
สรุปผลการเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง 
โอกาสของการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สด     

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ Beckman Hall, Chapman University มลรฐัแคลิฟอร์เนีย 

การสัมมนานี้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ หน่วยงานจัดการสัมมนา ได้แก่ 
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) ของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture, USDA) ซึ่งเป็นผู้จัดท าโปรแกรมการ
อารักขาและกักกันพืช (Plant Protection and Quarantine, PPQ) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผักและ
ผลไม้สดของสหรัฐฯ และChapman University โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจส่งออก       
ผักผลไม้สดจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ก าหนดให้ต้องมีการฉายรังสี เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้     
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือต้องการรับทราบข้อก าหนดด้าน
การฉายรังสีของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การฉายรังสีในสินค้าผักผลไม้สด ทั้งท่ีมีการน าเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ 

 สาระส าคัญของการสัมมนามีดังต่อไปนี้  

๑. การฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืช บรรยายโดย Mr. Yves Henon ผู้แทนจาก
องค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)  

อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention, 
IPPC) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nation, FAO) เพ่ิงรับรองการฉายรังสีที่ปริมาณขั้นต่ า ๒๓๑ เกรย์ ว่าสามารถท าลาย
หรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเพลี้ยแป้ง ๓ สายพันธุ์ ได้แก่  Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus 
และ Planococcus minor (Pseudococcidae) ซึ่งการรับรองดังกล่าวอาจส่งผลให้หน่วยงาน APHIS ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ อนุญาตให้แก้วมังกรจากเวียดนามสามารถฉายรังสีที่ปริมาณข้ันต่ า ๒๓๑ เกรยไ์ด้ แทนทีจ่ะต้องฉายรังสี
ในปริมาณขั้นต่ า ๔๐๐ เกรย์ตามข้อก าหนดในปัจจุบัน เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชหรือ Pest Risk 
Analysis   ในแก้วมังกรจากเวียดนามพบว่า มีความเสี่ยงจากเพลี้ยแป้ง ๓ สายพันธุ์ข้างต้น ส่วนแมลงวันผลไม้ (Fruit 
flies) อีก ๓ สายพันธุ์ที่วิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงด้วย สามารถถูกท าลายหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ได้ที่ระดับการฉายรังสี 
150 เกรย์  

เทคโนโลยีการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในปัจจุบัน ใช้แหล่งก าเนิดของรังสี
จาก ๓ แหล่ง ได้แก่  รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 รังสีเอ็กซ์จากเครื่องก าเนิด และอิเล็กตรอนจากเครื่องก าเนิด              
โดยผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างการใช้งานของแหล่งรังสีตามศูนย์ฉายรังสีต่างๆ ดังนี้   

- รังสีแกมมา (Gamma Ray) เช่น ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Steritech ประเทศออสเตรเลีย    
ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Krushak ประเทศอินเดีย ศูนย์ฉายรังสี Thai Irradiation Center ประเทศไทย ศูนย์ฉายรังสี
บริษัท Synergy Health ประเทศไทย ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Anphu ประเทศเวียดนาม ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Hepro 
ประเทศแอฟริกาใต้ ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Gateway ประเทศสหรัฐฯ ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Pa'ina Hawaii ประเทศ
สหรัฐฯ ศูนย์ฉายรังสีบริษัท Benebion ประเทศเม็กซิโก และศูนย์ฉายรังสีบริษัท Sterigenics ประเทศเม็กซิโก 
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-  รังสีเอกซ์ (X-ray) เช่น ศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Hawaii Pride ประเทศสหรัฐฯ  
-   ล าแสง อิ เล็ กตรอน  (Electron Beam) เช่น  ศูนย์ ฉายรั งสี ของบริษัท  SonSon 

Corporation ประเทศเวียดนาม ศูนย์ฉายรังสี National Center For EB Research มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐฯ 
และศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Sadex Sioux City มลรัฐไอโอว่า ประเทศสหรัฐฯ 

๒.  การแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขอนามัยพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสินค้าพืชและ
ผลิตภัณฑ์ บรรยายโดย Mrs. Karen Ackerman ผู้แทนจากหน่วยงานการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary Issues Management, PIM)  

