
ตลาดกล้วยในญ่ีปุ่น 
สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

 ปัจจบุนักล้วยเป็นผลไม้ซึง่เป็นท่ีนิยมอนัดบัหนึง่ใน
ญ่ีปุ่ น จากการส ารวจความเห็นผู้บริโภคในปี 20151 พบว่า
ร้อยละ 65 ของผู้บริโภคในญ่ีปุ่ นรับประทานกล้วยมากท่ีสดุ
ในกลุม่ผลไม้ ซึง่ได้ครองอนัดบัหนึง่ของผลไม้ยอดนิยมใน
ญ่ีปุ่ นตัง้แตปี่ 2004 เป็นต้นมา ขึน้แซงหน้าแอปเปิลและส้ม
แมนดาริน โดยร้อยละ 30 ของผู้บริโภคญ่ีปุ่ น รับประทาน
กล้วยสปัดาห์ละ 4-5 วนั  
ผลผลิตกล้วยภายในประเทศ 

เน่ืองจากสภาพภมูิอากาศ  ญ่ีปุ่ นจงึมีการปลกูกล้วยสว่นใหญ่เพียงใน 2 
จงัหวดัทางตอนใต้สดุของประเทศ คือจงัหวดัโอกินาวา(ร้อยละ 66 ของผลผลิตรวม)และ
คาโงชิมา(ร้อยละ 34) โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้สิน้ 32 เฮกตาร์  ได้ผลผลิตรวมเพียง 
124 ตนั2 ทัง้นี ้กล้วยท่ีปลกูใน 2 พืน้ท่ีดงักลา่วส่วนใหญ่เป็นกล้วยพนัธุ์ Shima Banana(หรือ Island Banana) 
การน าเข้ากล้วย 

ร้อยละ 99 ของกล้วยซึง่บริโภคในตลาดญ่ีปุ่ นเป็นกล้วยท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ โดยในปี 2018  มีการ
น าเข้ารวม 1 ล้านตนั มลูคา่ 1.006 แสนล้านเยน (ราว 3 หม่ืนล้านบาท)  แหลง่น าเข้าอนัดบัหนึง่ คือ ฟิลิปปินส์ 
มีปริมาณ 8.38 แสนตนั หรือร้อยละ 83.6 ของปริมาณน าเข้าทัง้สิน้ แหลง่น าเข้าอ่ืนๆ รองลงมาได้แก่ 
เอกวาดอร์ 1.11 แสนตนั (ร้อยละ 11.0)  เม็กซิโก 2.8 หม่ืนตนั (ร้อยละ 2.8 ) กวัเตมาลา 7.7 พนัตนั (ร้อยละ
0.8 ) เปรู  5.8 พนัตนั(ร้อยละ 0.6 ) และโคลมัเบีย 2.4 พนัตนั (ร้อยละ 0.2)  ตามล าดบั   

การน าเข้าจากไทยในปี 2018 มีปริมาณ 2,069 ตนั หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.21  อยา่งไรก็ตาม การ
น าเข้าจากไทยแม้วา่ได้มีการลดลงชว่งหนึง่คือระหวา่งปี 2009-2013  แตต่ลอดระยะท่ีผา่นมาตัง้แตปี่ 1993 ได้
แสดงแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามล าดบั   

กล้วยท่ีน าเข้าจากฟิลิปปินส์สว่นใหญ่เป็นพนัธุ์คาเวนดชิ(Cavendish) และพนัธุ์อ่ืนๆอีกแตไ่มม่ากนกั 
เชน่ Lakatan (ซึง่มีลกัษณะคล้ายกนักบัคาเวนดชิ แตมี่ขนาดเล็กกวา่และมีความเป็นกรดสงูกว่า)และกล้วยไข่
(Lady Finger Banana)  กล้วยจากเอกวาดอร์สว่นใหญ่เป็นพนัธุ์Grand Nain ซึง่คล้ายกบักล้วยจากฟิลิปปินส์
แตมี่ระดบัความหวานสงูกวา่ เปลือกบาง ส าหรับกล้วยท่ีน าเข้าจากไทยเป็นกล้วยหอมทอง หรือ Gros Michel 

