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  ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา Sixth 
Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum ประจ าปี 2559 ซึ่งเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 หน่วยงานจัดการสัมมนา ได้แก่ Chapman 
University ร่วมกับหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์และพืช (Animal and Plant Health Inspection 
Service หรือ APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture หรือ 
USDA) และโปรแกรมความร่วมมือระหว่างองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency หรือ IAEA) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ   (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรือ FAO) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเพ่ิม
ปริมาณการใช้การฉายรังสีส าหรับจัดการด้านสุขอนามัยพืช เพ่ือเพ่ิมพูนการค้าระหว่างประเทศ และเพ่ือป้องกันการ
รุกรานของศัตรูพืช พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัย อุปกรณ์ การค้า และกฎระเบียบใหม่ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการฉายรังสีส าหรับการจัดการด้านสุขอนามัยพืช มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน ส่วนใหญ่ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ APHIS และหน่วยงานบริการด้านการเกษตรต่างประเทศ (Foreign Agriculture Service หรือ FAS) 
ของ USDA เกษตรกร ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าผักและผลไม้สดฉายรังสีจากจากทั่วโลก บริษัทผู้ประกอบการฉายรังสี 
และเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญของการสัมมนามีดังต่อไปนี้  

๑. มุมมองสากลต่อการฉายรังสี (A Global Perspective) บรรยายโดย Dr. Carl Blackburn ผู้แทนจาก
หน่วยงาน Food and Environmental Protection Section ภายใต้โปรแกรมความร่วมมือระหว่าง FAO และ 
IAEA ด้านเทคนิคนิวเคลียร์ส าหรับอาหารและสินค้าเกษตร  

ปัจจุบันพบว่า การฉายรังสีส าหรับการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สดเชิงพาณิชย์     
มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยพบว่าปริมาณผักและผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสีทั้งใน

 



 
 

๒ 
 

ระดับประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกมีประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี ทั้งนี้ รวมถึงประเทศไทย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดฉายรังสีที่ส าคัญไปยังสหรัฐฯ การฉายรังสีเป็นที่นิยมแพร่หลายใน
หลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ การฉายรังสีในอาหาร เครื่องส าอาง อัญมณี บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และในผักและ
ผลไม้สด เป็นต้น ส าหรับการฉายรังสีในอาหาร ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษโดยการท าลายสิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดโรค  
- ลดการเน่าเสียของอาหารโดยการชะลอหรือยับยั้งการย่อยสลายและท าลายสิ่งมีชีวิตที่ท าให้

อาหารเน่าเสีย  
- ลดการสูญเสียอาหารที่เกิดจากการสุกอย่างรวดเร็ว การงอก และการแตกหน่อ  
- ก าจัดอาหารของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อพืชและผลิตภัณฑ์  
นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังใช้การฉายรังสีที่ปริมาณสูงส าหรับอาหารพิเศษของนักบินอวกาศ โดยใช้

ปริมาณรังสีถึง 42 กิโลเกรย์  

ปริมาณรังสีและวัตถุประสงค์ 

ปริมาณรังสี (เกรย์) วัตถุประสงค์ 
0 - 1,000  จัดการด้านสุขอนามัยพืช เช่น ยับยั้งเชื้อปรสิต ป้องกัน

การงอก และแตกหน่อ ท าให้สุกช้าลง  
๑,๐๐0 – ๑๐,๐๐๐ ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เพ่ือลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ป้องกันอาหารเน่าเสีย ยืดอายุ
การเก็บรักษา  

๑๐,๐๐๐ – > ๑๐,๐๐๐ ท าให้ปลอดเชื้อ เช่น การฉายรังสีอาหารของนักบิน
อวกาศ ท าให้การเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น 

ถึงแม้ว่าศูนย์ฉายรังสีทั่วโลกจะมีจ านวนมาก แต่พบว่ายังมีจ านวนศูนย์ฉายรังสีเพ่ือการจัดการ  
ด้านสุขอนามัยพืชน้อยกว่า 20 แห่ง ศูนย์ฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้มี ๓ ประเภท
ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ฉายรังสีอิเล็กตรอน และศูนย์ฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์ -๖๐ โดยผู้บรรยาย       
ไดย้กตัวอย่างประเทศและศูนย์ฉายรังสีดังต่อไปนี้ 

รายช่ือตัวอย่างศูนย์ฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สด 

ประเทศ ศูนย์ฉายรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ฉายรังสี
อิเล็กตรอน 

ศูนย์ฉายรังสีแกมมา
(โคบอลต์-๖๐) 

ไทย - - Thai Irradiation Center 
เวียดนาม - SonSon Corporation Anphu 

จีน - China-ASEAN 
Pingxiang Fruit 
Irradiation 
Quarantine 
Processing Center 

- 

อินเดีย - - Krushak 
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ประเทศ ศูนย์ฉายรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ฉายรังสี
อิเล็กตรอน 

ศูนย์ฉายรังสีแกมมา
(โคบอลต์-๖๐) 

แอฟริกาใต้ - - Hepro 
เม็กซิโก - - 1.  Benebion 

2.  Sterigenics 
ออสเตรเลีย - - Steritech 

สหรัฐอเมริกา Hawaii Pride 1. National Center 
for EB Research 

2.  Sadex, Sioux City 

1.  Gateway 
2.  Pa’ian Hawaii 

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้จัดท าข้อตกลงว่าด้วยการ
ประยุกต์ใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures หรือ SPS) เพ่ือให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางการค้าของ
สินค้าเกษตรทั่วโลก โดยข้อตกลงดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ส่วน คือ มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์อยู่ภายใต้การท างาน
ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties หรือ OIE) มาตรฐาน
ความปลอดภัยและคุณภาพอาหารอยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
(Codex Alimentarius Commission) และมาตรฐานสุขอนามัยพืชภายใต้อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ (International Plant Protection Convention หรือ IPPC) ส าหรับการฉายรังสีผักและผลไม้สดเพ่ือ
การจัดด้านสุขอนามัยพืช จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหารและมาตรฐาน
สุขอนามัยพืช โดย IPPC ได้ก าหนดมาตรฐานสากลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสุขอนามัยพืช 
(International Standards for Phytosanitary Measures หรือ ISPMs) โดยมี ISPM 18 ว่าด้วยคู่มือส าหรับ
การฉายรงัสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืช และ ISPM 28 ว่าด้วยวิธีการจัดการด้านสุขอนามัยพืชเพ่ือควบคุม
ศัตรูพืช  