หน่วยงานการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยพืช (PIM) ท าหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืช
แห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) ของสหรัฐฯ โดยท างานภายใต้การก ากับดูแลของ 
โปรแกรมการอารักขาและกักกันพืช (PPQ) ของ APHIS มีหน้าที่ในการจัดการและช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยพืช
ส าหรับสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชทั้งน าเข้าและส่งออก ทั้งนี้ สินค้าผักและผลไม้ที่จะน าเข้ามายังสหรัฐฯ จะต้อง
เป็นชนิดที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าแล้วเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อของชนิดที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็ปไซต์ของ 
APHIS ภายใต้หัวข้อ Fruits and Vegetables Import Requirements (FAVIR) หรือจากคู่มือโปรแกรมการควบคุม
และกักกันพืช (PPQ Manuals) ส าหรับสินค้าที่ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่อนุญาตให้น าเข้าสามารถยื่นเรื่องเพ่ือ        
ขออนุญาตน าเข้าได้ที่หน่วยงานการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยพืช (PIM) ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลของสินค้า
ตามที่ได้ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ 7 CFR 319.5 (d) 

ปัจจุบัน APHIS ได้ลงนามกรอบแผนงานการน าเข้าผักและผลไม้ฉายรังสีกับประเทศต่างๆ 
จ านวน ๑๑ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ปากีสถาน 
เปรู และออสเตรเลีย โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ และประเทศล่าสุดคือ 
ออสเตรเลีย ซ่ึงลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผู้บรรยายคาดการณ์ว่า สินค้าฉายรังสีที่จะน าเข้ามากที่สุด
ในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ สินค้ามะม่วงจากปากีสถาน 

๓.  การฉายรั งสี ใน มุมมองขององค์การอาหารและยาสหรั ฐฯ  (Food and Drug 
Administration, FDA) บรรยายโดย Dr. Teresa Croce ผู้แทนจาก FDA  

วัตถุประสงค์หลักของการฉายรังสีในปัจจุบันคือการควบคุมแมลง ไม่ใช่เพ่ือลดปริมาณ
จุลินทรีย์ ซึ่งการฉายรังสีที่จะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่ เป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสียจะต้องใช้ปริมาณรังสีตั้งแต่        
๑ กิโลเกรย์ขึ้นไป ปัจจุบันสินค้าอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก FDA ให้สามารถจัดการด้วยการฉายรังสี ได้แก่ ผักและ
ผลไม้สด เนื้อวัว ควาย แกะ หมู แพะ สัตว์ปีก ไข่ ผักกาดแกวสด ผักโขมสด เครื่องเทศ เมล็ดพันธุ์ถั่วงอก หอย และ
สัตว์น้ ามีเปลือก (Crustaceans) ทั้งนี้ FDA ได้ก าหนดให้อาหารที่ผ่านการฉายรังสีทุกชนิดต้องปิดฉลากระบุข้อความ
ว่า “Treated with radiation” หรือ “Treated by irradiation” และต้องติดตรา "Radura "  ดังตัวอย่างด้านล่าง 
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๔. โปรแกรมการอารักขาและกักกันพืชโดยการฉายรังสี บรรยายโดย Dr. Laura A. Jeffers 
ผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบการกักกันพืช (Agriculture Quarantine Inspection) 

APHIS ก าหนดให้การจัดการด้านสุขอนามัยพืชโดยการฉายรังสีจะต้องมีปริมาณรังสีดูดกลืน
(Absorbed dose) อยู่ระหว่าง  ๖๐ - ๔๐๐ เกรย์ และ FDA ก าหนดให้ปริมาณรังสีที่ใช้ฉายรังสีผักและผลไม้จะต้อง
ไม่เกิน ๑ กิโลเกรย์ ปัจจุบัน APHIS ได้แบ่งโปรแกรมการฉายรังสีออกเป็น ๔ โปรแกรม ดังนี้  