 

                                                           
1 จากรายงานการส ารวจความเหน็ผู้บริโภคกล้วย (ครัง้ที่ 14) โดย Banana Importers Association  กรกฎาคม 2017 
2 ข้อมลูปี 2015 รวบรวมโดย Kudamononavi.com  (https://www.kudamononavi.com/zukan/banana.htm)  

LadyFinger Banana Cavendish Lakatan Hom Thong /Gros Michel Grand Nain 

กล้วยพันธ์ุ Shima Banana 

ส้มแมนดาริน 

แอปเปิล 

กล้วย 

https://www.kudamononavi.com/zukan/banana.htm
https://www.kudamononavi.com/zukan/banana.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Okinawa_Shima_Banana.jpg
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ระดับราคา 
 จากสถิติแนวโน้มระดบัราคา
โดยเฉล่ียของกล้วยในชว่งปี 2002-
2015 3  จะเห็นได้วา่ราคาจ าหนา่ย
ปลีกโดยเฉล่ียในชว่งดงักล่าวแทบจะ
ไมมี่การเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีระดบั
ราคาน าเข้าและราคาค้าสง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และเม่ือพิจารณาโครงสร้างราคา ในปี 2015 ราคาน าเข้าอยูใ่น
ระดบั 105.7 เยน/กก. ราคาค้าสง่ 184 เยน/กก.และราคาค้าปลีก 236 เยน/กก. กลา่วคือ ราคาค้าสง่คิดเป็น
ประมาณ 1.7 เทา่ของราคาน าเข้า และราคาค้าปลีกคิดเป็นประมาณ 2.2 เทา่ของราคาน าเข้า 

                                                           
3 ข้อมลูจากรายงานเร่ือง “Invisible Banana Supply Chain” โดย Fair Finance Guide Japan,  กรกฏาคม 2018  

https://fairfinance.jp/media/494311/banana_casestudy_0731.pdf  

 สัดส่วน(%)
ประเทศ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Phill ippines 1,035,234 1,004,098 1,026,664 909,227 874,293 824,824 751,221 790,655 838,306 83.59

Ecuador 46,060 34,282 35,902 41,032 48,118 100,541 157,808 147,072 110,799 11.05

Mexico 3,731 3,063 2,930 2,991 3,053 4,287 8,628 20,236 27,935 2.79

Guatemala 487 844 4,075 7,334 14,729 16,911 9,853 7,751 0.77

Peru 7,760 8,758 6,788 6,230 4,117 3,568 4,472 4,429 5,781 0.58

Colombia 3,096 2,074 2,296 2,731 2,584 2,445 2,480 2,242 2,452 0.24

Indonesia 2,828 5,829 2,638 2,344 0.23

Vietnam  19 970 1,860 2,256 0.22

Thailand 2,160 1,989 1,798 1,410 1,429 1,881 1,864 2,050 2,069 0.21

Taiwan 9,500 8,430 8,440 6,787 4,056 3,236 1,574 1,054 1,750 0.17

Costarica 619 845 4,993 3,537 1,309 0.13

Australia 8 82 95 0.01

China 640 709 659 548 481 146 0.00

Malaysia 16 19 0.00

India 48 0.00

Panama 0.00

DominicanRepublic 891 219 159 0.00

Mozambique 891 412 330 0.00

Total (Ton) 1,109,072 1,064,125 1,086,388 975,922 946,655 959,679 956,758 985,708 1,002,849 100.0
Import Per head 

(Kg/person)
8.66 8.32 8.52 7.65 7.44 7.55 7.54 7.78 7.93

Population(Million) 128.0 127.8 127.5 127.4 127.2 127.0 126.9 126.7 126.3

1.  ปรมิาณน าเขา้(Fresh Banana & Fresh Plantains HS0803 90100 & 0803 10100) จากสถติกิระทรวงการคลัง

2.  Import Per Head = Total Import Volume/population

3. จ านวนประชากรจากสถติริวบรวมโดย Office of Internal Affairs

ปรมิาณน าเขา้กลว้ย (ตนั)