๒. ประสิทธิภาพของการฉายรังสีในการก าจัดแมลงศัตรูพืช (Efficacy on Insect Pests) บรรยายโดย Dr. Guy 
Blackburn ผู้แทนจากโปรแกรมความร่วมมือระหว่าง FAO และ IAEA 

ปัจจุบันการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชมีมากขึ้น และอยู่ในระยะเริ่มต้นที่พยายาม
ปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ ส าหรับการฉายรังสีในเชิงพาณิชย์พบว่า มีการใช้ปริมาณรังสีสูงกว่าปริมาณ
รังสีที่ก าหนดไว้ขั้นต่ า ดังนั้นการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชจึงสามารถจะลดปริมาณรังสีที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได ้แต่การจะขอลดปริมาณรังสีจ าเป็นจะต้องมีผลงานวิจัยมาสนับสนุน ประโยชน์ของการลดปริมาณรังสี
คือการลดเวลา ลดต้นทุน และลดความเสียหายต่อสินค้าผักและผลไม้ ทั้งนี้ การลดปริมาณรังสีจะขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์และจ านวนของสายพันธุ์ศัตรูพืช และสายพันธุ์ของศัตรูพืชที่อยู่ในบริเวณหรือประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม 
ยังมีความเสี่ยงจากการลดปริมาณรังสีคืออาจเกิดการต่อต้านจากศัตรูพืช และอาจก าจัดศัตรูพืชที่อยู่ในผักและ
ผลไมไ้ดไ้ม่หมด 

ปริมาณรังสีและวัตถุประสงค์ของการฉายรังสีอาหาร 

ปริมาณรังสี (เกรย์) วัตถุประสงค์ 
44,000 ท าลายเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อส าหรับนักบินอวกาศ 
10,000 ท าลายเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องเทศ 
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ปริมาณรังสี (เกรย์) วัตถุประสงค์ 
7,000 ส าหรับเนื้อวัวแช่แข็ง 
4,700 ส าหรับขากบแช่แข็ง 
4,500 ส าหรับเนื้อวัวสด 
3,000 ส าหรับสัตว์ปีกและเนื้อหมู 

200 - 400 ท าลายเชื้อจุลินทรีย์ในธัญพืช 
70 - 400 เพ่ือจัดการด้านสุขอนามัยพืช 

50 ป้องกันการแตกหน่อของมันฝรั่ง 

ปริมาณรังสีในปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติจาก USDA และ IPPC 

รายช่ือศัตรูพืช USDA  (เกรย์) IPPC   (เกรย์) 
Apple maggot ๖๐ ๖๐ 
Mexican & W. Indian fruit flies ๗๐ ๗๐ 
Caribbean fruit fly ๗๐ - 
Plum curculio ๙๒ ๙๒ 
Various fruit flies ๑๐๐ ๑๐๐ 
West Indian sweet potato weevil ๑๕๐ ๑๕๐ 
Sweet potato vine borer ๑๕๐ - 
Sweet potato weevil ๑๕๐ ๑๖๕ 
Coconut scale ๑๕๐ - 
White peach scale ๑๕๐ - 
Codling moth ๒๐๐ ๒๐๐ 
3 Mealybugs - ๒๓๑ 
Oriental fruit moth ๒๐๐ ๒๓๒ 
2 Leafrollers (cryptophlebia) ๒๕๐ - 
 Chilean false red mite ๓๐๐ - 

หมายเหตุ:  ปริมาณรังสีทั่วไป (Generic Dose) ส าหรับใช้ในการจัดการแมลงทุกชนิดยกเว้นดักแด้ (Pupae) และแมลง
เจาะเต็มวัยจ าพวกผีเสื้อ (Lepidoptera) คือ 400 เกรย์ ปริมาณรังสีทั่วไปที่ใช้ในการจัดการแมลงวันผลไม้คือ 
150 เกรย์ และปริมาณรังสีทั่วไปทีใ่ช้ในการจัดการด้วงมะม่วง ( Mango Weevils) คือ 165 และ 300 เกรย์  

ตัวอย่างผักและผลไม้ที่มีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณรังส ี

ประเทศ ประเภทสินค้าและชนิดแมลง ปริมาณรังสีที่ใช้เชิง
พาณิชย์ USDA-APHIS 

(เกรย์) 

ปริมาณรังสีที ่ 
เป็นไปได้ (เกรย์) 

ไทย ๑.  แก้วมังกร (แมลงวันผลไม้ และเพลี้ย
แป้ง) 

๔๐๐ 
 
 

๒๕๐ 
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ประเทศ ประเภทสินค้าและชนิดแมลง ปริมาณรังสีที่ใช้เชิง
พาณิชย์ USDA-APHIS 

(เกรย์) 

ปริมาณรังสีที ่ 
เป็นไปได้ (เกรย์) 

๒. มะม่วงและมังคุด (แมลงวันผลไม้ เพลี้ย
แป้ง และเพลี้ยชนิดต่างๆ)  

แต่ส าหรับลิ้นจี่ ล าไย และเงาะยังอาจจะ
เป็นไปไม่ได้ที่จะลดปริมาณรังสีเนื่องจากใน
ผลไม้เหล่านี้ยังมีปัญหา Borer pupates 

๔๐๐ ๒๕๐ 
 

เวียดนาม 
 

แก้วมังกร ลิ้นจี่ ล าไย และเงาะ (แมลงวัน
ผลไม้ และเพลี้ยแป้ง) 