4.1  การฉายรังสี ณ ศูนย์ฉายรังสีในต่างประเทศก่อนน าเข้ามาในสหรัฐฯ  (Foreign Site 
Irradiation) ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสี Krushak ของอินเดีย ใช้ฉายรังสีมะม่วง ศูนย์ฉายรังสี Synergy Health Ltd และ 
Thai Irradiation Center ของไทย ส่วนใหญ่ใช้ฉายรังสีมังคุดและล าไย ศูนย์ฉายรังสี An Phu Irradiation และ     
Son Son Corporation ของเวียดนาม ส่วนใหญ่ใช้ฉายรังสีแก้วมังกรและเงาะ ศูนย์ฉายรังสี Sterigenics และ 
Bebebion ของเม็กซิโก ส่วนใหญ่ใช้ฉายรังสี ฝรั่ง พริก (Chile Manzano) และมะม่วง และศูนย์ฉายรังสี High 
Energy Processing ของแอฟริกาใต้ ใช้ฉายรังสีองุ่น  

4.๒ การฉายรังสี ณ ด่านน าเข้า (Port of Entry) ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสี Sadex Corporation        
เมือง Sioux มลรัฐไอโอวา ใช้ฉายรังสีมะม่วงที่น าเข้าจากปากีสถาน และศูนย์ฉายรังสี Gateway America            
เมือง Gulfport มลรัฐมิสซิสซิปปี ใช้ฉายรังสีลูกพลับ (Persimmon) จากแอฟริกาใต้  

4.๓ การฉายรังสีภายในประเทศ (Domestic Movement) ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสี Hawaii 
Pride และ Pa' ina Hawaii มลรัฐฮาวาย ส่วนใหญ่ใช้ฉายรังสีมันหวานและผลไม้เมืองร้อน  

4.๔ การฉายรังสีเพื่อการส่งออก (Export Program) เป็นโปรแกรมการฉายรังสีที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Food Tecnology Service Inc. มลรัฐฟลอริด้า ซ่ึงมีแผนการที่จะฉายรังสี   
ผลไม้เมล็ดแข็ง (Stone Fruit) เพ่ือส่งออกไปยังเม็กซิโก  

๕. คุณภาพของผักและผลไม้สดหลังผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัย
พืช บรรยายโดย Dr. Anuradha Prakash ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Chapman University 

๕.๑ ผู้บรรยายได้น าเสนอข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทเรื่อง ผลกระทบของ
กระบวนการฉายรังสีและการรมควันด้วยสารเมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) ต่อคุณภาพและระยะเวลาการเก็บ
รักษาผลบลูเบอร์รี่สดที่ส่งจากมลรัฐจอร์เจียมายังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนส่งมายังตลาดค้าปลีกจ าลอง ณ Chapman 
University ซึ่งใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๕ วัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ (Treatments) ดังนี้ 

ทรีทเมนต์ที่ 1  ฉายรังสีที่ปริมาณรังสี 0.15 กิโลเกรย์ (หรือ 150 เกรย์) 
ทรีทเมนต์ที่ 2  ฉายรังสีทีป่ริมาณรังสี 0.40 กิโลเกรย์ และ 
ทรีทเมนต์ที่ 3  รมด้วยสารเมทิลโบรไมด์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง  
                    ที่อุณหภูมิ 15.56 องศาเซลเซียส หรือ 60 องศาฟาเรนไฮต์ 

หลังผ่านการฉายรังสีและรมด้วยเมทิลโบรไมด์ ผลบลูเบอร์รี่สดมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อผ่านระยะเวลา ๕ วัน บลูเบอร์รี่ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีที่  0.๑๕ กิโลเกรย์ จะมีผลที่ไม่
เสียหายเหลืออยู่มากที่สุด ในขณะที่บลูเบอร์รี่ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีที่ 0.๔๐ กิโลเกรย์ จะมีความนิ่ม (Soft) มาก
ที่สุด ส่วนบลูเบอร์รี่ที่ผ่านการรมควันด้วยสารเมทิลโบรไมด์จะมีการเน่าเสียมากที่สุด จากผลการทดลองสามารถสรุป
ได้ว่า การฉายรังสีที่ปริมาณต่ าเป็นกระบวนการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้
สารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่า 