ราคาค้าส่ง ราคาน าเข้า  ราคาค้าปลีก 

https://fairfinance.jp/media/494311/banana_casestudy_0731.pdf
https://fairfinance.jp/media/494311/banana_casestudy_0731.pdf
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มาตรการน าเข้ากล้วยของญ่ีปุ่น 

อตัราภาษีน าเข้าปกตสิ าหรับกล้วย คือร้อยละ 20 ส าหรับการน าเข้าในชว่ง 1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน 
และร้อยละ 25 ส าหรับการน าเข้าในชว่ง 1 ตลุาคม ถึง 31 มีนาคม 

 ส าหรับกล้วยท่ีน าเข้าจากไทย ได้รับอตัราพิเศษภายใต้มาตรการโควตาภาษี(Tariff Quota) ของความ
ตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA)4 โดยมีอตัราภาษีเป็นศนูย์ภายในจ านวนโควตา 8,000 ตนัตอ่ปี  

 ผลไม้สด แชแ่ข็งและอบแห้งทกุประเภทท่ีน าเข้าญ่ีปุ่ น ถกูควบคมุโดยกฎหมายคุ้มครองพืช (Plant 
Protection Law) เพ่ือปอ้งกนัแมลงและโรคท่ีตดิไปกบัผลไม้ กล้วยเป็นผลไม้หนึง่ในจ านวน 8  ประเภท5 ซึง่
ปัจจบุนัญ่ีปุ่ นอนญุาตให้น าเข้าจากไทย โดยจะต้องเป็นกล้วยดิบและมีใบรับรองสขุอนามยัพืช (Phytosanitary 
Certificate)จากกรมวิชาการเกษตรของไทย โดยต้องมีปริมาณสารตกค้างไมเ่กินมาตรฐานท่ีก าหนด6  

ช่องทางการกระจายสินค้าและภาวะการแข่งขันในตลาดญ่ีปุ่น 

ดงัท่ีกลา่วข้างต้น ท่ีผา่นมากล้วยน าเข้าจากฟิลิปปินส์ครองตลาดญ่ีปุ่ นถึงร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่ผา่น
ชอ่งทางของบริษัทการค้าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ น เชน่ Itochu Corporation, Sumitomo Corporation ฯลฯซึง่
เช่ือมโยงกบับริษัทข้ามชาตแิละผู้ผลิตกล้วยรายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีการปลกูกล้วยเป็น Plantation 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากฟิลิปปินส์มกัประสบภยัพิบตัพิายมุรสมุอยูบ่อ่ยครัง้ จงึเกิดปัญหาความผนัผวนของ
อปุทาน ผู้น าเข้าญ่ีปุ่ นจงึเร่ิมมีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆในอเมริกาใต้และในภมูิภาคเอเชีย เชน่ ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยทัง้สามประเทศนีมี้ความตกลงการค้าเสรีกบัญ่ีปุ่ นท าให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเป็นศนูย์
ภายใต้ระบบโควตาภาษี 7 เป็นท่ีนา่จบัตามองวา่ กล้วยจากเวียดนามได้เร่ิมเข้าสู่ตลาดเม่ือปี 2016 โดยเข้าไป
วางจ าหนา่ยใน 10 สาขาของร้านค้าปลีกสินค้าราคาถกูช่ือดงั “Donki” และหลงัจากนัน้ปริมาณน าเข้าจาก
เวียดนามได้เพิ่มขึน้เป็นเกือบ 2.5 เทา่ในปี 2018     

เน่ืองจากญ่ีปุ่ นน าเข้ากล้วยในลกัษณะท่ียงัเป็นกล้วยดิบ หลงัจากน าเข้าแล้วจะต้องผา่นการบม่ให้สกุ
ได้ท่ีเหมาะส าหรับออกวางจ าหนา่ย ผู้น าเข้าจะมีบริษัทในเครือท่ีท าการบม่ หรือบางรายก็ประกอบธุรกิจเป็น
ผู้ ค้าสง่เองด้วย ผู้น าเข้าและผู้ ค้าสง่มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เพราะตา่งมองวา่ กล้วยเป็นสินค้าท่ีไมค่่อยได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจงึจ าหนา่ยได้อย่างสม ่าเสมอ จะเห็นได้ว่าผู้ ค้าของญ่ีปุ่ นแตล่ะบริษัทตา่งทุม่เท
ก าลงัในธุรกิจค้ากล้วยนี ้โดยเม่ือปี 2013 บริษัท Itochu Corporation ผู้น าเข้ารายใหญ่ได้ซือ้กิจการผลไม้สด