๔๐๐ ๒๓๑ 

เม็กซิโก 
 

๑. มะเฟือง มะเดื่อ มะม่วง พริก (Manzano)  
แก้วมังกร และมะนาวหวาน (แมลงวัน
ผลไม้) 

๒.  ฝรั่ง (แมลงวันผลไม้ หนอนเจาะรู เพลี้ย
แป้ง แมลงหวี่ขาว ด้วง และไร) 

๑๕๐ 
 

๔๐๐ 

๗๐ หรือ ๑๐๐ 
 

๒๕๐ 

ฟิลิปปินส์ มะม่วง (แมลงวันผลไม้ และ Mango pulp 
weevil) 

๑๖๕ ๑๕๐ 

ออสเตรเลีย 
 

มะม่วง (แมลงวันผลไม้ และ Mango seed 
weevil) 

๓๐๐ ๑๕๐ 

แอฟริกาใต้ 
 

ลิ้นจี่ (แมลงวันผลไม้ หนอนเจาะรู เพลี้ยแป้ง 
และเพลี้ย) 

๔๐๐ ๒๕๐* 

หมายเหตุ:  *กรณีที่หนอนเจาะรูไม่กลายเป็นดักแด้ในผลไม้ 

๓. ผลกระทบต่อคุณภาพ   (Impact on Quality) บรรยายโดย Dr. Anuradha Prakash ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 
Chapman University  

การฉายรังสีในผักและผลไม้เพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืช ถือเป็นการจัดการแบบเย็น (Cold 
Treatment) ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของผักและผลไม้น้อยเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปริมาณของรังสีที่ใช้ไม่สูงมากนักจึงท าให้ผักและผลไม้ส่วนใหญ่สามารถทนต่อปริมาณรังสีได้ โดยทั่วไปคุณภาพ
ของผักและผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณของรังสี  สายพันธุ์ของผักและผลไม้ 
ส่วนส าคัญและไม่ใช่ส่วนส าคัญ ระยะของความสุก อุณหภูมิ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ภูมิอากาศ การบรรจุ 
และการจัดการ โดยทั่วไปพบว่า ผักและผลไม้แต่ละชนิดจะตอบสนองต่อการฉายรังสีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการรับปริมาณรังสีได้มากหรือน้อยของผักและผลไม้แต่ละชนิด การตอบสนองของผักและผลไม้
ต่อรังสีมีดังต่อไปนี้  

๑.   ท าให้ผักและผลไม้บางชนิดเกิดความเครียด เพ่ิมอัตราการหายใจ ซึ่งส่งผลให้อายุของผักและ
ผลไม้สั้นลง 

๒.   ท าให้การสุกของผักและผลไม้บางชนิดช้าลง 
๓.   ท าให้เกิดรอยช้ า 



 
 

๖ 
 

๔.   ท าให้นิ่ม (Softening) ทั้งนีก้ารท าให้นิ่มอาจส่งผลดีต่อผักและผลไม้บางชนิด เช่น พีช แต่เกิด
ผลเสียต่อผักและผลไม้บางชนิด เช่น บลูเบอร์รี่ เป็นต้น 

ผู้บรรยายได้สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในเชอร์รี่โดยวิธีการฉาย
รังสีและการรมควันด้วยเมทิลโบรไมด์ ซึ่งผลที่ได้คือเชอร์รี่ที่ได้รับการรมควันด้วยเมทิลโบรไมด์จะมีอายุการเก็บ
รักษาน้อยกว่าเชอร์รี่ที่ผ่านการฉายรังสี และเม่ือน าเชอร์รี่ที่ผ่านการจัดการดา้นสุขอนามัยพืชทั้ง 2 วิธีมาบรรจุลง
ในภาชนะบรรจุที่ผ่านการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging หรือ MAP) พบว่า 
MAP จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของเชอร์รี่ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีแต่ก็ไม่มากนัก   

นอกจากนี้ผู้บรรยายได้กล่าวถึงการทดลองเมื่อปี 2558 โดยส่งออกเชอร์รี่จากมลรัฐวอชิงตันของ
สหรัฐฯ ไปยังนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nong Lam ในเวียดนาม วิธีการคือทดลอง
ส่งผลเชอร์รี่สดจากมลรัฐวอชิงตันมายัง Chapman University ทางรถบรรทุกเพ่ือฉายรังสีและรมควันด้วย   
เมทิลโบรไมด์ก่อนส่งออกไปยังเวียดนาม ทั้งนี้ มกีารทดลองได้แบ่งเชอร์รี่ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 เชอร์รี่ที่ได้รับการฉายรังสีที่ปริมาณ ๔๐๐ เกรย์  
- กลุ่มที่ ๒ เชอร์รี่ทีร่มควันด้วยเมทิลโบรไมด์ทีอุ่ณหภูมิ 15.56 องศาเซลเซียส ปริมาณ  32 กรัม

ต่อตารางเมตร เป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง และ 
- กลุ่มที่ 3 เชอร์รี่ที่ควบคุมอุณหภูมิโดยเก็บในที่เย็น แต่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ                                                                  
ท าการส่งเชอร์รี่ทั้ง ๓ กลุ่มจากสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส (LAX) ไปยังนครโฮจิมินห์ทาง

อากาศ เชอร์รี่กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ หลังจากได้รับทรีทเมนต์แล้วจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๑ องศาเซลเซียส
ตลอดระยะเวลาการขนส่งและห่อพาเลทด้วยวัสดุที่ท าจากอลูมิเนียมฟอยล์ ใส่เจลเย็นและน้ าแข็งไว้ข้างบนเพ่ือ
รักษาความเย็นเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ผลการทดลองพบว่า เชอร์รี่ที่ผ่านการฉายรังสีสามารถรักษา
คุณภาพไว้ได้ดีกว่าการรมควันด้วยเมทิลโบรไมด์ แต่ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างจาก
เชอร์รี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ เลย และในปีนี้ มหาวิทยาลัย Chapman จะทดลองส่งบลูเบอร์รี่ไปยังเวียดนาม
โดยวิธีการทดลองเช่นเดียวกับเชอร์รี่  