4 
 

 ๕.๒ ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงงานวิจัยนักศึกษาอีก 1 เรื่อง โดยได้เปรียบเทียบผลที่ได้จากการ
ฉายรังสีปริมาณต่ าและการรมด้วยเมทิลโบรไมด์ในผลสตรอว์เบอร์รี่สดเพ่ือการจัดการด้านจุลินทรีย์ จากผลการทดลอง
พบว่า ในวันที่ ๔ ของการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รี่สดที่ผ่านการรมด้วยเมทิลโบรไมด์ ผลจะเริ่มเน่าเสียและมีราขึ้น
มากกว่าฉายรังสีที่ปริมาณ 0.๔๐ กิโลเกรย์ ทั้งสองกระบวนการยังไม่สามารถท าลายจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ 
จึงสรุปผลการทดลองว่า ปริมาณรังสีทีส่ามารถท าลายจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียและยืดอายุการเก็บรักษา รวมถึง
ท าให้อาหารปลอดภัยต่อการบริโภคจะต้องใช้ปริมาณรังสีมากกว่า 0.40 กิโลเกรย์ อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
รายหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ ณ ห้องฉายรังสี ซึ่งผู้บรรยายแจ้งว่า ในการทดลองไม่ได้มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ (ให้ต่ าลง) แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทดลองฉายรังสี
ผลสตรอว์เบอร์รี่สดในสภาพยุโรปว่า สามารถฉายรังสีเพ่ือควบคุมจุลินทรีย์ที่ท าให้เน่าเสียได้ที่ปริมาณรังสีน้อยกว่า 
0.40 กิโลเกรย์  

๖. ผักและผลไม้สดฉายรังสีในประเทศออสเตรเลีย บรรยายโดย Mr. Murray Lynch ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Steritech 

๖.๑  ผักและผลไม้สดที่ออสเตรเลียได้รับอนุญาตจากประเทศต่างๆ ให้จัดการด้าน
สุขอนามัยพืชโดยใช้วิธีการฉายรังสีได ้แยกตามประเทศได้ ดังนี้ 

- นิวซีแลนด์ ได้แก่ มะเขือเทศ พริก (Capsicum) มะม่วง ลิ้นจี่ และมะละกอ 
- สหรัฐฯ ได้แก่ มะม่วง และลิ้นจี่ 
- อินโดนีเซีย ได้แก่ องุ่น เชอร์รี่ มะม่วง มะนาว ลิ้นจี่ พีช มะละกอ ลูกท้อ แอปเปิ้ล            

แอปริคอต และสตรอว์เบอร์รี่   
- มาเลเซีย ไดแ้ก่ มะม่วง ลิ้นจี่ ส้ม มะนาว แพร์ และพลัม 

๖.๒  ผักและผลไม้สดที่ได้รับอนุญาตให้จัดการด้านสุขอนามัยพืชโดยการฉายรังสีส าหรับ
การจ าหน่ายในออสเตรเลีย ได้แก่ มะม่วง มังคุด ล าไย ลิ้นจี่ มะละกอ มะเฟือง เงาะ สาเก น้อยหน่า ลูกพลับ มะเขือ
เทศ พริก องุ่น เชอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่ ซูกินี่ เนคทารีน แคนตาลูป เมล่อนผิวเรียบ (Honeydew) แอปริคอต แอปเปิ้ล 
พลัม และท้อ ส่วนที่ก าลังรอการอนุมัติจากหน่วยงาน Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลเรื่องการฉายรังสีอาหาร ได้แก่ บลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ 

6.3 ศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Steritech ในประเทศออสเตรเลียได้เปิดด าเนินการมาเป็น
เวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว โดยให้บริการฉายรังสีสินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยาและเครื่องส าอาง สินค้า
เกษตร (เช่น อาหารสัตว์ และเมล็ดพืช) บรรจุภัณฑ์ ผึ้ง (ช่วยลดการเกิดโรค American Foulbrood Disease หรือ 
AFB และ European Foulbrood Disease หรือ EFB ในตัวอ่อนผึ้ง) สมุนไพรเครื่องเทศ และชาสมุนไพร สินค้าที่ถูก
กักกัน รวมถึงผักและผลไมส้ดเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืช   