                                                           
4 รายละเอียดเก่ียวกบัสทิธิพิเศษทางภาษีภายใต้ JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ดไูด้ที่    
เวปไซต์ของกรมการค้าตา่งประเทศ ( http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-
data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5069/5069 )  

5 ปัจจบุนัผลไม้ที่ญ่ีปุ่ นอนญุาตให้น าเข้าจากไทยได้ 8 ประเภท คือ มะมว่ง 7 สายพนัธุ์ (หนงักลางวนั น า้ดอกไม้ แรด พิมเสน
แดง มหาชนก เขียวเสวย และโชคอนนัต์) มงัคดุ กล้วยดิบ มะพร้าวออ่น สบัปะรด ทเุรียน มะขามหวาน และส้มโอพนัธุ์ทองดี 

6 ปริมาณสารพิษตกค้าง  Agricultural Chemical Residues ส าหรับกล้วย ดรูายละเอียดได้ที่ 
http://db.ffcr.or.jp/front/food_group_detail?id=11000  

7 ไทยได้รับโควตาภาษีปีละ 8,000 ตนั ในขณะท่ีมาเลเซีย และอินโดนีเซยี ตา่งได้รับโควตาปีละ 1,000 ตนั 

http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5069/5069
http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5069/5069
http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5069/5069
http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5069/5069
http://db.ffcr.or.jp/front/food_group_detail?id=11000
http://db.ffcr.or.jp/front/food_group_detail?id=11000
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จาก Doles บริษัทยกัษ์ใหญ่ค้ากล้วยของสหรัฐฯ และเม่ือปี 2016 บริษัท Sumitomo Corporation ก็ได้เข้าซือ้
กิจการของบริษัท Fyffes ซึง่เป็นผู้ ค้าผลไม้รายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอน์แลนด์ท่ีด าเนินธุรกิจค้ากล้วยในภมูิภาค
ยโุรป 

ในด้านอปุสงค์  กระแสการให้ความสนใจตอ่สขุภาพร่างกายของผู้บริโภคญ่ีปุ่ นมีเพิ่มมากขึน้ ซึง่กล้วยก็
เป็นหนึง่ในอาหารเพ่ือสขุภาพส าหรับประชากรทกุระดบัอาย ุแม้วา่ปริมาณความต้องการจะไมเ่พิ่มมากขึน้นกั
เน่ืองจากจ านวนประชากรโดยรวมของญ่ีปุ่ นท่ีมีแนวโน้มลดลง แตค่วามต้องการบริโภคกล้วยยงัคงอยูใ่นระดบั
คงตวัสม ่าเสมอ จากการส ารวจเม่ือปี 2015 ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นบริโภคกล้วยครัวเรือนละประมาณ 1.2 -1.8 กก.ตอ่
เดือนหรือเท่ากบั 8-16 ผลตอ่เดือน จงึยงัคงเป็นผลไม้ท่ีมีศกัยภาพความต้องการสงู ซึง่จะเห็นได้จากมลูคา่การ 
ค้าสง่ของกล้วยในปี 20158 มียอดสงูถึง 6.8 หม่ืนล้านเยน (1.9 หม่ืนล้านบาท) คดิเป็นมลูคา่อนัดบั 6 ใน
จ านวนผลไม้ทัง้หมดในญ่ีปุ่ นและเป็นอนัดบั 1 ในกลุม่ผลไม้น าเข้า ผู้น าเข้าจงึพยายามหาแหลง่น าเข้าใหม่เพ่ือ
หาสินค้าปอ้นตลาด ในขณะท่ีผู้ผลิตกล้วยในประเทศญ่ีปุ่ นเองก็มีความพยายามพฒันานวตักรรมตา่งๆด้าน
การเกษตรเพ่ือขยายการปลกูกล้วยในประเทศ 

