ฟิ ลิปปิ นส์ ส่งกล้วยเข้าญี่ปนุ่ น้อยลง โอกาสของไทยขยายการส่งออกสูต่ ลาดกล้วยญี่ปนุ่ ?
ปริมาณการส่งออกกล้วยจาก ฟิ ลปิ ปิ นส์เข้าสู่ญ่ีป่ นุ ซึ่งเป็ นแหล่งที่สาคัญ กาลังลดลง โดยลดลงมากถึง 30%
จาก จุดสูงสุด เมือ่ เทียบเป็ นรายปี พบว่าการ ส่งออกในปี 2019 ได้ลดลงอีกประมาณ 6% อันเป็ นผลจากการ
ลดลงของจานวนผูป้ ลูกอัน เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคพืชต่าง ๆ ตามมา

ด้วยเหตุผล ดังกล่าว ทาให้ญ่ีป่ ุนและจีนซึ่งเป็ นประเทศที่พ่งึ พา การนาเข้ากล้วยจากฟิ ลปิ ปิ นส์มาเป็ นระยะ
เวลานาน กาลังเริ่มกระจายแหล่งนาเข้าไปยังแหล่งอื่น เช่น อเมริกากลาง และ อเมริกาใต้

จากข้อ มูล ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) เปิ ด เผยว่ า การผลิต กล้ว ยของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในปี 2018 มีประมาณ 6.1 ล้านตัน ซึง่ เป็ นข้อมูลล่าสุด เมือ่ เทียบกับช่วงทีม่ กี ารผลิต สูงสุดในช่วง ปี
2010 - 2015 ทีม่ ปี ริมาณการผลิตมากกว่า 9 ล้านตัน

พบว่าในปัจจุบนั นัน้ น้อยลงถึง ประมาณ 30% การลดลงของจานวนผูป้ ลูกกล้วยอันเนื่องจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจยังเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อการผลิตกล้วยของฟิ ลปิ ปิ นส์

นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีทผ่ี ่านมายังมีการแพร่ระบาดของโรคกล้วย "โรคเหี่ยวกล้วยปานามา" ที่แพร่ระบาดใน
ดินและทาให้ตน้ กล้วยยืนต้นตาย ว่ากันว่าทาให้พ้นื ที่เพาะปลูก ประมาณ 20% ของฟิ ลปิ ปิ นส์นนั้ ปนเปื้ อนเชื้อ
ดังกล่าว ในการฟื้ นฟูการผลิตนัน้ จาเป็ นต้องทิ้งดินที่ปนเปื้ อนแสวงหาแหล่งเพาะปลูกบนที่ดนิ ใหม่ แต่ "การ
หาสถานที่ท่เี หมาะสมสาหรับการเพาะปลูก ที่มขี นาดใหญ่นนั้ ไม่ใช่เรื่องง่าย" ผูร้ บั ผิดชอบ บริษทั ค้า ผักและ
ผลไม้ของญี่ป่ ุนกล่าว จากข้อมูลของบริษทั การค้าต่าง ๆ พบว่าปริมาณการส่งออกกล้วยของฟิ ลปิ ปิ นส์ในปี
2019 อยู่ท่ปี ระมาณ 198 ล้านลัง (1 ลัง มีนา้ หนักประมาณ 13 กิโลกรัม) ลดลง 6% จากปี ก่อนหน้า ซึ่งในปี น้ ี

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้การดูแลการเพาะปลูกทาได้ไม่เต็มที่ ทาให้โรค
เหีย่ วกล้วยปานามา ยิ่งแพร่กระจายได้งา่ ยกว่าเดิม และมีความเป็ นไปได้ว่าจะทาให้กาลังการส่งออกลดลงอีก
กล้วยเป็ นผลไม้ทม่ี กี ารบริโภคมากทีส่ ุดในญี่ป่ นุ เนื่องจากมีราคาคงที่และรับประทานง่าย เมือ่ ต้นเดือนตุลาคม
ราคาขายส่งของตลาดโตเกียวอยู่ท่ี 173 เยนต่อกิโล ซึ่ งสู งกว่าปกติ 12% แม้ว่าจะสู งขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
ความสามารถในการส่งออกของฟิ ลปิ ปิ นส์ลดลง แต่ก็ยงั ถือว่าราคาก็มเี สถียรภาพโดยราคายังคงอยู่ในช่วง 100
เยนตลอดทัง้ ปี

จากข้อมูลของ Japan Banana Importers Association (Chiyoda, Tokyo) ระบุว่าญี่ป่ ุน นาเข้ากล้ว ย 1
ล้านตันต่อปี โดย 80% มาจากฟิ ลปิ ปิ นส์ อันเป็ นผลมาจาก บริษทั การค้าต่าง ๆ และ บริษทั จัดจาหน่ ายใน
ประเทศ ที่เข้าไปในพื้นที่และสร้างระบบการจัดหากล้วยที่มคี ุณภาพสูง ทาให้เป็ น ซัพพลายเออร์รายใหญ่ทส่ี ุด
นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยด้านโรคและปั จจัยอื่น ๆ ส่วนแบ่งการนาเข้าซึ่งอยู่ท่ี
ประมาณ 90% ได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 7 หรือ 8 ปี ทผ่ี ่านมา

โดยจานวนสินค้าจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้เช่น เอกวาดอร์ กัวเตมาลา และเวียดนาม กลับเพิ่มขึ้น
บริษทั จัดจาหน่ ายหลายแห่งกล่าวว่า เนื่องจากปริมาณความต้องการการบริโภค ภายในประเทศนัน้ ยังคงมี
ความมัน่ คงอยู่

ดังนัน้ จึงต้องหาแหล่งผลิตที่สามารถป้ อนความต้องการแหล่ง อื่น ๆ ให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการนัน้
บริษทั Dole ผูน้ าเข้ากล้วยรายใหญ่ของญี่ป่ ุนเองก็ได้เริ่ม จาหน่ ายสินค้ากล้วยจากเวียดนามในญี่ป่ นุ ตัง้ แต่ปี
2019 ที่ผ่านมา ในญี่ป่ นุ เองคาดว่า ความต้องการกล้วยจะมีมากเนื่องจากจานวนการประกอบอาหารที่ทาเองที่
บ้านเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก COVID-19 ซึง่ น่าจะมีผลทาให้ส่วนแบ่งการนาเข้าอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติม

ที่มา สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
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