๖.๔ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศูนย์ฉายรังสีของบริษัท Steritech เป็นผู้ฉายรังสีมะม่วงที่ส่งออก
มายังสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงระบบให้ความเย็น (Cooling System) ระบบใหมใ่นห้อง
ฉายรังสีแกมมา (Chamber) ของบริษัทฯ ซึ่งได้ติดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิในห้องฉายรังสีให้ต่ าลง ทั้งนี้         การ
ควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะคงคุณภาพและรสชาติของผักและผลไม้ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีไม่ให้
เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนฉายรังสีมากนัก  
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ระบบให้ความเย็น (Cooling System) ในห้องฉายรังสีแกมมาของบริษัท Steritech ประเทศออสเตรเลีย 

 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ  

๑. ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มีการลงนามในกรอบแผนงานการน าเข้าผักและผลไม้
ฉายรังสีกับหน่วยงาน APHIS และได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลไม้ฉายรังสีเข้ามาในสหรัฐฯ ได้ถึง ๗ ชนิด ได้แก่ ล าไย 
ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ สัปปะรด มะม่วง และแก้วมังกร แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลไม้ฉายรังสีของไทยที่ยังคงมจี าหน่ายในตลาด
สหรัฐฯ มีเพียงมังคุด และล าไย ในขณะที่เงาะได้หายไปจากตลาดในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้าน
คุณภาพ โดยเฉพาะลักษณะภายนอก ซึ่งขนเงาะมักแห้งมีสีด า ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งเช่น 
กัวเตมาลา เม็กซิโก และเวียดนามได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เงาะจากเวียดนามแม้จะมีลักษณะภายนอกด้อยกว่าเงาะจาก
กัวเตมาลาและเม็กซิโก แต่ก็ยังสดกว่าและมีสีสันสวยงามกว่าเงาะจากไทย หากไทยยังประสงค์ส่งออกเงาะเข้ามายัง
สหรัฐฯ จ าเป็นจะต้องควบคุมกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปรับปรุงชนิดและขนาดภาชนะบรรจุให้เหมาะสม
ต่อการฉายรังสีและความต้องการของตลาด รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิเงาะให้ต่ าลงหลังผ่านกระบวนการฉายรังสี
แล้ว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้  

๒. จากการที่ผู้บรรยายคาดการณ์ว่า สินค้าฉายรังสีที่จะน าเข้ามากที่สุดในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ สินค้า
มะม่วงจากปากีสถาน แสดงให้เห็นว่ามะม่วงเป็นผลไม้ที่ยังคงคุณภาพที่ดีไว้ได้แม้ผ่านขั้นตอนการฉายรังสีมาแล้ว 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ามะม่วงจากปากีสถานใช้การฉายรังสี ณ ด่านน าเข้า ภายในสหรัฐฯ ท าให้ระยะเวลาขนส่งหลัง
การฉายรังสีเพ่ือออกจ าหน่ายในท้องตลาดสั้นกว่าการฉายรังสี ณ ประเทศต้นทาง ซ่ึงต่างจากมะม่วงสายพันธุ์ของไทย 
เช่น น้ าดอกไม้ ที่มักเกิดเสี้ยนหรือจุดด าหลังผ่านการฉายรังสี สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากการที่มะม่วงเป็นผลไม้ที่มี
เมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการฉายรังสี ส่วนเมล็ดจะสะสมความร้อนไว้มากจึงท าให้คุณภาพเนื้อมะม่วงลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ประกอบกับขั้นตอนการขนส่งที่ยาวนาน จึงท าให้การส่งออกมะม่วงจากไทยไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
ฝ่ายการเกษตรฯ จะได้ส ารวจตลาดผลไม้เขตร้อนในนครลอสแอนเจลิส และน าเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาของ
สินค้าจากประเทศต่างๆ มายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการตลาดส าหรับตลาดสหรัฐฯ ในโอกาสต่อไป 

๓. การที่ประเทศออสเตรเลียอนุญาตให้น าเข้าผลไม้เขตร้อนฉายรังสีไดห้ลายชนิด เช่น มะม่วง มังคุด 
ล าไย ลิ้นจี่ มะละกอ เงาะ ฯลฯ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะพิจารณาขยายการส่งออกผลไม้เขตร้อนเหล่านี้ไปยัง
ประเทศออสเตรเลียด้วย เนื่องจากมีระยะเวลาการขนส่งทีส่ั้นและสะดวก 
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บรรยากาศและส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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