นวัตกรรมใหม่ของญ่ีปุ่นในการปลูกกล้วย 

เม่ือปี 2016 บริษัท D&T Farm9 ของญ่ีปุ่ นได้
คดิค้นนวตักรรมใหมใ่นการปลกูกล้วย เรียกวา่
“ Freeze Thaw Awakening” ซึง่เป็นการเก็บเมล็ด
พนัธุ์ในอณุหภมูิ -60 องศาเซลเซียส และหลงัจากนัน้
จงึน ามาปลกู ท าให้กล้วยถกูกระตุ้นการเจริญเติบโต
เป็นพิเศษและสามารถให้ผลผลิตได้ภายใน 6 เดือน
แทนท่ีจะต้องใช้เวลาถึงปีกว่าหรือ 2 ปีหากปลกู
ตามปกต ิอีกทัง้ยงัทนทานตอ่สภาพแวดล้อมอากาศหนาวเชน่ในญ่ีปุ่ นได้ด้วย หลงัจากกล้วยแตกหนอ่ก็จะให้
สารอาหารเป็นถ่านท่ีได้จากไม้ไผเ่พ่ือชว่ยการเจริญเตบิโต และเน่ืองจากในญ่ีปุ่ นไมมี่แมลงท่ีเป็นศตัรูของต้น
กล้วยท าให้ไมจ่ าเป็นต้องใช้ยาฆา่แมลงใดๆ จงึเป็นกล้วยท่ีปราศจากสารพิษตกค้างโดยสิน้เชิงและท าให้
สามารถรับประทานทัง้เปลือกได้ ซึง่กลายเป็นจดุเดน่ของกล้วยของบริษัทฯท่ีออกวางจ าหนา่ยภายใต้แบรนด์ 
“Mongee Banana”  โดยกล้วยท่ีบริษัทฯใช้เป็นพนัธุ์ Gros Michel หรือกล้วยหอมทอง ซึง่เป็นพนัธุ์ดัง้เดมิท่ี
ญ่ีปุ่ นเคยน าเข้าจากไต้หวนั โดยมีความหวานรวมทัง้เนือ้แนน่กวา่พนัธุ์ Cavendish ท่ีปัจจบุนัจ าหนา่ยอยูท่ัว่ไป
ในญ่ีปุ่ น  จดุขายท่ีโดดเดน่ของกล้วย “Mongee Banana”  ท าให้สามารถจ าหนา่ยในราคาถึงผลละ 650 เยน 
(180 บาท) ซึง่สงูกวา่ราคากล้วยทัว่ไป (ผลละ 100-150 เยน)อย่างมาก  บริษัทฯ ยงัเพาะต้นอ่อนกล้วยด้วยวิธี
                                                           
8 รวบรวมโดย  Fair Finance Guide Japan เมื่อปี 2015 
9 บริษัท D&T Farm (https://www.dt-farm.com/) ตัง้ปี 2015 อยูท่ีจ่งัหวดัโอกะยามา (บริเวณตะวนัตกของเกาะฮอนช)ู  
นอกเหนือจากกล้วยแล้ว บริษัทฯยงัใช้วิธีปลกูดงักลา่วกบัผลไม้เขตร้อนอ่ืนๆ เช่น มะละกอ สปัปะรด ฝร่ัง ฯลฯ ท าให้สามารถ
ปลกูผลไม้เหลา่นีใ้นประเทศเขตหนาวเช่น ญ่ีปุ่ นได้ ธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการจ าหนา่ยต้นออ่นกล้วยที่เพาะโดยวิธีดงักลา่ว 

