดไปแลวหลังจากการสิ้นสุดฤดูกาลในโมซัมบิก และฤดูกาลใหมจะเริ่มตนในชวงตนฤดูรอน

ดวยผลผลิตที่จะมาจากอียิปต สเปน และอิสราเอล แตปจจุบันแหลงผลิตเหลาน้ียังไมเริ่มตนการคาใน

แอฟริกาใต    

 

เจาะตลาดสหรัฐฯ 
 

 คาดการณความตองการบริโภคมะมวงจะเพ่ิมขึ้นเปนสองเทาภายใน 10 ป มะมวงไดกลาย

มาเปนผลไมยอดนิยม และมีราคาสูงในกลุมผูบริโภคในทวีปอเมริกาเหนือ และในชวงการระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 ผูบริโภคไดหันมาใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่มีสุขภาพมากขึ้น โดยมะมวงไดถูกจัดอยูใน

อันดับตนๆ สําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพ 

จากการรายงานของ นายมานูเอล มิเชล ผูอํานวยการของคณะกรรมการมะมวงแหงชาติ 

(National Mango Board) พบวา ความตองการบริโภคมะมวงในสหรัฐฯ จะเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยตลาด

สินคามะมวงจะเติบโตอยางไรขีดจํากัด โดยเฉพาะเมื่อรานคานํามะมวงคุณภาพดีมาวางจําหนาย และจัด

โปรโมช่ันใหผูบริโภคไดรับรู ซึ่งจากขอมูลการบริโภคมะมวงในป 2563 พบวา อัตราการบริโภคมะมวงตอ

จํานวนประชากร อยูที่ 3.63 ปอนด (ประมาณ 1.65 กิโลกรัม) และเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศเม็กซิโก ซึ่ง

เปนประเทศที่ผลิตมะมวงรายใหญ พบวา อัตราการบริโภคมะมวงตอจํานวนประชากร อยูที่มากกวา 30 ปอนด 

(ประมาณ 13.61 กิโลกรัม) ตอป ซึ่งถึงแมวาการจะเพ่ิมปริมาณการบริโภคมะมวงตอคนในสหรัฐฯ ใหถึง 30 

ปอนด จะเปนไปไดอยาก แตก็ยังมีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นไดในระหวางชวง 3 - 30 ปอนด โดยเมื่อเทียบกับอัตรา

การบริโภคอะโวกาโด ซึ่งปจจุบันมีอัตราการบริโภคตอคนที่ประมาณ 8 ปอนด (3.63 กิโลกรัม) ทําใหนายมิ

เชลคาดการณวาปริมาณการบริโภคมะมวงในอีกไมก่ีปขางหนา อาจเพ่ิมขึ้นถึง 8 - 9 ปอนด (3.6  4.1 กิโลกรัม) /

คน/ป และมั่นใจวาอัตราการบริโภคมะมวงจะเพ่ิมขึ้นถึง 7 ปอนด/คน/ป ภายใน 10 ปขางหนา 

นายมิเชลยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา ทั้งจํานวนผลผลิตและความ

ตองการบริโภคมะมวงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 2563 ปริมาณการบริโภคมะมวงเพ่ิมขึ้น

แบบกาวกระโดด และยังเช่ือวา หากแนวโนมความตองการบริโภคมะมวงยังคงอยูในระดับเดิม อัตราการบริโภค

มะมวงในป 2564 และ 2565 จะใกลเคียงกับป 2563 ที่ผานมา และเช่ือวาความตองการบริโภคมะมวงจะ

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงเปาหมายที่ต้ังไว คือ 7 ปอนด/คน/ป 
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 คาดการณตลาดการคามะมวงปน้ีเปนไปในทิศทางบวก  นายมานูเอล มิเชล ยังไดกลาวถึง

ความคาดหวังตลาดการคามะมวงในปน้ี วาปจจัยตางๆ ยังเปนไปในทิศทางที่ดี รวมถึงสภาพอากาศในกลุม

ประเทศที่ปลูกมะมวงอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งกอนหนาน้ี กลุมชาวสวนมะมวงในประเทศเปรูไดแสดงความกังวลวา

ผลผลิตมะมวงจะลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตปริมาณผลผลิตกลับมากกวาที่คาดการณไว โดยใน

ปน้ี ประเทศเปรูผลิตมะมวงไดนอยกวาปที่ผานมาเพียงรอยละ 5 - 10 เทาน้ัน ซึ่งยังถือวาอยูในเกณฑปกติ 

นอกจากน้ี จะเห็นไดวาผลผลิตมะมวงในปน้ีอยูในเกณฑที่ดี ดังจะเห็นไดจากตลาดการคามะมวง

ของเม็กซิโกในปน้ีเริ่มขึ้นเร็วกวาปกอนๆ สองอาทิตย รวมถึงปริมาณผลผลิตจากประเทศกัวเตมาลาและ               

นิคารากัว อยูในระดับปกติ ซึ่งถือวาดีกวาปที่ผานมา 

 