4. การเสวนาเรื่องการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค (Panel: Consumer Acceptance) โดยผู้เข้าร่วมเสวนา
ประกอบด้ วย  Dr. Christine Bruhn จาก University of California, Davis Mr. Bill Gerlach จากบริษัท 
Melissa’s Produce,  Mr. Murray Lynch จากบริษัท Steritech และ Mr. Ronald Eustice ที่ปรึกษาด้าน
ความปลอดภัยในอาหาร สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้จะมีมากว่า ๕๐ ปี
แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงประโยชน์และข้อดีของการฉายรังสีในผักและผลไม้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ บริโภค   
บางรายยังเห็นว่า การฉายรังสีในอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ดี จึงไม่ยอมรับสินค้าผักและผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสีและ
เลือกที่จะไม่บริโภคอาหารเหล่านั้น เช่น ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ที่มีการรณรงค์ต่อต้านการบริโภคอาหารที่ผ่าน
การฉายรังสี เป็นต้น ดังนั้นการแสดงเครื่องหมาย Radura ที่บ่งบอกว่าอาหารได้ผ่านการฉายรังสีอาจเป็นผลเสีย
ส าหรับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้แทนของบริษัท Melissa’s Produce ได้ให้
ความเห็นว่า การแสดงเครื่องหมาย Radura ไม่ได้มีผลต่อยอดขายสินค้าฉายรังสีของบริษัท แต่กลับพบว่าสินค้า
ผักและผลไม้สดฉายรังสีมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ก็มี
การยอมรับอาหารที่ผ่านการฉายรังสีมากขึ้น  

จากผลการศึกษาของ Mr. Ronald Eustice ในเรื่องความเห็นของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ต่ออาหาร               
ที่ผ่านการฉายรังสี โดยแบ่งผู้บริโภคออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารเลย 
ผู้บริโภคท่ีสนับสนุนการฉายรังสีในอาหาร ผู้บริโภคท่ียังมีความสงสัยในการฉายรังสีในอาหาร และผู้บริโภคที่ไม่มี



 
 

๗ 
 

ความเห็นต่อการฉายรังสีในอาหาร โดยพบว่า เมื่อมีการให้ความรู้และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการฉายรังสีใน
อาหาร ผู้บริโภคท่ีไม่เห็นด้วยต่อการฉายรังสีในอาหารส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเชิงบวกมาหขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการส ารวจ Dr. Christine Bruhn ซึ่งได้ท าการส ารวจทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้ที่เตรียมอาหารเป็นประจ าและ
อายุเกิน 18 ปีจ านวน 765 ในนครซานฟรานซิสโกและเมืองชิคาโก โดยพบว่าเมื่อมีการให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการฉายรังสีในอาหาร โดยให้ความรู้ว่าการฉายรังสีท าให้อาหารมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถลด
แบคทีเรียชนิดที่เป็นอันตรายและชนิดก่อโรคได้ หลังจากที่ได้รับการอธิบาย ผู้เข้าร่วมการส ารวจร้อยละ 55 
ยินดีที่จะซื้อเนื้อที่ผ่านการฉายรังสีถ้าราคาเท่ากับเนื้อที่ไม่ได้ผ่านการฉายรังสี ร้อยละ 68 ยินดีซื้อหากราคา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 และร้อยละ 55 ยินดีซื้อหากราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  

 ดังนั้นการจะท าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าฉายรังสีเพ่ิมขึ้น หน่วยงานหรือผู้ประกอบการ        
ที่เก่ียวข้องควรจะให้ความรู้ในเรื่องอาหารฉายรังสีให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บรรยายยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน
ผู้บริโภคให้การยอมรับอาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพ่ิมขึ้น โดยพบว่ามีการจ าหน่ายอาหารที่ผ่านการฉายรังสีไปแล้ว
กว่า 100 ล้านปอนด์ ยิ่งไปกว่านั้น อาหารที่ผ่านการฉายรังสียังมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าเทียบกับอาหารที่
ไม่ไดผ้่านการฉายรังสี โดยการฉายรังสีในอาหารเพื่อจัดการด้านสุขอนามัยได้รับการสนับสนุนและการรับรองจาก
องค์กรที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) และสมาคม
แพทย์ของสหรัฐฯ (American Medical Association) เป็นต้น ผู้บรรยายคาดการณ์ว่า การฉายรังสีอาหารใน
เชิงพาณิชย์จะเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ โดยเห็นว่ากลุ่มเชื้อชาติอ่ืนในสหรัฐฯ (Ethnic Market) มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตและยอมรับสินค้าผักและผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสีมากขึ้น เนื่องจากผักและผลไม้สดหลายชนิด           
ไม่สามารถน าเข้ามายังสหรัฐฯ หากไม่ผ่านการจัดการด้านสุขอนามัยพืชโดยการฉายรังสี   

5. การฉายรังสีในแอฟริกา (The African Story) บรรยายโดย Ms. Cherin Balt กรรมการผู้จัดการบริษัท 
HEPRO  

