ผลผลิตมะม่วงของออสเตรเลีย
มะม่วงจัดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย และยังมีปริมาณความต้องการจาก
ผู้บริโภคอยู่ตลอดทั้งปี ปัจจุบั นพื้น ที่การปลูกมะม่วงส่วนใหญ่ ของออสเตรเลีย อยู่ในรัฐ Queensland และเขต
Northern Territory ผลผลิ ตส่ ว นใหญ่ กว่าร้อยละ 90 ปลู ก เพื่ อ บริโภคภายในประเทศ แต่ ผ ลผลิ ต มะม่ ว งใน
แต่ละปีมปี ริมาณไม่แน่นอน ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพอากาศในปีนั้นๆ โดยในปี 2560 ออสเตรเลียสามารถ
ผลิตมะม่วงได้กว่า 10 ล้านถาดเป็นครั้งแรก หรือเท่ากับ 7 หมื่นตัน (น้้าหนัก 7 กิโลกรัมต่อถาด) ซึ่งร้อยละ 48
เป็ น ผลิ ต ผลที่ ม าจากเขต Northern Territory โดยในปี นี้ (2561) แม้ ฤ ดู ก าลมะม่ ว งจะมาเร็ ว กว่ า ปกติ ถึ ง
3 สัปดาห์ แต่จากการคาดการณ์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจะม่วงในเขต Northern Territory คาดว่า
จะสามารถผลิตมะม่วงได้เพียง 4-4.5 ล้านถาด หรือเท่ากับ 2.8 – 3.2 หมื่นตันเท่านั้น มะม่วงพันธุ์ Kensington
Pride จากเขต Northern Territory เป็นพันธุ์ที่ออกผลเป็นพันธุ์แรกของปี และจะมีปริมาณผลผลิตมากสุดในช่วง
เดือนกันยายน โดยจะมีจ้ าหน่ ายยาวไปถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ราคาถาดละ 45 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
1,080 บาท/ถาด (คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญออสเตรเลีย = 24 บาท) หรือประมาณกิโลกรัมละ 6.4 เหรียญ
ออสเตรเลี ย หรื อ 154 บาท คาดว่ า หลั งจากนั้ น มะม่ ว งพั น ธุ์ Calypso จะออกผลตามมาในปริ ม าณที่ ม าก
พอสมควร ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ฤดูกาลมะม่วงมาเร็วกว่าปกติ คือการพัฒนาวิธีการดูแลต้นมะม่วงของเกษตรกรให้มี
การออกผลก่อนฤดูกาล มะม่วงออสเตรเลียที่มีจ้าหน่ายในทั่วไป ได้แก่ พัน ธุ์ Kensington Pride หรือ Bowen
(ร้ อ ยละ 52) พั น ธุ์ Calypso™ (ร้ อ ยละ 22) พั น ธุ์ R2E2 (ร้ อ ยละ 13) พั น ธุ์ Honey (ร้ อ ยละ 7) และอื่ น ๆ
(ร้อยละ 6) นอกจากนี้ ออสเตรเลียก้าลังวางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกมะม่วงในบริเวณรัฐทางตอนใต้ของประเทศ
อีกด้วย นาย Leo Skliros ประธานสมาคมอุตสาหกรรมมะม่วงเขต Northern Territory คาดว่าจะช่วยให้ฤดูกาล
มะม่วงออสเตรเลียยาวขึ้นครอบคลุมประมาณ 8 เดือนต่อปีได้ และในอนาคตหากออสเตรเลีย สามารถพัฒ นา
ศักยภาพการผลิตได้ จะท้าให้ออสเตรเลียมีมะม่วงบริโภคภายในประเทศได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการ
น้าเข้ามะม่วงจากต่างประเทศลดลง ปัจจุบันออสเตรเลียน้าเข้ามะม่วงเพียงเล็กน้อยในบางช่วงของปีจากเม็กซิโก
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน เป็นต้น