ขอสังเกตและขอคิดเห็น 

1. สหรัฐฯ เปนตลาดที่มีความตองการบริโภคมะมวงในปริมาณมากและเพ่ิมมากขึ้นทุกป ดังจะ

เห็นไดจากปริมาณการนําเขามะมวงในชวงป 2558 ถึง 2562 เฉลี่ยปละกวาสี่แสนกวาตัน และเพ่ิมขึ้นถึงหา

แสนตันในป 2563 (ดูเพ่ิมเติมในตาราง) ซึ่งเม็กซิโกเปนประเทศที่สงออกมะมวงมายังสหรัฐฯ มากที่สุด โดยมี

สวนแบงตลาดประมาณรอยละ 70 ของปริมาณทั้งหมด รองลงมา ไดแก เปรู เอกวาดอร และบราซิล 

ตามลําดับ 

2. มะมวงที่สงออกจากไทยจัดอยูในกลุมผลไมที่จําเปนตองผานกระบวนการฉายรังสีกอนนําเขา

สหรัฐฯ (Irradiation Preclearance Program) และตองขนสงผานทางเครื่องบินเทาน้ัน ไมสามารถขนสงทาง

เรือได จึงทําใหมีตนทุนที่สูง และมีขอจํากัดในการแขงขันดานราคากับมะมวงที่สงออกมาจากประเทศเม็กซิโก

และกลุมประเทศอเมริกาใตได 

3. จากเหตุการณระบาดโควิด-19 ในป 2563 ทําใหไมมีเจาหนาที่หนวยงาน APHIS ของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไปตรวจสอบการฉายรังสีได จึงทําใหไมมีการสงออกมะมวงทั้งจากประเทศไทยและ

อินเดียมายังสหรัฐฯ ขณะน้ี อินเดียพยายามเจรจาขอนําเขามะมวงมาฉายรังสีที่สหรัฐฯ แทนการฉายรังสีที่

อินเดียกอนสงออกมายังสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยตางๆ ที่ตองคํานึงถึงและพิจารณาอยางถี่ถวน 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยากรเจาหนาที่ของ USDA ที่มีจํากัด ระยะทางระหวางทาเขาและโรงฉายรังสี 

กระบวนการและคาใชจายที่เก่ียวของในการควบคุมตลอดการขนสงและเก็บรักษามะมวงในกรณีที่กําหนดการ

ฉายรังสีมีความลาชาซึ่งคาดวามีอัตราที่สูงกวาดําเนินการในประเทศตนทาง 
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ฝายเกษตร ประจําสถานกงสลุใหญ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

4. ถึงแมมะมวงจากไทยจะมีสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ ไมมากนัก แตดวยคุณภาพและรสชาติที่ดี 

มะมวงจากไทยจึงจัดอยูในกลุมสินคาพรีเมียม และจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง ทั้งน้ี หากสามารถ

ลดตนทุนได ก็จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการชวงชิงสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น 

 

 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: 

https://www.freshplaza.com/article/9320970/global-overview-mangoes/  

https://www.freshplaza.com/article/9313846/mango-consumption-in-the-us-is-expected-to-double-in-the-

next-ten-years/ 
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ตารางแสดงปริมาณมะมวงจากประเทศตางๆ ทีส่งออกมาสหรัฐอเมรกิาในชวงป 2558 - 2563 

 

ประเทศผูสงออกมะมวงมายงั
สหรัฐอเมรกิา 

ปริมาณตอป (ตนั) 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

เม็กซิโก 269,178.00 303,613.00 319,325.00 312,061.00 337,753.00 355,145.00 
เปรู 32,568.00 45,406.00 39,280.00 50,881.00 40,390.00 61,653.68 

เอกวาดอร 32,752.00 64,224.00 43,795.00 49,786.00 42,670.00 50,529.00 
บราซิล 33,249.00 30,540.00 31,263.00 20,750.00 39,182.00 33,778.00 

กัวเตมาลา 15,755.00 9,629.00 16,011.00 15,192.00 12,334.00 7,370.00 
สาธารณรัฐโดมินิกัน 951.00 1,065.00 896.00 1,962.00 3,353.00 3,458.00 

นิการากัว 4,158.00 1,728.00 2,264.00 3,191.00 681.00 2,521.00 
คอสตาริกา 924.00 1,038.00 781.00 783.00 2,018.00 1,387.00 
โคลัมเบีย 22.00 N/A N/A N/A 4.70 56.50 
จาไมกา 18.00 N/A 102.00 N/A 3.50 33.00 
ฮอนดูรัส 598.00 59.00 19.00 N/A N/A 3.20 
อินเดีย 238.00 600.00 5,595.00 724.00 1,009.00 N/A 
ไทย 1.40 N/A 4.20  1.30 N/A 
รวม 390,412.4. 412,496.00 459,335.20 455,330.00 479,400.00 515,934.00 

ที่มา: http://nmb-database.com/cropreports2/reportoptions.php?type=volume 
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