บริษัท HEPRO เป็นบริษัทเดียวใน Western Cape ประเทศแอฟริกาใต้ที่มีเครื่องฉายรังสี ก่อตั้ง
เมื่อปี  2529 โดยเริ่มการฉายรังสีจากความร่วมมือของ  Fruit Irradiation Action Team ซึ่ งน าโดย                    
Dr. Rocco Basson ผู้ก่อตั้งบริษัท HEPRO ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฉายรังสี และมีผู้เกี่ยวข้องรายอ่ืนๆ ได้แก่                           
ผู้ส่งออก Market Access Group กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของแอฟริกาใต้ USDA/APHIS และ
ผู้เกี่ยวข้องจากอุตสาหกรรมผลไม้ ในปี 2539 บริษัทได้มีการทดลองฉายรังสีในลูกพลัม แอปเปิ้ล แพร์ องุ่น 
(Table Grapes) มะม่วง ลิ้นจี่ และลูกพลับ และในปี 2553 บริษัทผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน 
USDA/APHIS ท าให้บริษัทสามารถทดลองส่งออกองุ่นฉายรังสีไปยังสหรัฐฯ ในปี 2555 และ 2556 อย่างไร    
ก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ยังไม่เคยมีการส่งออกองุ่นในเชิงพาณิชย์ไปยังสหรัฐฯ เลย แต่ปัจจุบันบริษัทฯ 
ก าลังท าการทดลองฉายรังสีเพ่ือส่งออกพลัมและผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus) ไปยังสหรัฐฯ  

6. การฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในจีน (Phytosanitary Irradiation in China) บรรยายโดย 
Mr. Kenneth Hsiao ประธานกรรมการบริหารบริษัท CGN Dasheng Electron Accelerator Technology  

การฉายรังสีในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมาเป็นเวลานานแล้ว และมีการใช้วิธีการฉายรังสีในหลาย
ชนิดสินค้า ส าหรับการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สดนั้นก าลังมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
สังเกตได้จากตัวเลขการฉายรังสีในอาหารของประเทศจีนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2558 ที่ผ่านมา จีนน าเข้าสินค้า   
ฉายรังสีจากท่ัวโลกมูลค่ากว่า 104.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่น าเข้าจากสหรัฐฯ และมีการส่งออก
จ านวน 62.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อาหารหลายประเภทในจีนได้รับการฉายรังสี เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
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อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยง สมุนไพรจีน และเครื่องเทศ เป็นต้น นอกจากนี้  จีนยังมีศูนย์วิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิคการฉายรังสีหลายแห่ง เมื่อเร็วๆ นี้  จีนมีการเปิดศูนย์ฉายรังสี  China Asean Pingxiang Fruit 
Irradiation Quarantine Processing Center ซึ่งเป็นศูนย์ฉายรังสีเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศ ส าหรับการ
ฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สด โดยตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศเวียดนาม ส าหรับ
การฉายรังสีผักและผลไม้สดที่จะน าเข้ามายังประเทศจีน  

7 . โปรแกรมการเปิดตลาด (Market Access Program Activities) บรรยายโดย Mr. Abraham Inouye 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Foreign Agriculture Service (FAS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

หน่วยงาน Foreign Agriculture Service หรือ FAS คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (USDA) มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร การช่วยให้สินค้าเกษตรของ
สหรัฐฯ สามารถเข้าถึงตลาดได้เพ่ิมมากขึ้น เสริมสร้างขีดความสามารถของสินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้าน
การตลาด ปัจจุบัน FAS มีส านักงานครอบคลุมกว่า 167 ประเทศทั่วโลก โปรแกรมส าคัญที่หน่วยงานได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ในต่างประเทศ ได้แก่ โปรแกรมการเปิดตลาดหรือ 
Market Access Program (MAP) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้  ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ        
ผู้ส่งออก บริษัทเอกชน และองค์กรการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนส าหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
(Trade Fair) การวิจัยส ารวจตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในกลุ่มผู้บริโภค (Consumer Fair) การจัดสัมมนา 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงาน FAS ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุน
วิจัยและให้ความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส าหรับต่างประเทศ ที่ผ่านมา FAS ให้การ
สนับสนุนการทดลองการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในแอปเปิ้ลจากจีนเพ่ือส่งออกมายังสหรัฐฯ   
ให้การสนับสนุนการทดลองการควบคุมและก าจัดศัตรูพืชแก่ปากีสถาน นอกจากนี้ FAS ยังให้การสนับสนุน
เงินทุนวิจัยแก่หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศทั่วโลก  

8. กรณีศึกษาการข้ามพรมแดน (Crossing the Border: A Case Study) บรรยายโดย Mr. Ross Williams 
ผู้จัดการโรงงานบรรจุและผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยอาหารจากบริษัท Titan Farms, Ms. Margaret 
Smither ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกจาก USDA/APHIS และ Mr. Frank Benso ประธานบริษัท Gateway 
America  

ที่ผ่านมาหน่วยงาน APHIS ได้ร่วมมือกับบริษัท Gateway America และบริษัท Titan Farms   
ท าการทดลองส่งออกผลพีชที่ผ่านการฉายรังสีไปยังประเทศเม็กซิโก โดยพบว่าผลพีชที่ผ่านกระบวนการฉายรังสี
เมื่อไปถึงเม็กซิโกแล้วยังอยู่ในสภาพที่ดีและยังสามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้ดีอีกด้วย  แต่มีค่าใช้จ่ายที่  
สูงกว่าเมื่อเทียบกับการบ าบัดด้วยวิธีการอ่ืนๆ และส ำหรับกำรส่งออกผลพีชไปยังเม็กซิโกในเชิงพำณิชย์ใน
อนำคตยังคงประสบปัญหำ เนื่องจำกกระทรวงเกษตรเม็กซิโกต้องกำรใช้ระบบเดียวกับ Preclearance 
Program ของสหรัฐฯ คือต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่จำกรัฐบำลเม็กซิโกมำประจ ำกำรและควบคุมดูแลกำรฉำยรังสี
ทุกขั้นตอนในสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำหน้ำที่เม็กซิโกทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้จะท าให้
ค่าใช้จ่ายส าหรับการฉายรังสีเพ่ือส่งออกไปยังเม็กซิโกสูงขึ้น อาจไม่คุ้มค่ากับการส่งสินค้าผักและผลไม้ที่ผ่านการ
ฉายรังสีไปยังเม็กซิโก ในที่ประชุมได้แสดงความเห็นว่า  การที่เม็กซิโกขอใช้ระบบเดียวกับ Preclearance 
Program ของสหรัฐฯ เป็นเพราะสหรัฐฯ ใช้ระบบนี้กับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ดังนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะยกเลิกวิธีการดังกล่าวและใช้ทางเลือกอ่ืนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เช่น การจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นให้เป็นผู้ตรวจรับรองการฉายรังสีแทน USDA/APHIS เป็นต้น 
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9.  การ เสวนาเรื่ องตลาดส าหรับการส่ งออก โอกาสและความท้าทาย (Panel: Export Markets 
Opportunities and Challenges) เสวนาโดย Mr. Abraham Inouye เจ้าหน้าที่จาก Foreign Agriculture 
Service (FAS), Mr. Ken Gilliland ผู้อ านวยการการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศจากสมาคม Western 
Growers,  Mr. Guy Cotton ผู้ก่อตั้ งและกรรมการผู้ จัดการจากบริษัท Grower Direct Marketing และ        
Mr. Mark Golden รองประธานบริษัท Umina Bros. Export 