Mongee 
Banana 
nana 

https://www.dt-farm.com/)%20ตั้ง
https://www.dt-farm.com/)%20ตั้ง
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ดงักลา่วและได้จ าหนา่ยให้กบัเกษตรกรในจงัหวดัอ่ืนๆท่ีสนใจปลกูกล้วยนวตักรรมใหม่นี ้ปัจจบุนัมีการน าไป
ปลกูในจงัหวดัอ่ืนๆ 20 จงัหวดั รวมถึงจงัหวดัท่ีตัง้อยู่เหนือขึน้ไปในเกาะฮอนชซูึง่เป็นเขตอากาศหนาวของญ่ีปุ่ น 
เชน่ จงัหวดัชิบะ, ฟกูชูิมะ ฯลฯ และก าลงัจะขยายไปถึงเกาะฮอกไกโดตอนเหนือสดุของญ่ีปุ่ นด้วย  ในปี 2018 
บริษัทฯ ได้ผลผลิตรวม 500 ตนั มียอดจ าหนา่ย 1 พนัล้านเยน (280 ล้านบาท)ซึง่ในจ านวนนีร้้อยละ 90 เป็น
การจ าหน่ายต้นอ่อน บริษัทฯมีเปา้หมายท่ีจะเพิ่มผลผลิตให้ถึง 1 แสนตนั โดยการทัง้ปลกูเองและวา่จ้างปลกู  

โอกาสส าหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทย 

1. จะเห็นได้วา่กล้วยเป็นผลไม้ท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโน้มความต้องการอยา่งสม ่าเสมอในญ่ีปุ่ น จงึเป็นโอกาส 
ส าหรับกล้วยของไทยในการขยายการสง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ นยิ่งขึน้ ท่ีผา่นมา กล้วยหอมทองของไทยมีการปลกู
และสง่ออกไปญ่ีปุ่ นจากหลายจงัหวดั เชน่ เพชรบรีุ ชมุพร ตาก อดุรธานี ฯลฯ  ซึง่ปลกูโดยกลุม่เกษตรกรหรือ
วิสาหกิจชมุชน ส่วนผู้น าเข้าฝ่ายญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรซึง่น าไปจ าหน่ายในร้านค้าของ
สหกรณ์ แตใ่นชว่งหนึง่ปีท่ีผา่นมาเร่ิมมีการน าเข้ามาวางจ าหนา่ยใน Chain Supermarket ชัน้น า เชน่  
Beisia ด้วย 

2. อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการผลิตกล้วยหอมทองของไทยยงัไมเ่พียงพอกบัความต้องการของผู้น าเข้าญ่ีปุ่ น 
และโดยท่ีฝ่ายผู้น าเข้าญ่ีปุ่ นต้องการอปุทาน(Supply)ท่ีมัน่คงสม ่าเสมอ ดงันัน้ ผู้ผลิตกล้วยของไทยจ าเป็น 
ต้องขยายปริมาณการผลิตโดยอาศยัการรวมกลุม่กนัของเกษตรกรผู้ เพาะปลกู เพ่ือให้ได้จ านวนมาก
เพียงพอและมีผลผลิตสง่ได้อยา่งสม ่าเสมอ  

3. นอกจากนัน้ ในการสง่ออกไปตลาดญ่ีปุ่ นเกษตรกรผู้ผลิตจะต้องให้ความส าคญักบัคณุภาพและความ
ปลอดภยัเป็นส าคญัโดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นอาหาร ความผิดพลาดแม้แตค่รัง้เดียวอาจน าไปสู่การชะลอหรือ
หยดุการสัง่ซือ้ได้ ดงัจะเห็นตวัอยา่งจากกรณีลา่สดุคือเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2018  กระทรวงเกษตร ประมง
และป่าไม้ญ่ีปุ่ นได้ประกาศการตรวจเข้มแบบ100%ส าหรับกล้วยน าเข้าจากฟิลิปปินส์อยา่งไมมี่ก าหนด 
เน่ืองจากได้ตรวจพบสาร Fipronil ซึง่เป็นยาฆา่แมลงตกค้างเกินปริมาณก าหนด(0.005 ppm)ในกล้วยท่ี
น าเข้าจากฟิลิปปินส์อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ม่ือเดือนกนัยายน 2018  คาดวา่จะท าให้การน าเข้าจากฟิลิปปินส์
ลดลงในปี 2019 นี ้ดงันัน้ กล้วยท่ีจะสง่ออกไปญ่ีปุ่ นจะต้องเป็นกล้วยท่ีปลอดสารพิษ ซึง่ควรใช้วิธีปลกูท่ีไม่
ใช้ปุ๋ ยเคมีหรือยาฆา่แมลง  

-------------------------------------------------- 
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