รสหวานอมเปรี้ยว
เนื้อฉ่้า

รสหวานฉ่้า เมล็ดเล็ก
ไม่มเี สี้ยน

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

รสหวานพอเหมาะ
เนื้อแน่น

รสหวานจัด เหมาะกับ
การท้าสมูทตี้หรือสลัด
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นอกจากการพัฒ นาด้านวิธีการดูแลต้นมะม่วงเพื่อยืดระยะเวลาฤดูกาลออกผลแล้ว อีกหนึ่งพัฒนาการ
ที่ส้าคัญที่เริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมมะม่วง คือการพัฒนาถาดบรรจุ มะม่วงเพื่อการจ้าหน่ายในประเทศ ซึ่งได้รับ
รางวัล ชนะเลิ ศ ด้านนวัตกรรมในงานสั มมนา Northern Australia Food Future Conference ณ เมือง Darwin
ซึ่ งเป็ น เมื อ งหลวงของเขต Northern Territory โดยการพั ฒ นานี้ เริ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2543 ในขณะนั้ น
ผู้ประกอบการผลไม้ในเขต Northern Territory เริ่มที่จะน้ากล่องกระดาษมาใช้เป็นสมัยแรกๆ แต่เนื่องจากความ
ไม่แข็งแรงของกล่องกระดาษส่งผลให้มะม่วงเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง อีกทั้งกล่องกระดาษในสมัยนั้น
ต้ องขึ้ น รู ป ด้ วยมื อ ท้ าให้ ต้ องใช้ เวลาและแรงงานคนเป็ นจ้ านวนมาก ส่ งผลให้ เกษตรกรขอร้ องให้ นาย David
Hoseason-Smith ผู้จัดการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ Amcor ในขณะนั้น ช่ว ยพัฒ นากล่อ งกระดาษที่มีคุณ สมบัติ
ตามค้าเรียกร้อง โดยนาย David Hoseason-Smith ได้ร่วมมือกับทีมวิศวกรบรรจุภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระดาษ ออกแบบพัฒ นากล่องที่มีโครงสร้างความแข็งแรงมราสามารถรองรับน้้าหนักสินค้าหนักได้ โดยอาศัย
วิธีการพับ กล่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และใช้กระดาษที่เรียกว่า “Functionally coated paper” คือกระดาษ
สองแผ่นที่มีการเชื่อมด้วยแผ่นพลาสติกบาง เพื่อช่วยป้องกันความชื้น และสิ่งส้าคัญคือกล่องรูปแบบนี้สามารถ
ขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักร ท้าให้ประหยัดเวลาและแรงงานคนได้ ในปัจจุบัน กล่องรูปแบบดังกล่าวนิยมน้ามาใช้ในการ
บรรจุผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์ ลูกพลัม ลูกพีช และอะโวคาโดอีกด้วย
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ออสเตรเลียได้เปิดตลาดให้กับมะม่วงฉายรังสีจากไทยเรียบร้อย
แล้ ว มะม่ ว งสายพั น ธุ์ข องไทย ได้ แ ก่ น้้ าดอกไม้ และมหาชนก เป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ น้ าเข้ าและผู้ บ ริ โภคของ
ออสเตรเลียมาก ขณะนี้ไทยยังมีโอกาสขยายตลาดมะม่วงได้สูงในออสเตรเลียเนื่องจากฤดูกาลมะม่วงที่ตรงข้ามกัน
ที่มำ: http://www.abc.net.au/news/rural/2018-07-18/early-mangoes-from-darwin-hit-sydney-markets-inwinter/10004152
http://www.abc.net.au/news/rural/2018-09-20/mango-season-heats-up-in-northern-territory/10283106
http://www.abc.net.au/news/2018-04-18/southern-mangoes-keep-fruit-around-for-longer/9668398
http://www.abc.net.au/news/2018-07-18/award-for-the-box-that-changed-australianhorticulture/9947596
https://www.woolworths.com.au/Shop/Discover/fresh/now-in-season-mangoes
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