ภาคการส่งออกของสหรัฐฯ ในระยะสั้น ยั งไม่ดีมากนัก เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ                
ก าลังแข็งค่า แต่การส่งออกในระยะยาวของสหรัฐฯ น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกก าลัง  
มุ่งไปในทิศทางที่มั่นคง ท าให้เกิดอุปสงค์มากข้ึน อีกท้ังมีประชากรที่มีรายได้ปานกลางเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
มีตลาดที่ใหญ่ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันโอกาสส าหรับสินค้าอาหารมีเพ่ิมมากขึ้นเพราะจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น 
ท าให้มีความต้องการในการบริโภคอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักและ
ผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้การท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ยังช่วยท าให้เศรษฐกิจและการส่งออกซึ่ง
รวมถึงการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของสหรัฐฯ จะมีทิศทางดียิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถลดอุปสรรคทางการค้า 
และในอนาคต หากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership (TPP) 
ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของสหรัฐฯ ไปยังประเทศ
สมาชิกอีกด้วย เนื่องจากประเทศสมาชิกเหล่านี้จะลดภาษีหรือยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ         
ซึ่งประโยชน์ที่สหรัฐฯ จะได้รับจากประเทศสมาชิก ได้แก่ ญี่ปุ่นจะลดภาษีการน าเข้าสินค้าผักและผลไม้สดจาก
สหรัฐฯ เช่น เชอร์รี่สด แอปเปิ้ลสด ผลไม้ตระกูลส้ม มันฝรั่ง รวมถึงโครงการที่จะยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าจาก
สินค้าผักสดและผักแปรรูปจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีประเทศอ่ืนๆ ที่จะลดภาษีและยกเลิกการเก็บภาษีส าหรับ
การน าเข้าสินค้าบางประเภทจากสหรัฐฯ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น อย่ างไรก็ดี            
การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องการขนส่งและวิธีการจัดการด้านสุขอนามัยพืช
เนื่องจากถ้าเลือกวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้สดได้ นอกจากนี้ยังมี อุปสรรคอ่ืนๆ 
คือ การแข่งขันในระดับโลกท่ีสูงขึ้น และคนรุ่นใหม่ไม่อยากท างานในดา้นเกษตรกรรมมากนัก  

10. การน าเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ ในปัจจุบัน (US Imports: Recent Activity) บรรยายโดย Dr. Prakash 
Hebbar, Trade Director, Phytosanitary Issues Management ของกระทรวงเกษตร สหรัฐฯ  

สินค้าที่สามารถท าการฉายรังสี ณ จุดน าเข้าได้นั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า
และได้รับการอนุมัติให้มีการจัดการด้านสุขอนามัยพืชโดยการฉายรังสีจากหน่วยงาน APHIS ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ แล้วเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้น หน่วยงานรับผิดชอบด้าน
สุขอนามัยพืชของประเทศที่จะส่งออกสินค้าฉายรังสีมายังสหรัฐฯ จะต้องยื่นค าร้องอย่างเป็นทางการถึง 
USDA/APHIS จากนั้นก็จะมีการประเมินโดย Risk Manager ว่าการฉายรังสีเป็นวิธีการที่ดีส าหรับการก าจัด
ศัตรูพืชในสินค้านั้นๆ หรือไม่ จึงจะเริ่มด าเนินการฉายรังสีได้  

ข้อก าหนดเบื้องต้นในการขออนุมัติให้สามารถส่งออกสินค้าผักและผลไม้ฉายรังสีเข้าสู่สหรัฐฯ       
มีดังนี ้

1. จัดท ากรอบแผนงานที่มีความเท่าเทียม (Framework Equivalency Work Plan) หรือความ
ตกลงการยอมรับระบบการฉายรังสีสินค้าต่างๆ อย่างเป็นทางการระหว่าง 2 ประเทศ ในปัจจุบันมี 13 ประเทศ
ที่ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐฯ ได้แก่ ไทย อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย แอฟริกาใต้ 
ปากีสถาน เปรู ออสเตรเลีย สาธารณรัฐโดมินิกัน และเกรเนดา ซึ่งสาธารณรัฐโดมินิกันมีแผนส่งออกผลไม้     
ฉายรังสีมายังสหรัฐฯ เร็วๆ นี้ 
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2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Operational Work Plan) หรือข้อตกลงระหว่าง USDA/APHIS 
และประเทศผู้ส่งออกส าหรับการส่งออกสินค้าสู่สหรัฐฯ โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
USDA/APHIS หน่วยงานรับผิดชอบด้านสุขอนามัยพืชของประเทศผู้ส่งออก ผู้จัดการ (Cooperator) ศูนย์ฉาย
รังสี โรงบรรจุ และผู้ผลิต ซึ่งเนื้อหาของแผนการด าเนินงานประกอบด้วยสินค้าส าหรับส่งออกไปยังสหรัฐฯ 
ขั้นตอนการด าเนินการโดยย่อ Safeguarding Requirement ข้อบังคับของโรงงาน ข้อบังคับหลังการท า       
ทรีทเมนต์ การตรวจติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่อง การทบทวน และประเมินโปรแกรม 

3. จัดท าภาคผนวกบัญชีรายชื่อสินค้า (Commodity Specific Addendum) ประกอบด้วย
รายชื่อและข้อมูลของสินค้าที่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ศัตรูพืชของแต่ละสินค้า สิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการลด
ผลกระทบของศัตรูพืชที่อาจพบในสินค้าแต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายในการก าจัด อัตราการสุ่มตัวอย่าง ตารางการ
ตัดสินใจส าหรับการยับยั้งศัตรูพืชที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และศัตรูพืชที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 

11. โปรแกรมการตรวจปล่อยล่วงหน้าและด่านน าเข้า (Implementing Preclearance and Port of Entry 
Programs) บรรยายโดย Dr. Laura Jeffers เจ้าหน้าที่ USDA/APHIS 

ปัจจุบัน APHIS แบ่งโปรแกรมการฉายรังสีสินค้าที่จะน าเข้ามายังสหรัฐฯ เป็น 2 ลักษณะคือ  
1. โปรแกรมการตรวจปล่อยล่วงหน้า ณ ประเทศต้นทาง (Preclearance and Offshore 

Programs) หมายถึง การฉายรังสีสินค้าก่อนการน าเข้าสู่สหรัฐฯ โดยการฉายรังสีเกิดขึ้น ณ ประเทศผู้ส่งออก 
ในปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรมการตรวจปล่อยล่วงหน้าแล้วจ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย 
เวียดนาม เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย  

2. โปรแกรมการฉายรังสี ณ ด่านน าเข้า (Port of Entry Program) คือการฉายรังสีสินค้า                    
เมื่อสินค้าเข้าสู่ด่านน าเข้าของสหรัฐฯ แล้ว ในปัจจุบันมีศูนย์ฉายรังสีส าหรับโปรแกรมการฉายรังสี ณ ด่าน
น าเข้า ดังนี้ ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Gateway มลรัฐมิสซิสซิปปี ศูนย์ฉายรังสี National Center for Electron 
Beam Research มลรัฐเท็กซัส และศูนย์ฉายรังสีบริษัท Sadex มลรัฐไอโอว่า  

12. การเสวนาเรื่องโปรแกรมการน าเข้าในมุมมองของศูนย์ฉายรังสี (Panel: Port of Entry Programs: 
Facility Perspectives) บรรยายโดย Mr. Frank Benso ประธานบริษัท Gateway America Dr. Suresh 
Pillai ผู้ อ า น ว ยกา ร จ าก ศู น ย์ วิ จั ย  National Center for Electron Bean Research และ  Mr. Harlan 
Clemmons ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท Sadex สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึงส าหรับการฉายรังสีผักและผลไม้ ณ ด่านน าเข้าคือ เวลา วิธีการขนส่ง 
และการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากผักและผลไม้สดมีการเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นการด าเนินการจึงต้องรวดเร็ว  

ปัจจุบันศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Sadex ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐไอโอวา ใช้ฉายรังสีมะม่วงจากปากีสถาน 
และศูนย์ฉายรังสี National Center for Electron Beam Research ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส ใช้ฉายรังสีฝรั่ง
จากเม็กซิโกและมะม่วงจากปากีสถาน ในกรณีของมะม่วงจากปากีสถานจะต้องขนส่งทางอากาศจากเมือง      
การาจีซึ่งเป็นจุดเก็บเกี่ยวถึงศูนย์ฉายรังสีในมลรัฐเท็กซัส โดยใช้เวลาในการขนส่งกว่า 30 ชั่วโมง อุปสรรคของ
การฉายรังสีในมะม่วงจากประเทศปากีสถานคือ ข้อจ ากัดทางด้านการขนส่งซึ่งจะต้องขนส่งทางอากาศ เวลาที่
สินค้ามาถึงซึ่งอาจนอกเวลาท าการ การขนส่งในประเทศ และการรักษาอุณหภูมิ  

 
13. การเสวนาโต๊ะกลม อนาคตของการฉายรังสีเพื่อจัดการด้านสุขอนามัยพืช (Roundtable Discussion:  

Outlook for Phytosanitary Irradiation) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  



 
 

๑๑ 
 

- ในปี 2557 หน่วยงาน APHIS ของสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ฟิลิปปินส์สามารถส่งออกมะม่วง                      
ที่ผ่านการฉายรังสีที่มีปริมาณรังสีขั้นต่ า 165 เกรย์มายังสหรัฐฯ ได้แล้ว แต่ขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้มีการส่ง
มะม่วงที่ผ่านการฉายในระดบัที่อนุมัติใหม่นีเ้ข้ามายังสหรัฐฯ เนื่องจากเหตุผลด้านค่าใช้จ่าย  

- จากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ต้องการให้หน่วยงาน APHIS ใช้วิธีการอ่ืนในการ
ตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้สดที่ เข้าร่วม Preclearance Program นั้น Dr. Prakash Hebbar, Trade 
Director, Phytosanitary Issues Management ชี้แจงว่า ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนในระยะสั้น APHIS       
มีแผนที่จะจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบแทน โดยเจ้ำหน้ำที่จะต้องเป็น
ลูกจ้ำงของ APHIS ส ำหรับแผนกำรในระยะยำวอำจจะพิจำรณำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลของประเทศนั้นๆ          
เป็นผู้ตรวจรับรองแทน แต่ก็มีควำมเป็นไปได้ยำกเนื่องจำกตำมข้อกฎหมำยสหรัฐฯ แล้ว บุคคลที่สำมำรถ       
ท ำหน้ำที่นี้ได้จะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของ APHIS เท่ำนั้น 

- ผู้ส่งออกมะม่วงของอินเดียน าเสนอว่า มะม่วงจากอินเดียมีอนาคตที่สดใสในตลาดสหรัฐฯ 
เนื่องจากมีรสชาติที่ดีกว่ามะม่วงที่ว่างจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป แต่การส่งออกมะม่วงฉายรังสีจากอินเดีย
มายังสหรัฐฯ ก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนศูนย์ฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชที่ ไม่เพียงพอ                  
ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถรองรับการฉายรังสีในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวมะม่วงของอินเดียได้ 
อีกท้ังเจ้าหน้าที่ APHIS ยังท างานเพียงวันละ 6 - 7 ชั่วโมงเท่านั้น ในการนี้ผู้แทนจาก APHIS ได้ชี้แจงว่าในปีนี้ 
APHIS จะอนุมัติศูนย์ฉายรังสีในอินเดียเพ่ิมอีก 1 แห่งและในอนาคตอีก 1 แห่ง   

- FDA อยู่ในระหว่างรับฟังข้อคิดเห็นส าหรับท า Final Rule ในการที่จะอนุญาตให้สินค้าฉายรังสี             
ไม่จ าเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย Radura ลงบนฉลาก ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความเห็นว่า การไม่แสดง
เครื่องหมาย Radura บนฉลากจะท าให้รู้ได้อย่างไรว่าสินค้าผ่านการฉายรังสีแล้ว และจะเป็นปัญหาในการ
ส่งออกหรือไม่ จึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่แสดงเครื่องหมายบนฉลากส าหรับ 

สินค้าท่ีผ่านการฉายรังสี โดยเห็นว่าควรเป็นการด าเนินการแบบสมัครใจมากกว่าเป็นข้อบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ  

1. การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ท าให้ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งกฎระเบียบ   
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีในผักและผลไม้สดเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงาน
และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะข้อมูลที่ด้านกฎระเบียบของหน่วยงาน 
USDA/APHIS ของสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปปรับใช้กับการฉายรังสีผลไม้สดเพ่ือการส่งออกของไทย 



 
 

๑๒ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีทั่วโลก เห็นควรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำน
กำรฉำยรังสีและกำรจัดท ำมำตรฐำนของไทย เช่น กรมวิชำกำรเกษตร และส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ จะพิจำรณำเข้ำร่วมกำรสัมมนำในครำวต่อไป ซึ่งเป็นกำรสัมมนำที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วม 
และจัดขึ้นในเดือนมีนำคมเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีผลไม้สดเพ่ือการส่งออกของไทย โดยเฉพาะปัญหาในด้านคุณภาพสินค้าหลังการ
ฉายรังสี 

2. จากการสนทนากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของ USDA ที่ประจ าอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ท าให้ได้  
รับทราบว่า ฟิลิปปินส์ได้รับทุนในการศึกษาวิจัยจากหน่วยงาน FAS ของสหรัฐฯ เพ่ือศึกษาการลดปริมาณการ      
ฉายรังสีในมะม่วงและสามารถด าเนินการศึกษาวิจัยจนเป็นผลส าเร็จ  ขณะนี้  APHIS ได้อนุมัติการน าเข้ามะม่วง
จากฟิลิปปินส์ที่ผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีขั้นต่ า 165 เกรย์ เรียบร้อยแล้ว แทนที่จะเป็นระดับมาตรฐาน       
400 เกรย์ซึ่งมักท าให้ผลไม้เสียหาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรพิจารณาด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะ
เดียวกันส าหรับมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ของไทย เนื่องจากมะม่วงของไทยมีคุณภาพและรสชาติดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ของชาติอ่ืน และตลาดสหรัฐฯ ยังมีความต้องการมะม่วงของไทยสูง โดยเฉพาะมะม่วงเขียวเสวย น้ าดอกไม้ และ
มหาชนก การศึกษาวิจัยมักต้องใช้ระยะเวลายาวนาน หากไม่ริเริ่มด าเนินการย่อมเป็นการเสียโอกาส เนื่องจาก
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ต่างมองเห็นศักยภาพและลู่ทางทางการตลาดในสหรัฐฯ โดยในปีที่ผ่านมา 
เวียดนามมีการศึกษาวิจัยการลดปริมาณรังสีส าหรับแก้วมังกรส าเร็จแล้วเช่นกัน โดยสามารถใช้ที่ระดับ 231 เกรย์ 
แทนระดับมาตรฐานที่ 400 เกรย์ แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS อย่างเป็นทางการก็ตาม ในทาง
กลับกัน ไทยต้องหยุดส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปยังสหรัฐฯ หลายรายการทั้งมะม่วง ลิ้นจี่ และเงาะ เนื่องจากผลกระทบ
ของการฉายรังสีต่อคุณภาพผลไม้ นอกจากนี้ อาจพิจารณาเตรียมการศึกษาวิจัยปริมาณรังสีที่เหมาะสมส าหรับผลไม้
ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพด้วย เช่น ฝรั่ง ส้มโอ ชมพู่ ฯลฯ 

3. เห็นควรที่กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนและผลักดันให้มีกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นส ำหรับ 
Preclearance Program เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบแทนเจ้ำหน้ำที่ USDA/APHIS โดยจะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยของ
เจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรส่งออกผลไม้ฉำยรังสีไปยังสหรัฐฯ กำรที่เจ้ำหน้ำที่  USDA/APHIS ไม่
ได้มำประจ ำในประเทศไทยตลอดเวลำ ส่งผลให้กำรส่งออกผลไม้ฉำยรังสีของไทยไปสหรัฐฯ ไม่ต่อเนื่อง ท ำให้สูญเสีย
โอกำสทำงกำรค้ำและส่วนแบ่งตลำดให้กับคู่แข่งขันของไทยจำกประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย 

4. ไทยยังจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชต้องห้ามในล าไย เนื่องจาก
เป็นประเด็นส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ท าให้ขณะนี้ผู้น าเข้าผลไม้ฉายรังสีไทยในสหรัฐฯ ชะลอการน าเข้าล าไยจาก
ประเทศไทย 

 
 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
                                                                                          เมษายน 2559 


